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  27  :كاريكاتير
***  

  
   مشعل-أبو مرزوق واألحمد في القاهرة لوضع اللمسات األخيرة على لقاء عباس .1

أن نائـب رئـيس   ،  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها القاهرة  من   10/11/2011نـدن،   الحياة، ل علمت  
المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق وصل إلى القاهرة أول مـن أمـس حيـث أجـرى                   
محادثات مع مسؤولين مصريين في جهاز االستخبارات، وذلك بالتزامن مـع وصـول عـضو اللجنـة                 

 وفدها في الحوار عزام األحمد إلى القاهرة وعقـده لقـاء مـع رجـال                المركزية في حركه فتح، رئيس    
ومن المرجح أن يعقد اليوم لقاء يجمع بين أبو مرزوق واألحمد لوضع اللمسات             . االستخبارات المصرية 
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ورئيس المكتب السياسي لحماس خالـد      ) أبو مازن (األخيرة للقاء الذي سيجمع بين الرئيس محمود عباس         
  .قده الجمعة المقبلمشعل والمرتقب ع
موعد اللقاء في " إنه وصل إلى القاهرة بدعوة من الجانب المصري، مؤكداً أن "الحياة"وقال األحمد لـ

لكن أبو مازن سيصل إلى القاهرة األربعاء المقبل من أجل إجراء ...  الشهر الجاري لم يتغير25
 تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل ورفض الخوض في. "محادثات مع القيادة المصرية على مدار يومين

 مشعل حرصاً منه على إنجاح هذا اللقاء -إليها مع أبو مرزوق والتي سيتم تناولها خالل لقاء عباس 
البالغ األهمية والذي يتوقع منه الفلسطينيون الكثير، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد الملف 

اء في أن تصدر عنه قرارات حاسمة تعجل في إنجاز المصالحة السياسي، إذ يعول الكثيرون على هذا اللق
  .وتطوي صفحة االنقسام

عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،       أن    18/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،     وأضافت  
ـ                 ه مفوض العالقات الوطنية، قال إن توافقًا حول الموضوع السياسي وتنفيذ اتفاق المـصالحة فـي طريق

لإلنجاز بعد اللقاءات غير المعلنة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، تمهيدا للقاء بين الرئيس محمـود                 
  . تشرين الثاني الجاري25عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 

تيجيّة في مقرِّه وأضاف األحمد، خالل لقاء نظّمه المركز الفلسطيني ألبحاث السّياسات والدّراسات اإلسترا
، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية، أنه جرى االتفاق بين الطرفين على تشكيل األولبرام اهللا أمس 

حكومة من المستقلين توكل إليها أساسا مهمة التحضير إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس 
.  للتغلب على عقبة تسمية رئيس هذه الحكومةالوطني في أيار المقبل، منوها إلى أن هناك توجها إيجابيا

سالم فياض كان . وجدد التأكيد على تصريحات سابقة قال فيها إنه لو كان في موقع رئيس الوزراء د
   .سيقرر االنسحاب منذ ستة أشهر إلفساح المجال أمام تشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة

فين، برعاية مصرية، تطرقت إلى العقبات التي تهدد ونوّه األحمد إلى أن اللقاءات األخيرة بين الطر
إجراء االنتخابات، السيما الموقفين اإلسرائيلي واألميركي، اللذين يضغطان في سبيل استمرار االنقسام 
الفلسطيني، مؤكدا أن جهودا ينبغي أن تبذل ألجل ضمان إجراء االنتخابات بشكل حر وديمقراطي في 

  .ذلك القدس الشرقيةالضفة وقطاع غزة، بما في 
  

  السلطة الفلسطينية تنفي وقف توجهها إلى األمم المتحدة مقابل اإلفراج عن أموالها .2
نفت القيادة الفلسطينية بشكل قاطع ما تناقلته وسائل اعالم إسرائيلية حول نية : يوسف الشايب –رام اهللا 

مقابل قيام إسرائيل بوقف تجميد منظمة التحرير الفلسطينية، وقف خطوات التوجه إلى األمم المتحدة 
  .أموال الضرائب واستمرار الدعم األميركي للسلطة

 صائب عريقات، أمس، أن القيادة الفلسطينية مصممة على الوصول إلى مرحلة التصويت على .دوأكد 
طلب عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس األمن، بعدما امتنع مجلس األمن عن التصويت على الطلب 

ام، نافياً جملة وتفصيالً االدعاءات اإلسرائيلية بوقف تقديم الطلب الفلسطيني مقابل االفراج عن قبل أي
وأضاف عريقات في تصريحات صحفية، رداً على ما نشر في  .احتجاز األموال الفلسطينية لدى إسرائيل

اف في مجلس القيادة الفلسطينية ما زالت تركز كل جهودها في الحصول على دعم ك: "هآرتس"صحيفة 
  .األمن، مؤكداً وجود محادثات مع الدول األعضاء، مبدياً تفاؤله بالوصول إلى مرحلة التصويت
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 التي أوردتها صحيفة األنباءحنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، . كما نفت د
دولية مقابل تحويل حول االقتراح الفلسطيني تجميد مساعيهم في المنظمات ال) هآرتس العبرية(

  .المساعدات األميركية والعائدات الضريبية من إسرائيل إلى السلطة الوطنية
ونفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنا عميرة عرض السلطة الفلسطينية على 

تحدة مقابل تحويل الواليات المتحدة تجميد المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في األمم الم
  .األموال إلى السلطة من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل

اجريت بين المبعوث الخاص " السرية"، أمس، تحدثت عن محادثات وصفتها بـ"هآرتس"وكانت صحيفة 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي المحامي يتسحاق مالخو، مع مبعوثي الرئيس األميركي المستقيل دينس روس 

 األميركية بوقف خطوات اإلدارة في لندن، جرى من خاللها بحث اقتراح فلسطيني مقدم إلى وديفيد هيل
  .األمم المتحدة مقابل االفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل

  18/11/2011الغد، عمان، 
  

  تحاول خلق األجواء المالئمة إلعادة المفاوضات" الرباعية: "عريقات .3
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير . أكد د: بد الرؤوف ارناؤوط ع-القدس 

أن ما تقوم به اللجنة الرباعية ليس مفاوضات تقريبية أو غير مباشرة " األيام"الفلسطينية، في تصريح لـ
إن هذه : اقالو) اللجنة الرباعية(هم : "وقال. وإنما محاولة لخلق األجواء المالئمة إلعادة المفاوضات

ليست مفاوضات تقريبية وال غير مباشرة وإنما محاولة من قبل اللجنة الرباعية لخلق األجواء المطلوبة 
  ".1967لمفاوضات، وقلنا إن المطلوب هو وقف االستيطان وقبول إسرائيل حدود 

األجواء في الوقت الذي تتحدث فيه اللجنة الرباعية عن خلق "من جهة ثانية، أشار عريقات إلى أنه 
المناسبة إلعادة إطالق العملية السلمية فإن الحكومة اإلسرائيلية تستمر في قتل األجواء المناسبة من خالل 

الحكومة اإلسرائيلية "وشدد عريقات على أن  ".المزيد من القرارات االستيطانية وحجز األموال الفلسطينية
يجب مساءلة إسرائيل : "وقال". ملية السالمبقراراتها تؤكد أنها مصممة على تدمير كل جهد إلطالق ع

أثرنا مع " وأشار عريقات إلى أنه ".على أعمالها وال سبيل إلعادة إطالق عملية السالم إال بمساءلتها
اللجنة الرباعية موضوع احتجاز األموال الفلسطينية من قبل الحكومة اإلسرائيلية وقلنا إن هذه قرصنة 

إلى أن القرارات اإلسرائيلية بإقامة المزيد من الوحدات االستيطانية في وفيما أشار  ".وسرقة ألموالنا
القدس وحجز األموال الفلسطينية تتزامن مع الجهود المبذولة من قبل اللجنة الرباعية من أجل إعادة 

هذا دليل على مزيد من االستخفاف اإلسرائيلي بكل الجهود : "إطالق المفاوضات فإن عريقات قال
 وحدة 800عادة إطالق عملية السالم فالحكومة اإلسرائيلية تقرر نشر عطاءات لبناء أكثر من المبذولة إل

  ".استيطانية في القدس كما قررت استمرار حجز األموال الفلسطينية وهذا بحد ذاته سرقة وقرصنة
 18/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
  ت الدوليةلنيل العضوية في المنظما السلطة مساعينمر حماد يعلن وقف  .4

قال مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد إن القيادة الفلسطينية أوقفت في هذه المرحلة التوجه : الناصرة
إلى باقي المنظمات الدولية لطلب العضوية الكاملة بعدما نجحت في الحصول عليها في منظمة 

اقترحت على الواليات المتحدة في الوقت نفسه، نفت القيادة الفلسطينية أنباء أفادت بأنها . يونيسكوال
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تقضي بتجميد جهودها للعضوية في المنظمات الدولية في مقابل استئناف الواليات المتحدة » صفقة«
ال يوجد أي قرار بالتوجه «: وأوضح حماد .دعمها المالي للسلطة وإفراج إسرائيل عن العائدات الضريبية

، مضيفاً أن » منصب على عضوية األمم المتحدةإلى أي من المنظمات الدولية األخرى، والجهد اآلن
اآلن ليس وقته، لكنه أحد «: وقال. المطالبة بالعضوية الكاملة في باقي المنظمات قد يكون خياراً مقبالً

  .»الغاية ليست تحدي الواليات المتحدة«، مؤكداً أن »الخيارات المطروحة
  18/11/2011الحياة، لندن، 

  
   مرتبط بكف يد التدخل الخارجي عن المصالحةباسع -نجاح لقاء مشعل : دويك .5

وصف عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، اللقاء المرتقب بين رئيس السلطة : الخليل
الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والذي سيعقد خالل 

مرتبط بكف "، مشددا على أن نجاح اللقاء "تاريخي"أنه األسبوع القادم في العاصمة المصرية القاهرة، ب
قدس "وقال دويك في تصريحات خاصة لـ ".اليد األجنبية عن التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني

إن الجميع يعلم أن الفيتو األمريكي واإلسرائيلي هو من كان يعطل المصالحة الفلسطينية، وفي ": "برس
لفيتو الموضوع على المصالحة؛ فال أمل في المصالحة، ولن يؤدي اللقاء حال تواصل التجاوب مع هذا ا

  ".إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى المصالحة وتنهي حالة االنقسام
من باب أن القيادة الفلسطينية في رام اهللا عندما توجهت إلى "وأضاف أنه متفائل في نجاح هذا اللقاء 

ه الخصوص كانت تتحدى إدارة أمريكا، وهذا التحدي مكسب األمم المتحدة وذهبت إلى اليونسكو على وج
واضح للشعب الفلسطيني، وفي تقديري ال زال على القيادة الفلسطينية شوط مهم وهو تجاوز الفيتو 
األمريكي من أجل إنجاز المصالحة، ويمكن أن يكون هذا حجة قوية، ألن من يريد أن يعقد سالما ال 

  ".ة وقطاع غزة، وإنما يحتاج إلى شعب موحديحتاج إلى شعب منقسم بين الضف
ال زالت بعيدة عن أجواء المصالحة وأجواء اللقاء "وأكد دويك أن األوضاع الداخلية في الضفة الغربية 

بين مشعل وعباس، حيث تتواصل االعتقاالت واالستدعاءات ألنصار حماس من قبل األجهزة األمنية 
ناجح "ن أمله في أن تجري تهيئة الساحة في الضفة الغربية الجتماع ، معربا ع"التابعة للسلطة الفلسطينية

وتاريخي بعيدا عن الضغوطات واالعتقاالت واالستدعاءات األمنية، واالتهامات المتبادلة على طريق 
  ".إنهاء المرحلة السيئة والسوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني

ر ما سيسفر عنه اللقاء التاريخي بين مشعل نحن أمام مرحلة جديدة ويجب أن ننتظ: "وأضاف قائال
وعباس في موضوع المصالحة وعلى طريق إنجاز حقوقنا الفلسطينية وثوابتنا الوطنية، وال زلت أعول 
على كف اليد الخارجية عن التدخل في الشأن الفلسطيني، وإن كفت اليد الخارجية عن الشعب الفلسطيني، 

