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   وال يوجد أي قرار بحلهاتنهار السلطة: األحمد .1

اكد عزام االحمد احد المقربين جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس االحد : وليد عوض -رام اهللا 
بأن السلطة الفلسطينية تنهار، مشددا على انه ال يوجد اي قرار بحل السلطة بل هي ' القدس العربي'لـ

  .حتالل للضفة الغربية واحتجاز االموال الفلسطينيةنتيجة فشل عملية السالم واستمرار اال' تنهار'
واشار االحمد الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سبق وحذر االدارة االمريكية والمجتمع الدولي 

  .من استحالة ان يبقى الوضع الفلسطيني الحالي على ما هو عليه
ن وسبق وان ابلغ الرئيس االمريكي سبق واعلن االخ ابوماز' 'القدس العربي'واضاف االحمد قائال لـ

، 'واطراف اللجنة الرباعية وكل المجتمع الدولي بأنه ال يمكن ان يبقى الوضع الفلسطيني كما هو اآلن
سلطة وهمية غير موجودة بشكل فعلي اال بجانب محدد 'مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية الحالية هي 

ائيل هي التي تتحكم في مصير السلطة فلتذهب هذه السلطة اذا كانت اسر'، مضيفا 'وفق ما تريد اسرائيل
  .'الى الجحيم

السلطة ال تحل وانما تنهار، السلطة تنهار، ليس هناك شيء اسمه حل السلطة، السلطة ' قائال األحمدوتابع 
  .، مشيرا الى ان عوامل انهيار السلطة بدأت تتزايد'تنهار ال تحل 
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ة اصبحث كثيرة وفي مقدمة ذلك انسداد افق عملية السالم وتوقف عوامل انهيار السلط"واضاف االحمد 
وال انسى ذكر المسمار االخيرة الذي . المفاوضات النها اصبحت عبثية، ومفاوضات من اجل المفاوضات
هذه اموال فلسطينية باي حق '، مضيفا 'دقته اسرائيل في نعش السلطة وهو حجز االموال الفلسطينية

  ."موال ال تعود لهاتمارس اسرائيل حجز ا
  14/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  استئناف المفاوضات بوقف االستيطان وقبول حل الدولتين:  يستقبل هيلعباس .2

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء األحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، المبعوث األميركي :رام اهللا
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  .لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل

صائب عريقات، عقب اللقاء، أن الرئيس عباس أكد لهيل، أن استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب 
اإلسرائيلي يتطلب من الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ االلتزامات الواردة عليها، كوقف االستيطان في األرض 

  .1967مل القدس الشرقية، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام الفلسطينية بما يش
وجدد ، التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للتعاون مع اللجنة الرباعية سواء بشكل فردي أو جماعي 

ودعا الرئيس اإلدارة األميركية إلى إعادة النظر في  .وذلك فيما يتعلق بكافة قضايا الوضع النهائي كافة
ها تجاه عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، مؤكدا سيادته أن المسعى الفلسطيني لنيل العضوية موقف

ال يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها، وإنما يهدف لتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 
نين، سيقوم بشرح وأشار عريقات إلى أن الوفد الفلسطيني الذي سيلتقي اللجنة الرباعية غدا االث .1967

  .الموقف الفلسطيني حول كافة القضايا
  13/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  دعو الفصائل والقوى السياسية إلى التوافق على رئيس وزراء جديد يفياض .3

لتحقيق  سالم فياض انه آن االوان .د قال رئيس الوزراء - القدس - ماهر الشيخ، خاص بـ -رام اهللا 
. المصالحة، وأكد انه ال يمكن باي حال من االحوال تحقيق الحلم الفلسطيني دون اغالق ملف االنقسام 

انني ارفض بشدة ما يدعيه البعض من انني حجر عثرة » القدس«واضاف فياض في حديث خاص لـ 
 .لى رئيس وزراء جديدامام تحقيق المصالحة، وادعو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الى التوافق ع

وتحدث فياض عن التوصية التي اصدرتها لجنة العضوية في مجلس االمن بعدم التصويت على عضوية 
فلسطين في االمم المتحدة، كما تناول الوضع المالي للسلطة وشدد على ضرورة انهاء االعتماد على 

كما تعرض فياض الى  .ام القادمواعرب عن امله بأن يكون ذلك ممكنا بحلول الع. المساعدات الخارجية
 .االنتقادات بشأن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتناول بالتفاصيل كل ما يتعلق بهذا القانون

  : على نص الحوارعولإلطال
094403/id/view/article/news/com.alquds.www://http  

  14/11/2011القدس، القدس، 
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   لإلجابة عن التساؤالت حول وقف االستيطان  "الرباعية"عريقات يدعو  .4
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، دعوته :  الدستور، وكاالت-القدس المحتلة 

ة السلمية، خاصة وقف االستيطان، للجنة الرباعية، بتوفير إجابات عن التساؤالت الفلسطينية حول العملي
، امس »صوت فلسطين»ودعا عريقات في حديث لـ. وموقفها في حال رفضت إسرائيل التعاون معها

الرباعية الدولية إلى تفعيل التفاهم الذي جرى بين الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
صا الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو السابق أيهود أولمرت، والمتعلق بإطالق سراح أسرى وخصو

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو اللجنة الرباعية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كل على . 1993عام 
حدة، اليوم في القدس المحتلة لبحث إمكانية استئناف المفاوضات على أساس بيان الرباعية الصادر في 

  .كانون األول الماضي
  14/11/2011ن، الدستور، عما

  
  شخصية فلسطينية تطالب عباس باالستقالة وتدعو إلى برنامج وطني للخالص 18 .5

 شخصية فلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باالستقالة، 18طالبت : حبيب أبو محفوظ
إلى أن تعهد عباس : "نسخة عنه" السبيل"وخلصت هذه الشخصيات في بيان صادر عنها، وصل 

قالة في حالة تظاهر شخصين يطالبونه باالستقالة، أن يكون ثالثهما، ويستقيل، يعني أن عباس يعتقد باالست
  ".أنه يحظى بثقة نسبة مئوية كاملة من الفلسطينيين

لقد وصلت جرأة محمود ": "نحو برنامج وطني للخالص الفلسطيني: "وجاء في البيان الذي حمل عنوان
"!!. أن اثنين من الفلسطينيين خرجا يطالبانه باالستقالة لكان ثالثهمالو : "عباس على الحق درجة قوله

 في 99.999بذلك يكون عباس قد تفوق على رؤساء من العالم الثالث الذين استمرؤوا انتخاب أنفسهم بـ
المئة من مجموع أصوات الناخبين، إنه يريد اإليحاء بأنه ال يوجد اثنان غير راضيين عن أدائه وأنه 

  ".بالثقة المطلقة، وهو ادعاء باطل دون أدنى شكيحظى 
لكأن : "وتابع البيان الذي وقع عليه كل من بسام الشكعة، وعبد الستار قاسم، وغازي عبد القادر الحسيني

كل هذه المظاهرات، والمقاالت، والبيانات التي تصدر ضد األداء السياسي لعباس هي من صنع الخارج 
 مطاردة أجهزة عباس للفدائيين في الضفة الغربية، واعتقالهم، ومصادرة غير الفلسطيني، الذي هاله

أسلحتهم، وتعريضهم للتعذيب، األمر الذي أودى بحياة ما يربو على عشرة فدائيين، كما استنكر الخارج 
التنسيق (غير الفلسطيني الخدمات التي يقدمها عباس ألمن الكيان الصهيوني والصهاينة عبر ما يسمونه 

  !".، هذا لسان حال عباس، فهل هذا يحمل أدنى درجات المنطق؟)منياأل
بدوره أكد السفير الفلسطيني وعضو المجلسين الثوري لحركة فتح والوطني الفلسطيني سابقاً وأحد 

يريح ويستريح فقد "على عباس أن "أن ": السبيل"الموقعين على البيان ربحي حلوم في تصريحٍ خاصٍ لـ
 عاما إلى ضياع 40ي كوارث متالحقة أدى نهجه العبثي على امتداد أكثر من زج شعبنا الصامد ف

 في المئة من 18القضية، وتقسيم القضية الفلسطينية وجعلها تقتصر على مطالبات مقزمة ال تتعدى 
  ".األرض الفلسطينية

باس للتفاوض يستهجن حتى مؤيدو الحلول االستسالمية الصيغة الكارثية التي اعتمدها ع: "ويضيف البيان
مع الكيان الصهيوني، وهي الصيغة التي تنتظر الفتات من العدو، بعد أن تخلّص عباس من الورقة األهم 
لقوة المفاوض الفلسطيني، وهي ميزان القوى في ميدان القتال؛ إذ تجاهل عباس البديهية التي لطالما 
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مع العدو أكثر مما تساوي في ميدان تأكّدت تاريخياً بأنك ال تستطيع أن تأخذ على مائدة المفاوضات 
القتال، كما أن من ال يملك مفتاح الحرب ال يملك مفتاح السالم، بكلمات الزعيم الفرنسي الشهير، شارل 

   : ولالطالع على أسماء الموقعين".ديجول
http://www.assabeel.net/border/palestine-news/63014-18-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5.html  

  14/10/2011السبيل، عمان، 
  

  "الفيتو"أو " بالضغوط" إفشال طلب العضوية الكاملة إما تحاول اأميرك: صل أبو يوسفوا .6
قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن : نادية سعدالدين-عمان 

حمالً اإلدارة ، م"القيادة الفلسطينية ستجتمع قريباً لتحديد الخطوة األممية التالية بالتشاور مع العرب"
  ".الفيتو"أو " بالضغوط"األميركية محاولة إفشال طلب العضوية الكاملة إما 

التوجه يقضي حتى اآلن بالمضي قدماً في طلب العضوية "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
 مجلس ، الذي كان الرئيس محمود عباس قد تقدم به إلى"1967الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 

  .الماضي) سبتمبر(األمن في شهر أيلول 
، "المسألة لم تنته بعد في مجلس األمن، حيث لم يطرح الطلب الفلسطيني حتى اآلن للتصويت"واعتبر أن 

على الرغم من تقرير لجنة العضوية في المجلس الذي أظهر اختالف مواقف األعضاء تجاه الطلب 
  .الفلسطيني بهذا الشأن

  14/11/2011الغد، عمان، 
  

   رفض خيار حل السلطةى إجماع فلسطيني عل : عريقات .7
 أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أن القيادة  : رام اهللا ـ خالد األصمعي

مكررا ما قاله رئيس السلطة محمود عباس ,  الفلسطينية أجمعت علي رفض خيار حل السلطة الفلسطينية
 السلطة غير مطروح إطالقا مهما كانت نتائج التصويت علي الطلب في تونس من أن خيار حل

وأوضح عريقات أن السلطة الفلسطينية , الفلسطيني للحصول علي العضوية الكاملة في األمم المتحدة
وجهت مؤخرا رسائل إلي الجانب اإلسرائيلي والي االطراف المعنية بعملية السالم أكدت فيها استحالة 

  .لحالياستمرار الواقع ا
تعليق ى  امس األحد إلي،ومن جانبه دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 اعتبار أن السياسة ىعل,  حكومة نيتانياهوىفي رسالة واضحة إل, العمل باتفاق باريس االقتصادي
مشيرا ان التجارة , سساتها الحكومة اإلسرائيلية ومؤىاالقتصادية هي سيف ذو حدين ويمكن ان ترتد عل

 والفلسطينيون هم ثاني اكبر سوق للبضائع ، مليارات دوالر4البينية بين السلطة وإسرائيل تفوق الـ
  .اإلسرائيلية بعد دول االتحاد األوروبي

  14/11/2011األهرام، القاهرة، 
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   تُصرف على االستيطان "األرنونا"  ضريبةمن% 88 :الرويضي .8
من قيمة % 88ل المستشار في ديوان الرئاسة لشئون القدس أحمد الرويضي إن نحو قا: القدس المحتلة

تصرفها بلدية االحتالل على " ضريبة األرنونا"األموال التي تجبى من المواطنين في مدينة القدس المحتلة 
  .االستيطان ومشاريع خاصة باإلسرائيليين
مضاعفة قيمة ضريبة " إسرائيل"أن نية األحد " صوت فلسطين"وأضاف الرويضي في تصريح إلذاعة 

االرنونا يأتي ضمن سياستها وحربها الديمغرافية القاضية بتقليص الوجود الفلسطيني في القدس لصالح 
وأشار إلى أن بلدية االحتالل تقوم برفع دعاوى قضائية ضد كل مواطن ال يدفع  .تكثيف االستيطان فيها

 .غ باهظة على كاهل المقدسيين، بحيث ال يتمكنون من دفعهاضريبة االرنونا ما يسفر عن تراكم مبال
وأوضح الرويضي أن البلدية تقوم بالتالي ببيع عقاراتهم بمزاد علني بهدف االستيالء عليها من قبل 

  .الجمعيات اليهودية
  13/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  حدة استيطانية ألف و60وزارة العدل الفلسطينية تستنكر مخطط بناء  .9

 الجريمة ،استنكرت وزارة العدل الفلسطينية في بيان عاجل لها أمس األحد:محمد جمال - القدس المحتلة
 وحدة 60.000الجديدة التي ينتهجها االحتالل عبر إصدار بلدية القدس مخططاً استراتيجياً لبناء أكثر من 

 إطار اجتثاث اإلنسان الفلسطيني من أرضه استيطانية جديدة، واعتبرت الوزارة هذا المخطط يأتي ضمن
لصالح قطعان المستوطنين بهدف تغيير الوضع الديموغرافي الفلسطيني وتقطيع التواصل والربط 

  .1907االجتماعي في مخالفة واضحة ألحكام اتفاقية الهاي الرابعة لعام 
  14/11/2011الشرق، الدوحة، 

  
   ألهالي القطاع  وزير الصحة في حكومة غزة يشيد بدعم األردن .10

باسم نعيم بالجهود الكبيرة التي يبذلها األردن . أشاد وزير الصحة قي حكومة غزة د:  سمير حمتو–غزة 
بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في دعم الشعب الفلسطيني مثمنا الدور الكبير الذي يلعبه المستشفى 

  .الميداني األردني في قطاع غزة 
برئاسة العقيد ) 16غزة (يتحدث خالل استقباله وفدا من المستشفى الميداني األردني وكان الوزير نعيم 

  .فواز الشرفات ومجلس إدارة المستشفى. سند السوالقة قائد المستشفى ومدير المستشفى العقيد د. الركن د
أرض غزة في وأثنى الوزير نعيم على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى الميداني منذ إقامته على 

العديد من التخصصات الطبية، وخاصة النوعية والنادرة، موضحا أن هذه الخدمات المميزة تشكل إضافة 
نوعية للقطاع الصحي، مبدياً رضاه عن حجم التعاون الحاصل ما بين المستشفى األردني ووزارة 

  .الصحة
بتعاون وزارة ) 16(داني األردني سند السوالقة قائد قوة المستشفى المي. بدوره أشاد العقيد الركن د

الصحة مع إدارة المستشفى ، معربا عن أمله في االستمرار بتطوير العالقة االيجابية مع الوزارة بما 
  .يسهم في التخفيف عن المرضى الفلسطينيين

  14/11/2011الدستور، عمان، 
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   على غزة مع القيادة المصرية عقب الغارة اإلسرائيليةاتصاالتحكومة هنية تجري  .11
كشف طاهر النونو، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة، أن حكومته أجرت اتصاالت مع : غزة

القيادة المصرية، عقب الغارة اإلسرائيلية على موقع الشرطة البحرية شمال قطاع غزة في ساعة مبكرة 
 نسخة عنه، أن حكومته "قدس برس"وأكد النونو في تصريح مكتوب له، تلقت  .14/11من فجر االثنين 

وضعت القيادة المصرية في صورة العدوان، وأكدت خالل االتصاالت رفضها والشعب الفلسطيني قبول "
 ."معادلة الغدر اإلسرائيلية، مشددة على ضرورة وضع حد لجرائم االحتالل واعتداءاته على الشعب

، لموقع الشرطة البحرية، ونعت "16اف "واستنكر الحكومة الفلسطينية بغزة بشدة هذا القصف بطائرات 
، متمناً الشفاء العاجل للجرحى "الذي سقط في الغارة، وهو يؤدي واجبه الوطني"الشهيد محمد الكيالني 

من مغبة اللجوء إلى خيارات يختبر فيها الشعب الفلسطيني وصموده "وحذرت االحتالل  .الذين أصيبوا
  ."ا الداخلية على حساب دماء الشعب الفلسطينيومقاومته، أو يصدر من خالل عدوانه أزماته

  14/11/2011قدس برس، 
  

  مشعل يدعو للتوافق على برنامج وطني للمرحلة القادمة .12
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مـشعل إلـى ترتيـب البيـت               : أمين بركة -خان يونس   

في كلمة له عبر الهاتف خالل حفل        لوقال مشع  .الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني للمرحلة القادمة      
إن حماس تسعى عبر المصالحة الفلسطينية إلى ترتيب البيت الفلسطيني مـن             ":تأبين الشيخ محمد النجار   

خالل التوافق على برنامج وطني نأخذ منه العبر من كل ما مضى لنتمـسك أكثـر بحقوقنـا وثوابتنـا                    
  ".الوطنية

يق وكل فلسطيني له دور في مسيرة الجهاد والتحرير، وبعد أن           ندرك أن النصر يأتي بهذا الطر     "وأضاف  
نحسن عالقتنا مع اهللا علينا بااللتفاف إلى الصف الوطني وأن نقول للعالم إن كل قواعـد الحركـة مـع                    

