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  35  :كاريكاتير
***  

  
   السلطة تعرض صفقة لتجميد مساعيها في األمم المتحدة مقابل اإلفراج عن أموالها المجمدة": رتسآه" .1

 إن السلطة قالت "هآرتس" صحيفة  أنالقدس المحتلةمن  17/11/2011وكالة سما اإلخبارية، نشرت 
الفلسطينية عرضت على الواليات المتحدة صفقة يتم فيها تجميد المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة في 

يناير، / نون الثانيالحصول على العضوية الكاملة في المنظمات التابعة الألمم المتحدة حتى نهاية كا
  .مقابل تجديد تحويل األموال إلى السلطة من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل

وأضافت الصحيفة أن مبعوث رئيس الحكومة اإلسرائيلية، المحامي يتسحاك مولخو، قد التقى سرا، 
  .عهما االقتراحالثالثاء الماضي، مبعوثي اإلدارة األمريكية، ديفيد هيل ودينس روس، في لندن، وناقش م

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي، وصف بأنه مطلع على تفاصيل االقتراح، قوله إن السلطة 
وأضافت أن رئيس . سبتمبر/الفلسطينية سوف تستكمل المسعى الذي بدأ في مجلس األمن في نهاية أيلول

ديسمبر، / نون األولالسلطة محمود عباس سوف يطلب إجراء تصويت على االقتراح حتى نهاية كا
 دول، ما يعني رفض االقتراح بدون استخدام الفيتو 8بالرغم من عدم نجاح السلطة في تجنيد أكثر من 

  .األمريكي
وتابعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية على استعداد لتجميد مساعيها في الحصول على العضوية الكاملة 

عالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة في منظمات األمم المتحدة، مثل منظمة الصحة ال
الذرية وغيرها، إضافة إلى عدم توجه السلطة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على مكانة 

  .دولة مراقبة غير كاملة العضوية في األمم المتحدة
يناير، إال أن /  كانون الثانيوبحسب المقترح الفلسطيني فإن تجميد هذه الخطوات يكون حتى نهاية

  .كتبت أن التقديرات تشير إلى أن التجميد المؤقت سيتحول إلى دائم" هآرتس"
. عن مصدر بريطاني قوله إن مولخو التقى في لندن أيضا مع شخصية عربية بارزة" هآرتس"ونقلت 

ة، ولكن ليس من وتابعت الصحيفة أن الواليات المتحدة ترى في االقتراح الفلسطيني خطوة إيجابي
الواضح ما إذا إسرائيل ستوافق على االقتراح، علما أنها تواصل تجميد تحويل أموال الضرائب التي 

  . مليون دوالر100أكتوبر، والتي تصل قيمتها إلى / تمت جبايتها عن شهر تشرين األول
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ئب عريقات  الفلسطينيين صاالمفاوضينكبير ، أن 17/11/2011 وكالة قدس نت، من جانبها ذكرت
وجود أي عروض جديدة بشأن عضوية فلسطين " وكالة قدس نت لألنباء" نفى في تصريح خاص لمراسل

  . اإلسرائيلية مجرد بالونات اختبار ال أكثراإلعالم، أن ما تتداوله وسائل وأكد .في مجلس األمن الدولي
  

  ما لم يطلق األسرىولن نوقع أي اتفاق سالم ..  من هذا الشهر25سألتقي مشعل في الـ:عباس .2
نريد دورا متوازنا للواليات المتحدة األميركية، وأال تعتمد "قال الرئيس محمود عباس، إننا : رام اهللا

  ."معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدولية عندما يتعلق األمر بإسرائيل وبمشاريعها االستيطانية
بعة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والذكرى في خطاب له لمناسبة الذكرى السنوية الساعباس وأضاف 

ال نريد الصدام مع الواليات المتحدة التي رغم عالقتها المتميزة مع إسرائيل ":  إلعالن االستقالل23الـ
قامت بتقديم دعم هام للشعب والسلطة الفلسطينية، ونعي تماما أهمية دورها في أي عملية سالم جادة، 

  ." الدور األميركي متوازنا وأن تكون الوساطة نزيهةوكل ما نسعى إليه هو أن يكون
نحن نحافظ على عالقتنا واتصاالتنا مع الرئيس األميركي باراك أوباما، ونسعى لتحقيق مبدأ ": وقال

  ."1967الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 
إسرائيل من خرق للقوانين، ال نريد أن نسرد كل ما تقوم به ": عباسوحول االنتهاكات اإلسرائيلية، قال 

ولكن أكتفي بما فعلوه قبل أسبوعين عندما احتجزوا أمواال لنا عقابا لنا ألننا ذهبنا إلى األمم المتحدة أو 
لليونسكو، وهذا دليل من عشرات بل مئات األدلة واألمثلة على اختراق إسرائيل للقوانين الدولية 

  ."واالتفاقات الثنائية
رضخ لالحتالل ولن نتنازل عن حقوقنا وأننا أصحاب قضية عادلة نعرف كيف لن ن" أنه عباسوأكد 

ندافع عنها بأساليب ووسائل ضمنها المقاومة الشعبية السلمية التي يشاركنا فيها متضامنون أجانب ودعاة 
 لةالمسئوسالم إسرائيليون، وأدعو إلى أوسع مشاركة في هذه المقاومة وبالذات من قبل القيادات والكوادر 

  ."والميدانية، فهذه المقاومة الشعبية يكفلها لنا القانون الدولي
طلبنا من مجلس األمن الحصول ": وبخصوص طلب فلسطين للحصول على عضوية األمم المتحدة، قال

على العضوية الكاملة هو حق مشروع لنا تكفله القوانين والمشاريع واألعراف الدولية، ولن تثنينا عن 
  ."ت التي وضعت في طريقناحقنا هذا العقبا

كافة الخيارات متاحة أمامنا وسنقوم بعرض ما سنتوصل إليه "وحول الخيارات المستقبلية، أشار إلى أن 
من خالل هذه المشاورات على أعضاء القيادة حال استكمالها وفي أسرع وقت ممكن وسيكون هذا 

دول أعمال لقائي المقبل مع خالد مشعل الموضوع وكل ما يرتبط به آفاق عملنا السياسي والوطني على ج
  ."رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي سألتقيه في الخامس والعشرين من هذا الشهر

إننا ما زلنا نمد يدنا للسالم القائم على العدل الذي يكفل لشعبنا حقه في إقامة دولته المستقلة : وقال
ا أكدنا مرارا هو المفاوضات ولكننا بصراحة ال نريد وعاصمتها القدس الشرقية وسبيلنا لتحقيق ذلك كم
  ."مفاوضات إلى ما ال نهاية تدور في حلقة مفرغة

أننا طالب سالم وسنواصل تعاملنا مع مختلف الجهود الرامية لتحقيق السالم، ونكرر رفضنا ": وأضاف
  ".للحلول االنتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة

إن أي ": ، أكد أنه يبذل أقصى الجهود من أجل اإلسراع في إطالق سراهم، وقالوفي قضية األسرى
  ."اتفاق سالم في المستقبل لن يتم توقيعه ما لم يتم إخالء كل السجون وتحرير كل األسرى
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موقفنا هو أال نتدخل في الشؤون العربية الداخلية، نحن نراقب ": وحول الموقف من الربيع العربي، قال
كلمة هنا وكلمة هناك، ولكن نحن نقول إننا مع الشعوب، ما تريده الشعوب نحن معها ولكن وال نقول 

   ."ليس من مصلحتنا أن نقول كلمة إضافة واحدة حتى ال نؤذي أنفسنا
  :ولالطالع على النص الكامل للكلمة

117574=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://phtt  
 16/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 

  
  األوضاع في الضفة بعيدة عن أجواء المصالحة: دويك .3

 عزيز دويك، أن اللقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة .دأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
 مشعل، ورئيس السلطة محمود عباس سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في حماس خالد

  . القاهرة
، مشيراً "التاريخي"، عن أمله في نجاح هذا اللقاء الذي وصفه بـ "فلسطين"وأعرب دويك في حوار مع 

   .إلى أن نجاح اللقاء مرتبط بكف اليد األجنبية عن التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني
وقال دويك، إن الجميع يعلم أن الفيتو األمريكي واإلسرائيلي هو من كان يعطل المصالحة الفلسطينية، 
وفي حال تواصل التجاوب مع هذا الفيتو الموضوع على المصالحة فال أمل في المصالحة ولن يؤدي 

  . اللقاء إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى المصالحة وتنهي حالة االنقسام 
ي تقديري ما زال على قيادة السلطة شوط مهم وهو تجاوز الفيتو األمريكي من أجل إنجاز ف: "وأضاف

المصالحة، ويمكن أن يكون هذا حجة قوية، ألن من يريد أن يعقد سالماً ال يحتاج إلى شعب منقسم بين 
  . الضفة وقطاع غزة، وإنما يحتاج إلى شعب موحد 

الغربية ما زالت بعيدة عن أجواء المصالحة وأجواء اللقاء وأكد دويك أن األوضاع الداخلية في الضفة 
بين مشعل وعباس لم ترخ بظاللها على الضفة، حيث تتواصل االعتقاالت واالستدعاءات ألنصار 

من قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة، معرباً عن أمله في أن تجري تهيئة الساحة في الضفة " حماس"
يخي بعيداً عن الضغوطات واالعتقاالت واالستدعاءات األمنية، واالتهامات الغربية الجتماع ناجح وتار

  . المتبادلة على طريق إنهاء المرحلة السيئة والسوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني 
  16/11/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   في الضفة882 مشروعا في غزة و1074صندوق إقراض البلديات نفذ : فياض .4

 2007 رئيس الوزراء سالم فياض إن صندوق تطوير وإقراض البلديات نفذ منذ عام  قال:رام اهللا
 برنامجاً ومشروعاً، في مختلف مناطق الضفة وقطاع غزة تركز معظمها في مجاالت 1929حوالي 

إعادة االعمار في غزة، وتعزيز صمود األهالي في المناطق المهمشة والمهددة واألكثر تضرراً من 
  .يطان في الضفةالجدار واالست

وأضاف رئيس الوزراء في حديثة اإلذاعي األربعاء، أن إجمالي المشاريع التي نفذت في قطاع غزة 
 مشروعاً، كما بلغت القيمة اإلجمالية لجميع هذه المشاريع 882 مشروعاً، وفي الضفة 1074بلغت 
  . مليون دوالر أميركي222حوالي 
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طاع الطرق واألرصفة والجدران االستنادية، والمنشآت وأوضح أن المشاريع المنفذة توزعت على ق
العامة، والمدارس، والمراكز الصحية، والمالعب، والقاعات الرياضية متعددة األغراض، والحدائق، 

  .والمراكز المجتمعية، وإدارة النفايات الصلبة
  16/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 

  
  النتخاب ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في األردنالتعيين بدل ا: الزعنون .5

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن االنتخابات المرتقبة : نادية سعد الدين -عمان 
للمجلس الوطني الجديد لن تجري في األردن، خالفاً للشتات، وإنما بتعيين األعضاء، شريطة تشكيل 

  .ركتي فتح وحماسالحكومة أوالً وفق اتفاق ح
المجلس مستعد إلجراء االنتخابات بالتوازي مع انتخابات المجلس "إن " الغد"وأضاف في حديث إلى 

التشريعي، واختيار أعضائه في الخارج، إما باالنتخاب أو بالتعيين عبر التوافق، كما يحدث في الساحة 
  ".األردنية

لفلسطينية يقوم على عدم إجراء انتخابات في األردن، القرار اإلجماعي لكافة الفصائل والقوى ا"وبين أن 
  ".وعدم التقدم منه بطلب لهذا الخصوص، تحقيقاً للمصلحة المشتركة

وجود آلية إلجراء انتخابات الخارج في الدول التي تسمح الظروف بها، مقابل اختيار كفاءات "ولفت إلى 
  ".يات الظرفية بهافلسطينية في الدول التي ترفض إجراءها أو ال تأذن المعط

  17/11/2011الغد، عمان، 
  

  حماس تؤكد تراجع عباس وفتح عن ترشيح فياض رئيساً للحكومة": الحياة" .6
، أن الرئيس محمود عباس »الحياة«لـ » حماس«كشفت مصادر في حركة :  فتحي صباح-غزة 

ور سالم فياض لرئاسة تراجعا عن ترشيح رئيس الحكومة الحالية في الضفة الغربية الدكت» فتح«وحركة 
  .حكومة التوافق الوطني المتوقع تشكيلها في أعقاب لقائه مع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل

وقالت المصادر إن ثالثة لقاءات سرية عقدها نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق 
فيها عزام األحمد في القاهرة بعد عيد ، مسؤول ملف المصالحة »فتح«مع عضو اللجنة المركزية لحركة 

  .األضحى، سجلت اختراقاً مهماً في ملف المصالحة
وأضافت أن عباس تخلى عن اصراره على ترشيح فياض، وأن البحث جار حالياً عن شخصية فلسطينية 

  .مقبولة من الحركتين لرئاستها وتشكيل حكومة لديها القدرة على العمل والحركة
األحمد في ملفات المصالحة، خصوصاً الحكومة، -حث خالل لقاءات أبو مرزوقوأوضحت أنه تم الب

وقالت إن البرنامج الجديد . والقيادة الموقتة، والعمل على التوافق على برنامج سياسي كفاحي وطني
 26التي وقعتها الفصائل، بما فيها حماس في ) وثيقة األسرى(سيرتكز أساساً الى وثيقة الوفاق الوطني 

وأضافت أن الحركة تقبل كل ما جاء في الوثيقة باستثناء التفويض الممنوح . 2006عام ) يونيو(ان حزير
للرئيس عباس في التوصل الى أي اتفاقات مع اسرائيل، وترغب في وضع ضوابط لهذا التفويض حتى 

  ضالً عن ولفتت الى أن مواقف عباس السياسية اقتربت اخيراً من مواقف الحركة، ف. ال يكون مفتوحاً
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 23مشعل في القاهرة في -التفاهم على معظم النقاط في ملف المصالحة، ما يبشر بأن يتوج لقاء عباس
  .الجاري باتفاق على تنفيذ بنودها وإنهاء االنقسام

  17/11/2011الحياة، لندن، 
  

   لتولي رئاسة الحكومة المقبلعباسفياض ال يزال مرشح : أبو شهالالنائب  .7
سالم فياض ما زال مرشح الرئيس . لنائب فيصل أبو شهال القيادي في حركة فتح، أن د أكد ا- معا-غزة

محمود عباس لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن قضية اختيار رئيس الوزراء ستبقى متروكة للّقاء الذي 
  .سيحاول الرئيس عباس أن يعرض فيه لماذا يريد فياض، وقد يكون فياض رئيس الوزراء أو ال يكون

