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   تنفيذ اتفاق المصالحة أو منياأل االستمرار في التنسيق إمابين خيارين عباس  :الدويك .1

عزيز الدويك الرئيس الفلسطيني .دطالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني :  وليد عوض-رام اهللا 
 الذي األمر الشعب الفلسطيني والشروع فورا في تنفيذ اتفاق المصالحة إلرادةمحمود عباس باالنتصار 

  .األمنية وأجهزتها إسرائيللجاري حاليا مع  ااألمنييعني تخلي السلطة الفلسطينية عن التنسيق 
قال الدويك وإسرائيل، مني بين السلطة أ تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل وجود تنسيق إمكانيةحول و
هذه قضية في غاية الحساسية في ظل تكبيل السلطة نفسها بااللتزامات مع " أن :"القدس العربي"لـ

هذه قضية غاية في .  الظالمة المنحازة لالحتالل بالكاملريكيةاألم اإلدارة مع أخرىاالحتالل والتزامات 
  ."الصعوبة لكن الحل يكون بااللتزام بما نصت عليه وثيقة المصالحة الفلسطينية الموقعة في القاهرة

 نخفف من ضغط االحتالل أن ما التزم بها يمكن لنا إذاالوثيقة لها آلياتها المختلفة التي ":  الدويكوأضاف
رفع يده عن الشأن الفلسطيني الداخلي، وهذه قضية فيها من الحساسية والصعوبة ما ليس بالقليل، ومن ثم 

 المتحدة رغم لألمممازن، فهو ذهب أبو  يعول في هذه المرحلة على جرأة الرئيس أنولكن يجب 
ارضة  المصالحة الفلسطينية رغم المعإلى يذهب أن في تقديري يجب عليه واآلن األميركيةالمعارضة 
نحن كنا دائما نعول على جرأة القيادات الفلسطينية في كبح اليد الخارجية عن الشأن "، متابعا "اإلسرائيلية

  ."الفلسطيني الداخلي
، وإسرائيل بين السلطة األمني اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على وقف التنسيق أن إلى الدويك وأشار
 آخر اعتبار أيالفلسطيني الداخلي والمصلحة الفلسطينية فوق االتفاق ينص كذلك على جعل الشأن "وقال 

  ."وبالتالي هذا واضح في تلك الوثيقة
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 إمامازن بين خيارين أبو الرئيس " الرئيس الفلسطيني بين خيارين مضيفا أنوشدد الدويك على 
مة وقيادة سياسية  كارزإلى يحتاج األمر"، مضيفا " تنفيذ اتفاق المصالحأو األمنياالستمرار في التنسيق 

 المصالحة هي قدر استراتيجي أن إلى، مشيرا "واعية همها ما يكتب التاريخ عنها في المستقبل
، وبالتالي االنسجام مع هذا القدر االستراتيجي األحوال حال من بأينحيد عنه " أنللفلسطينيين ال يمكن 
  ."يقتضي جرأة وشجاعة

االحتالل لم ' وقال إسرائيل تهديدات إلىالحة دون االلتفات  الدويك على ضرورة تنفيذ اتفاق المصوأكد
 نقف موحدين في وجه هذا االحتالل أن سنة من المفاوضات، والمطلوب 18يعط لنا شيئا على مدار 

  ."األمريكية قوة تنحاز لهذا االحتالل وعلى رأسها الواليات المتحدة أيوفي وجه 
 خيار أنمازن ليقول للعالم كله أبو  جريئا وواضحا من الرئيس الجميع ينتظر موقفا"وتابع الدويك قائال "

المصالحة هو القدر االستراتيجي الذي ال مندوحة عنه وان ما يتعارض مع المصلحة العليا للشعب 
 من نور للرئيس أحرف نسقطها دائما من اعتبارنا وهذا الموقف الجريء سيسجل من أنالفلسطيني يجب 

  ."مازنأبو 
  21/11/2011ي، لندن، القدس العرب

  
   يطالب واشنطن بالمساعدة على تنفيذ االتفاق مع أولمرت حول األسرىعباس .2

 طالب الرئيس محمود عباس اإلدارة األميركية بمساعدة الجانب الفلسطيني على تنفيذ االتفاق :رام اهللا
 عن األسرى، خاصة الذي تم بينه وبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود اولمرت، حول اإلفراج

، وبتنفيذ التعهد األميركي المتعلق بإجراءات بناء الثقة 1993الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 
  .وخاصة اإلفراج عن األسرى

وأكد، خالل لقائه نائب وزيرة الخارجية األميركية وليام بيرنز، بحضور القنصل األميركي العام دانييل 
سة بمدينة رام اهللا، مساء اليوم األحد، أن السعي الفلسطيني للحصول على روبنستين في مقر الرئا

العضوية الكاملة في األمم المتحدة من خالل مجلس األمن ال يتناقض مع عملية السالم وال مع الجهود 
  .المبذولة الستئناف المفاوضات

ها، بل يسعى لتثبيت خيار وأضاف أن الجانب الفلسطيني ال يسعى إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عن
وشدد على أن استئناف المفاوضات يتطلب إلزام الحكومة اإلسرائيلية  .1967الدولتين على حدود عام 

وأن هذه ليست "بتنفيذ التزامها بوقف النشاطات االستيطانية، وبما يشمل القدس، وقبول مبدأ حل الدولتين، 
  ."ى إسرائيل ضمن خطة خارطة الطريقشروط فلسطينية مسبقة، وإنما التزامات ترتبت عل

  20/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فلسطين لشعب فلسطين واألردن للشعب األردني  : عباس .3
 برئاسة النائب بسام حدادين في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا األردنيالتقى الوفد البرلماني :  بترا–رام اهللا 
  .لسطيني محمود عباس بالرئيس الفأمس

 الوفد البرلماني على آخر المستجدات على صعيد العملية السياسية، والمسعى الفلسطيني عباسواطلع 
  .لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في األمم المتحدة
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وأشاد عباس، بالعالقات األخوية والمصيرية التي تربط األردن وفلسطين قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا 
لكبير الذي قدمه جاللة الملك عبداهللا الثاني لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الدعم ا

 فلسطين لشعب فلسطين، وأن األردن للشعب األردني، تربط بينهما أن"وأكد  .وعاصمتها القدس الشريف
ه واستقالله وتحقيق عالقات األخوة والمحبة، واألردن هو السند الحقيقي آلمال وتطلعات شعبنا لنيل حريت

  ".مشروعه الوطني
بدوره أشاد النائب حدادين بتمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية والذي أكسبها احترام العالم أجمع، 

  .خصوصا الشعوب العربية واإلسالمية
  21/11/2011الدستور، عمان، 

  
  شعل م-تشكيلة الحكومة الفلسطينية تُعلن خالل لقاء عباس : أحمد يوسف .4

أكد أحمد يوسف، المستشار السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني بغزة، أن اجتماع رئيس السلطة : غزة
للتباحث "خالد مشعل سيكون في نهاية األسبوع، " حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

   ".بةفي مختلف قضايا المصالحة، واإلعالن الرسمي عن اسم رئيس الوزراء والحكومة المرتق
أن عباس ومشعل سيعلنان خالل اللقاء عن تشكيل " قدس برس"وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لـ 

الحكومة الجديدة، وأن اإلعالن عن اسم رئيس الوزراء القادم سيظل متروكا لحين انعقاد االجتماع، مؤكدا 
، "حماس"و" فتح"تي أن األسماء الزالت في إطار البحث وداخل جلسات الحوار والمشاورات بين حرك

وأوضح يوسف أن اللقاء بين الطرفين سيعلن عن  .وسيتم التوافق بين الحركتين على أسماء الوزراء
البدء في تطبيق ملفات المصالحة وإخراجها إلى حيز الواقع، بعد التوافق المسبق على مختلف الملفات، 

شهر أو سنة، ضمن ما يتم التوافق عليه ومنها ملف االنتخابات، والتي أكد أنها ستجري في حدود ستة أ
  .خالل االجتماع المقبل

، معتبرا أن اللقاء مصيري، والطرفان "غير وارد وغير مقبول" مشعل –وشدد على أن إخفاق لقاء عباس 
وتوقع يوسف أن يكون رئيس الحكومة الجديدة من  ".ذاهبان بحسن نوايا والظروف تحتم عليهم االتفاق

 االستقاللية وحرية الحركة والتنقل في القطاع، - لما اعتبره -قيم في القطاع، نظرا قطاع غزة أو أن ي
  .وبعيدا عن سيطرة االحتالل الكاملة، كما هو الحال بالضفة

  20/11/2011قدس برس، 
  

  مارس المقبل/ أتوقع انتهاء العمل بمسودة الدستور الفلسطيني في آذار: الزعنون .5
طني الفلسطيني سليم الزعنون رفضا قاطعا الدعوات التي تصدر من  رفض رئيس المجلس الو:عمان

 األردن يكون أننحن نرفض " هو الوطن البديل للفلسطينيين قائال األردن بأن اإلسرائيليينالمتطرفين 
  ". وفلسطين هي فلسطين وستبقى العالقات بيننا عالقات متميزةاألردن هو فاألردنوطنا بديال لفلسطين 

يوجد فقرة تستمر في كل اجتماع " التي حددناها في مجالسنا الوطنية الفلسطينية أهدافنا  منأن وأضاف
كل الجهات التي   "أن إلى، مشيرا " وفلسطين عالقة مميزة وعالقة تكافؤاألردنبأن العالقة المقبلة بين 

  ". الفلسطينية مرفوضة من كال الجانبيناألردنية العالقة إلى اإلساءةحاولت وتحاول 
 من أي وقت مضى أكثر الدولة الفلسطينية أبواب على أصبحوا كان الفلسطينيون قد إذاوعن اعتقاده ما 

 المؤسسات الفلسطينية، كشف الزعنون إلى إضافةواالستعدادات التي يقومون بها بشأن إعداد الدستور 



  

  

 
 

  

            7ص                                     2326:                العدد21/11/2011اإلثنين  :التاريخ

اد المسودة الثالثة  العمل يسير على قدم وساق وانه تم إعدأنبصفته رئيسا للجنة إعداد الدستور عن 
  .مارس المقبل/ آذارمتوقعا انتهاء العمل بإعداد مسودة الدستور في 

  21/11/2011الغد، عمان، 
  

   مستمرة في حراكها الدبلوماسي باتجاه عضوية األمم المتحدةالسلطة الفلسطينية .6
الفلسطينية امس  أكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : يوسف الشايب–رام اهللا  

 .أن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها في مجلس األمن الدولي لنيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة
سنواصل مساعينا وحراكنا الدولي لنيل العضوية، وسنستنزف مجلس : وأضاف في تصريحات إذاعية

 حدود الرابع من حزيران العام األمن للحصول على مبتغانا في عضوية كاملة للدولة الفلسطينية على
1967.  

ولفت إلى أن الجهود منصبة حالياً على تغيير بعض األعضاء في مجلس األمن مطلع العام المقبل، 
ابرز "وقال إن  .وهناك سيكون حراك دبلوماسي آخر من قبل القيادة في محاولة جديدة لنيل العضوية

الفلسطينية األميركية وتعثر عملية السالم بسبب السياسات القضايا التي سيتم بحثها هي العالقات الثنائية 
  ".المتعنتة للحكومة اإلسرائيلية التي تصر على التمسك باالستيطان ورفض السالم الحقيقي

  21/11/2011الغد، عمان، 
  

   تستنكر تصريحات وزير المالية اإلسرائيليحكومة فياض .7
ن الخطيب، اليوم األحد، تصريحات وزير المالية  استنكر مدير مركز اإلعالم الحكومي غسا:رام اهللا

اإلسرائيلي يوفال شتاينتس الذي قال إن تل أبيب ستواصل تجميد أموال العائدات الضريبية للسلطة 
  .الوطنية في حال تمت المصالحة

للتغطية على سرقة تل أبيب أموالنا منذ " إن هذه التصريحات جاءت "صوت فلسطين"وقال الخطيب لـ
وأكد أن  ."لشهر الجاري، وهذا مناف لكل االتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلينهاية ا

مواصلة تل أبيب تجميد أموال العائدات الضريبية سيؤثر على التزامات السلطة الوطنية فيما يتعلق 
دات تمتل ثلثي اإليرادات برواتب الموظفين والتزاماتها تجاه الموردين والمقاولين، مشيرا إلى أن هذه العائ

  .المحلية للسلطة الوطنية
  20/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  بشكل كامل" إسرائيل"وفاة عرفات لم تكن طبيعية والمسؤولية تقع على عاتق : القدوة .8

لى سؤال عن  مؤسسة الشهيد ياسر عرفات الدكتور ناصر القدوة، ردا عإدارةقال رئيس مجلس : صيدا
 األمام من خالل نشر التقرير الطبي الفرنسي إلىسنأخذ خطوة : وثائق تكشف أن عرفات مات مسموما

 مواطن لالطالع مباشرة على النصوص، وعدم االكتفاء بما نقول نحن حول أيوجعله في متناول يد 
 هذه الوفاة لم تكن أن  في السابق منإليههكذا يمكن توفر وعي جماعي يؤكد ما ذهبنا . محتوى التقرير

ما زلنا مصرين .  بشكل كاملإسرائيل جاءت بسبب السم وان المسؤولية تقع على عاتق وإنماطبيعية، 
  .على المضي قدما باتجاه توفير الدليل النهائي في هذا المجال
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افر  توإذا:  في هذه القضية، فأجابإسرائيل تتخذوا صفة االدعاء لمقاضاة أنهل يمكن : وسئل القدوة
 إسرائيليجب أن تتحمل : وأضاف. الظرف السياسي المناسب على المستوى الدولي فهذا ممكن

 الملف وإبقاءاآلن نعمل لتوفير األدلة : مؤكدا.  من العقاباإلفالتالمسؤولية كاملة في هذا المجال وعدم 
  . دليلإلىمفتوحا لحين التوصل 

 21/11/2011المستقبل، بيروت، 
  

   ال مصالحة بين حماس وفتح قبل وقف السلطة للتنسيق األمني:قاسمعبد الستار  .9
 عبد الستار قاسم من فرص التوصل إلى .دقلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الفلسطينية : رام اهللا

إذا لم تحزم السلطة الفلسطينية أمرها وتقرر وقف التنسيق األمني وتراجع "مصالحة وطنية حقيقية 
ابقة مع إسرائيل، وتمتلك الجرأة السياسية لتحمل تبعات هذه القرارات، ال سيما على صعيد اتفاقياتها الس

  ".تدبير التمويل المالي من جهات عربية وإسالمية بدل المساعدات الغربية
عن خشيته من أن تكرر حماس وفتح األخطاء " قدس برس"وأعرب قاسم في تصريحات خاصة لـ 

الجة األسباب الحقيقية للخالف والمتمثلة أساسا في االتفاقيات التي وقعتها الماضية ذاتها، وذلك بعدم مع
  .السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وعلى رأسها التنسيق األمني

 20/11/2011قدس برس، 
  

  تحذير فلسطيني من خطورة قرار إسرائيلي لفصل مخيم شعفاط عن القدس .10
 معبر يفصل بين بافتتاح االحتاللرة مخطط حذرت عضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد من خطو

 ألف مواطن 60 تنوي عزل ما يقرب من االحتاللمنطقة مخيم شعفاط ومدينة القدس، مؤكدة أن سلطات 
 ضد المنطقة خطيرة جداً االحتاللوقالت النائب أبو زنيد بأن نوايا سلطات . مقدسي عن مدينته القدس

األمر  شحادة عن مدينة القدس ورأساتا، ضاحية السالم عن وتستهدف عزل وسلخ منطقة مخيم شعفاط،
 يعمل االحتاللوأضافت أن .  من شأنه زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم األساسيةيالذ

من خالل فرض سياسة األمر الواقع، مطالبة المجتمع  على سياسة التضييق بحق المقدسيين في المنطقة
 بوقف كافة سياساتها االحتاللوالفوري من أجل الضغط على سلطات الدولي بالتحرك العاجل 
  .وممارساتها بحق المقدسيين

  21/11/2011الدستور، عمان، 
  

  تقرير لجنة قبول األعضاء الجدد بشأن طلب فلسطين لعضوية في األمم المتحدةنص  .11
سطين االنضمام ، قّدم إلى مجلس األمن طلب فل2011 أيلول 28 المعقودة في 6624 ـ في جلسته 1

 من النظام الداخلي المؤقت، وفي غياب 59وفقاً للمادة ). S/2011/592(إلى عضوية األمم المتحدة 
  .الطلب إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير) لبنان(اقتراح مضاد، أحال رئيس المجلس 

 أيلول 30تا في  اللتين عقد110 و109 ـ في جلستي لجنة مجلس األمن المعنية بقبول األعضاء الجدد 2
  .، على التوالي، نظرت اللجنة في الطلب2011 تشرين األول 3و
) نيجيريا( للجنة، عقدت هيئة رئاسة مجلس األمن لشهر تشرين األول 109 ـ في أعقاب االجتماع 3

خمسة اجتماعات رسمية للجنة، أربعة منها عقدت على مستوى الخبراء للنظر بعناية في ما إذا كانت 
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ودرس .  من ميثاق األمم المتحدة4ي بمعايير محددة لالنضمام إلى العضوية الواردة في المادة فلسطين تف
الخبراء ما إذا استوفت فلسطين المعايير إلقامة الدولة، ودولة محبة للسالم، ومستعدة وقادرة على تنفيذ 

  .االلتزامات الواردة في الميثاق
تم التعبير عن رأي . دد، تم التعبير عن آراء متباينة ـ في سياق اجتماعات لجنة قبول األعضاء الج4

وأثيرت تساؤالت حول ما إذا كان . مفاده أن الطلب يستوفي جميع المعايير المنصوص عليها في الميثاق
تم التعبير، أيضاً، عن رأي مفاده أن . مقدم الطلب يستوفي جميع شروط العضوية بموجب الميثاق

  .العتبار السياق السياسي األوسع للمسألة الجاري بحثهاالمداوالت ينبغي أن تأخذ في ا
 من الميثاق هي العوامل الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ 4 ـ قيل إن المعايير المنصوص عليها في المادة 5

دعماً لهذا الموقف، أشير إلى فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية . بعين االعتبار في مداوالت اللجنة
  ). من الميثاق4المادة ( ، حول شروط قبول دولة في عضوية األمم المتحدة 1948 أيار 28في 

 ـ كما تم التأكيد على أن عمل اللجنة، أياً كانت نتائجه، ينبغي أن يضع في اعتباره السياق السياسي 6
تم التعبير عن رأي مفاده أن الحل عن طريق التفاوض ال يزال الخيار الوحيد لتحقيق سالم . األوسع
تم التعبير . دام على المدى الطويل وأنه ال بد من حل قضايا الوضع النهائي من خالل المفاوضاتمست

، ينتج عن مفاوضات سياسية تؤدي إلى إقامة دولة 1967عن دعم حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 
ير المصير تم التأكيد على أن منح فلسطين حق تقر. فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمتها

