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***  

  
   ستطرح بديالً من فياض"فتح" االنقسام وإنهاءعباس لن يزور غزة قبل : األحمد .1

رئيس وفدها في و، »فتح«كشف عضو اللجنة المركزية لحركة :  جيهان الحسيني؛ رام اهللا-القاهرة 
لقاهرة مع نائب رئيس المكتب السياسي عن لقاءات ثنائية جمعته في ا» الحياة«الحوار عزام األحمد لـ 

وضع اللمسات النهائية للقاء المرتقب الذي سيجمع بين من أجل موسى أبو مرزوق » حماس«لحركة 
  .خالد مشعل» حماس«ورئيس المكتب السياسي لحركة ) أبو مازن(الرئيس محمود عباس 

اهرة بعيداً عن اإلعالم من أجل أجريت لقاءات عدة مع أبو مرزوق في الق«: »الحياة«وقال األحمد لـ 
وضعنا «: وزاد. »توفير األجواء االيجابية بين الجانبين وتمهيداً للقاء المرتقب بين وفدي الحركتين

 الشهر الجاري برئاسة أبو مازن ومشعل نظراً إلى األهمية 25اللمسات النهائية للقاء المرتقب يعقد في 
 كبيرة في المنطقة، وكذلك في ظل الجمود التام للعملية البالغة للقاء الذي سيجري في ظل متغيرات

، معرباً عن أمله بأن يكلل هذا اللقاء بالنجاح، وأن ينجم عنه إنجاز المصالحة بشكل واقعي »السلمية
  .»متفائل من النتائج، خصوصاً أننا أعددنا لهذا اللقاء بشكل جيد«: وتابع. يجسد على األرض

حتى لو وجدت هذه «: رجيه قد تنعكس سلباً على هذا اللقاء، أجابوعما إذا كانت هناك ضغوط خا
  .»ألنني أعتقد أن األميركيين ما زالوا يريدون لالنقسام أن يستمر، إال أنني متفائل... الضغوط 

أبو مازن لن يصل إلى غزة قبل إنهاء «: وعما تردد عن عزم الرئيس الفلسطيني زيارة غزة قريباً، قال
  .عداً تماماً إمكان أن يقوم الرئيس بهذه الزيارة في ظل استمرار االنقسام، مستب»االنقسام
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الناس معنيون بإنجاز «: ورأى األحمد أن الرئيس الفلسطيني هو فعالً حجر الزاوية في المصالحة، وقال
المصالحة، لكن أبو مازن بصفته وموقعه كرئيس لحركة فتح ورئيس للسلطة الفلسطينية ورئيس للمنظمه 

وأقر بأن رئيس حكومة تسيير األعمال في رام اهللا سالم فياض . »د هو حجر الزاوية في هذا الشأنأكي
فعالً استمرار فياض كان عقبة أمام إنجاز المصالحة، ولو كنت «: هو عقبة في إنجاز المصالحة وقال

 مرزوق تصريحاً قرأت ألبو«: ، مضيفاً»مكانه ألخليت الساحة منذ ستة أشهر منذ توقيع اتفاق المصالحة
  .»يتمنى فيه على فتح أن تطرح بدائل عن فياض لرئاسة الحكومة، وأنا أقول هنا أن فتح ستستجيب

  15/11/2011الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل"وال تهدئة مع .. الصهيونية" عقلية الغدر"الغارة على موقع الشرطة تدلل على : هنية .2
إسماعيل هنية، رئيس الحكومة أن  ،غزةمن  14/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 

، مقر الشرطة االثنينالفلسطينية في غزة، اعتبر قصف طائرات االحتالل في ساعة مبكرة من فجر 
يدلل على عقلية الغدر "البحرية الفلسطينية شمال قطاع غزة، واستشهد فيه أحد عناصرها؛ بأنه 

  ".الصهيونية
 في تشييع الشهيد محمد زاهر الكيالني، الذي استشهد في ثنيناالجاء ذلك خالل مشاركة هنية اليوم 

قصف شنته طائرات االحتالل على موقع الشرطة البحرية على شاطئ بحر غزة، معزيا أهله وذويه 
  .وزمالءه

الدم النازف " على أن ، في مسجد سليم أبو مسلم، الذي انطلق منه الموكب الجنائزيتهوأكد هنية في كلم
مة النهج وااللتزام المطلق بشرف األمة وأن الشباب ينخرط في حكومته من أجل األمن دليل على سال

  ".وحماية الشعب والوطن والكرامة لذا أتت سالمة اليد
ال يوجد أتفاق  أن هنية أكد أنه 14/11/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية، وجاء في 

 فلسطيني تحافظ عليه حكومته بالتنسيق مع الجانب رسمي على تهدئة مع إسرائيل وإنما هناك التزام
ووصف هنية الذي كان يشارك في  .المصري وأن إسرائيل هي التي تخترق هذا الهدوء باستمرار

، موضحا في حديثه لبي بي سي أن حكومته "جريمة غادرة"، وأنه "بالتصعيد الخطير"تشييع ما حدث ال
مم المتحدة وأنه تم الطلب منهم بتحمل مسؤولياتهم أجرت سلسلة اتصاالت مع الجانب المصري واأل

  ".الجرائم اإلسرائيلية"بوقف 
  

  "إسرائيل" مطالبة بإيضاح تدابيرها إذا لم تلتزم "الرباعية": عريقات .3
 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن اللجنة الرباعية للسالم :القدس

طالبة من أجل إنجاح جهودها بأن توضح ماهية التدابير العملية التي ستتخذها في في الشرق األوسط م
أن هذا اإليضاح 'وأضاف عقب اجتماع لممثلي الرباعية الدولية في القدس،  .حال عدم امتثال إسرائيل

مطلوب من أجل إنجاح أية جولة مفاوضات مستقبلية، على عكس الجوالت السابقة التي فشلت في 
لى اتفاق، ال بد من التزام الرباعية بما هو أكثر من البيانات والتصريحات الصحفية والتي التوصل إ

  ."أثبتت عدم نجاعتها في ردع إسرائيل عن تعنتها المتواصل
 سبتمبر 23تماشيا مع الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في ": وأضاف
  ."لتحرير الفلسطينية حول قضايا الحل الدائم، قمنا بشرح مواقف منظمة ا2011
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نحن مستعدون لمناقشة كافة قضايا الحل النهائي في اللحظة التي تثبت فيها إسرائيل جديتها "وأوضح، 
والتزامها بتجميد البناء غير القانوني في المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس 

هذه مسألة جوهرية حيث ما . 1967رجعيات واضحة، وتحديدا حدود عام الشرقية المحتلة، والقبول بم
  ."من شك أن المستوطنات اإلسرائيلية والحل القائم على دولتين ال يجتمعان

وتابع، الوفد الفلسطيني أكد كذلك، أنه ومن أجل البدء في المفاوضات المباشرة، ال بد أن تفي إسرائيل 
هذا ليس معروفا من إسرائيل بل هو جزء ال يتجزأ " وخارطة الطريق، بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي

كما  ."من معادلة تضمن حوارا ذا مصداقية من شأنه أن ينجح بضمان نهاية سريعة لالحتالل والصراع
كرر الوفد طلبه الدعم من اللجنة الرباعية لضمان إطالق سراح األسرى الفلسطينيين، وبخاصة أولئك 

  . اتفاق أوسلوالذين سجنوا قبل
  14/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  خيار حلها غير مطروح.. السلطة ترد على واشنطن بدراسة تعليق العمل باتفاقية باريس .4

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني أن خيار حل السلطة الفلسطينية غير مطروح، ردا : غزة
» الشرق األوسط«من قضية حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة، علمت على الموقف األميركي 

أن القيادة الفلسطينية تدرس اتخاذ خطوات أخرى للتدليل إلسرائيل والمجتمع الدولي على أنه ليس 
بإمكانها أن تمر مرور الكرام على رفض حكومة نتنياهو الوفاء بأي من التزاماتها في خطة خارطة 

  .تخاذ اإلدارة األميركية واللجنة الرباعية موقفا إلجبار هذه الحكومة على تغيير سلوكهاالطريق، وعدم ا
حل األجهزة األمنية التابعة للسلطة، : وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن من بين الخيارات المتداولة

لفلسطيني باإلضافة إلى النظر في تعليق العمل باتفاقية باريس االقتصادية، التي ربطت االقتصاد ا
واعتبرت المصادر أن بعض األوساط في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة . باالقتصاد اإلسرائيلي

المركزية لحركة فتح ترى أن تعليق العمل باتفاقية باريس يهدف إلى الرد على قرار إسرائيل تجميد 
مة اإلسرائيلية، قررت تجميد تحويل يذكر أن الحكو. عمليات تحويل الضرائب لخزانة السلطة الفلسطينية

الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لخزانة حكومة سالم فياض في أعقاب قبول دولة 
  . »اليونيسكو«فلسطين كعضو في 

وأشارت المصادر إلى أن قطاع األعمال، وتحديدا المرافق الصناعية والتجارية في إسرائيل، يمكن أن 
وأكدت . ي حال اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بتجميد العمل باتفاقية باريسيتضرر بشكل واضح ف

المصادر أنه باستثناء قرار حل السلطة، فإن هناك الكثير من اإلجراءات التي يمكن أن تؤذي إسرائيل، 
د وبضمنها تجميد العمل باتفاقية باريس، على اعتبار أن هذه الخطوة ستحرك الرأي العام اإلسرائيلي ض

وأشارت المصادر إلى أنه ال يمكن، بحال من األحوال، مواصلة العمل . السياسة التي ينتهجها نتنياهو
بتلك االتفاقية، التي حولت مناطق السلطة إلى أسواق الستهالك البضائع اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن 

دة على أن هذا الميزان  مليارات دوالر، مشد4ميزان التبادل التجاري بين السلطة وإسرائيل يصل إلى 
  . يميل بشكل كبير لصالح إسرائيل

وشددت المصادر على أنه يتوجب أن تدرس السلطة إعادة النظر في بقاء األجهزة األمنية التابعة لها، ال 
سيما في ظل تعاظم عمليات االعتداء التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين، وهي 

وحذرت المصادر من مغبة تجميد الجهد الدبلوماسي . باتت تحرج السلطة وحكومتهاالظاهرة التي 
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الفلسطيني في أعقاب فشل التحرك الفلسطيني في حشد أغلبية لتمرير مشروع قرار في مجلس األمن 
 مؤسسة تابعة لألمم المتحدة 15وأكدت المصادر أن هناك . بقبول عضوية فلسطين في األمم المتحدة

الفلسطينيين السعي لتمكين فلسطين من الحصول على عضوية فيها جميعا، على غرار ما يتوجب على 
  ."اليونيسكو"حدث في 

  15/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   عباس-دويك يطالب بإنهاء ملف االعتقال السياسي في لقاء مشعل  .5
ية االعتقال السياسي أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، على أن عمل: غزة

  .على خلفية فصائلية تعد أمرا مرفوضا وال يمكن قبوله بأّي شكل من األشكال
االعتقال على خلفية فصائلية يعد " إن: االثنين" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال في تصريحات خاصة لـ

خلف قضبانٍ فلسطينية جريمة ال يمكن تبريرها؛ فمن غير المعقول أن يكون هنالك فلسطيني معتقٌل 
، مشيرا إلى أنه ال يجوز شرعا وال عقال بأن يتم اعتقال فلسطيني على خلفية "بسبب انتمائه السياسي

  .فصائلية
نعول على لقاء محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بأن يتم حل : "وأضاف

 لكافة الملفات العالقة، والتي من بينها ملف االعتقال هذه المشكلة بشكٍل كلي بحيث يتم إيجاد مخارج
ولفت، إلى أن أي لقاء البد أن تُقدم له األجواء اإليجابية المسبقة  ".السياسي، ونستبشر خيرا بهذا اللقاء

  .لنجاحه، لكن استمرار االعتقال سيؤثر على هذه األجواء
 14/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  في حال تمسكت حماس برفضها لفياض فان عباس سيتنازل عنه: نيةمصادر فلسطي .6

 مصادر فلسطينية مطلعة جدا بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم أكدت: وليد عوض -رام اهللا 
 على تولي الدكتور سالم فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية االنتقالية التي نص اتفاق إصرارهالتنازل عن 

 المصادر الى انه في حال تمسكت حماس برفضها  وأشارت.كيلها من المستقلينالمصالحة على تش
لفياض فان عباس سيتنازل عنه من اجل تشكيل حكومة من المستقلين والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة 

  . اللقاء المرتقب مع مشعلأعمالالذي سيكون على جدول 
  15/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
   أولوية قصوى93ن أسرى ما قبل عام  اإلفراج ع:عباس .7

 يعتبر 1993 شدد الرئيس محمود عباس، على أن اإلفراج عن األسرى الذي اعتقلوا قبل عام :رام اهللا
وجدد ، خالل استقباله مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير في مقر الرئاسة بمدينة  .من أولوياته القصوى

 الذي تم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود اولمرت فيما رام اهللا، اإلثنين، التأكيد على االتفاق
وشدد، على التزام  .يتعلق باإلفراج عن عدد من األسرى يوازي العدد الذي أفرج عنه في صفقة شاليط

الجانب الفلسطيني بعملية السالم، واستعداده للتعاون المستمر مع اللجنة الرباعية بما في ذلك شرح 
وفيما يتعلق بدعوة اللجنة الرباعية الستئناف المفاوضات المباشرة، أكد أن وقف  .طينيةالمواقف الفلس
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 يعتبر مفتاح 1967االستيطان بما يشمل القدس الشرقية والقبول بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 
  .استئناف هذه المفاوضات

  14/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  وطنيحكومة ائتالف يدعو إلقامة عبد ربه  .8
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، :  يوسف الشايب- رام اهللا

 على االنتخابات وتنفيذ اتفاق اإلشرافأمس، الى اقامة حكومة ائتالف وطني فلسطينية سريعا، من اجل 
وقال عبد ربه  . شروط مسبقة تعطل تشكيل هذه الحكومةالمصالحة، كما دعا إلى ضرورة التخلي عن أي

 نيتهم عدم أعلنوا الدولي الذين األمننسخة عنها، أمس، إن أعضاء مجلس " الغد"في تصريحات تلقت 
التصويت لصالح عضوية فلسطين الدائمة في االمم المتحدة تذرعوا باالنقسام الحاصل وعدم اتمام 

لتنفيذية لمنظمة التحرير، ان ذلك يستدعي اقناع انفسنا اوال بضرورة  أمين سر اللجنة ا وأكد.المصالحة
التوجه الجاد والمخلص نحو المصالحة الوطنية وليس فقط اقناع هذه الدول بالتصويت لصالح طلب 

  .عضوية فلسطين
وحول استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، أعلن عبد ربه أنه ال توجد أي مؤشرات تدلل على 

 استئناف مفاوضات جادة مع اسرائيل، في اشارة للقاء الرئيس محمود عباس بالمبعوث االميريكي انيةإمك
 من الضمانات، األدنىلمنطقة الشرق األوسط ديفيد هيل، الذي لم يحمل ما هو جديد، وال حتى الحد 

   .اإلسرائيليةومنها وقف النشاطات االستيطانية 
طينية يجب أن تنصب في المرحلة المقبلة على المعركة الدبلوماسية وشدد عبد ربه على أن الجهود الفلس

في االمم المتحدة، والذهاب إلى الجمعية العمومية بالتزامن، لتصبح فلسطين عضوا مراقبا فيها، وهو ما 
  . الدولي للحصول على عضوية كاملةاألمن في مجلس وتأثيرمن شأنه ان يشكل قوة ضغط 

  14/11/2011الغد، عمان، 
  

   تستنكر الغارات الصهيونية على غزة وترفض سياسة الغدرحكومة هنية .9
، "f 16"استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بشدة، القصف الصهيوني بطائرات : غزة

الغادر الذي استهدف مقر الشرطة البحرية، مما أدى إلى استشهاد محمد الكيالني، وإصابة أربعة آخرين 
  .وتدمير المقر

المركز الفلسطيني "ونعى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، طاهر النونو، في تصريحٍ مكتوب وصل 
، الشهيد الكيالني الذي ارتقى إلى العال غدرا، وهو يؤدي واجبه )11-14 (االثنيننسخة عنه، " لإلعالم

  .الوطني، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا في عدوان االحتالل
كد النونو أن حكومته أجرت، عقب الغارة الصهيونية، اتصاالت مع األشقاء في مصر، حيث وضعتهم وأ

  .في صورة العدوان، مشددا على رفضهم وشعبنا قبول معادلة الغدر الصهيونية
كما شدد على ضرورة وضع حد لجرائم االحتالل واعتداءاته على شعبنا، محذرا االحتالل الصهيوني من 

وء إلى خيارات يختبر فيها شعبنا وصموده ومقاومته، أو يصّدر من خالل إرهابه أزماته مغبة اللج
  .الداخلية على حساب دماء الشعب الفلسطيني
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بدورها استنكرت وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، الهجمة البربرية التي شنها العدو الصهيوني الليلة 
  .الحتالل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمةالماضية على مقر الشرطة البحرية، وحملت ا

واعتبرت أن استهداف الشرطي الكيالني بزيه الشرطي المدني وهو يؤدي عمله بمثابة جريمة حرب 
  .جديدة لالحتالل الصهيوني يعاقب عليها القانون الدولي

 14/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حتمي ودولتنا ركيزة السالم في المنطقةاستقاللنا :  بذكرى االستقالل"التنفيذية" .10
أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اإلثنين، بيانا لمناسبة الذكرى الثالثة : رام اهللا