أنه جرى اإلعداد للّقاء بين مشعل وعباس بشكل جيد وسيعقد في " معا"ح أبو شهال في حديث لـ وأوض
وقت قريب جداً وسيكون هاما ولن يترك مجاال للفشل ألن الفشل سيكون ضارا جدا للوضع الفلسطيني 

  .إال أن نتائج هذا اللقاء ما زالت غير معروفة
  16/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  لن نسمح بعودة الفلتان األمني :  في غزةيةالداخل .8

قالت وزارة الداخلية واألمن الوطني إن األمن مستتب في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد 
  . لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين

لغزية أخذ الثأر األجهزة األمنية قد تابعت محاولة إحدى العائالت ا"وقالت في بيان صحافي األربعاء، إن 
البنها المقتول في محافظة سيناء في جمهورية مصر الشقيقة، وأجبرتها على احترام القانون السائد في 

  ". قطاع غزة
وأكدت الوزارة أن أحداث القضية بكاملها وقعت في الجانب المصري ولن تسمح ألحد بتجاوز األمن 

   . والقانون في قطاع غزة
ي مع الجهات األمنية المصرية للتعاون على حفظ األمن لدى الجانبين ونوهت إلى أن اتصاالت تجر

وكان الداعية أحمد العمصي قتل في مدينة رفح المصرية على يد مواطن . المصري والفلسطيني
مصري، حيث أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية لدى زيارة منزل عائلته التزام حكومته بالعمل الجاد 

  .تهمللقبض على قتلته ومحاكم
  16/11/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  األجهزة األمنية في غزة تكشف عن عميل حاول تسليم مقاوم فلسطيني لالحتالل .9

كشفت مصادر أمنية فلسطينية في غزة، النقاب عن إلقاء القبض على فلسطيني عميل لالحتالل، : غزة
ئيلي بالقرب من الحدود الشمالية لقطاع أثناء خداعه ألحد أفراد المقاومة ومحاولة تسليمه للجيش اإلسرا

  . غزة
األمني التابع لوزارة الداخلية في غزة، فإن العميل الذي كانت تدور حوله شبهات " المجد"وبحسب موقع 

شاب ينتمي للمقاومة الفلسطينية، إلى المنطقة ) نوفمبر/ تشرين ثاني5(يوم عرفة "أمنية اصطحب في 
  . يلي سيناي شمال قطاع غزة، بهدف تسليمه للجيش اإلسرائيليالتي كانت تعرف باسم مستوطنة إ
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وبعملية أمنية معقدة استطاعت المقاومة إلقاء القبض على العميل قبل أن "وبحسب وصف التقرير، فإنه 
يسلم المقاوم للوحدات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي، واعترف أنه كان يريد إلهاء المقاوم لحين غياب 

وأوضح التقرير أن  ".يل، بما يمكن الوحدات الخاصة من الوصول إليه واعتقالهالشمس ونزول الل
  .المقاومة سلمت العميل للجهات األمنية المختصة ليتم التعامل معه وفق اإلجراءات والقانونية

 16/11/2011قدس برس، 
  

  نتحفظ على فياض ونأمل االتفاق على حكومة تحظى بالتوافق الوطني: الرشق .10
أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن خيار التسوية : صالح جمعة - القاهرة

السياسية مع العدو اإلسرائيلي قد فشل ووصل إلى طريق مسدود، وأن خيار المقاومة أثبت جدواه، وأن 
 وقال الرشق الموجود. المقاومة بكافة أشكالها يجب أن تصبح عنوانا للشعب الفلسطيني للمرحلة القادمة

عبر الهاتف، نحن نتحفظ على سالم فياض، ونأمل االتفاق على حكومة » الشرق األوسط«في سوريا، لـ
الحركة حريصة على إنجاح لقاء خالد مشعل رئيس المكتب «: وأضاف الرشق. تحظى بالتوافق الوطني

مة لشعبنا السياسي لحماس والرئيس محمود عباس، ونأمل أن يكون اللقاء عالمة فارقة تؤسس لمرحلة مه
الفلسطيني، خاصة في ضوء انسداد أفق التسوية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود في ظل الموقف 

  .»األميركي المنحاز بالكامل إلسرائيل وموقفها المتعنت في األمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو
  17/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  مة عن فياض للحكوبديالًحماس ترحب بترشيح فتح  .11

أنها ستطرح بديالً عن سالم فياض " فتح"، بإعالن حركة "حماس"رحبت حركة المقاومة اإلسالمية 
لتشكيل حكومة التوافق الوطني، بغية تسهيل تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين برعاية مصرية 

  . أيار الماضي/في القاهرة مطلع مايو
-11-16صالح البردويل في تصريح صحفي اليوم األربعاء . د" حماس"وقال القيادي البارز في حركة 

، إن من شأن إنجاز تشكيل حكومة التوافق تسهيل المضي في كثير من ملفات المصالحة األخرى 2011
  . ” وبخاصة األمن واالنتخابات والمصالحة المجتمعية

مة، وتمسكت بأنه ال عارضت منذ بدء توقيع اتفاق المصالحة تولي فياض رئاسة الحكو" حماس"وذكر أن 
يجوز لطرف أن يفرض على الطرف اآلخر ما يتعلق بتنفيذ بنود االتفاق الذي يجب أن يتم بالتوافق 

 .وليس باإلمالء 
  16/11/2011فلسطين اون الين، 

 
  حماس تحذر االحتالل من المساس بجسر باب المغاربة .12

، االحتالل من مغبة اإلقدام على هدم 2011-11-16، األربعاء "حماس"حذرت حركة المقاومة اإلسالمية 
جسر باب المغاربة، وقالت الحركة في بيان صحفي، تعقيبا على مخطط االحتالل لهدم جسر باب 

إنَّنا في حركة حماس نحذّر االحتالل من مغبة هذا العمل اإلجرامي الذي : "المغاربة خالل ثالثين يوما
، ونعده استهتارا بمشاعر األمة اإلسالمية، وتعديا صارخًا يستهدف جزءا ال يتجزأ من المسجد األقصى

  ". على المقدسات
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المساس بجسر باب المغاربة : "وأكدت أن تنفيذ االحتالل لهذا المخطط ستكون له عواقب وخيمة، قائلة
  ". انتهاك لحرمة المسجد األقصى المبارك التي تمثّل خطا أحمر لشعبنا وأمتنا

لسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية إلى هبة جماهيرية نصرة لألقصى، كما دعت جامعة ودعت شعبنا الف
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى التحرك العاجل لمنع عدوان االحتالل على المسجد 

 ". األقصى
 16/11/2011فلسطين اون الين، 

  
  يجابيإخطاب الرئيس عباس : رضوان .13

طاب الرئيس محمود عباس خالل مهرجان إحياء الذكرى السابعة لرحيل  رحبت حركة حماس بخ:غزة
:" وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس .الرئيس ياسر عرفات، واصفا إياه بااليجابي

 ".إن خطاب عباس يتضمن مضامين ايجابية تجاه المصالحة وحركة حماس وقضايا وطنية أخرى
أن عباس تحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية والشراكة والقيادة " معا"وأضاف رضوان في حديث ل

، مشيرا إلى تصريحات "المشتركة، وكذلك عن المقاومة الشعبية التي هي جزء من مقاومة االحتالل
وأعرب عن أملة أن تتوج الروح االيجابية  .الرئيس عن عدم العودة إلى المفاوضات المذلة على حد قولة

 في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل قيادة مشتركة وتبني استراتيجة متوافق بلقاء مشعل عباس
  .عليها

 17/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

   على محمل الجدقطاع غزة ضد "إسرائيل" بأخذ تهديدات تطالب "الجهاد" .14
تهديدات اإلسرائيلية  قال نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد االسالمى في فلسطين إن ال: وكاالت- غزة

يجب أن تؤخذ على  بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة ردا على إطالق الصواريخ من القطاع
وقال عزام في تصريحات صحفية إنه حال نفذت إسرائيل تلك . محمل الجد رغم كونها غير جديدة

الجهاد جزء من هذا التهديدات فليس أمام الشعب الفلسطيني سوى الدفاع عن نفسه، ونحن فى حركة 
الشعب الذي يدافع عن حققه وعن نفسه ومقدساته داعيا العالم إلى اتخاذ موقف تجاه هذه التهديدات التي 

  .تعد خرقًا واضحا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية 
  17/11/2011الدستور، عمان، 

  
  اء االنقسامابقاء تنفيذ اتفاق المصالحة بيد فتح وحماس لن يفضي النه: جميل مزهر .15

اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر األخبار الواردة في وسائل االعالم حول : غزة
على استبعاد الدكتور سالم فياض من قائمة المرشحين لرئاسة وزراء ” حماس”و” فتح“اتفاق حركتي 

ان يجب استكمالها بتحديد معايير الحكومة االنتقالية اذا ما صحت خطوة باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة ك
  .تسمية رئيس الوزراء

تأكيد الجبهة على أن ابقاء تنفيذ االتفاق رهنا بيد “صوت الشعب “وجدد مزهر في مقابلة مع اذاعة 
لن يفضي إلى إنهاء حقيقي لالنقسام، وسنبقى نراوح في المكان نفسه، داعياً إلى ” حماس”و” فتح“حركتي 
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وقع اتفاق المصالحة في القاهرة عبر دعوة اللجان الخمس المسؤولة عن ضرورة مشاركة جميع من 
  .الملفات الرئيسة لتحقيق انجاز شامل وبالتوازي في جميع هذه الملفات

  . عدوانية ومتطرفة تجاه شعبناإسرائيليةوحذر من نوايا 
  17/11/2011الحياة الحديدة، رام اهللا، 

  
  ومةيكشف عن اعتقال خليتين للمقا" الشاباك" .16

اإلسرائيلي، أمس بنشر تفاصيل اعتقال خليتين عـسكريتين جـرى          " الشاباك"سمح جهاز   : القدس المحتلة 
اعتقالهما في بيت لحم ونابلس خالل الشهرين الماضيين، وينسب لهما تنفيذ عمليات إطالق نار وتفجيـر                

ض على خليتـين للمقاومـة      وذكرت القناة اإلسرائيلية السابعة أن جيش االحتالل ألقى القب        . عبوات ناسفة 
  . الفلسطينية كانتا تنشطان في الضفة المحتلة

 17/11/2011الشرق، الدوحة، 
  

  "إنقاذ القدس" تطالب وزراء الخارجية العرب بالدعوة لقمة "الشعبية" .17
 في العاصمة طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماع مجلس الجامعة العربية المنعقد :رام اهللا
 - مدريد "ونتائج مسيرة  ة الرباط،إلدراج سياسة تهويد القدس واالستيطان في الضفة الغربيةالمغربي
  .على جدول أعمالها، والدعوة لعقد قمة عربية طارئة لذلك" أوسلو

 التخاذ إجراءات عربية سياسية ) 16/11(األربعاء " قدس برس"تلقته  ودعت الجبهة في بيان صحفي
   .عة دولة االحتالل وسحب السفراء العرب من تل أبيببما فيها مقاط"ودبلوماسية 

 16/11/2011قدس برس، 
  

  "الموساد"أمر السفارات اإلسرائيلية في الخارج بفرض مقاطعة على جهاز يليبرمان  .18
كشفت مصادر في الخارجية اإلسرائيلية، أمس، أن الوزير أفيغدور ليبرمان أمـر الـسفارات              : تل أبيب 

، وذلـك احتجاجـا     )المخابرات الخارجية (» الموساد«بفرض مقاطعة على جهاز     اإلسرائيلية في الخارج    
  .على فرض إسناد مهمات خارجية للجهاز يفترض أن تتوالها وزارة الخارجية

وعدم إطالع الجهاز على    » الموساد«وأمر ليبرمان بأال ترسل نسخ عن تقارير السفارات في الخارج إلى            
وحجـب المعلومـات    .  والبعثات الدبلوماسية اإلسرائيلية في الخارج     تعليمات وزارة الخارجية للسفارات   

  .االستخبارية التي تجمعها الوزارة عن نشاطات تتعلق بإسرائيل في مختلف دول العالم
بدور ناشط مع عدة دول في العالم، ومـن         » الموساد«وقالت تلك المصادر إن ليبرمان غاضب من قيام         

. زارة على معلومات مهمة للعالقات الخارجية بين إسرائيل ودول العالم         امتناع هذا الجهاز عن إطالع الو     
، ديفيـد   »الموسـاد «بالنسبة إليه، كان تولي أحد أقطاب       » القشة التي قصمت ظهر البعير    «وأضافت أن   

  .ميدان، مهمة السعي للمصالحة مع تركيا وإجرائه لقاءات علمت للوزارة مما ينشر في الصحف
مان في انزعاج عدد من المسؤولين في الوزارة، على الرغم من أنهم غير راضـين               وقد تسبب قرار ليبر   

وقال هؤالء إن ليبرمان يتصرف بأسلوب يعتمـد العواطـف والغرائـز ولـيس              . »الموساد«عن نشاط   
وأضافوا إن بإمكان ليبرمان معالجة قضية كهذه بطرق أخرى، لكن أسلوبه الحـالي             . المسؤولية السياسية 
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ببـساطة  «وقال أحد المقربين إليه، إنـه       . مصالح الوزارة والعمل الدبلوماسي في إسرائيل     يلحق ضررا ب  
 .»تصرف غير مفهوم ويخلق أزمة من ال شيء

 17/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  األوسط سباق تسلح نووي في الشرق إلى نووية سيؤدي أسلحة على إيرانحصول : باراك .19
اك الذي تضرر في اآلونة األخيرة من الثرثرة الزائـدة فـي وسـائل              وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود بار    

  .عاد وكرر هو بنفسه الحديث حول الموضوع ذاته, اإلعالم حول موضوع النووي اإليراني
محذرا من ان حصول طهران على اسلحة نووية سيؤدي الى          , وطالب باراك بتشديد العقوبات على إيران     

  . حيث تسعى السعودية ومصر الى امتالك مثل هذه االسلحة ايضاسباق تسلح نووي في الشرق االوسط،
إذا تحولت إيران لنووية فليس من الممكن منع السعودية وتركيا ومصر أن تحذو حذوها               " باراك وأضاف

على حد  , "وعليه فإن هذا األمر سيفتح سباقا للتسلح النووي في المنطقة وسيكون تحت أيدي غير مسئولة              
إن حكومة جديدة في مصر برئاسة اإلخوان المسلمين لـن تتـردد فـي              "اك ذلك قائال    وبرر بار , تعبيره

  ".الحصول على هذا النوع من السالح
إنني متمـسك   "أجاب باراك   , في حال انعدام الخيارات الدبلوماسية لمعالجة هذا الملف؟       : وردا على سؤال  