  .واالعتراف يجب أال ينظر إليه باعتباره مخالفاً لحق إسرائيل في الوجود
 ـ قيل إن عمل اللجنة ال ينبغي أن يضر باحتماالت استئناف محادثات السالم، ال سيما في ضوء بيان 7

المثل، وب.  الذي وضع جدوالً زمنياً واضحاً الستئناف المفاوضات2011 أيلول 23اللجنة الرباعية يوم 
باإلضافة . قيل أيضاً إن احتمال إجراء مفاوضات ال ينبغي أن يؤجل نظر مجلس األمن في طلب فلسطين

وأثيرت مخاوف فيما . إلى ذلك، قيل إن طلب فلسطين ال يضر العملية السياسية وليس بديالً للمفاوضات
رعية بموجب القانون الدولي يتعلّق بأنشطة االستيطان اإلسرائيلية المستمرة، التي كانت تعتبر غير ش

  .وتشكّل عقبةً أمام تحقيق سالم شامل
، استرعى االنتباه الرسالة التي تلقاها األمين العام )S/2011/592( ـ في ما يتعلق بتطبيق فلسطين 8

، الذي يتضمن إعالناً ـ في وثيقة رسمية ـ ينص على أن دولة 2011 أيلول 23من رئيس فلسطين في 
محبة للسالم، وأنها تقبل االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة، وتعهدت رسمياً فلسطين هي دولة 

  .بالوفاء بها
 بشأن حقوق الدول وواجباتها، والتي 1933) مونتيفيديو( ـ فيما يتعلق بمعيار الدولة، أشير إلى اتفاقية 9

منطقة جغرافية محددة، حكومة تعلن أن الدولة كشخص للقانون الدولي ينبغي أن يتمتع بسكان دائمين، 
  .وقدرة على دخول في عالقات مع الدول األخرى

 ـ فيما يتعلق بمتطلبات السكان الدائمين وأرض محددة، تم التعبير عن رأي مفاده أن فلسطين 10
وتم التشديد على أن عدم وجود حدود محددة على وجه التحديد ليس عقبة في . تستوفي هذا المعيار

  .لة فلسطينيةطريق إقامة دو
 ـ ولكن، أثيرت تساؤالت فيما يتعلق بسيطرة فلسطين على أراضيها، في ضوء حقيقة أن حماس 11

تم التأكيد على أن االحتالل اإلسرائيلي كان عامالً في منع الحكومة . كانت السلطة الفعلية في قطاع غزة
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ب عن رأي مفاده أن االحتالل ومع ذلك، أعر. الفلسطينية من ممارسة سيطرتها الكاملة على أراضيها
  .من قبل قوة أجنبية ال يعني أن السيادة على األراضي المحتلة تنقل إلى السلطة القائمة باالحتالل

ومع .  ـ فيما يتعلق باشتراط الحكومة، تم التعبير عن رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار12
 وبالتالي ال يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية من سكان فلسطين،% 40ذلك، قيل إن حماس تسيطر على 

ومع ذلك، تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، وليس حماس، هي الممثل . حكومة فعالة
  .الشرعي للشعب الفلسطيني

 ـ أشير إلى تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدة 13
  .فلسطينيين، والتي خلصت إلى أن وظائف فلسطين الحكومية تكفي اآلن لعمل دولةالدولية لل

 ـ فيما يتعلّق بمتطلب أن تكون الدولة قادرةً على الدخول في عالقات مع دول أخرى، أعرب عن 14
وأشير إلى أنه قد تم قبول فلسطين في عضوية حركة عدم . رأي مفاده أن فلسطين تستوفي هذا المعيار

از ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، االنحي
 دولة اعترفت بفلسطين 130باإلضافة إلى ذلك، فإن أكثر من .  ومنظمة اليونسكو77ومجموعة الـ 

راط في ولكن أثيرت تساؤالت فيما يتعلق بسلطة السلطة الفلسطينية على االنخ. كدولة مستقلة ذات سيادة
عالقات مع الدول األخرى، ألنه بموجب اتفاقات أوسلو ال تستطيع السلطة الفلسطينية االنخراط في 

  .عالقات خارجية
، أعرب عن رأي مفاده أن فلسطين "محب للسالم" ـ فيما يتعلق باشتراط أن يكون مقدم الطلب 15

. ل للصراع اإلسرائيلي الفلسطينيتستوفي هذا المعيار في ضوء التزامها بتحقيق حل عادل ودائم وشام
وذكر أيضاً أن وفاء فلسطين بهذا المعيار كان واضحاً أيضاً في التزامها باستئناف المفاوضات حول 
جميع قضايا الوضع النهائي على أساس شروط متفق عليها دولياً للمرجعية، قرارات األمم المتحدة 

  .ريق التي وضعتها اللجنة الرباعيةومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وخارطة الط
 ـ أثيرت تساؤالت عما إذا كانت فلسطين حقاً دولة محبة للسالم، ألن حماس رفضت نبذ اإلرهاب 16

من ناحية أخرى، أشير إلى الرأي االستشاري لمحكمة . والعنف، وكان هدفها المعلن هو تدمير إسرائيل
ص على أن األعمال الوحيدة التي يمكن أن تعزى إلى ، الذي ن1971العدل الدولية بشأن ناميبيا لعام 

  .الدولة هي تلك الصادرة عن سلطة الدولة المعترف بها
 ـ فيما يتعلق باشتراط أن يكون مقدم الطلب يقبل االلتزامات الواردة في الميثاق، وأن يكون قادراً 17

نيين يستوفون هذه المعايير، كما ومستعداً لتنفيذ هذه االلتزامات، فقد أعرب عن رأي مفاده أن الفلسطي
وأشير إلى أنه في . كان واضحاً، في جملة أمور، من اإلعالن الرسمي لهذا الغرض الوارد في طلبها

، عندما تم النظر في طلب إسرائيل للعضوية، قيل إن تعهد إسرائيل رسمياً بتنفيذ التزاماتها 1946العام 
  .ياربموجب الميثاق كان كافياً لتلبية هذا المع

 ـ أعرب، أيضاً، عن رأي مفاده أن الميثاق يتطلب أكثر من مجرد االلتزام اللفظي من قبل مقدم 18
الطلب لتنفيذ التزاماته بموجب الميثاق، على مقدم الطلب إظهار االلتزام بتسوية المنازعات بالطرق 

في هذا الصدد، تم التأكيد على . ةالسلمية واالمتناع عن التهديد أو استخدام القوة في إدارة العالقات الدولي
  .أن حماس لم تقبل بهذه االلتزامات

 ـ أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن توصي المجلس بقبول فلسطين عضواً في األمم 19
تم التعبير عن وجهة نظر مختلفة بأنه ال يمكن دعم طلب العضوية في هذا الوقت وكان من . المتحدة
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وتم التعبير عن رأي آخر بأن مقدم الطلب لم . التصويت في حال طرحه للتصويتالمتوخى االمتناع عن 
  .يستوف شروط العضوية وأنه لن يتم اعتماد توصية إيجابية ترفع إلى الجمعية العامة

 ـ عالوة على ذلك، أشير إلى أنه، كخطوة وسيطة، ينبغي أن تعتمد الجمعية العامة قراراً تصبح فيه 20
  .قبةفلسطين دولة مرا

 للجنة قبول األعضاء الجدد، ذكر الرئيس أن اللجنة لم 110 ـ في تلخيصها للمناقشة في الجلسة 21
  .تتمكن من تقديم توصية باإلجماع لمجلس األمن

 ـ أنهت لجنة مجلس األمن المعنية بقبول األعضاء الجدد نظرها في طلب فلسطين لالنضمام إلى 22
  .عضوية في األمم المتحدة

، وافقت اللجنة على التقرير الحالي حول نظرها في طلب فلسطين 111اجتماعها الـ  ـ في 23
  .للحصول على عضوية األمم المتحدة

 21/11/2011األيام، رام اهللا، 
  

  الوزراءواستبعاد فياض من رئاسة  .. على عباس إلثنائه عن لقاء مشعلوطضغ": الحياة" .12
 محمود ة الفلسطيني السلطة يتوجه رئيسأنرفيع استبعد مصدر مصري :  جيهان الحسيني–القاهرة 
لى غزة عقب اللقاء الذي سيجمعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وقال إعباس 
 بحيث يلمس المواطن األرض غزة قبل تطبيق اتفاق المصالحة على إلىبو مازن لن يذهب أ" إن :للحياة

يجاباً على مظاهر إشكل حقيقي على أرض الواقع وتنعكس الفلسطيني بنفسه نتائجها عندما تتجسد ب
وأقر بأن هناك ضغوطاً فعلية على الرئيس الفلسطيني، سواء من اإلدارة األميركية أو من  ."حياته

أبو مازن ماض في موقفه رغم ": اإلسرائيليين، إلثنائه عن خطوة لقاء مشعل وانجاز المصالحة، وقال
نسداد التام في أفق المسار السياسي، خصوصاً في ظل عدم تمكن اإلدارة  االإلى، الفتاً "هذه الضغوط

 من إجراء أي حراك حقيقي على صعيد ملف عملية السالم في ظل انشغالها بالتحضير األميركية
  .، ومرجحاً بقاء عملية السالم معطلة خالل العام ونصف العام المقبل"لالنتخابات الرئاسية المقبلة

 يستثمر هذا الوقت عوضاً عن االنتظار، فهو يضع على رأس أن يريد "أبو مازن" أنوأضاف المصدر 
أولوياته اآلن معالجة الشأن الفلسطيني الداخلي وإنهاء االنقسام من دون االلتفات ألي ضغوط قد تثنيه أو 

استمرار تجعله يتراجع عن هذه الخطوة مهما كانت، موضحاً أن كالً من األميركيين واإلسرائيليين معني ب
القوى الخارجية تستخدم االنقسام ورقة لتنفيذ سياساتها التي تحول ": االنقسام وعدم انجاز المصالحة، وقال

 الدولة الفلسطينية، وكذلك تستخدمه كعنوان لضرب غزة وكمبرر لفرض إقامة إلىدون التوصل 
النقسام في رفض عضوية  انه في مجلس األمن استخدمت القوى الدولية اإلىولفت . "العقوبات عليها

 المتحدة أن السلطة األمم في األعضاءاعتبر بعض الدول ":  المتحدة، وقالاألممفلسطين دولة في 
 من أراضي السلطة، وأن جزءاً من %40الفلسطينية غير مؤهلة للعضوية باعتبارها ال تسيطر على 

 التوافق على تعيين رئيس أندر ورأى المص.  حماسإلى، في إشارة "الشعب الفلسطيني يرفض نبذ العنف
حكومة خالل المرحلة المقبلة سيمّهد للتوافق على القضايا الخالفية، كاشفاً أنه تم استبعاد رئيس حكومة 

  ).فتح وحماس(تسيير األعمال سالم فياض بالتوافق بين الحركتين 
  21/11/2011الحياة، لندن، 
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  البرلمانية الفلسطينية المقبلة االنتخاباتلن نشارك في الحكومة أو : حركة الجهاد اإلسالمي .13
حركة الجهاد أن  ،أشرف الهورنقالً عن مراسلها غزة  من 21/11/2011 القدس العربي، لندن، ذكرت

 األنباء التي تحدثت عن أنها تدرس عملية المشاركة في االنتخابات البرلمانية ، يوم أمس،اإلسالمي نفت
موقف حركة الجهاد ' القيادي في الحركة في تعقيبه على األنباء وقال خضر حبيب .الفلسطينية المقبلة

إننا نقاطع تلك االنتخابات ألنها من إفرازات 'وأضاف  .'اإلسالمي بشأن االنتخابات واضح ولم يتغير
، ولفت القيادي في الجهاد إنه في حال كان هناك أي موقف جديد للحركة من أي انتخابات 'اتفاق أوسلو

إن موقف حركته لم يتغير تجاه أي 'كذلك قال أحمد المدلل القيادي في الجهاد . عالن عنهجديدة سيتم اإل
بال شك كان لنا موقف استراتيجي من االنتخابات 'وأضاف  .'انتخابات مقبلة، وهو رفض االنضمام إليها

  .'فنا ثابتاوهو رفضها وال يمكن أن نكون جزءا من إفرازات اتفاقية أوسلو وإلى هذه اللحظة سيبقى موق
القيادي في ، أن سمية درويشنقالً عن مراسلتها غزة من  21/11/2011الجريدة، الكويت، وأضافت 

، إن موقف حركته لم يتغير تجاه الحكومة ”الجريدة”في تصريحات لـقال داوود شهاب، ” الجهاد“
، واتفاقيات أمنية مع ”لوأوس“واالنتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن هذه االنتخابات مرتبطة باتفاقيات 

  .االحتالل، وهذا يعوق التحرر الوطني
تشكيل ”، و”كل الجهود الوطنية التي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية”وأكد شهاب دعم حركته لـ

  .”الحكومة االنتقالية المقبلة وإنهاء حالة االنقسام
مستعدة للمشاركة “هاب أن حركته ، أكد ش”منظمة التحرير”وفي ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني و

  .”في انتخابات المجلس الوطني إن جرت في الداخل والخارج لتشكيل قيادة فلسطينية عليا
  

   أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية االنتقاليةمصطفىمحمد : الشرق األوسط .14
االستثمار الفلسطيني، أن محمد مصطفى مدير صندوق " الشرق األوسط"علمت :  صالح النعامي-غزة

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن . هو أوفر المرشحين حظا لتشكيل الحكومة الفلسطينية االنتقالية
فرص مصطفى المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكبر بكثير من فرص رجل األعمال 

 لقاء الرئيس الفلسطيني وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يعلن في ختام. الفلسطيني مازن سنقرط
محمود عباس ورئيس المكتب السياسي خالد مشعل، المقرر الجمعة المقبل، عن التوافق على تشكيل 

وتأكيد تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة بدال من رئيس الحكومة الحالي سالم فياض،  الحكومة
. يل حكومة جديدة بحال من األحوالالذي أوضحت حركة حماس أنها ال يمكن أن توافق على تكليفه بتشك

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات السرية، التي أجرتها حركتا فتح وحماس في القاهرة، لم تبحث في 
قد نفت المصادر أن تكون الحركتان قد اتفقتا  وتكليف شخصية من قطاع غزة بتشكيل الحكومة االنتقالية،

  .سطينية في المرحلة االنتقاليةعلى أن تكون مدينة غزة مقرا للحكومة الفل
 تضم األمناء العامين ،وأوضحت المصادر أن الحركتين اتفقتا على تشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير

وأشارت المصادر إلى أنه سيناط بهذه . للفصائل الفلسطينية باإلضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة
وشددت المصادر . ج سياسي لمنظمة التحرير في المرحلة المقبلةالقيادة مهمة التوافق على صياغة برنام

على أن صياغة برنامج سياسي مشترك تعتبر خطوة بالغة األهمية، على اعتبار أنه سيسهم في تقليص 
الفجوات بين الفرقاء عند بحث قضايا المصالحة األخرى، ال سيما االنتخابات وإعادة صياغة األجهزة 

واستدركت . توافق على إعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها على أسس جديدةاألمنية، باإلضافة لل
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المصادر أن التوافق على برنامج سياسي مشترك ال يعني بالضرورة أن تتنازل الفصائل عن طرحها 
اآليديولوجي، بل التوافق على قواسم مشتركة تسمح للجميع بهامش مرونة في العمل السياسي الداخلي 

وأكدت المصادر أن هناك توافقا بين حركتي فتح وحماس على وجوب توظيف . قليميوالدولي واإل
التحوالت الهائلة التي تحدث في العالم العربي لصالح القضية الفلسطينية، وهو ما يستدعي التوافق على 

 ونوهت المصادر بأن هناك اقتراحا بأن تتم الدعوة لتشكيل لجنة خبراء تضم نخبة من. برنامج مشترك
المفكرين والباحثين الفلسطينيين والعرب، للمساهمة في بلورة البرنامج السياسي المقترح، لكي يتم تداوله 

  .من قبل القيادة الموحدة
واستدركت المصادر أنه على الرغم مما تم التوافق عليه، فإن هناك مخاوف من أن يجد الطرفان صعوبة 

 االنتخابات وموعد إجرائها، وكل ما يتعلق باألجهزة في إنجاز استحقاقات المصالحة األخرى، تحديدا
وأشارت المصادر إلى أن الطرفين لم يتوافقا على موعد إلجراء االنتخابات؛ ففي الوقت الذي . األمنية

تطالب فيه حركة حماس بإجراء االنتخابات بعد عام من تشكيل الحكومة االنتقالية، تطالب حركة فتح 
  .المقبل) أيار( مايو بتنظيم االنتخابات في شهر

وأكدت المصادر أنه في كل ما يتعلق بإعادة صياغة األجهزة األمنية، فإن حركتي فتح وحماس ليستا 
وأوضحت المصادر أنه ال يمكن تجاهل . الطرفين الوحيدين اللذين بإمكانهما التأثير على هذه القضية
مباشر، مما يجعل إسرائيل قادرة على التأثير حقيقة وقوع الضفة الغربية بأسرها تحت الحكم اإلسرائيلي ال

وأوضحت المصادر أنه في حكم . على أي اتفاق يتعلق باألجهزة األمنية العاملة في الضفة الغربية هناك
المؤكد أن جيش االحتالل الذي يتعقب قيادات ونشطاء حركة حماس لن يسمح بمشاركة الحركة في 

العلم أن حكومة نتنياهو أعلنت رفضها المطلق ألي توافق بين الهيئات القيادية لألجهزة األمنية، مع 
 .حماس وفتح

  21/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  المقبل أستبعد االنتخابات في أيار: "السفير"الزهار لـ .15
مشعل سيبحث وإن لقاء عباس " السفير"قال القيادي البارز في حماس محمود الزهار لـ: ضياء الكحلوت
 أيار الماضي، مؤكداً أهمية إنجاز كل الملفات العالقة ألن 4ليه في اتفاقية المصالحة في تطبيق ما اتفق ع

  .المصالحة ضرورية، ومن دونها ال يمكن االستفادة من التغيرات السياسية في المنطقة
وأضاف الزهار أن حماس تريد حكومة تقلع بالوضع الفلسطيني في هذه المرحلة بأقل الخسائر، متحدثاً 

صعوبة إجراء االنتخابات في أيار المقبل نتيجة لضيق الوقت الذي أخذه عباس وفتح عندما أصروا عن 
  .على بقاء فياض في رئاسة الحكومة االنتقالية، وهو ما عارضته حماس

نستطيع كفلسطينيين أن نوفر "وقال . ولم يستبعد الزهار تعرض الحكومة االنتقالية إلى حصار جديد
، مؤكداً ضرورة تخلي فتح عن برنامج التفاوض مع "لدنيا من العيش كما فعلنا في غزةلمجتمعنا الحدود ا

  .إسرائيل ووقف التنسيق األمني ومالحقة حماس والمقاومة في الضفة الغربية
أن النفوذ "وهزأ الزهار بالتهديدات األميركية لعباس إذا أتم المصالحة، معتبرا إنها فارغة، مؤكداً 

