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  39  :ركاريكاتي
***  

  
  مصّرون على المصالحة": ربيع الحرية"خالل استقباله ألعضاء قافلة  ةهني .1

 هنية تأكيده على ضرورة إنهاء االنقسام وإنجاز إسماعيلجدد رئيس الوزراء الفلسطيني : غزة
وقال هنية خالل استقباله ألعضاء  .المصالحة، مشيدا بلقاء مشعل وعباس في العاصمة المصرية القاهرة

هناك عوامل مساعدة لذلك من بينها فشل " :األربعاء في مقر مجلس الوزراء" ربيع الحرية"قافلة 
المفاوضات مع االحتالل وتخلي اإلدارة األمريكية الراعية للسالم عن وعودها للسلطة، والربيع 

  ".العربي،
 الشعب الفلسطيني شعب في الحياة الفلسطينية، مشددا على أن" أمر استثنائي" االنقسام بالـةووصف هني

وأكد أن زيارات الوفود والقوافل لقطاع غزة تشكل إزعاجا لالحتالل  .موحد سياسياً وجغرافيا
وبين أن  . مبينًا أن ردوده كانت ميدانية عليها بقيام طائراته بقصف مواقع مدنية فجر اليوم،اإلسرائيلي

باألمس "مناصر للقضية الفلسطينية، مضيفًا زيارة هذه الوفود هي خير دليل على االحتضان العالمي ال
  ". الوفد وشعر باالهتمام واالحتضان العالمي والدولي لقضيتهأعضاءتابع الشعب الفلسطيني كلمات 

ودعا هنية إلى تبني نداء عالمي لإلفراج عن األسرى السياسيين في العالم سيما األسرى الفلسطينيين في 
 نيسان من كل 17ؤتمرات لنصرتهم، مبينا أنه يمكن استثمار يوم ، وعقد ماإلسرائيليسجون االحتالل 

  .عام لتلك الفعاليات باعتباره اليوم العالمي لألسير الفلسطيني
االحتالل ال تحركه نوايا سلمية إنما نوايا عدوانية تهدف للسيطرة " : هنيةوبخصوص حل الدولتين؛ قال

طقة أن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية وأن يقيم دولته على المنطقة، لذا المدخل إلى االستقرار في المن
وحيا هنية مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي  ".على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة الالجئين

اقتصادياً، داعيا العالم أجمع لمقاطعة منتجات االحتالل كونه شكل من أشكال التضامن مع الشعب 
  .الفلسطيني

  23/11/2011سطين، الرسالة، فل
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  عباس يطلع طنطاوي على عقبات إحياء المفاوضات .2
عقد رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي :  جيهان الحسيني-القاهرة 

وقالت مصادر . أمس جلسة محادثات مع الرئيس محمود عباس الذي وصل إلى القاهرة أول من أمس
، إن المحادثات تناولت المستجدات في األراضي الفلسطينية في ظل استمرار "ةالحيا"فلسطينية مطلعة لـ

االستيطان والتصعيد، واالتصاالت التي تجريها اللجنة الرباعية والواليات المتحدة بما يخص عملية 
السالم، وكذلك الجهود المبذولة إلنجاز اتفاق المصالحة وتطبيقه برعاية مصرية، ومساعي مصر الجادة 

صفحة االنقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنيةلطي .  
وقال مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد 
عقب اللقاء، إن المحادثات جرت في إطار استمرار المشاورات بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، 

قيقة التي يمر بها الوضع الفلسطيني وفي إطار ما سبق وأبلغ به الرئيس أبو خصوصاً في هذه المرحلة الد
مازن لجنة مبادرة السالم العربية بأنه سيستمر بالتشاور الثنائي مع األشقاء العرب ممن هم على تماس 
مباشر في العملية السياسية، الفتاً إلى أن اللقاء تم بحضور وزير خارجية محمد عمرو ورئيس 

  .ارات الوزير مراد موافياالستخب
وأوضح أن عباس أطلعهم على آخر االتصاالت، سواء مع مبعوثي اإلدارة األميركية أو اللجنة الرباعية 
الدولية أو االتحاد األوروبي، والجهود المبذولة لتذليل العقبات التي برزت في إحياء المفاوضات، 

ية باتجاه طلب العضوية لفلسطين في مجلس والموقف السلبي الذي اتخذه بعض أطراف اللجنة الرباع
 المتحدة للتربية والعلوم والثقافة األمماألمن، وبعد نجاح فلسطين في الحصول على العضوية في منظمة 

  ).يونيسكو(
وقال األحمد إن اللقاء تناول االحتماالت المستقبلية، خصوصاً في ضوء ما حددته اللجنة الرباعية عندما 

من العام المقبل للقيام بجهودها بما يخص عملية السالم في ) يناير( كانون الثاني 26أعطت موعداً حتى 
الماضي، الفتاً إلى أن عباس أطلع القياده ) سبتمبر( من أيلول 23ضوء البيان الذي أصدرته في 

المصرية على اإلجراءات التي اتُّخذت ضد السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمها قرار 
إن الموقف ": ونقل األحمد عن الرئيس الفلسطيني قوله. ونغرس تجميد المساعدات المقدمة للسلطةالك

الفلسطيني ثابت ويقوم على أساس إما أن نتلقى المساعدات من دون قيد أو شرط، أو ال داعي لها، ألننا 
  ."ال يمكن أن نفرط بحقوقنا في مقابل الحصول على هذه المساعدات

 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي يرافق عباس في وقال عضو اللجنة
زيارته للقاهرة، عن الخطوة المقبلة في ضوء الصعوبات التي تواجه الطلب الفلسطيني في مجلس األمن 

  حالة فيتو في قرارات العضوية، وهناك دول59شهد مجلس األمن في تاريخه ": الدولي، أجاب عريقات
 مرات طلباً لالعتراف بها عضواً كامل العضوية في األمم المتحدة، واآلن ندرس إذا لم نحصل 7قدمت 

 كنا سنذهب إلى الجمعية العامة فوراً، أم نقدم طلباً لمجلس األمن مرة تلو إنعلى األصوات المطلوبة، 
  ."األخرى حتى نحصل على العضوية الكاملة

عناية تامة مع فرق قانونية من دول العالم بالتعاون مع الجامعة المسائل حساسة، وندرسها ب": وقال
 الجمعية العامة خيار يدرس بقوة، ومجلس األمن إلىالعربية ولجنة مبادرة السالم العربية، وخيار التوجه 

  ."يجب أن نبقى به، ألنه ال عضوية كاملة للدول في األمم المتحدة إال من خالل هذا المجلس
  24/11/2011الحياة، لندن، 
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  فياض يرشح استمرار األزمة المالية العام القادم .3
استنكرت الحكومة الفلسطينية مواصلة تجميد إسرائيل تحويل عائدات الضرائب الجمركية : رام اهللا

  .المستحقة، على نحو يتناقض مع االتفاقات المبرمة مع السلطة
ارها على اإلفراج عن هذه األموال، مؤكدة وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل إلجب

أن استمرار حجزها يعطل قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وعلى االستمرار في عمليات 
  .البناء والتنمية

  . مليون دوالر شهريا، نحو ثلثي إيرادات السلطة100وتشكل أموال الضرائب التي تناهز 
 بأن األزمة المالية التي تواجه السلطة منذ أواسط العام الماضي، أقر رئيس الوزراء، سالم فياض،و

: وقال. مرشحة لالستمرار في العام المقبل على األقل، إن استمرت إسرائيل في حجز أموال الضرائب
  ."ال يمكن الوفاء بالتزاماتنا في وقتها المحدد) أموال الضرائب(من دونها "

رجية بنحو مليار دوالر، وهذا المبلغ ليس من السهل أن يرد نحن بحاجة لمساعدات خا": وأوضح فياض
األزمة المالية ستكون مرشحة لالستمرار، والسلطة الوطنية مصممة على اتخاذ كل ما يلزم (..) إلينا، 

إن السلطة أقرت ": وأضاف. "من إجراءات لمعالجة هذه األزمة، واالستغناء عن المساعدات الخارجية
  ."2005في أوجه القصور في قانون ضريبة الدخل الذي أقر في عام تعديالت ضريبية لتال

ال نقبل باالبتزاز «: »الشرق األوسط«قال بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين لـمن جهتة 
. »الذي تمارسه إسرائيل، وسنقف ضده ونواجهه، ولكننا أيضا لن نقبل استهداف الناس لتعويض النقص

ب على الموظفين وعلى شرائح أخرى يمس بالمجتمع الذي يعيش تحت االحتالل فرض ضرائ": وأضاف
، معتبرا أن فرض مزيد من الضرائب على التجار مثال يعني فرضها "ومن دون أدنى مستوى من الرفاه

   .على الموظفين، إذ يعني ذلك زيادة أسعار السلع التي سيدفع ثمنها الموظف في نهاية األمر
  24/11/2011دن، الشرق األوسط، لن

  
   لإلفراج عن األموال الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل"نظمة التحريرم" .4

طالبت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية في رسائل عاجلة  : وليد عوض-رام اهللا 
 لإلفراجلي التدخل  ومؤسسات المجتمع الدواإلنسانموجهة للبرلمانات في دول العالم ومنظمات حقوق 

  ،إسرائيل الضرائب الفلسطينية، التي تحتجزها أموالعن 
حجز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية المستحقة قرصنة دولة، وإجراء غير مشروع،  واعتبرت

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والجاد إلجبار  .وخرقا لالتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير
  .على اإلفراج عن تلك األموال باعتبارها أمواال فلسطينيةإسرائيل 

وقالت الدائرة في رسائل عاجلة وجهتها للبرلمانات واألحزاب ومنظمات المجتمع الدولي حول العالم، إن 
هذه األموال حق للشعب الفلسطيني، ألنها تجبى عن البضائع الفلسطينية المستوردة عبر الموانئ 

  .، حسب االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية وبرعاية دوليةوالمطارات اإلسرائيلية
  24/11/2011القدس العربي، لندن، 
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   السلطة األمميةمنصور يكشف عن خيارات .5
 هناك خيارات عديدة إن" معا" لـ رياض منصور سفير فلسطين في االمم المتحدةقال:  نيويورك-باريس

  : خياراتأربعةل في ث تتماألمنسطينية حول ملف فلسطين في مجلس يجري دراستها من قبل القيادة الفل
 التصويت على الطلب الفلسطيني ومتوقف ذلك على امتالكنا األمنخيار الطلب مباشرة من مجلس : أوال

لكن خطورة ذلك هو عدم تخطي الطلب حاجز الـ  .األعضاء من الدول أي وفيتو تستخدمه أصوات 9
  .أصوات 9

 دولة مراقبة ونستخدم قوة الجمعية للضغط على إلى الجمعية العامة لنرفع وضعنا إلىتوجه خيار ال: ثانيا
  . دولة160 تأييد نضمن وأننا السيما األمنمجلس 

 إن: وهنا قال منصور..  ننتظر السنة الجديدة وندرس وضع عضوية الدول الجديدة التي ستدخلأن: اثثال
 ستدخالن وهما توغو وكوانتيماال دولتان الن هناك الماضيةسنة  حاال من الأفضلالسنة الجديدة لن تكون 

كذلك كوانتيماال ورغم تصويتها ... ضدنا فقد امتنعت عن التصويت لنا في اليونسكواألولىوموقف 
  ". االنتخابات التي حصلت فيها مؤخرا قد يغير موقفهاأن إاللصالحنا في اليونسكو 

 ، المحكمة الجنائية الدوليةأبرزها أممية وكالة 16ة وهي  متخصصأخرى وكاالت إلىالتوجه : رابعا
  . ومنظمة الصحة العالمية،ووكالة الطاقة الذرية
 القيادة الفلسطينية ال تزال تدرس جميع الخيارات وتدرسها مع الدول العربية أن إلىلكن منصور لفت 

  .لكنها لم تقرر بعد في اتجاه تذهب
  24/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   التي ارتكبتها حكومته بحق موظفي غزة"تصحيح األخطاء"نائب عن فتح يطالب فياض بـ .6

قال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة حركة فتح في  :غزة ـ أشرف الهور
تصحيح األخطاء التي ارتكبتها  " فياض مطالب بـإن نسخة منه، "القدس العربي"تصريح صحافي تلقت 

 إنوقال  .")قطاع غزة( بحق أبناء السلطة وأبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية الحكومة
مبادرة تتضمن قرارات واضحة وجريئة من شأنها تهيئة األرضية 'تصحيح هذه األخطاء يأتي من خالل 

وقال  ."يةالمناسبة للمصالحة وتصحيح خطأ غير مبرر وإنهاء معاناة اآلالف من أبناء المحافظات الجنوب
  ."تذهب الكراسي والمناصب ويبقى التاريخ واألعمال الجليلة"معاتباً فياض 

وكان أبو شمالة يعقب على تصريحات فياض التي طالب فيها الفصائل بالتوافق على رئيس للحكومة 
  .القادمة، ألنه لن يكون عقبة في وجه المصالحة

  24/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ستعدادات الفلسطينية لتدويل ملف األسرىإتمام اال: قراقع .7
أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع : الوكاالت - نظير طه -القدس المحتلة 

 االستعدادات الفلسطينية لتدويل ملف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، والتي تم العمل إتمام
لجمعية العمومية لألمم المتحدة، والتي بدورها ستتولى تقديمه إلى عليها منذ عامين، تمهيدا لتقديمه في ا

  .المحكمة الجنائية الدولية في الهاي
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، الفتاً إلى "هذه القضية المهمة ستعرض على األمم المتحدة في دورتها القادمة" إن "البيان"وقال قراقع لـ
م المتحدة كان السبب الرئيسي في أن انشغال السلطة الفلسطينية في طلب عضوية دولة فلسطين في األم

  .تأخير عرض هذا الطلب
  24/11/2011البيان، دبي، 

  
  في الضفة يطالبون بالتحقيق باستثمارات فلسطينية ضخمة بالمستوطنات النواب اإلسالميون .8

طالب النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتلة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس : الضفة
الجهات الرسمية، بضرورة فتح تحقيق للتأكد من المعلومات الخطيرة التي تناقلتها وسائل اإلعالم وجميع 

" السبيل"وعدَّ النواب في بيان لهم وصل  .عن استثمارات فلسطينية ضخمة في المستوطنات اإلسرائيلية
  ".نيضربة قاصمة وطعنة في الظهر لالقتصاد الفلسطي"نسخة عنه أمس مثل هذا العمل بأنه 

وكانت وسائل اإلعالم قد تناقلت في األيام األخيرة دراسة أكاديمية للباحث عيسى سميرات أحد طلبة 
الماجستير في جامعة القدس المفتوحة في مدينة بيت لحم، تثبت تورط عدد كبير من رجال األعمال 

  .الفلسطينيين في استثمارات داخل المستوطنات اإلسرائيلية
  24/11/2011السبيل، عمان، 

  
  عباس وفياض أمام المحكمة في قضية استمالك أراض لمشروع فلسطيني إسرائيلي .9

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام اهللا أول من أمس، قرارها : يوسف الشايب –رام اهللا 
التمهيدي في قضية رفعها مزارعون ومالكون ألراض تم استمالكها في قريتي برقين والجلمة، على 

ئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء سالم فياض، بصفتهما الوظيفية، وعلى مجلس الر
  .الوزراء، للطعن بقرار استمالك هذه األراضي

  .ويترافع باسم السكان المحامون داود درعاوي وناصر الريس وفضل نجاجرة
دعى ضدهم المذكورين بتبيان إلزام المست"وأشار المحامي داود درعاوي إلى أن القرار التمهيدي دعا إلى 

، علما " يوما من تاريخه15موقفهم واألسباب التي تحول دون سحب أو إلغاء القرار المذكور خالل مدة 
 2 رقم كاإلستمالأن أسباب الطعن تنصب على عدم مشروعية القرار المذكور ومخالفته ألحكام قانون 

  .1953للعام 
  24/11/2011الغد، عمان، 

  
  من الدولة الفلسطينية المستقلةأسسة األمنية مؤهلة ألن تتسلم المؤ: ضميريال .10

 االستقالل والسابعة إلعالن هيئة التوجيه السياسي والوطني الذكرى الثالثة والعشرين أحيت :رام اهللا
الرحمن مستشار الرئيس واللواء  الستشهاد الرئيس ياسر عرفات في قاعة القصور بمشاركة احمد عبد

