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  ركة  يقوم بمقام المؤتمر العام للح عضوا451ً يصادق على تشكيل مجلس عام يتكون من "ثوري فتح" .1

 من مصادر مطلعة في المجلس الثوري لحركة فتح "القدس العربي"لمت  ع: وليد عوض- رام اهللا
 عضوا يقوم 451الجمعة بأن المجلس صادق مساء الخميس على تشكيل مجلس عام للحركة مكون من 

  .بمقام المؤتمر العام االستثنائي وقراراته ملزمة
النظام الداخلي للمجلس للتصويت عليه من قبل المجلس وحسب المصادر فان اللجنة المركزية قدمت 

 في اللجنة المركزية ضد أعضاءالثوري فكانت المفاجأة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصويت 
 األمرتشكيل المجلس العام، في حين امتنع آخرون في اللجنة المركزية مثل ناصر القدوة عن التصويت 

 المركزية بأنهم يصغرون اللجنة من خالل تصويتهم أعضاء  غضب عباس الذي اتهمأثارالذي 
  .بالمعارضة واالمتناع عن التصويت لمشروع قدمته المركزية نفسها
 في المركزية عن التصويت أعضاءوعلمت القدس العربي بأن عباس غضب من معارضة وامتناع 

لداخلي للمجلس العام على للمصادقة على تشكيل المجلس العام وغادر المنصة، في حين حصل النظام ا
  . صوتا80 أصل صوتا مؤيدا لتشكيله من 63

 الجمعة تقديم اقتراح "القدس العربي" جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح لـأكدومن جهته 
 اللجنة على أعدتهمن اللجنة المركزية لتشكيل مجلس عام وحظي ذلك االقتراح والنظام الداخلي الذي 

  . عضوا مشاركا في اجتماعات الثوري على حد قوله80 حوالي أصلا عليه من  عضو63موافقة 
 تشكيل المجلس العام للحركة الذي تمت المصادقة على نظامه الداخلي مساء أنوشدد الشاتي على 

 اقتراح تشكيل مجلس عام اسقط خالل أن إلى لحركة فتح، مشيرا األساسيالخميس مخالف للنظام 
 أن إلى الماضي، مشيرا أغسطس/ س للحركة الذي عقد في بيت لحم في شهر آبالمؤتمر العام الساد

صحيح هو أقر من المجلس الثوري ولكن "، مضيفا "غير وارد في النظام"تشكيل المجلس العام للحركة 
هذا المسمى غير وارد في النظام "، متابعا "اسمه غير وارد في النظام وهذا يعتبر أمرا مخالفا للنظام

  ."ي للحركة وهو يعتبر مخالفاالداخل
 في اللجنة المركزية لتشكيل المجلس العام الذي قدمت اللجنة أعضاءوحول وجود معارضة من قبل 

نظامه الداخلي للمصادقة عليه من قبل الثوري قال الشاتي في اللجنة المركزية هناك من امتنع وهناك من 
ة حول تشكيل ذلك المجلس الذي قدمت نظامه  وجود خالف داخل اللجنة المركزيإلى إشارةعارض في 

  .الداخلي للثوري للمصادقة عليه



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1978:         العدد       27/11/2010 السبت :التاريخ

مهما كان التأييد ومهما كان "وحول ارتفاع نسبة التأييد في داخل الثوري لتشكيل ذلك المجلس قال الشاتي 
  ."القرار هذا مخالف للنظام الداخلي للحركة

ركة فتح بان قرارات المجلس العام الذي تمت  حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحأكدومن جهته 
المصادقة على تشكيله ملزمة للحركة كون ذلك المجلس يأخذ صالحيات المؤتمر العام للحركة، مشيرا 

  . الثوري اقر الالئحة الداخلية لتشكيل المجلس العام للحركةأن إلى
 451 عن أعضائهيزيد عدد  ال أن عبد القادر بان النظام الداخلي للمجلس العام ينص على وأوضح
  .عضوا

، " االستثنائيةاألوضاعيقوم بدل المؤتمر العام في "وعن مهام المجلس العام لحركة فتح قال عبد القادر 
  ."ينوب عن المؤتمر العام في جلساته االستثنائية"مضيفا 
يتمتع بصالحيات ' نظامه الداخلي مساء الخميس إقرار المجلس العام الذي تم أن إلى عبد القادر وأشار

  ."مؤتمر عام استثنائي تتم الدعوة لعقده من قبل اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري
النظر في القضايا الطارئة ويدرج على جدول ' عبد القادر بأن مهام المجلس العام لحركة فتح وأوضح
عمال أ سيكون على جدول بند واحد'، مضيفا ' بند واحد فقط وهو موضوع الدعوة لعقد االجتماعأعماله

  .' عند االنعقادأعماله على جدول أخرىالمجلس العام وال توجد بنود 
 أن المجلس العام سينعقد عندما يتعذر عقد المؤتمر العام للحركة التخاذ القرارات إلى عبد القادر وأشار

، "والمصيرية للحركةوقال يقوم مقام المؤتمر العام التخاذ القرارات الهامة . المصيرية على حد قوله
 ما كانت من مهام المجلس العام انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة بعد إذا انه لم يتم بحث إلىمشيرا 

  .انتهاء واليتها القانونية وعدم عقد مؤتمر عام للحركة
 451 المجلس العام الذي تمت المصادقة على تشكيله لن يزيد عن أعضاء عدد أن إلى عبد القادر وأشار

 المجلس أعضاء إلى إضافة المجلس الثوري وأعضاء اللجنة المركزية للحركة أعضاءعضوا بينهم 
 اللجنة المركزية السابقون أعضاء عضوا بينهم 51االستشاري الذي تمت المصادقة على تشكيله ويضم 

 اهللا وعلى رأسهم فاروق القدومي ومحمد جهاد واحمد قريع واللواء نصر يوسف وانتصار الوزير وعبد
  . من المجلس الثوري السابق مثل نبيل عمروألعضاء إضافة اإلفرنجي

 التي عرضت على األسماء عبد القادر بأن قائمة أوضحوبشأن المجلس االستشاري الذي تقرر تشكيله 
 اللجنة المركزية السابقون لم أعضاء عضوا بينهم 51الثوري كأعضاء في المجلس االستشاري تضم 

 أعضاء أن إلى النجاح في االنتخابات التي جرت في المؤتمر العام السابق، مشيرا يحالفهم الحظ في
  . في المجلس العام للحركة الذي يحل محل المؤتمر العام للحركةأعضاءالمجلس االستشاري سيكونون 

 أوضح الحديث اإلطاروبشأن صالحيات المجلس العام لحركة فتح وفق ما نص عليه النظام الداخلي لهذا 
 ألحكامهي صالحيات مؤتمر عام استثنائي وفقا " صالحياته أنبد القادر بان النظام الداخلي ينص على ع

 الحاضرين، وهي قرارات ملزمة أعضائه المطلقة لعدد باألغلبية قراراته تتخذ أن" إلى، مشيرا 'النظام
  ."ونافذة ولها قانونية قرارات المؤتمر العام

 لن يعقد مؤتمر عام للحركة بأنهبان تشكيل المجلس العام للحركة يعني  حركة فتح اعتقاد أوساطويسود 
 الماضي سيكون المؤتمر العام أغسطس/  وان المؤتمر العام السادس الذي عقد في شهر آبأخرىمرة 
  .، وان المجلس العام سيقوم بمقام المؤتمر العام في كل شيءاألخير
 الجمعة طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن فكرة "يالعربالقدس " مصدر مطلع في حركة فتح لـوأوضح

 فكرة انعقاد المؤتمر العام لما في ذلك من إنهاء إلىالمجلس العام هي فكرة عباس وانه يسعى من خالله 
  . اتخاذ القراراتأوصعوبة سواء على مستوى االنعقاد 
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 ستكون ألنهؤتمر عام،  المصدر هذا المجلس العام هو الذي يريح من عقد مؤتمر استثنائي او موأضاف
 العام المجلس المصدر قائال وأضاف.  بكثير من عقد مؤتمر عامأكثرهناك سهولة في عقد المجلس العام 

  .هو لتسهيل عملية التغيير
 القيادية للحركة بأقل عدد ممكن اإلطاراتهذا يسهل على الرئيس محمود عباس تغيير " المصدر وأضاف

 450 الثوري، فالـ أو عضو لتغيير اللجنة المركزية 2500ى لجمع  يسعأن الحركة، فبدل أعضاءمن 
  ."عضوا في المجلس العام سيغيرون الثوري والمركزية

 شهرين لتغيير قيادة الحركة أو اعتقد بأن المجلس العام سينعقد خالل شهر أنا" المصدر قائال وأضاف
 يصدر أند جلسة ليل الجمعة على  يكون المجلس الثوري لحركة فتح عقأنومن المقرر . "بشكل كامل

 الثوري واالستماع أعضاء يتم تالوة البيان على أنالبيان الختامي لدورة اجتماعاته الحالية السبت بعد 
  . وجدتإن مالحظاتهم على البيان وتعديله بما ينسجم مع تلك المالحظات إلى

  27/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   سيظل قائماً بسبب سيطرتها على مفاصل البالد"إسرائيل"مع  األمنيالتنسيق :  عليأبوسعيد  .2
التنسيق االمني الجاري «قال وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد ابو علي ان :  محمد يونس–رام اهللا 

بين السلطة واسرائيل هو تنسيق بين الخاضع لالحتالل وبين السلطة المحتلة بهدف تسيير شؤون الحياة 
  .» لتبادل المعلوماتاليومية وليس

 حاجزاً عسكرياً في الضفة 460اسرائيل تقيم نحو «: »الحياة«وأوضح ابو علي في مقابلة خاصة مع 
الخاضعة للسلطة ادارياً ولالحتالل (وب ) الخاضعة للسلطة امنياً وادارياً(الغربية، وتقسمها الى مناطق أ 

يين في هذه المناطق تتطلب تنسيقاً مسبقاً مع ، وكل حركة للفلسطين)الخاضعة لالحتالل(و ج ) امنياً
  .»اسرائيل

التنسيق االمني ظل قائماً بين السلطة واسرائيل في المراحل المختلفة، بما فيها االنتفاضة واثناء «وقال ان 
حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام اهللا، بمستويات معينة بسبب سيطرة اسرائيل على 

ال يستطيع التحرك خارج مدينة رام ) ابو مازن(حتى الرئيس محمود عباس «: وأضاف. »مفاصل البالد
  .»اهللا من دون تنسيق مسبق مع اسرائيل

وكان عباس اعلن في خطاب سابق له انه يتحرك بتنسيق مسبق مع السلطات االسرائيلية، وان حركته، 
وقال عباس بلغة ساخرة انه . ائيليةشأنه شأن باقي المواطنين الفلسطينيين، تخضع لالجراءات االسر

عندما يسافر الى الخارج يخضع، شأنه شأن باقي الناس، الى اجراءات الفحص االسرائيلية، وان مجندة 
  .»ابو مازن) أين(وير إز «: اسرائيلية في الثامنة عشرة من عمرها تأتي الى سيارته قائلة بلغة انكليزية

ي يتناول تحرك قوات الشرطة واالمن من منطقة الى أخرى، وقال وزير الداخلية ان التنسيق االمن
  .والتدريب والتسليح والعمليات االمنية التي تتطلب نقالً للقوات وغيرها

وتجري السلطة الفلسطينية تدريباً لقوات االمن في االردن بسبب القيود االسرائيلية على استخدام الذخائر 
وتتعرض السلطة النتقادات حادة من . مدينة اريحا في الضفةكما تقيم معسكرات تدريب أولي في . الحية

على خلفية التنسيق االمني، تصل الى حد اتهام السلطة بالتعاون مع اسرائيل في محاربة » حماس«حركة 
  .الحركة

حماس في قطاع غزة اعلنت غير مرة انها ال تمانع «، وان »اتهامات سياسية«لكن ابو علي قال ان هذه 
» حماس«وأضاف ان االمر اكبر من ذلك، وان . »سيق مع اسرائيل في الشؤون الحياتيةفي اجراء تن

  .تقوم بمنع الهجمات من القطاع على اسرائيل
واعتبر وزير الداخلية ان اسرائيل تعمل على اقتحام مناطق السلطة الفلسطينية المتمثلة في المدن والبلدات 

اسرائيل اعلنت انه لم يعد لديها مطلوبون في «: وأضاف. »بغرض التأكيد على انها قوة احتالل«الكبرى 
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الضفة، لكنها تواصل القيام باقتحامات متكررة للمدن ال لشيء سوى التأكيد على وجودها الدائم في حياتنا 
  .»كقوة احتالل

، وهي »أ«وتحدد اسرائيل عمل قوات االمن الفلسيطينية في المدن والبلدات الكبرى التي تشكل المنطقة 
وسمحت اسرائيل اخيراً . منطقة الوالية االمنية الفلسطينية، ما بين السادسة صباحاً والثانية عشرة ليالً

 ساعة في اليوم، مشترطة على هذه 24لقوات االمن الفلسطينية بالعمل في مدينة نابلس شمال الضفة لمدة 
  .ى المدينة في اي وقتالقوات ان تعود الى مقراتها في حال قرر الجيش االسرائيلي الدخول ال

وقال ابو علي ان هذا التغيير ال يعكس تغييراً حقيقياً في السياسة االسرائيلية، وان الجيش االسرائيلي 
التغيير المطلوب الذي نطالب فيه في هذه «: وأضاف. يواصل الدخول الى المدينة من دون مبرر فعلي

نية الى ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة في المرحلة هو عودة االوضاع االمنية في االرضي الفلسطي
  .»2000عام ) سبتمبر(أيلول 

وقال ابو علي ان قوات االمن الفلسطينية تحاول فرض امر واقع جديد عبر العمل حتى في ساعات ما 
بعد منتصف الليل، كما يجري في مدينة رام اهللا التي تشكل العاصمة االدارية للسلطة، وفي غيرها، لكنها 

  .ضطر الى سحب قواتها في كل مرة يقوم فيها الجيش االسرائيلي بدخول هذه المناطقت
لكنها تقوم باعتقاالت شبه يومية . في الضفة» مطلوبون«وكانت اسرائيل أعلنت اخيراً انه لم يعد لديها 

تكرر لهذه وقال ابو علي ان ال مبرر للدخول الم. في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية
  .المناطق، وان اسرائيل ترمي من وراء ذلك الى تحقيق اغراض سياسية وليس امنية

السلطة لن تسمح «: في الضفة ستظل محكومة بالقانون، موضحاً» حماس«واكد ان العالقة بين السلطة و 
ال «: وأضاف. بحمل السالح وبغسل االموال، وكل االعتقاالت التي جرت كانت تتم على هذه الخلفية

وجدد . »توجد اعتقاالت سياسية، وإال لرأيت ناشطي حماس وقادتها، وعددهم باآلالف، في السجون
التأكيد ان السلطة تحظر التعذيب في مراكزها، وانها اتخذت اجراءات عقابية صارمة ضد عدد من 

ي، وان هناك اخطاء وقعت في الماض«وقال ان . ضباط اجهزة االمن لقيامهم بخرق هذه التعليمات
اخطاء ستقع في المستقبل، لكن السلطة تتخذ اجراءات عقابية بحق المختلفين وتجري تدريباً دورياً 

  .»لضباط االمن على احترام حقوق االنسان وااللتزام بها
وأشار في هذا الصدد . وأكد ابو علي ان اسرائيل تضع قيوداً كبيرة على تسليح قوات االمن الفلسطينية

  . ما زالت تماطل في السماح بإدخال ناقالت جنود روسية للسلطةالى ان اسرائيل
 عربة مصفحة من روسيا، وانها نقلتها الى االردن الدخالها الى 50وأضاف ان السلطة تلقت أخيراً 

غير ان اسرائيل التي اعلنت موافقتها المبدئية على ادخال هذه العربات لم تعط بعد الموافقة «الضفة، 
  .»استمرار لسياسة التسويف« ذلك بأنه ووصف. »النهائية

  27/11/2010الحياة، لندن، 
  

   واستعادة الوحدة المطلب األساسي ألبناء شعبنا في الضفة والقطاعاالنقسامإنهاء : عباس .3
 استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، مساء اليوم الجمعة، عددا من :رام اهللا

  .ريعي عن قطاع غزةنواب المجلس التش
واستمع من النواب إلى شرح عن أوضاع أهلنا في قطاع غزة ومعاناتهم جراء الحصار اإلسرائيلي 

  .المفروض عليهم
وأكد أن السلطة الوطنية ملتزمة بتوفير كافة احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأنه يبذل كافة الجهود 

  .دعم الدوليوعلى كافة الصعد إلنهاء الحصار من خالل ال
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وشدد على أن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية هي المطلب األساسي ألبناء شعبنا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، لتعزيز لحمتنا الداخلية لمواجهة التحديات واالحتالل، وصوال إلى إقامة الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 26/11/2010، )وفا(معلومات الفلسطينية وكالة األنباء وال

  
  في الكنيست" القدس عاصمة الشعب اليهودي" مقترح بطرحال نكترث : السلطة .4

قلل رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي من أهمية :  يوسف الشايب–رام اهللا 
  ".عاصمة للشعب اليهودي"قدس األنباء التي تتحدث عن مقترح أمام الكنيست اإلسرائيلية العتبار ال

لم يفاجئنا األمر، وهذا ليس جديداً، فهي خطوة من سلسلة ": الغد"وقال الرويضي في حديث خاص لـ
، وطرحته حكومة االحتالل في "2020القدس "خطوات سابقة وأخرى الحقة تندرج في إطار مشروع 

دس عاصمة موحدة إلسرائيل، ، وهو يشتمل صراحة على مقترحات من قبيل اعتبار الق2000العام 
وعاصمة للشعب اليهودي، وبالتالي اقتراح كهذا، ومن قبله االستفتاء الشعبي على االنسحاب من القدس، 

  .ليس غريباً
  27/11/2010الغد، عمان، 

  
   ترفع وتيرة االعتقاالت السياسيةالسلطة: منى منصور .5

 منصور، على تصاعد حدة المالحقات أكدت النائب في المجلس التشريعي منى:  محمد األيوبي-غزة
" حماس"واالعتقاالت السياسية التي تجريها األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ألبناء حركة 

  . وفصائل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة
 إن أجهزة السلطة الفلسطينية تقوم بحمالت": "فلسطين"وقالت منصور خالل مقابلة عبر الهاتف مع 

اعتقال كبيرة جداً في الضفة على خلفية االنتخابات التشريعية والتصويت لحركة حماس، واالنتماء لألطر 
  ". الطالبية
هذه كلها اعتقاالت سياسية على خلفية الرأي والفكر والتعبير، وال أحد ينكر االعتقال السياسي : "وأضاف

  ". في الضفة الغربية
سات حقوق اإلنسان المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية للتأكد من بإمكانكم العودة إلى مؤس: "وأضافت

أتمنى أن نعرف ما هو االعتقال السياسي عند سيادة (..) وجود االعتقاالت على خلفية االنتماء السياسي 
  ". الرئيس عباس حتى نعرف إن كانت هناك اعتقاالت سياسية أم ال؟

والمالحقة من خالل إطالق إشاعة بأن هناك أشخاصاً وذكر أن السلطة تحاول تبرير حمالت االعتقال 
يحاولون المس باألمن الداخلي والتخريب في الضفة، والتي كان آخرها االتهامات بمحاول اغتيال محافظ 

  . مدينة نابلس جبريل البكري
وم أجهزة السلطة تق(..) لماذا جاءت هذه التبريرات في هذا الوقت بالذات؟ : "وأضافت منصور متسائلة

 وحتى اآلن، حيث استشهد سبع مواطنين في سجونها من أثر التعذيب، 2007باالعتقاالت منذ عام 
  ". وعشرات اآلالف تم استدعاؤهم

خططت لتنفيذ اغتياالت في الضفة " حماس"وبخصوص حديث السلطة عن نشر اعترافات خلية لـ
من شهد هذه التحقيقات لتنشر السلطة ما تريد من تحقيقات، لكن : "الغربية، قالت منصور

  ". أي تحقيقات أو اعترافات يتم نشرها بحاجة إلى رقابة، وإال عليها عالمات استفهام(..) واالعترافات
وشددت على ضرورة أن تكون هناك رقابة على األجهزة األمنية والبرنامج الذي تقوم به، مشيرة إلى أن 

ل من زيارة أي معتقل سياسي في السجون على الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ممنوعة منذ شهر كام
  . خلفية نشرها مقال لم يلق رضا تلك األجهزة
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وبخصوص الوضع البرلماني في الضفة، أوضحت النائب في المجلس التشريعي، أن نواب التغيير 
 واإلصالح مازالوا ممنوعين من األداء البرلماني داخل المجلس الشريعي في الضفة الغربية، الفتة إلى

  . أن نواب المجلس يعيشون ظروفاً صعبة ال يستطيعون فيها القيام بدورهم البرلماني كما هو مطلوب
قمنا بعدة محاوالت إلقامة جلسات في مقر المجلس التشريعي لكن أغلقت األبواب في وجوهنا، : "وقالت

  ". كما يمنع رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك من دخول مكتبه في مقر المجلس
االحتالل اإلسرائيلي ومن سار على دربه الحظوا أن هناك نشاطاً من قبل نواب التشريعي، : "فتوأضا

