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   استئناف المفاوضات يتطلب وضع حد لالستيطان:عباس .1

 أكد الرئيس محمود عباس أن استئناف المفاوضات بعد إزالة العقبات التي تواجهها، :وفا-نيويورك
يتطلب وضع حد حاسم ونهائي للحملة االستيطانية اإلسرائيلية الشرسة في األرض الفلسطينية المحتلة، 

الم في أية بما فيها القدس الشرقية، والتي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تدمر كل ما أنجز على طريق الس
  .لحظة

جاء ذلك في حفلين في األمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 
رياض منصور مراقب فلسطين . الشعب الفلسطيني، اليوم االثنين، حيث ألقى كلمة سيادته في نيويورك د

  .ن لدى األمم المتحدةالدائم في األمم المتحدة، وفي جنيف إبراهيم خريشي سفير فلسطي
أن الشريك الفلسطيني سيظل شريكاً حقيقياً، ال لتحسين الوجه القبيح لالحتالل وإنما إلنهاء "وشدد على 

االحتالل، ويجب أن تكون تلك المفاوضات نزيهة وتؤدي التفاق واضح وملزم، وال تعني أن يسمح 
  ".للطرف القوي، إسرائيل، باستمرار فرض إرادته علينا

إن التزامنا ثابت وقوي بالتوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى دولتين قابلتين للحياة، أحداهما قائمة، : "وقال
وهي إسرائيل، واألخرى يجب أن تحظى باستقاللها وهي دولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران سنة 

1967."  
ع نحو المفاوضات حول إن الذي يطفئ نار العنف ويحاصر نزعات التطرف هو التقدم الشجا"وأضاف 

الوضع الدائم من أجل التوصل إلى اتفاقات عملية متوازنة، تنهي االحتالل ألرضنا ومقدساتنا، وتنزع 
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فتيل االنفجار وتوفر استقراراً راسخاً للمنطقة المليئة بتوترات تشكل مكامن انفجار ظاهرة ومستترة، ومن 
جانب التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، هنا يأتي رفضنا بكل قوة لكل اإلجراءات أحادية ال

ونطالب بوقفها فوراً ألنها تمس بقضايا الوضع النهائي، باعتبارها محاولة مكشوفة لرسم وتحديد خريطة 
  ".الحل النهائي من جانب واحد

 إليها وشدد على أن المجتمع الدولي برمته مطالب بضرورة استخالص العبر من النتائج التي وصلنا
  بسبب فشل الجهود الدولية في إلزام إسرائيل بوضع حد لسياساتها االستيطانية وممارساتها العدوانية،

وأكد أن األمم المتحدة والشرعية الدولية ستظالن المرجع والمالذ لنا التخاذ أية قرارات في حال لم تنجح 
  .المفاوضات، التي نؤكد لكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا إلنجاحها

إن يدنا ما زالت قادرة على "وجدد الرئيس محمود عباس في كلمته، رسالته للشعب اإلسرائيلي، بالقول 
حمل غصن الزيتون اليابس من بين الركام، وستظل ممدودة للسالم العادل من أجل تأمين مستقبل آمن 

  ".ألطفالنا وأطفالهم
  :وقال في كلمته

وهي الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني وال زال، هناك حقيقة ال يمكن تجاهلها أو إنكارها، 
وهناك حقيقة أخرى، وهي أننا تعاطينا كمنظمة تحرير فلسطينية، ومنذ سنوات طويلة في نضالنا لتثبيت 

 مبدأ حل الصراع على 1974حقوقنا الوطنية بالكثير من الواقعية، حيث أقرت مجالسنا الوطنية منذ سنة 
 حيث 1988ر المفاوضات، وأعلن شعبنا استقالل دولة فلسطين كمبادرة سالم عام أساس الدولتين وعب

قدمنا من خاللها تنازالً تاريخياً ومؤلماً في سبيل تحقيق السالم الذي يضمن حقوقه، وهو قيام دولة 
.  في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية1967فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

أساس التقدم في عملية التسوية السلمية يقوم على مبدأ الشراكة واالتفاق على المرجعيات القانونية ولكن 
وااللتزام باالتفاقيات من أجل حل المشكالت الناجمة عن الصراع الدموي الطويل والمرير، شراكة تتفهم 

واإلسرائيلي، وأؤكد هنا الهموم المشروعة لآلخر وتؤسس لمستقبل جديد ومختلف بين الشعبين الفلسطيني 
أن الشريك الفلسطيني سيظل شريكاً حقيقياً، ال لتحسين الوجه القبيح لالحتالل وإنما إلنهاء االحتالل، 
ويجب أن تكون تلك المفاوضات نزيهة وتؤدي التفاق واضح وملزم، وال تعني أن يسمح للطرف القوي، 

ابت وقوي بالتوصل إلى اتفاق شامل يؤدي إلى إن التزامنا ث. إسرائيل، باستمرار فرض إرادته علينا
دولتين قابلتين للحياة، احداهما قائمة، وهي إسرائيل، واألخرى يجب أن تحظى باستقاللها وهي دولة 

  .1967فلسطين في حدود الرابع من حزيران سنة 
لية التوسع، ال تعايش بين االستيطان والسالم، فاالستيطان تعبير عدواني صارخ عن االحتالل وعق: وقال

والسالم يعني االعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وااللتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية 
  .نصاً وروحاً، وبمبدأ األرض مقابل السالم، وبرؤية حل الدولتين وبخطة خارطة الطريق

 29/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  قصاء بعض المسؤولين نتيجة تقصيرهم واستغالل مناصبهمإشرع بعباس ي: "القدس العربي" .2
فيما اوضحت مصادر فلسطينية امس االثنـين أن الـرئيس   : القدس العربي من وليد عوض"رام اهللا ـ  

الفلسطيني محمود عباس شرع باجراء تغييرات على المستوى الرسمي الفلسطيني سواء علـى صـعيد               
يني او على صعيد التنقالت في صفوف ضباط االمن او اقالة بعض المسؤولين             السلك الدبلوماسي الفلسط  

او احالتهم على التقاعد بسبب استغالل مناصبهم، توقعت المصادر ان يكون فـي الحكومـة الفلـسطينية                 
  .المرتقبة برئاسة الدكتور سالم فياض نائب لرئيس الوزراء خالفا للحكومة الحالية
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الماضي انه طلب من فياض اجراء تغيير او تعديل على حكومتـه الحاليـة              وكان عباس اعلن االربعاء     
ورجحت مصادر فلسطينية االثنين أن فياض ـ الذي يجـري مـشاورات    . لتعزيز عملها وتفعيل دورها

  .حاليا من اجل اجراء تغيير على حكومته ـ سيعين نائبا له من حركة فتح التي يتزعمها عباس
اليا موجة من التغييرات حيث شرع باتخاذ قرارات مؤخرا باقـصاء بعـض             وتسود الساحة الفلسطينية ح   

  .المسؤولين الفلسطينيين في مؤسسات السلطة نتيجة تقصيرهم واستغالل مناصبهم لمصالح شخصية
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت قبل حوالى اسبوعين أن عباس يعتزم اجراء تغييرات جوهريـة تـشمل                

 بسبب استغالل مناصبهم العليا لمصالحهم الشخصية، مشيرة الى أن هنـاك            اقالة بعض المسؤولين الكبار   
سلسلة تنقالت وإقاالت سيجريها، وذلك في أعقاب تلقيه العديد من الشكاوى والتقارير ضد مسؤولين فـي                

  ".بأنهم يستغلون مناصبهم العليا في السلطة ألغراض شخصية"السلطة تصفهم المصادر 
ثنين أن عباس قرر تعيين العميد الطبيب خليـل النقيـب مـسيرا العمـال               وذكرت مصادر فلسطينية اال   

واكد النقيب فور تـسلمه     . الخدمات الطبية الفلسطينية خلفا لمدير الخدمات الطبية الفلسطينية كامل حسان         
مهام عمله انه سيعمل بكل جهده وطاقته وامكانياته مع كوادر الخدمات الطبية في تطوير اداء الخـدمات                 

ية العسكرية، ضمن امكانياتها المتاحة وكذلك على حل كل المشاكل العالقة وخاصـة الـنقص فـي                 الطب
  .االدوية والكادر البشري والقضايا االخرى

واشار النقيب الى ان هذه القضايا سيتم االنتهاء منها خالل الفترة القريبة، حيث عقد اجتماعا مع االدارات                 
ية وقدم لهم الشكر والتقدير على ادائهم وضرورة العمـل كفريـق            المركزية في الخدمات الطبية العسكر    

واحد في جميع المجاالت من اجل تقديم وتوفير كل ما يحتاجة المواطن الفلسطيني في ظـل الظـروف                  
  .الراهنة

ودعا النقيب جميع الجهات المسؤولة الى العمل السريع على حل كل المشاكل والمعيقات من اجل ان يتم                 
  . الطبية الفراد االجهزة االمنية وعائالتهمتوفير الخدمة

ـ    امس االثنين الى أن عباس يعتزم اقالة بعض المسؤولين         " القدس العربي "واشارت المصادر الفلسطينية ل
في وزارات ومؤسسات السلطة او احالتهم على التقاعد جراء رداءة ادائهم واستغالل مناصبهم لتحقيـق               

  .مصالح شخصية
 اجراء تغييرات تطال المستويات كافة بالتزامن مع طلبه من فياض اجراء تغييـر       وفي ظل اعتزام عباس   

او تعديل على حكومته لتحسين ادائها واشراك حركة فتح بها بصورة واضحة، ذكرت مصادر فلسطينية               
  .االثنين أن تنقالت قد أجريت في صفوف مديري جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية

تم تعيين المقدم حمدي ابو كامل مديرا لجهاز األمن الوقائي في نابلس خلفاً للعميد              وبحسب المصادر فانه    
  .مصطفى الدهيدار الذي تم تعيينه مديرا لجهاز األمن الوقائي في مدينة الخليل

وقد تم تعيين العقيد إياد األقرع مديرا لجهاز األمن الوقائي في مدينة رام اهللا بعد أن كان يـشغل مـدير                     
ي الخليل وتمت ترقية العقيد أكرم الرجوب الذي كان يشغل منصب مدير لجهاز األمن الوقـائي                الجهاز ف 

واشارت المصادر الى ان التغييرات التي تجـري علـى الـساحة            . برام اهللا إلى المقر العام في المدينة      
  .الفلسطينية ستطال السلك الدبلوماسي الفلسطيني لتحسين ادائه

يجري خالل الفترة القادمة جملة تنقالت وتغييرات في صفوف الـسفراء           واوضحت المصادر ان عباس س    
  .الفلسطينيين وتعزيز السلك الدبلوماسي بوجوه جديدة

  30/11/2010القدس العربي، لندن، 
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  عباس والقيادة الفلسطينية ينعون المفكر الفلسطيني عبد اهللا الحوراني .3
تنفيذية لمنظمة التحرير، والحكومة، واللجنة المركزية نعى الرئيس محمود عباس، واللجنة ال: رام اهللا 

لحركة فتح، إلى جماهير الشعب الفلسطيني، المناضل الوطني الكبير المرحوم عبد اهللا حوراني الذي 
  .وافته المنية صباح امس في العاصمة االردنية عن سبعين عاماً اثر صراع طويل مع المرض

 عضواً في اللجنة 1987ورة الوحدة الوطنية في الجزائر العام وانتخب المجلس الوطني الحوراني في د
، 1996التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً لدائرة الثقافة واإلعالم وبقي في هذا المنصب حتى دورة العام 

وكان منذ فترة طويلة عضواً في المجلس الوطني ورئيساً للجنة السياسية وعضواً في المجلس المركزي 
  .الفلسطيني

أقام بعد قيام السلطة الوطنية في مدينة غزة وأسس مركزاً للدراسات القومية والوطنية، وكان من رجال و
  .السياسة والثقافة واإلعالم والفكر البارزين في الحركة الوطنية الفلسطينية

 وسيشيع جثمان الفقيد في العاصمة االردنية بحضور عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية الذين سيتوجهون
  .الى عمان صباح اليوم

خسارة وطنية وعربية وإنسانية نظراً لمكانته المرموقة في ) "أبو منيف(واعتبرت حركة فتح وفاة 
  ".المستويات الوطنية والقومية الفكرية والثقافية

بالخصال والقيم األخالقية والثبات على "واشادت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة 
التي ميزت سيرة حياة الفقيد خالل عقود من النضال قضاها مخلصاً وصادقاً في الدفاع عن المبادئ 

  ".الحقوق الوطنية والهوية السياسية للشعب الفلسطيني
كان القائد عبد اهللا حوراني من أحد القادة األوائل للثورة الفلسطينية المعاصرة، إذ : "وأضاف بيان الحركة

لهوية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، كمساهمته في ربطها بجذورها القومية ساهم إلى حد كبير بصياغة ا
وتعميق أبعادها اإلنسانية، حيث تميز فقيد فلسطين بحراك وطني قومي على الصعيدين النضالي 

  ".والفكري
انه روح الشهيد حوراني معتبرا أنه قد مضى على درب فلسطين مناضالً، قائداً متميزاً بإيم"وحيا البيان 

بالوطنية الفلسطينية ومتمسكاً بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
  ".الفلسطيني في الوطن ودول الجوار العربي والمهجر

دوره البارز في تقديم قضايا وحقوق الالجئين المشروعة، ونضاله الدؤوب في مسارات العمل "كما حيت 
عربي والدولي، إذ كان دائم التعبير عن إرادة شعبنا وإيمانه بحق عودة الالجئين الوطني الفلسطيني وال

إلى ديارهم وموطنهم األصلي فلسطين، كما كان قائدا حواريا ووحدويا يشهد القادة الفلسطينيون لمنهجيته، 
  ".و لثقافته الوطنية والقومية التنويرية

 30/11/2010األيام، رام اهللا، 
 

    بيتاً جديداً في القدس130بناء " إسرائيل" بقرار حكومة فياض تندد .4
سالم فياض رئيس . أكد مجلس الوزراء، خالل جلسته األسبوعية في رام اهللا أمس، برئاسة د: رام اهللا

الوزراء، والتي تزامنت مع الذكرى السنوية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تصميمه على مواصلة 
 الدولة، وأهمية استمرار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في الجهود الفلسطينية لبناء مؤسسات

واستنكر . ، وعاصمتها القدس الشرقية1967إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
في " قانون االستفتاء"المجلس اإلجراءات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وآخرها تمرير ما يسمى 

إلسرائيلية، إلى جانب سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين العنصرية، أخطرها مقترح العتبار الكنيست ا
  ."عاصمة للشعب اليهودي"القدس 
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وأدان مجلس الوزراء بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بتدمير طريق الحرية في قراوة بني حسان، 
ريق، وتدمير مواقع في قرية أبو العجاج في واعتبر أن إقدام حكومة االحتالل على تدمير هذه الط

األغوار ومزرعتي وادي قانا في سلفيت، وهدم مسجد يرزة شرق مدينة طوباس، وقرار إنشاء خط 
بسغات " وحدة استيطانية في مستوطنة 625بإسرائيل، وقرار بناء " أرئيل"للسكة الحديدية يربط مستوطنة 

جنوب القدس، إنما " جيلو" وحدة سكنية في مستوطنة 130، ومصادقة بلدية االحتالل على بناء "زئيف
يؤكد مرة أخرى مدى استهتار إسرائيل بإرادة المجتمع الدولي، واستمرارها في محاولة تقويض الجهود 

  .التي تبذلها السلطة الوطنية الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية
  30/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
  االنقالب الذي قامت به حماس هـو محاولة لتجزئة الوطن" :"لبنان بمنظمة التحرير"ممثلية  .5

اليوم العالمي للتضامن مع "في لبنان بيانا أمس لمناسبة " منظمة التحرير الفلسطينية"أصدرت ممثلية 
 تحل هذا العام وسط تطورات إقليمية والتزامات دولية"، اعتبرت فيه أن الذكرى "الشعب الفلسطيني

بتحقيق السالم في الشرق االوسط خصوصا من جانب الواليات المتحدة األميركية التي دعت ايـضا، 
غير ان حكومة . على لسان رئيسها باراك اوباما، الى وقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة

طيني من خالل االحتالل ضربت عرض الحائط بهذه الجهود واستمرت بعدوانها الغاشم على الشعب الفلس
  ". االستمرار في البناء في المستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس

االنقالب الذي قامت به حركة حماس هـو محاولة لتـجزئة الوطـــن وضرب "ورأت الممثلية أن 
  ". وحدة الشعب، ما يشكل خطرا على مستقبل نضال شعــبنا ومــشروعه الوطني

م نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل استمرار اننا في هذا اليو"وأعلنت 
كما ندعو االمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك . حكومة االحتالل في أنشطتها االستيطانية

  ". لوقف الممارسات اإلسرائيلية التي تعرقل عملية السالم
  30/11/2010، تالسفير، بيرو

  
   عملية السالملتدميراإلسرائيلية المتعلقة باالستيطان أدت اسات الحكومة سي: عريقات .6

إن سياسات الحكومة   : "قال صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أمس       :  كفاح زبون  -رام اهللا 
اإلسرائيلية المتعلقة باالستيطان، وفرض الحقائق على األرض، خاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية ومـا              

ا، واإلمالءات واالقتحامات واالغتياالت والحصار واإلغالق، هي التي أدت إلـى تـدمير عمليـة               حوله
وقال الـرئيس الفلـسطيني     ". السالم، وإن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل وحدها مسؤولية توقف هذه العملية         

وسط، روبرت  محمود عباس أمس عند استقباله منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األ             
سيري، إن المأزق الحالي الذي وصلت إليه عملية السالم، تتحمل مسؤوليته الحكومة اإلسرائيلية الرافضة              

  .لوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية
  30/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   على غزة"إسرائيل"السلطة لم يكن لها أي علم مسبق بحرب : األحمد .7

ومسؤول الحوار من أجل    " فتح"ة المركزية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني        نفى عضو اللجن  : عمان
عزام األحمد أي علم مسبق للسلطة الفلسطينية أو لمصر         " حماس"المصالحة مع حركة المقاومة اإلسالمية      

، وأكد أن أي ادعاءات غيـر       2009 وأول العام    2008بالعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام        
ك ليس من شأنها إال إثارة البلبلة، وقال بأنه ال يمكن ألي فلسطيني أيا كان انتماؤه السياسي أن يكـون                    ذل

  ".شريكا في العدوان على أرض فلسطينية
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ـ      لقد أعلنـا مـرارا وتكـرارا أن كـل االدعـاءات            ": "قدس برس "وقال األحمد في تصريحات خاصة ل
حدث عن أنهم أجروا اتصاالت ولم يتحدث عـن اتهامـات           اإلسرائيلية كاذبة، وتقرير ويكيليكس نفسه يت     

مباشرة، مثل هذه الوثائق هدفها خلط األوراق وإثارة البلبلة علما أن هذه الوثائق لم تتحدث عن اتهامات،                 
، وهي تقول بأن السلطة ومصر فـضتا أي         رسميةوبالتالي ال يمكن التعامل مع هذه الوثائق لكونها غير          

  ".حرب على غزة
أنا أتحدى أي جهة سياسية أن تبرز وثيقة تؤكد علم السلطة وموافقتها على الحرب في غـزة،                  ":وأضاف

 أيـا كـان     فلسطيني بغض النظر عن حالة االنقسام، وال يمكن أن يقبل أي            فلسطينيةهذه األرض أرض    
ن، انتماؤه السياسي العدوان على أي جزء من أجزاء فلسطين سواء في غزة أو أي شبر من أرض فلسطي                 

وأنا أتمنى من كل الجهات العربية وخصوصا وسائل اإلعالم أن تتعامل بمسؤولية مع هذه األخبار وليس                
  ".البحث عن اإلثارة اإلعالمية

  29/11/2010قدس برس، 
  

  قرار التقسيم كان نقطة تحول خطيرة أسست لسلسة نكبتنا: ةوزارة اإلعالم الفلسطيني .8
زارة االعالم الفلسطينية االثنين بمناسبة ذكرى قـرار التقـسيم   طالبت و: رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض  

الذي مهد لالعالن عن اسرائيل بعد تشريد الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي بانهاء االحتالل االسرائيلي              
  .للشعب الفلسطيني الذي يعتبر اطول احتالل في التاريخ الحديث

إن التحول "، قائلة181الجمعية العامة قرارها رقم واستذكرت وزارة اإلعالم اليوم الذي أصدرت فيه 
، كان نقطة تحول خطيرة، أسست لسلسلة 1947الذي أحدثه قرار التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام

  ".نكبتنا، وأفقدت شعبنا أرضه وارثه التاريخي، وال زلنا ندفع ثمنها الباهظ صباح مساء
، لالحتفال في التاسع 1977عية العامة لألمم المتحدة، عام وجددت الوزارة التأكيد على أن قرار الجم

كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب، ينبغي أن يترجم ) نوفمبر(والعشرين من تشرين الثاني 
بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة ذاتها، وفي مقدمتها حق العودة 

  .والتعويض
بيان صحافي مجلس األمن الدولي والجمعية العامة أن توقف بكل وسائلها أطول وحثت الوزارة في 

  .احتالل في التاريخ الحديث، وأن تترجم قراراتها الخاصة بتصفية االستعمار إلى فعل
  30/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  لباحث مختص بشؤون القدس واالستيطان" السلطة "اعتقالحكومة غزة تندد باستمرار  .9

اعتبرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في قطاع غزة، مواصلة أجهزة األمن الفلسطينية في : ةغز
جريمة تستهدف "رام اهللا اعتقال الباحث المختص بشؤون القدس واالستيطان، عالء الريماوي، بمثابة 

  .، وفق اعتبارها"المقاومة والرأي الحر
إن اختطاف الريماوى "، )29/11(نه اليوم اإلثنين نسخة ع" قدس برس"وقالت الوزارة، في بيان وصل 

جريمة جديدة من الجرائم التي ترتكبها أجهزة عباس بحق األسرى المحررين والكتّاب والنساء والعلماء 
، وفق "وأساتذة الجامعات، وهى حلقة ضمن مسلسل استهداف المقاومة والرأي الحر والكلمة الصادقة

  .البيان
يماوي الذي اعتقل منذ نحو شهر على أحد الحواجز العسكرية في رام اهللا، هو وأفادت الوزارة أن الر