  ".لى الطاولةبالجواب اإلسرائيلي المتكرر نحن لم نلقي أي من الخيارات من ع
إن بـاراك   "من حزب كاديما ردا على تصريحات باراك        " يوفال حسون "ومن جانبه قال عضو الكنيست      

هو الذي يقود العملية الدعائية بصدد إيران وأنه مسئول عن الكثير من الفشل الذي منيت بـه الحكومـة                   
  ".الحالية في عهده

  17/11/2011، موقع عكا اون الين
  

  ضد الفلسطينيين سترجعها سنوات إلى الوراء" إسرائيل "استراتيجية :موفاز .20
اإلسرائيلية عن شاؤول موفاز رئيس لجنـة الخارجيـة واألمـن           " هآرتس"نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 

إن استراتيجية إسرائيل ضد الفلسطينيين سترجعها سنوات إلى الوراء، وستـسير بهـا             "بالكنيست، قوله   
  ". وهذا هو الخطر األكبر على إسرائيلبقفزات كبيرة نحو دولة قومية،

خالل كلمته أمام افتتاح جلسة اللجنة إن الـسياسية اإلسـرائيلية الحاليـة كارثـة بالنـسبة                 " موفاز"وقال  
  ".إلسرائيل، مضيفا أن هذا يمكن أن يؤدى إلى كارثة كبيرة فى المستقبل تمس بصورة إسرائيل

  16/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "الرصاص المصبوب"عملية  في اآلن ليس كما كان "إسرائيل" وضع :سابقئيلي قائد إسرا .21
اإلسرائيلي األسبق العميد أمنون ليبكن شاحك ، خـالل         " العسكرية"قال قائد هيئة األركان     : القدس المحتلة 

مقابلة مع إذاعة الجيش رداً على تصريحات قائد الجيش بيني غينس حول وجوب القيام بعملية عـسكرية                 
توفر إلسـرائيل   " الرصاص المصبوب "أنه خالل فترة الحرب على غزة في إطار عملية           بيرة في غزة،  ك

  .غطاء دعم دولي، إال أن الوضع اآلن يختلف وال يتوفر ذلك الغطاء
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، معرباً اعتقاده بأن    "الرصاص المصبوب "ولفت إلى أن وضع إسرائيل في العالم اآلن ليس كما كان إبان             

  ".ية علي غزة صحيح في الوقت الحاليالقيام بحرب ثان
  16/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  "إسرائيل" تهددسقوط األسد قد يؤدي إلى إقامة إمبراطورية إسالمية : جنرال إسرائيلي .22

حذر رئيس الطاقم السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، عاموس جلعاد، مـن سـقوط               : تل أبيب 
وقال، خالل لقاء قصير مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن هذا السقوط سيقود            . وريانظام بشار األسد في س    

وقـال جلعـاد، وهـو أحـد        . لتشكيل إمبراطورية إسالمية في الشرق األوسط بقيادة اإلخوان المسلمين        
تـشكيل إمبراطوريـة    «المعروفين بدعوته الدائمة إلى استئناف مفاوضـات الـسالم مـع سـوريا، إن               

يهدد إسرائيل بالخطر، وذلك ألن هذا تنظيم يسير وفقا آليديولوجية معلنة تدعو إلى محـو               ) اإلخوان(لـ
وأضاف أن هدف اإلخوان المسلمين هو إقامـة إمبراطوريـة إسـالمية تحـيط              . »إسرائيل من الوجود  

ودعا جلعاد إلـى مجابهـة مخطـط اإلمبراطوريـة          . بإسرائيل من كل جانب، األردن وسوريا ومصر      
ن طريق تحسين العالقات اإلسرائيلية مع تركيا وإعادة الحياة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين             اإلسالمية ع 

  . وإقامة جسور مع دول عربية تجابه المخطط النووي اإليراني
 17/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ترفض اإلدانة الفرنسية لالستيطان في القدس وتؤكد أن البناء فيها مستمر" إسرائيل" .23

ردت وزارة الخارجية اإلسرائيلية على انتقاد فرنسا لقرار حكومة تل أبيـب بنـاء              ): فلسطين(صرة  النا
مئات الوحدات االستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العالقات بـين تـل                  

ية إصـابة القنـصل     أبيب وباريس توترا، تمثل أخيرا باستدعاء السفير اإلسرائيلي لدى باريس على خلف           
  .الفرنسي في غزة

من حق إسـرائيل البنـاء فـي        "فقد أكدت مصادر سياسية مسؤولة في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنه           
  .، على حد تعبيره"أعمال البناء كانت وال تزال مستمرة في المدينة"، مشيرة إلى أن "عاصمتها الموحدة

 المصادقة على بناء ثمانمائة وحدة استيطانية جديدة فـي          يأتي هذا الموقف في أعقاب إدانت فرنسا لقرار       
استفزاز جديد من جانـب     "القدس، حيث وصف الناطق بلسان وزارة الخارجية في باريس هذا القرار بـ             

الحكومة اإلسرائيلية في الوقت الذي تحاول فيه األسرة الدولية اسـتئناف المفاوضـات بـين الجـانبين                 
  ".اإلسرائيلي والفلسطيني

إن المستوطنات تتنافى والقـانون الـدولي وهـي    "ال الناطق الفرنسي في بيان أصدره بعد ظهر اليوم  وق
تشكل عقبة بوجه إحالل سالم عادل ودائم ستكون القدس في نطاقه عاصمة للدولتين اللتين ستعيشان جنباً                

  ".إلى جنب
  16/11/2011قدس برس، 
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  داء على الفلسطينيين حاخامات مدرسة دينية يشجعون االعت":رتساه" .24
الدينيـة فـي مـستوطنة      › عود يوسف حاي  ‹العبرية قيام حاخامات في مدرسة      › هارتس‹كشفت صحيفة   

وأضافت الصحيفة،  .بالقرب من نابلس بتشجيع الطلبة على االعتداء على الفلسطينيين وأمالكهم         › يتسهار‹
› يتـسهار ‹مويل المدرسة الدينية فـي  أوصت الحكومة بوقف ت › الشباك‹أن المخابرات العامة اإلسرائيلية     

  .بعد حصولها على معلومات مفادها ان الحاخامات يشجعون الطلبة باالعتداء على الفلسطينيين
ويقف على رأس المدرسة الدينية والتي تضم مئات الطلبة الحاخام يتسحاك شبيرا، الـذي كتـب كتـاب                  

، كما أيد نشر الكتاب العشرات من       )االغيار(ب  والذي يسمح حسب التوراة بقتل أطفال العر      › توراة الملك ‹
  .الحاخامات في اسرائيل

  17/11/2011، الدستور، عمان
  

  الكتب المدرسية اإلسرائيلية تربي على التفرقة العنصرية ضد العرب: "إسرائيل"باحثة في  .25
رية في القـدس،     خلصت الباحثة اإلسرائيلية وأستاذة علم التربية في الجامعة العب         : يو بي آي   -تل أبيب   

البروفيسور نوريت بيلد إلحنان، إلى أن الكتب المدرسية اإلسرائيلية تربـي علـى التفرقـة العنـصرية                 
  .ضد العرب، وتشجع على التعامل معهم على أنهم مشكلة ديموغرافية) أبارتهايد(

يد للباحثة  أمس أن االستنتاجات التي توصلت إليها إلحنان تضمنها كتاب جد         » معاريف«ونشرت صحيفة   
األبارتهايد اإلسرائيلي ليس مجموعة قوانين عرقية فحسب، وإنما        «سيصدر قريباً باإلنكليزية وجاء فيه إن       

  .»طريقة تفكير تجاه العرب
  17/11/2011، الحياة، لندن

  
  سجن الدامون ال يصلح اليواء البشر: مدير مصلحة السجون االسرائيلية .26

 اهارون فرانكو بان سجن الدامون المقام على جبل الكرمـل فـي             قر مدير مصلحة السجون االسرائيلية    أ
المخـصص العتقـال    » نافيـه ترتـسيا   «مدينة حيفا ال يصلح اليواء البشر ويجب اغالقه، كذلك سجن           

  .االسيرات
جاء ذلك خالل نقاش اجرته لجنة الداخلية حول ظروف السجون، معلنا ان مصلحة السجون قد خصصت                

  .قامة سجن جديد في المناطق الجنوبية بدال من السجنين مليون شيقل ال40مبلغ 
  17/11/2011، الدستور، عمان

  
  "الحل الدائم"األسرى الفلسطينيون يرفضون ربط مصير تحريرهم بـ  .27

في سجون االحتالل اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية إلى القيام " الحركة الوطنية األسيرة"دعت : رام اهللا
  ".والتوقف عن تجاهل هذه القضية"لوطنية تجاه األسرى، بواجبها ومسؤولياتها ا

نسخة عنه، موقع بأسماء الفصائل الفلسطينية، عن " قدس برس"وأعربت الحركة في بيان لها وصل 
رفضها للتصريحات المتكررة بربط مصير تحرير األسرى  بالحل النهائي مع االحتالل، معتبرة أن ذلك 

  ".جز والفشل للقيادة الفلسطينيةتقاعساً وتعبيراً عن الع"يعتبر 
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الوقت الذي فشلت فيه القيادة من تحرير األسرى طوال عقدين "وأضاف بيان الحركة األسيرة أنه وفي 
من المفاوضات؛ تمكن أسر جندي واحد من تحرير مئات األسرى، في نفس الوقت لم يتم اإلفراج خالل 

  ".وا بقتل إسرائيليينعشرين عاماً من المفاوضات سوى عن ثالثة أسرى أدين
وبغض النظر عن موقف بعضهم من المفاوضات؛ فإنهم يرفضون وبشكل مطلق "وأكد األسرى أنه 

  ".استئناف هذه المفاوضات قبل اإلفراج الشامل عن األسرى
إن األولوية القصوى في عملية إطالق سراح األسرى يجب أن تعتمد معايير وأولويات : "وتابع البيان

فصائلية وتعتمد األقدمية واألحكام المؤبدة والعالية، إضافة إلى الحاالت المرضية المزمنة وطنية وليست 
  ".والنساء واألطفال دون تمييز

  16/11/2011قدس برس، 
  

  موقوفو نهر البارد يضربون عن الطعام في سجن رومية": الجئ نت" .28
 زال أهلنا الالجئون الفلسطينيون ما زالت قضية مخيم نهر البارد تتفاعل وتتفاقم على عدة محاور، وما

  ..هناك عانون األمرين من سوء إدارة الجهات المعنية وإهمالها وفساد بعضها
 موقوفاً، حيث ما زالوا منذ أربع سنوات بال 31أخيراً تفاقمت قضية الموقوفين الفلسطينيين، وعددهم و

  .محاكمة، أو إفراج، ينتظرون العدالة وإطالق سراحهم
أن الموقوفين بدأوا إضراباً عن الطعام منذ فجر يوم السبت الماضي في » الجئ نت «وعلمت شبكة

، وقد بدأت حاالت اإلغماء تحدث بينهم، وليل أمس نُقل عشرون موقوفاً من سجن )12/11/2011(
رومية إلى مستشفى ضهر الباشق، وبينهم ثالثة من موقوفي نهر البارد، وهم رأفت خليل وأحمد محمد 

  .معين بديع وهبه الذي يرفض تناول الطعام في المستشفى قبل تحقيق مطالبهمأحمد، و
يذكر أن صرخة الموقوفين وأهاليهم تصدح بال مجيب منذ أربع سنوات، بعد أن تلقوا الوعود بالمحاكمة 

وقد أثار قضيتهم مع الرئيس نجيب ميقاتي وفد حركة حماس الي زاره برئاسة . العادلة منذ ذلك الوقت
  .14/11/2011بركة صباح اإلثنين في علي 

قد تلقّت في وقت سابق نداء يناشد الشرفاء التضامن مع الموقوفين المظلومين » الجئ نت«وكانت شبكة 
من أهالي مخيم نهر البارد في السجون اللبنانية، والذين لم يصدر أي حكم بحقهم، وما زالوا موقوفين 

يوم، وخصوصاً أن أهلهم يعانون من ضيق العيش وشظفه، على ذمة التحقيق منذ أربع سنوات حتى ال
  .وال يجد معظمهم المعيل ألطفالهم والسند لعوائلهم

  16/11/2011، موقع الجئ نت
  

  "اإلبراهيمي"المحطة الثانية بعد تهويد " األقصى"تهويد : هيئة مقدسية تحذّر .29
سرائيلي يولى إدليشتاين بتخصيص حذرت هيئة مقدسية من الدعوة التي أطلقها وزير اإلعالم اإل: القدس

، والذي يطلق عليه )19/11(يهودي لمواجهة جمع الثورات العربية، ولجعل يوم السبت المقبل " سبت"
يوم نصرة وتأكيد على يهودية المسجد اإلبراهيمي الذي كان قد ضم إلى قائمة " سبت حياة سارا"اليهود 

  .هود فقط  دون غيرهمباعتباره للي" اإلسرائيلية"المواقع األثرية 
" قدس برس"وأكدت األمانة العامة المؤتمر الوطني الشعبي في القدس المحتلة في بيان صحفي تلقت 

، أن هذه الدعوة، التي صدرت بعد اعتراف منظمة اليونسكو بعضوية )16/11(نسخة عنه اليوم األربعاء 
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مية والمسيحية ومنها المسجد األقصى وقبر بداية لالستيالء المباشر على المقدسات اإلسال"فلسطين، تعتبر 
  ".راحيل والعديد من المواقع األثرية و الدينية األخرى

التصدي بكل الوسائل لالعتداءات "ودعت األمانة العامة األمة العربية وجماهير فلسطين خاصة إلى 
هذه الخطوة ، محذرة في الوقت نفسه من عواقب "اإلسرائيلية للحفاظ على هذه األماكن وقدسيتها

  .اإلسرائيلية وتمريرها، مؤكدة أن المسجد األقصى سيكون هو المحطة الثانية مباشرة، حسب تحذيرها
  16/11/2011قدس برس، 

  
  زحف استيطاني صامت يهدد حي المصرارة في القدس .30

يخوض تجار وسكان حي المصرارة الفلسطيني التجاري في القدس الشرقية : القدس ـ ماجدة البطش
 ضد االستيطان الذي يهدد محالتهم وبيوتهم، عبر مالحقات قضائية وإصدار أوامر إخالء لهم معركة

  .إلسكان عائالت يهودية مكانهم
والمصرارة حي تجاري يقع على بعد عشرات األمتار من باب العمود، المدخل الرئيسي لمدينة القدس 

  .تقطن في الحي ثماني عائالت يهوديةالقديمة المحتلة، والى جانب العائالت العربية الفلسطينية، 
وتعمل الجمعيات االستيطانية اليهودية بصمت في هذا الحي في إطار سياسة تهويد األحياء الفلسطينية في 
القدس الشرقية، وتغيير السكان وهوية المكان، خالفا لنشاطها في حي الشيخ جراح الذي تعلن عن 