  .'استقاللنا حتمي ودولتنا ركيزة السالم في المنطقة'والعشرين إلعالن االستقالل، أكد فيه أن 
الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده مع أحرار العالم الذكرى الثالثة يحيي : وقال بيان اللجنة التنفيذية

والعشرين إلعالن قيام دولة فلسطين، إعالن االستقالل، الذي أعلنه الزعيم الراحل ياسر عرفات في 
، والذي مثل انعطافة بارزة في الكفاح الوطني الفلسطيني، ونقلة حاسمة 1988الخامس عشر من نوفمبر 

 الهوية والكيانية السياسية للشعب الفلسطيني، واالعتراف الدولي الساحق بحق الشعب في ترسيخ
الفلسطيني، غير القابل للتصرف، واالعتراف بالتحرر واالستقالل وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على 

  .1967كامل ترابه الوطني الذي احتل عام 
المحبة للعدالة والمساواة بإعالن االستقالل هذا العام الحتفال الشعب الفلسطيني وشعوب العالم : وأضاف

معنى سياسي خاص، يرتبط بالتفهم الدولي الساحق وغير المسبوق لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة 
دولته، وباآلثار الحاسمة التي سيتركها االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على ترسيخ السالم 

  .واالستقرار الدوليين
لقد أظهر الترحيب الدولي الحار، في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة، : الوق

بالمرافعة السياسية واإلنسانية والحقوقية التي قدمها السيد الرئيس، حجم التعاطف والتفهم الدولي لقضية 
  .فلسطين وحقوق شعبها على أرض فلسطين

  14/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  زيارة مشعل لألردن ستشكل تحوال إستراتيجيا بين الجانبين: باسم نعيم .11
قال وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية باسم نعيم إن زيارة وفد حماس المزمعة إلى األردن : غزة

توحة وإيجابية بين حكومة يهيئ أجواء عالقات مف"، بما قد "تحوال إستراتيجيا مهما بين الجانبين"ستشكل 
  ".القطاع واألردن

وقّدر نعيم بأن الخطوات األخيرة تشي بتحوٍل واضحٍ، الفتًا إلى التغير اإليجابي في عمل المستشفى 
األردني الميداني بغزة، الذي قام بزيارته خالل العيد، من حيث مستوى عمله وتواصله وانفتاحه على 

 تأتي تتويجا لتغير نوعي -التي يجري التحضير لها-رة مشعل لألردن وبين أن زيا. المجتمع الفلسطيني
  .وتحوٍل إستراتيجيٍ بين الجانبين

  14/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  إرادة شعبنا ستهزم االحتالل : "ذكرى االستقالل"الزعنون في  .12
كرى إعالن وثيقة االستقالل  بمناسبة ذأمسقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون : عمان

الفلسطيني التي أعلنت في دورة المجلس الوطني الفلسطيني والتي تصادف اليوم بان استحضار هذه 
المناسبة في هذه الظروف يؤكد أن شعبنا الفلسطيني ماض على الدرب نحو انجاز استقالله الوطني على 

ة الحقوق المشروعة وفي مقدمتها العودة أرضه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق كاف
  .وتقرير المصير

 في تصريح صحفي أن إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة وقيادته سوف تنتصر بال شك على عنجهية وأكد
االحتالل وجبروته وممارساته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ، وسوف تزيل هذا االحتالل وتزيل معه كافة 

  . التي يخلفها على أرضنا المحتلة آثاره السرطانية والكارثية
  15/11/2011الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل"لم يعد مقبوالً حجز األموال الفلسطينية لدى : أبو لبدة .13

أكد وزير االقتصاد في السلطة الفلسطينية حسن أبو لبدة أنه لم يعد مقبوال حجز األموال : رام اهللا
لى ضرورة اتخاذ وسائل فاعلة للتعامل بالمثل مع إسرائيل الفلسطينية لدى الجانب اإلسرائيلي، مشددا ع

  .لعدم ايفائها بالتزاماتها مع السلطة الوطنية حسب اتفاقية أوسلو
لم يعد مقبوال احتجاز إسرائيل "أنه " صوت فلسطين"ورأى أبو لبدة، في تصريحات له االثنين إلذاعة 
، مشيرا إلى أن "ابل أجر، حسب االتفاقيات الموقعةللعائدات الضريبية الفلسطينية التي تقوم بجبايتها مق

وأوضح أبو لبدة أن خسائر  .هذه األموال حقوق فلسطينية وأن االستيالء عليها واحتجازها غير قانوني
تفوق المائة مليون دوالر، فضال عن التهرب اإلسرائيلي من "االقتصاد الفلسطيني جراء هذه الخروقات 

  ".عمائة مليون دوالر سنوياالتزامات أخرى تفوق األرب
  14/11/2011قدس برس، 

  
  نواب فلسطينيون يطالبون القاهرة بإلزام االحتالل باحترام بنود صفقة التبادل .14

ندد النواب اإلسالميون في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة بما أقدمت عليه قوات من : رام اهللا
 عدد من األسرى المحررين ضمن صفقة تبادل األسرى جيش االحتالل اإلسرائيلي من اقتحام لبيوت

خرق لبنود الصفقة التي تمت برعاية مصرية، واعتداء آثم وعنجهية "األخيرة، مؤكدين أن ذلك 
  ".صهيونية

ما يقوم به جيش االحتالل يؤكد : "نسخة عنه االثنين" قدس برس"وقال النواب في بيان صحفي تلقت 
منية عبارة عن عصابات إجرامية وتقوم بأعمالها المستنكرة دون مراعاة للجميع أن الكيان ومؤسسته األ

  ".أو احترام لالتفاقيات، عوضاً عن اقتحامها للبيوت وترويع األهالي ليالً
وطالب النواب الجانب المصري والحكومة والمخابرات المصرية، التي رعت اتفاقية تبادل األسرى بين 

باحترام ما اتفق عليه "وض غير المباشر، بأن تلزم الجانب اإلسرائيلي عبر التفا" حماس"االحتالل وحركة 
في صفقة التبادل، وأن يعمل الجانب المصري بكل جهد للحيلولة دون تكرار تلك االقتحامات 

  ".واالعتداءات بحق األسرى المحررين وعائالتهم
  14/11/2011قدس برس، 
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  شكلية ووفق المعايير اإلسرائيليةالدفعة الثانية من صفقة التبادل ستكون : قراقع .15

ال وجود ألي تنسيق مع حركة حماس، " قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إنه :رام اهللا
، متوقعا أن تكون شكلية وصورية ووفق المعايير "بشأن تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى

  .اإلسرائيلية
 أن االتفاق بين حماس وإسرائيل يقضي بأن تتولى تل "سطينصوت فل"وأوضح قراقع في تصريح لـ

أبيب تحديد معايير الدفعة الثانية من صفقة التبادل، ما أفقد المفاوض الفلسطيني أي إمكانية ألن يكون 
وأكد أن الرئيس محمود عباس يتابع بكثافة  .شريكا في تحديد أسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهم

سائل لمطالبة إسرائيل بتنفيذ االتفاق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود وباهتمام وبكافة الو
  .  أولمرت واإلفراج عن عدد مماثل من األسرى لهذه الصفقة، معربا عن أمله بأن يتم تنفيذ ذلك قريبا

  14/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ايا الحقوق المدنية ونهر البارد والموقوفينحماس تزور الرئيس ميقاتي وتبحث قض .16
، 2011 تشرين الثاني 14 حماس صباح اليوم، االثنين -قام وفد قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية 

بزيارة دولة رئيس الحكومة اللبنانية األستاذ نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ببيروت، وترأس وفد 
ة يرافقه مسؤول العالقات اللبنانية الفلسطينية رأفت مّرة ومسؤول حركة حماس ممثلها في لبنان علي برك

واستعرض  .العالقات السياسية محمود الصديق ومسؤول مكتب شؤون الالجئين في لبنان ياسر عزام
وفد حركة حماس مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي عدة ملفات مهمة تتعلق بالشأن الفلسطيني في لبنان، 

  :وأبرزها
كيد على مطالب الالجئين الفلسطينيين والعمل على إقرار الحقوق المدنية واالجتماعية لهم إعادة التأ-

  .وجعلها أولوية على جدول أعمال الحكومة اللبنانية
  .قضية إعمار مخيم نهر البارد، والضغط على الشركات المتعهدة اإلسراع في تسليم المنازل لألهالي-
  .ى مداخل ومخارج مخيم نهر الباردوقف اإلجراءات األمنية المشّددة عل-
  . موقوفاً، وضرورة إطالق سراحهم31معالجة قضية الموقوفين الفلسطينيين، وعددهم -
  . حل مشكلة طالب مخيم نهر البارد، والعمل على تأمين وسائل نقل توصلهم إلى مدراسهم-
  . العمل على مكننة جوازات سفر الالجئين الفلسطينيين وبطاقات الهوية-
  .العمل على رفع حالة الحصار المفروضة على مخيمات الجنوب، والسماح بإدخال مواد البناء -
 إثارة قضية الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيات مقيمات في أراضي السلطة الفلسطينيية، إذ أنهم ال -

 إقامات لزوجاتهم يستطيعون استصدار وثائق ألبنائهم من دائرة الشؤون السياسية والالجئين في لبنان، أو
  .وإنما تأتي الزوجة إلى لبنان بصفة زائرة

وقد كان اللقاء ودياً وإيجابياً، ولقيت مطالب الوفد تجاوباً من دولة الرئيس ميقاتي وأكّد على اإلسراع 
وأكّد الرئيس ميقاتي أنه . بمعالجة القضايا اإلنسانية، ورفض عرقلة ما يفيد الالجئين وال يضّر اللبنانيين

  .يدفع سياسياً باتجاه تحقيق المطالب إذا لم يكن هناك عائق أمنيس
 14/11/2011موقع الجئ نت، 
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  لقاء عباس مشعل سيتم فيه مناقشة روية إستراتيجية مشتركة للمقاومة: أمين مقبول .17
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبـول، إن اللقـاء المرتقـب               :  يوسف الشايب  -رام اهللا 
س الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، سيتم فيه مناقـشة               للرئي

  .رؤية استراتيجية مشتركة للمقاومة، وانتزاع الحقوق بالمشاركة مع حماس
ورجح مقبول في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية، أمس، ان اللقاء يأتي لتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق 

  . حوار معمق، لوضع استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة تهم الكل الفلسطينيالمصالحة من خالل
كما كشف مقبول عن لقاءات أخرى ستتم عقب لقاء عباس ومشعل تضم فصائل العمل الوطني، لوضع 

  .آليات مناسبة لتفعيل وتسريع تنفيذ بنود المصالحة
ح وحماس على أعلى المستويات، وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن اتصاالت تجرى بين حركتي فت

  .من أجل ضمان نجاح هذا اللقاء وخروجه بنتائج مباشرة للشعب الفلسطيني
وفي ذات اإلطار، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول عن سلسلة اجتماعات مكثفة 

ت وصفها بالجريئة قد في األيام المقبلة للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لبحث خيارا
  .تتخذها القيادة

وأشار العالول إلى أن اللقاء بين عباس ومشعل في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، سيبحث 
االستراتيجية الفلسطينية حول مستقبل المشروع الوطني، إضافة إلى بحث بنود ملف المصالحة، وابرزها 

  .ة التحرير، واالنتخاباتتشكيل الحكومة، وإعادة أحياء لجنة تفعيل منظم
  15/11/2011الغد، عمان، 

  
   لمحررين تعتبر إخالال واضًحا بشروط الصفقةلاالحتالل  استدعاءات: برهوم .18

، على أن االستدعاءات التي يقوم      "حماس"أكد فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
وفرض اإلقامـة الجبريـة     " وفاء األحرار "صفقة  بها االحتالل الصهيوني بحق األسرى المحررين ضمن        

على اثنين منهم يعكس مدى الهزيمة النفسية التي لحقت به، بعد أن أجبرته المقاومة الفلـسطينية علـى                  
  .الرضوخ لشروطها

ـ      علـى أن تلـك     ) 11-14(اإلثنـين   " المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وشدد برهوم في تصريحٍ خاص ل
التي تنص على عدم مالحقة األسرى المحررين بعـد         , حا بشروط الصفقة  الممارسات تعتبر إخالال واض   

  .مؤكدا أن االحتالل الصهيوني مستمر في سياسة االنتقام, خروجهم من السجن
وأوضح أن تلك الممارسات نابعة من الذهنية االنتقامية الصهيونية، ومحاولة ابتزاز األسرى والتنغـيص              

ذلك مخالفٌ لكافة القوانين واألعراف الدولية، ومواثيق حقوق اإلنسان التي          مبينًا أن   , على حياتهم اليومية  
  .تمنحهم الحماية الكاملة

وأشار إلى أن حركة حماس ستتواصل مع كافة الجهات، وتحديدا جمهورية مصر العربية راعية الصفقة               
ت أمام مثل هذه    ال يمكننا في حركة حماس الوقوف موقف الساك       : "وأضاف, من أجل وقف تلك الخروقات    

  ".الممارسات االنتقامية
، على ضرورة أن يكون للسلطة في الضفة الغربية موقفٌ واضح مـن هـذا               "حماس"وأكد الناطق باسم    

من أجل حماية األسرى الذين ضحوا بحريتهم من أجل الـشعب           " األسلوب الهمجي واالبتزاز الصهيوني   "
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ة أشكال التنسيق األمني، وأن تقطع كافة االتـصاالت  مشددا على ضرورة وقف كاف    , الفلسطيني ومقدساته 
  .مع العدو الصهيوني، حتى يتأكد أن هناك موقفًا فلسطينيا موحدا إزاء تلك الممارسات

وطالب برهوم جميع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان والجهات الراعية للصفقة، بقول كلمـة              
  . أن حماس ستتواصل مع الجميع من أجل وقف هذه الخروقاتمبينًا , الحق وعدم الوقوف موقف الساكت

  14/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  سرايا القدس تنفي بشدة وجود مقاتلين عرب في قطاع غزة .19
، الجناح العسكرى لحركة الجهاد اإلسالمى، اليوم االثنين، وجود مقاتلين عرب           "سرايا القدس " نفت   :غزة

  ".السرايا"اومة الفلسطينية تطورت كثيرا خصوصا فى غزة، مؤكدة أن المق
إن المقاومة فى قطاع غزة فقط من أبنـاء الـشعب           " سرايا القدس "وقال أبو أحمد الناطق العسكرى باسم       

  .الفلسطينى وال يوجد أى مقاوم من خارج حدود فلسطين
سطينية دخلت إلى القطاع    وكانت تقارير إسرائيلية قد أعلنت عن وجود أسلحة خطيرة فى يد المقاومة الفل            

عقب انهيار النظام الليبى، إضافة إلى وجود مقاومين من دول عربية وإسالمية تقوم بمـساعدتهم ضـد                 
  .إسرائيل

واعتبر الناطق أن هذه التقارير اإلسرائيلية محاولة من قبل االحتالل اإلسرائيلى للـضغط علـى الـدول                 
 أن االحتالل اإلسرائيلى يريد تحقيق أكثر من هدف، منها          العربية بإغالق حدودها أمام المقاومين، مضيفا     

استفزاز المقاومة لتكشف عن القدرات الحقيقية التى تملكها ومن جهة أخرى تجـسيد رأى عـام مـضاد              
  .للمقاومة وتبرير أى عدوان بحجة وجود أسلحة متطورة فى غزة

ى إمكانيات وعلى قوة تساعد فـى       وأوضح أن المقاومة من حقها أن تجوب كافة أنحاء العالم لتحصل عل           
الدفاع عن الشعب الفلسطينى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تضخيم لقدرات المقاومة بغرض تضليل الـرأى                

  .العام وخلق رأى عام مضاد للمقاومة
أن المواجهة األخيرة بين سرايا القدس والعدو اإلسرائيلى كشفت مدى هشاشة جبهته الداخليـة              "وأضاف  

 أن تتحمل أكثر من خمس ساعات من تساقط صواريخ جراد فاضطرت لطلب التهدئة من               التى لم تستطع  
  ".الوسطاء؛ خوفا من انهيار تلك الجبهة التى دخلت فى حالة من التخبط والخوف لم يسبق لها مثيل

  14/11/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ةالفلسطيني" الفصائل" وناني اللب قد تصبح واقعاً عند التنسيق مع الجيش"الشرطة": المقدحمنير  .20
دمج الوحدات والتشكيالت العسكرية التابعة لها في اطار ما يسّمى » فتح«أثار قرار حركة : محمد صالح

، جدالً واسعاً في اوساطها، في ظل »تنظيم فتح«وصوالً الى تشكيل » الشرطة المدنية واالجتماعية«بـ
ت وتداعيات هذا القرار، حيث بدا واضحاً أن هناك من استمرار النقاش في مخيم عين الحلوة حول خلفيا
  .يؤيده بحماسة وهناك من يهاجمه بحماسة أكبر

» فتح«مقدمة لتصفية » الدمج«و» تنظيم السالح«وفيما يحذر مسؤول فلسطيني من ان يكون موضوع 
ول كفصيل ثوري ارتبط اسمه بتاريخ النضال الفلسطيني منذ ستينيات القرن الماضي، يذهب مسؤ

فلسطيني آخر الى القول إن أسوأ ما في األمر، أن بعض من تتناقض مصالحهم مع ترتيب أوضاع 
، وتسأل من هو »فتح«المخيمات، باتوا يعبرون عن حقيقة مواقف الفصائل االسالمية، تحت راية 
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حركة » انتشار«وصوالً الى » عصبة االنصار«و» القوى االسالمية«صاحب المصلحة في صعود 
جند «ومعها » فتح االسالم«في المخيمات، فضال عما يتم تداوله من تواجد او شبه تواجد لـ» حماس«