 وقادة وضباط وجنود من األمنيةفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة عدنان ضميري الم
  .األمنيةمختلف اذرع المؤسسة 

 نتسلح ببرنامج أن عباس على ضرورة  محمود نيابة عن الرئيسألقاهاالرحمن في كلمة   عبدوأكد
 دولة فلسطينية إقامة إلىلنا سياسي واقعي له قوة وتأثير في المعادلة الدولية ويحظى بتأييد عالمي يوص

 القيادة الفلسطينية ماضية نحو تحقيق هذا الهدف ولن تتراجع عنه أنوعاصمتها القدس الشريف، مضيفا 



  

  

 
 

  

            9ص                                     2329:                العدد24/11/2011لخميس ا :التاريخ

 بان الضفة وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة، وان القيادة ماضية في وإجماعابعدما حققنا اعترافا دوليا 
 الوراء لكن ذلك يتطلب التصرف إلى ال رجعة أنفا  شرعية االحتالل، مضيوإسقاطمعركة التحرير 

  . المربع الذي يريده االحتاللإلىبعقالنية وبصبر ومسؤولية تخدم شعبنا وقضيتنا وعدم االنجرار 
 الفلسطينية مؤهلة الن تتسلم امن الدولة األمن قوى إن اللواء عدنان ضميري في كلمته أكدمن جانبه 

 والتزام بالقانون وانضباط لقرار وإيمان عقيدة إلىل العالم، تستند في عملها الفلسطينية المستقلة بشهادة دو
 المحاصصة وال أو الشعب الفلسطيني كافة، وغير قابلة للقسمة ألبناء األمنالمستوى السياسي وتحقيق 

  . فصيل بعينه بل لكل الشعب الفلسطينيأوتخضع لحزب 
  24/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  في زيارة رسمية إلى النرويج فياض .11

 يقوم رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، بزيارة رسمية إلى العاصمة النرويجية أوسلو :رام اهللا
وتأتي هذه الزيارة في إطار المشاورات السنوية بين فلسطين والنرويج بما يشمل بحث . تستغرق يومين

  . الوطنيةدور النرويج بصفتها منسقاً للمساعدات الدولية للسلطة
  24/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،                                                         

  
   البطاقات الشخصية لالحتالل مهمته جمعالقبض على عميل: غزة .12

كشف مصدر أمني فلسطيني عن اعتقال عميل لالحتالل الصهيوني كانت مهمته األساسية تتمثل : دالمج
ور بطاقات الهوية الشخصية الخاصة ببعض الفلسطينيين، وإرسالها إلى جهاز المخابرات في جمع ص
  ".الشاباك"الصهيوني 
، تم العثور على )ع.ف(العميل  أنه بعد تفتيش بيت "المجد األمني"لمصدر األمني لموقع اوأوضح 

: ن عديدة، مضيفًاالعشرات من صور بطاقات الهوية الشخصية تتبع ألشخاص من عائالت مختلفة وأماك
خاصة الفقراء منهم بحجة جلب مساعدات لهم من , بعد التحقيق اعترف أنه كان يجمعها من المواطنين"

  ".دولة عربية عبر أحد أصدقاءه الموجودين في تلك الدولة
 أمر - الشخصيةتوهو جمع الهويا–وشدد على أن ما طلبته المخابرات الصهيونية من هذا العميل 

فالمخابرات تسعى لجمع أكبر عدد من الفقراء كي تعرض عليهم العمل معها كعالء مقابل ", متعارف عليه
  ".مبالغ مالية

  22/11/2011موقع المجد األمني، 
  

   يوما20ً من صفقة تبادل األسرى خالل الثانيةتنفيذ المرحلة  :حماس .13
المكتـب الـسياسي    عضو  ، أن   )خاص(غزة  من   23/11/2011 وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية،      ذكرت

 20لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق أكد أن اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسرى سيتم خالل                 
ـ       .يوماً من اآلن   حسب االتفاق فـإن اسـتكمال      ":" فلسطين اليوم "وقال أبو مرزوق في تصريح مقتضب ل

ود ضمانات مصرية على اتمـام      ، مؤكدا وج  " يوماً 20الجزء الثاني من صفقة وفاء األحرار سيتم خالل         
  .الجزء الثاني من الصفقة
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كشف القيـادي فـي     ،  نادر طالل  نقالً عن مراسلها،      23/11/2011الرسالة، فلسطين،   وقالت صحيفة   
لطلب مصري قُـدم    " إسرائيل"ومسؤول ملف األسرى فيها صالح العاروري، عن رفض         " حماس"حركة  

 .لثانية من صفقة تبادل األسرى، ورفع سقف المعـايير فيهـا          مؤخراً؛ إلعادة فتح ملف مباحثات الدفعة ا      
ـ      أكدت، أن الملف وكافة    " إسرائيل"اليوم األربعاء، أن    " الرسالة نت "وأكد العاروري في تصريح خاص ل

  .المباحثات به ُأغلقت بالكامل وال نقاش فيه، وأي مطالبات جديدة لتغيير معايير الصفقة ستقابل بالرفض
، أن االتصاالت تجري بشكل مكثف إلتمام الصفقة واإلفراج عن "حماس"ي حركة وأوضح القيادي ف

 أسير فلسطيني من المشمولين ضمن الصفقة، متوقعاً اإلفراج عنهم وإغالق ملفهم نهاية الشهر 550
  ". أسابيع3خالل " المقبل

 
  اءات المصالحةلقبلتشكيك لتصريحاته وعدم اللجوء ب يكون ايجابياً أنالزهار على : أبو سمهدانة .14

في غزة بشدة تصريحات القيادي في " فتح"انتقدت الهيئة القيادية العليا لحركة   فتحي صباح-غزة 
جاء الى المصالحة مضطراً بعدما سدت "الدكتور محمود الزهار التي قال فيها إن الرئيس عباس " حماس"

  ، "األبواب في وجهه
كان االجدر بالزهار أن يعمل "ور عبداهللا أبو سمهدانة أمس إنه ورأى أمين سر الهيئة القيادية العليا الدكت

على توسيع مساحة التفاؤل العارمة التي تجتاح الشارع الفلسطيني وقيادته لجهة تنفيذ اتفاق المصالحة 
كان على الزهار أن يكون "واعتبر أبو سمهدانة أنه ". بدالً من اللجوء الى سياسة التشكيك والمهاجمة

ي تصريحاته وعدم اللجوء الى محاوالت التشكيك التي داوم عليها في لقاءات المصالحة، وهو ايجابياً ف
  ".اآلن يتوج تصريحاته بالتشكيك في اللقاء الحاسم الذي سيجمع عباس مع مشعل

عباس ماض نحو المصالحة وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة على رغم تزايد الضغوط "وأكد أن 
، "ت غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية الجبارها على التراجع عن قرار المصالحةوالتهديدات بعقوبا

ماضون في خط المصالحة حتى النهاية، ولن " فتح"الرئيس ومعه القيادة الفلسطينية وحركة "مضيفا أن 
، في اشارة الى الضغوط االسرائيلية واألميركية لمنع "تقبل بأي امالءات وضغوط من هنا أو هناك

  .جازهاان
 24/11/2011الحياة، لندن، 

  
   حماس منفتحة على دراسة أي مرشح يطرحه عباس: علي بركة .15

االتفاق "قال ممثل حماس في لبنان علي بركة إن حوار الجانبين يتركز حول :  نادية سعدالدين–عواصم 
، "لبحثعلى رئيس وزراء مستقل، بعدما بات تشكيل الحكومة أسهل قضية مطروحة على جدول أعمال ا

  .وذلك عقب طرح فتح أخيراً فكرة استبعاد اسم سالم فياض
حماس منفتحة على دراسة أي مرشح يطرحه الرئيس عباس، كما "من بيروت أن " الغد"وأضاف إلى 

، مؤكداً حرص حركته "ستقدم من جانبها أسماء، وصوالً إلى التوافق حول اسم مستقل ليس من الفصائل
  .جاوزهاعلى إنجاح تلك المسألة وت

االجتماع سيضع اآلليات النهائية إلعادة تفعيل منظمة التحرير، تمهيداً لعقد االجتماع "وأوضح بركة أن 
  ".األول للقيادة المؤقتة إلى حين إتمام ذلك
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ولفت إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية واالتفاق على استراتيجية وطنية واحدة لتحصيل الحقوق 
ناقشة مستقبل السلطة، والبرنامج السياسي، في إطار إطالق حوار وطني شامل الفلسطينية، بما يشمل م

تمسك حماس بالمقاومة، بينما تعلن فتح تأييدها "وأكد  .بمشاركة القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية
، "اًال ضير منه، إذ يتم دمج المقاومتين المسلحة والشعبية مع"، وهذا األمر، بحسبه، "للمقاومة الشعبية

  ".بالحاسم"واصفاً لقاء اليوم 
 24/11/2011الغد، عمان، 

  
   مجبرة على التعامل مع أي حكومة فلسطينية مقبلة تتواجد فيها حماس"إسرائيل": البردويل .16

ستتعامل مع أي حكومة ) إسرائيل(صالح البردويل، أن . أكد القيادي في حركة حماس د: نادر طالل
رغماً عنها، حتى وإن كان الموقف المعلن لالحتالل بعدم " حماس"كة فلسطينية مقبلة تتواجد فيها حر

  ".حماس"التعامل مع أي حكومة فلسطينية تضم حركة 
اليوم األربعاء، إلى أن الحكومة المقبلة ستكون قوية " الرسالة نت"وأشار البردويل في تصريح خاص لـ 

اً أن الموقف اإلسرائيلي منها سيتغير بفعل وتجبر الدول األوربية بالتعامل معها واالعتراف بها، موضح
  .الضغوطات، وسيتعامل معها رغماً عنه

، أن حركته تجاوزت العزل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ "حماس"وأوضح القيادي في حركة 
سنوات مضت، وقادرة بوحدتها مع الفصائل في االتفاق على الحكومة المقبلة ورئيس وزرائها إجبار 

  .لى االعتراف بها والتعامل معهاالجميع ع
العبرية ذكرت، أن أجهزة األمن اإلسرائيلية بحثت مؤخرا إمكانية تغيير " معاريف"وكانت صحيفة 

من أجل تقريبها من " حماس"، على خلفية االتجاه المتزايد في المجتمع الدولي نحو "حماس"عالقتها مع 
  .الحركات المعتدلة وإعطائها الشرعية السياسية

فوزي برهوم من أهمية موقف االحتالل اإلسرائيلي من " حماس"ن جهته قلل الناطق باسم حركة م
حيال تلك ) إسرائيل(، مؤكدا أن حركته ال تهتم كثيرا بمواقف "حماس"الحكومة المقبلة إذا شاركت فيها 

لسطيني حول ما يهمنا أكثر هو التوافق الوطني الف": "الرسالة نت"وقال في تصريح خاص لـ .القضايا
  ".الحكومة المقبلة ومدى رضا الفصائل عنها

ولن نعترف , موقفنا في حماس راسخ منذ األزل أن االحتالل اإلسرائيلي إنما هو بمثابة عدو: "وأضاف
وأوضح الناطق باسم حماس أن االحتالل يعاني من أزمات سياسية ".به أو نفاوضه مهما غير أو بدل

  .ات السياسية في المنطقة برمتهاوإقليمية سيما في ظل المتغير
  23/11/2011الرسالة، فلسطين، 

  
   بالقدوم إلى غزة بعد اختتام اللقاء بينهما في القاهرةعباس ومشعل يطالبونمبعدو كنيسة المهد  .17

طالب الناطق باسم مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة والدول األوروبية في قطاع  : وليد عوض-رام اهللا 
 بأن يتوج لقاء المصالحة بين عباس ومشعل، الذي سيعقد في القاهرة اليوم الخميس، غزة فهمي كنعان

بزيارة قطاع غزة وكذلك بحضور األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، احتفاء بإنهاء االنقسام 
  .وتحقيق المصالحة الفلسطينية
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آن األوان لطي صفحة االنقسام األليمة التي وأضاف الناطق باسم المبعدين في أوروبا جهاد جعاره، أنه 
مرت على الشعب الفلسطيني، التي كان المستفيد الوحيد منها هو االحتالل اإلسرائيلي الذي استغل 
االنقسام الفلسطيني، بمزيد من اإلجراءات العنصرية من خالل مصادرة األراضي وبناء المستوطنات 

  .الم اجمع وبمعاونة ومساندة ودعم الواليات المتحدة األمريكيةوتهويد القدس، كل ذلك حدث أمام ناظر الع
  24/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  فياض وهنية من رئاسة الحكومة مع فتح على استبعاد  مسبقتوافق: حماس للحياةبمسؤول  .18

" فتح "أن هناك توافقاً مسبقاً مع حركة" الحياة"لـ " حماس"أكد مسؤول في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
على استبعاد اسمي رئيس حكومة تسيير األعمال سالم فياض ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية من 

لم يتم الترتيب لعقد اللقاء "ولفت إلى أنه  .شغل موقع رئاسة الحكومة المقبلة باعتبارهما عنواني االنقسام
 فياض من شغل موقع رئاسة إال عقب التوافق الذي جرى على قضايا عدة، على رأسها استبعاد

، مشيراً إلى "باعتبار أن الحكومة هي عنوان المصالحة وهي التي ستشرف على تنفيذها... الحكومة
الى الحوار عزام األحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لـ " فتح"اللقاءات التي جمعت بين مسؤول 

  .ع مشعلموسى أبو مرزوق، وفي اللقاء الذي سيجمع عباس اليوم م" حماس"
لكن مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني شككت في إمكان أن يتنازل عباس عن فياض كمرشح لرئاسة 

أشك كثيراً في أن يضحي أبو مازن ": "الحياة"للحكومة او أن يقبل أن يستبدله بأي شخصية، وقال لـ 
  ". المصالحةغير جاهزين بعد لدفع استحقاقات ) حماس(بفياض، وهناك شعور لدى الرئيس انهم 

 24/11/2011الحياة، لندن، 
  

  "مهما ومثمرا"لقاء وفد حماس مع مدير المخابرات المصرية كان : الرشق .19
، اللقاء الذي "حماس"وصف عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

ات المصرية الوزير مراد جمع الوفد القيادي من الحركة برئاسة خالد مشعل ورئيس جهاز المخابر
  ".مهم ومثمر"بأنه  ،)23/11(موافي، مساء األربعاء 

إنه تم خالل اللقاء مع الوزير مراد ": فيسبوك"وقال الرشق، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
بين حركتي  )24/11(التداول في ملف المصالحة الفلسطيني، واللقاء المزمع عقده غداً الخميس "موافي 

   ".برئاسة محمود عباس" فتح"و برئاسة خالد مشعل" حماس"
  23/11/2011قدس برس، 

  
   االنتقال لمربع آخر بعد إخفاق المفاوضات مع االحتالليجب": واصل أبو يوسف .20

واصل أبو يوسف على إخفاق خيار المفاوضات مع " جبهة التحرير الفلسطينية"أكد أمين عام : رام اهللا
تى اآلن، والذي استمر نحو عقدين من الزمن، مشددا على ضرورة االنتقال إلى االحتالل اإلسرائيلي ح

  .مربع آخر غير المفاوضات
نحن جربنا المفاوضات لسنين طويلة، ولم ": "قدس برس"وقال أبو يوسف، في تصريحات خاصة لـ 

جرائم بحق تسفر عن شيء سوى مواصلة بناء وتوسيع االستيطان وتهويد القدس وارتكاب المزيد من ال
  ".الشعب الفلسطيني، واستمرار الحصار
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على ضرورة الترفع عن المصالح الضيقة " جبهة التحرير الفلسطينية"من جهة أخرى؛ أكد أمين عام 
والشروع الفوري في وضع إستراتيجية موحدة بين الجميع إلنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي، وتنفيذ بنود 

 الداخلي، وأعرب أبو يوسف عن تفاؤله بفرص نجاح اللقاء بين عباس اتفاق المصالحة وترتيب الوضع
  .ومشعل

  23/11/2011قدس برس، 
  

   لقاء شكلياً بين عباس ومشعليتوقعقيادي في فتح : الحياة .21
الى عدم التعويل كثيراً على لقاء " فتح"دعا عضو في اللجنة المركزية لحركة :  فتحي صباح-غزة 
لو كانت هناك فعالً جدية في هذا : " كبير على صعيد المصالحة، وقالعباس في إحداث اختراق–مشعل