، مشيرا إلى ضرورة االستفادة فلسطينيا من كل التغيرات السياسية الراهنة "طقة يتقلصاألميركي في المن
  .لصالح الشعب والقضية الفلسطينية

  21/11/2011السفير، بيروت، 
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   الوطني لم تعد كافية وال تلبي مطالبناالوفاقوثيقة : زياد النخالة .16

زياد نخالة عن مخاوفه من " الجهاد االسالمي"عبر نائب األمين العام لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
أن تصطدم الجهود التي تبذل حالياً من أجل انجاز المصالحة بالموقف اإلسرائيلي الذي قطعاً سيتصدى 

اسرائيل العب أساسي في ملف المصالحة وال ": "الحياة"وقال لـ . وسيحاول أن يقف حائالً دون انجازها
مسيطرة بشكل مباشر على "، مشيراً الى انها "ا على عملية المصالحةيمكن تغييبها، وستكون لها ظالله

  ".األجهزة األمنية في الضفة الغربية وتحاصر غزة
، مشيراً "ال يمكن التحرك قدماً في ملف المصالحة من دون التوافق على االنتخابات: "وضرب مثاالً وقال

: وكذلك بإمكانها تقييد أو منع الحركة، متسائالًالى ان اسرائيل بإمكانها منع اجراء انتخابات في القدس، 
، معتبراً ان "لو جرى ذلك، ما هو مصير االنتخابات حينئذ، وهل يمكن تحييد اسرائيل في هذه المحطة؟"

إلسرائيل : "الرغبة وحدها غير كافية ألن انجاز المصالحة سيصطدم قطعاً بالعامل االسرائيلي، وقال
فكيف يمكن معالجة هذا العنصر، خصوصاً ان اسرائيل ... ليس في صالحها حساباتها، وانهاء االنقسام 

  ".ستضع كل العراقيل لتعطيل المصالحة؟
ودعا النخالة الى ضرورة اعادة تقويم الموقف السياسي بأسره ووضع استراتيجية للعمل بعد المصالحة، 

ة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وطالب بإعاد. الفتاً الى ان االتفاق على مسائل اجرائية ليس كافياً
جزء من الشعب الفلسطيني وعلى استعداد " الجهاد"وإعادة بحث القرار السياسي داخلها، موضحاً أن 

لإلنضمام للمنظمة في حال اعادة بنائها وتصحيحها كي تكون فاعلة بشكل حقيقي وتحقق طموحات 
ورأى أن السلطة ). المنظمة" (ا االطارجاهزون كي نكون جزءاً من هذ: "الشعب الفلسطيني، وقال

  .والحكومة واألمن والمقاومة كلها ملفات رزمة واحدة ال يمكن إغفال أي منها
وعما تردد من ان وثيقة الوفاق الوطني ستكون هي المرجعية والصيغة التي ستستند اليها إدارة المرحلة 

وثيقة الوفاق الوطني لم تعد كافية : "، أجابالمقبلة في ضوء الحوار الوطني الشامل المرتقب عقده قريباً
نريد ان نحسن من أوضاعنا ومن مطالبنا في : "وأوضح". لتلبية مطالبنا وال تتناسب مع المرحلة الراهنة

، داعياً الى إعادة "ظل المتغيرات التي جرت أخيراً في المنطقة والتي هي لصالح القضية الفلسطينية
ألنها كانت صالحة في ظل معادالت كانت فيها لمصر ودول عربية ) وثيقة الوفاق الوطني(تقويمها 

خصوصاً ... نحن غير مضطرين لها : "وزاد. مواقف مختلفة من القضية الفلسطينية عن الوضع الحالي
وطالب بإعادة صوغ  ".انها جزء من توافقات قديمة، وال اعتقد انها قادرة حالياً على معالجة المستجدات

  . يدين يأخذان في االعتبار الوضع الداخلي والخارجيورقة واتفاق جد
  21/11/2011الحياة، لندن، 
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أعلن القيادي في فتح دياب اللوح رفض حركته التدخل والتهديد األميركي للمصالحة : ضياء الكحلوت
 فلسطيني داخلي ال يمكن لواشنطن وتل أبيب أن تفرض فيه الرأي وعباس، مؤكدا أن المصالحة شأن
رغم كل محاوالت "أن فتح متمسكة بالمصالحة " السفير"وقال اللوح لـ .على القيادة الفلسطينية والفصائل

، مشدداً على أن االنتخابات يجب "الضغط والتهديدات التي تطلقها األطراف غير المستفيدة من المصالحة
ورفض اللوح الحديث عن الترتيبات  .ي أيار المقبل ألنه اتفاق سابق بين حماس وفتحأن تجري ف
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هذا شأن فتحاوي نناقشه داخليا في أطار الحركة وال "وقال . الفتحاوية الداخلية قبل الذهاب لالنتخابات
  ".نناقشه عبر وسائل اإلعالم

 21/11/2011السفير، بيروت، 
  

  ماس تولّي فياض وزارة المالية بحكومة التوافقإمكانية موافقة ح: القدس العربي .18
من مصدر موثوق أن حركة حماس من الممكن أن تقبل ' القدس العربي'علمت  :أشرف الهور -غزة 

باستمرار الدكتور سالم فياض في عمله كوزير للمالية في حكومة التوافق المقبلة، على أن توكل رئاسة 
 أن االتصاالت واللقاءات التي أجريت بين قيادات فتح الحكومة لشخص آخر، في الوقت الذي أعلن

وحماس لوضع اللمسات على اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس خالد مشعل زعيم حماس انتهت 
  . الجاري في القاهرة24بشكل إيجابي، بعد أن تأكد عقد هذا اللقاء يوم 

 ان حركة حماس أصرت خالل 'القدس العربي'وبحسب المصدر الذي أكد في تصريحات خاصة لـ
اللقاءات السرية واالتصاالت التي عقدت مع حركة فتح على أن ال يكون فياض رئيساً لحكومة التوافق 

، وأن يتم بحث اختيار شخص آخر لتولي هذا المنصب من 'أحد أسباب االنقسام'المقبلة، كونه كان 
  .داألسماء التي رشحت في وقت سابق، أو أن يختار شخص آخر جدي

وبحسب المصدر فقد قال ان حماس أبدت ليونة تجاه فياض، تمثلت في إمكانية موافقتها على أن يبقى في 
  .منصبه كوزير للمالية، على أن يترك رئاسة الوزراء لغيره

لكن المصدر أكد أنه تبقى بعض الملفات األساسية التي قال انه سيتم االتفاق على إنجازها في لقاء أبو و
  .مثل تسمية اسم رئيس الوزراءمازن مشعل، 

وقال ان هناك أربع أسماء ال تزال مطروحة هي منيب المصري، ومحمد مصطفى الذي طرحتهم فتح، 
وجمال الخضري ومازن سنقرط الذي طرحتهم حماس، لكنه توقع أن يصار إلى اختيار أحد األسماء التي 

  .' تتبع حركة حماسإبعادها عن أي شبهة بأنها'ترشحها فتح لرئاسة الحكومة، لـ 
وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب 
المصري قبل عدة أيام مفادها بأن إسرائيل ستقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف تلك 

  .الحكومة بشروط اللجنة الرباعية
  21/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  تدعو النجاح لقاء عباس ومشعل في دمشق الفصائل الفلسطينية  .19

دعت الفصائل الفلسطينية الى بذل الجهود الكافية النجاح اللقاء المرتقب بين :  كمال زكارنة:عمان
 نحن فصائل منظمة التحرير :وقالت في رسالة موجهة اليهما .الرئيس محمود عباس وخالد مشعل

يا نتطلع ان يفتح اللقاء المرتقب بين األخ الرئيس واألخ خالد مشعل صفحة جديدة في الفلسطينية في سور
 الفلسطينية نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء ملف االنقسام والتوجه –العالقات الفلسطينية 

، 2005ر اتفاق آذا( نحو حوار وطني فلسطيني شامل على أساس وثيقتي اإلجماع الوطني الفلسطيني 
  موضع التطبيق العملي ما يمكن شعبنا من ) 4/5/2011(ولوضع اتفاق المصالحة ) وثيقة الوفاق الوطني
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مواجهة االحتالل وسياساته ومواجهة الضغوط والسياسة األمريكية التي تواصل االنحياز التام إلى جانب 
  .السياسة اإلسرائيلية

  21/11/2011الدستور، عمان، 
  

   من مفاجآت ال تتوقعها حال شن حرب جديدة"إسرائيل"مقاومة تحذر فصائل ال: غزة .20
لم تستبعد فصائل المقاومة قيام إسرائيل بتصدير أزمتها الداخلية من خالل شن حرب  :فايز أبو عون

أن لدى " األيام"وأكد عدد من الناطقين باسم هذه الفصائل في أحاديث منفصلة مع  .جديدة على قطاع غزة
جآت ال يتوقعها االحتالل، وأوضحوا أن الفصائل تمتلك اليوم قوة ستكبد جيش االحتالل المقاومة مفا
  .خسائر فادحة

الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية إن ما يقوم به االحتالل من اغتيال واجتياح " أبو حسن"من جانبه، قال 
د زيادة وتيرة عدوانه فلن وقتل وتدمير في قطاع غزة بمثابة حرب لم تتوقف يوما، ولكن في حال أرا

  .نقف مكتوفي األيدي وسنرد بكل ما لدينا من قوة
أنه في حال أقدم االحتالل على تنفيذ تهديده ستكون هناك مفاجآت ستوقع في " األيام"لـ" أبو حسن"وأكد 

صفوفه خسائر فادحة في األرواح والمعدات، ألن فصائل المقاومة أصبحت على جاهزية كاملة ليس 
  . فقط بل وللهجومللتصدي

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية " أبو جمال"من جهته، أكد 
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الكتائب جاهزة للتصدي ألي عدوان إسرائيلي

التشريد، وأن تطاوله إن االحتالل ال يمكنه أن يعيش إال على الدماء واالستيطان والقتل و" األيام"وقال لـ
  .على شعبنا سيجابه بمفاجآت، مؤكدا أن المقاومة تزيد من قوتها يوميا

وأشار إلى أن أي عمل عسكري إسرائيلي ضد القطاع ستعتبره الكتائب وجميع الفصائل بداية العدوان 
  .وسترد بكل قوة

  21/11/2011األيام، رام اهللا، 
  

   بإقرارها حرب تهويد القدس"سيالجنون السيا" بلغتحكومة نتنياهو : فتح .21
، منح حكومة نتنياهو الجمعيات االستيطانية حق السيطرة على عقارات 'فتح'اعتبرت حركة : رام اهللا

مقدسية، إعالن حرب على المدينة المقدسة، ومرحلة خطيرة في عملية تهويد كل ما هو  فلسطيني في 
الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر ووصف الناطق اإلعالمي باسم  .القدس الشرقية المحتلة

بلغت ' :، قائال'بالجنون السياسي': عن مفوضية اإلعالم والثقافة، اليوم األحد، قرار الحكومة اإلسرائيلية
انتهاكات  حكومة االحتالل لحقوقنا الوطنية الفلسطينية، ومخالفاتها للقانون الدولي ورفضها المطلق 

  .'سطيني حد الجنون السياسياالعتراف بحقوق شعبنا الفل
 20/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "فرصة أخيرة" عباس ومشعل بـ لقاء عباس زكي يصف .22
، في تصريحات إذاعية، إن لقاء عباس ”فتح”ـقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية ل: أ.ب .د 

الجميع إدراك المخاطر الحقيقية على الوحدة هو لقاء الفرصة األخيرة التي تتطلب من “ومشعل 
  .”الفلسطينية وضرورة إنجاز المصالحة
لم يعد هناك “، مشيراً إلى أنه ”سقوط الرهانات على بدائل المصالحة“واعتبر زكي أن هذه المرحلة تشهد 

واج العاصفة خيار قائم بالنسبة إلى الفلسطينيين إال خيار المصالحة التي باتت ضرورة ملحة لمواجهة األم
لكل ” الممثل الشرعي“وشدد على الحاجة إلى أن تكون منظمة التحرير . ”في منطقة الشرق األوسط

  .الفلسطينيين وأن يتم ترتيب البيت الفلسطيني
  21/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
   ويحذرون من العودة للمفاوضاتاألسرى صفقة ينتقدون فصائل أربعةمن  أسرى: الحياة الجديدة .23

 وجه أسرى من أربعة فصائل وطنية نقداً حاداً لصفقة تبادل االسرى االخيرة التي أبرمتها حركة :م اهللارا
حماس مع اسرائيل، كما طالب هؤالء بمواصلة حركة التضامن مع االسرى وطالبوا القيادة الفلسطينية 

جاء  .وضات مع االحتاللبعدم العودة للمفاوضات اال اذا كان االسرى جزءا من اتفاق العودة الى المفا
ذلك في بيان وقع عليه اسرى من فصائل فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد من القابعين 

  .االحتاللي» هدريم«في سجن 
  21/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   ذكرى رحيل عرفاتفيمهرجان في بيروت  .24

، لمناسبة الذكرى السابعة لرحيل "حركة فتح"ي لبنان وف" منظمة التحرير الفلسطينية"نظمت : بيروت
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، مهرجاناً خطابياً وفنياً في قاعة البيال امس، في حضور رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي، وزير المهجرين عالء ترو ممثالً الرئيس ميشال سليمان، النائب ايوب حميد ممثالً رئيس 

" المستقبل" بري، الرئيس حسين الحسيني، النائب عمار حوري ممثالً رئيس كتلة المجلس النيابي نبيه
عزام األحمد، ناصر القدوة، وسلطان أبو " حركة فتح"النيابية فؤاد السنيورة، أعضاء اللجنة المركزية لـ 

واستُهل االحتفال بكلمة  .وشخصيات) أم جهاد(العينين، وعضو مؤسسة ياسر عرفات انتصار الوزير 
ها هو القائد محمود عباس يواصل : "مسجلة لعرفات، ثم تحدث السفير الفلسطيني عبداهللا عبداهللا، وقال

الطريق من اجل فلسطين وإنهاء االنقسام وتصليب وحدتنا، وها هي فلسطين اليوم تدخل منظمة 
  ".االونيسكو ومعركتنا مستمرة من اجل العضوية في االمم المتحدة

منيت السياسة االميركية في المنطقة بالعديد من : "، وقال"نضاالت عرفات" فحّيا وألقى حميد كلمة بري،
الهزائم، وها هي تلملم رحلها لترحل من بعض االقطار غير مأسوف عليها، لكنها في المقابل تترك واقعاً 

". ةمتشظياً لعدد من األقطار العربية وتسعى للمزيد من هذا التشظي القطار اخرى ليس آخرها سوري
سعت الى إثارة الفتن المذهبية في كل قطر عربي، وجعلت ايران بالنسبة الى بعض "وأضاف أن اميركا 
  ".العرب عدواً وهمياً

عالقدس رايحين شهداء "وتحدث مروان عبد العال باسم منظمة التحرير الفلسطينية، فردد كالم عرفات 
  ".سنبقى نتمسك بحلم العودة: "، وقال"بالماليين
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الثوابت الفلسطينية في "ناصر القدوة " مؤسسة ياسر عرفات"رئيس " فتح"ضو اللجنة المركزية لـ وأكد ع
وكانت ". لبنان، عبر التمسك برفض التوطين وحق العودة وإقرار القانون اللبناني وقرارات الدولة اللبنانية

ناسبة انعقاد مجلس النائب بهية الحريري، اقامت لم" مؤسسة الشهيد ياسر عرفات"عضو مجلس أمناء 
ادارة المؤسسة للمرة األولى في بيروت وفي الذكرى السابعة لرحيل عرفات، عشاء تكريمياً في دارة 
الحريري في مجدليون اول من امس على شرف القدوة واعضاء مجلسي اإلدارة واألمناء، شارك فيه 

  .حشد من الشخصيات
لتوفير وعي جماعي يؤكد ان هذه الوفاة لم "سي لعرفات وأعلن القدوة عن النية بنشر التقرير الطبي الفرن

  ".تكن طبيعية، وإنما كانت بسبب السم، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل
  21/11/2011الحياة، لندن، 

 
   النووي نوويا خالل سنة إن لم يوقف مشروعهاسالحاإيران ستمتلك : باراك .25

الوقت آخذ في النفاد فـي      «ائيلي إيهود باراك، أمس، إن      قال وزير الدفاع اإلسر   :  نظير مجلي  - تل أبيب 
، حيث إن فتـرة     )للقيام بأي شيء  (تبقى أقل من سنة     «، وإنه   »ما يتعلق بوقف المشروع النووي اإليراني     

تقل عن عام أصبحت تفصل إيران عن الوصول إلى نقطة الالعودة في هذا المشروع تضعها في دائـرة                  
  .»الحصانة حسب تعريفه

الخيار العسكري هو الخيار األخير بعد استنفاد       « يتعلق بهجوم عسكري ضد إيران، قال يعلون إن          وفي ما 
اإلمكانات األخرى كافة، لكنه يجب أن يكون خيارا عسكريا ذا مصداقية، وهذا يعنـي أن يقتنعـوا فـي                   

وويـة، فـإنهم    طهران بأنهم إذا لم يستجيبوا لمطالب مجلس األمن الدولي والوكالة الدوليـة للطاقـة الن              
سيواجهون معضلة القنبلة أو البقاء، وأنا لست واثقا من أنهم مقتنعون بأن العالم الغربي مستعد للـدخول                 

  .»في مواجهة معهم
 21/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  غزة مجددا بشن عملية عسكريةقطاع  يهدد اإلسرائيليرئيس أركان الجيش  .26

لجيش اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس يوم أمس للمرة الثانيـة          هدد رئيس أركان ا   :  أشرف الهور  -غزة  
  .خالل أسبوع بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة

الجيش سيشن حملة عسكرية على قطاع غزة من اجـل تكبيـد             ':وقال غانتس خالل زيارة لمركز تجنيد     
  .'الفصائل الفلسطينية هناك ثمنا باهظا

 سيتخذ إذا تواصلت عملية إطالق الصواريخ من قطـاع غـزة            وأشار الى أن شن هذه العملية العسكرية      
إسرائيل لن تبقى مكتوفة األيدي في الوقت الذي يعيش فيه مئات آالف مـن               ':وقال .على جنوب إسرائيل  

وذكر أنه إن لم يكن هناك مفر من ذلك فان الجيش سيقوم بهذه             .'مواطنيها في الجنوب تحت تهديد مستمر     
  .'منظم ومدروس 'الحملة التي ستتم بشكل

 21/11/2011، القدس العربي، لندن
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   طائرة تركيةعلى متن القاهرة ى إليصلالسفير اإلسرائيلي  .27

وصل الي القاهرة أمس السفير االسرائيلي بالقاهرة اسحاق ليفانوف الذي كان قد غـادر القـاهرة منـذ                  
 الوقت وخروجه مع أعضاء سفارته       مصر منذ ذلك   ىالهجوم علي السفارة اإلسرائيلية في أول عودة له إل        