  .مشاريع إسكانية وتجارية فيه
  17/11/2011، اهللاأليام، رام 

  
  االحتالل يستولي على أرض في حي الثوري بسلوان  .31

 مترا 850استولت بلدية االحتالل االسرائيلي في القدس على قطعة أرض مساحتها :  وكاالت-غزة
مربعا في حي الثوري ببلدة سلوان، ليصار الى تحويلها لحديقة تلمودية تتبع لسيطرة سلطة الطبيعة 

ودعت اللجنة في بيان المجتمع المحلي والدولي إلى . ا افادت لجنة الدفاع عن البلدةاإلسرائيلية، على م
  .التحرك الجاد لوقف التصعيد اإلسرائيلي في استهداف األرض واإلنسان الفلسطيني

  17/11/2011، الدستور، عمان
  

  يدين اعتقاَل االحتالل الصحفيةَ إسراء سلهب"  الفلسطينيينمنتدى اإلعالميين" .32
أدان منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، بشدة اعتقال االحتالل الصهيوني الصحفية إسراء سلهب، : غزة

المختص بشئون األسرى على قناة القدس الفضائية، وطالب باإلفراج الفوري " أحرار"مقدمة برنامج 
نسخةً " عالمالمركز الفلسطيني لإل"تلقى ) 11-16(وقال المنتدى في بيانٍ مساء اليوم األربعاء  .عنها

 عصر اليوم األربعاء استدعت شرطة االحتالل في القدس الزميلة 4:00عنه، إنه في حوالي الساعة 
لمقرها في مركز المسكوبية، وبعد نحو ساعتين من احتجازها هاتفت سلطات )  عاما26(إسراء سلهب 

  .ب لعملية االستدعاء أو االعتقالاالحتالل ذويها وأبلغتهم أن إسراء ستبقى موقوفة لديهم دون إبداء األسبا
  16/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  "مخطط برافر"مؤسسة النقب لألرض واإلنسان تحذر من التعاطي مع مسوقي  .33
حذرت مؤسسة النقب لألرض واإلنسان أهالي النقب وخاصة أصحاب األرض في النقب : 48فلسطينيو 

وم الذي يهدف الى تصفية أمالك العرب في النقب ومصادرة من التعاطي مع مروجي مخطط برافر المشئ
كما وجهت مؤسسة . أرضهم تحت وسائل اإلغراء بالمال والتعويضات تارة والتهديد والوعيد تارة أخرى

النقب النداء إلى أعضاء اللجان المحلية في القرى غير المعترف بها للقيام بحملة توعية للسكان حول هذا 
دق باهل النقب والذي سيؤدي حال القبول به او تطبيقه إلى نكبة جديدة تحل بعرب المخطط وخطره المح

  .النقب
  16/11/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
   قرب تل أبيب ناكتشاف أول نقش بالعربية حفره صليبيو .34

 800 عثر خبير إسرائيلي في علم اآلثار على نقش باللغة العربية حفره قبل : أ ف ب-القدس المحتلة 
انه اكتشاف ال سابق له ألنه لم يعثر «: وقال موشيه شارون. صليبيون قرب تل أبيب وفك رموزهسنة 

  .»حتى اآلن في كل الشرق األوسط على أي نقوش بالعربية كتبها صليبيون
 مكتوبة 1229تمكنت في الفترة األخيرة من تحديد كلمات فريدريك الثاني ملك القدس عام «: وأضاف

المبنى «وأوضح أن . »لى كتلة من الرخام الرمادي على مبنى في منطقة تل أبيببالعربية ومنقوشة ع
 سنتيمتراً، كان في األساس في حرم مرفأ 50 سنتمتراً بعرض 60حيث عثر على هذا النقش البالغ طوله 

  .»يافا القديمة التي حصنها اإلمبراطور الجرماني فريدريك الثاني
 سيطر عليها اإلمبراطور فريدريك الثاني الذي عارض حظراً وتذكر في النقش أسماء المناطق التي

الستعادة أراض ) 1229-1228(صادراً عن البابا غريغوريوس التاسع وقاد الحملة الصليبية السادسة 
  .فُقدت في مملكة القدس منذ أن سيطر عليها صالح الدين

الثاني الذي كان يتكلم العربية، مع لكن بعدما حصن يافا وبدالً من اللجوء إلى السالح تفاوض فريدريك 
الكامل بن العادل األيوبي سلطان مصر وصوالً إلى اتفاق تمكن اإلفرنج بموجبه من استعادة القدس 

فريدريك الثاني صديق المسلمين والشغوف بالحضارة «: وقال شارون .والناصرة وبيت لحم ومحيطها
  .»دون إراقة قطرة دم واحدةاإلسالمية هو الصليبي الوحيد الذي حقق أهدافه من 

  17/11/2011، الحياة، لندن
  

  فلسطيني وأفغانية يفوزان بجائزة اليونسكو لتعزيز التسامح   .35
مادانجيت " امس منح جائزة ) اليونيسكو(أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : نيويورك

انية أناركالي هوناريار والناشط الفلسطيني خالد لتعزيز التسامح والالعنف لكل من الناشطة األفغ" سينغ 
وحسب راديو األمم المتحدة فقد فاز أبو عواد بالجائزة تقديرا لجهوده في تعزيز التسامح . أبو عواد

والسالم من خالل عمله في منتدى العائالت الثكلى الذي يجمع أسرا فلسطينية وإسرائيلية فقدت أبناءها 
ومنحت الجائزة لهوناريار اللتزامها وعملها الدؤوب من أجل تحسين . بسبب الصراع بين الجانبين

ـُثل الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واالحترام  أوضاع النساء واألقليات في أفغانستان وتعزيز م
  . المتبادل والتسامح

  17/11/2011، الدستور، عمان
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  في غزةنصف المجتمع أطفال ونسبة الفقر بينهم األعلى : "اإلحصاء" .36

  أطفال غزة أكثر فقراً من أطفال الضفة الغربية
 إن معدل الفقر بين األسر الفلسطينية وفقاَ ألنماط  في بيانقال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

في قطاع غزة، وشكل % 31.9في الضفة الغربية و% 16.0؛ 2010في العام % 21.4بلغ   االستهالك
في الـضفة % 19.0من مجموع األطفال؛ بواقع % 26.9 الفقر ما نسبته األطفال الذين يعانون من حالة

كما يالحظ ارتفاع الفقر بين أسر قطاع غزة التي لديها .   في قطاع غزة لنفس الفترة% 38.4الغربية و
  .في الضفة الغربية% 46.2من إجمالي األسر الفقيرة لديها أطفال، مقابل % 53.8أطفال؛ 

  أطفال في سوق العمل
 سنة هم أطفال عاملين 14-5من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية % 6.0 ألف طفل؛ 65الي حو

في قطاع غزة، ومن الواضح % 3.1في الضفة الغربية و% 8.0؛  2010سواء بأجر أو بدون أجر عام 
  .%4.2مقارنة باألطفال اإلناث؛ % 7.7أن نسبة األطفال الذكور المنخرطين في العمل هي األعلى؛ 

في % 7.5؛ %5.6وبلغت نسبة األطفال الملتحقين بالمدرسة والمنخرطين أيضاَ في عمالة األطفال 
بين األطفال الذكور الملتحقين بالمدرسة مقابل % 7.2في قطاع غزة، وبلغت % 3.0الضفة الغربية و 

  .بين اإلناث% 4.0
  تسرب أعلى بين اإلناث في المرحلة الثانوية

بين الذكور % 1.0؛ 2009/2010رحلة التعليم األساسي في العام الدراسي بلغت نسبة التسرب في م
بين % 2.1بين الذكور مقابل % 1.9وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة . اإلناث بين% 0.7مقابل 
من جهة أخرى، بلغت نسبة الرسوب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي  .اإلناث
  الذكوربين % 1.8؛ 2009/2010

بين % 1.0بين الذكور و% 1.2أما في مرحلة التعليم الثانوي فبلغت هذه النسبة .  بين اإلناث% 1.6و
  .اإلناث

  ...أطفال ذوي إعاقة ذكور أعلى من اإلناث
في الضفة الغربية % 1.6؛ 2011من األطفال في األراضي الفلسطينية لديهم إعاقات عام % 1.5
من األطفال الذكور هم % 1.8بة لتوزيع اإلعاقة حسب الجنس هناك في قطاع غزة، أما بالنس% 1.4و

  .من اإلناث% 1.3ذوي إعاقة مقابل 
  األسباب الخلقية أكثر األسباب وراء اإلعاقة بين األطفال

في الضفة الغربية % 31.4؛ %29.6السبب الرئيس لحدوث اإلعاقة بين األطفال كان األسباب الخلقية 
في % 21.6في الضفة الغربية و% 25.3؛ %24.0يها األسباب المرضية في قطاع غزة، تل% 26.5و

  .قطاع غزة
  فقر دم عالي بين األطفال دون الخامسة

؛ 2010 شهراً في األراضي الفلسطينية مصابون بفقر الدم عام 59-6من األطفال في العمر % 19.4
  .في قطاع غزة% 25.6في الضفة الغربية مقابل % 13.4

  طفال الذكور أعلى من اإلناثوفيات الرضع واأل
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 في األراضي الفلسطينية؛ 2010 حالة وفاة بين األطفال الرضع لكل ألف والدة حية عام 20.6هناك 
 لكل ألف والدة حية 23.3 في قطاع غزة، وبلغت هذه المعدالت 23.0 في الضفة الغربية مقابل 18.8

 لكل 25.1عدل وفيات األطفال دون الخامسة من جانب آخر بلغ م.    بين اإلناث17.8بين الذكور مقابل 
 في قطاع غزة، وبلغت 29.2 في الضفة الغربية مقابل 22.1ألف والدة حية في األراضي الفلسطينية؛ 

  . بين اإلناث20.9 لكل ألف والدة حية بين الذكور مقابل 29.2هذه المعدالت 
  ...اناث تتزوج في سن الطفولة

 سنة، فقد بلغت نسبة االطفال المتزوجون 17-12بخصوص الحالة الزواجية لالطفال في الفئة العمرية 
  %              1.6؛ 0.9%

% 1.2للذكور و% 0.3أما على مستوى المنطقة فكانت في الضفة الغربية .  للذكور% 0.2لإلناث و
  .ي نفس الفئة العمريةلإلناث ف% 2.1للذكور و% 0.1أما في قطاع غزة فكانت . لإلناث

  األطفال يشكلون حوالي نصف المجتمع الفلسطيني
من مجموع السكان % 48.2 مليون طفل أي ما نسبته 2 سنة 18بلغ عدد األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

  .في قطاع غزة% 51.5في الضفة الغربية و% 46.1؛ 2011في األراضي الفلسطينية للعام 
 الفلسطيني عامة ولألطفال خاصة  يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال إن التركيب العمري للمجتمع

من مجموع السكان المقيمين في األراضي % 14.7فتيا، حيث يشكل األطفال دون سن الخامسة ما نسبته 
 سنة 14-10في الفئة العمرية % 12.7 سنوات، و9-5لألطفال في الفئة العمرية % 13.4الفلسطينية، و

  . سنة17-15لفئة العمرية في ا% 7.3و
  ...ما يقارب نصف االطفال الجئون

في الضفة % 28.5 سنة في االراضي الفلسطينية من الالجئين؛ 18من االطفال أقل من % 45.0حوالي 
  .في قطاع غزة% 68.8الغربية مقابل 

  17/11/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

   ماليين دوالرتسعةعان اتفاقية لدعم البلديات قيمتها وممثلية الدنمارك توق" الحكم المحلي" .37
خالد القواسمي وممثل الدنمارك الرس آدم ريهوف لدى السلطة . وقع وزير الحكم المحلي د: رام اهللا

  . ماليين دوالر9الوطنية اتفاقية لدعم البلديات المحلية بقيمة 
ر مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات وتم توقيع االتفاقية في مقر الوزارة، برام اهللا، أمس بحضو

عبد المغني نوفل، وسورين روسموسن مستشار اول للممثلية الدنماركية لقطاع تطوير الحكم المحلي . م
من خالل صندوق تطوير وإقراض البلديات في "وسيتم تنفيذ هذه االتفاقية، حسب بيان للوزارة  .والبلديات

  .ات المحلية في مناطق في الضفة الغربيةعدد من التجمعات السكانية والهيئ
  17/11/2011، األيام، رام اهللا

  
   مليون دوالر115 بضريبة قدرها  فلسطين يطالب بنكئي في غزةضاالجهاز الق .38

توقعت أوساط مصرفية فلسطينية إمكانية أن تضطر كافة البنوك العاملة في قطاع :  حامد جاد-غزة 
عمل كليا إثر قيام إحدى محاكم الجهاز القضائي المشكل من قبل غزة إلغالق أبوابها والتوقف عن ال
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 مليون 115الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة بفرض ضريبة على بنك فلسطين بقيمة  
  .      دوالر وكذلك فرضها عشرات ماليين الدوالرات على البنك اإلسالمي الفلسطيني في غزة 

كين أنه تم إبالغ سلطة النقد التي تعد بمثابة البنك المركزي الفلسطيني بهذا وكشف قائمون على هذين البن
  .القرار تمهيداً للرد عليه بإجراءات قانونية وعملية قد تعلن عنها سلطة النقد

  17/11/2011، الغد، عمان
  

  حان الوقت كي ندعم كرامة وحقوق وأحالم الشعب الفلسطيني: عاهل األردن .39
 الثاني في كلمة ألقاها خالل الحفل السنوي الذي أقامته غرفـة            لعاهل األردني عبد اهللا   ا قال:  بترا –لندن  

 لقـد حـان     ،التجارة العربية البريطانية في لندن مساء أمس بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين إلنشائها           
حد باسـم   لقد تحدثت الدول العربية بصوت وا      .الوقت كي ندعم كرامة وحقوق وأحالم الشعب الفلسطيني       

السالم العادل، والقائم على حل الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحيـاة علـى                 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وبناء على قرارات األمم المتحدة، وبمـا يعـالج جميـع         1967أساس حدود   

فـي المنطقـة، وأطلـب اليـوم         على األمن والقبول     "إسرائيل"قضايا الوضع النهائي، وبالمقابل تحصل      
شراكتكم في جهود السالم واالزدهار، كي ندفع بأطراف العملية مجددا إلى طاولة المفاوضات للوصـول               

  .إلى اتفاق نهائي
17/11/2011، الدستور، عمان  

  
  "إسرائيل"ـوزارة الزراعة ترفض تصدير الزيتون ل: األردن .40

 لتصدير ثمار الزيتون إلى إسـرائيل التـي انتهـت            رفضت وزارة الزراعة تجديد فترة السماح      -السبيل
جاء ذلك في اجتماع كافة اطراف االنتاج امس لبحث امكانية اعادة التصدير من             . منتصف تشرين الثاني  