األمر لدى أبو مازن لعقد اجتماعاً ألعضاء اللجنة المركزية قبيل توجهه الى القاهرة ولقائه مشعل 
، "لتدارس االمر واتخاذ قرار حيال قضايا المصالحة، وعلى رأسها ملف الحكومة ومن سيتولى رئاستها

  ".فتح"ن عباس توجه الى القاهرة وليس في يده قرار من قيادة الفتاً الى ا
عن مساعيه من أجل " ابو مازن"وربط المصدر بين الشكوك التي أصبحت تنتاب البعض عن تراجع 

تحقيق انجاز حقيقي للمصالحة مع مشعل وبين اجتماعه االخير مع نائب وزيرة الخارجية األميركية 
أن بيرنز وجه إنذاراً صريحاً لعباس من أجل أن يجمد أي اجراء يقوم به " ياةالح"ويليام بيرنز، كاشفاً لـ 

من أجل إحداث إنجاز مصالحة فعلي على األرض، وعلى رأسه استبعاد فياض من موقعه كرئيس 
  ".ما هو الثمن الذي سيحصل عليه ابو مازن في مقابل تضحيته بفياض؟: "وتساءل باستنكار. للحكومة

ضطر عباس الى التراجع، أو أن يسعى الى عقد اجتماع شكلي يتناول عموميات قد ورجح المصدر أن ي
رشحت " فتح"وعما تردد من ان . ينتج عنه فقط تشكيل لجان لبحث قضايا، على رأسها منظمة التحرير

أستبعد ذلك : "مدير صندوق االستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لشغل موقع رئاسة الحكومة، أجاب
مصطفى غير مقنع للقيادة الفلسطينية كرئيس للحكومة، باإلضافة الى أن أبو مازن ال يستغني تماماً، ألن 

يطرح أبو مازن اسم عضو المجلس التشريعي زياد ابو عمرو "، متوقعاً أن "عنه في موقعه الحالي
  ".لكن ذلك أصبح مستبعداً(...) كمرشح لرئاسة الحكومة في اللقاء الذي سيجمعه اليوم مع مشعل 

 24/11/2011الحياة، لندن، 
  

  منطقة الشرق األوسط في  تطرف إسالميموجةنتنياهو يحذر من  .22
تعرض منطقة الشرق األوسـط لموجـة       "حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األربعاء، من         

  ."تطرف إسالمي مناوئة للدول الغربية والقيم الديمقراطية
ازدادت ولـم   "لكنيست، إلى أن االحتياجـات األمنيـة اإلسـرائيلية          وأشار نتنياهو، خالل جلسة خاصة ل     

مـصلحة  "معتبرا ذلـك    " ستواصل العمل على تعزيز السالم مع مصر واألردن،       "قائال إن بالده    " تتقلص،
  ."إستراتيجية

وتصريحات نتنياهو، التي نقلها راديو إسرائيل، ال تعد هي األولى في سياق التحذير من مد إسالمي فـي                  
قة الشرق األوسط، إذ حذر مسؤولون إسرائيليون مرارا من ذلك المد، في أعقاب امتـدادا ثـورات                 منط

  .الربيع العربي في دول المنطقة
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ونقلت وسائل إعالم عن الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الهيئـة األمنيـة والـسياسية بـوزارة الـدفاع                  
ددة دائماً بالحرب مع اإلخوان المـسلمين       أن إسرائيل ستواجه كارثة وستصبح مه      اإلسرائيلية تحذيره من  

في مصر وسورية واألردن، إذا نجحت الثورة السورية الجارية منذ شهور متواصلة في اإلطاحة بنظـام                
  .بشار األسد، الذي يمثل وجوده مصلحة إلسرائيل

 إلى  الفكر المعلن الذي تنتهجه جماعة اإلخوان المسلمين في مصر واألردن وسوريا، يهدف           "وأوضح أن   
  ."تصفية ومحو دولة إسرائيل، وإقامة إمبراطورية إسالمية تسيطر على منطقة الشرق األوسط
  23/11/2011، السبيل، عّمان

 
   المصري ضعف واضح للجيشعلىالوضع في مصر يدل : "إسرائيل" .23

 نكـون فيهـا   «طالب أحد كبار العسكريين في قيادة حزب الليكود الحاكم باالسـتعداد لحالـة              : تل أبيب 
سـيناريو يرسـمه الجـيش    «بينما نقلت أنبـاء عـن      . »مضطرين لمواجهة حربية مع الجيش المصري     

  . »اإلسرائيلي في حال انهيار اتفاق السالم بين البلدين
وكان المجلس الوزاري األمني المصغر في إسرائيل قد بدأ سلسلة اجتماعـات، الليلـة قبـل الماضـية،                

وأكد غالبيـة   . »طير في األوضاع األمنية والسياسية في مصر      التدهور الخ «استؤنفت أمس أيضا، حول     
المتحدثين، من سياسيين وعسكريين، أن حسم المعركة الداخلية في مصر بأي اتجاه كان، سـوف يـؤثر                 

الخطر باألساس أن تسيطر حركـة      «وحاول أنصار اليمين المتطرف في الحكومة إبراز        . على إسرائيل 
مصلحة إسرائيل تقتضي أن يبقى المجلس العـسكري        «وقال أحدهم إن    . »اإلخوان المسلمين على الحكم   

 المشير محمـد طنطـاوي      :، لكن مسؤوال في االستخبارات العسكرية رفض هذا التوجه وقال         »في الحكم 
  .كان محسوبا دائما على أعداء إسرائيل في نظام الرئيس حسني مبارك

وقـال  . الجيش، بالدعوة إلى االستعداد للحرب    وخرج الجنرال عوزي ديان، النائب األسبق لرئيس أركان         
صراع شرس بين المجلـس     «، إن ما يحصل في مصر هو        »يديعوت أحرونوت «في حديث مع صحيفة     
االستعداد للوضع األسوأ واألكثر احتمـاال وهـو        «وبحسبه فإنه على إسرائيل     . »العسكري واإلسالميين 

لزيادة النشاط اإلرهابي في    «رائيل أن تستعد أوال     وقال أيضا إن على إس    . »صعود اإلسالميين إلى السلطة   
  .»سيناء، خاصة أن هناك إشارات مقلقة بشأن إرهاب إسالمي فيها

  24/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  االى تدخل عسكري تركي وشيك في سوري تشير اإلسرائيلية األجهزة األمنية :"هارتس" .24
كة، ان تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية تشير الـى         اإلسرائيلية على الشب  " هارتس"نقل موقع صحيفة    

  .تدخل عسكري تركي وشيك في المنطقة الحدودية السورية
ونقل موقع الصحيفة، عن هذه المصادر قولها، ان تركيا في طريقها إلقامة مناطق حدودية عازلة، توفر                

نظام السوري، من قواعد تحظـى      لمنظمات المعارضة المسلحة حرية التنظيم والعمل ضد اهداف تابعة لل         
  .بحماية الجيش التركي

واضاف موقع الصحيفة، ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد صعد في األيام األخيرة من                
  .لهجته ضد النظام السوري واشار للمرة االولى الى إمكانية التدخل الخارجي لما يجري في سوريا
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لعمليات المسلحة المناهضة للنظام تركزت في االسـابيع الثالثـة          واشار موقع الصحيفة، الى ان مركز ا      
ويمكن ان تـشكل    ،  االخيرة في مدن ادلب وحمص وحماة الواقعة في المنطقة القريبة من الحدود التركية            

  .نقاط انطالق على غرار بنغازي في ليبيا
  24/11/2011، 48 موقع عرب

  
  "إسرائيل"من اغتياالت سياسية في  يحذر اإلسرائيلي وزير األمن الداخلي ":هآرتس" .25

حذر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاك اهرونوفيتش، امس، من عملية اغتيال سياسية             - رام اهللا 
» هآرتس«حسب ما ورد على موقع      , في إسرائيل في أعقاب تصاعد التنكيل بنشطاء اليسار في إسرائيل         

  .االلكتروني
إن هناك تخوفا من اغتياالت سياسية وعلى المخـابرات العامـة           «: ستوقال الوزير اإلسرائيلي في الكني    

وكان الوزير يرد على اسـتجواب لعـضو        . أن تتوخى الحذر وتعمل كل ما بوسعها لمنع ذلك        ) الشاباك(
الكنيست يتسحاك هرتسوغ، من حزب العمل بعد التنكيل بنشطاء اليسار من قبل متطـرفين ضـمن مـا                  

  .»دفع الثمن«يسمى 
  24/11/2011، الجديدة، رام اهللالحياة 

  
   الضربة التي منيت بها االستخبارات األميركية في لبنان كانت قاسية":يديعوت" .26

حاولت إسرائيل أال تشمت أمس األول، بعد كشف النقاب عن الفشل االستخباراتي األميركي في لبنـان،                
  .التلفزيونية األميركية" بي سيإي " عميالً أميركياً وفق ما ذكرت شبكة 12" حزب اهللا"إثر اعتقال 

رونين بيرغمان إلى أن أحداً في إسرائيل ال        " يديعوت أحرونوت "وأشار معلق الشؤون األمنية في صحيفة       
يفرك يديه ارتياحاً جراء االرتباك الذي أصاب األميركيين، إثر اإلعالن عن كشف عمالء االسـتخبارات               

  .في لبنان) سي أي ايه(المركزية 
أن الضربة التي منيت بها االستخبارات األميركية في لبنان كانت قاسية، وأن أميركا             " ديعوتي"واعتبرت  

  .باتت تخشى على حياة من تم اعتقالهم، وأن لديها تقديرات بأنه تم إعدام بعض من جرى ضبطهم
  24/11/2011، السفير، بيروت

  
  رة عليهوزير الداخلية اإلسرائيلي يزور قبر يوسف في نابلس ويدعو للسيط .27

 مستوطن متطرف الى قبـر  1500، الليلة الماضية بصحبة "ايلي ايشاي"وصل وزير الداخلية اإلسرائيلي     
يوسف الموجود بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، وتعتبر هذه الزيارة األولى من نوعها من حيث                

دارة المدنيـة اإلسـرائيلية     الحجم،  تحت حماية قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي وتنسيق كامل بين اإل            
واألجهزة األمنية الفلسطينية، حيث فرض إغالقاً تاماً على اإلحياء الشرقية من المدينة والمتاخمة لمنطقة              

  .القبر لتأمين المستوطنين
وزير الداخلية وزعيم حزب شاس في      " ايشاي"التي أوردت الخبر، عن     " يديعوت احرنوت "ونقلت صحيفة   
ا حقنا الطبيعي في أن نكون هنا، قبر يوسف هو لنا، ويتوجب علينا العودة لزيارة هذا                هذ"أعقاب الزيارة،   

  ".المكان وبشكل دائم



  

  

 
 

  

            16ص                                     2329:                العدد24/11/2011لخميس ا :التاريخ

هذا الوضع يعبر عن خرق صارخ التفاق أوسلو واتفاقات أخرى أبرمت مع السلطة الفلسطينية              "وأضاف،  
  ".ومن الواجب تعديلها وإعادة السيطرة على القبر للسلطات اإلسرائيلية

  24/11/2011، قع عكا اون الينمو
  

   كامب ديفيد معاهدةاحتماالت إلغاء  لمواجهةخطةوجود ينفي الجيش اإلسرائيلي  .28
 االسرائيلية علي صـدر      '  معاريف  ' نفي الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي ما نشرته صحيفة         : أ . ش .  أ  - غزة

ني جانتس أمـام المجلـس الـوزاري        صفحتها االولي أمس بشأن أستعراض رئيس األركان الجنرال بي        
وقال النـاطق فـي تـصريح       . لخطة عسكرية لمواجهة احتمال إلغاء معاهدة السالم مع مصر         .المصغر

وأن قضية إلغاء اتفاق السالم مع مصر لـم         , إن هذا النبأ عار عن الصحة تماما      ' إسرائيل' خاص لراديو 
  .ضباط من هيئة المخابرات العسكريةتطرح قط خالل جلسة المجلس التي حضرها الجنرال جانتس و

  24/11/2011، ألهرام، القاهرةا
  

   خشية الوقوع في األسرجنودهحصن  يجيش اإلسرائيليال .29
 أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األربعاء، عن سلسلة من اإلجـراءات الجديـدة التـي                -الناصرة  

 في عمليات أسر، تقع فـي داخـل         سيفرضها على جنوده، في محاولة لتحصينهم من احتماالت وقوعهم        
  .إسرائيل، أو في الضفة الغربية المحتلة

كذلك، أمر قائد اركان الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس، بتزويد جنود االحتالل غير المـسلحين، ولـدى                
تنقلهم في الشوارع العامة بغاز مسيل للدموع، من أجل الحماية الشخصية، في حال تعرضوا إلى اعتداء                

  . أسرأو عملية
  24/11/2011، الغد، عّمان

  
   تحاكي الدخول إلى قطاع غزةتدريباتالجيش اإلسرائيلي يجري  .30

الحاجة إلـى حملـة   "على خلفية تصريحات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بني غنتس، بشأن ما أسماه            
ـ    "عسكرية على قطاع غزة    ة عسكرية  إجراء مناورات تحاكي القيام بحمل    " كتيبة عزة "، تواصل ما تسمى ب

  . أجروا مناورة يوم أمس تحاكي الدخول إلى قطاع غزة" الهندسة القتالية"وكان جنود وحدة  .على القطاع
ونقل عن ضابط في الوحدة قوله إن قدرات المنظمات الفلسطينية قد ارتفعت كثيرا عـن الـسابق، وأن                   

ش تأخذ بالحـسبان إمكانيـة أن       كما جاء أن قوات الجي     .الجيش اإلسرائيلي استخلص العبر وطور قدراته     
يواجه الجيش مقاومة عنيفة في قطاع غزة من مقاتلي حركة حماس مقارنة مع المقاومة التـي واجههـا                  

  .2009-2008الجيش خالل حرب الكانونين 
  24/11/2011، 48موقع عرب 

  
   إيران بتمويل أنشطة الحركات اإلسالميةتتهم" إسرائيل" .31

جراء االحتجاجات الجارية   ” إسرائيل“أمس تخوفاً كبيراً في     ” إسرائيلية“عكست وسائل إعالم    : )وكاالت(
في مصر واحتمال فوز جماعة اإلخوان المسلمين في االنتخابات القريبـة، واعتبـار أن إيـران تمـول                  

المعطيات االستخبارية تفيد بـأن مرشـد       “أن  ” يديعوت أحرونوت “الحركات اإلسالمية، وذكرت صحيفة     
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يتم تحويـل   “، وأنه   ” يحول أمواال إلى الحركات اإلسالمية في مصر لتمويل أنشطتها         إيران علي خامنئي  
أن ” اإلسـرائيلية “وتعتقـد االسـتخبارات     . ”لمكتب آية اهللا في طهـران     ” الميزانية الخاصة “األموال من   

لـس  التخوف من فوز اإلخوان المسلمين في االنتخابات، التي ستبدأ األسبوع المقبل، هو الذي دفـع المج               
  .العسكري إلى السعي إلرجاء االنتخابات البرلمانية

أنه في ضوء التخوف الكبير من احتمال صعود اإلخوان المـسلمين إلـى             ” معاريف“واعتبرت صحيفة   
سـيناريو  “الحكم، فإن رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس رأى أن يستعرض أمام الكابينيت أمس               

هذه التطورات قال نائب رئيس األركان السابق الجنـرال عـوزي           وفي ظل   . ”إلغاء معاهدة كامب ديفيد   
يجب العمل بسرعة إلنهاء بناء الجدار األمنـي عنـد          “اإللكتروني، إنه   ” يديعوت أحرونوت “ديان لموقع   

التي ستضطر إلى التـدخل حـول مـا         ” إسرائيلية“الحدود مع مصر، وإلى جانب ذلك تجهيز قوة تدخل          
  .”رهاب فيهايحدث في سيناء ومحاربة اإل

  24/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  اليهودية الدينية بواشنطن" حباد" عن حجم أموال منظمة األولى الكشف للمرة ":معاريف" .32
كشفت صحيفة معاريف في زاويتها االقتصادية وألول مرة النقاب عن معطيـات حـول حجـم أمـوال                  

 ولغايـة اآلن  2011 قدرت مـدخوالتها لعـام   المقامة في واشنطن، حيث   " حباد"المنظمة اليهودية الدينية    
  ). شيكل3.72الدوالر يعادل . ( مليون شيكل22.5حوالي 