  ".المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء االنقسام
الفصائل ونقول لهم تعالوا بعد أن سدت كـل         نفتح كل عقولنا وقلوبنا إلخواننا في فتح ولكل         : "وتابع قائالً 

األبواب وسقطت كل الرهانات، ولم يبقى لنا إال جهادنا وبندقيتنا وتبين أنه لن ينفعنـا ال األمريكـان وال                   
  ".غيرهم وال كل من فتح آفاق التفاوض

مله في  وأكد مشعل على ضرورة العمل على إتمام المزيد من االنجازات في طريق التحرير، معبرا عن أ               
  . أن يفتح علينا في األيام القادمة لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على المصالحة الداخلية

أننا نشهد اليوم ربيعا عربيا يعد األمل ليبشر بهذه العالمات الشعب الفلسطيني وهـي تحمـل                "وأشار إلى   
  .كما قال. رض الجهاد والمقاومة، الفتًا إلى أنه مشتاق إلى زيارة غزة أ"أمراً عظيماً في وجه إسرائيل

وعزى مشعل عائلة النجار في فقيدهم الشيخ محمد النجار، الفتًُا إلى أنه اشتغل في جميع حقول الـدعوة،                  
وأشار إلى أن اللحظات لـم تـسعفه لمقابلـة           .داعيا من اهللا عز وجل أن يرحمه ويتغمده في واسع جنته          

صاحب التاريخ الناصع الذي أمتد منذ أن بايع على يد اإلمام           "الشيخ النجار ولكن ما سمعه عنه كثير فهو         
  ".حسن البنا ورافق الشيخ أحمد ياسين

  13/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   تحقيق المصالحة يفيد أبو مازن وفتح أكثر من حماس:ابو مرزوق .13
موسى أبو مـرزوق أن     » حماس«رجّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
ورئـيس المكتـب    ) أبو مازن ( الشهر الجاري موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس           25يكون  

ملـف المـصالحة والملـف      «إن  » الحياة«وقال لـ   . خالد مشعل في القاهرة   » حماس«السياسي لحركة   
، معرباً عن أمله في حلحلـة       »فلسطينيالسياسي على رأس أجندة اللقاء ألنهما يتعلقان بمستقبل الشعب ال         

ولفـت إلـى أن هـذه       . إشكالية الحكومة حتى يمكن أن تتجسد المصالحة على األرض في شكل حقيقي           
أبو مازن، وليس فتح، الذي تمسك بسالم       «: ، مضيفاً »فتح«المسألة منوطة بالرئيس عباس وليس بحركة       

أبو «: وزاد. »لحكومة، ومن ثم تعطيل المصالحة    وهذا تسبب في إشكالية ملف ا     ... فياض رئيساً للحكومة  
ورأى أن الجميع يريد المصالحة وأن النيات متـوافرة لـدى           . »مازن هو حجر الزاوية في هذه المسألة      

االنقسام جرى  «، مشيراً إلى أن     »إن تحقيق المصالحة يفيد أبو مازن وفتح أكثر من حماس         «: الكل، وقال 
شرة، لذلك فإن إنهاء االنقسام وتحقيق المـصالحة سـيجعله أكثـر            في عهده، وهو يتحمل مسؤوليته مبا     

المستفيدين، ألنه سواء استمر في موقعه رئيساً أو لم يستمر، ال يريد أن يسجل على نفسه تاريخياً حدوث                  
وأعرب عن أمله في تحديد موعد الجتمـاع        . »يريد أن يخلّص نفسه من هذه القضية      ) هو. (ذلك االنقسام 

لتحرير لتشكيل إطار قيادي محدد لها يشارك فيه الجميع، الفتاً إلى أهمية إنجاز هذه المسألة               لجنة منظمة ا  
كي نتمكن من وضع برنامج وطني محدد يضم القواسم المشتركة كافة لرسم أسـس مـستقبل أفـضل                  «

  .»للشعب الفلسطيني
  14/11/2011، الحياة، لندن

  
   تعكس فشال أمنيا وسياسيا االحتالل حول األسرىتصريحات": الشرق"برهوم لـ .14

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، على أن العدو الصهيوني كل يوم يثبـت               : ريما زنادة -غزة
ـ  "الوفاء لألحرار "فشله وانكساره العسكري والسياسي خاصة بعد صفقة تبادل األسرى           " الـشرق "، وقال ل

إن حكومة بالده تبحـث إمكانيـة       "متان فيلنائي   تعقيباً على تصريحات وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي        
تغيير سياساتها المتعلقة بتبادل األسرى في المستقبل، وأنه لن يتم التفاوض بشأن اإلفراج عمـن نفـذوا                 

هذا يدل على مدى االنكسار الذي      " ،  "عمليات قتل ضد الجنود ضمن أية اتفاقيات مستقبلية من هذا النوع          
 وسياسياً ونجاح المقاومة وقيادات الشعب الفلسطيني في فرض شـروطها  لحق بالعدو الصهيوني عسكريا   

  ".الوفاء لألحرار"على االحتالل وإرغامه على ذلك خالل صفقة 
  14/11/2011، الشرق، الدوحة

  
  مشعل في َعمان نهاية الشهر الحالي: بركة للرسالة نتعلي  .15

ألردن فتحت صفحة جديدة في عالقتها      قال ممثل حماس في لبنان علي بركة إن ا        :  لميس الهمص  -غزة  
وبخاصة "مع حركة حماس، مؤكدا حرص حركته على بناء عالقات جيدة مع الدول المجاورة لفلسطين،               

وذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس خالـد           ".األردن التي تحوي العدد األكبر من الالجئين      
مية، موضحا أن اللقاء سيجمع مـشعل بملـك         مشعل سيزور األردن قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة رس        

  .األردن على أساس التمسك بالحق في عودة الالجئين
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وأكد بركة أن العالقات مع األردن لن تكون على حساب أي من الدول األخرى، مبينا أن العالقـة بـين                    
حكومـة  ، ولفت إلـى أن ال     "ولن تفتح مكاتب للحركة هناك    "م،  99األردن وحماس لن تعود إلى قبل عام        

األردنية تتالقى مع حماس في العديد من المواقف كالتأكيد على حق العودة، مبينا أن الشعب الفلـسطيني                 
  .مجرد ضيف في الدول التي يوجد بها حتى عودته ألرضه

الحركة ليست في جيـب     : "وحول لقاء مشعل عباس المرتقب لتنفيذ المصالحة قال ممثل حماس في لبنان           
لمفاوضات وصلت لطريق مسدود وأثبتت إخفاقها على مدار أكثر من عشرين عاما            أحد، ونحن نعلم أن ا    

  ".لم تستطع فيها تحقيق أي أهداف
وطالب بركة رئيس حركة فتح بتقييم الفترة السابقة والبدء بحوار شامل، مشيرا إلى لقاء سيعقد بين مشعل             

رتيب البيت الداخلي وإعادة بنـاء منظمـة        وعباس خالل األيام القليلة المقبلة، وتمنى أن ينجح اللقاء في ت          
  .التحرير، مطالبا بوضع إستراتيجية لذلك، وبوضع الوسائل الكفيلة بتحقيق المصالحة

وأكد ممثل حماس في لبنان أن نقاطا عديدة تم التوصل إليها في اتفاق المصالحة ولم تنفـذ علـى أرض                    
جديدة لتحقيق المصالحة، ومعتبرا أن ما حـدث        الواقع، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء األخير فرصة           

لسنا محسوبين على أي محور يستخدم ألهداف ال تحقق         : "وقال بركة  .جراء االنقسام يحتاج وقتا لمعالجته    
  ".المصلحة للشعب الفلسطيني

وعن تطورات قضية األسرى المفرج عنهم ومصير األسيرات التسعة في سجون االحتالل ذكر بركة أن               
  .قت وعدا من الوسيط المصري بأن يفرج عن األسيرات قبل المرحلة الثانية من الصفقةحركته تل

وأي خلل سيكون مع مـصر      "ولفت إلى أن تقيد االحتالل بشروط المرحلة الثانية فيه ضمانات مصرية،            
  ".وليس مع حماس

فاالحتالل حريص على   "وتوقع بركة أن يلتزم االحتالل بتنفيذ المتبقي من الصفقة في ظل الربيع العربي؛              
  ".بالقاهرة) اإلسرائيلية(أال يعكر عالقته بمصر وبخاصة بعد اقتحام السفارة 

 هو زلزال كبير ستكون له تداعيات إيجابية علـى          -تحديدا-واعتقد ممثل حماس أن ما جرى في مصر         
 ظـل   ، ولفت إلى أن فلـسطين ربحـت فـي         "وخصوصا على القضية الفلسطينية   "مجمل الواقع العربي،    

-، ولـذلك نحـن      )إسـرائيل (وال يمكن أن تتحرر في ظل أنظمة عربية تتعامل مع           "الثورات العربية،   
  ". المستفيدون األكبر من الثورات العربية-الفلسطينيين

ومخطط أن يكـون لهـم دور       ", وبين أخيرا أن األسرى المبعدين هم في ضيافة الدول التي يوجدون بها           
  ."قيادي في النضال الفلسطيني

  13/11/2011، الرسالة، فلسطين
  

  "مفاجآت" وسيشهد  الشهر الحالي24  في لقاء عباس ومشعل:إسماعيل األشقر .16
 قال القيادي في حركة حمـاس، إسـماعيل األشـقر، ان            : يوسف الشايب وحامد جاد    - غزة   –رام اهللا   

كة حمـاس خالـد     سيشهد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحر         " مفاجآت"
  .مشعل، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، في القاهرة

الن "وحمل األشقر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكبرى في نجاح لقائـه مـع مـشعل،                 
حماس قدمت كل شيء إلنجاح المصالحة، وتنظر للمصالحة على أنها ضـرورة شـرعية ووطنيـة وال                 

هناك أوامر من قمة الحركة لقواعدها      : واضاف". وليس لديها أي عائق بالمطلق    مجال ألن تحيد عن ذلك      
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بتنفيذ ذلك أريحية، وليس على مضض، معربا عن أمله في أن يكون لدى عباس قناعة حقيقيـة لتنفيـذ                   
  .المصالحة

وكان األشقر، شارك في وفد شخصيات مستقلة، ونواب عن حركة فـتح، والجبهـة الـشعبية لتحريـر                  
 في سلسلة لقاءات بالعاصمة المصرية، الشهر الماضي، برعاية أوروبية، التقوا خاللها رئـيس              فلسطين،

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقيادات في جهاز المخابرات المصري، ووزير الخارجيـة              
  .المصري، وأمين عام جامعة الدول العربية، تمحورت حول جهود إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية

ـ    ، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وافق على امهال            "الغد"وكشفت مصادر مطلعة ل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عاما كامال لتفعيل المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة االحتالل، وقدم              

على حد تعبيره، في حـال      وعوداً بعدم لجوء حماس للمقاومة العسكرية المسلحة خالل اثني عشر شهراً،            
كان هذا الحراك الشعبي الذي يتحدث عنه عباس، وحركة فتح، وفصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية،                
شامالً، أي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وال يقتصر على مواقع معينة، كمسيرات الجمعة المناهـضة                

فلسطينية، بحيث تتحول إلى ما يـشبه       لالستيطان وجدار الفصل العنصري في عدد محدود من البلدات ال         
  .1987االنتفاضة الشعبية السلمية، أسوة باالنتفاضة الفلسطينية األولى العام 

وأضافت المصادر، التي تحدثت عن اتصاالت بدأت بين الحركتين عبر عضو اللجنة المركزية لحركـة               
أبو  اسي لحركة حماس موسى   فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام األحمد، ونائب رئيس المكتب السي          

مرزوق، أنه، وبخصوص لقاء عباس مشعل في القاهرة، يجري الحديث عـن عـرض مـن الـرئيس                  
الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح على خالد مشعل، يرونه عرضاً مغرياً محوره تشكيل حكومة مؤقتة               

المقبـل،  ) مايو( تتجاوز أيار  تكلف بمهمة واحدة فقط هي التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية بما ال          
بحيث يتم التوافق على شخص رئيس الوزراء، كما يجري الحديث عن اعادة تشكيل لجنـة االنتخابـات                 

  .بشكل توافقي أيضاً
وأكدت المصادر ذاتها، أنه يجري الحديث أيضاً عن حل اإلشكاالت العالقة فيما يسميه عبـاس بإعـادة                 

بإعادة إصالح منظمة التحرير، حيث سيتم الحوار والبحث حـول          تهيئة منظمة التحرير، وتسميه حماس      
كيفية معالجة انضمام حماس والفصائل االخرى في إطار المنظمة، عبر ما تسميه حماس االطار القيادي               
المؤقت للمنظمة وتراه المرجعية العليا للقرار، في حين تسميه فتح تمجلس منظمة التحريـر، وتـرى أن                 

، وأن اللجنة التنفيذية تبقى هي      2005ضير الصالح المنظمة، وفق اتفاق القاهرة       مهمته تنحصر في التح   
  .الجهة االعلى في المنظمة، وأنه قد يتم الخروج بصيغة توافقية بين الطرفين في هذا الشأن

كما أنه، سيتم طرح إعادة االعتبار للمجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة عزيز دويك، وإجراء انتخابـات       
لهيئة إدارية جديدة للمجلس، وفق القانون األساسي، وقانون المجلس التشريعي الفلسطيني، إضـافة             جديدة  

إلى مناقشة المستقبل السياسي للسلطة، في إطار الحديث عن عدم حلها، وعدم بقائها على ما هي عليـه                  
  !اآلن 

ؤقتة يتم التوافق   وتقلل المصادر من فرص نجاح المصالحة على األرض، حتى في حال تشكيل حكومة م             
عليها، ومهتمها التحضير لالنتخابات، ألن إسرائيل والواليات المتحدة وأطرافا أوروبية، لن تقبل بالسماح             
بإجراءات هكذا انتخابات على قاعدة اتفاق المصالحة الفلسطينية، السيما أن إسـرائيل قـد تلجـأ لمنـع                  

 الطرف الفلسطيني لن يقبل بإجرائها مـن دون         إجراءات االنتخابات في القدس، وهو ما قد يعطلها، ألن        
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القدس، كما قد تلجأ إلى اعتقال مرشحي حركة حماس في الضفة الغربية، وهو ما قد يقابل بعرقلة الحملة                  
  .االنتخابية لمرشحي حركة فتح في غزة من قبل حماس التي تسيطر على القطاع

، تحدث  2006نذ االنقسام في صيف العام      وكان القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، وألول مرة م         
في لقاء جماهيري، قبل أيام، في غزة، عن قبول حركته بإجراء انتخابات جديدة رئاسية وتشريعية، ليقول                
الشعب كلمته، مشدداً على أن نجاح حماس في االنتخابات ال يعني أنها ستسير على نهج حركة فتح، وال                  

  ".قاومةخيار الم"يعني تنازلها عما أسماه بـ
وشدد المصدر نفسه على حرص القاهرة التي ستستضيف هذا اللقاء على إنجاح لقاء عباس مشعل وان ال                 
يكون مجرد لقاء شكلي، الفتا إلى أن هناك اتصاالت تجري بين حركتي فـتح وحمـاس علـى أعلـى                    

  .المستويات، من أجل ضمان نجاح هذا اللقاء وخروجه بنتائج مبشرة للشعب الفلسطيني
  14/11/2011، غد، عمانال

  
  دعوات إلى إنجاح لقاء الرئيس ومشعل بالقاهرة وطي صفحة االنقسام السوداء .17

 أكد ممثلون عن حركتي فتح وحماس على أهمية طي صفحة االنقسام ودعـوا إلـى   :نادر القصير–رفح  
ي القـاهرة،   إنجاح لقاء الرئيس أبو مازن برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والمرتقب ف             

مؤكدين ان الشارع الفلسطيني يعول كثيرا على اللقاء المرتقب وينتظر منه الكثير، وشددوا على الـدور                
الوطني والمهم لرجال اإلصالح والمخاتير في المرحلة المقبلة إلرساء السلم المجتمعي وتطهير شـوائب              

  .معيةاالنقسام في المجتمع الفلسطيني وإعطاء األولوية للمصالحة المجت
جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها جمعية المستقبل للثقافة والتنمية ولجان اإلصالح في محافظـة رفـح                 

وتضمنت الورشة ثالث جلسات علـى      » دور لجان اإلصالح والعشائر في تنفيذ اتفاق المصالحة       «بعنوان  
نائـب اشـرف جمعـة،      مدار ثالثة أيام، وانعقدت الجلسة األولى بقاعة ريماس وسط المدينة بمشاركة ال           

غازي حمد، والمختار أحمد شعث رئيس لجنة شؤون العشائر برفح، وزيـاد            . والقيادي بحركة حماس د   
الصرفندي ممثال عن حركة فتح، والشيخ منصور بريك ممثال عن حركة حماس، ونافـذ غنـيم عـضو              

راطية، والمختـار   المكتب السياسي بحزب الشعب، وزياد جرغون عضو اللجنة المركزية بالجبهة الديمق          
صقر الصوفي وبحضور حشد كبير من أعيان المحافظة ورجال اإلصـالح والشخـصيات االعتباريـة               

  .وممثلين عن مؤسسات العمل األهلي
  14/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   جو ليبية-حماس حصلت على صواريخ أرض": لدير شبيغ" .18

لمانية، أن أسلحة العقيد الليبي السابق معمر القذافي ال تزال          األ" دير شبيغل "ذكر الموقع اإللكتروني لمجلة     
، مشيرة إلى أن تقارير صحفية إسرائيلية ذكرت أن صواريخ أرض ـ جو متقدمـة   "تهديداً كبيراً"تشكِّل 