  ". فعادوا لالعتقاالت بطريقة منظمة، ويحاولون إغالق أي طريق أمام نواب المجلس التشريعي
  26/11/2010فلسطين اون الين،

  
  نابلس ة الشرقيةله في المنطق" نشاط" الفلسطيني بـاألمن ابلغاالحتالل : "معا" .6

 اقتحمت عدة دوريات عسكرية تابعة للجيش االسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، عدة احياء في المنطقة :نابلس
  .الشرقية من نابلس وفي محيط قبر سيدنا يوسف والواقع بالقرب من مخيم بالطة شرق المدينة

من الفلسطيني رسميا انه سوف ان الجيش االسرائيلي ابلغ اال" معا"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
في المنطقة الشرقية من المدينة، مما اضطر االمن الفلسطيني الى سحب كافة افراده " نشاط امني"يقوم بـ

  .ودورياته المنتشرة في المنطقة الشرقية من المدينة، وتركيز عملها بالوسط وفي الجهة الغربية من نابلس
تنع عن اعطاء معلومات مفصلة عن طبيعة ونوعية ومكان وبحسب المصادر فان الجيش االسرائيلي يم

  .له فيما رجحت المصادر ان يستغرق عدة ساعات رافضة الدخول في التفاصيل" االمني"النشاط 
 26/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  برئاسة بحر يصل الخرطوم" التشريعي"وفد من  .7

المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر إلى وصل وفد برلماني فلسطيني برئاسة النائب األول لرئيس 
عربية وإسالمية، يقوم بها الوفد عقب , العاصمة السودانية الخرطوم في مستهل جولة برلمانية خارجية

  . انتهائه من أداء مناسك الحج
عبد الرحمن الجمل . يونس األسطل والنائب د. ويضم الوفد البرلماني في عضويته كلًا من النائب د

  . محمد شهاب والنائب جميلة الشنطي. والنائب د
ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسئولين حكوميين وبرلمانيين سودانيين، فضلًا عن فعاليات شعبية 

  . ومؤسساتية قبل أن يواصل جولته في عدد من الدول العربية واإلسالمية وفقًا لخطته الموضوعة
، أن الوفد 2010-11-26الجمعة , سخة عنهن" فلسطين أون الين"وصلت , وأكد بحر في بيانٍ صحفي

-11-27سيشارك في فعاليات مؤتمر التضامن العربي اإلفريقي الذي ينعقد في الخرطوم، السبت 
، وسيتحدث باسم الشعب الفلسطيني عن هموم وشجون الفلسطينيين وطبيعة التحديات التي تواجه 2010

  . االستهداف التي تتربص بهمالقضية الفلسطينية في ظل الحصار ومخططات التصفية و
زار الوفد البرلماني قبيل مغادرته المملكة العربية السعودية بيت الشاعر والمفكر , في سياق آخر

  . حيث كان في استقباله أسرة وأقارب الفقيد, عبد الرحمن البارود. الفلسطيني الراحل د
إكراما لدوره المؤثر في المسيرة الوطنية وأكد بحر أن هذه الزيارة تأتي وفاء وعرفانًا للراحل الكبير و

سوف تشكل حالة إلهام , الفلسطينية على مستوى األدب والفكر والسياسة، مشددا على أن أثر ونهج الفقيد
  .وإشعاع في إطار المسيرة الفلسطينية الكفاحية على امتداد عقود الصراع مع االحتالل

  26/11/2010فلسطين اون الين،
  
 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1978:         العدد       27/11/2010 السبت :التاريخ

   المستقلة يلتقي الزهار لتحريك المصالحةتجمع الشخصيات .8
أعلن تجمع الشخصيات المستقلة الذي يشارك في حوارات المصالحة الفلسطينية :  أشرف الهور-غزة 

محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس لمناقشة خطوات . دالجمعة انه عقد اجتماعاً مع 
  .ين فتح وحماستحقيق إنهاء االنقسام عقب لقاء دمشق األخير ب

 "القدس العربي" عبد العزيز الشقاقي نائب رئيس تجمع الشخصيات في تصريح صحافي تلقت .دوقال 
كل القضايا العالقة التي أوقفت " انه تم خالله مناقشة إلى، الفتاً "يجابياًإ" هذا االجتماع كان أننسخة منه 

ضرورة عقد سلسلة من االجتماعات مع وأكد الشقاقي على  ."عجلة المصالحة خالل الفترة الماضية
وبحسب . "لخروج من حالة الجمود في ملف المصالحةا"قيادات القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية لـ

أنجزت "الشقاقي الذي مثل الشخصيات المستقلة في لجنة األمن في حوار القاهرة فان اللجنة األمنية 
  ."آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة'طلوب اآلن إلنهاء الخالف  المإن، لكنه قال "الكثير من القضايا الهامة

 27/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  حماس تنفي قيام السعودية بحجز جوازات سفر قياداتها بحجة الذهاب لدمشق .9
 نفى أيمن طه القيادي في حركة حماس اليوم الجمعة، قيام السلطات السعودية بحجز جوازات سفر :غزة

انه لم تكن في ": معا"وقال لـ .لحركة كانت تنوي الذهاب إلى سوريا بعد أداء مناسك الحجلقيادات من ا
وجاء هذا  . سوريا، وإنما خرجوا من غزة للسعودية ألداء مناسك الحجإلىنية قيادات الحركة الذهاب 

اد حول حجز جوازات سفر نشطاء من حماس والجه" يديعوت احرونوت"النفي بعد ما نشر موقع صحيفة 
  .وكتائب شهداء األقصى

  27/11/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   بدأ بالفعل مشاورته مع فياض لتشكيل حكومة جديدةالرئيس عباس: الزعارير .10
 أشار فهمي الزعارير عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها ان الرئيس عباس أكد :بيت لحم

 انه قد بدأ بالفعل مشاورته مع الدكتور سالم فياض لىإ ترأسه لجلسة المجلس الثوري أثناء أمسيوم 
  .رئيس الوزراء من اجل تشكيل حكومة جديدة حال عودته من اليابان 

 هذا التغيير أن اإلذاعية" معا" عبر شبكة يأتي الزعارير خالل حديثه لبرنامج حديث الوطن الذي وأكد
ووضع سياسات جديدة تسير عليها  يشمل برنامج حكومي محدد تتمثل في بناء أنالحكومي يجب 

الحكومة الجديدة، واختيار وزراء قادرين على تنفيذ هذه السياسات، نافيا ان يكون التعديل الوزاري منوط 
  . وزراء محددين بأسماء

 كان هناك توجه لديهم لعدم ترشيح الدكتور سالم فياض لتولي رئاسة الوزراء إذاوحول سؤاله عن ما 
 بقاء رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض من عدمه في الحكومة إن" :؟ قال الزعاريرفي الحكومة الجديدة

 مازن يتخذه وقت ما يشاء وكيف ما شاء، مؤكدا في الوقت ذاته أبوالجديدة هو حق دستوري للرئيس 
 انه سيجري تغييرا وزاريا على أمس المجلس الثوري يوم أمام ما فهم ضمنا خالل خطاب الرئيس إن:"

  ".ومة حال عودة الدكتور فياض من اليابانالحك
  27/11/2010وكالة معا اإلخبارية، 

  
   تطالب بضمانات دولية وآليات تطبيق ملزمة كشروط الستئناف المفاوضات"الديمقراطية" .11

 تجميد أناعتبر صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : غزة
 إجراء من شروط األدنى وان كان ضروريا لتوفير الحد -لتزام بهعلى افتراض اال–االستيطان 

 جانب الفعل إلى –مفاوضات هادفة وذات مغزى، غير كاٍف لضمان التقدم على مسارها، ما لم يترافق 
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 وإطار في مقدمها اعتماد قرارات الشرعية الدولية كمرجعية أخرى مع متطلبات -الفلسطيني في الميدان
، وذلك ضمن مدى )1967ها انسحاب قوات االحتالل حتى خط الرابع من حزيران وجوهر(للمفاوضات 

  .زمني قصير ومحدد، وضمانات دولية آلليات تطبيقية ملزمة لما يتم االتفاق عليه
  27/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "1971الوقائع السرية لمؤتمر جدة المنعقد في أيلول وتشرين الثاني "عن نشر وثيقة لفتح  .12

بعد التكتم عليها طوال أربعين عاماً تقريباً، يميط محمود شريح النقاب أخيراً عن وثيقة : ف. أ. ص
الوقائع السرية لمؤتمر جدة المنعقد في أيلول وتشرين الثاني « عن 1971أعدتها حركة فتح في سنة 

وهذه .  كل هذا الوقت، وينشرها في كتاب عن دار نلسن في بيروت بعدما احتفظ بها في أدراجه»1971
الوثيقة عبارة عن تفصيالت ما جرى في ذلك المؤتمر من مباحثات مصرية ـ سعودية ـ أردنية ـ 

 وأدى إلى خروج 1970فلسطينية لتسوية النزاع الذي نشب بين منظمة التحرير الفلسطينية واألردن سنة 
وهذا الكتاب وثيقة بالغة األهمية . نانفصائل المقاومة الفلسطينية من قواعدها في األردن نحو سورية ولب

 الصهيوني، ولدارسي القضية الفلسطينية، فهي تعرض ما دار في -للباحثين في تاريخ الصراع العربي 
االجتماعات المتالحقة التي عقدت في مدينة جدة وقد توقفت هذه المفاوضات حين اغتيال وصفي التل 

ية هذا الكتاب في أنه يكشف بعض خبايا مرحلة مهمة من وتكمن أهم. أمام فندق شيراتون في القاهرة
. تاريخ القضية الفلسطينية، وكيفية مواجهة المشكالت الكبرى، وبأي فكر أو وعي كان يتم ذلك كله

  . والكتاب، في نهاية المطاف، يؤرخ لتلك الحقــبة من تاريخنا المعاصر
  27/11/2010السفير، بيروت،   

  
  إلقرار الحقوق المدنية وتسريع اعمار البارد" يمقراطيةالد"مهرجانات لـ: لبنان .13

اليوم العالمي للتضامن "لمناسبة " مخيم البداوي" لتحرير فلسطين مهرجاناً في الديمقراطيةأقامت الجبهة 
 إبراهيموتحدث ". مع الشعب الفلسطيني ودعماً إلقرار الحقوق المدنية وتسريع إعمار مخيم نهر البارد

وشجب عماد عودة من الجبهة الشعبية لتحرير ". المؤتمر الشعبي"ناصر المصري عن الذويب وعبد ال
  ".االعتداءات المتواصلة ضد شعبنا في الوطن المحتل"فلسطين في الشمال 

حوار فلسطيني فلسطيني ينهي حالة االنقسام  "إلىودعا طنوس شلهوب من الحزب الشيوعي اللبناني 
تصعيد المقاومة الشعبية " جهاد فياض على ضرورة أبوح في الشمال وشدد أمين سر حركة فت. والتشرذم

 أركان بدر الدولة اللبنانية الديمقراطيةوطالب عضو قيادة الجبهة  ".في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
  ".باتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة األمنية المفروضة على المخيم وإقرار الحقوق اإلنسانية كاملة"

 للمناسبة لقاء شعبياً في مخيم شاتيال تحدث فيه عضو المكتب السياسي علي الديمقراطيةظمت كذلك ن
 المفاوضات من دون الوقف الشامل لعمليات االستيطان في الضفة إلى عدم العودة إلىفيصل الذي دعا 

   .والقدس
  تذكاري لشهداء المقاومة في اعتصاماً أمام النصب ال"  الفلسطينيةالديمقراطيةالمنظمة النسائية "كما نفذت 

بزيادة خدماتها لالجئين الفلسطينيين ورفع " األونروا"صور، رفع خالله المعتصمون الفتات طالبت 
  .الحصار عن قطاع غزة

  27/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  " القيادة العامة-الجبهة الشعبية "المحكمة العسكرية تحاكم عقيداً في : لبنان .14
 للجبهة الشعبية القيادة العامة أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة ]سابقًا [يد شعبان يتبعمثل أمس العقيد در

العميد الرآن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي حسن شحرور وبحضور ممثل النيابة العامة 
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ام بأعمال ارهابية القاضي آمال نصار حيث يحاآم مع ثمانية آخرين موقوفين بينهم ستة فلسطينيين بالقي
بمحاولة السيطرة على مراآز القيادة العامة ومنها مرآز عين البيضا في قوسايا بهدف احتالله واالستيالء 

على مخازن األسلحة والذخائر، ما تسبب باندالع اشتباآات بينهم وبين عناصر الموقع في الثامن من نيسان 
  .الماضي وأدى الى مقتل زاهر حسن حمود وجرح آخر

   27/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

   "عاصمة الشعب اليهودي" لمنح القدس صفة اسرائيليمشروع قانون ": معاريف" .15
العبرية في عددها الصادر أمس ان اللجنة الوزارية االسرائيلية » معاريف« ذكرت صحيفة :رام اهللا

المتعلق بتغيير القانون لشؤون التشريع ستبحث األسبوع الجاري اقتراح عضو الكنيست زبولون اورليف 
عاصمة «واقترح تغيير هذا القانون لتصبح القدس » الذي يصف القدس بعاصمة إسرائيل كافيا»األساسي

يدور عن مشروع قانون اقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست «مشيرة الى ان الحديث » الشعب اليهودي
االقتراح في أيار الماضي طلبت من واوضحت الصحيفة ان اللجنة الوزارية التي بحثت . »السابقة

اورليف عدم عرضه للتصويت أمام الكنيست مهددة بمعارضة أعضاء االئتالف الحكومي وكذلك 
  .الحكومة له في حال عرضه للتصويت

ألن القدس تصعد الى العناوين « وقالت الصحيفة ان اورليف قرر طرح المشروع مرة أخرى اآلن 
لى خلفية موقف االدارة األميركية وحملة نزع الشرعية التي يقودها العالم الرئيسية في الفترة األخيرة ع

  .»اإلسالمي في محاولة منه لتفنيد العالقة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بالقدس
ينبغي سن قانون يغير الوضع الذي تكون فيه القدس مجرد عاصمة اسرائيل وااليضاح «وقال اورليف 

  .»شعب اليهوديبأنها ايضا عاصمة ال
وقالت مصادر اسرائيلية ان اورليف يسعى الى وضع وزراء حزب العمل وعلى رأسهم وزير الجيش 

وأشارت الى انه حسب صيغة االتفاقية االئتالفية . ايهود باراك أمام االختبار لمعرفة كيف سيصوتون
 االقتراح كونه يتعلق على هذا» فيتو«الحالية للحكومة االسرائيلية يمكن ألي حزب مشارك ان يضع 

 صوتا األمر 61بتغيير قانون أساسي اضافة الى القانون الذي يستوجب تغيير مثل هذه القوانين بأغلبية 
  .الذي سيجد اورليف صعوبة كبيرة في تحقيقه

  27/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الحلف مع تركيا  جهة إنهيار تتجه لتحالفات استراتيجية مع دول بلقانية لموا"إسرائيل": "هآرتس" .16
 اإلسرائيلي -التحالف اإلستراتيجي التركي " إنهيار"اليوم أنه في اعقاب " هآرتس"ذكرت صحيفة : بلغاريا

بعد أحداث أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة، تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى بلورة حلف جديد 
من الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، " قلقال"مع عدة دول في البلقان، التي تشارك اسرائيل 

ليشمل التحالف الجديد تعاوناً إستخبارياً ومناورات عسكرية مشتركة وفتح األجواء للتدريبات الجوية 
  .اإلسرائيلية، إضافة الى تعزيز التعاون السياحي والتكنولوجي

بين الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة " الثقةالتوتر وانعدام "قال المراسل السياسي للصحيفة إن في موازاة 
مع العالم العربي، تجري مساعي " القطيعة"واألميركية والعالقات الباردة مع اإلتحاد األوروبي و

دبلوماسية حثيثة لبلورة حلف استراتيجي مع اليونان وبلغاريا في األساس، إضافة الى توطيد العالقات 
وحسب الصحيفة فإن . انيا وصربيا ومونتنغرو وكرواتيا ومقدونيااإلستراتيجية واألمنية مع قبرص وروم

الحكومة التركية وتسعى للتعاون مع اسرائيل لمواجهة تحديات الجهاد " تطرف"هذه الدول قلقة من 
  .العالمي

  26/11/2010، 48موقع عرب
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   2030 حتى "إسرائيل"ـضمانات أمنية جديدة من أميركا ل": يديعوت" .17

شفت مصادر إسرائيلية أمس أنه رغم التوترات الحاصلة بين الرئيس األميركي باراك ك:  العرب–القدس 
. 2030أوباما وبنيامين نتنياهو تتواصل عملية بلورة خطة لتأمين الدعم األميركي السخي إلسرائيل حتى 

في تقرير مطول أنه باإلمكان رصد نتائج هذا التعاون المتطور بين » يديعوت أحرونوت«وأوضحت 
معلومات غير مسبوقة بعمقها وبمستوياتها حول إيران، أكثر عتاد عسكري أميركي يتم : بلدين منذ اآلنال

، تسليح جيش االحتالل بسالح 35تخزينه في البالد، بدء إنجاز صفقة الطائرات المتطورة من طراز أف
  . طالما حلم به

بارات وأسلحة ذكية تساعد جيش وتشمل الصفقة أجهزة رصد صواريخ وأجهزة إنذار مبكر وأجهزة استخ
وكشف المعلق العسكري للصحيفة أليكس فيشمان أن . االحتالل على تطوير نفسه بكافة المجاالت

 مليار 20 عاما بقيمة 20الواليات المتحدة وإسرائيل تنكبان منذ شهور على بناء سلة ضمانات أمنية لـ
ل من قوته من أجل كسب المزيد من الوقت وتتهم الصحيفة نتنياهو بنصب الفخ ألوباما للني. دوالر

  . وإرجاء المفاوضات والتملص من قرار حيال مستقبل المسيرة السياسية مع الفلسطينيين
وتشير الصحيفة إلى أن نائب قائد القوات األميركية الجنرال جيمس كرتريت وضباطا إسرائيليين يتنقلون 

االحتياجات األمنية إلسرائيل ووضع صفقة أو سلة منذ مطلع العام بين تل أبيب وواشنطن بغية بلورة 
 2030وتستبدل الخطة المذكورة التي ستؤمن احتياجات إسرائيل حتى .  عاما20ضمانات أميركية لها لـ

وتعتمد الخطة، . 2017 مليار دوالر كان من المفروض أن تنتهي عام 30خطة دعم أميركية سابقة بقيمة 
اده أن إسرائيل آمنة، يعني انفتاحها على التعاون السياسي ومع بحسب الصحيفة، منطقا أميركيا مف

: وترى الخطة أن إسرائيل محاطة بثالث دوائر من التهديد. مساعي مسيرة السالم في الشرق األوسط
دائرة اإلرهاب، ودائرة دول العدو المجاورة، والدائرة البعيدة االستراتيجية بما يشمل قضية النووي 

  . اإليراني
 الصحيفة أن االتصاالت بين الواليات المتحدة وإسرائيل من أجل بلورة خطة الضمانات الجديدة وتؤكد

وتقول . استمرت حتى في الفترة القاسية التي شهدتها العالقات الثنائية على خلفية قضية تجميد االستيطان
 الدوائر الثالث إن نتنياهو زار واشنطن في يوليو الماضي وبادر للحديث مع أوباما حول: الصحيفة

 عاما من الضمانات 20إنه مستعد للمغامرة السياسية في حال منحت واشنطن إسرائيل : وفاجأه بالقول
دون تردد أو أسئلة عن الدالالت والتفصيالت مد أوباما يده مصافحا نتنياهو فاتفقا على «: األمنية، وتتابع

وتوجه الصحيفة انتقادات الذعة . »ع السياسيأن يحل األول المشاكل األمنية فيما يحل الثاني الموضو
في حال «: وتابعت. لنتنياهو بالتهرب وكسب الوقت بالمناورات واإلساءة للعالقات مع الواليات المتحدة

  .»استمر هذا الخلل فإن من شأنه أن يتحول لكارثة سياسية وربما أمنية
  27/11/2010، العرب، الدوحة

  
  تتضمن إقامة دولة فلسطينية  .. والعرب"إسرائيل"ن نجل رابين يطرح مبادرة سالم بي .18

يعتزم يوفال رابين نجل رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين ورجل :  يوبي أي-تل أبيب 
األعمال والناشط االجتماعي اإلسرائيلي كوبي هوبرمان، اإلعالن في األيام القريبة المقبلة عن حملة 

وذكرت . بين إسرائيل وبين الفلسطينيين وسورية" ة السالم اإلسرائيليةمبادر"شعبية لدفع ما سمي بـ
هي رد على مبادرة السالم العربية التي أقرتها " مبادرة السالم اإلسرائيلية"أمس أن ) هآرتس(صحيفة

 وأن رابين وهوبرمان يعمالن منذ عدة شهور على دفع مبادرتهما بين 2002القمة العربية في العام 
  . ة وأكاديميين ورجال أعمال في إسرائيلجهات سياسي
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" مبادئ إعالن استقالل إسرائيل"وتنص بنود المبادرة على قيام دولة فلسطينية ؛وتطالب بالتشديد على 
وتنص المبادرة على .  فيما يتعلق بالمساواة المدنية لجميع مواطني إسرائيل العرب1948الصادر عام 

وفيما يتعلق بالسالم بين إسرائيل . ة األمد مع مركبات دوليةوجوب التوصل إلى ترتيبات أمنية طويل
وسورية، تقترح المبادرة أن يستند االتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من هضبة الجوالن إلى حدود 

