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***  

  
   مراجعة شاملة للمشهد الفلسطيني لحماية الثوابت الوطنية إلىمشعل يدعو  .1

 رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد ، أنكاالت نقال عن و27/11/2010، 48موقع عربنشر 
  . مراجعة شاملة للمشهد الفلسطيني بما يضمن حماية الثوابت الوطنية للشعب الفلسطينيإلى دعا مشعل 

 هذه أن الهيئة الوطنية للدفاع عن الثوابت الفلسطينية اعتبر مشعل أمام  يوم السبتوفي كلمة بدمشق
ودعا مشعل فصائل المقاومة الوطنية  . بكل فئاتهم وتشكيالتهم السياسيةنالفلسطينييجمع الثوابت هي ما ي

 وقواه وفصائله و أطيافه الوقوف واالرتكاز على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني بكل إلىالفلسطينية 
  . وسياساته العدوانيةاإلسرائيليضرورة التمسك بها لمواجهة االحتالل 

لثوابت الوطنية الفلسطينية تتجسد في استعادة كل شبر من ارض فلسطين المحتلة وعدم  اإن: مشعلوقال 
 القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وذات أن على والتأكيدي شرعية لالحتالل اإلسرائيلي أ إعطاء

ن فلسطين هي  الفلسطينية المحتلة وااألراضيالسيادة الكاملة وان المقاومة هي الطريق الوحيد الستعادة 
  . العربيةاألمة من يتجزأجزء ال 

 ضرورة حماية الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني من خالل توحيد الصف الفلسطيني إلىولفت مشعل 
 الفلسطينية على هذه الرؤية المنحازة للثوابت ودعمها عبر قوى وفصائل واإلمكاناتوحشد كل القوى 

يع والمخططات العدوانية التي تهدد هذه الثوابت بالزوال المقاومة الفلسطينية في ظل بعض المشار
 وإسالمية ووضع استراتيجية عربية واإلسالمي ضرورة االستناد على العمق العربي  وأكد.والتدمير

  . للثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني داعماً عاما عالمياًرأياًموحدة تحشد خلفها 
الشيخ حمد بن خليفة آل نقال عن وكالة قنا، أن  28/11/2010الشرق، الدوحة، في سياق آخر، ذكرت 

جرى خالل االتصال استعراض تطورات ، و اتصاالً هاتفياً أمس من خالد مشعلتلقى قطرثاني أمير 
  .األوضاع على الساحة الفلسطينية

 
  مسؤولية توقف المفاوضات" إسرائيل"حمل يعباس  .2

وفد المجموعة البرلمانية األوروبية  أمس  لقائهخالل جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس،: وكاالت
بالمسؤولية عن توقف المفاوضات، مشدداً على " إسرائيل"ـاالشتراكية في مقر الرئاسة برام اهللا، اتهامه ل

وتنفيذ االلتزامات ، تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السالم والمفاوضات، على أرضية واضحة ومحددة
  .االتفاقيات الدولية وخطة خارطة الطريقالواردة على الجانبين حسب 

  28/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  المتوكل طه يستهجن افتعال الحكومة اإلسرائيلية أزمة سياسية بسبب مقاله عن حائط البراق .3
تلقت السلطة الفلسطينية االسبوع الجاري احتجاجاً رسمياً من الحكومة اإلسرائيلية في شأن مقال : رام اهللا
 حول صلة اليهود بحائط شاعر والكاتب المتوكل طه الذي يعمل وكيالً لوزارة االعالم الفلسطينيةكتبه ال
 حد كبير، بسبب جسامة الممارسات اإلسرائيلية التي يقدم إلىمفاجئاً االحتجاج اإلسرائيلي بدا وقد . البراق
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الستيطاني واعتداءات الفلسطينيون احتجاجات متكررة في شأنها، مثل مصادرة االراضي والتوسع ا
  .كي لعملية السالميالمستوطنين المتكررة على المواطنين، الى الوسيط االمر

قال طه انه قدم مقالة علمية، وانه توقع من كتاب وباحثين إسرائيليين الرد عليها وليس ان من جهته و
ستالب كل الحقوق يحاول اإلسرائيليون ا": واضاف. زمة سياسيةأتستخدمها الحكومة مبرراً الفتعال 

الشرعية والتاريخية لشعب فلسطين حتى يوهموا العالم بأن لهم أحقية في هذه المواقع، وأنه ال يجوز 
السلطة الفلسطينية تنكر صلة "ن أ هجاء في االحتجاج اإلسرائيلي يذكر أن ."ألحد أن يشكك في هذا االمر

  ." الموقعة بين الجانبينالشعب اليهودي بحائط المبكى، ما يشكِّل خرقاً لالتفاقات
يثير تساؤالت " و"تحريضي"ن المقال إالناطق باسم مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي مارك ريغيف وقال 

، مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض "عن التزام الحكومة الفلسطينية بعملية السالم
  ."التبرؤ من مضمون المقال جهاراً"بـ

 حزب العمل، الذي قالت النائب عنه في الكنيست عينات فيلف في إلىتجاجات اإلسرائيلية وامتدت االح
يكرر الفلسطينيون نهجهم الغبي القائم على افتراض واقع بديل ينكر صلة الشعب  ":تعقيب لها على المقال

  ."اليهودي بأرض إسرائيل
  28/11/2010الحياة، لندن، 

  
   القدستنديد فلسطيني بمشروع قانون تهويد .4

نددت القيادة الفلسطينية أمس بإحياء مشروع قانون لتعديل تعريف القدس المحتلة في القانون .): أ.ب.د(
وقال مسؤول ملف  ".عاصمة إسرائيل"بدالً من " عاصمة الشعب اليهودي"اإلسرائيلي األساسي كي تصبح 

 ويتناقض مع القانون الدولي إن مشروع القانون المذكور خطير"القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر 
القاضي بأن القدس مدينة محتلة ويهدف إلى تكريس القدس، ليس عاصمة سياسية إلسرائيل وإنما عاصمة 
دينية لليهود في العالم وتجريد المسلمين والمسيحيين من حقوقهم التاريخية فيها وإقصائهم ومقدساتهم 

مة الدينية للمسلمين هي مكة وللمسيحيين هي الفاتيكان  تريد القول إن العاص"إسرائيل"وأوضح أن ". عنها
هذا التوجه "وأضاف . ولليهود هي القدس، ومن هنا تحول الصراع على القدس من سياسي إلى ديني

يكشف أبعاد المخططات اإلسرائيلية ذات البعد الديني في مدينة القدس بما يتساوق مع إعالن إسرائيل 
إن أي قانون ال ينشئ حقاً لليهود وال "وتابع قائالً  ".بها كدولة يهوديةرغبتها اعتراف الفلسطينيين 

لإلسرائيليين في مدينة القدس على حساب الحقوق اإلسالمية والفلسطينية وبالتالي نعتبر هذه القوانين 
اتخاذ ى المطالبة بوخلص عبد القادر إل ".تعبيراً عن عدم ثقة اليهود في مستقبل احتاللهم للمدينة المقدسة

  . هذا القانونموقف دولي واضح وحازم ورادع لمنع
  28/11/2010االتحاد، ابو ظبي، 

  
  تسمية القدس عاصمة لليهود سيساهم في إجهاض السالم  قانون: نبيل شعث .5

اعتبر مفوض العالقات الخارجية في السلطة الفلسطينية نبيل شعث، أن القانون : فهيم الحامد - جدة
 ، فقط"إسرائيل"ـعاصمة للشعب اليهودي، عوضا عن اعتبارها عاصمة لتسمية القدس بالمجحف 

سيساهم في مزيد من التعقيدات لجهة تحقيق السالم العادل والشامل في الشرق األوسط، مؤكدا أن دعوة 
 .الدولة اليهودية التي أطلقت مؤخرا ماهي إال ذريعة لسلب الحقوق الكاملة المشروعة للفلسطينيين

وزاد إن السلطة متمسكة . رار االستيطان يعتبر عقبة رئيسة وجوهرية في تحقيق السالمموضحا أن استم
 بقرارات الشرعية الدولية "إسرائيل"بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة التزام 

إلى مسارها ومبادرة السالم العربية، مطالبا الواليات المتحدة سرعة التدخل إلعادة مفاوضات السالم 
من جهتها، أعربت مصادر . الصحيح، والضغط على تل أبيب لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية
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فلسطينية أنه في حال إقرار القانون، فإن السلطة ستتخذ إجراءات أحادية لمواجهة تداعيات هذا القانون 
  .المجحف

  28/11/2010عكاظ، 
  

  عريقات يطالب بوقف اإلمالءات اإلسرائيلية .6
طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية : عبد الرؤوف أرناؤوط - ام اهللار

وقف اإلمالءات اإلسرائيلية على األرض وعلى رأسها المشروع الجديد "صائب عريقات، بتدخل دولي لـ
، ) اليهوديعاصمة للشعب(الذي تحضر له الحكومة اإلسرائيلية حول اعتبار القدس الشرقية المحتلة 

إن "وقال  ".وحول خط السكة الحديدية بين مستوطنة أرئييل في محافظة طوباس المحتلة وبين تل أبيب
تنفيذ هذه السياسات سيعني فعلياً أن الحكومة اإلسرائيلية قد أنهت عملية السالم واالتفاقات الموقعة وأنها 

ف تكريس االحتالل وتعميق تعتمد سياسة فرض الحقائق على األرض واإلمالءات، وذلك بهد
جاء ذلك خالل لقاء عريقات مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة لعملية السالم، روبرت  ".المستوطنات

سيري، وممثل االتحاد األوروبي في فلسطين، كريستيان بيرجر، والقنصل البريطاني العام الجديد السير 
وقراطية االشتراكية في البرلمان األوروبي، كل على فنسيت فين، ومارتين شولتيز رئيس المجموعة الديم

رفض الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لخيار الدولة ذات الحدود "كما شدد عريقات على  .حدة
إن مفتاح المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات "وقال  ".المؤقتة وأي حل انتقالي أو مرحلي

  .دس الشرقيةاالستيطانية بما يشمل الق
  28/11/2010الوطن اون الين، السعودية، 

  
  بأنها رفعت الحصار وفتحت المعابر  لسياسة التضليل اإلسرائيليالقوافل تضع حداً: هنية .7

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال بغزة إسماعيل هنية أن قوافل كسر الحصار :  سمر خالد-غزة 
 بأنها رفعت الحصار وفتحت المعابر، "إسرائيل "ي تمارسهتضع حداً لسياسة تضليل الرأي العام الذ

وقال خالل لقائه  .وتمثل خطوة متقدمة على طريق كسره وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهته
رسالة قافلة األمل أبعد من التضامن اإلنسانية واالغاثية، بل هي رسالة سياسية "بأعضاء قافلة األمل إن 

 ."الفلسطيني ومطالبه العادلة المتمثلة بالحرية والعودة وقيام الدولة وعاصمتها القدسبامتياز لدعم الشعب 
وشدد على أن هذه القوافل، تعطي رسالة قطعية وثابتة بأن المجتمع اإلنساني بشكل عام ال يمكن أن يقبل 

  .بأن يبقى الحصار على غزة ويستمر الشعب الفلسطيني تحت االحتالل
  28/11/2010الرأي، عمان، 

  
  فياض مرتاح للنتائج السياسية واالقتصادية لزيارته لليابان .8

 سالم فياض رئيس الوزراء عن ارتياحه للنتائج السياسية واالقتصادية التي حققتها .أعرب د: رام اهللا
واعتبر أن الموقف السياسي الذي أعلنته الحكومة اليابانية،  .زيارته الرسمية لليابان والتي عاد منها أمس

يشكل خطوة هامة نحو تعزيز اإلجماع الدولي حول أسس وركائز التسوية السياسية "ثناء زيارته أ
لقد جاء اإلعالن : وأضاف ".، ووضع مدينة القدس1967ومرجعيتها، وخاصة المتعلقة بحدود عام 

، 1967ام الياباني واضحاً باعتبار أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة منذ ع
وأكد على رفض االعتراف بضم إسرائيل القدس الشرقية، وكذلك رفض اليابان الكامل لكافة اإلجراءات 

 والتي اعتبرها اإلعالن ،1967والمحاوالت اإلسرائيلية الرامية لفرض األمر الواقع وتغيير حدود عام 
لشعب الفلسطيني في إقامة دولته أساساً لترسيم الحدود في إطار حل الدولتين، كما تطرق اإلعالن لحق ا

، ومكانة القدس في إطار االتفاق على وضع المدينة 1967المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 
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علماً بأن اإلعالن أشار بوضوح إلى أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من . كعاصمة لكال الدولتين
  .الضفة الغربية

 رئيس الوزراء الياباني عن زيادة المساعدات اليابانية المقدمة أشاد فياض بإعالنمن جهة أخرى، و
يأتي في سياق الموقف الياباني الرسمي، الذي " سنوياً للسلطة الوطنية إلى مئة مليون دوالر واعتبر انه

عبر عنه رئيس الوزراء بوضوح، وتضمنه كذلك اإلعالن الصادر عن الحكومة اليابانية، لدعم ومساندة 
 الوطنية وجهودها المبذولة الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتوفير خطة السلطة

  ."الدعم االقتصادي الالزم لتحقيق الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة
 28/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
  ية الغربالشعبية في الضفةالجبهة  تشن حملة اعتقاالت ضد حماس و الفلسطينيةالسلطة: جرار .9

أكدت النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار أن أجهزة :  جمال جمال-فلسطين المحتلة 
السلطة الفلسطينية تعتقل عددا من نشطاء الجبهة في الضفة الغربية ومن فصائل أخرى، داعية إلى وقف 