  .»الشام
ويقول مسؤول فلسطيني ثالث إنه علينا التعاطي بواقعية مع األمر رافضا التوظيف السياسي للمشروع 

، أما القول »ماعيةالشرطة المدنية االجت«فما يحصل اليوم هو اعادة لترتيب اوضاع المخيم من خالل «
في مخيمات لبنان سيصبح جهاز شرطة كما هو الحال في » فتح«إن كل الجسم العسكري االساسي لـ

الداخل في اراضي السلطة الفلسطينية فهو قول ليس في محله، فاألمر هنا مختلف تماماً وثمة حاجة 
  .»لفلسطينيةللتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني ومع بقية الفصائل والقوى واالطر ا

فمن المقرر ان . هذا الجدل الداخلي تزامن مع تطورات دراماتيكية، بدأت تظهر على األرض ميدانياً
والمشرف على ساحة لبنان عزام األحمد » منظمة التحرير الفلسطينية«يصل عضو اللجنة المركزية لـ

» فتح«اعالن تشكيل تنظيم الى بيروت االربعاء المقبل بهدف استكمال مناقشة مشروع تنظيم السالح و
بدأ يعقد سلسلة » حماس«بالتوافق مع السلطة اللبنانية، فيما وصل، الى بيروت، أمس، وفد من حركة 

اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة وفي األجهزة األمنية وخاصة في األمن العام اللبناني، من أجل 
  .تذليل كل العقبات أمام المشروع

في لبنان منير المقدح يعلن عن تخريج دفعة » فتح«المشرف على المقر العام لحركة في هذه األثناء، كان 
الجيش « الشهر الحالي، وذلك في إطار 26 شخصاً في مخيم عين الحلوة في 150ضباط مؤلفة من 

الثورة مستمرة حتى كنس االحتالل وعودة «وتحت شعار » كتائب شهداء االقصى«المرتبط بـ» الشعبي
  .، وذلك لمناسبة الذكرى السابعة لرحيل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات»ى ديارهمالالجئين ال

هو » السلطة الفلسطينية«ما تّم طرحه من قبل المسؤول الفلسطيني عزام االحمد وقيادة «وأكد المقدح ان 
 تصور عن ، مشيراً الى ان االحمد طلب اليه إعداد»مجرد افكار ولم يصلوا بعد الى اعتماد اي طرح

وأوضح انه زّودهم برؤيته كمسؤول فلسطيني من داخل الجسم . الحل المنشود لعملية الدمج للشرطة
والتي تضّمنت كيفية إنشائها وعملها وعددها ومهامها ومدى نجاحها ومسألة مشاركة بقية «الفتحاوي 

ل الى قرار تأليف الشرطة التوص«نافياً » الفصائل فيها وصوالً الى ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني
  .»في مخيمات لبنان وفي عين الحلوة حتى تاريخه» التنظيم«أو دمج الوحدات في إطار 

 عنصر وكادر 7000جوهر المشكلة داخل الجسم الفتحاوي هو ماذا سنفعل بنحو «ويشير المقدح الى ان 
سيستوعبهم وكم وضابط وقيادة ضباط واركان، وجميعهم لهم حوافز وميزانيات ومخصصات ومن 

  .»تستوعب الشرطة منهم وفي اي مجال؟
هذا الطرح في لبنان غير واقعي وال ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني الالجئ في «ويرى المقدح أن 

المخيمات الذي يعتبر سالحه سالح مقاومة ومرتبطاً بعودته الى دياره في فلسطين وليس سالحاً للفتنة 
  .»حاً ضد فكرة التوطينوال لالقتتال الداخلي وسال

هذه الفكرة ربما تصبح واقعية اذا كانت منسقة جدياً مع الجيش اللبناني «ويلفت المقدح االنتباه الى ان 
واال هل بمقدور هذه الشرطة ان تأتي . وتشمل كافة الفصائل الفلسطينية المتواجدة فوق ارض المخيمات

ش اللبناني ومن ثم على اي أساس سيتعامل الجيش مع بمطلوب واحد مرتكب او متهم او مدان يطلبه الجي
هذه الشرطة، خصوصاً ان هناك عالمات استفهام من القوى في المخيم حول مرجعيتها السياسية 

  .»والخضوع ألمرها من بقية الفصائل؟
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من الممكن حل القوات والكفاح المسلح وإدماجها في الشرطة وقد يكون هذا األمر «ورأى المقدح انه 
المطلوب «، معتبراً ان »فتح«يعياً، لكن األهم ان ال يؤدي ذلك في المستقبل الى قرار بحل حركة طب

. اليوم قبل كل شيء تعزيز المؤسسات الخدماتية والصحية والتربوية والمعيشية لشعبنا في المخيمات
ه برأينا اذا تّم ونحن طرحنا مشاريع كثيرة للحّل وجميعها قيد النقاش ولم يصدر بشأنها أي قرار، ألن

تشكيل مرجعية سياسية واحدة موحدة مقبولة من الجميع في المخيمات فإن السالح الفردي والعشوائي 
الذي يستخدم في الداخل يفقد دوره ومبرره وفي حال عدم تشكيل تلك المرجعية فإن عملية الدمج 

  .»المنشودة تصبح من دون قيمة
لخطوة ال داخل المخيمات وال خارجها وأنه قد تّم تبليغ قيادة عدم ارتياحه لهذه ا«ويشير المقدح الى 

ومن يعنيهم األمر بأن هذا البرنامج لن يمشي اال بالتنسيق مع كل » السلطة الفلسطينية«و» فتح«
  .»االطراف

  15/11/2011السفير، بيروت، 
  

  "عين الحلوة"تحيي ذكرى عرفات في " فتح" .21
السابعة إلستشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أحيت حركة فتح الذكرى السنوية : صيدا

ممثل : وتقدم الحضور. بمهرجان سياسي حاشد اقيم في قاعة الشهيد زياد األطرش في مخيم عين الحلوة
النائب بهية الحريري نزار الرواس وممثل امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري منسق عام التيار في 

  .س التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، وممثلون عن حزب اهللا وحركة املالجنوب ناصر حمود، رئي
كلمة فتح القاها أمين سر الحركة وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، فأكد ان الشهيد 

وكي نكون امناء لنهجه، سنبقى حاملين راية الحرية واالستقالل . عرفات كان القدوة ورمزا لفلسطين
ان حركة فتح كانت دائما مع تطلعات الشعوب في الحرية : وقال. دة والمشروع الوطني الفلسطينيوالعو

  .لكنه حذر من اي تدخل خارجي في الشؤون العربية . والديمقراطية والعدالة االجتماعية واالستقالل
لكنهم يريدون وجدد التأكيد على احترام سيادة واستقالل لبنان وعلى ان الفلسطينيين ضيوف على ارضه 

  . حقوقهم المدنية واالجتماعية واالنسانية عبر حوار اخوي جدي مع الدولة اللبنانية
ان الثورة الفلسطينية المعاصرة مستمرة حتى تحقيق األهداف الوطنية، وأولها قيام : وقال ابو العردات

وسنعتمد . لى ممتلكاتهم دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين الى ديارهم وا
  . في سبيل تحقيقها كل اشكال النضال السياسي والدبلوماسي

كما كانت كلمة لكل من عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني أبو فراس الغراب بإسم فصائل 
  .منظمة التحرير، والنائب السابق اسامة سعد

لة انشطة في مخيمي عين الحلوة والمية وكانت حركة فتح احيت ذكرى الرئيس الراحل عرفات بسلس
 .ومية ، تخلل بعضها اضاءة شموع تحية لذكراه

  15/11/2011المستقبل، بيروت، 
  

   عن غزة بشرط مرابطة قوات أوروبيةالحصارمستعدون لتخفيف : ليبرمان .22
 علـى   قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه أبلغ نظيره الفرنسي، بـأن إسـرائيل             :: غزة

ولكن بشرط أن تبعث فرنسا بفيلقها األجنبي إلـى         «استعداد لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة،        
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وخالل إفادة أمام لجنـة الخارجيـة واألمـن التابعـة           . »)فتيات يحملن أغصان الزيتون   (المنطقة وليس   
حـال انـسحبت     صباح أمس، أضاف ليبرمان أن الصراع مع الشعب الفلسطيني لن ينتهي في              ،للكنيست

 سيطالبون عندها بالحكم الذاتي في الجليـل،     48، محذرا من أن فلسطينيي      1967إسرائيل إلى حدود عام     
  .وأن هناك جهات فلسطينية تقول ذلك صراحة

  15/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   ليست فلسطينردناأل: ليبرمان بلهجة جديدة .23
يلية أمس عن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قولـه إن          نقلت اإلذاعة اإلسرائ  :  أ ف ب   -القدس المحتلة   

األردن مثله مثل إسرائيل ليس الدولة الفلسطينية، مضيفاً خالل اجتماع للجنة العالقات الخارجية والدفاع              
وأوضـح أن   . »األردن هو فلسطين يعارض مصلحة إسرائيل وال يعكس الواقع        «في الكنيست أن اعتبار     

الموقعـة عـام    »  األردنيـة  - الدولي ويتعارض مع اتفاقية السالم اإلسرائيلية        يتناقض مع القانون  «ذلك  
1994.  

ويبدو موقف ليبرمان متعارضاً مع الموقف التقليدي لليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي يدعم دائماً فكـرة               
  .أن يكون األردن دولة للشعب الفلسطيني ويعارض إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة

أعرب ليبرمان عن أمله في أن يقوم األردن قريباً بتعيين سفير له في تل أبيب بدالً من القائم باألعمـال                    و
  .الذي يتولى تصريف األعمال منذ مغادرة السفير األردني قبل أكثر من عام

  15/11/2011، الحياة، لندن
  

   في حجب أموال السلطة الفلسطينيةاالستمرار تقرر "إسرائيل" .24
قرر المجلس الوزاري األمني المصغر في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، االستمرار في حجـب             : تل أبيب 

  .أموال الجمارك عن السلطة الفلسطينية، وذلك لمعاقبتها على الفوز بعضوية اليونسكو
وجاء هذا القرار على الرغم من توصية قيادة الجيش والمخابرات اإلسرائيلية، التي حذرت مـن تبعـات           

ورأت أن حجب األموال من شأنه أن يؤدي إلى تمرد األجهزة األمنية            . موال في الناحية األمنية   تجميد األ 
الفلسطينية على أوامر ضبط األمن وفرض سلطة القانون، مما يعني احتمال عودة العمليـات التفجيريـة                

  .وفي المدن اإلسرائيلية) الجيش والمستوطنات(ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية 
لكن وزير المالية إسرائيلي، يوفال شتاينتس، طالب بالعودة الستخدام هـذا الـسالح لمعاقبـة الـسلطة                 و

وقد قرر المجلس الـوزاري     . الفلسطينية على مشروعها تحصيل اعتراف دولي وعضوية األمم المتحدة        
وأعـرب  . عدهااألمني المصغر، قبل أسبوعين، تجميد هذه األموال حتى الجلسة المقبلة التي لم يحدد مو             

المسؤولون اإلسرائيليون عن قناعتهم بأن المجلس سيحرر هذه األموال، خصوصا بعد أن نشرت سلطات              
لكـن موقـف    . األمن اإلسرائيلية موقفها سلفا، وهو رفض استخدام هذه األموال في الضغوط الـسياسية            

ن تحـرر إسـرائيل هـذه       من غير المعقول أ   «شتاينتس هو الذي انتصر أمس، إذ إنه أقنع الوزراء بأن           
األموال، في حين أن الواليات المتحدة نفسها قررت تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب حصولها              

  . »على عضوية اليونيسكو
 15/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  الجاسوس ترابين  تمهيداً إلعادة فتح السفارة ومبادلةالقاهرةوفد أمني إسرائيلي في  .25

أجرى وفد أمني إسرائيلي، يضم ستة أشـخاص، مباحثـات فـي            : عماد فواز  -أيمن عيسى    -القاهرة  
القاهرة أمس، مع مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، تمهيدا إلعادة فتح السفارة اإلسـرائيلية فـي                

فقة مقرها الجديد، ومتابعة موضوع تبادل الجاسوس عودة ترابين، إضافة الى ملف المرحلة الثانية من ص              
  .تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

تأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من مغادرة وفد من الخارجية المصرية متوجها إلى تل أبيب، السـتئناف                  
 نـوفمبر الجـاري، رافيـر       2المباحثات التي بدأها مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية في مصر في            

رة للتفاوض حول صفقة مبادلة الجاسوس اإلسـرائيلي تـرابين بعـدد مـن              باراك، أثناء زيارته القصي   
  .المصريين في السجون اإلسرائيلية

ـ    إن زيارة الوفد اإلسرائيلي للقاهرة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين           ” الجريدة”وقال مصدر مسؤول ل
  .ل لإلفراج عن عودة ترابينالجانبين، وتشمل العالقات األمنية وإمكانية تنفيذ صفقة بين مصر وإسرائي

وأكد المصدر حرص الجانب المصري على ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة األسرى الفلسطينيين،              
  .”ترابين“والتي ستفتح الباب لتنفيذ صفقة 

وكانت آخر زيارة لوفد أمني إسرائيلي في التاسع من أكتوبر الماضي استغرقت عدة ساعات لفتح مقـر                 
  . اإلسرائيلية وعودة سفير تل أبيب إسحاق ليفانونجديد للسفارة

   15/11/2011، الجريدة، الكويت
  

   على طول الحدود مع مصرياحديد اسياجتبني " إسرائيل" .26
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية النقاب عن أن السياج الحديدى الذى تقوم ببنائه إسرائيل             : رغدة رأفت 

ى سياج آخر بنته تل أبيب على حدودها، بهـدف حمايـة            على حدودها مع مصر سوف يكون أكبر من أ        
األراضى اإلسرائيلية من الهجمات التى تستهدفها خاصة بعد الهجوم الدامى الذى وقع فى إيالت مؤخرا،               

  .وتسبب فى توتر العالقات مع مصر
يجرى بناء سياج حديدى على طول الحدود مع مصر، لن يقل حجمه عن الـسياج               «وقالت الصحيفة إنه    

الذى يبنى فى الضفة الغربية، وهو مشروع ضخم ينفذ على وجه السرعة بـسبب التغييـرات األمنيـة                  
  .»والسياسية التى تمر بها المنطقة والتى تهدد إسرائيل

السياج الذى يجرى بناؤه فى الجنوب يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ـ ضعف ارتفاع أى جدار  «وأضافت أن 
من استهالك الـبالد مـن   % 15رى ـ وسوف يستهلك هذا العام نحو  أقامته إسرائيل على حدودها األخ

  .» كيلومترا240 كيلومترا من السياج الذى سوف يبلغ طوله 70الصلب سنويا، وقد أنجز 
  15/11/2011، الشروق، مصر

  
  سرائيليجيش اإلال في النساء تمييز ضد ":هآرتس" .27

” هـآرتس “الة نشرتها، أمس، صـحيفة      حذرت مجموعة من الجنراالت المتقاعدين في رس      ): ب.ف  .ا  (
الصهيونية من تصاعد التمييز، بسبب التشدد الديني، ضد النساء في جيش االحتالل، في نظرههم، تهديداً               

لكن الرسالة، التي تأتي في وقت تزداد التوترات بين الجنود المتدينين الرجال والمجنـدات،              . ألمن الكيان 
.  الحرب ايهود باراك ورئيس هيئة أركان الجـيش بنـي غـانتس             جنراالً وتم توجيهها لوزير    19وقعها  
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وأشار الموقعون إلى عدة حوادث أخيرة تعرضت فيها جنديات للتمييـز مراعـاة لحـساسيات الجنـود                 
وأشاروا أيضاً إلى مطالبات أخيرة بمنع النساء من تدريب الرجال وسـحبهن مـن الوحـدات                . المتدينين

حتفاالت منفصلة وخطوات لمنع الجنديات من الغناء في مناسبات يحضرها          القتالية المختلطة وإلى إقامة ا    
  . المتشددون دينيا

  15/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   الطائرة اإلسرائيلية األضخم بدون طيار تصبح عمالنية خالل شهور":يديعوت" .28
طائرة بدون طيار    سنوات من بدء تطوير ال     8في موقعها على الشبكة أنه بعد       " يديعوت أحرونوت "أفادت  

  . األضخم في سالح الجو اإلسرائيلي فمن المتوقع أن تصبح عمالنية في الوقت القريب
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصادق سالح الجو نهائيا على بدء عمل الطائرة األضخم، وذلـك                 

  .بعد أن قدم المستوى المهني توصياته بأنها جاهزة للعمل
عدة طائرات من هذا النوع، ومن المتوقـع أن         " تل نوف "إلى أنه تم تسليم قاعدة      وأشارت في هذا السياق     

  .تبدأ العمل قريبا في المناطق القتالية المختلفة، وبضمنها قطاع غزة ولبنان
قادرة على التحليق بدون أن تتم معاينتها عن األرض رغم حجمها           " إيتان"وبحسب الصحيفة فإن الطائرة     

كمـا أن الطـائرة     .  مترا 14 مترا، في حين يصل طولها إلى        26أجنحتها إلى   الكبير، حيث يصل طول     
، ويصل  ) كيلومترا في الساعة   260نحو  ( عقدة   143 ساعاة متواصلة بسرعة     20قادرة على التحليق مدة     

  . أطنان، في حين تصل حمولتها القصوى إلى ألف كيلوغرام5 ألف قدم، وتزن 41ارتفاعه األقصى إلى 
  14/11/2011، 48موقع عرب

