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  الزهار يشكك بحدوث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية .1

محمود الزهار في إمكان حدوث » حماس«شكك القيادي البارز في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
اختراق في ملف المصالحة في ضوء اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب 

ضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة وإال «خالد مشعل في القاهرة غداً، مطالباً بـ » اسحم«السياسي لحركة 
جاء إلى المصالحة مضطراً عندما «، الفتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني »فإن المصالحة برمتها ستفشل

  .»سدت األبواب في وجهه
 القضايا الواردة في  عقد حوار بين الحركتين يتضمن كل مشعل- لقاء عباس  أن يعقبورجح الزهار

الورقة المصرية للمصالحة وعلى رأسها الحكومة وبرنامجها ومنظمة التحرير والملف األمني 
نريد ضمانات بإجراء انتخابات حرة نزيهة وضمانات لتشكيل لجنة االنتخابات «: وأضاف. واالنتخابات

  .»... الخطأ التفاؤل معه من تجربتي مع أبو مازن أنه من«وتابع . »وضمانات تطبيق بنود االتفاق
، مشيراً إلى »التطبيق على األرض هو نوع من الضمانات«:  الزهاروحول ماهية الضمانات، أجاب

وجود لجنة عربية تقودها مصر ستضم مراقبين مصريين وعرباً ستتابع تنفيذ االتفاق، موضحاً أن 
ب التوقيع على اتفاق المصالحة عق«: وقال. المصالحة في السابق فشلت لغياب وجود ضمانات تنفيذها

كنا نتطلع إلى وقف مطاردة المقاومين في الضفة الغربية لكن عوضاً عن ذلك زاد عدد المعتقلين في 
ال نريد أن نكرر هذا الفشل ولذلك يجب أن يكون هناك ضمانات «وزاد . »سجون السلطة في رام اهللا

  .»تامة
لم تحسم مسألة « لشغل موقع رئاستها قال الزهار وعلى صعيد ملف الحكومة والشخصية األوفر حظاً

هوية رئيس الحكومة المقبلة، وسالم فياض مرفوض من جانبنا، كما أننا لم نرشح أحمد يوسف 
تكون هذه المسألة على رأس «، مرجحاً أن »لهذا المنصب) المستشار السابق لرئيس الحكومة المقالة(

ل حكومة توافق وطني تتبنى برنامج الوحدة الوطنية وأكد ضرورة تشكي. »أجندة لقاء مشعل وعباس
وتطبق االتفاق ألن مهامها متعلقة فقط بتنفيذ اتفاق المصالحة واإلشراف على االنتخابات، فهي حكومة 

  .بال برنامج سياسي
وأقر الزهار بأن إسرائيل عنصر مهم في إنجاز المصالحة، وحذر من أنها ستعمل على تعطيلها من 

سبق أن وضعت إسرائيل عقبات للحيلولة «بات التي ستشهدها األراضي الفلسطينية، وقال خالل االنتخا
، داعياً لجنة االنتخابات المركزية إلى »دون إنجاز المصالحة، ولذلك وضعنا هذا األمر في الحسبان
  .وضع حلول لمعالجة هذه المسألة ألن هذه القضية من مهامها

  23/11/2011الحياة، لندن، 
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  وال مبرر للحصار بعد إطالق شاليط..  يعيش عزلة دوليةالصهيونيالكيان : هنية .2
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على أن االحتالل الصهيوني بدأ يعيش في عزلة : غزة
 وأن الزيارات المتكررة التي تقوم بها شخصيات رفيعة لقطاع غزة تعني تصحيحا للخطأ ،دولية

  .ته الرواية الصهيونية في المجتمعات القريبة والبعيدةواالنحراف الذي رسخ
والذي عقد في مدينة غزة، الثالثاء " اإلعالن العالمي لرفض حصار الشعوب"جاء ذلك خالل مؤتمر 

 دولة عربية 40 متضامن جاءوا من 100بحضور متضامني قافلة الربيع العربي والتي شملت أكثر من 
والعديد , لحكومة والمجلس التشريعي وقيادات الفصائل والعمل الوطنيإضافة إلى ممثلين عن ا, وأجنبية

  .من المشايخ والوجهاء ورؤساء األجهزة األمنية بغزة
لسنا : "وقال, وشدد هنية على أن الشعب الفلسطيني يقدر مثل هذه الزيارات التي لها دالالتها السياسية

نم عن ي, وني ألن ما ظهر من المتضامنينمضطرين لشرح القضية الفلسطينية وأبعاد الحصار الصهي
وأوضح أن هذه الزيارة شكلت مدى وعي تلك الدول فيما يتعلق بالواقع  ".وعيهم العميق للواقع الفلسطيني

رغم أنكم , بكل الحب قطعتم آالف األميال: "وأضاف, الفلسطيني وسيبنى على تلك المساحة في المستقبل
  ".أنكم جميعا فلسطينيونهذا يؤكد على , من جنسيات مختلفة

 موضحا أن المشكلة الفلسطينية هي ،وأكد على أن االحتالل الصهيوني لفلسطين هو أساس المشكلة
 على الرغم من أهمية هذا البعد في الوضع الفلسطيني ،وليست مشكلة إنسانية, مشكلة سياسية بامتياز

ل عن كامل التراب الفلسطيني وعاصمته  مشددا على أن الهدف يتمثل بضرورة إنهاء االحتال،الداخلي
 إضافة إلى اإلفراج عن األسرى ،وعودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها, القدس

  . آالف أسير داخل السجون الصهيونية6الفلسطينيين المقدر عددهم بـ
 االحتالل في السابق حيث برر, وأشار إلى أنه ال مبرر لالحتالل الصهيوني باستمرار حصار قطاع غزة

ما هو مبرر : " متسائالً، واآلن انتهت قضية شاليط وعاد إلى أسرته،الحصار بوجود شاليط داخل غزة
  ". مليون فلسطيني داخل غزة1.8استمرار الحصار على أكثر من 

 داعيا إلى إعادة تفعيل تقرير ،"ال لالحتالل ال للحصار: الصوت يجب أن يبقى عاليا: "وأضاف
 ،"دستون في كل المحافل الدولية وتقديم قادة االحتالل للعدالة اإلنسانية وأال يفلت القتلة من العقابغول

 حيث ال زال ،وأوضح أن غزة ما زالت تحتاج للكثير بما في ذلك إعادة إعمار ما دمره االحتالل
  .االحتالل يمنع دخول مواد البناء

نرحب بكم على أرض : " قال فيها، بالد الثورات العربيةووجه هنية كلمته إلى المتضامنين القادمين من
لقد سمعنا من قيادات الثورة أن الدماء ,  ونرى في انتصاركم مقدمة النتصارنا على أرض فلسطين،غزة

  ". نود منكم النصرة والمدد لتحرير فلسطين،التي نزفت هي دماء على طريق تحرير القدس
يسعدنا أن تشهد غزة اإلعالن العالمي لرفض : " وقال،اتوطالب هنية باستمرار مثل هذه التظاهر

 سيتم كتابة هذه ، مما يؤكد على استقاللية قرارها رغم وقوعها تحت الحصار،الحصار على الشعوب
  ".الزيارة في تاريخ غزة والشعب الفلسطيني

  22/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  شعلعباس يغادر إلى القاهرة للقاء طنطاوي وم .3
 بعد ظهر أمس رام اهللا متوجها إلى ،غادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: الضفة الغربية

العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي يوم األربعاء رئيس المجلس العسكري األعلى في 
  .الد مشعلمصر المشير حسين طنطاوي، فيما يلتقي الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خ

  23/11/2011السبيل، عمان، 
  

   المحتجزةاألموال باإلفراج عن "إسرائيل"فياض يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام  .4
 جدد رئيس الوزراء سالم فياض تأكيده على أهمية بناء الشراكة اإلستراتيجية مع االتحاد :رام اهللا

ي إدارة العملية السياسية، وتمكينها من تحقيق أهدافها، األوروبي، وتعزيز قدرته على لعب دور أساسي ف
  .1967وفي مقدمتها إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

وشدد فياض، لدى استقباله مساء الثالثاء، وزير التنمية والتعاون البلجيكي أوليفر شاستل والوفد المرافق 
لمجتمع الدولي إللزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وتطبيق قرارات له، على ضرورة تدخل ا

 وفي مقدمتها إنهاء االحتالل وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين ؛الشرعية الدولية
، وكذلك إجبارها على اإلفراج عن أموال العائدات 1967المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 

  .بية الفلسطينيةالضري
وأكد أن استمرار حجز هذه األموال يعطل قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وعلى 

  .االستمرار في عمليات البناء والتنمية
واطلع فياض الوزير الضيف والوفد المرافق، على تطورات األوضاع في فلسطين، كما وضعه في 

ا السلطة الوطنية، واإلجراءات التي تعمل على اتخاذها لمعالجة هذه صورة األزمة المالية التي تعاني منه
األزمة، وفي صورة الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية، وخاصة مواصلة الحكومة اإلسرائيلية 
وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة، في انتهاك واضح لالتفاقات الموقعة مع السلطة 

  ا يحمله ذلك من مخاطر تقويض إنجازات السلطة الوطنيةالوطنية، وم
وأشاد بالدعم الذي تقدمه بلجيكا بشكل مباشر، ومن خالل االتحاد األوروبي، معبرا عن تقديره العميق 
وامتنان الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على الدعم الذي تقدمه الحكومة البلجيكية، بما في ذلك الدعم 

  .2015-2012للسنوات ' مليون يورو71.5'مته مائة مليون دوالر المالي البالغة قي
  22/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    اهللا الثاني مبادرات سياسية جديدة  المالكي ينفي طرح عبد .5

أكد وزير الخارجية في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية رياض المالكي، أمس، أن العاهل : د ب أ
أي مبادرات "األردني الملك عبداهللا الثاني لم يحمل خالل زيارته القصيرة إلى رام اهللا، أول أمس، 

وقال المالكي لإلذاعة الفلسطينية، إنه ينفي . "سياسية جديدة بخصوص استئناف المفاوضات مع إسرائيل
د اإلشارة لذلك خالل جملة وتفصيالً كل ما تردد عن نقل عاهل األردن أي مبادرات جديدة أو حتى مجر"

  ."لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبارالمسؤولين في رام اهللا
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وأوضح أن الملك عبداهللا الثاني أبلغ عباس أنه سيزور الواليات المتحدة للقاء الرئيس األمريكي باراك 
يرغب الجانب كانون األول المقبل وأنه أراد أن يسأل عن القضايا التي /  ديسمبر19أوباما يوم 

  .الفلسطيني في إثارتها خالل هذا اللقاء
  23/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
  نجاح لقاء عباس مشعل ممكن ولكنه غير مؤكد : رزقة .6

يوسف رزقة، المستشار السياسي لقيادي حركة حماس في غزة اسماعيل هنية أن نجاح لقاء .  قال د:غزة
رزقة في تصريح له يوم الثالثاء أن المصالحة . ن دوبي %.100عباس مشعل ممكن ولكنه غير مؤكد 

في ضوء اللقاءات بين موسى أبو مرزوق وعزام األحمد في القاهرة والتي تمهد للقاء القمة بين مشعل 
وعباس أشبه بعملية شد الحبل بين جهات تشدها نحو اإليجابية يتم من خاللها تحقيق المصالحة 

   .نحو السلبية وعدم تطبيق المشاركة السياسية بين فتح وحماسوالشراكة، وبين جهات خارجية تشدها 
هنا يبرز دور أمريكا وإسرائيل التي أبلغت بحسب صحيفة معاريف الجانب المصري بأنها ": وأضاف

ستقطع العالقة مع السلطة إذا ما شكلت حكومة وحدة وطنية دون أن تعترف هذه الحكومة المشكلة 
إذا نظرنا إلى تصريحات أبو مرزوق نشعر بالتفاؤل وإذا نظرنا إلى ": زادو ."بإسرائيل وشروط الرباعية

  ."الجانب اآلخر نشعر بالتشاؤم من عدم تحقيق نتائج إيجابية
رزقة أن ذلك يتمثل في نقطتين األولى البدء بتنفيذ . وحول كيفية اختراق حالة الجمود، أوضح د

 الورقة المصرية، والنقطة الثانية اللقاء الموسع التي المصالحة وفق التفاهمات التي أجراها الوفدان حول
شاركت فيه فصائل فلسطينية أخرى للتوافق على برنامج بناء المستقبل ومواجهة التحديات وهذا يتضمن 

أنه ال تتوفر حالياً معلومات عن "وذكر  .مراجعة ملف المفاوضات وملف سبتمبر والمشاريع األخرى
صية رئيس الحكومة وكأنهما تكتما على هذا األمر وتركاه للقاء القمة بين توافق الطرفين في تحديد شخ

  ".مشعل وعباس
  22/11/2011القدس، القدس، 

  
  واإلسرائيليينال توجد حركة استثمار مشتركة بين الفلسطينيين :  لبدةأبو .7

 الثالثاء "عربيالقدس ال" لبدة لـأبو وزير االقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن  أكد:وليد عوض -رام اهللا 
 لاللتفاف على العقبات التي إسرائيليين شراكة مع تجار إلقامةبأن بعض التجار الفلسطينيين يضطرون 

  .إسرائيل يكون هناك استثمارات فلسطينية في أن الفلسطينيين، نافيا أمام إسرائيلتضعها 
 في مشاريع واإلسرائيليين هناك مجموعة من الشراكات بين بعض المستثمرين الفلسطينيين" قائال وأضاف

 لاللتفاف على القيود التي تفرضها األحيانمحددة، وهذه الشراكات هي تجارية وتستخدم في غالب 
 على تدفق السلع للجانب الفلسطيني حيث يضطر بعض الفلسطينيين المستوردين تحديدا إسرائيل

  ."إسرائيليلالستيراد عبر وكيل 
ونحن دائما نتحدث عن ميزان تجارة مختل . عبر عن استثمارات فلسطينيةوهذا ال ي" لبدة قائال أبووتابع 

 لألراضي إسرائيل وفلسطين حيث تبلغ قيمة ما يتدفق من سلع عبر إسرائيلبشكل فاضح ما بين 
 مليون 400 حوالي إلسرائيل الفلسطينية األراضي مليارات دوالر سنويا، وما يتدفق من 4الفلسطينية 
  .'دوالر سنويا
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 يقال فيه انه أن ما يمكن أشبه مشتركة هو حديث إسرائيليةالحديث عن استثمارات فلسطينية " :فوأضا
 متواضعة جدا أرقامفال يوجد هناك إال ما ندر بعض االستثمارات غير الظاهرة وهي . أكاديميحديث 

على القيود جدا، وما هو بارز هو بعض الممارسات التي يقوم بها بعض التجار الفلسطينيين لاللتفاف 
  ."إسرائيلوالعقبات والمعيقات التي تضعها 

  23/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

    مازال متمسكا بفياضعباس": األهرام" .8
أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوي لمندوب األهرام أن الرئيس الفلسطيني محمود   : أشرف أبو الهول

  .اض رئاسة حكومة التكنوقراط الفلسطينيةمازن مازال متمسكا بتولي الدكتور سالم في عباس أبو
 خالد مشعل رئيسا المكتب السياسي لحركة حماس خالل يوانه ال صحة لما يتردد عن انه سيعرض عل

 يكون له نائبان أحدهما من غزة أن ي هو شخصيا رئاسة الحكومة علي يتولأنلقائهما غدا بالقاهرة 
 تشكيل الحكومة ي اجتماع الغد لن يركز علأن األهرام وقال المصدر لمندوب .واآلخر من الضفة الغربية

كما يتردد ولكن سيتم خالله اطالع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس علي الخطوات السياسية 
 في عملية السالم اإلسرائيلي التي تدرس السلطة الفلسطينية القيام بها لمواجهة التعنت واإلستراتيجية

  .عتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمن الدولي االيوإخفاق مساعي الحصول عل
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة قال المصدر أن الرئيس أبو مازن سيطرح علي مشعل استئناف 