 الفلسطينية تطبق خطة وأضافت جرار أن أجهزة األمن. التنسيق األمني الذي يهدف إلى هدم المقاومة
وأوضحت أن التنسيق األمني بالضفة الغربية هو اتفاق يطبق على أعلى المستويات . خارطة الطريق

تقوم السلطة الفلسطينية بموجبه بمالحقة المقاومين، وما يثبت ذلك أيضا اعتقاالت يقوم بها جيش 
ولفتت جرار الى ان اجهزة األمن . االحتالل لشبان بعد اإلفراج عنهم من سجون السلطة وكذلك العكس

الفلسطينية تواصل حملتها المستمرة والمتواصلة على أبناء ومناصري الجبهة الشعبية وحركة حماس في 
  . منهم في محافظات نابلس والخليل وطولكرم10جميع محافظات الضفة، حيث اعتقلت 

  28/11/2010الدستور، عمان، 
  

  تناولت األوضاع داخل فلسطين ية من الرئيس عباساألحمد يسلم البشير رسالة خطعزام  .10
سلم المبعوث الشخصي للرئيس محمود عباس، عزام األحمد، امس، رسالة خطية من :  وفا–الخرطوم 
وتناولت الرسالة األوضاع داخل .  إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير محمود عباسالرئيس

س المحتلة من أجل تهويدها، واستمرار اعتداءات فلسطين، وخاصة تصاعد أعمال االستيطان في القد
 وتصديه لتلك االعتداءات، إضافة إلى العراقيل التي  الفلسطينيشعبالقطعان المستوطنين، وصمود 

على كما أطلع األحمد الرئيس السوداني .  في وجه الجهود المبذولة إلحياء المفاوضات"إسرائيل"تضعها 
صة وأن السودان لعب دورا مهما على مدى الثالث سنوات الماضية جهود تحقيق المصالحة الوطنية، خا

نقلت للرئيس البشير موقف القيادة والشعب الفلسطيني الداعم للسودان " األحمد قالو. لتحقيق المصالحة
الشقيق في مواجهة المؤامرة التي تستهدفه أرضا وشعبا، وأبلغته باستعداد الرئيس محمود عباس 

ك على كافة الصعد العربية والدولية بالتنسيق مع القيادة السودانية، من أجل مساندة لالستمرار في التحر
  .السودان في الحفاظ على وحدة أراضيه وشعبه

  28/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

  "ج"التدخل للسماح ببناء مراكز صحية في المناطق " الرباعية" تناشد السلطة الفلسطينية .11
حة الفلسطينية برام اهللا، لجنة الرباعية الدولية التدخّل الفوري لدى الحكومة ناشدت وزارة الص: رام اهللا

والخاضعة " ج"اإلسرائيلية للسماح لها ببناء عيادات ومراكز صحية في المناطق الواقعة ضمن التصنيف 
  ل عن اللجنة ولفت وزير الصحة، فتحي أبو مغلي، خالل لقائه وفد ممثّ .أمنياً وإدارياً للسيطرة اإلسرائيلية
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الرباعية، إلى صعوبة وتردي األوضاع الصحية في الضفة الغربية المحتلّة بشكل عام، ال سيما في 
  .بسبب إجراءات االحتالل" محرومة صحياً"التي باتت " ج"مناطق 

  27/11/2010، قدس برس
  

  ارتقرير فلسطيني يؤكد وجود سياسة إسرائيلية لتهجير المواطنين من القدس واألغو .12
حذرت السلطة الفلسطينية امس من خطورة الخطوات والممارسات التي : كامل إبراهيم - القدس المحتلة
 على تنفيذها وفرضها امر واقع على االرض يشطب حل الدولتين ويقضي على "إسرائيل"تعمل حكومة 

رسة التي يشنها وترى السلطة بالحملة االستيطانية الش .أي امل بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس
وقالت وزراة  .االحتالل ترجمة فعلية للسالم على طريقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

إن العدوان الذي طال حي الطور وبلدة حزما والعيسوية وقراوة بني حسان  :اإلعالم الفلسطينية أمس
 عملياً للسالم الذي يتغنى به تطبيقاًودير استيا وأريحا واألغوار ودير نظام وجالود وخربة برزا، كان 

نتنياهو، وهدية لإلدارة األمريكية التي تفاوضه على تجميد االستيطان لثالثة أشهر، مقابل إغراءات 
 إن اعتبار االحتالل لكل ما هو فلسطيني أهدافاً مشروعة ومسموح بتدميرها  السلطة،وقالت .كبيرة

تدمير، ومسكونة بسلوك التطرف والقتل واالستهداف، وتؤكد وتجريفها وسحقها، تنم عن عقلية مصابة بال
   ."إسرائيل"عجز النظام الدولي في لجم 

في نفس السياق أشار تقرير صدر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع 
رقي بحق الى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تمارس سياسة تطهير ع لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وبين التقرير أن األسبوع الماضي شهد تصعيدا خطيرا في . المواطنين في منطقتي القدس واألغوار
 الجديدة المتمثلة في هدم منازل المواطنين واالعتداء على ممتلكاتهم -السياسة اإلسرائيلية القديمة

ق الزمن من أجل فرض واالعتداء على أماكن العبادة، وخاصة في منطقتي القدس واألغوار حيث تساب
ولخص التقرير هذه االنتهاكات، مشيرا إلى أن محافظة القدس شهدت أخطر هذه  .واقع جديد فيهما

 مشروع بناء "إسرائيل"القرارات بمصادقة االحتالل على خطة لتهويد منطقة حائط البراق، كما استأنفت 
رقها إلى غربها، من أجل تعزيز  كيلو مترا، والذي يخترق المدينة من ش14سكة حديد القدس بطول 

 على المدينة المحتلة، وهدمت للمرة الثانيه بركسات زراعيه وجرفت أراضي اإلسرائيليةقبضة التهويد 
تعود لعائلة العيساوي، وهدمت معرشات زراعيه وحظيرة خيل وجدار استنادي للمواطن ماهر محيسن 

أوامر هدم جديده لعدد من المنازل في البلده ببلدة العيسويه وسط القدس المحتله، وسلمت إخطارات و
بحجة عدم الترخيص، كما استولت الجماعات اليهوديه المتطرفه بمساندة جنود وشرطة اإلحتالل على 
منزل المواطن علي القراعين بحي جبل المكبر بدعوى ملكيتها للمبنى، وفي حزمه شرق القدس، دمرت 

كما وأخطرت مواطنين .  لبيع الرخام والحجر وآخر للبناء مشاتل زراعيه ومتجرين6جرافات االحتالل 
بهدم حظائر أغنامهم في بلدة قطنه شمال غرب القدس وأمرت باغالق مكب نفايات البلده لتوسيع جدار 

بدورها اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة القدس النائب جهاد  .الفصل العنصري
تداءات اإلسرائيلية بحق المقدسيين يؤكد عدم جدية الحكومة اإلسرائيلية أبو زنيد، أمس أن تصعيد االع

وشددت على أن التسهيالت التي يعلنها  .اليمينية الحالية في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق السالم
االحتالل ما هي إال للتسويق اإلعالمي ولتضليل الرأي العام العالمي، في ظل ما يجري على األرض من 

ووجهت النائب أبو زنيد مطالبة عاجلة للمجتمع  . اإلذالل والتنكيل بحق أبناء شعبنا على الحواجزسياسة
بضرورة التحرك الفوري والعاجل إلنقاذ المقدسيين من اعتداءات  كيةيرمالدولي وخاصة اإلدارة األ

  .االحتالل، ووضع حد فوري وعاجل لكافة الممارسات الغير مبررة
  28/11/2010الرأي، عمان، 
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  يؤكد رفضه ألية تفاهمات أميركية إسرائيلية في ختام دورته الخامسة " ثوري فتح" .13
أكد المجلس الثوري لحركة فتح، رفضه ألي تفاهمات أميركية إسرائيلية تمس بالحقوق :  وفا–رام اهللا 

حية إلسرائيل الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وتطيل أمد االحتالل، وكذلك رفضه الربط ألي صفقة تسلي
دورة "ودعا المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعات دورته الخامسة برام اهللا  .بالعودة للمفاوضات

 السبت، اللجنة الرباعية إلى االضطالع بمسؤولياتها كاملة لتوفير أجواء أمس "الشهيد القائد أمين الهندي
  .ومناخات مناسبة إلطالق المفاوضات الجدية

 وأي صيغة يمكن أن تعتبر مستقبال إسهاما بتحقيق هذه "بالدولة اليهودية"فضه ما يسمى وأكد المجلس ر
الغاية، كما اعتبر أن قانون االستفتاء حول القدس والجوالن، مخالف للقانون الدولي، مطالبا القيادة 

  .السياسية بالعمل لغاية إسقاط هذا القانون في األمم المتحدة ومجلس األمن
ساندة الكاملة لموقف الرئيس برفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، كما أعلن رفضه القاطع وشدد على الم

  ..والمطلق ألي محاوالت تستهدف تهيئة أو تشريع التبادل السكاني
وثمن المجلس قرار الرئيس بإجراء تغيير وزاري، من أجل تعزيز وتحصين الحكومة وتوفير مقومات 

لفلسطيني، وأوصى بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات قدرتها في إدارة وخدمة الشعب ا
الكفيلة بضمان صمود شعبنا وتنمية قدراته في مواجهة سياسات االحتالل، وتحقيق األمن االقتصادي 

وجدد المجلس تأكيده على أهمية المقاومة الشعبية، ودعا إلى . واالجتماعي وكفالة الحقوق الفردية والعامة
  .ر الظروف إلنجاحها، ودعا كل أبناء الحركة وجماهير شعبنا الفلسطيني إلى االنخراط فيهاتفعيلها وتوفي

كما أكد ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية إلنهاء االنقالب في قطاع غزة، وتداعياته وآثاره الكارثية، 
  .ودعا حركة حماس إلى تقديم المصالح الفلسطينية على أي مصالح أخرى حزبية أو إقليمية

خلق حالة من الفلتان األمني ومحاوالتها المستمرة بالعودة ألسلوب " حماس"وأدان المجلس محاوالت 
االغتياالت والقتل كما فعلت بحق أبنائنا وشهدائنا في غزة، مؤكدا وقوف الحركة في كل مستوياتها 

ن وأمان المواطنين، القيادية والقاعدية إلى جانب األجهزة السيادية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أم
  . واالستقرار األمني والسلم األهلي، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك

  28/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

  "تفجير مقرات السلطة"حماس ال تريد المصالحة وتحاول التغطية على مخطط : فتح .14
حركة ية أمس أن اعتبر الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريحات صحاف: وكاالت - غزة

حماس ال تريد المصالحة وأن التصريحات اإلعالمية التي تصدر عن قياداتها حول رغبة حركتهم 
 التي تم "اإلجرامية" التي وصفها بـ"ما هي إال للتغطية على المخططات"وحرصها على انجاز المصالحة 

  .غتيال قيادات فتح والتي كانت تستهدف تفجير مقرات السلطة الوطنية واالكشف عنها مؤخراً
حماس ما زالت متمسكة بذات النهج االنقالبي الذي أدى إلى انقسام الساحة الفلسطينية "وقال القواسمي إن 

شعار المصالحة التي يتم رفعه من الحين لآلخر من قبل "، مضيفاً أن "وأساء صورة القضية الفلسطينية
ألغلبية أن حماس هي من ترفض المصالحة حماس ما هو إال لالستهالك المحلي بعدما صار واضحا ل

 في الوقت  مؤكداً"لمصلحة من تقوم حماس بتكريس حالة االنقسام": وتساءل القواسمي ،"والوحدة الوطنية
  . "إسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من تنفيذ تلك المخططات واستمرار حالة االنقسام"نفسه أن 

  28/11/2010البيان، دبي، 
  

  العمليات المسلحة إن فشلت المفاوضات"  األقصىشهداء"قيادي في  .15
 باستئناف العمليات "إسرائيل"هدد قيادي بارز في كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح 

المسلحة ضد األهداف اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة إذا لم تستجب للمطالب الفلسطينية 
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لن نقف ": وقال القيادي، الذي لم يكشف عن هويته، في بيان ."بهاالمتمثلة بإرجاع الحقوق ألصحا"
نحن ال نثق وال نؤمن ": ، مضيفاً"مكتوفي األيدي أمام الجرائم اإلسرائيلية المستمرة ضد مواطنينا وأطفالنا

باالحتالل وبوعوده ودائما إسرائيل تسعى إلى إفشال كافة الجهود التي من شأنها إنهاء معاناة الشعب 
المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام الهجمة الشرسة التي يشنها االحتالل "وأكد أن  ."لسطينيالف

مصالحة وطنية شاملة "ـ، ومطالبا ب"نحن بحاجة ماسة لترتيب البيت الفلسطيني": ، مضيفاً"اإلسرائيلي
  . "سطينيوتوحيد الصفوف الداخلية من أجل مواجهة الجرائم اإلسرائيلية ضد األرض والشعب الفل

  28/11/2010البيان، دبي، 
  

  "إسرائيل"نتجه إلى جولة جديدة من الصراع مع : الهندي .16
 محمد الهندي أن المصالحة . أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي د: سمر خالد-غزة 

سياسية طريق الفلسطينية تكون أقرب عندما تصل كافة الفصائل الفلسطينية إلى القناعة بأن المفاوضات ال
تتجه نحو اليمين، وأن كل التعلق والمراهنة على  إن إسرائيل "الهندي في تصريحات له. وقال د .مسدود