  
   للمتسللين األفارقة"إسرائيل" معاملة تنتقدمنظمات حقوقية إسرائيلية  .29

كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية أن سيال من المتّسللين األفارقـة تـدفقوا             : وديع عواودة  -حيفا  
مية، وحذرت  مجددا على إسرائيل عبر سيناء وواجهوا معاملة غير إنسانية خالفا للمواثيق والقوانين األم            

  .من خطورة مشروع بناء أكبر معسكر اعتقال في العالم لهم
وتشير معطيات مركز الدفاع عن حقوق العمال األجانب أن عدد المتسللين األفارقة يبلـغ اليـوم نحـو                  

  .أربعين ألفا معظمهم من إريتريا والسودان، مشيرة إلى ازديادهم الواضح خالل العام الجاري
  صنوف التعذيب

من المتسللين األفارقة يعيشون فـي      % 60اإلسرائيلية أن   " أطباء من أجل حقوق اإلنسان    " منظمة   وتكشف
ظروف قاسية داخل إسرائيل بعدما يتعرضون قبيل دخولهم البالد النتهاكات وعمليات تنكيـل وتعـذيب               

 والتجويع،  داخل معتقالت خاصة في منطقة العريش، منها الكّي بالحديد الساخن، والضربات الكهربائية،           
  .والدفن بالرمل واالغتصاب على يد مهربين من بدو سيناء

وتطالب المنظمة اإلسرائيلية المحافل الدولية بالضغط على مصر إللزامها بإنقاذ الالجئين مـن ابتـزاز               
  .المهربين في إطار حل شامل يتضمن نقلهم لدولة ثالثة ومنع الجيش المصري من رميهم بالرصاص

 خطة إسرائيلية لبناء أكبر معتقل في العالم لالجئين يتـسع       -محلية ودولية -ت حقوقية   كما تعارض منظما  
  .ألربعة آالف إنسان، وتعتبره غير أخالقي وغير قانوني

   والعالم"إسرائيل"
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 2010تشرين الثاني    /يشار إلى أن المشروع قيد التخطيط الهندسي تطبيقا لقرار حكومي اتخذ في نوفمبر            
  .سللين األفارقة وردع اآلخرين من التسللبغية اعتقال المت

وإسرائيل التي تعمل على بناء جدار على طول الحدود مع مصر لم تمنح حق اللجوء سوى لنحو مائتين                  
  .من المتسللين األفارقة

وردا على سؤال الجزيرة نت تلفت نير النظر إلى أن إسرائيل ترفض فكرة فحص أحقية هؤالء المتسللين                 
مـن  % 84وت باللجوء بخالف دول أخرى، مشيرة إلى أن دول العـالم اعترفـت بــ                الفارين من الم  

  .من طالبي اللجوء السودانيين% 64اإلريتريين المطالبين بحق اللجوء وبـ 
  15/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   تالحق االسرى المحررين ضمن صفقة تبادل االسرى مع حماس"سرائيلإ" .30

شرعت سلطات االحتالل االسرائيلي بمالحقة االسرى الفلسطينيين المحررين  :رام اهللا ـ وليد عوض
واكدت مصادر فلسطينية متعددة االثنين بأن  .ضمن صفقة تبادل االسرى االخيرة بين حماس واسرائيل

قوات االحتالل سلمت العديد من االسرى المحررين الليلة قبل الماضية تباليغ لمراجعة المخابرات 
وأفادت المصادر بأن دوريات االحتالل اقتحمت منازل عدد من المحررين وسلمتهم  .اإلسرائيلية
  .البالغات

كما استدعت قوات االحتالل االثنين األسيرين المحررين نائل وفخري البرغوثي للتحقيق في معسكر 
ي القيادة وطالب عمداء األسرى المحررين نائل وفخري البرغوث .اإلسرائيلي القريب من رام اهللا' عوفر'

  .التي تمارس بحقهم وبحق ذويهم' اإلرهاب'الفلسطينية والوسيط المصري بالتدخل العاجل لوقف سياسة 
واستنكر نادي األسير الفلسطيني حمالت االحتالل االسرائيلي التي استهدفت عددا من المحررين في 

 لوضع حد لممارسات صفقة التبادل االخيرة، مطالبا الراعي والوسيط المصري بتحمل مسؤولياته
  .االحتالل التي تنغص حياتهم وتسبب معاناة بالغة لهم والسرهم

كان يجب االتفاق على توفير 'ومن جهته قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع انه 
  .'ضمانات لألسرى المحررين ضمن صفقة الجندي شليط األخيرة بعدم مالحقتهم وتوفير الحماية لهم

الت سميرة الحاليقة عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحماس ومن جهتها ق
ان استدعاءات االحتالل لألسرى المحررين ضمن صفقة التبادل األخيرة تتوافق وروح الغدر 'اإلثنين 

لنسبة وخيانة المواثيق التي يتصف بها االحتالل وهي سياسة معروفة لدى الفلسطينيين وليست مستغربة با
أضافت الحاليقة في تصريح صحافي ان االحتالل منذ اللحظة األولى وهو يتذمر من الصفقة ويريد  و.'لنا

ان ينقض بنودها، فبدأ بالتراجع عن اإلفراج عن األسيرات التسع الالتي ال زلن في السجون علما ان 
  .بنود االتفاق تنص على اإلفراج عن جميع األسيرات

  15/11/2011 ،القدس العربي، لندن
  

  سلطات االحتالل تستأنف عمليات الحفر في مقبرة مأمن اهللا بالقدس": هآرتس" .31
كشفت صحيفة هارتس االسرائيلية النقاب عن ان سلطات االحتالل :  سمير حمتو-  جمال جمال-القدس 

مقبرة المزمع اقامته على أرض » متحف التسامح«استانفت اعمال الحفريات االثرية بمحيط ما يسمى بـ 
وقالت الصحيفة ان الجهات االسرائيلية ذات الصلة بموضوع الحفريات . مأمن اهللا في القدس المحتلة
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ترفض اإلدالء بأية تفاصيل، مؤكدة ان المسوحات االثرية تشير إلى وجود قبور اسالمية في المكان منذ 
وضع جدار عال من واشارت الصحيفة إلى إخفاء السلطات الحفريات عن االنظار، ب.مئات السنين

  .الصفيح يمنع مشاهدة ما يجري خلفه، واستخدام ستار من األغطية الكبيرة لمنع مشاهدة ما يجري تحتها
وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، عزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي تجريف 

  . ›مأمن اهللا‹ألف قبر إضافي في مقبرة 
ديمتري دلياني، من نبش قوات االحتالل ألف قبر › فتح‹س الثوري لحركة بدوره حذر عضو المجل

وقال دلياني أن . ›متحف التسامح›في إطار المشروع العدواني المسمى بـ› مأمن اهللا‹إضافي في مقبرة 
أعمال الحفر والنبش في المقبرة مستمرة بشكل مكثّف بموافقة جميع الجهات اإلسرائيلية المعنية، وعلى 

  . دائرة اآلثار وبلدية االحتاللرأسها
  15/11/2011، الدستور، عّمان

  
  أيلول/  سبتمبر30ب وحتى آ/  أغسطس1 بغزة بين 17 طفالً وإصابة 14استشهاد  .32

أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت في قطاع غزة خالل : غزة
  . آخرين بجراح مختلفة17 أطفال، وأصابت 7 الماضيين 9 و 8شهري 

أب وحتى /  أغسطس1وأوضح المركز في تقرير أعده حول انتهاكات حقوق الطفل في الفترة ما بين 
 أطفال 7لقوات اإلسرائيلية قتلت انسخة عنه االثنين أنا " صفا"أيلول من العام الجاري تلقت /  سبتمبر30

  لنطق جراء إطالق النار عليهفي القطاع بينهم فتى يعاني من إعاقة عقلية وصعوبة في ا
بلغت أعمار اثنين من األطفال الضحايا عامين، ليرتفع بذلك عدد األطفال الذين قتلوا على : وقال المركز

 14أيدي القوات اإلسرائيلية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الفترة التي تغطيها هذه النشرة، إلى 
 11 إناث و6أصيبوا بجراح مختلفة خالل فترة التقرير بينهم  طفلًا 17وأشار المركز إلى أن  ".طفلًا

ذكور، مبينًا أن تلك االصابات نتيجة عمليات قصف جوي، فيما أصيب آخرين نتيجة تعرض عدد من 
المنشآت التعليمية والرياضية ألضرار جراء قصف مجاور لها، ليرتفع عدد األطفال الذين أصيبوا منذ 

  ." طفلًا82بداية العام إلى 
 فتيان من القطاع بينهم فتيان تم 5وبين المركز أن قوات االحتالل اعتقلت خالل فترة التقرير من القطاع 

 أشخاص واقتيادهم 8اعتقالهم في عرض مياه قطاع غزة أثناء قيامهم بالصيد ضمن مجموعة مكونة من 
 جسيمة جراء وأوضح أن مدرستان ابتدائيتان وروضة أطفال تعرضت ألضرار .إلى ميناء اسدود

استهداف مجموعة مواطنين بجوارها، كما تعرض مبنى نادى السالم الرياضي للقصف مما أدى لتدميره 
  .بالكامل، وتعرضت العديد من المنازل والمنشآت المدنية ألضرار بالغة

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

  طينيين بالضفةويعتقل عشرة فلساالحتالل يغلق الحرم االبراهيمي  .33
أعلنت قوات االحتالل امس عن إغالق جميع أروقة وساحات :  سمير حمتو-  جمال جمال-القدس 

وبررت تلك السلطات اإلغالق لتأمين احتفاالت . الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين
  .لضفة الغربية والقدس المحتلةفيما واصلت اعتقاالتها في ا. ›عيد سبت سارة‹المستوطنين بما يسمونه 
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وذكرت مصادر فلسطينية ان . اعتقلت قوات االحتالل امس عشرة فلسطينيين في الضفة الغربيةحيث 
وتشن قوات .قوات االحتالل دهمت مدن نابلس ورام اهللا والخليل وجنين وسط اطالق نار كثيف واعتقلتهم

طينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج االحتالل يوميا حمالت دهم واعتقال تطال عشرات الفلس
  . وذرائع مختلفة

  15/11/2011، الدستور، عّمان
  

  2010 جائزة دولية عام 71 دوالر على األبحاث وحصدوا مليون 35الفلسطينيون أنفقوا  .34
كشفت إحصائية فلسطينية رسمية النقاب عن أن الباحثين في األراضي الفلسطينية حصدوا واحدةً وسبعين 

  .زة محلية ودولية في مجال البحث والتطويرجائ
حول مؤشرات البحث والتطوير في األراضي  ، في تقرير"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني"وقال 

 بحثًا ودراسة نشرت في 559 إن الباحثين الفلسطينيين نفذوا: الفلسطينية المحتلة، هو األول من نوعه
  . دراسات نشرت في مجالت محلية803مجالت محكّمة، وأنجز 

 في المائة من إجمالي أنشطة البحث والتطوير، 56وأوضح الجهاز أن الدراسات واالستشارات شكلت 
 في المائة، فيما شكلت 12 في المائة، وشكلت البحوث التطبيقية 25.4فيما شكلت البحوث األساسية 

  . في المائة من إجمالي أنشطة البحث والتطوير6.6بحوث التجريبية ال
 عامال، وقد بلغ عدد 3790وذكر أن عدد العاملين في البحث والتطوير في األراضي الفلسطينية بلغ 

 1763 باحثًا وباحثة لكل مليون نسمة، كما بلغ عدد الباحثين الذكور 324الباحثين المتفرغين للبحث 
  .2010 باحثة في العام 585لباحثين اإلناث باحثًا، وعدد ا

ولفتت المعطيات اإلحصائية الرسمية النظر إلى أن إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في 
  . دوالر أمريكي لكل باحث متفرغ26700 مليون دوالر أمريكي، بما يعادل 35األراضي الفلسطينية بلغ 

  14/11/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

   في الضفة والقدس"ركاب من أجل الحرية": أساليب مبتكرة لمقاومة االحتالل .35
تنوي مجموعة من الناشطين في المقاومة الشعبية اليوم التشويش وبشكل سلمي على : امجد سمحان

 لنظام التفرقة العنصرية«مواصالت المستوطنين اإلسرائيليين في المناطق الفلسطينية المحتلة كتحد 
  .»الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين) األبارتهايد(

توظيف كافة األساليب والتكتيكات المبدعة في «ووفق بيان صدر عن منظمي هذا النشاط فإن الهدف هو 
العصيان المدني من أجل رفع كلفة االحتالل وفضح سرقة األراضي والموارد المائية الفلسطينية من قبل 

 وقال البيان إن هذه الفكرة مستوحاة من أسلوب طوره األميركيون السود اسمه .»إسرائيل ومستعمراتها
  .وذلك في اطار نضالهم ضد التمييز العنصري الذي تعرضوا له في الواليات المتحدة» ركاب الحرية«

أنا من بين عشرات الشباب الذين يعّدون لهذه الحملة، «: »السفير«بدوره أكد أحد منظمي النشاط لـ
   نحن بصدد تحد جديد مع االحتالل، نريد أن نركب في الحافالت التي تقل المستوطنين وتصل إلى واليوم

  
القدس، نعلم أن في األمر مخاطرة لكننا نريد أن نقول إلسرائيل إنك دولة عنصرية ويجب أن تتغير هذه 

  .»السياسة، وينتهي االحتالل
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  15/11/2011، السفير، بيروت
  

  ر إلى مستشفى سجن الرملة بسبب ترّدي وضعه الصحيالعمو رياض نقل األسير .36
في بئر السبع نقلت األسير المريض رياض » ايشل«أكّدت مصادر خاصة أّن إدارة سجن : الضفة الغربية

  .دخل اهللا العمور إلى مستشفى سجن الرملة بسبب ترّدي وضعه الصحي
وأكدت  .قلبه بواسطة جهاز منظّم سنة، من مشاكل في القلب، وتعمل دقات 42يعاني العمور، البالغ 

يتعّرض لسياسة اإلهمال الطبي منذ اعتقاله، وأنّه في الفترة األخيرة بدأ يعاني «عائلته أّن ابنها العمور 
، »من آالم شديدة ويدخل في حاالت من الغيبوبة وبحاجة إلى إجراء عملية لتغيير جهاز منظّم القلب

 استبدال جهاز منظّم القلب، ولكن إدارة السجون وأطباؤها تقرر أكثر من مرة أن يتم«وأضافت أنّه 
يؤجلون ذلك حتى وصل به الوضع إلى أسوأ ما يكون، ولم يعد يستطيع النوم سوى وهو جالس ويعاني 

  .»من ضيق شديد في التنفس وسخونة شديدة
  15/11/2011، السبيل، عّمان

  
   هذا العام الحجستضافتهم ألداء المناسكللملك عبد اهللا ا  يثمنون المحرريناألسرى الفلسطينيين .37

عن الشكر , األسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم من السجون اإلسرائيلية أعرب: المدينة المنورة
  .لملك عبد اهللا بن عبد العزيز على أن مكنهم من أداء فريضة الحج لهذا العاملوالتقدير 

 الخاصة، وأشادوا خالل وجودهم في الملك عبداهللا وعبر األسرى عن االمتنان لهذه االستضافة على نفقة
المدينة المنورة قبيل مغادرتهم بمواقف المملكة العربية السعودية وقيادتها لدعم القضية الفلسطينية، 
ووصفوا تلك المواقف بالشجاعة والسد المنيع والسند للقضية الفلسطينية، مشيرين إلى وقوف السعودية 

  .الفلسطيني كلما مر بأزمة أو حلت به ضائقةالمؤازر والمعاضد للشعب 
  15/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
    ال تحلموا بحياة طبيعية : االحتالل ألسرى محررين .38

كشف أسرى محررون من سجون االحتالل في إطار صفقة تبادل األسرى  : منتصر حمدان-رام اهللا 
” اإلسرائيلية“دات من أجهزة المخابرات وحركة حماس، عن تعرضهم لتهدي” إسرائيل“التي أبرمت بين 

” الخليج“بالتعرض لحياتهم في حال معاودتهم أية نشاطات مقاومة لالحتالل، في حين قال البعض منهم ل 
  .”ال تحلموا بأن تعيشوا حياة طبيعية خارج السجون“قالوا لهم ” إسرائيليين“إن محققين 

  15/11/2011، الخليج، الشارقة
  

   تقصف شرق غزة بعشر قذائفسرائيلياإلمدفعية الجيش  .39
، شرق مدينة غزة، بعدد من القذائف )15/11(قصفت المدفعية اإلسرائيلية، صباح اليوم الثالثاء : غزة

  .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار
أن المدفعية اإلسرائيلية المتمركزة في الموقع العسكري اإلسرائيلي " قدس برس"وقال راصد ميداني لـ 

شرق مدينة غزة، أطلقت بشكل مفاجئ ومباغت نحو عشر قذائف تجاه أراضي المواطنين " اح العوزن"
وأضاف أن القصف لم يسفر عن وقوع أي  .الفلسطينيين شرق حي الشجاعية، إلى الشرق من مدينة غزة
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 .ىإصابات، إال أن المزارعين الفلسطينيين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم خشية استهدافهم مرة أخر
وتواصل قوات االحتالل باستمرار استهداف المناطق الحدودية الممتدة شمال قطاع غزة وشرقه سواء 

  .بالقصف المدفعي أو الجوي أو التوغالت
  15/11/2011قدس برس، 

  
  االحتالل يسمح بتصدير منتجات غزة من األثاث .40

ة من منتجات األثاث إلى أعلنت مصادر فلسطينية مسؤولة انه سيتم تصدير أول شحن: حامد جاد -غزة
السوق األوروبية وسوق الضفة الغربية خالل األيام القريبة فيما سيتم البدء اعتبارا من الشهر الحالي 