   . بالقاهرة
 متن طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول بمفرده وكان في استقباله            ىالسفير االسرائيلي وصل عل   

وصول السفير االسرائيلي جاء في سرية تامـة دون         . بعض أعضاء السفارة الموجودين حاليا في القاهرة      
 فـي   ىشتباكات التي جرت في ميدان التحرير وبعض الميادين األخـر         اإلعالن عنه ومواكبا ألحداث اال    

  .مصر
 21/11/2011، األهرام، القاهرة

  
  "إيتان" تتجسس على السودان بطائرة "إسرائيل" .28

صادق سالح الجو اإلسرائيلي بصورة نهائية علـى بـدء العمـل            :  وكاالت - زاهر البشير  - الخرطوم
من أجل القيام بمهام استخبارية فوق عدد من الـدول مـن       " يتانإ"لتشغيل أضخم طائرة بال طيار وتدعى       

عدداً مـن هـذه الطـائرات       " تل نوف "بينها السودان، وقالت مصادر صحفية عبرية إنه تم تسليم قاعدة           
وأوضحت المصادر بأنه سـيكون     . التي تضم السودان  " الدائرة الثالثة "وسيكون مجال عملها في ساحات      

ام استخبارية معقدة ومركبة، وفي ظروف قاسية، كونها قادرة على حمل شحنات            لهذه الطائرة دور في مه    
 ألـف   41 ساعة على ارتفاعات شاهقة تصل إلى        20مختلفة ومتنوعة، كما أنها قادرة على التحليق مدة         

  .قدم
 21/11/2011، الوطن اون الين، السعودية

 
  عنصريةالب السويد لنشرة حقوقية تتهمها تمويلتحتج على " إسرائيل" .29

العبرية في نسختها االلكترونيـة اليـوم األحـد         / يديعوت أحرونوت /أفادت صحيفة   ): فلسطين(الناصرة  
، أّن السفير اإلسرائيلي في ستوكهولم بيني داغان، اجتمع بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانيـة              )20/11(

  ". لسويد لنشاطات معادية إلسرائيلإيقاف تمويل حكومة ا"اإلسرائيلية، مطالبا إياهم بالعمل على -السويدية
مـساعدات  "وزعمت الصحيفة أّن الحكومة السويدية قّدمت منحة تزيد عن مائة ألف دوالر تحـت بنـد                 

 الفلسطينية، ذهبت لطباعة نشرة حقوقية مـن أربعـين صـفحة            -لمجموعة التضامن السويدية    " إنسانية
  ".معادية وتحريضية"اعتبرها السفير اإلسرائيلي 

 -االستعمار والفصل العنصري    "ت أّن النشرة، التي مولها الحكومة السويدية، كانت تحت عنوان           وأضاف
اتهامات للسلطات اإلسـرائيلية باعتمـاد التـشريعات        "، واحتوت على    "االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين   

ف منـازل   ، إلى جانب إشارته إلى قص     "العنصرية، والتطهير العرقي والفصل العنصري ضد الفلسطينيين      
  .مدنيين فلسطينيين، ودعوته لمقاطعة إسرائيل، وفق الصحيفة ذاتها

 20/11/2011قدس برس، 
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  2020من اإلسرائيليين يرفضون التجنّد في الجيش بحلول عام  % 60: الجيش اإلسرائيلي .30

سـيطرأ  أفادت معطيات رسمية صادرة عن الجيش اإلسرائيلي، أن انخفاضاً متزايداً           : )فلسطين(الناصرة  
صورة مـستقبلية   "على عدد الراغبين بالتجنّد للخدمة في الجيش خالل األعوام المقبلة، وهو ما ينذر بـ               

  .، حسب التعبير اإلسرائيلي"قاتمة للجيش
، فإنه بحلول   "دائرة القوى البشرية  "وبحسب ما ورد في التقرير السنوي للجيش اإلسرائيلي والصادر عن           

  . في المائة من اإلسرائيليين60يرفضون الخدمة في الجيش نحو  سيبلغ عدد الذين 2020عام 
عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع نسبة النساء الالتي لم يلتحقن فـي صـفوف              " دائرة القوى البشرية  "وأعربت  

 فـي المائـة مـن       41 الجاري، مشيرةً إلى أن حوالي       2011الجيش ألداء الخدمة العسكرية خالل عام       
 في المائة منهن    35لتجنّد للخدمة في الجيش خالل السنوات الثالث الماضية؛ اّدعت          اإلسرائيليات رفضن ا  

  ".أسباب دينية"أن سبب رفضهن مرّده 
فيما أكدت ارتفاع نسبة المتدينين الذين يخدمون في صفوف الجيش؛ حيث بلغ عدد المجنّدين مـنهم فـي                  

ا في فوج المـشاة الخـاص للمتـدينين،          انخرطو 450خالل العام الجاري نحو     " الخدمة الوطنية "برنامج  
 . آخرين تجندوا في مختلف برامج الخدمات650و

 20/11/2011قدس برس، 
  

  على جريمة عائلة السمونيافعاتي من تولي مناصب قيادية عقابجاالكتفاء بمنع قائد ": معاريف" .31
ث في طبيعة بعد مرور ثالثة أعوام على عملية الرصاص المصبوب، مازال الجيش اإلسرائيلي يبح

قائد لواء غفعاتي في ذلك الوقت، جراء إصداره أمراً " إيالن مالكا"العقاب الذي سيصدره ضد العقيد 
 ، مما أسفر 2009لسالح الجو بقصف مبنى في قطاع غزة لعائلة السموني، في الخامس من يناير عام 

ادت صحيفة معاريف التي نشرت وأف . آخرين19 مدنياً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 21عن قتل 
الخبر اليوم ، انه خالل األيام القادمة من المتوقع أن تنقل النيابة العسكرية توصياتها بخصوص نتائج 

رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي ، والذي بدوره سيقرر العقاب " بيني غانتس"، إلى "مالكا"التحقيق ضد 
 .المناسب بحقه

داني "ديرات، لن تتخذ خطوات عقابية جنائية بحقه، وإنما سيكتفي وأوضحت الصحيفة، أنه حسب التق
من " مالكا"النائب العسكري العام الحالي بتوصية رئيس األركان، باتخاذ خطوات عقابية تمنع " عفروني

 .تقلد مناصب قيادية في الجيش، مدعيةً، أن مثل هذا العقاب سيكون كفيل إلنهاء مسيرته العسكرية
  21/11/2011ين، موقع عكا أون ال

  
 "لن نجبر السكان على إخالء منازلهم في الحرب المقبلة: "الداخليةضابط رفيع بالجبهة  .32

إن الجيش اإلسرائيلي لن يجبر سكان "صرح ضابط رفيع المستوى في قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، 
قبلة على الرغم من التوقعات المدن الواقعين تحت مرمى الصواريخ على إخالء منازلهم خالل الحرب الم

 ".بتعرض إسرائيل إلطالق صواريخ مكثف وغير مسبوق
وجاءت تصريحات الضابط في نهاية مناورة تدريبية أجرتها الجبهة الداخلية في مدينة حيفا وعلى مدار 
أسبوع كامل بدء من يوم الخميس الماضي، وأعلنت خاللها عن جاهزيتها لسيناريو وقوع حرب شاملة 
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وي على سقوط مئات الصواريخ يومياً على إسرائيل وعلى مدينة حيفا ومحيطها على وجه تنط
 .الخصوص

إن الهدف من المناورة هو "قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية،" إسحاق إيتان"وقال الضابط وهو العقيد 
د الحمراء والحرائق تحسين التعاون بين قيادة الجبهة الداخلية وجهات الطوارئ المختلفة مثل نجمة داو

، مشيراً إلى أن حيفا تعتبر مركز التجمع السكاني الرئيسي في الشمال وعلى "واإلنقاذ وشرطة إسرائيل
 .مقربة من الحدود السورية واللبنانية

لن نجبر السكان على الفرار من منازلهم وإخالئها على الرغم من وجود مخطط إلجالء "وأضاف، 
عرض لهجوم بالصواريخ ولقد قمنا بتدريب المجالس المحلية وإعدادها السكان من المدن التي ستت

  ".وسيكون من السهل على السكان البقاء في مدنهم وداخل بيوتهم
  20/11/2011موقع عكا أون الين، 

  
   المتحدة إغالق األونروااألمم ستطلب من "إسرائيل" .33

ة غوث وتشغيل الالجئين أن إسرائيل تحرض على إغالق وكال" إسرائيل اليوم"ذكرت صحيفة 
بحجة أن هذه الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين بسبب " األونروا"الفلسطينيين 

ويشار إلى أنه بحسب قواعد األمم المتحدة فإن من ترك بيته  .المعايير المختلفة لوضع الالجئ الفلسطيني
 .الجئين أيضا في فلسطين فهو الجئ وجميع ذريته 1948في عام 

بينما يوجد على قائمة األمم ,  ألف الجئ فلسطيني فقط250وبحسب المعايير اإلسرائيلية فإنه يعيش اليوم 
 .المتحدة خمسة ماليين الجئ فلسطيني

إننا نؤيد مساعدة "عضو الكنيست عن حزب االستقالل الذي يتزعمه يهود باراك " عينات بلف"وقالت 
ولكن ليس عن طريق هذه الوكالة التي تضر , حدة في مجال التعليم والصحةالفلسطينيين في األمم المت

 ".بجهود السالم
  21/11/2011موقع عكا أون الين، 

  
  لألسرى والمفقودينمنسقاً" دافيد ميدان"تعيين  .34

وسيحل  .منسقا رسميا بخصوص األسرى والمفقودين" دافيد ميدان"أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي تعيين 
الذي طلب االستقالة من منصبه بعد فترة والية استمرت " إيالن بيرن" محل الجنرال في االحتياط "ميدان"

 . أعوام10مدة 
 مفقودين منذ معركة 3بينهم ,  أسماء6ويشار إلى أن قائمة األسرى والمفقودين اإلسرائيليين تشمل 

إلى , ويهودا كاتس,  فلدمانوتسفي, زخريا باومل"وهم , 1982 يونيو 11السلطات يعقوب في لبنان في 
الذي خرج من قاعدته العسكرية في هضبة الجوالن في " غاي حبير"والجنديان , جانب المالح رون أراد

 24الذي اختفى في ظروف مشابهة في " مجدي حلبي"و, واختفت آثاره منذ ذلك اليوم1997 أغسطس 17
 .2005مايو 

حيث شغل منذ عام , ولى منصب رفيع في الموسادوت,  سنة وولد في مصر56ويبلغ ميدان من العمر 
وفي شهر إبريل الماضي تم ,  منصب رئيس القسم المسئول عن العالقات مع مخابرات العالم2006
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بعد انسحاب عوفر , تعيينه كممثل عن رئيس الحكومة في مفاوضات تبادل األسرى مع حركة حماس
  .وحغاي هداس من هذا المنصب, ديكل

  21/11/2011ين، موقع عكا أون ال
  

   تصادق على بناء أربعة آالف وحدة استيطانية في الجليلاإلسرائيليةوزارة الداخلية  .35
 آالف وحدة استيطانية في 4صادقت وزارة الداخلية في الكيان الصهيوني، أمس، على بناء : )وكاالت(

 .1948منطقة الجليل الفلسطينية المحتلة عام 
 وحدة 1211، سيقام في دير األسد ”اإلسرائيلية“ائل اإلعالم وحسب الخطة التي تحّدثت عنها وس

 . وحدة استيطانية584 وفي بعنة صودق على إقامة 1127استيطانية، وفي الشاغور سيقام ،
  21/11/2011، الخليج، الشارقة

 
  يصدر تقريره العاشر بشأن االنتهاكات االستيطانية في الضفة " حماس"المكتب اإلعالمي لـ .36

، بشأن رصد وتوثيق "حماس"تقرير أصدره المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية أكد : دمشق
المشاريع والمخططات االستيطانية التي ينفذها االحتالل الصهيوني واعتداءات المغتصبين ضد المواطنين 
ن الفلسطينيين في الضفة المحتلة، أن السلطات الصهيونية واصلت حمالت التهويد والطرد للسكَّا

  .المقدسيين من منازلهم
وجاء في التقرير العاشر أن عدد عمليات الهدم التي تم تنفيذها خالل الشهرين الماضيين وحتَّى تاريخ 

 عملية هدم ذاتي 17 عملية قامت بها بلدية االحتالل، بينما تم تنفيذ 14 عملية، من بينها 31، )17-11(
 فلسطينيين من 106ديهم، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد أجبر فيها المواطنون على هدم منازلهم بأي

وأضاف التقرير إن االحتالل الصهيوني ماضٍ في عرض عطاءات جديدة لبناء آالف  . طفال61ًبينهم 
  .الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية عموما، وفي القدس المحتلة على وجه الخصوص

تقرير بالتوثيق أن اعتداءات المغتصبين الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة وبّين ال
 ا يسكنها 80ما يزيد عن "في تزايد؛ حيث أكَّد تقرير صادر عن األمم المتحدة أنا فلسطينيا سكنيمجمع 

  ".عرضة لخطر مرتفع ألفًا 76 ألف فلسطيني، عرضة لعنف المغتصبين الصهاينة، من بينهم 250
ورصد التقرير مشاريع تهويد القدس والمسجد األقصى، التي كان من أخطرها عزم االحتالل هدم جسر 

الملك "المؤدي إلى المسجد األقصى، ونية بلدية االحتالل بالقدس إقرار خطة إقامة حديقة " باب المغاربة"
  .  مقدسي400لبستان وتشريد أكثر من في سلوان، والتي سيتم بتنفيذها هدم حي ا" التوراتية

  20/11/2011 ، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  من مواد البناء إلى غزة رابعةاالحتالل يدخل دفعة  .37
قالت لجنة تنسيق البضائع لقطاع غزة، أمس، إن سلطات االحتالل سمحت بإدخال الدفعة الرابعة  :غزة

. لحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع قبل ثالثة أعواممن مواد البناء لعشرة مصانع تم تدميرها خالل ا
 20 شاحنة أسمنت و15وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع رائد فتوح، إن سلطات االحتالل أدخلت 

 حصمة لمصلحة 38 شاحنة أسمنت وحديد بناء و16شاحنة حصمة للمصانع المدمرة، إضافة إلى 
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، وكذلك شاحنتين محملتين بمعدات لسلطة "أونروا"لفلسطينيين مشاريع وكالة غوث وتشغيل الالجئين ا
 .الطاقة

 21/11/2011، الخليج، الشارقة
  

 غزة يتناولون السجائر والعقاقير المهدئة والمخدرةبالغالبية العظمى من األطفال المتسولين ": الضمير" .38
قانوني كارم نشوان  أعدت مؤسسة الضمير دراسة متخصصة من خالل الباحث ال:نفوذ البكري - غزة

والباحث االحصائي خليل مقداد حول ظاهرة التسول لدى أطفال غزة بهدف التعرف على األسباب 
 .الحقيقية لظاهرة التسول واآلثار المترتبة على حقوق األطفال جراء ممارسة هذه الظاهرة

يقة عشوائية  طفل من المتسولين في قطاع غزة وتم اختيارهم بطر101واشتملت عينة الدراسة على
 سنة والغالبية العظمى ما 17_4وتراوحت أعمار أطفال العينة من % 85.1ويشكل الذكور منهم نسبة 

من األطفال المتسولين يتعاطون السجائر  % 33.7وأوضحت الدراسة أيضا أن  .سنة فما فوق12بين 
رة التسول أكسبت منهم تعاطوا السجائر بعد ممارستهم لعملية التسول وهذا يدلل أن ظاه% 61.5و

من األطفال بأنهم يتعاطون السجائر قبل ممارستهم % 38.5األطفال صفة وسلوك سيئ فيما تبين أن 
كما تبين الدراسة أن الغالبية العظمى من األطفال المتسولين يتعاطون أدوية وعقاقير مهدئة  .التسول
) مخدرة(عاطون عقاقير مهدئة منهم يت% 40يتعاطونها بصورة دائمة اذ لوحظ أن % 5و% 90.1بنسبة 
 ).مهدئة(يتعاطون العقاقير بدون وصفة طبية % 20بينما 

وشددت الدراسة على ضرورة زيادة التوعية والتثقيف حول مخاطرة ظاهرة التسول عبر مختلف وسائل 
االعالم والمؤسسات األهلية وزيادة االهتمام ببرامج تنظيم األسرة خاصة وأن الظاهرة تنتشر في 

 .ائالت كبيرة العدد مع أهمية معالجة األسباب التي تؤدي الى انتشار ظاهرة التسولالع
 21/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
 

  يعملون على منع العرب من العمل في القدس الغربيةيهودمتطرفون  :"هآرتس" .39
ين مستوطنا يقومون بجمع اإلسرائيلية، اليوم اإلثنين، أن أكثر من عشر' هآرتس' كشفت صحيفة :رام اهللا

المعلومات عن العمال العرب في األسواق والمحالت التجارية في القدس؛ من أجل منعهم من العمل 
 .وتحريض اليهود على مقاطعة المحالت التي تشغل العرب

وكان أحد العمال العرب قد اتصل بالشرطة وأبلغهم عن وجود شاب متدين يهودي يتجول في السوق 
الشرطة اعتقلت . قال العامل العربي' دفع الثمن'اعتقدت أنه يريد القيام بعملية ما يسمى 'بشكل مشبوه 

اليهودي وتبين أنه حفيد العنصري مئير كهانا، الذي قال أنه يجمع معلومات عن المحالت التي يعمل فيها 
 .العرب

 بالقرب من نابلس، تم 'يتسهار' مستوطنا من مستوطنة 20وأضافت الصحيفة أنه خالل التحقيق تبين أن 
إبعادهم عن المستوطنة ويقومون بمحاوالت إقناع أصحاب المحالت بطرد العمال العرب، كما أنهم 

 .يقومون بمحاوالت إقناع الزبائن بعدم الشراء من المحالت التي يعمل فيها العرب
محل تجاري ال وكان نشطاء اليمين قد قاموا مؤخرا بتوزيع ملصقات تطالب بعدم تشغيل العرب وكل 

 .على أنه خال من العرب) كاشير(' شهادة حالل'يشغل العرب يمنح 
 21/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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 ل المستوطنون يجتاحون الخلي .40

اجتاح آالف المستوطنين مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ومارسوا عربداتهم المعهودة : )وكاالت(
وتصدى الفلسطينيون في الخليل لقطعان من المستوطنين اعتدوا . ها الفلسطينيون في المدينةالتي تصدى ل

وألقى المستوطنون . على محل أسير محرر من المعتقالت الصهيونية في الصفقة األخيرة الشهر الماضي
صهاينة بأشياء وحجارة على محل المحرر هاني جابر، ما أدى إلى اشتباكات بين قطعان المستوطنين ال

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات في االشتباكات التي جاءت مع اجتياح . والمواطنين الفلسطينيين
وكان هاني جابر يمضي حكماً بالسجن مدى  .آالف المستوطنين المدينة بذريعة االحتفال بإجازة السبت