  .أسير محرر قضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ما يزيد عن اثني عشر عاماً
  29/11/2010قدس برس، 
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  واعتقاالت الضفة لتعطيل المصالحةً.. خطير ويحتاج توضيحاً" ويكيليكس"ما كشف عنه : أبو مرزوق .10
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق : أحمد إدريس -و محفوظ حبيب أب

أن ما كشفه موقع ويكيليكس من معلومات سرية يعرض ما لدى المسؤولين األمريكيين ووزارة 
خارجيتهم وسفاراتهم، من دورٍ مشبوه لما يقومون به في المنطقة، أدى إلى احتالل العراق، وإعطاء 

خضر بعد ذلك للحرب على قطاع غزة، وفيما يتعلق بالمعرفة المسبقة للسلطة الفلسطينية الضوء األ
والقاهرة بتوقيت الحرب على غزة قبل وقوعها، حسبما نشر الموقع، قال أبو مرزوق في تصريحٍ خاص 

 إن ما تم الكشف عنه من تورط للسلطة الفلسطينية والقاهرة، يحتاج إلى توضيحات من": "السبيل"لـ
األطراف المعنية، وهذا إن صح فهو أمر خطير للغاية، وهو يمثل عداء واضحاً لحركة حماس، وتعاونا 

  ".مع العدو اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
ما كشفه موقع ويكيليكس ليس بالجديد، فالواقع على األرض أثبت الكثير من األحداث : "وأضاف

ليس أدل على ذلك من تورط السلطة الفلسطينية في الحصار المفروض والسياسات العدائية لحماس، و
، ومن اختطافات واعتقاالت لكوادر الحركة في الضفة الغربية ال زالت فصولها مستمرة "على قطاع غزة

  ".إلى اآلن
وحول الموعد الجديد الستئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس، الذي كان مقرراً له أن يستمر بعد عيد 

من طلب تأجيل الحوار هو القيادي في فتح : "ضحى المبارك، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماساأل
عزام األحمد وليس نحن، حيث طلب األحمد تأجيل الحوار لما بعد عقد اجتماع المجلس الثوري لحركة 

  ".نافتح، إال أن االجتماع انتهى ولم يبادر عزام األحمد باالتصال حسبما كان متفقاً بين
: وفيما يخص تصريحات األحمد من أن حركة حماس غير متفقة على مطالب مكتوبة، قال أبو مرزرق

عزام األحمد يعلم جيداً أن : "، وأضاف"عزام األحمد قال الكثير من الكالم الذي يحتاج للدقة واللباقة"
ل فض االجتماع حماس جادة في التوصل التفاق، ونحن من طرفنا سلمنا وفد حركة فتح مطالبنا قب

األخير في دمشق، التي تتعلق بموقفنا من اللجنة العليا، ولجنة األمن، وبأن تكون هذه اللجان بالتوافق بين 
  ".غزة والضفة

وأشار إلى أن حركة فتح وقعت على ورقة المصالحة، وبالتالي ال يحق لها تقديم مالحظات جديدة، 
  .لتشاور على مالحظات حركة حماسوجلسات الحوار الحالية هي في األصل من أجل ا

مشدداً على أن حركة حماس معنية بإتمام المصالحة؛ إذ ال يقبل أن يستمر الوضع الفلسطيني على حاله 
من االنقسام؛ ألن في ذلك مصلحة صهيونية عليا، موضحاً أن االعتقاالت األخيرة من قبل أجهزة أمن 

تي كان آخرها اعتقال الداعية تمام أبو السعود، الهدف السلطة لكوادر حركة حماس في الضفة الغربية، ال
  .منها إفشال أي تفاهمات فلسطينية فلسطينية تنهي حالة االنقسام الحالي

  30/11/2010السبيل، عمان، 
  

  سيحدد نهاية الشهر  للمصالحةجديد   موعد:األحمد .11
حماس  المصالحة مع حركةفتح ومسؤول الحوار من أجل " انتقد عضو اللجنة المركزية في حركة: عمان

هما عبد اهللا اإلفرنجي وروحي فتوح " فتح"حماس في غزة لعضوين من  بشدة منع حكومة عزام األحمد
ال بد من التأكيد أوال أن زيارة اإلفرنجي وفتوح إلى غزة هي زيارة عائلية ال : "من دخول غزة، وقال

جر لرد فعل ونقول إن ما أقدمت عليه ، نحن لن نن"فتح"عالقة لها بأي مهمة سياسية ذات صلة بـ 
من " فتح"من منع اإلفرنجي وفتوح من زيارة غزة ليس هو األول، فقد منعت قال ذلك أعضاء " حماس"

المشاركة في أعمال المجلس الثوري ومنعت الحركة الشعبية من االحتفال في غزة بذكرى انطالقتها، 
، نحن لن نلتفت لتلك التصرفات واجراءات "ماسح"وهذه لألسف ممارسات إسرائيل أصبحت منهجا لدى 

  ".في غزة" حماس"مليشيات 
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الزالت قائمة، وأكد أن اجتماعا جديدا مرتقبا بين " حماس"وأشار األحمد إلى أن حوارات المصالحة مع 
الحركتين سيتم تحديد موعده نهاية الشهر الجاري قبل التوجه إلى القاهرة لتوقيع ورقة المصالحة 

نحن في اجتماع دمشق األخير اتفقنا على االتصال مع بعضنا نهاية الشهر لتحديد : " وقالالمصرية،
إلى مصر " حماس"موعد الستكمال الحوار، وسنفعل ذلك خالل األيام المقبلة لترتيب موعد للحوار لذهاب 

  ".لتوقيع الورقة المصرية
ورقة المصرية، ونفى أن يكون مطلب على ال" حماس"وأشار األحمد إلى أن الطريق اآلن سالكة لتوقيع 

عندما التقينا في دمشق أخيرا تبين أنه ال توجد : "الشراكة األمنية هو ما يعطل اتفاق المصالحة، وقال
ليست لديها أي تحفظات وطالما أنها " حماس"على الورقة المصرية، وطالما أن " حماس"تجفظات لدى 

أما مسألة الشراكة األمنية، فالشراكة . أن توقع عليهاهي التي صاغت هذه الورقة فإن المطلوب منها 
األمنية ال وجود لها في أي دولة من الدول وما ينظم أجهزة األمن هو القانون الذي يمنع العمل الحزبي 

  ".داخل المؤسسة األمنية
" فتح"رية الشراكة األمنية  لم أسمعها في الحوار، وما ورد في الورقة المص"أقسم باله إن كلمة : "وأضاف

لماذا لم توقع : ال تحفظات لديها بشأنها لكنها لم توقع عليها، والسؤال هو" حماس"لديها تحفظات عليه و
  .  ، على حد تعبيره"فتح"وليس لدى " حماس"؟ والجواب بالتأكيد على هذا السؤال لدى "حماس"

 29/11/2010قدس برس، 
  

  ك إعادة تقييم لكل الخطوات السابقة  وهنا عباس للرئيسانتقلملف المصالحة : اإلفرنجي .12
أعلن عبد اهللا اإلفرنجي عضو الوفد الرئاسي الفلسطيني الذي منعه رجال أمن : أشرف الهور -غزة 

يتبعون للحكومة المقالة من دخول غزة مع روحي فتوح مساء أول أمس للقاء الفصائل الفلسطينية أن 
د عباس، وأنهم ال يفكرون مجدداً في القدوم مرة ملف المصالحة أصبح اآلن على طاولة الرئيس محمو

  .أخرى للقطاع
قيام أفراد من أمن حركة حماس بمنعه مع فتوح ' القدس العربي'واستهجن اإلفرنجي في تصريحات لـ 

من اجتياز الحاجز األمني المقام على أطراف بلدة بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة للوصول إلى 
سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس، للحديث عن مدينة غزة، للبدء في عقد 

  .ملف المصالحة
أصبح ملف المصالحة مع حركة حماس على طاولة الرئيس 'وأشار إلى أنه عقب تعثر دخولهم للقطاع 

ا الملف إعادة تقييم كل الخطوات السابقة بخصوص هذ'، الفتاً إلى أن هذا األمر يعني أنه ستتم 'أبو مازن
  .'يتابع بشكل جدي ملف المصالحة'، وأكد اإلفرنجي أن الرئيس عباس 'لوضع سياسة أوضح

  30/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لمتابعة القضايا اليومية في غزة والضفةوحماسلجنة مصغرة من فتح  .13
لسطين، أن صرح محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير ف: القدس المحتلة

االجتماع الذي عقد ظهر امس بمدينة غزة ، بمشاركة كافة القوى الوطنية واإلسالمية بما فيها فتح 
، حيث "القوى الوطنية واإلسالمية"وحماس هو تواصل مع اجتماعات سابقة بهدف إحياء العمل بصيغة 
  .لوطنيةيأتي في إطار الجهود وتهيئة األجواء إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ا

وذكر خلف أن االجتماع تمخض عنه االتفاق على عدد من القضايا الهامة وفي مقدمتها االستمرار بالعمل 
كما كانت عليه في السابق مع إجراء بعض التطويرات ، واعتبار هذا " القوى الوطنية واإلسالمية"بصيغة 

ة مصغرة ذات فعالية وتأثير من كما اتفق االجتماع على أن ينبثق عن هذا اإلطار لجن. اإلطار دائم
فصائل فاعلة وتشارك بها فتح وحماس تهدف لمتابعة القضايا اليومية والحياتية للمواطنين والعمل على 
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حلها مع جهات االختصاص والمسؤوليين، واتفق أيضاً على تشكيل لجنة مماثلة في الضفة الفلسطينية 
لمتعلقة بهذا اإلطار فقد تم االتفاق على نقاشها في أما حول اآلليات ا. تعمل في ذات السياق والمهام

  .اجتماع الحق
وقد أكد  .يتم العمل بها في الضفة ولكنها بحاجة إلى تطوير" القوى الوطنية واإلسالمية"ويذكر ان صيغة 

خلف على أهمية ان تمارس القوى دورها للضغط من أجل إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية 
هذا واجتمعت القوى الوطنية . ية مواجهة التحديات التي تهدد مشروعنا الوطني الفلسطينيإلمكان

واإلسالمية وممثل عن شبكة المنظمات األهلية في غزة بدعوة من النائب جميل المجدالوي القيادي في 
عزيز آليات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وذلك في إطار تفاعل القوى الوطنية واإلسالمية ، وبهدف ت

وأكد المجتمعون في بيان لهم على تواصل هذا االجتماع واستمراريته لتعزيز . التعاون والتنسيق بينها
  .مقومات الصمود الوطني والعمل على صون حرية المواطن الفلسطيني وكرامته

عليات وقرروا تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الحياتية ولصياغة تصور آللية عمل تضمن إشراك قوى وفا
أخرى في المجتمع تخدم تحقيق أهداف اللقاء بشقيه الوطني واالجتماعي وكذلك االتصال مع امتدادات 
القوى بالضفة الفلسطينية لتفعيل أطر مناظرة تساهم في تحقيق التنسيق والتواصل الوطني ، بما يعزز من 

سات االحتالل اإلسرائيلي مقومات الصمود الوطني ويضمن توفير الحريات الديمقراطية والتصدي لسيا
  .وممارساته العدوانية واالستيطانية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا

  30/11/2010الدستور، عمان، 
  

  بخصوص غزة ليست بالجديد" ويكيليكس"وثائق : البردويل .14
فيما يتعلق " ويكيليكس"أكد القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل أن ما كشفه موقع : غزة
رب على غزة حول المعرفة المسبقة لرئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس وحركة فتح بجدية بالح

وقال البردويل، في تصريح صحفي ، إن  .شن هجوم صهيوني على قطاع غزة، هو أمر ليس بالجديد
حماس  لم تستبعد قبل نشر الوثائق أن تكون فتح وسلطة عباس ساهمت بشكل أو بآخر في الحرب ضد 

  .غزة إلسقاط حكم الحركة، ومن ثم استعادة زمام األمور بيدها
وحول تحدث تقارير ويكليكس عن وجود فعلي للفيتو األمريكي على المصالحة وإثبات ذلك بالوثائق، قال 

أوالً الفيتو األمريكي كما تعلمون ليس خافياً على أحد، عباس نفسه صرح أن هناك "القيادي في حماس 
   ".ادات من فتح وعلى رأسها عزام األحمد صرحت أن هناك فيتو أمريكيفيتو أمريكي، قي

الفيتو األمريكي على المصالحة يمكن استنتاجه استنتاجاً، ويمكن معرفته عن طريق أدلة دامغة من "وتابع 
  ".خالل تصريحات للمعنيين من السلطة وحركة فتح لذلك ال غرابة في هذا األمر

بهدف ابتزاز عباس لمزيد من " ويكيليكس"ي المسئولة عما ينشره وأوضح البردويل أن واشنطن ه
هم لم يخرجوا هذه الورقة إالّ عندما شعروا بأن هناك : "الخنوع للشروط الصهيونية في التفاوض، وقال

تعثر وأمريكا ال تستطيع أن تقدم لهم أي شيء، اإلدارة األمريكية مضطرة لالنحياز للكيان الصهيوني 
  ".يةألهداف انتخاب

اعتقد أن عباس هو من اختار هذا الطريق بإرادته ويستطيع العودة عنه واالنضمام للصف : "وأضاف
الفلسطيني، وسيكون بطال حينها لكنه اختار الطريق األسهل وهو التعامل مع االحتالل، ولو رجع لشلكت 

 وتمسك بالحق له المرجعية الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس الحماية لكونه تمسك بالثوابت
  ".الفلسطيني، وهو ما يرفضه لغاية اآلن

  29/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   جديدة في القدس يقوض جهود السالماستيطانيةبناء وحدات : فتح .15
 وحدة استيطانية جنوب القدس 130دانت حركة فتح قرار المصادقة على بناء :  كفاح زبون- رام اهللا

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تقوض كافة الجهود الدولية وخاصة األميركية الرامية «المحتلة، معتبرة أن 
  .»الستئناف عملية السالم المتوقفة أصال بسبب سياسة االستيطان اإلسرائيلية

إن إسرائيل «: نسخة منه» الشرق األوسط«وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في بيان تلقت 
ستها االستيطانية بهدف خلق الوقائع على األرض لتحويلها إلى حقائق، ضاربة تسابق الزمن في سيا

بعرض الحائط القانون الدولي والنداءات من كافة أطراف ومؤسسات المجتمع الدولي، وهي بذلك تحاول 
قتل فكرة حل الدولتين وتدفع بالمنطقة إلى حالة من اليأس الكامل بشأن إمكانية التوصل للسالم العادل 

، مؤكدا أن حركة فتح لن تقبل بأي شكل من األشكال سياسة اإلمالءات واألمر الواقع التي »الشاملو
  .تحاول إسرائيل تمريرها

  30/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  الضفةبحماس تتهم أمن السلطة باعتقال ثمانية من أنصارها  .16
 األجهزة األمنية التابعة نه في بيان مكتوب وصل قدس برس نسخة ماتهمت حركة حماس: رام اهللا

  . للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال ثمانية من أنصارها في محافظتي نابلس وجنين
  29/11/2010قدس برس، 

  
   قوة إسرائيلية شرق غزةقصفتتبنى " سرايا القدس" .17

مسؤوليتها في بيان ” الجهاد“الجناح العسكري لحركة ” سرايا القدس“أعلنت :  وكاالت- عالء المشهراوي
  . عن قصف قوة إسرائيلية متوغلة شرق بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة بقذائف الهاون

  30/11/2010الحياة، أبو ظبي، 
  

   فتوح واإلفرنجي من دخول غزة منع تستنكر "الديمقراطية" .18
منع الحكومة الفلسطينية في أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن استنكارها وإدانتها : غزة

ووصفت  .الذي يضم روحي فتوح، وعبد اهللا اإلفرنجي، من دخول قطاع غزة" فتح"غزة وفد حركة 
الجبهة في بيان لها هذا اإلجراء باإلجراءا الخطأ، وانتهاكاً للحريات العامة، وال يساعد في خلق أجواء 

 حق القيادة السياسية والكوادر المناضلة من كافة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدة على
كما أكدت الجبهة على ضرورة صيانة  .القوى السياسية من التنقل والحركة بحرية داخل الوطن وخارجه

  .الحريات الديمقراطية وعدم المساس بها
 29/11/2010قدس برس، 

  
  ة االحتاللمشاريع التسوية السياسية هدفها شرعن: التقسيم في ذكرى قرار حماس .19

دعت حركة حماس سلطة رام اهللا إلى إعادة النظر في خيارات الرهان على المفاوضات بعد أن : دمشق
أصالة مشروع التحرر الوطني المقاوم، على قاعدة "ثبت فشل برنامج التسوية السياسية، والعودة إلى 

المركز الفلسطيني " تلقى في بيان لها ،" حماس"وجددت  ".التمسك بكامل الحقوق والثوابت الوطنية
 الصادر عن 181 لصدور قرار تقسيم فلسطين، بموجب القرار 63نسخة منه، بمناسبة الذكرى " لإلعالم

رفضها " قدس برس"، وأرسلت نسخة منه لـ 1947) نوفمبر( تشرين الثاني 29األمم المتحدة بتاريخ 
  .لهذا القرار
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وباطل؛ ألنّه يؤسس ويشرع الحتالل أراضي الغير بالقوة،  قرار ظالم 181قرار التقسيم : "وقال البيان
في مخالفة صريحة ألبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، واألسس القانونية واألخالقية التي 

مجددا رفضها لمشاريع التسوية القائمة، " حماس"ورفضت  ".أنشئت من أجلها منظمة األمم المتحدة
نرفض مشاريع التسوية السياسية " حماس"إننا في حركة : "ية، وقال البيانوتمسكها بالثوابت الوطن

الساعية لشرعنة االحتالل الصهيوني على أرضنا، وااللتفاف على حقوقنا الوطنية الثابتة، فمصير تلك 
المشاريع كافة االنهيار واالندثار ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، 

  ".مة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسوإقا
ندعو فريق أوسلو ودعاة االستسالم للواقع الرديء إلى إعادة النظر في خياراتهم بعد أن "وأضاف البيان 

ثبت فشل برنامج التسوية السياسية، وإلى العودة ألصالة مشروع التحرر الوطني المقاوم، على قاعدة 
  ".والثوابت الوطنيةالتمسك بكامل الحقوق 

نؤكّد تمسكنا بنهج الحوار مع أشقائنا : "على صعيد آخر أكد البيان على خيار التمسك بالمصالحة، وقال
في الوطن، وبخيار الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، داعين إلى وقف 

سياسي والمطاردة للمقاومة وأنصارها في التنسيق األمني مع االحتالل، وإلى وقف سياسة االعتقال ال
  ".الضفة الغربية لخلق بيئة سليمة لنجاح الحوار الوطني

 29/11/2010لفلسطيني لإلعالم، المركز ا
  

   بخطوات عملية تجاه حقوق الشعب الفلسطينياألمميةفتح تطالب المنظمات  .20
طين الى دولتين يهودية ودولة  لتقسم فلس63الذكرى الـ في ' فتح'أكدت حركة :  وليد عوض- رام اهللا

عربية فلسطينية استمرارها بالنضال والكفاح المشروع حتى استعادة الحقوق الثابتة والطبيعية والتاريخية 
ولفتت الحركة أنظار القوى الكبرى إلى إرادة المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق  .للشعب الفلسطيني

س في المنظمات األممية وعلى رأسها مجلس األمن الفلسطينية وطالبت الدول صاحبة القرار الرئي
والجمعية العمومية لألمم المتحدة التقدم بفاعلية وخطوات عملية ملموسة باتجاه إحقاق الحقوق المشروعة 

  .للشعب الفلسطيني
ان قضية الشعب الفلسطيني بما فيها قضية الالجئين وحقوقهم وعودتهم، والقدس كونها ': وأكدت الحركة

لدولة الفلسطينية فلسطين وإنهاء االحتالل االستيطاني في األراضي الفلسطينية هي أهم القضايا عاصمة ا
التي تشكل أسبابا للسلم والحرب في المنطقة، وأن الشعب الفلسطيني مصمم على استمرار كفاحه ونضاله 

 بعدالة قضية المشروع حتى يحقق أهدافه الوطنية، فشعوب العالم تؤيد وتتضامن مع شعبنا إليمانها
  .'الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والطبيعية في أرضه ووطنه فلسطين

 30/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  قرار التقسيم جاء ليصبغ شرعنة على اغتصاب فلسطين بعد وعد بلفور: الجهاد .21
 الى دولتين  لتقسم فلسطين63الذكرى الـ  في  اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي : اشرف الهور-غزة 

جاء ليصبغ شرعنةً على اغتصاب وطننا ' القرار األممي بالتقسيم بانه  أن يهودية ودولة عربية فلسطينية
وأكدت . 'الحبيب بعد وعد بلفور المشؤوم الذي منح الصهاينة حقاً بإنشاء وطنٍ قومي على أرض فلسطين

 واحدة ال تقبل التجزئة وال التقسيم الحركة خالل بيان صحافي اان فلسطين من بحرها إلى نهرها وحدة
، مشددةً على حق الشعب 'وال تتسع إال لشعبها وأهلها وال وجود لليهود الصهاينة فوق أي شبر من ترابها

الفلسطيني في المقاومة، حتى تحقيق كامل مطالبه المشروعة والتي تتمثل باألساس في إنهاء احتالل عن 
  .كامل أرضه

  30/11/2010القدس العربي، لندن، 
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   "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" في  ترفع مذكرة إلى بان"الديموقراطية" .22
، »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«أمس، ذكرى » الجبهة الديموقراطية في لبنان«أحيت 

ل في ووجه المسؤو. بتجمع دعت إليه في حديقة جبران أمام بيت األمم المتحدة في ساحة رياض الصلح
أحمد مصطفى مذكرة باسم اللقاء إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، طالبه فيها » الجبهة«
تنفيذ قرارات األمم المتحدة التي تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين على «بـ

  . »194جئين وفق القرار ، وعاصمتها القدس، وعودة الال1967كامل أراضيها المحتلة خالل عدوان 
الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لفرض استجابتها للقرارات الدولية واتخاذ «ودعت المذكرة الى 

تدابير عقابية بحق مجرمي الحرب اإلسرائيليين الرتكابهم جرائم ضد اإلنسانية، كما حصل في مناطق 
ب قوات االحتالل اإلسرائيلي من جميع مدن الضغط من أجل انسحا«كما طالبت بـ. »مختلفة من العالم

  . »وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس وفك الحصار عن قطاع غزة
  30/11/2010السفير، بيروت، 

  
    "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" في عين الحلوة في تعتصمقوى اليسار الفلسطيني : لبنان .23