كذلك تقترح المبادرة في هذا السياق التوصل .  وترتيبات أمنية1:1 مع تبادل أراض بنسبة 1967العام 
 اللبنانية إلى جانب نظام أمن إقليمي لكبح تهديدات إقليمية –ية عند الحدود اإلسرائيلية إلى ترتيبات أمن

وعبر رابين وهوبرمان في نهاية مقالهما . ورؤيا بتطوير اقتصادي إقليمي وعالقات طبيعية بين الدول
وكتبا . ل والمنطقةحوارا مكثفا وإعادة تفكير في إسرائي" مبادرة السالم اإلسرائيلية"عن أملهما بأن تفتح 

 عاما من اغتيال إسحاق رابين، نأمل أن يكون هناك زعماء شجعان بالمنطقة والمجتمع 15بعد "أنه 
  ".الدولي يعملون على ترجمة حلم السالم العربي اإلسرائيلي إلى تقدم فعلي ومنسق

  27/11/2010، الشرق، الدوحة
  

   بالمستوطنات "سرائيلا" شبكة قطارات تربط وسط لمدإعداد مخطط ": معاريف" .19
اإلسرائيلية أمس، إن وزارة المواصالت اإلسرائيلية " معاريف"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي-الناصرة

 ألف دوالر من ميزانية شركة القطارات الحكومية، لتخطيط سكة حديد 820خصصت في اآلونة األخيرة 
قائما بين " الجدل" حين ما يزال تخترق جنوب منطقة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، في

واشنطن وتل أبيب، حول مضمون الصفقة التي ستبرم بينهما مقابل تجميد استيطاني جزئي ال يشمل 
  .القدس المحتلة

وحسب ما قالته معاريف، فإن وزير المواصالت يسرائيل كاتس زار مستوطنات منطقة نابلس قبل نحو 
د إلى مستوطنات منطقة نابلس، وبشكل خاص كبرى برؤية سكة حدي" حلمه"ستة أشهر وعبر عن 

، إال أنه سرعان ما عاد إلى وزارته، ليبدأ بتنفيذ عملي لهذا المشروع "أريئيل"مستوطنات تلك المنطقة 
  .االستيطاني

وحسب المخطط األولي، فإن سكة الحديد ستخترق عمق الضفة الغربية المحتلة، في جنوب منطقة نابلس، 
القريبة نسبيا إلى خط التماس بين الضفة " باركان"ولى للقطار المخطط عند مستوطنة وستكون المحطة األ

  .، المتوغلة أكثر في عمق الضفة"أريئيل"، في حين ستكون المحطة الثانية في مستوطنة 1948ومناطق 
  27/11/2010، الغد، عمان

  
  " الناتو" مناورات جوية مع سالح الجو االيطالي و أنهىسالح الجو اإلسرائيلي .20

أنهى سالح الجو اإلسرائيلي، أمس، مناورات جوية مشتركة في األجواء اإليطالية مع سالح الجو 
  ). الناتو(اإليطالي وعدد من الطائرات التابعة لدول حلف شمال األطلسي 

أف «و» 15أف « طائرات من طرازي 10وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن ما ال يقل عن 
نذ حوالى أسبوعين في قاعدة جوية إيطالية في جزيرة سردينيا، وشاركت منذ ذلك الحين حطت م» 16

  . وحتى يوم أمس في مناورات جوية معقدة
وخالل المناورات، التي استمرت أسبوعين، شاركت طائرات إيطالية وأخرى تابعة ألسلحة جو من دول 

تستخدم كمركز للتدرب على المعارك الجوية أن القاعدة الجوية في سردينيا » هآرتس«وذكرت . »الناتو«
وأوضحت أن الطيارين اإلسرائيليين شاركوا في مناورات . ألسلحة الجو التابعة لحلف شمال األطلسي

جوية مع عشرات الطائرات اإليطالية وسواها، وتدربوا على معارك جوية، وعلى مهاجمة ما يعرف 
  . ديةأي ما يشبه الطائرات المعا» القوة الحمراء«بـ
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وأشار التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن بين أهم فوائد المناورات في إيطاليا تعرف الطيارين اإلسرائيليين 
إذ أشرك اإليطاليون . »تورنادو«و» AMX«الجديدة وكذلك طائرات » إيروفايتر«على خصائص طائرة 

تقدمة ذات أهمية بالنسبة وتعد هذه الطائرة الم. هذه الطائرة الجديدة في المناورات، للمرة األولى
  . لإلسرائيليين ألن السعودية اشترت مؤخرا عددا منها

  من » حماة الجنوب«و» النسر الذهبي«وشاركت في المناورات من جانب إسرائيل طائرات من أسراب 
من قاعدة تل نوف، إضافة » رأس الحربة«و» فرسان الذيل المزدوج«وكذلك . قاعدة نبطيم في النقب

  . »عيتام«رقابة الجوية من طراز لطائرة ال
  27/11/2010، السفير، بيروت

  
   الدولة العبريةيتنبأ بزوال فيلم سينمائي جديد .21

اندثار جديد ونهاية محتلمة ب، لن يشهد العالم أي وجود إلسرائيل، فيلم جديد ينبئ »2048«في : وكاالت
  ".وجودها مهدد كل يوم"لدولة 

مهرجان القدس "، والذي عرض أخيرا ضمن "2048"ن كفتوري في يحاول المخرج اإلسرائيلي يارو
، تخيل زوال إسرائيل من خالل قصة مخرج إسرائيلي مغمور يدعى يويو نيتزر، يجول العالم "السينمائي
  . ليقابل إسرائيليي الشتات، بعدما دمرت إسرائيل نفسها ذاتيّا2048في عام 

 في الذكرى 2008قيّا كان قد بدأه جده منذ أربعين عاما، أي عام ويأتي فيلم يويو، ليستكمل شريطًا وثائ
  . الستين لتأسيس الكيان العبري

في " الموساد"يظهر الفيلم إسرائيل دولة محتلّة، وكيانًا غاصبا، قائما على ارتكاب المجازر يوميّا، وزرع 
   إلى أن انتهاء دول العالم، ونشاطها في االغتيال المنظّم وتوزيع األسلحة، ويخلص

يعود ألسباب داخلية بحتة، وأن هناك سرطانًا ينهش إسرائيل من الداخل رويدا رويدا، " الدولة اليهودية"
 المحافظ، -وهو بذلك يشير إلى الفساد لدى الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل، والنزاع العلماني 

  .والمعاملة السيئة للعمال األجانب، والجريمة المنظمة
، وهو يحفّز المشاهدين على ضرورة تغيير "إذا شئت، فإنه قد يحصل: "بعبارة تحذيرية" 2048"ينتهي 

  .وإلّا فإن الوضع الداخلي المتأزم، قد يؤدي إلى تسريع انهيار دولتهم. الوضع القائم داخل الكيان الغاصب
  27/11/2010، 48موقع عرب

  
  فة اإلسرائيلية دعماً للحكومةتجند تلقائي للصحا: مؤتمر إيالت لإلعالم .22

ايالت الرابع لإلعالم والصحافة "اختتم في مدينة ايالت، يوم األربعاء الماضي، مؤتمر : حسن مواسي
 أيام 4وعلى مدى . ، الذي يعتبر اهم تجمع لالعالم االسرائيلي ويعقد للسنة الرابعة على التوالي"القطرية

  .رائيليينناقش المشاكل التي تواجه الصحافيين اإلس
ومن خالل متابعة الحلقات الدراسية والندوات التي عالجها المؤتمر، يتبين انزالق اإلعالم اإلسرائيلي، 
والحرية المزعومة نحو خدمة األجندة السياسية اإلسرائيلية العدوانية في كل ما يتعلق بالسياسات 

يلي عامة والقضية الفلسطينية وتداعياتها الخارجية ذات البعد اإلقليمي وما يتعلق بالصراع العربي اإلسرائ
  .بشكل خاص، وتجنده التلقائي إلى جانب السياسة اإلسرائيلية المعادية للعرب

وواضح تماما من خالل قراءه محاور النقاش التي تمحور حولها المؤتمر اإلعالمي الرابع، أن هدف 
إلعالمية اإلسرائيلية لتبيض صورة اسرائيل اإلعالم اإلسرائيلي األول واألخير هو كيفية تطوير الماكينة ا

  .وواحدة من دول العالم الحر" دولة ديموقراطية"الملطخة أمام العالم، وإنقاذ سمعتها كـ



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1978:         العدد       27/11/2010 السبت :التاريخ

ويمكن تلخيص نتائج المؤتمر بان اإلعالم اإلسرائيلي الواقع تحت سيطرة راس المال والنخب العسكرية 
 العنصرية والتطرف في المجتمع اإلسرائيلي، ويكيف نفسه والسياسية، يقود اسرائيل نحو الفاشية وترسيخ

  .مع التشريعات والقوانين المتحكمة باإلعالم، كجزء من الفضاء التعبوي اليهودي في إسرائيل
  27/11/2010، المستقبل، بيروت

  متهم بالفساد" شاس" القدس االحتاللية من حزب بلديةتعيين نائب لرئيس  .23
القدس االحتاللية على تعيين أحد األعضاء فيه، وهو إيلي سمحايوف من صادق مجلس بلدية : الناصرة

  .المتشددة، في منصب نائب رئيس البلدية" شاس"كتلة 
رغم االشتباه بضلوع سمحايوف في قضية الرشاوى "وقالت مصادر إعالمية عبرية أن هذا التعيين يأتي 

  ".لقدسفي ا" هولي الند"التي تخللت مشروع البناء الهائل في حي 
بريئ حتى تثبت إدانته، وال يمكن تصريف شؤون البلدية "وقال رئيس البلدية نير باركات إن سمحايوف 

من خالل االنتظار، ريثما تتخذ النيابة العامة قرارها في القضية المنسوبة إليه والتي ما زالت معلَّقة منذ 
  ".عدة أشهر

  27/11/2010قدس برس، 
  

  "قضايا هامشية" مع واشنطن على خلفية ماسيةدبلوختر يحذّر من أزمة يد .24
المعارضة، كيفية تعامل الحكومة اإلسرائيلية مع اإلدارة األمريكية " كاديما"انتقد نائب من كتلة : الناصرة

التي تتلقى بموجبها الدولة العبرية حزمة من الضمانات األمنية " وثيقة التفاهمات"فيما يتعلّق ببلورة 
  .في الضفة" ميد جزئي لالستيطانتج"والسياسية مقابل 

تعتري العالقات " أزمة"وحذّر آفي ديختر، خالل مشاركته في مؤتمر إستراتيجي عقد أمس الجمعة ، من 
، كمسألة إعادة تجميد "قضايا هامشية وتافهة"الدبلوماسية اإلسرائيلية األمريكية على خلفية ما وصفها بـ 

  .بية المحتلّةأعمال البناء االستيطاني في الضفة الغر
أن الفلسطينيين باتوا يخططون إلقامة دولتهم، في "وأضاف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي األسبق، 

  .، كما قال"الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل بتوافه األمور من قبيل فترة تجميد البناء في المستوطنات
أزمة "راء والمسؤولين اإلسرائيليين من وتأتي هذه التصريحات، في الوقت الذي تعالت فيه تحذيرات الوز

المباحثات الثنائية بشأن مسألة التعهدات األمريكية " تعثّر"بين واشنطن وتل أبيب على خلفية " دبلوماسية
  .واستئناف المفاوضات المباشرة

  27/11/2010قدس برس، 
  

  نويا  فتاة إسرائيلية يتعرضن لالعتداء الجنسى واالغتصاب س2400: تقرير إسرائيلى .25
 نشرت وزارة الشئون االجتماعية اإلسرائيلية، تقريرا عن االعتداءات والممارسات التى تتعرض :القدس

لها الفتيات فى إسرائيل، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تعاملت إدارات 
  .اء جنسى واغتصاب ملف اعتد2400 مع 2009الشئون االجتماعية التابعة للوزارة خالل عام 

 ملف اعتداء على الفتيات فى 20,449وقالت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، إن التقرير تضمن وصول 
 اعتداء 2400، وقد اظهر التقرير باإلضافة إلى 2009إسرائيل لمراكز الشئون االجتماعية خالل العام 

 شابة إلى 399ك انضمام  آالف فتاة، كذل4جنسى واغتصاب تعاطى الكحول والمخدرات لما يقارب 
  .ممارسة الدعارة فى إسرائيل

وأضافت الصحيفة العبرية، أن وزير الشئون االجتماعية اإلسرائيلية، يتسحاق هيرتسوج، أكد أن وزارته 
تعمل على تقديم الدعم لفتيات والكشف المبكر لالعتداءات عليهن وتقديم الحلول الكفيلة بمنع تعرضهن 

ة، مؤكدا على النموذج المتبع من قبل الوزارة المتمثل بوجود البيوت التى تقدم إلى المزيد من المعانا
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الخدمة المباشرة للشابات اللواتى يتعرضن ألى نوع من أنواع االعتداء، حيث أكد أنه سيتم فتح مزيد من 
  . لتقديم خدمة أوسع2011هذه البيوت خالل عام 

  26/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   القدستهويد من مخاطر تصاعد وتيرة مخططات االحتالل الرامية إلى حذرت ينيةفلسطشخصيات  .26
حذرت شخصيات قانونية ودينية وخبراء، من مخاطر تصاعد وتيرة مخططات : القدس المحتلة، رام اهللا

االحتالل الرامية إلى استكمال تطويق القدس المحتلة بالمستوطنات وتنفيذ مشاريع سكك حديدية في إطار 
  .صلة عزل المدينة وإخراجها من أية مفاوضات سياسية مقبلةموا

وأكد خبير الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي، وجود مخطط إسرائيلي لتنفيذ 
مشاريع استيطانية ضخمة في المدينة، موضحاً أن احد معطيات هذا المخطط إقامة أطول وأعلى جسر 

تف حول المدينة من الشرق، وبناء سكك حديدية ومحطة تحت أرضية لربط على وادي النار الذي يل
شرق المدينة، في حين ستمتد السكك " معاليه ادوميم"بلدتي صور باهر والزعيم المقدسيتين بمستوطنة 

مروراً بأراضي قرية بيت اكسا في الشمال الغربي من القدس، باإلضافة إلقامة " تل أبيب"الحديدية من 
.  األرض، موضحاً أن هذه المحطة ستكون في فترة من الفترات ملجأ ضد القنابل النوويةمحطة تحت

مشروع تهويد القدس واستقطاب أعداد كبيرة من المستوطنين عن طريق جعل " إسرائيل"وكشف عن بدء 
  .، موضحاً أن االحتالل يسعى لتحويل العرب إلى أقلية"ذات أفضلية قومية"هذه المدينة 
كجي بين عمليات الهدم في أحياء سلوان والشيخ جراح والطور وراس العامود والعيسوية وربط التف

أصبحنا أقلية في القدس الشرقية بوجود "وقال . وحزمة واستراتيجية الكيان الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين
جدار  ألف فلسطيني خلف ال125 ألف فلسطيني نتيجة لتهجير نحو 175 ألف مستوطن مقابل نحو 200

 20-15، باإلضافة إلى " ألف فلسطيني أصبحوا من دون بطاقات هوية70باإلضافة إلى ما يزيد على 
  .ألف منزل مهددة بالهدم

وأكد المحامي محمد مناع من االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أن قرار اعتبار 
  .ن من مدينتهم وجعلها مدينة للمستوطنينجاء ليعزز مخطط طرد المقدسيي" منطقة أفضلية"القدس 

في القدس " إسرائيل"وأكد محافظ القدس في السلطة الفلسطينية المهندس، عدنان الحسيني، أن ما قامت به 
، "مؤامرة دولية" من تدمير واستيالء يؤكد أن القدس تعيش 1967وبقية األراضي الفلسطينية منذ عام 

  .غير مقتنعة بعملية السالم" إسرائيل" صعبة جدا ألن موضحا أن قضية السالم تمر في ظروف
  27/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   المسيرات األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطانفيإصابات واعتقاالت  .27

 شهدت القرى والبلدات التي تتصدى على نحو دائم :سامة العيسةأ ،نائل موسى – بيت لحم ،رام اهللا
 أمس بمحافظتي رام اهللا والبيرة، وبيت لحم أراضيهاالتوسع العنصري في لالستيطان وجدار الضم و

 تصدت لها قوات وإسرائيليين مسيرات شعبية حاشدة بمشاركة متضامنين ونشطاء سالم دوليين مجدداً
  .ما تسبب في اندالع مواجهات متفرقة االحتالل وفرقتها بالقوة

خرجت في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني  القمع االحتاللي للمسيرات السلمية التي وأسفر
 العشرات بحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل للدموع في قرى وبلدات بلعين ونعلين والنبي إصابةعن 

 من المتضامنين وأربعةصالح غرب وشمال غرب رام اهللا، فيما ابلغ عن حاالت اختناق واعتقال طفل 
  .ة بيت لحم في قرية المعصرة بمحافظاألجانب

  27/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   مبنى ومسجداً في الضفة الغربية خالل أسبوعين18 وهدم  مواطنا23ً إصابة: "أوتشا"تقرير  .28
 23، إصابة )أوتشا (ظهر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدةأ :رام اهللا
  ).23/11/2010-10( في أنحاء الضفة الغربية خالل أسبوعين  مبنى ومسجدا18ً  وهدممواطناً

 فلسطينياً، 1,074وكشف التقرير عن انه ومنذ بداية العام الجاري أصابت قوات االحتالل اإلسرائيلية 
 إصابة وقعت في 764هم أصيبوا خالل المظاهرات األسبوعية، وذلك مقارنة بما مجموعه  من30%

هذا األسبوع خمسة عشر فلسطينياً وناشط دولي في وأصيب خالل . 2009الفترة المماثلة من عام  
اشتباكات اندلعت خالل المظاهرات األسبوعية التي نُظمت ضد توسيع مستوطنة حلميش اإلسرائيلية، 
وضد بناء الجدار في قرية بلعين في منطقة رام هللا، وضد القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي 

هم طفالن أحدهما يبلغ من ة الخليل، وأصيب أربعة مواطنين آخرين، من بينمنطقفي قرية بيت أمر ب
 عاماً عندما كانوا يرعون أغنامهم بالقرب من مستوطنتي سوسيا وكرميل في 14 عاماً واآلخر 12العمر 

  .منطقة الخليل، بعد أن اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلية عليهم جسدياً في مواجهتين منفصلتين
 عملية دهم واعتقال في أنحاء الضفة الغربية بما فيها شرقي 57هذه الفترة ت قوات االحتالل خالل ونفّذ

القدس، وفي إحدى هذه العمليات التي نُفذت في قرية بيت أوال بمحافظة الخليل، تعرض أثاث ونوافذ 
فظة قلقيلية أثناء كما أحاطت القوات اإلسرائيلية مدرسة ثانوية في قرية جت بمحا.  ألضرارتسعة منازل

وقد أخلت إدارة المدرسة . مناسبة أقامها الطالب في الذكرى السادسة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات
  .الطالب بعد أن هددت القوات اإلسرائيلية بدهم المدرسة

  26/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تنتهك حقوق اإلنسان الفلسطينيتزال  ما"إسرائيل": "بديل"مركز  لتقرير .29
، تقريراً إلى لجنة األمم "المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين" قدم مركز بديل :رام اهللا

 ومدى التزامها "إسرائيل"المتحدة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يستعرض أداء 
  .قتصادية واالجتماعية والثقافيةبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق اال

 حرمانه من وركز التقرير على أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وتحديداً
حقه في تقرير المصير، والتمييز العنصري الممنهج ضد الفلسطينيين؛ سواء المتواجدين ضمن والياتها، 

وبين التقرير أن تمتع الفلسطينيين بجميع الحقوق  .العسكريةأو أولئك الخاضعين لسيطرتها الفعلية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص، بما في ذلك الحق في 
العمل، والتعليم، وحماية األسرة، والمستوى المعيشي الالئق، والرعاية الصحية المناسبة؛ رهن بتمكين 

ن ممارسة حقه في تقرير المصير، وبإنهاء سياسة التمييز العنصري ضده، كما لفت الشعب الفلسطيني م
تقرير مركز بديل االنتباه إلى حقيقة أن نطاق االنتهاكات اإلسرائيلية قد ازداد منذ أن استعرضت اللجنة 

  .2003 و2001 و1998المذكورة أداء إسرائيل في األعوام 
 على ضوء التقارير الدولية األخيرة، بما في "إسرائيل"عراض أداء كما حث التقرير اللجنة المذكورة الست

ذلك تقارير مقرري األمم المتحدة الخاصين بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
 القمعي المفروض على الشعب الفلسطيني هو نظام "إسرائيل"، واللذين يخلصان إلى أن نظام 1967

يلفت تقرير بديل االنتباه إلى عدم متابعة توصية اللجنة الواردة في  و.نصرياستعماري وفصل ع
؛ حيث وصفت فيه اللجنة وضع حقوق اإلنسان الفلسطيني في ظل االنتهاكات 2001تقريرها للعام 
، وأوصت المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بضرورة "الوضع الكارثي"اإلسرائيلية بـ

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 22 و21راءات بموجب المادتين اتخاذ إج
وحث مركز بديل اللجنة على إجراء مراجعة شاملة لنظام إسرائيل العنصري الممأسس، وأثر . والثقافية