علينا أن "، مضيفاً " في اإلدارة األمريكية نحو فرض تسوية سياسية ذهب أدراج الرياحأن هناك تغيراً
أن نعود إلى بناء البيت الداخلي نعترف بأن المسيرة السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وهذا يعني 

  ."الفلسطيني
واستبعد الهندي الوصول إلى المصالحة الفلسطينية في المستقبل القريب في ظل المراهنة على اإلدارة 

نحن نسمع تصريحات بأن الخيار االستراتيجي الوحيد هو "األمريكية واإلصرار على المفاوضات، وقال 
وتضر أساسا في التوجه نحو المصالحة، من يؤمن بذلك ال يتوجه المفاوضات، وهذه التصريحات مضرة 

  ."حقيقة إلى المصالحة
وأشار إلى أن المستقبل في فلسطين هو لفصائل المقاومة، وأن الفلسطينيين يتجهون إلى جولة جديدة من 

  .الصراع مع العدو الصهيوني، وأن المقاومة سيكون لها دور في هذه الجولة الجديدة من الصراع
ليس " تعود إلى عهدها السابق، وقال أناإلسرائيلية المتدهورة ال يمكن  - ولفت إلى أن العالقات التركية

ليس من السهل على أي حكومة تركية .. هينا أمام أي حكومة تركية أن تنسى ما حدث ألسطول الحرية
نبض مع األقصى ومع نحن نعتقد أن الشعب التركي قلبه ي": وأردف ."أن تتغاضى عما فعلته إسرائيل

  ."وهو مستعد أن يضحي من أجل عقيدة األمة ومقدساتها. القدس ومع فلسطين
  28/11/2010الرأي، عمان، 

  
   للشعب الفلسطيني األبديةالقدس هي العاصمة : "الشعبية" .17

مشروع " على نسخة منه 48 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحافي حصل موقع عرب أدانت
 وأكدت، "عاصمة للشعب اليهودي"لوزارية للتشريعات في حكومة االحتالل، بتسمية مدينة القدس اللجنة ا

  ". للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الديمقراطيةاألبديةبأن القدس هي العاصمة 
 احتاللها عام أعقابالمشروع الحكومي الجديد، بعد ضم مدينة القدس في "واعتبرت الجبهة في بيانها 

فاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، بمثابة محاولة جديدة لاللتفاف على حق الشعب ، خال1967
 ولتقويض مكانتها الروحية لماليين المسلمين األبديةالفلسطيني غير القابل للتصرف في عاصمته 

  ".والمسيحيين في العالم ومكانتها السياسية كعاصمة لدولة فلسطين الديمقراطية
باعتبارها حلقة في مسلسل سياسات التطهير العرقي والتغييرات  "اإلجراءاتهة الشعبية هذه ووصفت الجب

   وقبة األقصى أساساتالجغرافية والديمغرافية، والمس بالمقدسات والحفريات العبثية الخطيرة تحت 
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يد المدينة  القائمة على قدم وساق والرامية لتهواإلجراميةالصخرة المشرفة، واالنتهاكات والمخططات 
  " .المقدسة وتغيير طابعها العربي واإلسالمي، المتجذر عبر آالف السنين

  28/11/2010، 48موقع عرب
  

  ةحواتمة يبحث التطورات مع سفراء التينيين في سوري .18
بحث األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة قضايا المنطقة مع عدد من سفراء دول : دمشق

استقبل حواتمة كالً من السفير الكوبي لويس ماريسي فيغيريدو والسفير البرازيلي و. أمريكا الجنوبية
سيدما أغيار دماسينو، والسفير الفنزويلي عماد صعب، واألرجنتيني روبرتو عوض، والتشيلي باتريسيو 

اإلسرائيلي، واالنقسام  -وتناول البحث الصراع العربي . دام سفراء أمريكا الالتينية في سوريا
فلسطيني، واالنقسامات العربية، سياسة الحكومة اإلسرائيلية التوسعية االستعمارية في القدس والضفة، ال

وأكد حواتمة أن التوسع االستيطاني في القدس والضفة، وقانون االستفتاء على أي  .وحصار قطاع غزة
 االحتالل بضم انسحاب، يضع المفاوضات مسبقاً في طريق مسدود ويكشف سياسة األمر الواقع بقوة

 19ولذا تدور المفاوضات في حلقة مفرغة طيلة . وإلحاق القدس العربية وأجزاء واسعة من الضفة 
  ".إسرائيل"عاماً، فيما االستيطان ال يتوقف، مشيراً إلى أن االنقسام الفلسطيني يخدم 

  28/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   التعقيد على ملف الصراع تتسبب في مزيد من" عاصفة"يحذّر من " حزب الشعب" .19
التي " حالة الهدوء"الفلسطيني، وليد العوض، من " الشعب"حذّر عضو المكتب السياسي لحزب : رام اهللا

عاصفة تقود إلى "تشهدها األوضاع على الساحة الفلسطينية في هذه اآلونة، منوهاً أن هذه الحالة تنذر بـ 
عوض، أن األوضاع السياسية على الصعيد الداخلي وأفاد ال .، كما قال"خلط األوراق في المنطقة

الفلسطيني تشهد جموداً سياسياً يتمثل بتوقف التحرك االيجابي باتجاه ملف المصالحة الوطنية والعودة إلى 
تهرب الحركتين "وتبادل االتهامات بين حركتي فتح وحماس، وهو ما يؤكّد " التراشق اإلعالمي"حالة 

  .، وفق تقديره"ات المصالحة الحقيقية التي ينتظرها الشعب الفلسطينيبنسب مختلفة من استحقاق
موت " اإلسرائيلية، اعتبر العوض أن هذا الملف دخل في حالة -وفيما يتعلّق بالمفاوضات الفلسطينية

بسبب رفض االحتالل وقف االستيطان وتحديد مرجعية ملزمة لعملية السالم وتنفيذ قرارات " سريري
ة، فضالً عن مواصلة حكومة نتنياهو وليبرمان سن العديد من القرارات والقوانين الشرعية الدولي

  ".التصعيدية والتي تعكس تنامي النهج المتطرف لدى هذه الحكومة"
  27/11/2010قدس برس، 

  
   من أنصارها في الضفة عشرةحماس تتهم السلطة باعتقال .20

، أمس، باعتقال عشرة من أنصارها في  السلطة الفلسطينية في بياناتهمت حركة حماس: يو بي آي
  . الضفة الغربية

  28/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   بانفجار داخلي برفح  ينتمي للجهاد"مقاوم"إصابة  .21
، أصيب السبت، مقاوم فلسطيني بجراح خطيرة، إثر انفجار داخلي وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

، أن المقاوم والذي ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي، لألنباء" قدس برس"وأبلغ مصدر فلسطيني وكالة 
  .وصل إلى المشفى وحالته خطيرة جداً، حيث تم إدخاله إلى قسم العناية المكثفة

  28/11/2010موقع فلسطين أون الين، 
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   قضايا ما زالت تعوق تجميد االستيطان ثالث: "معاريف" .22

يلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد  اإلسرائ"معاريف"ذكرت صحيفة :  عبد القادر فارس- غزة
أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في نيويورك قبل نحو أسبوعين، أنه أثناء 

  .  في مسألة الحدود في المحادثات مع الفلسطينيين"ذا مغزى"أشهر التجميد الثالثة سيقدم حال مرضيا 
شنطن قولها إن ما يعوق اآلن توقيع الوثيقة، التي ستسمح باستمرار ونقلت الصحيفة عن مصادر في وا

التجميد واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، هو التخوف من عدم تحقق ثالثة اتفاقات عقدت بين 
األول هو تعهد نتنياهو تحقيق تقدم حقيقي في مسألة الحدود، والثاني هو عدم : نتنياهو وكلينتون شفويا

 إلسرائيل، والثالث داخلي يتعلق بطلب حزب "35إف "ات المتحدة على تحقيق وعد بطائرات قدرة الوالي
  .  اليميني المتطرف عرض تفاهم مكتوب"شاس"

  28/11/2010عكاظ، جدة، 
  

  إليها" كاديما" إلى توسيع الحكومة اإلسرائيلية من خالل ضم حزب  يدعوباراك .23
 إيهود باراك، إلى توسيع "العمل"سرائيلي رئيس حزب دعا وزير الدفاع اإل:  عبد القادر فارس- غزة

 إليها، ومن أجل التقدم في العملية السياسية مع "كاديما"الحكومة اإلسرائيلية من خالل ضم حزب 
وأضاف باراك أنه إذا اتضح أن هذه الحكومة غير قادرة على تحريك العملية السياسية فإنه . الفلسطينيين

  .وتأليف حكومة وحدة قوميةيجب دراسة إمكان توسيعها 
  28/11/2010عكاظ، جدة، 

  
  "عاصمة للشعب اليهودي"باعتبار القدس  لجنة وزارية إسرائيلية تدرس اليوم اقتراحاً .24

تنظر اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة اإلسرائيلية اليوم، :  حسن مواسي-القدس المحتلة 
  .ليهودي، بدل اعتبارها عاصمة إلسرائيل فقطمشروع قانون لتسمية القدس عاصمة للشعب ا

أمس أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستناقش اقتراح " هآرتس"وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية وصحيفة 
عاصمة الشعب "النائب زفولون أورليف بتغيير قانون أساس بشأن تعريف القدس المحتلة، لتصبح 

حتا أن القانون المقترح كان قد مر في القراءة التمهيدية في وأوض ".عاصمة إسرائيل"بدال من " اليهودي
 مايو الماضي ناقشته اللجنة الوزارية، وفي نهاية النقاش طلب من أورليف /الكنيست السابقة، وفي أيار

عدم عرضه على الكنيست للتصويت عليه، إذ قررت اللجنة في حينه إن الحكومة سوف تعارض 
  .يفاالقتراح، في حال عرضه اورل

  28/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  لم يخدموا في الجيش نصف اإلسرائيليين: الجيش اإلسرائيلي .25
النقاب عن أن " آفي زمير"كشف رئيس قسم الطاقة البشرية في الجيش اإلسرائيلي اللواء : إسماعيلعلي 

ماً، لم يخدموا  عا40 و18نصف الرجال الذين يسري عليهم قانون التجنيد، والذين تراوح أعمارهم بين 
 سنوات إلى 10وأشار إلى أن نسبة هؤالء ستصل خالل . في الجيش، سواء في النظامي أو االحتياط

60.  
وأوضحت صحيفة هآرتس أن األسباب في ذلك تعود إلى تلك األعداد الكبيرة في أوساط المتدينين 

 إلى المعاهد الدينية وتعلمهم الحريديم الذين يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية، بسبب انتسابهم
إلى أن هناك ازدياداً في صفوف أوساط أخرى من السكان، والذين لم ينهوا الخدمة " زمير"ونوه  .التوراة

  .، فضالً عن أولئك الذين يحصلون على إعفاءات من خدمة االحتياط%15العسكرية، وتصل نسبتهم إلى 
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التنافس للخدمة في الوحدات القتالية، وأن هناك انخفاضاً في إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة " زمير"ولفت 
لذلك توجب علينا معالجة تلك "نسبة التجنيد بشكٍل عام، األمر الذي يدل على تصدع بهذا الشأن، مضيفاً 

  ".الظاهرة في أقرب وقت ممكن، وقبل فوات األوان
م في الجيش اإلسرائيلي في وذكرت الصحيفة أن أحد الحلول المطروحة هو مضاعفة عدد الحريدي

، باإلضافة إلى التشجيع على انضمام الفتيات اللواتي يتذرعن %300الوحدات الميدانية القتالية إلى 
في نهاية المطاف تقصير مدة الخدمة " زمير"ورفض  %..20بالتدين، واللواتي تصل نسبتهن إلى 

ي عشر السنوات القادمة، ألن األمر يتطلب العسكرية إلى أربعة أشهر، متذرعاً بأنه ال يمكن فعل ذلك ف
  . كتيبة عسكرية قتالية15إغالق 

  28/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  كيف ستفسر ذلك هللا: ضابط إسرائيلي شارك في حرب غزة يتلقى رسالة مكتوب فيها .26
ي في موقعها على الشبكة أن أحد ضباط جيش االحتالل، جنرال احتياط بنتس" يديعوت أحرونوت"كتبت 

تحت االنقاض، ) فلسطيني(غروبر، تلقى رسالة إلى منزله، مرسلة إليه من إسبانيا، بداخلها صورة طفل 
كيف ستفسر  / ؟How will you explain this to God" وقد كتب على الصورة . ويظهر رأسه فقط

  ".ذلك هللا؟
، وظهر 2009-2008 وكان غروبر قد شارك في الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة في كانوني

في إشارة إلى كبار الضباط وقادة جيش االحتالل الذين شاركوا في " مجرمي الحرب"اسمه ضمن قائمة 
  .الحرب والتي نشرت مؤخرا في العديد من المواقع على الشبكة

إلى أن الرسالة المرسلة من مدريد مباشرة إلى بيت غروبر، وصلت إلى " يديعوت أحرونوت"وأشارت 
آفي مزراحي، ورئيس " منطقة المركز"ضباط جيش االحتالل، بضمنهم قائد ما يسمى عدد من 

  .الذي ترك منصبه مؤخرا عاموس يدلين) أمان(االستخبارات العسكرية 
وعلى ما يبدو فإن عددا آخر من ضباط االحتالل تلقوا رسائل مماثلة، بعضها تظهر فيها صورة أحد 

، وكتب على الصورة نفس الجملة السابقة )جريحة أو شهيدة(ية جنود االحتالل وهو يحمل طفلة فلسطين
ولم يحدد جيش االحتالل عدد الرسائل التي وصلت إلى الضباط الذين شاركوا في . باللغة االنجليزية