نية في منطقة صيدا ومخيم عين الحلوة مناسبة يوم حولت القوى اليسارية الفلسطي :محمد صالح - صيدا
 تشرين الثاني، إلى لقاء تضامني مع المخيمات 29التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 

فنفذت جبهة اليسار الفلسطيني امس اعتصاماً عند مدخل . الفلسطينية ومع الحقوق المدنية للفلسطينيين
  . المخيم، شاركت فيه مختلف الفصائل

على ) ابو ايهاب(في منطقة صيدا خالد يونس » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«شدد مسؤول 
» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أما مسؤول . أهمية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية

 مشاريع التوطين  ورفض194في صيدا عبد اهللا الدنان فأكد على التمسك بحق العودة طبقاً للقرار 
عمر النداف داعياً إلى تحسين العالقات » حزب الشعب الفلسطيني«وألقى كلمة . والتهجير والوطن البديل

  . الفلسطينية اللبنانية وفتح حوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية
ايطة بالدفع نحو إقرار العقيد ماهر شب» حركة فتح«من جهته، طالب أمين سر شعبة عين الحلوة في 

ألن من شأن ذلك تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في «الحقوق اإلنسانية والمعيشية الفلسطينية في لبنان 
  . ، واالسراع بإعمار مخيم نهر البارد»مواجهة مشاريع التوطين

شعبي الناصري واختتم االعتصام بكلمة القوى واالحزاب اللبنانية ألقاها عضو المكتب السياسي للتنظيم ال
حاضنة وداعمة للشعب الفلسطيني حتى ينال «محمد ظاهر معاهداً الشعب الفلسطيني أن تبقى صيدا 

كما طالب بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه االنسانية والمعيشية . »حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة
  . كاملة في لبنان

 30/11/2010السفير، بيروت، 
  

  ركون ساكنا من أجل السالمح يالفلسطينيون ال: نتنياهو .24
رئيس ، أن  كفاح زبون- رام اهللا، عن مراسلها من 30/11/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم القيادة الفلسطينية بشدة، متهما إياها بمحاولة إفشال جهود 
إن إسرائيل تتخذ خطوات من أجل «: افيينوقال نتنياهو للصح. إطالق المفاوضات المباشرة مجددا

المضي قدما في العملية السلمية، أما الطرف الفلسطيني فال يحرك ساكنا،وهم يتفادون اتخاذ القرارات 
واعتبرت تصريحات نتنياهو تعبيرا عن الصعوبات . »الحاسمة، ويحاولون االلتفاف على المفاوضات

 أشهر مقابل حوافز 3، فيما يخص تجميد االستيطان لمدة  األميركي–التي تعتري االتفاق اإلسرائيلي 
أمنية وعسكرية، رغم أنه أكد مجددا أن إسرائيل تواصل االتصاالت مع الواليات المتحدة حول هذا 
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ويتمسك الفلسطينيون بموقفهم من أن العودة للمفاوضات تتطلب وقفا شامال لالستيطان يشمل . الموضوع
  .القدس

نحن نجري اتصاالت مع الواليات المتحدة : "نتنياهو قال، أن 29/11/2010، 48موقع عربواضاف 
لكن ذلك ال يتعلق بنا فقط، بل يتعلق بالطرف الفلسطيني . وهناك رغبة حقيقية للتقدم في العملية السياسية

ى وشدد نتنياهو عل .، مستبعداً اجراء تغييرات في اإلئتالف الحكومي الحالي"الذي لم يقدم على اي خطوة
  ".مشددة"ضرورة ان تشمل اي تسوية ترتيبات امنية 

، عبدالرؤوف أرناؤوط -، عن مراسلها من رام اهللا 30/11/2010، الوطن اون الين، السعوديةونشرت 
 نتنياهو ادعى في تصريحات خالل لقاء عقده مع رؤساء تحرير وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في أن

 فلسطين، أن الفلسطينيين غير مستعدين لالعتراف بدولة إسرائيل الذكرى الثالثة والستين لقرار تقسيم
  .دولة للشعب اليهودي

  
  "الموساد"تمير باردو مديرا لـ  نتنياهو يعين .25

اعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم إختيار نائب رئيس جهاز الموساد األسبق، تمير 
  .ئيس الحالي مئير داغانباردو، رئيساً جديداً للجهاز خلفاً للر

وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أن باردو شغل عدة مناصب في الموساد آخرها منصب نائب رئيس 
  .الجهاز، إال أنه استقال في العام الماضي بعد تمديد والية داغان بعام اضافي

  .وينتظر اختيار نتنياهو المصادقة النهائية للجنة التعيينات الحكومة
 سييرت متكال، الى جانب شقيق نتنياهو، -سنوات في وحدة النخبة في الجيش االسرائيلي وخدم باردو ل

  . عملية انتيبي، وتربطه عالقات وطيدة مع عائلة نتنياهو-يوني، الذي قتل في احدى العمليات العسكرية 
  .لةوقال نتنياهو أن لباردو خبرة طويلة في جهاز الموساد تمكنه من قيادته في السنوات المقب
  29/11/2010، 48موقع عرب

  
    "كيليكسيو"وثائق  بعد نشر "التحلي بالشجاعةإلى  الدول العربية زعماء"نتنياهو يدعو  .26

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم نشر البرقيات االميركية السرية اليوم لم يتسبب 
 عالقة الصحافة بالدبلوماسية، الفتاً الى اسرائيل بالضرر إلسرائيل، واصفاً أن اليوم هو يوم تاريخي في

تتبع اجراءات مشددة في مراسالتها وبرقياتها مع الدول االخرى وتتجنب ابداء مواقف حساسة في لقاءات 
  .موسعة تتجاوز الشخصين

 ودعا نتنياهو خالل اللقاء السنوي برؤساء تحرير الصحف االسرائيلية زعماء الدول العربية الذين كشفت
الوثائق انهم ضغطوا على واشنطن لمهاجمة ايران، دعاهم الى التحلي بالشجاعة وابداء موقفهم صراحة 

وقال إن أهم ما كشفته الوثائق هو ان عدة دول . وبعالنية، زاعماً ان ذلك يعزز فرص السالم في المنطقة
 مضيفاً ان زعماء عدة دول في المنطقة تشارك اسرائيل بأن ايران هي الخطر االكبر على السلم العالمي،

  .عربية اصبحوا يدركون أن التهديد الجديد وهو ايران
من تصريحات منسوبة للرئيس المصري حسني مبارك وصف فيها " ويكيليكس"ورا على ما نشره 

سأجيبكم كشخص أكثر ذكاء : "قال نتنياهو مداعبا" ذكي ووسيم ولكنه ال يفي بوعوده"نتنياهو بأنه 
  ".أحد أهم القادة في المنطقة وهو شريكنا في مساعي السالممبارك ..ووسامة

  29/11/2010، 48موقع عرب
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   وحدة 130صادق على بناء  تفي بلدية اإلحتالللجنة التخطيط  .27
 وحدة سكنية جديدة في المنطقة 130صادقت لجنة التخطيط في بلدية اإلحتالل في القدس اليوم على بناء 

  .ومستوطنة غيلو) جنوب القدس(يت صفافا المحتلة الواقعة بين بلدة ب
ووافقت اللجنة ذاتها على السماح ببناء وحدات سكنية في المنطقة التي حددت لبناء وحدات فندقية، 

  .وزعمت ان الحديث يدور عن أرض بملكية خاصة
وكانت اللجنة قد أرجأت بحث المشروع قبل عدة اسابيع اذ صادف موعد البحث لقاء رئيس الوزراء 

  .سرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتوناال
وذكرت وسائل اعالم اسرائيلية أن المصادقة على المشروع اليوم يتعارض والسياسة المعلنة لبلدية 
اإلحتالل بعدم السماح ببناء وحدات سكنية في مناطق معدة لمشاريع فندقية، في ظل ارتفاع عدد السائحين 

  .جانب الوافدين الى المدينةاأل
تقر وتعترف بتهمة "إلى ذلك، قال نتنياهو اليوم في لقاء مع محرري الصحف االسرائيلية إن اسرائيل 

  .، كما قال"فهذه عاصمتنا"في القدس المحتلة، وأن ذلك يجري بالعلن وال يتم بالسر " البناء
  29/11/2010، 48موقع عرب

  
  القدس كونها العاصمة االبديةب سنواصل البناء :"معا"لـنتنياهو الناطق باسم  .28

 أكد الناطق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي أوفير جندلمان، انهم سيواصلون البناء في مدينة :بيت لحم
القدس كونها العاصمة االبدية السرائيل، وان قرار التجميد لم يسر على هذه المدينة، معتبرا حي جيلو 

  " .العاصمة"حي يهودي من احياء بانه ليس بمستوطنة بل هو 
اإلذاعية أنهم في الحكومة االسرائيلية معنيون " معا"واعرب جندلمان خالل حديثه لنشرة أخبار شبكة 

 وحدة جديدة في مستوطنة جيلو بالقدس، 130بالعودة إلى المفاوضات، رافضا أية تنديدات ببناء وتشيد 
احد األحياء اليهودية داخل حدود دولة اسرائيل في أي اتفاق واصفا ما يقومون به بانها مشاريع بنائية في 
ان ما نقوم به من بناء وتشيد كله يدخل ضمن حدود دولة :سالم سيوقعونه مع الطرف الفلسطيني، قائال 

  .اسرئيل في أي اتفاق سالم مستقبلي مع الفلسطينيين 
اشرة فورا وبحث قضية المستوطنات وطالب جندلمان القيادة الفلسطينية بالعودة الى المفاوضات المب

  .وقضية القدس معهم 
وحول سؤاله عن جدية نتنياهو في االستمرار بالمفاوضات في ظل دعمه للمستوطنات ومطالبة القيادة 
الفلسطينية له بوقفها الستمرار والعودة لطاولة المفاوضات قال جندلمان ان قضية المستوطنات ليست 

 وانه اذا أرادت القيادة الفلسطينية حال لهذه القضية وقضية القدس يجب خاضعة المالءات او اشتراطات
  .عليها العودة فورا للمفاوضات دون شروط أو أمالءات 

  30/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "إسرائيل" لـ األميركيةالضمانات تؤيد اإلسرائيليينغالبية : استطالع .29
مع الواليات المتحدة التي تقضي بأن » الصفقة« إنهم يؤيدون  في المئة من اإلسرائيليين64قال : الناصرة

في مقابل حصولها على ) ال تشمل مستوطنات القدس(تجمد إسرائيل البناء في مستوطنات الضفة الغربية 
والتزام الواليات المتحدة إجهاض أي قرار في األمم » 35 -إف «طائرات حربية أميركية من طراز 

في المقابل، انقسمت اآلراء بين .  في المئة33 إسرائيل، فيما عارض الصفقة المتحدة لفرض تسوية على
أخرى تقضي بأن تكون فترة تجميد البناء أطول في مقابل التزام أميركي » صفقة«مؤيد ومعارض لـ 

 في المئة وعارضتها 48ممارسة ضغوط على ايران لمنعها من بلوغ قدرات نووية، اذ أيد صفقة كهذه 
  .نسبة مماثلة
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في جامعة تل أبيب و » برنامج افينس«ووردت هذه األرقام في إطار االستطالع الشهري الذي يجريه 
يديعوت «، ونشرت أمس في صحيفة »مقياس السالم«تحت عنوان » المعهد اإلسرائيلي للديموقراطية«

  .»أحرونوت
رائيلية بنيامين نتانياهو  في المئة من المستطلعين االنتقادات التي وجهها رئيس الحكومة اإلس74وأيد 

 49.5وأيد . للرئيس باراك اوباما بداعي أن األخير ال يقوم بعمل كاف لمنع ايران من بلوغ قدرات نووية
 في المئة عارضوا 43في المئة أن تقوم إسرائيل بمفردها بمهاجمة المنشآت النووية اإليرانية في مقابل 

يل أن تأخذ في حساباتها معارضة الواليات المتحدة لهجوم  في المئة ال ينبغي على إسرائ66وقال . ذلك
 في المئة اإلبقاء على سياسة 90وأيد . »في حال رأت إسرائيل ضرورة شن هجوم«على ايران 

 في المئة ادعاء دول كثيرة بأنه في مقابل 84التي تنتهجها إسرائيل، فيما عارض » الغموض النووي«
  .لنووي يجب عدم معارضة امتالك ايران لهالسماح إلسرائيل بامتالك السالح ا

 في المئة من اإلسرائيليين أنه يجب اللجوء إلى السالح النووي في حال نشبت حرب بأسلحة 50ورأى 
 في 66في المقابل، قال .  في المئة42تقليدية وشعرت إسرائيل أنها على شفا االنهيار، وعارض الفكرة 

لسالح النووي في حال تعرضت الى هجوم بأسلحة بيولوجية أو المئة إنهم يؤيدون لجوء إسرائيل إلى ا
  . في المئة في حال تعرضت إسرائيل إلى هجوم نووي89كيماوية، وترتفع النسبة إلى 

  30/11/2010، الحياة، لندن
  

   على تشديد السياسات المالية والنقدية"اسرائيل"صندوق النقد يحث  .30
يوم االثنين ان اسرائيل بحاجة لتشديد أكبر للسياسات المالية  قال صندوق النقد الدولي : رويترز– القدس

والنقدية الحتواء التضخم والحد من الضغوط التي تدفع الشيقل للصعود وخفض عبء الدين العام المرتفع 
  .الذي يثقل كاهل البالد

يرة االجل وأضاف البنك في تقرير أنه ينبغي على بنك اسرائيل المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة قص
  .على نحو يقلل قدر االمكان تأثير الشيقل القوى على المنافسة" وضع محايد"للوصول بالسياسة الى 

وقال الصندوق انه ينبغي أن تطبق الحكومة اجراءات خفض االنفاق بوتيرة أسرع مما هو مقرر مما 
  .يتيح ارتفاعا أبطأ لسعر الفائدة

  30/11/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  بين الدولتينالحرب  مليون ايراني في حال اندالع 28 اسرائيلي والف 800توقع مقتل  تسةدرا .31
يبدو القلق االسرائيلي من مواصلة طهران تطوير برنامجها النووي ومحاوالتها الحثيثة  :زهير اندراوس

مساء ) سويكيليك(القناع الواليات المتحدة االمريكية بتوجيه ضربة عسكرية اليران، كما كشف موقع 
االحد، اكثر واقعية، اذا اخذنا بعين االعتبار ما كشفت عنه دراسة امريكية اسرائيلية جديدة حول نشوب 

  .حرب مباشرة بين ايران والدولة العبرية
) سابان(فان احد اهم هذه االلعاب الحربية، قام بها مركز ) والال(وبحسب موقع االخبار االسرائيلي 

الوسط في واشنطن ورفعت توصياته الى مسؤولين بارزين في االدارة البحاث وسياسات الشرق ا
  .االمريكية

وزاد الموقع ان السيناريو االفتراضي، الذي اعده المركز الذي يملكه رجل االعمال االمريكي 
االسرائيلي، ايلي سابان، يشير الى ان المنطقة ستدخل في حرب طاحنة، من خالل ايعاز ايران لحلفائها 

  .رية وحزب اهللا وحماس باالنضمام الى مهاجمة اسرائيل بالقذائف الصاروخيةفي سو
وبحسب السيناريو عينه فان الهجمات االيرانية ستؤدي الضرار اسرائيلية محدودة، لكن حزب اهللا في 
المقابل سيطلق مائة صاروخ على مدينتي تل ابيب وحيفا، ويعمل على شل االقتصاد االسرائيلي، وثلث 
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 48سرائيل سيمكثون في المالجئ، ومئات االالف سيفرون من المدن المستهدفة، وبعد مرور سكان ا
ساعة على اندالع الحرب، تقوم اسرائيل بمهاجمة لبنان لمنع تواصل اطالق الصواريخ على اراضيها، 

:  منويتوقع الباحثون، الذين عكفوا على اعداد التقديرات، ان الحرب ستستدرج حتما على صفوفها كال
  . ايام8الواليات المتحدة، السعودية، دول الخليج، وتنتهي الحرب في غضون 

وذكّر الموقع االسرائيلي انّه على صعيد اخر، فان هناك في اسرائيل من يعتقدون بخالف هذا السيناريو 
االمريكي، ومنهم الدكتور موشيه فيرد الباحث في شؤون االمن، الذي نشر دراسة قبل عدة اشهر 

ان ايران لن تهاجم اسرائيل اذا ما :  السادات في جامعة بار ايالن، جاء فيها-صدرها مركز بيغينوا
ضربت االخيرة منشآتها النووية، وانما ستظهر نفسها على انها ضحية الهجوم االسرائيلي، وتنشط في 

  .الساحة الدبلوماسية، على حد تعبيره
خذين في التعاظم العسكري بقدرات ايرانية، باستهداف في المقابل، سيقوم كل من حزب اهللا وحماس، اآل

اسرائيل بصليات صاروخية مؤذية لها، وستلحق اضرارا جسيمة في الجبهة الداخلية االسرائيلية ليس 
بسبب الصواريخ القادمة من الشمال والجنوب فحسب، وانما قد نشهد من جديد تنفيذ عمليات انتحارية 

لغربية، الحقا، تشير الدراسة االسرائيلية، ستقوم ايران بتنفيذ هجمات منطلقة هذه المرة من الضفة ا
صاروخية شديدة القسوة على مراكز التجمعات السكانية االسرائيلية، وهو ما سيجعل هذه الحرب تمتد 

  .ليس فقط لعدة اشهر، وانما سنوات طويلة، على حد تعبير معد الدراسة
ي الى ان سيناريوهات اخرى خصصت اكثر تركيزا في مسالة في مضافًا الى ذلك، لفت الموقع االسرائيل

غاية االهمية والخطورة، تتعلق باعداد القتلى المتوقعين في جراء اندالع حرب نووية كهذه بين اسرائيل 
دراسة افتراضية على امكانية اندالع حرب نووية ) معهد االمن القومي (CSISفقد اجرى مركز . وايران

 800-200 من خاللها الى انها ستستمر ثالثة اسابيع، وسيقتل في اسرائيل ما بين في المنطقة، خلص
 مليون قتيل ايراني، اذا ما قررت اسرائيل توجيه ضربة نووية مضادة 28ـ 16الف انسان، فيما سيقع 

ه في السرائيل، وهذا الرقم يعيد الى الذاكرة تصريح وزير االمن االسرائيلي، ايهود باراك، الذي قال انّ
 الدولة العبرية ستعيد ايران االف السنين الى الوراء، كما ان حال اندالع حرب بين اسرائيل وايران، فان
رد الفعل االسرائيلي، بحسب باراك، لن ُيبقي في ايران من يعد ومن يحصي عدد القتلى والجرحى، على 

  .حد تعبيره
  29/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  ه في دمشقأعمالللهيئة الوطنية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني يختتم المؤتمر التأسيسي  .32

الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب "دعا المؤتمر التأسيسي لـ.): ب.ف.أ( ،48عرب 
 الحفاظ على وحدة األرض الفلسطينية إلى في دمشق /29/11  يوم االثنينأعمالهلدى اختتام " الفلسطيني

  .أراض تبادل وأي التفاوض أنواعني والتمسك بحق العودة ورفض جميع والشعب الفلسطي
 من العمل السياسي الجاري حالياً "أنواعتبر المنسق العام للهيئة بالل الحسن متحدثا لوكالة فرانس برس 

 التفاوض أساسخالل السلطة الفلسطينية وعملية التفاوض يبث فكر سياسي معين يقوم على 
 ال يوجد ذكر لقضية اإلطار واقتسام القدس وفي كل هذا األراضي وتبادل 67ود  حدإلىوالمستوطنات 

 الذي يجري الحديث األراضي تبادل مبدأ خطورة إلىولفت الحسن  ".فلسطين واصل المشكلة الفلسطينية
 مضيفاً"  عن طاولة المفاوضاتإلزالته نعمل أن يجب  خطير جداًاألراضي موضوع تبادل إن"عنه وقال 

 موجودة في األراضيهذه "ن أ إلى الحسن  وأشار".67 مبدأ نلغي األراضي عندما نقول تبادل إننا"
 لالستيطان في الضفة الغربية حيث تشكل نسبة المستوطنين األساسيالمناطق التي يوجد فيها المركز 

يها يسمح  فاألراضيهذه المستوطنات تحيط بمدينة القدس فمن يقبل بتبادل  " وأضاف".ةبالمائ 80فيها 
  ". على القدسإسرائيل سيطرة إلىببقاء القدس محاصرة بالمستوطنات مما سيؤدي 
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تملك فئة أو جماعة مهما كانت " الهيئة في بيانها على التمسك بحق العودة بوصفه حقا طبيعيا وال وأكدت
"  عبثياًراًمسا" فيه رأتالذي " كافة أشكال التفاوض مع العدو"ورفضت  ".صفته أو صفتها التالعب فيه

  ". لنصرة أسرانا في سجون االحتاللوإنساني وإسالميأوسع تحرك فلسطيني وعربي  "إلىداعية 
مشددة " صفة شرعية بعد انتهاء فترة التجميد" تجميد االستيطان لفترة محددة سوف يمنحه أنواعتبرت 

لجدار كليا، ال يمكن أن  المستوطنات واإزالةأن الوقف الجزئي أو الكلي لالستيطان اليوم ودون "على 
  ".يحقق دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة

 الفلسطينية والشعب األرض التأكيد على وحدة إلى عدة توصيات تدعو أعمالهواصدر المؤتمر في ختام 
  .الفلسطيني ومواجهة االحتالل عبر التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية

 وسوريا ولبنان واألردنن عدة شخصيات فكرية مستقلة من الداخل الفلسطيني وعقدت الهيئة المكونة م
  .29 في أعمالهانوفمبر واختتمت  / تشرين الثاني28 و27 مؤتمرها التأسيسي في دمشق يومي واألردن

  12/11/2010، 48موقع عرب 
  

  مبادرة يهودية القتحام األقصى وتلقي العلم بساحاته .33
 جمعيات يهودية إسرائيلية متدينة في اآلونة األخيرة مبادرة خاصة القتحام تقود:  ترجمة صفا–الناصرة 

المسجد األقصى المبارك، وإلقاء الدروس الدينية اليهودية في باحاته للطالب المتدينين، والتي ستقام 
  .بالقرب من باب المغاربة على ووجه الخصوص

مة الدروس في ساحات األقصى، بالتزامن مع عيد ، تأتي المبادرة إلقااإلسرائيليةوبحسب القناة السابعة 
اتضح لنا أن : "ونقلت القناة عن أحد منظمي المبادرة قوله ".تطهير الهيكل"المتدينين اليهود في ذكرى 