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1978:         العدد       27/11/2010 السبت :التاريخ

أقوى استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره، كما وحثها على تضمين نتائج المراجعة 
  .توصيات عملية قابلة للتطبيق بأقوى لغة ممكنة تكشف طبيعة نظام إسرائيل

  27/11/2010الغد، عمان، 
  

   فلسطينية قتلت في انتفاضة األقصى150: مركز حقوقي .30
 تسببت في قتل أكثر "إسرائيل"نساني النقاب عن أن إكشف مركز حقوقي :  محمد جمال-القدس المحتلة 

الدول لتتحمل " شمس" ودعا مركز ،ة في انتفاضة األقصى، وأصابت المئات امرأة فلسطيني150من 
وذكر مركز . مسؤولياتها في ضمان حصول النساء والفتيات على الحقوق والخدمات بشكل متكافئ

أن النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة عشن كل حياتهن أو معظمها تحت " شمس"
هن تحدياً في ترسيخ حقوقهن كفلسطينيات يعشن تحت االحتالل العسكري االحتالل اإلسرائيلي، وواج

اإلسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتهن، والعيش طوال عقود تحت نير االحتالل اإلسرائيلي 
الممارسين ضد  حد بشكل هائل من فرص التنمية أمام الشعب الفلسطيني عموماً وزاد من العنف والتمييز

  . سطينية على وجه الخصوصالمرأة الفل
  27/11/2010الشرق، الدوحة، 

  
  أسرى نفحه يضربون عن الطعام الجمعة احتجاجاً على االنتهاكات في حقهم .31

 عن الطعام ، إضرابا26/11ًض األسرى الفلسطينيون، في سجن نفحة الصحراوي يوم الجمعة ا خ:غزة
قتحام والتفتيش المتكررة التي تنفذها إدارة ليوم واحد فقط، كإجراء تحذيري، احتجاجاً على عمليات اال

  .السجن برفقه الوحدات الخاصة، ومعاكسة شقيقة أحد األسرى من قبل ضابط إسرائيلي
وأوضح رياض األشقر المسؤول اإلعالمي باللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بأن الوحدات الخاصة 

حة، وقامت بإخراج األسرى وتجميعهم  في سجن نف14،10 قسمي 25/11 الخميس يوماقتحمت صباح 
في قسم آخر، وأجرت علمية تفتيش دقيقة للغرف وقلب محتوياتها رأسا على عقب، وعثروا على جهاز 
اتصال في إحدى الغرف يستخدمه األسرى لالطمئنان على ذويهم في ظل حرمانهم من الزيارات، وقامت 

أحد ضباط السجن قام بالبحث في األرقام الموجودة وأضاف األشقر بأن  .اإلدارة بمصادرة الهاتف النقال
على الهاتف، وأجرى اتصاالً بشقيقة أحد األسرى الذين يستخدمون الهاتف وقام بمعاكستها، حيث أجابت 

  .على الهاتف ظناً منها بأن شقيقها األسير هو الذي يتصل
أبلغوا إدارة السجن بمنع هذا وتابع عندما وصل الخبر إلى األسرى في نفحه أعلنوا حالة االستنفار، و

الضابط من دخول األقسام، مهددين أن حياته باتت في خطر، وأعلنوا عن نيتهم اإلضراب عن الطعام 
  . على هذه الممارسات من قبل إدارة السجون، وال زال السجن يشهد حالة من  التوترليوم واحد احتجاجاً

  26/11/2010قدس برس، 
  

  النقب وتعاقب أسرى بحرمانهم من الزيارة لمدة شهر سجن تقتحمقوات إسرائيلية  .32
 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى بان شرطة إدارة : سمر خالد، كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

 بسجن النقب الصحراوي 5السجون اإلسرائيلية ترافقها الوحدات الخاصة قامت بعملية اقتحام لقسم ج
 3وأوضحت اللجنة بان إدارة السجون نبشت أغراض األسرى لمدة  .داخلهوأجرت عملية تفتيش واسعة 

ساعات متواصلة، وصادرت العديد من ممتلكات األسرى، وفرضت عقوبات على كافة األسرى في القسم 
  .بالحرمان من الزيارة لمدة شهر كامل، بحجة عثورها على مواد ممنوعة داخل القسم

ألسرى بان إدارة سجن نفحه أقدمت على عقاب أسيرين من قطاع من جانب أخر كشفت اللجنة العليا ل
بالنقل إلى سجون أخرى، ويعتبران من قادة الحركة األسيرة وقدامى األسرى، وهما األسير فهد  غزة،
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صبحى الزقزق وتم نقله إلى سجن ايشل ببئر السبع، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 
يضاً محكوم بالسجن أ سجن رامون وهو إلىسير بسيم محمد الكرد تم نقله  واأل، عاما19ًفى السجون 

  .أيضاً  عاما19ً سجون االحتالل فيالمؤبد، وأمضى 
  27/11/2010الرأي، عمان، 

  االحتالل ُيفرج عن أسير من رام اهللا ويبقي على شقيقيه في األسر .33
لطات االحتالل أفرجت عن األسير هشام إن س": اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى" قالت :رام اهللا

من سكان مدينة رام اهللا المحتلة، بعد قضاء فترة محكوميته البالغة عامين )  عاما18ً(احمد عيسى 
 .المخصص لألشبال" تلموند" سجن فيوشهرين، حيث اعتقل وهو طفل ال يتجاوز ستة عشر عاماً 

يزاالن معتقلين في سجون االحتالل وهما حسام ألسير عيسى اثنين من أشقائه ال لن أوأوضحت اللجنة ب
وقسام، وينهى شقيقه حسام محكوميته بعد ثالثة أيام، وقد رفضت إدارة السجون طلباً تقدم به األشقاء 
الثالثة لتقريب موعد إطالق سراح حسام لكي يفرج عنه مع شقيقه هشام، وأبقت على موعد إطالق 

  .سراحه كما هو األحد القادم
  27/11/2010قدس برس، 

  
   تدخل غزة محملة بالمساعدات للمحاصرين بعد عناء طويلاألوروبية "قافلة األمل" .34

 األوروبية التي تقل مساعدات إلى "قافلة األمل" قطاع غزة ليل الخميس إلىدخلت :  أشرف الهور-غزة 
 المصرية لنحو  علقت هذه القافلة على الحدود الليبيةأنالسكان المحاصرين من معبر رفح البري، بعد 

 ميناء إلىورافق عدد من أعضاء المتضامنين من جنسيات مختلفة القافلة التي وصلت  .ثالثة أسابيع
العريش المصري ظهر الخميس بحراً من أحد الموانئ الليبية، فيما تم نقل العدد األكبر من المتضامنين 

  .دخولهم للقطاعالذين علقوا ألسابيع على حدود ليبيا ومصر جواً بعد اتفاق على 
 من بريطانيا وايرلندا  متضامنا45ًوتضم القافلة التي تقل مساعدات لسكان قطاع غزة المحاصرين 

 من المساعدات  طنا95ً إلى إضافة سيارة إسعاف 30 جانب إلىوفرنسا واسبانيا ونيوزيلندا واألرجنتين، 
  .واألدوية والمواد التعليمية

جانب الفلسطيني من معبر رفح ترحيباً شعبياً ورسميا، حيث كان في والقت القافلة فور وصولها إلى ال
  . هنيةاستقبالها حشد من المواطنين والمسؤولين في حكومة

  27/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  رحلة محفوفة بالمخاطر ولقمة عيش مغمسة بالدم..  والخردةالحصىجامعو : غزة .35
فلسطينيين رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثا عن لقمة عيش  مع إشراقه صباح كل يوم، يسلك مئات ال:غزة

) الحصمة(لهم، ولعائالتهم بعيداً عن ذُل السؤال، وذلك من خالل جمع الخردة، والتنقيب عن الفسكورس 
  .1948قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة واألراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

وأطفال في بعض األحيان، دفعتهم ظروفهم االقتصادية المتردية إلى أبطال هذه الرحالت رجال، ونساء، 
هذه الطريق الوعرة الملغومة بنيران وقذائف الجيش اإلسرائيلي الصاروخية، التي ال ترحم عوزهم، 
وحاجتهم لعمل يقيهم التسول في الشوارع الرئيسة، والميادين العامة، وليختاروا طواعية هذه اللقمة 

وآخر ضحايا هذه المهنة شاب في العشرينيات من العمر أصيب في ساقه األربعاء  .ءالمغمسة بالدما
 برصاص أطلقه الجيش اإلسرائيلي عليه أثناء عمله في جمع الفسكورس قرب معبر بيت حانون 24/11

  .، شمال قطاع غزة"إيرز"
حرب اإلسرائيلية أجزاء ولجأ الفلسطينيون إلى هذه المهنة قبل عشرين شهراً تقريبا، بعدما دمرت آلة ال

  .واسعة من مباني القطاع المكتظ بالسكان وعاش فترة حصار قاسية استمرت سنوات
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واستشهد فلسطينيان، وأصيب حوالي سبعين آخرين من جامعي الحصمة، والخردة بنيران الجيش 
قية ، بحسب إحصائية حقو2009 يناير عام /اإلسرائيلي خالل عملهم قرب الحدود منذ كانون ثاني

  . ورسمية حديثة
بصورة " إيرز"ويذهب المئات من سكان غزة ومعظمهم من الشباب والفتية إلى محيط معبر بيت حانون 

يومية لجمع ما يصلح لالستخدام من حطام المصانع والمنازل التي دمرتها إسرائيل في السنوات القليلة 
  .خاضع للسيطرة العسكرية اإلسرائيليةوتقع معظم حوادث إطالق النار بالقرب من المعبر ال. الماضية

وبات جامعو الخردة مشهدا مألوفا بين أكوام الركام المنتشرة بالقرب من السياج الحدودي والتي تمثل كل 
  .ما تبقى من منطقة صناعية قصفها الجيش اإلسرائيلي إبان الحرب األخيرة
سرائيلي بتعمد استهداف العمال واتهم أدهم أبو سلمية المتحدث باسم الخدمات الطبية الجيش اإل

الفلسطينيين، موضحاً في الوقت ذاته أن هؤالء العمال ال يشكلون أي خطر لذلك يتم استهداف أقدامهم 
خالل هذا الشهر أصيب عشرة عمال، بينهم ثالثة " "قدس برس"وقال أبو سلمية لوكالة  .بهدف إعاقتهم

  ".  إصابتهم تشير إلى أنهم سيتحولون إلى معاقين
  %.60وتشير إحصاءات للوكالة الدولية لألمم المتحدة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 

، بشأن األوضاع "قدس برس"وقال الخبير االقتصادي الدكتور معين رجب في تعليق مقتضب لوكالة 
ما بالك لو الفقر يدفع اإلنسان إلى المخاطر بحياة مقابل تأمين قوت يومه، ف"الجتماعية في القطاع، إن 

  .، حسب تعبيره"كان يعيل أسرة مكونة في عدة أفراد
  26/11/2010قدس برس، 

  
   مؤتمر لنصرة القضية الفلسطينيةانعقاد :ألمانيا .36

، أعمال مؤتمر للجنة التضامن الدولي مع 26/11/2010الجمعة يوم  تبدأ:  سيد إسماعيل- شتوتجارت
عوائق وآفاق لحل .. الماضي والحاضر" ة، تحت عنوان الشعب الفلسطيني، في مدينة شتوتجارت األلماني

  . ، والذي يستمر على مدى ثالثة أيام متتالية"عادل للقضية الفلسطينية
وسيناقش العديد من القضايا على الصعيد الفلسطيني، منها الحصار المفروض على قطاع غزه وجدار 

سرائيلي، والخلط بين معاداة السامية الفصل العنصري، والمقاومة الشعبية في مواجهة االحتالل اإل
  . والنضال ضد الصهيونية، إضافة إلى مواضيع أخرى

وأوضح منسق المؤتمر وعضو لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في شتوتجارت، عطية رجب، أن 
من المؤتمر يستضيف العديد من الخبراء والمختصين والناشطين الفلسطينيين والدوليين، ومن بينهم العديد 

اليهود المناصرين للقضية الفلسطينية، والمعادين للسياسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مثل 
المحامية والناشطة في حقوق اإلنسان والقانون الدولي، فليتسيا النغر، والمؤرخ إيالن بابيه من جامعة 

 والداخل الفلسطيني، مثل إكستر البريطانية، إضافة إلى عدد من المتحدثين الفلسطينيين في المهجر
الصحفي والكاتب علي أبو نعمة من الواليات المتحدة األمريكية، واألكاديمي والناشط في اللجنة الوطنية 

  .  حيدر عيد. أكاديميا وثقافيا، د"إسرائيل"لمقاطعة 
  26/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  ليوم الفلسطينية تعقد مؤتمرها التأسيسي االحقوقهيئة حماية  .37

ينعقد اليوم في دمشق بحضور عدد كبير من الشخصيات العربية المؤتمر التأسيسي : زياد حيدر -دمشق 
، ويستمر أربعة أيام، وذلك بعد شهرين على "الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"لـ

   . الماضيسبتمبر/ اللقاء التشاوري العربي الذي عقد في بيروت في أيلول
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ويفتتح المؤتمر اليوم بكلمات يلقيها ممثلون عن المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، فضالً عن كلمات 
  . لشخصيات من العراق ولبنان وفلسطين، قبل أن تتحول أعمال المؤتمر إلى جلسات مغلقة

يعتبرون "رب وال تفرق الهيئة بين أعضاء في المنظمات الفلسطينية وشخصيات مستقلة ومشاركين ع
منظمة شعبية مستقلة تجمع "وعرفت الهيئة نفسها في مؤتمر بيروت على أنها . "قضية فلسطين قضيتهم

. "ناشطين وناشطات ومثقفين ومثقفات وشخصيات من جميع التيارات الفكرية الملتزمة بالقضية الوطنية
الناجمة عن "لتي تهددها ووضعت تأسيسها في إطار ضرورة حماية القضية الفلسطينية من المخاطر ا

ولذا يؤكد . "استمرار نهج التسوية منذ اتفاقيات أوسلو، وعن اعتبار فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهم
الحقوق الوطنية الثابتة، ومنها حق العودة وحق تقرير المصير، تعممها على جيل الشباب "بيانها على 

وتعمل الهيئة بعد . ربي لقضية فلسطين كقضية عربيةوتدعم نهج المقاومة، وتعمل على استعادة البعد الع
تأسيس فروعها في مختلف أنحاء العالم على كسب حلفاء ديموقراطيين من شعوب أخرى تناهض الفكر 

  . "والممارسة الصهيونيين
وسيناقش المؤتمر اليوم في جلسات مغلقة على مدى يومين ورقة مبادئ وأهداف وتقرير السياسي وورقة 

النظام المالي كما سيتم انتخاب اللجنة القيادية للهيئة، بحضور شخصيات من العراق ولبنان تنظيمية و
  .  واألردن ومصر وسوريا وغيرها من البلدان

  27/11/2010السفير، بيروت، 
  

  أصحابها من التجار يتكبدون خسائر فادحةو ..."مزادات العريش" تباع في غزةبضائع  .38
شرعت الحكومة المصرية، بتنظيم سلسلة من المزادات العلنية لبيع البضائع :  رأفت زعرب- رفح

المضبوطة التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، عبر األنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي، 
  . وذلك في مقر مستودعات المضبوطات بقرية البضائع في ساحة معبر رفح من الجانب المصري

ملفت لألنظار كنتيجة طبيعية لتكدس البضائع المضبوطة في مستودعات الحكومة، ويأتي هذا التطور ال
في أعقاب الحملة المركزة التي تشنها األجهزة األمنية المصرية في منطقة األنفاق والتي تستهدف تشديد 

  . الحصار المفروض على القطاع الساحلي منذ ما يزيد عن أربعة أعوام
، عن ضبط وتدمير المئات من األنفاق، إلى جانب اكتشاف رية مؤخراًوأعلنت األجهزة األمنية المص

مخازن كبيرة تحتوي على مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومالبس وغيرها من المستلزمات التي كانت 
  . في طريقها إلى قطاع غزة
ائع  خسائر فادحة، ألنهم يدفعون أثمان البض، أصحاب البضائع المضبوطة،ويتكبد تجار قطاع غزة

  .  عبر األنفاق قبل وصولها إليهم، ما يعد مجازفة كبيرة، حسب بعض التجارغزةالمقرر إدخالها إلى 
إن كميات البضائع التي يتم تهريبها في : "والذي يستورد البضائع عبر األنفاق؛ قال" أبو عبد اهللا"التاجر 

األمنية المشددة التي تتخذها اآلونة األخيرة من الجانب المصري أخذت في التقلص بسبب اإلجراءات 
، أن "فلسطين"ورأى في حديث لصحيفة ". السلطات المصرية، من إغالق لألنفاق ومصادرة للبضائع

اإلجراءات المصرية على الحدود تهدف إلى استرضاء الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي، للضغط على 
ر إلى أن البضائع المدخلة اوأش.  فتححركة حماس وإجبارها على التوقيع على ورقة المصالحة مع حركة

  . للقطاع الساحلي تجاوز سعرها في الفترة األخيرة مليون دوالر كحد أدنى
 أن صاحب أحد األنفاق، عن استيائه الشديد من الخطوات المصرية المتبعة، مبيناً" أبو زاهر"أعرب و

حظر على المصريين االقتراب الجانب المصري من الشريط الحدودي بات أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة ي
  .. منها، األمر الذي عقد عمليات تهريب البضائع

أن الممارسات المصرية تسببت في خسائر فادحة لتجار قطاع غزة، " أبو امجد"من جهته؛ أكد التاجر 
، إلى أن األمن المصري صادر بضائع كانت في طريقها إلى قطاع غزة "فلسطين"وأشار في حديث لـ
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 ألف دوالر، وهي عبارة عن أدوات صحية وكهربائية ومواد غذائية، 25لغ قيمتها أكثر من المحاصر، تب
  .ووضعها في مستودعاته في منطقة العريش

  26/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   تهدد الزراعةباألغوار على منابع المياه "إسرائيل"سيطرة  :العتيلي .39
 على "إسرائيل" استمرار سيطرة أنشداد العتيلي من  .د حذر رئيس سلطة المياه الفلسطينية :قلقيلية

  . بشكل كاملاألغوار تهدد االستمرار في الزراعة بمنطقة األردن ونهر األغوارالمنابع المائية في منطقة 
 تسيطر سيطرة كاملة على الموارد المائية في تلك المنطقة وتمنع "سرائيلإ" أن" معا"وبين العتيلي لـ
 الذي يزيد من األمر تأهيل إلعادة الموجودة وبحاجة اآلبار حتى تجديد أو اآلبارفر الفلسطينيين من ح

 العائالت الفلسطينية آالف حرمان إلى بعد يوم مما يؤدي  الفلسطينية يوماًاألغوار المياه في أزمةتفاقم 
اعتبار  الفلسطينية باألراضيمن تلك المناطق من تمكنهم من ري المزروعات التي تزود بها كافة 

  .األولى سلة فلسطين الغذائية األغوار
  26/11/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ! المصالحة الفلسطينية"يعطّل" "الجماعة"مسلسل  .40

، الذي يتناول حكاية حركة اإلخوان "الجماعة"يعرض تلفزيون فلسطين مسلسل :  بديعة زيدان–رام اهللا 
تلفزيون المصري وسواه من القنوات العربية في المسلمين، بعد الجدل الذي رافق عروضه على ال

وأثار عرض المسلسل حركة حماس، التي هاجمت، في بيان تارة وفي تصريحات على لسان . رمضان
قياديين فيها تارة أخرى، المسلسَل وإدارة تلفزيون فلسطين التي قررت عرضه، وتوقيتَ العرض، بل 

ض المسلسل هذه األيام ضرباً لجهود المصالحة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث وجدت في عر
  .الفلسطينية، وتعطيالً لها

وقالت حماس في عرض المسلسل الذي يتناول حكاية الشيخ حسن البنا، مؤسس الحركة التي تُعد الحركة 
سلطة رام اهللا ليست فقط غير جاهزة للمصالحة، بل إن من ": األم والمظلة األوسع لحركة حماس

  ." يأتي في هذا السياق"الجماعة"اء حال االنقسام، وعرض مسلسل مصلحتها إبق
وسارت حركة حماس في احتجاجها على عرض المسلسل، الذي شاهده الماليين قبل عرضه على الشاشة 

في مصر، بل إنها اتهمت القائمين على تلفزيون ) اإلخوان المسلمين(الفلسطينية، على غرار الحركة األم 
ون من عرض المسلسل إلى اإلثبات لإلسرائيليين واألميركيين أنهم جزء أساسي في ما فلسطين بأنهم يهدف

السلطة الفلسطينية باتت تدرك أن بقاءها يعتمد على تواصل "، مؤكدة أن "الحرب على اإلرهاب"يعرف بـ
 الحقيقية، التعاون األمني مع الكيان المحتل، وبالتالي ال يمكن إال أن تقدم عمالً يدلِّل على نواياها

  ."فعرضت هذا المسلسل
هذه االتهامات التي ساقتها حركة "واستهجن عماد األصفر، المدير العام للبرامج في تلفزيون فلسطين 

حماس بحق التلفزيون وإدارته بسبب عرض مسلسل مصري اإلنتاج، سبق وعرض في عشرات القنوات 
ي مناسبات كأفضل عمل درامي في الفضائية في رمضان الماضي، بل حصد عدداً من الجوائز ف