ي االجتهاد، ولكن ال نختلف في ثوابتنا ومن ثم يمكننا إنجاز فنحن شعب طيب قريب من بعضه ونختلف ف
المصالحة، وإذا لم تكف اليد الخارجية ستبقى العجلة تراوح مكانها، بل ستكون بمثابة من يضع العجلة 

  ".أمام الحصان، وعندها ال أستطيع أن أتفاءل في اختراق يحدث خالل هذا اللقاء
عن اللقاءات السرية التي عقدت مؤخرا بين حركتي حماس وفتح، وأكد أنه لم يرشح لديه أي معلومات 

  .مشيرا إلى أن الصورة ستتجلى بوضوح عندما يعقد اللقاء بين مشعل وعباس، وما يمكن أن يسفر عنه
ودعا دويك إلى تهيئة األجواء في الساحة الفلسطينية، وأن تعقد لقاءات مكثفة من أجل إنجاح لقاء مشعل 

 . أمله في عودة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى العمل ليدعم الديمقراطية الفلسطينيةوأعرب عن .عباس
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واتهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني االحتالل بمحاولة تعطيل الحياة السياسية الفلسطينية من خالل 
  .اعتقال النواب ومنعنا من دخول المجلس التشريعي

  17/11/2011قدس برس، 
  

   المصالحة الستكمال الجاهزية الوطنية لالستقاللإتمام ضرورةد على شدت حكومة فياض .6
سالم .  شدد مجلس الوزراء خالل اجتماعه في مدينة رام اهللا امس برئاسة رئيس الوزراء د:رام اهللا

فياض على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام بين شطري الوطن لضمان استكمال 
لالستقالل وإقامة الدولة، وأشار إلى أنه وفي ذكرى إعالن االستقالل فإن القوى الجاهزية الوطنية 

وأكد المجلس أن اتمام المصالحة الوطنية  .السياسية مطالبة بمضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة والوحدة
يشكل ركيزة هامة تعزز المسعى الفلسطيني لتعزيز االعتراف الدولي بحقنا الطبيعي في الحرية 

واعتبر المجلس، ولمناسبة حلول الذكرى السابعة الستشهاد . ستقالل وعضوية المؤسسات الدوليةواال
الرئيس ياسر عرفات، أن ما قدمه من تضحيات في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية، يجب أن يكون ملهماً 

س السيادة الوطنية لزيادة إصرار شعبنا على مواصلة الكفاح والبناء، وانتزاع الحرية واالستقالل، وتكري
  .1967على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 

  18/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   بحجز األموال الفلسطينية ابتزاز سياسي"إسرائيل"استمرار : مجدالني .7
سرائيل بحجز األموال  أن استمرار حكومة إ الفلسطيني، وزير العمل، أحمد مجدالني.د أكد :اسطنبول

الفلسطينية وعدم تحويلها شكل من أشكال االبتزاز السياسي غير المقبولة ومخالفة لالتفاقيات الثنائية 
والدولية، وذلك بكلمته أمس أمام القمة االورومتوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات 

 أن قضية السالم في الشرق األوسط تتطلب دوراً وأضاف مجالني .المماثلة المنعقدة في اسطنبول بتركيا
أوروبياً ينبغي أن يتوازى مع دوره االقتصادي، ولم يعد مقبوال ازدواجية المعايير تجاه الحرية 

وأكد أن السالم خيارنا االستراتيجي ،وال يمكن  .والديمقراطية والعدالة االجتماعية بين فلسطين وإسرائيل
حتالل، وال يمكن صنع السالم مع االستيطان وجدار الفصل صنع السالم مع استمرار اال

  .العنصري،وسياسات العقاب الجماعي والحصار واإلغالق التي تولد التطرف بأشكاله المختلفة
  18/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  شعلبمعباس لقاء ب فتح وحماس طرحتا أسماء لرئاسة حكومة التوافق لإلعالن عنها :القدس العربي .8

 من مصدر سياسي مطلع أن حركتي فتح وحماس تحاوالن "القدس العربي"علمت : أشرف الهور -غزة 
االتفاق على اسم لرئاسة حكومة التوافق قبل عقد اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل 

  .رة الحاليةفي القاهرة األسبوع المقبل، وأن هناك أسماء يجرى نقاشها بين الطرفين خالل الفت
وأشار المصدر المطلع على سير جوالت حوار المصالحة أن الجميع يركز على أن يكون اللقاء بين 

  .الرئيس عباس ومشعل فقط لإلعالن عن البدء بتنفيذ اتفاق القاهرة، وليس إلجراء محادثات حوله
مسؤولين  ي برعايةوبحسب ما ذكر فإن االتصاالت لالتفاق على شخصية رئيس حكومة التوافق هذه تجر

  .إلنجاح اللقاء المرتقب' بوادر إيجابية كبيرة'مصريين كبار، الفتاً إلى أن هناك 
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وكشف المصدر عن أن لقاءات سابقة واتصاالت بين قيادات حركة فتح وحماس جرى خاللها طرح 
التصاالت لم أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبعض الوزارات السيادية، لكنه أشار إلى أن هذه ا

فإنه تم طرح أسماء بجانب فياض، ' القدس العربي'وبحسب ما علمت  .'توافق حقيقي'تسفر بعد عن 
إلى ذلك، نفى رجل األعمال الفلسطيني المعروف منيب . بعضها طرح في حوارات المصالحة السابقة

صب رئيس حكومة أن يكون لديه معلومات تفيد بأنه سيجرى ترشيحه لمن' القدس العربي'المصري لـ 
  .التوافق المقبلة، التي سيتم بحثها خالل اللقاء

  18/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  مضطراًليس صحيحاً أن الرئيس عباس سيذهب إلى لقاء مشعل : جبريل الرجوب .9
إنه ليس صحيحاً أن » الحياة«قال نائب أمين سر حركة فتح، عضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب لـ

أبو مازن وقّع على اتفاق المصالحة على «: باس سيذهب إلى لقاء مشعل مضطراً، موضحاًالرئيس ع
رغم الضغوط التي مورست عليه كي يتراجع عنها، وواجه أكبر ضغط من األميركيين لكي يسحب طلب 

ولفت إلى أن عباس أعلن مراراً نيته الذهاب إلى غزة، لكن . »عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة
محمود ) القياديين في حماس(يسأل في ذلك كل من «: طيل زيارته جاء بسبب عدم الترحيب به، وقالتع

  .، مشيراً إلى تصريحاتهم السلبية في هذا الخصوص»الزهار وإسماعيل هنية
وعما تردد عن مخاوف لدى بعض القوى في السلطة الفلسطينية من سيطرة حماس على الضفة الغربية، 

فنحن لسنا ... اوي ال تزعجني سيطرة حماس على الضفة، وهذا األمر ال يشغلنيأنا كفتح«: قال
فنحن شركاء في ... جواسيس حتى نخاف أو نقلق من هذا األمر، وهم جزء مهم من الشعب الفلسطيني

إذا جاءت حماس إلى الضفة من خالل صندوق االنتخابات، فهذا لن «: وأضاف. »الوطن ولسنا حلفاء
 إلى أن المحصلة النهائية التي يجب أن تكون قناعة راسخة لدى الجميع هي أن الفصائلية ، الفتاً»يضيرنا

، مشدداً على أن فلسطين هي فقط الهدف الذي يجب أن يضعه الجميع »وسيلة للعمل الوطني وليست هدفاً
 تجربتهم في حكم غزة ال«: ورأى أن تجربة حماس في حكم غزة لم تكن ناجحة، وقال. نصب عينيه

  .، واصفاً األوضاع األمنية في غزة بأنها مستنقع»تشرفهم
وعما إذا كانت فتح استبعدت تماماً اسم رئيس حكومة تسيير األعمال الحالي سالم فياض كمرشح لرئاسة 

، الفتاً إلى أن األخير »ليس هناك قرار من فتح يتعلق بفياض«: حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، أجاب
، مشيداً به باعتباره »الرجل لن يكون عقبة أمام إنجاز المصالحة«:  للحكومة، وقالليس رئيساً خالداً

أحدث إضافة نوعية في النظام السياسي الفلسطيني ومنح المؤسسة صدقية عالية، وله احترامه في «
ودعا إلى أن يكون العمل على إنهاء االنقسام على . »الشارع، ومن المعيب الحديث عنه بهذا األسلوب

  .أس األولويات عوضاً عن الخوض في أمور غير مسؤولةر
وسئل الرجوب إن كان يرى أن الملف األمني هو األكثر تعقيداً في الملفات التي ستبحث خالل لقاء 

البداية أن تصدق النيات، وأن يكون الوطن هو فقط البوصلة، حينئذ فإن أي «: ، فأجاب» عباس–مشعل «
. »والمهم أن يتفقوا على إطار التنفيذ... ل عقبة أمام إنجاز المصالحة ملف مهما بلغ تعقيده فلن يشك

ورأى أن كي تنجح المؤسسة األمنية التي ستشكل يجب فصل األمن عن التجاذبات السياسية والفصائلية، 
مشدداً على ضرورة أن تكون عقيدة األجهزة األمنية بكوادرها عقيدة وطنية خالصة بعيداً من الحزبية، 

، الفتاً إلى أهمية التوافق على تحديد »طبقاً لهذه القاعدة، يتم تحديد القيم واألهداف ومهام األفراد «:وقال
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واستبعد حل السلطة وتغيير  .اآلليات الرقابية للمؤسسات األمنية وتمريرها في المؤسسات التشريعية
من قريب أو بعيد ... رلم يكن هناك تفكير على اإلطالق في الماضي أو في الحاض«: مضمونها، وقال

 .»في حل السلطة، وكل ما تردد بهذا الخصوص أكاذيب
 18/11/2011الحياة، لندن، 

  
   في حفظ األمن اللبنانيةنتعاون مع الحكومة: قائد األمن الوطني في مخيمات لبنان .10

 عرب، قال قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد صبحي أبو: )لبنان(مخيم عين الحلوة 
القيادة الفلسطينية في لبنان تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل حفظ األمن 'اليوم الخميس، إن 

وأشار أبو عرب خالل حوار  .'واالستقرار لشعبنا داخل المخيمات في لبنان بالتعاون مع الدولة اللبنانية
أصبح اآلن مستقرا وآمنا وال يدعو 'في بيروت، إلى أن الوضع األمني داخل المخيمات ' وفا'مع مراسل 

ساهم في إبعاد '، الفتا إلى أن قرارات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بتنظيم الوجود في لبنان 'للقلق
هناك انحسار واضح للتوترات األمنية التي كان يشهدها مخيم : وأضاف .'شبح الفوضى واألحداث األمنية

  .الماضيةعين الحلوة بشكل خاص خالل السنوات 
مأجورة ومشبوهة داخل مخيم عين الحلوة عملت على تفجير 'وكشف أبو عرب عن وجود عناصر 

األوضاع في المخيم، لكنها أصبحت اآلن ضعيفة وليس لها القدرة على التفجير بعد الجلسات التي عقدت 
وأشار إلى  .'من شعبناداخل عين الحلوة مع بعض التيارات اإلسالمية، وأكدنا لها أننا لن نسمح بالعبث بأ

كان واضحا في توجيهاته وقراراته من أننا حريصون على أمن شعبنا وحريصون 'أن الرئيس عباس 
على عالقات مستقرة وثابتة مع الدولة اللبنانية، ولن نسمح بأن تكون مخيماتنا خاصرة ضعيفة في الجسد 

جراءات األمنية التي نقوم بها داخل المخيمات، أبدت السلطات اللبنانية ارتياحا كبيرا لإل: وقال .'اللبناني
وقدمت لنا التسهيالت، وأجرينا االتصاالت وعقدنا االجتماعات من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة داخل 
المخيمات ووجدنا تجاوبا هاما من الجانب اللبناني، ونحن كما قال الرئيس أبو مازن ضيوف في هذا البلد 