  ".حماس"من الترسانة الليبية ظهرت بالفعل في قطاع غزة لدى حركة 
ن أسلحة الدكتاتور الليبي السابق ال تزال تشكِّل تهديداً كبيـراً           مات معمر القذافي، ولك   : "وقالت الصحيفة 

وهو مـا  . اإلسالمية في قطاع غزة" حماس"حيث ظهرت صواريخ حديثة من الترسانة الليبية لدى حركة       
أمس نقالً عن مـصادر فـي الجـيش         " هآرتس"ونوهت إلى ما ذكرته صحيفة       ) ".إسرائيل(أثار جزع   

التي تحكم في قطاع غزة ربما تكون قد حصلت على صواريخ أرض            " حماس"ة  اإلسرائيلي، من أن حرك   
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صـواريخ  "وحسب الصحيفة؛ فقد تم في األشهر األخيرة تهريـب           .ـ جو متقدمة من المخزونات الليبية     
  .، إلى داخل غزة"سام"عالية الخطورة، وهي ما تعرف عسكريا اختصاراً باسم " أرض ـ جو

قد ذكرت منذ أسبوعين أن بعض صواريخ أرض ـ جو من ليبيا قـد   " وستواشنطن ب"وكانت صحيفة 
ووفقاً لتجار األسلحة   ). إسرائيل(وصلت بالفعل إلى األسواق السوداء في سيناء المصرية على الحدود مع            

 دوالر ألنه مـن الـسهل الحـصول         4000 إلى   15000هناك؛ فإن ثمن هذه الصواريخ قد انخفض من         
  .عليها

وقـد  . ؛ فإن القوات الجوية اإلسرائيلية قد تأهبت لحالة الخطر المتغيرة المحتملة          "هآرتس "وحسب صحيفة 
  .تمتلك بالفعل هذه المنظومة للدفاع الجوي" حماس"شنّت غارات جوية على غزة، كما لو أن حركة 

  13/11/2011، 48موقع عرب
  

  التبادل وعدنا بتحصيل كل ما تبقى من صفقة المصريالجانب : العاروري .19
، الشيخ صالح العـاروري، أن الطـرف المـصري          "حماس"أكد مسؤول ملف األسرى بحركة      : دمشق

أنه سيتم تطبيق كافة البنود المتفق عليها بالصفقة،        "المسؤول عن متابعة ملف صفقة التبادل، أكد للحركة         
، "لفلسطيني لإلعالم المركز ا "وقال العاروري في تصريح خاص بـ        ".من ضمنها التي لم تطبق إلى اآلن      

إن اإلخوة المصريين أكدوا لنا أنهم سيحصلون على كل ما تم االتفـاق عليـه               "،  )11-13(مساء األحد   
بالصفقة، من اإلفراج عن الدفعة الثانية، وقضية األسيرات العشر، وحل مـسألة األسـرى المعـزولين،                

  ".لضفةوكذلك عائالت األسرى المفرج عنهم، والتي منعت من السفر خارج ا
اتفقنا مع اإلخوة المصريين على أن يتم إطالق سراحهن سريعا،          : "وتابع العاروري فيما يتعلق باألسيرات    

وأشار القيادي فـي     ".وأن يكون ذلك قبل الدفعة الثانية، وهم يقومون بالجهد المطلوب، ونحن نتابع معهم            
ينة هذه األيام، لبحث كل ما تبقـى        حماس، إلى أنه من المفترض عقد لقاء بين الجانب المصري والصها          

  .في الصفقة من بنود، حسب ما أفاد به الجانب المصري
وردا على سؤال مراسلنا، حول الحديث الذي يدور إعالميا عن أن االحتالل سيعمل على أن تشمل الدفعة                 

ية متوازنةً مـن    يفترض أن تكون الدفعة الثان    "فقط، علق العاروري    " فتح"الثانية من الصفقة أسرى حركة      
  ".حيث مكوناتها

  13/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لقاء عباس مشعل سيضع خارطة طريق جديدة للمصالحة  ": برسقدس "أبو سمهدانة لـ  .20
، أنها متفائلة من اللقاء المزمع عقده بـين رئـيس         " فتح -التحرير الوطني الفلسطيني    "أكدت حركة   : غزة

، نهايـة   " حماس -المقاومة اإلسالمية   "ود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة       السلطة الفلسطينية محم  
  .األسبوع المقبل في القاهرة، متوقعة أن يكون ايجابياً

، ورئيس الهيئة القياديـة العليـا       "فتح"وقال الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة           
) عبـاس مـشعل   (اء اهللا، ألننا نتوقع أن يكون هذا اللقـاء          نحن متفائلون إن ش   : "للحركة في قطاع غزة   

ايجابياً، ونتوقع أن يكون بادرة خير النجاز المصالحة الوطنية، وفق الخطوط العريضة للبرنامج الوطني              
  ".الشامل
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نحن نتمنى أن يتجاوز هذا اللقاء كـل العقبـات،          "قئال  " قدس برس "وأضاف أبو سمهدانة في تصريح لـ       
ن لعدم موافقة حركة حماس على إقامة مهرجان إحياء للذكرى السنوية السابعة الستشهاد             ونحن مجروحو 

الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومع ذلك فنحن مهتمون بإنجاح هذا اللقاء، وهو هام بالنـسبة لنـا، ألنـه                   
  ".فاقسيضع النقاط على الحروف بالنسبة للمصالحة الوطنية، ويضع لنا خارطة طريق جديدة لتنفيذ االت

نحن في عصر الربيع العربي، والذي يمتد ليصبح ربيع عالمي، ونحن أيضا كفلسطينيين نـستبق               : "وقال
هذا الربيع، ونقول يجب أن تعاد كل األمانات إلى أصحابها، والشعب الفلسطيني صاحب األمانة، ونعيـد                

  .على حد تعبيره". انتخابات المجلس التشريعي، والمجلس الوطني، والرئاسة
  13/11/2011، دس برسق

  
  ؟"فتح"هل تخفي قضية السالح المفقود في مخيم عين الحلوة صراع رؤوس في : "المستقبل" .21

ما هي حقيقة وخلفية اختفاء أسلحة وذخائر من احد مستودعات حركة فتح في مخيم : صيدا ـ رأفت نعيم 
لية سرقة، أم انها تخفي     وهل هي مجرد عم   ! عين الحلوة ثم اإلعالن عن ضبط جزء منها داخل المخيم ؟          

  !.صراع رؤوس في الحركة؟
فقد بقي موضوع اختفاء هذه األسلحة والذخائر محور متابعة فلسطينية ال سيما بعد اإلعالن عن ضـبط                 
بعضها في سوق السالح في المخيم، في وقت واصلت لجنة التحقيق التي شكلتها فتح عملها بالتحقيق مع                 

وال يزال البحث جارياً عن امين      ." سليمان س " تاجر سالح بارز يدعى      عدد من تجار األسلحة ومن بينهم     
  .الذي ال يزال متوارياً عن األنظار" حسين ش"مستودع األسلحة 

آخر المعلومات التي توافرت في هذه القضية هو ان األسلحة التي اعلن عن ضبطها في سوق السالح في                  
 ما افاد مسؤول فتحاوي، وأن اإلعالن عـن ضـبط           المخيم قد ال تكون من ضمن األسلحة المفقودة وفق        

األسلحة ومن ثم عرضها والسماح بتصويرها قد يكون من ضمن مخرج لهذه المشكلة التي باتت تواجـه                 
قيادات كبيرة في فتح، ما طرح في األوساط الفلسطينية عامة والفتحاوية خاصة تساؤالت عن خلفية هذه                

  .يه صراع رؤوس داخل الحركة القضية وعما اذا كانت تخفي في ما تخف
ووفقا لمتابعين للتحقيقات في قضية األسلحة المفقودة فإن مخرجا ضمنيا لهذه المشكلة تم التوصـل اليـه                 
لطي صفحتها، حيث علمت المستقبل أنه بموازاة التحريات والتحقيقات التي كانت تجريها لجنة التحقيـق               

 اللواء صبحي ابو عرب، توافرت لـدى الكفـاح المـسلح            التي شكلتها فتح برئاسة قائد القوات العسكرية      
معلومات عن أن جزءا مـن األسـلحة   " اللينو"الفلسطيني بإمرة قائده العام في لبنان العميد محمود عيسى  
، وتوجه مسؤولون فـي الكفـاح       ." سليمان س "المفقودة موجود مع احد تجار األسلحة في المخيم ويدعى          

 أنه اشترى كمية من األسلحة من احد األشخاص الذي تبين انه امين المستودع      الى هذا التاجر الذي أبلغهم    
الذي فقدت منه األسلحة والذي ال يزال متواريا عن األنظار، واضاف هذا التاجر أنه لم يكن يعـرف ان                   
هذه األسلحة مسروقة من مستودع فتح، الفتا الى انه باع ما اشتراه فورا الى شـخص آخـر، وأنـه ال                     

  . فتمت اإلستعانة بها.. لكن لديه قطعا مماثلة للقطع المفقودة..  اعادة هذا السالحيستطيع
أن قضية السالح المفقود انتهت، وأن األفضل هو عدم         " المستقبل"وفي اتصال مع اللواء أبو عرب، ابلغ        

  لـشخص   وكانت شائعات عدة رافقت اختفاء األسلحة، ومن بينها أنها بيعت          .اإلدالء بأي تصريح بشأنها   
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توجه بها الى وادي خالد ثم الى داخل األراضي السورية، وشائعة اشارت الى أن األسلحة بيعت وبقيـت                  
  .داخل لبنان

  14/11/2011، المستقبل، بيروت
  

   تحيي الذكرى السابعة لعرفات والجنوب وبعلبكبيروت مخيمات :حركة فتح .22
ي مخيمات بيـروت الـذكرى الـسابعة        ف" فتح"أحيت حركة   ،  14/11/2011،  المستقبل، بيروت  ذكرت

وانطلقت مسيرة مركزية في مخيم برج البراجنة من امام مقـر           . لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات    
وشارك في المسيرة سفير دولة فلـسطين فـي      . الكفاح المسلح باتجاه النصب التذكاري للرئيس ابو عمار       

رف دبور، القنصل العام عضو اقليم لبنان محمود االسدي،         لبنان عبداهللا عبداهللا، القائم بأعمال السفاره اش      
  .عضو قيادة الحزب التقدمي االشتراكي اركان ابو مجاهد، ممثل لحزب اهللا
: والقى ابو مجاهد كلمة فقـال     . وعند النصب التذكاري وضع عبداهللا والمشاركون اكليالً باسم حركة فتح         

وألقى امين  ". هذا القائد االستثنائي الذي مر بتاريخ هذه االمة       ال نستطيع اال ان نقف اجالالً واكباراً امام         "
طالما انتظره شعبنا   "في بيروت سمير ابو عفش كلمة منظمة التحرير فاشار الى االنتصار الذي             " فتح"سر  

الفلسطيني، وأحرزته الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة التاريخية والتي أدخلت            
رغم ضغوط اإلدارة األميركية والكيان الـصهيوني، وهـذه   ) اليونسكو(ين عضواً كامالً في منظمة  فلسط

الخطوة األولى لنيل اإلعتراف العالم بعضوية فلسطين في األمم المتحدة كدولة مستقلة عاصمتها القـدس               
  .الشريف

 الداعوق قام جناح    -براوفي منطقة ص  . من جهة ثانية، اضيئت الشموع في مخيمي برج البراجنة وشاتيال         
الشهيد ماجد ابو شرار في حركة فتح بإضاءة الشموع في المنطقة الممتده من الدنا الـى تجمـع سـعيد                    

  .وقاموا بتوزيع التمور عن روح الشهيد. غواش مروراً بمنطقة صبرا
ربـاح  ، جرت مسيرة جماهيرية انطلقت من امام مسجد بالل بن           )المستقبل(وفي مخيم الجليل في بعلبك      

  .وجابت شوارع المخيم رافعة االعالم الفلطسينية واعالم حركة فتح
مفجـر الثـورة    "وألقى عضو قيادة منطقة البقاع في حركة فتح خالد عثمان كلمة أكد فيها ان عرفـات                 

، وانه بنى الوحدة الوطنية الفلسطينية      "المعاصرة، وباني اساس دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف       
بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمـة اليونيـسكو، مـع             "ك للرئيس ابو مازن     وبار. 

  .مواصلة النضال حتى الحصول على عضوية الدولة الفلسطينية
 فـي   انظمت» منظمة التحرير الفلسطينية  «و» حركة فتح «أن  ،  14/11/2011،  السفير، بيروت  وأضافت

 عين الحلوة أمس، جمعت فيه ذكرى رحيل عرفات إلى ذكرى           صيدا،   مهرجانا سياسيا حاشدا، في مخيم       
إعالن وثيقة االستقالل، بحضور ممثلين عن األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانيـة، والفـصائل              

الذكرى، بمهرجان سياسـي فـي      » فتح«كما أحيت   . الفلسطينية واللجان الشعبية وحضور فتحاوي الفت     
  .ن ممثلي األحزاب، والقوى الوطنية، واإلسالمية اللبنانية والفلسطينيةمخيم الرشيدية، بحضور حشد م
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  "مولوتوف"قنابل ب موقع حراسة في مستوطنة بجنوب بيت لحم يهاجمونمقاومون فلسطينيون  .23
" كفار عتـصيون  "هاجم مقاومون فلسطينيون، الليلة الماضية، موقع حراسة أمني في مستوطنة           : بيت لحم 

جنـوب الـضفة الغربيـة      (مة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جنوب بيت لحـم           اليهودية، المقا 
  .، ما ألحق أضرارا كبيرة في الموقع)المحتلة

حارقـة،  " مولوتوف"وبحسب ما أفادت به اإلذاعة العبرية؛ فإن الفلسطينيين نفّذوا الهجوم باستخدام قنابل             
رار مادية كبيرة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في         حيث أدى اشتعالها في الموقع األمني إلى وقوع أض        

  .صفوف الحراس األمنيين، حسب قولها
  13/11/2011، قدس برس

  
  "التسلح النووي االيراني"نتنياهو يحرض المجتمع الدولي على وقف  .24

لـة  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بان التقرير الجديد للوكا      :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي االيراني يؤكد ما قالته اسرائيل ودول اخرى في العالم من ان                 

  . ايران تقوم بتطوير االسلحة النووية بشكل منهجي
استمعت الحكومة الى إيجاز حـول تقريـر        » «وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلية امس       

اقة الذرية وهو عبارة عن وثيقة شاملة تؤكد موقف دول بارزة في العالم وبمـا فيهـا                 الوكالة الدولية للط  
ينبغي أن كل حكومة مسؤولة في العالم تـستخلص         . اسرائيل بان ايران تطور بشكل ممنهج أسلحة نووية       

الـى  االستنتاجات المطلوبة من هذا التقرير ويجب على المجتمع الدولي أن يوقف مسبقاً السباق اإليراني               
االسرة الدوليـة وقـف الـسباق        واكد انه يجب على   . »التسلح بأسلحة نووية الذي يهدد أمن العالم بأسره       

  . االيراني نحو التسلح النووي في اسرع وقت ممكن الن هذا السالح يعرض السالم في العالم للخط
 14/11/2011الدستور، عمان، 

  
  باراك يتمنى تكرار التفجيرات في إيران .25

إيهود باراك تكرار التفجيرات في معـسكرات الجـيش         ” اإلسرائيلي“تمنى وزير الحرب    : )آي .بي.يو  (
وقـال  . اإليراني مثل االنفجار الذي وقع في معسكر بيدجانة التابع لحرس الثورة اإليرانية قرب طهران             

العـسكرية  باراك خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش االحتالل، أمس، حول الضرر الذي لحق بالقاعدة               
وأضاف باراك أنه ال يعرف     . ”لكن فليكثر من أمثاله   .. إلى أي حد الضرر كبير؟ ال أعرف      “اإليرانية إنه   

 آخرين بجروح، وبـين     16 شخصاً وإصابة    17السبب الذي أدى إلى حدوث االنفجار الذي أودى بحياة          
طوير صواريخ طويلـة    القتلى حسن طهراني وهو ضابط كبير في حرس الثورة اإليرانية ومسؤول عن ت            

  .المدى
  14/11/2011، الخليج، الشارقة

  
   على الملف اإليرانييطلعنينتنياهو لم : ليفني .26

 كشفت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني األحد عن عدم إطالعها على عمليـة صـنع                :وكاالت
  .  بنيامين نتنياهوالقرار في متابعة الملف النووي اإليراني من قبل رئيس وزراء حكومة االحتالل
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وقالت إذاعة االحتالل بأن ليفني تعتبر ذلك تجاوزا للقانون الذي يلزم رئيس الحكومـة بـإطالع رئـيس       
المعارضة على مجريات القرارات الخاصة بهذا الملف مشيرة إلى أن العملية الجـاري الحـديث عنهـا                 

  . مصيرية ومهمة
ة الملف اإليراني وسـط تقـارير مـن عـدة جهـات             وكان نتنياهو اجتمع بمجلس وزرائه األحد لمناقش      

  . استخبارية واعتمادا على تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي صدر مؤخرا
 14/11/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  االستيطانية كي ال تستخدم قضائياالبؤرالحكومة االسرائيلية تحجب تقريرا عن  .27

 العبرية في عددها الصادر امس ان سلطات االحتالل         'هآرتس'قالت صحيفة    :زهير اندراوس  - الناصرة
يشير ) ديرخ افوت (تحجب تقريرا تم اعداده قبل نحو سنة حول البؤرة االستيطانية كي ال تستخدم قضائيا               