وأوضحت الصحيفة إنها حصلت على هذه المعطيات من خالل المؤتمر السنوي للمنظمة والذي عقدتـه               
  .يوم أمس الثالثاء في مدينة بروكلين في نيويورك

 مليون شيكل مـصدرها     15.74سسة والتي تقدر بحوالي     من مدخوالت المؤ  % 70وأفادت الصحيفة أن    
  . مليون عبارة عن دعم حكومي2.2 مليون شيكل تتلقها من مصادر مستقلة، 4.6هبات ومنح تقدم لها، و

وحسب الصحيفة تنفق هذه المنظمة دون التطرق إلى تكاليف حمالتها الدعائية، مليون دوالر سنوياً على               
وتعمل المنظمة كوحدة اقتصادية مستقلة ترعى شؤون اليهود فـي العـام            شراء مواقع ومباني بالخارج،     

 منطقـة فـي     165وتقدم مساعدات مالية لهم وتحسن من ظروف المعيشية، وتقوم بإرسال بعثات فـي              
  .الواليات المتحدة األمريكية

ـ          400يشار إلى أن المؤتمر السنوي للمنظمة ضم         اء  عضو من سبعة وسبعين مركز لها منتشرة في أنح
 مركز في العالم، ويشارك في المـؤتمر الـذي          3300متفرقة في العالم حيث يتفرع من المنظمة حوالي         

مالك شركة إفريقيـا    " ليف ليفاييف "يحظى بمتابعة واسعة وسط وسائل اإلعالم األمريكية، رجال اإلعمال          
  .إسرائيل والذي يعتبر احد الداعمين الكبار لهذه المنظمة

  24/11/2011 ،موقع عكا اون الين
  

   الدولياإلسعاف اإلسرائيلي ينشط في مستوطنات الضفة خالفا التفاقية الصليب األحمر .33
اإلسـرائيلية، أمـس   " نجمـة داود الحمـراء  "جاهرت منظمة ما يسمى بـ      :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

تي وقعتهـا مـع     األربعاء، أنها تواصل نشاطها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، خالفا لالتفاقية ال           
، كشرط النضمامها إلى المنظمة العالمية في ذلك العـالم،  2005منظمة الصليب األحمر الدولية في العام    

  .كمنظمة الهالل األحمر
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، 2005اإلسرائيلية أمس، إنها حصلت على نص االتفاقية التي أبرمت في العام            " معاريف"وقالت صحيفة   
بعدم العمل في المناطق الفلسطينية المحتلة منـذ        " اود الحمراء نجمة د "وتعهدت فيها منظمة ما يسمى بـ       

، وهذا بعد أن توجهت المنظمة اإلسرائيلية ذاتها إلى المستوطنات قبل نحـو ثالثـة اشـهر،        1967العام  
وطلبت منهم سحب سيارات اإلسعاف لغرض تغيير الرسم الظـاهر علـى الـسيارة، إال أن المنظمـة                  

بل أنها لم توقع على اتفاقية تلزمها بعدم النشاط في الضفة الغربيـة المحتلـة،               اإلسرائيلية ادعت في المقا   
وأنها تواصل نشاطها في المستوطنات كما كان دائما، وأن طلبها يهدف إلى تمييز سياراتها وفق المناطق                

  .التي تنتشر فيها
  24/11/2011، الغد، عّمان

  
  32 للمرةهدم قرية العراقيب  .34

 التدمير اإلسرائيلية ظهر أمس األربعاء، على تدمير قرية العراقيب في صحراء  أقدمت سلطات:ةالناصر
 شهرا، في محاولة يواجهها األهالي ومناصروهم ببسالة، 16 خالل 32النقب الجنوبية، للمرة الـ 

القتالعهم من أراضيهم ونقلهم إلى أماكن أخرى، وكما في كل المرات السابقة، فقد باشر األهالي 
  .ون ببناء القرية من جديدوالمتضامن

  24/11/2011، الغد، عّمان
  

   تتعامل بتمييز عنصري مع أسرى الداخل "سرائيلإ":  وابراهيم صرصورقراقع .35
 التقى وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع في مقر وزارة شؤون األسرى في مدينة :رام اهللا

لوحدة العربية بحضور وفد من الداخل رام اهللا امس مع عضو الكنيست إبراهيم صرصور عن حزب ا
  .واألسرى المحررين وعلى رأسهم منير منصور

 إن األسرى واألسيرات الفلسطينيين في الداخل لهم وضع خاص في إطار كل صفقات  صرصوروقال
 1985التبادل التي أبرمت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المختلفة، حيث كانت صفقة جبريل في العام 

لصفقات التي شملت أسرى من الداخل، ورفضت حكومات اسرائيل بعدها القبول باإلفراج عنهم في آخر ا
  .أي إطار سواء تبادل األسرى او في اتفاقيات سياسية، بدعوى أن هؤالء شأن داخلي إسرائيلي

وطالب صرصور أن تبذل السلطة الوطنية رئيسا وحكومة كل الجهود لتشمل قوائم األسرى من الداخل 
لفلسطيني في الدفعة الثانية من صفقة شاليط، وإجراء االتصاالت مع الجهات ذوي الصلة كمصر وتركيا ا

  .واألردن وغيرها
 رافضا 1948وأكد قراقع خالل اللقاء مطالبته باإلفراج عن األسرى الفلسطينيين من فلسطين المحتلة 

م من أية افراجات سواء في مفاوضات المفاهيم العنصرية االسرائيلية والشروط المجحفة التي تستثنيه
سياسية أو في صفقات تبادل األسرى، وقال إن أسرى فلسطين المحتلة هم جزء أساسي وأصيل من شعبنا 

  . وجزء من حركتنا الوطنية األسيرة
  24/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   عشرات المقدسيين  ويعتقل القدس يغلقاالحتالل  .36
شدد جيش االحتالل االسرائيلي اجراءاته االمنية على احياء القدس المحتلة امس : لجمال جما -القدس 

وشن حملة اعتقاالت طالت العشرات من المواطنين المقدسيين من مختلف احياء المدينة والقرى المحيطة 
رى وقال رئيس لجنة أهالي أس. من بينهم المقدسي المهندس إيهاب الجالد من منزله في القدس المحتلة

إن شرطة االحتالل داهمت منزل الجالد في بلدة العيسوية وشرعت بتفتيشه والعبث بمحتوياته "القدس 
ومصادرة بعضها، ثم اقتادت الجالد إلى مركز تحقيق المسكوبية وحولته إلى االعتقال ومددت توقيفه 

بقا لالعتقال واإلبعاد ويشغل الجالد منصب منسق الهيئة الشعبية المقدسية، وكان تعرض سا". لمدة أسبوع
كما اعتقلت قوات االحتالل العشرات من احياء الشيخ جراح ومخيم . عن المسجد األقصى المبارك

  .شعفاط شمال القدس اضافة الى بيت حنينا وسلوان وباب العمود
  24/11/2011، الدستور، عّمان

  
   " المزعومالهيكل"تحت حائط البراق في القدس تنسف رواية  اكتشافات أثرية جديدة .37

اعلنت سلطات االثار االسرائيلية امس اكتشاف آثار جديدة والعثور على عملة قديمة تحت حائط : القدس
البراق في القدس، تنسف الرواية اليهودية بأن الملك هورودوس الكبير هو من بنى حائط البراق مع 

  . وفاة الملك هورودوس الكبير عاما من20، ألن العملة التي عثر عليها سكَّت بعد »الهيكل الكبير«
  24/11/2011، الدستور، عّمان

  
  فاعلية المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني ب تشكك "المنظمات األهلية" .38

الدولي، » بوسان« شككت شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية، امس، عشية مؤتمر : نائل موسى–رام اهللا
مة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بآليات تقديمها واولويات صرفها في فاعلية المساعدات الدولية المقد

الحالية في احداث التنمية المرجوة وفي قدرتها على مجابهة تحديات وتداعيات ازمة البطالة والفقر عالية 
  .النسب في االراضي الفلسطينية

ل االهلي الفلسطينية ان وقدرت الشبكة وهي واحد من ثالثة اتحادات محلية تؤطر اغلب منظمات العم
احداث تنمية مستدامة في ظل االحتالل االسرائيلي وممارساته الممنهجة امر بالغ الصعوبة، ان لم يكن 

وحذرت الشبكة جهات مانحة من مغبة وعواقب توظيف اموال مقدمة كمساعدات للشعب  .مستحيال
وهو .. يه تحملها كدولة محتلةالفلسطيني في تخفيف االعباء عن االحتالل وللنهوض بمسؤوليات عل

  تحذير طال الدعم المسيس والمشروط
  24/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  انعقاد المؤتمر التأسيسي األول للجالية الفلسطينية في مدينة اوديسا األوكرانية .39

بحر األسود عقدت الجمعية العمومية للجالية الفلسطينية في مدينة اوديسا األوكرانية والمطلة على ال
محمد األسعد سفير فلسطين في أوكرانيا والمهندس شحدة األدهم . حيث حضر المؤتمر د مؤتمرها األول،

رئيس الجالية في كييف والسيد سامي مهنا المستشار في السفارة وعدد من الشخصيات االعتبارية 
 بالوقوف دقيقة حداد على جعفر جبران حيث افتتح المؤتمر. األوكرانية والعربية وقد ترأس المؤتمر د

  . أرواح الشهداء ومن ثم عزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني واألوكراني
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غسان األخرس رئيسا . أشخاص للهيئة اإلدارية للجالية حيث انتخب د7وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب 
نه يعي حجم للجالية الذي أعرب عن شكره ألبناء الجالية على الثقة التي منحوه إياها موضحا بأ

المسؤولية التي تقع على عاتقه وأكد على انه وبالرغم من االبتعاد عن ارض الوطن إال أن أبناء الجالية 
سيبقون امتدادا لشعبهم في الوطن المحتل ومخيمات الشتات، وجزءا أصيال من التعددية الفلسطينية التي 

سطيني بإقامة الدولة وعاصمتها القدس تجتمع ألجل فلسطين ونصرة قضاياه العادلة وصوال للحلم الفل
  .الشريف

  23/11/2011، موقع الجئ نت
  

  ءتواصل تعطيش الفلسطينيين وانتزاع حقوقهم الطبيعية في الما "إسرائيل" :"معا"مركز العمل التنموي  .40
، أن 2011-11-22بغزة، الثالثاء " معا"أكد تقرير أصدره مركز العمل التنموي :  هدى بارود-غزة

تواصل العبث والتلويث والتدمير اإلسرائيلي لألحواض الجوفية والسطحية في الضفة الغربية ) لإسرائي(
  .وقطاع غزة في سياسة تهدف إلى تعطيش الفلسطينيين وانتزاع حقوقهم الطبيعية في الماء

وشدد التقرير على ضرورة إيفاد فريق عمل فني ودولي محايد لفحص مستويات التلوث المائي الذي 
في اآلبار الجوفية وحوض نهر األردن، وما يؤثره ذلك على حياة السكان في المناطق ) إسرائيل(ه خلفت

  .المجاورة لهذه المصادر المائية
  سرقة ممنهجة

 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يستهلك الفرد الواحد 500وأفاد التقرير أن ما يقارب من 
  .كه الفرد الفلسطيني مرات ما يستهل10 إلى 9منهم نحو 

 ماليين فلسطيني في 4وحسب مصادر هيئة المياه اإلسرائيلية التي نقل عنها التقرير، يستخدم حاليا 
 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم المائية، وذلك لتلبية 323الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 

 2009 ماليين إسرائيلي حوالي 6 نحو االحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية، وفي المقابل، يستخدم
  .مليون متر
 10نحو " آبار شرقي القطاع"تنهب من الجزء الجنوبي للخزان الجوفي في غزة أي ) إسرائيل(وأكد أن 

ماليين متر مكعب من المياه المالحة لألغراض الزراعية، الفتًا النظر إلى أن الضخ الزائد من آبار 
  .اء، وسبب عجزا في الخزان الجوفيالقطاع أثر على نسبة ملوحة الم
لجريان مياه نهر األردن، وتحويلها إلى مشروعات زراعية في ) إسرائيل(وأشار التقرير إلى أن إيقاف 

  .النقب؛ عمل على انخفاض كبير في مستوى البحر الميت، وجفاف جزئه الجنوبي
ت من الجفاف، في الوقت الذي تستطيع فكرة قناة البحرين إلنقاذ البحر المي) إسرائيل(ابتداع "وتعجب من 

  .فيه أن تعيد له الحياة برفده بمصادره الطبيعية مرة أخرى
ما يقارب الخمسة وخمسين مليون متر مكعب سنويا من اآلبار ) إسرائيل(ضخت : "وتابع التقرير

عتبر عملية  بئرا، وهذا ي42المنتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، والتي يصل عددها إلى نحو 
نهب صغرى، ال تقارن بالكبرى التي كانت عبر شبكة طويلة من اآلبار حفرت خصيصا على امتداد 
الحوض الغربي الذي يعد أغنى األحواض المائية الفلسطينية، ويمتد على طول حدود الضفة الغربية، 

  .وتمتد ابتداء من منطقة سالم في جنين شماال، وحتى جنوب قلقيلية بئر، 500ويزيد عددها على 
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وتعد هذه اآلبار جزءا مما يسمى بالنظام القطري اإلسرائيلي الذي يصل مختلف الخطوط المائية بعضها 
  .ببعض، وقد تحدد مسار الجدار على طول هذا الحوض واآلبار التي تمتص مياهه

  تناقض وتحيز
ال تسمح للفلسطينيين بحفر أي بئر في الحوض الغربي لمرج ابن عامر، ) إسرائيل(ونوه التقرير إلى أن 

 متر حتى 700في الوقت الذي تسمح لهم بالحفر في حوضه الشرقي الذي يحتاج فيه الفلسطيني إلى 
  .يصل إلى الماء الجوفي، ناهيك عن أن جودته متدنية مقارنة بالغربي

امتالك أضخم احتياطي من الماء يمكن أن تعتمد ) إسرائيل(وذكر أن جدار الفصل العنصري، ضمن لـ
، إذ منع الفلسطينيين من تطوير مصادرهم المائية، وبالتالي فالدولة "دولة فلسطينية مستقبلية"عليه 

  .المستقبلية ستكون دون مخزون استراتيجي من الماء
عن ) إسرائيل(يكمن في توقف وفي ورقة عمل قدمها الخبير البيئي جورج كرزم، أكد أن الحل الجذري 

حجبها لتدفع مياه بحيرة طبرية في نهر األردن، مما يعني توفير مئات الماليين من األمتار المكعبة سنويا 
  .من المياه المنهوبة مباشرة من النهر أو الروافد المغذية له

ياة إلى نظام الجريان وقف تدهور نهر األردن يعني تحسن حال البحر الميت، وبالتالي إعادة الح: "وتابع
 البحر الميت، األمر الذي سيساهم في إعادة أكبر قدر من – نهر األردن –الطبيعي لسلسلة بحيرة طبرية 

  ".التوازن البيئي الطبيعي األصلي لحوض نهر األردن، وبالتالي تقليص المخاطر
عن حجبها لتدفق مياه ) إسرائيل(يجب أن تتوقف : "وعن حل مشكلة البحر الميت وتراجع مستواه، قال

بحيرة طبرية في نهر األردن، فضلًا عن وقف نشاطات المصانع اإلسرائيلية المستنزفة لمياه البحر الميت 
 مليون متر مكعب سنويا من المياه المنهوبة مباشرة من البحر الميت أو من 900وهذا يعني توفير نحو 

  ".الروافد المغذية له
، علما بأن البحر "مشكلة جفاف البحر الميت"يحتاجه البحر لحل ما يسمى تلك الكمية أكبر مما : "وأضاف

 مليون متر مكعب سنويا من المياه لوقف استمرار تراجع مستواه، وهذه 800الميت يحتاج إلى نحو 
  ".الكمية تتناسب مع سرعة التبخر السنوية للبحر الميت

ر األردن وبيسان من أكبر ملوثي الجزء واعتبر أن التجمعات االستيطانية اليهودية في طبرية وغو
الجنوبي من نهر األردن، إذ تعمد إلى صب كميات ضخمة من المياه العادمة المنزلية الصناعية غير 

  .المعالجة فيه، مما حول لون مياهه إلى األخضر، وانتشرت الروائح الكريهة في مختلف أنحائه
: واألراضي المحيطة به منطقة عسكرية مغلقة، قائلًاتعتبر مساحات شاسعة من النهر ) إسرائيل(وأكد أن 