 للشعب اإلستراتيجية بحث القضايا أناللقاءات بشأنها بين وفدي فتح وحماس خالل الفترة المقبلة معتبرا 
  .اس وفتح والسلطة الفلسطينية بهذا الخصوص يحتمل األولوية حالياالفلسطيني والتنسيق بين حم

  23/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

   عرًضا لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلةتلقيهزياد أبو عمرو ينفي  .9
نفى النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية : رام اهللا
بقة، تلقيه عرضا من حركة فتح أو حركة حماس لتولي رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة، مؤكدا السا

أن ما يروج في " قدس برس"وأكد عمرو في تصريحات خاصة لـ  .استعداده لدراسته أي عرض يقدم له
، بخصوص تقديم عرض له بالمشاركة في الحكومة "ال أساس له من الصحة"بعض وسائل اإلعالم 

القادمة المزمع اإلعالن عنها بعيد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي 
  .لحركة حماس خالد مشعل الخميس القادم

  22/11/2011قدس برس، 
  

   بإطالق سراح الصحفية المقدسية سلهباالحتاللحكومة هنية تطالب  .10
الفوري والسريع عن الصحفية إسراء سلهب مراسلة طالبت الحكومة الفلسطينية في غزة باإلفراج : غزة

  .في مدينة القدس المحتلة، وزمالئها الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل" القدس"فضائية 
أعرب المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة عن رفضه الشديد العتقال الصحفية المقدسية إسراء سلهب 

انتهاك صارخ بحق اإلنسانية والقوانين "ئية، معتبراً ذلك في قناة القدس الفضا" أحرار"مقدمة برنامج 
نسخة عنه، أن اعتقال " قدس برس"وأكد المكتب في بيان له، تلقت  ".الدولية وحتى القوانين اإلسرائيلية
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يأتي في إطار سياسة القمع وتكميم األفواه التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق "الصحفية سلهب 
  ".يل من كرامتهم وحريتهم المسلوبة أصال بفعل ممارساته الهمجيةالفلسطينيين، بهدف الن

  22/11/2011قدس برس، 
  

   الرنتيسي ويزور عائلة الشيخ خليل برفحاالستشهاديهنية يقرر بناء منزل  .11
قرر رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية الثالثاء اعادة بناء منزل االستشهادي حامد الرنتيسي              : غزة

التي أسر خاللها الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، والذي بادلته المقاومة          " الوهم المبدد "ة    أحد منفذي عملي  
وأعلن هنية عن هذه المكرمة خالل زيارة قام بها برفقـة عـدد مـن                .مع مئات األسرى قبل نحو شهر     

استشهد و .الوزراء والنواب وقادة من حماس لبيت الرنتيسي بحي البرازيل بمحافظة رفح جنوب القطاع             
، وعاد باقي المنفـذين     2006 يونيو   25حامد مع زميله محمد فروانة أثناء تنفيذ عملية الوهم المتبدد في            

  .وقد أسروا الجندي شاليط
كما زار هنية منزل عائلة الشيخ خليل والتي ارتقى خمسة من أبنائها شهداء كان آخرهم قبل نحو ثالثـة                   

ت الجهاد على هذه األرض، ونجلس مع أم صابرة قدمت خمسة           نحن اليوم في بيت من بيو     "وقال   .أسابيع
من خيرة أبنائها في سبيل تحرير القدس، حتى أصبحت اليوم رمزا للشموخ والتـضحية، وإن وصـفها                 

وأوضح هنية أن هذه الزيارة هـي زيـارة الواجـب            ".بخنساء فلسطين قليل، فإنها أكثر من ذلك بكثير       
  .ن في طريق الجهاد حتى نستعيد الحقوق واألرض ويقام العدلوالوفاء والتأكيد على أننا ماضو

أبنائي لم يموتوا طالما أمثال هنية بيننا، فـو اهللا زيارتـه فخـر لـي                "وخاطبت والدة الشهداء الحضور     
  ".وألوالدي، وأؤكد لكم أن الشهداء تركوا خلفهم أبناء سيسيرون على نفس الطريق

  23/11/2011وكالة سما االخبارية، 
  

   قطاع غزةى إل من سيناء  التكفير والهجرة اخلية غزة تنفي هروب قادةد .12
 نفت وزارة الداخلية في حكومة غزة أمس ما نشرته صحيفة اليوم السابع عن هروب قادة  :  أ ش أ -  غزة

 الحدود بين أن الغصين إيهابوقال الناطق للوزارة   . قعبر األنفا قطاع غزة ىمنظمة التكفير والهجرة إل
 أن مصادر أمنية إلىمشيرا ,  قطاع غزةى ولم يدخل أي منها إل"منضبطة جيدا"غزة ومصر مصر 

  ." في سيناء ولم يتوجهوا لغزة"التكفير والهجرة"مصرية أكدت أنها تالحق قادة 
  23/11/2011األهرام، القاهرة، 

  
   فتح وحماس على حكومة من دون صبغة سياسية حزبيةبين توافق : الشرق األوسط .13

من مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن حركتي فتح » الشرق األوسط«علمت : صالح النعامي: غزة
ورئيس ) أبو مازن(وحماس اتفقتا خالل المشاورات التحضيرية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

تقالية المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، المقرر غدا في القاهرة، على أال تكون الحكومة االن
وحسب مصادر . التي سيعلن عن تشكيلها بعيد اللقاء ذات صبغة سياسية حزبية، بل حكومة تكنوقراط

فلسطينية مطلعة فإن هذا التوافق يهدف إلى تقليص تأثير الضغوط السياسية التي ستمارسها األطراف 
  .لحكومة الجديدةالخارجية ال سيما اللجنة الرباعية بشروطها األربعة الداعية لالعتراف، على ا
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وأوضحت المصادر أن الحكومة ستشكل من تكنوقراط، مما يمكن الحكومة من هامش مرونة على 
الساحة الدولية، ويحرم إسرائيل والواليات المتحدة من الذرائع لتبرير اإلقدام على خطوات عقابية ضدها، 

رغم من أن المرشح الرائد وعلى ال. على اعتبار إنها ستخلو من ممثلين عن حركات وأحزاب سياسية
لتشكيل الحكومة القادمة هو الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني، وبدرجة أقل 
رجل األعمال الفلسطيني مازن سنقرط، فإن مصادر فلسطينية لم تستبعد أن يطرح الرئيس عباس نفسه 

ل من تسويغ اتخاذ أي إجراءات ضد كمرشح لتشكيل الحكومة القادمة، للحيلولة دون تمكين إسرائي
  . الفلسطينيين في المرحلة المقبلة

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الخطوات سيساعد دول االتحاد األوروبي على اتخاذ مواقف مستقلة 
وأوضحت المصادر أن تولي عباس رئاسة الحكومة يعني . عن الموقف األميركي في ما يتعلق بالحكومة

.  بشروط اللجنة الرباعية، على اعتبار أن عباس أعلن في السابق التزامه بهذه الشروطأنها تعترف ضمنا
وأشارت المصادر إلى أنه يتوجب أن يخدم طابع الحكومة العتيدة، التحرك الفلسطيني في المؤسسات 
الدولية الهادف بشكل أساسي للحصول على اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين من جهة، ولمحاصرة 

  .سرائيل وعزلها دوليةإ
  23/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  خالد مشعل في عمان نهاية الشهر الجارى: بركةعلي  .14

قال ممثل حركة حماس فى لبنان على بركة إن االتصاالت مع األردن جارية الستكمال ترتيبات                :وكاالت
وأكد بركة   . الشهر الجارى  زيارة رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل بعد الخامس والعشرين من          

أن ترتيبات الزيارة شبه جاهزة بانتظار تحديد الموعد المناسب للطرفين، مشيرا إلى أن مشعل سـيلتقى                
  .خالل الزيارة رئيس الوزراء األردنى عون الخصاونة وكبار المسئولين األردنيين

  21/11/2011موقع الجئ نت، 
  

  ين في تطبيق المصالحة بين الحركتالمحاصصةلجبهة الشعبية ترفض ا .15
قال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن فصيله :  صالح النعامي-غزة

وأضاف أنه . رفض مبدأ المحاصصة بين فتح وحماس في االتفاق على بنود تطبيق المصالحة الفلسطينية
، »الحكومة العتيدة المنوي تشكيلهالم يتضح بعد إذا ما ستشارك الفصائل في تسمية رئيس وزراء «

يقاطع قسم كبير من «وتوقع الغول أن .  مشعل-مشيرا إلى أن كافة األمور ستتضح عقب لقاء عباس 
، موضحا أن تسمية رئيس »الفصائل تسمية رئيس الوزراء إذا ما تمت المحاصصة بين الحركتين

صة فإن الفصائل كافة بما فيها الشعبية الوزراء إذا طرحت على الفصائل بعيدا عن الثنائية والمحاص
  .ستشارك في التسمية

  23/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   في ما يخص لقاء عباس ومشعل"الحذربالتفاؤل "ينصح شعث  .16
في ما » بالتفاؤل الحذر« نبيل شعث إنه ينصح "فتح" قال مفوض العالقات الخارجية لحركة :رام اهللا

  ."لن يتم انجاز كل شيء في اجتماع واحد« الى أنه يخص لقاء عباس ومشعل، الفتاً
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: موضوعين رئيسيين مطروحان على جدول أعمال اللقاء« امس بأن "صوت فلسطين"وصرح شعث لـ 
الظرف «وأشار إلى أن . »األول تنظيمي يتعلق بتنفيذ اتفاق المصالحة، واآلخر هو الموضوع السياسي

االعتراض القانوني "، وقال إن »لفلسطينية النجاز المصالحةالعربي والدولي يضغط على كل القيادات ا
الوحيد للجنة العضوية في مجلس األمن هو االنقسام الفلسطيني وعدم سيطرة حكومة واحدة على الضفة 

  ."الغربية وقطاع غزة
 23/11/2011الحياة، لندن، 

  
  الجهاد اإلسالمي تدعو إلى تظاهرة حاشدة دعماً للقدس .17

 للمطالبة ، في مدينة غزة يوم الجمعة المقبل،لجهاد اإلسالمي لتظاهرة جماهيريةدعت حركة ا: غزة
 ،نسخة عنه أمس الثالثاء» السبيل« في بيان صحفي وصل ،وذكرت الحركة .بحماية مدينة القدس المحتلة

   .أن التظاهرة تتزامن مع مسيرات مليونية ستنطلق في عدد من الدول تضامنا مع الشعب الفلسطيني
وقال القيادي في الحركة  .زت الجهاد في دعوتها على اعتبار هذه التظاهرة فعالية وطنية وشعبيةورك

إن المشاركة ستكون لكل الجماهير الفلسطينية، وإن المسلمين في كل أنحاء العالم «: محمد الحرازين
  .»يتلهفون شوقاً لتحرير المسجد األقصى وشد الرحال للصالة فيه

  23/11/2011السبيل،عمان، 
  

  ن يستخدم في غير مكانهأفي لبنان   الفلسطينيللسالحال نريد : األحمدعزام  .18
والمشرف العام على الـساحة اللبنانيـة       " فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة      : محمد دهشة  -البلد  

 عزام االحمد ان الترتيبات النجاح اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني ابو مـازن ورئـيس المكتـب                
السياسي لحركة حماس خالد مشعل يوم الخميس المقبل في القاهرة قد انجزت بالكامل ونحن مرتـاحون                

وواضحة بين الجانبين تركز على الجوانب السياسية فـي         .. لذلك، معلنا عن اعداد ورقة تفاهمات محددة      
ل الـسلطة   مـستقب ووضـع منظمـة التحريـر،       وآفاق المستقبل الفلسطيني،    وظل انسداد عملية السالم،     

  . ومن ثم معالجة العثرات التي برزت في طريق تنفيذ االتفاق.. الى اين نحن ذاهبونوالفلسطينية، 
وقال االحمد على هامش حفل التكريم الذي اقامته النائب بهية الحريري في مجدليون على شرف رئـيس                 

 على على تنظيم اوضاع     اننا عازمون .. مجلس ادارة مؤسسة الشهيد ياسر عرفات ناصر القدوة واعضائه        
المخيمات الفلسطينية في لبنان، فالسالح الفلسطيني ال نريد ان يستخدم في غير مكانه كما استخدم في نهر                 
البارد وان ال تكون المخيمات مصدر ازعاج للشعبين اللبناني والفلسطيني، لذلك نعمل على اعادة تنظـيم                

يام بحفظ األمن داخل المخيمات وفق ما هـو متفـق          وضع قواتنا بحيث تكون موحدة، مهمتها واضحة الق       
عليه مع الحكومة اللبنانية وبتنسيق كامل معها ونحن على اتصال مع قيادة الجيش اللبنـاني حـول هـذا                

  .الموضوع ووصلنا الى اللمسات األخيرة في ترتيب هذا الوضع
 21/11/2011موقع الجئ نت، 

  
  ة في رام اهللا وجنين من عناصر الجبهة الشعبي17االحتالل يعتقل  .19

 من عناصـر الجبهـة الـشعبية فـي          17اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء،        : جنين
ـ      و .محافظتي رام اهللا وجنين    ، أن حملة اعتقاالت واسعة شـنها       'وفا'ذكرت مصادر في الجبهة الشعبية ل
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ل والعبث بمحتوياتهم في جنـين ورام       االحتالل فجرا في صفوف الجبهة الشعبية حيث تمت مداهمة مناز         
 من عناصـر    17الجيش اعتقل في جنين ورام اهللا فجر اليوم         'وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية ذكرت أن       .اهللا

  .'الجبهة الشعبية
 22/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   البداويبمخيملفلسطيني يوم التضامن مع الشعب ا في اًتنظم مهرجانالجبهة الديمقراطية  .20

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مهرجاناً في مخيم البداوي لمناسبة يوم التضامن : البداوي
وتحدث امين سر حركة فتح في الشمال ابو جهاد فياض الذي عرض  .العالمي مع الشعب الفلسطيني

. الل في المجلس الوطني في الجزائرمراحل تطور القضية الفلسطينية وصوالً الى ذكرى اعالن االستق
ودعا طنوس شلهوب، . واكد ان القيادة الفلسطينية مصرة على إتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء االنقسام

. باسم الحزب الشيوعي اللبناني، الى حوار وطني فلسطيني للوصول الى توافق بين جميع الفصائل
وأكد عضو قيادة الجبهة . نسانية كاملة للشعب الفلسطينيوطالب الحكومة اللبنانية باقرار الحقوق اال

الديمقراطية ابو لؤي اركان ان االعتراف بفلسطين في منظمة االونيسكو خطوة هامة على طريق 
وطالب االونروا بتأمين العالج الكامل . االعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في االمم المتحدة

  .ألصحاب االمراض المستعصية
  23/11/2011تقبل، بيروت، المس

  
   في حال أقدمت على تفكيك البؤر االستيطانية العشوائيةنتنياهوحكومة بحل يهدد ليبرمان  .21

تباينت تحليالت معلقي الشؤون الحزبية في إسرائيل في قراءة تهديدات زعـيم            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 بحل االئتالف   ، التي توعد فيها   ليبرماناليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور      » إسرائيل بيتنا «حزب  

 بما  ؛الحكومي في حال أقدمت الحكومة على تفكيك البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة             
وبينما رأى البعض أن هذه التهديدات ليـست سـوى          . فيها تلك التي حددت المحكمة العليا مهلة لتفكيكها       

اجتذاب مزيد من أنـصار اليمـين المتطـرف لحزبـه تمهيـداً             عرض عضالت من ليبرمان يريد منه       
رأى آخرون أن ليبرمان ربما أخذ يـشتم رائحـة انتخابـات            فيما  لالنتخابات العامة المقررة بعد عامين،      

وكان ليبرمان أعلن مساء أول من أمس أنه يشترط بقاء حزبه في االئتالف الحكومي، وهو ثاني                 .مبكرة
، أي تلك التي أقيمت من دون تصريح رسمي مـن           »لبؤر االستيطانية العشوائية  ا«أكبر حزب فيه، بإبقاء     