 المقامة على أراضي "كريات أربع" بقتل أحد مستوطني 1993الحياة في معتقل إسرائيلي لقيامه عام 
وكانت جماعة يهودية إرهابية تعهدت باالنتقام منه إلطالق سراحه ووضعت ملصقات تعرض . الخليل

  .ثمناً لحياته
 21/11/2011، الخليج، الشارقة

  
 في القدس" صوت السالم"تدين منع االحتالل بث راديو " نقابة الصحافيين" .41

معتبرة ) صوت السالم(سلطات اإلسرائيلية على وقف بث راديو أدانت نقابة الصحافيين إقدام ال: رام اهللا
 ".تضييقاً على حرية الصحافة وانتهاكاً لحقوق الصحافيين"ذلك 

ستعمل على متابعة هذا األمر غير القانوني "وأكدت النقابة في بيان صادر عنها في رام اهللا، أمس، أنها 
في القدس، " صوت السالم"ائيلية بوقف بث راديو وقامت الشرطة اإلسر ".مع كافة الجهات ذات العالقة

يرفضون سياسة كم األفواه "وحيا بيان النقابة كافة الصحافيين واإلعالميين الذين  .يوم الخميس الماضي
االستمرار "، داعياً إلى "والتخويف التي يمارسها االحتالل بحق وسائل اإلعالم والصحافيين الفلسطينيين

 ".المسؤولية في هذا الظرف العصيب من عمر قضيتنا الوطنيةفي حمل األمانة وتحمل 
 21/11/2011، األيام، رام اهللا

 
  الزراعية حيازات نباتيةالحيازاتمن % 71: اإلحصاء .42

بينت نتائج التعداد الزراعي الذي أجراه جهاز اإلحصاء المركزي، أن عدد الحيازات الزراعية : رام اهللا
 20,402و,  حيازات في الضفة الغربية90,908 حيازات، منها 111,310في األرض الفلسطينية بلغ 

 .2009/2010حيازة في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي 
 هي األكثر شيوعا، حيث 79,175وأشارت نتائج التعداد، أن الحيازات الزراعية النباتية والبالغ عددها 

في % 82.4األرض الفلسطينية، منها من إجمالي الحيازات الزراعية في % 71.1وصلت نسبتها إلى 
 حيازة 17,894في حين بلغ عدد الحيازات الزراعية المختلطة . في قطاع غزة% 17.6و, الضفة الغربية

والحيازات الزراعية . في قطاع غزة% 17.5في الضفة الغربية و% 82.5: في األرض الفلسطينية منها
في قطاع % 23.6في الضفة الغربية و% 76.4: ها حيازة في األرض الفلسطينية، من14,241الحيوانية 

 .غزة
 1,105,146 دونما، منها 1,207,061وبلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األرض الفلسطينية 

. 2009/2010 دونما في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي 101,915دونما في الضفة الغربية، و
فقد بلغت مساحة األرض المزروعة والتي تشمل المساحة األرضية أما بالنسبة لتصنيفها حسب االستخدام 
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 دونما، 1,029,280، والمشاتل، والبور المؤقت، واألشجار الحرجية )محاصيل دائمة ومؤقتة(المزروعة 
% 90.8منها . من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األرض الفلسطينية% 85.3مشكلة ما نسبته 
أما مساحة األرض غير المزروعة والتي تشمل المباني التي . في قطاع غزة% 9.2و, في الضفة الغربية

تستخدم ألغراض الحيازة، والمراعي والمروج الدائمة، والطرق والممرات والحظائر غير المسقوفة، 
من إجمالي مساحة % 14.7 دونما مشكلة ما نسبته 177,781واألرض غير القابلة للزراعة، فقد بلغت 

 .في قطاع غزة% 4.3و, في الضفة الغربية% 95.7منها . زراعية في األرض الفلسطينيةالحيازات ال
% 26وبخصوص الثروة الحيوانية، تبين أن محافظة الخليل األكثر تربيةً لألبقار والقدس أقلها، وحوالي 
لماعز من أعداد الضأن في األرض الفلسطينية يتم تربيتها في محافظة الخليل، وأعلى نسبة من أعداد ا

 .من الجمال في األرض الفلسطينية يتم تربيتها في محافظة غزة% 19في محافظة الخليل، وحوالي 
 402,623وفيما يتعلق بمزارع الدواجن، فقد بلغ عدد أمهات الدجاج الالحم في األرض الفلسطينية 

عددها  طيور، بالنسبة للدجاج البياض فقد بلغ 33,270,609طيرا، وبلغ عدد الدجاج الالحم 
 طيرا، وذلك خالل العام الزراعي 533,130 طيرا، فيما بلغ عدد طيور الحبش 1,601,941

2009/2010. 
من خاليا النحل في األرض الفلسطينية توجد في محافظة خانيونس، وحوالي % 10وبين التقرير أن 

 .من الحيازات التي تربي األسماك في األرض الفلسطينية توجد في الضفة الغربية% 51
 292,031وتشير النتائج إلى أن إجمالي عدد العاملين في الحيازات الزراعية في األرض الفلسطينية بلغ 

عمالة زراعية دائمة بأجر وذلك % 5.4عمالة من أفراد األسرة بدون أجر، مقابل % 94.6عامال، منهم 
 .2009/2010خالل العام الزراعي 

ائيلية هي العائق األكبر الستغالل الحيازات الزراعية، حيث وأظهرت نتائج التعداد أن المستعمرات اإلسر
 حيازة زراعية في الضفة الغربية، بينما 12,797تشكل المستعمرات اإلسرائيلية عائقً في سبيل استغالل 

 حيازة زراعية تعيق 7,292 حيازة زراعية، و7,835شكل جدار الضم والتوسع عائقاً أمام استغالل 
وبلغ عدد الحيازات التي تعيق المناطق العسكرية المغلقة استغاللها في . تغاللهاالحواجز العسكرية اس

 . حيازة زراعية7,971األرض الفلسطينية 
 20/11/2011، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

 
   مليون دوالر كل يوم على التدخينينفقونالفلسطينيون : دراسة .43

ن مجموع ما ينفقه الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع كشفت دراسة فلسطينية النقاب عن أ: رام اهللا
  . مليون دوالر سنويا365غزة على التدخين يصل إلى ما يقرب من 

وقالت أستاذة طب المجتمع والسياسات الصحية في جامعة القدس، ورئيسة معهد الطفل الفلسطيني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ينفق ما إن الشعب الفلسطيني في : "الجامعة، خلود الدجاني في دراستها

  ".يقارب مليون دوالر يوميا على شراء لفافات السجائر
وأكدت الدجاني في دراستها أن ربع تالميذ المدارس جّربوا التدخين ولو لمرة واحدة، وأن نصف هؤالء 

  .التالميذ استمروا في ممارسة عادة التدخين الحقًا
، وهم مدخنين مرغمين "ضحايا"جات المدخنين وأطفالهم هم وشددت الباحثة الفلسطينية على أن زو

  .باإلكراه عندما يقوم رب اآلسرة بالتدخين في محيطهم
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 ألف 800وتقدر اإلحصائيات الفلسطينية عدد المدخنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بـ 
  . مليون نسمة4.17شخص من مجموع السكان البالغ 

  20/11/2011قدس برس، 
  

  منزل مهدد بالغرق 100 أكثر من : في غزةالدفاع المدني .44
 منزل مهددة 100أكد العقيد يوسف الزهار مدير الدفاع المدني في قطاع غزة، على أن ما يقارب : غزة

بالغرق في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة في ظل التهديدات الصهيونية المستمرة بفتح سدود وادي 
  .غزة والتي كان آخرها أمس

أن وادي غزة قادر على استيعاب مياه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأوضح الزهار في تصريحِ خاص لـ
األمطار، إال أن فتح السدود سيعمل على ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي وسيكون ذلك بمثابة 

  .كارثة تهدد سكان تلك المنطقة، كما حدث العام الماضي
 كيلومتر مربع من األراضي الزراعية، إلى جانب تدمير 100يدمر أكثر من وشدد على أن فتح السدود س

وأوضح أن الماشية كذلك مهددة بالغرق، الفتًا النظر إلى  .مئات من مزارع خاليا النحل في تلك المنطقة
  .أن غالبية سكان المنطقة هم من البدو الذين يعيشون على تربية المواشي

اإلمكانيات : "مكانيات المتوفرة لديهم لتجنب الكارثة قال الزهاروفي معرض رده على سؤال حول اإل
لدينا محدودة جدا، ولكن بالتعاون مع البلديات ووزارة األشغال تمكنّا من وضع خطة طوارئ وعمل 

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني عملت على نشر قوارب اإلنقاذ في تلك  ".تعزيزات لتجنب الكارثة
للقوى العاملة، إضافة إلى نشر الجرافات والكباشات لفتح % 25رتفعت حالة االستعداد إلى المنطقة، كما ا

  .المصارف وتجنب الفيضانات
  20/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
    تحظى باهتمام دور النشر العالمية الفلسطينييناالستشهاديينأطروحة دكتوراة حول  .45

. ، د»2010حقائق وأرقام : االستشهاديون الفلسطينيون«ومة حظيت أطروحة الدكتوراة الموس: القدس
بسام يوسف إبراهيم بنات، رئيس دائرة علم االجتماع التطبيقي، كلية اآلداب، بجامعة القدس باهتمام دور 

  .، وتم نشرها في كتاب2010النشر العالمية، وقيمت من أفضل الرسائل لعام 
 من القطع المتوسط، ويتناول ظاهرة اجتماعية جديدة يقع الكتاب في خمسمائة وسبع وعشرين صفحة

انتشرت في المجتمع الفلسطيني بمختلف فئاته وطبقاته االجتماعية، وأثارت ردود فعل محلية وعالمية، 
  .الفلسطيني-وشكّلت نقطة تحول في تاريخ الصراع اإلسرائيلي

والعمليات االستشهادية، كجزء مهم في ويعتبر الكتاب دراسة توثيقية لشخصية االستشهاديين الفلسطينيين، 
: تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، بحيث اشتمل على كافة المتغيرات الديمغرافية لالستشهاديين من حيث

الجنس، والفئة العمرية، والمؤهل العلمي، ومكان السكن، والمحافظة، واالنتماء السياسي، ومدى التعرض 
تاريخها، :  الخصائص الديمغرافية للعمليات االستشهادية من حيثالخ، إلى جانب...للعنف االسرائيلي،

الخ، واالجراءات التعسفية التي اتخذها االسرائيليون بحق أسرة االستشهادي ..وتوقيتها، ومكان تنفيذها،
االجتماعية، : ويلخص الكتاب السمات الشخصية لالستشهاديين الفلسطينيين. بعد تنفيذ العملية االستشهادية

ينية، والوطنية والنفسية، إضافة إلى دوافع االستشهاد في الواقع الفلسطيني، والتغيرات السلوكية التي والد
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. ظهرت على االستشهادي والتي تمت مالحظتها من األهل واألصدقاء قبل تنفيذ العملية االستشهادية
هادية، والعديد من وصايا ويحوي الكتاب وجهة نظر أهالي االستشهاديين الفلسطينيين في العمليات االستش

  .االستشهاديين التي كتبوها بدمهم ولحمهم، لحن وفاء وأنشودة حرية
  21/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "الراب" يفجرون غضبهم بموسيقى 48فلسطينيو  .46

 الفلسطينية المحتلة 48وسيلة لشباب أراضي الـ » الراب«تعتبر موسيقى :  سالم مشرقي-الناصرة 
موسيقى كلماتها بسيطة لكن معانيها كبيرة تصل كالسهام الى . بير عن مشاعرهم وأحالمهم ومستقبلهمللتع

  .قلوب الشباب والفتية الفلسطينيين المتعطشين للعيش بحرية ومساواة فتلهبهم وتثير مشاعرهم الوطنية
ات المشاهدين عدة لكل منها لونها الخاص ويحضر حفالتها مئ» راب« فرق 48وبرزت بين فلسطينيي 

المتحمسين الذين يرددون الكلمات المعبرة عن آمالهم التي تعكس صورة حقيقية وواقعية عن هذه 
واالهم في هذه االغاني توعية الشباب . الشريحة الفلسطينية عموماً، وحياة الشباب على وجه الخصوص

  .ورسم طريق المستقبل امامهم
  21/11/2011، الحياة، لندن

  
   أردنية نحو فلسطين في ذكرى التقسيم الجمعةمسيرة مليونية .47

ينظم التجمع الشعبي االردني، بمشاركة جماعة االخوان المسلمين، مسيرة مليونية          :  لقمان اسكندر  -عّمان
الجمعة المقبلة في منطقة سويمة الحدودية مع فلسطين في األغوار، بمناسبة ذكرى صدور قرار تقـسيم                

  .1947فلسطين التاريخية في العام 
وبينما حذرت مصادر رسمية اسرائيلية من اعتزام حركة االخوان المسلمين تنظيم مسيرة جماهيرية تتجه              

مسؤول الملف الفلسطيني في    » االخوان«الى الحدود مع اسرائيل، أكد عضو المكتب التنفيذي في جماعة           
ـ      ود، وستكون عبـارة    المسيرة سلمية ولن تخترق الحد    «ان  » البيان«الجماعة كاظم عايش في تصريح ل

  .»عن تجمع في منطقة السويمة تبدأ من صالة الظهر وتنتهي عند الصالة العصر
21/11/2011، البيان، دبي  

  
  باالقتراع " فلسطين" و"المالية" و"القانونية" لجنة بالتزكية و11ينتخب األردني  "النواب" .48

 االربع عشر فيما تجري يوم غـد        انهى مجلس النواب تشكيل لجانه الدائمة     :  مصطفى الرياالت  -عمان  
  .انتخابات رؤساء ومقرري اللجان النيابية

اعلن رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي خالل الجلسة ان رئيس الوزراء عون الخصاونة سـيتقدم               
  .الى مجلس النواب في بيان الحكومة الوزاري يوم بعد غد االربعاء

مجلس امس برئاسة رئيس المجلس عبـدالكريم الـدغمي         وعلى مدى جلستين صباحية ومسائية عقدهما ال      
وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تمكن النواب من طي استحقاق انتخاب اعضاء اللجان الدائمـة               

لجنه نيابية فيما احتكم المجلس الى االقتراع الختيار اعضاء         11باالنتخاب وبالتوافق حيث تم التوافق على       
 وفلسطين في جلسة االمس وانتخاب اعضاء اللجنـة القانونيـة فـي الجلـسة               لجنتي المالية واالقتصادية  
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وجاء التوافق على عضوية اللجان من خالل اقناع نواب لبعضهم بـسحب ترشـحهم لعـضوية                 .السابقه
  . نائبا وهو العدد المطلوب لعضوية اللجنة11اللجنة المعنية في حال زاد عدد المرشحين عن 

21/11/2011، الدستور، عّمان  
  

  شيخ األزهر يحذّر من مخططات تهويد القدس واستمرار االستيطان .49
أحمد الطيب الكيان الصهيوني من تداعيات مخططات التهويد التي ينفذها  .حذر شيخ األزهر د :القاهرة

 "إسرائيل"في القدس المحتلة وتستهدف تغيير معالمها اإلسالمية وتهديد سالمة المسجد األقصى، مؤكداً أن 
وقال في بيان تاله أمام الصحافيين في .  بمستقبل اليهود أنفسهم، بعبثهم في الهوية اإلسالمية للقدستغامر

القاهرة، أمس، إن احتكار القدس وتهويدها يمثل خرقاً لالتفاقيات والقوانين واألعراف الدولية التي تحّرم 
، ومن ثم فإن تهويد القدس فاقد وتجّرم أي تغيير لطبيعة األرض والسكان والهوية في األراضي المحتلة

الشرعية القانونية، فضالً عن مصادمته حقائق التاريخ التي تعلن عروبة القدس منذ بناها العرب 
وأكد أن الصهاينة الذين يستندون إلى القوى اإلمبريالية الغربية الغاشمة في محاولتهم لتهويد . اليبوسيون

إلسالمية التي يبلغ تعدادها نحو ربع البشرية، وهي أمة القدس يتجاوزون كل الخطوط الحمر لألمة ا
  .قادرة في يوم قريب على انتزاع حقوقها السليبة

  21/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   وثيقة تؤكد أحقية المسلمين التاريخية بالقدسعناألزهر يعلن : مصر .50
ا المفكر اإلسالمي المصري ، عن وثيقة كتبه20/11 أعلن شيخ األزهر أحمد الطيب، يوم األحد :القاهرة

  . محمد عمارة بخصوص القدس وأحقية المسلمين التاريخ بها.د
  20/11/2011قدس برس، 

  
   عازفة عن المضي بجدية في طريق السالم"إسرائيل": وزير الخارجية المصري .51

اير  ين25 قالت وزارة الخارجية المصرية، إن القضية الفلسطينية والوضع في مصر بعد ثورة :القاهرة
تصدرت أجندة االجتماع الذي عقد في القاهرة، مساء يوم األحد، بين وزيرها محمد كامل عمرو ونظيره 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي أن هذه  .الفنلندي إركي تيوميوا
ائيلية ال زالت عازفة المباحثات تناولت القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عمرو أن الحكومة اإلسر

وبين رشدي  .عن المضي بجدية في طريق السالم، والدخول في مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني
 في بناء المستوطنات على األرض الفلسطينية المحتلة، "إسرائيل"أن وزير الخارجية تطرق إلى استمرار 

  .لى المفاوضاتبينما تواصل في الوقت ذاته الحديث عن رغبتها في العودة إ
  20/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  
  
  

   اإلسرائيلية لمراقبة الحدود ال تنتهك السيادة المصريةالمنظومة: محافظ شمال سيناء .52
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الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء إن ما بثته الصحافة العبرية عن  قال اللواء عبد: مصطفى سنجر
 في  على طول حدودها مع مصر، مبالغ فيه، مؤكداً"إسرائيل" تبنيه الذي لكترونياإل الجدار إمكانيات

  .تصريحات خاصة للشروق أنه ال ينتهك السيادة المصرية
  20/11/2011الشروق، القاهرة، 

  
   أوروبية لكسر حصار غزة-وقافلة مصرية.. مليونية مصرية باألزهر الجمعة القادمة .53

بمصر جموع الشعب للمشاركة في " حملة الشعبية لمقاومة تهويد القدسال"دعت :  آالء حمزة-القاهرة 
مشابهة " مليونيات"تظاهرة مليونية بالجامع األزهر الشريف عقب صالة الجمعة المقبلة بالتزامن مع 

تخرج في كل مساجد العالم، بدعوة من الشيخ يوسف القرضاوي للتعبير عن الرفض الشعبي العالمي 
  . لتهويد مدينة القدس المحتلةالصهيونيلتي شرع فيها الكيان للخطوات األخيرة ا

أن الحملة " السبيل" لـ، باسم الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدسالرسمي المتحدث ،أكد  صالح سلطانو
ستبدأ أولى خطواتها العملية لنصرة األقصى والتصدي لمحاوالت التهويد بتسيير قافلة تنطلق اليوم االثنين 