هناك من يتلقى العلم في األقصى، ولذلك قررنا أيضا تعليم أبنائنا، كما يفعل الجناح الشمالي للحركة 
قررنا جمع "وأضاف  ".لسطيني، حيث يجمع مئات الطالب في ساحات األقصىاإلسالمية في الداخل الف

طالب الدين اليهودي هناك، سندعوهم لتلقي العلم في منطقة األقصى، وسنشجعهم على ذلك من خالل 
  ". شيكل لكل طالب، تشمل وجبة فطور ومصروفات الوقود50إهدائهم 

ول ؤيمنع اليهود من الدخول للصالة فيه أجاب المسوحول إمكانية تلقي العلم في ساحات األقصى بينما 
 ".النية هي أن يقوم كل طالب قديم، بتعليم طالب جديد حول األقصى، وهكذا سيصل ما نريد للجميع"

بالنسبة للشرطة والمنع من قبلهم، يجب أن يعلم الجميع أن الواقع تغير، وأن هدفنا هو تعليمي : "وقال
وأشار إلى أنه في الفترة األخيرة  ".إلي إخالل بالنظام أو أي مواجهاتبحت، ال أعتقد أن ذلك سيؤدي 

  .زار األقصى عدد من الطالب اليهود المتدينين والذين تجولوا في ساحاته وتعلقوا العلم هناك
  30/11/2010، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  مشروع إسرائيلي لطرد العرب من عكا القديمة .34

فخري البشتاوي ومجموعة من مواطني عكا القديمة " جمعية عكا بلدي"ر رئيس حذ:  حسن مواسي-عكا 
بمحاولة ) عميدار" (اإلسكان الشعبي اإلسرائيلية"من قيام بعض المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها شركة 

  .إخالء عكا القديمة من سكانها العرب، وتشريدهم
نشور وزعته على العرب في عكا، عزمها بيع في م" شركة اإلسكان الشعبي اإلسرائيلية"وأعلنت شركة 

 لم يشتر الساكن داره فان الشركة وإذاالدور والعقارات التي هي تحت سلطتها للساكنين في البلدة القديمة، 
  ".تحتفظ لنفسها بحق بيع الدار لشخص آخر"

من ستة عقود هناك من يحاول في البلدية تحسين وتجميل وجه عكا، فخالل أكثر : "وقال فخري البشتاوي
من الزمن لم يفطنوا لهذا األمر، ومن خالل برامجهم تجفيف قسم من البحر من الناحية الشرقية الجنوبية 
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للمدينة والمعروف بشط العرب، وغير هذا من أعمال لتشجيع اليهود والمستثمرين األجانب على شراء 
  ". وتطويبها باسمهمالمرافق األثرية وبيوت عكا التي يعجز معظم السكان عن دفع ثمنها

من هو هذا اآلخر، الذي ستبيع " تساءلت فيه إلى ذلك أصدرت الجهات الفاعلة في أوساط عرب عكا بياناً
الشركة الدور له؟ إنه مستثمر من خارج المدينة، من أولئك الذين يشترون الخانات والعقارات والدور 

ي ثمن لتلك الدور حسب ما يقررها مخمنون من فهؤالء ال مشكلة لديهم في دفع إ! ذات األهمية السياحية
إلى أين سيذهب هذا المواطن العربي هو : دون أن يأبه أحد بالسؤال المصيري" عميدار"قبل شركة 

  ".بيته؟) شراء(وعائلته بعد أن حال ضيق ذات اليد بينه وبين 
  30/11/2010، بيروت، المستقبل

  
  ويهاجم مسيرة في غزةاالحتالل ينذر بهدم مسجد ومنزلين في الضفة  .35

 الخليل إبراهيم قرار بهدم مسجد اإلسرائيليأصدرت سلطات االحتالل :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 بهدم إخطاراًسلمت و  الجنوب من مدينة بيت لحم،إلى في قرية المعصرة آخرينعليه السالم ومنزلين 

 الشهر القادم 23 المسجد حتى تاريخ  والقائمين علىاألهالي أمهلتمسجد بدعوى عدم الترخيص، حيث ال
  .جل التقدم باعتراضات على هذه القراراتأمن 

واقتحمت قوات االحتالل أمس جنين وقرى بورين وقرى وبلدات، ميثلون، صانور، عجة، جبع، الرامة، 
جنوب جنين، وداهمت محال تجارية ومطاعم ومعصرة زيتون في قرية صانور، واستجوبت ) الزاوية

كما داهمت قوات االحتالل بلدات بيت كاحل، والسموع، . لمواطنين ولم يبلغ عن أي اعتقاالتعددا من ا
ويطا، والظاهرية، ودورا، وسعير، والشيوخ جنوب الضفة الغربية، وأقامت حواجز على مداخلها 

  .وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية
  . من محافظة الخليل مواطنا17ًقوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت  إنوقالت مصادر أمنية فلسطينية 

 مثلث زعترة جنوب مدينة نابلس وقاموا بوضع شمعدانا أمسهذا واقتحمت مجموعة من المستوطنين 
  .إسرائيليةيهودي ضخم في المثلث بواسطة رافعة 

 تجاه أسلحتهاران  برصاص قوات االحتالل التي فتحت نيأجنبيةوفي قطاع غزة أصيبت متضامنة 
  .تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقرب من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة

وكانت قد توغلت ظهر أمس عدة آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق 
  .بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

  30/11/2010الدستور، عمان، 
  

   غزةرصاص االحتالل شمال قطاعإصابة أربعة عمال حصمة ب .36
ين برصاص قوات االحتالل يصابة أربعة عمال فلسطينإكدت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم أ :غزة

إن قوات "وقال الناطق باسم الخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية  .اإلسرائيلي شمال قطاع غزة
فلسطينيين الذين كانوا يعملون على جمع الحصمة االحتالل فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على العمال ال

  ".والحجارة من مخلفات االحتالل شمال القطاع
  30/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   ن قرار هدم في القدس خالل العامين األخيري1322 :مؤسسة المقدسي .37

ن قيام قوات كشفت دراسة أعدتها مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ع:  محمد القيق–القدس المحتلة 
فلسطين "وقالت المؤسسة في بيان وصل . 1967 منزالً في القدس المحتلة منذ عام 1485االحتالل بهدم 

 قراراً بهدم منازل مقدسية خالل الفترة الواقعة 1322ن بلدية االحتالل في القدس أصدرت إ" أون الين
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ت بها تعد أكبر توثيق لالنتهاكات أن الدراسة التي قام" المقدسي"وذكرت .  فقط2010 و2009بين عامي 
اإلسرائيلية في القدس المحتلة، الفتة إلى أنها استعانت في توثيقها على مصادر متنوعة بينها شهادات حية 
لمقدسيين عانوا من سياسات االحتالل، كما اشتملت على مراحل متعددة تميزت كل منها بتوثيق شكل 

  .واحد من أشكال االعتداءات
  30/11/2010، أون الينموقع فلسطين 

  
   في القدس ألف وحدة جديدة50 سيتم بناء ما يزيد عن :"مركز القدس للحقوق االجتماعية"مدير  .38

في  " إنه"السفير" زياد حموري لـ"مركز القدس للحقوق االجتماعية"قال مدير : مجد سمحان أ-رام اهللا 
ا بسرعة جنونية من أجل تهويدها في ببساطة هم يبنون فيه. كل يوم نكتشف مخططاً جديداً في القدس

خالل السنوات القليلة المقبلة "وأضاف أنه . "أسرع وقت ممكن، وتحويلها إلى عاصمة للشعب اليهودي
 ألف وحدة جديدة، وسيتم زيادة عدد المستوطنين إلى نصف مليون، وتقليل عدد 50سيتم بناء ما يزيد عن 

 وخالل "إسرائيل"وأشار إلى أن . " عاصمة للدولة اليهودية ألفاً بهدف تحقيق حلمهم بقدس80العرب إلى 
  . األيام القليلة المقبلة ستعلن عن عشرات الوحدات الجديدة في مخططات مختلفة لتهويد القدس

 تحاول "إسرائيل" إن "السفير"قال رئيس دائرة الخرائط في مؤسسة الدراسات العربية خليل تفكجي لـو
، "2020القدس "، وذلك في إطار مشروع "عصرية"يل القدس إلى مدينة من خالل هذه المخططات تحو

  .  من العرب والبقية من المستوطنين%12الذي يستهدف تحويل القدس إلى مدينة يهودية بامتياز فيها 
  30/11/2010سفير، بيروت، ال

  
  قدسآالف األطفال يحرمون من العيش في ال:  تقطّع أوصال العائالت الفلسطينية"إسرائيل" .39

تتخذ أشكال الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في القدس المحتلة أشكاالً متعددة، : مجد سمحان أ-رام اهللا 
فمن هدم المنازل، إلى سحب بطاقات الهوية، إلى الحرمان من حقوق مكفولة بموجب القانون، تمتد 

  .  للهوية الفلسطينية الخضراءالمعاناة لتطال المواليد الفلسطينيين الجدد الذين يكون أحد أبويهم حامالً
 "المواطنة"ورفضت المحاكم اإلسرائيلية عشرات االلتماسات والدعوات التي وجهت إليها لمنح حقوق 

  . لهؤالء األطفال
 زياد حموري إن هذه القرارات تحرم العائالت "مركز القدس للحقوق االجتماعية"ويقول رئيس 

كيف يمكن لعائلة األب فيها مقدسي، واألم من رام اهللا، أن " الفلسطينيين من العديد من الحقوق، موضحاً
  . "تعيش مقطعة األوصال ال تستطيع فيها األم العيش وابنها مع رب العائلة بشكل طبيعي؟

 أبناءها أن تفصح عن أسمائهم حتى ال يؤثر ذلك على "إسرائيل"ورفضت عائالت فلسطينية لم تسجل 
  . م شمل عائالتهم ليتمكنوا من العيش في مدينة القدس يبنونه للحصول على ل"أمل ضعيف"

منذ خمس سنوات أحاول تسجيل أطفالي في القدس، ": "السفير"ر لـ. أ. وتقول المواطنة الفلسطينية ف
في "وتضيف . "لكنهم لم يقبلوا، وقالوا لنا عليكم االنتظار بالرغم من أننا استوفينا جميع الشروط المطلوبة

نا أن نثبت أننا نعيش في القدس منذ سنتين، فأثبتنا لهم ذلك، إذ أننا نسكن في منطقة كفر البداية طلبوا م
والحقاً طالبونا بأن نواصل العيش مع أطفالنا لثالث سنوات حتى نحصل على تسجيل موقت، وقد . عقب

  . "قناونحن بانتظار أن نرفع قضية أمام المحاكم للحصول على حقو. قمنا بذلك، ولم يعطونا ردوداً
وتشترط إسرائيل على العائالت، التي يكون فيها احد الزوجين فلسطينياً حامالً الهوية الخضراء، أن 

، وهي مناطق شبه بدائية محرومة من "كفر عقب"تعيش في حدود البلدات الواقعة خارج الجدار مثل 
اإليجار، فيما تمنح أحياناً، معظم الخدمات، وتعاني من انتشار الجريمة والمخدرات والفقر وارتفاع بدالت 
  . ولحاالت قليلة، حق اإلقامة داخل المدينة حتى الحصول على األوراق المطلوبة
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 دفع "حقوق المواطنة" للحصول على "إسرائيل"ـويشترط في من يعيشون داخل مناطق خاضعة ل
  . يمون في المدينةضرائب سنوية باهظة، وتأمينات اجتماعية، وإحضار مئات األوراق التي تثبت أنهم يق

 اإلسرائيلية، التي تُعنى بشأن الدفاع عن قضايا األطفال المحرومين من "هموكيد"وبحسب مؤسسة 
تسجيل أطفاٍل مقدسيين في سجل السكان "التسجيل في القدس، فإن وزارة الداخلية اإلسرائيلية تمتنع عن 

وتشير المؤسسة إلى أنها تتولى . "الفلسطينيةالتابع للوزارة، بحجة أن أحد والديهم من حملة بطاقة الهوية 
 طفالً فلسطينياً يعانون من هذه المشكلة، ورفضت المحكمة البتّ في قضاياهم ألسباب لم 90حالياً ملفات 

  . ألف طفل مقدسي آخر يعانون من المشكلة ذاتها20تذكرها، موضحة أن نحو 
مواطنة الذي يتيح لفلسطينيين الحصول على الهوية  ما ُيسمى بقانون ال2002 في العام "إسرائيل"وجمدت 

كما قررت في الفترة ذاتها تجميد . اإلسرائيلية الزرقاء حال زواجهم من فلسطينيين أو يهود يحملونها
النظر في جميع طلبات لم الشمل المقدمة إليها من مواطنين فلسطينيين يحمل أحدهم بطاقة الهوية 

  . قة هوية فلسطينيةالزرقاء، فيما اآلخر يحمل بطا
 ألف 30 آالف فلسطيني حقوقهم في اإلقامة داخل مدينة القدس، فيما يتردد أن نحو 10وفقد أكثر من 

فلسطيني آخر مهددين بفقدان اإلقامة الممنوحة لهم بموجب زواجهم من حملة الهويات اإلسرائيلية سواء 
  .أكانوا عرباً أم يهوداً

شروط عملية " إن "السفير"عون ملف تسجيل األوالد لدى إسرائيل لـويقول أحد المحامين الذين يتاب
األولى هي األطفال الذين ترفض إسرائيل تسجيلهم : التسجيل عموماً معقدة، وتنقسم إلى حاالت عديدة

 ويشترط أن يثبتوا مكان  عاما14ً-12، والثانية هم األطفال ما بين سن  عاما18ًألنهم تجاوزوا سن 
ات متواصلة للحصول على التسجيل الدائم، والثالثة هم األطفال الذين يولدون مباشرة سكنهم سبع سنو

ألبوين أحدهم فلسطيني الجنسية ويتطلب تسجيلهم على األقل عامين، ويشترط أن يكون ذووهم لبوا 
  . "شروط اإلقامة المتواصلة في القدس أو ضواحيها

ال تريد مزيداً من الفلسطينيين في "حاً أن إسرائيل ، موض"سياسي"وأشار المحامي إلى أن الملف برمته 
 للتأكد من "إسرائيل"ويضيف أن الطريقة التي تستخدمها . "القدس، وهذه إحدى وسائل تقليل أعدادهم

في بعض الحاالت تكون العائلة "تطبيق شروط الحصول على تسجيل األوالد قابلة للتالعب، الفتاً إلى انه 
قد أحضرت جميع الوثائق المطلوبة، لكن يعمل رجال متخفون من وزارة الداخلية اإلسرائيلية وشركات 
خاصة على إجراء زيارات مفاجئة لمكان سكنهم، وفي حال كانوا خارج المنزل ألي سبب، ترفض 

عندما تتم المماطلة مثالً حتى يتجاوز عمر "ويشير المحامي إلى أنه . "معامالتهم وعليهم البدء من جديد
  ." عاماً يكون من شبه المستحيل الحصول على الهوية الزرقاء14المولود سن 

  30/11/2010سفير، بيروت، ال
  

   لقمة سائغة لمعاول االحتاللاألغوار بالمفاوضات أو بدونها .40
الصفائح المعدنية لألغنام  من فقد منزله ومنزل والده وبيتاً: عاطف دغلس -األغوار الفلسطينية 

والمواشي، وزادت حياته مأساة وصعوبة، وصار همه الصمود على أرضه واإلصرار على العيش فيها 
من قرية يرزة في األغوار )  عاما46ً(تلك حال المواطن مثقال ضراغمة  .مهما كانت التحديات

 من ين فيها ومسجدها الوحيد، وعدداًالفلسطينية شمال الضفة الغربية، التي هدم االحتالل منازل المواطن
نت معاناته وأهالي قريته عقب عمليات الهدم .وروى مثقال للجزيرة .حظائر الماشية الخميس الماضي

الواسعة، حيث شيدوا خيمتين حصلوا على إحداها من الصليب األحمر الدولي في إطار مساعدة طارئة 
  . أرضهم التي يود االحتالل ترحيلهم عنهالتقيهم برد الليل وحر النهار، وتعزز صمودهم على
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 خمس مرات من أرضهم في منطقة خلة الشاقوف باألغوار، إلى ، حسب ضراغمة،فقد هجرهم االحتالل
لن يفلحوا في اجتثاثنا من أرضنا، "أن استقروا قبل أربع سنوات بأرضهم في قرية يرزة، وقال إنهم 

  ".وسنعيد البناء كلما هدموا
ألرض أكده رئيس المجلس القروي ليرزة مخلص مساعيد، وقال إن االحتالل ينفذه تحت هذا الطرد من ا

بحيث ُيمنع " أو محميات طبيعية، ذريعة التدريبات العسكرية، ويعتبر هذه المناطق مغلقة عسكرياً
  ".الفلسطيني من ممارسة أي دور وُيتاح للمستوطن كل شيء

 للمنطقة في "إسرائيل"وان الطوباسي تصعيد استهداف وأرجع محافظ طوباس واألغوار الفلسطينية مر
 لتهويد المنطقة وتفريغها من سكانها اآلونة األخيرة وتنفيذها مئات عمليات الهدم، إلى كون ذلك تمهيداً

 ألي أمل لقيام الدولة الفلسطينية في  لعملية السالم، وإحباطاً منها للمفاوضات وقتالًوترحيلهم، ورفضاً
، واستمرار السيطرة األمنية واالقتصادية أيضا على المنطقة باعتبارها 1967احتلت عام المناطق التي 

  .الطريق ألي حل مستقبلي فلسطينياً
أما مسؤول ملف االستيطان بشمال الضفة غسان دغلس فأشار إلى أن الصراع على األغوار لم ولن 

 باعتبارها مناطق نطقة مستهدفة إسرائيلياًيتوقف، فهي نقطة فاصلة بالنسبة للفلسطينيين لقيام دولتهم، وم
  قرية وتجمعا25ً ، حسب دغلس،فهناك .، وساحة لعمليات التدريب العسكري اإلسرائيليمغلقة عسكرياً

سكانيا فلسطينيا باألغوار تعرضت لعمليات هدم وقمع إسرائيلي وطرد ألهلها، خاصة منذ بداية العام 
وقال  .ى خالل فترة التجميد التي ادعتها إسرائيل قبل عشرة أشهرالجاري، وازداد البناء االستيطاني حت

نت إنه في ظل غياب الوحدة الوطنية وغياب الدعم المالي لتعزيز صمود األهالي باألغوار، .للجزيرة
إال أنه ومع ذلك لن يستمر في مفاوضاته إذا ما "ضعفت أوراق الضغط التي بيد المفاوض الفلسطيني، 

وقال إنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون هناك دولة ذات حدود مؤقتة أو  ".ابقي الطريق مسدود
دولة تنقصها السيادة، وخصوصا في مناطق األغوار والقدس الشرقية، مضيفا أن وضع قضية األغوار 
جانبا أو سحبها من أي مفاوضات أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة للفلسطينيين، داعيا في الوقت ذاته 

  .ز المقاومة الشعبية في األغوار ودعم صمود األهالي فيهالتعزي
عبد الستار قاسم أن المفاوض . بدون أوراق ضغط من ناحيته رأى المحلل السياسي الفلسطيني د

وأنه ذهب إليها "الفلسطيني لم تكن بيده أي أوراق ضغط أو قوة منذ بداية المفاوضات بمؤتمر مدريد، 
 في سياستها التقليدية "إسرائيل"لفلسطيني استمر في تفاوضه رغم استمرار وقال إن المفاوض ا". عارياً

المتمثلة في التوسع االستيطاني ومصادرة األرض وقتل الفلسطينيين واعتقالهم وهدم بيوتهم، وسط صمت 
 يمكن توفيرها في كل "إسرائيل"وقال إن أوراق الضغط على ". وهو ما يعني موافقته على ذلك"المفاوض 

ألن المفاوض ال يريدها باعتبارها تتعارض مع مصالح " لكنها تُضرب فلسطينيا بعرض الحائط، وقت،
  ".شخصية

 150من األغوار، التي تمتد مساحتها بطول % 13يشار إلى أن الفلسطينيين ال يستطيعون استخدام سوى 
مستوطن  آالف 10 من خالل ، كم، وألغراض زراعية، بينما يسيطر االحتالل25-15كم وبعرض 

من األغوار، كما يسيطر االحتالل على مصادر % 87 على ما يقارب ، مستوطنة12موزعين على 
  .المياه الجوفية والسطحية بالكامل

  30/11/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   بسبب استمرار االنقسامفي الضفة والقطاع حقوق اإلنسان أوضاعيستنكر تدهور " الميزان" .41
الفلسطيني لحقوق اإلنسان تدهور أوضاع حقوق اإلنسان الداخلية بسبب استنكر مركز الميزان : غزة

 .استمرار االنقسام، واالنتهاكات وعمليات االعتقال السياسي التي تمارسها السلطتان في الضفة وغزة
وقال المركز، في بيان أصدره أمس، إن األجهزة األمنية في الضفة تواصل عمليات االعتقال السياسي 
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وذكر أن الحكومة في رام اهللا تواصل حرمان العشرات من ". المربية تمام أبو السعود "وآخرها طالت
سكان القطاع من أعضاء ومناصري حماس من الحصول على جوازات سفر، فيما ردت الحكومة في 
غزة بحجز جوازات سفر للعشرات من نشطاء فتح وعدد من العاملين في أجهزة السلطة في غزة، 

  . العديد منهم واحتجازهم لساعاتويتواصل استدعاء
  30/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  مئة ألف رسالة من فلسطينيي العالم إلى األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيليأكثر من  .42

عتمة ... ال غرفة التحقيق باقية وال زرد السالسل... إلينا ترجعوا أنوعد علينا : " محمد يونس–رام اهللا 
بهذه . "يا ظالم السجن خيْم، إننا نهوى الظالما، ليس بعد الليل إال فجر صبح يتهادى... السجون لن تدوم

 في سجون أسير 6400 إلى فلسطيني رسائل وجهوها ألف من مئة أكثرالعبارات ومثلها، استهل 
 األسرى نظمتها وزارة شؤون " أسيرةأواكتْب رسالة ألسير "، ضمن حملة بعنوان اإلسرائيلياالحتالل 

 وخمسون فلسطينياً من الوطن والشتات، ألفوشارك في الحملة مئة  . في محنتهماألسرىف مساندة بهد
  .واألردن في لبنان وسورية بينهم المئات من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، خصوصاً