أستغرب الحديث غير المعقول، والذي ال يمكن أن يتصوره أحد، ": "الحياة"وقال األصفر لـ ."رمضان
ويربط بين عرض المسلسل وتعطيل جهود المصالحة المتعطلة منذ أكثر من ثالث سنوات، ولم يكن 

  ."تلفزيون فلسطين يعرض المسلسل طوال هذه الفترة
هذه . لو كانت حماس تريد المصالحة لما تذرعت بعرض مسلسل على تلفزيون فلسطين" انه ىإلوأشار 

ونفى األصفر أن تكون ثمة  ."حجج فارغة، ألنه إذا توفرت إرادة المصالحة ال يمكن أن يعطلها مسلسل
ء ، بخاصة أنه مسلسل ناجح من الناحية الفنية، سوا"الجماعة"أهداف سياسية من وراء عرض مسلسل 
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كان يجب على حماس أو حركة اإلخوان المسلمين أن ": ويقول. على مستوى النص أو األداء أو اإلخراج
تفخر بإنتاج عمل درامي ضخم حولها، وهو عمل مدقَّق وفق األصول من كبار الباحثين في مصر، ومن 

 إبرازاً وإن كان ثمة من يرون فيه... شخصيات عاصرت تلك المرحلة، ومن عدد من أبناء الحركة
  ." تنظيم سياسي بال أخطاء، والذكي من يتعلم من أخطائهأيألخطاء الحركة، فال يوجد 

وبهذه المعركة الجديدة التي كان تلفزيون فلسطين طرفاً فيها، تتجدد المعارك الفضائية، فقد أنتجت 
رتونية موجهة  التابعة لحركة حماس، في السنوات الثالث الماضية، سلسلة أفالم كا"األقصى"فضائية 

بل وتربي النشء في ... لألطفال تتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح بالخيانة والجاسوسية
غزة على أن أتباع فتح يحرقون المساجد وينزعون الحجاب عن الفتيات في رام اهللا وسائر مدن الضفة 

ينية ومؤسسات أهلية، لخطورة الغربية، وهو ما أثار فتح وعدداً من فصائل منظمة التحرير الفلسط
تكريس مفاهيم خاطئة قد تتغلغل في نفوس األطفال وتكرس االنقسام وتزيد من شحنة الغل المتبادل بين "

  ."فتح الضفة وحماس غزة
 لكاتب السيناريو وحيد "الجماعة"ن مسلسل أ إلىويشير عدد من استطالعات الرأي المصرية والعربية، 

 وفي بعضها المرتبة األولى بين عشرات المسلسالت العربية التي قدمت في حامد، حقق مراتب متقدمة،
جائزة "، حصل على )جسد دور البنا(حتى إن بطل العمل، الفنان األردني إياد نصار ... رمضان الماضي

، وقبلها جائزة أفضل ممثل "جوردان أوارد" في مسابقة "الجماعة" عن دوره في "أفضل ممثل أردني
  . في مصر"األهرام" الصحافية، وجريدة "األهرام" مسابقة أعدتها مؤسسة عربي عن

وكان نصار صرح ألكثر من فضائية عربية أنه توقَّع أن يثير العمل جدالً بين مؤيدي ومعارضي 
، وربما داخل الحركة نفسها، ويرى أن الكثير من الهجوم غير مبرر، بخاصة أن "اإلخوان المسلمين"

  . بوثائق ومعلومات ومذكرات مقربين من حسن البناحامد قد استعان
  27/11/2010الحياة، لندن، 

  
   التفاقية حقوق الطفل21يوم لمناسبة الذكرى ال اوبريت غنائي بغزة "أبواب الطفولة" .41

 يقام في مركز رشاد الشوا الثقافي في غزة، يوم السبت، ولمناسبة الذكرى الحادية والعشرين :غزة
لطفل، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اوبريت غنائي استعراضي تحت التفاقية حقوق ا

  ."أبواب الطفولة"عنوان 
كما تقوم اليونيسيف ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية، بالتعاون مع ثالث مؤسسات غير حكومية، بهذه 

ألنشطة بمسيرة لألطفال وستبدأ ا . طفل1500المناسبة، بدعم األنشطة الرياضية والترفيهية ألكثر من 
إلى صالة سعد صايل الرياضية والتي سيقام فيها حفل ) مفترق مدرسة فلسطين(تنطلق من شارع  الثورة 

  .مركزي يشمل عروض رياضية لألطفال، وعروض مسرحية وذلك يوم األحد
  26/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  زيادة ملموسة بمقاعد التمثيل الفلسطيني : الجديدمجلس االعيان االردني  .42

استبعدت تشكيلة مجلس االعيان االردني الجديد نخبـة مـن   : من بسام البدارين' القدس العربي'عمان ـ  
الشخصيات البارزة خالفا للعادة والتقاليد فيما تضمنت تعزيزا نادرا لصفوف رموز التيار الليبرالي ممن              

مع زيادة ملموسة في حصة ممثلـي الوسـط   ' الديجتال'سميتهم بوزراء اصطلحت الصحافة بالعادة على ت 
 مقعدا لتعويض نقـص الحـصة       60 مقعدا من اصل     18الفلسطيني في مجلس االعيان التي وصلت لـ        

  .الحادة في الفريق الوزاري ومجلس النواب
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مـة االعيـان لـم      وبدا واضحا ان اسبابا غير مفهومة انتهت باستبعاد نخبة من الشخصيات المهمة، فقائ            
تتضمن للمرة الثانية اسم رئيس الوزراء االسبق عبد الكريم الكباريتي وال اسم نظيريه علي ابو الراغـب      

  .وعدنان بدران، وكذلك لم تتضمن اسم الرئيس االسبق نادر الذهبي وتضمنت معروف البخيت
ـ     ة فـي االدارة االقتـصادية   ولوحظ بان التشكيلة الموسمية تعكس انطباعا بأن رموز المدرسـة الليبرالي

سيتولون في المحصلة مهمة المطبخ االقتصادي في مؤسسة مجلس االعيان الرديفـة لمجلـس النـواب                
  .بالتعاون مع رئيس المجلس طاهر المصري الذي تم تجديد الثقة به

مثل وزير الخارجيـة االسـبق      ' الديجتال'وزاد بصورة ملحوظة عدد االعضاء المحسوبين على مدرسة         
ح الدين البشير ووزير المالية سابقا باسم السالم، اضافة لرجل االعمال مازن دروزة ووزير العـدل                صال

  .سابقا شريف الزعبي ونظيره ايمن عوده والوزيرة سابقا سهير العلي
وتضمن فريق االعيان الول مرة رجل االعمال البارز طالل ابو غزالة الخبير العربي االبرز في مجال                

ة الفكرية في محاولة النصاف الرجل بعد صراعه المرير مع بلدية العاصمة عمـان علـى                حماية الملكي 
  .خلفية ازالة مكاتب شركته العمالقة من قلب المدينة لصالح مشروع تطوير منطقة العبدلي

وفقد رجل االعمال الفلسطيني البارز صبيح المصري مقعده في االعيان وبقي نظيره عبد الحميد شومان               
، فيما عين البروفسور امين محمود في مكان محمد ذويب الذي اصبح نائبا في البرلمان كممثل                في مكانه 
  .في عمان العاصمة' التعامرة'لعشيرة 

وخالفا للمألوف والتقاليد زادت بوضوح حصة الشباب في مجلس االعيان وغابت تماما حصة جنـراالت               
  .و امر يحصل الول مرةاالمن السابقين، كما وصلت حصة النساء لتسعة مقاعد وه

وخالفا للتوقعات لم تتضمن التشكيلة نائبي رئيسي الوزراء في الحكومة االخيرة رجائي المعشر ونـايف               
   .القاضي في رسالة واضحة الغالق ملف االنتخابات االخيرة وفتح صفحة جديدة

  27/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   سأمزق حزب اهللا وهذه هدية عيد الميالد للبنان..بعيدةأن تبقى " إسرائيل"طلبت من :فيلتمان .43
 فيما نقل المحلل السياسي االميركي فرانكلين المب كيف هدد مساعد وزيرة            :  جيفري فيلتمان  -واشنطن  

ـ        حزب اهللا اللبناني كهدية عيد ميالد      " تمزيق"الخارجية االميركية لشؤون الشرق االوسط جيفري فيلتمان ب
وروى المب وقائع محادثـة بـين       .  األميركي  االخباري "كاونتر بانش "ي موقع   للبنان، على حد ما ورد ف     

 تـشرين األول    17موظفة مكتبه السابقة، السفيرة األميركية الحالية في لبنان مورا كونيلي، في            وفيلتمان  
لقـد حاصـرتُ    "، خالل زيارة إلى النائب وليد جنبالط في دارته في كليمنصو، قال فيها فيلتمان               2010
. شاهدينا فيما نحن نمزق حزب اهللا بألف ضربة بطيئة        . حيث أريدهم يا مورا   ) عبارة بذيئة حذفت  (ء  هؤال

  ". وهذه المرة سنسلك الطريق إلى آخره؟1757من يعتقدون أنفسهم؟ وسنقوم بذلك باستخدام القرار 
يلي ال يمكنه هزيمـة     لقد طلبت من إسرائيل أن تبقى بعيدة عن لبنان، ألن الجيش اإلسرائ           : "وتابع فيلتمان 

أنا من سيتعامل مع األمر، وهذه ستكون هديتي إلى لبنـان           . حزب اهللا، كما أن المنطقة برمتها قد تحترق       
  .كما كتب المب ساخراً" بابا نويل"، وكأنه "لمناسبة عيد الميالد
ن بأنهمـا   الواليات المتحـدة وإسـرائيل تثقـا      "تفاؤل فيلتمان إلى كون     " كاونتر بانش "وعزا الكاتب في    

، وهو تجريد المقاومـة     1559، من تحقيق ما فشلتا في تحقيقه عبر القرار          1757سيتمكنان، عبر القرار    
  ".من أسلحتها الدفاعية

  25/11/2010القدس، األراضي المحتلة، 
  

  تفاهمات إسرائيلية ـ أميركية لما بعد اتّهام حزب اللّه": معاريف" .44
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 عن وجود تفاهمات أميركية ـ إسرائيلية لمواجهة تـداعيات   كشفت صحيفة معاريف أمس،: يحيى دبوق
صدور القرار االتهامي بحق حزب اهللا، وما يجب فعله وعدم فعله، إذا قرر الحزب التحـرك وتـصعيد                  
األوضاع األمنية، وسط حديث إسرائيلي متجدد عن تورط الرئيس السوري بشار األسد باغتيال الـرئيس               

  .رفيق الحريري
القرار االتهامي في قضية اغتيال الحريـري       «اريف في واشنطن، شموئيل روزنر، أن       وذكر مراسل مع  

سيصدر خالل أيام أو أسابيع، ويحاولون في اإلدارة األميركية منع أي تدهور للوضع األمني في أعقـاب         
 واشنطن تبذل في الموضوع اللبناني أكثر مما تبذله في الموضوع اإلسرائيلي          «، مشيراً إلى أن     »صدوره

ـ الفلسطيني، وسيفاجأ من يطّلع على جدول أعمال المسؤولين األميركيين في ملف الـشرق األوسـط،                
بحجم الجهود األميركية حيال لبنان، سواء مع السعوديين أو مع المسؤولين اإلسـرائيليين، الـذين زاروا                

إلسـرائيلية ـ   ونقل روزنر عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على تفاصـيل المباحثـات ا   .»واشنطن أخيراً
بين واشنطن وتل أبيب تفاهمات على ما ستفعله أو ال تفعله إسرائيل، في حال              «األميركية حيال لبنان، أن     
األميركيين أرادوا أن يلجموا إسرائيل كي ال تسبب تـدهوراً          «، مشيراً إلى أن     »حصول تصعيد في لبنان   

أن يستخدموها سوطاً ضد مـن يريـد        لكن من جهة أخرى، أرادوا      . غير ضروري في األوضاع األمنية    
  .»زرع الشغب في لبنان

  27/11/2010االخبار، بيروت، 
  

  عم لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني لد من السفارة السويسريةدوالر ألف 300 .45
وقّعت أمس، الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان مارتا رويدس والسفيرة السويسرية في لبنان روث فلينـت        

بقيمة بلغت ثالثمئـة ألـف دوالر   » لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني «ية تمويل مشروع دعم على اتفاق
ممثلة برئيس مكتبها في بيـروت إيفـان        » الوكالة السويسرية للتنمية  «أميركي، قدمت على شكل هبة من       

  . فوارمبون
لـسطينيين فـي لبنـان      وأشارت فلينت، بعدما ذكّرت بأن الوكالة تعمل على تحسين أوضاع الالجئين الف           

للمساعدة في تفعيل دور اللجنة، وتعزيز دور       «، إلى أن الهبة الحالية مخصصة       2007والمنطقة منذ العام    
الوزارات والمؤسسات المعنية في الشأن الفلسطيني في لبنان، وإرساء أطر التعاون مـع وكالـة غـوث                 

  . »)وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ـ األونروا
مساعدة اللجنة والحكومة في تعيين طـاقم       «أن المرحلة الثانية من البرنامج تقوم على        وأوضحت رويدس   

العمل المختص في معالجة مسائل الفلسطينيين، والتركيز على اإلصالحات القانونية التي تضمن الحقوق             
ن البرنـامج   ووعدت بتوسيع دائرة التعاون بي    . »المدنية لهؤالء الالجئين وعلى مسألة األمن المتعلّق بهم       

واللجنة فيشمل، إلى مخيم نهر البارد، مخيمات أخرى والبلديات المحيطة بها، كاشفة أن كلفـة المرحلـة                 
الجديدة من التعاون تبلغ مليون وخمسمئة ألف دوالر، مول البرنامج وكندا وإسبانيا وسويـسرا مليـون                

  .  دوالر، ليبقى مبلغ خمسمئة ألف دوالر بانتظار ممول
  27/11/2010، بيروتالسفير، 

  
  الفشلبلعملية السياسية والتسوية لإعالن  اإلسرائيلي  قانون االستفتاء:صبيحمحمد  .46

من أن إقرار   "حذر األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح أمس              
دس بمثابة إعالن بأن العمليـة      الكنيست اإلسرائيلي لقانون االستفتاء في حال االنسحاب من الجوالن والق         

أن "مشيرا إلـى    ". السياسية والتسوية لن تصل إلى نهايتها، وأنه حتى لو وصلت سيكون مصيرها الفشل            
  ".القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد األميركي والدولي بشأن عملية السالم والعودة للمفاوضات
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أن القدس والجوالن، مدى تناقض مشروع القرار       وأظهر تقرير للجامعة العربية، حول قرار الكنيست بش       
 من الشهر الجاري، بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انـسحاب مـن             22الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي في      

أن مشروع  "وأوضح التقرير   . الجوالن العربي السوري المحتل، وكذلك القدس الشرقية مع القانون الدولي         
 إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشكل في المحصلة شرطا مـسبقا           القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء      

  ".إلبرام أي اتفاق سالم مع سورية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية
  باعتبارها تمثل الحـل األمثـل إلنهـاء        "جددت جامعة الدول العربية تمسكها بمبادرة السالم العربية         كما  

  
سرائيل إذا أرادت السالم فعليها أوال االنسحاب من القـدس          أن إ "، مؤكدة   "الصراع في األراضي المحتلة   

  ".والجوالن السوري ألن السالم يقوم على أساس إرجاع األرض إلى أصحابها
 27/11/2010، الوطن اون الين، السعودية

 
   تتهرب من استحقاقات السالم"إسرائيل"ألن   قائم الحرب في منطقتنااحتماالت :معلمال .47

انسداد "حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن         :  جمال جوهر  - رعة ياغي  با - دمشق، القاهرة 
أفق السالم يعزز احتماالت الحرب، وهذا االحتمال قائم في منطقتنا على الدوام، ألن إسرائيل في الغالب                

وأوضح المعلم في حديث لصحيفة أنباء موسكو الروسـية         ". تتهرب بشكل مفضوح من استحقاقات السالم     
المفاوضات يتعين أن تأخذ باالعتبار أن استعادة الجوالن كامال حتى حدود الرابع من يونيـو               "أمس، أن   

، ليست موضوع تفاوض، وإنما األساس الذي ينبني عليه التفاوض حول المـسائل األخـرى               1967عام  
  ".المستتبعة لذلك

ع سيكونون خاسـرين ألن التقنيـة       حربا جديدة لن تؤدي إلى رابح وخاسر، فالجمي       "وأشار المعلم إلى أن     
". العسكرية المتطورة تسمح بإمكانات إحداث تدمير كبير حتى لدى الطرف الذي يملك قوة عسكرية أعظم              

التفاوت كبير في قدرة المجتمعات في منطقتنا على تحمل الخسائر وتجاوز األضرار، وهذه             "وأضاف أن   
  ".رة المستقبلمسألة على جانب كبير من األهمية في ميزان رسم صو

  27/11/2010، الوطن اون الين، السعودية
 

   نفقا لتهريب البضائع على الحدود مع غزة14 يضبط المصرياألمن  .48
 نفقاً لتهريب البضائع خالل     14أعلنت قوات األمن المصرية انها تمكنت من ضبط         :  أشرف الهور  - غزة

  .حملة أمنية شملت المناطق الحدودية الفاصلة عن قطاع غزة
أوضحت ان ذلك تم خالل حملتين أمنيتين شنتهما مباحث امن الدولة المصرية بـرفح قامـت خاللهـا                  و

  .بمداهمات للمنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر والقطاع
وشددت الفرق األمنية من الحراسة على األنفاق المضبوطة تمهيدا إلغالقها بالحجارة ومصادرة البضائع             

 وشيد الغزيون مئات األنفاق األرضية أسفل الحدود مع مصر على شـكل             .المضبوطة لبيعها بمزاد علني   
ممرات أرضية، لتهريب بضائع وسلع تمنع اسرائيل إدخالها للقطاع بموجب الحصار المشدد المفـروض              

  .على السكان منذ أربع سنوات
زت الــ  ووفق مصادر أمنية مصرية فقد ذكرت ان أعداد األنفاق المضبوطة خالل العام الجاري تجـاو    

وكثيراً ما تشن الطائرات اإلسرائيلية غـارات      . نفقا لتهريب السيارات   16 نفقا، باإلضافة إلى ضبط      650
  .جوية على منطقة األنفاق بهدف تدميرها

 27/11/2010، القدس العربي، لندن
 

   للمجموعة العربية لمواجهة اإلجراءات اإلسرائيليةدبلوماسيحراك  .49
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 أعربت لجنة من السفراء تمثّل المجموعة العربية فـي األمـم            - بالموقع   خاص:  نزار عبود  -نيويورك  
المتحدة، أمس، لألمين العام قلقها البالغ من الخطوات التشريعية اإلسرائيلية حيـال األراضـي العربيـة                

، واالستفتاء على الجوالن السوري المحتـل       »الدولة اليهودية «المحتلة، بما في ذلك جعل القدس عاصمة        
وطالبت بان كي مون باتخاذ موقف حازم في هذا الـصدد بنـاء علـى قـرارات                 . لة االستيطان ومواص

  وجميعها قرارات ال تعترف بضم األراضي التي احتلها العـدو   . الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة     
  

األمم المتحـدة  كما طالبت المجموعة بأن يكون للجنة الرباعية التي تضم          .  وال بتغيير معالمها   1967عام  
  .كأحد أركانها األربعة، موقفاً في هذا الخصوص

  27/11/2010االخبار، بيروت، 
  

   "سرائيلإ"كثر لمصالح أكونغرس بغالبية جمهورية يعني خدمات : "نيويورك تايمز" .50
سرائيلي بنيامين نتنياهو الـذي زار الواليـات         ان رئيس الوزراء اإل    "نيويورك تايمز "قالت صحيفة   :لندن
تحدة في االسابيع االخيرة لقي ترحيبا حارا من احد النجوم الجمهوريين الصاعدين في الكونغرس وهو               الم

ارك كانتور، وهو ترحيب احسن من الزيارات السابقة التي شهدت توترا فـي العالقـات بـين االدارة                  
  .االمريكية وحكومة اليمين االسرائيلية حول التسوية والمستوطنات

 في الوقت الذي يحاول فيه الجمهوريون الذين تعززت مواقعهم في الكونغرس اظهار             وتقول الصحيفة انه  
قدراتهم السرائيل ونفعهم لها، فان المشهد السياسي االمريكي الذي اعيد تشكيله صار معقدا بدرجة كبيرة               

  .ويصعب بالتالي التكهن به فيما يتعلق بالتسوية السياسية في الشرق االوسط
 ومواصلة خدمتها وخدمة مصالحها عبر الغالبية       "سرائيلإ"مهوريين باعادة روابطهم مع     وخالفا لرغبة الج  

اآلن فان عددا من النواب الذين دخلوا الكونغرس من ممثلي احزاب الشاي يعبرون عن برامج سياسـية                 
مثال ف.  معزولة وتدعو بالتالي الى خفض النفقات الخارجية االمريكية ايا كان الوضع           -ذات طبيعة ضيقة    

راند بول، المرشح المنتخب عن كينت اكي وممثل حزب الشاي، اخبر وبشكل صريح لجنـة الـشؤون                 
ان خالفا حول موضوعات الدعم سينشأ واقتـرح الحـديث عـن            ' ايباك' االسرائيلية العامة    -االمريكية  