لحصار عن قطاع غزة، تحمل كميات من األدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، من خالل لكسر ا
: وأضاف ".اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة"و" رابطة أهل السنة"تعاون مشترك بين 

اء دين  من النشطاء الدوليين وبرلمانيين من أوربا وأمريكا، كما تضم علم200 القافلة نحو فيسيشارك 
  .ومفكرين وشخصيات عامة

  21/11/2011السبيل، عّمان، 
  

   خدماتها لالجئين الفلسطينيينلمواصلةونروا األصبيح يدعو  .54
بدأت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس األحد أعمال االجتماع : مراد فتحي - القاهرة

اء فلسطين في دورته الخامسة والستين المشترك الحادي والعشرين بين مجلس الشؤون التربوية ألبن
وأكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد . والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة األونروا

لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة أهمية هذا االجتماع منوها بدور وكالة 
 إلى ضرورة استمرار العمل على تحسين جودة هذه  الفلسطينيين داعياًاألونروا لتقديم خدماتها لالجئين

 وعدوانه  عاما63ًالخدمات لرفع المعاناة عنهم حيث يعانون من قهر االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر من 
  .المتعدد األساليب واألشكال

  21/11/2011الشرق، الدوحة، 
  

  إمارة دبي ب دوليةرياضية دعوة للمشاركة ببطولة  تتلقى" إسرائيل" :يديعوت .55
 تلقى االتحاد اإلسرائيلي للسباحة دعوة مفاجئة لالشتراك ببطولة سباحة دولية ألعمار :القدس المحتلة

وذكرت .  المقبلفبراير/  أن هذه البطولة ستنطلق مطلع شباط علماً،مختلفة في إمارة دبي باإلمارات
 من رغبة االتحاد أنه انطالقاً"ة جاء فيها صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت الخبر أن الدعو

 للسباحة في توسيع التعاون مع منتديات واتحادات أخرى في دول مجاورة بالشرق األوسط اإلماراتي
  ."ودول الخليج ندعوكم للمشاركة في البطولة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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لى الرغم من التكاليف الباهظة ومشاكل األمن من جانبه قال رئيس االتحاد اإلسرائيلي نوعم تسيفي إنه ع
  .على حد تعبيره، والحراسة فإننا لن نستطيع تفويت هذه الفرصة

 21/11/2011الدستور، عمان، 
  

  طائرات تجسس إسرائيلية تنقل لألسد تحركات المعارضة :صحيفة تركية .56
إسرائيلية بدون طيار كشفت صحيفة صباح التركية أمس أن طائرات تجسس  : سيد عبد المجيد-أنقرة 

 السورية ورصدت تحركات المعارضة وقامت األجواءوالمعروفة باسم هيرون حلقت أكثر من مرة فوق 
 أنها قدمت معلومات استخباراتية عن تحركات الالجئين في ى إلباإلضافة. األسدبنقلها لنظام بشار 

الطائرات في ضواحي مدينة  هذه ىحدإ سقوط ى الصحيفة علواستدلتمخيمات مدينة هتاي التركية 
  .األركان رئاسة ى ونقل أجزائها إلاألناضولأضنة جنوب شرق 

  21/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

  لمنع تشكيل حكومة مع حماسالفلسطينية  على السلطة ةإسرائيلي ةط أمريكيوضغ": معاريف" .57
 أن اإلدارة األمريكيـة تبـذل   ، أمس األحد،اإلسرائيلية) معاريف(أكدت صحيفة  :الشرق-رام اهللا المحتلة  

جهدا حثيثا بالتعاون مع إسرائيل من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية ومصر للحيلولة دون تـشكيل                
  .حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس دون االعتراف بشروط الرباعية الدولية

لهجة إلى الجانب المصري قبـل      وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقل رسالة شديدة ال          
عدة أيام مفادها بأن إسرائيل ستقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف تلك الحكومة بـشروط                 

  .اللجنة الرباعية
إلى أن مستشاري نتنياهو كانوا قد حذروا مسبقا من تدهور خطير في التنسيق األمنـي               ) معاريف(ولفتت  

ائيل إذا لم تقبل الحكومة الجديدة شروط الرباعية، وشـدد إذا كـان هنـاك               بين السلطة الفلسطينية وإسر   
  ".صندوق واحد للسلطة ولحماس، فستوقف إسرائيل التحويالت المالية للفلسطينيين بصورة دائمة"

وهددت إسرائيل أيضا بأن اقتحام القوات اإلسرائيلية إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة سيتم دون سـابق                
  ".الحفاظ على أمن إسرائيل"تنسيق من أجل ما تسميه إنذار أو 

  21/11/2011، الشرق، الدوحة
  

  لمساحات واسعة من غور األردن" إسرائيل" ضم خطورةمراقب دولي يحذر من  .58
حذر خبير فريق المراقبين الدوليين كريس بلومبرج من خطـورة          : عالء المشهراوي، عبد الرحيم حسين    
ر األردن الشمالية وجنوب الضفة الغربية الى اسرائيل وتعديل شبكة          ضم مساحات واسعة من منطقة غو     

واستنكر نقل الجـدار فـي      . الطرق والحواجز العسكرية على الطرق االلتفافية المخصصة للمستوطنون       
شمال الضفة الغربية وما ترتب عليه من االستيالء غير المشروع للمرة الثالثة على أراضي المئات مـن                 

طينيين وتهجير مئات العائالت البدوية الفلسطينية من جنوب الضفة الغربيـة وتـدميرت             المزارعين الفلس 
  .منازلها

واوضح، أن اسرائيل ماضية في سياسة فرض الوقائع على االرض من دون أن تعيير المجتمع الـدولي                 
ة حافظت  إن كل الحكومات االسرائيلي   “وقال  . أي اهتمام او تحسب حساب مساءلة قد تتعرض لها مستقبالً         
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على مفهوم منع الفلسطينيين من االقتراب من الغور، وان أي دولة فلسطينية لن تكون لها حدود مع نهر                  
األردن، طمعاً في غور االردن باعتبارها منطقة زراعية طبيعية خالبة، اضافة الى هاجسها األمني مـن                

  .”عودة آالف الالجئين الفلسطينيين من االردن للعيش في الضفة الغربية
التي تضع جميع المدن الفلسطينية وضواحيها ضمن       ” خطة ايلون “وذكر بلومبرج ان اسرائيل تعمل وفق       

خطين متوازيين االول في الشرق على طول منطقة الغور، والثاني في الغرب على طول الحـدود مـع                  
ة للمـرة التاسـعة     اسرائيل بحيث يبقى الفلسطينيون بينهما، وتقوم حاليا بتعديل الحدود مع الضفة الغربي           
  .والستين بحيث يتالءم الجدار مع االحتياجات والمصالح والحجج االمنية االسرائيلية

وقال بلومبيرج إن الجيش االسرائيلي اقام معابر حدودية على غرار المعابر بين دول االتحاد االوروبـي                
  .وحاجزا عسكرياً معبراً 17على طول الجدار في محيط القدس الشرقية المحتلة، حيث تم بناء 

 21/11/2011، االتحاد، ابوظبي
 

  ال يمكن تجاهل عدم حل قضية الصراع العربي اإلسرائيلي: األميركينائب وزير الخارجية  .59
التقى وليام بيرنز نائب وزيـر الخارجيـة األميركـي، أمـس، الـرئيس      : واشنطن، رام اهللا ـ األخبار 

 قد شّدد من الواليات المتحدة على أهمية العـودة إلـى            الفلسطيني محمود عّباس في رام اهللا، بعدما كان       
  .التفاوض

الواليات المتحدة ال يمكنها تجاهل عدم حل قضية        «ويأتي لقاء عباس وبيرنز بعدما كان األخير قد أكد أن           
الوضـع  «وقال، في مأدبة عشاء معهد الشرق األوسط في واشـنطن، إن            . »الصراع العربي اإلسرائيلي  

سطينيين واإلسرائيليين ال يزال قابالً لالشتعال وغير مستقر، وإنه ليس أكثر استدامة مـن              الراهن بين الفل  
  .»األنظمة السياسية المتصلبة التي تهاوت في األشهر األخيرة

ورأى بيرنز أن ما يقال بأن القضية الفلسطينية لم تعد مهمة كثيراً بسبب عـدم وجـود الفتـات تنتقـد                     
  .  ميدان التحرير بمصر هو أمر بعيد عن الحقيقةإسرائيل، أو تؤيد فلسطين في

وأعرب بيرنز عن أمله بأن تكون الواليات المتحدة قد حققت تقدماً كبيراً بشأن رؤية أوباما، لكنـه قـال                   
علـى الـرغم مـن الجهـود        ... أن الواقع أكثر واقعية   «وأضاف موضحاً   . »إنني ال أستطيع قول ذلك    «

ذي ينبغي أن نكون فيه، لكننا مصممون على المضي قدماً مع شركائنا في             المضنية فإننا لسنا في الموقع ال     
  .»اللجنة الرباعية وفي المنطقة

  21/11/2011، االخبار، بيروت
  

   العادلة للفلسطينيين وإنشاء دولتهمالقضيةمع : نائب رئيسة البرازيل .60
 القضية الفلسطينية وإنـشاء     دعم«س، خالل زيارته للبنان، على      أكد نائب رئيسة البرازيل ميشال تامر أم      

اذا حلت  «الدولة الفلسطينية، وقال ان موقف البرازيل هو دائما الى جانب قضية الشعب الفلسطيني، وأنه               
، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ قرارات االمم المتحدة في          »قضية الشعب الفلسطيني فإن السالم سيعم المنطقة      

  .»هذا الصدد
  21/11/2011السفير، بيروت، 
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   األكثر فاشية وعنصرية واألبعد عن الديموقراطيةالجديدة "إسرائيل"اليمين يخلق  .61
تعايشت إسرائيل طوال عقود كثيرة مع االضطهاد الذي تمارسه بحق الفلسطينيين البـاقين             : حلمي موسى 

 مـع   وهكذا فإن األحزاب اليسارية اإلسرائيلية في ذروة قوتها تعاملت        . على أرضهم داخل الدولة العبرية    
هذا االضطهاد وكأنه قدر من السماء وحاولت تغليفه بأسباب أمنية نظراً ألن المواطن العربـي ينتمـي                 

ومع ذلك كانت تظهر علـى الـدوام أصـوات          . بطبيعته إلى العدو مما جعله على الدوام طابوراً خامساً        
ى البنية التـي    ترفض هذا االضطهاد وتحذر من أن هذه الممارسات سوف تنعكس في نهاية المطاف عل             

وكان هؤالء يقولون إن ما يتعرض له اليوم العربي سوف        . تريد إسرائيل االرتكاز إليها في رسم مستقبلها      
  .يتعرض له الحقاً اليهودي المختلف مع اليهودي المسيطر

ومن المؤكد، كما يبين البروفيسور زئيف شترنهل في مقالته الواردة في الصفحة، أن القـوة المحركـة                  
ر بن غوريون في رسم الوجهة الدستورية للعالقات داخل الكيان الجديد كانـت فكـرة الدولـة أو                  ألفكا

ورغم أنه تحت ستار هذه الرسمية مورس القمع بحق العرب ممن بقوا علـى              ). الرسمية(» مملختيوت«
ير تشريع  أرضهم إال أن الكنيست لم تسّن قوانين تنظم هذا القمع والتمييز وأبقت االضطهاد سلوكاً من غ               

ولكن بعد أن حاولت إسرائيل منذ السبعينيات أن تنتهج وجهة ليبرالية تـتالءم مـع               . وأقرب إلى العرف  
ادعائها باالنتماء للحضارة الغربية فكرياً، نمت بشكل هائل البذور الفاشية التي كانت قـد زرعـت فـي                  

  .سنوات البناء اليساري والليبرالي بحكم الطابع الشوفيني للصهيونية
ومع مرور الوقت غدت أفكار الطرد والتمييز ضد العرب ركائز لمشاريع قوانين رسمية ضدهم لم يكـن                 

وبفضل السيطرة اليمينيـة المتزايـدة علـى المجتمـع          . »قانون ديختر «وال حتى   » الوالء«أهمها قانون   
 مالحقتهـا   اإلسرائيلي صارت أفكار مثل قتل األغيار تصدر عبر فتاوى تذاع وتعلن وال تجد جدية فـي               

أمام القانون ومـن دون ذريعـة سـوى         » متساوين في الحقوق  «قضائياً رغم أنها موّجهة ضد مواطنين       
  .اختالفهم قومياً

وقاد تقبل المجتمع اإلسرائيلي المتزايد النتقال التمييز ضد العرب من مستوى الممارسة إلى مستوى سن               
 أو تشريع السيطرة اليمينية على المجتمع من خالل         القوانين ضدهم إلى المرحلة التالية وهي مرحلة قوننة       

  .التحكم بقالع الليبرالية الرئيسية وهي القضاء المستقل والسلطة الرابعة، أي اإلعالم
إلى حديث له مع رئيس لجنة الكنيست الليكودي ياريف لفين          » يديعوت أحرنوت «يشير ناحوم بارنيع في     

الحكمة ليست في أن تمسك بزمام الـسلطة        «به، حين قال إن     عبر فيه عن فلسفة التشريع الجديدة في حز       
فالوضوح مقّوم هام فـي     . ينبغي أن نقول كالماً واضحاً    «وفي نظره   . »وإنما الحكمة في السيطرة عليها    

طوال سنوات كنا في الحكم     «وحسب كالمه   . »ال نقول فقط بل نفعل ما نقول      . الكلمة هي الكلمة  . الزعامة
ال ينبغـي   . هذه هي مهمتنـا   .  وأعتقد أن هذا وضع واجب تغييره من األساس        .ولم نعرف كيف نسيطر   

المبدأ األساس فـي    «ويرى أن   . »التساهل مع الخصوم، ال يجب الدخول في أالعيب الحكومة والكنيست         
وبالتأكيد ال يمكن أن يكون لهـا حـق         . وأن ال تنتخب أي سلطة نفسها     . الديموقراطية هو فصل السلطات   

قضاة المحكمة العليا في لجنة انتخاب القضاة يرفضون ليس فقط مرشـحين مـن              . نتخابالنقض ضد اال  
وهذا . قطاعات أخرى، أبناء الشرقيين وسكان الضواحي، والمتدينين، وإنما كذلك مرشحين من قطاعاتهم           

  .»ال يمكن أن يستمر
 العليا وعلى منظمات    والواقع أن الحملة الحالية تنصّب على كل من الجهاز القضائي، خصوصاً المحكمة           

» بتـسيلم «ومؤخراً تّم سن قوانين تقيد نيل هـذه المنظمـات مثـل             . حقوق اإلنسان التي تتهم باليسارية    
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واعتبرت هذه القوانين محاولة فاضحة لتقييد المنظمات       . مساعدات مالية من دول أجنبية    » السالم اآلن «و
  .48ين والتي تحارب المظالم ضد فلسطينيي التي تراقب وتفضح األفعال القمعية لالحتالل وللمستوطن

وتشهد إسرائيل في العامين األخيرين، وبشكل خاص في الشهور األخيرة ثـورة كبيـرة ضـد الجهـاز                  
وقد بدأت هذه الثورة منذ سنوات طويلة بالحمالت السياسية ضـد الجهـاز القـضائي وضـد                 . القضائي

ي بعد أن غدت سيطرة اليمين عليه تامة أراد االنتقـال           فالجهاز السياس . الحركية القانونية للمحكمة العليا   
الـسلطة  «فالحكومة اليمينيـة وهـي      . للسيطرة على الجهاز القضائي إلتمام السيطرة على المجتمع ككل        

ممـا يغـري    » السلطة التشريعية «هي ثمرة سيطرة األحزاب اليمينية على الكنيست التي هي          » التنفيذية
األمر الذي يفرغ مبدأ الفصل بين السلطات       » السلطة القضائية «ونية، وهي   بالسيطرة على المنظومة القان   

ورغم أن الكنيست كسلطة تشريعية تشكل في النظام الليبرالي الجهة المشرفة والمراقبة عمل             . من محتواه 
ة الحكومة كسلطة تنفيذية إال أن األمور في الواقع وبحكم النظام الحزبي تتحول في النظام المتجه للفاشـي                

واليوم تحاول هذه األداة عبر قدرتها التشريعية السيطرة على الجهـاز القـضائي             . إلى أداة بيد الحكومة   
وحرمانه من االستقاللية مما يعني جوهرياً إخضاعه فعليا إلمرة السلطة التنفيذية أيـضاً تحـت سـتار                 

  .إشراف السلطة التشريعية عليه
ن ما ستنتقل نحو السيطرة على وسائل اإلعالم وحرمانهـا          ومن الجلي أن الحملة لن تتوقف هنا بل سرعا        

وقد بدا ذلك واضحاً في السنوات األخيرة من خالل إنشاء وسائل إعالم واسعة االنتـشار               . من االستقاللية 
. المجانية التي صارت تنافس كبريات الصحف اإلسـرائيلية       » إسرائيل اليوم «لليمين كان آخرها صحيفة     

  .حيفة شهادة التفوق في التوزيع وأن تكون األكثر انتشاراً في الدولة العبريةومؤخراً نالت هذه الص
لكن ما هو أخطر من ذلك نجاح اليمين عبر عالقته بكبار الرأسماليين في تجفيف موارد القناة العاشـرة                  

لن يطول  ويعتقد كثيرون أنه    . في التلفزيون اإلسرائيلي، وهي قناة كثيراً ما انتقدت بشدة األداء الحكومي          
الوقت الذي تتم فيه أيضاً السيطرة على السلطة الرابعة مما يعني الهيمنة اليمينية الكاملة على إسـرائيل                  

  .وانقالبها على صورتها السابقة
  21/11/2011، السفير، بيروت

  
   األمن إلى ضياعمجلسقضية فلسطين في  .62

  منير شفيق
لى مجلس األمن لنيل العضوية فـي هيئـة         الذين صفقوا إلرسال موضوع طلب عضوية دولة فلسطين إ        

  .األمم المتحدة أصيبوا اآلن بخيبة أمل، كمن صّب على رؤوسهم دلو ماء بارد في يوم صقيعي جليدي
يجب أن يتذكر الجميع ما قيل في إقدام محمود عباس على طلب عضوية دولة فلسطين من مجلس األمن                  

ويجب أن يتـذكر الجميـع أيـضاً        . ركية وحكومة نتنياهو  باعتباره قراراً ذكياً سوف يحرج اإلدارة األمي      
الموقف من الخطاب المجلجل الذي ألقاه الرئيس في الجمعية العامة في ظل ذلك الطلـب العتيـد األشـّد                   

  . جلجلة من حيث خطوته االستثنائية
 فإذا بمشروع القرار العتيد يـسقط بالتـصويت قبـل أن يجـري            . كل ذلك كان أشبه بزوبعة في فنجان      

  .وذلك حين لم تؤّمن له تسعة أصوات. التصويت عليه ويحرج أميركا باستخدام الفيتو
نتـائج حـرب    " حدود"من الناحية المبدئية تضمن طلب عضوية دولة فلسطين في هيئة األمم على أساس              