الحملة تحولت استفتاء " والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، إن األسرىوقال وزير شؤون 
 الحملة وتوجيه إلى االنضمام إلى العدد الكبير من الفلسطينيين الذين بادروا إلى، مشيراً "سانياً ووطنياًنإ

 1967 المتواصلة منذ عام اإلسرائيلية سياسة االعتقاالت إنوقال قراقع  .أسيرة أو أسير إلىرسالة 
  . طفالًألف 25لفاً من اإلناث، ونحو أ 13 ألف فلسطيني وعربي، منهم نحو 760طاولت 

  . في جامعة القدساألسيرة للحركة "بو جهادأ"وستعرض نماذج من الرسائل في متحف 
  30/11/2010الحياة، لندن، 

  
   هدية فلسطينية لنلسون مانديالالصدفمجسم لمدينة القدس من  .43

 غوالً لمدينة القدس مش والمحررين الفلسطينية يوم االثنين مجسماًاألسرى قدمت وزارة شؤون :رام اهللا
 نلسون مانديال بمناسبة يوم التضامن مع الشعب أفريقي الزعيم الجنوب إلىمن الصدف بطريقة يدوية 

 أفريقيا ممثل جنوب إلى والمحررين الذي سلم الهدية األسرىوقال عيسى قراقع وزير شؤون  .الفلسطيني
قدس عاصمة الدولة الفلسطينية نقدم هذه الهدية وهي عبارة عن مجسم لل"لدى السلطة الوطنية في رام اهللا 

 أحد رموز الحرية والمناضلين ضد الظلم واالحتالل والتمييز إلىالتي يحاول االحتالل عزلها وتهويدها 
  ."العنصري القائد والمناضل الكبير نلسون مانديال

 نلسون مانديال" الفلسطيني خالل مشاركته بالمؤتمر الصحفي أن األسيروقال قدور فارس رئيس نادي 
  ."كان مصدر الهام لكل المناضلين ضد الظلم واالحتالل حتى اليوم

 في السجون  عاما32ً الفلسطيني المحرر سعيد العتبة الذي أمضى األسيروشارك في تقديم الهدية 
  . في تلك السجون عاما27ً السكر الذي أمضي أبو المحرر أحمد واألسير اإلسرائيلية

  29/11/2010وكالة رويترز، 
  

   بشأن تخفيف الحصار عن غزةابالتزاماته الوفاء في منظمة دولية يؤكد فشل تل أبيب 22ـ  لتقرير .44
 منظمة معنية ببناء السالم وحقوق اإلنسان 22 أكد تقرير أصدره أمس تحالف دولي من :أسماء الحسيني

تخاذها في  الحصار غير شرعي على قطاع غزة والتي تم ا"لتخفيف"والتنمية أن اإلجراءات اإلسرائيلية 
  .أعقاب الضغوط الدولية لم تحقق سوى تغييرات طفيفة على محنة السكان المدنيين في غزة

 تحرك دولي متجدد لضمان الرفع الفوري وغير المشروط والكامل إلى منظمة دولية 22ـ ودعت ال
م من تراجع الوضع في غزة على الرغ: اآلمال الضائعة" وعنوانه ،وقال التقرير .للحصار على غزة
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، لكنها لم تفعل سوى القليل "إسرائيل"ن المجتمع الدولي قد خفف من ضغوطه على إ ،" الحصار"تخفيف"
 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، نصفهم من 1.5 لتخفيف القيود المفروضة على الحياة اليومية لـ جداً

 للحصار في تدابير  لم تغض الطرف عن العناصر الرئيسية"إسرائيل"وأضاف التقرير أن . األطفال
 التي اتخذتها فحسب، مثل رفع الحظر المفروض على الصادرات من غزة، لكنها أيضا فشلت "التخفيف"

  .حتى اآلن في الوفاء بااللتزامات الرئيسية التي تعهدت بها
 بتوسيع ورفع معدل واردات مواد البناء التي تحتاجها بشدة مشاريع األمم المتحدة "إسرائيل"وقد وعدت 

وغيرها من المشاريع الدولية األخرى مثل المدارس والمراكز الصحية والمنازل ومحطات الصرف 
 / كانون األولالصحي، حيث تدمر الكثير منها أو لحقت به أضرارا جسيمة خالل الهجوم العسكري في

  ومحدوداًئاًولكن في الواقع يبين التقرير أن التقدم كان بطي. 2009يناير / كانون الثاني و2008ديسمبر 
  مشروعا25ً حتى اآلن إال على استيراد المواد الالزمة لبناء "إسرائيل"ولم توافق . منذ هذا التعهد

 قطاع إعمارمن خطة منظومة األمم المتحدة إلعادة % 7متمثلة في مدارس وعيادات، أي فقط  لألونروا،
يها، فإن قدر قليل جدا فقط من مواد البناء وحتى بالنسبة لهذه المشاريع التي تمت الموافقة عل. غزة بأكمله

  .المطلوبة هي التي سمح لها فعليا بالدخول إلى غزة حتى اآلن
 ألف شاحنة من مواد 670وأشار التقرير، بوجه أعم، إلى أن األمم المتحدة قد قدرت أن غزة تحتاج 
وأوضح التقرير أنه لم يدخل . البناء إلعادة بناء أو إصالح األضرار المباشرة في اإلسكان وحده في غزة

 شاحنة في المتوسط من المواد الالزمة لجميع أغراض البناء في قطاع غزة وذلك منذ 715 سوى شهرياً
 ألن ونظراً. وبهذا المعدل، سوف يستغرق األمر عدة عقود لبناء البيوت الالزمة. "التخفيف"إعالن 

 ألف طفل 40ة لبناء مدارس جديدة، لم يتمكن األونروا لم تتمكن من الحصول على مواد البناء الالزم
  .مؤهل من االلتحاق بمدارس األمم المتحدة في بداية العام الدراسي الجديد

لم يصل سوى جزء بسيط من المساعدات الالزمة إلى "وصرح جيريمي هوبز، مدير أوكسفام الدولية 
إسرائيل بوعودها وعدم اتخاذ المدنيين العالقين في قطاع غزة بسبب الحصار، والشك أن عدم وفاء 

إجراءات من جانب المجتمع الدولي للمساعدة في رفع الحصار غير الشرعي قد أسفرا عن استمرار 
  ".حرمان الفلسطينيين في غزة من الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء

تي ال تزال محظورة  أدنى تأثير على الصادرات ال"للتخفيف"وقال التقرير إنه عالوة على ذلك، لم يكن 
ويقول التقرير أن هذا قد تسبب في غلق ثلثي الشركات الصناعية في قطاع غزة في . تماما حتى اآلن

حين أن الثلث المتبقي يعمل بقدرة جزئية، وذلك في الوقت الذي زادت فيه تدفقات السلع االستهالكية 
تطيعون تصدير منتجاتهم أو إعادة تشغيل الجاهزة مما يستقطع من حصيلة المنتجين المحليين الذين ال يس

  .شركاتهم، كما يوضح التقرير
فعلى الرغم من تصريح الحكومة اإلسرائيلية بااللتزام .  طفيفاًوأشار إلى أن حركة األفراد شهدت تغيراً

ة بتبسيط الدخول والخروج من والى غزة لعمال اإلغاثة اإلنسانية، يبين التقرير أن هناك، في الواقع، زياد
في رفض الدخول والخروج لموظفي اإلغاثة المحليين التابعين لوكاالت األمم المتحدة منذ اإلعالن عن 

وفي الوقت نفسه، ما زال سكان غزة محاصرين، وال يزال هناك حظر على حرية . "التخفيف"إجراءات 
على الرغم من و. حركتهم للسفر أو العمل أو الدراسة أو زيارة أفراد أسرهم وأصدقائهم خارج غزة

ارتفاع عدد رجال األعمال الذين سمح لهم بالسفر، لم يكن هناك أي زيادة في العدد اإلجمالي للفلسطينيين 
من مستويات ما قبل % 1الذين سمح لهم بمغادرة غزة من خالل المعابر اإلسرائيلية، أي أقل من 

  .2000االنتفاضة الثانية في عام 
 مسئولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي، السيدة كاثرين ، صرحتوفي معرض تعليقها مؤخراً

نحن نعتقد أن ما حدث في قطاع غزة غير مرض، وأن إسرائيل قد فشلت في الوفاء  "اشتون، قائلة
  ."بالتزاماتها بشأن تخفيف الحصار على قطاع غزة
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 الحصار "تخفيف"ا يسمى بـإن م"وصرحت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كيت ألن، 
على غزة ال يغير من حقيقة أنه ال يزال هناك حصار قاس وغير مشروع يعاقب بشكل جماعي كافة 

والتخفيف الحقيقي الوحيد هو تخفيف الضغوط الواقعة على السلطات اإلسرائيلية لوقف . السكان المدنيين
  ."هذه الممارسة القاسية وغير المشروعة

 CAFOD - CARE - منظمة العفو الدولية بريطانيا هي إصدار التقرير فيركت  شاالتيوالمنظمات 
AUSTRIA - CCFD-TERRE SOLIDAIRE - كنيسة السويد - كريستيان إيد - CORDAID 

 IKV PAX منظمة - منظمة المعوقين الدولية - الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان - دياكونيا -
CHRISTI-ق اإلنسان  االتحاد الدولي لحقو)FIDH (- مؤسسة المساعدات الطبية للفلسطينيين - 

 منظمة -) NRC( مجلس الالجئين النرويجي - MS Action Aid DENMARK -ميديكو الدولية 
 منظمة أنقذوا - RCT -- REDD BARNA - مجلس كويكر للشئون األوروبية -أوكسفام الدولية 
  . تروكير–األطفال بريطانيا 

  29/11/2010خبارية، الصومال، شبكة الشاهد اإل
  

   وإنهاء االنقسام"إسرائيل" رفض التفاوض مع تدعو إلى" في الشمال لجنة الالجئين: "لبنان .45
 إلى التمسك بحق العودة والدفاع عن القرارات "لجنة الالجئين وحق العودة في الشمال" دعت :البداوي

الهاي حيال جدار الفصل العنصري، وطالبت في التي اتخذتها األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في 
أحرار العالم للوقوف إلى جانب "بيان أصدرته أمس بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، 

رفض كل "ودعت الشعب الفلسطيني إلى . "القضية الفلسطينية وفضح سياسته االستيطانية والعدوانية
إنهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر حوار أشكال التفاوض مع العدو الصهيوني و

وطني شامل وتحديد استراتيجية فلسطينية في مواجهة مخططات العدو الصهيوني واعتماد خيار المقاومة 
  ."حقا مشروعا في مواجهة االحتالل

  30/11/2010السفير، بيروت، 
  

  صليب القبر المقدس بولندا وسام أساقفةبطريرك القدس يمنح رئيس  .46
 فلسطين واألردن ثيوفيلوس الثالث وسام صليب القبر المقدس أعمال منح بطريرك القدس وسائر :عمان

للمطران سابا رئيس أساقفة وارسو وسائر األراضي البولندية للروم األرثوذكس وذلك تقديراً لخدماته 
" أم الكنائس"لمتينة التي تربط بطريركية القدس الجليلة للكنيسة والمجتمع البولندي وتعبيراً عن العالقات ا

  .والكنيسة البولندية
  30/11/2010الدستور، عمان، 

  
   الصحي للفرد في فلسطيناإلنفاق متوسط  دوالر سنويا165,5ً .47

 نظام حسابات صحية وطنية في توفير قاعدة إنشاءئيون على أهمية وإحصا شدد مختصون :رام اهللا
قطاع الخدمات الصحية من قبل مقدمي هذه الخدمات التي تساعد في التخطيط  على اإلنفاقبيانات حول 

  . الموارد المخصصة للنهوض في المجال الصحيإلنفاق األمثلالمستقبلي 
 بالتعاون مع وزارة الصحة حول لإلحصاءجاء ذلك خالل ورشة عمل نظمها أمس، الجهاز المركزي 

، بحضور وزير الصحة فتحي أبو IC من التعاون االيطالي الحسابات الصحية الوطنية الفلسطينية بتمويل
  . المركزي عال عوض، في رام اهللاإلحصاءمغلي والقائم بأعمال 

 في ، أعلن عن نتائجه في سياق الورشة، ارتفاعا2008ً-2000وبين تقرير للحسابات الصحية لألعوام 
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 إلى، 2000 مليون دوالر في عام 384.3 الصحي في األرض الفلسطينية من ما قيمته اإلنفاقمعدالت 
 خالل إنفاقهوبين النتائج أن متوسط نصيب الفرد من مجموع ما تم  .2008 مليون في عام 893.8

وأظهرت النتائج أن مساهمة قطاع األسر  . دوالر أميركي خالل العام الواحد165,5األعوام الثمانية، بلغ 
، حيث بلغ 2008-2000كانت األعلى خالل األعوام ) بمؤسساته المختلفة(المعيشية والقطاع الحكومي 
  . على الصحةاإلنفاقعلى التوالي من مجمل %35.4، و%37.4متوسط مساهمة كل منهما 

  30/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  فيالفلسطينياليونسكو تحتفي بالفن  .48
في باريس ) اليونسكو(شهد مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  :عبد اهللا بن عالي -باريس 

حيوية الثقافة الفلسطينية "االثنين افتتاح معرض لخمسة رسامين فلسطينيين، وصفت أعمالهم بأنها تعكس 
كانون  التي تستمر حتى الثالث من ،ويأتي تنظيم هذه الفعالية". وإسهامها األصيل في مقاومة االحتالل

 في إطار إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع ، ديسمبر المقبل/األول
  .  على قرار تقسيم فلسطين29/11/1947ذكرى تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 الذي يتألف ،رضوقال رئيس بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى اليونسكو السفير إلياس صنبر، إن المع
 يدل على أن فلسطين لم تنمح من الواقع الثقافي واإلبداعي العربي ،من لوحات لخمسة شبان مبدعين

 أن بعثته اختارت هذه السنة أن تمكن ،نت. في تصريح للجزيرة،وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني. والكوني
إلظهار حيوية وتجدد الثقافة الجمهور الفرنسي من التعرف على أعمال رسامين فلسطينيين صاعدين 

 ،إن لوحات هؤالء الشبان هي أيضا مبعث أمل ألنها تظهر أن الفلسطيني"وأضاف صنبر  .الفلسطينية
 إلى اإلبداع والخلق والبحث عن معاني  يظل تواقاً،رغم حياته اليومية التي تبدو فيها كل اآلفاق مسدودة

  ". الجمال
 بين مزجاً" أن هناك ، معتبراً"الثقافة هي أسمى صور المقاومة"ورأى ممثل فلسطين لدى اليونسكو أن 

في أعمال الرسامين المشاركين في المعرض، وهم عماد الطيب ورنا أبو لبن وبهاء " األصالة والمعاصرة
  . أبو دية وجاد سلمان ونورس شلهوب

  29/11/2010نت، .موقع الجزيرة
  

     التي يعاني منها الشعب الفلسطينيآن األوان لوقف الظلم واالنتهاكات: ملك األردن .49
قال الملك عبداهللا الثاني أنه آن األوان لوقف الظلم واالنتهاكات التي يعاني منهـا الـشعب                :  بترا –عمان  

الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه الطبيعي واألساسي في تقرير مصيره ونيل استقالله علـى ترابـه                
لى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلـسطيني          ، في رسالة وجهها إ    الملكوأكد   .الوطني

بول باجي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن األردن سيواصل تقديم جميع أشكال               
الدعم لألشقاء الفلسطينيين، وسيستمر في العمل بكل السبل الممكنة للفت أنظار العالم أجمع لعمق معاناتهم               

  . المحافل الدوليةفي مختلف
واعتبر جاللته أن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسالم إلـى           
جانب إسرائيل، يشكل السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي، ومـدخل تحقيـق الـسالم                

  .اإلقليمي الشامل
جهود لضمان تجاوز العقبـات التـي تعتـرض اسـتئناف           وشدد جاللته على ضرورة تكثيف مختلف ال      

المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ، مما يستوجب وقف جميع اإلجـراءات األحاديـة              
  .اإلسرائيلية ، وفي مقدمتها االستمرار في بناء المستوطنات
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 عن حقوق الشعب الفلسطيني ، والتي       وثمن جاللته الجهود المستمرة والحثيثة التي تبذلها اللجنة في الدفاع         

  .كان لها األثر العميق في حشد الدعم الدولي لقضيته العادلة
  30/11/2010، الدستور، عمان

  
   بشأن مواقفنا قراءات مجتزئةويكيليكسما ورد في وثائق : االردن .50

لكة من ملـف    اعتبر االردن االثنين بشأن  ما ورد في وثائق  نشرها موقع ويكيليكس  حول موقف المم                
  .إيران النووي يعكس تحليالت أو قراءات مجتزئة لمسؤولين أميركيين لهذه المواقف

وقال المصدر إن السياسة األردنية ثابتة ال تتغير في اعتبار الـصراع الفلـسطيني اإلسـرائيلي أسـاس                
مـستقلة علـى    الصراع في المنطقة، وأن حله على أساس حل الدولتين ا يضمن قيام الدولة الفلسطينية ال              

التراب الوطني الفلسطيني، وفي سياق إقليمي يضمن السالم الشامل، هو مـدخل حـل جميـع القـضايا                  
وأكد أن هذه هي المواقف التي يتحدث بهـا         . المتوترة في المنطقة، وشرط تحقيق السالم واالستقرار فيها       

لى غير ذلك في ما نسب إلى       المسؤولون األردنيون مع المسؤولين األميركيين وغيرهم، وان أي إشارة إ         
  .مسؤولين أميركيين يعكس مواقف هؤالء المسؤولين

  30/11/2010السبيل، عمان،
  

  الخطر الحقيقي على األردن" إسرائيل" ":الوحدة الشعبية" .51
هويـة وأرض وشـعب     (أكد حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني أن الخطر الحقيقي على األردن            

هيوني وسياسته العدوانية، والتي لم تستطع كل االتفاقيات والمعاهدات الموقعـة           هو الكيان الص  “) وسيادة
معه من تغيير هذه الحقيقة ولم تتمكن من إغالق ملف الصراع رغم محاوالت حرف بوصـلة الـصراع           

  .”وبقيت الحقائق على األرض تثبت أن وجهة الصراع هي مع االحتالل الصهيوني االستيطاني اإلحاللي
 تشرين الثاني   27 – 26 – 25حزب خالل مؤتمره الوطني الخامس، الذي عقد على مدى أيام           واعتبر ال 

طريقـنـا لتعزيز حضور الحزب على     .. االرتقاء بالبناء التنظيمي والكادر الحزبي    “ تحت شعار    2010
ة ، أن في مقدمة األولويات الوطنية هو استمرار النضال إللغـاء معاهـد            ”المستوى الوطني والجماهيري  

وادي عربة، وتفعيل دور القوى الشعبية في عملية مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيـد علـى                 
إستراتيجية المقاومة بديال عن إستراتيجية المفاوضات العبثية، والـدفاع عـن حـق العـودة لالجئـين                 

ية ومهمة قومية أيـضا،     الفلسطينيين التي بقدر ما هي مهمة فلسطينية فإنها بذات الوقت مهمة وطنية أردن            
، ورفض كل المشاريع والبرامج التي       )194( من خالل التمسك بهذا الحق المكفول بالقرار األممي رقم          

  .”تنتقص من هذا الحق أو تسعى لخلق البدائل له
  30/11/2010السبيل، عمان،

  
  تطالب بمقاطعة مؤتمر كلمات بدون حدود في حيفا" التطبيع النقابية" .52

طالبت النقابات المهنية المثقفين والمفكرين واالدباء االردنيين بمقاطعة مـؤتمر           : مد محيسن  مح -السبيل  
في مدينة حيفا الفلسطينية االربعاء المقبل ولمدة       ”  كلمات بدون حدود  “تنظمه الحكومة االسرائيلية بعنوان     

  .اربعة ايام
 بادي الرفايعة ان اللجنة باشرت بتحري        وقال رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية المهندس        

  المعلومات التي اوردتها الجهة المنظمة للمؤتمر بخصوص مشاركة اردنية في المؤتمر الذي يهدف الـى               
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ترويج اسرائيل  كدولة راعية لالدب والثقافة وليس كدولة محتلة معتدية تقـوم علـى العـدوان والقتـل                 
  .طينية والعربيةوتدميرالحضارة والتراث والثقافة الفلس

  30/11/2010السبيل، عمان،
  

   اإلسرائيلي ويستبدلونه بالتركيالجزرتجار أردنيون يرفضون  .53
ـ          :  عصام مبيضين  -السبيل " السبيل"أكد نقيب نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبو سنينة، ل

أضاف أبو سنينة إن التجار     و .خلو أسواق الجملة والمفرق تماما من أي منتجات خضار وفواكه إسرائيلية          
عوضوا استيراد الجزر اإلسرائيلي لتغطية النقص الحاصل في األسواق المحلية من سوريا وتركيا ودول              
أخرى مجاورة ، وذلك ينطبق على المانجا وبعض األصناف األخرى التي كانت تستورد بمثل هذا الوقت                

  .من العام من الكيان الصهيوني
  30/11/2010السبيل، عمان،

  
  أردوغان رفع شعار فلسطين ومواقفه تخطت الحدود : جنبالط  .54

النائب وليد جنبالط بمواقف رئيس وزراء تركيا ' اللقاء الديمقراطي'اشاد رئيس  : سعد الياس-بيروت 
أهمية خاصة ألنها تأتي في ظل ظروف 'رجب طيب أردوغان االخيرة في لبنان، ورأى في زيارته 

المستوى المحلي واالقليمي، وألنها تأتي ايضاً لتؤكد وقوف تركيا الى جانب حساسة ودقيقة ومعقدة على 
  .'استقرار لبنان ووحدته الوطنية وسلمه االهلي

ولقد أطلق . لقد تميزت الزيارة، باالضافة الى ذلك، بأنها رفعت شعار فلسطين وطنية وعربية'وقال 
من عكار بأن القضية المركزية االساسية هي رئيس الوزراء خاللها مواقف تخطّت الحدود، إذ أنه أكد 

فلسطين، كما ذكّر بمجازر صبرا وشاتيال التي تبقى في الذاكرة وال يجوز تناسيها تحت أي ظرف من 
  .'الظروف ألنها شكّلت إنتهاكاً صارخاً لحقوق االنسان وكل المواثيق الدولية