  .متحدياً بذلك قرار المحكمة العليا تفكيك األولى حتى صيف العام المقبل الحكومة،
واستهجنت أوساط في االئتالف الحكومي تهديدات ليبرمان وتوقيتها، علماً بأنه أعرب قبل أسبوعين عن              

وال يوجد ما يدعو إلـى فـرط عقـد          «حالية ستصمد حتى موعد االنتخابات المقبلة،       ثقته بأن الحكومة ال   
عـن  » يديعوت أحرونوت «ونقلت صحيفة   . ، مضيفاً أن حزبه يشكل الحلقة األقوى فيه       »االئتالف الحالي 

الحاكم قولهم إن دوافع تهديدات ليبرمان مردها سعيه لتتويجه زعيماً لمعسكر           » ليكود«وزراء من حزب    
ونقلت الصحيفة عن أحد القريبين من نتانياهو أن األخير ال يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد                . يناليم

  منذ متى مثل هذا االهتمام بالمستوطنات من جانب ليبرمان، وهـو الـذي يعلـم أن المحكمـة                  : متسائالً
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ـ » مغـرون «استجابت لطلب الحكومة إمهالها نصف عام إليجاد حل مالئم لمـستوطنة             ي اعتبرتهـا   الت
  .المحكمة غير شرعية ينبغي تفكيكها

 23/11/2011، الحياة، لندن
 

   قانون يشدد العقوبات على الصحافيينمشروعالكنيست االسرائيلي يقر  .22
 أقر الكنيست االسرائيلي مساء االثنين في قراءة اولى مشروع قـانون مثيـراً              : أ ف ب   -القدس المحتلة   

ويزيد مشروع القانون، الذي يحظى بدعم اليمـين        . ة الصحافيين للجدل حول الصحافة على رغم معارض     
» تـشهير «واليمين المتطرف، من العقوبات القاسية على الصحافيين الذين يكتبون مقاالت تعتبر بمثابـة              

وحـصل   .»فايـسبوك «سواء أكان في الصحافة المكتوبة ام عبر االذاعة والتلفزيون ام حتى على موقع              
  . نائباً يتألف منهم الكنيست120 من اصل 31 نائباً مقابل معارضة 42ييد مشروع القانون على تأ

وانتقد مئات من الصحافيين، بينهم مقدمو برامج معروفون في االذاعة والتلفزيون، مشروع القانون هذا،              
  .منددين بالتهديدات التي تطاول حرية الصحافة، وذلك اثناء تجمع غير مسبوق االحد في تل ابيب

  23/11/2011،  لندنالحياة،
 

   على الضعيف وضعيف على القويقوياإلعالم العبري : الزعبي .23
  قـانون  علىعارضت النائبة حنين زعبي، من التجمع الوطني الديمقراطي،         : زهير أندراوس  - الناصرة
، إال أنها أكدت على ضرورة وجود إعالم قوي يكسر الصمت ويالحق مؤسـسات              حرية الصحافة تحديد  

  .يرة إلى أن اإلعالم اليوم يدفع ثمن لعبة شارك فيهاالقوة، مش
 اإلعالم اإلسرائيلي بأنه قوي على الضعيف وضعيف على القـوي، وبالنتيجـة فـإن                الزعبي ووصفت

اإلعالم يدفع اآلن ثمن اللعبة التي تعاون معها وشارك فيها بـدافع الموافقـة األيديولوجيـة والالمبـاالة                  
أنه بالرغم من ذلك فهي تعارض القانون، مشيرة إلى أن العرب بالـذات             وتابعت  . واإلحساس بالغطرسة 

  .يواجهون التحريض اإلعالمي ضدهم
 23/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   تغيير عالقتها بحركة حماستدرس "إسرائيل" ":معاريف" .24

ارة كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر صباح اليـوم أن المنظومـة األمنيـة اإلسـرائيلية ووز                
الخارجية تجري في اآلونة األخيرة نقاشات محورها بحث إمكانية تغيير عالقة إسرائيل بحركة حمـاس               
في ظل النزعة التي باتت تتعاظم في أوساط المجتمع الدولي لتغيير العالقة السلبية تجاه حمـاس مقابـل                  

  . ية سياسيةالتحركات الدبلوماسية لتقريبها من الجهات المعتدلة األمر الذي يعطيها شرع
وأشارت الصحيفة إلى أن موضوع العالقة مع حركة حماس طرح في إطار نقاشات موسعة تجري بـين                 

 وذلك على ضوء اتفاق المصالحة الفلسطينية واالتصاالت الجارية إلقامـة           ،مسئولين الكبار في إسرائيل   
دمت أسئلة فيما يتعلـق  وأضافت الصحيفة أنه خالل النقاشات ق  . حكومة وحدة وطنية بين السلطة وحماس     

بالعالقة المتبادلة التي يجب تجريها إسرائيل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشمل على ممثلين مـن                
ودراسة هل يمكن إلسرائيل أن تسمح لحماس بلعب دور في االنتخابـات فـي الـسلطة                , حركة حماس 

  . الفلسطينية المنوي إجرائها منتصف العام المقبل
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, حيفة عن مسئولين إسرائيليين تأكيدهم أن هناك إمكانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية            ونقلت الص 
ولكن عن محاولة دراسـة     , وأن الحديث اآلن ال يدور عن مطالبة السلطة الفلسطينية بالتخلي عن حماس           

أوضـحت  و. الشروط التي تستطيع إسرائيل التعاون خاللها مع حكومة فلسطينية تكون حماس جزء منها            
معاريف أنه من خالل النقاشات التي تجري في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أن حماس باتت تحظـى                 

إلى جانب سيطرتها على قطاع غزة واجتهادها لضبط األوضـاع األمنيـة            , بشرعية في المجتمع الدولي   
  . باستثناء أحداث محدودة

خشى إسرائيل من أن تخلق واقع أسوء من القـائم          والسبب الثاني هو ازدياد قوة اإلخوان المسلمين التي ت        
, علما أن المجلس العسكري األعلى يحاول تقريب حماس على حساب اإلخوان المسلمين           , حاليا مع حماس  

وهذه الجهود تتم بدعم من جهات في المجتمع الدولي الذين يفضلون سيطرة المجلس العسكري بدال مـن                 
ة على الصعيد الدولي لتقريب حماس من الجهات المعتدلـة فـي            كما أن هناك أنشطة دبلوماسي    , اإلخوان
وخالل النقاشات طرحت أسئلة حول هل ستطلب إسرائيل والواليات المتحـدة مـن الحكومـة               . المنطقة

الفلسطينية الجديد االعتراف بشروط اللجنة الرباعية الدولية التي تشمل االعتراف بإسرائيل ونبذ العنـف              
, وأشارت الصحيفة إلى أن أصوات باتت تتعالى تطالب بخفض سقف الشروط          . قعةوقبول االتفاقيات المو  

  . وبحث إمكانية أن تعترف الحكومة الفلسطينية الجديدة بإسرائيل واالتفاقيات الموقعة
وبحسب مسئولين سياسيين أمريكيين فإن المحادثات مع المسئولين المـصريين تتمحـور حـول تحديـد                

وحسب اعتقادهم فإن هذا الموقف سـيتم       , ة الفلسطينية الجديدة االلتزام بها    الشروط الواجب على الحكوم   
بلورته خالل مفاوضات بين مسئولين إسرائيليين وأمريكيين يتم في نهايتها اعتراف بالحكومة الفلسطينية             

  .الجديدة
  23/11/2011، عكا اون الين

  
  "ليفني" ضد نشطاء من كاديما ينظمون مظاهرة: ةالقناة السابعة اإلسرائيلي .25

أفادت القناة السابعة اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني صباح اليوم عن تنظيم نشطاء حـزب كاديمـا                
" تـسيفي ليفنـي  "لتظاهرة، يوم غداً األربعاء، أمام منزل رئيسة الحزب وزعيمة المعارضة اإلسـرائيلية     

. الحزب في اسـتطالعات الـرأي  لالحتجاج عن إدارتها للحزب، والتسبب في تراجع المعارضة وشعبية          
وحسب القناة، يهدف منظمو المظاهرة إلى النهوض بالحزب وإعادتـه إلـى مكانتـه بـين الجمهـور                  

إن الحزب تراجع إلى الخلف في استطالعات الرأي،        "اإلسرائيلي، حيث نقلت عن أحد منظمو المظاهرة،        
  ". وسائل اإلعالم التابعة للمعارضة وال توجد اليوم معارضة فعالة بعد إغالق؛وان وضعه أصبح سيئاً

  23/11/2011، عكا اون الين
 

  "إسرائيل"تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة في  .26

 معطيات جديدة، وصـفت     "إسرائيل" نشر اتحاد مراكز المساعدة لمكافحة العنف ضد المرأة في           :وكاالت
مال التحرش الجنسي فـي     بالصعبة وبالغة الخطورة عن ارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة واألطفال وأع          

  .)2009(مقارنة مع عام % 16نسبة ) 2010( العام الماضي ، إذ بلغت في)إسرائيل(
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بأنها تنطوي على صـورة     " ميخال روزين "وبينت المعطيات التي وصفها مدير اتحاد مراكز المساعدات         
تهن في الماضي    شكوى وصلت من نساء لم يتم معالج       7858أن  حيث  صعبة ومقلقة للمجتمع اإلسرائيلي،     

  . عبر مراكز خاصة ولم يتوجهن لتقديم شكوى في محطات الشرطة اإلسرائيلية
، بشكل غير مسبوق، وذلك في أعقـاب محاكمـة          2011ونشر االتحاد معطيات تناولت شهر يناير عام        

جل خالل الـشهر     س وقدالرئيس اإلسرائيلي السابق بتهم التحرش الجنسي واالغتصاب،        " موشيه كتساف "
 873بلغـت حـوالي     فروة في عدد الشكاوى المقدمة لالتحاد نتيجة التعرض ألعمال عنف واغتصاب،            ذ

 شكوى خـالل    750بشكل مخالف لمتوسط معدل تقديم الشكوى الذي يصل إلى          وذلك  شكوى في الشهر،    
مـن الـشكوى    % 42من المشتكين هم قاصرين وأطفـال، و      % 67وأفادت المعطيات أن    . الشهر الواحد 

أي حـوالي ربـع     % 23.4تضمنت شكوى اغتصاب جماعي، و    % 6عمال اغتصاب وعنف، و   تضمنت أ 
من الشكاوى تحـدثت عـن أفعـال مـشينة     % 18 .المشتكين قالوا أنهم تعرضوا للعنف من قبل أقاربهم   

  . وتحرش جنسي في العمل أو في الجيش
 18ن تحت سـن     وأورد التقرير معطيات وصفت بالصعبة، اشتملت على اعتداءات ضد أطفال وقاصري          

قـالوا أنهـم تعرضـوا      % 34، و 2010من منهم تقدموا بشكوى إلى االتحاد في عـام          % 67عام، وأن   
  . عام12العتداءات وهم في سن 

 23/11/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   في القطاع الزراعي اإلسرائيلي نتيجة األمطار األخيرةشيكلخسائر تقدر بعشرة مليون  .27

ن صندوق تأمين الكوارث الطبيعية في القطاع الزراعي االسرائيلي عـن           كشف تقرير ملخص صادر ع    
خسائر وأضرار كبيرة تقدر بعشرة مليون شيكل لحقت بالقطاع الزراعي في إسرائيل، نتيجـة لإلمطـار                
العاصفة التي هطلت األسبوع األخيرة، وتسببت في إتالف المزروعات في آالف من الدونمات الزراعية              

وقد اتضح من خالل التقرير بأن معظم الضرر تركز بشكل كبيـر فـي              .  في إسرائيل  في أنحاء متفرقة  
 دونـم  1500، حيث اتلف ما يقارب من   "عسقالن"ومدينة  " كريات مالخي "المناطق الزراعية الواقعة بين     

 دونم من الخضروات مزروعة في أراضي مفتوحة، بما في ذلك محاصيل            2000من ثمرة الفرسمون، و   
وأشار التقرير أيضاً بان الضرر الرئيسي قد حصل نتيجة االضـرار التـي   . نجان والملفوفالخس والباذ 

سببها البرد علي القشرة الخارجية للفواكه والخضروات، ووفقا للتقديرات األولية فان حجم الضرر الناتج              
  . مليون شيكل10يقدر بحوالي 

   23/11/2011، عكا اون الين
  

   لمواجهة هجوم بيولوجيستعدت "إسرائيل: "جيروزاليم بوست .28
وقد أطلق على المناورة التي     , تستعد إسرائيل إلجراء مناورة تحاكي تعرض إسرائيل لهجوم غير تقليدي         

أن التـدريبات تـستمر     " ليم بوست اجيروز"وذكرت صحيفة   ". 6لهب برتقالي "تنطلق األسبوع المقبل اسم     
حيث يتم في التدريبات محاكـاة النتـشار مـرض          , من األسبوع المقبل  " األربعاء والخميس "لمدة يومين   

وبالدرجة األولـى  , بيولوجي معدي بعد تعرض إسرائيل لهجوم بيولوجي وإصابة مدن في مناطق الشمال  
ووفق الصحيفة سيتم خالل المنـاورة اختبـار جاهزيـة          . العفولة وطبريا والناصرة ومناطق في الجليل     
والـشرطة  , إلى جانب المجـالس المحليـة     , الجبهة الداخلية وزارات الدفاع والخارجية والبيئة والصحة و     
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وأقامت السلطات المحلية مركز عالجية ووقايـة جماعيـة     . وخدمات اإلطفاء والمستشفيات وسلطة المياه    
وسيتم تـوفير القـدرة     , وهي محاكاة لتوفير العالج الوقائي للسكان الذين يشتبه بتعرضهم لتفشي المرض          

مساعد وزير الجيش لشئون    " زئيف سنير "وقال العميد   .  مريض يوميا  5000لكل مركز على عالج نحو      
إن وزارته تعتزم إجراء مزيد من التدريبات اإلضافية في مجـال           "المواد الكيماوية والبيولوجية والنووية     
  ".الهجمات غير التقليدية في العام القادم

  23/11/2011، عكا اون الين
  

  العام الماضيخالل المخدرات والعقاقير بين اإلسرائيليين  تعاطي ارتفاع كبير في "إسرائيل" .29
سجل في إسرائيل خالل العام الماضي ارتفاع كبير في تعاطي المخدرات والعقاقير بين مختلف الفئـات                

ويعتبـر عقـار    %. 76وغيرهـا   " كون سـيرتا  "و" الريتالين"العمرية، حيث بلغت نسبة استخدام عقاقير       
لعصبي ويؤثر على المواد الكيماوية في الدماغ واألعـصاب ويـستخدم لعـالج             منبه للجهاز ا  " الريتالين"

وأوضحت وزارة الصحة اإلسرائيلية أن هناك زيادة في        . اضطراب نقص االنتباه ولعالج اضطراب النوم     
استخدام البالغين لهذه العقاقير عن األطفال، وحسب المعطيات سجل ارتفع في تعاطي الجرعة اليومية من               

 مريض إسـرائيلي    55وأضحت المعطيات أن هناك حوالي      .  ميلي غرام  90 إلى   60ريتالين من   عقار ال 
 الف مريض يعاني من مشاكل في التركيز جراء تنـاول هـذا             100وان حوالي   , يتعاطى عقار الريتالين  

بتـاح  "رئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى       " إيزيس مانور "إلى ذلك نقلت صحيفة هآرتس عن       . العقار
، تأكيده أن معظم األطفال يتعاطون المخدرات بزيادة بالغة، داعياً للحد من خطر هـذه المخـدرات                 "اتكف

  .على األطفال
  23/11/2011، عكا اون الين

  
  القدسشمال غرب مدينة " بيت سوريك"محطة تحلية مياه تعد األكبر في العالم في قرية تدشين  .30

شمال " بيت سوريك "نية التحتية لموقع تحليه المياه في قرية        اإلسرائيلية بتدشين الب  " أكرشتاين"بدأت شركة   
.  مليار شيكل، والتي من المتوقع أن تكون األكبر من نوعها فـي العـالم              1.5غرب مدينة القدس، بتكلفة     