إن مناطق معينة منها لم تطأها قدم اإلنسان منذ ستين عاما، وبالرغم من هدوء الحدود اإلسرائيلية "
األردنية، منذ عشرات السنين، إال أن حظر الدخول إلى مساحات كبيرة من محيط النهر ال يزال ساريا، 

  ".رضيةبسبب انتشار األلغام األ
  23/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   النقب يحذرون من انفجار األوضاع بسبب القمع سجنأسرى .41

 قال األسرى الفلسطينيون في سجن النقب انهم يتعرضون لتصعيد وانتهاكات جسيمة وخاصة بعد :جنين
ن ادارة مصلحة إ" معا"وقال االسرى في رسالة وصلت  .استالم ايلين بولدن مديرا جديدا لسجن النقب

بأساليب تعذيبهم، محذرين من أن الوضع داخل السجن قد أوشك على الوصول إلى " تتفنن"سجن النقب 
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وتطرق األسرى في رسالتهم الى الخطوات التصعيدية التي انتهجتها بحقهم إدارة السجن  .حافة الهاوية
رض على االسرى باالكراه وقطع الجديدة كالعقوبات االستفزازية ورفع قيمة مبالغ الغرامات التي تف

العالج عن المرضى والالمبااله في عالج االمراض المزمنة، واستمرار التفتيشات الليلية الشرسة 
واختراع طرق اخرى لهم مثل اعالن العد االمني الوهمي عبر مكبرات الصوت في ساعات متأخرة من 

  .همالليل وجمع االسرى ووضعهم في االجواء الباردة بهدف اذالل
واضافت الرسالة ان ادارة مصلحة السجون تحرم االسرى من زيارات االهالي وتمنعهم من الكانتين 

  .والمخصصات الشهرية التي تبعثها وزارة االسرى
واستصرخ االسرى في النقب عبر رسالتهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض بوضع 

 كافة الفصائل والتنظيمات والفعاليات الشعبية بالتحرك ملف االسرى على سلم االولويات، كما دعوا
  .لمناصرة االسرى بشكل مستمر

  24/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  رئيس وزراء األردن يجدد دعم مطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة .42
وزاري لحكومته الـذي    أكد رئيس الوزراء األردني عون الخصاونة في البيان ال        :  محمد الدعمة  - عمان

ألقاه أمس أمام مجلس النواب خالل الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبـد الكـريم الـدغمي،                  
استمرار األردن في دعم مطالب الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابـه                

 فـي   "إسـرائيل "تـي تقـوم بهـا        وأضاف أن السياسات الهوجاء ال     ،الوطني وعاصمتها القدس الشريف   
 ليست عقبة في وجه السالم فحسب، بل تهديـد للـسلم واألمـن              1967االستمرار في بناء المستوطنات     

الدوليين وخرق واضح للقانون الدولي، باإلضافة إلى كونها تهديدا لمصالح األردن، الفتا إلى أن األمـر                
إسرائيل في تلك األراضي بما في ذلك في القدس         نفسه ينطبق على السياسات أحادية الجانب التي تنفذها         

  .الشريف
إن قضايا القدس والالجئين وحقهم في العودة والتعويض، والمياه واألمن والحدود، تقع كلها في              «وأضاف  

صميم مصالحنا العليا، وسنعمل كل ما نستطيع للذود عنها، كما سنواصل الذود عـن القـدس الـشريف                  
  .»تيحية بكل ما أوتينا من عزم، وما لدينا من إمكاناومقدساتها اإلسالمية والمس

24/11/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

   هاعني عودة العالقة السياسية معي إبعاد حماس ال إيقاف: رئيس الوزراء األردني .43
  إيقـاف  رئيس الوزراء األردني عون الخصاونة أن إعالن رأيه بخصوص  يعتبر:  بسام البدارين  -عمان  

مـسألة ال تعنـي     ' غير دسـتورية  ' عاما عن وطنهم التي يرى انها        12ة حماس األردنيين قبل     قاد' إبعاد'
لذلك سارع وزير الخارجية ناصر جـودة       . بالضرورة عودة العالقة السياسية مع حماس أو عودة مكاتبها        

  .للتصريح مساء الثالثاء بأن بالده ليست بصدد إعادة فتح مكاتب لحماس اآلن
24/2011، دنالقدس العربي، لن  
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  "إسرائيل" يطالب بموقف حازم تجاه قضية األسـرى في سجون "العمل اإلسالمي: "األردن .44
طالب حزب جبهة العمل اإلسالمي الحكومة بموقف حازم تجـاه قـضية األسـرى والمعتقلـين                 :عمان

تـصريح  ودعا مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود في            .األردنيين في سجون االحتالل   
له أمس الحكومة الى اتخاذ كافة التدابير وبذل كل الجهود والعمل بشتى الوسائل إلطالق سراح هـؤالء                 

يجب أن يكون ذلك مـن أولويـات الحكومـة الحاليـة ومحـط              «األسرى واعادتهم الى وطنهم، وتابع      
  .»اهتمامها

يقومـون اآلن بـإجراءات   « األسـرى  أن   إلى فإن معلومات مؤكدة لديه تشير       اإلسالميوبحسب القيادي   
 بتأمين زيارات لذويهم حيث ان آخر الزيارات قد تمـت           ةالصهيوني لم تستجب لهم السلطات      إذاتصعيدية  

  .» سنوات4قبل حوالي 
24/11/2011، الدستور، عّمان  

  
   من المخططات الصهيونية  األقصى إلنقاذ يطلق نداء "اإلسالمي لبيت المقدس" .45

 إلنقـاذ  والمجتمع الـدولي     واإلسالمية العربية لألمتينمي لبيت المقدس نداء     أطلق المؤتمر اإلسال  : عمان
 الحالية والقائمـة علـى طمـس هويتـه العربيـة            الصهيونية المبارك من المخططات     األقصىالمسجد  

  .واإلسالمية
 من تكرار اقتحام ساحات األقصى المبارك       أمس، أصدره لبيت المقدس في بيان      اإلسالميوحذر المؤتمر   

التي تهدف حسب البيان إلى تمكين المنظمات اليهوديـة المتطرفـة مـن             » السياحة الدينية «تحت غطاء   
  . التوغل في الحرم القدسي الشريف، وممارسة الطقوس الدينية فرديا وجماعياً

24/11/2011، الدستور، عّمان  
  

  س  انجاز مشـروع إعادة تأهيل وإعمار مبنى المحكمة الشـرعية في القد: األردن .46
أنجزت دائرة قاضي القضاة مشروع إعادة تأهيل وإعمار مبنى المحكمة الشرعية           :  أنس صويلح  -عمان  

وتم ذلك بعد أن تم تحديد االحتياجات الالزمة لقيام المحكمة بمهامها وأداء رسـالتها               .في القدس الشريف  
دمات وتسهيل اإلجراءات ألبنائها    في المحافظة على الهوية العربية واإلسالمية للمدينة المقدسة وتقديم الخ         

  .حيث وفرت الحكومة المخصصات المالية لذلك ضمن موازنة دائرة قاضي القضاة
24/11/2011، الدستور، عّمان  

  
  اإلسرائيلي تدين استقبال وزير المياه للسفير "مقاومة التطبيع" .47

 فـي مقـر     اإلسـرائيلي  للسفير    األردني  لجنة مقاومة التطبيع النقابية استقبال وزير المياه       أدانت: عمان
 تأتي وسط تـصريحات     أنها" مثل هذه اللقاءات التي قالت       أمس،واستهجنت اللجنة في بيان لها       .الوزارة

وطالبـت  ".  تؤكد على جمود العالقات مع الكيـان الـصهيوني         أردنية وأخرى،  لألردنصهيونية معادية   
 المتكـررة   األردني تتعارض مع مطالب الشعب      اأنه"اللجنة الحكومة بوقف مثل هذه اللقاءات التي قالت         

  ". السفارة االسرائيليةوإغالقبطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان 
24/11/2011، الدستور، عّمان  

  



  

  

 
 

  

            24ص                                     2329:                العدد24/11/2011لخميس ا :التاريخ

  "أنا أردني واألقصى مسؤوليتي"ملتقى القدس يطلق حملة : األردن .48
 وذلك بهدف وضع مدينة القدس      ،"أنا أردني واألقصى مسؤوليتي   " أطلق ملتقى القدس الثقافي حملة       :عمان

والمسجد األقصى في دائرة االهتمام األولى، والتصدي لقرار الكيان الصهيوني بهدم تلة المغاربة، الـذي               
ودعا الملتقى في سـياق البيـان،        .، ينذر فيه بهدم التلة خالل ثالثين يوماً       2011/ 10/ 25صدر بتاريخ   

دم، كونه صاحب السيادة علـى األوقـاف فـي القـدس،            الحكومة إلى االضطالع بدورها تجاه وقف اله      
  .وصاحب الوالية على المسجد األقصى، إضافة إلى كون التلة وقفاً إسالمياً وإرثاً تاريخياً
24/11/2011، الغد، عّمان  

  
   االيجابية لتعزيز وحدة الصف الفلسطينياألجواء مصر توفير مواصلةطنطاوي يؤكد لعباس  .49

 القائد العام رئيس المجلس ،المشير محمد حسين طنطاوي أن 24/11/2011 األهرام، القاهرة،نشرت 
 محمود عباس الذي يزور مصر ةالفلسطينيالسلطة  بحث مع رئيس  المصرية، للقوات المسلحةاألعلى
  . والرؤية المستقبلية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، الجهود المبذولة لدفع عملية السالمحالياً

 مفوض ، أن صالح جمعة،القاهرةنقالً عن مراسلها في  23/11/2011القدس، ، القدسوأضافت 
دعمه " أن المشير طنطاوي أكد ذكر ،العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد

 أن مصر ستستمر في توفير األجواء اإليجابية التي من شأنها تعزيز وحدة لجهود المصالحة، موضحاً
 قضية إستراتيجية، ألنها تعزز إليه أن جهود المصالحة بالنسبة ]عباس [يني، وأكد الرئيسالصف الفلسط

القيادة  " أن:وأضاف ".الصمود الفلسطيني والقدرة على مجابهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية
 هموم مصر، المصرية أكدت أن القضية الفلسطينية هي هم للشعب المصري، والقيادة المصرية كما هي

  ".، والرئيس عبر عن شكره وتقديره لهذه المواقف للمشير طنطاوي هذا اليومونحن نقدر ذلك عالياً
  

   غير قانونيةبأنها وإسرائيلية تنقيب قبرصية أعمالتركيا تصف  .50
 والقبرصية في اإلسرائيلية التنقيب أنشطة إن األربعاء، يوم ، وزير الطاقة التركي، تانر يلديز:أنقرة
 المعنية وتقسيم الموارد األطرافبحر المتوسط غير قانونية وانه يتعين التوصل التفاق أوال بين جميع ال

  .بينها بالتساوي
  23/11/2011وكالة رويترز، 

  
  الصهيوني" االبارتايد" اجتماع عربي دولي تمهيدي لملتقى مناهضة :بيروت .51

 27/11اجتماعاً عربياً دولياً سينعقد األحد  أعلن المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن أن :بيروت
الملتقى العربي الدولي لمناهضة االبارتايد "، وذلك في إطار التمهيد لـ في بيروت"البريستول"في فندق 

  .الصهيوني، المرتقب انعقاده في جنوب أفريقيا
قى النائب سليم الحص، ولرئيس اللجنة التحضيرية للملت. وتتضمن جلسة االفتتاح كلمة للرئيس د

برز المناضلين ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا النائب أ وألحدالبريطاني جورج غاالواي، 
  لمناهضة الحرب في الواليات " Answer"السابق لرئيس الوزراء رونالد كستلرز، ومنسق تحالف 
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التمييز العنصري في  كامل وزني ورقة عمل حول .فيما سيقدم الباحث د .المتحدة األمريكية بريان بيكر
  .فلسطين المحتلة، يتلوها جلسة نقاش يشترك فيها المشاركون القادمون من عدة دول عربية وأجنبية

  23/11/2011قدس برس، 
  

   في حزب اهللا وحماس"أصدقاؤنا"هجوم يشارك فيه ب "إسرائيل" يهدد مستشار خامنئي: إيران .52
المستشار اإليرانية القائد السابق لقوات النخبة  حذر اللواء يحيى رحيم صفوي، : أحمد أمين-طهران 
ستتعرض في آن " أنها من ]إسرائيل [، الدولة العبرية)علي خامنئي( للقائد العام للقوات المسلحة األعلى

 في حزب اهللا بصواريخ الكاتيوشا وكذلك حركة أصدقاؤناواحد لهجوم مشترك عنيف يشارك فيه 
 في حال نفذت تهديدها بضرب اإليرانية جانب الصواريخ إلى في غزة )حماس (اإلسالميةالمقاومة 

توجد نقطة في الكيان الصهيوني خارج مرمى صواريخنا التي  ال": ، موضحاً"اإليرانيةالمنشآت النووية 
 في اآلن هذا الكيان بمليارات الدوالرات هي أنشأهان كل المستوطنات التي إ... عدد وال مدى لها ال

  .")حزب اهللا( في ألصدقائنايوشا مرمى صواريخ الكات
  24/11/2011الراي، الكويت، 

  
  تقرير المصيرالفلسطينيين ب حق تقّرباألمم المتحدة لجنة الشؤون االجتماعية  .53

لجنة الـشؤون االجتماعيـة     (اكدت مصادر فلسطينية االربعاء ان اللجنة الثالثة        : ـ وليد عوض   رام اهللا 
عية العامة لألمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة مشروع قـرار بعنـوان       التابعة للجم ) والثقافية واإلنسانية 

  .'حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير'
 دولة لصالح القرار، بينما     167واشارت المصادر الى ان نتيجة التصويت التي تمت مساء الثالثاء كانت            

 دول  4، جزر المارشال، وامتنعت     إسرائيل، الواليات المتحدة، كندا، ميكرونيزيا    :  دول وهي  5عارضته  
  .عن التصويت وهي الكاميرون، توغو، هايتي ، فانواتو

واوضحت المصادر الفلسطينية انه بعد التصويت على القرار ألقت المستشارة بالبعثة المراقبـة الدائمـة               
 وصـوتت   لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك نادية رشيد، كلمة شكرت فيها كافة الدول التي تبنت              

لصالح القرار الذي شدد على الحاجة الملحة الستئناف وتسريع المفاوضات في اطار عملية السالم فـي                
الشرق األوسط استنادا الى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبـادرة الـسالم                

ية السلمية العادلـة والدائمـة      العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية لتحقيق حل الدولتين وتحقيق التسو         
  .والشاملة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

وأكد القرار االممي من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكـون                   
  .له دولته المستقلة، فلسطين

حدة على مواصلة دعـم     وحث القرار جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمم المت         
  .الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت

 24/11/2011، القدس العربي، لندن
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   مليون جنيه استرليني للسنوات الثالث المقبلة221 بقيمةبريطانيا تقدم دعماً مالياً للسلطة  .54
دة أن دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية يحتمـل أن         أعلنت المملكة المتح  :  الحياة الجديدة  -القدس المحتلة 

 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثالث المقبلة لمساعدة الـسلطة علـي تقـديم                122يصل إلى   
وذكرت القنصلية البريطانيـة    . الخدمات العامة األساسية والحد من الفقر في األراضي الفلسطينية المحتلة         

 طفـل فـي المـدارس االبتدائيـة         7500ن هذه المساعدات تساهم في دعم       في بيان اصدرته امس الى ا     
 من المعدمين من خالل تحويالت نقديـة        7000 ضد الحصبة، ودعم     5 طفل دون سن     2000وتحصين  

  .سنويا
سوف تستمر المملكة المتحدة كواحـدة مـن األنـصار          «وقد صرح وزير التنمية البريطاني آلن دنكان        

ولة الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين على التصدي للفقـر، وبنـاء المؤسـسات            الرئيسين لجهود بناء الد   
كما ستساعد معونة المملكة المتحدة السلطة في تقـديم الخـدمات األساسـية وتنفيـذ               . وتعزيز اقتصادهم 

اإلصالحات الحيوية لضمان أن أي دولة فلسطينية مستقبلية سوف تكون مستقرة ومدارة بشكل مرضـي               
ون شريكة فعالة في عملية السالم وما زلت مستمرة في تشجيع المانحين بقوة على تكثيـف                كما أنها ستك  