الحرب العدوانية، إال أنه من المرجح أنه تم إرسال مثل هذه الرسائل إلى غالبية الضباط الذين تظهر 
  ". مجرمي الحرب"أسماؤهم في قائمة 

  27/11/2010، 48موقع عرب
  

   توابيت فارغة لجنود فتّتتهم انفجارات كبيرةشيعت" إسرائيل: "حاخام إسرائيلي .27
كشف، أمس، أن الكيان الصهيوني أخفى في حاالت كثيرة عن عائالت فقدت أبناءها، ": القدس المحتلة

.  قتلهم في عمليات عسكرية كانت فارغة بأن التوابيت التي تم من خاللها تشييع جثامين الجنود بعد
وأوضح الحاخام المركزي السابق لجيش االحتالل العميد يسرائيل فايس أنه شهد لحظات قاسية خالل 
عمله أصعبها دفن أشالء أو قطع معدنية في توابيت فارغة لجنود لقوا مصرعهم في عمليات استخدمت 

  .فيها كميات كبيرة من المتفجرات 
مليات استهداف دبابات االحتالل في حي الزيتون في غزة خالل االنتفاضة الثانية أو الكمين ومن تلك الع

 وفيها تناثرت جثث الجنود أو احترقت أو 1996المظفر الذي نصبه مقاتلو حزب اهللا في األنصارية عام 
  .تالشت بالكامل 
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ات الست لمنصبه، كانت وكشف فايس في كتاب جديد أن أصعب لحظات عمله كحاخام للجيش في السنو

  بألغام مدمرة، وكان أمام السؤال كيف يدفن جندي لم يبق منه شيء؟" اإلسرائيليون"حينما اصطدم الجنود 
  28/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  انطالق مؤتمر حماية حقوق الشعب الفلسطيني في دمشق .28

يات المؤتمر التأسيسي للهيئة فعال، أن )سانا(نقالً عن وكالة  28/11/2010الخليج، الشارقة، نشرت 
الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني إلعادة طرح حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير 

وتناقش لجان . القابلة للتصرف والعمل على تلبيتها وممارستها انطلقت أمس، وذلك في فندق ايبال بدمشق
ات المعدة وبيان فلسطين ليتم إقرارها، إضافة إلى النظام المؤتمر على مدى ثالثة أيام التقارير والتوصي

  .المالي المقترح والبيانات واألبحاث وإمكانية إقامة موقع إلكتروني ونشرة دورية مختصة بالهيئة
وأوضح بالل الحسن الناطق اإلعالمي للهيئة أهمية المؤتمر في تكريس وتعميق التالحم النضالي 

 الداعمة للشعب الفلسطيني يةمقاومة لدى األجيال المتعاقبة، ونوه بمواقف سورالفلسطيني العربي وثقافة ال
  .ومقاومته

ولفت حسين رحال عضو المكتب السياسي لحزب اهللا إلى ضرورة اإلسراع في إنجاز وحدة الصف 
  .الفلسطيني وتحقيق المصالحة استناداً إلى ثوابت المقاومة وعودة الالجئين

 . المفكر العراقي د، أنوكاالتال نقالً عن مراسله وعن 27/11/2010 ،48موقع عرب وأضاف موقع 
لهيئة الوطنية لحماية الحقوق خالل مؤتمر ا العراقيين واألدباءكد في كلمة تجمع الكتاب ، أفاضل الربيعي

  عن القضايااألول انعقاد هذا المؤتمر في سورية كونها تمثل خط الدفاع أهمية ،الثابتة للشعب الفلسطيني
 للحفاظ على الحقوق أشكالها للمقاومة بكل  حقيقياًالعربية وخاصة الفلسطينية منها وتشكل داعماً

 ضرورة تكاتف الجهود التي تعزز اللحمة الوطنية وتؤكد الثوابت الفلسطينية التي إلى ، الفتاًواألرض
  .لمحتلة وتؤسس لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ااألصليين ألصحابها األرضتعيد 

 بسام جانبيه عضو القيادة .دو ،وحضر المؤتمر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
 فرع أمين دعاس عز الدين .القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية ود

 أمين عبد المجيد  وخالداإلسالمي العام لحركة الجهاد األمينريف دمشق للحزب ورمضان عبد اهللا شلح 
 العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير األمين طالل ناجي .عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ود

فلسطين القيادة العامة وعدد من قياديي فصائل تحالف القوى الفلسطينية والمنظمات الشعبية والنقابية 
  .الفلسطينية بدمشق ولجان حق العودة بدمشق

  
   تقيم مشاريع بنى تحتية ضخمة في الضفة الغربية والقدس"ئيلإسرا": التفكجي .29

حذر خليل التفكجي، رئيس دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية :  صالح النعامي- غزة
 على إقامتها "إسرائيل"الدراسات العربية في القدس، من أن مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف 

  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"لرهانات على عملية التسوية والمفاوضات بين  تنسف كل احالياً
 وألول مرة على تدشين ثالثة  تعكف حالياً"إسرائيل"، قال التفكجي إن "الشرق األوسط"وفي تصريحات لـ

 من جهة والضفة الغربية والقدس المحتلة من الجهة األخرى، بشكل "إسرائيل"خطوط سكة حديدية بين 
خ الحقائق االستيطانية على األرض ويجعل من المستحيل إعادة عقاب الساعة للوراء في أي تسوية يرس

 شرعت في إقامة مشروع سكك حديدية يربط مدينة "إسرائيل"وأشار التفكجي إلى أن  .سياسية للصراع
ط شرق  توشك على االنتهاء من إقامة خط سكة حديد يرب"إسرائيل"وأشار إلى أن . تل أبيب بالقدس

وأوضح أن حكومة نتنياهو وبلدية االحتالل في المدينة خصصتا ميزانية . منهاغربي بالجزء الالقدس 
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وأوضح التفكجي أن مشروع  .ضخمة إلقامة مشرع الحديقة التكنولوجية كعنصر جذب لليهود في المدينة
ن منطقة غور األردن السكك الحديدية الثالث الذي قررت الحكومة اإلسرائيلية الشروع فيه سيربط بي

واعتبر التفكجي أن إسرائيل تحاول من خالل هذه اإلجراءات أن توصل رسالة واضحة  ."إسرائيل"و
وجلية للعالم، وضمنه الفلسطينيون والعرب واألميركيون، بأن القدس والمستوطنات خارج التفاوض، وأن 

  .بدأاإلسرائيليين يحاولون حسم نتائج أي مفاوضات مستقبلية قبل أن ت
  28/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  القدس وحدة سكنية في مستوطنات 620مخطط إسرائيلي جديد لبناء : التفكجي .30

في القدس خليل التفكجي " مركز الدراسات العربية"كشف مدير دائرة الخرائط في .): أ.ب.د(االتحاد، 
. ودية المقامة في المدينة المحتلة وحدة سكنية في المستوطنات اليه620عن مخطط إسرائيلي جديد لبناء 

 ألف وحدة سكنية استيطانية هناك وفق 58وأوضح في تصريح صحفي أن ذلك يأتي في سياق بناء 
  .2020المخططات والرؤية اإلسرائيلية لمدينة القدس في عام 

  28/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  جريحان في غزة والعشرات في الضفة .31
هما صياد في منتصف العقد الثاني من العمر أصيب بعيار ناري في ساقه جرح، أمس، فلسطينيان أحد

أطلقته زوارق االحتالل عندما كان يمارس مهنة الصيد في البحر قبالة بلدة بيت الهيا شمال غرب 
 عاماً أصيب بعيار ناري في الساق، خالل عمله في جمع 12القطاع، والثاني فتى يبلغ من العمر 

  .المنطقة ذاتهاالحصى في " الحصمة"
وفي الضفة الغربية أصيب، أمس، عشرات المشاركين في مسيرة بيت أمر األسبوعية المناهضة للجدار 

وقال الناطق اإلعالمي باسم . واالستيطان بحاالت اختناق، إثر قمع قوات االحتالل لهم بوحشيته المعهودة
لمتظاهرين من الوصول إلى مشروع التضامن الفلسطيني محمد عوض إن جنود االحتالل منعوا ا

  .األراضي المهددة بالمصادرة وأطلقوا األعيرة النارية والقنابل الدخانية والصوتية والغاز المدمع
  28/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   بعد مطاردة االحتالل لسيارتهم بالضفة فلسطينياً عامال20ًإصابة  .32

 في حادث سير مروع وقع قرب ،27/11/2010 عامالً فلسطينياً مساء السبت 20أصيب ما ال يقل عن 
وقالت مصادر .  إثر انقالب حافلتهم،عليت غرب محافظة بيت لحم" بيتار"و" بيت شاميش"مستوطنتي 

ة، وأن من محلية إن حالة المصابين وصفت وفقاً لمصادر طبية وشرطية بأنها ما بين المتوسطة إلى طفيف
ولفتت المصادر إلى أن جيب عسكري إسرائيلي كان  .بين اإلصابات أصابت الرأس والرقبة ورضوض

  . وإصابة كافة العمال،يالحق حافلة العمال الفلسطينيين مما أدى النقالب الحافلة
  27/11/2010، 48موقع عرب 

  
  االحتالل يقتحم منازل شخصيات وطنية وإسالمية في جنين .33

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل مدينة جنين واقتحمت منازل لعدة : جمال جمال-تلة القدس المح
شخصيات من قادة الحركة الوطنية واإلسالمية بالمدينة بحجة إيصال رسائل سياسة ومعرفة الوضع 

مض  أبو الهيجاء الذي لم يإبراهيمواقتحمت قوات االحتالل منزل الباحث والكاتب . الفلسطيني الراهن
 المخابرات أفراد أن أحراروذكر مركز . بضعة أشهر بعد اإلفراج عنه بعد ثالث سنوات من االعتقال



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1979:         العدد       28/11/2010 األحد :التاريخ

 أي أو المحتلة، ولم يقوموا بتفتيش المنزل األراضي السياسية الراهنة في األوضاع الهيجاء أبوناقشوا مع 
  . أسرتهأو بحقه آخر إجراء

  28/11/2010الدستور، عمان، 
  

  الصهيونية تعتدي على أسيرة فلسطينية وتصيبها بجراح بالغة" نحشون"قوات  .34
 تعرضت له األسيرة الفلسطينية صمود حسن  وحشياً أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، أن اعتداء:رام اهللا
المتخصصة في " قوات نحشون"، من سكان قرية صفا قضاء رام اهللا على يد ما يسمى ) عاما22ً(كراجة 

صهيونية، وذلك في سجن الرملة ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة ورضوض في حماية المعتقالت ال
 نوفمبر الجاري، من / تشرين ثاني8وقالت األسيرة كراجة إنها نقلت يوم . أنحاء مختلفة من جسمها

للمحاكمة في عوفر، ووضعت بداية في سجن الرملة لتنقل في " نحشون"سجن الدامون على يد قوات 
، وأرادت قوات نحشون "معبار الرملة"لى المحكمة، لتوضع في زنزانة قذرة داخل ما يسمى اليوم الثاني إ

 من وأكدت أن عدداً. أن تفتشها وهي عارية بعد أن صادرت كافة أغراضها، فرفضت كراجة ذلك بشدة
والسجانات بدأوا بضربها على جميع أنحاء جسمها بواسطة القيود، وقام شرطي يدعى " نحشون"قوات 

بشد الحجاب عن رأسها والقبض على رقبتها بشدة، وقام بضربها وإلقائها على األرض والبصق " اهارس"
في وجهها ومن ثم شد القيود على يديها وجرها وشدها لألعلى بواسطة القيود عدة مرات، ما تسبب لها 

سيرة كراجة وأضافت األ. بآالم فظيعة وجروح مختلفة في كافة أنحاء جسمها حتى كاد أن يغمى عليها
أنها وضعت في زنزانة صغيرة ومليئة بالصراصير، كما رفضت إدارة السجن إعطاءها أي غطاء للنوم، 

  . فبقيت طوال الليل متألمة وخائفة مستلقية على أرض الزنزانة ترتجف من شدة البرد
  27/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  يهدد باإلضراب في حال عدم اإلفراج عنهأسير فلسطيني لدى االحتالل انتهت محكوميته  .35

من )  عاما34ً( أكدت مصادر حقوقية فلسطينية، أن األسير شادي محمد جاد اهللا أبو الحصين :رام اهللا
سكان خان يونس في قطاع غزة، والمحكوم سبع سنوات سيستأنف الثالثاء المقبل إضرابه المفتوح عن 

، حيث ترفض إدارة السجون 31/8/2010 محكوميته في الطعام بسبب عدم اإلفراج عنه بعد أن أنهى
  . اإلفراج عنه بحجة عدم حصوله على الهوية الفلسطينية

  27/11/2010قدس برس، 
  

  االحتالل ينكل بأطفال القدس ويفرض عليهم اإلقامة الجبرية .36
كشف تقرير صدر عن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق :  يوسف الشايب–رام اهللا 

نسخة منه، أمس، عن عملية تنكيل جديدة اقترفها جنود االحتالل " الغد"الجتماعية واالقتصادية، تلقت ا
  .عند الحاجز العسكري لمخيم شعفاط

وتمارس سلطات االحتالل في اآلونة األخيرة أساليب جديدة لقمع أطفال بلدة سلوان، والذين تتهمهم برشق 
  .سيارات المستوطنين بالحجارة

دة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في بيانها، أن هناك وأكدت وح
، عكست األقصىالعديد من الحكايات التي تخص معاناة أطفال وأمهات من بلدة سلوان جنوب المسجد 