إن موقع التحلية سـيعمل     "نائب مدير التطوير في الشركة،      " ميكي ترجمان "ونقلت صحيفة معاريف عن     
أن هذا الموقع يحتاج لمسورتين تؤدي بمياه البحـر إلـى موقـع             "، موضحاً   "طورةبتكنولوجيا حديثة ومت  

أنـه مـن    " ترجمـان "وأضـاف   ". التحلية وماسورة إضافية تؤدي بمياه البحر المستعملة إلى البحر ثانيةً         
 مليون كوب من المياه في العام، علماً بأن هذه الكمية نصف الكمية التي تسحبها               150المفترض أن يوفر    

  .سرائيل من محطة طبريا في األعوام األخيرةإ
  23/11/2011، عكا اون الين

  
   في مدينة القدس انتقلت إلى األحياء ومن بيت إلى بيت  االستيطانمعركة : محافظ القدس .31

اطلع محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني، امس، الوفد البرلماني األردني الذي يزور األرض : القدس
 الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة والمعاناة التي يكابدها المقدسيون جراء الفلسطينية بصورة

إن المقدسيين باتوا مطاردين في بيوتهم : وقال الحسيني خالل استقبال الوفد. سياسات االحتالل التعسفية
اآلن في وان معركة االستيطان في مدينة القدس انتقلت إلى األحياء ومن بيت إلى بيت كما هو حاصل 
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وأشار إلى أن من يتحكم بالسياسة اإلسرائيلية في المدينة المقدسة في هذه  .حي الشيخ جراح وبلدة سلوان
في » مدينة داوود«المرحلة شديدة الخطورة هي جمعية العاد االستيطانية التي تعمل على تجسيد أكذوبة 

لى االستيالء على ممتلكات ، وهو مصطلح تلمودي يهدف ا»الحوض المقدس«منطقة ما أطلقت علية 
الفلسطينيين في مناطق البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح وواد الجوز مرورا بجبل الزيتون، وإنشاء 

  .حزام استيطاني يعزل األحياء المقدسية المتبقية وبالتالي تفريغها من سكانها األصليين بشكل طوعي
  23/11/2011الدستور، عّمان، 

  
  يارة عبد اهللا الثاني لرام اهللا بادرة تاريخية ز: شخصيات فلسطينية .32

رحبت قطاعات شعبية ورسمية من أبناء الشعب الفلسطيني بزيارة الملك عبد اهللا :  جمال جمال-القدس 
الثاني الى رام اهللا واعتبرتها دعما ومساندة للشعب والقيادة الفلسطينية في مساعيها الرامية الى إنهاء 

ة الفلسطينية وعاصمتها القدس ومساندة مباشرة لمساعي القيادة لالعتراف بالدولة االحتالل وإقامة الدول
  .وحدودها وعاصمتها في االمم المتحدة

اعتبر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية المحامي احمد الرويضي زيارة الملك عبد اهللا الثاني لالراضي 
نٍ ومدلوالت وبالنظر الى توقيتها السياسي في هذه الفلسطينية بأنها تاريخية بالنظر الى ما تحمله من معا

اللحظة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة مع تقديم الطلب الفلسطيني لالمم المتحده 
لالعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في االمم المتحدة، وما يحدث في القدس من انتهاكات 

  .لمقدسات وخاصة المسجد االقصى المباركباالعتداء على االمالك والعقارات وا
وقال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ الدكتور 
عكرمة صبري ان هذه الزيارة لها وقع وأهمية كبيران وتوضع في سياق التنسيق والعمل األردني 

  . الفلسطيني المشترك
  23/11/2011الدستور، عّمان، 

  
  يتعرضون لحملة تنكيل وعزل" ريمون"أسرى : نادي األسير .33

تعرض األسرى في سجن ريمون، ظهر أمس، إلى هجمة شرسة من قبل إدارة السجون : رام اهللا
 أسيرا، وذلك بحجة البحث عن اجهزة 120 اللذين يضم كل واحد منهما 4+3اإلسرائيلية طالت قسمي 

  ).تلفونات(اتصال 
األسرى تفاجؤوا باقتحام قوات كبيرة من الجنود السجن وتفتيش " األسير، أمس، أن وأوضح بيان لنادي

  ".الغرف والعبث بمحتويات األسرى وتكسير بعض الحمامات والممتلكات
تم االعتداء على األسرى بالضرب والتنكيل والعزل، وفرض بعض العقوبات بتقليل "إنه : واضاف البيان

  ".عتين والتهديد بمنع الزياراتالفورة إلى ساعة واحدة بدل سا
  23/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
  االحتالل يقتلع مئات األشجار جنوب قلقيلية .34

اقتلعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء مئات أشجار الزيتون والبرتقال في : الضفة الغربية
ير المجلس القروي عبد الكريم أيوب وقال سكرت. قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
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 شجرة زيتون وعشرات أشجار البرتقال وعددا من البيوت 400إن جرافات االحتالل اقتلعت أكثر من 
وأضاف أيوب أن قوات االحتالل أبلغت المجلس القروي بنيتها بناء مقطع جديد . البالستيكية غرب القرية

 الجدار الجديد يحرم أهالي القرية من آالف الدونمات التي لجدار الفصل العنصري بالقرية، مشيرا إلى أن
  .المقامة على أراضي القرية» اورنيت«يقتطعها لصالح مستوطنة 

  23/11/2011السبيل، عّمان، 
  

  االحتالل اإلسرائيلي يشن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية .35
ات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في كل قامت قوات االحتالل بحملة اعتقاالت واقتحام: الضفة الغربية

  .من الخليل ونابلس وجنين، فجر أمس الثالثاء
واقتحمت عشرات اآلليات العسكرية، مدعومة بالعشرات من جنود االحتالل، مدينة جنين ومخيمها وأكثر 

زل، من عشر قرى في القضاء فجر أمس، واعتقلت ثمانية مواطنين وأحدثت خرابا في أكثر من ستة منا
  .كما نصبت الكمائن في أكثر من محور

 نابلس، قرب مدخل -وتوغلت قوات االحتالل في بلدة جبع ونصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين
  .البلدة وشرعت في تفتيش المركبات الليلة الماضية

وفي مدينة الخليل داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدات جنوب المحافظة؛ حيث أفادت مصادر 
فلسلطينية أن قوات االحتالل داهمت بلدتي يطة والظاهرية جنوب الخليل بعدد من اآلليات العسكرية التي 

  .جابت الشوارع واألحياء، دون البالغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين
وتكرر قوات االحتالل مداهماتها ألحياء وبلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي، مسجلة 

  .يدة من المعتقلين الفلسطينيينحصيلة جد
  23/11/2011السبيل، عّمان، 

  
  بتأمين الدواء ألصحاب األمراض المستعصية" األونروا"اعتصام في مخيم شاتيال في بيروت يطالب  .36

بدعوة من الجبهة الديموقرطية لتحرير فلسطين نظم اعتصام الصحاب االمراض المستعصية امام مدرسة 
  .تجاجاً على السياسة االستشفائية لوكالة الغوثاريحا في مخيم شاتيال اح

تحدث في االعتصام عضو قيادة الجبهة الديموقراطية خالد ابو النور الذي اشار الى ان معاناة المرضى 
  .الفلسطينيين هي نتيجة طبيعية لسياسة تخفيض الخدمات التي دأبت االونروا على نهجها منذ عدة سنوات

ية زياد حمو فدعا وكالة الغوث الى التعاطي مع المرضى خاصة اصحاب كما تحدث عضو اللجنة الشعب
الحاالت الصعبة كأمراض الرأس والسرطان والقلب والتالسيميا بحس انساني وبما ينقذ عشرات الحاالت 

  .المهددة بالموت اذا لم يتم تأمين الدواء
  23/11/2011المستقبل، بيروت، 

  
  "غير مطروح"دن  لحماس في األرسياسيفتح مكتب : جودة .37

قال وزير الخارجية ناصر جودة، في مقابلة اجراها معه التلفزيون األردني مساء            :  تغريد الرشق  -عمان  
، وان الحديث فقط هو عن      "غير مطروح "أمس، حول فتح مكتب سياسي لحماس في األردن قال ان ذلك            

  ".زيارة سريعة" ، وقد تكونزيارة سيقوم بها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الى األردن
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وبخصوص حماس ايضا، أكد جودة في المقابلة، ردا على سؤال فيما اذا كان األردن ينوي اقامة عالقات                 
دعـم الـسلطة    "ثنائية مع حماس، بان األردن يقف دائما مع وحدة الصف الفلسطيني، وان الهدف هـو                

عالقتنـا مـع الـسلطة      "، وأن   "ئية مـع حمـاس    ال توجد عالقة ثنا   "، الفتا الى انه     "والقضية الفلسطينية 
  ".الفلسطينية

، نافيا لقاءه   "اتصاالت امنية الطابع  "واشار الى ان االتصاالت لم تنقطع بين األردن وحماس، ولكنها كانت            
بمشعل، حين سئل حول ما اذا كان التقاه خالل زياراته األخيرة الى عمان، مبينا أنه زار األردن مؤخرا                  

أثناء مروره الى الـسعودية،     "وفق وصفه، وذلك    " ترانزيت"عائلية، في حين كانت الثالثة      مرتين ألسباب   
  ".ألداء واجب العزاء بعد وفاة ولي العهد السعودي

 22/11/2011، الغد، عّمان
  

  قيام دولة فلسطينية مستقلة هو ركن ثابت من أركان السياسة األردنية: نائب أردني .38
 سـالم  الفلسطينيرئيس الوزراء  خالل لقائه  النائب بسام حدادين برئاسة دنيأكد وفد برلماني أر   : رام اهللا 

 موقف األردن الداعم للقضية الفلـسطينية       ،فياض، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام اهللا أمس          
قيام دولة فلسطينية مستقلة هو ركن ثابت مـن أركـان الـسياسة             " إلى أن    على كافة المستويات، مشيراً   

  ".ردنيةاأل
23/11/2011، األيام، رام اهللا  

  
  الفلسطينية   على حساب السلطة لن تكونمع حماستنا عالق:  األردنيةالناطق باسم الحكومة .39

 وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان           نفى:  تغريد الرشق  -عمان  
 ، أن تكون عالقة األردن مع حماس على حساب نظيرتهـا مـع الـسلطة              "الغد"ـ  المجالي في تصريح ل   
عالقتنا األساسية الرسمية مع السلطة الفلسطينية، بينما نحن على المسافة نفسها في            "الفلسطينية، موضحاً   

  ".عالقاتنا مع سائر الفصائل الفلسطينية األخرى بما فيها حماس
23/11/2011، الغد، عّمان  

  
   "إسرائيل" بشأن مواطن اعتقلته  األردني تخاطب رئيس الوزراء"ألسـرىالوطنية ل" .40

خاطبت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين في المعتقالت الـصهيونية رئـيس الـوزراء عـون               : عمان
 شناعة الذي اعتقلته قوات االحـتالل       معبد الرحي  عن المواطن محمود خليل      اإلفراجالخصاونة من أجل    

 والبحـث  األردنيين وأن تكثف مساعيها لالفراج عن بقية االسرى         ، من أيلول الماضي   21 في   اإلسرائيلي
 للجنة، فإن شناعة الذي يحمل الـرقم        األسيرووفقا لالستدعاء المقدم من والد      . عن مصير المفقودين منهم   

  .اعتقل من قبل قوات االحتالل أثناء زيارته ألقاربه في الضفة الغربية) 9921058641(الوطني 
23/11/2011، الدستور، عّمان  

  
   لرام اهللا أعادت اتجاه البوصلة إلى القضية الفلسطينيةعاهل األردنزيارة : األردني" النواب" .41

  عبـد  للعاهل األردني رحبت لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب بالزيارة التاريخية           : عمان
 أن توقيت الزيارة كان مهمـا وفـي         أمس، أصدرتهيان  وأكدت اللجنة في ب   . اهللا الثاني أمس إلى رام اهللا     
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الوقت المناسب خاصة وأنها جاءت في ظل انشغال العالم اجمع بالثورات العربية الجارية حاليا إذ أعادت                
  .اتجاه البوصلة إلى جوهر الصراع في المنطقة وهي القضية الفلسطينية

األردني المطلق للشعب الفلسطيني الشقيق لنيـل       واعتبرت اللجنة أن الزيارة جاءت في إطار تأكيد الدعم          
 .حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصـمتها القـدس الـشريف               

ولفتت إلى أن الزيارة ردت بشكل قاطع على كل األقاويل والتسريبات الصحفية اإلسرائيلية التي حاولت               
ما أكدت أن ادعاءات الوطن البديل هي محض افتراء ووهم لدى مـن             النيل من مواقف األردن الثابتة مثل     

  . يدعي ذلك
23/11/2011، الدستور، عّمان  

  
   تأتي في ظل تعقيدات دولية رافضة لالعتراف بالدولة الفلسطينية عرفاتذكرى: لبنانينائب  .42

ـ   نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ممثل حميد أيوباعتبر النائب   : بيروت  ذكرى الـسابعة   فـي ال
، 20/11/2011 األحـد  ظهر    في لبنان   حفل تكريمي في قاعة البيال     في الرئيس ياسر عرفات،     الستشهاد

 ذكرى الرئيس الراحل هذا العام تأتي في ظل تعقيدات دولية واقليمية رافضة لالعتراف بالدولة               إحياء أن
طين في اليونيسكو لما يشكل وليـداً       منتقدا الموقف االميركي الذي وقف في وجه عضوية فلس         .الفلسطينية

  .على إنحياز الموقف االميركي لصالح العدو الصهيوني
وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمها الواليات المتحدة بكف يدها عن المنطقة ووقف مؤامراتها وحمـالت             

مفاعيلها عندما  التحريض بين الدول العربية ، معتبراً ان الشعارات التي ترفعها الواليات المتحدة تتوقف              
  ."إسرائيل"ـيتعلق االمر ب

21/11/2011، موقع الجئ نت  
  

  كلنا أمل بأن ينتهي االنقسام الفلسطيني: العربينبيل  .43
، على أنه يتابع الجهد 22/11  شدد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، مساء يوم الثالثاء:القاهرة

محمود السلطة الفلسطينية المقبل في القاهرة بين رئيس السياسي مع ارتقاب اللقاء المقرر يوم الخميس 
  ."كلنا أمل بأن ينتهي االنقسام الفلسطيني"عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، و

العربي، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أكد 
 أن العمل سيتواصل على كافة الصعد حتىعلى لقائه الرئيس عباس، صائب عريقات، بالقاهرة، عقب 

نحن ندعم بقوة الحقوق الثابتة " :وقال .تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في األمم المتحدة
  ."والمشروعة للشعب الفلسطيني

  22/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   عملية السالمالقاهرةيب تؤكد التزام  إلى تل أب"طمأنة" رسالة :مصر .44
 من القاهرة أكدت القيادة "طمأنة"، بأن تل أبيب تلقت رسالة أمس، اإلسرائيلي الجيش إذاعة أفادت :القدس

 أن أبيب القيادة المصرية لمصادر ديبلوماسية في تل  وأكدت."التزامها عملية السالم"المصرية فيها 
  ." استراتيجية بالنسبة لمصرميةأه ينطوي على إسرائيلالسالم مع "

  23/11/2011الراي، الكويت، 
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  أهلهاالثورات العربية انعكاس لصمود غزة وتؤكد أن  مخيمات  علىجولت" التضامنيةع يالرب"قافلة  .45

إلى قطاع غزة عبر معبر رفح " ع التضامنيةيالرب" قافلة 21/11 وصلت مساء أول أمس االثنين :غزة
 دولة من آسيا 40عشرات الناشطين والعلماء والبرلمانيين من أكثر من قافلة الالحدودي، وضمت 

ومنذ صباح أمس عقد الوفد سلسلة لقاءات مع  .وأفريقيا وأوروبا، وممثلين عن ثوار تونس وليبيا ومصر
المسؤولين الفلسطينيين في الحكومة بغزة ورجال األعمال والمنظمات الحقوقية واإلنسانية لالطالع على 