  .تصدير أول شحنة من منتجات المحاصيل الزراعية للسوق األوروبية 
ين من األثاث وأكد علي الحايك نائب رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية أنه تم تجهيز شحنت

لتصديرهما قريباً إلى الضفة الغربية وإحدى الدول األوروبية مشددا على أنه لم يعد هناك بعد ان تم 
اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ما يبرر لالحتالل ذرائعه وحججه الواهية لمنع تصدير 

  .منتجات غزة أو تزويدها بمختلف مستلزمات اإلنتاج
  15/11/2011، الغد، عّمان

  
   آالف مريض راجعوا أقسام الطوارئ خالل إجازة العيدتسعةنحو : رام اهللا في وزارة الصحة .41

قالت اإلدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة إن خطة العمل التي أعدتها خالل فترة إجازة : رام اهللا
  .'ت دون أي عقبات تذكرتمت بنجاح تام، حيث أنجز العمل في كافة المستشفيا'عيد األضحى المبارك 

وأضافت الدائرة، في بيان لها، اليوم االثنين، أن أقسام الطوارئ استقبلت في كافة محافظات الوطن 
 8945الشمالية، ومن خالل عشرة مستشفيات منتشرة في المحافظات، خالل عطلة العيد، ما مجموعه 

لك تم خالل الفترة نفسها إجراء ما  منهم إلى داخل المستشفيات لإلقامة، كذ1602مريضا، تم إدخال 
  . عملية جراحية طارئة159مجموعه 

  14/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   مكتبات في المدارس الحكوميةستافتتاح : غزة .42
 مكتبات في مدرسة سليمان سلطان األساسية 6، 'مجموعة غزة للثقافة والتنمية'افتتحت جمعية : غزة
  . بمحافظة غزة، ضمن مشروع تطوير المكتبات في المدارس الحكومية بقطاع غزةللبنين

والمشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية من خالل مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية 
'NDC'.  مكتبات بواقع مكتبة في كل 6ووفق بيان صادر عن الجمعية، فقد قامت هي بتأثيث وتطوير 

زويد المكتبة باألجهزة والمعدات بما يجعلها مكتبة عصرية، إضافة إلى التزام الجمعية بتحديث مديرية، وت
وتحدثت رئيس مجلس اإلدارة  .محتوى المكتبة من كتب ومجالت علمية بشكل دوري في الفترة القادمة

وإقامة فعاليات . طنالنائب راوية الشوا، عن استعداد الجمعية إلقامة مكتبات عامة في المناطق النائية بالو
  .وأنشطة في تلك المناطق لتحقيق هدف الجمعية وهو تشجيع األطفال والناشئين والكبار على القراءة

  14/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  نقيب المهندسين يتهم الحكومة بالتقصير تجاه األسرى األردنيين في سجون االحتالل .43
" التقصير الحكومي الملحـوظ   "د رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات           انتق - الغد -عمان

ودعا عبيدات، في رسالة وجههـا إلـى         .تجاه قضية األسرى األردنيين في سجون االحتالل الصهيوني       
رئيس الوزراء عون الخصاونة، إلى ضرورة اإليعاز لكل الجهات ذات العالقة للتخفيف عـن األسـرى                

وهو أقل مـا تـضمنه الـشرائع        " أسيرا، من خالل تنظيم الزيارات لذويهم        22ين، البالغ عددهم    األردني
  ".والقوانين الدولية

كما دعا السفارة األردنية لدى الكيان الصهيوني إلى القيام بدورها تجاه األسرى األردنيـين حتـى يـتم                  
م حتى يومنا هذا، لـم تـنظم زيـارة          وزارة الخارجية، ومنذ معاهدة السال    "اإلفراج عنهم، مشيرا إلى أن      

السفارة األردنيـة  "وأضاف أن  ".ألهالي األسرى األردنيين ألبنائهم في سجون االحتالل سوى مرتين فقط 
  ".ال تزور األسرى في سجونهم، وهو أقل ما يمكن أن تقدمه لهم

  15/11/2011، الغد، عّمان
 

  األسرى من صفقة المرحلة الثانيةفشال  إل محاولةغزةبالتصعيد : "الرسالة نت"مسؤول مصري لـ .44
 وقال مسؤول مصري بارز رفض ،انتقدت مصر التصعيد اإلسرائيلي على قطاع غزة: نادر طالل

إسرائيل تهدف بتصعيدها إلى : "14/11 يوم اإلثنين" الرسالة نت"الكشف عن هويته في تصريح خاص لـ
سرى وملف األسيرات العشرة المتبقيات داخل بعثرة أوراق مباحثات الدفعة الثانية من صفقة تبادل األ

 تبحث عن أي ثغرة أمنية في غزة، لتنفيذ مخططها في "إسرائيل"وأوضح أن  ".السجون اإلسرائيلية
التصعيد الميداني والعسكري وقلب األوضاع، وإفشال النجاح الذي حققته المقاومة الفلسطينية وعلى 

  . مقابل األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط برعاية مصر أسيرا1027ًرأسها حركة حماس باإلفراج عن 
 والحفاظ على "إسرائيل"وطالب المسؤول المصري فصائل المقاومة في القطاع، إلى تفويت الفرصة على 

  .التهدئة المعلنة في غزة، وعدم االنجرار وراء التصعيد العسكري، لتجنيب القطاع أي عدوان جديد
  14/11/2011، الرسالة نت موقع

  
  دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني فلسطينيين خمسةمصر تفرج عن  .45

، عن خمسة معتقلين فلسطينيين بينهم ثالثة صحفيين من 14/11أفرجت السلطات المصرية يوم اإلثنين 
الفلسطينيين المفرج عنهم "وقالت مصادر أمنية مصرية إن . قطاع غزة بعد اعتقال دام ألكثر من شهرين

  ".  على خلفية الدخول غير القانوني لألراضي المصريةكانوا قد اعتقلوا
  14/11/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  
  

   في فلسطينفرع إنشاء بينها .. المسلمينلإلخوان استراتيجية جديدة للتنظيم الدولي :األردنيةالمجد  .46
 يناير/ ر كانون الثاني المسلمين في اسطنبول اجتماعاً هاماً خالل شهاإلخوانيعقد التنظيم الدولي لجماعة 

  .يخوان جديدة وطموحة للتنظيم اإلوإعالميةمن العام المقبل، وذلك لوضع استراتيجية تنظيمية وسياسية 
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 الجماعات ألوضاع مراجعة شاملة إجراء التنظيم الدولي يعتزم إن" للمجد"وقالت مصادر حسنة االطالع 
جية جماعية متطورة تأخذ بعين االعتبار انفتاح خوانية في سائر الدول العربية، واعتماد استراتياإل

خوانية، واستعداد هذه الدول للتعامل مع الجماعة،  على الجماعة اإلاألوروبيةالواليات المتحدة والدول 
وفق مطالب واشتراطات محددة تقضي بضرورة التزام الجماعة باالعتدال السياسي والنهج الديموقراطي 

  .ة ونبذ العنفوتداول السلطة وتمكين المرأ
 ارتباط تنظيمي بين حركة حماس وبين أي فك إلى التنظيم الدولي سيعمد أن إلى المصادر وأشارت
 أن) المصادر( مضيفة ... تداخل بين هذين الطرفينأي وإنهاء، األردن المسلمين في اإلخوانجماعة 

ستقلة عن حماس تنظيمياً، حتى  المسلمين في فلسطين ملإلخوان جماعة إلنشاء أيضاًالتنظيم الدولي يتجه 
  . والفقهيةواإلعالميةن كانت على تعاون معها في المجاالت السياسية إو

  14/11/2011المجد، عّمان، 
  

  ربطه عالقات وثيقة بالمبحوحتالجنرال اإليرانّي الذي قُتل : "يديعوت أحرونوت" .47
ي عددها الصادر أمس االثنين سلّطت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرّية، ف: زهير أندراوس -الناصرة 

، وذلك في االنفجار الغامض الذي وقع 3األضواء على مقتل من أسمته باألب الروحّي لصاروخ شهاب 
وقال المحلل للشؤون . السبت الماضي في إحدى القواعد العسكرّية اإليرانّية، بالقرب من طهران

مطلع على القضّية، إنّه سيعقد في السماء اإلستراتجّية في الصحيفة، رونين بيرغمان، نقالً عن مصدر 
لقاء قّمة بين الجنرال حسن مقادم وبين صديقه الشهيد محمود المبحوح، الذي اغتاله الموساد اإلسرائيلّي 

قائد الوحدات الصاروخية  نهاية: ، وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسّي2010  فبراير/في دبّي في شباط
  .لمقرب جدا من الشهيد محمود المبحوح، القيادي في حركة حماساإليرانية، والذي وصفته با

ووفق المصادر التي اعتمد عليها المحلل اإلسرائيلّي فإّن مقادم كان المسؤول عن عملية نقل األسلحة من 
إيران عن طريق الشهيد المبحوح، وأنّه عمل على تطوير الصواريخ التي أطلقها حزب اهللا وحركة 

عالوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرّية إلى أّن مقادم كان المسؤول عن نظام  ."لإسرائي"حماس على 
إنتاج قسم كبير من الصواريخ اإليرانية، وعن تطوير صاروخ شهاب وزلزال وصواريخ أخرى ذات 

  .المدى المتوسط والقصير التي يتم تزويدها لحزب اهللا وحركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي
ائلةً إّن االثنين، مقادم والمبحوح، كانا على عالقة مع الجنرال السوري محمد سليمان، وساقت الصحيفة ق

 ونسب اغتياله للموساد، ووصف بأنه كان المسؤول عن تنسيق العالقات 2008الذي اغتيل في العام 
  .الخاصة بين سورية وإيران تركزت على تطوير ونقل األسلحة

، وأفكاره المباركة ة في حرس الثورة قوله إّن دوره كان مصيرياًكما نقلت الصحيفة عن أحد كبار القاد
، وساعدت حماس خالل 2006 يوليو /ساعدت في انتصار حزب اهللا في الحرب على لبنان في تموز
  .2009-2008الحرب العدوانية التي شنّها االحتالل اإلسرائيلّي على قطاع غزة 

  15/11/2011، لندن، القدس العربي
  

   مصدر رسمي إيراني يتهم الموساد بانفجار طهران": البريطانيةالغارديان" .48
الذي وقع في القاعدة الصاروخية القريبة من طهران  رغم أن الرواية الرسمية اإليرانية تقول إن االنفجار

 أيام قد نجم عن حادث، إال أن الغارديان البريطانية نقلت عن مصدر رسمي إيراني اتهامه للموساد 3قبل 
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غارديان عن مصدر وصف بأنه يترأس منظمة حكومية ومقرب من النقلت  و.ف وراء االنفجاربالوقو
السلطات اإليرانية، قوله إنه يعتقد أن االنفجار يأتي في إطار الحرب السرية ضد إيران والتي تقودها 

في خرم وقارن المصدر نفسه االنفجار األخير مع انفجار وقع في قاعدة صاروخية إيرانية  ."إسرائيل"
أباد قبل سنة، وقال إنه لديه معلومات تشير إلى أن الحادثين كانا عملين تخريبيين نفذهما عناصر الموساد 

 إلى أنه في القاعدتين تم تخزين صواريخ من طراز بهدف إبطاء خطة الصواريخ اإليرانية، مشيراً
  ."إسرائيل"التي يفترض أنها قادرة على قصف " 3شهاب "

كانت قد نقلت يوم أمس عن مصدر استخباري غربي قوله إن " تايم"لى أن أسبوعية تجدر اإلشارة إ
  .الموساد هو المسؤول عن التفجير األخير، وأنه من المتوقع تنفيذ عمليات مماثلة مستقبالً

  15/11/2011، 48موقع عرب 
  

  "إسرائيل" سنوات لكل إيراني يزور خمسالسجن : طهران .49
اإليراني، أمس، قانوناً جديداً يقضي بفرض عقوبة السجن بين ) البرلمان(أقر مجلس الشورى : )ا ف ب(

 إن أي إيراني يدان بزيارة "ارنا"وقالت وكالة  ."إسرائيل"سنتين وخمس سنوات على كل إيراني يزور 
  . سيحرم من جواز سفره أيضاً بين ثالث وخمس سنوات"إسرائيل"

  15/11/2011السفير، بيروت، 
  

  سرى المحررينألوفاًء لو لغزة  فنية ورياضية دعماًمسيرة قوارب: مصر .50
، مسيرةً نهريةً بالقوارب لعدد من 19/11صباح السبت المقبل " فلسطين في القلب" تنظم رابطة :القاهرة

كبار الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، تنطلق من أمام مرسى مستشفى 
رو والمعادي وانتهاء بمرسى ساقية عبد المنعم الصاوي؛ وفاء ألسرى  بمرسى ماسبيمعهد ناصر مروراً

  . لكسر الحصار عن غزةفلسطين المحررين، ودعماً
  14/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إلى حركة حماس رسالة مفتوحة من الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا .51

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
يكم بهذه الرسالة المفتوحة من وسط اآلالم والجراح من قلب سوريا الذي ينزف دماً ودماراً، نبعث إل

وكلّنا أمل أن تصلكم هذه الرسالة قبل فوات األوان نطلب فيها منكم  مد  يد العون والمساعدة إلخوانكم 
تم تُصابون وتُقصفون المنكوبين في سوريا فاُهللا يعلم كم من السوريين ذرف بدل الدمع دماً عندما كن

وتُهدم بيوتُكم وتُرّمُل نساؤكم على يد الغدر والخيانة من أبناء القردة والخنازير بني صهيون، أال فبادلونا 
بالحزن حزناً وباأللم ألماً، وأرونا من مواقفكم ما رأيتم من مواقفنا معكم، أين الخُطب النارّية التي كنتم 

 المسيرات التي كنتم تخرجون بها تنديداً للقتل والعدوان؟ أين المهرجانات تهّزون بها أركان المنابر؟ أين
الخطابية التي كنتم تجمعون لها الكبار والصغار من أجل الدم الفلسطيني أو الوحدة الفلسطينية؟ يا إخواننا 

كل سوري )) وإنما يعتب المرء على من أحب(( في حماس في غزة والضفة وفي كّل أصقاع األرض،
  !هل دماؤكم أغلى من دماء إخوانكم في سوريا؟؟؟: ّر يسأل ويتساءلح

  !هل أرواحكم أعّز من أرواح أهلكم في سوريا؟؟؟
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هل غّزة أحّب إليكم من دمشق لتحزنوا على قصفها، وال نرى ذلك الحزن لقصف حمص، والرستن، 
 وقتل الشيوخ وتلبيسة، وتدمير المساجد، وحرق المصاحف، وتدنيس الحرمات، وهتك األعراض،

  !واألطفال، وتقطيع النّساء وتدمير البيوت؟؟؟
أم أنَّكم تُخفون الحزن في قلوبكم وفي سركم وتخشون أن تبيحوا به لوسائل اإلعالم وأمام مسمعِ و مرأى 

  من العالم؟ 
  وأنت الذي وقفت متحدياً الصهاينة وجبروتَهم ومن يقف خلفهم؟؟؟!!! مم تخاف يا أبا الوليد

  !!نك تعتقد بالمؤامرة الكونية على بشار األسد؛ ألنَّه حماكم وأمن لكم المسكن والمأوىأم أ
إنها السياسة والحكمة في معالجة األمور؟ ويكفي من موقفنا أنّنا لم نؤيد النظام كما يفعل : أم تقول لنا

  غيرنا؟
المسلم أخو المسلم ال : ((يه وسلميا أبا الوليد وأنت مؤمن موّحد مسلم نذكّرك بحديث النبي صلى اهللا عل

، وما نراك إال قد أسلمت إخوانك في سوريا لجالدهم، أسلمت إخوانك في سوريا للذّبح ))يظلمه وال يسلمه
  !!والقتل والتنكيل لتحفظ حركة حماس وفلسطين؟؟

  عمه ويسقيه ويأويه؟؟باهللا عليك متى كان المسلم يسلم أخاه للقتل واالعتداء بحجة أن القاتل والجالد يط
  .يا إخواننا في حماس نذكّركم اهللا فينا

يا إخواننا في حماس أهل سوريا يستغيثون برّب السماء ثّم بأهل األرض ليتخلصوا من الظلم والقهر 
  .وأنتم خير من عرف القهر والظلم والجبروت فال تخذلونا وال تصمتوا صمت القبور

  )).ما يجري لنا في سوريا واهللا إن القبور لتصرخ من هول (( 
  .وعندها والت ساعة مندم. إنما أكلنا يوم أكل الثور األبيض: نخشى عليكم وعلينا أن تقولوا

  تُراكم هيأتم الجواب ليوم العرض األكبر؟
  تُراكم هيأتم الجواب ألبنائكم من بعدكم إن سألوكم عن سبب ترككم نصرتنا؟

نفوسكم وأنتم ترون شالل الّدم السوري ال يتوقَّف، ولربما تُراكم هل تستطيعون النوم آمنين مطمئنة 
  .بعضه بصمتكم

  .تُراكم هل سيغفر األسد وزبانيته موقفكم من عدم نصرتكم له؟ وصمتكم نصر وتأييد وأنتم أعلم بذلك
 ما نناشدكم اهللا نناشدكم بما لنا من حقّ األخوة عليكم بحقّ الجوار واألخوة والّدين واأللم واألمل إالّ

أريتمونا منكم ما يثلج صدورنا، ويذهب غيظ قلوبنا فاالعتماد على اهللا أوالً ثم على مواقفكم المشرفة 
  .ثانياً،  واهللا حسبنا ونعم الوكيل، واهللا حسبنا ونعم الوكيل، واهللا حسبنا ونعم الوكيل