كما أن القوى اإلسالمية في المخيم كانت متجاوبة مع اإلجراءات : وتابع . قراراتهونلتزم بقوانينه ونحترم
  .األمنية ولم نجد أية عراقيل، ألن األمن يحفظ الجميع ويحفظ عائالت الجميع

 17/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   عن التوافق الشاملالتوافق بين حماس وفتح على برنامج وطني ليس بديالً: الرشق .11
خالد  أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن رئيس المكتب السياسي للحركة: بيروت

مشعل ورئيس حركة فتح محمود عباس سيلتقيان في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، 
ملف اتفاق المصالحة، "على رأسها لبحث كافة الملفات المتصلة باتفاق المصالحة الموقع بين الطرفين، و

وجدد الرشق ". وملف الحكومة وتشكيلها، وملف منظمة التحرير وتفعيل اإلطار القيادي لمنظمة التحرير
، )17/11(، اليوم الخميس "فيسبوك" في تصريحات نشرها على صفحته على موقع التواصل االجتماعي

على نجاح هذا اللقاء ونرجو أن يكون نحن في حماس حريصون : "تمسك حماس بالمصالحة، وقال
تكريسا لمرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد والمثمر، في ظل التحديات التي تواجه شعبنا، وفي ظل 
انسداد أفق التسوية ووجود حكومة صهيونية متغطرسة ليس لها هم إال فرض الشروط على شعبنا، وفي 
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ة عن الفعل، وبالتالي نحن كشعب فلسطيني يجب أن ظل وجود إدارة أمريكية منحازة بالكامل وعاجز
  ". نعتمد على أنفسنا النتزاع حقوقنا
اتفقنا منذ البداية على أن يكون هناك حكومة اتفاق وطني، اختيار : "وبالنسبة للحكومة، قال الرشق

ضنا الحكومة ورئيسها يتم بالتوافق، بحيث ال يملي طرف على طرف خياراته، ولذلك نحن عبرنا عن رف
لتولي سالم فياض رئاسة أي حكومة مقبلة ونرجو من إخواننا في فتح أن يتجاوزوا هذا األمر والتوافق 

التوافق بين حماس وفتح على برنامج وطني ال يعني اعتباره بديال عن : "وأضاف". على شخصية أخرى
والفصائل الفلسطينية للتوافق التوافق الشامل، لذا ال بد من الدعوة الحقًا إلى لقاء وطني شامل لكل القوى 

  .، على حد تعبيره"على هذا البرنامج
 17/11/2011قدس برس، 

  
  " لسعيت المتالك سالح نوويلو كنت إيرانياً"باراك يتراجع عن قوله  .12

أثار تصريح وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، بأنه لو كان إيرانيـا لكـان              :  نظير مجلي  - تل أبيب 
فاضطر الناطق بلسانه إلى نشر     . ت نووية عسكرية، زوبعة كبرى ضده في إسرائيل       سعى المتالك خبرا  

وقال إنه لم يقصد تبرير التسلح اإليراني النووي بأي شـكل           . بيان توضيح يتراجع فيه عن هذا التصريح      
تؤتي من األشكال وإنه هو الذي يقود الحملة اإلسرائيلية الدولية ضد التسلح النووي اإليراني، التي بدأت                

  .ثمارها في تشديد العقوبات على إيران
باراك هو الـذي يـدير مهرجـان        «المعارض، تسيبي ليفني، بقولها إن      » كديما«وتساءلت رئيسة حزب    

فهل هذا يصلح وزيـرا     . التهديد العسكري ضد إيران في العالم وهو نفسه الذي يبرر إليران هذا التسلح            
  .»للدفاع؟

إنـه  «: وأضافت ساخرة . »أنا ال أفهم ما الذي يحصل لباراك      «: غلؤون فقالت أما النائبة اليسارية، زهافا     
ربما ال يريد أن يكون     . ولو كان إيرانيا لكان سيطور السالح النووي      . لو كان فلسطينيا النضم إلى حماس     

  . »فليفعل ذلك ويخلصنا؟.. إسرائيليا
إلسرائيلية، ائتالفا ومعارضة، فقال    وراح يهاجم باراك سياسيون وعسكريون من قطبي الخريطة الحزبية ا         

هذه ثرثرة زائدة تدل على انعـدام       «في االئتالف إن    » البيت اليهودي «النائب زبولون أورليف من حزب      
ودعا رئيس  . »المسؤولية وتلحق ضررا كبيرا بقدرات إسرائيل على تجنيد العالم ضد المشروع اإليراني           

  .حكومته إلى محاسبة باراك وإسكاته
اب هذه التصريحات وغيرها، أصدرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية بيانا صحافيا تراجعت فيه عن             وفي أعق 

فقد سأله الصحافي تشارلي روز، لو كان إيرانيا، هل         . لم يقل باراك ما فهمه منتقدوه     «: التصريح، بالقول 
 أوهـم   ال أعرف ولكنني ال   «وأضاف  . »ربما: فأجاب وزير الدفاع  .. يسعى للحصول على سالح نووي    

ولكن موقف باراك الحقيقي من التـسلح النـووي         . »نفسي بأن اإليرانيين يفعلون ذلك فقط ضد إسرائيل       
اإليراني برأي البيان هو أنه ورئيس الحكومة وغيرهما يديرون حملة دولية نشطة وجبارة من أجل تجنيد                

سرائيل، بعد ما ورد في تقرير      وأكد البيان أن هدف إ    . زعماء العالم في المعركة لوقف المشروع اإليراني      
الوكالة الدولية للطاقة النووية، هو أن تمارس عقوبات جدية وعملية وشديدة أكثر علـى إيـران لوقـف                  

  .مشروعها
 18/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  ياإلسالمالمد  جديدة مع الدول المسيحية في أفريقيا لمواجهة تحالفاتب تقوم "إسرائيل"": معاريف" .13

في تقرير موسع لهـا أن رئـيس الـوزراء          " معاريف"ذكرت صحيفة   :  حسن مواسي  - المحتلة    القدس
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل إلقامة تحالفات جديدة وعميقة إلسرائيل مع الدول المسيحية في أفريقيـا               

  .في محاولة للوقوف أمام المحور اإلسالمي السياسي الذي يسيطر على القرن اإلفريقي
 الصحيفة أن نتنياهو يعمل إليجاد محور جديد وتعميق التحالف مع الدول المسيحية فـي القـارة                 وكشفت

اإلفريقية مع بروز التوجه نحو سيطرة تيار اإلسالم السياسي على دول شمال أفريقيا التي شهدت ثورات                
 في هـذا االتجـاه      ولفتت إلى أن ثمة حراكا ديبلوماسيا شهدته األشهر المنصرمة         .منذ مطلع العام الحالي   

تمثلت في زيارات متبادلة واجتماعات تنسقها شعبة أفريقيا في وزارة الخارجية المـسؤولة عـن تنظـيم     
  .ومعالجة هذه الزيارات

وتقوم إسرائيل خاللها باقتراح تقديم المساعدة العسكرية واألمنية والزراعية والبنية التحتية لدول أفريقيـا              
وأشارت الـصحيفة   . اديكالي ومن تصاعد نفوذه وتأثيره على كامل القارة       التي تخشى تعزيز اإلسالم الر    

الى ان هذه القضية تحظى باهتمام مشترك بين الدول المسيحية وإسرائيل التي تخشى من تـصاعد المـد             
، مؤكدة ان التعاون مع دول افريقية أخرى سيتواصل في المستقبل في ظل التطورات الجديـدة           "اإلسالمي

المنطقة والعالم، وان أحد األهداف المستوعبة في تلك التحالفات هو إحباط الجهود التي تقوم              التي تشهدها   
  .بها إيران حتى في المجال االقتصادي

وفي قضية المساعدة العسكرية أصبحت إسرائيل العبا مركزيا في الحرب التي تدور بعيدا عنهـا فـي                 
  .الميليشيات اإلسالمية المسلحة في الصومالشرق أفريقيا المتمثلة في الحرب بين الجيش الكيني و

واكدت الصحيفة ان رئيس الوزراء الكيني طلب من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس المـساعدة فـي                
إسرائيل دولة رائدة في مجال األمن الوطني وأنها ستكون سـعيدة           "وقال بيريس إن    . حربها مع الصومال  

  ".ب على اإلرهابفي تقاسم المعرفة مع كينيا في مجال الحر
 18/11/2011، المستقبل، بيروت

 
   فستحرق األخضر واليابس"لإسرائي" نووية على قنبلةإذا سقطت : "يوسي ميلمان" .14

العبريـة، يوسـي    ' هـآرتس 'انتقد المحلل للشؤون اإلستراتيجية في صحيفة       : زهير أندراوس  -الناصرة  
ائيلي بقدرة إيران على ضرب قنبلة نووية علـى         ميلمان، في مقاٍل نشره أمس الخميس االستخفاف اإلسر       

الدولة العبرية، وتساءل في بداية مقاله من الذي قال إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، في حال حصولها                
على القنبلة النووية، ستكتفي بإطالق قنبلة واحدة باتجاه إسرائيل، الفتًا إلى أن إمكانية حـصول طهـران                 

ة أدت إلى إصابة العديد من القادة السياسيين واألمنيين في دولة االحتالل باختالل فـي تقيـيم                 على القنبل 
الوضع، فرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يقول إن حصول إيران على القنبلة سيكون بمثابة محرقة ثانية               

وقال ميلمـان إن     .خرىلليهود، األمر الذي سيؤدي إلى القضاء على الدولة العبرية، ولكن من الجهة األ            
تأثير القنلة النووية ينتشر بسرعة كبيرة، وفي حال سقوط القنبلة على تل أبيب فإن عدد القتلى سيصل في                  

 ألف آخرين، ألنّهم لن يجـدوا مـن يعـالجهم مـن             870 ألف، وسيموت بعدهم     80الجولة األولى إلى    
  .غراهام إليسون،. ب اإلرهاب النووي، الذي ألفه داإلصابات، الفتًا إلى أن هذه التقديرات تعتمد على كتا

 18/11/2011، القدس العربي، لندن
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  إزالة األلغام من مرتفعات الجوالن ووادي عربةبدأت ب "إسرائيل"الشركات األمنية في  .15
، في إزالة األلغام األرضية من منطقـة        17/11 بدأت عدد من الشركات األمنية في إسرائيل يوم الخميس        

ن شماالً، ووادي عربة جنوب شرق إسرائيل، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على              الجوال
  .قانون، قبل نحو ثمانية أشهر، إلزالة جميع األلغام من المناطق الحدودية اإلسرائيلي

إلى أن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اإلسرائيلي قـدمت دعمـاً            " إسرائيل دفينس "وأشار موقع   
  . مليون شيكل للمشروع، والذي تبلغ تكلفته عشرات المالين من الشواكل27بقيمة 

 18/11/2011،  الينأونموقع عكا 
 

  مساعدات االقتصاديةإلى ال محتاج ي إسرائيلجندي ألف 30أكثر من : تقرير .16
ـ      30، أن أكثر من     17/11 كشف تقرير للجيش اإلسرائيلي يوم الخميس      ى  ألف جندي إسرائيلي محتاج إل

  .المساعدات االقتصادية، وأن معظم المحتاجين هم من فئة الجنود المتزوجين والمتدينين
م زاد عـدد    2011وأوضح التقرير الذي أعده قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي، أنه خالل عام              

 الجنـود   م، حيث بلغ عدد   2007عما كانوا عليه خالل عام      % 3المحتاجين من الجنود اإلسرائيليين بنسبة      
% 80وبين التقرير أن حـوالي     . ألف جندي إسرائيلي   24اإلسرائيليين المحتاجين في ذلك الوقت حوالي       

من المحتاجين هم من الجنـود المتـدينين،        % 20من الجنود المحتاجين هم من فئة المتزوجين، وأن نحو        
الذي أورد الخبـر    " ويال"وأشار موقع    .من الجنود في الجيش اإلسرائيلي    % 12والذين يشكلون ما نسبته     

 مليون شيكل، لمحاولة حل مشكلة الضائقة االقتـصادية  282إلى أن الجيش اإلسرائيلي قرر صرف مبلغ        
 .التي يعاني منها الجنود في الجيش اإلسرائيلي