  .»دعمهم للسلطة ليس فقط لمعالجة العجز في التمويل الحالي ولكن أيضا لتوفير تمويل طويل األجل
  24/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الربعة المقبلةمليون يورو لألعوام ا 71منحة بلجيكية للسلطة قيمتها  .55

وقعت السلطة الوطنية اتفاقية شراكة مع الحكومة البلجيكية، أمـس، سـتقوم بموجبهـا               :سائد أبو فرحة  
لألعوام االربعة المقبلة، فـي مجـاالت       )  مليون دوالر  5،95( مليون يورو    71األخيرة بتقديم دعم بقيمة     

  .تشمل التعليم، والحكم المحلي، والموازنة
علي الجرباوي، ووزير التنمية والتعاون البجيكي      .  وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د     ووقع على االتفاقية  

  .أوليفر شاستل، وذلك خالل مراسم جرت في مقر الوزارة برام اهللا
واعتبر الجرباوي توقيع االتفاقية خطوة في غاية األهمية، خاصة وأن االتفاقية الجديدة تـضمنت دعمـا                

 مليون يورو، مثنيا في الوقت ذاتـه علـى          20م األربعة الماضية يصل إلى      إضافيا عن نظيرتها لألعوا   
  .الدعم البلجيكي للسلطة والشعب الفلسطيني

مليون يورو، بما يـشمل اسـتكمال بنـاء         ) 33(وذكر أنه سيتم بموجب االتفاقية دعم قطاع التعليم بنحو          
م برنـامج التعلـيم المهنـي وبنـاء     العديد من المدارس، وتطوير نوعية التعليم وجودته، عالوة على دع        

  .القدرات
 مليون يورو لقطاع الحكم المحلي، عبر المـساهمة فـي برنـامج    20ولفت إلى أنه سيتم تخصيص نحو      

عبر االستثمار في إعادة البناء االجتماعي واالقتصادي والثقافي لواقع الهيئات المحليـة،            " تنمية البلديات "
، بمـا   "تطوير إقراض البلديات  "لدى وزارة الحكم المحلي، وصندوق      ودعم مشاريع دمج الهيئات المحلية      
  .يكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

 مليون يورو، إلى جانب دعم العديد من البرامج،         9ونوه إلى أنه سيتم دعم الموازنة العامة للسلطة بنحو          
  .طاع غزةوالقدس الشرقية، وق" C"عبر مؤسسات األمم المتحدة في المناطق المصنفة 

  24/11/2011، األيام، رام اهللا
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  " إسرائيل"المرشحون الجمهوريون للرئاسة األمريكية يتسابقون في الوالء لـ  .56
 تسابق المتنافسون للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري األمريكي للرئاسـة األمريكيـة،           : )وكاالت(

 أحد المرشحين األوفر حظاً للفـوز       ، بل إن ميت رومني    "إسرائيل" بإسداء الوعود السخية لدعم        2012
أول دولة يزورها إذا نجح في الوصول إلى البيت األبيض لكي           " إسرائيل"بترشيح الحزب وعد بأن تكون      

  ".اننا معنيون بما يحصل في هذا البلد وفي هذه المنطقة"يظهر للعالم 
الثالثاء في واشـنطن  وأجرى المرشحون الثمانية للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري مناظرة مساء      

وتناول المرشحون في مناظرتهم السياسة الواجب انتهاجهـا        . موضوعها األمن القومي للواليات المتحدة    
وسئلوا تحديداً عن   . حيال التهديد النووي الذي تمثله إيران المتهمة بتطوير برنامج نووي عسكري سري           

 وقال رومني إن عجز الرئيس باراك أوباما        .في حال هاجمتها طهران   " إسرائيل"ـالدعم الذي سيقدمونه ل   
. لوقف البرنـامج النـووي اإليرانـي      " إسرائيل"عن انتهاج سياسة قوية أدى إلى التطرق إلمكانية تدخل          

هو أن نظهر اننا    " إسرائيل"أفضل ما يمكن فعله حيال      "وأشار الحاكم السابق لوالية ماساشوسيتس إلى أن        
من ناحيته قال هيرمـان كـاين المـدير         ". ا واننا سنكون إلى جانبهم    ، انهم اصدقاؤن  "إسرائيل"مهتمون ب 

إذا كانت المهمة واضحة وإذا اتفقنا علـى مـا يمكـن            " إسرائيل"سيدعم  "السابق لسلسلة مطاعم بيتزا انه      
فقال إنـه   ) دعاة الحرية الفردية  (أما رون بول النائب عن تكساس وأحد اتباع الليبرتارية          ". اعتباره نصراً 

إذا قرروا قصف شيء ما     "لن تهاجم إيران ولكن     " إسرائيل"في هذه الحالة، مؤكداً أن      "" إسرائيل"دعم  لن ي "
  ".فسيكون هذا شأنهم وعليهم بالتالي تحمل نتائجه

  24/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ساركوزي يتودد لرؤساء الجالية اليهودية إلصالح عالقته مع ": إسرائيل اليوم" .57
في باريس الليلة الماضية مع رؤساء الجاليـة        " نيكوال ساركوزي " التقى الرئيس الفرنسي     - الين عكا أون 

اليهودية في بالده، على مأدبة غداء في القصر الرئاسي الفرنسي، وقد حضر اللقاء أيضاً وزير الخارجية                
  ".ألون جورفا"الفرنسي 

سئولين في الجالية اليهودية على نيته القيـام        وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أن الرئيس الفرنسي أبلغ الم        
بنيـامين  "بزيارة إلسرائيل في مطلع العام القادم، من أجل إبداء صداقته إلسرائيل ولـرئيس وزرائهـا                

  ".نتنياهو
، انه لم يكن هناك رئيس فرنسي مؤيد إلسرائيل أكثر منه، وأنه يعتبر نفـسه صـديقاً                 "ساركوزي"وأكد  

  .د خالفات في الرأي بينهمالنتنياهو بالرغم من وجو
وعد الحضور، بالتصويت صالح إقامة دولة فلسطينية فـي األمـم           " ساركوزي"وأوضحت الصحيفة أن    

يهوديـة،  ) كدولـة (المتحدة، شريطة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بأربعة أمور، وهي االعتراف بإسرائيل           
لمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتزام      واإلقرار بمتطلبات إسرائيل األمنية، والعودة إلى طاولة ا       

  .بعدم تقديم شكاوي ضد الجانب اإلسرائيلي في المحاكم الدولية
 24/11/2011، موقع عكا اون الين
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   بليون دوالر44الواردات الزراعية العربية سنوياً تفوق الصادرات بـ  .58
الفجوة بين الصادرات والواردات أكد صندوق النقد العربي أمس أن قيمة :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

وأكد المدير العام رئيس مجلس اإلدارة .  بليون دوالر43.9 نحو 2008الزراعية العربية بلغت عام 
جاسم المناعي في الكلمة االفتتاحية لدورة حول الزراعة، أهمية القطاع الزراعي الذي يلبي الحاجات 

وافتُتحت الدورة التي ينظمها . كثير من الصناعات التحويليةاالستهالكية الغذائية ويؤمن المواد األولية لل
معهد السياسات االقتصادية في الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الصندوق بأبو 

  .  دولة عربية13 متحدثاً من 24ويشارك في الدورة التي تستمر ثالثة أيام . ظبي
نيابة عنه مدير معهد السياسات االقتصادية في الصندوق سعود وقال المناعي في الكلمة التي ألقاها 

البريكان، إن القطاع الزراعي يوجد للدول العربية فرص عمل لما يقرب من ربع القوى العاملة، إذ بلغت 
وأضاف . 2008 في المئة من القوى العاملة الكلية في الدول العربية عام 24.1نسبة العاملين بالزراعة 

دل التجاري الزراعي العربي في تنامٍ مضطرد، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الزراعية أن حجم التبا
 في المئة، 16.8 أو بنسبة 2008 بليون عام 16.3 إلى 2007 بليون دوالر عام 13.9العربية زاد من 

. ئة في الم17 بليون أو بنسبة 60.2 بليون دوالر إلى 51.4فيما زادت الواردات الزراعية العربية من 
 بليون دوالر، فيما احتلت الواردات الزراعية 43.9وبلغت الفجوة بين الصادرات والواردات الزراعية 

  . في المئة16 المركز الثاني من جملة الواردات الكلية إذ بلغت حصتها 2009العربية عام 
  24/11/2011، الحياة، لندن

  
   بقلق"الكابوس المصري" تتابع "إسرائيل" .59

تت إسرائيل تتابع باهتمام شديد المجريات على األرض المصرية، وما يمكن أن يؤول إليه              با: مهدي السيد 
  الوضع إذا تولى اإلسالميون الحكم، وخصوصاً لجهة إلغاء اتفاقية السالم وتحول مصر إلى دولة مواجهة

ري، خـشية   بقلق شديد، تتابع المحافل السياسية واألمنية واإلعالمية في إسرائيل تطورات الوضع المص           
تسلم اإلسالميين الحكم وانهيار اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل، وفقدان الدولة العبرية أهـم ركيـزة                

  .استراتيجية لها، وتحول مصر من ذخر إلى خطر وتهديد
لم تبدد رسائل التطمين التي بعث بها كبار المسؤولين في مصر إلى المحافـل اإلسـرائيلية، هـواجس                  

 اإلسرائيليين في المستويين السياسي والعسكري، والتي انعكـست قلقـاً شـديداً دفـع               ومخاوف نظرائهم 
المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، الذي عقد جلسة الثالثاء، امتدت ألكثر من ثمـاني               
ساعات، إلى بحث الوضع الخطر في مصر، حيث برز تقديم رئيس األركان بني غانتس، ورئيس شـعبة   

تخبارات العسكرية أفيف كوخافي، خطة عسكرية لمواجهة احتمال إلغاء اتفاق السالم مع مصر، وفق              االس
  .، األمر الذي سارع إلى نفيه الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي»معاريف«ما كشفت عنه صحيفة 

فقد ذكرت عدة وسائل إعالم إسرائيلية أن مسؤولين رفيعي المستوى في مصر بعثـوا خـالل اليـومين                  
الماضيين عدة رسائل تهدئة إلى المسؤولين اإلسرائيليين، تضمنت تأكيد التزام مـصر باتفاقيـة الـسالم                

عن موظفين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن الرسائل نُقلـت  » هآرتس«ونقلت . وبالعمل للحفاظ عليها 
  .ة مطلع هذا االسبوعإلى السفير اإلسرائيلي في مصر، اسحاق لفانون، خالل زيارته الوداعية للقاهر

أن التقدير السائد في الخارجية اإلسرائيلية إزاء تطور األوضاع في مصر يشير إلـى           » هآرتس«وذكرت  
أن سيناريو قيام السلطة، التي ستتولى الحكم في مصر بعد االنتخابات، بإلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل،                
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وقال . سيناريو ممكن لكن بمعقولية متدنية جداً     فضالً عن وصول الوضع إلى مواجهة عسكرية معها، هو          
  .»في هذه المرحلة اتفاق السالم ليس في خطر«موظفون في الخارجية اإلسرائيلية 

أن الخشية تتصاعد في أوساط المؤسسة العسكرية من احتمـال أن يـؤدي             » معاريف«ومع ذلك، أكدت    
د أن تمس االضـطرابات فيهـا بقـوة         على مصر، بع  » اإلخوان المسلمين «غياب االستقرار إلى سيطرة     

عن مصدر سياسي قوله إن نتيجة هذا السيناريو المتطرف، والـذي           » معاريف«ونقلت  . الجيش المصري 
رفع الى الحكومة المصغرة في التقدير االستخباري السنوي للمؤسسة االمنيـة، مـن شـأنها أن تكـون                  

  .»تصفية اتفاق السالم مع مصر«
» معاريف«ونقلت  . في المدى القصير  » التقديرات المتطرفة «اسية على هذه    ومع ذلك، تحفظت محافل سي    

  .عنها أنه حتى لو تعزز اإلخوان المسلمون جداً، فالحركة ليست معنية بمواجهة جبهوية مع إسرائيل
وفي بورصة المواقف من أحداث مصر، أعرب وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي متان فيلنائي، أمـس،               

ن يتفادى رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي وقـوع             عن امله في أ   
وكـشف عـن    . »إن الوضع في مصر مقلق وحساس وغير واضـح        «وقال  . »فوضى عامة «مصر في   

يبـدو أن الفوضـى     «ومع طنطاوي، وأضـاف     » اعضاء المجلس العسكري  «وجود اتصال مستمر مع     
لى حصول االسالميين على الغالبية ألنهم منظمون ويحظون بدعم مالي          الراهنة ستقود في نهاية المطاف ا     

  .»قوي، فضالً عن تواجدهم في كل انحاء مصر ـ وهو مبعث القلق الرئيسي بالنسبة إلينا
في الوقـت   «: ورداً على سؤال حول احتماالت ان تلغى معاهدة السالم بين مصر واسرائيل، قال فيلنائي             

لراهن، ال اعتقد أن إلغاء المعاهدة مطروح، لكن عندما يـستقر الحكـم فـي               الراهن، وأكرر في الوقت ا    
مصر بعد عملية انتخابية طويلة يتوقع ان تدوم ستة أشهر، عندها نخشى ان تتعـرض تلـك المعاهـدة                   

نحن مستعدون لمواجهة كافة السيناريوهات، غير أننا نراعي عدم اتخاذ قـرارات            «وأضاف  . »للتقويض
  .»كن في الوقت الراهن ال يبدو األمر مبشراًسابقة ألوانها، ل

ولم يقتصر القلق على المستويين السياسي والعسكري تجاه أحداث مصر، بل امتد الى وسـائل اإلعـالم                 
وقـال المحلـل العـسكري      . اإلسرائيلية التي توقفت عند خطورة تداعيات التغيير المحتمل في مـصر          

روني دانييل، إن إسرائيل تراقب بقلق ما يحدث في ميدان التحرير           للتلفزيون اإلسرائيلي في القناة الثانية،      
في غزة واإلخوان المسلمين في مصر، وهل يمكن ان يفكر اإلخـوان            » حماس«في القاهرة والعالقة بين     

ورأى أن ما يحـدث فـي ميـدان    . المسلمون في عمل نموذج قطاع غزة في مصر خالل سنتين مقبلتين 
  .يؤدي إلى فلتان االوضاع في مصرالتحرير أمر خطر يمكن ان 

، يوأف ليمور، أن األحداث في مصر تـضع         »اسرائيل اليوم «بدوره، رأى المعلق العسكري في صحيفة       
  .إسرائيل أمام تحد استراتيجي جديد

الخطر في كل ما يتعلق بالحكم المركزي فـي         «. وقال إن الموقف من مصر يراوح بين الخطر والتهديد        
، والتهديد في ما يتعلق     )مع التشديد على تعزيز القوى االسالمية     (السياسية في الدولة    القاهرة والتطورات   

  .»باإلرهاب ـ ال سيما في سيناء
والمشكلة االساس، بحسب ليمور، هي امكانية أن يتحقق الخطر فتتحول مصر من دولة سالم الى دولـة                 

  .عدو، وهو يشكل كابوساً حقيقياً
ا مصر مقلقة جداً، وهي تهدد بسحب إحدى الركائز االستراتيجية األكثـر            ويرى أن المسيرة التي تجتازه    

  .اهمية من اسرائيل والتي، استندت في أمنها اليها في عشرات السنين االخيرة
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، اليكس فيشمان، عن الوجه الحقيقي للقيـادة        »يديعوت أحرونوت «وتحدث المعلق العسكري في صحيفة      
حينما سقط مبارك تلقـت     «وقال إنه   . ستراتيجي بالنسبة إلى مصر   المصرية وعن تقصير فترة اإلنذار اال     

اسرائيل انذاراً استراتيجياً بأن تبدأ التفكير بمفاهيم جديدة ـ قديمة في جبهة المواجهة لمـصر، وأمـس    
  .»قصر أجل هذا االنذار االستراتيجي ـ بل ربما قصر جداً

، في  »وجه تعب، بال رؤيا، وجه مشير شيخ      «وتطرق فيشمان إلى القيادة المصرية، فوصف وجهها بأنه         
إشارة إلى المشير طنطاوي والجنراالت الخاضعين له، الذين هم مصابون، بحسب فيشمان، بنـوع مـن                