قع الطائفي والمذهبي والكياني وليعيد هذا الموقف التركي جاء ليخرج لبنان من خطاب التقو': واضاف
التأكيد على ترابط موقفه التاريخي مع الصراع المركزي في المنطقة وهو القضية الفلسطينية والصراع 

 االسرائيلي الذي بدأ يأخذ أشكاالً مختلفة مع إستمرار التوسع االستيطاني وتغيير معالم القدس -العربي 
وإذا كان الشيء بالشيء ُيذكر، فلقد فقدت القضية الفلسطينية 'وتابع . 'وسائر المدن الفلسطينية المحتلة

نصيرين من أنصارها هما إبراهام السرفاتي، ذاك اليهودي المغربي الذي دافع عن عروبة فلسطين وعاد 
الى الجذور التاريخية ليدرس أصل الشعب االسرائيلي وتبين له أنه غير موجود، وهو الذي عانى الكثير 

أما الثاني، فهو الكاتب اليهودي المغربي إدمون عمران المالح الذي ناصر . ظلم والعذاب في حياتهمن ال
' الهولوكست'القضية الفلسطينية ورفض تهجير اليهود المغاربة الى إسرائيل مثلما رفض توظيف 

مي حالة وكم خسرت هذه القضية الفلسطينية من مناصرين حول العالم في ظل تنا. ألغراض إيديولوجية
  .'القحط الثقافي العربي والتصحر الفكري وليس فقط التصحر البيئي

  30/11/2010، القدس العربي، لندن
  

   "إسرائيل" المقاومة من بقاء إستمرار: خامنئي للحريري .55
كرر قائد الثورة اإلسالمية في إيران ومرشد الجمهورية السيد علي خامنئي، خالل :  وليد شقير–طهران 

 الحكومة اللبناني سعد الحريري صباح أمس في طهران، التأكيد أن المقاومة في لبنان يجب لقائه رئيس
أن تستمر ما دامت إسرائيل موجودة، وإلى أن تزول من الوجود، معتبراً أن للدولة العبرية أطماعاً في 

حاصرة لبنان، وقد ال تتوانى عن معاودة احتالله وصوالً الى بيروت وحتى الى طرابلس من أجل م
  .سورية
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إن خامنئي شدد على ضرورة الحفاظ على المقاومة » الحياة«وقالت مصادر لبنانية وأخرى إيرانية لـ 
  .في لبنان، لهذه األسباب، داعياً الى وحدة اللبنانيين على هذا الهدف

  30/11/2010، الحياة، لندن
  

  " صاروخ40000أكثر بكثير من "ترسانة حزب اهللا : "إسرائيل" .56
، وهي منظمة إسرائيلية شبه حكومية The Israel Projectادعى تقرير أصدرته اليوم منظمة  :سالقد

 صاروخ وضعت 40000النقاب عن تزايد عدد الصواريخ التابعة لمنظمة حزب اهللا لما يزيد عن 
  . اللبنانية-مباشرة على الحدود اإلسرائيلية 

مة حزب اهللا تمتلك مخزوناً احتياطياً ضخماً في وحسب تقدير أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، فان منظ
 صاروخ تتواجد في أماكن مخفية في 40000وأن هذه األسلحة البالغ عددها . أطراف أخرى من لبنان

الذي كانت نتيجته وقف ) 1701(جميع أنحاء الجنوب اللبناني خالفاً لقرار مجلس األمن الدولي رقم 
، وينص على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الوحيدة 2006عام إطالق النار بين إسرائيل وحزب اهللا 
  .المخولة بحمل السالح في جنوب البالد

وتخشى إسرائيل، وفقا لما يورده التقرير من أن إيران تقوم بلعب دور كبير لم يسبق أن مارسته من قبل 
 قادة عسكريون وسياسيون في لبنان، ويتضح ذلك من خالل االزدياد الملحوظ في الزيارات التي قام بها

  .إيرانيون إلى لبنان في السنتين األخيرتين، وفق ما جاء على لسان مسئولين إسرائيليين
بحراً : ويزعم التقرير أن منظمة حزب اهللا تحصل على صواريخ قصيرة وبعيدة المدى من ثالثة طرق

سيين للسالح ، في حين حصل وجواً وعن طريق الحدود السورية، وتعتبر إيران وسوريا المزودين الرئي
  .الحزب على صواريخ روسية وفق التقدير اإلسرائيلي

وتدعي إسرائيل أن حزب اهللا يخزن السالح في الغرف المحصنة تحت األرض وفي المباني بين صفوف 
ن وال يسمح لقوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنا. في حين تُستخدم المباني العامة كنقاط مراقبة. المدنيين

رصد عمليات ) اليونيفيل(بالدخول إلى األماكن الخاصة، مما يجعل من الصعب على قوات ) اليونيفيل(
  .تهريب السالح

  30/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   باالنسحاب من الغجر "إسرائيلياًقراراً "لبنان يتبلغ  .57
، الذي انعقد في احد مقرات »ائيلي بحث االجتماع العسكري الثالثي اللبناني ـ الدولي ـ االسر:الناقورة

االمم المتحدة في منطقة رأس الناقورة عند التاسعة والنصف من قبل ظهر امس، في موضوع االنسحاب 
ان ممثل قوات » السفــير«االسرائيلي المقرر من الجزء الشمالي المحتل من بلدة الغجر، وعلمت 

وجود قرار سياسي اسرائيلي «لبناني والدولي بـاالحتالل االسرائيلي في االجتماع ابلغ الجانبين ال
، ولم يقدم أي تفاصيل اخرى، ال حول الترتيبات الواجب »باالنسحاب من الجزء اللبناني المحتل

اتخــاذها لالنسحاب وبسط سلطة اليونيفيل والدولة اللبنانية عليها، وال حول مصير االهالي القاطنين 
  . في الجزء اللبناني المحتل

  30/11/2010، ، بيروتالسفير
  

  "فتح"يلتقي القائد العسكري لـ في الجنوب الداخليقوى األمن قائد  .58
الوضع األمني في المخميات الفلسطينية في الجنوب والتعاون في مجال مالحقة وتسليم المطلوبين : صيدا

الداخلي العميد كانا محور االجتماع األمني الذي عقد بين قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى األمن 
منذر األيوبي في مكتبه في سرايا صيدا الحكومي وبين قائد القوات العسكرية في حركة فتح العميد 
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صبحي أبو عرب ووفد من كبار ضباط فتح ضم العمداء مطيع زيدان، أبو وليد العشي، خالد الشايب 
  .وخالد سليمان 

ني في لبنان عموما وفي المخيمات الفلسطينية ووفق مصادر المجتمعين، فان البحث تناول الوضع الفلسطي
في الجنوب بشكل خاص، اذ جرى التأكيد على أهمية تثبيت أجواء الهدوء واالستقرار األمني في 
المخيمات والسيما في مخيم عين الحلوة وتفعيل عمل الكفاح المسلح داخل المخيم بالتنسيق مع القوى 

  .سليم المطلوبين في قضايا مخدرات وجرائم أخرى األمنية اللبنانية السيما لجهة توقيف وت
التعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية ومخابرات الجيش وقوى " فتح"وجدد الوفد الفلسطيني تأكيد التزام 

وجرى  .األمن الداخلي السيما في مجال مكافحة الجرائم ومالحقة وتسليم المطلوبين للسلطات القضائية 
تماع على تعزيز التنسيق والتعاون مع قيادة الدرك في الجنوب في كافة القضايا ذات االتفاق في ختام االج

  .الصلة 
  30/11/2010، المستقبل، بيروت

  
  أرواح أطفال غزة مقدسة لدينا: أردوغان .59

جدد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في العيش              : طرابلس
وقال أردوغـان    .الل، مبينا أن الفلسطينيين تعرضوا ألبشع انتهاكات حقوق االنسان        بكرامة وحرية واستق  

، مـشددا علـى    "أرواح أطفال غزة مقدسـة لـدينا        :" في احتفال استالمه جائزة القذافي لحقوق اإلنسان        
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن العرب وتركيا أبناء حـضارة           . ضرورة حماية الحقوق الفلسطينية   

  .حدة وصنعوا التاريخ معا، مطالبا باالستمرار في ذلك والمضي قدما في طريق التمسكوا
  30/11/2010السبيل، عمان، 

  
   اإلسرائيليتدعم الفلسطينيين وتدين االحتالل" البرلمانية اآلسيوية" .60

لرئيس افتتحت في دمشق أمس، أعمال المؤتمر الخامس للجمعية البرلمانية اآلسيوية، برعاية ا           : )وكاالت(
السوري بشار األسد، بعنوان دور البرلمانات اآلسيوية في تحقيق األمن واالستقرار والسالم في منطقـة               

 دولة، وعدد من المنظمات الدولية في قـصر         20الشرق األوسط، بمشاركة رؤساء وممثلي برلمانات في        
  .األمويين للمؤتمرات 

برش ممثل راعي المـؤتمر أن األسـد حمـل          السوري محمود األ  ) البرلمان(وقال رئيس مجلس الشعب     
رسالة األمة العربية في الوحدة والتحرير إلى جميع رؤساء الدول التي زارهـا فـي أوروبـا وأمريكـا                   
الجنوبية والدول اآلسيوية، وأنه بين الحق العربي في تحرير أرضه، وعودة الالجئين الفلـسطينيين إلـى                

الغاصب، الفتاً إلى حق المقاومة المشروع في فلسطين        " رائيلياإلس"وطنهم األم الذي هجرهم منه المحتل       
  .ولبنان حتى تتحرر األرُض 

 رئيس مجلس النواب االندونيسي مرزوقي علي التزام الجمعية بمعالجة القضية الفلسطينية            أكدمن جهته،   
ـ                 ت انتبـاه   ليس فقط من خالل تبني القرارات وإنما عبر تنظيم اجتماعات الترويكا الخاصة من أجـل لف

المجتمع الدولي وتحصيل الدعم لهذه القضية وحلها، داعياً إلى العمل الستئصال اإلرهاب بكـل أشـكاله                
  .القضيتين األكثر أهمية اللتين تهددان الحضارة البشرية " اإلسرائيلي"الذي يمثل إلى جانب االحتالل 

د من الجهود التخاذ قـرارات موحـدة       أول رئيس للجمعية البرلمانية اآلسيوية حداد عادل لبذل مزي         ودعا
لألراضي العربية، وقال إن فلسطين ال تزال ضحية لالحتالل العنصري منذ           " إسرائيل"بشأن إدانة احتالل    

عقود، مشيراً إلى ضرورة رضوخه للقرارات الدولية وفك الحـصار والـسماح بوصـول المـساعدات                
  .اإلنسانية 
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 جاسم محمد الخرافي عن استغرابه من عدم وجود اقتنـاع           من جهته، أعرب رئيس مجلس األمة الكويتي      
أنا أستغرب عدم وجود اقتناع بأن هذا هو االتجـاه          "وأضاف   دولي بأن البرنامج النووي اإليراني سلمي،     

" .                 التي لديها ترسانة نووية عسكرية؟" إسرائيل"لماذا الحديث فقط عن إيران وننسى "وتساءل " الصحيح
  30/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" ينتقد دعم القوى العظمى لـ السوريوزير الخارجية  .61

أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، عن أسفه ألن الممارسات العدوانية            : )آي.بي    .يو    (
على " إسرائيل"ع  تتم تحت مرأى ومسمع العالم كله، وبدعم من بعض القوى العظمى، ما شج            " اإلسرائيلية"

  .االستمرار بعدم االكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتماديها في جرائمها  
وقال المعلم في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـصرف،                

ذي نحيي فيه اليـوم     في الوقت ال  "عبد السالم ديالو، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني،           
في ارتكابها ألبشع الجرائم واالنتهاكات في حق       " إسرائيل"العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تستمر       

الشعب الفلسطيني من خالل استمرارها في احتالل األراضي بالقوة، وتشريد أصحاب األرض األصليين             
يد القدس، واستباحة أماكن العبادة واسـتمرار       واعتقال اآلالف من المواطنين األبرياء، وهدم البيوت وتهو       

  "  . حصارها الجائر على قطاع غزة
  30/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   يدشن رزمة مشاريع في غزة"اإلسالميمنظمة المؤتمر "وفد  .62

أعلن فؤاد المزنعي رئيس وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي الـذي يـزور غـزة، ان               :   حامد جاد   -غزة  
بر شركائها مواصلة تمويل رزمة مشاريع جديدة في القطاع لبناء مساكن جديدة وإعادة             المنظمة تعتزم ع  

  .تأهيل ألف منزل من تلك التي دمرت جزئيا خالل العدوان اإلسرائيلي
 عضوا، الى تقييم الوضع اإلنساني ووضـع        27ويسعى وفد المنظمة الذي دخل القطاع من معبر رفح،          

تدشين بعض المشاريع الهامة والحيوية التي تخدم الفلـسطينيين فـي           أولويات لتحسين أوضاع القطاع، و    
  .غزة

ان الهدف من الزيارة التي تستغرق أربعة تدشين بعض المشاريع الحيوية وتقييم            " الغد"وقال المزنعي الى    
  .المشاريع التي مولت المنظمة تنفيذها في أعقاب الحرب األخيرة على غزة

يع التي مولتها المنظمة في مجال بناء وإعادة تأهيـل الوحـدات الـسكنية         وبين المزنعي أن تكلفة المشار    
 وحـدة   1700 ماليين دوالر، منها إعادة تأهيـل وتـرميم          10لمتضرري الحرب اإلسرائيلية بلغت نحو      

 وحـدة  100 وحدة ويجري العمل على البدء بإعادة تأهيل ألف وحدة وبنـاء  700سكنية أنجز منها فعليا   
  . مليون دوالر من إجمالي الكلفة المذكورة 3.7سكنية بكلفة 

تموله " إيفاد"إن من بين المشاريع التي ننوي البدء بها مشروع بناء القدرات ويحمل أسم              " وقال المزنعي   
جمعية الهالل األحمر القطري، حيث يتمثل في تزويد غزة بكوادر طبية ذات تخصصات مختلفة إلجراء               

  الث سنوات وذلك من خالل زيارات تناوبية بين كل فترةعمليات جراحية نوعية على مدار ث
  ".وأخرى 

 أطبـاء   4من جهته كشف الطبيب الجراح أمين القريوتي رئيس الوفد الطبـي األردنـي الـذي يـضم                  
 طبيبا من مختلف الجنسيات على إجراء       16متخصصين بطب األطفال والعيون وجراحة القلب، عن عزم         

  .عمليات متطورة ومعقدة بغزة
  30/11/2010، غد، عمانال
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    بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطينيالمفاوضاتحزب تونسي يدعو لوقف  .63
دعا حزب االتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارضين الفلسطينيين إلى ضرورة توحيد الجهد : تونس

 اليوم وطالب الحزب في بيان أصدره. السياسي والعسكري على أرضية برنامج المقاومة والتحرير
في ذكرى قرار التقسيم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى وضع حد لما وصفه ) 11/29(
وأعرب الحزب عن رفضه لكل  ".المفاوضات العبثية مع قوى العدوان ونزيف التفكك الداخلي"بـ

 على سياسات االعتراف والتطبيع والتفاوض المهين الذي يسعى الكيان الصهيوني وحلفائه إلى فرضها
  .الشعب الفلسطيني، على حد تعبير البيان

  29/11/2010قدس برس، 
  

  لتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع الدائم بحلول أيلولل عباس ونتنياهو تعهدا بالسعي :كي مون .64
» اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني     « وجه األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رسالة في           

نتأمل في حالة الفلسطينيين ونفكر في المزيد الذي يمكن أن          «ي مثل هذا اليوم من كل عام        أشار فيها انه ف   
أوال، فـإن الـرئيس     «: 2011في العام   » بالغي األهمية «وعول على موعدين    . »نقدمه من أجل السالم   

لتوصـل  الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهدا بالسعي من أجل ا             
وثانيا، إن السلطة الفلسطينية تمضي علـى الطريـق      . إلى اتفاق إطاري بشأن الوضع الدائم بحلول أيلول       

  . »الصحيح لكي تتم بحلول خطتها التي تمتد لسنتين استعدادا إلقامة الدولة
 لتعديل الـسياسة العامـة إلسـرائيل      «وأعرب عن قلقه الشديد إزاء األوضاع في غزة، كما عن التقدير            

. ولكن ذلك ال يمكن أن يشكل سوى خطـوة أولـى      . ولموافقتها على عدد كبير من مشاريع األمم المتحدة       
توافق في آراء األغلبية الساحقة     «وأشار إلى   . »1860وينبغي أن يليها التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن         

لجة الـشواغل األمنيـة     ، ومعا 1967على الصعيد الدولي على ضرورة إنهاء االحتالل الذي بدأ في عام            
األساسية لكال الطرفين، وإيجاد حل لقضية الالجئين، وإفضاء المفاوضات إلى جعـل القـدس عاصـمة                

  .»للدولتين
30/11/2010، السفير، بيروت  

 
  "ويكيليكس"بع مليون وثيقة ديبلوماسية سربها موقع ر .65

ربع مليون   »ويكيليكس«موقع  نشر  ): أ ف ب، رويترز، يو بي آي      ( - القدس المحتلة، بيروت، واشنطن   
 وتناولـت خفايـا االتـصاالت       ،نشرتها خمس صحف عالمية كبرى    » برقية ديبلوماسية أميركية سرية   «

نيويـورك  «كشفت  قد  و .الماضي) فبراير( وشباط   1966الديبلوماسية األميركية في مرحلة تمتد بين عام        
لتي قد تعرض اشخاصاً للخطر او تهدد األمن        انها اتفقت مع ادارة اوباما على عدم نشر الوثائق ا         » تايمز
  .القومي

، 2008 على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حمـاس نهايـة            "سرائيلإ"وفي شأن الحرب التي شنتها      
سرائيلية ان مصر وحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس           إكشفت وثائق نشرتها صحف     

  .سكري على غزة دعمها في الهجوم الع"سرائيلإ"رفضتا طلب 
االسرائيلي مئير داغان وجهة نظر اكثر سلبية حول القيادة الفلـسطينية           » الموساد«الى ذلك، ابدى رئيس     

، وان أي اتفـاق نهـائي لـن يبـرم مـع             2007) يوليو( تموز   26في برقية ديبلوماسية حملت تاريخ      
  .الفلسطينيين

لوماسيين اميركيين جمع معلومـات عـن       يضاً ان بعض الوثائق طلبت من ديب      أ» ويكيلكس«وذكر موقع   
  .مسؤولين فلسطينيين وحماس، بينها ارقام هواتفهم وبريدهم اإللكتروني



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1981:         العدد       30/11/2010 الثالثاء :التاريخ

وفي وثائق قد تكون مربكة بالنسبة الى الواليات المتحدة خالل لقاءات مقبلة مع شركائها، نقلت إحـداها                 
رجب طيـب اردوغـان يكـره       رئيس الوزراء التركي    «عن ديبلوماسيين اميركيين في انقرة قولهم ان        

  .سرائيلي الدامي على قطاع غزة، وذلك تعليقاً على رد فعله العنيف على الهجوم اإل»سرائيل ببساطةإ
وايد الديبلوماسيون نظرية السفير االسرائيلي في انقرة غابي ليفي الذي اعتبـر ان تـصريحات رئـيس                 

وقـال الـسفير اإلسـرائيلي       .» وكونه مسلماً  عاطفته،« نابعة من    "سرائيلإ"الحكومة التركية العنيفة ضد     
من وجهة نظر الـدين، اردوغـان يكرهنـا         «: للديبلوماسيين االميركيين المعتمدين في العاصمة التركية     

  وتركيـا الـى      "سـرائيل إ"ونسب السفير تدهور العالقات بـين        .»واالحتقار الذي يكنه ينتشر في بالده     
سالمية محافظة منذ عام    إسالمي السابق الذي يترأس حكومة      شخصية رئيس الوزراء التركي، الناشط اإل     

2003.  
  30/11/2010، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"الرئيس األلماني يدعو لتعزيز التعاون التكنولوجي مع  .66

 -دعا الرئيس األلماني كريستيان فولـف إلـى تعزيـز التعـاون األلمـاني        ): د ب أ  ( –القدس المحتلة   
. نولوجيا المتقدمة ، وذلك خالل زيارته الرسمية األولى للبالد التي بدأها السبت           اإلسرائيلي في مجال التك   

األلمانية بالقرب من القـدس     " سيمنس"وقال فولف أمس خالل زيارته لمحطة طاقة شمسية تابعة لشركة           
  . المحتلة إن كال الدولتين فقيرتان في المواد الخام ، لكنهما غنيتان باألفكار المبتكرة
30/11/2010، ، عمانالدستور  

  
   ما زال الفلسطينيون يعيشون في بؤس في منازل لم يعد تأهيلها :لبنانفي " األونروا" .67

، في  في لبنان سلفاتوري لومباردو   » وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    « مدير   قال: مادونا سمعان 
أقامتهـا األمـم     ندوة   في. روتفي وسط مدينة بي   أمس  ،  »اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني     «

في كـل سـنة     . »في سبيل الحقوق الفلسطينية   « الحقوق الفلسطينية، وقد عنونتها      المتحدة في لبنان حول   
. »نفقد العديد من الفرص لتوفير العدالة للفلسطينيين، التي إذا ما تـوفّرت اإلرادة الـسياسية لحققناهـا                «
واد البناء، والتي تشكل نسبة سبعة في المئـة مـن المـواد         ُسمح لألونروا بإدخال ثلث م    «أشار إلى انه    و

أما بالنسبة إلى لبنان فما زال الفلسطينيون يعيشون في بؤس          . »الضرورية في عملية إعادة إعمار القطاع     
  . في منازل لم يعد تأهيلها منذ عقود، على بعد ربع ساعة من وسط بيروت العصري

 آب الماضي على القوانين الخاصة بالفلـسطينيين        27اللبناني في   ويعتبر لومباردو أن تعديالت البرلمان      
ولكن تقرير الفقر الذي سننشره قريبـاً يبـرهن أن العمـل مـا زال               . خطوة جيدة في االتجاه الصحيح    «

، ليفـصح   »انتظار حق العودة ال يمنع لبنان من تحسين وضع الفلسطينيين في لبنان           «وذكّر بأن   . »طويالً
أما في ما يخص مخيم نهر البارد       . ن فاقدي األوراق الثبوتية يسير في االتجاه الصحيح       أن ملف الفلسطينيي  