 18/11/2011،  الينأونموقع عكا 
 

   تعيش تحت خط الفقراإلسرائيليةمن األسر % 20: تقرير .17
من األسر اإلسرائيلية تعيش تحت     % 20م اليوم الخميس، أن نحو      2010لفقر لعام   كشف التقرير السنوي ل   

من % 20وأوضح التقرير أن نحو      .خط الفقر، وأن أكثر من ثلثي األطفال في إسرائيل يعانون من الفقر           
 أسرة فقيرة في إسرائيل، تضم      433.330األسر اإلسرائيلية تعيش تحت خط الفقر، أي ما يعادل أكثر من          

  . طفال837.300ً فرداً، منهم 1.733.400جنباتها نحو في 
يوجد تغير إيجـابي    ":"موشي كحلون "وفي أعقاب نشر التقرير قال وزير الشؤون االجتماعية في إسرائيل           

في نسبة الفقر خالل العام المنصرف، بالنسبة لألعوام التي سبقته، حيث انخفضت نسبة األسر الفقيرة في                
م، وأيضا انخفض معـدل األطفـال       2010في عام    ? 19.8م، إلى   2009ام  في ع % 20.5إسرائيل من   

م، و بـالرغم مـن   2010عـام   ? 24.4م، إلى   2009في عام   ? 25الذين يعيشون تحت خط  الفقر من        
إسرائيل تحتل المرتبة األولى في نسبة الفقر       :"وأضاف ". التحسن إال أن الصورة العامة ما زالت محبطة       

التعاون والتنمية االقتصادية،وهذا وضع ال يطـاق ويجـب علـى الحكومـة             على مستوى دول منظمة     
  ". للعمل في إسرائيلأكثراإلسرائيلية أن تعمل على تغير هذه المعطيات عبر توفير فرص 

الحكومـة  :"تعليقـاً علـى التقريـر     " بنيامين نتنيـاهو  "وفي ذات السياق قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية        
  لتقليص الفجوات االجتماعية، وخفض عدد الفقراء في إسرائيل، عبر خفـض           اإلسرائيلية وضعت أهداف    
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تكاليف المعيشة، من خالل المساهمة في تمويل تعليم األطفال، وتوفير فرص االستثمار الحقيقي للطالب              
  ".أثناء تعلمهم

 18/11/2011،  الينأونموقع عكا 
  

  وسلوأ اعتقلوا ما قبل  أسيرا127ً سراح بإطالققراقع يطالب  .18
طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع الحكومة المصرية بصفتها راعية اتفاقية : رام اهللا

 في المرحلة الثانية 1993صفقة التبادل بالعمل إلدراج كافة األسرى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو عام 
  . أسيرا فلسطينيا127من صفقة تبادل األسرى وعددهم 

هذا العدد الكبير من األسرى القدامى تم استثناؤهم من صفقة التبادل، ولم يتم اإلفراج وأوضح قراقع أن 
عنهم في السنوات التي تلت اتفاقيات أوسلو، ورفضت حكومات إسرائيل اإلفراج عنهم تحت شعار 

هم ، وان عدم إدراجهم في صفقة التبادل األخيرة حطم آمالهم وتوقعات)األيادي الملطخة بالدماء(عنصري 
 20وسبب استياء وألما عندهم وعند عائالتهم، حيث كان من المتوقع عدم إبقاء أي أسير يقضي فوق 

  .عاما في سجون االحتالل وشملهم في صفقة التبادل
  18/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مشاريع تهويد في محيط األقصى بذريعة الترميم والصيانة": مؤسسة األقصى" .19

أن السلطات اإلسرائيلية في مدينة " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أكدت : سف الشايب يو–رام اهللا 
القدس المحتلة تعكف هذه األيام على إخراج وتنفيذ مشاريع تهويدية بماليين الشواقل لشارعين رئيسين 

  .في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوصالن إلى المسجد األقصى المبارك
نسخة عنه، أمس، إلى أن االحتالل يسعى إلى تهويد " الغد"في بيان لها، تلقت " ىمؤسسة األقص"وأشارت 

محيط المسجد األقصى ويحاول تغيير الطابع العمراني واألثري والحضاري اإلسالمي والعربي في البلدة 
القديمة بالقدس وفي المحيط المالصق للمسجد األقصى، ويستعمل شعارات ومسميات الترميم والصيانة 

  .وتصليح في البنى التحتية من أجل تنفيذ مشاريع تهويدية للقدس وأحيائها
وقالت إن مراجعة سريعة لمثل المشاريع هذه في السنوات السابقة، تدلل على أن االحتالل إنما يسمي هذه 

  .المشاريع بمشاريع التطوير والترميم وفي الواقع الميداني العملي فهي مشاريع تهويدية ال غير
  18/11/2011،  عمانالغد،

  
  لتصدي للظاهرةامن الفلسطيني من القدس بالمخدرات وتمنع األ  تغرق شرقي"إسرائيل" .20

اكدت مصادر فلسطينية مختصة بمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات في مدينة  : وليد عوض-القدس 
جميع انواع  للقدس العربي الخميس بان إسرائيل تغرق المدينة ب1967القدس الشرقية المحتلة عام 

وشددت المصادر على ان سلطات االحتالل التي تواصل تغيير معالم القدس العربية  .المخدرات
واالسالمية وتهويد المدينة تعمل على تدمير شباب القدس من خالل اغراق اسواق المدينة بالمخدرات 

لية اي ساكن في الوقت التي باتت تباع بشكل علني في المدينة دون ان تحرك االجهزة االمنية اإلسرائي
الذي تمنع بكل قوة اي نشاط لالجهزة االمنية الفلسطينية التابعة للسلطة لمحاربة تلك الظاهرة التي باتت 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2323:                العدد18/11/2011الجمعة  :التاريخ

تهدد حياة حوالي عشرين الف شاب من القدس على حد قول عصام جويحان منسق الدائرة االجتماعية 
  .التابعة لمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع

  18/11/2011، ، لندنالقدس العربي
  

  الجهات المانحة فشلت في حماية أطفال فلسطين من العنف اإلسرائيلي: مؤسسات قانونية .21
 أكد عدد من ممثلي المؤسسات القانونية والتربوية أن الجهات المانحة فشلت في :نفوذ البكري - غزة

الخدمات الصحية والنفسية حماية أطفال فلسطين من العنف اإلسرائيلي وطالبوا بسن التشريعات زيادة 
لألطفال في ظل تزايد االنتهاكات التي يتعرضون لها التي تتنافى مع المعايير الدولية والقوانين 

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان أمس حول واقع حقوق  .الفلسطينية
  .تحاد األوروبيالطفل الذي يأتي في إطار مشروع حقوق األطفال الممول من اال

  18/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   حي الثوري بسلوانمواجهات في .22
دارت مواجهات بين قوات االحتالل وشبان من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب :  جمال جمال-القدس 

ارات وذكر شهود عيان أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام سي. المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة
وأكـد الشهود أن قوات . عسكرية تابعة لجيش االحتالل الحي، واستمرت الواجهات لساعات متأخرة

االحتالل أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، فيما ردّ الشبان بالحجارة 
  .والزجاجات الفارغة

  18/11/2011، الدستور، عمان
  

    ثة من مواد البناء إلى غزة االحتالل يدخل دفعة ثال .23
قالت لجنة حكومية فلسطينية، أمس، إن سلطات االحتالل سمحت بإدخال الدفعة الثالثة من مواد  :غزة

. على قطاع غزة قبل نحو ثالثة أعوام البناء لعشرة مصانع تعرضت للتدمير خالل الحرب اإلسرائيلية
وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح، إن سلطات االحتالل أدخلت عشر شاحنات 

 شاحنة حصمة للمصانع المدمرة، باإلضافة إلى عشر شاحنات 20أسمنت وخمس شاحنات حديد بناء و
  .”األونروا“أسمنت وحديد بناء لمصلحة مشروعات وكالة 

 39 زراعة، 38 شاحنة تجارية، 127 شاحنة من ضمنها 296وكان االحتالل سمح أول أمس بإدخال 
 حصمة للمصانع المدمرة، 20 شاحنات أسمنت و10وقال فتوح إنه تم إدخال .  مساعدات18قمحاً و
، وأربع ”أونروا” حصمة ل43 اسمنت وحديد بناء و16 شاحنة حصمة لمشروعات دولية، و20وكذلك 
  .ي محملة بأعمدة كهرباء وقطع غيار لمصلحة سلطة الطاقة، كما تم إدخال كميات من غاز الطهشاحنات

  18/11/2011، الخليج، الشارقة
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   يعتصموًن لمطالبة الحكومة اللبنانية بإعادة إعمار مخيمهمالباردنهر  أهالي :البداويمخيم  .24
حاد لجان حق العوده ولجان حي المهجرين بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وات: البداوي
في مخيم البداوي لمطالبة الحكومة " االونروا"نظم اعتصام امام مكتب مدير خدمات  ) A( وبرايم 

  . في مخيم نهر الباردAاللبنانية بالتوقيع على المخطط التوجيهي لحي المهجرين وتسليم برايم 
فدعا الى اتخاز كل " البارد"جان حق العودة في تحدث في االعتصام عبداهللا ديب امين سر اتحاد ل

االجراءات التي تخفف من معاناة ابناء المخيم عبر تسريع عملية االعمار واتخاذ قرار سياسي بانهاء 
الحالة العسكرية واالمنية وذلك بالغاء نظام التصاريح واقرار الحقوق االنسانية للشعب الفلسطيني في 

  .لبنان دون تجزأة
  18/11/2011،  بيروتالمستقبل،

  
  االحتالل يعتقل فلسطينيين بالضفة ويقصف قوارب الصيادين في بحر غزة .25

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أربعة فتية من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، : كامل إبراهيم-القدس 
  .وثالثة مواطنين من محافظة الخليل وقصفت زوارق الصيادين في بحر غزة

 الخليل اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين من بلدتي السموع ودورا في المحافظة جنوب ففي محافظة
وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس منزلين و بركا زراعية في منطقة البقعة شرق  .الضفة الغربية

  . مواطنا من قراهم 30الخليل وأتلفت معدات زراعية وشبكات للري ومزروعات وهجرت 
ت زوارق االحتالل صباح امس نيرانها الثقيلة صوب قوارب الصيادين في بحر غزة، ولم يبلغ كما  فتح

واقتحمت قوات االحتالل، فجر امس ، منزل األسيرة المحررة  .عن أي إصابات حتى إعداد هذا الخبر
  .، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخله) عاما30(دعاء الجيوسي من مدينة طولكرم 

  18/11/2011، الرأي، عمان
  

   االحتالل في سجن نفحةوشرطةمواجهات بين األسرى  .26
، مواجهات عنيفة بين األسرى الفلسطينيين، والشرطة 17/11اندلعت، الخميس :  سيد إسماعيل- غزة

ووقعت خالل االقتحام حمالت التفتيش والمداهمة أعقبتها . اإلسرائيلية التي اقتحام سجن نفحة الصحراوي
  . حث الشرطة اإلسرائيلية عن أجهزة هواتف محمولة يحتمل وجودها بالسجنالمواجهات، خالل ب

من جهته، استنكر مدير عام شئون األسرى والمحررين بالوزارة، سعد أبو الخير، في تصريحات 
، ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية الوحشية الممنهجة بحق األسرى، مؤكدا على أن "فلسطين"لـ

ر خرقا واضحا وصريحا التفاقية جنيف الرابعة، التي تحمي حقوق األسرى تلك الممارسات تعتب
وطالب أبو الخير مختلف الجهات الدولية ومراكز حقوق اإلنسان بوضع حد النتهاكات  .الفلسطينيين

سلطات االحتالل بحق األسرى، المخالفة لكافة االتفاقيات الدولية والمعايير اإلنسانية، وتكثيف جهود هذه 
  .ت للضغط على االحتالل من أجل إيقاف هذه الممارسات ووضع حد لهاالجها

  17/11/2011، موقع فلسطين أون الين
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   تستبدل سجانات األسيرات بسجانين ذكور"إسرائيل" .27
استبدلت إدارة سجن هشارون، الشرطة النسائية الموجودة في قسم األسيرات بسجانين ذكور، ما اعتبره 