وأضاف انهم االشخاص الذين سينحيهم االخـوان المـسلمون فـي           . الشلل وبعجز سياسي مخيب لآلمال    
اذا كان ال يزال يوجد في اسـرائيل أو فـي           «وتابع يقول   . الشارع المصري في اول فرصة عن الحكم      

الواليات المتحدة أو في كل مجتمع ديموقراطي آخر شخص يؤمن بأن الجماعة العـسكرية فـي مـصر               
  .»ستأتي المنطقة بالخالص فهو يحلم

  24/11/2011، االخبار، بيروت
  

   المأزومين ووفاقهمصراع.. فتح وحماس .60
  نبيل عمرو

وقاعاته المفتوحة آالف ساعات الحوار بين ممثلـي        .. شهدت غرفه المغلقة  الذي  .. في ذلك الفندق الفاخر   
  .فتح وحماس

في ذلك الفندق، الواقع في مدينة نصر في القاهرة، ضمني لقاء مع الصديق موسى أبو مرزوق وعدد من                  
أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، كان ذلك قبل عدة شهور من اآلن، ولـم تكـن لـي أي صـفة                     

  .رسمية
  .يكون الحوار بال قيود، أي إنه نوع من التفكير بصوت مرتفع.. ي وضع كهذاوف

كنت أعرف أنهم يعرفون أنني لست محايدا وال طرفا ثالثا بين حماس وفتح، فمهما اشتد الخالف بينـي                  
وبين القيادة الرسمية لفتح ومنظمة التحرير، فإن ذلك لن يغير موقفي من حماس وطريقتها فـي التفكيـر                  

  .هاوسلوك
استمع إلي اإلخوة باهتمام واحترام، واستمعت إليهم بما يليق بحوار بين طرفين مختلفين يـسعيان إلـى                 
تفاهم واتفاق، كان الموقف من االنتخابات والحكومة أحد المواضيع التي استأثرت بالجزء األكبـر مـن                

لقد وقعتم على التزام بإجراء     «الحوار الممتد، فلقد لمتهم على موقفهم، وأوردت قراءتي على النحو التالي            
فـإذا كانـت مـوافقتكم علـى       ).. أيار(االنتخابات التشريعية والرئاسية، وتم تحديد موعد هو شهر مايو          

االنتخابات جدية ونهائية فبوسعكم تجاهل عقدة الحكومة، وإذا كان فياض مثال في وارد التنـافس علـى                 
الة، نظرا لحرصه على أال يتهم بتعارض المصالح بين         الرئاسة أو غيرها فسوف يبادر منطقيا إلى االستق       

فإنه سيغادر من تلقاء نفـسه، حيـث        .. أما إذا كان في غير وارد الترشح ألي منصب        ..الموقع والمرشح 
  .»..سيحل الناجحون محله في القرار والموقع ويتسلمون البلد كله وليس مجرد موقع واحد

اك الذي سينجم حتما في فترة اختبار رئـيس الـوزراء           تتركز حول ضرورة تفادي اإلرب    .. كانت حجتي 
  .البديل، وهي فترة ال يستطيع أحد ضمان مسارها وحتى زمنها

ونظرا للوضع الهش للسلطة على الصعيد المالي وحتى األمني، فباإلمكان اإلسراع فـي قطـف ثمـار                 
  .االنتخابات بفعل التفاهم، وتفادي الخضات بفعل التغاضي المؤقت
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التفهم سببه المجاملـة وإظهـار      .. على هذه النقطة ينطوي على تفهم ظاهري ورفض عميق        كان ردهم   
الرغبة في االنفتاح واالستعداد لسماع أي رأي مهما بدا مختلفا أو حتى مناقضا لـرأيهم، أمـا الـرفض                   
العميق فسببه عدم التضحية بموقع رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات الرئيسية، بما يوفره ذلـك مـن                 

  ..مزايا تحرص أي حركة سياسية على توفيرها في مرحلة االستعداد لالنتخابات وجمع األوراق لكسبها
وتحدثنا في أمور كثيرة وتبادلنا األفكار والطرائف، وضحكنا كثيرا على سؤال طرحته على موسى أبـو                

  .»لى ما ال نهايةألم تسأم يا صديقي من تبادل القبالت مع عزام األحمد منذ لقاء اليمن وإ«.. مرزوق
مرت الشهور واأليام الحافلة باالجتماعات والقبالت، وكنا نتابع بشغف أنباء التقدم في بعـض األمـور،                
والحوار على األمور األخرى، وكنا كذلك نتعاطف مع الشعار الفلسطيني المفـضل الـذي رفـع فـي                  

  .»امالشعب يريد إنهاء االنقس«الصالونات والساحات وحتى أوساط القيادات 
وإذا كانت فرص الحوار مع قادة حماس ضئيلة بحكم اقتصارها على الرسميين من كال الجـانبين، فـإن                  

  .الحوار داخل فتح وحولها ال يتوقف وال يهدأ، وغالبا، وهذه سمة فتح، ال يصل إلى نتيجة
 لحمـاس،   الجميع في فتح يشكو من تراجع نفوذ الحركة وتأثيرها، ليس في غزة حيث السيطرة األحادية              

وإنما في الضفة المسماة مجازا بمنطقة نفوذ فتح، في الضفة تسمع من فتح تحسرا على الماضـي زمـن                   
األسماء الكبيرة واألفعال المبهرة، وتحسرا على الحاضر حيث تواضع اإلنجاز وتعاظم المآزق، وحتـى              

ون مليونية حين يتصل    على مستوى االحتفاالت التي كانت فتح تنظمها في حر الصيف وجليد الشتاء وتك            
األمر بمناسبة مجيدة، حتى على هذا المستوى يبدو الشكل متواضعا واإليقاع خافتا، حتى فـي القاعـات                 

  !!المغلقة تالحظ صعوبة في ملء المقاعد وصعوبة أكبر في سرد اإلنجازات
اني، عدلي صادق قال كالما صريحا في هذه الظاهرة، أما صـديقي محمـد الحـور              .. صديقي الفتحاوي 

لو ظل الوضع   «، فقد أظهر مخاوف صريحة على المستقبل        »فتح«الرجل المصاب بمرض مزمن اسمه      
، ومخاوفه تتصل بجزئية إال أنها كلية الداللة، وهي االنتخابات المحلية، حيث اضطرت فـتح               »على حاله 

ي فـتح الـذي     إلى تأجيلها مرات عديدة بسبب حتمية فشلها والسبب هو ذات السبب، الصراع الداخلي ف             
  .أسقطها في االنتخابات التشريعية السابقة وكذلك المحلية، ويهددها بالسقوط في أي انتخابات مقبلة

، فهم يعلمون جيدا أنه سيظل ويعلمون أكثـر         »لو ظل الوضع على حاله    «: وحين يخاف كثيرون في فتح    
قوم أخطاء وخطايا عقـود، كمـا       أنه حتى لو بدأ القادة ورشات العمل في الليل والنهار، فإن شهورا لن ت             

أنهم يعلمون أن الناس إن تفهموا تأجيل االنتخابات مثنى وثالث ورباع وهم يعرفون سبب التأجيل، فلـن                 
يكون بوسعهم التعاطف مرة خامسة، خصوصا وهم يرون كيف ينخر السوس فـي المؤسـسات غيـر                 

تضمن فتح أو حماس مسبقا النجـاح       المنتخبة، وعليهم أن ينتظروا ورغما عنهم إلى حين وقوع معجزة و          
  !!في االنتخابات

عودة إلى حماس التي يملؤها االعتقاد بأنها في أفضل حاالتها وأنهـا أكثـر جاهزيـة اللتقـاط الثمـار                    
إن حماس ليست في واقع األمر بأفضل حاال، بل إنها في ذات الوضع إذا مـا   . المتساقطة عن شجرة فتح   

سطيني وليس ما يحيط به من تقدم غير محسوم لنظراء حمـاس فـي              نظر لألمور من زاوية الوضع الفل     
إن حماس ومعها قطـاع غـزة       «الواقع الفلسطيني يقول بأبلغ اللغات وأكثرها وضوحا        . الساحات العربية 

، وتعاني كذلك تراجع المصداقية العملية لـشعار        »تعاني حصارا يجري الحديث عن رفعه دون أن يرفع        
  .يفرضها ميزان القوى العسكري على األرضالمقاومة لمصلحة مهادنة 
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وتعاني كذلك استحالة توحيد الوطن على طريقتها وبمنطقها، فأين التميز اإليجابي إذن؟ إن صفقة شـاليط           
على أهميتها ورونقها وبريقها ال تكفي للداللة على أن ميزان القوى قد تغير وأن إمكانية توحيد الـوطن                  

سين أو أدنى، حتى نظراء حماس في تونس ومـصر وأي مكـان             وفق منطق حماس قد أصبحت قاب قو      
آخر أدركوا وقبل الوصول إلى سدة الحكم أن ال أمل لديهم في احتكـار الـسلطة أو فـرض مـنطقهم                     

  .األحادي، مما اضطرهم إلى االئتالف مع القوى األخرى، واهللا وحده أعلم هل سينجحون أم يتعثرون
لتقاط الثمار المتساقطة ولتفكر بشراكة وطنيـة وفـق آليـات           إذن، لتتوقف حماس عن هز شجرة فتح ال       

بأن بقاء الحال على هذا المنوال لن ينفع        «ديمقراطية دون أن نتوقف عن الهمس في أذن فتح أو الصراخ            
  .»أحدا، ألن من هو أكثر جاهزية اللتقاط أخطاء الطرفين وصراعهما هو إسرائيل وال أحد غيرها

  24/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  السلطة الفلسطينية بين الحل أو االنهيار .61
  مؤمن بسيسو

إلى حجر االحتالل مـن     " األمانة"قرار حّل السلطة الفلسطينية وفرط عقدها وإعادة        " أبو مازن "هل يملك   
جديد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خالل التلويح بنفض اليد من تجربة الـسلطة الفاشـلة أو                   

   انهيارها الذاتي بفعل تعنت وإجراءات ومخططات االحتالل؟التحذير من
بحل السلطة أو انهيارها بسبب فشل التسوية واسـتمرار االسـتيطان وعـدم             " أبو مازن "تلويح أو تهديد    

 ينكأ من جديد الجرح الفلسطيني المفتوح، ويعيد إلى الواجهـة           67اإلقرار بدولة فلسطينية في حدود العام       
انقة وطبيعة المشكلة المستعصية التي يئن من شدة وطأتها الواقع الفلـسطيني الـراهن،              حقيقة األزمة الخ  

والمتمثلة في استمرار وجود السلطة ككيان وظيفي خادم لالحتالل، وهيكل سياسي فاقد لكـل مقومـات                
  .البقاء وأشكال السيادة فلسطينيا

 المنال في ظل التعقيـدات والتـشابكات        ومع ذلك، ال تبدو اإلجابة عن سؤال حل أو انهيار السلطة سهلة           
التي رافقت نشأة السلطة كإفراز عن اتفاقات أوسلو، ومراحل عملها وسيرها، وطبيعـة تعاطيهـا مـع                 
عناصر ومكونات المجتمع الفلسطيني، وأسس وخلفيات العالقة السياسية واألمنيـة واالقتـصادية التـي              

  .وروبي بشكل خاص، والمحيط الخارجي بشكل عامتربطها بإسرائيل والواليات المتحدة واالتحاد األ
  تجربة كارثية

منذ نشأتها وفقا التفاقات أوسلو أدخلت السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية في منزلقات ومتاهات بالغة              
الخطورة، وجعلت منها ألعوبة بيد الشرق والغرب ومطية ألصـحاب األجنـدة الخاصـة واألغـراض                

  .الرخيصة
ب الفلسطيني أفضل حاال؛ فقد تأثرت مختلف شرائحه وأطيافه الشعبية بألوان المعاناة التـي              ولم يكن الشع  

تعاقبت عليها في مختلف األصعدة والمجاالت، ودفعت ثمن االرتهان للقرارات واألجندة الخارجيـة مـن            
  .جهة، وثمن الممارسات الفاسدة التي أدمنت عليها السلطة حتى اليوم من جهة أخرى

فترة من الزمن على سوق مواجهة االحتالل،       " استوت"السلطة تشوهت المعادلة الفلسطينية التي      مع وجود   
وتخللتها نضاالت وانتفاضات مقدرة، وأضحت حالة مأزومة في ظل هيمنة االحتالل وسيادته، فال هـي               

الداخلي، وال  تدرك توصيف نفسها ككيان يلتمس بناء مقومات دولته المستقلة وركائزها ويعمد إلى البناء              
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هي تمضي في مسار الكفاح والمقاومة لتحرير األرض من دنس االحتالل على وقع مخططات االستيطان               
  .والتهويد التي تبتلع األرض الفلسطينية دون هوادة

الحقيقة التي ال مراء فيها أن تأسيس كيان فلسطيني يرعى شؤون واحتياجات الفلسطينيين أمر ملح للغاية،                
 بين الكيان ذي الصبغة البلدية الذي ال يرتبط بسقوف والتزامات سياسية، وبـين              -بداية-قا  لكن هناك فار  

الكيان ذي الصبغة السياسية المحكوم بقيود وأثقال تفرغه من مضامينه األساسية، وتجعل منه كيانا مسخا               
 عسكري وحـشي  ذا مهام وظيفية ليس أكثر، فكيف لو اجتمع ذلك مع استباحة هذا الكيان من قبل احتالل            

  !ال يتورع عن التغول على كافة المناحي الفلسطينية وسحق كل أشكال الكرامة والنهوض لديهم؟
ما بين ائتالف النقيضين الذي اختلطت فيه مساعي البناء الداخلي بجهود التحرر الوطني، شـهد الواقـع                 

 من االلتزامات األمنية مع     الفلسطيني اختراق كثير من المحرمات والخطوط الحمراء الوطنية التي جعلت         
 تكأة لتبريرها؛ فاالعتقال السياسي وخنـق الحريـات العامـة           -وفقا التفاقية أوسلو وملحقاتها   -االحتالل  

وقمعها، وضرب المقاومة ومحاولة استئصالها، وعسكرة المجتمع، وسيادة سـلوكيات الفلتـان األمنـي،              
       ومـا زالـت   -ة اغتيال واعتقال المقاومين، شكلت      والتعاون األمني مع االحتالل الذي كانت ثماره المر- 

مظاهر سوداء في سجل ممارسات السلطة الفلسطينية طوال المرحلة الماضية، وما زالت تجـد صـداها                
  .وشرعية اقترافها في قمة الهرم السياسي السلطوي الفلسطيني، وبقرارات وسياسات رسمية معتمدة

عملت على بناء مؤسسات وهياكل رسمية من أجـل تنـسيق           أدارت السلطة الشأن الوطني الفلسطيني، و     
شؤون الناس وإرساء األرضية المواتية والقواعد الصلبة إلقامة الدولة الفلسطينية الموعـودة، وأجـرت              
انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار الحراك المتبلور نحو العمل الديمقراطي، وتشكّل لذلك برلمان عتيد              

هذه . ماء براقة وألقاب المعة، فماذا كانت النتيجة في نهاية المطاف؟ ال شيء           وحكومات متعاقبة تحت أس   
  .خالصة ما بلغناه من وراء كل العمل وكل الجهد في مرحلة ما بعد نشأة السلطة حتى اليوم

لم تخدم السلطة شعبها وفق المأمول، وكل ما فعلته أنها حشدت جيشا عرمرما من البطالة المقنعـة فـي                   
السلطة التي تنتظر راتبها نهاية كل شهر، ولم تبنِ مؤسسة حقيقية واحدة تصلح لالسـتفادة               إطار وظائف   

منها بصورة حقيقية باعتبارها ركيزة من ركائز الدولة، والنتيجة أننا عايشنا فصوال من اإلخفاق المـدقع                
  .في تأسيس تجربة ديمقراطية حقيقية تشكل نواة صلبة لمرحلة الدولة الموعودة

سلطة ليس له حصانة، ويحتاج كأي مواطن عادي إلى تصريح للمرور من سلطات االحـتالل،               رئيس ال 
وهو غير بعيد عن سوط العقاب واالستهداف فيما لو خرج عن لعبة االلتزامات المفروضـة، وتجربـة                 

-الراحل عرفات خير شاهد وعنوان، وال حصانة للوزراء والنواب وكبار المسؤولين الذين احتـضنتهم               
 سجون االحتالل وزنازينه أسوة بغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، وال قيمـة سياسـية أو                -زالوما ت 