وقال المصدرون في االجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة إن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح               . عدمها
دني أسعار ثمار الزيتون في االسواق، ولآلثار السلبية التـي سـيتركها            باب التصدير مجددا يرجع الى ت     

  .قرار منع تصدير ثمار الزيتون على تسويق وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة
17/11/2011، السبيل، عمان  

  
   من شن أي حرب علي غزة"إسرائيل"حزب الحرية والعدالة يحذر : مصر .41

الجناح السياسي لجماعة (تاتني، األمين العام لحزب الحرية والعدالة  محمد سعد الك.استنكر د: .)أ.ب.د(
 رئيس أركان الجيش ، التصريحات التي أطلقها الجنرال بيني جينتس،)األخوان المسلمين في مصر

وحذر الكتاتني في  ."هجومية مدروسة ومنظمة" وهدد فيها يوم الثالثاء قطاع غزة بعملية ،اإلسرائيلي
 بشن أي حرب على "إسرائيل" األربعاء من مغبة قيام أمس األنباء األلمانية نسخة منه بيان تلقت وكالة

 ، معتبراً"استهداف األراضي والمقدسات اإلسالمية"وطالب الكتاتني بعدم  .قطاع غزة في الوقت الحالي
  ." لألمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط صريحاًتهديداً"ذلك 

  17/11/2011، لندن، القدس العربي
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  دعوة لمسيرة مليونية ضد تهويد القدس: القاهرة .42
نوفمبر الجاري، / تشرين الثاني 21إلى مسيرة مليونية في " الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس"دعت 

 . تخرج من مسجد النور بالعباسية وسط القاهرة وتتجه إلى مقر جامعة الدول العربية في ميدان التحرير
: اسم الحملة، مقرر لجنة القدس وفلسطين باالتحاد العالمي لعلماء المسلمين صالح سلطانوقال المتحدث ب

 من العلماء سيشاركون في المسيرة وعلى رأسهم الشيخ نصر فريد واصل مفتى الديار  كبيراًإن عدداً"
  .المصرية األسبق

مال عبد السالم عن لقاء إن المجلس العسكري أبلغ منسق الحملة ج: "قالت مصادر من الحملة الشعبيةو
  ".سيعقد بين ممثلين للجنة مع المجلس، لبحث آخر التطورات في القدس بناء على طلب اللجنة
  16/11/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  شكل لجنة مصغرة لدراسة مشاريع لخدمة القدسي األزهر .43

يخ األزهر الشريف، قام  ش، أحمد الطيب. أفادت مصادر مطّلعة بمشيخة األزهر أن فضيلة د:القاهرة
بتشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشاريع لخدمة القدس يشرف عليها قيادات من داخل المشيخة وتحت رعاية 

المركز "وقالت المصادر لـ .شيخ األزهر، وتتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والسياسية والفكرية
 اللجنة، بالعمل على أكثر من مسار لخدمة إن شيخ األزهر قدم توجيهاته لقيادة": "الفلسطيني لإلعالم

قضية القدس والوقوف أمام المخططات الصهيونية، وعلى رأس تلك المسارات صياغة وثيقة بشأن 
القدس يتفق عليها كل رموز األمة، من مسلمين وأقباط وأحزاب ونقابات وجماعات ورموز سياسية 

 المصادر إلى أن شيخ األزهر يعكف اآلن على وأشارت .وفكرية، ودعوة كافة التيارات للتوقيع عليها
مخاطبة رؤساء وملوك دول العالم العربي واإلسالمي، التخاذ موقف إزاء هذه الخطوات التصعيدية من 

  .قوات االحتالل الصهيوني
  16/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  يلي اإلسرائ يتوقعون قيام مصر بمراجعة شاملة للعالقات مع الكيانخبراء .44

استنكر خبراء وسياسيون مصريون تصريحات قادة جيش االحتالل إزاء شن  :فلسطين المحتلة، القاهرة
  .عدوان واسع على قطاع غزة، وكذلك االستعداد لحرب مع مصر

وقال رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية في مركز الشرق األوسط للدراسات السياسة واإلستراتيجية 
 دفعت بثالث جهات إسرائيلية هي لجنة "الربيع العربي"للخليج، إن تداعيات طارق فهمي  .بالقاهرة د

 .الدفاع والحرب في الكنيست وقيادة الجيش وعدد من الجنراالت السابقين التصعيد ضد مصر وغزة
وتابع أن تلك الجهات الثالث تسعى إلى التأكيد أن هناك تهديدات من الجبهة المصرية، طالما استمر 

سيما  سكري في الحكم أو وصل اإلسالميون إلى الحكم عبر االنتخابات البرلمانية المقبلة، الالمجلس الع
أن مصر اآلن بدأت في إعادة تقييم العالقات المصرية اإلسرائيلية، السيما قضية تصدير الغاز أو انتشار 

قبلة على وتوقع أن تقدم مصر خالل الفترة الم .قوات مصرية في سيناء على عكس الوضع السابق
سيما قضية الكويز وممر صالح الدين  ، ال"إسرائيل"مراجعة شاملة لملف العالقات واالتفاقيات مع 

وطلب تعويضات لمصريين أضيروا من جراء القصف العشوائي اإلسرائيلي على الحدود المصرية، وهو 
  .ما يدفع اإلسرائيليين إلى مزيد من المخاوف واحتماالت ردود األفعال
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 األسبق بوزارة الخارجية المصرية السفير حسن عيسى، إنه "إسرائيل"به قال مدير إدارة شؤون ومن جان
  . قلقة من التطورات السياسية في المنطقة"إسرائيل" يناير و25منذ اندالع ثورة 

  17/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "حرب أهلية" يؤدي إلى  الخالف بين اإلسالميين والعلمانيين في مصر قدأن إسرائيلية تزعم دراسة .45
السادات  - قالت دراسة إسرائيلية أعدها أحد كبار الباحثين في معهد بيغن:  زهير أندراوس- الناصرة

إن الخالف بين من أسماهم بالقوى اإلسالمية والمجلس العسكري األعلى المدعوم من قبل القوى العلمانية 
المية تتمتع بشعبية واسعة لدى الجماهير المصرية، في حين قد يتأجج بين الطرفين، ذلك أن القوى اإلس

أن المجلس األعلى هو الذي يملك القدرة العسكرية، ومن هنا إذا استمر الصراع بين الطرفين، أكدت 
  .الدراسة، فإن األمور قد تصل إلى حرب أهلية بين المعسكرين في مصر، على حد تعبيرها

يسور هيلل فريش، المختص بالشؤون العربية في معهد بيغن السادات وبحسب معد الدراسة، البروف
إيالن اإلسرائيلية، فإن االنتخابات المصرية القادمة ستؤدي إلى -وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بار
  .فوز كاسح لحركة اإلخوان المسلمين

  17/11/2011، لندن، القدس العربي
  

  يؤكد دعمه لعضوية فلسطين الكاملة باألمم المتحدة التركي -  التعاون العربيمنتدى .46
 التركي، الذي أنهى أعماله في العاصمة المغربية الرباط، ظهر يوم -  أكد منتدى التعاون العربي:الرباط

 1967األربعاء، دعمه الكامل لعضوية فلسطين في األمم المتحدة، كدولة كاملة السيادة على حدود عام 
  .، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلةوعاصمتها القدس الشريف

وفي كلمة العاهل المغربي محمد السادس، التي قدمها وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، جدد دعم 
 على "إسرائيل"بالده الكامل للشعب الفلسطيني، وناشد المجتمع الدولي، التحرك العاجل والجاد لحمل 

 للعودة لطاولة المفاوضات في أفق إقامة نية االستفزازية األحادية، تمهيداًوضع حد لممارساتها االستيطا
  .دولة وطنية فلسطينية مستقلة، تتمتع بجميع مقومات السيادة والقابلية للحياة، وعاصمتها القدس الشريف
لمتمثلة من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، دعم بالده الكامل للجهود الفلسطينية ا

بالحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وجدد مساندة تركيا لحقوق الشعب الفلسطيني، 
  .وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  16/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

  "إسرائيل" بسالح ضد  خاصاً برنامجاًطهران تنفي أنه مدبر وتعلن أنه عطّل:  إيرانانفجار .47
 أن االنفجار الذي ، رئيس أركان القوات المسلحة اإليرانية أمس،أكد الجنرال حسن فيرزو أبادي: لندن

وقع أثناء قيام الحرس  هز قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري قرب طهران مطلع األسبوع الحالي،
ونقلت وكالة أنباء الطلبة . "ة شديدة على فم نظام إسرائيلبرنامج بحثي سيكون بمثابة ضرب"الثوري بعمل 

   ." قريباً، ولكن سيعود مجدداًتوقف البرنامج مؤقتاً"عن الجنرال قوله إنه بسبب الحادث ) إسنا(اإليرانية 
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ونفى رئيس البرلمان اإليراني   .واستبعد الجنرال وقوف إسرائيل أو الواليات المتحدة وراء االنفجار
  . وراء االنفجار"إسرائيل"مس تكهنات بأن  أأيضاً

  17/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

     وباريس تنددان باالستيطان في القدس موسكو .48
قـرب  " إسرائيل"حيال إعالن   " القلق العميق "أعربت روسيا، أمس، في بيان لخارجيتها عن        : )ب.ف  .أ  (

وقالت الوزارة الروسـية إن إعـالن       . لة وحدة سكنية اضافية في القدس المحت      800طرح عطاءات لبناء    
سبق أن أكدت روسيا تكراراً موقفها مـن        "وتابعت  ". ال يمكن إال أن يثير القلق العميق      "طرح العطاءات   

كل بناء في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ينتهك القواعد المعروفـة               :هذه المشكلة 
  ".للقانون الدولي وينبغي وقفه

، "فرنسا تدين القرار االستيطاني الجديـد فـي القـدس         "ي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن        وف
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في بيان إن هذه اإلنشاءات           ". استفزازاً جديداً "معتبرة أنه يشكل    
  )".جبل أبو غنيم"(تشمل خصوصاً 

  17/11/2011، الخليج، الشارقة
  

     دبلوماسي فرنسي في غزة إصابةتدعي السفير اإلسرائيلي بعد باريس تس .49
في فرنسا يوسي غـال     " اإلسرائيلي"أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير        : )ب.ف  .أ   (

على غزة أدت إلى أضرار جانبية طالت أسـرة         " إسرائيلية"إلى الوزارة، أمس، إلبالغه موقفها من غارة        
استدعاء " وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح حمل عنوان             .دبلوماسي فرنسي 

إلى أي حد نشعر باألسف لنتائج الغارة على رئيس فرعنا القنصلي           "إنه تم تذكير السفير     " اسرائيل"سفير  
  ". في غزة وأفراد أسرته

  17/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"بتشجيع المواطنين على كره الحكومة االيرلندية تقوم : يديعوت .50
عن مصادر وصفتها بأنها عالية المستوى ' يديعوت أحرونوت'نقلت صحيفة  :الناصرة ـ زهير أندراوس 

قولها إن الحكومة االيرلندية تقوم بتشجيع المواطنين على كره إسرائيل، متهمة إياها بالعمل من منطلـق                
ئلة إن ايرلندا بدون أدنى شك تحولت إلى أكثر دولـة أوروبيـة             معاداة السامية، وزادت المصادر ذاتها قا     

معادية إلسرائيل وتقوم بدفع الدول األوروبية األخرى التخاذ مواقف متطرفة وغير قابلة للتهـاون ضـد                
الدولة العبرية، ولفتت المصادر أيضا إلى أنه عندما وصل السفير اإلسرائيلي، بوعاز موداعي، الذي مـا         

، إلى العاصمة دبلن استقبلته إحدى الصحف المركزية في ايرلندا بعنوان ضخم علـى              زال يشغل منصبه  
أهال وسهال بك في جهنم، وأعربت المصادر عـن خـشيتها العميقـة مـن أن تـؤدي      : الصفحة األولى 

  .الضغوطات على السفارة اإلسرائيلية إلى إلغاء أسبوع السينما اإلسرائيلية في ايرلندا
 17/11/2011، القدس العربي، لندن
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   إلى األردن في منشآتهاالنازحين الفلسطينيين والسوريينتضع خطة الستقبال " األونروا" .51
 في األردن خالل مؤتمر      "األونروا"قالت ساندرا ميتشيل مديرة عمليات وكالة       :  نادية سعد الدين   –عمان  

ة الستقبال النازحين من    منشآت الوكالة، من مدارس ومراكز صحية واجتماعية، مفتوح       "صحفي أمس إن    
  ".سورية، سواء أكانوا الجئين فلسطينيين أم سوريين

استعداد الوكالة لمساعدة النازحين من سورية، بخاصة إذا كان منهم الجئـون فلـسطينيون،              "ولفتت الى   
. "وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ومكتب الوكالة في سـورية             

  ".إدراج موظفيها في الضمان االجتماعي"، أو "عدم وجود توجه لتخفيض خدماتها "كدت علىوأ
  17/11/2011، الغد، عمان

  
   سنواتخمستتضاعف الى تريليون دوالر في  األصول المصرفية اإلسالمية  .52

 األلماني أمس بأن األصول المصرفية اإلسالمية» دويتشه بنك« أفاد تقرير لـ: رويترز–القاهرة 
 تريليون دوالر خالل خمس سنوات، وأن هذا القطاع على مشارف نقلة نوعية 1.8ستتضاعف إلى 

سيتحول من خاللها من مجموعة نشاطات محلية إلى قوة عالمية متّسقة وموحدة، مستفيدة من بيئة 
  .التقشّف المالي وجفاف االئتمان وغياب الثقة في أسواق الدين التقليدية

نقلة المتوقعة إلى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل وعزا التقرير هذه ال
 دولة، وارتفاع معدالت الثروة في األسواق الناشئة التي تعيش فيها 39اإلسالمي الذي أصبح متاحاً في 

ر من تقليص عمليات االئتمان في الواليات المتحدة وأوروبا بأكث«وتوقع . أعداد كبيرة من المسلمين
وأضاف . » بليون دوالر100تريليوني دوالر، كما أن احتياجات إعادة رسملة البنوك في أوروبا تتجاوز 

الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب االئتمان والثقة في المؤسسات، «ان 
هتمام على التمويل فيما يحتاج العالم المتطور إلى بدائل أكثر من أي وقت مضى، وهذا سيركز اال

  .»اإلسالمي
التي ال تمثل أكثر من واحد في المئة من سوق ) الصكوك(وضرب التقرير مثاالً حول السندات اإلسالمية 

إصدارات الديون العالمية حالياً، متوقعاً لها ارتفاعاً ملحوظاً بسبب اضطرابات األسواق وحاجة كثير من 
 وأصدرت مؤسسات كبرى من خارج الشرق األوسط وجنوب .الحكومات والمؤسسات الكبيرة إلى تمويل