  .واقع المعاناة اليومية التي يحياها األطفال المقدسيون وأمهاتهم في تلك البلدة
و دياب، عضو لجنة الدفاع عن سلوان فإن سلطات االحتالل تفرض عليهم كفاالت مالية وحسب فخري اب

 شيكل، يدفعها أهالي األطفال ثم يتم إبعادهم عن طريق المحاكم اإلسرائيلية 3000 إلى 2000تصل حتى 
مة أن ث" الغد" دياب في حديث هاتفي مع أبووكشف  .لقضاء إقامة جبرية في أماكن خارج قريتهم سلوان
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أطفاال تم إبعادهم إلى مناطق بعيدة عن سلوان كالخليل أو شعفاط، وسجلت حاالت عديدة ألطفال حكم 
  .عليهم بإقامة جبرية كاملة من دون األخذ بعين االعتبار بأن األطفال طالب مدارس

  28/11/2010الغد، عمان، 
  

   اعتقال النساء بالضفة جريمة دينية وإنسانيةدمروان أبو راس يع .37
 مروان أبو راس ما تقوم به أجهزة فتح برام اهللا بحق .وصف رئيس رابطة علماء فلسطين د: زةغ

حرائر الضفة أنه جريمة إنسانية ووطنية ودينية ليس لها أي مبرر، وهي تؤدي إلي ضرب وحدة الصف 
ية أن األجهزة األمنية في الضفة خاضعة لإلمالءات الصهيون"والنسيج الوطني الفلسطيني، مؤكدا 

نسخة عنه، السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد في تصريح صحفي مكتوب تلقى ". واألمريكية
 أن تصاعد اعتداءات المليشيا في الضفة خالل األيام السابقة يثبت أنها اعتداءات سافرة على 27/11

األجهزة األمنية  "إن قالو .حرية المواطن وحقه في ممارسة عمله السياسي والمقاوم لالحتالل الصهيوني
  ".في الضفة الغربية موجودة لحماية االحتالل فهي بحد ذاتها جريمة يحاسب عليها القانون
  27/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   على مستوى التحصيل الدراسي للطالبحصار غزة أثر سلباً :مختصون .38

، واالقتصادية، والنفسية التي تركها  أكد أكاديميون، ومختصون، على أن اآلثار االجتماعية:خان يونس
الحصار المستمر منذ نحو خمسة أعوام  على قطاع غزة، إضافة لآلثار النفسية المدمرة التي تركتها 

، وبشكل واضح على التحصيل الدراسي لدى طالب الحرب األخيرة على أطفال غزة، والتي أثرت سلباً
  .المرحلة االبتدائية

التابع لجمعية الثقافة والفكر " بناة الغد" مركز 27/11سي الذي عقده يوم السبت جاء ذلك خالل اليوم الدرا
ضعف التحصيل "الحر في خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن برنامج أسريات وحمل عنوان 

  .، وحضره كوكبة من أساتذة الجامعات، والمعلمين، وأولياء األمور، وبعض طالبات المدارس"الدراسي
في كلمته االفتتاحية أن اليوم الدراسي يأتي في إطار تعزيز " بناة الغد"دير مركز وأشار خليل فارس م

  ).أولياء أمور، طالب، معلمين، ومختصين في المجال التربوي(العالقة مع الشركاء في العملية التعليمية 
ى الصعيد وأكد فارس أن البرنامج يتحسس اإلشكاليات التي تعانى منها األمهات وفئاتنا المستهدفة عل

  .االجتماعي والنفسي والتعليمي
وافتتح اليوم الدراسي بعرض ريبورتاج تلفزيوني أعده المكتب اإلعالمي لجمعية الثقافة والفكر الحر 
استوضح من خالله اآلراء المختلفة لطالب ومعلمين وأولياء أمور عن أسباب تدنى مستوى التحصيل 

ولة قسم الدعم االجتماعي في ؤرت النقاش وصال جودة، مسوأدا .الدراسي واقتراحات لمعالجة المشكلة
مركز بناة الغد والمشرفة على البرنامج والتي رحبت بالضيوف وشكرت اهتمامهم ومجهودهم، وأكدت 
أن الكثير من األسر أصبحت تعانى من تدنى مستوى أبنائهم الدراسي، األمر الذي استدعى تشريح 

  .د بعض الحلول لها وهي تأخذ منحيا تصاعديا المشكلة مع المختصين لمحاولة إيجا
  27/11/2010قدس برس، 

  
  2011مطلع غزة  شافيز ومانديال وأردوغان إلى قطاع :"األمل"منسق العام لقافلة ال .39

 األوروبية صائب شعث عن نية زعماء "األمل"كشف المنسق العام لقافلة :  ماهر إبراهيم ووكاالت-غزة 
غزة في قوافل كسر الحصار المقبلة من بينهم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز دول غربية ودولية التوجه ل

وأكد أن  .غان ورئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديالوردأورئيس الوزراء التركي رجب طيب 
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سعيهم " ، مؤكداً"جميع الشخصيات الراغبة بزيارة غزة ذات شأن كبير وفاعلة على اإلطار العالمي"
  ." الشخصيات الدولية لهم في قافلة كسر الحصار القادمة لغزة العام المقبللمشاركة هذه

  28/11/2010، البيان، دبي
  

  أوروبا إلىالطماطم والفلفل الحلو وزهور الفراولة وال تسمح لغزة بتصدير "إسرائيل" .40
 في  الزراعيةاإلغاثةقال مدير مشروع تطوير المحاصيل التصديرية في جمعية :  فتحي صباح-غزة 

خيراً على السماح بتصدير كمية أ وافقت اإلسرائيليقطاع غزة يوسف شعت إن سلطات االحتالل 
  . األسواق األوروبيةإلىمحدودة من الطماطم والفلفل الحلو للمرة األولى منذ سنوات 

 مليون زهرة 30يضاً على السماح بتصدير نحو أ أن سلطات االحتالل وافقت "الحياة"وأضاف شعت لـ
وأوضح أن ). الفراولة( طن من التوت األرضي 700زهار القرنفل من األلوان المختلفة، ونحو من أ

  .موسم تصدير الفراولة سيبدأ اليوم، فيما يبدأ موسم تصدير الزهور في الخامس من الشهر المقبل
 أن سلطات االحتالل ال تزال ترفض حتى اآلن السماح بتصدير أنواع مختلفة من إلىوأشار شعت 

 أو حتى أسواق الضفة الغربية، علماً أن اتفاق أوسلو اإلسرائيلية األسواق إلىنتجات الخضار الغزية م
 يجب أن يتماثل في "إسرائيل" إلىينص على أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، وأن التصدير 

لخضار والفواكه،  مليون دوالر سنوياً من ا300 أن القطاع يستورد ما قيمته إلىولفت  .االستيراد منها
  . بما يعادل هذا المبلغاإلسرائيلية األسواق إلى والفواكهلذا يجب تصدير كميات من الخضار 

 دونماً 52 دونمات مزروعة بالزهور، ونحو 308 دونماً مزروعة بالتوت األرضي، و350وأوضح أن 
 الزراعية اإلغاثة في مزروعة بالطماطم والفلفل الحلو تستفيد من مشروع تطوير المحاصيل التصديرية

 أن إجمالي المساحة المزروعة بالتوت األرضي تقدر بأكثر من إلىوأشار  .الذي تموله الحكومة الهولندية
 دونم، ما يعني أن اإلنتاج المتوقع قد يصل إلى نحو ألف طن، األمر الذي يتطلب فتح األسواق غير 900

  .لخضاراألوروبية أمام هذا المنتج والمنتجات األخرى من ا
  28/11/2010الحياة، لندن، 

  
  اإلسرائيلي" أدباء من أجل السالم"كتاب فلسطينيون يقاطعون مؤتمر  .41

أدباء من أجل " أمس السبت، إلى مقاطعة مؤتمر 48دعا أدباء من فلسطينيي :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 ".العرب المهاجرين" عدد من اإلسرائيلي، الذي يعقد يوم الخميس المقبل في مدينة حيفا، بمشاركة" السالم

إلى مقاطعة " الغد"دعا الشاعران سميح القاسم واألديب محمد علي طه " الغد"وفي تصريحات لـ 
 شدَد فيه على رفضه المشاركة وتأكيده الدعوة على المؤتمر، فيما كان الكاتب سلمان ناطور أصدر بياناً

  .مقاطعته
الدولي الذي يعقد في المدينة بدعم من وزارة الخارجية " باءمؤتمر األد"وكانت بلدية حيفا بادرت إلى 

ووزيرها أفيغدور ليبرمان، ووزارة الثقافة، التي تتوالها ليمور ليفنات، والتي اشتهرت في األسابيع 
األخيرة بتهديداتها لعدد من الكتاب واألدباء والمحاضرين والمسرحيين اإلسرائيليين، إلعالنهم عن 

  .والسفارة الفرنسية" بن"ت، كما يعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمة القلم الدولية مقاطعة المستوطنا
تبادر له بلدية حيفا اإلسرائيلية، بدعوى " عيد األعياد"وتأتي المبادرة في إطار برنامج يسمى منذ سنوات 

من أن هذا  ديسمبر، وعلى الرغم /تالقي أعياد دينية إسالمية ومسيحية ويهودية في شهر كانون األول
  .البرنامج محلي للمدينة، إال أنه بدأت محاوالت لتدويله، ليأخذ منحى تسويقيا للسياسة اإلسرائيلية

  28/11/2010الغد، عمان، 
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  نساند السالم الذي يعيد الحقوق وفق المبادرة العربية :نائب رئيس الوزراء األردني .42
اء وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح نائب رئيس الوزر:  عبد الجبار أبو غربية- عمان

األردنية أيمن الصفدي في أول تصريحاته منذ دخوله الحكومة األردنية الجديدة، أن دعم الشعب 
الفلسطيني الشقيق ومساعدته من أجل إنهاء االحتالل ورفع الظلم عنه وإقامة دولته المستقلة على ترابه 

ية لم يتغير منذ عقود، وأنه سيواصل تقديم كل أشكال الدعم لألشقاء الوطني، هو ثابت في السياسة األردن
  .الفلسطينيين من أجل قيام دولتهم المستقلة

وأضاف في حديث للتلفزيون األردني أن عملية السالم تواجه تحديات وصعوبات كبيرة، ودور األردن 
 يتحقق السالم الذي يعيد الحقوق هو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بغية تجاوز هذه العقبات إلى أن

الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية، وفي سياق إقليمي متكامل يحقق السالم الشامل الذي يعيد جميع الحقوق 
وفق مبادرة السالم العربية، الفتا إلى أن اإلسناد األردني للشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته سيستمر 

  .ه من صعوباتمن أجل مساعدته على مواجهة ما يعاني
  28/11/2010عكاظ، جدة، 

  
   التفاف على الحقوق الفلسطينية"الدولة المؤقتة": اإلسالميحزب جبهة العمل  .43

تشكل التفافاً "التي قال انها " الدولة المؤقتة" من خطورة طرح اإلسالميحذر حزب جبهة العمل : عمان
واستهجن مسؤول الملف الفلسطيني في ". دنيةاألرعلى الحقوق الفلسطينية، وتهديداً استراتيجياً للمصالح 

المكتب التنفيذي للحزب المهندس مراد العضايلة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أكد 
 وأشار". تتناقض مع االعتداءات الصهيونية المتصاعدة"فيها إمكانية التعاطي مع هذه الفكرة التي قال انها 

، فضالً عن "الشعب اليهودي"الصهيوني إعالن القدس عاصمة لـفي هذا الصدد الى عزم الكيان 
 تنطوي أنواعرب العضايلة في تصريح له أمس عن خشيته من .  التهويد واستمرار االستيطانإجراءات

مثل هذه التصريحات المتتالية، كإنهاء المطالب التاريخية ومنها حق العودة والتعاطي مع فكر الدولة 
  ".التصدي لمثل هذا البرنامج الهدام"ديدة من التنازالت، مطالباً القوى الحية بـالمؤقتة، على مرحلة ج

يتطلب  "األمرن أ إلى، الفتاً "يعني ترسيخها كحل دائم"ن القبول بدولة مؤقتة أ إلىولفت في السياق 
ونوه ". بالضرورة اشراك دول الجوار في حلول تشكل تهديداً حقيقيا لمصالحها، وتهيئة لطروحات خطيرة

من مساحة الضفة الغربية، تحت سيطرة االحتالل % 40العضايلة الى ان القبول بحكم ذاتي على أقل من 
  على أن الحل الوحيد " اإلسالميالعمل "وشدد ". سيمنح الكيان الصهيوني المزيد من الوقت لفرض الوقائع"

 حماية وتفعيل برنامج وقف التعويل على المفاوضات وضرورة تحقيق مصالحة على قاعدة"يتمثل بـ
  ".المقاومة

  28/11/2010الدستور، عمان، 
  

   تدعو للتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية"العليا للدفاع عن حق العودةاللجنة " .44
التمسك بالثوابت " األردن، إلى - دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين: عمان

  ".رات الدولية المتعلقة بحق عودة الالجئين الفلسطينيينالوطنية الفلسطينية وبالقرا
هذا "وقالت في بيان أصدرته بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف غدا إن 

  ".اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة ومصيرية في حياة الشعب العربي الفلسطيني
ينيين من بعدها السياسي والوطني، واعتبارها قضية محاوالت تجريد قضية الالجئين الفلسط"وحذرت من 
 في الدول العربية وإعادة 1948محاوالت حل القضية عبر توطين الجئي عام "، منبهة إلى "إنسانية بحتة