وفد بترتيب مشترك مع مركز العودة الفلسطيني في لندن، الوقام  .ة وما تعانيه من حصار خانقالمدين
  . إنسانية صعبةبجولة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تعاني أوضاعاً

وفور وصوله إلى غزة دعا رئيس رابطة علماء أهل السنة وأمين عام مجلس أمناء الثورة المصرية 
  .وت حجازي العالم أجمع للعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزةصف
إن الرسالة : " عرفات ماضي، المنظِّمة للزيارة،قال رئيس الحملة األوروبية لكسر الحصار عن غزةو

أهل غزة هم من "وأكد أن  ".التي يحملها الوفد هي نصرة القضية الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة
  ".ت في العالم العربي وما حققه العرب من ثورات بالعالم كان فضله إلى الشعب الفلسطينيأشعلوا الثورا

 إنه عاجز عن وصف مشاعره بعد :وبدموع غمرت عيونه فرحاً قال الداعية المصري صالح سلطان
نا إن ك: "وأضاف .وأشار إلى أنه في قمة السعادة بأن من اهللا عليه بزيارة غزة .لحظات من دخوله لغزة

اليوم جئنا بقافلة بهدف فك الحصار عن إخواننا في قطاع غزة، فغدا بإذن اهللا سنأتي بقافلة لتحرير القدس 
ووضع منبر صالح الدين، كذلك تحرير جميع األسرى من السجون اإلسرائيلية، وتحرير كل األرض 

 رفضاً" رة القدس في مصرالحلمة الشعبية لنص"ولفت إلى أنهم شكلوا حملة جديدة بعنوان  ".الفلسطينية
  .لتهويد المدينة المقدسة وإنقاذها من براثن التدمير

  23/11/2011السبيل، عّمان، 
  

  تطلب شخصياً من نتنياهو تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية واألخير يرفضكلينتون  .46
 قبـل    أن وزير الخارجية هيالري كلينتـون اتـصلت         اإلسرائيلية  كشفت صحيفة هآرتس   :عكا أون الين  

 وطلبت منه شخصيا إطالق سراح مستحقات الـسلطة         ،يومين برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو     
الفلسطينية من عائدات الضرائب التي جمدتها إسرائيل قبل أكثر من شهر احتجاجا على قبـول منظمـة                 

  .اليونسكو عضوية فلسطين
رائيلي مطلع علـى فحـوى االتـصال        ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي رفيع المستوى ومصدر إس        

 بنتنياهو بعد عدة رسائل نقلت خالل األسـابيع األخيـرة           ، مساء يوم االثنين   ،تأكيدهم أن كلينتون اتصلت   
  .بشأن نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية ولكنه لم يرد بإيجاب

 إال أن نتنيـاهو     ،فـور نتنياهو نقل األموال إلى السلطة على ال      من  وأوضحت الصحيفة أن كلينتون طلبت      
  .رفض متذرعا بعدم وجود أغلبية لتأيد هذا القرار في المنتدى الوزاري الثماني

وأضاف أنه لن يستطيع اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل اتضاح نتنائج اللقاء الذي سـيجريه رئـيس الـسلطة                   
نهايـة األسـبوع    الفلسطينية أبو مازن برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القـاهرة              

  .الجاري
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ولفتت المصادر المتطابقة إلى أن كلينتون أجرت االتصال بنتنياهو بعد رسائل عاجلة من رئيس الحكومة               
الفلسطينية سالم فياض التي تؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع دفع رواتب موظفيها مـن عناصـر                 

  .ضرائباألجهزة األمنية إذا لم تقم إسرائيل بتحويل مستحقات ال
  23/11/2011، موقع عكا اون الين

 
  الفلسطينية لب نتنياهو بتحويل أموال السلطة اطيبان كي مون  .47

طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو أن               : واشنطن
  ".يونيسكو"ى منظمة الـإثر انضمام فلسطين إل" إسرائيل"يدفع للفلسطينيين األموال التي جمدتها 

دعـا نتنيـاهو فـي      "وقال المتحدث باسم األمين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي إن بان كي مون              
اتصال هاتفي إلى استئناف تحويل أموال الضرائب والرسوم الجمركية طبقًا اللتزامات إسرائيل القانونية،             

  ". على الفور
ه العميق حيال إعالن إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بما فـي           أعرب أيضا عن قلق   "وأضاف أن كي مون     

  ".ذلك في القدس الشرقية، األمر الذي يجهض جهود السالم الجارية وينتهك القانون الدولي
أشار إلى الحاجة لتخفيف التوتر في الوضع الراهن من أجـل تـوفير منـاخ               "وأوضح أن بان كي مون      

  ".بين اإلسرائيليين والفلسطينيينمناسب الستئناف المفاوضات المباشرة 
  23/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  في األمم المتحدة الحصول على عضوية الدنمارك ستدعم مساعي فلسطين .48

 أنها ستصوت لصالح دعم عضوية ، يوم أمس،أعلنت الحكومة الدنماركية الجديدة :غزة ـ أشرف الهور 
  .دولة فلسطيني في األمم المتحدة

وأبلغ وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال الدكتور نبيل شعث مفوض العالقات الدولية في حركة فتح               
أن بالده وحكومتها الجديدة تدعم عضوية فلسطين في األمم المتحدة، وأعرب عن قناعاته بـأن غالبيـة                 

  .الدول األوروبية ستقف إلى جانب الموقف الفلسطيني
التي أوردت النبأ أن الوزير الدنماركي أصدر بياناً عقـب          ' وفا'سطينية الرسمية   وذكرت وكالة األنباء الفل   

  .لقائه مع شعث، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن
  23/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   سيناريو خيال ام حقيقة؟- حماس ومصر وسوريا "سرائيلإ"هكذا تراقب  .49

لفزيون االسرائيلي القناة الثانية ان اسرائيل تراقب بقلق مـا          قال المحلل العسكري للت    : تقرير معا  -القدس  
يحدث في ميدان التحرير في القاهرة والعالقة بين حماس في غزة واالخوان المسلمين في مـصر وهـل             

  .يمكن ان يفكر االخوان المسلمون في عمل نموذج قطاع غزة في مصر خالل سنتين قادمتين 
خوان المحرض االول على احداث ميدان التحرير وانهـم هـم الـذين             التلفزيون االسرائيلي يرى في اال    

الى الشارع المصري للتخلص من الجيش والعمـل علـى          ) الشعب يريد اسقاط المشير     ( دحرجوا شعار   
على حد قول العديد من المحللين      . زجه في قفص االتهام، مثلما الرئيس السابق مبارك لتخلو لهم الساحة            

  .االسرائيليين 
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ف المحلل العسكري روني دانييل ان رسائل تطمين جاءت مـن المجلـس العـسكري المـصري                 وكش
السرائيل وان االمور تحت السيطرة وال داعي لهذا القلق العسكري االسرائيلي اال انه رأى في ما يحدث                 
 في ميدان التحرير امرا خطيرا يمكن ان يسفر عن فلتان االوضاع في مصر ، وهو ما يتناغم مع وجهة                  

  .نظر وزير الجيش السابق بن اليعيزر الذي توقع حربا مع مصر في المستقبل 
وكذلك عملت المواقع العبرية على ترجمة ما جاء في صحيفة الرأي الكويتية وان اسرائيل تراقب قـصر              
الشعب وقيادات األجهزة االستخباراتية السورية الثالثة، ومراكز االتصاالت العسكرية، ومخازن الذخيرة،           

ارض، والرادارات، ومقرات الفرقة الرابعـة، ومنـازل        -جو وارض -ومنصات اطالق صواريخ ارض   
كبار المسؤولين والضباط الموالين للنظام السوري، وغيرها، كلها على الئحة اهـداف الحظـر الجـوي               

  .والمراقبة الجوية التي ستقوم بها قوات عربية، ربما بمشاركة تركية واسناد اميركي
يمكـن رصـد    «من مصادر اوروبية رفيعة في واشنطن، فانـه         » الراي«ت توافرت لـ    وحسب معلوما 

االهداف السورية المذكورة، وكشف تحركات القوى االمنية بما يؤدي الى شلل اآللة العـسكرية لقـوات                
  .» ساعة24االسد، في اقل من ) الرئيس بشار(

  .وهذا هو سيناريو اي تدخل عسكري محتمل في سورية
عن الخطة  » نفضت الغبار « عسكرية غربية ان قيادات االركان في عدد من عواصم العالم            تقول مصادر 

: نـسأل المـصادر   . »حدثت من االهداف، فتخلت عن بعضها واضافت البعض اآلخر        «المعدة لسورية و  
اذا كانت خطة الحظر الجوي على اهداف داخل سورية جاهزة، هل هذا يعني ان النية مبيتة منذ زمـن                   «

لدى كل جيش من جيوش العالم خطط موضـوعة سـلفا يـتم             «: تجيب. »م الرئيس بشار االسد   ضد نظا 
ولدى واشنطن اليوم على سبيل المثال خطة معدة ضد معظم الدول بمـا فيهـا               ... تحديثها حسب الحاجة  

  .»كندا، ولكن هذا ال يعني ان اميركا ستهاجم جارتها الشمالية يوما
وان ما يعنيها هو اسـتعدادها      » االجابة لدى السياسيين  «لعسكرية ان   متى ساعة الصفر؟ تقول المصادر ا     

  .»النصح وربما االسناد لحلفائنا«لتقديم 
الحظر الجوي المقرر على سـورية  «عن فوائد الحظر الجوي على سورية، تقول المصادر العسكرية ان       

ومـن  .  الجند، والمـدافع   سيقترن مع حظر على حركة اآلليات العسكرية السورية، اي الدبابات وناقالت          
شأن خطوة كهذه ان توقف حركة قوات االسد وتشل مقدرتهم على القصف العشوائي للمدن عقابا لسكانها                

  .»على احتجاجاتهم السلمية
ممكن للحظر الجوي ان يقدم منطقة آمنة للجيش السوري الحـر المؤلـف مـن              «كذلك، تتابع المصادر،    

اما موقع هـذه    . »طقة كهذه، ال ريب ان اعداد هؤالء ستتضاعف       منشقين عن الجيش، وفي حال تأمين من      
  .»اوجميعها معا... درعا او جبل الزاوية او دير الزور«المنطقة، فقد تكون في 

هناك مشكلة في سيناريو    «: وعن استبعاد االجتياح العسكري التركي القامة شريط عازل، تقول المصادر         
. »الى مواجهة طويلة االمد بين الجيش التركي وقوات االسـد         االجتياح العسكري التركي، فهو قد يؤدي       

لو اعتبرنا ان قوات االسد لن تهاجم المنطقة العازلة، هل يسمح االتراك للمنشقين الـسوريين               «: وتضيف
  .»شن هجمات من المنطقة العازلة ضد المنطقة التي تسيطر عليها قوات االسد؟

  .»نطقة العازلة بحماية تركية؟ما المهلة الزمنية الستمرار الم«: وتتابع
كل هذه التعقيدات تلقي بظاللها على القرار التركي القيام باي اجتياح عسكري لبعض منـاطق شـمالي                 

اال ان تركيا ابدت استعدادها، حـسب المـصادر         . سورية واقامة منطقة آمنة لالجئين المدنيين السوريين      
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اح باستخدام مطاراتها لشن الهجمات والحقا للطلعـات    لتقديم دعم لوجيستي مثل السم    «العسكرية الغربية،   
  .»التي ستفرض الحظر

، الى جانب المقاتالت    16تركيا ابدت استعدادا لمشاركة عدد من مقاتالت إف         «وتقول المصادر ايضا ان     
  .»العربية
عن ردة فعل قوات االسد المحتملة ضد الحظر الجوي في ضوء تصريحات لـسياسيين              » الراي«وسألت  

انيين مفادها ان اسرائيل ستتعرض لهجمات صاروخية في حال تعرضت سورية ألي هجوم خارجي،              لبن
  .»إسرائيل لن ترد«: تختم هذه المصادر

  23/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  خالف داخل الجيش اإلسرائيلي حول طريقة التعامل مع عملية الخطف المقبلة .50
يعقـوب  "و" يوسي بيليد "من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي هم       م أقر ثالثة    1986في عام   : عكا أون الين  

ـ  " غابي اشكنازي "و" عميدرور ، كوسيلة للحد من أسر الجنود اإلسرائيليين علـى         "حانيبعل"إجراء سمي ب
أيدي فصائل المقاومة المختلفة، سواء من لبنان عبر منظمة حزب اهللا اللبنانية، أو مـن خـالل فـصائل                

 وينقسم قادة الجيش اإلسرائيلي في هذه األيام، بين مؤيد لتطبيق هذا اإلجراء، وبين              المقاومة في فلسطين،  
  .من يرى ضرورة التميز بين الجندي اإلسرائيلي وآسريه، عبر إطالق النار فقط على اآلسرين

اإلجراء يقضي بمنع اختطاف الجنود اإلسرائيليين على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية حتى وإن كلـف            
  .مر قتل الجندي اإلسرائيلي مع آسريه إلنهاء عملية األسراأل

م، 2006وبقي هذا اإلجراء طي الكتمان ولم يكشف عنه إال بعد خوض إسرائيل الحرب على لبنان عـام                  
م، حيث كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر فـي الـسادس            2008والحرب على قطاع غزة عام      

م، عن قصف الجيش اإلسرائيلي أحد المنازل فـي قطـاع غـزة    2009والعشرين من كانون الثاني لعام   
خالل الحرب، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي مأسور على أيدي عناصر من حركة حمـاس                

  .داخل المنزل، مما أدى إلى قتل الجندي وأسرية
عملية، وأوضـح   ونشرت الصحيفة في ذلك الوقت عدداً من شهادات الجنود اإلسرائيليين المشاركين في ال            

الجنود أنهم تلقوا تعليمات بقصف المنزل، بالرغم من معرفتهم المسبقة بوجود جندي إسرائيلي برفقة عدد               
  .من المقاومين الفلسطينيين التابعين لحركة حماس داخل المنزل

ة، وأن  أن الجندي قتل عندما فتح المقاومون النار عليه بكثاف        :"وعقب الجيش اإلسرائيلي على الحادث بقوله     
  ".القصف جاء بعد تأكد الجيش من مقتله

وفي نهاية الحرب على قطاع غزة كشفت تقارير عسكرية عن مقتل ثالثة جنود إسرائيليين خالل الحرب                
ـ    ، مما يؤكد استخدام الجيش اإلسرائيلي لهذا اإلجراء خالل الحرب أكثر           "نيران صديقة "على قطاع غزة ب

  .من مره
الحرب على القطاع ترحيباً من قبل معظم قادة األلوية اإلسرائيلية، الـذين رأوا             والقى هذا اإلجراء خالل     

فيه الحل الوحيد للتخلص من قضية أسر جديدة، قد تكلف الحكومة اإلسرائيلية الكثير مقابل اإلفراج عـن                 
أحـد  الجندي المختطف، حيث نقلت تقارير إخبارية للقناة العاشرة اإلسرائيلية بعد الحرب على غزة عن               

ال يجوز ألي عضو من اللواء أن يتعرض لالختطـاف          :"الضابط اإلسرائيليين التابعين للواء جوالني قوله     
مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك يعني أن يفجر قنبلته اليدوية في آخر لحظة، فيقتل نفسه، ويقتل أولئك                   
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وفقاً لمـا جـاء فـي       ". يط بأي ثمن  الذين يحاولون اختطافه، لن نقبل أن يكون لدينا اثنان من جلعاد شال           
  .التقرير

  خالفات حول تطبيق حانيبعل
، بعد إجراء عملية التبادل بـين حركـة         "حانيبعل"وتجدد في اآلونة األخيرة الحديث حول تطبيق إجراء         
 أسير فلسطيني، مقابل الجندي اإلسـرائيلي       1020حماس والحكومة اإلسرائيلية، والتي أفرج خاللها عن        