المختص بقضايا األسرى، عن " أحرار ولدنا"ونقل موقع . ي تاريخ السجوناألسيرات سابقة خطيرة ف
  . األسيرات قولهن إن السجانين الذكور نقلوهن إلى المحكمة، أمس األول، بدال من الشرطة النسائية

 صعدت من إجراءاتها ضد األسيرات، وبدأت بالتضييق -  في اآلونة األخيرة-يشار إلى أن اإلدارة 
  .كاميرات مراقبة في ساحة السجنعليهن، كنصب 

 18/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  سالمالالفلسطيني على أساس  -  إلى حل النزاع اإلسرائيلييدعو مجلس بطاركة الشرق: لبنان .28
ـ  : بيروت المسيحيين على  « لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الذي عقد في بكركي،          20حض المؤتمر ال

 الفلسطيني على أساس سالم عادل وشامل وفقاً لقرارات الـشرعية           -إلسرائيلي  الدعوة إلى حل النزاع ا    
الدولية، وال سيما ما يختص بحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وبحقهم في إنشاء دولة خاصة بهم، إلى                 

  .»جانب دولة إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً
18/11/2011، الحياة، لندن  

 
  الباردإعمار إعادة في اإلسراع إلى ضرورة  يدعو الشعبيةوالروابطلجان تجمع ال: لبنان .29

 المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور في كلمة له خالل احتفـال شـعبي        دعا: بيروت
كبير اقيم في مخيم البداوي في شمال لبنان في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، الرئيس اللبناني الذي                 

 في اعادة اعمار مخيم نهر البـارد، والـى          اإلسراعي زيارة للشمال ورئيس الوزراء إلى ضرورة        كان ف 
   .عودة اهله اليه دون عوائق او حواجز

17/11/2011قدس برس،   
  

   تجاوزت في صعوبتها ما كان يجري في سجن أبو غريبةاإلسرائيليسجون ال :جامعة العربيةال .30
ة الدول العربية ظروف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل  وصفت جامع:القدس المحتلة، القاهرة

 . العراقيغريب ، وأنها تجاوزت في صعوبتها ما كان يجري في سجن أبو"الخطيرة للغاية"اإلسرائيلي بـ
وطالب األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربي المحتلة محمد صبيح المنظمات المعنية 

تدخل لضمان القيام بعمليات التفتيش المستمرة على السجون اإلسرائيلية، وضمان وقف بحقوق اإلنسان ال
التعذيب، والتفتيش المذل والعاري، وضمان دورية زيارة ذويهم، ووضع حد للحبس االنفرادي، وضمان 

  .تقديم خدمة طبية ومأكل ومشرب مناسب للمعتقلين
  18/11/2011البيان، دبي، 

  
   اليوم"إسرائيل" األردن وىإلز استئناف ضخ الغا: مصر .31

ول بقطاع البترول بأن استئناف ضخ الغاز الطبيعي ؤ مس مصريصرح مصدر : ياسر مهران-القاهرة 
  . وبكميات أقل من المعتاد، سيبدأ اليوم بصورة تجريبية"إسرائيل"إلي األردن و

  18/11/2011األهرام، القاهرة، 



  

  

 
 

  

            17ص                                     2323:                العدد18/11/2011الجمعة  :التاريخ

  
  لرفع المعاناة عن األسرى الجهود استمراربيتعهد " الصليب األحمر" .32

تعهدت اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي استكمال جهودها من أجـل رفـع المعانـاة عـن         :القاهرة
جاء ذلك في رسالة تلقاها األمين العام لجامعة الـدول العربيـة نبيـل              . األسرى والمعتقلين الفلسطينيين  

 رسالة بعثها العربي في العشرين مـن الـشهر          العربي، أمس من رئيس اللجنة جاكوب كيلنبر، رداً على        
إن اللجنـة   : وقال كيلنبـر   .الماضي، طالب فيها بجهد أكبر في دعم األسرى ومؤازرتهم والتخفيف عنهم          

تولي المعتقلين الفلسطينيين أهمية خاصة، وتحرص في زياراتها لهم على أن يرافقها أحد األطباء لتفقـد                
 بزيـارة   2011أيار  /  اللجنة قاموا في الفترة من يناير إلى مايو        مندوبي“وأوضح أن   . أوضاعهم الصحية 

  .”لألسرى، كما أولوا أهمية خاصة للمعتقلين الذين أضربوا مؤخراً عن الطعام
  18/11/2011، الخليج، الشارقة

  
   مرات تضرب أي هدف بالعالم في أقل من ساعةخمسقنبلة أميركية طائرة أسرع من الصوت  .33

أجرت وزارة الدفاع األميركية أمس تجربة إطالق ناجحة لقنبلة طائرة تتحرك : ب. ف.  أ-واشنطن 
بسرعة تفوق كثيراً سرعة الصوت، وتمكن المخططين العسكريين من ضرب أي هدف في العالم في أقل 

وقال بيان للبنتاغون إن السالح من طراز القنابل األسرع من الصوت، وقد أطلقه صاروخ  .من ساعة
بسرعة تجاوزت "انساب محلقاً في الطبقات العليا من الغالف الجوي فوق المحيط الهادي من هاواي، ثم 
 4000( ميل 2500وتبعد منطقة الهدف  .قبل أن يصيب هدفه في جزر مارشال" سرعة الصوت

ولم يكشف البنتاغون السرعة القصوى . إلى الجنوب الغربي من هاواي، حيث نقطة االنطالق) كيلومتر
  . القنبلة المحلقة التي يمكنها المناورة، وهو ما ال تستطيعه صواريخ الدفع الذاتي الباليستيةالتي بلغتها

 ميالً 3728ويصنف العلماء السرعات الفائقة للصوت بتلك التي تتجاوز سرعة الصوت خمس مرات 
  .في الساعة)  كيلومتر6000(

  18/11/2011، العرب، الدوحة
  

  يطالبون بزيادة ضرائبهم أثرياءو... دوالر تريليون 15الدين األميركي بلغ  .34
حصدت خطة الرئيس األميركي باراك أوباما لزيادة الضرائب على األثرياء :  جويس كرم-واشنطن 

 من األثرياء أنفسهم الذين طالبوا الكونغرس برفع الضريبة 138مقابل خفض اإلنفاق الحكومي، دعماً من 
كما كشفت دراسة أميركية أن النائب اللبناني . »قوة واتزاناً «على مدخولهم والخروج بسياسة مالية أكثر

  .األصل داريل عيسى هو أثرى أعضاء الكونغرس
وفي وقت استمرت الخالفات بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس للخروج بخطة شاملة 

ر، حضر عشرات  تريليون دوال15لخفض اإلنفاق الحكومي ونسبة العجز، وبلوغ الدين العام مستوى 
 مليونيراً في الواليات 138األثرياء إلى مبنى الكابيتول وقدموا رسالة إلى أعضاء الكونغرس موقعة من 

 إلى 35المتحدة تطالب بزيادة الضريبة على األفراد الذين يتخطى مدخولهم ربع المليون دوالر سنوياً من 
ايدي » سوبرانو«بينهم الممثلة في مسلسل وتضم المجموعة وجوهاً أميركية معروفة .  في المئة39.4

  .»غوغل«فالكو ودوغالس أدواردز المدير التسويقي السابق لـ 
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 تريليون 1.2واجتمع هؤالء بنواب من اللجنة الموسعة لمراجعة خطة العجز وإقرار خفوضات بحجم 
عشوائية من دوالر في السنوات العشر الماضية وقبل األربعاء المقبل، أو مواجهة خطر اقتطاعات 

  .الموازنة بعد ذلك
 بليون دوالر 225 بليون دوالر بينها 876وأعطى الديموقراطيون مؤشرات بقبولهم الحد من اإلنفاق بـ

 بليون دوالر وهو ما 400لضمان الشيخوخة، إنما مقابل قبول الجمهوريين رفع المدخول الضريبي بـ
كما تشمل المقترحات تخصيص . ثريةيعارضه الجمهوريون في مجلس النواب حيث يحظون باألك

 بليون دوالر التي سيتم توفيرها من االنسحاب من العراق والحد من الصرف في أفغانستان، 700الـ
  .إليجاد وظائف في الواليات المتحدة

وطالبت مجموعة األثرياء النواب بإنهاء العفو الضريبي من والية الرئيس السابق جورج بوش، 
  .، ولوحوا بمعارضة أي خطة ال تشمل زيادة في الضرائب»لية قويةسياسة ما»والخروج بـ

 في المئة من أعضاء الكونغرس 47أن » مركز السياسة المتجاوبة«وفي المقابل، كشفت دراسة أعدها 
 183و)  جمهوريا30ً ديموقراطياً و37(تتخطى ثروتهم المليون دوالر، بينهم ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ 

واحتل النائب اللبناني األصل داريل عيسى صدارة قائمة ).  جمهوريين110(واب عضواً في مجلس الن
 مليون، فيما جاء السناتور جون 700 مليون دوالر والـ195األثرياء في الكونغرس وبثروة تراوح بين 

  .كيري في المرتبة الثالثة
  18/11/2011، الحياة، لندن

  
  قرب من اي وقت مضىالمصالحة ا...  حماسوردبعد خطاب الرئيس عباس  .35

 ساد التفاؤل لدى الفلسطينيين في تطبيق اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية بعد الجمود             - تقرير معا  -غزة
الذي أصاب المصالحة منذ توقيع الفصائل الوثيقة المصرية في مـايو أيـار الماضـي فـي العاصـمة                   

  .المصرية
ب كتـاب وسياسـيون عـن تفـاؤلهم ازاء          وعشية لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل فقـد اعـر          

  .التصريحات االيجابية بين قيادة حركتي فتح وحماس
حماس بدورها رحبت باألمس بخطاب الرئيس محمود عباس خالل مهرجان إحيـاء الـذكرى الـسابعة                

  .لرحيل الرئيس ياسر عرفات، واصفة إياه بااليجابي
إن خطاب الرئيس عبـاس يتـضمن       "،  "معا"ـوقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ل        

، مضيفا أن الرئيس تحـدث عـن        "مضامين ايجابية تجاه المصالحة وحركة حماس وقضايا وطنية أخرى        
مستقبل القضية الفلسطينية والشراكة والقيادة المشتركة، وكذلك عن المقاومة الشعبية التي هي جزء مـن               

  .على حد قولة" عن عدم العودة إلى المفاوضات المذلة"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس "مقاومة االحتالل
وفي تصريحات له يقول عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الوطنية، إن               
توافقا حول الموضوع السياسي وتنفيذ اتفاق المصالحة في طريقه لإلنجاز بعد اللقاءات غير المعلنة فـي                

وحماس، تمهيدا للقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة           القاهرة بين حركتي فتح     
  ". تشرين الثاني الجاري25حماس خالد مشعل في 

سألت احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المقالة سابقا هل الحالة الفلسطينية اقتربت مـن     " معا"
  ؟ سنوات من الفرقة6هدفها بإنهاء االنقسام بعد قرابة 
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، "ال يوجد شك إن الوضع الفلسطيني اقرب الى لم الشمل وإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة             : "فأجاب قائال 
معربا عن اعتقاده أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ومشعل في القاهرة سيضع النقاط على الحروف                

ير للتفاوض خارج ساحات    وتمنى يوسف ان يكون لقاء عباس ومشغل هو االخ         .فيما يتعلق بنقاط الخالف   
  .الوطن

ـ         ظروفنا نضجت تماما، في البداية عندما تم       " "معا"من جانبه قال طالل عوكل الكاتب والمحلل السياسي ل
التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة كانت المتغيرات العربية تعكس نفسها ووفـرت الرغبـة لـدي                

ك الوقت توقفت الحسابات ووصلت األمور إلى حد أن         للتوقيع على الورقة، منذ ذل    " فتح وحماس "الطرفين  
  .الفلسطينيين ليس لهم سوى خيار الوحدة الوطنية