 500التي أصدرت صكوكاً بقيمة » جنرال إلكتريك«شرقي آسيا صكوكاً في الفترة األخيرة، من أبرزها 
  .2009مليون دوالر في أواخر عام 

األميركية عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسالمي بقيمة بليوني » غولدمان ساكس«وأعلنت مجموعة 
أن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي، البالغة » دويتشه بنك«وأوضح . دوالر، لم ير النور بعد

.  بليون دوالر، كانت من نصيب جهات سيادية، أبرزها حكومات ماليزيا وإندونيسيا والبحرين50قيمتها 
أدوات غير تقليدية، مع وأعلنت حكومات فرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا أخيراً أنها تدرس االستفادة من 

وتوقع التقرير أال تكون الصكوك القطاع الوحيد الذي سيشهد . إمكانية سن التشريعات الالزمة إلصدارها
انتعاشاً، إذ ان التجزئة المصرفية وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشاريع وإدارة الصناديق 

  .اإلسالمية ستشهد نمواً حاداً في المدى القريب
  17/11/2011، لحياة، لندنا
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  عدوى الديون تتمدد إلى اقتصادات العالم .53
لم يقنع تدخل محدود للبنك المركزي االوروبي لشراء السندات السيادية اسواق االسهم واالوراق : لندن

المالية في حين واصل المستثمرون التخلص، حتى مع خسائر، من السندات االيطالية واليونانية 
نتقلت عدوى الديون والقلق وعدم االستقرار الى مختلف انحاء العالم، وتراجعت مؤشرات وا. واالسبانية

  . دوالر1.3474االسهم االوروبية واألميركية لليوم الثالث ما ادى الى هبوط سعر صرف اليورو الى 
ن ان القلق من ديو«الفرنسي » كريدي اغريكول«وفي مذكرة الى الزبائن، قال كبير االقتصاديين في 

منطقة اليورو يتفاقم يومياً وان العدوى تنتشر مثل النار في الهشيم بسبب فقدان الجدار الواقي الذي يمكن 
  .»ان يساعد في اطفائها

ان كلفة االقتراض، حتى خارج «، »كابيتال ايكونوميكس«وقالت جنيفر ماكوين، كبيرة االقتصاديين في 
 خصوصاً مع ارتفاع كلفة الدين التي تواجهها الشركات منطقة اليورو، بدأت تنال من النمو االقتصادي

ارتفاع كلفة الديون في فرنسا سيجعلها غير قادرة على مساندة «وحذرت من ان . »على مستوى القارة
  .»دول الخاصرة الجنوبية ما سيزيد الضغوط على المانيا

بنك «واضطر . حاد االوروبيولوحظ ان حمى ديون منطقة اليورو بدأت تؤثر سلباً في مختلف اقطار االت
في محاولة لمنع االقتصاد من الركود بعد ) التيسير الكمي(الى زيادة كميات النقد في االسواق » انكلترا

  .احصاءات اشارت الى تراجع النمو وارتفاع البطالة
عن مصرفيين اميركيين قلقهم من انعكاسات االزمة على مصارف االستثمار » بلومبيرغ«ونقلت وكالة 

 سندات 2008، اللذين ضمنا منذ »جي بي مورغن»و» غولدمان ساكس«االميركية، خصوصاً 
  .، بقيمة خمسة تريليونات دوالر، في منطقة اليورو»مشتقات مالية»و

وفي تقرير مفصل اشارت الوكالة الى ان الضمانات، التي أمنتها مصارف اميركية لليونان وايطاليا 
  . بليون دوالر418ارتفعت منذ بداية السنة بنحو وايرلندا والبرتغال واسبانيا، 

 من أكبر المصارف االميركية في عمليات المشتقات 25ووفق تقاريرهما الفصلية مثل المصرفان نحو 
 في المئة من مختلف العمليات 43 تريليون دوالر اي نسبة 24المصرفية وضمانات تأمينها بقيمة 

  .المشابهة في الواليات المتحدة
  17/11/2011،  لندنالحياة،

   
  التأجيل الغامض لزيارة مشعل الى عمان .54

  ماهر ابو طير
ايام ما قبل عيد االضحى،اشتد فيها الكالم عن زيارة مرتقبة لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة         
حماس الى االردن،والمسؤولون الرسميون اكدوا الزيارة،وذات مشعل وقيادات حمساوية واسالمية،طابقت          

  .علومات حول زيارة مرتقبةالم
تأخرت الزيارة،دون سبب مقنع،هذا على الرغم،مما يقال عن وساطة قطرية،وعن تدخالت اخرى،ومـا             

  .زلنا نتابع منذ اسابيع الكالم عن الزيارة وتأجيل الزيارة دون اتمام الزيارة حتى يومنا هذا
قبل ايام،وهو في دمـشق،عن سـر       اذ اسأل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في اتصال معه،          

تأخر زيارته،يجيب ان الزيارة قائمة،وان ال اسباب سياسية تؤجلها،وال كوابح تمنعهـا،دون ان يعطينـي               
  .تفسيراً مقنعاً لتأخر زيارته كل هذا الوقت
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مشعل يقول انه يتابع كل ردود الفعل في االردن حول قصة زيارته،وانه ال يميل الى المبالغات في قراءة                  
دالالت زيارته المنتظرة،مشيراً الى ان ال حديث حول افتتاح مكتب سياسي او اعالمـي للحركـة فـي                  

  .االردن
يكشف ايضاً ان ال ملفات عالقة فنياً بين االردن وحماس في الوقت الحالي،ال بخصوص تفاصيل امنيـة                 

اً الى ان مثل هذه     من حيث منع بعض القيادات من الدخول،او حل مشاكل لجوازات سفر وغير ذلك،مشير            
  .القضايا لم يتم بحثها اساساً

علينا ان نالحظ ان التسخين في االنفتاح على حماس تبعه تبريد غيرُ مفسر،الن الزيارة يتم الحديث عنها                 
منذ اسابيع طويلة،ولم تتم حتى االن،ويذهب مراقبون الى نقد ما قاله رئيس الحكومة من توصيفه الخراج                

  .ه كان خطأ دستورياًمشعل من االردن،بأن
يرى هؤالء واغلبهم من التيار المقاوم لالنفتاح على حماس،ان اخراج مشعل اذا كان خطًأ دسـتورياً،فهل             
يتم تصحيحه بخطأ دستوري آخر،اي اجالس شخص اردني يتزعم تنظيماً عسكرياً مع الملك،امام شاشات              

  !!.التلفزة
وال تريد للزيارة ان تتم العتبارات من بينها اصـرارها          قوى كثيرة تقاوم سراً زيارة مشعل الى االردن،       
يتهاوى،فلماذا يدفع االردن   " دمشق حماس حزب اهللا ايران    "على تبريرات موقفها ،ايضاً،حول ان معسكر       

  !.ثمناً الحدى حلقات المعسكر؟
يها معنى الكالم،وفقاً لرأيهم ان حماس تعاني حالياً مـن تحالفهـا مـع هـذا المعـسكر،فلماذا يـسترض                  

االردن،وهي في اصعب حاالتها،امام العصف االقليمي والدولي ضد المعسكر اياه،والجواب سـهل وقـد              
  !.يتعلق بالشأن الداخلي اوال ثم بالشأن الفلسطيني؟

المؤشرات كلها تدل على ان الزيارة لو تمت فلن تحظى بذات االحتفاليـة المعنويـة االولى،العتبـارات               
ف كثيرة شوشت على فكرة الزيارة،وتقاومها بوسائل مختلفة،وتريد عرقلتها         كثيرة،من ابرزها وجود اطرا   

  .بكل الوسائل،فان لم تتمكن سلبتها خصوصيتها
السلطات الرسمية تقول ان استقباله لن يختلف عن استقبال أي مسؤول فلسطيني اخر،في سياق العالقات               

  .يضاً في قراءة الزيارة المرتقبةالجيدة مع كل الفصائل الفلسطينية،وان ال داعي للمبالغات ا
هناك تبريد مفاجئ ال احد يعرف اسبابه،وهذا التبريد ادى الى تأجيل الزيارة كل هذا الوقت،وهذا يفـسر                 
من جهة اخرى ميل مشعل الى تبني وجهة نظر تطالب بعدم المبالغة فـي قـراءة الزيـارة ودالالتهـا                    

  .ونتائجها
  17/11/2011، الدستور، عمان

  
  ي المصالحةحديث ف .55

  حسام الدجني
عاد الحديث عن المصالحة الفلسطينية ليتصدر وسائل اإلعالم من جديد، وتركز الحديث حول المفاجـأة               
التي من الممكن أن يطرحها الرئيس محمود عباس في لقائه برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد                

 المصالحة؟ وما الدوافع التي تقف وراء       مشعل، خالل الشهر الجاري في القاهرة، فما هي تطورات ملف         
  تفاؤل النخب والرأي العام من وراء لقاء مشعل عباس؟
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بدأت تطورات ملف المصالحة الفلسطينية بعد اإلعالن عن اللقاء المرتقب بين عباس ومـشعل، والـذي                
لى العمل  تبعه دعوة رئيس الوزراء في الضفة الغربية، سالم فياض، فصائل العمل الوطني واإلسالمي إ             

على اختيار رئيس وزراء جديد، وبذلك سقطت العقبة األبرز في تطبيق بنود المصالحة، ليعود التفـاؤل                
من جديد، ولكن هذه المرة التفاؤل مرتبط بالبيئة السياسية المحيطة بحركتي فتح وحمـاس فـي الوقـت                  

  :ك بسبب عدة عوامل أهمهاالراهن، والتي قد تدفع كال الطرفين إلى تطبيق بنود اتفاق المصالحة وذل
 اإلخفاق في طلب الحصول على العضوية الدائمة في األمم المتحدة، والموقف األمريكـي المنحـاز                -1
  .في تلك القضية) إسرائيل(لـ
نتيجـة قبولهـا لفلـسطين      " اليونسكو" الموقف األمريكي واإلسرائيلي من وقف الدعم المالي لمنظمة          -2

  .عضوا فيها
ياسية في المنطقة، وفرص فوز اإلسالميين في العديد من البلدان العربية في االنتخابات              المتغيرات الس  -3

المقبلة، وقد يمثل فوز حزب النهضة ذي الجذور اإلخوانية في تونس خير دليل على صدق هذا التوجه،                 
ألهم من  باإلضافة على اكتساح جماعة اإلخوان المسلمين في مصر غالبية مقاعد النقابات والجمعيات، وا            

 بأطروحة حكم اإلسالميين في الشرق األوسـط،        -وعلى رأسه الواليات المتحدة   -ذلك هو تسليم الغرب     
وتحديداً الحركات اإلسالمية الوسطية والتي تمثلها جماعة اإلخوان المسلمين، والتي تشكل حركة المقاومة             

  .أحد أجنحتها العاملة في فلسطين" حماس"اإلسالمية 
ند الرئيس محمود عباس في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمـة والوحـدة              رغبة شخصية ع   -4

  .بين جناحي الوطن قبل الرحيل
والتي أكسبت حركة حماس شعبية تضاف إلى شـعبيتها         ) تبادل األسرى ( إنجاز صفقة وفاء األحرار      -5

  .في الوطن وخارجه
راكة السياسية وليس التفرد هـو الطريـق    وصول حركتي فتح وحماس إلى نتيجة مفادها أن مبدأ الش -6

  .الوحيد للوصول إلى بناء مؤسسات الدولة، وممارسة الحكم الرشيد، وإنجاز المشروع الوطني التحرري
 الضغط الشعبي والدولي على حركتي فتح وحماس من أجل إنجاز المصالحة قد يكون عامالً مهمـاً                 -7

  .م2011/ة في شهر مايوللبدء في تطبيق بنود االتفاق المبرم بالقاهر
  . ثورة الشعب السوري ضد نظام األسد، وقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بسوريا-8

خالصة القول، إن لقاء السيدين محمود عباس وخالد مشعل لن يكون لقاء بروتوكولياً، وإنما سيكون لقاء                
فروشاً بالورود كون جماعات المـصالح      مفصلياً هاماً، وسيخرج بنتائج إيجابية، ولكن التطبيق لن يكون م         

في مجتمعنا كُثراً، ومن ال يريد المصالحة فسيعمل على عرقلتها بشتى السبل، وعليه مطلـوب مـساندة                 
شعبية وطنية عربية لتنفيذ هذا االتفاق الذي يمثل رسالة قوية للموقف األمريكي المنحـاز، والغطرسـة                

  . اإلسرائيلية
  16/11/2011، موقع فلسطين أون الين
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  الطريق للخروج من مأزق الخيارات الفلسطينية .56
  عريب الرنتاوي

كوسـيلة ورافعـة    ” خيـار التفـاوض   “في الخطاب الفلسطيني الدارج، ثمة ما يشبه اإلجماع على فشل           
حتى بعض القيادات الفلسطينية األكثر حماسةً      ... السترداد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني     

  .”مرحلة جديدة”و” نهاية مطاف”و” طريق مسدود“ار، بدأت تتحدث عن لهذا الخي
، أقلـه بالـصورة   ”خيار المقاومة“: لكن المالحظ، أن القليل األقل، يقال ويكتب عن مصائر الخيار الثاني  

هل مـا   ... التي قُدم بها من قبل أنصاره والقائمين عليه، فهل الطريق أمام هذا الخيار ما زالت مفتوحاً؟               
  .خياراً متاحاً أمام الشعب الفلسطيني، وبأي أشكال ووسائل، وتحت أية شروط؟” المقاومة“لت زا

واألرجح أن المستقبل المنظور، ما عاد يحمل       ... ال جدال في أن الخيار التفاوضي قد بلغ طريقاً غير نافذ          
يمـين والتطـرف   نحـو ال ” تنـزاح “إسـرائيل  ... في طياته، فرص استعادة هذا الخيار لحيويته وجدواه    

 - ليبرمـان  -والمجتمع اإلسرائيلي ما عاد يفرز غير حكومات على شاكلة حكومـة نتنيـاهو            ... باطّراد
واالنحياز األمريكي إلسرائيل لن يتبدل في المدى المنظور، إذ لـيس           ... باراك، وربما ما هو أسوأ منها     

فظ أمن إسرائيل وتفوقهـا، أمـا       في المنطقة، تعلو على مصلحتها في ح      ” مصلحة“للواليات المتحدة من    
بلغة الـسينما   ” الكومبارس”و” الدوبلير“الالعبون اآلخرون على المسرح الدولي فتتراوح أدوارهم ما بين          

  .وقواعدها
أما خيار المقاومة، ومن قطاع غزة على وجه الخصوص، فقد أحيط بسلسلة من القواعد والقيود، التـي                  