، فضالً عن االعتراف الذي قدمتـه      242 تنازالً خطيراً، فقد مسخ الحق الفلسطيني في حدود قرار           1948
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سالم فياض بمبدأ تبادل األراضي وباعتبار المفاوضات هي الحكم النهائي لما يسّمى            /سلطة محمود عباس  
  .حل الدولتين وحدودهما

من أرض فلسطين وما يجّره ذلك مـن        % 78األمر الذي يعني من الناحية المبدئية التنازل المجاني عن          
ود دولة فلسطين ودولة الكيـان الـصهيوني        إضعاف حق العودة إلى حد القفز عنه، وذلك باعتبار أن حد          

لقضية الالجئـين   " حل عادل "، وهذا القرار يدعو في اآلن نفسه إلى إيجاد          242حّددت على أساس القرار     
  .وليس إلى حق عودتهم، يعني التعويض والتوطين خارج الكيان الصهيوني

، وعلى الرغم مـن عـدم       1947 لتقسيم فلسطين لعام     181وعلى الرغم من اإلجحاف الذي حمله قرار        
شرعيته حتى من زاوية القانون الدولي وميثاق هيئة األمم المتحدة، إال أن قـرار تحديـد حـدود دولـة                    

، مع ما سيجري من تعديالت عليها من خالل المفاوضات، ينتزع من هيئة األمم              242فلسطين وفقاً لقرار    
، وبحق عودة الالجئين    181ّدد حتى اآلن بقرار     المتحدة اعترافاً بالكيان الصهيوني يتخطى اعترافها المح      

  .الفلسطينيين إلى ديارهم التي هّجروا منها
ولهذا، ليصفق المصفقون للخطوة المجلجلة والخطاب المجلجل اللذين تضمنا كل هذا التنازل المبدئي عن              

لي الـذي   حقوق وثوابت ال يملك أي قائد أو منظمة التنازل عنها، حتى من وجهة نظـر القـانون الـدو                  
  .حصرها في شعب فلسطين وحده

أما من الناحية السياسية التكتيكية فالخطوة لم تدرس بدقة معادلة التصويت الذي ينتظر مشروع القرار في                
مجلس األمن، وذلك بدليل عدم تأمين التسعة أصوات الضرورية حتى ينجح، أو حتى تُضطر أميركا ألن                

 الحراك كله اتّسم باالرتجالية والخفة كما اتّسم التأييد المتعجل لـه            وهذا يعني أن  . تُحَرج باستخدام الفيتو  
بالخفة كذلك، األمر الذي يفّسر حال اإلحباط الذي ساد بعد الفشل في تأمين التسعة أصوات الـضرورية،                 

  :وهو ما ينطبق عليه قول الشاعر
  إذا كنت ال تدري فتلك مصيبة      وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

هل تأكدتم من أعضاء مجلس األمن كيـف سـتكون          :  سؤال الذين فّجروا هذه القنبلة الصوتية      والمقصود
على أمل أن تكسب أو تخسر؟ لكن القانون الحاكم هنـا قابـل             " بورقة يانصيب "نتيجة التصويت أم لعبتم     

التـسعة  للحساب الدقيق، والتدقيق المسبق الجيد، فال عذر إذا كانوا ال يعلمون أنهم لن يحـصلوا علـى                  
  ".ورقة يانصيب"أصوات، وال عذر أشد إذا كانوا يعلمون ومع ذلك جعلوها 

ولهذا يصفق المصفقون للخطوة غير المدروسة جيداً، أو الملغومة، فقد جاءت النتيجة كما أرادها كل من                
  .نتنياهو وأوباما، وذلك بتقديم فشل سياسي تكتيكي مجاني لهما

لنتائج الواقعية هي القول الفصل في نهاية المطاف، وليس ما يصحبها           مّرة أخرى السياسة ال ترحم ألن ا      
  . من دعاية وضجيج وانتصارات وهمية وخطب مجلجلة

على أن الجانب الثالث، الذي ال يقل أهمية عن االعتبارين السابقين، يكمن من جهة في األسـباب التـي                   
كما يتمثل، من جهة أخرى، فـي       . األمناالنتقال إلى فتح معركة في مجلس       : استدعت اتخاذ تلك الخطوة   

  .حرف المعركة مع الكيان الصهيوني وأميركا عن ميدانها الحقيقي
السبب األول والمباشر، وبال جدال، كان الهروب من فشل إستراتيجية التفاوض والرهان علـى أميركـا                

فبدالً . ية الفلسطينية إلنجاح مسيرة المفاوضات، أي االتفاق على حدود دنيا تصل إلى الكارثية بحق القض            
من االعتراف بالفشل، ومن ثم التراجع عن تلك اإلستراتيجية من أساسها، كان الهروب إلى مجلس األمن                

فالخطوة العتيدة، وباختصار، لم تكن أكثر من هروب مؤقت مـن           . للبقاء ضمن إطار اإلستراتيجية نفسها    
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 وهو ما أّدى إلى فشل جديد غير ضروري أمام          فشل مدو إلستراتيجية المفاوضات والرهان على أميركا،      
  .نتنياهو وأوباما

أما من جهة االنتقال بالمعركة مع الكيان الصهيوني إلى مجلس األمن، فيمثل خلالً جوهرياً مـن حيـث                  
فميدان المعركة، وبال جدال، هو في رام اهللا ونابلس وجنين والخليل وبيت لحـم،              . تحديد ميدان المعركة  

  .في القدس ضّد قوات االحتالل واالستيطان والمستوطنينوعلى رأس ذلك 
ففي هـذا الميـدان     . والجواب البدهي في هذا الميدان ال يكون إال من خالل المقاومة واالنتفاضة الشعبية            

يهزم سياسياً كل من نتنياهو وأوباما إن لم يهزم االحتالل والمستوطنون، وبال قيد أو شرط، كما حـدث                  
  .في قطاع غزة

االنتقال بالمعركة من ميدانها الحقيقي إلى هيئة األمم يعني االنتقال بالقضية الفلسطينية إلـى المكـان                إن  
فهـل  .  أنه المقبرة التي تدفن فيها الحقوق الفلسطينية       - حتى اليوم  1947 لعام   181منذ قرار   -الذي أثبت   

مجلجل أن يقولوا لنـا مـاذا كـان    يستطيع الذين تقّدموا بهذه الخطوة الجليلة ومن صفقوا لها وللخطاب ال      
مصير كل القرارات التي صدرت عن هيئة األمم المتحدة واعتبر الكثيرون أنهـا تـسجيل انتـصارات                 

  .للقضية الفلسطينية
وقد أصبحت المطالبة بتطبيقها طريقاً لكل من يهرب من مواجهة الكيان الصهيوني في ميدان المعركـة                

ا أكثر من ذلك للتنازل عن تمّسكه بالحقوق والثوابت الفلـسطينية           الحقيقي في فلسطين، والبعض استخدمه    
  .في كل فلسطين من النهر إلى البحر

أي أن الخطوة العتيدة لو نجحت لن تكون أكثر من قرار إضافي سوف يصطف إلى جانب عـشرات أو                   
  .ومجلس األمنمئات القرارات التي أكلها الغبار على الرفوف في مكتب األمين العام والجمعية العامة 

من جـّرب  "وللتذكير فقط، وبال تجريح، ثمة مثل شعبي يقول    . ألسنا هنا أيضاً أمام حالة تجريب المجّرب      
  ".المجّرب عقله مخّرب

قـرار  "وبالمناسبة، لم يوافق الكيان الصهيوني رسمياً على أي قرار من قرارات هيئة األمم بما في ذلك                 
فالغالبية الساحقة من القـرارات     . زائفة إلعالن دولته  " شرعية"ه   الذي صدر إلعطائ   1947لعام  " التقسيم

بالرغم مما حملته، في أغلبها، من مكاسب للكيان الصهيوني، ومن          -التي صدرت عن هيئة األمم المتحدة       
 قوبلت باعتراض عليها من قبل حكومات الكيان الصهيوني، وذلك لكسب           -تنازالت عن حقوق فلسطينية   

تماماً مثل مشروع قرار    ( كسب ما يتضمنه القرار من إضافة مكاسب للكيان الصهيوني           الحسنيين، األولى 
، لكن عدم القبول بمـا قـد ينالـه          )242، أو ضمن قرار     1967تحديد حدود دولة فلسطين ضمن حدود       

  .وهذا هو الذي يفّسر رفض نتنياهو. الطرف الفلسطيني ما دام من الممكن انتزاع المزيد منه الحقاً
 من الجريمة االستناد إلى مواقف نتنياهو المعترضة على قرار ما، أو حلٍّ ما، لتسويغ الموافقة على                 ولهذا

هذا النهج في التعاطي مع القضية الفلسطينية مصحوباً باإلرهاب من خالل اتهام كل             . ذلك القرار أو الحل   
من % 90افقة على التخلي عن     من يعارضه باعتباره ملتقياً مع نتنياهو بمعارضته، قد يصل إلى حّد المو           

  .فلسطين، ألن نتنياهو سيعارض ذلك ما دام يريد أن يأخذ العشرة بالمائة الباقية
فاإلستراتيجية الصهيونية تريد أن تسيطر على كل فلسطين، ولهذا ترفض حتى اآلن كـل القـرارات أو                 

وز أن يعني هذا أننا يجب      فهل يج . الباقية% 22من فلسطين مع تعديالت على      % 78الحلول التي تعطيها    
حقـاً  . أن نوافق على تلك القرارات أو الحلول وإال اعتبر موقفنا ملتقياً في تلك اللحظة مع موقف نتنياهو                

  .إنه لمنطق معيب
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وبكلمة، هذا اإلرهاب إذا ما رضخنا له لن يبقي بأيدينا غير الفُتات من فلسطين، ألن عين قـادة الكيـان                    
  . الفُتات أيضاًالصهيوني ستكون على ذلك

والثانية يجب عـدم    . األولى يجب الضغط على محمود عباس إللغاء السلطة واتفاق أوسلو         : تبقى نقطتان 
  .السماح لسالم فياض باالستناد إلى األجهزة األمنية التي أّسسها دايتون ليكون البديل
 الذي أوجد قوات أمـن      فوجوده برئاسة الحكومة غير شرعي أصالً وهو وراء االتفاق األمني اإلجرامي          

  .فلسطينية تحمي االحتالل واالستيطان وقمع االنتفاضة وكل محاولة لالنتفاض
. إن كل الظروف وموازين القوى مؤاتية لحل السلطة وإسقاط مخططات تحويل سالم فياض إلـى بـديل                

 لحمتها وسـداها    فنتنياهو وأوباما ال يستطيعان أن يحتمال انطالق انتفاضة شعبية في الضفة الغربية تكون            
حماس والجهاد وفتح والفصائل الفلسطينية كافة، وعندئذ تصّحح البوصلة فلـسطينياً وعربيـاً، ويـصبح               

  .االحتالل واالستيطان وتهويد القدس في مأزق خانق فعالً، فها هنا ميدان المعركة الحقيقي
  20/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ينية مرة فلسطتجربة.. االستقواء بأميركا .63

  نقوال ناصر
في حراكها الشعبي الجارف الطامح إلى الحرية واالنعتاق من االستبداد، تبدو شعوب األمة اليوم تستقوي               
علنا بالقوة األميركية المسؤولة الرئيسة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عـن إطالـة عمـر االسـتبداد                  

، ال بل إنها    "الناتو"رة أو بأداتها الدولية المتمثلة في حلف        العربي، فتستجير بآلتها الحربية العمالقة المباش     
تكاد تستعير حرفياً مفردات لغة حربها النفسية ودعايتها التي تستخدمها كاسحة ألغـام ثقافيـة اسـتبدلت                 

التي مهد بها االستعمار األوروبي القديم الحتالل أقطـار         " التمدين"و" رسالة اإلنسان األبيض  "مصطلحات  
حمايـة  "و" وحقوق اإلنـسان  " الديمقراطية"فكيك وحدتها بعد الحرب العالمية األولى بمصطلحات        األمة وت 
  ".المدنيين

لكن حصاد التجربة المرة لالستقواء الفلسطيني بالواليات المتحدة ينبغي أن يكون عبـرة كافيـة لـردع                 
ة أثبتت بأنها سراب خادع،     المراهنين العرب والمسلمين عن االستمرار في هذا المسار، فالوعود األميركي         

.  الفلسطينية على هذه الوعود أثبتت بأنها مجرد تمنيات ذاتية عقيمة غيـر واقعيـة              –والمراهنة العربية   
واليوم بالكاد تستطيع القيادة الفلسطينية التي صدقت تلك الوعود تدارك النتائج العكسية الكارثية للرهـان               

  . فكاك منهعليها الذي يكاد يتحول إلى ارتهان لها ال
، وضعت كل اإلنجازات التـي حققهـا        "حل الدولتين "عندما ابتلعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية طعم        

الكفاح المرير الطويل للمقاومة الوطنية في السلة األميركية ثمنا لوعد أميركي يثبت اليوم أنه كان مجرد                
وى العربية واإلسالمية الشعبية والرسـمية      في وجه الق  " القرار الفلسطيني المستقل  "سراب، ورفعت شعار    

" المـستقل "التي دعمت المقاومة الفلسطينية ومكنتها من تحقيق تلك اإلنجازات، لكنها تخلت عن قرارهـا            
الحليف والصديق األميركي، وهي ذات القـوى       " حسن نوايا "وارتهنته للمراهنين العرب والمسلمين على      

وم إلى اللدغ من الجحر األميركي ذاته الـذي لـدغ منـه الـشقيق               التي تدفع الحراك الشعبي العربي الي     
  .الفلسطيني مرات وليس مرة واحدة

وإذا كانت قيادة منظمة التحرير قد اضطرت إلى التصريح عن خيبة أملها في فشل الوعـود األميركيـة                  
ـ                    ي علنا وصراحة حد اإلعالن عما وصفه الرئيس محمود عبـاس فـي رام اهللا يـوم األربعـاء الماض
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مع الواليات المتحدة وإطالقه عدة مبادرات تشير إلى بدئه في البحث عن طريق وطنـي               " االختالف"بـ
عن االرتهان إلمالءاتها مثل التوجه إلى المصالحة مع المقاومة الوطنية داخلياً والتوجه خارجيـاً   " مستقل"

" منطق الدولة " في السابق، فإن     إلى المجتمع الدولي مباشرة دون عبور الممر األميركي الذي كان إجبارياً          
ما زال يتغلب على منطق الثورة والمقاومة لديه كي يمتنع عن إعالن خيبة أمل مماثلـة فـي المـصيدة                    
األميركية التي أوقعه فيها النظام العربي الرسمي الذي يستنفر قواه العسكرية والـسياسية والدبلوماسـية               

بيرة أو صغيرة، إقليمية أو دولية، يمكنها أن تهمـش القـضية            والمالية واالقتصادية حالياً في كل قضية ك      
  .المركزية لألمة في فلسطين وتعيدها إلى آخر سلم األولويات العربية

" وساطة نزيهـة  "إن إعراب عباس بمناسبة الذكرى السنوية السابعة الستشهاد ياسر عرفات عن أمله في              
معايير مزدوجة في تطبيق القرارات الدوليـة عنـدما         "لها ال يعتمد    " دور متوازن "للواليات المتحدة وفي    
معها، إنما هي آمال أثبت تطور العالقات الثنائية مؤخراً         " ال نريد صداماً  "وإعالنه  " يتعلق األمر بإسرائيل  

الذي تفرضه الواليـات المتحـدة عليـه يجعـل          " الصدام"أنها تندرج في باب تمنيات غير واقعية، وأن         
التي دعا إليها مؤخراً وزير الدولـة للـشؤون الخارجيـة فـي             "  العربية –ميركية  مراجعة العالقات األ  "

اإلمارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش في المنتدى االقتـصادي العـالمي فـي األردن اسـتحقاقاً                 
فلسطينياً ملحاً جديراً بأن يكون على رأس جدول أعمال لقاء عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركـة                 

خالد مشعل في القاهرة المرتقب إذا صدقت النوايا حقاً في التوصل إلى برنامج سياسي مـشترك                حماس  
  .يمهد لتنفيذ اتفاق المصالحة وتأليف حكومة وطنية وإجراء انتخابات عامة

بين الحراك الشعبي العربي وبين     " برنامج سياسي مشترك  "لذلك فإن وجود ما يبدو ظاهرياً في األقل أنه          
العربي المصطف إلى جانبهما يمثل تكـراراً       " معسكر السالم "لمتحدة وحلف الناتو الذي تقوده و     الواليات ا 

لتجربة فلسطينية مرة في االستقواء بأميركا، ال يترك أمام الفلسطيني الحريص على أن يحقـق الحـراك                 
داد سـوى   الشعبي في األقطار الشقيقة كل ما يصبو إليه من طموحات مشروعة في االنعتاق من االسـتب               

التحذير من خطورة تكرار التجربة الفلسطينية مع الواليات المتحدة على مـستقبل القـضية الفلـسطينية                
وقضية الحرية في الوطن العربي على حد سواء، وال يخفى الترابط الجدلي بين القضيتين على أي عربي                 

وحدتها وتفكيك مجتمعاتها   في فلسطين المحتلة أم في خارجها حيث كانت مصادرة حريات األمة وتجزئة             
  .على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية شرطاً موضوعياً مسبقاً الحتالل فلسطين

وألن دور الصحوة اإلسالمية قيادي في الحراك الشعبي العربي، تبدو الواليات المتحدة اليوم كمن قـرر                
 تنجح في تحييـده، مـسترشدة   ركوب النمر اإلسالمي بدل التصدي له، وهي تحاول تملقه واحتواءه علها  

بتجربتها مع الجهاد والمجاهدين في أفغانستان، حيث انقلب السحر على الساحر األميركي كمـا يتـضح                
وفي هذا السياق تتضح أيضا المحاوالت األميركيـة إلحيـاء          . اليوم على األرض في البلد المسلم المحتل      

العربيـة ولتأليـب الناشـطين اإلسـالميين        االصطراع المجاني بين الصحوة اإلسالمية وبين الصحوة        
والناشطين العروبيين من أجل الحرية والتحرر على بعضهم البعض، ولدق آسفين بين المـسلمين علـى                
أساس مذهبي، وبين العرب وبين جيرانهم على أساس طائفي، مما يفقد الحراك الشعبي العربي وحدتـه                

  .وهي أمضى أسلحته في الوصول إلى مبتغاه
بع من الشهر الجاري نقلت األسوشيتدبرس عن وزيرة الخارجية األميركية، هـيالري كلينتـون،              في السا 

... أوباما ستعمل مع األحزاب اإلسالمية الصاعدة في العالم اإلسـالمي           ) الرئيس باراك (إدارة  "قولها إن   
المـسلمين  "أن  ، في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، ال بل إنها دحضت بقوة االدعاء ب             "بعقل مفتوح 
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ما تسمي  "، ألن   "مهيناً وخطيراً وخاطئاً  "ال يمكنهم العمل في النظام الديمقراطي باعتباره ادعاء         " المؤمنين
، لكن األسوشيتدبرس استدركت بأن كلينتون      "به هذه األحزاب نفسها أقل أهمية بالنسبة لنا مما تعمله فعالً          