لكننا نحتاج الى أن نقدم للفلسطينيين هيكليـة اقتـصادية          «: فأكد لومباردو أن التمويل ما زال غير كاف       
  . »وقانونية تجعلهم يتمتعون بحقوقهم إذا ما أردنا من إعادة االعمار أن تكون تجربة ناجحة
30/11/2010، السفير، بيروت  

  
  هل من جديد في الموقف من الدولة ذات الحدود المؤقتة؟ .68

  هاني المصري
  هل من جديد في الموقف الفلسطيني من خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة؟

يطرح هذا السؤال نفسه بعد خطاب الرئيس أبو مازن في المجلس الثوري لحركة فتح حيث قال بالحرف                 
يونهم على الدولة ذات الحدود المؤقتة، وقد طرحها بعض المسؤولين اإلسرائيليين الكبار، لكن             ع: الواحد
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هي مرفوضة من حيث المبدأ، لماذا ؟ ألن الدولة ذات الحدود المؤقتة لو قبلنا بها ليومين فـستكون هـي         
 النهاية فمـن    الدولة ذات الحدود الدائمة ودون القدس، وهذا مرفوض، ولكن إذا كانت في إطار معروف             

  .الممكن التفكير فيه، أما غير هذا فلن نقبل به إطالقاً
هذا الكالم يحتوي أمراً جديداً، فهو يمثل إذا تم اعتماده رسمياً، وإذا لم يكن زلة لسان أو مناورة انتقـاالً                    

وانـه  لكن من الـسابق أل . من الرفض المطلق لخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة إلى القبول المشروط بها     
اعتبار ما ورد في خطاب الرئيس موقفاً جديداً؛ ألن بيان المجلس الثوري لحركة فتح أكد دعم الموقـف                  
الذي عبر عنه أبو مازن برفض الدولة ذات الحدود المؤقتة، وصرح نبيل شعث بأن ما نقل عن موافقـة                   

  .الرئيس على الدولة ذات الحدود المؤقتة غير صحيح وغير دقيق
ل نمر حماد، مستشار الرئيس، في مقابلة مع قناة الجزيرة حول تفسير ما جاء فـي حـديث               أما عندما سئ  

الرئيس فقال إن خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة إذا جاء ضمن اتفاق إطار يحدد مراحل الحـل يمكـن                   
  .قبوله على أن يتم رسم الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية خالل سنوات قليلة

  .حوله حماد يمثل الموقف الرسمي فإنه يعكس تغييراً في الموقفإذا كان ما تحدث 
لقد أعرب الرئيس أبو مازن ومعه القيادة الفلسطينية عن رفض مطلق وحتى األسـنان لخيـار الدولـة                  
الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة منذ طرحها كخيار في خارطة الطريق، وانتقدت القيادة الفلسطينية وثيقـة               

تحدثت أو يمكن أن تؤدي إلى قبول دولة ذات حدود مؤقتة في إطار الحل الذي تطرحه                أحمد يوسف التي    
  . مقابل هدنة طويلة األمد1967حماس إلقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

المفارقة أن حماس انتقدت بشدة على لسان أكثر من قيادي فيها ما أسـمته الموقـف التنـازلي الجديـد                    
فما هو مقبول من طرف مرفوض من الطرف اآلخـر والعكـس            . د المؤقتة بخصوص الدولة ذات الحدو   

  .صحيح
إن الذي يعطي لهذا األمر أهميةً خاصةً جداً، هو أن الهوة الـشاسعة جـداً بـين المـوقفين الفلـسطيني             
واإلسرائيلي ال تسمح باالتفاق على حل نهائي عادل أو متوازن في المدى المنظور، ال في ظل الحكومة                 

لية الحالية وال مع التي بعدها، إال إذا كان حالً تصفوياً للقـضية الفلـسطينية يحقـق األهـداف                   اإلسرائي
فإذا كان مجرد االتفاق على تجميد االستيطان بشكل جزئي ومؤقت باستثناء القدس            . والشروط اإلسرائيلية 

ستطالب مقابل رسم   يستغرق كل هذا الوقت وتطالب إسرائيل بالحصول على ثمن غال جداً مقابله، فبماذا              
الحدود أو االنسحاب من القدس أو حل مشكلة الالجئين أو إزالة المستوطنات أو جزء منهـا، لـذا فـإن                    
المطروح فعلياً حالً تصفوياً، وأقصى ما يمكن تحقيقه في ظل موازين القوى الراهنة والمعطيات المحلية               

ر متكامل للحل غامض حتـى توافـق عليـه          والعربية واإلقليمية والدولية هو حل انتقالي جديد مع تصو        
إسرائيل بحيث يفسره كل طرف كما يحلو له، وطبعاً الطرف األقوى على األرض هو األقدر على فرض                 

  .التطبيق المناسب له
إن موافقة الواليات المتحدة والمجتمع الدولي على إطار للحل يحدد السقف النهائي والمراحـل المختلفـة                

ود مؤقتة دون موافقة إسرائيل أمر صعب جداً و لكنه ليس مـستحيالً إذا كـان                التي تشمل دولة ذات حد    
  .يمكن أن يوفر الغطاء الفلسطيني والعربي لمثل هذا الحل

فإذا كان توقيع الحكومة اإلسرائيلية برئاسة إسحق رابين على اتفاق أوسلو لم يؤد إلى التزام الحكومـات                 
إلسرائيلية الواردة فيه خصوصاً بالنسبة إلعادة االنتشار الثالث الذي         اإلسرائيلية التي أعقبتها بااللتزامات ا    

كان من المفترض أن تطبق وتشمل معظم مساحة الضفة الغربية؛ ما أدى إلى انهيار اتفاق أوسلو عمليـاً                  
بالنسبة إلسرائيل دون إلغائه رسمياً، فكيف سنضمن تنفيذ أي اتفاق جديد توقعه أية حكومة إسرائيلية، أما                
االتفاق الذي ال توقعه إسرائيل وتضمنه الواليات المتحدة والمجتمع الدولي فقط فمن المعروف سـلفاً أن                

  .إسرائيل لن تطبقه
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إن إسرائيل على المستويات األمنية والعسكرية والسياسية، أبلغت السلطة الفلسطينية علناً وسراً أن أقصى              
ات حدود مؤقتة تستثني القدس والالجئـين ومعظـم      ما يمكن أن تحصل عليه في هذه المرحلة هو دولة ذ          

المستوطنات والحدود الدائمة تحت عنوان تأجيلها للتفاوض في وقت الحق بعد فترة انتقالية طويلة جـداً                
تتأكد فيها إسرائيل من إقامة ترتيبات أمنية تحول دون تحول الدولة الفلسطينية العتيدة إلى خطـر يهـدد                  

  .بل بذلك وإذا رفضت فيمكن أن تخسر كل شيءوإن عليها أن تق. إسرائيل
  :على الفلسطينيين جميعاً، وعلى قيادتهم تحديداً، أن تحسم أمرها وتقرر

إما أن تقبل بخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة قبوالً مفتوحاً دون شروط ألن االنتقال من الرفض المطلق                 
هـذا  . تئناف المفاوضات وفقاً لما هو مطروح     إلى القبول المشروط سيؤدي إلى القبول المفتوح، وإلى اس        

مع العلم أن أفضل ما يمكن أن يؤدي إليه السير في طريق المفاوضات مجدداً عودة السلطة إلى ما كانت                   
وبهذا تقدم السلطة على مغامرة غير محسوبة تظهر من خالل دفع           . ، أكثر أو أقل   2000\9\28عليه قبل   

  .ىثمن لبضاعة اشترتها سابقاً مرة أخر
أو أن ترفض السلطة بالمطلق هذا الخيار، وما يفرضه ذلك من ضرورة رفض السـتئناف المفاوضـات        
دون وقف شامل لالستيطان وتحديد مرجعية وواضحة وملزمة للمفاوضات تستند إلى القانون الـدولي و               

  .طبيققرارات األمم المتحدة، وتسعى لتوفير ضمانات حقيقية وآلية وملزمة وبسقف زمني سريع للت
  .إن لكل طريق نختاره سياسته وأدواته ومراحله وأثمانه

  .إلى الكارثة.... الطريق األول، طريق أوسلو والحل االنتقالي جرب وأوصلنا إلى ما نحن فيه
الطريق الثاني هو طريق تعزيز الصمود واستعادة الوحدة الوطنية وتنظيم مقاومة شاملة مثمـرة وبنـاء                

. ق األهداف الوطنية، واستعادة البعد العربي والـدولي للقـضية الفلـسطينية           المؤسسات الضرورية لتحقي  
  فأيهما نختار ؟؟؟

إن عدم االختيار واتباع سياسة انتظارية على أمل أن تتغير الحكومة اإلسرائيلية الحالية وتحـل محلهـا                 
ما يجعل موقف   حكومة سالم لن يجدي ألن إسرائيل تتجه نحو المزيد من التطرف والعدوان والعنصرية،              

الالموقف ال يمنع قيام الدولة ذات الحدود المؤقتة باتفاق أو دون اتفاق وإنما يمهد الطريق لها وان بشكل                  
  .غير مقصود

إن إسرائيل تقوم بتنفيذ حلها على األرض دون انتظار نتيجة المفاوضات وتستخدم المفاوضـات بالحـد                
حتاللية على األرض، وبالحد األقصى تطمح للحصول       األدنى للتغطية على ما تقوم به من فرض حقائق ا         

وهذا يجعل كـل    . على الشرعية الفلسطينية من خالل موافقة القيادة الفلسطينية على الحل المفروض سلفاً           
ما نقوم به دون المبادرة لشق طريق إستراتيجي جديد من بناء للمؤسسات وغيره، وما قد نقوم بـه مـن                    

 !!!.ى دولة األمر الواقع، دولة البقاياإعالن جديد للدولة سينتهي إل
  30/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واالبحاث والدراسات، 

  
   ومخاطر الترانسفير اإلسرائيلي 48فلسطينيو  .69

  نبيل السهلي
يمكن للمتابع ألداء حكومة نتنياهو والمؤسسات اإلسرائيلية المختلفة أن يلحظ بوضوح جلـي أن هنـاك                

ترسيخ فكرة يهودية الدولة، من خالل استصدار قـوانين عنـصرية متالحقـة تخـدم               مخططاً مبرمجاً ل  
  .التوجهات العنصرية اإلسرائيلية لجهة تفريغ األرض الفلسطينية من أهلها العرب سكانها األصليين

ولم تكن اعتداءات مجموعات من المتطرفين اليهود بزعامة اإلرهابي اليهودي المتطرف باروخ مـارزل         
 على مدينة أم الفحم نهاية المطاف،       28/10/2010ة من قبل الشرطة اإلسرائيلية يوم األربعاء        والمدعوم

بل ستشهد القرى والمدن العربية داخل الخط األخضر مزيداً من االعتـداءات وبـدعم مـن المؤسـسة                  
  .اإلسرائيلية من أجل تهيئة الظروف لعملية ترانسفير كبيرة تطال غالبية األقلية العربية



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1981:         العدد       30/11/2010 الثالثاء :التاريخ

 هذا السياق أكد النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي عفو إغبارية أن االعتداء اإلسـرائيلي علـى                 وفي
مدينة أم الفحم وأهلها إنما يندرج ضمن التدريبات العسكرية التي تجريهـا قـوات الـشرطة والجـيش                  

إلجرامية التـي   اإلسرائيليين لطرد المواطنين العرب من فلسطين، وال يمكن السكوت على هذه األعمال ا            
  . تستهدف المواطنين العرب

وقبل ذلك تدمير قريـة العراقيـب       -والالفت أن األقلية العربية بعد االعتداء على مدينة أم الفحم مؤخراً            
 باتت في مواجهة حقيقية لسياسات الترانسفير المخطـط لهـا           -أكثر من مرة في جنوب فلسطين المحتلة      

 تلت مباشرة استصدار العديد من القوانين العنصرية وفـي المقدمـة            بدراية إسرائيلية كبيرة، خاصة أنها    
  . منها قانون المواطنة والوالء

  إسرائيل ومحاوالت طمس الهوية العربية
 إلى قطع اتصال األقليـة العربيـة مـع محيطهـا            1948سعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ عام       

ها في المجتمع اإلسرائيلي ولكن على هامشه في كافـة          العربي، وحاولت في نفس الوقت استيعابها ودمج      
  . مناحي الحياة

كما طبقت المؤسسات اإلسرائيلية سياسات محكمة لطمس الهوية العربية عبر تفتيتهـا، فحاولـت جعـل                
الدروز والشركس قوميات منفصلة وفرضت عليهم الخدمة اإللزامية في الجيش اإلسـرائيلي منـذ عـام                

 بين العرب المسلمين والمسيحيين، فضال عن تقسيم المسيحيين إلـى طوائـف             ، وحاولت التفريق  1958
  . شرقية وغربية، والمسلمين إلى مذاهب مختلفة

، وأشـير إلـى الفتـرة    2010 و1948وقد مر العرب في داخل الخط األخضر بثالث فترات بين عامي        
ت والقوانين العـسكرية، فـتم      على أنها فترة حكم عسكري نظراً لكثرة اإلجراءا       ) 1966-1948(األولى  

ـ      قانوناً بغية مصادرة األراضي العربية الفلـسطينية، سـواء          34خاللها استصدار السلطات اإلسرائيلية ل
تلك التي تعود ملكيتها إلى الالجئين الفلسطينيين في الشتات، أو إلى أصحابها الموجودين فـي إسـرائيل                 

  . غير تلك التي طردوا منهاالحاضرين الغائبين الذين يقطنون في قرى ومدن 
وتوالت السياسات اإلسرائيلية لمصادرة مزيد من األراضي العربية، وبلغت المصادرة أوجها في نهايـة              

 ألف دونم من أراضـي قـرى سـخنين          21 حين صادرت المؤسسة اإلسرائيلية نحو       1976آذار  /مارس
لفية ذلك قامت األقلية العربيـة فـي        وعرابة وغيرها من القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث، وعلى خ         

، وسقط خاللهـا سـتة شـهداء مـن القـرى            1976آذار  / مارس 30أرضها بانتفاضة يوم األرض يوم      
المذكورة، وأصبح هذا اليوم يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده فـي الـداخل                  

فلـسطينية دفاعـاً عـن عروبـة األرض وضـد           والشتات، فتتجسد في اليوم المذكور الوحدة الوطنية ال       
  . مصادرتها من قبل سلطات االحتالل

ولم تتوقف السياسات التهويدية اإلسرائيلية ولو للحظة واحدة رغم حديث حكومة نتنيـاهو عـن الـسالم                 
وضرورات إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح، لكن الثابت أن األشهر الماضية مـن العـام الحـالي                 

نشاطات استيطانية كثيفة في كافة أراضي فلسطين التاريخية، سواء في منطقة الجليـل أو               شهدت   2010
  .منطقة النقب أو في الضفة الغربية وفي قلب فلسطين

ونقصد هنا مدينة القدس التي تواجه نشاطاً استيطانياً محموماً، وبشكل خاص في داخل األحياء العربيـة                
رائيلي عليها، ولهذا اعتبرت حكومة نتنياهو القـدس مـا يـسمى            بغية تهويدها وفرض األمر الواقع اإلس     

  .بأولوية قومية
  مدى نجاح السياسات اإلسرائيلية

 عاماً على إنشاء إسرائيل، لم تستطع مؤسساتها فرض الواقـع           62من المالحظ أنه رغم مرور أكثر من        
 1.4 إسـرائيل أي     من إجمالي سـكان   % 20الديمغرافي اليهودي بشكل مطلق، حيث يشكل العرب نحو         

مليون عربي فلسطيني، ناهيك عن كون العرب أكثرية في منطقة الجليل، لكن في مقابـل ذلـك وتبعـاً                   
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لمصادرة األراضي العربية من قبل الجيش اإلسرائيلي تحت حجج وضرورات األمن، فإن الفلـسطينيين              
ن نسبة كبيرة مـن سـكان        مليون ويمثلو  1.4 إلى نحو    1948 ألفاً عام    151ورغم ارتفاع مجموعهم من     

أيـار  /من األراضي التي أقيمت عليها إسرائيل في مايو       % 3إسرائيل كما أشرنا، فإنهم ال يملكون سوى        
1948 .  

ولهذا ثمة ضغوط إسرائيلية مدروسة كثيفة ومتشعبة على األقلية العربية لتحقيق الهدف الديمغرافي بعـد               
وقد أدى ذلك إلى تفاقم معاناتها، فبينما لم تتعد معدالت          مصادرة المساحة الكبرى من األرض الفلسطينية،       

خالل األعوام األخيرة، ارتفعت معدالت البطالة بـين        % 9البطالة بين اليهود في سوق العمل اإلسرائيلي        
من األطفـال العـرب يرتـادون ريـاض         % 44، وبسبب ضعف الخيارات فإن      %20العرب إلى نحو    

  . يهود في سن ثالث سنواتلألطفال ال% 95األطفال، في مقابل 
ومـن  . إضافة إلى ذلك يعاني أكثر من ربع األطفال العرب داخل الخط األخضر من ظاهرة الفقر المدقع               

األهمية التأكيد أن العربي ممنوع من العمل في القطاعات اإلسرائيلية اإلستراتيجية خاصـة العـسكرية               
  .منها

% 12دالت األمية بين العرب خالل األعوام األخيرة إلى         ونتيجة للتمييز في موازنات التعليم، ارتفعت مع      
  .بين اليهود% 5مقابل 

وبهدف اإلخالل بالوضع الديمغرافي لصالح الرؤى اإلسرائيلية، وضعت السلطات اإلسرائيلية مخططات           
لتهويد الجليل والنقب لكسر التركز العربي في المنطقتين، وذلك عبر مسميات مختلفة في مقـدمتها مـا                 

  .2020 مشاريع التطوير حتى عام يسمى
  حدود المسؤولية العربية والفلسطينية

بطبيعة الحال فإن الهجمة االستيطانية اإلسرائيلية الشرسة التي تواجهها األقلية العربية تتطلب جهداّ عربياً              
 وإسالميا استثنائياً يرقى إلى حجم التحدي، ومن باب أولى يجب العمل على صعيد دبلوماسي وسياسـي               

عربي جماعي من أجل تبني المؤسسات الدولية قضية األقلية العربية داخل إسرائيل، فضال عن تمكـين                
  .تلك األقلية من الصمود في مواجهة عاصفة التهويد

. وهذا يتطلب عقد قمة عربية طارئة لتوصيف المخاطر وتحديد الخيارات بعد ذلك، وهذا أضعف اإليمان              
المية عربية، خاصة من قبل الفضائيات لفـضح سياسـات إسـرائيل            ويجب أن يترافق ذلك مع حملة إع      

العنصرية إزاء األقلية العربية، خصوصا أن سلسلة عمليات االعتداء على المدن والقرى العربية داخـل               
  .الخط األخضر ستتواصل وفق غالبية تصريحات المتطرفين اليهود وكذلك مجموعات المستوطنين

ة دعم صمود األقلية العربية في مواجهـة عاصـفة التهويـد اإلسـرائيلية              وفي االتجاه نفسه تعتبر عملي    
مسؤولية فلسطينية من الدرجة األولى، سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والمنضوين في إطارها،              
أو من قبل الفصائل والقوى واألحزاب غير المنضوية في اإلطار المذكور، ومن باب أولى رفع شـعار                 

  . خل وتغليبه على شعار المفاوضات المباشرة بعد تجميد االستيطاندعم عرب الدا
صحيح أن لألقلية العربية أحزابا عربية تمثلها في إطار الخريطة الحزبية في إسرائيل، لكن تلك األقليـة                 

  .هي أوالً وأخيراً جزء من الشعب العربي الفلسطيني
  استخالصات أساسية

  :صات التاليةمن خالل ما تقدم يمكن تسجيل االستخال
 الواضح أن المؤسسة اإلسرائيلية بدأت تنفيذ فرض األمر الواقع الديمغرافي اإلسرائيلي، وقد توضـح        -1

ذلك من خالل تدمير قرية العراقيب في منطقة النقب عدة مرات، واالعتداء على مدينـة أم الفحـم فـي                    
  .قضاء حيفا عروس الساحل الفلسطيني مؤخراً

رائيلية لفرض يهودية الدولة، استصدرت المؤسسة اإلسرائيلية قوانين عنـصرية           من اإلجراءات اإلس   -2
متالحقة تخدم التوجهات العنصرية اإلسرائيلية لجهة تفريغ األرض الفلسطينية من أهلها العرب سـكانها              
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ـ      . األصليين واإلخالل في الميزان الديمغرافي لصالح اليهود       ة ومن أهم القوانين العنصرية قانون المواطن
  .والوالء الذي ينطبق على المقدسيين أيضا

 لم تكن اعتداءات مجموعات من المتطرفين اليهود بزعامة اإلرهابي اليهـودي المتطـرف بـاروخ                -3
 على مدينة أم الفحم نهايـة       28/10/2010مارزل والمدعومة من قبل الشرطة اإلسرائيلية يوم األربعاء         

اخل الخط األخضر مزيداً مـن االعتـداءات وبـدعم مـن            المطاف، بل ستشهد القرى والمدن العربية د      
وقد أكد  . المؤسسة اإلسرائيلية من أجل تهيئة الظروف لعملية ترانسفير كبيرة تطال غالبية األقلية العربية            

  . أكثر من متطرف وجماعة يهودية نيتهم الرتكاب اعتداءات ضد العرب في المستقبل
ية في مواجهة عاصفة التهويد اإلسرائيلية مسؤولية فلـسطينية          تعتبر عملية دعم صمود األقلية العرب      -4

من الدرجة األولى، سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والمنضوين فـي إطارهـا، أو مـن قبـل                   
الفصائل واألحزاب غير المنضوية في اإلطار المذكور، ومن باب أولى رفع شعار دعم عـرب الـداخل                 

  .لمباشرة بعد تجميد االستيطانوتغليبه على شعار المفاوضات ا
 يمكن أن تتبنى الجامعة العربية تشكيل لجنة قانونية لمالحقـة مرتكبـي الجـرائم مـن المتطـرفين         -5

اإلسرائيليين بحق األقلية العربية واقتيادهم إلى المنظمات الدولية ذات الصلة لمحاكمتهم ونيلهم العقوبـات              
  . خبراء قانون عرب وأجانبالالزمة، وبهذا الخصوص يمكن االستفادة من

  29/11/2010موقع الجزيرة نت، 
  

  االنتظار يدفعنا نحو الهاوية .70
  عبد الرحيم ملوح

سلسلة من اللقاءات بين وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك ونائب رئيس األمن القومي األمريكي دينس               
 المنطقة، والعالقات األمريكيـة     وكالهما معروفان للجميع وبخاصة لمتابعي السياسة األمريكية في       . روس