ـ        يمكن الحديث عـن ذلـك ولكـن بحـذر، الن           "،  "معا"أما أكرم عطاهللا الكاتب والمحلل السياسي فقال ل
م هنـاك اتفـاق     التجربة الماضية كانت مريرة وأكثر من مرة كان هناك تفاؤل لدى الشعب الفلسطيني وت             

  .والذي كان آخرها في يونيو الماضي
ـ   هذه المرة هناك ظروف إقليمية وصلف إسرائيلي وأمريكي وحاجة فلـسطينية           "،  "معا"وأوضح عطاهللا ل

أكثر من الماضي، والتفاؤل هذه المرة مختلف تماما خاصة أن التصريحات تصدر من الطـرفين حـول                 
ذا كالم مهم ومدعاة للتفاؤل، ولكن يبقي الحذر عند التنفيذ على           شكل الحكومة واالنتخابات والبرنامج، وه    
  .األرض، هل سيتم تقاسم السلطة بهدوء؟

أن خطاب الرئيس محمود عبـاس كـان يحمـل          "كما رأى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف        
ئ بنفس  مؤشرات ايجابية ومضامين مختلفة عما كانت في السابق، مما جعل ردت فعل حركة حماس تكاف              

  ".االيجابية التي وردت على لسان الرئيس
أن يحمل اللقاء المرتقب بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي          "كما توقع الكاتب والمحلل السياسي      

  ".لحركة حماس خالد مشعل مضامين عالية في التوافق بين الجانبين
 18/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية

    
  التها الوظيفية إذا رغبت بقيادة السالمعلى واشنطن مواجهة اختال .36

  جيمس زغبي
  عالء الدين أبو زينة: ترجمة

الهستيريا المستمرة في واشنطن حول تصويت اليونسكو على ضم فلسطين كعضو في المنظمة الدوليـة،               
على الرغم من كونه جهداً مصطنعاً إلى حد كبير، كانت مع ذلك تعقيباً محزناً ومثيـراً للحفيظـة علـى                    

  .يعة الخلل الوظيفي الذي يعتور السياسة األميركيةطب
معارضة السعي الخطير من جانب الفلسطينيين للحـصول        "من رسالة الكونغرس التي تحث اإلدارة على        

، إلى اإليجاز الذي قدمه البيت األبيض عن تحذيرات وجهها المديرون التنفيذيون            "على اعتراف اليونسكو  
إجبـار  "ي ستترتب على مصالح شركاتهم في حال نجح الفلسطينيون فـي    لشركات كبيرة من العواقب الت    

، إلى اللطم على الصدور فـي أعقـاب         "الواليات المتحدة على قطع تمويلها للوكالة التابعة لألمم المتحدة        
للمستحقات التي تـدفعها الواليـات المتحـدة لليونـسكو،          " القطع األتوماتيكي "التصويت، والذي صاحب    

كان كل عنـصر    -خجلة التي ألقت باللوم على الفلسطينيين في إلحاق األذى بعمل اليونسكو            والخطابة الم 
  .من هذه المسألة برمتها سوريالياً تقريباً
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، بعد أوسلو، حين كان من المتوقع تماماً، في النـشوة           1994 و 1993كنت هنا في واشنطن في العامين       
 البيت األبيض، أن يعمد الكـونغرس إلـى إلغـاء           التي تلت مصافحة عرفات ورابين والتوقيع في حديقة       

كان ذلك هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكن         . قائمته الطويلة من التشريعات المعادية للفلسطينيين     
والمتشددين المؤيدين لليكود لم يريدوا حدوث أي مـن         ) آيباك(األمر لم يتم على هذا النحو، ألن منظمة         

  .ذلك
يير أو إلغاء القوانين المعادية للفلسطينيين، والتي كان قد مررها في العقد السابق، تم              وهكذا، وبدالً من تغ   

الدفع بالكونغرس إلى وضع قيود أكثر عقابية على عالقات الواليات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية،              
ـ            . أو وتقديم الدعم لها    سطينية فـي   وبدالً من إزالة الحظر المفروض على عمل منظمـة التحريـر الفل

للعمل، يمكن إلغـاؤه    " تفويضاً"واشنطن، أو حتى السماح لممثليها بزيارة الواليات المتحدة، جرى منحها           
في ظل ظروف معينة، والذي يتطلب تقديم تقرير منتظم من اإلدارة إلى الكونغرس من أجـل أن يبقـى                   

من الشروط المذلـة والمرهقـة   وقد جرى تقديم المساعدات للفلسطينيين، ولكن مع كمية    . ساري المفعول 
  .التي تزيد كثيراً على أي حزمة مساعدات أميركية ألي جهة أخرى

خالل هذه الفترة، ولد تحالف بين حزب الليكود الذي أراد لرابين أن يفـشل، وبـين الجمهـوريين فـي                    
لفلـسطينيين  وقد رأى الطرفان كالهما في معاقبة ا      . الكونغرس األميركي الذين أرادوا لكلينتون أن يفشل      

  .هدفاً آمناً، يركزان عليه اهتمامها من أجل تحقيق هدفهما المشترك
وعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، تفوقت السياسات المتشددة المؤيدة إلسـرائيل              

ي على نداءات اإلدارة األميركية للكونغرس من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات الداعمة للسالم اإلسـرائيل              
، كان األمر كما لو أن      1994وبعد أن كسب الجمهوريون السيطرة على الكونغرس في العام          . الفلسطيني

وعند إحدى النقاط، أصبحت جهود آيباك والكـونغرس        . الليكود قام بنقل مكاتبه إلى مبنى الكابيتول هيل       
يلي آنذاك، إسحق رابين،    للضغط على الفلسطينيين ومعاقبتهم مقلقة جداً، حتى إن رئيس الوزراء اإلسرائ          

، ألن تدخلهم فـي الكـونغرس       "تراجعوا"جاء إلى واشنطن لتسليم رسالة غاضبة آليباك، والتي تقول لهم           
  .كان يتداخل مع الجهود التي يبذلها لتحقيق السالم

التشريع الذي تطبقه اآلن، والذي يعلق دفع مستحقات الواليات المتحدة إلى اليونسكو، هـو نتـاج لتلـك                  
حيث الليكود وحلفاؤه الحزبيون في واشنطن، يريدون نصب أكبر عدد يستطيعونه مـن الفخـاخ               : حقبةال

والمطبات التي تجعل من تحقيق السالم هدفاً مستحيالً، والديمقراطيون الجبناء الذين لـن يقفـوا لـدعم                 
  .رئيسهم والسالم من خالل العمل على معارضة هذه العرقلة

. طبيعة الحال، هو مدى انتقائية ذاكرات أولئك الذين يديرون واشنطن الرسمية          إن ما هو مثير للحفيظة، ب     
للمستحقات المترتبة على الواليات المتحدة كان      " تلقائياً"فبدالً من تذكر أن تلك القوانين التي تتطلب سحباً          

لسطيني أكثـر   قد تم تمريرها بالضبط بنية معاقبة الفلسطينيين، وجعل البحث عن اتفاق سالم إسرائيلي ف             
وعنـدما يأسـف    . صعوبة، يتصرف الساسة اليوم كما لو كانت هذه العقوبات ربانية، علويـة ومنزلـة             

، بـل ويجهـرون بـذكر       "لألسف، ليس لدينا أي خيـار     "المسؤولون هنا على إنفاذ هذه القوانين، قائلين        
ن ما يقولونه حقـاً هـو أنهـم         األخطار التي تشكلها على هذه القوانين على الواليات المتحدة والعالم، فإ          

  .يفتقرون إلى الشجاعة واإلرادة السياسية للعمل على تغيير نفس القوانين التي خلقوها هم أنفسهم
ألن المشرعين يرفضون تحدي الليكوديين المتشددين، فإنهم يقومون بإلقاء اللوم على الفلـسطينيين فـي               

وفـي العـالم    . الـذي يرفـضون اآلن تغييـره      إجبارهم على مواجهة الوضع الذي خلقوه هم أنفسهم، و        
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السوريالي الذي أوجدته هذه العقلية، تصبح أميركا ضحية، والتي يتم اآلن إجبارها على القيـام بـشيء                 
تعرف أنه سيضر بفقراء العالم، ويعوق الجهود المبذولة للحفاظ على التراث في العالم، ويضر بمـصالح                

وفـي ردهـم علـى      . لضرر بصورة أميركا ومكانتها في العالم     الشركات األميركية، ويلحق المزيد من ا     
ألن الفلسطينيين السيئين أجبرونا علـى      : "، يفتعل السياسيون البراءة ويقولون    "لماذا تفعلون هذا؟  "السؤال  

  !".ذلك، هذا هو السبب
ـ . هذا هو السبب الذي يجعل كل هذا اللطم على الصدور مزعجاً جداً  نطن وهذا هو السبب، ما دامت واش

أسيرة رفضها الخاص لمواجهة اختاللها الوظيفي الخاص، في أنها ال تستطيع تقديم قيـادة حقيقيـة فـي                  
  .مسيرة البحث عن السالم

يجب عليهم العمل لتحقيق المصالحة الوطنية، ويجب       . من المؤكد أن لدى الفلسطينيين مشاكل في الوطن       
صبحوا جزءا من نضال وطني حقيقي مـن أجـل          عليهم أن تعطوا األمل لشعبهم، وأن يمكنوهم من أن ي         

ولكن، وعلى مدى العقود العديدة الماضية، لم يكن على الفلـسطينيين فقـط مواجهـة وحـشية                 . التحرر
االحتالل اإلسرائيلي الوحشي والمهين والعدواني، وإنما ترتب عليهم أيضاً مواجهة أميركا التي مكنت هذا             

 دوراً قيادياً كوسيط نزيه، في حين تصرفت كل الوقـت بـصفتها             أميركا التي افتعلت لنفسها   -االحتالل  
وهذا هو السبب، بقدر ما أجـد       . ، والمشجع الذي يهتف لجانب واحد من جانبي الصراع        "حامل المعطف "

هذا الوضع مؤلماً، الذي يجعلني أعتقد بأن من المهم أن ينكب الفلسطينيون على هذه االستراتيجية التـي                 
  .واجهة األسباب الكامنة وراء فشلها في الشرق األوسط، وزيادة عزلتها في العالمتدفع واشنطن إلى م

ولن يتحقق  . حتى يكون هناك سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، يتعين على الواليات المتحدة أن تغير            
ن الفلـسطينيين يتبعـو   "والشكاوى مـن أن     " صرير األسنان "وسوف يكون هناك المزيد من      . هذا بسهولة 

ومع ذلك، فإن كل ذلك الذي يجري إجبارنا علـى          ". يجبروننا على القيام بهذا أو ذاك     "أو  " مساراً خطيراً 
القيام به في واقع األمر، هو أن نصل إلى لحظة إدراك إخفاقنا الخاص، وأن نواجه ما يـصبح بـاطراد                    

  .السبب وراء العزلة التي نفرضها على أنفسنا
 أسبوعياً جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي األميركي، وهو مؤلـف           واشنطن ووتش، هو عمود يكتبه    *
  ".ماذا يقولون لنا، ولماذا يهم: أصوات عربية "

  8/11/2011) هفنغتون بوست (
  18/11/2011الغد، عمان، 

  
  الدولة "عضويةهذا الرفض لطلب  .37

  عوني فرسخ
 11/11/2011لس االمن في أصدرت لجنة طلبات االنضمام إلى عضوية األمم المتحدة التابعة لمج

. تقريرها الخاص بطلب عضوية الدولة الفلسطينية متضمناً القول بعدم اتفاق أعضائها على قبول الطلب
ضد الطلب الذي تقدمت به السلطة ” الفيتو“ما يعني إعفاء اإلدارة األمريكية من استخدام حق النقض 

. على مواصفات الدولة ” إسرائيل“ن دون موافقة الفلسطينية رفضاً لقيام دولة فلسطينية بقرار أحادي م
وهو رفض يتناقض مع ميثاق هيئة األمم المتحدة، الذي ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما 