 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك حسب اتفاق أوسلو، وإلغاء القرار 1967بعض نازحي العام 
إلنهاء االعتراف الدولي ) األونروا(دة وحل وكالة الغوث الدولية مم المتح? من أجندة ا194الدولي 
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حق الشعب العربي الفلسطيني في "وشددت على ". قضية الالجئين الفلسطينيين"بوجود قضية اسمها 
  ".المحتل وتفكيك المستوطنات والتصدي لتهويد القدس ممارسة كل أشكال الكفاح لدحر

  28/11/2010الغد، عمان، 
  

   تطبيعياً نشاطاًوتعده تدعو إلى مقاطعة المؤتمر الثقافي في حيفا  األردنية"النقابات" .45
 طالبت النقابات المهنية المثقفين والمفكرين واألدباء األردنيين بمقاطعة مؤتمر تنظمه الحكومة :نعما

ال رئيس لجنة وق .في مدينة حيفا الفلسطينية يوم الخميس المقبل" أدباء من أجل السالم"اإلسرائيلية بعنوان 
باشرت بتحري المعلومات التي أوردتها "حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة إن اللجنة 
  ".الجهة المنظمة للمؤتمر بخصوص مشاركة أردنية في المؤتمر

دنيين، وشدد الرفايعة، الذي يرأس لجنة تضم ممثلين عن كافة النقابات المهنية ومنها رابطة الكتاب األر
التي لها أهداف واضحة ومحددة وهي " األنشطة التطبيعية"على رفض اللجنة المشاركة في مثل تلك 

ترويج "وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى  ".طمس عدوانية إسرائيل والتغطية على حقيقتها العدوانية"
 ان والقتل وتدميرإسرائيل كدولة راعية لألدب والثقافة، وليس كدولة محتلة معتدية تقوم على العدو

وأكد أن اللجنة ستضع أسماء جميع المشاركين في  ".الحضارة والتراث والثقافة الفلسطينية والعربية
المؤتمر من األردنيين في حال لم يلبوا دعوة اللجنة وشاركوا في قائمة المطبعين التي باشرت بإعدادها 

ن مشاركة طالب أردنيين في نشاط تطبيعي واقترب صدورها، مبينا أنّها تابعت األخبار التي نشرت ع
  . مؤخرا، وتعمل على التحقق منهاإسرائيليرياضي 

  28/11/2010الغد، عمان، 
  

   توحيد الصف الفلسطيني في وجه االحتالل واالستيطانإلىيدعو األردني  "حشدحزب " .46
 إنهاء ي إلىلسطين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفأمسي بيان له  ف حزب حشددعا: عمان

 وثيقة الوفاق الوطني لتعزيز أرضية الوحدة الوطنية على إلىاالنقسام الداخلي الفلسطيني والعودة 
مقومات الصمود للمجتمع الفلسطيني في مواجهة االحتالل وتوسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية 

ي يجيزها القانون الدولي وشرعة  المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينأشكال أن كل إلىوالمسلحة الفتا 
  . المتحدةاألمم

  28/11/2010الدستور، عمان، 
  

   من القدس"إسرائيل"واستنكار موقف  الجميل يدعو الحكومة إلى االجتماع .47
 االنعقاد سريعاً التخاذ إلى"الرئيس أمين الجميل، مجلس الوزراء " الكتائب اللبنانية"دعا رئيس حزب 

 لجعل المدينة المقدسة القدس عاصمة ال لدولة إسرائيل فقط "إسرائيل" اتجاه  ضدوباإلجماعموقف شاجب 
  ".بل لكل الشعب اليهودي في العالم

 مثل هذه الخطوة التي إن: "وقال خالل استقباله وفوداً شعبية من كسروان وبيروت والمتن وبعبدا أمس
 المتحدة والفاتيكان، يجب لألمم وال سيما  وللعرب وللمسيحيين والمسلمين والعالم،األديانتشكل تحدياً لكل 

 تكون حافزاً لحكومة الوفاق الوطني، الن تتخطى خالفاتها العبثية واالجتماع واتخاذ مبادرة ذات بعد أن
 يقضي على أن مثل هذا المشروع من شأنه إقرار أن، خصوصاً األمرعربي لمنع حصول هذا 
  ".اإلسرائيلية -مفاوضات السالم العربية 

  28/11/2010ستقبل، بيروت، الم
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   يزيد توتر المنطقة"إسرائيل "غياب السالم بسبب: األسد .48
 بعد محادثاته مع رئيسة الهند براتيبها ديفيسينغ باتيل، األسدنوه الرئيس بشار :  حميديإبراهيم -دمشق 

لفلسطينية حكومة وشعباً على المواقف الداعمة للحق العربي، وعلى رأسها القضية ا"بمواقف الهند 
بسبب السياسات اإلسرائيلية على " األوسط غياب السالم في منطقة الشرق أن إلى، الفتاً "وقضية الجوالن

  ."رغم جهود سورية الحثيثة لتحقيقه، يزيد من حال التوتر
كيف أن غياب السالم في منطقتنا بسبب السياسات اإلسرائيلية على "قال انه شرح للرئيسة الهندية وقال 
جهود سورية الحثيثة لتحقيقه، يزيد من حال التوتر ويقوض مساعي سورية في التنمية واالزدهار رغم 

السالم المبني على أسس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض في مقابل السالم "، مؤكداً أن "االقتصادي
هار في المنطقة  أصحابها الشرعيين، وحده يضمن األمن واالستقرار واالزدإلىوالذي يعيد الحقوق 

 الهندية مع الجهود الدولية لوضع حد -تساعد العالقة السورية "وأعرب عن األمل في أن . "والعالم
وجدد إدانة اإلرهاب ووقوف سورية إلى . "لمعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر بجدار فصل عنصري

  ."جانب الهند في محاربة اإلرهاب من أجل الوصول إلى عالم آمن ومستقر"
  28/11/2010الحياة، لندن، 

  
  الجامعة العربية تدين االستهداف اإلسرائيلي لألغوار .49

أدانت جامعة الدول العربية العدوان اإلسرائيلي على منطقة األغوار وتشريد أهلها، معتبرة أن : القاهرة
طين في وقال األمين العام المساعد لشؤون فلس. تلك الممارسات تمثل محاولة البتالع منطقة األغوار

نشهد هذه األيام عمليات تدمير "الجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريحات صحافية أمس، 
ممنهجة تطال المدنيين العزل في فلسطين المحتلة، وما يجري في منطقة األغوار اآلن من هدم المنازل 

، محذراً من أن "1948  قرية وإزالتها خالل احتالل الجزء األكبر من فلسطين سنة521يذكرنا بتدمير 
في إبقاء سيطرتها على األغوار " إسرائيل"التصعيد اإلسرائيلي في منطقة األغوار يأتي في سياق رغبة 

  ".والحدود مع األردن
عمليات هدم المنازل تصاعدت بشكل كبير في القدس المحتلة ومنطقة األغوار "وأوضح صبيح أن 

  ".يلي الجديد والقديم يتضمن أيضا تدمير مزارع الفلسطينيينالشمالية منذ أسبوع، وأن التصعيد اإلسرائ
  28/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي يصل القاهرة في طريقه لغزة .50

وصل إلى القاهرة الجمعة األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان اوغلو على : غزة
  .غزةرأس وفد في طريقه إلى 

  28/11/2010الخليج، الشارقة، 
      

   الستيراد كميات غاز إضافية"إسرائيل"مع  مفاوضات ال: مصدر مصري مسؤول .51
 مفاوضات مع شركات أيوجود ) إي إم جي(نفى مصدر مسئول بشركة غاز شرق المتوسط .): أ.ش.أ(

تردده الصحف اإلسرائيلية  إن ما: "وقال.  من مصرالطبيعي كميات إضافية من الغاز الستيرادإسرائيلية 
 وزيادة لإلثارة إطار الحرب التجارية بين شركات تسويق الغاز داخل إسرائيل في يأتي هذا الشأن في

 المصريوأوضح المصدر أن سعر بيع الغاز  ". تحصل عليها هذه الشركات مقابل التسويقالتيالقيمة 
ض، وأن مصر لديها طلبات من دول كثيرة  يجرى وفقا لألسعار العالمية دون أي تخفي"إسرائيل" إلى

: وأضاف. المصري ومن ثم فإن السوق اإلسرائيلية ليست هدفا لتسويق الغاز المصري، الغاز الستيراد
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 جديدة لتصدير الغاز وإعطاء األولوية المطلقة للسوق اتفاقيات أي بعدم إبرام مصريهناك قرار "
  ".المصرية وليس للتصدير
 قد نشرت أول من أمس أن هناك مفاوضات تجرى مع شركة غاز شرق وكانت صحف إسرائيلية

  . المصري كميات إضافية من الغاز الستيرادالمتوسط 
  28/11/2010المستقبل، بيروت، 

  
   إفريقياً إلى فلسطين المحتلة19محاولة تسلل مصر تحبط  .52

 ،48ن المحتلة عام  إفريقياً إلى فلسطي19أحبطت الشرطة المصرية، أمس، محاولة تسلل .): أ.ب.د(
  . وسط سيناء15بالقرب من العالمة الدولية رقم 

  28/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  منع ليبرمان من إدالء تصريحات عن السالم" إسرائيل"أمريكا طالبت حكومة : مصادر إسرائيلية .53
 وزير الخارجية  بمنعاإلسرائيلية األمريكية طالبت الحكومة اإلدارة أن، إسرائيليةأكدت مصادر : القدس

 بشأن المسار السياسي مع اإلعالم بأي تصريحات لوسائل "اإلدالء"دور ليبرمان من جاإلسرائيلية أفي
 اإلدارةوقالت المصادر، انه بناء على طلب من  ." األمريكيةاإلدارةالسلطة الفلسطينية، والتي ترعاها 

 بأية تصريحات اإلدالءليبرمان بعدم األمريكية فقد طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الوزير 
 اإلدارةأن جورج ميتشل مبعوث ": وأضافت .تحريضية بشأن ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني

 بأن اإلسرائيلييناألمريكية للسالم في الشرق األوسط كرر في العديد من لقاءاته مع المسؤولين 
  ."د من الوضع المتأزم مع الجانب الفلسطيني األمريكية وتزياإلدارةتصريحات ليبرمان تثير حفيظة 

  28/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  وفد برلماني أوروبي في غزة .54
 من مختلف الجنسيات، زيارة إلى  برلمانيا18ًبدأ وفد برلماني أوروبي يتكون من :  وائل بنات- غزة

 اآلثار الناتجة عن الحرب قطاع غزة تستمر ثالثة أيام لالطالع على األوضاع اإلنسانية ورصد
وذكرت هيئة المعابر التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة إن زيارة الوفد . والحصار اإلسرائيلي للقطاع

تهدف للوقوف على مدى معاناة الشعب الفلسطيني بسبب استمرار الحصار واإلغالق الذي يفرضه 
  .نساني هناكاالحتالل اإلسرائيلي على غزة عالوة على تقييم الوضع اإل

أن الوفد سيزور مقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، ويلتقي نوابا عن حركة " الوطن"وعلمت 
وأشارت هيئة المعابر إلى أن . حماس، غير أنه لن يلتقي بأي من مسؤولي الحكومة الفلسطينية المقالة

مكاتب األمم المتحدة العاملة الوفد حضر إلى غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق مع وكالة األونروا، و
في القطاع، حيث من المقرر أن يقوم خالل الزيارة بجولة في بعض المدارس والمستشفيات والمناطق 

  .المتضررة داخل القطاع
  28/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
   ال يكفي"غير المباشر"الرفض  .55

    حسن عصفور
، حتى اآلن، بتمسكها فيما سبق أن أعلنته من رفض احسنت القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني قوال

للعودة لحلبة التفاوض مع حكومة دولة المحتل العنصرية، وبموقفها المستند الى الموقف العربي أدخلت 
 بيبي، -صياغة الصفقة المشبوهة بين هيالري " تعقيد"اإلرباك الى الموقف األمريكي، بل وصل الى 
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طينيا حتى بشكله غير المباشر والالصريح، كونها تشكل اختراقا ضارا والتي واجهت رفضا عربيا وفلس
سيندم " رشوة"جدا للمشهد السياسي العام، حتى وصفها سفير أمريكي سابق وهو يهودي الديانة بأنها 

تشكل حافزا أكبر لتوضيح الرفض لتلك " واشنطن بوست" ولعل المقالة التي نشرتها. عليها الطرفان
شكال وموضوعا، ويجب أن ال يخجل البعض من رفضها ومعارضتها أو محاولة الصفقة الذميمة 

، وليس صياغة تحالف في سياق سياسي جديد أمام "زلة وعي"أو " حسن نوايا"تجزئتها، وكأنها مسألة 
للصفقة إياها ليس كافيا، لكنه يبقي القدرة الالحقة على االرتقاء " الرفض غير المباشر. "تحديات جديدة

لموقف وتشديده بما يجب أن يكون كي يمكن فعليا إبطال مفعول الصفقة، خاصة وأن حكومة بذلك ا
نتنياهو لم تنتظر كثيرا من الزمن لتفتح خطوطا سياسية جديدة تلغي أي إمكانية لتفاوض او لقاء للتسوية 

اعد اللعبة قو"اإلسرائيلي رسالة تعيد تغيير " الكنيست"بين الطرفين، فقانون االستفتاء الذي أقره 
، ولعلها سابقة تاريخية في التعامل السياسي، وهي فعليا إغالق للمسألة التفاوضية، فما هي "التفاوضية

اطار تسوية حل "واتفق الطرفان على ) حدث قد ال نراه ابدا( القيمة التي يمكن أن تتم لو حدث مثال
ني ان يعود للتفاوض من جديد بناء ، ثم رفضه االستفتاء اإلسرائيلي، هل يمكن للطرف الفلسطي"نهائي