 بالمئة من االراضي المقامة عليها البؤرة االستيطانية هي اراضي زراعية خاصـة بالـسكان               60الى ان   
  .الفلسطينيين

، الواقعة في منطقة    )ديرخ افوت (ر التي تحدثت للصحيفة العبرية فان البؤرة االستيطانية         وبحسب المصاد 
ورغـم ان   .  عائلـة  35، ويقيم بها    2001، اقيمت في العام     )غوش عتسيون (التكتل االستيطاني المسمى    

اال ان ثمـة    البؤرة االستيطانية المذكورة وباقي البؤر والمستوطنات مقامة برمتها على اراض فلسطينية،            
صعوبة لدى سلطات االحتالل في توفير توليفة قانونية لها مهمة صعبة اذا ما كانت مقامة علـى اراض                  
فلسطينية خاصة، وتحديدا اذا ما قدم اصحاب االرض دعاوى قضائية للمطالبـة باسـتعادتها، وسـاقت                

منح الصحاب االرض اداة تعزز     المصادر قائلةً ان الحكومة االسرائيلية تحجب التقرير المذكور كي ال ت          
مطالبهم باخالء البؤرة االستيطانية، وهي تتحايل بذلك على اصحاب االرض وعلى المحكمة التي تنظـر               

  .بالدعوى
 14/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   األميركية واألوروبيةات رغم الضغوط" الجمعيات اليساريةتجفيف" قانون نتنياهو يقر .28

قررت الحكومة اإلسرائيلية محاربة منظمات المجتمع المـدني ومؤسـسات          : وسزهير أندرا  - الناصرة
حقوق اإلنسان العربية واليهودية اليسارية، وتجفيف منابع تمويلها وبالتالي دفعها إلى اإلغالق، وذلك نقمة              
على نشاطها المعادي لسياسات التمييز والعنصرية وفضح وتعرية السياسات اإلسرائيلية فـي المحافـل              

  .لدوليةا
العبرية في عددها الصادر أمـس األحـد إن الحكومـة اإلسـرائيلية تتعـرض               ' هآرتس'وقالت صحيفة   

علـى منـع جمعيـات       الذي ينص    لضغوطات جمة من قبل األمريكيين واألوروبيين بسبب هذا القانون        
   .سياسية إسرائيلية من تلقي تبرعات تزيد عن ستة آالف دوالر من جهات أجنبية

 الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تبنيه لمشروع القرار الذي من شـأنه تجفيـف               وأعرب رئيس 
  .منابع تمويل الجمعيات العربية واليسارية التي يعتمد نشاطها باألساس عن مثل هذا التمويل

أمس إن المستشار القضائي للحكومة اإلسـرائيلية، يهـودا         ' يديعوت أحرونوت 'من ناحيتها قالت صحيفة     
اينشتاين، أبلغ الجهات ذات الصلة ان مشروع القانون المذكور ليس دستوريا، وأنه من الصعب الـدفاع                ف

  .عنه في حال وصوله إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية
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ويعتمد تمويل الجمعيات العربية واليسارية اليهودية على عدد من الدول األوروبية كإيرالندا وبريطانيـا              
 ألف دوالر فقـط مـا       20يحدد القانون المبلغ المسموح بتلقيه من جهات أجنبية ب          واالتحاد األوروبي، و  

وذكرت مصادر إسرائيلية أن خطوة نتنياهو تلك جاءت        . يعني ضربة قاضية لعمل ونشاط تلك الجمعيات      
السترضاء اليمين الديني والحركة االستيطانية لمحاولة التوصل معهم إلى حل حول البـؤر االسـتيطانية               

  .وائيةالعش
المحامي حسن جبـارين، بـالقول إن اقتـراح         ) عدالة(وتعقيبا على هذا القانون، عقب مدير عام مركز         

القانون يهدف للمس بمؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية واإلسرائيلية، وبالذات التنظيمات التـي تعمـل              
يين فـي األراضـي     على محورين متوازيين، حقوق الفلسطينيين داخل الخط األخضر وحقوق الفلـسطين          

، وما أزعج إسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائيل             1967المحتلة عام   
  .لحقوق اإلنسان

  14/11/2011، القدس العربي، لندن
 

   تلتزم الصمت إزاء قرار الجامعة العربية ضد سورية"إسرائيل": "هآرتس" .29
ئيل فرحتها من قرار الجامعة العربية بالنسبة لسورية، ولكـن          لم تُخف إسرا  :  زهير أندراوس  -الناصرة  

المالحظ أن المستويين السياسي واألمني في الدولة العبرية لم يعقبا على القرار بتاتـا، وتركـا الـساحة                  
   .لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلبراز القرار ودالالته بالنسبة لسورية وإلسرائيل

قـال  ،  الجامعة العربية شرعنت العملية العسكرية األجنبية ضد سـورية        وفي هذا السياق، وتحت عنوان      
تسفي بارئيل، إن قرار جامعة الـدول       . العبرية، د ' هآرتس'الخبير في شؤون الشرق األوسط في صحيفة        

العربية على جميع تبعاته فتح الباب على مصراعيه أمام عملية عسكرية إلسقاط نظام الرئيس الـسوري،              
  . مثلما حدث في ليبيابشار األسد،.د

ولكنه استدرك قائال إنه من غير المشكوك فيه أن تستغل الدول الغربية، التي رحبت بالقرار، الـشرعية                 
العربية لشن هجوم عسكري ضد سورية، ذلك أنه برأيه، خالفا للتدخل العسكري في ليبيا، فإن العمليـة                 

ة خطيرة للغاية، إذ أنه من غير المـستبعد أن          العسكرية المفترضة ضد سورية ستكون لها تداعيات إقليمي       
تُقرر الجمهورية اإلسالمية اإليرانية فتح جبهة من طرفها، كما أنه من غير المـستبعد، وفـق المحلـل                  
اإلسرائيلي، أن يقوم حزب اهللا اللبناني، كما هدد أمينه العام الشيخ حسن نـصر اهللا، قبـل عـدة أيـام،                     

بارئيل إلى أن إخراج الهجوم العسكري      . د الدولة العبرية، وأشار د    بالمبادرة إلى شن هجومٍ عسكري ض     
األجنبي ضد سورية إلى حيز التنفيذ يمكن تفسيره على أنه بمثابة ضوء أخضر غربي للدولة العبرية لشن              
هجوم عسكري بهدف تدمير البرنامج النووي اإليراني، كما هدد أركان دولة االحتالل مؤخرا، وذلك في               

ي تعمل فيه الدول الغربية على منع إسرائيل من اإلقدام على هجوم ضد إيران، على حد تعبير                 الوقت الت 
  .المحلل بارئيل

 14/11/2011، القدس العربي، لندن
  

   االسرائيلي وراء تفجير مخزن االسلحة االيرانيالموساد": يديعوت آحرنوت" .30

ن الموساد االسـرائيلي وبالتعـاون مـع    العبرية اليوم ا"يديعوت احرنوت" ذكرت صحيفة: القدس المحتلة 
  .منظمة ايرانية معارضة قاما بتفجير معسكر الصواريخ التابع للجيش االيراني
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التابع للمدون ريتشارد سيلبرستين  فقد اعتمـد الموقـع          " اصالح العالم "واضافت يديعوت نقال عن موقع      
ية واسـعة ، اكـد ان جهـاز         على معلومات وصلته من مسؤول اسرائيلي لديه معرفة سياسية وعـسكر          

  .االيرانية المعارضة اقدما على هذا التفجير " مجاهدي خلق"الموساد االسرائيلي بالتعاون مع منظمة 
يذكر ان وكالة فارس االيرانية لالنباء ذكرت ان الموقع الذي تعرض لالنفجار مخزن لصواريخ شـهاب                

ر الى ان  ضابط كبير في الجيش االيراني كان          ويشا.االيرانية ، والذي يخضع لحراسة امنية مشددة جدا         
بين القتلى في هذا التفجير ، هو مسؤول عن صناعات عسكرية وكذلك لديـه معرفـة واطـالع علـى                    

  المشروع النووي االيراني 
  13/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
   مناورة تحاكي عملية أسر جندييجريالجيش اإلسرائيلي  .31

جرى الجيش اإلسرائيلي امس مناورة عسكرية واسعة، تحاكي عمليـة أسـر            ا:  احمد رمضان  -رام اهللا   
جندي في أحد الحواجز العسكرية، ونقله الى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، يعقبها عملية تسلل لخلية                

بينـي  "فدائية إلى مستوطنات في منطقة األغوار بهدف قتل واسر اسرائيليين، وجرت المناورة بحضور              
  .يس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، الذي راقب مراحلها عن قربرئ" غانتس

االسرائيلية، فإن االستنتاجات األولية أشارت إلى أن الوحدات قامت بما          " معاريف"وحسب موقع صحيفة    
هو مطلوب منها على أكمل وجه، بالرغم من وصول المعلومات لها بـشكل متـأخر بـسبب صـعوبة                   

  .وتعقيدات المناورة
 14/11/2011، ، بيروتالمستقبل

  
  اليهود لم يبنوا األهرامات: تعترف "جيروزاليم بوست" .32

اإلسرائيلة، أن اليهود لم يشاركوا من األساس فى بنـاء          " جيروزاليم بوست "اعترفت جريدة   : حاتم عطية 
هم  فى أحقيـت   - المزعوم   -األهرامات والمعابد الفرعونية القديمة، لذا ليس لهم الحق فى المطالبة بالحق            

  .لألهرامات
وقالت الصحيفة اإلسرائيلية، تعليقاً على إلغاء حفل اليهود بمنطقة األهرامات، المعروف إعالميـاً بحفـل               

، إن اعتراض الشعب المصرى على إقامة الحفل يهودى فى األهرامات جاءت نتيجة مخاوف ال               11/11
دة أن الحقيقة هـى أن اليهـود لـم    أساس لها، بأن اليهود يرغبون فى استعادة حقهم فى األهرامات، مؤك    

  .يشاركوا من األساس فى بناء األهرامات
وأكدت الصحيفة اإلسرائيلية، أن هناك حقائق أثبتها كبار خبراء علم اآلثار المصرية، وهذا الحقائق هـى                
أنهم لن يجدوا أى دليل يؤكد أن اليهود الذين كان يعيشون فى مصر، واتخذهم ملوك الفراعنـة كعبيـد،                   

كوا فى بناء األهرامات أو حتى فى بناء المعابد الفرعونية القديمة، هذا بجانب عدم توصـل علمـاء                  شار
المصريات إلى الفترة المحددة التى عاش فيها اليهود فى مصر كعبيد على امتداد األسر الفرعونية التـى                 

  .امتد حكمها لمئات السنين
  14/11/2011، اليوم السابع، مصر
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   بنيران الجيش اإلسرائيلي عن طريق الخطأ هو حاخام يهوديتلقالمستوطن الذي  .33
كشفت وسائل اإلعالم العبرية النقاب عن أن المستوطن الذي قتل بنيـران الجنـود              : )فلسطين(الناصرة  

، بعد أن ظـن     )11/11(، الجمعة الماضية    )جنوب الضفة الغربية المحتلة   (اإلسرائيليين في مدينة الخليل     
دان " عتانيئيـل "ل السيارة هم مقاومون فلسطينيون، هو الحاخام الرئيس لمـستوطنة           الجنود أن من بداخ   

  .مرتسبخ، البالغ من العمر خمسة وخمسين عاما
  13/11/2011قدس برس، 

  
  في فلسطين " اليونسكو"يدعو لقصف مقرات " كاريكاتيرًيا"تبرر رسًما " إسرائيل" .34

ردت وزارة الخارجية اإلسرائيلية على احتجاج منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم           ): فلسطين(الناصرة  
يظهر فيه رئيس الوزراء    " كاريكاتيري"العبرية بنشر رسم    / هآرتس/على قيام صحيفة    " اليونسكو"والثقافة  

فـي  " اليونـسكو "مكاتـب   اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يعطي أوامره لطياري سالح الجو بقـصف            
  .األراضي الفلسطينية، في طريق عودتهم من عملية قصف إيران

ينم عن سوء تفاهم،    "وأوضح الناطق بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن الرسم الكاريكاتيري المذكور           
ـ        امين إذ لم يستهدف الرسم الكاريكاتيري المذكور المنظمة الدولية بل رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بني

  .، حسب زعمه"نتنياهو
نمرود باركـان دفاعـه عـن الـرم         " اليونسكو"إال أن اإلذاعة العبرية نقلت عن السفير اإلسرائيلي لدى          

إن الرسم الكاريكاتيري المذكور يندرج ضمن حرية الصحافة فـي          "الكاريكاتيري، وقال لرؤساء المنظمة     
  .، كما قال"إسرائيل

  13/11/2011قدس برس، 
  

   مستشفى سجن الرملة يعانون أوضاعا صحية صعبةاألسرى في .35
قال نادي األسير إن األسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة يعانون أوضاعا صحية : رام اهللا

. غاية في الصعوبة، ولم يطرأ على ظروفهم الصحية أي تغير أو تحسن بعد إتمام صفقة تبادل األسرى
يوم األحد، من خطورة الظروف التي يحتجز فيها األسرى وحذر نادي األسير في بيان صحفي ال

  .المرضى في مستشفى سجن الرملة
وأوضح أن إدارة السجون عمدت إلى نقل األسرى المرضى إلى أقسام أخرى في المستشفى أكثر سوءا 

الذي تصعب فيه الحركة على المرضى وتحديدا المقعدين، كما يفتقر ' المردوان'من السابقة، خاصة 
  .بخ وغرفة طعام، ما يضاعف معاناة األسرىلمط

  13/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  شهيد وأربعة جرحى في غارة إسرائيلية دمرت موقع الشرطة البحرية شمال غزة .36
استشهد فجر اليوم االثنين أحد أفراد شرطة البحرية وأصيب أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي : غزة
  .غت تعرض له موقع شرطة البحرية في منطقة السودانية شمال قطاع غزةمبا

إن طواقم الدفاع المدني ) صفا(وقال الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية لـ
  .انتشلت جثمان الشهيد محمد زاهر الكيالني عبارة عن أشالء ممزقة من بين ركام الموقع المستهدف
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ثالثة مصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء بغزة ومصاب رابع نقل إلى مستشفى كمال عدوان وأضاف بأن 
  .شمال القطاع، مشيرا إلى أن حالة ثالثة مصابين وصفت بالمتوسطة والرابع بالحرجة جدا

قصفت الموقع بعدد من الصواريخ بصورة " 16اف"وأوضح مراسلنا أن طائرات االحتالل من طراز 
  .ب بوقوع إصابات، واندالع حريق ضخم بالموقع الذي تدمر كليامباغتة مما تسب

وأضاف بأن طواقم الدفاع المدني ال زالت تجري عمليات تمشيط في المكان بحثا عن اثنين من أفراد 
  .شرطة البحرية ال زاال مفقودين بين أنقاض الموقع المستهدف

  14/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   المصري بالتدخل لوقف االنتهاكات االسرائيلية التفاقية التبادلالوسيطر يطالب نادي األسي .37
استنكر نادي األسير الفلسطيني حمالت االحتالل االسرائيلي التي استهدفت عدد :  جمال جمال-القدس 

من المحررين في صفقة التبادل االخيرة، مطالبا الراعي والوسيط المصري بتحمل مسؤولياته لوضع حد 
وفي بيان صدر عنه، اشار . لممارسات االحتالل التي تنغص حياتهم وتسبب معاناتهم بالغة لهم والسرهم

النادي ان سلطات االحتالل داهمت مؤخرا منازل عدد من المحررين بشكل استفزازي وتعسفي، كما 
  .قامت بمالحقة بعضهم دون أي اسباب رغم التزامهم بما ورد في اتفاق الصفقة

نادي، أن هذه التصرفات انتهاك فاضحا من االحتالل تستلزم التحرك والعمل الفوري من اجل واعتبر ال
داعيا الوسيط المصري للتدخل من أجل وقف .النظر في حيثيات القضية وما دعت إليه صفقة التبادل

  .االنتهاكات الصارخه التفاقية التبادل
  14/11/2011الدستور، عمان، 

  
  ال فلسطينيا في أقل من شهر عام340االحتالل اعتقل  .38

قال االتحاد العام لعمال فلسطين أن سلطات االحتالل اعتقلت في أقل من ثالثة أسابيع أكثر من : رام اهللا
 بدون تصاريح 1948 عاملًا فلسطينيا من الضفة الغربية، بحجة عملهم في فلسطين المحتلة عام 340
وحيفا ويافا " تل أبيب" الحملة تركزت في تل الربيع وأشار االتحاد في تقرير له إلى أن هذه. عمل

وطبريا والعفولة، حيث جرى اعتقال العمال وتحويلهم لمراكز الشرطة واالستجواب والتحقيق رغم أنهم 
  .اعتقلوا جميعا خالل بحثهم عن لقمة العيش وال يوجد ألي منهم أي ملفات اعتقال

  12/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  قرية الولجة  باكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية فياشت .39
اشتبكت الشرطة االسرائيلية بااليدي مع فلسطينيين في موقع يتم فيه تنفيذ تفجير اجل بناء الجدار : القدس

وقال سكان قرية الولجة قرب بيت لحم انهم يعانون من تفجيرات على نحو متكرر . االسرائيلي العازل
وقال احد السكان ويدعى احمد عوض اهللا ان ان السلطات . ا اسرائيل في اطار العملفي المنطقة تنفذه