ط، وهو ما أعتبره كثير من المحللين، والقادة العسكريين اإلسرائيليين، ثمنـاً باهظـاً دفعتـه                جلعاد شالي 
  .إسرائيل مقابل اإلفراج عن جندي إسرائيلي واحد

أجرى خـالل   " بني غانتس "وذكرت صحيفة معاريف اليوم الثالثاء، أن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي           
 الجيش اإلسرائيلي، لتحديد كيفية التعامل مع الحاالت التـي يـتم   األيام الماضية، لقاء مع عدد من قيادات      

  .فيها أسر جنود إسرائيليين، وبقيت هذه المعلومات سرية، ولم تكشف لوسائل اإلعالم
وبالرغم من هذه المعلومات إال أن هناك تضارباً في التعليمات التي وجههـا قيـادات الجـيش للجنـود                   

 نقلت الصحيفة عن أحد الضابط العـاملين فـي الجـيش اإلسـرائيلي              اإلسرائيليين بعد االجتماع، حيث   
األوامر التي أعطيتها للجنود، تقضي بمنع عملية األسر بأي ثمن، وإن أدى األمر إلى قتل الجنـدي              :"قوله

  ".اإلسرائيلي
ـ               :"وأضاف ل في البداية يجب على الجنود اإلسرائيليين أن يطلقوا النار على غطاء محرك السيارة التي تق

الجندي اإلسرائيلي وآسريه، وإذا لم تتوقف السيارة، ستطلق الدبابة القريبة منها قذيفـة علـى الـسيارة،                 
  ".وسواء أدت النتائج إلى إصابة أو مقتل الجندي، األوامر هي وقف األسر بكل ثمن

ائيليين، وفي المقابل قال ضابط كبير آخر في الجيش اإلسرائيلي أن األوامر التي أعطيت للجنود اإلسـر               
تقضي بإطالق النار باتجاه المقاومين الفلسطينيين وحدهم، وإذا شعر الجيش اإلسرائيلي باحتمالية إصـابة            

  .الجندي اإلسرائيلي فحينها لن يتم إطالق النيران
في الجيش اإلسرائيلي يأخذون بالحسبان، احتمالية إصابة الجندي اإلسرائيلي المختطف، فليس           : "وأضاف

منع األسر بأي ثمن، وإذا شعر الجيش أن النيران ستصيب الجندي المأسور، فحينها لن يتم               هناك أوامر ب  
  ".إطالق النار بتاتاً

في كل فترة يجري الجيش اإلسرائيلي نقاشات، لفحص مدى تناسق العمليات المتوقعة مـن              :"  وتابع قائالً 
رائيلي في حال خطـف أحـد جنـود    الجنود اإلسرائيليين في مختلف المناطق التي يعمل بها الجيش اإلس        

  ".الجيش، ويتم تعديل هذا اإلجراء بحسب مميزات المنطقة، ونقاط الضعف التي تعاني منها
وأشار إلى أنه في حال اختطاف أحد الجنود، سيتوجب على الجيش اإلسـرائيلي القيـام بسلـسلة مـن                   

لبداية يجب إطالق النار باتجـاه      في ا :" اإلجراءات الفورية التي تهدف إلى إفشال عملية األسر، وأضاف        
المنطقة التي يتحرك فيها الخاطفون، وفي المرحلة الثانية يجب إطالق النار على الوسيلة التي تقلهم عبر                
مراحل، ففي البداية يتم إطالق النار على اإلطارات، ومن ثم على محرك السيارة، وإن لـم تجـد هـذه                    

  ".نفسهاالخيارات فسيتم إطالق النار على السيارة 
عند إطالق النار على السيارة سيتم استهداف الخاطفين فقط، ولن يتم إطـالق النـار دون                :"وأوضح قائالً 

  إن الحديث حول إجراء حانيبعل يجري في الجيش        :"وبدورة قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي     ". تمييز
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تم تحديدها بوسائل مختلفة، من قبـل       اإلسرائيلي بشكل متواتر ومستمر، وكيفية استخدام إجراء حانيبعل ي        
  ".رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي بني غانتس

  22/11/2011موقع عكا اون الين، 
  

  األردن يعيد ترتيب أوراقه الفلسطينية .51
  مصطفى يوسف اللداوي. د

 يبدو أن المملكة األردنية الهاشمية قررت بعد طول غياب استعادة نفوذها ودورها القـديم فـي الملـف                 
الفلسطيني، حيث تراجع اهتمامها ورعايتها في ظل الملك عبد اهللا الثاني للملفات الفلـسطينية، وتركـت                
المجال رحباً لغيرها من الدول تشارك وتساهم وتلعب دوراً في إدارة ملف التناقضات الفلسطينية، ولكـن                

ماضية، وتـصويب بعـض     يبدو أن المملكة األردنية باشرت باستدراك بعض ما فاتها خالل السنوات ال           
قراراتها السابقة التي أصدرتها حكوماتها المتعاقبة، بدءاً من حكومة عبد الرؤوف الروابدة الذي قام بإبعاد               
قيادة حركة حماس من األردن، وأغلق مكاتبها في عمان، وحظر نشاطها الـسياسي واإلعالمـي علـى                 

 وصوالً إلى ممارسـات جهـاز المخـابرات         األراضي األردنية، وحاكم عدداً من مؤيديها بتهم مختلفة،       
األردنية الذي تعاقب عليه عدد من المديرين العامين الذين كان لهم دور كبير في إدارة ومتابعة الملـف                  
الفلسطيني، ومنهم اللواء سميح البطيخي الذي كان لقراراته األمنية ولتدخالته السياسية أبلغ األثـر علـى     

، عنـدما   "حماس"بير من الشعب الفلسطيني تمثله حركة المقاومة اإلسالمية         العالقات األردنية مع قطاعٍ ك    
  .تصدر بنفسه المواجهة معها، وخاض ضدها حرباً قاسية بحجة أنها تسيء إلى سلطة دولة شقيقة

الملك عبد اهللا الثاني الذي انتهج سياسة أردنية مغايرة عن سياسة والده الملك حسين فـي التعامـل مـع                    
طيني، فأطلق العنان لجهاز المخابرات العامة األردنية ليرسم سياسـة التعامـل مـع القـوى           الملف الفلس 

اإلسـرائيلية، ويتـابع    –والمنظمات الفلسطينية، ويشرف بنفسه على متابعة مسار المفاوضات الفلسطينية        
أنشطة مواطني مملكته من األردنيين والفلسطينيين، وهو الجهـاز الـذي يعمـل معـه آالف الكتـاب                  

الصحفيين وحملة األقالم الذين يجملون سياسته، ويحسنون مناهجه، ويروجون ألعماله، ويدافعون عـن             و
قراراته، ويمهدون لخطواته، ويمدحون حلفائه، ويكيلون الشتم والذم لخصومه ومن يراهم أعداء للوطن،             

يحد من نفوذ جهـاز     يبدو أنه يرغب في تغيير سياسته والعودة إلى سياسة والده الملك حسين، الذي كان               
المخابرات العامة، ويضع حداً الجتهادات مديريه، ويحول دون تنامي نفوذهم وتعاظم قوتهم، فكان يمنـع               
جهاز مخابراته العامة من التفرد في إدارة الملف الفلسطيني، والتأثير على أطرافه، ولم يكن يـسمح لـه                  

ات الثنائية بين الشعبين، أو بمـا يـسبب قطيعـة           بالتدخل المباشر في الشؤون الفلسطينية بما يفسد العالق       
أردنية مع بعض القوى الفلسطينية، فكان الملك حسين هو الذي يوجه جهاز مخابراتـه، ويـضبط أداءه،                 

  .ويحول دون تورطه في أخطاء فاحشة تضر بمصلحة الشعبين الفلسطيني واألردني معاً
دة حركة حماس من األراضي األردنيـة وحظـر         وكان الملك حسين في الوقت الذي قام خليفته بطرد قيا         

نشاطها، قد قام باستضافة موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، ومـن قبـل             
توسط له مع اإلدارة األمريكية فأخرجه من سجنه األمريكي وجاء به إلى عمان، ومنحه في األردن حرية                 

  .أهله في بالطه الملكي أكثر من مرةالعمل السياسي باسم حركة حماس، واستقبله و
وهو الذي ألزم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بجلب الترياق الخاص المضاد للمادة الـسمية               
الغريبة التي استهدف بها عمالء الموساد اإلسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فأبطـل بـه                
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ومة اإلسرائيلية على اإلفراج عن الشيخ أحمد ياسـين والـسماح           مفعول المادة القاتلة، وأجبر رئيس الحك     
  .بنقله إلى عمان لتلقي العالج، فاستقبله الملك حسين في مهبط طيران مستشفى القوات المسلحة األردنية

اليوم يقرر خليفته الملك عبد اهللا الثاني التراجع عن سياسته والعودة إلى سياسات والده، فيصل ما قطـع،                  
دفء إلى العالقات التي جمدتها ممارسات جهاز المخابرات العامة والحكومات التي كانت تـأتمر              ويعيد ال 

بأمر مديرها العام، فهيأ المناخ األردني إلعادة خالد مشعل وأعضاء المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس                 
الحكومـة  ومناصريها، الذين سبق أن قامت حكومة الروابدة بطردهم من األردن، تاركاً المجال لـرئيس               

األردنية الجديد عون الخصاونة ليصرح مراراً بعدم صوابية القرارات التي استهدفت قيادة حركة حماس،              
وعدم دستوريتها، داعياً إلى تعديلها وتصويبها، وهو ما مهد إلى جانب جهود أخرى قامت بها أطـرافٌ                 

رة خالد مشعل إلى عمان أكثـر       أردنية عديدة، أمنية وسياسية، حكومية ومعارضة، حزبية وشعبية، لزيا        
من مرة بذرائعٍ وحجج مختلفة، ولكنه اليوم يعود إلى األردن وفق ترتيبات أخرى، واستعدادات رسـمية                
مختلفة، قد تفضي به وبكثير من إخوانه؛ ألن يحطوا رحالهم في عمان، ويلقوا عن أكتافهم عصا الترحال                 

  .التي حملوها ألكثر من اثني عشر عاماً
لجانب اآلخر تحط طوافةٌ ملكية أردنية تقل الملك األردني ومعه عـدد مـن كبـار مستـشاريه                  وعلى ا 

ومعاونيه، في المهبط الرئاسي بمقر رئاسة السلطة الفلسطينية في المقاطعة برام اهللا، ليلتقي فيها محمـود                
 سيضع حداً لمعانـاة     عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وهو يعلم أنه على أعتاب لقاء تاريخي في القاهرة،            

الشعب الفلسطيني كله، وسينهي فترةً طويلة من الخالف واالنقسام الفلسطيني، وسيعلن في القـاهرة مـع                
مفاوضه مشعل عن اسم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد، الذي سيخلف فيـاض وهنيـة فـي رئاسـة                  

الفلسطيني الـدامي والمحـزن، وربمـا       الحكومة الفلسطينية القادمة، واضعاً حداً نهائياً وحاسماً للخالف         
سيبرر لمضيفه األسباب التي دعته للسماح لمشعل ومئات آخرين من أعضاء حركة حماس بالعودة إلـى                

  .األردن، وربما اإلقامة فيها
يبدو أن المملكة األردنية الهاشمية أدركت في زمن الربيع العربي الذي يسقط األنظمة ويهز عروش من                

ز، أنها في حاجة ماسة إلى المظلة الفلسطينية، وإلى الغطـاء الفلـسطيني، الـذي يقـي                 ظنوا أنها ال تهت   
األنظمة من السقوط، ويمنع الشعوب من الثورة، ويحول دون الدعوة إلى الرحيل، وأدركت أن التخلـي                

أت عن القضية الفلسطينية وإدارة الظهر ألهلها يورد المهالك، ويضر بالمصالح، وقد يسقط الممالك، فـر              
أن تعود إلى ما كانت عليه قديماً، تستضيف الجميع، وتصل الكل، وتبني عالقات مع أطـراف الـشعب                  
الفلسطيني بكل أطيافهم السياسية والفكرية، وتساهم في ترتيب بيتهم، وتنظيم عالقاتهم، علها تتمكن مـن               

  .استعادة الماضي، وتصويب الخطأ، وتحقيق بعض الكسب المفقود
  21/11/2011، ن الينموقع فلسطين أو

  
  الزيارة الملكية لرام اهللا تخلط األوراق في تل أبيب .52

  سامح المحاريق
الزيارة الملكية التاريخية لرام اهللا ستسفر عن نتائج عدة، بعضها ستهتم به الصحف المحليـة والعربيـة،                 

طيني، وكـال    الفلـس  -واآلخر سيبقى ضمنيا يرتبط بحسابات تكتيكية واستراتيجية في الملف األردنـي            
الملفين على حدة، ولكن الزيارة في حد ذاتها تحمل رسالة كبيرة وهي التأكيد على عمق العالقـات بـين                  
الجارتين العربيتين، ويتصور بعض المتابعين أن العالقات بين الطرفين يمكن أن تكون قريبة أحيانا مـن              
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ن أن قدرتهما على تجاوز الخالفـات       االنفصام وحتى الصدام، ولكن مؤرخي العالقات بين البلدين يعرفو        
  .غير محدودة تقريبا

 األردني، وفي كال الجانبين توجد بعـض        -كان اإلسرائيليون يفضلون دائما فصل المسارين الفلسطيني        
القوى السياسية التي تصر على انفصال المسارين التفاوضيين للفلسطينيين واألردنيين، وكان ذلك واضحا             

م، فإسرائيل ال تفضل تسوية بالجملة، وترغب في السالم قطعة قطعة، على أساس             منذ مؤتمر مدريد للسال   
  .االنفراد بالجانب الفلسطيني وإضعافه وفي النهاية منحه فتات دولة

كانت بعض التيارات الفلسطينية، ولألسف هي شخصيات ال تمتلك أي تاريخ نضالي تلعب دور العـراب            
 أن التنازالت مـن     - واهما   -التعنت اإلسرائيلي، وتصور بعضهم     الذي مارسته السلطة الفلسطينية أمام      

جانبهم غير كافية وأنهم يمكن أن يوسعوا عرضهم البذيء لملفات أردنية أساسية، مثل الالجئين والقدس،               
ولكن التحوالت الجذرية وإعادة التمركز على المحور المشترك فوتت عليهم الفرصة وخلطت أوراقهـم،              

  .إلسرائيل ووكالئها في السلطة الوطنية» ضربة معلم«خيرة لرام اهللا وكانت الزيارة األ
التقارب األردني من حركة حماس وإطالق خطوات جدية إلعادة ترسيم العالقة بعد انقطاع طويل، كـان                
بالنسبة إلسرائيل يعني توترا على الطرف اآلخر من المعادلة، وتحديدا، الحلقة الضيقة حـول الـرئيس                

وكان يمكن لعمان لو تصرفت بعشوائية وانساقت وراء منطق تصفية الحـسابات أن تـدفع               الفلسطيني،  
بالرئاسة الفلسطينية إلى الحائط، ولكن النظرة األردنية استطاعت أن تقلب المعادلة وتعمل علـى إعـادة                
ترتيب معامالتها لتبين إلسرائيل أن توظيف الملف الفلسطيني ضد األردن لـيس ممكنـا، صـحيح أن                  

 ولكن األردنيين فـي المقابـل       - معظمهم منبوذ ومهمش حاليا    -سرائيل وكالء في الطرف الفلسطيني      ال
  .يمتلكون حلفاء حقيقيين في الجانب الفلسطيني، أشقاء بالمعنى الذي ال تستطيع أن تستوعبه اسرائيل

تمـاالت   اإلسـرائيلي واالح   -فهم عميق لواقع الـصراع العربـي        » الفرصة األخيرة «في كتاب الملك    
المفتوحة مستقبال أمام جميع األطراف، وإذا كان الملك يبدو منزعجا من تضخيم البعض للحـديث عـن                 
الوطن البديل، فذلك إلدراكه بالخيارات األردنية إلسقاط مشروعات اليمين اإلسرائيلي المتطرف، لـيس             