، ألن يكون ذلك شكال من أشكال الخنوع والخضوع، وهل يمكن أن يجرؤ أي فلسطيني "الجمهور"لرغبة 
 .تخيلوا المشهد أو المسرح المفتوح في حينه.. من القيام بذلك ويتفاوض وفقا لطلب المستمع اإلسرائيلي

 أن االستيطان واالستفتاء وما سيلي من قانون يتم بات لزاما من اآلن أن يعلن الطرف الفلسطيني
عوائق جادة بل حوائط ال يمكن للتفاوض أن يعود بها " القدس عاصمة للشعب اليهودي"التحضير له حول 

ومعها، فالرفض السابق لم يعد كافيا للعودة التفاوضية مع المستجدات السياسية من قبل الحكومة 
تاء والقانون الخاص للقدس يفتحان مشهدا جديدا ال يقل خطورة عن ، فاإلستف"سرائيلإ "العنصرية في

االستيطان، فاالستفتاء إلغاء موضوعي للتفاوض ما لم يريد اإلسرائيلي، وهو شرط مهين جدا ومذل في 
وتهويدها رسميا وقانونيا " القدس العربية"، ويضاف له ما يتم بحثه من محاولة مصادرة "العرف السياسي"

، ما يفتح باب تهويد البلدة القديمة واألماكن المقدسة بها "عاصمة للشعب اليهودي"النها من خالل إع
التي يسعون لها، فقانونهم الجديد هو تشريع إنقالبي على " القدس الجديدة"في " مالحق سياحية"وتحويلها 

ق نظريتهم التي يعملون كل المفاهيم السياسية والتقاليد الدينية والواقع الراهن، وتحويل منحنى الواقع وف
المستجدات اإلسرائيلية الجديدة تفترض مستجدات . قدر المستطاع" تهويد فلسطين"بها منذ سنوات، 

قانوني "عربية منها، أوال وقبل كل شيء اإلعالن الصريح أن ال عودة للتفاوض في ظل  -فلسطينية 
إعالنه، وعدم االكتفاء بالتعبير الرافض ، ويجب أن يتم ربط الموقف بما سبق أن تم "االستفتاء والتهويد

يكون عنوانها أن الخيار األول الفلسطيني " شروط مستحدثة"للخطوة اإلسرائيلية فحسب، بل وضع 
، يجب إعالن ذلك دون تباطؤ "قانون القدس"وتم تشريع " قانون اإلستفتاء"إن بقي " كادوكا"بالتفاوض بات 

ا مع طرف لم يعد يلقي باال بأحد في ظل غياب القوة الرادعة له أو تلكؤ في ظل سباق الزمن القائم راهن
وغياب الحركة " سكون"الخيار التفاوضي يستلزم عدم البقاء في حالة " تقادم"إعالن . ولحاميه األساس

الموازية، السياسية والشعبية، في الداخل الفلسطيني الذي بات مطلوبا اليوم أكثر من السابق، خاصة وأن 
ه لم يعد يثني دولة المحتل عن القيام بما هو أشد خطورة من االستيطان تجاه القضية الرفض وحد

الوطنية، ولذا ال يمكن االستمرار وكأن إعالن الموقف الرافض موقف النهاية ، بل هو فعليا بداية 
ماس أو الموقف المتطلب للقيام بما يجب تجاه الداخل الوطني، لجهة فتح ملف العالقات الوطنية، سواء بح

، هناك كثير من عناوين "التصالح الشامل"دونها، ولكن يجب عدم االنتظار الى أن يأتي حل معجزة 
صلح "، ولكن أن يستمر الحال إما "المصالحة"الداخل الوطني تحتاج ترميم كبير في طريق البحث عن 

ة التعامل بالخيارات وفي لحظة البحث عن كيفي .ليس منقذا لما ينتظر الفلسطيني" موت زؤام"أو " تام
الفلسطينية السبعة، يجب أن ال يتم إهمال الخيار الذي قد يكون هو األهم تاريخيا في قادم األيام، خيار 

 الجماهيري، فهو السالح الذي يمنح مصداقية وحضورا ألي خيار آخر، ولعل حركة -الحراك الشعبي 
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ة المشروع الوطني، ولعلها تعيد قراءة خريطة تدرك أن هذا الخيار هو األسمى لها إن أرادت صيان" فتح"
تحالفاتها السياسية ومواقفها وفقا لخيار المواجهة الشعبية التي ال خيار قبلها، جديتها لحماية المشروع 

. لتكن ثالثة أول القبضات الفوالذية" أول الحجارة"و" أول الرصاص"الوطني تنطلق من هنا، فكما كانت 
قبل كل " خيارات الرد والمواجهة"اإلسرائيلي تفرض ضرورة التسريع في إن سرعة الفعل التهويدي 

وعندها ستسقط كل حواجز االنقسام والتقسيم وسيظهر من هو إبن لوطن أو لقيط في هذا .. الخيارات
خطوة سيكون لها " األمن اإلسرائيلي"بين األمن الفلسطيني و" التنسيق األمني"وقف : مالحظة. الوطن

  ".طريق المواجهة"إليجابي في مفعول السحر ا
  28/7/2010الدستور، عمان، 

  
  "االستفتاء"رسائل نتنياهو من قانون  .56

  برهوم جرايسي
أن "يصر البعض على نسخ االسطوانة اإلسرائيلية المهترئة منذ سنوات طوال، التي تعزف على مزاعم 

 15، فهذه نغمة قائمة منذ "الحكمرئيس الوزراء ال يستطيع التقدم بالعملية التفاوضية بسبب شركائه في 
  .عاما على األقل

هل رئيس الوزراء الحالي كسابقيه، معني حقا : ولكن السؤال الذي يجب ان يطرح بالمقابل وباستمرار
، بأنه ال يبخل علينا بتقديم االجابة يوميا عن هذا "إيجابا"بالتقدم في العملية التفاوضية؟، ونشهد لنتنياهو 

  .نه ليس أقل يمينية من أكثر المتشددين في حزبه وفي الحلبة السياسيةالسؤال، مؤكدا أ
، الذي أقره الكنيست في األيام األخيرة، "قانون االستفتاء الشعبي"وهذا الجواب تجلى في ما يسمى 

ويقضي عمليا بوضع عراقيل أمام انسحاب إسرائيلي مستقبلي من أي منطقة فرضت عليها ما يسمى بـ 
، وهذا يسري على القدس المحتلة والجوالن المحتل، وأيضا حتى على احتمال تبادل "رائيليةالسيادة اإلس"

  .1948 و1967اراض مستقبلي بين مناطق 
، بل إن المبادرة "كديما"فتشريع هذا القانون بدأ في فترة حكومة إيهود أولمرت، الزعيم السابق لحزب 

ينته تشريع القانون، وبادر أحد نواب الليكود في الدورة ، إال أنه لم "كديما"جاءت في حينه من أحد قادة 
  .الحالية إلى استئناف تشريعه

بعد ثالثة أيام من عودة نتنياهو من واشنطن، حيث التقى وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، سرب إلى 
ولم نسمع الصحافة، أنه أعطى الضوء األخضر لطرح القانون على للكنيست إلقراره بالقراءة النهائية، 

عن توجهات من نواب اليمين لنتنياهو ليقر القانون، بل إن المبادرة جاءت من نتنياهو كليا، ولو لم يرغب 
  .بذلك لما تم طرح القانون

والشكوك بشأن تنسيق األمر مع اإلدارة األميركية تعاظمت على ضوء رد الفعل الباهت الصادر عن 
، وال تعترف 1967 يتعلق أساسا بمناطق محتلة منذ العام البيت األبيض، فعلى الرغم من أن القانون

، وهو ليس "شأنا داخليا"الواليات المتحدة رسميا بضمها إلى إسرائيل، إال أن واشنطن اعتبرت األمر 
  .كذلك

من الناحية القانونية واألنظمة اإلسرائيلية، فهذا القانون ليس عقبة نهائية في وجه الحل، ألنه من نوع 
التي باإلمكان إلغاؤها مستقبال بأي أغلبية عادية، وحتى أن خبراء بالقضاء والقانون في إسرائيل القوانين 

قوانين "يتوقعون أنه إذا ما طرح القانون على المحكمة العليا، فإن المحكمة قد تلغيه نظرا لتعارضه مع 
  .أخرى تتعلق بشكل نظام الحكم، وصالحيات الكنيست" أساس

 وجدت في إسرائيل مستقبال حكومة معنية بإبرام حل مع الجانبين الفلسطيني بمعنى آخر، أنه إذا
  .والسوري، فبإمكانه الغاء القانون باألغلبية
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ولهذا فإن القانون ليس أكثر من رسالة سياسية يبثها نتنياهو شخصيا، للرأي العام لديه وللمنطقة والعالم، 
ستطيع أن يراهن على مواقفه المتشددة التي ترفض قيام فهو يقول للرأي العام في إسرائيل، إن ال أحد ي

الدولة الفلسطينية وحل الصراع، وأن الحراك السياسي الذي نراه ليس أكثر من مضيعة للوقت، في سبيل 
  .فرض أكثر ما يمكن من وقائع على األرض

 شهر أيلول وما يثبت هذا، أن نتنياهو في لقاءاته الثالثة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في
، بمعنى "الترتيبات األمنية"الماضي، رفض البحث في أي قضية أخرى، سوى ما يسمى بـ ) سبتمبر(

رفض الحديث حتى عن جدولة المفاوضات والحديث عن الحدود واالستيطان وكل الملفات الجوهرية، 
  .وهذا ما فجر المفاوضات بعد أسابيع قليلة جدا من استئنافها

منطقة والعالم، ال تختلف كثيرا من حيث الجوهر، ولكنه يغلفها بمزاعم أنه محاط ورسالة نتنياهو لل
بشراكة ائتالفية يمينية، وهو يعلن مسبقا حدود التفاوض المستقبلي، وهي حدود يبدو انها لن تشجع أي 

  .طرف على الدخول في مفاوضات مع هذه الحكومة
فإن الجواب من المفروض أن يأتي من واشنطن، وماذا بعد؟ هذه المرة، ولكن ليست المرة األولى، 

 قرر البيت األبيض بزعامة الرئيس الجمهوري 1991الداعم والراعي األكبر إلسرائيل، ففي العام 
جورج بوش األب، اإلطاحة بحكومة يتسحاق شامير، ونجح المخطط الذي كانت تفاصيله علنية، فلو أراد 

  .لو أراد.. رأسا على عقب" خلي اإلسرائيليالشأن الدا"البيت األبيض، لقلب هو أيضا 
  28/11/2010الغد، عمان، 

  
  ؟"إسرائيل"هل نشهد تحوالت في الموقف األميركي من  .57

  ماجد كيالي
ليس ثمة عالقة بين دولة ودولة تشبه عالقة إسرائيل بالواليات المتحدة األميركية، التي تبدو نسيج وحدها 

لى روابط اعتمادية، تشمل مختلف المجاالت في كال البلدين، أي بين عالقات الدول واألمم، وتتأسس ع
تجربة (في السياسة واألمن واالقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، وحتى في مجال التكون التاريخي 

  ).االستيطان اإلحاللي ومحاولة محو أهل األرض األصليين
اً على الواليات المتحدة، وذلك من النواحي السياسية المفارقة في هذه العالقة أن إسرائيل تبدو عبئاً حقيقي

واالقتصادية واألمنية، ولجهة مكانة الواليات المتحدة وصدقيتها في العالم، في حين أنها تعتبر مكسباً 
خالصاً إلسرائيل، التي تتمتع بضمانة الواليات المتحدة ألمنها ولتفوقها االستراتيجي في المجاالت 

المفارقة تتجلى، أيضاً، في واقع أن إسرائيل دولة صغيرة جداً وهي . ية والتكنولوجيةالعسكرية واالقتصاد
 200بعيدة عن الواليات المتحدة، وال يزيد عدد سكانها عن بضعة ماليين، ويبلغ ناتجها السنوي نحو 

 واالقتصادية مليار دوالر، في حين أن الواليات المتحدة دولة كبيرة وقوية بالمقاييس الجغرافية والسكانية
  .والتكنولوجية

وثمة مفارقة أخرى تتمثل بواقع أن مصالح الواليات المتحدة في العالم العربي أهم من مصالحها في 
 مليون شخص، وفيه الثروة النفطية، الحيوية لالقتصاد العالمي، 300إسرائيل، ففيه كتلة بشرية تناهز 

  .وهو يحتل موقعاً استراتيجياً للعالقات الدولية
لكن ما يلفت االنتباه أن الواليات المتحدة برغم كل الميزات التي هي لصالح العالم العربي وليست لصالح 

  !إسرائيل، تصر على محاباة إسرائيل، ودعمها وتغطية سياساتها بشكل مطلق
، األنكى من ذلك أن إسرائيل هذه، في محاوالتها فرض سياساتها وأولوياتها وحاجاتها في الشرق األوسط

تذهب أيضاً إلى حد معاندة مصالح الواليات المتحدة وأولوياتها، كما نشهد، اليوم، في ممانعتها تسهيل 
السياسة األميركية الشرق أوسطية، ولو لمجرد تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر، مقابل تقديمات سياسية 

  !واقتصادية وأمنية هائلة
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  :سرائيل تحدي اإلدارة األميركية، بالعوامل التاليةويمكن تفسير العالقة الخاصة، التي تبرر إل
 ـ محاولة إسرائيل التماهي مع مصالح الواليات المتحدة األميركية في الشرق األوسط في مرحلة 1

الحرب الباردة خصوصاً، في الخمسينات والثمانينات، لذلك فإن هذه العالقة تستند إلى إرث تاريخي 
  .لرؤى المتبادلةراسخ من العالقات والمصالح وا