  إخوانكم في الهيئة العاّمة للعلماء المسلمين في سوريا
  .م2011/ نوفمبر/4 -هـ 1432/ّجةذو الح/8الجمعة 

  األمانة العامة
  4/11/2011، موقع رابطة أدباء الشام

  
  

  "سرائيلإ"موال الفلسطينية التي تحتجزها  لالفراج عن األجهودهنه يواصل أبلير يؤكد لعباس  .52
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سـرائيلية  أكّد ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أنه ال زال يواصل جهوده مع الحكومة اإل              : رام اهللا 
بهدف التسريع في تحويل العائدات الضريبية التي تحتجزها إسرائيل للسلطة الوطنية، مؤكـداً علـى أن                

  .تحويل العائدات التزام يجب اإليفاء به ويخدم مصالح الطرفين
شدد بلير خالل اجتماعه مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا على أهميـة                  و

  . العائدات الضريبية التي تقوم إسرائيل بجبايتها فوراًتحويل
هذه أموال فلسطينية وهي حيوية وضرورية للسلطة الوطنيـة الفلـسطينية   "وقال بلير عقب االجتماع بأن  

مضيفاً إلى أنه ال يـزال يواصـل        " لكي تتمكن من مواصلة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين        
جرس األمريكي بهدف اإلفراج عن المساعدات األمريكية التـي قـام الكـونجرس             العمل كذلك مع الكون   

  .بحجبها مؤخراً
  14/11/2011، القدس، القدس

  
  " تجاه استمرار االستيطان اإلسرائيليلياتناتحمل مسؤو" سنواصل مع األوروبيين: فرنسا .53

 عن اسـتعداد  ، يوم أمس،أعلن القنصل الفرنسي العام في القدس فريديريك دزانيو: غزة ـ أشرف الهور 
بالده للعمل مع الطرف الفلسطيني الستصدار قرار في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة يحظى بإجماع               
كبير من الدول، وذلك عقب فشل مساعي السلطة في الحصول على اعتراف من قبل مجلس األمن بدولة                 

  .مستقلة
ضو اللجنة المركزية لحركة فتح استمرار فرنسا في        وأكد القنصل الفرنسي عقب لقائه مع عزام األحمد ع        

دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن بالده ستدعم موازنة السلطة بعشرة ماليين يورو               
  .نهاية الشهر الجاري

عن القنصل الفرنسي دعوته إلسرائيل إلى ضرورة تحويل األمـوال          ' وفا'ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية     
وأشار أيضاً إلى أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها          .سطينية المحتجزة لديها من عائدات الضرائب     الفل

 .'تحمل مسؤولياتها تجاه استمرار االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية المحتلـة          'األوروبيين، لـ   
  .' البرنامج السياسيتقريب المواقف، ووضوح'وأكد على دعم فرنسا للمصالحة الفلسطينية، على أساس 

  15/11/2011، القدس العربي، لندن
  

   او باكستان"إسرائيل"ـال نعتزم بيع يورانيوم ل: رئيسة وزراء استراليا .54
 قالت رئيسة الوزراء االسترالية جوليا جيالرد يوم الثالثاء إن استراليا ال تنوي بيـع               -) رويترز(كانبيرا  

  .رغم من تحركها لفتح مبيعات اليورانيوم إلى الهنديورانيوم إلى إسرائيل او باكستان على ال
وقالت جيالرد انها تريد أن يلغي المؤتمر الوطني لحزب العمال الحاكم في ديسمبر كانون االول حظـرا                 
على مبيعات اليورانيوم إلى البلدان التي لم توقع معاهدة حظر االنتشار النووي من أجل الـسماح بهـذه                  

  .المبيعات إلى الهند
  15/11/2011، لة رويترز لألنباءوكا

  
  

  تحرق العلم اإلسرائيلى تضامناً مع فلسطين" احتلوا وول ستريت"حركة  .55
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بإحراق العلم اإلسرائيلى للتضامن مع القـضية       " احتلوا وول ستريت  " قام محتجو حركة     : القدس المحتلة 
لك بعـد أن قـررت الواليـات        الفلسطينية، اعتراضاً منهم على السياسة األمريكية الداعمة إلسرائيل، وذ        

  .المتحدة قطع التمويل عن منظمة اليونسكو بسبب منح فلسطين عضوية كاملة فى صفوفها
قد صعدت مؤخراً االحتجاجات المناهضة للنظام الرأسمالى فى عـدد          " احتلوا وول ستريت  "وكانت حركة   

عـدم  "فه المتظاهرون بــ     من المدن األمريكية، تضامنا مع الحركة فى نيويورك لالحتجاج على ما يص           
  ".المساواة االقتصادية والنفوذ غير المناسب لمصالح الشركات على السياسة األمريكية

 15/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  » اليونسكو«إسبانيا تدرس زيادة تمويل  .56
ي الوقـت   أعلنت وزيرة الثقافة اإلسبانية أنخليس جونثاليث سيندي أمس أن بالدها تدرس ف           : )وام(مدريد  

بعـدما  ” اليونيـسكو “الراهن إمكانية تقديم مساهمة إضافية لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة            
وقالـت  . جمدت الواليات المتحدة تمويلها لميزانية المنظمة بسبب منح فلسطين العضوية الكاملـة فيهـا             

، ولكن على كل حـال    ”اليونسكو“لى  سندرس إمكانية توجيه مساعدة إضافية إ     ”سيندي لصحفيين في فرنسا   
  . ”أنا أثق بأن الواليات المتحدة يمكن أن تغير موقفها في هذا الصدد

أهداف وبرامج اليونسكو تتقاسمها الواليات المتحدة، لذا من المحبب أن تعاود تقديم واشـنطن              “وأضافت  
  . ”مساهمتها المالية للمنظمة

  15/11/2011، ظبي االتحاد، ابو
  

   تتساءل أيهما أكثر خطراً على جيشها الحريديم أم إيران؟"إسرائيل" .57
تعاني إسرائيل في األعوام األخيرة من ظاهرة سيطرة التطرف الـديني والقـومي علـى               : حلمي موسى 

  .مناحي الحياة المختلفة بشكل يهدد كيانية الدولة وارتباطها بالغرب
المقارنة بين خطر التيارات الحريدية والخطـر       وفي األيام األخيرة ذهب بعض المعلقين اإلسرائيليين إلى         

وقد شهدت وسائل اإلعالم منذ     . النووي اإليراني، وأيهما أشد ضرراً على المجتمع والمستقبل اإلسرائيلي        
أسابيع سجاالت حول مواقف حاخامات أفتوا بعدم حضور جنود احتفاالت يقيمها الجيش وتـؤدي فيهـا                

عدد من الجنراالت في الخدمة أن التطرف الـديني بـات يـشكل          كما سبق وأكد    . فتيات وصالت غنائية  
  .خطراً على الجيش وانضباطيته، ومدى التزامه باألوامر العسكرية

ومن المهم اإلشارة إلى أن مثل هذه السجاالت ليست جديدة، وأنها قديمة بقدم الدولة العبريـة ذاتهـا، إال                   
تنامي الدور السياسي لألحزاب الدينية وتدّين عدد مـن         أنها مؤخراً انتقلت نوعياً إلى مستوى جديد بسبب         

وربما أن بين أول الخالفات التي وقعت في إسرائيل في العقدين األخيرين كان رفض              . األحزاب السياسية 
وكما سلف فإن األمور غدت أكثر شيوعاً واتساعاً        . بعض الجنود أوامر بإخالء مستوطنات ألسباب دينية      

وربما أن هذا ما دفع عددا من الجنراالت السابقين إلى دق جرس اإلنذار للتحذير              . وفي كل األلوية تقريباً   
  .من خطر هذه الظاهرة على مستقبل الجيش اإلسرائيلي

 جنراال في الخدمة االحتياطية إلى رئيس أركان الجيش         19أمس إلى رسالة بعث بها      » هآرتس«وأشارت  
 إيهود باراك لوقف اإلضرار المتزايد بمكانة المـرأة فـي   اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس ووزير الدفاع    

وأشار الجنراالت إلى سلسلة أحداث وقعـت فـي         . الجيش اإلسرائيلي، نزوال عند رغبة الجنود المتدينين      
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وحذروا من  . الفترة األخيرة، بما فيها مقاطعة االحتفاالت العسكرية من شبان متدينين بسبب غناء النساء            
القـيم األسـاس للمجتمـع      «نساء للخدمة في الجيش، ومن ضرر ذلك على ما أسموه           المساس بدافعية ال  

  .»اإلسرائيلي
ومن بين من وقّعوا على الرسالة قائدا سالح الجو السابقان آفيهو بن نون وعاموس لبيـدوت، ورئـيس                  

المراسـل  وأشار  . شعبة القوى البشرية السابق ران غورن والجنراالن احتياط مناحيم عينان وزئيف ليفنه           
عاموس هارئيل إلى أن هذا يعد تدخال هو األول من نوعه في القضية التي              » هآرتس«العسكري لصحيفة   

فقد حمل رئيس شعبة القـوى البـشرية المنـصرف          . تثير عاصفة كبيرة في الجيش في األشهر األخيرة       
ـ . الجنرال آفي زمير ظواهر استبعاد النساء بحدة في رسالة وداع لهيئة األركان            ا أن تقريـر لجنـة      كم

وهذا ما دفع الجنرال غانتس إلى تكليف       . مستشارة رئيس األركان لشؤون النساء تناول الموضوع مؤخراً       
رئيسة شعبة القوى البشرية الجنرال اورنا بربيباي بأن تفحص مجـدداً المعالجـة العـسكرية لمـسألة                 

  .، من حيث خدمة النساء والمتدينين»االندماج المناسب«
كمن خدمنا في الجيش اإلسـرائيلي لـسنوات طويلـة،          «: راالت لباراك وغانتس في رسالتهم    وكتب الجن 

نتوجه إليكم في موضوع ذي أهمية عليا، انطالقاً من قلق حقيقي على صورة الجيش اإلسرائيلي كجـيش                 
الشعب، الحفاظ على حصانته، على أمن الدولة وعلى القـيم األسـاس، الديموقراطيـة فـي المجتمـع                  

  .»ئيلياإلسرا
وسائل اإلعالم نشرت مؤخراً عن أحداث خطيرة كثيرة تتعلق بالتوتر بين خدمـة             «وأضافت الرسالة إن    

المطالبة على خلفيـة دينيـة بإبعـاد        : المتدينين والجنود في الجيش اإلسرائيلي، وتشمل بين أشياء أخرى        
ساء ومـنعهن مـن الغنـاء فـي         النساء عن أدوار التوجيه والتدريب، القتال واإلسناد القتالي، وفصل الن         

إن هذه األجواء تضر بالضرورة أيـضاً بتقـدم المـرأة فـي مراتـب الجـيش                 . االحتفاالت وغير ذلك  
  .»اإلسرائيلي

خدمة النساء والرجال في الجيش شكلت الحجر األساس للجـيش اإلسـرائيلي            «وشددت الرسالة على أن     
ية تشكل مساساً بالنساء على خلفية قطاعيـة        وإبعاد النساء عن عدد من الوظائف الجوهر      . كجيش للشعب 

. وفرضاً ألعراف سلوكية تناسب فقط جزءاً صغيراً من السكان المتدينين على عموم قطاعـات الجـيش               
  .»وكل هذه الجوانب تضر بالجيش وصورته، وال تتوافق مع روحية الجيش اإلسرائيلي

 واليـة الجنـرال غـانتس كـرئيس         إلى أن الرسالة تعبر عن األجواء التي وسمت       » هآرتس«وأشارت  
فرغم الحديث عن توتر مع قطاع غزة ورغم التهديدات بضرب إيران ثمة سيطرة في الجـيش                . لألركان

وتدور هذه الحرب أصـال حـول مـدى تـأثير           . داخل الجيش » الحرب الثقافية «للسجال السياسي حول    
 يتجاوز الحقوق األساسية الممنوحة لهـم    الحاخامات والضباط المتدينين على الحياة اليومية العسكرية، بما       

  .منذ سنوات بموجب نظام الجيش
إن هذه السجاالت كانت تدور تحت السطح، ولم يسمع فيها في الماضي صوت سوى              » هآرتس«وأضافت  

وها قد انضم إلى السجال مؤخرا قادة سابقون وحاليون يعارضون التغيير الجاري في             . صوت الحاخامات 
ميل عمومي للحرص   : لت إن التغيير تحول في أماكن معينة إلى صدام صريح لسببين          وقا. مراتب الجيش 

  .أكثر من الالزم والنشاط الزائد من جانب الحاخامية العسكرية
  15/11/2011، السفير، بيروت
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   مشعل–لقاء عّباس  .58
  هاني المصري

د عّباس وخالد مـشعل، ألن      كل األنظار معلّقة على اللقاء المرتقب الذي طال انتظاره بين الرئيس محمو           
مثل هذا اللقاء كان من الطبيعي أن يعقد مرات عديدة منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابـع مـن أيـار                     

  .الماضي وحتى اآلن
لقد أصبح اللقاء هدفًا بحد ذاته بعد التأجيل المتكرر لعقده، حيث تعددت التـصريحات طـوال األشـهر                  

و في بداية الشهر القادم أو بعد عيد الفطر أو األضحى أو بعد استحقاق              الماضية عن لقاء سيعقد بعد أيام أ      
إّن السبب المعلن لتبرير تأجيل عقد اللقـاء  . أيلول، ولكن األيام واألسابيع واألشهر مضت دون عقد اللقاء    

حتى اآلن هو الخالف حول تسمية سالم فياض رئيسا لحكومة التوافـق الـوطني، ولكـن الحقيقـة أن                   
لم تكن ناضجة لتطبيق اتفاق المصالحة لجهة عدم توفر اإلرادة السياسية الكافية لدى الطـرفين               الظروف  
  .المتنازعين

فالخالف على سالم فياض يخفي ما هو أكبر بكثير، فهو يخفي الخالف على شروط المشاركة، بما فيهـا                  
مـع العلـم أن المواقـف       . اتالخالف على البرنامج السياسي للحكومة وحول المنظمة واألمن واالنتخاب        

  .المعلنة من حركتي فتح وحماس عشية اللقاء ال تبشر بالخير
طرحت بعد الفشل في تشكيل الحكومة، أن جدول أعمال لقاء القمـة القـادم   " أبو مازن"ففتح وعلى لسان   

يجب أن يشمل البحث في األفق السياسي، وخصوصا مستقبل السلطة، وتطبيق اتفـاق المـصالحة مـع                 
تركيز الحاسم على نقطة واحدة فيه هي إجراء االنتخابات بأسرع وقت ممكن، ولقد طرح الـرئيس أن                 ال

 مشعل قد يخرج    –تعقد االنتخابات في كانون الثاني أو شباط المقبلين، ويدور حديث اآلن أن لقاء عباس               
إجراء االنتخابات  باالتفاق على تشكيل حكومة لمدة أربعة أشهر، تكون مهمتها التحضير واإلشراف على             

من دون برنامج سياسي، مع التلميح إلى االستعداد لتجاوز عقدة فّياض، ولعل هـذا مـا يفـسر تجـدد                    
تصريحات رئيس حكومة تسيير األعمال بأنه ال يقبل أن يكون العقدة أمام إتمام المـصالحة، ودعوتـه،                 

  .األوضح من سابقاتها، لالتفاق على رئيس حكومة جديد
حماس، فقد أعلنت بشكل متكرر وحازم أنها ال يمكن أن توافق على تقزيم اتفاق المـصالحة                أما بالنسبة ل  

: في نقطة واحدة هي االنتخابات، وأن االتفاق يجب أن يشمل إضافة إلى االنتخابات تطبيق البنود األخرى               
حتـرام  المنظمة، واألمن، وضرورة توفير أجواء إيجابية إلجراء االنتخابـات وضـمانات فلـسطينية ال             

نتائجها؛ ألن حماس تخشى أن الذهاب إلى انتخابات سريعة في ظل األجـواء القمعيـة تـستهدف فقـط                   
  .إخراجها من المشهد السياسي من الباب الذي دخلت منه

إذا كان البحث في المستقبل السياسي للسلطة والتوجه إلـى          : السؤال الكبير والحاسم الذي يطرح نفسه هو      
ضات والمقاومة ومنظمة التحرير مطروحا، فلماذا يتم استباق اللقاء بالحـديث عـن     األمم المتحدة والمفاو  

  إجراء انتخابات مبكرة أو في شهر أيار المقبل أو في أي وقت آخر؟
فاللقاء إذا توصل مثال إلى ضرورة حل السلطة وإعادة الصراع إلى طبيعته األصلية، وهذا مستبعد جدا،                

تونس بأن السلطة لن تُحل في جميع األحوال، فلمـاذا الحـديث عـن              خصوصا بعد تصريح الرئيس في      
بل يجب التركيز في هذه الحالة على بلورة اإلستراتيجية الجديدة، وعلى إعادة تشكيل             . إجراء االنتخابات؟ 

منظمة التحرير حتى تضم مختلف ألوان الطيف السياسي وتكون قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني في               
  .واجدهجميع أماكن ت
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نفس األمر، إذا توصل اللقاء إلى ضرورة إعادة النظر بشكل وظائف والتزامـات الـسلطة، خـصوصا                 
التنسيق األمني، فمثل هذا االتفاق الفلسطيني سيستدعي ردا إسرائيليا رافضا لهبحدة، فنكون أمام مواجهة              

  .ي المدى المنظورسيكون إجراء االنتخابات فيها نقطة غير مطروحة للتنفيذ، على األقل ف
تأسيسا على ما سبق، ال يمكن التركيز على االنتخابات وتشكيل الحكومة إال إذا اتفـق الطرفـان علـى                   
استمرار الوضع الحالي، من حيث مكانة السلطة والتزاماتها، بحيث يسمح ذلك فقـط باسـتمرار حالـة                 