لية، وفي هذه الزيارة التي     بالكالم الذي تردده وتحترفه بعض القوى السياسية المحلية، ولكن بخطوات عم          
سبقها لقاء ملكي مع نواب المخيمات رسالة قوية بأن األردن تستطيع أن ترد بقوة على نظريات الـوطن                  
البديل ليس من عمان ولكن من رام اهللا نفسها، وبواسطة تحالف حقيقي وضروري مع الفلسطينيين يحول                

جرد نوايا حسنة يتبادلها الدبلوماسيون فـإن الـرد         التنسيق بين القيادتين إلى أمر واقع وملموس، وليس م        
  .على هذا المشروع يمكن أن ينتقل إلى الداخل اإلسرائيلي

رسمت إسرائيل استراتيجيتها التفاوضية على أساس عزلة الملف الفلسطيني وافتقاده لإلسـناد العربـي،              
ى أوراقهم من جديـد الحتـساب        لتعيد االسرائيليين إل   - على الرغم مما تعانيه      -وأتت الثورة المصرية    

احداثيات جديدة، ويبدو أن الزيارة الملكية ستدفعهم لمراجعة هذه االستراتيجية بالكامل والبحث عن حلول              
واقعية، وكما تراجعت اسرائيل أمام الجموح الشعبي المصري ليظهر الوجه المؤدب على غيـر العـادة                

  .عد هذه الزيارةلليبرمان، فأي وجه يمكن أن يظهر ألرييه إلداد ب
  23/11/2011، الرأي، عّمان
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  وتمثيل فلسطينيي األردن. ف.ت.م .53
  نادية سعد الدين

، إلى األردن، الكيانية السياسية التـي لـم         1948خسر الفلسطينيون عند تهجيرهم قسراً من وطنهم عام         
ة، رغم محـاوالت    ، أو في منح فلسطينيي المملكة المواطنة الكامل       1950يجدوها في وحدة الضفتين عام      

األخيرة استيعاب الحشد الفلسطيني الكبير في أطر المجتمع األردني ضمن عملية تحول مديني ترافقت مع             
  .تنمية غير متوازنة بين الضفتين الشرقية والغربية

» اسـتيالء «نمطاً من الصراع نشأ جراء خشية سـكان شـرق األردن مـن              » االستيعاب«سببت عملية   
السلطة، وبفعل سياسة التمييز االيجـابي التـي اتبعتهـا          » اختطاف«ادر رزقهم و  الفلسطينيين على مص  

السلطات تجاه تعظيم مشاركة الشرق أردنيين في القطاعين العسكري والحكومي، مقابل تضييق فـرص              
الوجود الفلسطيني فيها، والتسامح مع تعيينات محدودة لهم في مناصب وزارية، أغلبها بال سلطة، إلبراز               

هم في أجهزة الدولة، ظاهرياً على األقل، ومنع تنامي أي بنية سياسية فلـسطينية متميـزة، بـدافع                  تمثيل
هاجسي األمن والشرعية، ما أوجد هوة واسعة، دفعت الفلسطينيين إلى التملمـل تعبيـراً عـن مظـالم                  

ية، بمـوازاة   اجتماعية واقتصادية، وأخرى سياسية لما اعتبروه تقصيراً رسمياً تجاه القـضية الفلـسطين            
  .مطالبات شرق أردنية بإعادة النظر في سياسة الدمج لتبعاتها السلبية عليهم

 أزمات داخلية بسبب عالقة األردن ببريطانيا ومشاركته فـي حلـف   1958 ـ  1956وقد شهدت فترة 
 بغداد، فعمت البالد تظاهرات قادها السكان الشرق أردنيين في األساس، أتبعت باحتجاج أهـالي الـضفة               

 على رفض السلطة تسليح القرى األمامية أو استخدام الجيش للدفاع 1966 ـ  1965الغربية خالل عامي 
  .عنها حين انتقم االحتالل للعمليات العسكرية التي نفذتها التنظيمات الفدائية الفلسطينية

سطيني، بمنظمة  مرت عالقة الفلسطينيين المقيمين في األردن، أو كما يطلق عليهم األردنيون من أصل فل             
غير أن مفاعيـل    . التحرير الفلسطينية بفترات متقلبة، من دون مبارحة ناصية تمثيلها لهم ككيان سياسي           

العالقة الثنائية تأثرت إلى حد كبير بتبعات وجودهم في األردن، حيث يحمل جلهم الجنسية األردنية، قبيل                
، ما ترك بصماته على إشكاليات      1988ط عام   مباشرة السلطات حملة سحب الجنسية بعد قرار فك االرتبا        

  .والهوية والمواطنة، في ظل مسار عالئقي مضطرب بين النظام الحاكم والمنظمة» التمثيل«
نظر هؤالء الفلسطينيون المقدر عددهم اليوم بأكثر من نصف المجتمع األردني، إلى منظمـة التحريـر                

ظم وتمثيالً لقضيتهم، وتعبيراً عن نهوض الوطنيـة        بصفتها إيذاناً ببلورة حقل سياسي وطني فلسطيني من       
الفلسطينية بعد النكبة ومحاولة إعادة تكوين الوجود الوطني وإعادة صوغ الهويـة الوطنيـة، ومـدخالً                
لتحويل كارثة التشتت والتهجير إلى حركة تحرر وطني الستعادة حقوق الالجئين في وطـنهم وتحريـر                

  .راألرض ودحر االحتالل وتقرير المصي
 قد شهدت محاوالت تطويق النظام الحاكم لمساعي        1967إذا كانت الفترة السابقة للعدوان اإلسرائيلي عام        

تبلور هوية وطنية فلسطينية خارج النطاق األردني وااللتفاف على امتداداتها التمثيلية، وإحكام الـسيطرة              
مقاومة الفلـسطينية ومواصـلة بنـاء       على المخيمات، فقد فاقمت مرحلته الالحقة حدة التوتر مع تنامي ال          

مؤسساتها السياسية واإلدارية وتأسيس قاعدة أكثر صالبة واستمرارية ألحـزاب المعارضـة الوطنيـة،              
واتساع دائرة األنصار والمؤيدين من داخل المجتمع األردني نفسه، تزامناً مع إعادة تشكيل المنظمة عام               

نها فتح، وتأليف لجنة تنفيذية جديدة سيطرت عليهـا حركـة      لضم الفصائل الفلسطينية المقاتلة، وم     1969
  .المقاومة، فضالً عن انتخاب ياسر عرفات رئيساً للمنظمة
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 نقطة تحول في مسيرة حركة المقاومة الفلسطينية وفي طبيعة العالقـة            1968دشنت معركة الكرامة عام     
ة الفلسطينية المنفصلة عـن اإلطـار        األردنية، تماهت مع تجدد إطالق فكرة الهوية الوطني        -الفلسطينية  

األردني، ما أثار قلق العرش ومخاوف شرائح من المؤسسة الحاكمة التي وجدت فيهـا تهديـداً ألسـس                  
الشرعية السياسية للنظام الحاكم ومصدراً بديالً مـن الـوالء والهويـة الوطنيـة بـين سـكان األردن                   

  .الفلسطينيين، بزعم تمثيل األردن، نظرياً، لهم
 احتكام عالقة الطرفين إلى سوء الفهم المتبادل يفسر ما آلت إليه األمور، حيث نظر النظام إلى ذلك                  ولعل

الحراك على أنه استهداف لحكمه، بينما وجدت فيه المنظمة وحركات المقاومة منطلقاً لمواصـلة حركـة           
ن والمنطقة بأسرها فـي     التحرر الوطني ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي الذي يشكل تهديداً لألردن وفلسطي         

إطار الصراع العربي ـ الصهيوني، ما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً عربياً لمواجهته والتصدي لـه، إذ مـن    
  .المفترض أن األردن يقع داخل دائرة الصراع وليس خارجها

، أسفرت عـن خـروج   1971 ـ  1970أدى الفهم المغلوط هذا إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين عامي 
ة إلى لبنان وسوريا، األمر الذي ترك تأثيراته على المنظمة وامتداداتها التمثيليـة فـي الـساحة                 المقاوم

األردنية، حيث تم منعها عملياً ولم تسمح الحكومة إال بوجود مكتب وكتيبة نظامية واحدة تابعـة لجـيش                  
ه األخيرة وجـوداً    التحرير ومكتب تابع للشؤون االجتماعية كان يعمل من خالل مكتب المنظمة، فاعتبرت           

  .رسمياً فلسطينياً لتمثيل فلسطينيي المملكة، حتى وإن كان محدوداً
، إذ امتنع األردن عن تأييد      »التمثيل«وامتد توتر العالقة بين النظام األردني ومنظمة التحرير إلى قضية           

لكنه لم يجـد تأييـداً      المنظمة ورفض تمثيلها للفلسطينيين المقيمين في المملكة باعتبارهم مواطنين فيها، و          
ممـثالً  « اعترافه الصريح بالمنظمـة      1974عربياً لذلك حيث أعلن مؤتمر القمة العربية في الرباط عام           

أينما تواجدوا، تبعه اعتراف دولي مماثل بعد أيـام معـدودة، فاتخـذ       » شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني   
لسطينية في الحياة السياسية للـبالد وإرغـام        األردن، كردة فعل غاضبة، إجراءات لتخفيض المشاركة الف       

  .المواطنين على تحديد والئهم
غير أن متغيرات، كان بينها الدعم العربي والدولي الواسع للمنظمة، وقفت خلف هدنة الطرفين من ثـم                 

 وخروج المقاومـة    1982تطورت في صيغة تنسيق على وقع نتائج العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام             
ة منه وتصدع كثير من بنى المنظمة ومؤسساتها في الشتات، وتغير الموقف القيادي الفلسطيني              الفلسطيني

، فأعيد افتتاح مكاتب المنظمة ومؤسـساتها       »الوطن البديل «حيال إدارة الصراع، فضالً عن تنامي فكرة        
، تزامناً  1991، وشارك الجانب الفلسطيني في إطار الوفد األردني لمؤتمر مدريد           1986في األردن عام    

مع موقف أردني رسمي بعدم وجود مطامع له في الضفة الغربية وبتأييده الكامل لمنظمة التحرير وحـق                 
العودة ورفض التوطين، من دون أن يلغي ذلك التباسات العالقة حيال الحق األردني في تمثيل الالجئين،                

اع عن حقوق مواطنيه ومـصالحهم      حاملي الجنسية األردنية، في مفاوضات الوضع النهائي، بدعوى الدف        
  .وحقوق الدولة األردنية المضيفة

 وقعاً في جوهر األهداف الفلـسطينية، بانتقـال اسـتراتيجية           1967أحدثت التغيرات المصاحبة لعدوان     
 1967المنظمة من تبني تحرير فلسطين التاريخية إلى إزالة آثار العدوان وتحرير األراضي المحتلة عام               

الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تجسدت عملياً في البرنامج السياسي عام             وإقامة الدولة   
وقد نظـر   . »حل الدولتين « بتبني   1988، ورسمياً خالل دورة المجلس الوطني في الجزائر عام          1974

تمثيل الفلسطينيون في األردن، خاصة الالجئين منهم، إلى تلك التغيرات بعين الحذر والتساؤل عن مدى               
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المنظمة لوجودهم ولقضاياهم، وفي مقدمتها حق العودة، في ظل شعورهم المتنامي بالتهميش جراء تغييب              
المنظمة، وعدم تمثيلهم الكافي في مؤسساتها وهياكلها وأطرها، رغم تشكيلهم مع أقرانهم من فلـسطينيي               

يني منذ أواسط الستينيات حتى     الشتات ثالثة أرباع الشعب الفلسطيني، وحملهم معاً عبء النهوض الفلسط         
وقد تعاظمت إشكاليات الهوية والكيانية عندهم مع تدرج تهميش مؤسسات المنظمة في            . مطلع الثمانينيات 

الخارج، ومنها دائرة الالجئين، منذ منتصف الثمانينيات، أي من مرحلة الحراك الغربي النـشط لتـسوية           
  .جئين إلى مفاوضات الوضع النهائيالصراع، وصوالً إلى أوسلو، الذي أجل قضية الال

وقد دفع التهميش إلى حراك نشط داخل مخيمات األردن وخارجها لملء الفراغ السياسي بتكوين لجـان                
شعبية للدفاع عن حق العودة وعقد المؤتمرات وإصدار الوثائق والخرائط والكتب عن الالجئين وحقوقهم              

» حل الدولتين «ط في الحقوق الفلسطينية مثل التوطين و      غير القابلة للتصرف، والتصدي لمحاوالت التفري     
، 1948الذي يتناقض بنيوياً مع تطبيق حق عودة الالجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي طردوا منها عـام                 

  .ما ولّد تساؤالت دونما إجابة عن مصير حق العودة ومنظمة التحرير
  15/11/2011، السفير، بيروت

  
  في المستوطنات.. ينيون يفضلون االستثمارأصحاب رؤوس األموال الفلسط .54

  عميرة هاس
ووفقـا  .  مليار دوالر  2.5 يبلغ   2010حجم االستثمار الفلسطيني الخاص في اسرائيل، صحيح حتى العام          

ولغرض المقارنة، فان حجم    .  مليار دوالر  5.8لحساب متحفظ، واالكثر تفاؤال، يحتمل ان يصل حتى الى          
  . مليار دوالر فقط1.58، كان 2011داخل الضفة الغربية، صحيح للعام االستثمار الفلسطيني الخاص 

هذا هو االستنتاج المفاجيء لعيسى سميرات، الذي في رسالة الماجستير في االقتصاد اجرى بحثـا أوال                
 مليار دوالر   2.5فلو استثمر   . من نوعه للظاهرة التي حتى االن لم تتطرق االدبيات عن حجمها واثارها           

عمـل  ] فرصـة [ن  مكـا ] ألـف  [ 213السلطة الفلسطينية لكان بوسعها بتقديره أن تخلـق         في اراضي   
  .للفلسطينيين

 الف رأسمالي ورجل أعمـال      16وحسب السجالت في المحاضرات الفلسطينية في الضفة الغربية، فان          
ئيل فلسطيني من الضفة الغربية، من الحاصلين على تصاريح دخول دائمة الى اسرائيل أسسوا في اسـرا               

وفي المناطق الصناعية من المستوطنات شركات ومصانع في فروع مختلفة ويدفعون ضرائبها لـوزارة              
وفحص سميرات دوافع هذا القرار، الذي من ناحية سياسية حساس جدا، وال سـيما              . مالية دولة اسرائيل  

بب الحساسية فانـه    وبس. في السنوات االخيرة مع تعاظم الدعوات لمقاطعة اسرائيل أو انتاج المستوطنات          
» هآرتس«في حديث مع    . يمتنع عن االشارة الى المستثمرين باسمائهم أو تسليم تفاصيل تشير الى هويتهم           

قال انه في أعقاب بحثه أوضحت وزارة االقتصاد الوطني في السلطة، التي وقفت علـى رأس مقاطعـة                  
  .يل وفي المستوطناتمنتجات المستوطنات بان اتفاق باريس ال يحظر االستثمار في اسرائ

انهـم  » هـآرتس «نشطاء سياسيون واجتماعيون فلسطينيون ممن وصلت اليهم نتائج البحث، قالوا لــ             
  .فوجئوا من حجم الظاهرة

وحـصل  .  من بيت لحم، رفعت في نهاية الصيف الى جامعة القدس في ابوديس            43رسالة سميرات، ابن    
ة معلومات اساسية عن المـستثمرين فـي اسـرائيل،          سميرات من الغرف التجارية والصناعية الفلسطيني     

 التقى 120ومع ) 374منهم أجابه عليها   (420 منهم، وزع استبيانات مفصلة لـ       540وصل مباشرة الى    
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وهكذا نجح في ان يرسم صورة اجتماعية مثيرة لالهتمام، اضافة الى التقـديرات             . في مقابالت شخصية  
  .والحسابات االقتصادية

  40ية وفوق سن ناطقون بالعبر
عينة سميرات تبين ضمن امور اخرى بان معظم رجال االعمال يعرفون العبرية وأكثر من نصفهم فوق                