فأمريكا بزعامة الرئيس األمريكي هاري ترومان في حينه كانت أول دولة اعترفت بالدولـة              . اإلسرائيلية
ودينس روس، عمل في ظل اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ إدارة بوش األب في مـا سـمي                 . العبرية

حاقه بالبيت األبيض مـؤخراً رأس لجنـة االسـتراتيجية           الفلسطينية وقبل الت   -عملية السالم اإلسرائيلية  
وايهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي هو من اشرف على قتل دالل المغربي، وقـاد              . اليهودية في العالم  
 فردان الذي استشهد فيها الكمالين ناصر والعدوان وابو يوسف النجار والدورية التـي              -دوريه الفاكهاني 

واآلن هو زعيم حزب العمـل وحليـف نتنيـاهو ووزيـر الجـيش              . خليل الوزير أدت الستشهاد القائد    
  .اإلسرائيلي

في لقاءاتهما المتكررة بناء لتوجيهات الرئيس األمريكي أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو توصال الى صفقة              
ا الصحف  على النقاط التالية كما أكد ذلك اليكس فيشمان في جريدة يدعوت احرنوت اإلسرائيلية ونشرته             

  :27/11/2010الفلسطينية بتاريخ 
  . تلتزم إسرائيل باستمرار تجميد االستيطان ثالثة أشهر-1
  . تلتزم اإلدارة األمريكية مقابل ذلك بوجود إسرائيل في غور األردن سنين طويلة-2
  . يلتزم األمريكيون أن يكون هذا هو التجميد األخير الذي ال يشمل القدس-3
ات المتحدة حق النقض في مجلس األمن على كل محاولة فلسطينية للتوصـل الـى                ان تفرض الوالي   -4

  .اعتراف بالدولة بواسطة األمم المتحدة
ان كـل   .  ، ولكن هذا الموضوع لم يدخل في مسودات الصفقة         F35وتم فحص موضوع طائرات الشبح      

وبة، وتجديد التأكيـد علـى      هذا لم يرض نتنياهو وفريقه الحاكم بعد، فهو يريد الضمانات األمريكية مكت           
وان ال تقتـصر    . 14/4/2004ورقة الضمانات التي قدمها بوش االبن لرئيس الـوزراء شـارون فـي              

وغير ذلك من المطالـب، مـن اجـل ان          . المفاوضات الثنائية على الحدود بل على كل القضايا األخرى        
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 وعقيمة، في الوقت الذي يستمر فيه       تنتهي الشهور الثالثة بل السنوات القادمة في مفاوضات ثنائية عبثية         
هذا يدفعنا لتذكر ان وزير الخارجية األمريكـي األسـبق          . االحتالل واالستيطان والحصار وتهويد القدس    

، يؤكـد فيهـا ضـمان    1973هنري كيسنجر وجه رسالة رئاسية الى غولدا مائير في أعقاب حرب عام           
 ذلك وقعت أمريكا وإسرائيل على وثيقة التحـالف         أمريكا لتفوق إسرائيل على جميع الدول العربية وعقب       

  .االسرائيلي األمريكي في عهد الرئيس األمريكي رونالد ريغان
قد يقول البعض ومعهم كل الحق، أنه ال جديد يمكن الحديث عنه في العالقات االسـتراتيجية األمريكيـة                  

سرائيل قوية ومتفوقة مسألة داخليـة      فإسرائيل قوية ومتفوقة مصلحة حيوية ألمريكا، بل أن إ        . اإلسرائيلية
  .أمريكية

لكن الجديد بالنسبة لنا هو أن الجسد الفلسطيني، جسد الشعب والقضية والوطن، هـو الموضـوع علـى                  
اذن فاألمر كله من الفه الى يائه يعنينـا كفلـسطينيين           . طاولة العالقات اإلسرائيلية وليس أي شيء آخر      

 وال يجوز لكائن ما كان التنصل من مسؤوليته، أوالقول أنني           .وعرب وحتى مجمل شعوب ودول المنطقة     
  .لن أكون ملكياً أكثر من الملك، فالجميع ملوك ومسؤولون

ان العالقات األمريكية اإلسرائيلية ال تحتاج منا الى اإلشارة لمتانتها في ظل جميع اإلدارات منـذ قيـام                  
حيوية المشتركة بين الطرفين تتعزز وتتقـوى،       وبأن المصالح ال  . إسرائيل حتى االن وستكون غداً كذلك     

  .الخ...وأن إسرائيل مسألة أمن أمريكي في المنطقة ومسألة داخلية أمريكية
ال . في ظل هذا وغيره كثير ماذا ينتظر الفلسطينيون والعرب وشعوب المنطقة من إدارة اوباما او غيره؟               

سان في المنطقة، وأمريكا هي الالعب الرئيس في        شك لدينا بأن أمريكا ومعها إسرائيل هما الالعبان الرئي        
ولكن تجربة التاريخ علمتنا بأنه ال يوجد شعب يناضل من أجل حقوقه وحريته واستقالله، يمكـن                . العالم

  .وما علينا سوى تفحص خارطة العالم لنرى ذلك. حرمانه منها في نهاية المطاف
 اإلسرائيلي علينا وعلى قضيتنا وحقوقنـا، يـشكل         -من هنا فإن االنتظار لرؤية نتائج االتفاق األمريكي       
فالتاريخ ال يرتبط بفرد او حزب او حركة، بل يرتبط          . وصفة للفشل في الدفاع عن الحقوق والقضية معاً       

. بالشعب وحقوقه كائن من كانت القيادة او الحركة او الحزب، الذي تتصدى للدفاع عن هـذه الحقـوق                  
وعدم انتظار ما تسفر عنـه      . ا وحقوقنا، ان لم يكن بمقدورنا تحقيقها      وحتى يتم تجنب المخاطر على شعبن     

، كما يقول المثل الـشعبي فـالمطلوب        "ألن المكتوب يقرأ من عنوانه    "  األمريكية،   -االتفاقات اإلسرائيلية 
  :فلسطينياً

لخارج  الدعوة لعقد لقاء وطني، يجمع مختلف قوى وتيارات وفعاليات الشعب الفلسطيني في الداخل وا              -1
وليس مهماً تحت عنوان واحد، هو التحديات المستقبلية التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني بـالعودة               

والتوافق على استراتيجية عمل موحدة وعلى آليات صـونه         . وتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس    
  .فلسطينيوان يتولى الدعوة الرئيس محمود عباس، بصفته الرئيس ال. والنضال من اجله

 التمسك بالشرعية الدولية وميثاقها وقراراتها ذات الصلة، والتحرك السياسي عربياً واسالمياً ودوليـاً              -2
  .وفقها

  . تعزيز الوحدة والمقاومة فلسطينياً وفي جميع االراضي العربية المحتلة-3
  :وعربياً

 آلية تنفيذية لدعم الشعب الفلسطيني       الدعوة الجتماع قمة عربيه طارئ، يتخذ قراراً عربياً ملزماً وله          -1
وحقوقه الوطنية بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، ودعم صموده الوطني سياسياً وماديـاً، فـي               

وربما وضع آلية ممكنة، ومطلوبة للتـضامن العربـي محليـاً    . مختلف المستويات وعلى مختلف الصعد   
  .ودولياً

لشعبية العربية لتوحيد جهودها وقواها من اجـل دعـم الـشعب             دعوة الحركات واألحزاب والقوى ا     -2
  .والتحرك سياسياً وقانونياً مع نظيراتها دولياً. الفلسطيني ودعم صموده سياسياً ومادياً
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 توظيف االمكانات العربية الرسمية والشعبية، وما ينبثق عن ذلك على مستوى العالقات الدولية لدعم               -3
  .لمقدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنيةقضايا األمة العربية وفي ا

هذا وغيره من القرارات واإلجراءات المختلفة فلسطينياً وعربياً يمكن له أن تشكل بداية ال بد منها، وآلية                 
فجثة الـشعب   . للخروج من العملية اإلنتظارية من الهام جداً ولكن وضع كل هذا موضع التنفيذ والمتابعة             

ة، والوطن العربي كله، مطروحة على الطاولة واالنتظار ليس حـالً، بـل انـه               الفلسطيني واألمة العربي  
  .الدرب األسرع للهاوية، والتاريخ ال يرحم أحدا

  30/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  لبنان فوق بركان  .71
  فهمي هويدي

ر أن يكـون أبـرز      أستغرب الالمباالة العربية بما يدبر للبنان ويجهز لتفجيره من الداخل، وأستغرب أكث           
المعنيين اإلقليميين بما يجري هناك هم األتراك واإليرانيون واإلسرائيليون وال تـسأل عـن الالعبـين                

  .الغربيين بطبيعة الحال
  ــ1ــ

، »االعتـدال «رأس حزب اهللا مطلوب بشدة، ليس فقط إللحاق لبنان بقطار التسوية وتعميده في معـسكر          
ل توجيه الضربة العسكرية إلى إيران، لكي يهدأ بال الدولة العبريـة            ولكن أيضا لتأمين ظهر إسرائيل قب     

  .األوحد في المنطقة، ومن ثم يتم تركيعها بالكامل» القبضاي«وتنصب 
هذا منطوق يلخص المطلوب باختصار شديد، وهو يحتاج إلى بعض الشرح، ذلك أنه بعد توقيع اتفاقيات                

وج مصر من ساحة الصراع، ومن ثم انكـسار العمـود            بما أدى إليه من خر     1979كامب ديفيد في عام     
األساسي في البنيان العربي، أصبحت التطلعات اإلسرائيلية بغير حدود، لكن فرحتها آنذاك بإنجازها الذي              

لم تكتمل، نظرا النتصار الثورة اإلسالمية بإيران في العام ذاته          » التأسيس الثاني لدولة إسرائيل   «اعتبرته  
  . الصمود الذي وقفت فيه سوريا آنذاك لتحالفه مع فصائل المقاومة الفلسطينيةومساندتها لمعسكر

، ألن حـزب    1982وشاءت المقادير أن ينقلب السحر على الساحر بعد الغزو اإلسرائيلي للبنان في عام              
  . اهللا خرج من رحم تلك المغامرة، وتحول إلى شوكة في خاصرة إسرائيل

ى االنسحاب بليل من جنوب لبنان، وحين تحداها وفاجأها بقدرتـه           وبرزت خطورة دوره حين أجبرها عل     
، وهي التجربة التي لم تكن موجعة       2006على التصدي لها في محاولة االجتياح التي قامت بها في عام            

إلسرائيل فحسب، وإنما كانت مهينة لها أيضا ولم يقف دور حزب اهللا عند ذلك الحد، وإنما أهلته قدرتـه                   
 يتحول بمضي الوقت إلى العب مهم للغاية في الحياة السياسية اللبنانية، نجح في أن يوقف                وإنجازاته ألن 

  .مخططات إلحاق لبنان بمعسكر التطبيع مع إسرائيل
وكانت إسرائيل ومعها الواليات المتحدة األمريكيـة       . إزاء ذلك أصبح حزب اهللا عقبة كأداء تتعين إزالتها        

 ألحت على ذلك، وتضاعف ذلك اإللحاح حين برز المشروع الثـوري   بطبيعة الحال، أكثر األطراف التي    
اإليراني في األفق، واعتبرته إسرائيل خطرا يهدد نفوذها ووجودها، فقررت منذ اللحظة األولى أن ذلـك                
المشروع ينبغي أن يدمر، كما فعلت من قبل مع المفاعل النووي العراقي، وإنجاز ذلك يتطلـب تـأمين                  

سرائيل، خصوصا حزب اهللا، لعلمهم أن لديه أسلحة وصواريخ تستطيع الوصول إلـى             الجبهة المحيطة بإ  
  .تل أبيب، وهو ما أعلنه صراحة السيد حسن نصر اهللا في إحدى خطبه

  ــ2ــ
اإللكتروني األمريكي فقرات من حديث لمساعد      » كاونتر بانش « نشر موقع    25/11يوم الخميس الماضي    

ير السابق في لبنان جيفري فيلتمان إلى السفيرة الحالية في بيروت مورا            وزيرة الخارجية األمريكية والسف   
لقد حاصرت حزب اهللا وستشاهدينا ونحن نمزقه ونقضي عليـه          : كونيلي التي كانت مساعدة له، قال فيه      
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، وستكون تلك هديتي إلى لبنان بمناسـبة        1757بضربات بطيئة من خالل استخدامنا لقرار األمم المتحدة         
  .»الدعيد المي

بطبيعة الحال تم نفي هذا الكالم وتكذيبه، رغم أن شواهد الواقع ال تستبعده، وفي هـذا الـسياق نقلـت                    
إن فيلتمان ذكـر أمـام   :  عن بالل فرحات النائب عن حزب اهللا قوله    26/11صحيفة الشرق األوسط في     
الـرقم تخطـى     مليون دوالر لضرب صورة حزب اهللا، وتبين الحقا أن           500الكونجرس أنهم خصصوا    

  .»المليار دوالر
كانت قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي الكمين الذي نصب الصطياد حـزب اهللا واالنقـضاض                
عليه من خالل قرارات مجلس األمن والمحكمة الدولية، وكانت الوسيلة التي اتبعت في ذلك هي محاولـة        

فـي ترتيـب    ) ة آخرين ترددت أسماؤهم   مثل الشهيد عماد مغنية وأربع    (إثبات ضلوع قيادات حزب اهللا      
، وشكلت على إثرها لجنة دولية للتحقيق تمهيدا لنظـر الموضـوع            2005عملية القتل التي تمت في عام       

وهو اإلجراء الذي لم يتخذ مثال في حالة تسميم الرئيس ياسر عرفات            . أمام محكمة دولية لمعاقبة الفاعلين    
  .جريمة كانت أخطر وأثرها في خرائط المنطقة أهم بكثير، رغم أن ال)2004(وقتله قبله بعام واحد 

ما أثار االنتباه في هذا الصدد أن المحكمة التي شكلتها األمم المتحدة لمحاسـبة المـسؤولين عـن قتلـة                    
الحريري تمت تحت الفصل السابع من ميثاقها الذي تجيز بنوده استخدام القوة المسلحة لتنفيذ ما تقـضي                 

  .مقاطعة الدولة التي تمتنع عن تنفيذ الحكمبه، كما أنها تسمح ب
خالل السنوات الخمس التي مرت لم تتوقف التحقيقات التي أثارت لغطا كبيرا، سواء في اتجاهها صوب                
سوريا التي كانت أول من اتهم في العملية أو في اعتمادها على إفادات شهود زور تسببت شهاداتهم فـي                   

وتضاعف اللغط مؤخرا حينما تسربت أنباء      . نيين ثبتت براءتهم الحقا   توقيف أربعة من كبار الضباط اللبنا     
عن اتجاه لجنة التحقيق إلى اتهام قيادات في حزب اهللا بالضلوع في العملية، رغم أن الحزب لم يعـرف                   
عنه في تاريخه أنه لجأ إلى تصفية خصومه السياسيين، علما بأن الرئيس الحريري لم يكن مصنفا ضمن                 

، وألن الساحة اللبنانية تعج بالصراعات السياسية فإنها انقسمت في نهاية المطـاف إلـى               أولئك الخصوم 
  .  مارس8 و14فريقين 

وبدا االنتماء السني متبلورا في األولين الذين وقفوا مع المحكمة الدولية، في حين كان اللون الشيعي ظل                 
الدولية، وحين قويت القرائن الدالة على      غالبا على اآلخرين، الذين تشككوا في تسييس التحقيق والمحكمة          

صحة التسريبات التي تحدثت عن االتجاه إلى توجيه االتهام إلى حزب اهللا فإن السيد حـسن نـصر اهللا                   
  . إلى مقاطعة المحققين الدوليين28/10األمين العام للحزب دعا في خطاب له يوم 

  ــ3ــ
 األمريكية جنبا إلى جنب مع كالم السيد نـصر          إذا وضعت الكالم الذي نسب إلى مساعد وزير الخارجية        

اهللا، فسوف يصور لك ذلك حقيقة البركان الذي أصبح يقف فوقه لبنان ــ فالواليات المتحـدة ومعهـا                  
إسرائيل ومن واالها في لبنان يدفعون بشدة لتأييد قرار االتهام واستدراج قيادات حزب اهللا إلـى قفـص                  

ألمين العام لحزب اهللا يهدد بقطع يد من يقترب من قيـادات الحـزب              االتهام تمهيدا لالنقضاض عليه، وا    
وهذه المواقف المتعاكسة تعني أن الموقف في لبنان أصبح على وشـك االنفجـار وأن شـبح            . وأعضائه

  .الحرب األهلية يلوح في األفق، بتآمر غربي مكشوف هذه المرة
ية وسوريا، اللذان اعتادا على القيام بـدور        لم أجد صدى عربيا لكل ذلك باستثناء تحرك قامت به السعود          

ولم يكن ذلك كافيا ألن األطراف األخرى       . س.إطفائي الحرائق في لبنان، وأصبح يرمز إليهما بحرفي س        
الدولية والمحلية تمارس ضغوطها بقوة وتواصل الشحن والتعبئة لصالح إصدار قرار االتهام واإلسـراع              

إذ قدم إلى بيروت بدعوة رسـمية الـسيد         . ران على المسرح بقوة   بالمحاكمة، في هذه األجواء ظهرت إي     
والتقى كبار  . أحمدي نجاد رئيس جمهورية إيران مصطحبا معه وفدا كبيرا من الوزراء ورجال األعمال            

  . اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجاالت16رجال الدولة، وقام بتوقيع 
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أن السفيرة األمريكية في بيروت عبرت في بيان مكتـوب عـن            أغضبت الزيارة الواليات المتحدة حتى      
وقبل الزيـارة   . غضب بالدها إزاء أي عمل ادعت أن من شأنه أن يقوض السيادة واالستقرار في لبنان              

التي تمت في منتصف أكتوبر الماضي كتب معلق صحيفة معاريف مناحيم بن مقالة قال فيها إن الوقـت                  
  . نجاد أثناء زيارته لبنت جبيل بالقرب من الحدود اإلسرائيليةقد حان الغتيال الرئيس أحمدي

رغم أن حزب اهللا احتفى كثيرا بزيارة أحمدي نجاد، إال أن الرئيس اإليراني حـرص علـى أن يلتقـي                    
، وظل يؤكد في كل مناسبة على أن إيران تقف إلى جانب لبنـان علـى                )باستثناء سمير جعجع  (الجميع  

  .طول الخط
لثانية جاءت من تركيا، حيث جاء إلى بيروت رئيس وزرائها رجب طيب أردوغـان فـي                رسالة الدعم ا  

األسبوع الماضي، وعقد اجتماعات شهدها كل الفرقاء اللبنانيين، إضافة إلى كبـار المـسؤولين بطبيعـة           
   .وفي خطبة ألقاها في بعبدا طالب إسرائيل بأن تتوقف عن أعمالها وأال تلقي ظالال على السالم. الحال

وحذر من أنه إذا ما نشبت الحرب فإن الخاسر لن يكون أهل المنطقة فحسب، ولكن اإلسرائيليين أيـضا                  
مضيفا أن تركيا ستستمر في رفع الصوت عاليا تجاه الطغيان، وفي الدفاع عن الحق مـا                . سيعانون منها 

ما أنها ستستمر في    ــ ك ) مشيراً إلى دور إسرائيل   (دام هناك أناس يمتهنون القرصنة في عرض البحار         
الدفاع عن األبرياء والمظلومين والمغتصبة حقوقهم ــ وتحدثت التقارير الصحفية عـن أن أردوغـان               
أراد أن يوصل رسالة تضامن مع لبنان، وأن يسهم في تهدئة األوضاع الموشكة على االنفجار بين فرقائه                 

ستلعب دورا لدى سوريا وإيران لما لديها من        المختلفين، ونقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية قوله إن بالده          
  .تأثير على بعض األطراف اللبنانية لتكريس التهدئة في البالد

الالفت للنظر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بدأ زيارة لطهران بعد يـوم واحـد مـن سـفر                    
لتهدئة بين بيروت   أردوغان بصحبة وفد وزاري كبير، مما أعطى انطباعا بتواصل مساعي ومشاورات ا           

  .وكل من العاصمتين اإليرانية والتركية
)4(  

األعين في إسرائيل متجهة إلى بيروت واآلذان تتلمس بصورة يومية أخبار المحكمة الدولية، يقول شلومو               
بروم المدير السابق لوحدة التخطيط اإلستراتيجي في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي إن األوضاع الحالية              

تحتم على إسرائيل أن تكون مستعدة ألي طارئ، في حال إعالن عريـضة اتهـام حـزب اهللا                  في لبنان   
ولم يستبعد أن يلجأ حزب اهللا إلى االستيالء على السلطة في لبنـان لقطـع               . بالضلوع في قتل الحريري   

واعتبر ذلك وضعا أفضل إلسرائيل، ألنه في هذه الحالة سيكون هنـاك عنـوان              . الطريق على المحاكمة  
 16/11وقد نشرت الحياة اللندنية تقريرا من القدس المحتلة في          . اضح تخاطبه وتمارس ضده الضغوط    و

  . ذكر أن إسرائيل بمتابعتها الدقيقة تريد أن تبقى العبا مركزيا له حضوره في الساحة اللبنانية
ن لها انعكاسـات    وهناك اتفاق بين القيادات األمنية والعسكرية على أن تطورات األحداث في لبنان ستكو            

  .عديدة على إسرائيل وخططها اإلستراتيجية
وسط سيل التقارير التي تتحدث عن سيناريوهات المستقبل في لبنان، والجهود التي تبذل لتفجيـره مـن                 
الداخل، فإنني ظللت أبحث عن دور للجامعة العربية أو لمصر، فلم أجد سوى حديث السيد أحمـد أبـو                   

 بدا فيه منتقدا للسيد حـسن نـصر اهللا          11/13ري لصحيفة الشرق األوسط     الغيط وزير الخارجية المص   
وغامزا فيه، وملوحا بأن حديثه عن قطع اليد الممتدة إلى جماعته يمكن أن يصيبه بدوره ويرتـد عليـه،                   

  .ليته سكت ولم يتكلم فذلك حضور أفضل منه الغياب: عندئذ انتابني شعور باالستياء وقلت
  30/11/2010، الشرق، الدوحة

  
  
  



  

  

 
 

  

            45 ص                                     1981:         العدد       30/11/2010 الثالثاء :التاريخ

  :كاريكاتير .72
  

  
  30/11/2010الخليج، الشارقة، 

    