وهـي لـم    ... يه، فالمقاومة معزولة ومحاصرة في القطاع المنكوب      تمنع اعتماده خياراً يمكن الركون إل     
وثمن العمليـات والـصواريخ     ... مع إسرائيل على طريقة لبنان وحزب اهللا      ” ميزان ردع “تنجح في بناء    

حتى أن المقاومين أنفسهم، أصبحوا األكثر حرصاً علـى تجديـد           ... التي تنطلق من هناك، باهظٌ للغاية     
نة، وأحياناً كثيرة، يجري اللجوء الستخدام القـوة، لمنـع اآلخـرين مـن ممارسـة                التهدئة وتمديد الهد  

وفي كل مرة تقوم فيها إسرائيل بمقارفة جريمة في القطاع، يكون الـرد علـى الخـرق                 ... ”مقاومتهم“
  .”التهديدات المزلزلة“اإلسرائيلي عليها بقليٍل من األفعال وكثيرٍ من 

لقد امتد  ... ن إلى خيارين مأزومين السترداد حقوقه الوطنية المشروع       ال يمكن للشعب الفلسطيني أن يرك     
وقد يمتد المطاف بهمـا،     ... إلى القطاع، وبات الحصار، كما االحتالل، غير مكلف أبداً        ” صمت الضفة “

لسنوات أخرى قادمة، من دون أن تجد إسرائيل حاجة ضاغطة لرفع حصارها ووقف استيطانها وإنهـاء                
  .إنه حصار غير مكلف على اإلطالق... ”سوبر ديلوكس”ه احتالل رخيص وإن... احتاللها

في الجدل المصاحب لمشاريع المصالحة ومحاوالت استعادة الوحدة الوطنية، يبدو االنقسام حـول هـذه               
مع أن الممارسة   ... الخيارات المأزومة، كما لو كان انقساماً بين برنامجين، أو خطين متوازيين ال يلتقيان            

إسرائيل ال تدفع ثمناً، وفي أحسن األحوال، إسرائيل ال تدفع ثمناً           ... ألرض، تقول أن النتيجة واحدة    على ا 
أما نتيجة الخالف الفلسطيني حول هذه النقطة، فهي تكريس االنقسام وإطالة أمـده،        ... ال تستطيع احتماله  

  .ومةمن دون أن يترتب على ذلك قطف أي ثمار للتفاوض أو جني أية نتائج للمقا
الخيارين المعطلين، ثمة خيارات وآفاق ما زالت مفتوحة أمام الشعب الفلـسطيني،            / ما بين هذين الحدين   

وميزة هذه الخيارات، أنها تلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ويمكن أن تشكل قاعدة التقاء وتوافق وطنية عريضة،                
سية واألهلية في المجتمعين العربي     بل ويمكن أن تحصد تفهماً ورضى واسعين في مختلف األوساط السيا          

ربيـع  “إنها المقاومة المستهلمة لـروح      ... إنها المقاومة الشعبية متعددة المسارات واألشكال     ... والدولي
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األرض من تحت أقـدام نظـم       ” زلزلة“، بل وقادرة على     ”جبارة“وأدواته الكفاحية التي ثبت أنها      ” العرب
عل مستدام ومستمر، وذو تأثيرات تراكمية عاليـة األهميـة، ال عمـالً    واألهم أنها ف ... االستبداد والفساد 

  .موسمياً، باهظ الكلفة وقليل المردود
إن إطالق هذه المقاومة، يجب أن يكون في صلب المشروع الوطني الفلسطيني الموحـد، تحـت رايـة                  

جميع الفصائل، وبالـذات    منظمة التحرير الفلسطينية المعاد بناؤها وهيكلتها، والتي تنضوي تحت راياتها           
ونقول مقاومـة   ... حركتي فتح وحماس، باعتبارهما نقطتي ارتكاز الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة         

متعددة المسارات، ألن المطلوب منها مالحقة إسرائيل في كل المحافـل والمنـابر والـساحات، ونـزع                 
  .ائر للقطاع الجريحالشرعية عن سياساتها االحتاللية واالستيطانية وحصارها الج

ـ             ربيع ”إن مقاومة كهذه، ستجعل الشعب الفلسطيني، مفجر الثورات واالنتفاضات، قادراً على االلتحاق ب
مثل هذه المقاومة كفيلة بأن تعيـد موضـعة         ... بدل انتظاره كل هذه األشهر والتخلف عن ركبه       ” العرب

مثل هذه المقاومة، كفيلة بحقن     ... ليمية والدولية القضية الفلسطينية في صدارة االهتمامات واألولويات اإلق      
  .”قضية العرب المركزية األولى”الشوارع العربية، بجرعة إضافية من االهتمام بـ

السلطتان الفلسطينيتان، في رام اهللا وغزة، وما أحاط بكل واحدة منهما من منظومات مـصالح وفئـات                 
فـي  ” المقاومة المختبرية“رام اهللا يجري اعتماد سياسة  في  ... منتفعة، تخشيان هذه المقاومة على ما يبدو      

وفي غزة تتصرف السلطة هناك، كما لو أن الشارع سينقلب عليها، إن ترك له العنـان،                ... نعلين وبلعين 
، العديد مـن القـوانين،      ”ربيع العرب “وخرج على قانون االجتماعات العامة سيىء الذكر، والذي اسقط          

  .على صورته ومثاله
إنهما تعمالن علـى    ... جح أن هاتين السلطتين لن تُقدما من تلقاء ذاتيهما، إلى إطالق هذه المقاومة            واألر

ال أحـد   ... توزيع الصالحيات واالمتيازات فيما بينهما، تحت شعار المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية          
  . في غزة ورام اهللايكترث باالستراتيجية البديلة الستراتيجية االنتظار والترقب المتبعة حالياً

وحده الشارع الفلسطيني، سيملي شروطه ويفرض استراتيجيته، عندما تـأتي لحظـة االنتفاضـة علـى                
إما : عندها وعندها فقط ستجد السلطتان نفسيهما أمام واحد من خيارين         .. االحتالل واالستيطان والحصار  

 الذي انتهت إليه مـن قبـل انظمـة          االلتحاق بركب الشارع، وإما المقامرة بمواجهته ومواجهة المصير       
الـشارع الفلـسطيني،    ” غيبـة “فلنضرع إلى اهللا جميعاً بان ال يطيل        ... وحكومات وحكام ليسوا حكماء   

  .”القاعدين“ففلسطين ال تستحق أن تدرج في قائمة 
  17/11/2011، الدستور، عمان

  
  هكذا خرجت حماس من األردن .57

  صالح القالب
فاالنشغال من قبل وسائل اإلعالم ومن قبـل بعـض المـسؤولين            » الهم«ذا  وكأنه ليس لدينا هموم إال ه     

يدل على ارتبـاك ال ضـرورة لـه إذْ أن           » طلع البدر علينا  «:بزيارة خالد مشعل الموعودة إلى األردن       
إلى عمان ويعود مثله مثل الـدكتور جـورج         » حماس«باإلمكان أن يأتي رئيس المكتب السياسي لحركة        

نايف حواتمة الذي لم تنقطع زياراته      » الرفيق«ومثل  , أن ينتقل إلى جوار ربه رحمه اهللا      قبل  ,حبش سابقاً   
إلى بلده منذ بدايات تسعينات القرن الماضي وكل هذا كان يجري وال يزال يجري بـدون ال ضـجة وال                  

  .وال تفسيرات وال تحميل لألمور أكثر مما تحتمل» دربكات«
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بأن يأتي في زيارات عابرة وسريعة إلى عمان مثلـه          » حماس«لحركة  مرحب برئيس المكتب السياسي     
مثل باقي بعض القادة الفلسطينيين أما حكاية اإلقامة الدائمة وحكاية نقل مراكزه ومكاتبه بعد أن ضـاقت                 
عليه األرض بما رحبت فهذا غير وارد على اإلطالق وهذا أفضل له ولحركته حيـث أن المفتـرض أن           

الموعودة وبعـد   » المصالحة«بعد  ,د انتهت وأن العودة لغزة أوالً ثم إلى الضفة الغربية           مرحلة المنافي ق  
  .غدت واجبا وطنيا ال يجوز تأخيره وال للحظة واحدة, انضواء هذه الحركة في إطار منظمة التحرير

فـصائل  األردن كدولة ال يقيم عالقات سياسية ودبلوماسية بالنسبة للوضع الفلسطيني مع كل فصيل من ال              
الفلسطينية التي يصل عددها إلى عشرين فصيالً وربما أكثر بل مع منظمة التحرير التي وفقاً لقـرارات                 

 هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبهذا فإنه بإمكان قـادة            1974قمة الرباط العربية العام     
الجبهة العربية وباقي ما تبقى مـن       والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية و    » فتح«أسوة بقيادة   » حماس«

الجبهات الفلسطينية الحقيقية والوهمية أن يتواجدوا في األردن تواجداً مؤقتاً وبدون مكاتب وال مراكز وال               
ميليشيات على أال يتدخلوا في الشؤون الداخلية األردنية وبخاصة شؤون جماعة اإلخوان المسلمين وجبهة              

  .العمل اإلسالمي
 عن األراضي األردنية لم يكن      1999في العام   » حماس«د من توضيح أن إبعاد بعض قادة        وهنا فإنه ال ب   

ال خطًأ سياسياً وال مخالفة دستورية وأدعو بهذا الخصوص إلى مراجعة وزير خارجيتنا األلمعـي عبـد                 
 هـم   ليقول حقيقة ما جرى وكيف أنه لم يجرِ إبعاد خالد مشعل وزمالئه وأنهم            ) أبو مناف (اإلله الخطيب   

  :الذين اختاروا المغادرة بعد أن وضعوا أمام ثالثة خيارات هي
ألن القوانين النافذة المفعول عندنا ال تسمح ألي أردني أن يكون ال عضواً وال قائداً فـي أي حـزب أو                     
تنظيم غير أردني فقد قيل لخالد مشعل وإلخوانه خالل أكثر من عشرين جلسة حواريـة إن علـيهم أن                   

هم فإما أن يتخلوا طوعاً عن جنسيتهم األردنية ويبقوا على ما هم عليه وإمـا أن يتخلـوا          يصوبوا أوضاع 
الحركة الفلسطينية التي نُجلها ونُقدرها ويلتحقوا باإلخوان المسلمين وبجبهة         » حماس«عن عضوية وقيادة    

قة بهذا األمر ولـذلك     العمل اإلسالمي ليصبحوا قادة فيهما وإالّ فإن الدولة مضطرة لتطبيق القوانين المتعل           
  .وألنهم رفضوا هذين الخيارين فقد كان ال بد من وضعهم في السجن

ثم وعندما عرضت دولة قطر الشقيقة استضافتهم وأرسلت طائرة لتأخذهم إلى الدوحة كانت تقل وزيـر                
وخيرهم الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبد اهللا آل محمود إلتقاهم وزير خارجيتنا عبد اإلله الخطيب                
» حماس«بين إما البقاء في السجن انتظاراً للمحاكمة لمخالفتهم القوانين األردنية وإما التخلي عن عضوية               

وقيادتها وااللتحاق بأي حزب أردني يختارونه وإما الخروج طوعاً من األردن حيث الطـائرة القطريـة                
هو هذا الخيار األخير وهذا ال هو       وكان خيارهم   » ماركا«وبها الوزير القطري كانت تنتظرهم في مطار        
  .خطأ سياسي وال هو مخالفة للدستور األردني

في كل األحوال نحن اآلن أمام مرحلة فلسطينية جديدة تختلف عن تلك المرحلـة الـسابقة ولهـذا فـإن                    
قد انتهت وأن النضال الفلسطيني بصيغته      » المنافي«المفترض أن يدرك خالد مشعل وزمالؤه أن مرحلة         

دة يقتضي تواجد كل الفصائل والتنظيمات وكل المسؤولين والقادة في الداخل فـي غـزة والـضفة                 الجدي
ستتم في القاهرة خالل أيام ليصبح      » حماس«و» فتح«بين  » المصالحة«الغربية وبخاصة أن المفترض أن      

 باسم سفارة الجميع في إطار منظمة التحرير التي تعترف بها معظم دول العالم والتي لها سفارة في عمان              
  .دولة فلسطين مثلها مثل كل الدول العربية الشقيقة

  17/11/2011، الرأي، عمان
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  في حماس يتعاظم االمل بالنصر في االنتخابات .58

  آفي يسسخروف
واحداث يمكن  . الكثير من االمور يمكن ان تتغير     . بتعابير السياسة الفلسطينية، عشرة ايام هي مثابة االبد       

خيل أنه اذا لم  تكن مفاجآت في اللحظة االخيرة، ففي نهاية االسبوع القادم سـيتحقق                ومع ذلك، ي  . أن تقع 
اتفاق تاريخي بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس               

ست سنوات منـذ االنتخابـات االخيـرة         (2012عن االنتخابات للبرلمان والرئاسة في ايار       ) ابو مازن (
وسيلتقي الرجالن في القاهرة، مرة اخرى برعاية المخابرات        ). لبرلمان، سبع سنوات منذ انتخاب عباس     ل

المصرية، فيما أن االتصاالت السرية جرت في االيام االخيرة في العاصمة المصرية بادارة الرجل الذي               
  .ئيليقف خلف استكمال صفقة جلعاد شليط نادر العصر، القنصل المصري السابق في اسرا

 وكان توصل الى االتفاق المبدئي عزام االحمد من فتح ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى ابو                
وأمس اعلن االحمد بانه اتفق على أن تجرى االنتخابات في شهر ايار            . مرزوق اللذان زارا القاهرة سرا    

لتوقيـع علـى اتفـاق      اصرار عباس بعد ا   . وانه ستعين حكومة خبراء لن يقف على رأسها سالم فياض         
المصالحة في ايار الماضي على أن يترأس فياض الحكومة االنتقالية حتـى االنتخابـات كـان العـائق                  

ولكن يبدو أنه في االشهر االخيرة فهم عبـاس         . المركزي، بزعم حماس في وجه تطبيق اتفاق المصالحة       
 حكومـة اسـرائيل     ايضا بانه لم يعد معنى لالصرار على فياض، وذلك ضمن امـور اخـرى بفـضل               

  . وقراراتها
 طلب عباس االصلي ابقاء فياض جاء للسماح باستمرار تحويل االموال من الواليات المتحدة، االسـرة               

اما االن، وبعد أن فهم بان حكومة اسرائيل ال تسارع الى تحويل اموال الضرائب التي               . الدولية واسرائيل 
رس االمريكي سيجعل من الصعب ايـضا بكـل االحـوال           تعود للفلسطينيين، وبالتوازي يتبين أن الكونغ     

استمرار تحويل المساعدات المالية للسلطة، في ضوء توجهها الى االمم المتحدة، فهم عباس بان عمليـا                
اضافة الى ذلك، وحسب ما يرى عباس، فان منفعـة          . ليس لديه تقريبا ما يخسره في التنازل عن فياض        