 ـ وجود لوبي يهودي قوي ونافذ في المجتمع األميركي وفي مراكز صنع القرار يسهل إلسرائيل 2
  .سياساتها ويدافع عن مصالحها في حين ثمة غياب للوبي عربي فاعل وموحد

يل  ـ تستمد إسرائيل نفوذها من وجهة نظر لدى النخب المتنفذة في الواليات المتحدة ترى بأن إسرائ3
تنتمي لمنظومة الحضارة الغربية، وتعتبر إسرائيل بمثابة واحة للديموقراطية والحداثة في المنطقة، ووفق 

وكما الحظنا فقد تداعت هذه األسطورة بعد ". ليس في الشرق للغرب أكثر من الغرب نفسه"شعار أن 
ضوحاً في أوروبا منها في انفضاح الطابع العنصري واالستعماري إلسرائيل، ولكن النتائج كانت أكثر و

  .الواليات المتحدة
ـ طبيعة النظام السياسي األميركي، الذي يعتمد على دوائر عدة، خصوصاً أن الضغط عليه، لتوجيه 4

دفة السياسة الخارجية األميركية، ال يقتصر على العالقة بالرئيس أو بأركان إدارته، وإنما يشمل التأثير 
 النواب والشيوخ، ووسائل اإلعالم والشركات الكبرى والجامعات في دوائر الناخبين وفي مجلسي

  .واللوبيات
 ـ تشتت وضعف اإلرادة وتخلف اإلدارة السياسية في العالم العربي، برغم كثرة العرب وكثرة دولهم 5

  .ونفطهم
تشرة في ـ ثمة بعد ثقافي ـ ديني، بين الطرفين يستمد وجوده من تيار في المسيحية البروتستانتية، المن6

، ولذلك فإن هذا التيار يدعم "القيامة"المجتمع األميركي، والذي يعتبر قيام إسرائيل عالمة من عالمات 
  .وجود إسرائيل من هذا المنطلق، وإن لغايات مختلفة

ـ وجود شعور بنوع من التماثل بين قيام إسرائيل وقيام الواليات المتحدة، التي نشأت أيضاً بوسائل 7
  .ستيطان والقوة، ضد أهل األرض األصليينالهجرة واال

هكذا، وبحكم كل هذه العوامل، فإن إسرائيل تتمتع بامتيازات تتيح لها العمل من داخل المجتمع األميركي، 
والسياسة األميركية؛ ما يفسر تحملها الخالف مع هذه اإلدارة أو تلك، وضمنه تحملها معارضة توجهات 

  .إدارة أوباما في هذه المرحلة
فوق ذلك فإن إسرائيل ترى في إضعاف أوباما وإدارته مساهمة منها في إنعاش القوى الحليفة لها في 

وعلى الصعيد الخارجي فإن إسرائيل تستشعر . السياسة األميركية، من تيار اليمين والمحافظين الجدد
فسها بمثابة الحليف بأهميتها للواليات المتحدة، في مجمل سياساتها الشرق أوسطية؛ حيث أنها تطرح ن

  .الوحيد، الثابت والموثوق، للواليات المتحدة في المنطقة
على ذلك، ال يمكن المراهنة على أن حادثة معينة أو غيرها، مع الرئيس األميركي، أو مع أركان إدارته، 

الوشيجة يمكن أن تطيح بالمكانة المتميزة التي تتمتع بها إسرائيل في الواليات المتحدة، بحكم الروابط 
التي تجمع هذين الطرفين، وبحكم العالقات التاريخية والمتميزة التي تربطهما، وبواقع أن السياسة 

  .عندهما تعمل بطريقة المؤسسات، والمصالح والرؤى االستراتيجية، ال اآلنية أو الشخصية
مة نتنياهو، فثمة مع ذلك فإن المؤشرات تؤكد بأن إدارة أوباما تتعامل من موقع القوة والحزم مع حكو

إجماع غير مسبوق في اإلدارة األميركية، على المستوى السياسي، والعسكري أيضاً، بشأن أن سياسات 
حكومة نتنياهو، المتمثلة بإعاقة عملية التسوية، واالستيطان وتهويد القدس الشرقية، تضر بمكانة الواليات 

نووية إليران، ما يضع األمن القومي األميركي المتحدة في الشرق األوسط وبجهودها للجم الطموحات ال
  .في دائرة الخطر
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على ذلك، يجب االنتباه إلى أن ثمة شيئاً جديداً يجري في الواليات المتحدة، على صعيد العالقة مع 
إسرائيل، يمكن توصيفه ببداية مسار تضعضع العالقة المشتركة، ومراجعة مسلماتها، ما يفرض الحاجة 

هكذا، فإذا كانت إسرائيل بال الواليات المتحدة ليست . كثر حضوراً وقوة وفاعليةإلى موقف عربي أ
مسألة راهنة، فإنها بالمقابل ليست مسألة مستحيلة؛ في ضوء التطورات الدولية واإلقليمية، وفي ضوء 

  .انكشاف إسرائيل، كدولة احتاللية وأصولية وعنصرية
  28/11/2010، بيروت، المستقبل

  
   للعرب في أفريقيا"يلإسرائ"تهديد  .58

  بالل الحسن
أزمة تخص السودان المهدد باالنقسام والتفتت، أوال من . تعيش المنطقة العربية اآلن أزمتين كبيرتين

. خالل انفصال الجنوب، وثانيا من خالل بروز المشكلة نفسها في ما يخص دارفور ومنطقة أبيي
 النيل، وتكتل ست دول أفريقية باتجاه إعادة واألزمة الثانية تخص مصر من خالل بروز مشكلة مياه
  .اقتسام مياه النيل على حساب حصة مصر المكرسة تاريخيا

وتمس هاتان المشكلتان بلدين عربيين هما األوسع مساحة واألكثر سكانا، وبما يقارب ربع تعداد األمة 
وتمس . ربية؛ إذا هي أرادتوهي تمس بالذات مصر التي تحتل مكانا قياديا بين الدول الع. العربية كلها

ويكفي أن نقول هنا إن السودان يجاور، ومن خالل الجنوب، . السودان الذي هو بوابة العرب إلى أفريقيا
يضاف إلى ذلك كله ما لمصر بالدرجة األولى، وما للسودان بعدها، من تأثير على . سبع دول أفريقية
ب هي أيضا قائدة كبيرة في أفريقيا، ليس بحكم وزنها فمصر القائدة للعر.  األفريقية-العالقات العربية 

فقط، بل بحكم مواقفها السياسية التاريخية التي ساندت حركات االستقالل والتحرر في أفريقيا، وكذلك 
بحكم عالقاتها الثقافية والتعليمية مع أفريقيا، بدءا من األزهر ودوره، وانتهاء ببعثات التعليم المصرية في 

  .باستقبال طالب العلم األفارقة في الجامعات المصريةأفريقيا، أو 
 اإلسرائيلية الدائمة، سواء ببعدها السياسي أو -على ضوء هذه الوقائع، وعلى ضوء المواجهة العربية 

ببعدها العسكري، كان ال بد إلسرائيل أن تدخل على الخط، وأن تعمل على رسم سياسة لها تضعف كال 
وهنا اتبعت إسرائيل منذ بداية وجودها . تجيير هذا الضعف لمصلحة إسرائيلمن مصر والسودان، ثم يتم 

التكتيك السياسي المعروف، وهو الذهاب إلى الحديقة الخلفية ألي بلد تواجهه، من أجل الضغط عليه أو 
وتطبيقا لهذه السياسة، ومن أجل الضغط على مصر أوال، ذهبت إسرائيل أول ما ذهبت إلى . إضعافه
أيام اإلمبراطور هيال سيالسي، فأقامت معها عالقات تعاون، وقدمت لها خدمات، وأنشأت شبكات إثيوبيا 

وحين استقلت إريتريا بعد ثورة مديدة، لم . لجمع المعلومات، أو لتشغيل المتعاونين حسب مصالحها
ميركية، ودخلت تستطع أن تنال االستقالل إال بعد أن قبلت قياداتها المتأخرة بالتالقي مع السياسات األ

إسرائيل على خط إريتريا، وعملت فيها باالتجاه نفسه؛ أي محاصرة مصر سياسيا من الخلف، ثم التركيز 
  .على ما هو أهم، أي الوجود على شواطئ البحر األحمر قريبا من مصر والسودان والسعودية

منتصف الخمسينات، وبخاصة أن أما بالنسبة إلى السودان، فقد اهتمت إسرائيل بأحداثها منذ استقاللها في 
مشكلة جنوب السودان بدأت منذ ذلك الوقت تقريبا، وعبر حركات تمرد متتالية لم تكن إسرائيل بعيدة 

  .عنها
وعلى الرغم من هذا النشاط اإلسرائيلي المبكر، فإن تأثيره لم يكن فاعال بسبب الحيوية السياسية العربية 

ومن أبرز األمثلة على ذلك ما حدث أثناء . ريقيا وحركات تحررهاالتي كانت قائمة ومتفاعلة مع دول أف
، إذ أدى النفوذ العربي في أفريقيا عشية الحرب، إلى موقف أفريقي شبه شامل، أعلن 1973حرب عام 

تأييده لمصر وللعرب، وأعلن عداءه إلسرائيل، وعبرت بعض الدول األفريقية عن موقفها بقطع العالقات 
  .مع إسرائيل
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 منذ الثمانينات وما تالها، ومنذ اتفاق كامب ديفيد بشكل خاص، بدأت سياسة مصرية جديدة تميزت ولكن
وبدأت بالمقابل سياسة إسرائيلية جديدة زادت من اهتمام إسرائيل . بتقليل درجة االهتمام بأفريقيا وشؤونها

ف، يؤدي إلى إضعاف أي وتركز االهتمام اإلسرائيلي على تغذية كل تمرد، أو كل خال. بشؤون أفريقيا
ففي السودان مثال توسع التدخل اإلسرائيلي مع حركة التمرد في جنوب السودان، وشجع . نظام عربي

أما بالنسبة لمصر فقد حدث ما هو أخطر، فقد . التدخل اإلسرائيلي نزعة انفصال الجنوب عن الشمال
السدود، ومن دون تفاهم مسبق مع تدخلت إسرائيل وشجعت دول منبع نهر النيل على إنشاء سلسلة من 

  .مصر، حتى وصلت األمور إلى درجة تهديد أمن مصر القومي في ما يتعلق بمياه نهر النيل
ومن الضروري التوضيح هنا، أن إسرائيل إذ تقيم عالقات مع دول أفريقية، فإنها تستطيع أن تقيمها 

 ذات صلة بمشاريع التغيير االستراتيجية، أو كعالقات عادية باالعتماد على نفسها، أما عندما تقيم عالقات
بحركات التمرد وأهدافها، فإن األمور ال تتم من دون تنسيق دولي، وتنسيق إسرائيل في الساحة الدولية 
هو في األساس تنسيق مع السياسة األميركية، وهو ما بدأ يظهر جليا في معالجة أزمة دارفور، وفي 

ان، وفي بروز التهديد األميركي المتعاظم للنظام السوداني في تشجيع أميركا النفصال جنوب السود
  .الخرطوم

أما أن يكون إلسرائيل كل هذا االهتمام باللعب في الحديقة الخلفية للدول العربية، ولمصر والسودان 
ولكن األمر بالنسبة إلسرائيل أكثر اتساعا من ذلك، . بالذات، فهو أمر مفهوم في نزاع الدول وصراعاتها

وهناك المثل . إسرائيل ومنذ ما قبل تأسيسها بحثت ودرست إمكان العمل على تقسيم دولة لبنانف
اإلسرائيلي اآلخر الذي يتعلق بالعراق، حيث التخطيط السري المبكر لتهجير كل من تبقى من الفلسطينيين 

انت إسرائيل أول أما حين تم احتالل العراق من قبل األميركيين، فقد ك. فوق أرض وطنهم، إلى العراق
فسعيها للتفتيت في المنطقة . من توجه إلى هناك وبدأت حرب اغتياالت سرية ضد العلماء العراقيين

العربية سعي قديم، ولكنه يلتقي أيضا مع ما قيل بصدد سياسات هنري كيسنجر والسعي إلى تفتيت 
  .المنطقة حسب الطوائف واإلثنيات

 األخيرة، يرشدنا إلى مالحظة هامة، إذ بينما كان التكتيك ولكن مراقبة دقيقة للوضع في السنوات
اإلسرائيلي يعمل على سياسة التطويق لتقوية نفسها في وجه العرب، فإنها اآلن تواصل السياسة نفسها 

إن تطورات الوضع العالمي واإلقليمي، إضافة إلى نتائج حروب . من أجل تحسين دفاعها عن نفسها
ن وغزة، وما كشفت عنه تلك الحروب من وجود أسلحة جديدة قادرة على تهديد إسرائيل األخيرة في لبنا

ويلعب نمو القوى اإلقليمية . الداخل اإلسرائيلي، وضعت إسرائيل في موقف دفاعي ال في موقع هجومي
  .في المنطقة، من إيران إلى تركيا، دورا أساسيا في هذه السياسة الدفاعية الجديدة

واحد أساسي، هو قيام نشاط سياسي عربي مكثف، يدافع عن مصالح العرب وينقص هذا المشهد أمر 
وليس المطلوب هنا مواجهات وصدامات، إنما المطلوب أن يعود . ضد سياسات أفريقية غير مقبولة

  .العرب إلى دورهم اإليجابي في أفريقيا، ومع كل دولة أفريقية، وهم قادرون على ذلك لو أرادوا
  28/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  :كاريكاتير .59

  

  
  28/11/2010موقع فلسطين أون الين،   

    