االسرائيلية تنفذ التفجيرات على اساس يومي من اجل الجدار العنصري مضيفا ان السكان احتجوا عليها 
  .قبل يومين او ثالثة وابلغوهم بان التفجيرات تهدم بيوت الفلسطينيين

 االحتالل االسرائيلي اطراف مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من جهة ثانية، داهمت قوات
وقتحمت عدداً من المنازل وقامت بتخريب العديد من الممتلكات ومحتويات تلك المنازل وخاصة المغلق 
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.  من شبان المدينة ونقلتهم الى المعتقالت داخل الخط االخضر13واعتقلت قوات االحتالل . منها
  .نين من بلدتي برقين بمحافظة جنين، وسلوان جنوب المسجد األقصىواعتقلت مواط

  14/11/2011الدستور، عمان، 
  

  االحتالل يقتحم منزل األسيرة المحررة صمود كراجة .40
يرافقها ضابط مخابرات، فجر أمس، منزل األسيرة ” اإلسرائيلي“داهمت قوات كبيرة من جيش االحتالل 

في قرية صفا غرب رام اهللا وقامت بتسليمها طلباً )  عاما23ً(الفلسطينية المحررة صمود كراجة 
  .لمراجعة سلطات االحتالل في معسكر عوفر القريب من رام اهللا 

إن عدداً من اآلليات العسكرية داهمت القرية وان الجنود اقتحموا منزل األسيرة “وقال شهود عيان 
خصية وطالبوها بمراجعة المخابرات المحررة في صفقة التبادل األخيرة واحتجزوا بطاقتها الش

ونكل جنود االحتالل بعائلة كراجة واحتجزوها في البرد القارص وقاموا بتفتيش المنزل . ””اإلسرائيلية“
  .والتدقيق في بطاقات العائلة

  14/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تعرب عن قلقها من حالة الفلتان األمني بغزة" مؤسسة الضمير" .41
ة الضمير لحقوق اإلنسان عن قلقها الشديد من تجدد بعض مظاهر الفلتان األمني في اعربت مؤسس: غزة

قطاع غزة، وبشكل خاصة، جرائم القتل جراء استخدام األسلحة النارية خالل الخالفات والشجارات 
العائلية، وتحذر بشدة من أي تقاعس نحو التدخل الحقيقي من أجل منع استخدام السالح في الشجارات 

وجددت مؤسسة الضمير مطالبتها الحكومة في قطاع غزة بالتحقيق الجاد في هذه االعتداءات . ئليةالعا
والجرائم، والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، كون ذلك السبيل األمثل لوضع حد لظاهرتي الفلتان 

  .األمني وفوضى السالح
  14/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  "الالجئين"اإلعالم الفلسطيني مقصِّر في قضية : سطينيونباحثون وإعالميون فل .42

وجه باحثون وإعالميون فلسطينيون سهام النقـد إلى وسائل اإلعالم الفلسطينية، بمختلف منابرها، لعدم 
قضية الالجئين وحق "قدرتها على معالجة ملفات القضية الفلسطينية المحورية والمهمة، وفي مقدمتها 

ء الخبراء في أحاديث خاصة ومنفصلة إن اإلعالم الفلسطيني الذي من المفروض أن وقال هؤال". العودة
يكون صاحب السبق في معالجة القضايا المحورية المهمة المتعلقة بالشأن الفلسطيني وثوابت القضية، 

ودعا . تعامل مع قضية الالجئين وحق العودة بشكل موسمي وبعيداً عن التحليل والعمق في المعالجة
ء إلى جعل قضية الالجئين أولوية في التغطية اإلعالمية وإلى العمل على نشرها في مختلف وسائل هؤال

اإلعالم، مطالبين بإنشاء جسم إعالمي فلسطيني موحد قادر على تفعيل قضايا الثوابت الفلسطينية والعمل 
  .على نشرها في المنابر اإلعالمية المختلفة

  14/11/2011موقع الجئ نت، 
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  والفلسطينيون ينكمشون .. اليهود يتوسعون داخل القدس: دبندنتاإلن .43
ذكرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية اليوم األحد أن اليهود يتوسعون في الوقت الراهن بداخل : القدس

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير بثته على . القدس، وذلك في الوقت الذي ينكمش فيه الفلسطينيون
والتي تختنق ببناء المستوطنات الجديدة التي أقرتها الحكومة " بيت صفافا"تروني إلى أن بلدة موقعها اإللك

ونقلت عن أحد سكان البلدة قوله إن أراضي البلدة .  اإلسرائيلية مؤخرا أحد أهداف االستيطان االسرائيلي
  . القليلة ستتضاءل وأزمة السكن المستشرية ستزداد تفاقما نتيجة بناء المستوطنة

 تصريحات بلدية القدس التي تشير إلى أن - من سكان بيت صفافا -فيما كذب المحامي سامي أرشيد 
الفلسطينيين سيحصلون على جزء من المنازل التي ستبنى حديثا، مشيرا إلى أن تلك المنازل ستبنى في 

  . البلدة المكتظة بالفعل وليس على أراضي المستوطنات
  14/11/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  أسلوب إسرائيلي مبتكر لتعذيب الفلسطينيين".. تياسير"حاجز  .44

تحول حاجز تياسير الذي يفصل طوباس عن األغوار الشمالية إلى حاجز مسامير مع : الضفة الغربية
استخدام جنود االحتالل لنوع جديد من الممارسات القمعية بحق المواطنين العابرين للحاجز، وذلك منذ 

  .لعيد األضحى المبارك يتمثل في ثقب اإلطارات بالمساميراليوم األول 
ويشكل حاجز تياسير كابوسا يؤرق سكان مناطق طوباس واألغوار، الذين يعدونه مسمارا زرع بينهم 

  .بهدف التأسيس لحدود فاصلة بين شمال الضفة واألغوار
 االحتالل أفقدوا المواطنين وقال عارف دراغمة رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية إن جنود

فرحتهم بعيد األضحى بإعطاب عجالت السيارات وحافالت النقل العمومية التي تعمل في المنطقة، وإن 
  . هؤالء الجنود يتعاملون حسب أهوائهم مع المواطنين والمارة

  14/11/2011السبيل، عمان، 
  

  منتجات المحاصيل الزراعية من غزةموافقة إسرائيلية على بدء تصدير ": هيئة المعابر والحدود" .45
إن الجانب اإلسرائيلي أبدى موافقته على بدء : قال نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر والحدود: حامد جاد

إلى السوق " التوت األرضي والزهور والخضار"تصدير منتجات المحاصيل التصديرية في قطاع غزة 
  .األوروبية ابتداء من العشرين من الشهر الحالي

من جهته، أشار أحمد الشافعي رئيس جمعية غزة التعاونية الزراعية إلى أنه سيتم تصدير الشحنة األولى 
من محصول التوت األرضي للسوق األوروبية في السابع والعشرين من الشهر الحالي، من خالل شركة 

وضحاً أن هارفست الفلسطينية لتصدير المحاصيل الزراعية إلى جانب ثالث شركات إسرائيلية، م
  .هارفست تعد أول شركة فلسطينية تقوم بمهمة تصدير نسبة كبيرة من هذا المنتج

  14/11/2011األيام، رام اهللا، 
  

   المحتلة األراضي العربيةاألردن يشارك باجتماع لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في  .46
يمية الموجهة إلى الطلبة العـرب فـي         في اجتماعات لجنة البرامج التعل     األردنيشارك  :  بترا – القاهرة  

  .أمساألراضي العربية المحتلة التي بدأت في مقر الجامعة العربية 
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 عواد من دائرة الشؤون على مواقف االردن الداعمة لحق          أبو المهندس ياسين    األردني رئيس الوفد    وأكد
متها القدس على التـراب   دولته المستقلة وعاص   وإقامةالشعب الفلسطيني في استرجاع الحقوق المشروعة       

 استنادا لقرارات الشرعية الدولية بمـا فـي ذلـك عـودة             اإلسرائيلي الصراع العربي    وإنهاءالفلسطيني  
   .194 المتحدة رقماألممالالجئين الى ديارهم والتعويض استنادا لقرار هيئة 

14/11/2011، الدستور، عمان  
  

   فقط "إسرائيل" ضد له نستعمالسالح:  النيابية"الوفاء للمقاومة"كتلة  .47
أمس في  » يوم الشهيد «النيابية محمد رعد في احتفال لمناسبة       » الوفاء للمقاومة «قال رئيس كتلة    : بيروت
العدو الصهيوني هو الوحيد الذي نستخدم ضده السالح ونجهز ما استطعنا من قوة من اجـل             « إن   ،صور

ثيرها، فنتعاطى بطول باع وصبر مع مـن        مواجهته، وما دونه نتعاطى معه بحسب حجم المشكلة التي ي         
تحتاج مشكلتنا معهم إلى هذا الصبر، ونتعاطى بحزم وبأس وشدة مع من تحتاج طبيعته إلى أن نتعـاطى                  

  .»معه بهذه السمات
14/11/2011، الحياة، لندن  

  
   يشمل اليهود"أقلّوي" لتجمع يسعون ميشال عون  اللبنانيمستشارو النائب .48

يسوق مستشارو النائب اللبناني ميشال عون، مـن المقيمـين فـي            : د الحسين  من حسين عب   -واشنطن  
، الذين صاروا يؤمنون    وأميركيين من يهود    "إسرائيل"واشنطن وزوارها، لدى اصدقائهم من مؤيدي دولة        

اليهود، والدروز، والمـسيحيون، والعلويـون، والـشيعة،        «أوسطي يضم  شرق   اً تحالف ،بصحة هذا القول  
المتطرفين السنة االرهـابيين، والـسلفيين عمومـا،        «، فيتراوحون بين    أعداء هذا التحالف   أما. »والكرد

  .»الحريري) رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد(والقاعدة، وحماس، والسنة في سورية ولبنان، و
اليوم، بجدوى سقوط النظام السوري، ويحذرون من مغبة وقـوع ترسـانته            " إسرائيل"مناصرو  ويشكك  
 عن خوفهم من انهيار نظام      اإلسرائيليونوكما يعبر   . "إسرائيل"قد تؤذي   » أمينةغير   «أيدوخية في   الصار

  .، كذلك يبدي بعض المسيحيين في سورية ولبنان المخاوف نفسهااألسدالرئيس السوري بشار 
14/11/2011، الراي، الكويت  

  
  لب الدولة الفلسطينيةعن ط  سليم الحص يدعو العرب لعدم التنازل الوزراء السابقرئيس .49

لكـون طلـب    «،  »منبر الوحدة الوطنيـة   « سليم الحص، في تصريح باسم        الوزراء السابق  أسف رئيس 
عضوية فلسطين ما زال مجمدا في مجلس األمن نظرا إلى أن قوى دولية كبرى ما زالت تعارض مـنح                   

 المتخذة إنما تصب فـي خدمـة        ان هذه المواقف الدولية   «واعتبر  . »الفلسطينيين حقوقهم القومية البديهية   
فمنذ قيام الدولة الصهيونية والقوى الدولية الفاعلة فـي معظمهـا           . فال غرابة في ذلك   . العدو اإلسرائيلي 

ان «وأكـد   . »توالي إسرائيل وتدعمها على حساب الحق العربي في فلسطين وهو حق واضح ومشروع            
لنضال من أجل حمايته وإحقاقه، فقضية فلسطين       المهم أن ال يتنازل العرب عن هذا الحق، وأن يواصلوا ا          

  .»هي قضية مصير بالنسبة لألمة العربية وال يجوز التخلي عنها من قريب أو بعيد
14/11/2011، السفير، بيروت  
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   مشعل وعباس إلى التوحدودعوالقرضاوي ي.. "وفاء األحرار"يحتفل بمحرري " علماء المسلمين" .50
لالحتفال " وفاء األحرار"علماء المسلمين، مهرجانًا بالدوحة تحت عنوان  نظم االتحاد العالمي ل:الدوحة

، الذين أفرج عنهم إلى قطر ضمن صفقة تبادل األسرى بين حركة 15 بالمحررين الفلسطينيين الـ
، الشيخ العالمة يوسف القرضاوي، إن تنظيم "االتحاد"وقال رئيس  .حماس واالحتالل الصهيوني

ر نعم اهللا بالنصر والتأييد، ورد الجميل لألبطال الميامين الذين قدموا أنفسهم المهرجان ضروري لتذكّ
 دعا القرضاوي رئيس المكتب  كما.وأشاد القرضاوي باحتضان الدوحة لألسرى .رخيصة في سبيل اهللا

رئيس محمود عباس، إلى التصالح والوحدة من أجل التصدي الالسياسي لحركة حماس خالد مشعل، و
  .غطرسة االحتاللالستكبار و

يسخّرون "أما نائبه علي القرة داغي، فأكد أن االتحاد يضم في عضويته أكثر من أربعين ألف عالم 
وحسب القرة داغي فإن سقوط بعض األنظمة العربية  ".جهودهم لتحريك األمة من أجل قضية فلسطين

  ".هؤالء الطغاة سدنة إلسرائيل"المستبدة يبشر بزوال الصهيونية ألن 
" إسرائيل"طغى الحماس على المشهد، عندما ُأعلن عن حضور طاقم سفينة مرمرة التركية، التي قتلت و

وقال قائد الطاقم بوالند  .العديد ممن كانوا على ظهرها، وهي في طريقها لغزة ضمن أسطول الحرية
 حرية والموت إسرائيل ال تستطيع أن تفعل شيًئا، ألن السجون بالنسبة لنا نزهة والحبس"يلدريم إن 

  . عن أمله في الصالة بالمسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة، معبراً"شهادة
  13/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   لم تعد مجدية"إسرائيل"المفاوضات مع : صبيحمحمد  .51

 ،محمد صبيح، أن العزب الطيب الطاهر نقالً عن مراسلها 14/11/2011األهرام، القاهرة، نشرت 
 أكد أن توجه ،األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية

 المتحدة حرك المياه األمم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في ىللحصول عل الرئيس محمود عباس
رت المفاوضات ولم إن هذه الخطوة جاءت بعد أن تعث:  وقال،الراكدة بعد التعثر المتواصل لعملية السالم

 أن ى التأكيد عل مجدداً، بسبب التعنت اإلسرائيلي،تعد مجدية وأصبحت تسير في دائرة مفرغة
  . الفرصة لتهويد األرض وتشريد سكانها"إسرائيل"المفاوضات في ظل االستيطان مرفوضة ألنها تعطي 

محمد ، أن نتصر حمدان م،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/11/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
دخول فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة اليونيسكو، يعد إنجازاً سياسياً "صبيح اعتبر أن 

  ."ودبلوماسياً مهماً سيدعم المساعي المبذولة للدفاع عن التراث العربي واإلسالمي في األراضي المحتلة
  

  مصر ستصبح قاعدة عسكرية لحماس": معاريف" .52
العبرية أن حركة حماس قد تتخذ مصر قاعدة " معاريف"فيد إجنشيوس في صحيفة زعم الكاتب دا

عسكرية لها، بحجة أن الحركة باتت ذات احتياج ملح لقاعدة خارجية لها، خاصة بعد تصدع قاعدتها 
وذكر الكاتب أنه برغم مخاوف دولة االحتالل من أن تصبح سيناء منطقة حروب  .القديمة في سوريا

باكستان فهي تحاول أن تلعب سياسة مسك العصا السياسية من المنتصف، مستغلة هشاشة كأفغانستان و
الحكومة المصرية االنتقالية لتلعب دور الوسيط الرشيد من خالل محاولة إقناع المشير طنطاوي بالحديث 

من وزعم أن هذا قد يحسن . "إسرائيل"مع قيادات حماس للتخلي عن مبدأ الثأر الجهادي الممارس ضد 
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 تحاول إحياء عملية السالم مع الفلسطينيين لكي تتفرغ "إسرائيل" أن أداء الحكومة المصرية، موضحاً
 ذلك وأشاد الكاتب بالعالقة الجيدة التي تربط المشير طنطاوي بحماس، مرجعاً. للملف النووي اإليراني

السابق حسني مبارك تجاه ولين بمصر أن سياسة التجاهل الذي كان ينتهجها الرئيس ؤإلى اقتناع المس
ولو الحكومة االنتقالية بمصر على دعم ؤقيادات حماس قد تؤدي حتما بنتائج سلبية، لذلك يعمل مس

  .أواصر الصلة السياسية التي تربطهم بقيادات حماس
 "إسرائيل"ودعا الحكومة المصرية إلى استعادة دورها االستراتيجي بمنطقة الشرق األوسط والوقوف مع 

  . إلى جنب في توفير حدود آمنة تربط بين البلدين كي ال تصبح المنطقة الحدودية بينهما ساحة للقتالجنباً 
على الحكومة المصرية الحالية أن تقنع حركة حماس بأن ثورات الربيع العربي بتونس : "وأضاف

  ". خل بالدهمومصر وليبيا قد قضت على االستبداديين ممن عملوا على فصل السياسة عن الديمقراطية دا
 "إسرائيل"كما طالب اإلخوان المسلمين بضرورة التوصل لحلول من شأنها تهدئة المنطقة الحدودية بين 
  .ومصر من خالل عالقاتهم الوثيقة بحماس، وحثهم على وقف عمليات تهريب األسلحة لقطاع غزة

  12/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  منها هجوم ايالتتوقيف قيادي جهادي قاد عمليات : مصر .53
محمد عيد مصلح حمد وشهرته محمد   اتهمت السلطات المصرية قائد تنظيم الجهاديين في سيناء:العريش