وتشير هذه المعطيات الى أن الحديث يدور عن جيل تربى عندما سمحت اسرائيل للفلـسطينيين               . 40سن  
خالفا لالجيال االكثر   (رائيلي  وعرف المجتمع االس  ) حتى بداية التسعينيات  (بحرية حركة شبه كاملة اليها      

 في المائة منهم كانوا عماال في اسرائيل قبل أن يفتحوا فيها شركة، بشكل عـام                23وهكذا مثال،   ). شبابا
قرابـة  . نصف في المائة فقط منهم بلغوا عن أنهم ال يعرفون العبرية          . في الفرع الذي كانوا يعملون فيه     

برية كلغات اخرى، وهو معطى يستوي ايضا مـع حقيقـة أن            النصف يتحدثون االنجليزية ايضا وكذا الع     
. خُمس المستطلعين بلغوا عن أن استثماراتهم تتوزع بين اسرائيل، المستوطنات، الضفة الغربية والخارج            

 في المائـة رووا     90قرابة  . خُمس المستطلعين افادوا بانهم استثمروا فقط في اسرائيل وفي المستوطنات         
  . االستثمار كانت في اسرائيلبان خبرتهم االولى في

نصف المستجيبين لالستبيانات   : كما تبين العينة نسبة معاكسة بين مستوى التعليم واالستثمار في اسرائيل          
  . في المائة منهم هم خريجو جامعات28.1 سنة او اقل و 12تعلموا 

  معظم االستثمارات في الصناعة والبناء
عة، االمر الذي يـشير الـى أنـه كلمـا انتقـل المـستثمرون               قرابة ربع االستثمارات تتجه نحو الصنا     

 ووصـل اليهـا   –االسرائيليون الى التكنولوجيا العليا، هكذا شغر مكان في الفروع االنتاجيـة التقليديـة         
وبالفعل، ثلث االستثمارات في الصناعة موجه لتوفير عمال مهنيين للـصناعات           . مستثمرون فلسطينيون 

لبناء بقي هاما في أوساط المستثمرين الفلسطينيين، واكثر من الخمس من اجمالي            كما أن مجال ا   . المختلفة
 في المائة موجهة للبنى التحتيـة و        45من بين االستثمارات في البناء،      . االستثمارات موجهة لهذا الفرع   

  . في المائة لبناء المنازل38
 في المائة اسـتثمروا حتـى   44.4 معظمهم نحو .  الف دوالر أو اقل    100االستثمار السنوي لخمسهم بلغ     

 في المائة اسـتثمروا     13.9 مليون دوالر، بينما     6مليون دوالر في اسرائيل، خُمس آخر استثمروا حتى         
  . مليون دوالر في اسرائيل6اكثر من 

فحص استثماراتهم في العينة هو الذي ادى الى التقديرات المختلفة بالنسبة لحجم االستثمار الفلـسطيني،               
  . مليار دوالر2.5ظ بين هذه التقديرات هو والمتحف

 في المائة اجترفـوا     39.6 الف دوالر أو أقل،      100 في المائة منهم كانت لهم مداخيل سنوية بمبلغ          37.2
 في المائة منهم كان له دخل سنوي يصل حتى مليـون            12.8مداخيل تصل حتى نصف مليون دوالر، و        

  .وا سقف المليون دوالر في مداخيلهم السنوية في المائة، تجاوز10.4العشر فقط، . دوالر
  شراكة وهمية كمحفز للبيروقراطية

 الف مـستثمر،    16من اصل   . تشير المعطيات ايضا الى توزع راس المال في أرجاء السلطة الفلسطينية          
فقـط  .  من بيت لحـم    2.000 من نابلس و     3.000.  من رام اهللا   3.100 هم من محافظة الخليل،      3.300
، »هـآرتس «وحسب سميرات كما قال لـ      ). التي في ارض الضفة الغربية    (حافظة القدس    من م  1.000

والعـدد  . وذلك رغم أنه ال تفرض عليهم قيود حركة او المطالب البيروقراطية مثلما على سكان الـضفة               
ومراجعـة  . القليل يدل على سياق هزال المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية، تحت السلطة الفلسطينية            



  

  

 
 

  

            33ص                                     2328:                العدد23/11/2011األربعاء  :التاريخ

 في المائة من الشركات هي بـشراكة مـع          23ساليب تسجيل الشركات الفلسطينية وان كانت تبين ان         ال
فلسطينيين من سكان القدس، اال انه احيانا يدور الحديث عن شراكة وهمية ال ترمي اال الى التسهيل على                  

 16.3سـرائيل و     في المائة آخرون شراكة مع فلسطينيين من مواطني ا         16.6. االجراءات البيروقراطية 
» غطـاء « في المائة افادوا بان الشريك اليهودي هو مجرد          8.8في المائة شراكة مع يهودي اسرائيل، و        

 في المائة آخرون هم مقـاولون فرعيـون لـشركات     20. ويتلقى عمولة على اساس دائم او لمرة واحدة       
فلسطيني لالستثمار في اراضـي     وخالفا لما هو دارج، ليست قوة العمل زهيدة الثمن تحرك ال          . اسرائيلية

احيانـا  . المستثمرون الفلسطينيون يجلبون معهم قوة العمل الرخيصة، يقـول سـميرات          . دولة االحتالل 
مستثمرون كثيرون رووا له انهم يشغلون بأجر عال اسرائيليين خدموا          . يشغلون يهودا في وظائف ادارية    

 في الجيش، في الشرطة، في االدارة المدنية وفـي  –في الماضي في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية      
اساس دورهم هو التسهيل من االجراءات البيروقراطية االخرى التي يـصطدم بهـا رجـل               . المخابرات

  .االعمال الفلسطيني
  يبحثون عن مهرب من القيود

يـة مـع    حتى االن الفرضية كانت ان رجال االعمال الفلسطينيين يشاركون اساسا في العالقـات التجار             
وحسب سميرات فقد كان في السلطة الفلسطينية من قدر بـان           . اسرائيل وليس في استثمار رأسمالهم فيها     

وفي المنشورات الرسـمية    . حجم االستثمار الفلسطيني في اسرائيل نحو مليار دوالر في اقصى االحوال          
  .ايضا عن االستثمارات الخارجية في اسرائيل االستثمار الفلسطيني ال يندرج

 مليار دوالر، منها كما يقـول       7في السلطة الفلسطينية احتسبوا أن التوفيرات الفلسطينية تصل الى نحو           
سـواء فـي    : مستثمرة في خارج الـبالد    ) ال تتضمن االستثمارات في اسرائيل    ( مليار   5سميرات، نحو   

مناسـبة لالسـتثمار    االمر الذي يشير الى غياب اجواء اقتـصادية         . االسهم او في االستثمارات المباشرة    
  .والتنمية في الضفة الغربية

ويجد سميرات بان القيود التي فرضتها وتفرضها االنظمة العسكرية االسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني             
ولكن برأيه لدى السلطة الفلسطينية مجال منـاورة وتحـسين          . هي الدافع الرئيس لالستثمار في اسرائيل     

  .فة قسما من االستثمارات والمستثمرين على االقليسمح لها بان تجتذب الى الض
 في المائة من الضفة، السيطرة على مصادر المياه، قيـود الحركـة أمـام               60السيطرة االسرائيلية على    

االشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وخارجها، سد الـسوق االسـرائيلي فـي وجـه المنتجـات                 
 هذه القيود تؤدي بمواد االنتـاج       – الخام من الخارج والتصدير      الفلسطينية، عملية طويلة الستيراد المواد    

االرض لالستئجار او للشراء اغلى، بسبب شحتها،       . الفلسطيني ان تكون غالية اكثر بكثير من االسرائيلية       
وهكذا ايضا دفعات المياه والكهرباء أعلى وزمن انتظار المنتج الفلسطيني للمواد الخام اطول من زمـن                

 – 30وعليه فان االنتاج في اراضي السلطة في الضفة الغربية أعلـى بــ       . زميله االسرائيلي االنتظار ل 
هذه هي االسباب االساسية التي تـدفع أصـحاب رؤوس          .  في المائة من االنتاج في الدول المجاورة       40

  .االموال الفلسطينية لالستثمار في اسرائيل
 ضعف منظومة القانون والقضاء الفلـسطينية، ادارة        بالتوازي، المستثمرون يندفعون الى اسرائيل بسبب     
يجذبهم القرب الجغرافي الـى اسـرائيل، اجـواء         . فاشلة ومنظومة ضرائب برأيهم ال تشجع االستثمار      

االعمال التجارية الودية واالكثر تجربة في اسرائيل، منظومة قضاء وضرائب واضحة، عالقات تجارية             



  

  

 
 

  

            34ص                                     2328:                العدد23/11/2011األربعاء  :التاريخ

مقابل عدم معرفة   (مريحة للبنوك ومعرفة شركة اسرائيلية وعملها       دولية متطورة السرائيل، قدرة وصول      
  ).الطريقة في بلدان اخرى

نتائج سميرات تعزز ضمن أمور اخرى ما جاء من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية، في البحث الذي                
ية التـي  وحسب هذا البحث، فان القيود االسـرائيل    . وضعته حول ثمن االحتالل على االقتصاد الفلسطيني      

تطرح كأمنية ترتبط بالطبيعة االستعمارية لالحتالل االسرائيلي والنية لمنع المنافسة من جانب االقتـصاد              
  .الفلسطيني

. وسأل سميرات في بحثه اذا كان المستثمرون يرغبون في العودة لالستثمار في مناطق الضفة الغربيـة               
انهم سيعودون اذا ما ادارت السلطة االقتصاد على         في المائة اجابوا ب    28.9 في المائة سلبا،     35.3فأجاب  

مثل التحسين في البنية    ( في المائة أجابوا بانهم سيعودون اذا ما كانت هناك تسهيالت            35.8نحو أفضل و    
  ).التحتية والقروض

  هآرتس
  19/11/2011، الرأي، عّمان

  
  ثورة اسالمية .55

  اليكس فيشمان
جواء في قيادة المؤسسة الرسمية في القاهرة، أمس بعـد          هذه كانت اال  . 'راحت لنا مصر  '،  'راحت مصر '

  .استقالة الحكومة
في المواجهة الكبرى االولى بين الطغمة العسكرية الحاكمة وبين االخوان المسلمين تراجع الجـيش أوال،               

الحكومة التالية سيختارها رجال الطغمـة      . وخضع المالء التيار االسالمي الذي طالب باستقالة الحكومة       
خضوع الطغمـة العـسكرية     . لعسكرية في ظل الغمز الدائم نحو ارادات وتفضيالت االخوان المسلمين         ا

ففي الجولة االولى ينزل طنطاوي ورجاله الى زاوية الـساحة          . لالخوان المسلمين لم يكن تراجعا تكتيكيا     
  .وهم مضروبون ومرضوضون

 التي بادرت اليها الطغمـة العـسكرية حيـال          في اسرائيل تابعوا في االيام االخيرة بقلق شديد المواجهة        
وكان االحساس بان الجيش لن يسمح لهم بان يملـوا الخطـوات قبـل االنتخابـات                . االخوان المسلمين 

. االخوان المسلمون قضموا قطعة اخرى من قوة الطغمـة العـسكرية         . أما امس فتبددت اآلمال   . للبرلمان
لطغمة العسكرية في شكل مظاهرات وحشية، والجيش سـقط         الحركات االسالمية، السلفية، نصبوا كمينا ل     

  .في الفخ وجر الى المس الجماهيري للسكان المدنيين
الجيش لم  :  قتيل انطلقت صرخات اغاثة في وسائل االعالم المصرية        40 مصاب ونحو    1.800بعد نحو   

الواليات المتحدة  واالن يوجد تخوف، ليس فقط في اسرائيل وفي         . انه ضد الشعب  . يعد الى جانب الشعب   
بل وفي كل الدول المؤيدة للغرب المحيطة بنا في اال تصمد الطغمة العـسكرية أمـام الـضغط فيملـي                    
االخوان المسلمون ايضا سير االنتخابات ويجترفوا اصواتا اكثر مما كان متوقعا في مصر، مأموال فـي                

  .اسرائيل، مصلى له في واشنطن
ئيل تقدير حذر من ان تنتهي الجولة الحالية مـن االضـطرابات            حتى يوم أمس مساء كان يسود في اسرا       

مصر، هكذا قالوا في اسرائيل، تدخل في سلسلة مواجهات داخلية          . بهدوء مؤقت في ظل تنازالت متبادلة     
اذا لـم يـنجح     . الشرخ داخل مصر محـتم    . شديدة ستستمر سنتين على االقل، حتى االنتخابات الرئاسية       
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ه في الدستور والجداول الزمنية حتى نقل السلطة الى اياد مدنية، فسنقف امـام              الجيش في ان يملي مكانت    
  .شرق اوسط آخر

في اسرائيل ال يزالون يأملون في      . لم يفكر أحد بانه منذ الجولة االولى لن يصمد الجنراالت امام الضغط           
فرق سياسية كي يخرج    أن الجيش المصري، الذي اختار التوقيت الندالع المواجهة الحالية، مستعد أيضا ب           

  .منها ويده هي العليا
في الصباح كان ال يزال رد الجنرال طنطاوي علـى مطلـب تنحيـه عـن                . بداية اليوم لم تبشر بنهايته    

الحكومة المصرية أعلنت بان لـيس لهـا نيـة          : السلطة، اعدامه واعادة الجيش الى الثكنات حاد وسريع       
سلمي وثيقة النوايا لتغيير الدستور نشرها قبل نحو اسبوع         لتغيير حتى وال حرف واحد مما يسمى بوثيقة         

  .ولكن بعد بضع ساعات لم تعد هناك حكومة. نائب رئيس الوزراء سلمي باسم المجلس العسكري االعلى
اذا كان في كانون الثاني شباط اسقط حكم مبارك على أيدي الطبقة الوسطى المصرية فان من يـصطدم                  

الشارع العلماني، الحديث،   . طبقات الفقيرة، التي تحركها االحزاب االسالمية     االن بالجيش والشرطة هي ال    
الصراع على صورة   . اياهم، لم يعد موجودا كالعب سياسي ذي مغزى في مصر         ' فتيان غوغل 'التقدمي،  

الجيش، الذي يمثل النهج المؤيـد للغـرب، حيـال التيـار            : الدولة يجري االن بين القوتين المركزيتين     
بالمناسبة، الوحشية في ميدان التحرير أملتها االحزاب االسالمية المتطرفة، المتماثلة          .  المحافظ االسالمي

التيار المركزي لالخوان المسلمين انجر خلف المتطرفين الذين يتنافسون امامه علـى ذات             . مع السلفيين 
  .النصيب من الناخبين

جرت في موعـدها حقـا، سـيحظى االخـوان          في مصر يقدرون بانه في االنتخابات البرلمانية، اذا ما          
  . في المائة من المقاعد40 حتى 30المسلمون والفصائل االسالمية بـ 

بعد أحداث  .  في المائة  40وبالمقابل يقدر محللون في اسرائيل بان االحزاب االسالمية ستجترف اكثر من            
ة ساحقة، ناهيك عن أن االخـوان       أمس ازداد االحتمال بان يسقط البرلمان في يد الكتلة االسالمية باغلبي          

  .وهم منظمون ولديهم مال.  جنيه مصري30المسلمين يعرضون على كل ناخب 
فالجيش يريد أن يـصل الـى       . المواجهة التالية ستقع حول الجداول الزمنية التي يحاول الجيش امالءها         

ن بـارزين مـن     ، على أمل أن يتمكن حتى ذلك الحين من طرح مرشـحي           2013االنتخابات الرئاسة في    
ولكن االحتمال في أنه في نهاية االجراء الديمقراطي سنجد مصر علمانية، ديمقراطيـة، مؤيـدة               . جانبه

  .للغرب، تتمسك باتفاقات السالم مع اسرائيل، وترى فيها مصلحة قومية، آخذ في التآكل
  22/11/2011يديعوت 
 23/11/2011، القدس العربي، لندن
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