  . دون تطبيقهاالقتسام القائمة عمليا ورسميا منذ التوقيع على اتفاق المصالحة
يمكن في أحسن األحوال أن يكون هناك اتفاق في اللقاء القادم على تشكيل الحكومة، وإجراء االنتخابات،                
وتأجيل االتفاق على البرنامج السياسي؛ ألنه يحتاج إلى المزيد من الحوار وانتظار رؤية نتائج التغيرات                

رى ويجري في مصر وتونس وليبيا، وما يجري        العربية واإلقليمية، خصوصا بعد الربيع العربي، وما ج       
في سوريا واليمن، وما يمكن أن يحدث على صعيد العالقات األميركية اإلسرائيلية الغربية مـع إيـران،                 

  وهل تتجه األمور إلى حرب أو إلى صفقة أو إلى الحفاظ على الوضع القائم؟
فإنها ستكون حكومة الحفاظ على األمر الواقع       وإذا تم االكتفاء باالتفاق على الحكومة وإجراء االنتخابات،         

، ولكن من دون الوصول إلى إجراء االنتخابات عمليا، ألن إسرائيل ستعارض إجراءهـا،              )أي االقتسام (
ال تفضالن إجراءها لعدم ضمان نتائجها، ومن أجل معرفة اتجـاه           " حماس"و" فتح"خصوصا في القدس، و   

مة مع استمرار االنقسام في األجهزة األمنية وغيرها، أي سيكون          األحداث في المنطقة؛ فسيؤدي إلى حكو     
لدينا حكومة واحدة تحكم منطقتين منقسمتين، ما يجعل مسألة عقده ليست محسومة حتى اآلن، ألن فـشله                 

فتشكيل حكومة واحدة تغطي على االنقسام ال       . بعد تعليق كل هذه اآلمال عليه سيكون له تداعيات وخيمة         
  .ا في ملف المصالحةيعتبر اختراقً

لذا دون حسم مسألة اإلستراتيجية السياسية البديلة عن إستراتيجية الوهم بأن هناك حلًا سياسيا وطنيا مـن                 
خالل المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد في ظل االختالل الفادح في موازين القوى، وتعنـت الحكومـة                

، وعن إستراتيجية المقاومة كأسلوب وحيـد التـي         اإلسرائيلية، واتجاه إسرائيل نحو المزيد من التطرف      
  .انتهت إلى تعليق المقاومة عمليا؛ ال يمكن التقدم الحقيقي نحو إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

في الحقيقة، إن القيادة الفلسطينية خرجت من مسار المفاوضات الثنائية، ولكنها ال تزال تقف على الباب،                
 حدوث ما يمكن أن يؤدي إلى استئنافها، فهي تعتمد سياسة انتظارية أدت إلى الذهاب               وتعلق اآلمال على  

إلى األمم المتحدة والوقوف على أبواب مجلس األمن، وتوقيع اتفاق المـصالحة دون تطبيقـه، وطـرح                 
المقاومة الشعبية كشعار دون خطط تكفل تطبيقها، ولوحت بحل السلطة أو بإعادة النظر بها، مـع بقـاء                  

لتنسيق األمني وكل شيء على حاله، وأسدل الستار على هذا الحديث بتصريح الرئيس مؤخرا بأن حـل                 ا
  .السلطة غير مطروح مهما كانت نتيجة التصويت في األمم المتحدة

وفي ظل هذا الوضع، إذا وافقت حماس على المشاركة في االنتخابات بالرغم من احتمال كبير بخسارتها                
باالنضباط لألغلبية في هذه الحالة، فأهلًا وسهلًا بها كشريكة في النظام السياسي، أما             لها، ستكون مطالبة    

إذا أصرت على تغيير قواعد اللعبة الداخلية ولعملية السالم ففتح غير مستعدة للمجازفة بخسارة موقعهـا                
ريـق النتـزاع    القيادي وفقدان الشرعية والدعم الدولي من أجل أن مشاركة حماس التي قد تمهد لها الط              

  .القيادة
إن حماس، إما أن تصبح شريكة كاملة في النظام السياسي، خصوصا في المنظمة، وإما أن تبقى مسيطرة                 
على غزة انتظارا لتطورات عربية وإقليمية ودولية، خصوصا االنتخابات في مصر وسوريا، والتي قـد               
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دولي، وأخيرا اإلسرائيلي، الذي يفـتح      تسمح لها بالحصول على الضوء األخضر العربي واألميركي وال        
  .طريق االعتراف بها كالعب رئيس وربما كقائد للفلسطينيين

وأخيرا، فإسرائيل لن تسمح بإجراء االنتخابات إال إذا جاءت لتكّريس االنقسام، أو بعـد إنجـاز وحـدة                  
ت ستساعد على توحيـد     فلسطينية تلتزم باالتفاقات وشروط الرباعية، وسترفض إجراء االنتخابات إذا كان         

وتقوية الفلسطينيين، وما لم تترافق مع عملية سياسية تؤدي إلى استمرار وتعزيز دور السلطة التي تقـوم                
بدور ثمين جدا إلسرائيل، ويمكن أن تؤدي إلى فوز حماس وإعطائها شرعية أخرى دون موافقتها علـى                 

  .شروط اللجنة الرباعية
 يمكن أن توافق على أن تكون االنتخابات في الشروط الحاليـة هـي   تأسيسا على ما سبق، فإن حماس ال    

إذا فازت ستخسر لعدم تمكينها من الحكم،       : اآللية الوحيدة إلنهاء االنقسام، ألنها ستخسر في كل األحوال        
  .وإذا خسرت ستكون أقلية يجب أن تحترم قرارات األغلبية

نتخابات أفضل من عدم االتفاق علـى أي شـيء،          بالرغم من هذا وذاك، فإن االتفاق على الحكومة واال        
خصوصا أنه سيحدث في ظل اتفاق عام على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وليس كسقف نهائي، ولكنه                
ليس إنهاء لالنقسام وال تحقيقا للوحدة، وانما هو تحقيق الممكن حتى تتضح صـورة خارطـة المنطقـة                  

علًا فيها ما لم يكن الفلسطينيون موحدين وفاعلين وواقعيـين مـن            الجديدة التي لن تكون فلسطين جزءا فا      
  .دون تفريط أو مغامرة بأسرع وقت ممكن وقبل ضياع الفرصة

  15/11/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 
  

  تالزم الرغبة الوطنية واالستراتيجيا: المصالحة الفلسطينية .59
  أحمد يوسف. د

  تقديم
لقاء يجمع الرئيس محمود عباس واألخ خالد مشعل نهاية األسبوع القادم في القاهرة هو              إن اإلعالن عن    

نقطة البداية الستعادة العافية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، والمعجل لبعث الحيوية في الحـراك الـسياسي               
والقطيعة بين  لقضية العرب والمسلمين األولى، وقطع الطريق أمام دابر الصهاينة لتكريس حالة االنقسام             
" ترمـومتر "أبناء الشعب الواحد، واستعادة القضية لموقعها في صدارة الخريطة الدولية، باعتبـار أنهـا               

لذلك، فإن فرصة اللقاء القادمـة فـي        .. االستقرار والتوتر في المنطقة األهم استراتيجياً للمصالح الغربية       
لتشظي واالنقسام، وتضع اللمـسات لـشكل       القاهرة يجب أن تدشن لمرحلة نأمل منها أن تنهي وضعية ا          

النظام السياسي المأمول، وحيوية اإلصالح والهيكلة والتجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية لتأخـذ مكانهـا              
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وتفعيل المجلس التشريعي ليكـون صـرحاً لـصياغة واقعنـا                

دمة مواطنينا، وليس نادياً ترفيهيـاً ألصـحاب الحنـاجر          الدستوري، وحماية حقوقنا وثوابتنا الوطنية وخ     
  .الحزبية ومن تقطعت بهمتهم وآجالهم السبل

إن جماهير شعبنا التي أحبطتها إخفاقات اللقاءات السابقة تأمل أن يكون اجتماع القاهرة القادم هو اللحظة                
ية ومباشرة اإلصالحات التـي     التي سيتحدد بعدها الزمن المطلوب إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريع        

  .ستوفر الطمأنينة بأن سفينتنا ستبلغ غايتها بعد أن تجاوزت عقبات ومهالك بحر الظلمات
  األمل والدور المطلوب: مصر
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بالرغم من انشغاالتها التي تنوء بحملها الجبال، تبقى مصر هي األمل الستنقاذ الحالة الفلـسطينية مـن                 
إن مصر تبقـى    .. ضعها على طريق اإلصالح والتغيير والتجديد المنشود      أزمتها السياسية والمجتمعية وو   

 رافعة لألمة ووضعية أقتدار يمكنها أن تأخذ بجدارة بيد الفلسطينيين إلى ما يجمع              - حتى وهي جريحة     -
  .شملهم، ويوحد صفهم ويسدد رميهم، ويجعلهم سيفاً مسلطاً على من عاداهم

خالف خسرنا جميعاً المنازلة، وكانت إسـرائيل هـي المـستفيد           بعد ست سنوات عجاف من المناكفة وال      
الوحيد من حالة المشاكسة ووضعية االنقسام، صحيح أن ال أحد داخل الساحة الفلسطينية كان يتوقـع أن                 
تطول القطيعة وتستمر كل هذه السنوات، ولكن نحن ال ننكر أن غياب الوعي السياسي وسطحية جهـات                 

 كانت وراء تعطيل فـرص      - إقليمية ودولية    -ين إضافة لعوامل أخرى خارجية      اتخاذ القرار لدى الطرف   
 أخفقنا في   - كفلسطينيين   -ولكن في النهاية علينا اإلقرار أننا       .. إنهاء االنقسام وسرعة تحقيق المصالحة    

 رأسها ولم تنجح فـي تكييـف        - لألسف   -أن نوطئ األكناف لبعضنا البعض، وركبت قياداتنا السياسية         
 -قات وطنية تجعلنا جميعاً قادرين على توظيف طاقاتنا بشكل أفـضل، وتفعيـل شـبكة عالقاتنـا                  عال

 على المستويين العربي واإلسالمي، وكسب منظومة التضامن والتأييد الكبير التي حـشدتها             -كإسالميين  
  منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح على المستوى الدولي

  ء ورجاءالمصالحة ندا: المغرب العربي
في الحقيقة، إن حجم التعاطف والمناصرة للقضية الفلسطينية يلمسها كل مـن يـزور عالمنـا العربـي                  

إن فلسطين هي قضية وطنية في بالد المغرب العربي،         .. واإلسالمي وكذلك في العديد من الدول الغربية      
تنا الحزبية، لقـد شـاركنا   والحب للشعب الفلسطيني منقطع النظير في تلك البالد بغض النظر عن انتماءا   

أسامة الفـرا   . كوفد هيئة الوفاق في احتفالية جماهيرية واسعة لنساء حزب العدالة والتنمية، وتقدم أخي د             
ممثالً عن حركة فتح ليلقي كلمته في المهرجان ثم تحدثت بعده كحمساوي، ضـجت القاعـة بالهتـاف                  

وكانت الوصية من جمهور المـشاركين الـذين        لفلسطين مع صعود كل منّا، وكان الترحيب بنا جميعاً،          
تدافعوا للتسليم وأخذ صور تذكارية معنا وكذلك من قيادات حركة التوحيد واإلصالح هي الدعوة إلنهـاء                

هـذه  " .. إن قضية فلسطين هي قضيتنا؛ ال نقيل وال نستقيل        : "االنقسام وتوحيد الموقف الفلسطيني، وقالوا    
ءاتي مع القيادات اإلسالمية والقوى الليبرالية واليسارية التونسية، وخـالل          المشاعر عشتها أيضاً إثناء لقا    

نحن مع فلسطين ظالمـة  : "زياراتي المتكررة للجزائر، فالكل يهتف لفلسطين ولمجاهديها، وشعارهم دائماً    
ـ             "أو مظلومة  ائم ، حتى مداخلتي في الملتقى األوروبي بالقاهرة والنرويج كانت حول الواقع الفلسطيني الق

  .وآفاق المصالحة الوطنية
كما أسلفت فإن الساحة الفلسطينية مأزومة وعالقة في وحل الخالف بانتظار طوق نجـاة يأخـذ بأيـدينا                  
جميعاً، فالسلطة الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح على وجه الخصوص ليست بأحسن حال من حركـة                 

 التي تملك إخراجنا مما نحن فيـه مـن          ، والجهة .."أغرق.. أغرق.. إنّي أغرق "حماس، فكالهما يصرخ    
  .مأساة وطنية هي مصر

إن إشارات كثيرة جاءت من رام اهللا تحمل دالالت إيجابية ومقترحات بنبرة متفائلة لتجاوز عنق الزجاجة                
وعتمة النفق، كما أن هناك استعدادات طيبة عكستها روح الكلمات الذي تحدثت بها قيادات حمـاس فـي        

سالم فياض ذكر لكثير من المقربين أنه لـن يكـون عقبـة تعيـق انجـاز                 . ا أن د  الداخل والخارج، كم  
  .المصالحة الفلسطينية، وهو جاهز لتقديم ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا من تضحيات
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لقد لمست خالل حواراتي مع األوروبيين تمسكاً قوياً بالرجل على خلفية أدائه النشط في تثبيـت أركـان                  
نية بإقامة كامل مؤسساتها، وأيضاً شفافيته ومهنيته العالية في إدارة شؤون السلطة المالية،             الدولة الفلسطي 

فياض قد نجح في تبديد شكوكها حول حالة التسيب المـالي           . وكذلك شعور الجهات المانحة بالغرب أن د      
  .التي كانت قائمة داخل مؤسسات السلطة في السنوات التي سبقت وجوده على رأس الهرم

  اتيح الفرجمف
إذا ضربنا الذكر صفحاً عن ترهات الماضي القريب، فإن بإمكان  سفينتنا أن تمضي بثقة وأن تتخطـى                  

  .بحر الظلمات وأن ترسو إلى شاطئ األمان
إن هناك خمسة ضوابط البّد من أحترامها والعمل بها لتحقيق متطلبات التغيير واإلصالح والتجديد الذي               

  :يتطلع إليه شعبنا، وهي
  الوطن للجميع، نحرره معاً ونبنيه معاً، وهذا معناه شراكة سياسية في الحكم ضمن رؤيـة توافقيـة                   -1

  .تجتمع فيها القواسم المشتركة لنا جميعاً في برنامج سياسي يحفظ المصالح الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا
 هي قضية األمة، وأن الجهد        التواصل مع عمقنا العربي واإلسالمي في إطار أن القضية الفلسطينية           -2

لتحريرها يجب أن يضمن مشاركة الجميع واتفاق الرأي في كيفية إتمام ذلك، فاألمة التـي تـرى فـي                   
وإذا كنا فـي    .. فلسطين قضيتها المركزية هي صاحبة قرار يلزمنا أن نشاورها وأن نحاورها ونسمع لها            

 كانت تهيمن على معظم أنظمتها السياسية فإن        الماضي نتشكك في أهليتها بسبب حالة التبعية للغرب التي        
  . مكانة تعبر عما تريد- اليوم -الواقع العربي بعد الثورة قد تغير، ولضمير األمة 

  العمل على مراجعة الماضي وإصالح أخطائه، حيث إن األوضاع التي تّم ترتيبها بشكل حزبي في                 -3
 أسس وطنية ومهنية، وعلى الجميع أن يوطن نفسه         الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء على        

لتقديم تسويات مريحة تضمن توفير القناعة داخل الشارع الفلسطيني بأن الوطن للجميع وليس فقط ملكية               
خاصة لفتح وحماس، ومن حق الجميع أن تشرع له األبواب للولوج إلى مؤسسات السلطة بعيـداً عـن                   

تها األجهزة األمنية لكل من فتح وحماس في الضفة الغربية وقطـاع            التي مارس " السالمة األمنية "حسابات  
  .غزة

  االتفاق على آلية وطنية وأمنية لضمان نجاعة الفعل المقاوم، وإذا كان من حق شعبنا تحت االحتالل                  -4
أن يناضل لطرد المحتل وانتزاع حريته واستقالله، فإن على المستويات السياسية تقدير الزمان والمكـان               

  .لحال لشكل المقاومة المطلوبةوا
  الغرب ليس شراً كله، وهو كذلك ليس حليفاً لالحتالل، لقد شاهدنا مظاهر التضامن في الكثير مـن                   -5

العواصم األوروبية، وشاهدنا مشاركات واسعة في جهود كسر الحصار عن قطاع غزة، وهذا يتطلب منا               
لساحات الغربية لتكريس عزلة إسرائيل، باعتبارهـا       أن نسعى لتوسيع دائرة االستثمار لكسب المزيد من ا        

كياناً مارقاً يمارس القرصنة والعدوان وانتهاك القانون الدولي ويقوم بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق              
اإلنسانية، وهذا معناه أن ممارساتنا النضالية يجب أن ال تخرج عن حدود حقنا الـذي كفلتـه الـشرعية                   

  .الدولية
واألخ ) أبو مازن (مناشدة لمصر بسرعة التحرك واالستعداد في ترتيب لقاء السيد الرئيس           من هنا، أجدد ال   

، فالطرفان أصبحا جاهزين لتقديم كل ما تتطلبه المـصالحة          "الطبخة استوت "خالد مشعل في القاهرة ألن      
 أن  من تنازالت، حيث إن عظم الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الطرفين قد بلغ مـداه، ولـم يبـق إال                  

  . تجمعهما غرفة واحدة وحوار أخوي مفتوح تنفرج معه األمور وينقطع دابر المكابرة والخالف



  

  

 
 

  