تجاه حزب اهللا في لبنان وحركة حماس في فلـسطين،          " ةلم تقل شيئا عن تغيير سياسات الواليات المتحد       "
  .دون أن تتابع الوكالة استدراكها بالقول إن كلينتون لم تقل شيئاً كذلك عن القيادة اإلسالمية إليران

التي استثنت الوزيرة األميركية الوعد بالتعامل      " األحزاب اإلسالمية "ومن الواضح أن القاسم المشترك بين       
هي األحزاب التي لها موقف ممارس وواضح ومعلن ومثبت في اللعبـة االنتخابيـة              " وحبعقل مفت "معها  

الديمقراطية على الطريقة األميركية، وكان أداء حزب اهللا وحماس في هذه اللعبـة نموذجيـاً بالمعـايير                 
عمـل  األميركية وبشهادة مراقبين أميركيين، غير أن الواليات المتحدة بالرغم من ذلك عملت وما زالت ت              

كل ما وسعها لالنقالب على نتائج االنتخابات التي أوصلتهما إلى السلطة، مما يدحض ادعاء كلينتون بأن                
، ويؤكد مجـدداً أن     "بعقل مفتوح ... ستعمل مع األحزاب اإلسالمية الصاعدة في العالم اإلسالمي         "بالدها  

مقراطية حسب المعايير األميركية، هـو      الموقف من دولة االحتالل اإلسرائيلي، وليس االلتزام باللعبة الدي        
المقياس الذي يحدد التعامل أو عدم التعامل األميركي مع أي قوة سياسية إسالمية أم غير إسالمية، عربية                 

وهذا المقياس األميركي للتعامـل مـع       . أم غير عربية، ديمقراطية أم دكتاتورية، مستبدة أم غير مستبدة         
ثت الواليات المتحدة عن أوروبا المسؤولية عن ضـمان أمـن دولـة             العرب والمسلمين لم يتغير منذ ور     

  .المشروع الصهيوني في فلسطين وحمايتها
إن الحصاد المر للتجربة الفلسطينية في االستقواء بأميركا بقدر ما يجب أن يكون جرس إنـذار يحـذر                  

وعة بقدر ما يجب أن     الحراك الشعبي العربي ضد الرهان على الواليات المتحدة في دعم طموحاته المشر           
يتمخض عن برنامج سياسي    " ربيع عربي "يطلق ضوءا أحمر يحذر الشعب الفلسطيني ضد الرهان على          

مشترك مع القوة األميركية التي ما زالت تدعم دولة االحتالل في فلـسطين، خـصوصاً حيـث يغيـب                   
". الربيـع "المحركـة لهـذا     البرنامج الفلسطيني للقضية العربية المركزية عن البرامج السياسية للقـوى           

فالموقف من القضية الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي وراعيها األميركي كان وسوف يظـل دائمـا               
المعيار األساسي الذي يقرر ثورية وصدقية أي حراك عربي نحو التغيير واإلصالح أو عـدم ثوريتـه                 

  .وصدقيته
  18/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  »األسرلة«طريقاً لـ» البيزنيس«حتى ال يصبح  .64

  عريب الرنتاوي
أمس، أنظارنا إلى ظاهرة بالغـة الدقـة        » الغد«لفت الزميل يوسف الشايب في تقرير نشره في الزميلة          

والخطوة، ظاهرة محّملة بالمعاني والدالالت، رجال أعمال فلسطينيون يستثمرون في إسرائيل، واألنكـى             
 مليـار  2.5ر أهلنا في الضفة والقدس، بلغت وفقاً للحسابات المدققـة       في المستوطنات المقامة على صدو    

مليار دوالر، في حين يقل إجمـالي       ) 5.8(دوالر، ووفقا لتقديرات أقل تدقيقاً، أزيد من ضعفي هذا المبلغ           
  .مليار دوالر) 1.6(استثماراتهم في الضفة الغربية عن 

ب ماجستير في جامعة القدس عيسى سـميرات، أن هـذه           والمفجع حقاً في الدراسة التي قام بإعدادها طال       
اإلستثمارات، كانت كفيلة باستيعاب فائض العمالة الفلسطينية في الضفة، لو أنها وضـعت فـي مكانهـا                 
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 ألف وظيفة، يبدو الفلـسطينيون فـي        213الصحيح، ووفقاً لتقديرات الدراسة، فقد كانت كفيلة باستحداث         
  .أمس الحاجة إليها

 23(، يجيـدون العبريـة، ربعهـم        ) بالمائة منهم  99.5(األمر أن جميع هؤالء المستثمرين      والغريب في   
كانوا عماالً في إسرائيل، وهم جميعاً كذلك يحتفظون بتصاريح اجتيـاز دائمـة لعبـور الخـط                 ) بالمائة

ل ال يستثمرون أموالهم إال فـي إسـرائي       )  بالمائة 20(األخضر الفاصل بين احتاللين، وأن خمس هؤالء        
 بالمائة مـنهم، أفـادوا بـأن        90ومستوطناتهم، وأن نصف هؤالء المستثمرين فوق سن األربعين، وأن          

  .خبرتهم االستثمارية بدأت في إسرائيل
كثيرة هي األسباب التي توردها الدراسة في شرح أسباب وعوامل تشكل هذه الظاهرة المفجعـة، منهـا                 

نية وعراقيل االحتالل واالستيطان، وهي أسباب على       صعوبة االستثمار في الضفة وضيق السوق الفلسطي      
وجاهتها، ال ينبغي أن تدفع أيا منا لالسترخاء، فهذه الشريحة من رجال األعمـال الفلـسطينيين، ليـست      
هامشية أبداً، بل ربما شكلت العمود الفقري لقطاع األعمال والطبقة الوسطى الفلسطيني، مـا يعنـي أن                 

تلك قواعد اجتماعية واقتصادية راسخة، وبات لها من يدافع عنها، من موقـع             للمحتل، باتت تم  » التبعية«
  .»معسكر السالم»و» الوسطية»و» االعتدال«المصلحة، وليس فقط من مواقع 

ما الذي فعلته السلطة لمواجهة هذه الظاهرة، هل تدري السلطة أصالً بوجود مشكلة من هذا النوع، هـم                  
صادي ال يمنع االستثمار الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات، بـئس          يقولون أن بروتوكول باريس االقت    

البروتوكول بما جاء فيه ومن وقعه ومن رّوج له، وكيف يمكن السماح لفلسطيني أن يبنـي مـدماكاً أو                   
  .خندقاً متقدما في حرب المستوطنين على أرض الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية

 االستيطان والمستوطنات، مع أن بعض رموزها تورط في تجـاره أو            السلطة تزعم أنها تقود حرباً على     
، كيف يمكن لنا أن نقنـع العـالم         »جدار الفصل العنصري  «مع المستوطنات، وقيل أحياناً مع      » مقاولة«

 ألف رجل أعمال فلسطيني أمواله في تسمينها وتوسيعها         16بمقاطعة المستوطنات في الوقت الذي يضع       
هذه، أن تمر من دون أن يقرع ألف ناقوس         » األسرلة«ها التحتية، كيف يمكن لظاهرة      وبناء قواعدها وبنيت  

خطر في العقول والضمائر وغرف االجتماعات وحراكات الشارع ولقاءات الفصائل واجتماعات األمناء            
العامين وحوارات الوحدة الوطنية، خصوصاً إذا أضفنا إليها ما نُشر مؤخراً، عن تفضيل ما يقرب مـن                 

صف سكان القدس البقاء تحت قبضة االحتالل على االنتقال لسلطة رام اهللا، ودائما بذريعة ضغط الحياة                ن
  .والمعيشة وحسابات الضمان االجتماعي والتأمين الصحي

هذا جيل أو أكثر من رجال األعمال الفلسطينيين، متوسطين وكبارا وصغارا، نـشأ تحـت االحـتالل،                 
راء إلسرائيل، ونحن هنا نصنفهم درجات بالمعنى االقتصادي للكلمـة،          ببطاقات الدخول الخض  » تمتع»و

أما بالمعنى السياسي واألخالقي للكلمة، فكلهم صغار، وال أدري كيف يمكن لهؤالء أن ينعمـوا بعوائـد                 
إلسرائيل، ضرائبهم هي الرصاص التي يسكب      » دافعي الضرائب «استثماراتهم وهم المدرجون في قوائم      

 استثماراتهم هي الحجارة التي تُبنى بها المستوطنات، وهي الوقود لجرافات االحـتالل             على غزة، عوائد  
التي تعيث فساداً باألرض والحقوق والمقدسات والتاريخ والذاكرة والجغرافيا، وهي التي تعبث بحاضـر              

  .الفلسطينيين ومستقبلهم
أطلقتها السلطة، أو زعمت ذلـك، أن       إن كان ال بد لحملة مقاومة التطبيع مع االحتالل واالستيطان التي            

تكون جدية ومقنعة لنا وألصحابها وللرأي العام، فال بد من البدء بمعالجة جذرية لهذه الظاهرة المقلقـة،                 
هؤالء مع االحتالل واالستيطان، ال بد من إنها        » فك ارتباط «واجتثاثها، ال بد من البدء من هنا، ال بد من           
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م للمجتمع الفلسطيني، فكيف لمجتمع أن ينفض عن نفسه غبار االحتالل،           ظاهرة التخريب المنهجي والمنظ   
، »ذوي الياقـات المنـشّاة    «وهو موزع على جيش من الموظفين المرتبطن بالمانحين، وجيش رديف من            

بالكامل، اقتصادياً واجتماعياً، واألرجح ثقافياً، ذلـك أن إتقـان هـؤالء للعبريـة              » متأسرالً«يكاد يكون   
، بل من باب المنـافع والمكاسـب، طفيليـة          »من غرفة لغة قوم أمن شرهم     «م يأت من باب     الفصحى، ل 

  . الطابع، حتى وإن كان ثمنها المنطقي والطبيعي، تواطؤاً مع االحتالل ورغبة في استدامته
  21/11/2011، الدستور، عّمان
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  سفيان أبو زايدة. د
وساط االسرائيلية من جهات االختصاص ودوائر اتخاذ القـرار المختلفـة بتجهيـز الخيـارات               بدأت اال 

  .والردود السياسية واالمنية واالقتصادية في حال نجاح لقاء الرئيس عباس والسيد خالد مشعل
ـ                ن كلما ارتفع منسوب التفائل الفلسطيني بأمكانية نجاح جهود المصالحة كلما ازداد القلق االسـرائيلي م

  .امكانية انتهاء هذا الوضع المثالي بالنسبة لها، على االقل من الناحيتين السياسية واألمنية
" حمـاس "و" فتح"ليس هناك من شك ان رد الفعل االسرائيلي وفقا لطبيعة الظروف القائمة في حال اتفاق                
ات، سـيكون رد    على تشكيل حكومة واجراء انتخابات وتنفيذ ما سيتمخض عن ذلك من ترتيبات والتزام            

سريع يسير في اتجاه واحد وهو وضع العراقيل في كل جزئيات االتفاق التي لها عالقة باسرائيل، ومـع                  
االسف الشديد كل جزئية من اي اتفاق فلسطيني فلسطيني له عالقة و يـنعكس بـشكل او بـآخر علـى                     

  .اسرائيل
ى تشكيل حكومة انتقالية او تكنوقراطية      على افتراض ان االيام القادمة ستشهد اتفاق فلسطيني فلسطيني عل         

او مؤقته، ليس مهم االسم، ويتم االتفاق على تحديد موعد لالنتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل اللجان               
  .الخ من بنود االتفاق التي اصبحت معروفة..المختلفة 

ى هذا االتفـاق و مـا       اسرائيل التي اعلنت عن مواقفها في اكثر من مناسبة لن تتردد في شن الحرب عل              
  :الرد المتوقع سيكون على النحو التالي. سيتمخض عنه من التزمات وتشكيالت

بغض النظر عن طبيعة الحكومة ومن يقف على رأسها وطبيعة اعضائها ستفرض اسرائيل مقاطعة              : اوال
جاهزة وهي ان   الذريعة  . عليها قد تشمل منع تحويل االموال، منع حركة اعضائها من التنقل قدر االمكان            

هذه الحكومة يجب ان تعترف بشروط الرباعية والتي أهمها االعتراف باسرائيل وااللتـزام باالتفاقـات               
هذه المرة لن تتعرض اسرائيل الى ضغوط امريكية او ضغوط من المجتمع الدولي وذلك فـي                . الموقعة

  .ظل تعطل العمليه السياسية
اجراءاها هو أهم ما في اتفاق المصالحة، بـدون أدنـى شـك             على اعتبار ان جزئية االنتخابات و     : ثانيا

من مناطق الضفة وتستطيع ان تفـرض هيمنتهـا علـى           % 60اسرائيل التي تسيطر على القدس وعلى       
األجزاء الباقية من المناطق الفلسطينية متى تشاء لن تسمح بإجراء االنتخابات دون موافقتها، أو بكلمـات                

  .اخرى دون االستجابة لشروطها
 كانت تتوجيا التفاقات أوسلو التي حملت فـي حينـه   1996االنتخابات التشريعية االولى التي جرت عام       

 جرت بفضل الضغط االمريكي المكثف على شارون وحكومته بعـد           2006الكثير من اآلمال، وانتخابات     
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 من الـسياسة    في االنتخابات وكجزء  " حماس"ان استطاع الرئيس عباس اقناع بوش االبن بأهمية مشاركة          
  .المنطقة" دمقرطة"األمريكية في حينه بضرورة  

الظروف الحالية هي عكس ذلك تماما، صدام مع أمريكا وجها لوجه في موضوع األمم المتحدة وتعثـر                 
ليس هناك سبب واحد يجعل اسرائيل توافق على اجراء االنتخابات اذا استمرت طبيعة             . العملية السياسية 

  .ألمريكية والفلسطينية االسرائيلية على حالهاالعالقة الفلسطينية ا
والسؤال هو هل هناك امكانية الجراء االنتخابات في الضفة الغربية بما في ذلك القـدس المحتلـه دون                  

  .الموافقة والمباركة االسرائيلية؟ االجابه بشكل قطعي ال
استمرار االنقسام السياسي الن    كل ما يهم اسرائيل من استمرار الوضع الفلسطيني الحالي هو اوال            : ثالثا

  .هذا يخدم حكومة اليمين في اسرائيل وثانيا استمرار الوضع األمني في الضفة على حاله دون تغيير
ليس هنـاك سـبب     . اسرائيل لن تسمح بأي تغيير في طبيعة العالقات االمنية القائمة منذ سنوات االنقسام            

ـ         في المؤسسة االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية،        "حماس"وحيد يجعل اسرائيل ان تقبل اي مشاركة ل
  .وليس من الممكن ان تقبل بتراجع طبيعة العالقات األمنية القائمة، سواء كان هناك اتفاق او لم يكن

لن تسمح على االقل في األشهر القادمة بأي دور أمني          " حماس"هذا على الرغم من ان اسرائيل تعتقد ان         
لهـذا ال   .  الوضع سيكون في الضفة، أي سيبقى الوضع على حالة دون تغييـر            في غزة، وكذلك  " فتح"لـ

  .يوجد قلق اسرائيلي من هذه الناحية الن الفلسطينيين يقومون بالواجب
مشكلة اسرائيل الحقيقية ستكون في حال منع تحويل اموال الضرائب الفلسطينية ووقـف المـساعدات و                

مر قد يؤدي الى عدم قدرة االجهزة االمنية الفلسطينية علـى           فرض حصار على الحكومة المقبلة، هذا اال      
في هذه الجزئية بالـذات     . القيام بواجبتها مما قد يؤدي الى اجراء خلل حقيقي في المعادلة االمنية القائمة            

هناك اتفاق امريكي اسرائيلي أوروبي على ضرورة الحفاظ على هذا الدور األمني لألجهزة األمنية قـدر             
ن هذا كل ما تعنيه السلطة بالنسبة لهم، وان كان هناك تيار يميني متشدد في اسـرائيل غيـر                   االمكان، أل 

  .مكترث إلنهيار السلطة
المنطق يقول ان الرئيس عباس يأخذ بعين االعتبار طبيعة السلوك االسرائيلي وردود الفعـل االمريكيـة                

ة التهديدات بقطع المـساعدات او قطـع        وبدون شك لن يتراجع نتيج    . التي تريد ثمنا سياسيا لهذه الخطوة     
العالقات ألن أجواء الربيع العربي قد تحدث نوعا من التوازن الذي لم يكن متوفرا قبل أشهر عندما أصر               

  .الرئيس عباس على التمسك برئيس الوزراء فياض خوفا من الحصار وقطع المساعدات
اك امور ليس لالحتالل االسرائيلي أي عالقة       لست متأكدا ان هناك قرارا بأنهاء مظاهر االنقاسم، الن هن         

هناك تنغيصات يومية متبادلة ال يشعر بها كافة ابناء الشعب الفلـسطيني، ولكـن              . بها او يستطيع منعها   
في الـضفة، العنـوان الرئيـسي لهـذه         " حماس"في غزة وابناء    " فتح"يشعر بها بالدرجة االساسية ابناء      

محظور من ممارسة أي نشاط تنظيمي      " فتح"تعتبر تنظيم   " حماس"لية  التنغيصات هو انه من الناحية العم     
تنظيم محظور في الضفة مع وجود بعض االستثناءات        " حماس"في غزة، مع وجود بعض االستثناءات، و      

  . ايضا
في غزة ال يستطيعون السفر بحرية، وجزء منهم يحتـاج          " فتح"مثال بسيط على ذلك، عدد كبير من ابناء         

من غزة محرومين من الحصول على جـواز        " حماس"وكذلك الحال جزء كبير من ابناء       الى اذن خاص    
النتيجه وفي كال الحالتين، الفلسطيني يـسجن ويقيـد حركـة           . السفر الفلسطيني الذي يصدر من رام اهللا      

  هل باهللا عليكم هذا األمر يحتاج الى لقاء قمه لمعالجته؟. الفلسطيني
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نهاء اإلنقسام أمر يجب ان يكون فوق كل اعتبار، ولكن يجب ان نبـدأ              خالصة القول، ان االتفاق على إ     
تحتاج فقط الى نفوس نظيفـة غيـر        . أوال بتفكيك المظاهر التي ال تحتاج ال الى اسرائيل وال الى أمريكا           

ملوثة، تحتاج الى حرص وطني بعيدا عن الحسابات الشخصية والفئوية والتي لم تصل حتى الى درجـة                 
ألخذ بعين االعتبار ان الشعب الفسطيني قد اكتشف قدراتنا واكتشف كذبنا من صدقنا وكـل   مع ا . الحزبية

مفردات اللغة لم تعد تسعف ابلغ المتحدثين من تغيير حقائق موجودة على األرض او قناعة النـاس فـي                   
  .أشياء يرونها بأم أعينهم

 19/11/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

  :كاريكاتير .66
  

  
  20/11/2011فلسطين اون الين،                                                             