  ."ئيلسراإ"لـموضوعات اخرى، حسب شخص حضر االجتماع مع المجموعة اليهودية المؤثرة والمؤيدة 
ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي عن نيويورك، تشارلز شومير والذي قابل هو اآلخر نتنيـاهو               
ان احد االشياء التي سيقوم بها كانتور هو التأكد من ان بقية النواب الجمهوريين سيصوتون لصالح دعم                 

  ."سرائيلإ"
يدة السياسة داخل الكونغرس قد يتعرض       الذي يعتبر من مبادئ عق     "سرائيلإ"ـويخشى شومير ان الدعم ل    

وتشير الصحيفة الى ان االنتخابـات      . "سرائيلإ"للتسييس بطريقة تؤدي في النهاية الى االضرار بمصالح         
االخيرة اظهرت ان خالفات الحزبين حول التعامل مع اسرائيل كانت احدى القضايا المهمة حيـث اتهـم                 

  . "سرائيلإ"تخاذ مواقف متشددة ضد الجمهوريون ادارة الرئيس باراك اوباما با
 تستخدم والول مـرة     "سرائيلإ"ويقول مرشح ديمقراطي عن نيويورك هو غاري اكرمان انه يالحظ ان            

ومع ان المشرعين ليست لديهم صالحيات حول السياسة والنهج         . كموضوع رئيسي في برامج االنتخابات    
ين قد يقومون بالتأثير على الـسياسة مـن خـالل           الذي تتبعه االدارة في الشرق االوسط، اال ان المشرع        

وضع قيود على طبيعة الدعم المقدم للسلطة الوطنية مثال والدفع باتجاه سياسة حصار وعقوبـات ضـد                 
 في المنطقة، اي ايران او توجيه اسئلة لالدارة حول صفقات االسلحة التي تعقـدها مـع                 "سرائيلإ"اعداء  

 جماعي من اجل تحفيز الرأي العام والتأثير عليه، كما فعلوا فـي           وقد ينضمون في تحرك   . الدول العربية 
الماضي عندما وقعوا عريضة موجهة الى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون يحثونها           ) ابريل(شهر نيسان   

  . واالدارة حول المستوطنات"سرائيلإ"على تخفيف حدة التوتر بين 
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27/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

  "لمعاداة السامية" رفضاً "3دوربان "تمر كندا تقاطع مؤ .51
علن الوزير الكندي للمواطنية والهجرة والتعدد الثقافي جيـسون كينـي ان كنـدا              أ ):أ ف ب  ( –وتاوا  أ

) سبتمبر(يلول  أعن العنصرية الذي من المقرر ان تنظمه االمم المتحدة في           » 3دوربان  «ستقاطع مؤتمر   
  .2011عام 

، الـذي قاطعتـه     2009عام  » 2دوربان  « مثل   - النوع من االجتماعات     وأوضح كيني في بيان ان هذا     
والواليات المتحدة، يتم استخدامه من جانب بعـض        " سرائيلإ"يضاً كندا ومعها نحو عشر دول من بينها         أ

  ."سرائيلإ"الدول مثل ايران، للترويج لمعاداة السامية ومهاجمة 
الصرار على تحديد كبش فداء إلدانتـه كـان احـد           هذا النوع من ا   «:  وقال كيني خالل مؤتمر صحافي    

لهذا السبب افتخرت كنـدا بأنهـا       «: وأضاف. »الجوانب االكثر اثارة للجدل في مسار دوربان في اساسه        
، ولهذا السبب نكمل المعركـة العالميـة        3، ولذلك لن تشارك في دوربان       2اول بلد ينسحب من دوربان      

  .»ودنا لمكافحة معاداة االجانبضد معاداة السامية التي تندرج ضمن جه
الماضي، اقرت الجمعية العامة لالمم المتحدة قراراً يقترح عقد اجتماع لكامل           ) ديسمبر(وفي كانون االول    

 إحياء للذكرى السنوية العاشرة للمـؤتمر االول فـي دوربـان            2011عام  ) سبتمبر(يلول  أعضائها في   أ
كندا لن تشارك بعد اليـوم فـي هـذه          «ن كيني الى ان     وأشار بيا . 2001الصاخب والمثير للجدل، عام     

  .»المهزلة
27/11/2010، الحياة، لندن  

  
  وقف اعتقال مجرمي الحرب اإلسرائيليين: بريطانيا .52

أمس أن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات هـذا        " جويش كرونيكل "كشفت صحيفة   :  يو بي أي   -لندن  
مذكرات اعتقال بحق الـسياسيين والعـسكريين األجانـب         األسبوع لمنع المحاكم البريطانية من إصدار       

  . المتهمين بارتكاب جرائم حرب
وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر مطلع األسبوع تشريعاً إلصالح الوالية القـضائية              

  . العالمية كجزء من مشروع قانون حول صالحيات الشرطة
تظر التصديق النهائي من قبل مسؤولي البرلمـان البريطـاني،          وأضافت الصحيفة أن التشريع المقترح ين     

غير أن وزراء الحكومة االئتالفية البريطانية يريدون تمرير اإلجراءات عبر البرلمان في أسـرع وقـت              
  .. ممكن، والتي ستشترط حصول مذكرات االعتقال على تصديق مدير االدعاء العام

نية السابقة برئاسة غوردون براون تعهدت بتغيير القـانون         إن الحكومة البريطا  " جويش كرونيكل "وقالت  
المتعلق بإصدار مذكرات االعتقال لكنها فشلت في القيام بذلك قبل االنتخابات العامة التي جرت في مايو                

  . الماضي بسبب مقاومة وزير العدل وقتها جاك سترو
27/11/2010، الشرق، الدوحة  

  
  السرائيلية ال تساعد على تحقيق السالماالنشطة االستيطانية ا: مونبان كي  .53

اكتفى األمين العام لألمم المتحدة، بمشاطرة لجنة من السفراء تمثّل المجموعـة   :نيويورك ـ نزار عبود 
العربية في األمم المتحدة، أمس، مشاغلها، وأقر بأن األعمال اإلسرائيلية، بما فيها األنشطة االسـتيطانية،             

وذكر بأنه كان قد نقل إلـى رئـيس وزراء          . م، بل إنها تزيد األوضاع توتراً     ال تساعد على تحقيق السال    
  .العدو نتنياهو خالل اللقاء الذي جمعه معه قبل أسبوعين موقفه إزاء هذه المواضيع



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1978:         العدد       27/11/2010 السبت :التاريخ

مثل هذه اإلجـراءات    «وأعرب بان عن موافقته على الموقف العربي من التشريع اإلسرائيلي، وعلى أن             
وجدد دعوته إلى ضرورة تحقيق سالم شامل في        . » إضافية أمام تحقيق السالم    اإلسرائيلية ستضع عوائق  

وأشار إلى أن موقف األمم المتحدة واضح أيـضاً إزاء          . الشرق األوسط بين إسرائيل وجيرانها بالتفاوض     
الجوالن والقدس الشرقية، حيث رأت قرارات األمم المتحدة أن القرار اإلسرائيلي بضمهما باطل وملغـى               

وأضاف األمين العام إنه سيأخذ اإلجراءات المناسبة وسـينقل         .  له أي قيمة بموجب القانون الدولي      وليس
  .تلك الرسالة إلى الطرف اإلسرائيلي

أما عن اجتماع اللجنة الرباعية، فقد ذكّر المسؤول األممي أنه أجرى اتصاالت مـع وزراء الخارجيـة                 
وف واألوروبية كاثرين أشتون، بهدف عقـد اجتمـاع      األميركية هيالري كلينتون والروسي سيرغي الفر     

  .اللجنة الرباعية على هامش اجتماع منظمة األمن والتعاون، الذي سيعقد في اآلستانة عاصمة كازاخستان
  27/11/2010االخبار، بيروت، 

  
   فلسطينبتدمير قرية بدوية تقع جنوب " إسرائيل" قيام تدين الدولية العفومنظمة  .54

دانت منظمة العفو الدولية أمس قيام سلطات االحتالل اإلسـرائيلي          :  محمد جمال  - لندن   القدس المحتلة؛ 
وقالت المنظمـة إن المنـازل      .  للمرة السابعة منذ يوليو الماضي     "إسرائيل"بتدمير قرية بدوية تقع جنوب      

لـشهر  التي أعاد السكان بناءها في قرية العراقيب في صحراء النقب بعد تـدميرها للمـرة األخيـرة ا                 
  . "إسرائيل"الماضي، هدمتها الجرافات اإلسرائيلية هذا األسبوع بأمر من دائرة أراضي 

وأضافت أن شرطة مكافحة الشغب اإلسرائيلية أخلت جميع السكان من قرية العراقيب، والتي تعد واحدة               
ليات الهـدم   ندين عم : " قرية فلسطينية ؛وقال مدير مكتب المنظمة بوسط وشمال إفريقيا         40من أكثر من    

المتكررة لقرية العراقيب والرامية إلى طرد السكان قسراً من األرض التي عاشوا فيها ألجيال طويلـة،                
كما أن حقيقية هدم القرية سبع مرات خالل أربعة أشهر تثبت أن ما وقع ليس خطأ إداريا بـل سياسـة                     

وقـف سياسـة    "حكومة اإلسرائيلية إلى    ودعا لوثر ال  ". متعمدة انتهجتها الحكومة اإلسرائيلية لنزع الملكية     
  .هدم المنازل داخل إسرائيل مثل قرية العراقيب بالنقب وفي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية

27/11/2010، الشرق، الدوحة  
  

   الصين ستستمر في دعمها للشعب الفلسطيني في كافة المجاالت: الصينيالشيوعيلحزب ا .55
لمجلس السياسي االستشاري وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحـزب           استقبل رئيس ا   : وفا –بكين  

الشيوعي الصيني جيا تشين لين أمس في قاعة الشعب الكبرى في بكين أمين عام الرئاسة الطيـب عبـد                   
  . الرحيم الذي يزور الصين بدعوة رسمية من حكومتها

وأضاف . »لسطيني في كافة المجاالت   أن الصين دعمت وستستمر في دعمها للشعب الف       « تشين لين    وقال
ان الصين تهتم بتحقيق السالم الشامل والعادل في الشرق األوسط، وتتابع عن كثب تطـورات المـسيرة                 
السلمية وتطورات القضية العادلة للشعب الفلسطيني، وأن الصين تدعو الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي             

ات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيـة ومبـدأ األرض          إلى إتباع الطرق السلمية المستندة إلى قرار      
مقابل السالم وذلك من أجل تحقيق سالم يقوم على مبدأ حل الدولتين، فلـسطينية وإسـرائيلية تتعايـشان            

  . بسالم، وهذا ما سيخدم مصلحة الطرفين على حد سواء
ا الحكومة اإلسرائيلية والتي أدت     وأعرب المسؤول الصيني عن رفض بالده لسياسة االستيطان التي تتبعه         

إلى توقف المفاوضات، وأكد دعم بالده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقـه المـشروعة                
على المجتمع  «وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران، وقال              

  .»لتحقيق هذا الهدف الساميالدولي أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني 
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 عبد الرحيم في مبنى وزارة      ، خالل لقائه  نائب وزير الخارجية الصينية جاي جون مساء أمس األول        وقال  
إن الصين تؤمن بأن هناك فرصة لتحقيق السالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين             «،  الخارجية الصينية 
  . »يجب عدم إضاعتها

27/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  
  
  

  ستيطان اليهوديحمالت مقاطعة االستثمار في الغرب تستهدف اال: "اسوشيتدبرس"تقرير لـ" .56
 تتبلور حركة وليدة وسط النشطاء والمستثمرين األجانب لالنضمام الـى الحملـة          ":اسوشيتدبرس "– لندن

  . الحاق الخسائر بهاالفلسطينية المناهضة للشركات التي تقوم بأعمال تجارية في الضفة الغربية بهدف
وقد امتنعت صناديق التقاعد في النرويج والسويد عن المساهمة في بعض الشركات المنخرطة بأعمـال               

  .البناء في المستوطنات او المساعدة في بناء جدار العزل المثير للخالف في الضفة الغربية
 فضح نشاطها في الـضفة      ويزيد النشطاء األوروبيون من الضغوط المفروضة على الشركات، من خالل         

وتقوم بعـض الكنـائس الكبيـرة فـي         . الغربية والمرابطة امام المتاجر التي تبيع منتجات المستوطنات       
لكن التأثير اإلقتصادي مـا     . الواليات المتحدة بمساءلة الشركات حول امكانية استثمارها في المستوطنات        

لعديد من المؤسسات وبـضمنها الجامعـات       وتتصدى الجماعات اليهودية لذلك حيث قامت ا      . زال ضئيال 
لكن في الميدان التجاري، حيث تكون لـصورة العمـل          . األميركية برفض دعوات المقاطعة االستثمارية    

  .التجاري اهميته، فإنه من الصعب التعاطي بال مباالة مع إمكانية التعرض للتشهير السلبي
وتجادل ايـضا بـأن هنـاك       . ن الدولة اليهودية  وتتهم اسرائيل مؤيدي المقاطعة بمحاولة نزع الشرعية ع       

الكثير من الشركات المرتبطة مع اسرائيل والتي لها سجالت مروعة في مجـال حقـوق االنـسان، ال                   
  .تتعرض لالستهداف المشابه

27/11/2010، )راضي المحتلةاأل(القدس   
  

  "لينرمؤتمر ب"لمانيا تبني مراكز حديثة للشرطة الفلسطينية ضمن تعهدات أ .57
 يضع وزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي ، ورئيس مكتب ممثليـة جمهوريـة               : نائل موسى  -ام اهللا   ر

حجر االساس لمركز شرطة في بلـدة       » االحد«المانيا االتحادية لدى السلطة الوطنية غوتز لينغنتال غدا         
نية تعتزم المانيـا    عرابة بمحافظة جنين، سيكون االول بين اربعة مركز حديثة ومتطورة للشرطة الفلسطي           

  .تمويلها وبناءه في االراضي الفلسطينية
لين لدعم الشرطة الفلسطينية وسـيادة القـانون عـام          روتأتي الخطوة في اطار الوفاء بمقررات مؤتمر ب       

 مركزا للشرطة في مناطق مختلفـة مـن االراضـي           55، والذي حدد حاجة فلسطينية ماسة لبناء        2008
  .الفلسطينية

 مليون يـورو    15ان بناء هذه المراكز يشكل جزءا من مجمل مساعدة المانية تبلغ             مثلية بيان للم  حوضأو
التزمت المانيا بتقديمها للسلطة الوطنية خالل مؤتمر برلين لمساعدة الشرطة المدنية الفلسطينية وقطـاع              

 مركبة شـرطة    80 باكثر من    2009العدالة الفته الى ان المانيا زودت الشرطة الفلسطينية منذ بداية عام            
  . جهاز اتصال800و

27/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  بحسب دخل الفرد من الناتج العام  بلدان ثراء في العالمعشرةأكثر  .58
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تقاس قوة وعنفوان االقتصاد الوطني في كل بلد بحجم الناتج المحلي، ومن : ترجمة محمد نبيل سبرطلي
 المتحدة األولى في العالم، وعندما تفوقت الصين على اليابان خالل هذا القياس يمكن اعتبار الواليات

أغسطس الماضي، باتت الصين ثاني أكثر البلدان / وتجاوزتها كثاني قوة اقتصادية في العالم في شهر آب
  .ثراء، وتمثل تلك أنباء عظيمة

وزعاً على عدد يكشف مجمل الناتج القومي العام ألي من البلدان األكثر ثراء م وعلى أية حال، ال
. إجمالي الناتج القومي العام مقياساً" 24/7وول ستريت "ولمعرفة أي بلد األغنى، استخدم موقع . السكان

لقد قمنا بتصنيف عشرة بلدان بحسب أعلى حصة دخل للفرد من مجمل الناتج "ويقول الموقع المذكور 
الناس  وقمنا بقياس مستوى جودة حياةالقومي العام معتمدين على أحدث معطيات يوفرها البنك الدولي، 

في كل بلد من تلك البلدان، حيث قمنا بجمع المعلومات عن مستوى التعليم والبطالة والنسبة المئوية 
" اليونيسكو"وشملت المصادر البنك الدولي ومنظمة . لإلنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام

  ).إيه.آي .سي (ات المركزية األمريكية الخاص بالمخابر" وولد فاكت بوك"وملف 
فمعظم تلك البلدان المصنفة ال تنتمي . وأدى األسلوب الذي اتبعناه في التصنيفات إلى بروز قائمة مثيرة

فيها مجموعة من الناس يتسمون بالثراء الفاحش مثل  ومنها بلدان تتوفر. إلى الدول الكبرى في العالم
وبلدان تمارس فيها الحكومات نفوذاً مؤثراً على توزيع الدخل مثل ) لالكويت وبروني، على سبيل المثا(
  : ألكثر البلدان ثراء في العالم24/7 قائمة تصنيفات وول ستريت وتالياً)". النرويج وهولندا(
نسبة ، %99: نسبة التعليم،  دوالر58،810: حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام : لوكسمبورج-1

  %3.7: حصة اإلنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام ،%4.8: البطالة
نسبة ، %100: نسبة التعليم،  دوالر55،190: حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام : النرويج-2

  .%6.7: حصة اإلنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام، %1.7: البطالة
نسبة ، %94: نسبة التعليم،  دوالر390،53: تج القومي العامحصة الفرد من مجمل النا:  الكويت-3

  .%3.8: حصة اإلنفاق على التعليم من مجمل الناتج القومي العام، %1.3: البطالة
نسبة ، %93: نسبة التعليم،  دوالر410،52: حصة الفرد من مجمل الناتج القومي العام : ماكاو-4
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  أحمد يوسف. د
هناك فهم خاطئ للحالة اإلسالمية في فلسطين، واتهامات بعيدة عن رؤية حمـاس لنفـسها ومـشروعها                 
السياسي، والتعاطي معها وكأنها حركة متطرفة بغايات شبيهة بالقاعدة وطالبان، الذي يتحامـل الغـرب               

الشك بأن قيادات في الحركة والحكومة قـد عبـرت          .. ي سياق اعتبارات أمنية وسياسية خاصة     عليهما ف 
عما تراه توصيفاً لحالها بالنظر إلى حماس، باعتبار أنها حركة تحرر وطني فلـسطيني، وهـي حركـة                  

 جهادية، تستمد مفاهيمها وقيمها من الدين اإلسالمي الحنيف، وتعمـل علـى تحريـر األرض                -سياسية  
فلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة، وتعمل على تقديم الخدمة ألبنـاء الـشعب               ال

  . الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وفي جميع المجاالت التي تسمح بها الظروف واألحوال
لـذي   بنهج االعتدال والوسطية، وال تعادي في األصل إال االحـتالل ا           - بشكل عام    –وهي حركة تأخذ    

 هم  - عبر التاريخ    -سلب الشعب الفلسطيني أرضه؛ فاليهود والنصارى هم أهل كتاب، والمسلمون كانوا            
  . الحضن الدافئ والسماء اآلمنة ألهل الكتاب؛ يحترمون عقائدهم ويحفظون لهم عهودهم ومواثيقهم

 شـكل مـن أشـكال        تشويه صورة حماس وإظهارها وكأنها     - دائماً   -إن دولة االحتالل المارقة تحاول      
طالبان والقاعدة، كما أن قياداتها السياسية والعسكرية ال تتوقف عن اإلشارة بأن هناك خاليا للقاعدة فـي                 

، وأن  )المتطرفـة (غزة، وأن الحكومة تغض الطرف عن النشاطات التي تقوم بها التيارات اإلسـالمية              
  ..!! ذه التيارات داخلهاالقطاع يتحول يوماً بعد يوم إلى بيئة إسالمية يتعاظم نمو ه

يفقهون أكثر من غيرهم لعبة السياسة الدولية ويعلمـون بـأن أقـصر الطـرق               ) إسرائيل(إن القادة في    
للحصول على دعم وتعاطف المجتمع الدولي والرأي العام الغربي مع ما يقومون به من عدوان، وغض                

، "القاعـدة واألصـولية اإلسـالمية     "الطرف عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني هو اللعب على فزاعة           
 يعزفون على هذا الوتر الذي يطرب له الغرب؛ القضاء على التطرف ومحاربـة              - دائماً –ولذلك نجدهم   

  ..!! اإلسالمي) اإلرهاب(
خالل العقدين الماضيين، وخاصـة بعـد انهيـار         ) إسرائيل(ونحن نعلم من خالل متابعتنا إلستراتيجيات       

 حاولت أن تقدم اإلسالم بأنه الخطر الجديد على المصالح الغربيـة، وأصـبحت              االتحاد السوفييتي، كيف  
وجدت نفسها في حالة ال تحـسد عليهـا،         ) إسرائيل(إن  ".. األصولية اإلسالمية هي العدو   "تروج لمقولة   

حيث إن سقوط المعسكر الشيوعي سوف يقلل من اعتماد الغرب عليها بالشكل الذي كانت عليـه إبـان                  
 هو إذكاء الصراع في منطقة الـشرق األوسـط،          - آنذاك   –اردة، حيث كان دورها الوظيفي      الحرب الب 

  . وإبقاء المنطقة في حالة من التوتر الدائم
 في تسويق مقولتها حول األصولية اإلسالمية من خـالل بعـض            - جزئياً   –نجحت  ) إسرائيل(قد تكون   