 إسرائيليين عملية ايالت والمشاركة في التخطيط لها والتي قتل فيها ثمانية أحداثعيد التيهي بالتورط في 
السلطات المصرية وجهت اتهامات للتيهي ن أفي العريش " معا"وأفاد مراسل  . الماضيأغسطس/ آبفي 

 وتفجير احد االنتحاريين لحزام ناسف وقتل الجنود اإلسرائيليينبالتخطيط لعملية ايالت وقتل عدد من 
 وتفجيرات قسم شرطة ) واألردن"إسرائيلإلى "المصدر  (وتفجيرات الغاز، المصريين عقب حادث ايالت

 تنظيم وتأسيس برفح المركزي األمنجوم على قطاع ثان العريش وقتل ضباط وجنود مصريين واله
  . يعتنق فكر تنظيم القاعدةوالذي" تنظيم القاعدة في سيناء" عليه اسم أطلقفي سيناء " إرهابي"

  13/11/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  االنتخاباتب والمتزوجين بإسرائيليات من التصويت "إسرائيل"بـ المقيميندعوى لحرمان المصريين  .54
أقيمت، أمس، أول دعوى قضائية من نوعها أمام القضاء المصري، ضد كل من :  ربيع حمدان-لقاهرة ا

المجلس األعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية 
 "إسرائيل"ين داخل والخارجية لصدور حكم يقضي بحرمان المصريين المتزوجين من إسرائيليات والمقيم

/ تشرين الثاني 28 في االنتخابات البرلمانية المقبلة التي تنطلق مرحلتها األولى في بأصواتهممن اإلدالء 
وأقام الدعوى أحد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب خالد نديم بصفته صاحب  .نوفمبر الجاري

  .المصلحة المباشرة واألدبية في طلبه
  14/11/2011الراي، الكويت، 

  
   بالعمل على تحريرهم دون استثناءات"إسرائيل" سفارتهم في يطالبوناألسرى المصريون  .55

ن في سجون االحتالل ي األسرى المصري، أنرام اهللا من 14/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
 األسرى  بالعمل على تحريرهم دون استثناء وعلى رأسهم"إسرائيل"سفارتهم في وا اإلسرائيلية دع
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األمنيون، مؤكدين في الوقت ذاته على الدور الفاعل الذي يقوم به نادي األسير في حل القضايا والمشاكل 
  .التي يعاني منها األسرى، وتقديم الخدمات المتاحة لديه

 وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة ، أنغزة من 14/11/2011الحياة، لندن، وأضافت 
 قالت إن األسير المصري محمد شحاتة السيد الموجود حالياً في زنازين التعذيب في غزةالفلسطينية 

  . يوما15ً الصحراوي، مضرب عن الطعام منذ "نفحة"والعزل الفردي في سجن 
  

   يقود قافلة إغاثة عالمية لكسر الحصار عن قطاع غزةحجازيالداعية صفوت : مصر .56
رابطة أهل السنة، ورئيس مجلس أمناء الثورة ، أمين عام حجازي أكد الشيخ صفوت : جريشةيهان

المصرية، أن رابطة أهل السنة قامت بالتنسيق مع اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، لتسيير 
 أوروبا وأمريكا وعدد من النشطاء الدوليين في من البرلمانيين 150قافلة إغاثة إلى القطاع بالتعاون مع 

، تم التنسيق "اليوم السابع"وقال الشيخ حجازى، فى تصريح لـ .ي الجارنوفمبر/ تشرين الثاني 21 في
 معوقات أمنية حتى اآلن، وأنه تم أخذ أي إلى عدم وجود مع أجهزة األمن المعنية لتسيير القافلة، مشيراً
 إلى أن القافلة تحمل كميات من األدوية يوأشار حجاز .الموافقة من األجهزة األمنية المصرية شفهياً

 مبرر اآلن لفرض أي على عدم وجود  يحتاجها القطاع، مشدداًالتيالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية و
  .الحصار على القطاع

  14/11/2011، اليوم السابع، القاهرة
   

  "معادي وينصاع ألوامر أمريكا والنظام الصهيوني"موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية : إيران .57
أعلن رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني، أمس، أن البرلمان  :كاالتوال الخليج، -طهران 
 طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً "إعادة النظر في تعاون"يرى أنه من الضروري اإليراني 

م وقال الريجاني في بيان تاله أما . في تقريرها األخير حول برنامج إيران النووي"لموقفها العدائي"
  ."معادياً وينصاع ألوامر أمريكا والنظام الصهيوني"النواب إن البرلمان يرى أن موقف الوكالة يعتبر 

  14/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   على إحياء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيليةعازمةأوروبا : أشتونكاثرين  .58
األحد أن الممثلـة العليـا للـشؤون    أعلنت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي : الرياض ـ د ب أ 

الخارجية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية، كاثرين أشتون، أكدت لالمين العام للمنظمـة البروفيـسور              
أكمل الدين إحسان اوغلي أن االتحاد األوروبي سيواصل عزمه إلحيـاء المفاوضـات المباشـرة بـين                 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها              وقالت األمانة العامة    

األحد، أن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان اوغلي، تلقـى اليـوم                
ـ               شتركان رسالة جوابية من كاثرين أشتون، أكدت فيها أن االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون اإلسالمي ي

في هدف إيجاد نهاية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من خالل مفاوضات تؤدي إلى دولتين تعيشان جنبا               
  .إلى جنب بسالم وأمن واعتراف متبادل
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وأوضح البيان أن الممثلة العليا لالتحاد األوروبي أعربت عن قلقها بخصوص عدم التقـدم فـي عمليـة                  
هود بقوة من أجل إعادة إحيـاء المفاوضـات المباشـرة بـين             السالم، وأكدت عزمها على مواصلة الج     

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
وأشارت في رسالتها إلى موقف االتحاد األوروبي بأن المستوطنات الموجـودة فـي القـدس الـشرقية،                 
والجدار العازل وهدم المنازل وطرد السكان منها غير قانوني وفق القانون الـدولي، مؤكـدة أن تلـك                  

  .عمال تتعارض مع جهود االتحاد األوروبي واللجنة الرباعية إلحياء مفاوضات السالماأل
 14/11/2011، القدس العربي، لندن

 
 لواشنطنحليفاً مصيرياً " إسرائيل" يرون في بالمائة 63: استطالع أمريكي .59

االتحاد ضد  «ة  تبين من خالل إستطالع أجرته المنظمة اليهودية األمريكي       :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
من الجمهور األمريكي يؤيدون شن عملية عـسكرية        % 57في الواليات المتحدة األمريكية، أن      » التشهير

من الجمهور  % 50عملية كهذه، وأيد    % 31إسرائيلية لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية، بينما عارض           
  .ذلكعارضوا % 44األمريكي مشاركة الواليات المتحدة في العملية، مقابل 

من المستطلعة أراؤهم أنهـم     % 63وفيما يتعلق بالعالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، قال          
يرون في إسرائيل حليفاً مصيرياً للواليات المتحدة األمريكية، وأن العالقات بين الدولتين ال تمس بصورة               

ئيل االعتماد علـى الواليـات المتحـدة        وفي سؤال حول هل تستطيع إسرا      .الواليات المتحدة أمام العالم   
منهم أن  % 61أن إسرائيل جادة في نواياها اتجاه السالم، وأكد         % 63ذلك، وقال   % 73كحليف قوي أيد    

  .العالقات مع إسرائيل مفيدة للواليات المتحدة
مين أن االستطالع الجديد الذي تجريه المنظمة كل عا       «،  »أبراهام فوكسمان «وبدوره قال رئيس المنظمة     

يثبت مرة أخرى أن في الجمهور األمريكي تأييد قوي إلسرائيل لم يتأثر بالتغييرات التي تحدث بالـشرق                 
وأضاف إن األمر عبر عنه في الحاجة إلى إجراء مفاوضات مباشرة للسالم بـين إسـرائيل                . »األوسط

  . »والفلسطينيين وفي الحاجة إلى العمل لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية
ر اإلشارة إلى أن رئيس هذه المنظمة اليهودية األمريكية يعتبر أحد أقطاب اليمين الصهيوني العالمي،               تجد

وقد أيدت هذه المنظمة في وقت سابق العملية العسكرية التي شنها الجيش اإلسرائيلي على لبنان، ودعت                
  .إلى تشديد الحصار على قطاع غزة

 14/11/2011، الدستور، عمان
 

   تل أبيب من تمرير قانون يمنع تمويل مؤسسات إنسانية ان يحذراألوروبيالتحاد واواشنطن  .60
، أن اإلدارة األمريكية    )13/11(في عددها األحد     صحيفة هآرتس في  كشف تقرير صحفي نشر     : الناصرة

واالتحاد األوروبي، مارسوا ضغوطا على بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلسرائيلية، لمنعه من تمريـر              
روع قانون يتعلق بتمويل المنظمات اإلسرائيلية غير الحكومية التي تنتقد االحتالل وممارساتها ضـد              مش

  .الفلسطينيين
وبحسب الصحيفة، فإن ممثل االتحاد األوروبي في تل أبيب اندرو ستانلي، أجرى اتصاال مـع مستـشار       

وحذره من تمرير   ) نوفمبر/ي تشرين ثان  10(األمن القومي اإلسرائيلي يعقوب عميدور الخميس الماضي        
  .التشريع المقترح الذي يمكن ان يضر بمكانة إسرائيل في الغرب كدولة ديمقراطية

 13/11/2011قدس برس، 
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   مسجد ومصلى ألسباب أمنية900 منإغالق أكثـر : الجزائر .61

 900تكشف إحصائيات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف عن وجود أكثـر من :  محمد درقي-وهران
صلى ومسجد تم غلق أبوابها في مختلف واليات الوطن، خالل السنوات الماضية، ألسباب أمنية، ولعدم م

  .خضوعها للرقابة وغياب الشروط القانونية المفترضة
، ''الخبر''قدر السيد عدة فالحي، المستشار اإلعالمي لوزير الشؤون الدينية واألوقاف، في تصريح لـ

قة على المستوى الوطني بحدود ألف مصلى، معزيا هذه اإلجراءات التي أمس، مجموع المصليات المغل
تمت تحت إشراف وأوامر من الوالة وتقارير من مصالح األمن المختصة، إلى عدة أسباب، أهمها 

انعدام الرقابة على المصليات المستهدفة بالغلق، باعتبار أن البعض منها كان يسخّر، حسبه، لعقد حلقات ''
جهولة الهدف من قبل بعض المجموعات، ما استدعى المسارعة إلى غلقها خالل فترة العشرية ولقاءات م

  . ''السوداء بشكل خاص
  12/11/2011الخبر، الجزائر، 

  
  التهديدات اإلسرائيلية بضرب إيران هتاف تشجيع لآلخرين لضرب أو عرقلة مشروعها النووي .62

ونة األخيرة برائحة البارود االفتراضي موحية أنهـا        مألت إسرائيل األجواء الدولية في اآل     : حلمي موسى 
واعتبـر رئـيس الحكومـة      . على وشك توجيه ضربة عسكرية ساحقة ضد المنشآت النووية اإليرانيـة          

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن ضرب المشروع النووي اإليراني يشكل مهمته الرئيسية في هذه الحياة بعد               
. ستوى وجودي شبه فيه الرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد، بهتلر         أن رفع خطر هذا المشروع إلى م      

كما أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، ولو بعصبية، لم يدخر وسعا إلظهار أن إسرائيل لن تسمح                 
إليران بامتالك سالح نووي وأن اإلنكار اإليراني ال يغير من واقع سعيهم المتالك هذا السالح وهو مـا                  

  .نعه بكل الوسائلينبغي م
وطفحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية منذ أسابيع بأحاديث عن األجواء شبه الحربية التي تعيـشها الدولـة                

وأسهمت حالة السجال الواسع الدائرة     . العبرية جراء انشغال نتنياهو وباراك باالستعداد للحرب مع إيران        
وأشـارت  .  توجيـه ضـربة عـسكرية إليـران    في إسرائيل في اندفاع حتى الجمهور اإلسرائيلي لتأييد      

استطالعات الرأي إلى أن أغلبية كبيرة تؤيد مثل هذه الضربة جراء اإليمان بأن هذا يحول دون تحـول                  
  .إيران إلى خطر وجودي عليهم

كما أن اإلعالم اإلسرائيلي، عبر تسريبات مقصودة وتصريحات علنية لمسؤولين حاول طـوال الوقـت               
وهكذا نجد أخبارا من    .  العسكرية باتت وشيكة وأن االستعدادات توشك على االنتهاء        اإليحاء بأن الضربة  

نوع أن المسؤولين األميركيين، وآخرهم وزير الدفاع ليون بانيتا، حاولوا عبثا الحصول على تعهد مـن                
امل مع  وتوحي مثل هذه األنباء بأن إسرائيل تتع      . القادة اإلسرائيليين بعدم ضرب إيران من دون إبالغهم       

الواليات المتحدة كأنها إمارة موناكو أو أن الواليات المتحدة ال تمتلك القدرات ليس فقـط علـى العلـم                   
  .بالنيات اإلسرائيلية وإنما منعها أيضا وقت اللزوم

فكل من يعرف ألف باء الجغرافيا الطبيعية والسياسية يدرك أن إسرائيل ال يسعها الوصول إلى إيران من                 
أجواء مسيطر عليها أميركيا سواء في البحر المتوسط أو فوق أجـواء األردن والـسعودية        دون المرور ب  
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وهذا يعني استحالة قيام إسرائيل اليوم بمثل هذا العمـل مـن دون تنـسيق     . والعراق أو حتى فوق تركيا    
  .واضح مع أميركا وقواتها العاملة في المنطقة

فإيران ليـست العـراق مطلـع       . ا إلى الظرف والقدرة   غير أن القصة ال تقف عند هذه النقطة بل تتعداه         
وفي ظل وضع اقتصادي عـالمي وأميركـي        . الثمانينيات، كما أن العالم بأسره ليس ما كان في الماضي         

كما أن كل حرب تقتضي توفير مستلزمات أهمهـا القـدرة           . متأزم يصعب أوال الركض باتجاه الحروب     
  .تها وتحمل أعبائهاليس فقط على خوضها وإنما أيضا على مواصل

 من نقص في اإلمدادات جراء كثافة المعركة لم         1973وقد سبق إلسرائيل أن عانت مثال في حرب العام          
 اضـطرت   2006بل أن إسرائيل في حربها ضد لبنـان العـام           . ينقذها منها سوى قطار جوي أميركي     

 بها ضد إيران وقد تـشعل       للحصول على إمدادات أميركية عاجلة ما يعني أن تخيالت قيام حرب مبادر           
  .حربا إقليمية يمكن أن تكون قرارا إسرائيلية بحتا

فمـن  . وال يعني هذا الكالم أن إسرائيل ال تمتلك قدرة استراتيجية على تدمير المنشآت النووية اإليرانية              
 المعلوم أنها تمتلك ترسانة نووية كبيرة ولديها وسائل حمل رؤوس نووية إلى مسافات أبعد حتـى مـن                 

فعلى صعيد القوة العـسكرية التقليديـة       . لكن الفارق كبير بين امتالك مثل هذه القدرة واستخدامها        . إيران
هناك شبه إجماع في إسرائيل على أن استهداف إيران بضربة عسكرية ال يحقق في أحسن األحـوال إال                  

تعداء إيران وجرها   نوعا من عرقلة المشروع النووي لفترة زمنية قصيرة، وأن مخاطر هكذا ضربة باس            
إلى حرب علنية فضال عن مخاطر اندالع حرب إقليمية تنطوي على أضرار أكبر مـن فائـدة عرقلـة                   

  .المشروع اإليراني لفترة قصيرة
كما أن المخضرمين من قادة الجيش اإلسرائيلي الحاليين والسابقين يصرون على أن للقـوة اإلسـرائيلية                

عجز من مواجهة إيران وتحمل أعباء الحرب الطويلة معها خصوصا          حدودها وأن إسرائيل بقوة تقليدية أ     
وليس صدفة أن السجاالت في إسرائيل تدور في الغالب         . عندما تقع هذه الحرب من غير رضى أميركي       

  .في ظل تأكيد أن قادة األذرع األمنية السابقين والحاليين يعارضون خطوة كهذه
الضربة اإلسرائيلية رغم تشدق وزير الدفاع، باراك، بـأن         ربما لهذا السبب يجري الحديث عن استبعاد        

فالخيار الفعلي الوحيد المتوفر إلسـرائيل      . عواقب الضربة على إسرائيل لن توقع أكثر من خمسمئة قتيل         
هو خيار نووي وربما بصواريخ على األغلب، ال تحتاج لتنسيق، وليس بطائرات عليها التعريـف عـن                 

فالخيار النووي اإلسـرائيلي هـو      . ا الخيار في الواقع ليس متوفرا كما يبدو       ولكن هذ . نفسها في األجواء  
إنه خيار الردع األخير الـذي      . »خيار شمشون «وليس صدفة أنه يسمى حتى في إسرائيل        . خيار أخروي 

وإسرائيل ليست الواليات المتحدة    . وليس خيار من يريد الحياة بعد استخدامه      » علي وعلى أعدائي  «يعني  
فمثل هذا الخيار ينقل الصراع إلـى       . تخدم مثل هذا الخيار ولو بأسلحة تكتيكية كثر الحديث عنها         حتى تس 

  .كإسرائيل اللجوء إليه من دون أن تحفر بنفسها قبرها» إمبريالية تابعة«مستوى آخر ال تستطيع حتى 
 ويكفي القـول ان     .ومن المؤكد أن كل هذا الحديث يدور بعيدا عن حساسية منطقة الخليج العربي عالميا             