من ) 55(وذلك ما أكدته المادة . ورد ذلك في الفقرة الثانية من المادة األولى من ميثاق المنظمة الدولية 
رام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بأن يكون لكل منها احت“الميثاق بالنص على أن 
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، ويذهب المختصون في القانون الدولي إلى أنه مع صدور ميثاق األمم المتحدة أصبح ”حق تقرير مصيره
  .الحق في تقرير المصير مبدأ من مبادىء القانون الدولي، ولم يعد مبدأ سياسياً 

لألمم المتحدة، والمنظمات الدولية وسعت في مفهوم حق تقرير المصير ومضمونه ثم إن الجمعية العامة 
 باعتبار 4/12/1950 الصادر في 431بإصدار مجموعة من القرارات أهمها قرار الجمعية العامة رقم 

 545وبموجب القرار رقم ،. حق الشعوب واألمم في تقرير مصيرها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان 
 قررت الجمعية العامة تضمين العهد الدولي، والحقوق الدولية الخاصة بحقوق 5/2/1952الصادر في 

، وفي تأكيد ما نص عليه الميثاق ”يكون لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها“: اإلنسان ما نصه
 الذي يقضي بجعل حقوق 637 القرار رقم 16/12/1952والقرارات التالية أصدرت الجمعية العامة في 

  .لشعوب واألمم في تقرير مصيرها شرطاً ضرورياً للتمتع الكامل بحقوق اإلنسان ا
وتكاد تجمع المصادر اإلعالنية على أن عدم اتفاق أعضاء لجنة العضوية حول قبول طلب عضوية 
الدولة الفلسطينية، إنما يعود للضغوط التي مارستها اإلدارة األمريكية على أعضاء اللجنة، ما يعني 

حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره الذي يعتبر شرطاً أساسياً لتمتع أبنائه بحقوق رفضها 
وما بات واضحاً من سعي أمريكي في أكثر من ” الربيع العربي“وأن يتم هذا الرفض في زمن . اإلنسان 

سية ساحة عربية الحتوائه تحت شعارات توفير ضمانات تمتع مواطنيها بحقوقهم المدنية والسيا
المشروعة، ووقف الممارسات المعادية لحقوق اإلنسان، ففي ذلك داللة واضحة ليس فقط على ازدواجية 
المعايير في موقف اإلدارة واألجهزة األمريكية تجاه القضايا العربية، وإنما أيضاً زيف االدعاء األمريكي 

  .باالنتصار لحقوق اإلنسان في أقطار جامعة الدول العربية 
عضاء لجنة العضوية لم يتفقوا على طلب عضوية الدولة الفلسطينية، إال أن تأييد ثمانية منهم ومع أن أ

ذلك . للطلب ينطوي على داللة التطور الكيفي في الموقف تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة 
 بينهم من أن أعضاء لجنة العضوية لم يجمعوا على رفض طلب عضوية دولة فلسطين، ما يعني أنه كان

يقر للشعب العربي الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، خالفاً إلجماع أعضاء عصبة األمم على رفضهم 
الوطن “ لتقوم بتنفيذ وعد بلفور بإقامة 1922ذلك حين أصدروا قرار انتداب بريطانيا على فلسطين سنة 

هم مقومات الشعب، إذ بل أنكرت على عرب فلسطين هويتهم الوطنية وامتالك. ” القومي اليهودي
فضالً عن أن . اعتبرتهم مجرد طوائف غير يهودية مقيمة في فلسطين، ولم تقر لهم بحقوقهم السياسية 

غالبية أعضاء لجنة العضوية أيدوا حق شعب فلسطين في تقرير مصيره، وإن لم يبلغوا النصاب 
ت أفضل مما جرى في الجمعية المطلوب إلقرار الطلب، وهو تسعة أعضاء، إال أن نتيجة التصويت جاء

 منكرة على غالبية 1947العامة لألمم المتحدة عندما أيدت أغلبية ثلثي األعضاء قرار التقسيم سنة ،
ما يعني في التحليل األخير أن الخط البياني . مواطني فلسطين العرب يومذاك حقهم في تقرير المصير 

مضي في خط صاعد، وهو اإلنجاز الذي ما كان للموقف الدولي من حقوق الشعب العربي الفلسطيني ي
  .ليتحقق لوال اعتماد الغالبية الفلسطينية نهج االلتزام بالثوابت الوطنية خياراً استراتيجياً 

ثم إن الدولة التي طلبت عضويتها السلطة ما كانت لتجاوز كونها لملمة تشكيلة الجزر المخربة 
وحتى لو افترض جدالً . ” إسرائيل“ليها وتديرها والمحرومة من أراضي مواطنيها التي تسيطر ع

انسحاب الصهاينة من كل شبر في الضفة الغربية، وأخرج من الضفة بما فيها القدس الشرقية آخر 
مستوطن صهيوني، ورفعت قبضة االحتالل عن المجال الجوي للضفة وحدودها الجغرافية ومياهها 

كله ال يحقق سوى بعض الحقوق الفلسطينية لثلث الجوفية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، فإن ذلك 
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الشعب العربي الفلسطيني، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للثلثين اآلخرين، للصامدين في 
” دولة“فضالً عن أن تمرير .  والمشردين في الشتات العربي والدولي 1948األرض المحتلة سنة ،

وتنازل شعب فلسطين في ” دولة يهودية“، ”إسرائيل”م بالضفة والقطاع مشروط باالعتراف العربي العا
 . 1948 لسنة 194وطنه المحتل والشتات عن عودة الالجئين لديارهم والتعويض عليهم بموجب القرار 

 وفلسطينيي 1948ولما في ذلك من مساس غاية في الخطورة بحقوق عرب األرض المحتلة سنة 
  .اع شركاء المسيرة والمصير الشتات، ما سيؤدي إلى مزيد من انقسام وصر

فضالً عن أن قرار لجنة العضوية بعدم االتفاق على قبول طلب السلطة ينطوي على وضوح عبثية 
. في ظل االختالل الفادح في ميزان القدرات واألدوار ” المجتمع الدولي“تواصل المراهنة على ما يسمى 

مواقف باتجاه إعادة تفعيل منظمة التحرير ما يستدعي مراجعة فلسطينية جذرية لمجمل الممارسات وال
الفلسطينية والعمل على إقامة الجبهة الوطنية الملتزمة بالثوابت الوطنية وبكل أشكال المقاومة المشروعة 
في القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة السلمية التي تزيد من انكشاف عنصرية الكيان الصهيوني 

بل إن في . ة على تعميق مأزقه الوجودي وتفاقم أزماته االجتماعية وتوسع إطار عزلته الدولية عالو
 إسقاط لحل الدولتين، ما يفسح المجال إلنضاج الظروف الموضوعية 1967رفض مطلب دولة عام ،

لقيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة، التي تتوفر فيها حقوق اإلنسان لمواطنيها العرب ومن يتبقى 
  .ين اليهود بعد تحريرهم من أوهام األساطير الصهيونية من المستوطن

  18/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  قبضة اليمين اإلسرائيلي .38
  إبراهيم البحراوي. د

باغتيال الجنرال إسحاق " يجال عامير"مع حلول الذكرى السنوية السادسة عشرة لقيام الشاب المتطرف 
لقد جاء . تبلور مشهد الخريطة السياسية في اتجاه اليمينرابين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه، ي

 نتيجة لتحريض سافر من جانب اليمين اإلسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو، 1995اغتياله في نوفمبر 
  .عقاباً له على توقيع اتفاقيات أوسلو وتسليم السلطة الفلسطينية بعض المدن في الضفة والقطاع

يجلس في مقاعد المعارضة البرلمانية، مخاطباً أنصاره، " ليكود"زعيماً لحزب قال نتنياهو آنذاك، وكان 
بعدها فاز معسكر اليمين . لقد عجزت عن وقف سياسات رابين في التفريط بأرض إسرائيل فأوقفوه أنتم

، وأصبح نتنياهو رئيس الوزراء يعرقل تقدم عملية السالم ويطبق مفاهيم اليمين 1996بانتخابات عام 
، والتي تعني رفض إقامة دولة فلسطينية "بين النهر والبحر ال مكان إال لدولة واحدة هي إسرائيل: "ئلةالقا

  .بين نهر األردن والبحر المتوسط
ونتيجة للظروف الدولية آنذاك، وبتأثير وجود الرئيس األميركي بيل كلينتون المتلهف لتحقيق إنجاز 

الذي رعى مفاوضات السالم بين مصر وإسرائيل في تاريخي في الشرق األوسط، مثل سلفه كارتر 
لقد أدى . 1999كامب ديفيد، ترنّح معسكر اليمين وفقد الحكم أمام معسكر اليسار بقيادة إيهود باراك عام 

اقتراب باراك من إتمام صفقة السالم مع عرفات إلى تدخل معسكر اليمين ممثالً هذه المرة في شارون 
ليشعل انتفاضة األقصى ويدفع باراك إلى مواجهة االنتفاضة بالقوة المسلحة الذي اقتحم الحرم القدسي 

في االنتخابات التالية فاز . المفرطة ويدفع معه الرأي العام اإلسرائيلي في معظمه باتجاه التطرف اليميني
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اليمين وصعد شارون إلى مقعد رئيس الوزراء ليستفيد من آثار هجمات نيويورك وواشنطن على الرأي 
  . العام األميركي في إحكام قبضته على الرأي العام اإلسرائيلي وإثارة فزعه وتنفيره من معسكر اليسار

واليوم، ومع عودة نتنياهو، المحرض ضد رابين، إلى السلطة، مرت ذكرى اغتيال الرجل خافتة واختفت 
  .الحشود الغفيرة التي كانت تتجمع لالحتفال بذكراه وتأييداً لفكرة السالم

التوجه العام الذي يعكس تزايد قوة قبضة الفكر اليميني لم ينعكس فقط في التعسف ضد الفلسطينيين، بل 
ظهر أيضاً في السياسات االقتصادية التي أثارت مظاهرات ضخمة شارك في بعضها ثالثمائة ألف 

المواطنين إسرائيلي احتجاجاً على غالء المساكن وأسعار الخدمات وتراجع دور الحكومة في رعاية 
  .وتيسير الخدمات لهم من تعليم وصحة وإسكان وفرص العمل واألجور المجزية، وهي أزمة لم تنته بعد

قبضة اليمين تبدت أيضاً في سلسلة من القوانين التي أصدرتها السلطة البرلمانية المحكومة بأغلبية 
  .1948أعضاء يمينيين وجميعها تتجه للتضييق على عرب 

يمين إلصدار قانون يقيد حصول منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية على دعم مالي من وأخيراً اتجه ال
األمم المتحدة أو المنظمات األميركية واألوروبية، والهدف هنا هو إسكات أصوات هذه المنظمات 

  .المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، لتزداد قبضة اليمين بطشاً في غياب رقابة منظمات حقوق اإلنسان
  18/11/2011تحاد، أبو ظبي، اال

  
   الصعب بضرب إيران"إسرائيل"قرار  .39

  جاكسون ديل
الميزة الغريبة والرائعة في الوقت ذاته في الديمقراطية اإلسرائيلية أنه حتى القرارات المصيرية المتعلقة 

يتها في  تناقش علنا ويتم تغط- مثل شن هجوم عسكري على المنشآت النووية اإليرانية –باألمن القومي 
الصحف كما لو كانت أسئلة حول بناء الطرق أو أسعار المياه، ويكتمل بفرز األصوات في مجلس 

  .الوزراء والتكهنات حول الدوافع السياسية
وألكثر من أسبوعين حتى اآلن، كان بمقدور الماللي في طهران، والجنراالت في واشنطن واألفراد 

الت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه العاديين قراءة روايات تفصيلية عن محاو
إيهود باراك إقناع قادتهم العسكريين وشركائهم في التحالف بأن غارة إسرائيلية ممكنة وضرورية، وقد 
. سجلت النقاشات المريرة خلف األبواب المغلقة وغصت افتتاحيات الصحف بالحجج المؤيدة والمعارضة

ع للرأي صوت فيه واحد وأربعون في المائة من اإلسرائيليين لصالح الهجوم حتى أنه أجري استطال
  . في المائة عارضوا الخطة39مقابل 