د بعض السفارات والمصالح األمريكية في القـارة        العمليات التي قام بها تنظيم القاعدة في التسعينيات ض        
  . السوداء، إال أن ذلك ظل محدوداً في مساحة الزمان والمكان

، والتي أدت إلى تدمير برجي مركز التجارة العـالمي فـي            2001ومع أحداث الحادي عشر من سبتمبر       
في السياسة األمريكية تجـاه    االنقالب  /نيويورك بكل ما فيه من مقرات مالية ومراكز أمنية، حدث التحول          

العالم اإلسالمي والحركات اإلسالمية، وأضحت االستراتيجية األمريكية في عهد الرئيس جـورج بـوش              
 وخاصـة حركـات     -، وهذا معناه استهداف اإلسالم والحركات اإلسـالمية         "الحرب على اإلرهاب  "هي  

   . والعمل للقضاء عليها بذريعة محاربة اإلرهاب–المقاومة منها 
انتعشت ماكينة الدعاية اإلسرائيلية، ونشطت حمالت استهداف حركة المقاومة اإلسالمية، حيـث تمـت              
تصفية الكثير من قياداتها العسكرية والسياسية باعتبار أن حركة حماس هي ضـمن قائمـة الحركـات                 

  . اإلرهابية
ـ  8لم تتغير السياسة األمريكية طوال فترة حكم الرئيس بوش والتي استمرت             ومـع مجـيء    .. نوات س

الرئيس أوباما، حاولت اإلدارة الجديدة القيام بمبادرة للمصالحة مع العالم العربـي واإلسـالمي، وكـان                
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خطاب الرئيس أوباما في أنقرة والقاهرة باإلعالن عن توجهات جديدة أساسها أن ال حرب جديـدة مـع                  
  . سطينيةالعالم اإلسالمي، وأن أمريكا ستعطي األولوية لحل القضية الفل

طويالً في تحريك ماكينتها الدعائية ولوبياتها السياسية إلجهاض جهود الرئيس أوباما           ) إسرائيل(لم تنتظر   
وفعالً، تمكنت من سحب أوراق القوة التـي كانـت بيـد            .. في تحقيق السلم واالستقرار واألمن بالمنطقة     

اطي رئاسة الكونجرس، وهذا معناه أن      الرئيس أوباما بعد االنتخابات النصفية حيث خسر الحزب الديمقر        
  . ستعود إليهم مقاليد السياسة وأجندتها الدولية من جديد) اسرائيل(الجمهوريين الموالين لـ

 وقد وجدت نفسها في ورطة مع المجتمع الدولي بعد حربها على غزة وإدانتها في               - كعادتها –) إسرائيل(
 اإلنسانية، ثم تكرار اإلدانة لها في التقرير األممي         تقرير جولدستون بارتكاب جرائم حرب، وجرائم بحق      

لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف، والمالحقة القضائية في العديد من الدول األروربية للكثير مـن قيادتهـا                
اليوم تحاول قلب الطاولة وإشغال المجتمع الدولي والرأي العام الغربي          ) إسرائيل.. (العسكرية والسياسية 
  .  اسرائيل؛ الجريمة والعقاببأحاديث بعيدة عن

 تُحضر الئحة اتهام لحماس لتأخذ بموجبها الضوء األخضر في توجيـه ضـربتها              - اليوم   –) إسرائيل(
  . العسكرية لغزة، والتي تستهدف إضعاف حكومة هنية، وكسر شوكة المقاومة اإلسالمية في القطاع

بـأن حمـاس والجهـاد      ) إسـرائيل (ين في   ولذلك، تأتي التصريحات المتكررة لدى السياسيين والعسكري      
وإشـارات  .. اإلسالمي تكدسان السالح في غزة، وتقومان بهجمات صاروخية ضد العمـق اإلسـرائيلي            

أخرى حول امتالك القسام لصواريخ تهدد المالحة الجوية اإلسرائيلية ونحو ذلك من االدعاءات، كل ذلك               
  . ع غزةبهدف التهويل من خطورة الحالة الفلسطينية في قطا

نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير االستخبارات والطاقة النووية لشبكة         " دان مريدور "ولعل ما ذكره    
)BBC (  بأن تنظيم القاعدة العالمي يحاول أن يجد له مكاناً في غزة، وهذا يشكل              2010 نوفمبر   21يوم 

قة يتطلب غـزة أخـرى ولـيس غـزة          أعتقد أن االستقرار في تلك المنط     : "عامالً لعدم االستقرار، وقال   
  ..!!" محكومة بحماس والجهاد اإلسالمي والقاعدة ومنظمات شبيهة
؛ إقـصاء حمـاس مـن ناحيـة،         )إسرائيل(هذا إذن هو مربط الفرس، وحجر الزاوية في ما تتطلع إليه            

  . والقضاء على قدرات الفعل المقاوم لدى كتائب القسام وسرايا القدس من ناحية أخرى
  جنة الوطن وليس الدولة : ةقطاع غز

، وحسم ساحة قطاع غزة عسكرياً لصالح حركة حماس،         2007بعد األحداث الدامية التي وقعت في يونيه        
تكاثرت االدعاءات واالتهامات على ألسنة بعض المسئولين في السلطة الفلسطينية وفي العديد من وسائل              

" حماسـستان "ة في غزة، وسمعنا مصطلحات مثـل        اإلعالم الغربية بأن حماس تريد إقامة إمارة إسالمي       
  الخ "..إمارة الظالم"و

الشك بأن موضوع تطبيق الشريعة اإلسالمية كان وما زال مطلباً مطروحاً على الحركة والحكومة مـن                
علمائها وكوادرها، إال أن التفهم لواقع االحتالل وللظرف السياسي والحياة االجتماعية المحافظة، والتي ال              

في جوهر سلوكها وقوانينها عن المظهر اإلسالمي العام، يجعل مثل هذه األصوات تتراجع عـن               تخرج  
  . إلحاحاتها وتقبل بحقيقة ما هو قائم، للحفاظ على سالمة النسيج الوطني من التهتك والتفكك واالنهيار

زة بهدف معاينة    الذين وفدوا لزيارة غ    -لقد طرح الكثير من الصحفيين والشخصيات االعتبارية الغربية         
على رئيس الوزراء إسماعيل هنيـة فـي        ) الدولة اإلسالمية في قطاع غزة    ( سؤال   -األوضاع وتقييمها   

إننا ال نسعى إلقامة دولة في قطاع غزة،        ): أبو العبد (وكان جواب األخ    .. محاولة لتجلي حقيقة هذا األمر    
الناحية السياسية والوطنيـة والعتبـارات      فهي بمحدودية إمكانياتها ال تصلح لذلك، هذا من ناحية، ومن           

، فنحن ال نسعى إلقامة كيان منفصل فـي         "ال دولة في غزة، وال دولة بدون غزة       : "إستراتيجية نقول إنه  
  . القطاع، وبالتالي ال إمارة وال إمبراطورية أو أي شيء من هذا الكالم
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ن العـالمي لحقـوق اإلنـسان       إن الحكومة في غزة هي حكومة منتخبة، وهي ملتزمة باإلعال         : "وأضاف
وبالديمقراطية والتعددية وحماية الحقوق العامة وعدم التدخل في الحياة الخاصة، على قاعدة حماية حقوق              

إن حكومتنا موجودة في ظل ظروف استثنائية وأي تجـاوزات          .. اإلنسان الفلسطيني وعدم المس بكرامته    
ا يتصل بإسالمية الدولة، فإن من الصعب تحديد هويـة          أما م .. أو أخطاء تقع نسعى لمعالجتها أوالً بأول      

أوالً؛ تحرير األرض وإقامـة كيـان سياسـي         : الدولة قبل إنشائها، حيث إن هوية الدولة مرتبطة بشيئين        
نحن صحيح إسالميون، ولكننا سـوف نحتـرم        .. عليها، ثانياً؛ إعطاء الشعب الحق في التقرير واالختيار       

فهذا ما سنعمل على تطبيقه وااللتـزام بـه، وإذا كـان    " إسالمية"عب أن تكون   خيار شعبنا؛ فإذا أراد الش    
على أي حال، قد يكون من المبكر الدخول في تفاصـيل           .. األمر غير ذلك فنحن نتفهم ونقدر ذلك أيضا       

  . كما يقولون" هذه المسألة اآلن، ونحن ال نريد أن نختلف على جلد الدب قبل اصطياده
ائيليين العبوا غيرها، فنحن نعيش في عالمٍ مفتوح على الحقائق، ولم يعد يتقبل هـذا               نقول لإلسر .. ختاماً

إن قطاع غزة هو قلعة     .. المسلسل من االدعاءات واألكاذيب الذي درجت عليه ماكينة الدعاية الصهيونية         
ة للدفاع عن الحق الفلسطيني ومقاومة االحتالل، وهو تربة خصبة للتطور الحضاري؛ أجنحتـه مبـسوط              

  .للتواصل مع المجتمع الدولي وخلق تفاهمات تسهم في تحقيق االستقرار واألمن واالزدهار بالمنطقة
  25/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  تصريحان الفتان حول التسوية والتفاوض .60

  ياسر الزعاترة
ني بتعبير أدق   خالل اليومين الماضيين سمعنا تصريحين الفتين حول التسوية والتفاوض أو الملف الفلسطي           

، األول من الرئيس الفلسطيني والثاني من الرئيس المصري ، وال حاجة للتذكير بأن الرجلين هما األكثر                 
  .تأثيرا في الملف المذكور خالل المرحلة الراهنة ، من دون أن يعني ذلك تهميشا تاما لآلخرين

 حيث دعا إلى استئناف المفاوضـات       التصريح األول كان للرئيس المصري إثر لقائه بالعاهل البحريني ،         
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ، محذرا من انه بغياب المفاوضات ستبني الدولة العبريـة المـستوطنات               

  .على كل األراضي الفلسطينية
" تنصح"معهم و " تتناقش"وفيما أوضح الرئيس المصري أن بالده ال تفرض شيئا على الفلسطينيين ، وإنما              

قع الحال يؤكد أن القاهرة كانت وال تزال المرجع األكبر بالنسبة للسلطة الفلسطينية ، السيما               لهم ، فإن وا   
حين تنسجم في مواقفها مع ما يريده قادتها ، أي استئناف التفاوض الذي يشكل حياة بالنسبة إليهم ، هـم                    

ي اعتقد أن بوسعه    الذين تورطوا في شرط وقف االستيطان كشرط للمفاوضات المباشرة بسبب أوباما الذ           
  .فرض ذلك على نتنياهو قبل أن يتبين أنه أضعف من ذلك بكثير

كالم الرئيس المصري يؤكد الوجهة التي تتبناها القاهرة ممثلة في العودة إلى المفاوضات ، إذ ال يعقل أن                  
استثناء القدس  يجاهد أوباما من أجل إقناع نتنياهو بتجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر في الضفة الغربية ب              

ثم يأتي من يقول له ال ، السيما ونحن نعلم حاجة القاهرة إلى رضا واشنطن بسبب االنتخابات التشريعية                  
أطلق التصريح يوم الخميس الماضي ، أي قبل االنتخابـات          (أوال ، وبسبب االنتخابات الرئاسية بعد ذلك        

  ).األولى بثالثة أيام
ضرورة استئناف المفاوضات ليس جديدا ، فهـو ذاتـه الـذي            والحق أن منطق الرئيس المصري بشأن       

استخدمته القيادة الفلسطينية لتوقيع اتفاق أوسلو ، وبعد ذلك سائر خطوات التفـاوض ، بمـا فـي ذلـك                    
ودعك من القول إنه منطق     . التفاوض مع أولمرت ثالث سنوات وهو يصعد االستيطان على نحو مسعور          

و كان قدر اهللا في األرض ، وال مجال لتفكيكه لو فرضت وقائع جديدة              غريب يتعامل مع االستيطان كما ل     
على االحتالل ، بدليل مستوطنات غزة التي كان شارون يشبهها بمستوطنات الضفة الغربية الكبيرة التي               

  .وافق الرئيس الفلسطيني على اإلبقاء عليها تحت مسمى تبادل األراضي
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 الرئيس الفلسطيني ، فقد كرر الرجل رفضه لمشروع الدولة          التصريح الثاني الذي نحن بصدده صدر من      
المؤقتة ، لكنه عاد واستدرك قائال ، إنه إذا كانت تلك الدولة في إطار حل معروف النهاية فمن الممكـن                    

  .التفكير فيه
هذا تطور جديد وبالغ األهمية في واقع الحال ، حيث دأب الرئيس على الرفض مـن دون لكـن ، مـع                      

بأن حماس قد وافقت على تلك الدولة عبر ورقة أحمد يوسف كما عرفت فـي               ) ن باب المناكفة  م(التذكير  
  .األوساط السياسية ، وهي ورقة سلمتها جهات أوروبية للمذكور ورفضتها حماس رفضا قاطعا

ن ليـومي ) الدولة المؤقتة (الالفت في تصريح الرئيس الفلسطيني هو قوله قبل االستدراك إننا لو قبلنا بها              
  .فستكون هي الدولة ذات الحدود الدائمة ودون القدس

إذا جئنا نفكر في الطريقة التي ستدفع الرئيس نحو قبول تلك الدولة فلن يكون األمر صـعبا بحـال ، إذ                     
سيتم ذلك من خالل ورقة ضمانات أمريكية ، واألرجح من خالل اتفاق اإلطار الذي سـيظهر الحقـا ،                   

 محطة قبل التفاوض حول قضايا الحل النهائي ، والنتيجة أن ذلـك يـأتي               حيث سيقال إن تلك الدولة هي     
تكرارا لما ورد في خريطة الطريق التي اعتبرت الدولة المؤقتة مرحلة ثانية بعد المرحلة األولى التي يتم                 

  .خاللها التأكد من وقف االفلسطينيين لإلرهاب والتحريض
 ، فما قاله هو الذي سيحدث ، إذ سيتحول المؤقـت إلـى              اتفاق اإلطار لن يغني عن الرئيس وفريقه شيئا       

في حدود الجدار وبدون سيادة وال      (دائم ، ربما مع بعض التغييرات الطفيفة ، حيث ستغدو الدولة المؤقتة             
أليس هذا ما يتحـرك علـى       . ، ستغدو دائمة وذات نزاع حدودي مع جارتها       ) القدس وال عودة الالجئين   

  وتوني بلير وتنفيذ سالم فياض؟،) آالن مولر(عاية دايتون األرض منذ أربع سنوات بر
بدورنا قلنا وسنظل نقول إننا على يقين من أن هذه الصفقة لن تمر ، حتى لو مرت مراحلهـا األولـى ،                      

  .فشعبنا العظيم لن يقبل بها بأي حال ، ولن يلبث أن ينتفض في وجهها بعد وقت لن يطول بإذن اهللا
  27/11/2010، الدستور، عمان

  
   السالم عمليةغزة رهينة  .61

  نقوال ناصر 
بين رئاسة منظمة التحرير الفلـسطينية      " المفاوضات المباشرة "عندما أطلقت إدارة باراك أوباما األميركية       

يقـول إن   ) 17/9(سبتمبر الماضي، كتب خالد أبو طعمة       / وبين دولة االحتالل االسرائيلي أوائل أيلول       
ربما "،  "وربما تدفن واشنطن عمدا رأسها في الرمال      . قد نسيت تماما قطاع غزة    تبدو و "الواليات المتحدة   

، "حماس وسكان قطاع غزة إلى السعي لصفقة مماثلـة        ) يتم التوصل إليها  (أمال في أن تدفع صفقة سالم       
وتساءل عما إذا كان باراك أوباما وهيالري كلينتون قد فكرا في ما إذا كان الرئيس الفلسطيني، محمـود                  

باس، سيكون قادرا في أي وقت على تنفيذ أي اتفاق للسالم في قطاع غزة، ليخلص إلى االستنتاج بـأن      ع
وبأنه " المفاوضين الفلسطينيين واالسرائيليين وراعيهم األميركي ما زالوا يتجاهلون الحقائق على األرض          "

ال لالنقسام بـين الـضفة      من المفيد أكثر لعملية السالم لو أن واشنطن طالبت بأن يجد عباس ح            "سيكون  
  ".الغربية وبين قطاع غزة قبل جره إلى طاولة التفاوض

، فإنه  )الجروزالم بوست (وبغض النظر عن كون أبو طعمة يعمل مراسال إلحدى صحف دولة االحتالل             
قد أوضح تماما بأن انهاء االنقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي هو األولوية التي يجب أن تحتل رأس                

لكـن اسـتمرار   .  األعمال الوطني الفلسطيني وجدول أعمال أي عملية جادة للسالم على حد سواء           جدول
في تجاهل قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليه وتجاهل حقيقة أن نجاح أو فشل              " شركاء السالم "

ف أي عملية للسالم يتقرر في القطاع في نهاية المطاف، واسـتمرارهم فـي مـنح األولويـة السـتئنا                  
المفاوضات، مباشرة كانت أم غير مباشرة، علنية أم سرية، إنما يؤكد فقط أنهم يسعون إلى عملية عنوانها              
السالم مطلوبة في حد ذاتها وال تستهدف السالم حقا، ويؤكد أن هذه العملية غير جادة على االطالق وال                  
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السالم الحقيقيين في أوساط الرأي     تعدو كونها ملهاة تستهدف بيع الوهم للشعب الفلسطيني وتضليل أنصار           
العام العالمي وشراء المزيد من الوقت لدولة االحتالل كي تخلق المزيد من الحقائق علـى األرض فـي                  

" حل الدولتين " التي تنسف أي امكانية واقعية متبقية ل       1967الضفة الغربية لنهر األردن المحتلة منذ عام        
  .كقاسم مشترك بين هؤالء الشركاء

األميركية في السابع عشر من الشهر الجاري بان المدة         " تايم"حظ كارل فيك في تقرير نشرته مجلة        وقد ال 
التي توقفت خاللها محادثات السالم هي تقريبا ضعف المدة التي كانت جارية خاللها، لتتحول اآلن ربما                 

 إيزراحي قوله إن مـا      ، ليقتبس من استاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية يارون         "عرض ألعاب "إلى  
  ".تظاهر بعملية سالم"يجري اآلن هو 

أكتوبر الماضي قال رئيس المكتـب الـسياسي لحركـة المقاومـة            / في الرابع عشر من تشرين األول       
ينبغي على االدارة األميركية أن تـسمع       "، خالد مشعل، لمجلة نيوزويك األميركية إنه        "حماس"االسالمية  
حركة ستقبل بأي اتفاق توافق عليه اغلبية الشعب الفلسطيني، ومذكرا بوجـود         ، موضحا أن ال   "منا مباشرة 

 عاصمتها القدس، مع حق     1967القبول بدولة فلسطينية على حدود      : برنامج يشارك فيه كل الفلسطينيين    "
، وفي أكثر من مناسبة عرضت الحركـة        "وسيادة على األرض والحدود، وبال أي مستوطنات      .. العودة،  

ال يريد أن   " لعملية السالم "ومن الواضح أن الراعي األميركي      .  عشر سنوات مقابل دولة كهذه     هدنة لمدة 
إلى حركة حماس إما ألنه ال يستطيع معارضة المفاوضات التي تسعى دولـة االحـتالل        " يستمع مباشرة "

ى الطريق المـسدود    إليها لتقاسم الضفة الغربية بين الفلسطينيين وبين المستوطنين اليهود فيها، مما قاد إل            
عمليـة إدارة   "في عملية التفاوض الجارية منذ تسعة عشر عاما، وإما أن واشنطن تسعى فقط إلى مجرد                

بانتظار حسم حربيها على العراق وأفغانستان حيث يتسنى لها آنذاك إمـالء شـروط للـسالم ال              " صراع
المفاوض الفلسطيني، وال يوجد    تختلف عن شروط االستسالم تريد هي وحليفها االسرائيلي فرضها على           

إلى حماس، وهي ترفض ذلـك علـى األرجـح ألن           " االستماع مباشرة "أي تفسير آخر لرفض واشنطن      
الحركة تعرض إطارا ومرجعيات للتفاوض على دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة فعلية تتناقض تمامـا               

 والتي لـم يعـد      1993ارية منذ عام    مع إطار ومرجعيات عملية التفاوض على تقاسم الضفة الغربية الج         
  .يوجد في األفق ما يشير إلى أنها سوف تتمخض عن أي نتيجة أخرى غير الفشل

غير العرب يصرون علـى تـصنيف حمـاس         " شركاء السالم "لهذه األسباب على وجه التحديد ما زال        
لى رؤيتها ومرجعياتهـا    إ" االستماع مباشرة "، فهذا التصنيف فقط هو الوحيد الذي يمنع         "إرهابية"كمنظمة  

للتفاوض، وهي رؤية تحظى بتأييد أغلبية شعبها كما أثبتت نتائج االنتخابات التشريعيى للحكـم الـذاتي                
بل وتحظى بموافقة أغلبية فصائل المقاومة الفلسطينية سواء المؤتلفة فـي           . 2006الفلسطيني أوائل عام    

ما أثبتت معارضة فـصائل منظمـة التحريـر         إطار منظمة التحرير أو تلك التي تعمل خارج إطارها ك         
وقد أثبتت الحركة حرصها على االنجاز الوطني المتمثـل فـي           . الستئناف المفاوضات المباشرة مؤخرا   