مجرد التفكير بفرض عقوبات مشددة على إيران قاد إلى الحديث عن ارتفاع أسعار الـنفط بـأكثر مـن                   
وهذا يعني أن التفكير فعليا بضرب إيران يعني تعريض االقتصاد العالمي الهش حاليا             . خمسين في المئة  
  .إلى انهيار مؤكد
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تستخدمه اإلدارات األميركية ضد إيران وباتت      » سوطا «في كل حال كانت التهديدات اإلسرائيلية إليران      
. التهديدات هذه سوطا تستخدمه إسرائيل لتحفيز اإلدارة األميركية الحالية واالتحاد األوروبي على العمـل          
  .وتقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية األخير، بغموضه، يوفر حافزا آخر لكن آفاق العمل تبقى محدودة

  14/11/2011، تالسفير، بيرو
  

  مراجعة مستحقة للعالقات األميركية الفلسطينية .63
  نقوال ناصر

تمر العالقات األميركية الفلسطينية هذه األيام في أزمة ال يحرص طرفاها على اخفائهـا، أزمـة تهـدد                  
ياالنتقال من مرحلة االشتباك الدبلوماسي الراهن في أروقة األمم المتحدة وخارجها الى قطيعـة سياسـية      

فرض على الجانب الفلسطيني إجراء مراجعة شاملة لهذه العالقات كاستحقاق وطني لم تترك واشـنطن               ت
  .لمنظمة التحريرالفلسطينية مهربا منه

وال مناص هنا من مالحظة المفارقة السياسية التاريخية الكامنة في التناقض المستمر بين الوحدة الوطنية               
 منظمة التحريرالفلسطينية وبين الواليات المتحدة، فقد انهـارت         الفلسطينية وبين وجود عالقات حسنة بين     

الوحدة الوطنية وبدأ االنقسام الوطني الفلسطيني المستمر حتى اآلن مع اعتراف الواليات المتحدة بمنظمة              
فـي  " حـل الـدولتين   " الذي اعترف ب   1988التحرير إثر إعالن االستقالل الفلسطيني في الجزائر عام         

  .ة كشرط اميركي مسبق ألي عالقات أميركية متبادلة مع المنظمةفلسطين المحتل
يوم الجمعة الماضي اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تونس انه سيلتقي رئيس المكتب السياسي               

" فـتح "وكان عضو اللجنة المركزية لحركـة       . خالد مشعل خالل عشرة ايام في القاهرة      " حماس"لحركة  
الوحدة الفلسطينية واستراتيجية المستقبل الـسياسي      "اء الرجلين سوف يركز على      عزام األحمد أكد أن لق    

  ".الفلسطيني
ومن الواضح أن اية مراجعة لالستراتيجية الفلسطينية التي اعتمدتها قيادة منظمة التحرير منـذ قـررت                

يات المتحدة بهـا    االعتراف بدولة االحتالل االسرائيلي والتضحية بالمقاومة الوطنية كثمن العتراف الوال         
اسـتراتيجية  "سوف تكون في جوهرها مراجعة للعالقات بين المنظمة وبـين الواليـات المتحـدة، وأن                

ال بد بحكم الضرورة وأن تكـون       " الوحدة الفلسطينية "التي تستهدف انجاز    " المستقبل السياسي الفلسطيني  
العشرين عاما المنـصرمة، وإال لـن       نقيضا للعالقات بين منظمة التحرير وبين الواليات المتحدة طوال          

  .جديدة أساسها الوحدة الوطنية" مستقبل"تكون هناك وحدة فلسطينية وال استراتيجية 
إن إجراء مراجعة للعالقات مع الواليات المتحدة هو مطلب شعبي فلسطيني تتبناه معظم الفصائل الوطنية               

" فـتح "ي منظمة التحرير، باستثناء حركة      المقاومة والمسالمة على حد سواء، األعضاء وغير األعضاء ف        
التي تقود المنظمة وسلطة الحكم الذاتي االداري المنقوص في رام اهللا والتـي ال تـزال تكـرر إعـالن                    

، واالعتـراف بدولـة االحـتالل       "نبذ اإلرهـاب  "التزامها بالشروط األميركية لهذه العالقات المتمثلة ب      
، وهي الشروط التي    1967يدة النهاء االحتالل الذي وقع عام       االسرائيلي، واعتماد المفاوضات وسيلة وح    

  .قادت الى الوضع الراهن الذي يشل المقاومة والتفاوض على حد سواء
ولم ترد في المطالبة الفلسطينية بإجراء مراجعة للعالقات مع الواليات المتحدة أي إشارة إلى أي رغبة أو                 

الفلسطينية الكاملة بأنها قد تحولت عمليا الى شريك كامـل          نية في استعداء واشنطن، بالرغم من القناعة        
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لمنظمـة  " الفتحاويـة "في االحتالل االسرائيلي، وهذه قناعة تحظى باالجماع الوطني الذي يشمل القيادة             
  .مع الواليات المتحدة" شراكة السالم"التحرير التي أبرمت 

 وبين الواليات المتحدة هي أزمة من جانب واحد         فاألزمة الراهنة في العالقات الثنائية بين منظمة التحرير       
وبامتياز، ألنها ناجمة في المقام األول عن االخالل األميركي بتعهدات واشنطن للمنظمـة فـي رعايـة                 

بوساطة أميركية نزيهة، وناجمة عن عدم وفاء واشنطن بوعودها لقيادة المنظمة، وليـست    " عملية السالم "
التي وضعتها واشـنطن شـروطا مـسبقة لهـذه          " المحددات"مة على   ناجمة عن أي خروج لقيادة المنظ     

، فهي حرب أميركية معلنة من جانب واحد        "الحرب األميركية على االرهاب الفلسطيني    "ومثلها  . العالقات
في أصلها وأهدافها   " اسرائيلية"على فصائل المقاومة الفلسطينية التي ترفض االلتزام بتلك المحددات ألنها           

ع أنها حرب أميركية معلنة على هذه الفصائل فوق ترابها الوطني فـي األرض الفلـسطينية                ولغتها، وم 
المحتلة فإنه لم يسجل على اي من هذه الفصائل في أي وقت من األوقات أنها ردت أو تنوي الرد بالمثل                    

لفصائل أمنيا  ال داخل الواليات المتحدة وال خارجها وال ضد األميركيين المشاركين علنا في مطاردة هذه ا              
  .داخل وطنها المحتل

وإذا كانت المسوغات قوية الستمرار المفاوض والمقاوم الفلسطيني معا في رفـض اسـتعداء الواليـات                
المتحدة وفي استمرار حرصهما معا على الفصل بين الحليفين األميركي واالسرائيلي في تفاوضهما وفي              

ريخية والراهنة التي تستبعد اي امكانية ألي فصل واقعي         مقاومتهما، بالرغم من كل الحقائق والوقائع التا      
بينهما في أي مدى منظور، فإن األزمة الراهنة في العالقات الفلسطينية األميركية قد اسقطت أو ينبغـي                 

" المحـددات "لها أن تسقط أي مسوغات ما زال مفاوض منظمة التحرير يتذرع بها السـتمرارالتزامه ب              
  .األميركية لهذه العالقات

على منظمة التحرير، فتحولت ألى قيـد علـى         "  الشروط –المحددات  "لقد فرضت الواليات المتحدة هذه      
حركتها السياسية طوال العقدين الماضيين من الزمن، فانحصرت خياراتها السياسية في اطارها، وحولت             

ه الى شريك مكره    التزام المنظمة المجاني بها الى شرط موضوعي لالنقسام الوطني، حول المنظمة بدور           
أو متطوع لالحتالل االسرائيلي وراعيه األميركي في مطاردة المقاومة الوطنية، وفرض على المنظمـة              
تحالفات اقليمية ودولية تثبت األزمة الراهنة في العالقات األميركية الفلسطينية أنـه لـم يعـد للـشعب                  

  .الفلسطيني ومصالحه العليا أي فائدة فيها أو منها
االسرائيلية التي تحولت الى أميركية ثم الى شـروط للجنـة           " المحددات"ر التزام المنظمة بتلك     إن استمرا 

قد تحول الى التزام فلسطيني     ) الواليات واألمم المتحدة واالتحادان األوروبي والروسي     (الرباعية الدولية   
  .مجاني دون أي مقابل

لسالم في الشرق األوسط، جـورج ميتـشل،        قبل حوالي ستة اشهر استقال المبعوث الرئاسي األميركي ل        
عمليـة  "فعين الرئيس باراك أوباما ديفيد هيل بديال له، موحيا ان استقالة ميتشل لم تكن مؤشرا الى فشل                  

ومفاوضاتها وفشل الدور األميركي في رعايتها، بل كانت استقالة تتفق مع مهلة العـامين التـي                " السالم
وخالل الشهور الستة التي أعقبت استقالة ميتشل ال يتذكر         . نجاز مهمته أعلنها ميتشل نفسه إطارا زمنيا ال     

وفي نهاية األسبوع الماضي اعلن مسؤول ملف الشرق األوسط         . أحد اليوم وجود بديل له اسمه ديفيد هيل       
في إدارة أوباما دنيس روس استقالته بدوره اعتبارا من نهاية العام الجاري، وروس هو صاحب االقتراح                

 1967يونيـو   / علنه أوباما الستئناف مفاوضات السالم على أساس حدود الرابع مـن حزيـران              الذي ا 
ناقصة المستعمرات االستيطانية اليهودية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وعلل روس استقالته بأنـه              
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مقدمـة فـي    لكن مهما كانت األسـباب ال     . باالستقالة من عمله مع إدارة أوباما بعد عامين       " وعد زوجته "
الظاهر لمثل هذه االستقاالت فإنها ال تستطيع إخفاء السبب الحقيقي لها، وهو الفـشل الكامـل للواليـات                  

  . التي فرضتها على المفاوض الفلسطيني" محددات"المتحدة ولل
صحيح أن هذه األزمة في العالقات الثنائية هي أزمة بين الواليات المتحـدة وبـين منظمـة التحريـر،                   

مع دولة االحتالل االسرائيلي، لكن أي قطيعة مع منظمة التحرير          " عملية السالم " الفلسطيني في    "شريكها"
تحول األزمة عمليا الى أزمة مع الشعب الفلسطيني بكامله نظرا ألن الواليات المتحدة في سياق حربهـا                 

قاومة الفلـسطينية   من جانب واحد مع العديد من فصائل الم       " حالة حرب "هي في   " االرهاب"العالمية على   
  ".إرهابية"األعضاء وغير األعضاء في منظمة التحرير التي تصنفها واشنطن منظمات 

الفلسطيني في األزمة مع الواليات المتحدة يقتضي منطقيا أن تكون أي عمليـة فلـسطينية               " التوحد"وهذا  
ق تكون بدورها حافزا    لمراجعة العالقات مع الواليات المتحدة هي عملية مشاركة وطنية على أوسع نطا           
  .جديدا لتسريع تنفيذ اتفاق القاهرة األخير للمصالحة الوطنية الى واقع على األرض

إن السد األميركي الذي تقيمه الواليات المتحدة اليوم في مجلس األمن الدولي لمنع المجتمع الدولي مـن                 
الخادع للوعود األميركية بدولـة     منح اعترافه بعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة يذكر بأن السراب            

 عندما وعد فيليب حبيب الراحل ياسر عرفات، باسم إدارة رونالد ريغان،            1982فلسطينية يعود الى عام     
مقابل موافقة الزعيم الفلسطيني على إخـالء لبنـان مـن           " دولة فلسطينية مضمونة أميركيا خالل عام     "ب

الـذي قدمـه    " الوعد الخطي "عالمية، يحتفظ حينها ب   منظمة التحرير، وكان عرفات، كما قالت تقارير إ       
" طعـم "ومنذ ذلك الحين تحول الوعد األميركي بدولة فلـسطينية الـى مجـرد              . حبيب في جيب قميصه   

  . االسرائيلية–الستدراج المنظمة الى المزيد من االرتهان لالمالءات األميركية 
الوحدة الفلـسطينية   " ال بد لها في أي مسعى الى         وبالتالي فإن أي مراجعة للعالقات األميركية الفلسطينية      

من البحث عن محددات جديدة للعالقات الثنائية غير المحددات         " واستراتيجية المستقبل السياسي الفلسطيني   
  .االسرائيلية المعروفة

ويأتي في رأس المحددات الجديدة ألي عالقات أميركية فلسطينية سليمة وصحية وقابلة لالستمرار فـي               
ستقبل إسقاط المحددات االسرائلية التي منحتها الواليات المتحدة صفة اميركية قبل أن تفرضها علـى               الم

يستحق " شريكا في عملية السالم   "اللجنة الرباعية الدولية كشروط مسبقة تؤهل أي طرف فلسطيني ليكون           
تدعي إسقاط المحـددات    فاألزمة األميركية الفلسطينية الراهنة تس    . دعم واشنطن والرباعية على حد سواء     

  .القديمة للعالقات الثنائية ألنها دليل دامغ على فشلها، ليس فلسطينيا فقط، بل واميركيا واسرائيليا كذلك
الـسابقة  " المحددات"األميركية التي أفرزتها    " القوانين"ثم ال بد من مطالبة فلسطينية واضحة بابطال كل          

ه القوانين تؤكد حقيقة أن الواليات المتحدة بدل أن تكافئ منظمة           فأي مراجعة سريعة لهذ   . للعالقات الثنائية 
التحرير على التزامها بتلك المحددات أصدرت تلك القوانين من أجل الضغط عليها لتقـديم مزيـد مـن                  

: في الخامس من الشهر الجاري كتب مؤسس ورئيس المعهد العربي االميركي، جيمس زغبي            . التنازالت
غاء القوانين المعادية للفلسطينيين التي اصدرها خالل السنوات العشر الماضية، دفـع            بدال من تغيير أو ال    "

الكونغرس الى وضع المزيد من القيود العقابية على عالقات الواليات المتحـدة مـع منظمـة التحريـر                  
وبدال من ازالة الحظر على عمل المنظمة في واشنطن أو حتى زياراتها الـى              . الفلسطينية وعلى دعمها  

للعمل يمكن ابطاله في ظروف معينة ويتطلب تقريرا دوريـا          " تأجيال"للواليات المتحدة، أعطيت المنظمة     
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وقـد أعطيـت المعونـات      . من االدارة الى الكونغرس من أجل أن يظل هذا التأجيل سـاري المفعـول             
  ".للفلسطينيين، لكن بشروط مهينة تثقل كاهلهم اكثر من أي حزمة مساعدات أميركية أخرى

تنفيذ قانون " يؤجل"عمل منظمة التحرير كل ستة أشهر، و   " تمديد"إن الرئيس األميركي ومنذ سنوات يجدد       
آخر بنقل السفارة األميركية في دولة االحتالل االسرائيلي الى القدس المحتلة كل ستة اشهر، مما يـذكر                 

هو ذاتـه القـانون الـذي       " يةارهاب"ايضا بأن القانون األميركي الذي كان يعتبر منظمة التحرير منظمة           
 أصدر الكونغرس قانونـا     1990وفي سنة   ". ارهابية"يصنف فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم كمنظمات       

ينص على وقف أي تمويل أميركي ألي وكالة من وكاالت األمم المتحدة تمنح منظمة التحريـر وضـع                  
  .الدولة كما فعلت اليونسكو مؤخرا

ة وغيرها المعادية للشعب الفلسطيني كانت هي المكافأة األميركيـة السـتمرار            إن هذه القوانين األميركي   
التي أملتها الواليات المتحدة كمرجعية للعالقات األميركية الفلسطينية،        " محددات"التزام منظمة التحرير بال   

ـ                 ذه وقد حان وقت اسقاط هذه المرجعية، خصوصا بعد تأكدت منظمة التحرير بأن استمرار التزامهـا به
المرجعية للعالقات الثنائية ال يفتح أي طريق أميركي يقود الى دولة فلسطينية، فالطريق األميركي الـى                

  .دولة كهذه كان وسوف يظل مسدودا
 14/11/2011المستقبل العربي، 

  
  الثورات العربية وحسابات اليمين اإلسرائيلي الخاصة .64

  صالح النعامي
واء المنتمية لليسار أو اليمين، قد شككت فـي طـابع الثـورات             على الرغم من أن النخب اإلسرائيلية س      

العربية ومآالتها واشتركت في التحذير من تداعيات وصول اإلسالميين للحكم، إالّ أن اليمين اإلسـرائيلي         
حرص بشكل خاص على توظيف الثورات العربية إلضفاء صدقية على مواقفه األيدلوجية من الصراع،              

 أي تسوية سياسية تستند إلى مبدأ االنسحاب من األراضي العربية المحتلة، وذلك             والتي تقوم على رفض   
إن كانت الحركات اإلسالمية هي التي ستتولّى مقاليد األمور في العـالم العربـي،              : بطرح الحجة التالية  

 حـسب   أن تنسحب من أراضي تشكّل ذخراً استراتيجياً لها، فالحركات اإلسالمية،         " إسرائيل"فلماذا على   
خطاب اليمين اإلسرائيلي، في حال صعودها للحكم ستجد نفسها في حل من أي إتفاقيـات توقّـع عليهـا                   

تحت وطأة تهديد وجودي، في حال نشبت حـرب بينهـا وبـين             " إسرائيل"الحكومات السابقة، مما يوقع     
  .جةونجد أن الكثير من نخب اليمين تحديداً تكرر االرتكاز على هذه الح. أطراف عربية

اليميني، يرى أن الثورات العربية سـتقود اإلسـالميين للحكـم،           " بمحشفاه"فيورام إيتنجر، مدير مركز     
والعرب، وهو ما يوجب على     " إسرائيل"وبالتالي فإن هذا الواقع سيؤسس الندالع المزيد من الحروب بين           