            36ص                                     2320:                العدد15/11/2011الثالثاء  :التاريخ

الشك أن لمصر العظيمة رؤية واضحة لكل ما هو مطلوب عمله لضمان نجاح المصالحة الفلسطينية، فقد                
ة وتبادلوا معها الرأي    استمع اإلخوة القائمين على أمر هذا الملف لكل الجهات الفلسطينية السياسية والفكري           

  .والمشورة على مدار أكثر من ثالث سنوات، واآلن حان وقت جني القطاف
إن قلـوب األمـة     ) أبو الوليـد  (ولألخ خالد مشعل    ) أبو مازن (أقول للسيد الرئيس محمود عباس      : ختاماً

 ننظمها كلمـات  معكم، وشعبنا ينتظر منكم أن تكونوا عند حسن ظنه بكم، وإال فما جدوى الحروف إذا لم            
  .ونصوغها دالالت ومعان

أتمنى أن ال ينخدع أحد بأن الزمن يعمل لصالحه، فيأخذ برفع سقف مطالبه ويتـشدد فـي اشـتراطاته،                   
فالمؤشر الوطني يرتفع منسوبه بجهد الجميع وإال فإن قضيتنا ستتراجع مكانتها في البورصـة األمميـة،                

ث إن االنشغاالت اإلقليمية والدولية آخذة بتالبيب الجميع، وهذا         ولن نجد من يقدم لنا يداً تقيل عثارنا، حي        
يستدعي منّا سرعة انجاز مصالحتنا الوطنية باعتبار أنها الطريق الوحيد لوحدتنا واستعادة كامل طاقتنـا               

  .وتحريك عجلة دبلوماسيتنا باتجاه زيادة عزلة إسرائيل وإضعاف مكانتها بين األمم
  14/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ! تجليات اليمين العنصري الفاشي..  الثامن عشر"إسرائيل") كنيست( .60

  محمد خّروب
في وقت تندلع فيه الهواجس وتتزايد المخاوف من امكانية اشتعال حرب اقليمية علـى خلفيـة الـضجة                  

عـد نـشر    ب, االعالمية والضغوط السياسية والدبلوماسية التي تمارسها حكومة اليمين الفاشي في اسرائيل          
الـى بـروز    » الوكالة«الذي ألمحت فيه    , تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج ايران النووي        

الذي تُصر طهران فيه علـى انـه        , مؤشرات على برنامج عسكري في هذا المشروع االيراني الطموح        
  ..مكّرس لالستخدام السلمي

ي بظاللها على المشهد االقليمي بعد قرار مجلس الجامعة         وفي وقت ال تزال تداعيات االزمة السورية تُلق       
ومنحها مهلة، تنتهي يوم غـد االربعـاء، للتنفيـذ          , العربية الوزاري تعليق عضوية سوريا في الجامعة      

وتضارب األنباء حول الخطوة التالية التي ستلجأ اليها كل من دمـشق     , الفوري لمبادرة الجامعة المعروفة   
.. الوزاري» الرباط«دس عشر من الشهر الجاري وخصوصاً ما سيحدث في اجتماع           بعد السا , والجامعة

وامكانية سقوط  , ناهيك عن االحتماالت المفتوحة لتطور االوضاع الميدانية في المدن واالرياف السورية          
تحالفات ومعادالت قائمة لصالح اصطفافات ومحاور واحالف جديدة، وربما رسم خرائط مغايرة لما هو              

  . اآلنقائم
على المشهد االسـرائيلي الـراهن وأن نـدقق فـي           ) نحن في االردن  (ان نضيء   , يجدر بنا والحال هذه   

الذي ال  , التي ما تزال تعصف بحكومة نتنياهو وتحالفه الفاشي       » االزمات«بهدف الوقوف على    , تفاصيله
المعروفـة والمرتبطـة    يتوقف عن محاولة تصدير هذه االزمات او بعضها ودائما في االتجاهات الثالثة             

عضويا في اطار الصراع العربي االسرائيلي وخصوصا في بعده الفلسطيني، وهي هنـا تنحـصر فـي                 
 او لنقل   67ومن هم تحت االحتالل منذ الرابع من حزيران         ) 48عرب(فلسطينيو الداخل   : اتجاهات ثالثة 

والبعد الثالث هو البعد االردني الذي       1993 ايلول   13السلطة الفلسطينية التي اقيمت بموجب اتفاق اوسلو        
بين حين وآخر، عبر اعادة انتاج المصطلحات االستفزازية والمبتذلة التي انطوت عليـه             » رياحه«تهب  

ثم تطورت الحقا بعد ان     » هذه لنا وتلك أخرى   ... لالردن ضفتان « مقولة جابوتنسكي زعيم حركة بيتار      
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ي بمشروع الدولة الصهيونية الى حكاية الخيار االردنـي او          استحال عليهم الحاق جغرافيا الوطن االردن     
الوطن البديل وغيرها من الفّزاعات وبالونات االختبار التي تعكس ازمة داخلية اسرائيلية، اكثر مما تلوح               
امكانيتها في تطبيق فعلي بعد ان اكد االردنيون انهم عصّيون على الكسر والذوبان، وبعد ان حسموا منذ                 

ة مواقفهم الوطنية والقومية في دعم الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه وفي مقدمتها حقه فـي               عقود طويل 
تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، بما هـي               

  .مصلحة اردنية عليا تماما كما هي مصلحة فلسطينية
هافت مثل هذا الطرح وعدم الوقوف امامه كثيرا إالّ من زاوية انها            نحسب هنا ان الوقت قد حان الدراك ت       

حرب اعالمية ونفسية ومحاولة لتصدير االزمة الداخلية االسرائيلية التي بدأت تتفاقم، افقيا وعاموديا، بعد              
الى ساحة روتشيلد في تل ابيب وبعد ان ضـّجت شـرائح المجتمـع              » الربيع العربي «ان وصلت رياح    

 بالشكوى والتذمر ضد االئتالف اليميني الفاشي الحاكم، وان كـان فـي بعـده االقتـصادي                 االسرائيلي
واالجتماعي اكثر مما هو في اتجاه االحتجاج على موقف نتنياهو من عملية الـسالم مـع الفلـسطينيين                  

اب وتمسكه بسياسات االستيطان التي تأخذ جزءاً ال بأس به من ميزانية الدولة وسياسة استرضاء االحـز               
كثيرة (عبر ضخ المزيد من االموال والمخصصات المالية لمدارسها الدينية وعائالتها           ) الحريدية(الدينية  
  .، حيث ال يخدم طلبتها في المؤسسة العسكرية ويعفَون من الخدمة االلزامية السباب دينية)االوالد

ادارة اوبامـا بعجزهـا     ..) (زد على ذلك انهيار عملية السالم او موتها الـسريري بعـد ان اعترفـت                
» اعتـذر «وبعـد ان    ) مقر الكونغرس (نتنياهو من على منصة الكابتول هيل       » وبخّه«وخصوصاً بعد ان    

تكون مرجعيـة   ) لن (67فيه ان حدود    » شّدد«فهم خطابه والذي    » سوء«حامل جائزة نوبل للسالم عن      
  .لقيام أي دولة فلسطينية

في المشهد االسرائيلي بما هـي اكثـر        ) الثامنة عشرة (نيست الراهنة   تبقى االشارة هنا، الى ما تمثله الك      
دورات الكنيست اقراراً لقوانين التمييز العنصري المناهضة للحريات والتي تذهب في اتجاه فلـسطينيي              

 بهدف االيحاء بأن ال مواطنة بدون والء، وهو مشروع تم اقراره بالقراءات الثالث الذي يعنـي أن                  48
الدولـة  «اداء يمين الوالء للدولة كي يحصلوا علـى أي حقـوق مـن              » العرب«سرائيل  على مواطني ا  

بل ان هناك من نواب حزب اسرائيل بيتنا الذي يرأسه افيغدور ليبرمان، من دعـا      » اليهودية الديمقراطية 
تنفيـذ،  لكن االقتراح لم يأخذ طريقه الـى ال       » دولة الشعب اليهودي  «كي يغدو   » اسرائيل«الى تغيير اسم    

  .وإن كان أخذ حيزاً من النقاش المفتوح في وسائل االعالم
كذلك هناك سلسلة مشروعات قوانين بعضها تم اقراره بالقراءات الثالث وثمة من ينتظر، منهـا علـى                 

ذات طابع يساري يراد مـن ورائـه منـع اي           » اسرائيلية«سبيل المثال الذي يطال منظمات وحركات       
اذا كانت الحركات والمنظمات تلك، تعمل علـى مراقبـة النـشاط            ) االجنبيالتمويل  (تبرعات خارجية   

االستيطاني ونشاط الجيش االسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويقف خلف هذا المشروع، نائـب              
  .رئيس الكنيست اوفير ايكونيس

هود منه، حتى لو كان     زد على ذلك مشروعات قوانين لفرض عقوبة االعدام على العرب، فيما يستثنى الي            
كما يزعمون عادة، اما اكثر مشروعات القوانين خطورة فهي منح الكنيست           » قومية«القتل تم على خلفية     

حق تعيين قضاة المحكمة العليا وعقد جلسات استماع لهم قبل تعيينهم ما يعني ان اليمين سيأتي بقـضاة                  
ضة امامهم بدل النص القـانوني او روحـه         يأخذون وجهة نظر اليمين ازاء القضايا المعرو      » مسيسين«

ناهيك عن طرد االكاديميين مـن الجامعـات        (..) والقضاة الحاليون متهمون بأنهم يعطفون على اليسار        
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) حتى داخل المستوطنات غير الـشرعية     (االسرائيلية اذا كانوا يؤيدون دعوات مقاطعة المراكز الجامعية         
  .وهو طال ايضاً رجال المسرح واالعالم

لجان «ضف الى ذلك، قوانين تمييز اخرى طالت العرب داخل الدولة العبرية مثل قانون احياء السكن او                 ا
الفرد، اي فرد في المجتمـع      » حق«ال يعود ِل    » القرار«حيث ينص على ان     . كما تسمى رسميا  » القَبول

وجـود  » يتماشى«هل  ان يختار مكان سكنه في حرية، بل هو يجعل االمر منوطاً بلجان االحياء، لتقّرر               
  .هذا الحي ام ال؟ والكل يعرف ان المقصود هم العرب) اقرأ ديانة وهوية وعرق(هذا الشخص مع تقاليد 

يجدر ان تكون المواجهة االعالمية والسياسية والدبلوماسية مع كنيست فاشـي كهـذا،             -فيما نحسب -هنا
تفوق مـا كانـت   » االبرتايد«قة من  واالضاءة على الطابع العنصري التمييزي الذي وصل الى درجة فائ         

) وان كان غير مقـصود    (عليه جنوب افريقيا في مشهدها العنصري البائد، اضافة الى ما يبدو انه تحول              
االستيطاني االحاللي، الى دولة ثنائية القومية،      «الشّره  «يمكن ان يقود الى ان تصبح اسرائيل ، بكل هذا           

 ويعيد الحقيقة التي كادت ان تغيب وهي انها حرب وجود ال حرب             ما يبقي على الصراع مفتوحاً وطويالً     
  ..حدود

  15/11/2011، الرأي، عّمان
  

  "كيف يمكن الي احد أن يصدق نتنياهو؟" .61
  عكيفا الدار

لو أن القانون يسمح بمحاكمة القادة على تضليلهم الجمهور والحصول على التأييد من خـالل الخـداع،                 "
الرئيس السابق دين   . داخل السجن ) الرئيس االسرائيلي السابق  (يه كاتساف   فسيكون نتنياهو في رفقة موش    

ونتنياهو يمارس الديموقراطية االسـرائيلية     . باغتصاب نساء كن مرؤوسات لديه وإساءة استخدام سلطته       
بطريقته الشريرة، ويستخدم منصبه من اجل تضليل المجتمع االسرائيلي وقيادته نحو عزلـة دبلوماسـية               

 -"أبارتهيـد "ومن هنا ال توجد إال طريق قصيرة نحو حرب إقليمية ونظام فصل عنـصري               . ةواقتصادي
ومع ذلك، فـإن بلـدا بأكملـه يواصـل          . والسؤال الوحيد الذي يطرح هنا هو أي من هذين سيأتي اوال          

  .االستسالم عن طيب خاطر لكذاب ال يتوقف عن مضايقة المجتمع وتهديده
جال اإلعالم أو المواطنين العاديين يعتقدون ان نتنيـاهو مخلـص فـي             هل بالغت؟ كم من السياسيين ور     

اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين؟ اإلشارة هنا بالطبع ليس إلى اتفاق يـشمل الـسيطرة                 
 عاما، كما اقترح نتنياهو اخيرا على الرئيس الفلسطيني محمـود           40االسرائيلية على غور األردن لمدة      

  .عباس
 انه خالل زيارة عزاء قام بها نتنياهو إلحدى المستوطنات اليهودية أواخر التسعينات، تـبجح بأنـه                 اذكر

واعتقادا . نجح في خداع إدارة كلينتون خالل فترة رئاسته االولى للحكومة، من أجل تدمير إعالن اوسلو              
كلينتـون وعـدا بـأن      من نتنياهو بأن الميكروفونات والكاميرات اقفلت روى كيف أنه انتزع من إدارة             

التي ستظل تحت سيطرتها، مقابـل اتفـاق        " المواقع العسكرية "اسرائيل ستكون المخولة وحدها بتعريف      
  .الخليل

قلت أنه بقدر ما يعنيني األمر، فإن غور األردن كله منطقة           : "وبابتسامة ماكرة مألت وجه نتنياهو أضاف     
  ". منذ تلك اللحظة اوقفت اتفاق اوسلولماذا هذا األمر مهم؟ ألنه. عسكرية وفقا لتعريفنا
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مـن أجـل ارض     "، عن ذلك بكلمات بـسيطة       "ليكود"وقد عبر اسحق شامير، سلف نتنياهو في زعامة         
ولنتنياهو، تلميذ المستشار األميركي المحافظ آرثر فنكلشتاين، صيغة أكثر         ". اسرائيل يسمح لك أن تكذب    

ـ     . تعقيدا ، نـصح نتنيـاهو     2001) يوليـو (عقد في تموز    " يكودل"ففي محاضرة لنتنياهو خالل مؤتمر ل
  ".ال يهم ما إذا كانت العدالة إلى جانبكم، وإنما عليكم أن تصوروا موقفكم على انه عادل: "الناشطين قائال

لـم يـنس، وفقـا لكـل        ) نتنياهو(ورغم أنه   . وبالفعل فقد أعطى هذه العملية أكبر مجال ممكن للتفسير        
، فقد استطاع أن يستعيد ذكـرى       1949) اكتوبر( هذا العالم في تشرين األول       االحتماالت، متى جاء إلى   

مواجهة مع جنود بريطانيين قرب المنزل الذي عاش فيه طفولته، حتى مع أن االنتداب كان قد انتهى قبل                  
  .أن يولد

عة واألمور الذي تحدث عنها الرئيس الفرنسي نيكوالس ساركوزي لنظيره األميركي اوباما تلخص الـسم         
والميكروفون الذي أبقي مفتوحا عن طريق الخطأ سحب التغطيـة          . التي كونها نتنياهو لنفسه في الخارج     

وقبل ذلـك قـال     . الدبلوماسية، وكشف عن رأي هذين الزعيمين البارزين في رئيس الوزراء االسرائيلي          
 2010إلليزيه عـام    الرئيس الفرنسي في مستهل لقاء له مع الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز في قصر ا             

  ".ال أفهم المكان الذي يتجه إليه نتنياهو وما الذي يريده:"
وانضمت زعيمة أخرى لها نفس القدر من األهمية، وهي المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، إلى نـادي                

ولم يجد رأيها في تصريحات رئيس الوزراء طريقه للميكروفونـات، ولكـن            . المتأثرين بأكاذيب نتنياهو  
نُقل عنهـا قولهـا     ) فبراير(في شهر شباط    " هآرتس"فقا لتقرير نشره المراسل باراك رافيد في صحيفة         و

  ".ولم تقم بأي خطوة لتحريك السالم. لقد خيبت آمالنا: "لنتنياهو
أن اوبامـا   " نيويورك تـايمز  "وعشية آخر اجتماع بين نتنياهو واوباما في نيويورك، تسرب إلى صحيفة            

نه ال يعتقد بأن نتنياهو سيكون مستعدا في يوم من األيام لتنفيذ تنازالت تؤدي إلى اتفاق                اخبر مستشاريه أ  
وكشف ستيفن سايمون، رئيس قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البيت االبيض، قبـل ذلـك                . سالم

ينيين وافقوا  خالل محادثة عبر الفيديو كونفرنس مع قادة الطائفة اليهودية في الواليات المتحدة أن الفلسط             
، ) مع تبادالت أراض متفق عليهـا      1967حدود  (على استئناف المفاوضات على أساس اقتراحات اوباما        

  .وان الكرة اآلن هي في ملعب نتنياهو
فهـل  . يصور الرئيس عباس على انه يرفض العودة للمحادثـات        ) نتنياهو(وكما هو معروف، فإن بيبي      

ذيب كهذه، ان يصدق أنه ينوي مهاجمة المنشآت النووية اإليرانيـة،  يتوقع نتنياهومن العالم، بمجموعة أكا 
وأن يتم تشديد العقوبات على إيران؟ ولماذا ال يجب أن يشك المجتمع الدولي بأن ذلك الضجيج كله الذي                  
يفتعله نتنياهو حول القنبلة هدفه هو إبعاد تهديد السالم، وبالتالي فلن يرفع أصبعا واحدا لمواجهة التهديـد                 

  ".اإليراني؟
  14/11/2011، هآرتس
 14/11/2011، القدس، القدس
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