االعتراف الدولي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبها في سلـسلة طويلـة مـن االتفاقيـات                 
إليها في القاهرة وبـين األسـرى فـي سـجون           للمصالحة الوطنية التي نصت على تفعيلها تم التوصل         

االحتالل ومكة المكرمة وصنعاء، وأثبتت خالل تاليف حكومة الوحدة الوطنية حرصـها علـى ثنائيـة                
المقاومة والتفاوض وعلى صالحية منظمة التحرير في التفاوض، وبالتالي اسقطت كل الذرائع التي تساق              

ار الفلسطيني، ولالستمرار في حصارها داخل القطاع       لرفض منحها ما تستحقه من شراكة في صنع القر        
إن التذرع بميثاقها لالستمرار في إقصلئها وعزلها       . إليها" االستماع المباشر "ومالحقتها خارجه، ولرفض    

ومحاصرتها ومطاردتها هو ذريعة ال تقل تهافتا عند مقارنة ميثاقها بميثاق فتح الذي يتفق مع ميثاقها في                 
دولة " كنيست" عنه في اللغة، أو مع مواثيق األحزاب السياسية الحاكمة أو الممثلة في              الجوهر وإن اختلف  

الجاريـة،  " عمليـة الـسالم   "واتفاقيات أوسلو و  " حل الدولتين "االحتالل االسرائيلي التي تجهر بمعارض      
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 من الشهر   المقرر عقده بتل أبيب في الخامس     " األردن هو فلسطين  "واألحزاب األربعة الداعية إلى مؤتمر      
  . المقبل الممثلة بسبعة مقاعد في الكنيست ليست إال مجرد المثال األحدث

 مون بعد   -الذين زاروا غزة، بدءا من األمين العام لألمم المتحدة بان كي          " غير األميركيين "إن المسؤولين   
يله مـؤخرا   العدوان الشامل على القطاع قبل عامين وانتهاء بوزير الخارجية األلماني غويـدو فيـسترف             

ومرورا بنظيره الفنلندي الكساندر ستوب الشهر الماضي ومفوضة السياسة الخارجية واألمن في االتحاد             
دفن رؤوسـهم فـي     "يوليو، كانوا أميركيين في     / األوروبي البارونة البريطانية كاثرين اشتون في تموز        

حماس في غزة، مكتفين بالبحث عن      إلى قادة   " االستماع مباشرة "عندما رفضوا اغتنام الفرصة ل    " الرمال
في القطاع كما قال أنـدرياس بيـشكى النـاطق ياسـم            " دراسة طرق محددة لتحسين الوضع االنساني     "

من زيارة وزيره، وهو وضع ال يمكن أن يتحسن جوهريا طالما ظل كل هـؤالء               " الهدف"فيسترفيله عن   
  .اسية الفلسطينية القائمة على األرضوغيرهم ممن يدعون السعي إلى السالم يتجاهلون الحقائق السي

جميعهم إنما يحاصرون قطـاع غـزة كرهينـة         " شركاء السالم "ولم يعد أي مراقب محايد يجادل في أن         
لعملية السالم، وبما أن هذه العملية ال تنبئ بأي نهاية لها في األجل المنظور، فإن هذا الحـصار سـوف                    

ة، وأي اختراق فيها قد يشير إلى نجاحها سوف ينذر فقـط            يستمر طالما ظلت هذه العملية على قيد الحيا       
بأن القطاع معرض لعملية عسكرية دموية الجتثاث المقاومة منه كشرط مـسبق النجاحهـا، أو كـشرط          

خالل المرحلة  "لضرب حماس   " مخطط اقليمي ودولي  "مسبق لتحقيق اختراق فيها، مما يفسر التحذير من         
أحمد بحر في التاسع من الـشهر الجـاري         . لرئيس المجلس التشريعي د   ، كما حذر النائب األول      "المقبلة

أحمد يوسف من عدوان    . التي أعرب عنها مؤخرا وكيل وزارة الخارجية بغزة د        " المخاوف"ويفسر كذلك   
تخرجها من حالة االختناق التي تعيشها واالدانة الدولية مـن قبـل            "جديد تشنه دولة االحتالل االسرائيلي      

بالرغم من أن الحركة تمثل اتجاها      " القاعدة"حركة حماس وربطها ب   " شيطنة"ولي عن طريق    المجتمع الد 
في التواصل مـع    "ورغبة  " االعتدال"ويتمتع بقدر عال من     " كل البعد عن قناعات القاعدة    "بعيدا  " وسطيا"

عياتها وإطارهـا   نهائيا فإن انهيارها سوف يسقط مرج     " عملية السالم "أما إذا انهارت    ". المجتمعات الغربية 
االسـتماع  "ومفاوضيها وربما عندئذ تصبح رؤية حماس ومرجعياتها وإطارها ومفاوضـوها جـديرة ب            

وبديال الستراتيجية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية أساسها وحدة وطنية مبنية علـى شـراكة              " المباشر
  .وطنية حقيقية تكون مقاومة االحتالل بكل أشكالها هاديها وحاديها

  26/11/2010، مستقبل العربيال
  

   المقاومة ومحكمة الحريري؟بينما هي العالقة  .62
  عبد اهللا األشعل

يفترض من الناحية النظرية أن المقاومة والمحكمة في خندق واحد، فالمقاومة تنشد صد العدوان والدفاع               
ة الذين تورطـوا    عن الحق الذي يتهدده هذا العدوان، ومحكمة الحريري هدفها النظري على األقل معاقب            

  .في قتل الحريري
فما الذي خلق العالقات العكسية بين هذه المحكمة وبين المقاومة؟ لقد أصبح اإلعالن عن التمسك بمحكمة                
الحريري حتى تعاقب المتورطين في أحداث االغتياالت التي بدأت بالحريري أمرا مستفزا للمقاومة، بـل            

فما الذي حدث   . عاد للمقاومة، فال شيء يجمع بينهما بعد اآلن       أعلنت المقاومة أن كل من يؤيد المحكمة م       
حتى يكون التناقض بينهما قائماً، وحتى تتهم المقاومة المحكمة بأنها أنـشئت خصيـصاً للقـضاء علـى         

  المقاومة؟
بدأت القضية بقرار استهداف لبنان وسوريا وفك االرتباط بينهما وتحويلهما إلى أطراف متعادية، ألن في               

، وفي سوريا نظام جديد مقـيم علـى         2000 المقاومة التي مرغت كرامة إسرائيل في الوحل عام          لبنان
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دعمه للمقاومة كورقة وكالتزام ضد إسرائيل المعتدية والمزروعة في المنطقة والتي تسعى إلى الهيمنـة               
  .الكاملة عليها

 كإحدى ثمـار    1982ت عام   الشك أن صعود المقاومة، بل ونشأتها تعود إلى إسرائيل، فلوال غزو بيرو           
بين مصر وإسرائيل لما نشأت المقاومة ولوال توحش إسرائيل وتصديها للمقاومة الفلسطينية لمـا              " السالم"

فكـأن  ". السالم"نشأت المقاومة اللبنانية تعويضاً عن استسالم المنطقة للمشروع الصهيوني تحت مسمى            
ية ولكن مع الفارق وهو أنها لبنانية وليست أجنبية كمـا           المقاومة اللبنانية هي استمرار للمقاومة الفلسطين     

رددت إسرائيل عن الفلسطينيين، وعن أنه احتالل فلسطيني للبنان واحتكاك مستمر بين الجانبين اللبنـاني               
 فلم تغادر لبنان إال بعـد مغـادرة القـوات           1982والفلسطيني طيلة الستينات حتى حسمته إسرائيل عام        

  .الفلسطينية
الثاني هو أن المقاومة اللبنانية تحارب إسرائيل كلما اعتدت على لبنان، كما أنهـا تتـصدى لهـا                  الفارق  

وإذا كانت المقاومة مدعومة من إيران، فإن إسرائيل مدعومـة          . بسبب ما كان وما بقي من أراض محتلة       
نطقة بأسـرها ووحـشا     من العالم كله بما فيه المنطقة العربية، كما أن المقاومة اللبنانية تحارب عدوا للم             

أطلقه الغرب ينهش جسد األمة العربية، ومن الطبيعي أن يرحب الشرفاء من أبناء هذه األمة بأي مساعدة                 
  .ضد هذا الوحش من أي طرف كان

ثم إن الهدف اإلستراتيجي الذي يحدث التقاطع بين إسرائيل والمقاومة ومن ورائها إيران وسـوريا هـو                 
ضبط ما دفع إسرائيل إلى تجنيد عمالئها وحلفائها في المنطقة الذين يسهمون            تحرير فلسطين، وهذا هو بال    

في تمكين المشروع الصهيوني وفقاً العترافات رئيس الموساد السابق عاموش يالدين المعلنة والمنشورة             
  .والتي لم يعلق عليها أحد مما عناهم فيها

يع للتصدي لهـذه المقاومـة اللبنانيـة ذات         هكذا خططت إسرائيل بعد استئناس النظم العربية لحشد الجم        
بدأ المخطط بجديـة واسـتمر ثـالث        . األفرع اإليرانية والسورية والتي تعيق تقدم المشروع الصهيوني       

سنوات متعاقبة ثم استمر التربص، فقد بدأ رسمياً بقرار مجلس األمن الذي يسهم فـي دعـم المـشروع                   
قوق الشعوب العربية مثلما يـساهم اآلن فـي تفتيـت           الصهيوني وتشجيع التوحش اإلسرائيلي وضياع ح     

  .السودان وفصل الجنوب بمساندة دول عربية لم تعد تفرق بين مصلحة الوطن ومصلحة النظم الضيقة
 الذي وجه مباشرة إلى ما أسماه سالح المليشيات مـع سـالح             1559بدأ االستهداف بقرار مجلس األمن      

تحدة لهم إخالصاً مشبوها في تنفيذ مشبوه يناقض ميثـاق األمـم          المخيمات الفلسطينية وأخلصت األمم الم    
المتحدة وأعقب هذا القرار اغتيال الحريري فدخل مجلس األمن بشدة على الخط باتهام مباشر لسوريا، ثم                
لجنة لتقصي الحقائق ثم لجنة للتحقيق كان كل همها البحث عن شهود الزور وفبركة األدلة ضد سـوريا،                  

  . المحكمةثم تبعها إنشاء
فاللجان والمحكمة ال تنشأ إال لظواهر وليس ألفراد، كما أن المحكمة نشأت بقرار من مجلس األمن كأداة                 
في يد المجلس ضد المقاومة، ولما ظهر أن شهود الزور هم أساس االتهام، فكان طبيعيا أن يسقط االتهام                  

 لم تكترث خاصة وأنها أطلقت سراح       وتبحث المحكمة في األطراف الخفية وراء الشهود، ولكن المحكمة        
القيادات األمنية اللبنانية التي سجنت انتظارا ألدلة لم تظهر بل إن المحكمة هاجمت حزب اهللا وتجاهلـت                 

  .القرائن التي قدمها
فالمحكمة نشأت أصالً في ظروف مشبوهة واتخذت شكل المحكمة وقـرارات مجلـس األمـن بعـد أن                  

دولية أي التآمر على األطراف التي تعترض المـشروع الـصهيوني،           أصبحت هذه كلها هي الشرعية ال     
تماماً كما نشطت الجنائية الدولية ضد البشير حتى ترهبه ويسلم بتفتيت السودان وسط مؤامرة أميركيـة                
مكشوفة تتحدى التخاذل العربي المحير، بينما المجرمون اإلسرائيليون يفخرون بجـرائمهم ويعتبرونهـا             

  .بطوالت
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عياً أن تطالب المقاومة البت في شهود الزور والبحث في فلسفة المحكمة خاصة بعد أن نـشرت                 كان طبي 
إسرائيل أن المحكمة تريد أن تلعب دوراً مباشراً مساندا لها ضد حزب اهللا باتهام بعض عناصره باغتيال                 

 حـزب شـيعي     الحريري لصرف االنتباه إلي دور إسرائيل وحتى تحرق الساحة اللبنانية، إذ كيف يتآمر            
وفق طرحهم على اغتيال قطب سني، وهكذا تقوم الفتنة بين الشيعة والسنة في العالم كله بدال من تصدي                  

  .الجميع للمؤامرة التي تحيق بكل العرب والمسلمين
 بإنشاء لجنـة    1595 فهو عام القرار     2005، أما عام    1559 هو عام القرار     2004ومن المعلوم أن عام     

ل عرفات بقليل، ولم يتحرك مجلس األمن لذلك كما لم تتحرك المحكمة للقـرائن التـي                التحقيق بعد اغتيا  
قدمها حزب اهللا وتوجب افتراض أن إسرائيل بين المتهمين باغتيال الحريري، بل إن المحكمـة أرسـلت        

حكمة محققيها للتفتيش عن النساء والطلبة الشيعة مما دفع الحزب إلى مطالبة الشعب اللبناني بمقاطعة الم              
  .وشن حرب شعواء عليها

هكذا اتضح للعيان أن المحكمة بظروفها وسلوكها قد كشفت عن طبيعتها كأداة في يد إسـرائيل إلقـالق                  
وهكذا نستطيع أن نفهم أن المحكمة هي ستار قـانوني          . الساحة اللبنانية وتوريط حزب اهللا للعدوان عليه      

ن يـشكل محكمـة خاصـة لمحاكمـة المجـرمين           للمؤامرة على المقاومة، وكان أولى بمجلس األمن أ       
اإلسرائيليين الذين أحرقوا غزة أمام أنظار العالم واغتالوا عن عمد وتخطيط شهداء أسـطول الحريـة،                

  .وتقاعس المجلس عن مجرد األمر بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة
 يدعمون إسرائيل بـشكل     هكذا يجب التصدي للمؤامرة في ثوبها القانوني وأن المدافعين عن المحكمة هم           

  .ظاهر، بعد أن عرفوا حقيقة المحكمة التي أساءت إلى قدسية المحاكم وجالل القضاء
القضية هي دفاع عن قيم العدالة التي توظف في مؤامرات سياسية وتلبس أثوابا قانونيـة براقـة فيكفـر                  

هـا اسـتبيحت قـيم وأوطـان،        الناس بقيم العدالة مثلما دفعوا العرب إلي الكفر بالعروبة التي تحت علم           
  .والعروبة والعدالة كالهما منها براء

  26/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  ، اليونان وبلغاريا ضد تركيا"سرائيلإ": حلف استخباري جديد .63
  باراك رابيد

أحداث االسطول التركي الى غزة في نهاية ايار اشارت الى انهيار الحلف االستراتيجي بـين اسـرائيل                 
وفي االشهر االخيرة تبلور اسرائيل حلفا جديدا مع عدة دول في البلقان هي ايضا قلقة من سياسة                 . ركياوت

تعاون استخباري، تدريبات عسكرية مشتركة ومئات االف       . رئيس الوزراء التركي رجب ايضا اردوغان     
  . السياح هي بعض من عناصر الحلف الجديد

اء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمـان واالدارة         مقابل التوتر وعدم الثقة من رئيس الوزر      
" حلـف البلقـان   "االمريكية، فان البرودة من جانب دول غربي اوروبا والقطيعة مع العالم العربي، يبرز              

  . كخطوة دبلوماسية هي االكثر معنى لحكومة نتنياهو
ولكـن  . السنة االخيرة هما اليونان وبلغاريا    الدولتان المركزيتان التي وثقت اسرائيل العالقات معهما في         

هـذه الـدول    . تسخين العالقات كان أيضا مع قبرص، رومانيا، الصرب، مونتينغرو، مكدونيا وكرواتيا          
وهـي تـشخص امكانيـات      . تشارك اسرائيل في قلقها من التطرف في تركيا ومن تسلل الجهاد العالمي           

  . للتعاون االمني، االقتصادي والتكنولوجي معها
قبل شهر نشرت في بلغاريا صورة استثنائية جدا لرئيس وزراء بلغاريا، بويكو بوريسوف، مع شـخص                

اعربا عـن الرضـى مـن       "وفي البيان البلغاري جاء ان االثنين       . ليس سوى رئيس الموساد مئير دغان     
  ". التعاون والعمليات المشتركة الناجحة لجهازي االمن البلغاري واالسرائيلي
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فـي  .  اسرائيلي كبير ضالع في العالقات مع بلغاريا ان هذا كان لقاءا وديا بـين الـرجلين                وقال موظف 
وفي زيارتـه الـى     . الماضي كان بوريسوف مدير عام وزارة الداخلية، المسؤول عن مكافحة االرهاب          

كان اسرائيل في كانون الثاني كرئيس للوزراء طلب اللقاء مع دغان وتوسيع التعاون االستخباري، الذي               
  . محدودا حتى ذلك الحين

لقـد  "وقال دبلوماسي اسرائيل    . وزاد االسطول التركي الرغبة البلغارية في التعاون االمني واالستخباري        
. فهموا بانه يوجد هنا خطر كبير عليهم، وقد طرح الموضوع في المحادثات بين بوريـسوف ونتنيـاهو                

ومؤخرا زار اسرائيل ايضا رئـيس قيـادة   ". ركي سنة تحت الحكم الت500محظور أن ننسى بانهم كانوا     
  . مكافحة االرهاب في بلغاريا

كما اقترح بوريسوف على نتنياهو توثيق التعاون من خالل استخدام سالح الجو للقواعد وللمجال الجوي               
  . جولة تدريبات اولى كهذه ستجرى قريبا. البلغاري لغرض التدريب

، يشدد السفير االسرائيلي في سـوفيا،       "لكن يوجد هنا شيء آخر    الميول في تركيا هي جزء من االمر، و       "
فـور انتخابـه زار     . خالفا للماضي، قرر بوريسوف شخصيا التعاون مع اسـرائيل        . " جاندلر –نحجال  

  ".  سنة لم يزر فيها هنا رئيس وزراء بلغاري18القدس، بعد 
وهم يحاولون توظيف هجر االسرائيليين     . وحدد البلغاريون السياحة والتكنولوجيا العليا االسرائيلية كهدف      

 الـف اسـرائيلي زاروا      150. النطاليا كي يجتذبوهم الى بورغاس وفيرنا، الى شاطىء البحر االسـود          
حكومة بوريسوف وضعنا في    . "2011 الف في    250بلغاريا حتى نهاية السنة، والمائة هي للوصول الى         

ن عن قاطرة اقتصادية جديدة في صورة التكنولوجيـا         وهم يبحثو . "، يقول جاندلر  "رأس جدول االولويات  
  ". العليا االسرائيلية

كما أن التسخين الدراماتيكي للعالقات مع اليونان متعلق هو ايضا بقرار شخـصي، لـرئيس الـوزراء                 
فـي  " بوشكين"في شباط التقى ببندريو ونتنياهو، بالصدفة أم بغير الصدفة، في مطعم            . يورغوس ببندريو 

ندريو، الذي يرى نفسه سياسيا دوليا ويتطلع الى دور في المسيرة السلمية، فهم بان عليـه أن                 بب. موسكو
االسطول التركي، بعد ثالثة اشهر من ذلك، دفع الجيش ايضا واجهـزة            . يغير تماما عالقاته مع اسرائيل    

  . االمن اليونانية الى ان يدفعوا القيادة السياسية نحو التقرب من اسرائيل
بعد ستين سنة من الـسياسة المؤيـدة        . القتصادية في اليونان كانت عامال آخر في قرار ببندريو        االزمة ا 

وقـال  . للعرب، اكتشف اليونانيون بانهم ال يتلقون مساعدة اقتصادية أو استثمارات من الـدول العربيـة              
  ". اليونانيين خاب أملهم"دبلوماسي اسرائيل ان 

ية الى القدس، وفي غضون اسابيع اجرى نتنياهو زيارة مقابلة الى           في تموز جاء ببندريو في زيارة تاريخ      
الكيمياء بين الرجلين والتي بدأت في موسكو، اصبحت عالقات وثيقة تجد تعبيرها فـي مكالمـات                . اثينا

وعين ببندريو وزير خاص لتطوير العالقات مع اسرائيل وكلف نتنياهو بالمهمة نائـب             . هاتفية اسبوعية 
مؤخرا غير اليونانيون ايجابـا انمـاط       . داني ايلون ومستشار االمن القومي عوزي اراد      وزير الخارجية   

  .تصويتهم في االمم المتحدة في موضوع اسرائيل
نائب وزير الدفاع   . في حالة اليونان ايضا، مجاالت التعاون االولى كانت االمن واالستخبارات والسياحة          

ارا مؤخرا اليونان الجراء محادثات امنية، وقام سالحا الجو         متان فيلنائي واللواء احتياط عاموس جلعاد ز      
 سيكون عام   2011العام  "وشدد الدبلوماسي االسرائيلي الكبير على أن       . بتدريبات مشتركة واسعة النطاق   

  . تعاون امني واستراتيجي مع اليونان
وهذا ايضا كـان    . ي اثينا قبل ثالثة اشهر بعثت اسرائيل بالدبلوماسي الكبير والخبير آريه مكيل كسفير ف           

يوجد توثيق للعالقات على كل االصعدة وجرت زيارات متبادلـة للـوزراء            : "ويقول مكيل . رسالة جدية 
نحن نقدر قرار اليونان تحسين العالقات ونؤمن بان الدولتين يمكنهمـا           . بحجم ومستوى لم يسبق له مثيل     

  . أن تتمتعا بثمار التعاون الوثيق المتبلور
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  "هآرتس"
  26/11/2010، الة سما اإلخباريةوك

  
  
  
  
  
  
  
  

 :كاريكاتير .64
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