وإذا حدث ذلك، فربما يكون هذا الهجوم المفاجئ األكثر غرابة في التاريخ، فالتقارير التي تشير إلى 
ومن ثم يمكن .  على األقل2008وقوف إسرائيل على حافة قصف إيران تصدر بصورة منتظمة منذ عام 

اعتبار الزوبعة اإلسرائيلية األخيرة نوعا من الصخب السياسي أو التسريبات المدبرة التي تهدف إلى 
تركيز االهتمام الغربي على ضرورة تشديد العقوبات ضد إيران، أو التعتيم على الطلب الفلسطيني 

  .للحصول على عضوية األمم المتحدة
نه، لكن مثل هذا القرار يشكل معضلة حقيقية تبدو حساباتها مختلفة بشكل كلي عن ربما كان ذلك جزءا م

حسابات واشنطن، فيقول شاي فيلدمان، وهو خبير إسرائيلي، حول األمن النووي الذي قدم عرضا عن 
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هذا نقاش جدي، وقرار «: هذا الموضوع في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى األسبوع الماضي
  .»بةبالغ الصعو

وربما يكون من الجدير التطرق إلى بعض العوامل الرئيسية التي أوردها المقرر فيلدمان، وكيف تبدو 
كم تبقى من الوقت لوقف القنبلة النووية اإليرانية؟ في واشنطن، : بالنسبة لإلسرائيليين، ونستهل بسؤال

نتهاء من بناء القنبلة ووضعها على تعتمد اإلجابة النموذجية على تقدير المدة التي ستستغرقها إيران لال
صاروخ، أو ربما، مقدار الوقت الذي تحتاجه طهران لتخصيب كمية كافية من اليورانيوم تكفي لصنع 

  . يوما، في حالة تخصيب اليورانيوم، وعدة سنوات لالنتهاء من القنبلة62قنبلة، تتراوح التقديرات بين 
آخر، أال وهو، كم ال يزال أمام إيران من الوقت قبل غير أن اإلسرائيليين يفكرون في جدول زمني 

االنتهاء من تركيب معدات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الجديدة، التي أقيمت تحت جبل قرب 
مدينة قم؟ هذه المنشأة هدف أكثر صعوبة عبر الضربات الجوية من األبنية في ناتانز، حيث يوجد القاسم 

فيشير آخر . من اليورانيوم المخصب الذي أنتجته إيران مخزنا فيها اآلن طن 4.9األعظم من أكثر من 
تقرير صادر عن مفتشي األمم المتحدة إلى أن منشأة فوردو سيتم افتتاحها قريبا، وأن أجهزة الطرد 

  .المركزي تم تركيبها، وتم توصيل الكهرباء وتم تسليم الشحنة األولى من اليورانيوم
كثيرون . إذا كانت هناك إمكانية لردع إيران النووية من استخدام السالح النووياالعتبار الثاني هو ما 

في واشنطن، ممن يملكون خبرة نصف قرن في الحرب الباردة، يشكون في إمكانية ذلك، وسياسة 
الواليات المتحدة منذ إدارة بوش كانت تسعى بهدوء إلى إقامة بنية ردع، من خالل تدابير مثل تقديم 

  .لدفاع الجوي األميركية إلى الحلفاء في الخليج العربيصواريخ ا
ولكن معظم اإلسرائيليين، الذين تراود أذهانهم صور المحرقة النازية، يحكمون على األمر بشكل مختلف 
تماما، فالبواعث الدينية لحكام إيران، كما يقولون، تعني أن طهران قد تكون مستعدة لقبول خسائر مدمرة 

  .ن في مقابل محو الدولة اليهوديةفي صفوف المدنيي
ربما تكون التداعيات اإلقليمية الناتجة عن هجوم إسرائيلي العامل األكثر سلبية، اإلسرائيليون يتوقعون أن 
تطلق آالف الصواريخ على مدنهم من قبل عمالء إيران في لبنان وقطاع غزة، في الوقت الذي قد 

لكن في الوقت الذي .  والعراق أو في الخليج العربي للهجومتتعرض فيه القوات األميركية في أفغانستان
أبدى فيه البنتاغون قلقه حول إدارة معركة على جبهات متعددة، يعتقد القادة اإلسرائيليون أنهم قادرون 
على التعامل مع التهديد الخاص بهم، فتوقع إيهود باراك األسبوع الماضي أن تعاني إسرائيل أقل من 

  .المدنيين إصابة بين 500
ربما تكون الحسابات األكثر إثارة لالهتمام، القلق بشأن العالقات األميركية اإلسرائيلية، فكسر التحالف 
بين الواليات المتحدة وإسرائيل سيشكل ضربة كبيرة ألمن إسرائيل نتيجة انتهاء إيران من بناء القنبلة، 

اون الوثيق مع إسرائيل، فقد تتحمل إسرائيل وقد يعلق البنتاغون التع. وهجوم أحادي قد يؤدي إلى ذلك
أمام الكونغرس والرأي العام اللوم عن أي خسائر للواليات المتحدة في الهجمات المضادة اإليرانية، 

  .ودائما ما كنت أعتقد أنه لن يكون هناك أي هجوم إسرائيلي دون ضوء أخضر من واشنطن
ميركي في لحظات من هذا القبيل، فقد ضربت المفاعل بيد أن إسرائيل لديها تاريخ من تجاهل الرأي األ

 دون الضوء األخضر األميركي، وفي كلتا 2007 وفي سوريا عام 1981النووي في العراق عام 
  .الحالتين، لم يكن هناك ضرر بالغ للعالقات، وبالنسبة لهذه المسألة، لم يكن هناك رد فعل إقليمي



  

  

 
 

  

            26ص                                     2323:                العدد18/11/2011الجمعة  :التاريخ

جدا، ولهذا السبب يعارض معظم قادة الجيش واالستخبارات ستكون إيران بطبيعة الحال حالة مختلفة 
اإلسرائيليين العمل العسكري، لكن يبدو أن نتنياهو وباراك يؤيدون الجانب اآلخر، لكن على أية حال 

  .يمكنك قراءة كل ما يتعلق بالقضية في الصحافة اإلسرائيلية
  ."واشنطن بوست"خدمة 

  18/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  اهو على ظهر نمرنتني .40
  جدعون ليفي

وهو مـشحون  . ويوجد بطبيعة االمر من هم أكثر منه ديمقراطية. بنيامين نتنياهو من أنصار الديمقراطية  
، لكنـه ال يرمـي الـى تـدمير          »نخب اسرائيل القديمة  «ايضا منذ فجر أيامه بطموح خطير الى تدمير         

، رؤساء حكومات الليكـود كيـف يؤججـون         عرف أسالفه . ديمقراطيتها وهذا شيء يجب ان نُقر له به       
 لكنهم عرفـوا ايـضا كيـف        - مناحيم بيغن في الشارع، واريئيل شارون في مركز الحزب           -الغرائز  

ونتنياهو الذي هو أقوى منهما من نواح مـا، لعـدم وجـود             . يحافظون شيئا ما على االطار الديمقراطي     
 يحمل هذه اللعبـة     -ا من جهة شخصيته     معارضة ذات شأن له داخل حزبه وخارجه، وهو أضعف منهم         

  .بعيدا جدا
ومن المؤكـد أنـه     .  قد يجد نتنياهو نفسه سريعا في وضع ال يستطيع فيه ان يوقف هذه اللعبة الخطيرة              

 فأنـا   -ليلعب الفتيان أمامنا؛ وليشاغب أشياع ألكين ودنون وأكونيس ولفين كما يشتهون            : يقول في سره  
فقد غدا من الـصعب     . ر في الوقت، لكن نتنياهو لن يستطيع بعد وقفه        هنا سأعرف كيف أوقف جري النم     

وقف جري هذا النمر، وسينتهي نتنياهو الى أن يسقط عن ظهره وتسقط معه الديمقراطيـة االسـرائيلية                 
  .محطمة نازفة ال عالج لها

ال تهمهم على   ان عددا منهم جهلة غير عالمين بسنن الديمقراطية وهي          .  ليس أشياع ألكين هؤالء غيالنا    
وهم يتلهون بال خجـل     . وعدد من اآلخرين تحركهم اعتبارات انتخابات تمهيدية هزيلة       . نحو خاص ايضا  

. بنار الجحيم التي تجذب اليهم انتباه الجمهور الذي لم يستطيعوا أن يحظوا به لوال مقترحاتهم الفاضـحة                
  .رائيل ديمقراطية بوتينيةوفيهم ايضا، مثل افيغدور ليبرمان، من هدفهم جعل النظام في اس

وها هو ذا قد استعمل النقض أول أمس على اقتـراح           .  يظن نتنياهو أنه سيعرف كيف يوقفهم في الوقت       
ونتنياهو على ثقة من أنه ما ظل في السلطة فان الديمقراطيـة لـن              . قانون مساءلة قضاة المحكمة العليا    

  .أمل في الحفاظ على وجه نظام الحكمتصاب بسوء، لكنه سينتهي الى وهم مرير يخيب معه آخر 
 في خالل ذلك تتسع الصدوع بسرعة مخيفة، فقانون بعد قانون، وقطعة بعد قطعة تمزق الصقور اللحـم                 

وحينما يستيقظ نتنياهو آنذاك ايضا سيتبين له أن األوغاد الـذين           . الحي الى أن نستيقظ لنرى دولة اخرى      
  .نمر ايضايغيرون القواعد اآلن سيطرحونه عن ظهر ال

 هم ايضا يعلمون ان نتنياهو ليس منهم، فهو ديمقراطي، وحينما يحـين الوقـت، وحينمـا تبقـى مـن                    
الديمقراطية بقايا مهلهلة فقط، وبقايا قوانين ومخلفات اجهزة، سينصبون ملكا آخر بدال منه يرونه الشيء               

  .الحقيقي إما ليبرمان وإما واحدا من أشباهه
ان دولة  . لن تشبهه أية قنبلة ايرانية بفظاعتها     . دة الخطر الذي يترصد اسرائيل اآلن      ينبغي أال نبالغ في ش    

ذات محكمة عقيمة، ووسائل اعالم مهددة وكنيست جاهلة، من غير وجود أي مجتمع مدني حقيقي ايضا،                
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عة وكل قانون يتخـذ اآلن بـسر      . ان كل خنجر يغرز اآلن يبقي ندوبا أبدية       . ليست شيئا يمكن اصالحه   
مخيفة يشوه التوازنات والكوابح التي هي ضعيفة أصال، في مجتمع أصبحت فيه األكثرية على يقين مـن             
ان التفسير الوحيد للديمقراطية هو انتخابات واحدة كل اربع سنين، ويراد ان تكون لليهـود واليمينيـين                 

ات التي يفتـرض ان     ومن السهل جدا في مجتمع ليس فيه وعي ديمقراطي حقيقي تهشيم المؤسس           . فحسب
  .تحميه

وعندما يتضعضع هذا يتضعـضع     . فقوتها ال تقوم سوى على االجماع العام      .  ليس للمحكمة العليا جيوش   
ومن السهل جدا إبعاد وسائل االعالم ايـضا وال سـيما االسـرائيلية المجنـدة والـضعيفة،                 . النظام كله 

فثة البعاد المحكمة واخـرى البعـاد وسـائل         ال يحتاج سوى الى ن    . والتجارية التي تبغي نسب المشاهدة    
وجنود نتنياهو، الديمقراطي ينفثون هذه النفثة الكبيرة والفظيعة اآلن، ويهـدد           . االعالم التي تؤدي دورها   
  .برج األوراق باالنهيار

وسيـصبح نتنيـاهو   .  سيسقط نتنياهو عن النمر، فهو ال يعرف كيف يركبه وسيخرج النمر عن سيطرته        
وسيصبح لـوح اعـالن فـي       . ن ورؤوبين ريفلين أو دان مريدور الديمقراطيين المخصيين       مثل بني بيغ  

  .حزبهم الذي يغير اآلن وجهه وتركيبته وجوهره
وهو يركـب نمـرا مجنونـا       .  هل كنتم تصدقون؟ ان نتنياهو هو اآلن آخر أمل للديمقراطية االسرائيلية          

  .يجري ويجري بال راكب
  18/11/2011الرأي، عمان، 
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