" إسـرائيل "ينيين، على اعتبار أن     عدم التفريط بالضفة الغربية في أي تسوية سياسية مع الفلسط         " إسرائيل"
، حيث  "إسرائيل"ال يمكنها مواصلة البقاء دون الضفة الغربية لقربها من التجمعات السكانية الكبيرة داخل              

فرصة لالستعداد وأخذ االحتياطات األمنيـة فـي حـال          " إسرائيل"أن السيطرة على الضفة الغربية يمنح       
عر في صفوف اإلسرائيليين، فإن إيتنغر يحذّر من أن نتـائج           ومن أجل دب الذ   . تعرضت لحرب مفاجأة  

الحروب العربية اإلسرائيلية التي ستندلع بعد الثورات العربية ستكون أكثر خطورة من نتائج حرب عـام        
1973             ستكون في هذه   " إسرائيل"، في حال انسحب الجيش اإلسرائيلي من الضفة الغربية، مشيراً إلى أن

وال يفوت إيتنجر التحذير من أن وصول اإلسـالميين سـيجعل           . ن أي عمق استراتيجي   الحالة مجردة م  
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في مواجهة تداعيات اجتماعية وديمغرافية خطيرة جداً، حيث يزعم أن وصـول اإلسـالميين              " إسرائيل"
  .ومصر" إسرائيل"للحكم يعني أنّهم سيحرصون على تدفّق المهاجرين األفارقة عبر الحدود بين 

التـي  " إسـرائيل "لماذا كان اليمين تحديداً أكثر التيارات السياسية في         : ال الذي يطرح نفسه هنا    لكن السؤ 
حرصت على التحريض على الثورات العربية من خالل التحذير من مآالت سيطرة اإلسـالميين علـى                

  الحكم في أعقابها؟
.  السياسية في جامعة تل أبيـب      لقد انبرى لإلجابة على هذا التساؤل البرفسور أودي زومر، أستاذ العلوم          

ويرى زومر أن أحد أهم األسباب وراء حالة الصدمة التي اجتاحت التيارات الـسياسية المختلفـة فـي                  
، وعلى وجه الخصوص اليمين، في أعقاب الثورات العربية وتوسعها في التعبير عن الخـشية               "إسرائيل"

كير االستراتيجي اإلسرائيلي على مدى عقود من       من فوز اإلسالميين يعود إلى الفرضية التي حكمت التف        
" إسـرائيل "أن األوضاع الداخلية في العالم العربي غير مرشّحة للتغيير، وبالتالي بإمكان            : الزمان والقائلة 

  .التشبث بمواقفها التقليدية من الصراع دون أن تخشى ردة فعل عربية جادة
ول أن هذه الفرضية هي التي ضمنت في النهاية انزيـاح           ويصل زومر إلى استنتاج بالغ األهمية عندما يق       

المجتمع اإلسرائيلي نحو التطرف واليمين، على اعتبار أن الرأي العام اإلسرائيلي لـم يلمـس أن تبنّـي                  
الكثير في مواجهتها مع العالم العربي؛ فهو يرى أنّـه لـم           " إسرائيل"المواقف المتطرفة قد اقترن بخسارة      

ن تكون شخصية ذات قدرات محدودة، مثل وزير الخارجية الحـالي أفيغـدور ليبرمـان               يكن باإلمكان أ  
من هنا  . مرشّحاً محتمالً لرئاسة الوزراء لوال تشرب الرأي العام هذه الفرضية، ولوال سيادة هذا االنطباع             

ـ                 ا فإن اليمين اإلسرائيلي يخشى أن يفضي إدراك الجمهور اإلسرائيلي للمخـاطر التـي تنطـوي عليه
وهذا ما يفـسر الحـساسية      . التحوالت في العالم العربي إلى انفضاض مزيد من القطاعات السكانية عنه          

التي نظرت بها النخب اليمينية للثورات العربية، وجعلها تحاول بثّ الذعر عبر التحـذير مـن مخـاطر      
ئيلي أن الواقع الجديد    وصول اإلسالميين للحكم، هذا من جانب، ومن جانب محاولة إقناع الجمهور اإلسرا           

لقـد  . الذي طرأ في العالم العربي يتطلّب اتخاذ سياسات متشددة وحاسمة، ال يمكن أن يبلورها إالّ اليمين               
حاول اليمين اإلسرائيلي دوما تكريس انطباع مفاده أن سياساته هي التي تصلح فقط للتعامل مع العـرب،            

الت االنتخابية لحزب الليكود اليمين الحاكم، إذ أن هـذا          وقد وجد هذا االنطباع أوضح تجسيد له في الحم        
  ".فقط الليكود يستطيع: "الحزب دأب على رفع شعار

ويستدل مما تقدم أن الحساسية التي يبديها اليمين اإلسرائيلي تجاه الثورات العربية مرتبطة بشكل أساسي               
قاب تفجر الثورات العربية، وخشيته     بقلقه على تماسك تصوره األيدلوجي من الصراع مع العرب في أع          

من تقلّص حجم التأييد الشعبي له، وبالتالي فهو بات يحاول جاهداً التدليل على أن مجرد اندالع الثورات                 
العربية يشكّل دليالً على صوابية مواقفه من الصراع، وذلك عبر محاولة بثّ الفزع من تمكّن اإلسالميين                

  . في أعقاب اندالع هذه الثوراتمن السيطرة على مقاليد األمور
      تحت قيادة اليمين اإلسرائيلي ستزيد من تشددها إزاء مشاريع التـسوية           " إسرائيل"من هنا يمكن القول أن

  .التي تطرح لحّل الصراع في أعقاب تفجر الثورات العربية
  14/11/2011، السبيل، عمان
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  لماذا الخوف من التقارب األردني مع حماس؟ .65
  بو غنيمةزياد ا

في الوقت الذي تلتقي فيه غالبية القوى والفعاليات السياسية مع نبض الشارع األردني بكافة مكوناته على                
( ضرورة فتح صفحة جديدة من العالقة األردنية الرسمية مع حركة المقاومة اإلسالمية فـي فلـسطين                 

قاضي عون الخصاونة والعديـد     ، وفي الوقت الذي تتناغم فيه تصريحات دولة رئيس الحكومة ال          )حماس  
من رجاالت الدولة الحاليين والسابقين مع هذه الدعوة ، ينبري بعض الزمالء الكتـاب ليـدبوا الـصوت       

)  م   2011 / 11 / 13( تخويفا من هذا التقارب، الزميلة الكريمة رنا الصبّاغ شبّهت فـي مقـال لهـا                
، هل هناك حاجـة إلـى       “دخل الدبّ إلى كرمه   كحال من ي  “ تصحيح األردن الرسمي للعالقة مع حماس       

تفسير ماذا تقصد الزميلة الكريمة من هذا التشبيه سوى أنه تحريض لألردن الرسمي على عدم تـصحيح                 
  .؟.العالقة مع حماس ، هل يدلني أحد على تفسير آخر 

البداية إلى أنه   فطمأننا في   ) م  20110 / 11/ 12(زميلنا ناهض حتر حاول أن يكون دبلوماسيا في مقاله          
كان من الدعاة المثابرين لتطبيع وتعزيز العالقـات مـع          “ : وأنه) قوية يا ناهض    ( ال يكره حماسا اآلن     

انتقـال مركـز    ) يا لطيـف    ( حماس، و  يبارِك  التطبيع، و  يتحفظُ   على التعزيز، و يرفض  قطعيا                  
حا في التعبير عن عدم ترحيبه بتـصحيح        ، ولم يلبث أن أصبح أكثر وضو      “حماس من دمشق إلى عمان      

عودة حماس، في ظروف الربيع العربي،      “: العالقة مع حماس من خالل تحذيره لألردن الرسمي من أن         
إلى األردن سوف تصب في طاحونة اإلخوان، وكل موقع قوة يحصله اإلخوان سوف يصبّ في طاحونة                

رجية من شأنها أن تقود إلى أسوأ اإلحتماالت بمـا          حماس، وهي عملية تراكمية بعناصرها الداخلية والخا      
من شأنها أن تقود إلـى      “ : ، سأكرِّر العبارة األخيرة   “في ذلك الرجوع بالبلد إلى ظروف نهاية الستينيات         

، هل يدلني أحد علـى تفـسير        “أسوأ اإلحتماالت بما في ذلك الرجوع بالبلد إلى ظروف نهاية الستينيات            
 تحريض لألردن الرسمي لعدم المضي قدما في تصحيح العالقة مع حماس خوفا من              لهذه العبارة إال أنها   

  .أن تقود هذه العالقة إلى أحداث أيلول جديد لم تكن حماس موجودة أصالً  حين وقعت؟
المفارقة التي تستوقفني أن جميع الذين يقلقهم تصحيح العالقة مع حماس يرفعون في وجوهنا في مقاالتهم                

م إشكالية حمل قادة حماس للجنسية األردنية ، ويشترطون أن يتخلوا عنها إذا رغبوا فـي                وفي مداخالته 
لماذا يتناسى هؤالء أن الرفيق المناضل األستاذ نايف حواتمـه          : القدوم كقادة لحماس إلى عمان ، أتساءل      

ن من لقاءات   زعيم فصيل فلسطيني وهو يحمل الجنسية األردنية، وال تخلو برامج زياراته المتكررة لعما            
؟ ، لماذا يتتناسون أن نوابا سابقين في المجلس النيابي األردنـي            .مع كبار المسؤولين في األردن الرسمي     

كانوا وما زالوا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني وهم يحملون الجنسية األردنية، وأن مئـات مـن                 
نسية األردنية؟، وأن العديد من قادة      أعضاء المجلس الثوري أو المجلس المركزي لحركة فتح يحملون الج         

فتح ووزراء سلطتها في رام اهللا يحملون الجنسية األردنية وتتناثر قصورهم وبيوتهم في عبدون وأم أذينة                
  وعلى طريق المطار؟

أقول للمتباكين على مصلحة األردن، ليس من مصلحة األردن التحريض ضـدّ تـصحيح العالقـة مـع             
  .حماس، وال أزيد

  14/11/2011،  عمانالدستور،
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  الرسالة التي ال تصل .66
  عوني صادق

خـط تـصدير الغـاز إلـى األردن         ” ملثمـون “تشرين الثاني الجاري، فجـر      / فجر التاسع من نوفمبر   
/ ، بقرية المزار غرب مدينة العريش في شمال سيناء، وذلك للمرة السابعة منذ شهر فبرايـر               ”إسرائيل”و

يت سيدة بمحافظة الشرقية مصرعها في معركة الحصول على أنبوبة          وفي اليوم نفسه، لق    .شباط الماضي 
بوتاغاز أثناء وقوفها في طابور أمام أحد مستودعات مركز دير نجم، وأصيب عدد من المـواطنين فـي            

) 11/11/2011 -الـشروق (عدة محافظات بسبب التزاحم أمام المـستودعات، كمـا أفـادت صـحيفة              
  .المصرية

 شهدت انتفاضة الشعب المصري ضد نظام حسني مبارك، شهد ميـدان التحريـر              منذ األيام األولى التي   
بالقاهرة، وغيره من الميادين في المدن المصرية األخرى، شعارات تكشف عما يكنه الشعب المـصري               

وقد حـرص   . للكيان الصهيوني وللعالقات السياسية واالقتصادية التي أقامها نظام الرئيس المخلوع معه            
مس تلك الشعارات، وحاول الفصل بين المطالب االجتماعية للمتظاهرين وبين المواقـف            البعض على ط  

  .السياسية التي كشفت عنها الشعارات تجاه الكيان
مبارك بيوم أو يومين ليحمل رسالة إلى حكام مصر ولتكشف بعـداً            ” تنحي“وقد جاء التفجير األول قبل      

” تنحـي “طات في حينه أصرت على تجاهله، ليأتي بعد ذلك          من أبعاد االنتفاضة يراد تجاهله، إال أن السل       
مبارك، ثم أيلولة السلطة إلى المجلس األعلى للقوات المسلحة، ولتتكرر عملية تفجير أنابيب الغاز سـت                

  .مرات، حتى اآلن، حاملة الرسالة نفسها التي حملها التفجير األول
قد اتضحت واتضح معها كيف     ” إسرائيل” ل بيع الغاز ” فضيحة“وقبل أن ينتفض الشعب المصري، كانت       

فرط نظام مبارك بثروات البالد، ومدى اإلجحاف الذي لحق بحقوق الشعب من جـراء صـفقة الغـاز                  
الموقعة مع الصهاينة، وحول هذا التفريط واإلجحاف امتألت الصحف المـصرية بالتعليقـات، فكتـب د        

م الحاكم يبيع الغاز إلسرائيل بثمن بخس، وبشروط        لقد كشفت هذه الفضيحة أن النظا     “: حسن نافعة، مثالً  .
جريمة بيـع سـلعة     : مجحفة جداً، أي أن النظام أقدم بتصرفه هذا على جريمتين كبيرتين في وقت واحد             

استراتيجية مهمة لدولة توسعية يفترض أنها التزال تشكل التهديد الرئيسي ألمن مصر، وجريمة إهـدار               
. ” ان التصرف فيه واستثماره بشكل أفضل لصالح الوطن والمـواطنين         جزء من ثروة البالد، كان باإلمك     

ونتيجة لتكرار عمليات التفجير، وتواصل الضغط على السلطات المسؤولة إلعادة النظر، ليس فقط فـي               
موضوع الغاز بل في كل العالقة القائمة مع الكيان الصهيوني، صار التركيز على الجانب االقتـصادي                

 2005سره االقتصاد المصري نتيجة استمرار العمل بصفقة الغاز المعقودة منذ عـام             من المسألة وما يخ   
، وبدأ الحـديث عـن إعـادة        )التي كان وراءها رجل األعمال الهارب والمطلوب للمحاكمة حسين سالم         (
وفي الفترة األخيرة، نقلت    . على السعر الذي يباع به الغاز المصري        ” إسرائيل”مع األردن و  ” التفاوض“
” إسـرائيل “سائل اإلعالم أن اتفاقاً على السعر الجديد تم التوصل إليه مع األردن، لكن شيئاً من ذلك مع      و

  .لم تتم اإلشارة إليه
على أن اإلخالل بصفقة الغـاز يعـد إخـالالً          ” إسرائيليون” “خبراء“في المقابل وفي الفترة نفسها، شدد       

ول فيه بعض المصريين أن يبعدوا صـفقة الغـاز عـن            باتفاقية كامب ديفيد، أي أنه في الوقت الذي يحا        
على اعتبارها جزءاً من اتفاقية كامب ديفيد الملزمة بجانبيهـا الـسياسي            ” اإلسرائيليون“السياسة، يصر   

لكن وزير البنى التحتية األسبق، يوسي برينسكي، أكد أنه ال يوجد ما يلزم مصر بتـصدير                . واالقتصادي
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” اإلسـرائيلي “ديم تعويضات لها في حال وقفه، وكان وزير البنـى التحتيـة             ، أو تق  ”إسرائيل“الغاز إلى   
تعـزز العالقـات الثنائيـة      ” بركة“الجنرال بنيامين بن أليعازر الذي وقع على الصفقة، قد وصفها بأنها            

جدير في  . ”كنز وذخر “، وهو نفسه الذي وصف نظام مبارك بأنه         ”تشكل رافعة لالستقرار في المنطقة    ”و
مـن حاجـة    % 40يغطـي   ” إسرائيل“ناسبة أن يتم التذكير بأن الغاز المصري الذي يصدر إلى           هذه الم 
  .ويستعمل في تزويد محطات توليد الكهرباء” اإلسرائيلية“السوق 

ومسألة تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني ال تنحصر في قضية السعر الذي يباع بـه علـى أهميتهـا،                   
.  تصل إلى مليارات الدوالرات 2005ي، ما يجعل خسائر مصر منذ       والذي يصل إلى نصف السعر العالم     

لكن في اإلطار تبرز قضية المواطن المصري الذي يحصل على أنبوبة الغاز بأضعاف السعر الذي يباع                
أما مسألة السيادة الوطنية، والتعامل مع عدو وطنـي وقـومي،           . ، وهذا إجحاف واضح   ”اإلسرائيلي”به ل 

 25إن محاولة التغطية على هذه المسألة بعد ثورة         . مواطن المصري بشكل خاص   فهي ما يثير حفيظة ال    
يناير هو نوع من االستهانة بالشعب الذي خرج، وبدماء أبنائه التي سالت، باسم الكرامة الوطنية ودفاعـاً           

  .عنها
ارة لقد تم تجاهل الرسالة التي اختصرتها شعارات ميادين التحرير، فكانـت االعتـصامات أمـام الـسف                

في القاهرة، ثم الهجوم األخير عليها، وكانت التفجيرات المتالحقة ألنابيب الغـاز صـوراً              ” اإلسرائيلية“
أخرى من تلك الرسالة، وليس صحيحاً أو مفيداً الصمم الذي أصيب به المعنيـون، أو القـول إن الـذين     

 في الخـط يعكـس نيـتهم    إصرارهم على تكرار التفجيرات“، وإن  ”مخربون“ينفذون هذه التفجيرات هم     
ويكفي دليالً على ذلك ما تركوه وراءهم في التفجير األخير، حيث           . ” التخريبية لإلضرار بمصالح البالد   

  .”إسرائيل“قال شهود عيان، إن المتهمين نقشوا عدة رسائل على الرمال ترفض تصدير الغاز إلى 
  فهل تصل الرسالة هذه المرة؟

  14/11/2011، الخليج، الشارقة
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