سرائيل الحالية وعليه فان احد الخيارات القليلة المتبقية امامـه هـو            كبيرة ال يمكن أن تنشأ عن حكومة ا       
فيكـاد  . يحتمل ايضا ان يكون االعتبار الشخصي أثر كثيرا على قرار عبـاس           . المصالحة بين الحركتين  

يكون كل من التقى عباس مؤخرا سمع منه عن قراره بعدم التنافس في االنتخابات القادمة للرئاسة وعـن   
اما في حماس، التي خافت حتى االن من االنتخابات فتنطلق االن           . تركيز على حياته الخاصة   رغبته في ال  

أوال، : المزيد من االصوات التي تعتقد بان المنظمة كفيلة باالنتصار في االنتخابات القادمة لعدة اسـباب              
ويدا رويدا ربيعا   ثانيا، الربيع العربي الذي يصبح ر     . عقد صفقة جلعاد شليط التي عززت مكانة المنظمة       

 انتصار حزب النهضة في االنتخابات في تونس واالنتصار المتوقـع فـي مـصر لالخـوان                 -اسالميا  
الفهم في المنظمة االسالمية بان حاليا ليس لدى فـتح          : وثالثا. المسلمين سيؤثر برأيهم ايجابا على حماس     

 حماس هذه المرة من االنتـصار     مرشح شعبي مثل عباس ومن هنا ايضا االحتمال المعقول في أن تتمكن           
  . حتى االنتخابات الرئاسية

غيـر  . ليس واضحا من سيكون رئيس الحكومة االنتقالية بدال من فياض         .  عدة أسئلة تبقى مفتوحة حاليا    
قليل من االسماء القيت في الفضاء بمن فيهم الملياردير الفلسطيني منيب المصري والمستشار االقتصادي              

ففي كل االحوال لـن يتبـوأ       . هذه المرة هوية رئيس الوزراء أقل مبدئية      .  مصطفى السابق لعباس محمد  
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منصبه أكثر من نصف سنة، ومشكوك أن ينجح في ان يحمل حكومة اسرائيل على تحويل االموال الـى                  
. السؤال الحرج هو هوية مرشح فتح في االنتخابات للرئاسة في حالة عدم تنافس عباس             . صندوق السلطة 

ولكن اذا ما   .  كبار رجاالت المنظمة ال يزالون يعتقدون بانهم سينجحون في اقناعه القيام بذلك            الكثير من 
اصر عباس ستجد فتح نفسها في وضع محرج على نحو خاص، حيث أن الرجـل الوحيـد المـضمون                   

  . انتصاره على حماس في االنتخابات للرئاسة هو مروان البرغوثي المحكوم بخمسة مؤبدات في السجن
تى لو توصل مشعل وعباس بعد عشرة ايام الى اتفاق على االنتخابات في ايار، وحتى على شخـصية                   ح

. الطريق الى هناك طويل، ومعبد بالمطبـات      . رئيس الوزراء، فال يدور الحديث بعد عن مصالحة حقيقية        
صار احدى  اذا ما نجحت المنظمتان في الوصول الى شهر ايار واالنتخابات بسالم، فمشكوك أن يشق انت              

حماس لن تنزع سالح رجالها     : المنظمتين الطريق الختفاء العناصر االكثر اساسية في االنقسام الفلسطيني        
في غزة اذا ما خسرت وفي الحالة المعاكسة، فتح لن تسارع الى التخلي عن اجهزة االمـن والـسيطرة                   

تتمكن حتى االنتخابات من    بعد نحو اربع سنوات ونصف من االنقسام، مشكوك أن          . الحصرية في الضفة  
  .ان تخفي الندبات والكراهيات التي تعاظمت على مدى السنين

  16/11/2011هآرتس 
  16/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  !عسى أال يحدث.. سيناريو .59

  صبحي غندور. د
 أرجو أن أكون مخطئاً في تحليلي، لكن أرى اآلن جملة عناصر تجعلني أرجح حصول الضربة العسكرية               

ربما يرجع سبب تأخير هذه الضربة حالياً إلى محاولة إنضاج          . اإلسرائيلية إليران، خالل األسابيع المقبلة    
قرار التدخّل العسكري لحلف الناتو في سوريا، حيث إن توقيت الضربة العسكرية اإلسـرائيلية إليـران                

ـ   ان ومنطقـة المـشرق كلّهـا    يحتاج إلى مثل هذا التطور في المشرق العربي، أي أن تكون سوريا ولبن
فـي  " النـاتو "وعندما تصل األمور إلى حد تدخل       . منهمكة، أمنياً وسياسياً، في تداعيات األزمة السورية      

سوريا، فإن ذلك يعني أن تطوراً سلبياً كبيراً قد حدث في العالقات بين دمـشق ودول عربيـة عديـدة،                    
ـ  ويعني فشل مبادرات الجامعة العربية ونجاح الدعوا       ، "الحماية الدولية للمدنيين الـسوريين    "ت المطالبة ب

  ".حلف الناتو"والتي ستكون مقدمتها التنفيذية من خالل تركيا العضو في 
فهناك اآلن مصلحة غربية وإسرائيلية كبيرة في تأزم األمور بين سوريا وجامعة الدول العربية، بل فـي                 

ررات الالزمة لتدويل األزمة السورية ولفتح أبواب التـدخّل         دفع هذا التأزم إلى حد القطيعة، إلعطاء المب       
  .العسكري األجنبي فيها، على غرار ما حدث في ليبيا

إن االتفاق الذي أعلنته الجامعة العربية يوم الثاني من نوفمبر، ووافقت عليه الحكومة الـسورية، وضـع                 
ف العنف، وللبدء فـي حـلٍّ وطنـي         األزمة السورية تحت مظلّة عربية، كما رسم خطوات إجرائية لوق         

لذلك كان هذا االتفاق موضع نقد ورفض مـن واشـنطن ودول            . سوري تشترك فيه أطراف المعارضة    
  .غربية، ومن أطراف معارضة سورية تراهن على التدويل

هناك، خالل الشهرين القادمين، جملة أهداف مطلوبة في وقت واحد، وهي أهداف تمتـد جغرافيـاً مـن                  
فهذه المواقع الجغرافية كانت العائق أمام تنفيذ مشروع        . ى غزة، مروراً بلبنان وسوريا والعراق     طهران إل 
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، الذي دعت له اإلدارة األميركية السابقة وعملت من أجله، لكنّهـا فـشلت فـي                "الشرق األوسط الكبير  "
  ).2008(وعلى غزة ) 2006(وعلى لبنان ) 2003(تحقيقه، رغم الحروب التي حصلت على العراق 

، "التحـرر الـوطني   "على  " الديمقراطية"اآلن، وبعدما سادت خالل هذا العام في المنطقة العربية أولوية           
، وبعدما ترددت هتافات في شوارع عربية ضـد         "مطلباً عربياً "وبعدما أصبح التدخّل العسكري األجنبي      

ـ  إيران وروسيا، وتهمش الصراع العربي مع إسرائيل، فإن الظروف أ          قلـب الطاولـة    "صبحت ناضجةً ل
في منطقة المشرق العربي، ولعزلها عن إيران، التي سـيتم أيـضاً إضـعافها اقتـصادياً                " على الجميع 

  .وعسكرياً، من خالل الضربات الصاروخية وتشديد العقوبات عليها
  :وأجد أن هناك عدة أسباب وظروف ترجح اآلن الضربة العسكرية إليران

عسكرياً وأمنياً وسياسياً، بأوضاعها الداخلية     ) وهي الحليف األكبر إليران في المنطقة     (ـ انشغال سوريا    
  .وتداعياتها

ـ انتقال تركيا من موقع الشريك الموقِّع مع إيران والبرازيل على صيغة اتفاق لحل قضية الملف النووي                 
الموافـق علـى استـضافة    اإليراني، ومن حال الصديق الحميم لدمشق، إلى موقع المواجهة مع سوريا و        

، والتـي رفـضت دول أوروبيـة شـرقية          )الموجهة أصالً ضد إيـران    (األميركية  " الدرع الصاروخية "
  .استضافتها

ـ استحقاق موعد االنسحاب العسكري األميركي من العراق، ورفض الحكومة العراقية الـسماح ببقـاء               
اسية وإعالمية في أميركا حول مخاطر هذا       وقد جرت حملة سي   . قوات أميركية بعد موعد هذا االنسحاب     

  .االنسحاب، وأنّه سيترك العراق بشكل كامل للنفوذ اإليراني
، مما يشجع على انقسامات     "اآلخر"ـ تصاعد الدعوات والتيارات السياسية الدينية في المنطقة التي تكفّر           

 مصلحة كبيرة لدى من يريـدون       ، وفي ذلك  "الطائفة أو المذهب اآلخر   "هو  " العدو"طائفية ومذهبية تجعل    
  .إشعال الصراعات على أساس مذهبي، وإقامة خرائط كيانات جديدة في المنطقة

كمـا يحـدث مـع      (ـ انشغال المقاومتين اللبنانية والفلسطينية بأوضاع وطنية داخلية تحاول، إما العزل            
  ).في غزة" حركة حماس"كما يحدث مع (، أو اإلغراء بفك العزل )في لبنان" حزب اهللا"

ـ سوء األوضاع االقتصادية في أميركا وأوروبا، والتي قد تتطلّب حروباً لتحسينها، كما حدث للواليات               
، خاصةً أن كلَّ دول المنطقة، التي       1991المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وبعد حرب الخليج في العام           

  !ية وأوروبية إلعادة إعمار ما تهدمتعرضت وتتعرض لحروب، تتعاقد الحقاً مع شركات أميرك
من احتماالت عودة المنافس الروسي للواجهة، ومن سعي موسكو للتمايز عـن            " حلف الناتو "ـ مخاوف   

وكذلك الحاجـة للـتحكّم     . واشنطن والغرب، خاصةً بعد العودة المتوقَّعة لبوتين كرئيس لالتحاد الروسي         
  .لصينيبالطاقة النفطية، التي هي عصب االقتصاد ا

هي أمر مهم التوقف عنده لدى بعض الحكومات العربيـة، فـي ظـّل وجـود                " المسألة اإليرانية "نعم،  
ممارسات إيرانية تبعث الخوف والقلق لدى عدة بلدان عربية، لكن العامل اإلسرائيلي هو المهم جداً فـي                 

ن، والذي سينعكس على دول     المقبل بين الغرب عموماً، وخصوصاً واشنطن، وبين طهرا       " السيناريو"هذا  
  .الخليج العربي، وعلى المنطقة كلّها

فمنطقة المشرق ستنهمك في تداعيات األزمة السورية، وفي امتداد شرارتها العسكرية والـسياسية إلـى               
أما منطقة الخليج العربي، فستكون ساحة الوغى بين إيران وخصومها، بينمـا            . لبنان وفلسطين والعراق  

  .، في الساحتين المشرقية والخليجية"الناتو"تركيا مع ستكون إسرائيل و
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العامل اإلسرائيلي يضغط اآلن لتحقيق مواجهة عسكرية مع إيران، ألن حدوث هذه المواجهـة سيـسمح                
الحرب على  "، تحت شعار    2001 سبتمبر   11، بعد   "إنجازات"إلسرائيل باستكمال ما حقّقته حتى اآلن من        

، وبما يعـزز    "الشرق"و" الغرب"ل تحصد دائماً نتيجة أي صراع يحدث بين         فإسرائي". اإلرهاب اإلسالمي 
  .دور إسرائيل بالنسبة للدول الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، والحاجة األمنية لها

إن المواجهة العسكرية بين الغرب وإيران ستؤدي إلى تدميرٍ كبير لدى الطرفين معاً، وستكون سـاحاتها                
ممتدة أيضاً إلى العديد من المدن العربية، وستطال كوارثها الثروات النفطية والمالية العربية، وربما تدفع               
نتائجها إلى اضطرار القوات األميركية لمغادرة المنطقة، وإلى حصر االعتماد األميركي من ثـم علـى                

إيران، والمواجهة العسكرية لهـا، أن      لذلك، فإن من شأن تصعيد األزمة مع        . القوة العسكرية اإلسرائيلية  
يوجد في عدة بلدان عربية مناخ من الصراعات الداخلية، مما يشعل حروباً أهلية عربية وإسالمية تفكّـك         
أوطاناً، وتدعم المشروع اإلسرائيلي للمنطقة العامل على إقامـة دويـالت طائفيـة وعرقيـة، تحكمهـا                 

  .اإلمبراطورية اإلسرائيلية اليهودية
ضاً، في الحسابات اإلسرائيلية أن إسرائيل ستتعرض لضربات عسكرية مـن إيـران وحلفائهـا فـي                 أي

المنطقة، لكن ستكون إسرائيل األقّل تضرراً عسكرياً واقتـصادياً وماليـاً، واألكثـر اسـتفادة سياسـياً                 
يطان فـي األراضـي     واستراتيجياً، مع بقاء الكيان اإلسرائيلي موحداً، بل أكثر قدرةً على تعزيز االسـت            

  .المحتلة وممارسة التهجير القصري للفلسطينيين
                  في منطقة الشرق األوسط، تقف إسرائيل وحدها على ترسانة أسلحة نووية كبيرة، ال يعيـر الغـرب أي
اهتمام لمخاطرها في المنطقة، بينما يمنع الغرب أي امتالك للسالح النووي عنـد أي دولـة عربيـة أو                   

ولعّل خير مثال على ذلك هو تركيا، التي ترتبط بحلف الناتو، وفيها نظام علمـاني               . ةإسالمية في المنطق  
  "!النادي النووي"ديمقراطي، لكن يمنعها الغرب، بالرغم من ذلك، من دخول عضوية 

هناك عالقة جدلية واضحة في المنطقة العربية، بين سوء الحكم في الداخل وبين محاوالت الهيمنة مـن                 
ي أيضاً العالقة السببية بين عطب الحكومات، وبين تدهور أحوال المجتمعات والحركـات     كما ه . الخارج

لكن الخطـر   . السياسية المعارضة فيها، بحيث ال تميز هذه المعارضات بين إسقاط أنظمة وتهديم كيانات            
واحداً بعد  ، هو تساقط األوطان العربية      2003األكبر الذي يواجه العرب حالياً، ومنذ احتالل العراق في          

ولو لم يكن حال األمة العربية بهذا المستوى مـن          . اآلخر، وانشغال شعوب المنطقة بصراعاتها الداخلية     
  .الوهن واالنقسام، لما كان ممكناً أصالً استباحة بالد العرب، من الجهات األربع كلّها

  17/11/2011، البيان، دبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            35ص                                     2322:                العدد17/11/2011الخميس  :التاريخ

  :كاريكاتير .60
  

  
  16/11/2011الرأي، عمان،   