اعتبارية للسلطة في مناطق عملها ونطاق إدارتها، والجيش اإلسرائيلي جاهز لالستباحة واالقتحام في أي              
  ! والقائمة تطول.. وال.. لحظة، وال

 يتحول إلى رئيس شكلي دون أي سلطة حقيقية، وأن تـدير          يتخيل في أسوأ توقعاته أن    " أبو مازن "لم يكن   
إسرائيل ظهرها لكل االلتزامات ونصوص المعاهدات التي أبرمتها مع السلطة سابقا، وأن تتهرب اإلدارة              
األميركية من مسؤولياتها تجاه مسيرة التسوية، وتعجز عن ممارسة أي ضغط حقيقي علـى حكومـات                

  .االستيطان ولو جزئيا لفترة زمنية محدودةاالحتالل باتجاه وقف أو تجميد 
لذا فإن تجربة السلطة في ظل االحتالل تجربة مأساوية ذات نتـائج كارثيـة بامتيـاز، فقـد وضـعت                    
الفلسطينيين وبناهم ومؤسساتهم تحت رحمة االحتالل، وأعادت القضية الفلسطينية سنوات طويلـة إلـى              
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ر الوطني، وأشعلت نيران التناقضات الداخلية، وهـدمت        الوراء، وحرفت الفلسطينيين عن أولويات التحر     
القيم والمبادئ واألخالقيات الوطنية، ونزعت من الصدور حب الوطن لصالح االنحياز للرتب والوظائف             
واالمتيازات والمصالح الشخصية الضيقة، وأهملت المواطن العادي غير المؤطر تنظيميا أو غير القريب             

  .من الدائرة الفصائلية
، "الـسلطة الكرتونيـة  "أو " السلطة الورقيـة " يطلق الكثيرون على واقع السلطة الراهن نعوتا من قبيل     قد

ويستدلون على ذلك بانعدام كافة مقومات سيادتها على أرض الواقع، لكن القول األصـح الـذي ينبغـي                  
رقية أو كرتونيـة،    ، فهو ليس مجرد سلطة و     "الالسلطة"إطالقه على حقيقة الكيان المتشكل حاليا هو لفظ         

وانتفـاء أي مظهـر     " الالسلطة"وليس حكما ذاتيا محدودا، بل إن تشخيص حاله يجزم بوقوعه في دائرة             
  .سلطوي فيه

من هنا فإن جردا بسيطا لحساب األرباح والخسائر الوطنية الفلسطينية منذ تأسيس السلطة حتـى اليـوم                 
 الكثير فقط، بل إنهم خسروا بـصورة دائمـة          -في ظل وجود السلطة   -يؤكد أن الفلسطينيين لم يخسروا      

  .ومتواصلة، وإن قضيتهم وكينونتهم ودورهم الفلسطيني إلى تراجع وانكسار
 عبئا كامال علـى شـعبنا الفلـسطيني         -بصورتها وهياكلها ودورها الحالي   -باختصار، أضحت السلطة    

  .لوقضيته الكبرى ومشروعه الوطني، فال سلطة وال ديمقراطية تحت االحتال
  على مفترق طرق

 مطروحا في األروقة الـسلطوية والفتحاويـة        -تحت أي صورة كانت   -لم يكن خيار حّل وتفكّك السلطة       
القيادية إبان المرحلة التي أعقبت تأسيس السلطة وحتى وقت قريب، لكن التلميحات والتسريبات األخيـرة         

 وأرخت ظالال من الشك حـول       التي صدرت عن شخصيات قيادية في السلطة وحركة فتح فعلت فعلها،          
وقيادة السلطة وفتح لالستمرار في مشروع الـسلطة وفـق المعـايير            " أبو مازن "مدى وطبيعة استعداد    

  .والمواصفات والمعطيات الحالية
 أن مشروعهم الوطني المطروح قد فشل إثر عقدين أعجفـين           -ومن ورائه قيادة فتح   -" أبو مازن "يدرك  

 وأن خياراتهم الوطنية قد تم استنفادها عن بكرة أبيها، وخصوصا إثر فشل             من العمل التفاوضي الهزيل،   
" أبو مازن "خيار اللجوء إلى األمم المتحدة لتحصيل العضوية الكاملة للدولة الذي شكل الخيار األخير لدى               

لتحقيق أي إنجاز وطني فلسطيني، والمحاولة األخيرة إلنقاذ مشروعه السياسي والـوطني الـذي شـهد                
كاسات بالغة طيلة األعوام الماضية التي تلت اعتالءه سدة الرئاسة في الـسلطة الفلـسطينية ومنظمـة        انت

  .التحرير وحركة فتح
نفسه على مفترق طرق حاسم في مواجهة التحديات الكبرى، فإن استمر فسيستمر            " أبو مازن "اليوم، يجد   

 عن أي نفس وطني، وسيسقط تماما فـي         رئيسا لسلطة متهافتة ذات وظائف أمنية خادمة لالحتالل بعيدا        
  .بؤرة الغضب والرفض الشعبي الفلسطيني

في تغيير قواعد اللعبة بشكل تدريجي مـدروس مـع إسـرائيل         " أبو مازن "ومن هنا يمكن تفسير شروع      
واإلدارة األميركية، وحرصه البائن على إنجاز مشروع المصالحة الفلسطينية والتنسيق مع حماس بهدف             

  .اتيجية فلسطينية جديدة إلدارة الملف الفلسطيني داخليا وخارجيا خالل األيام المقبلةإرساء إستر
سياسيا، ولكنه ذكاء متأخر على أية حال، ومع        " أبو مازن "متواليات األحداث تعطي مؤشرا واضحا لذكاء       

وقف فلسطيني  ذلك يمكن البناء عليه لجهة ترتيب األولويات الوطنية الفلسطينية من جديد، ورسم مالمح م             
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موحد في مواجهة االستالب اإلسرائيلي للفلسطينيين، أرضا ووطنا وإنـسانا وسـلطة وقـضية، خـالل                
  .المرحلة القادمة

أنه أدرك متأخرا أن سلطته وهمية، وأن ال سلطة حقيقية تحت االحتالل، فالمسألة هنا              " أبو مازن "مشكلة  
 بحالة معقدة وأخالط متشابكة، داخليا وخارجيا، يصعب        ال تتعلق برغبة نظرية يسهل تبنيها بقدر ما تتعلق        
  .تفكيكها أو القفز عنها بسهولة كما يتصور البعض

وال يبدو أن القوى الكبرى التي رعت إنشاء السلطة كمشروع دولي في وارد التضحية بها واالسـتغناء                 
ضغوط على السلطة راجعت    عن خدماتها، على األقل في هذه المرحلة، فاإلدارة األميركية التي تتزعم ال           

حساباتها بوضوح تجاه تهديداتها بقطع الدعم المالي عن السلطة في ظل مؤشرات انهيارها، وال يتوقع أن                
  .تنحو منحى عقابيا للسلطة على الصعيد المالي واالقتصادي مستقبال

ة وراتبها يجعـل    وعلى المستوى الداخلي، فإن االرتباط المعيشي لشرائح واسعة من الفلسطينيين بالسلط          
من الشروع في بحث أمر حل السلطة دون بدائل سليمة وحقيقية أمـرا متعـسفا بعيـدا عـن المنطـق                     

  .والواقعية
" أبـو مـازن   "لذا، يجوز لنا التأكيد أن مفتاح حّل السلطة، ولو عبر بوابة التحذير من انهيارها، ليس بيد                 

 عبر المراجعة الفلسطينية الذاتية حاليا، وأن       وحركة فتح، وأن السلطة يصعب أن تأخذ طريقها نحو الحلّ         
  .إمكانية انهيارها تبقى أحد االحتماالت الواردة خالل المرحلة المقبلة

  ما الحل؟
حّل وتفكيك السلطة ال يشكل أولوية وطنية في هذه المرحلة، وينبغي أن تتصدر المصالحة وجهود إنفـاذ                 

 االنخراط في ورش عمل وطنية تشارك فيها فصائل الـشعب           آلياتها األجندة الوطنية الفلسطينية، بموازاة    
الفلسطيني وكافة شرائحه االجتماعية، وتبحث بشكل شامل ومعمق في ماهية الخيارات والبدائل الوطنية،             
بهدف استنقاذ القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات والمخططات اإلسرائيلية، وإقـرار أفـضل الـصيغ              

  .لداخلي في إطار مسيرة التحرر واالنعتاق من االحتاللإلدارة الشأن الفلسطيني ا
اليوم بحل السلطة أو التحذير من انهيارها تبقى في اإلطار النظـري المجـرد، وال               " أبو مازن "تهديدات  

 أن تترجم على أرض الواقع العتبارات وظروف مختلفة، يتعلق بعضها بـضعف             -على األرجح –يتوقع  
أحال الضفة الغربية إلى قطاعـات سياسـية وممالـك أمنيـة ذات والءات              نفوذه وتأثيره الداخلي الذي     

وامتدادات خارجية ارتبطت مصالحها ووجودها بمصالح واستمرار االحتالل، ويتعلق بعـضها اآلخـر             
  .بسطوة التدخل والتأثير الدولي على السلطة الفلسطينية

 صياغة شاملة، ولن يتأتى ذلك إال عبر        المنظومة السلطوية الراهنة بحاجة اليوم إلى عالج جذري وإعادة        
ولوج بوابة التوافق الوطني، وطي صفحة االنقسام البغيض بشكل نهائي، وتطبيـق اتفـاق المـصالحة                

أيار الماضي، والشروع في إعادة قولبة النظام السياسي        /الفلسطينية الذي تم إقراره في القاهرة شهر مايو       
لسطينية شاملة تتناول إدارة الواقع الداخلي كما إدارة الـصراع          الفلسطيني من جديد، ورسم رؤية وطنية ف      

مع االحتالل، وذلك بهدف تقويم العوج واالنحراف الذي أصاب المسيرة الوطنية الفلسطينية طيلة العقدين              
الماضيين، ومواجهة أخطار وتحديات المرحلة القادمة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى سـيرتها األولـى،              

  .ف والطهر واإلجماع الوطنيسيرة الشر
من هنا تكمن أهمية اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل خالل األيام القادمة لجهة بحـث آفـاق المـستقبل               
الفلسطيني وآليات إنفاذ المصالحة الفلسطينية، وهو لقاء حاسم وأساسي ومفصلي كما تشير إلى ذلك معظم               
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رحلة تاريخية جديدة في حياة الشعب الفلـسطيني         لم -حال نجاحه -المعطيات والتوقعات، وربما يؤسس     
  .وقضيته الوطنية

  20/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  لماذا؟": حماس" من موقفها تغّير "إسرائيل" .62
  إيلي بردنشتاين
. يجري جهاز األمن، مؤخراً، مداوالت توجد في مركزها إمكانية تغيير موقف إسرائيل من حركة حماس              

الت على خلفية الميل المتعاظم في أوساط األسرة الدولية لتغير موقفهـا الـسلبي تجـاه                تأتي هذه المداو  
من الجهات المعتدلة، وبهذه الطريقة يتم منحهـا        " حماس"، بالتوازي مع النشاط الجاري لتقريب       "حماس"

  .شرعية سياسية
ينية، أبو مازن، ورئـيس     في هذا األسبوع من المتوقع أن يعقد في القاهرة لقاء بين رئيس السلطة الفلسط             

وذلـك  . ، خالد مشعل، للبحث في إقامة حكومة الوحدة الفلسطينية الجديـدة          "حماس"المكتب السياسي لـ    
إسـماعيل  " حمـاس "استمرارا للمحادثات التي سبق أن تمت في الماضي بين أبو مازن ورئيس حكومة              

  .هنية
ي على أعلى المستويات في إسـرائيل،       في إطار مداوالت واسعة تجر    " حماس"تطرح مسألة الموقف من     

واالتصاالت إلقامـة حكومـة وحـدة       " حماس"وذلك في ضوء اتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية و        
في هذه المداوالت تطرح أسئلة عن العالقات التبادلية التي ينبغي إلسـرائيل أن تقيمهـا مـع                 . فلسطينية

" حمـاس "، وهل ستـسمح إسـرائيل لــ         "حماس"عن  الحكومة الفلسطينية الموحدة التي ستضم ممثلين       
  .بالمشاركة في االنتخابات المخطط إجراؤها في السلطة الفلسطينية في منتصف العام القادم

لم نعد نتحدث عن رفض مطلق التفاق المصالحة، عن مطالبة السلطة الفلسطينية بالتنكر لحماس وعـن                "
اآلن تجري محاولة لفحص الـشروط  . "در في القدس، تقول مصا "اعتبار حماس منبوذة من ناحية سياسية     

التي يمكن من خاللها إلسرائيل أن تتعاون مع الحكومة الفلسطينية الموحدة ومع حماس التـي تـشارك                 
  ".فيها

تنـال  " حماس"في المداوالت التي عقدت، مؤخراً، في جهاز األمن وفي وزارة الخارجية أيضا يتبين أن               
يبدو ملموسا نشاط منظمات إسالمية     " حماس"من أمور أخرى، فإلى جانب      شرعية في األسرة الدولية، ض    
، فان هذه المنظمات تواصل الكفـاح المـسلح ضـد           "حماس"خالفا لـ   . أكثر تطرفا في غزة وفي مصر     

، كما  "حماس. "ضد أهداف إسرائيلية  " إرهابية"إسرائيل، تطلق الصواريخ إلى أراضيها، وتخطط لعمليات        
، تجتهد بالذات لفرض النظام في قطاع غزة وال تطلق الصواريخ نحو إسرائيل إال في               يفهم من المداوالت  

  .حاالت قليلة
  "اإلخوان المسلمين"خطر 

يحاول المجلس العسكري   ". حماس"يشكل واقعا أسوأ من     " اإلخوان المسلمين "سبب آخر هو أن قوة حركة       
تتم هذه المساعي أيضا بـدعم مـن        . "اإلخوان المسلمين "على حساب   " حماس"األعلى في مصر تقريب     

محافل دولية تفضل رؤية المجلس العسكري في مصر برئاسة طنطاوي يبقى كهيئة حاكمة في الدولـة،                
كما أنه تتم أعمال، غير قليل بمساعدة محافل األسرة الدوليـة، لتقريـب             ". اإلخوان المسلمين "على حكم   

، يشرح  "ه العملية نيالً للشرعية السياسية من حماس      تعكس هذ . "من الجهات المعتدلة في المنطقة    " حماس"
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في أثناء هذه المداوالت يطرح السؤال إذا كان ينبغي إلسـرائيل والواليـات             . مصدر سياسي في القدس   
المتحدة أن تواصال مطالبة الحكومة الفلسطينية الموحدة إذا ما وعندما تقوم باالعتراف بشروط الرباعيـة               

 االعتراف بإسرائيل، وقبول االتفاقات السابقة الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين،          ،"اإلرهاب"نبذ  : الثالثة
ومع أن إسرائيل والواليات المتحدة تواصالن عمليا المطالبة باالعتراف بهـذه           . وال سيما اتفاقات أوسلو   

اتت تـصدر   الشروط كشرط لمواصلة التعاون واستمرار تحويل األموال إلى السلطة الفلسطينية، إال أنه ب            
  .اآلن أكثر فأكثر أصوات تدعو إلى االكتفاء بأقل بكثير

يجب فحص فرضية إذا كان يكفي من الحكومة الفلسطينية، التي تضم حماس أيضا، أن تعترف بإسرائيل                "
، قال دبلوماسيون غربيون أثناء لقاءاتهم مع نظرائهم في القدس وفي وزارة            "أو تقبل باتفاقات أوسلو فقط    

يعتقـدون بـأن    " حماس"و" فتح"في مصر، التي تعمل كعراب التفاق المصالحة بين         . تل أبيب الدفاع في   
  .إسرائيل والواليات المتحدة قد توافقان في نهاية المطاف على أقل بكثير من شروط الرباعية الثالثة

ت وفي نهاية   التقدير هو أن الحديث يدور عن مواقف بدء إسرائيلية وأميركية قد تلين في أثناء المفاوضا              "
، قالت محافل دبلوماسية غربية في محادثـات        "المطاف سيكون ممكنا االعتراف بحكومة فلسطينية موحدة      

  .مع نظرائها في مصر
  تخوف عبد اهللا

وأعرب . على خلفية هذه التطورات زار الملك األردني عبد اهللا رام اهللا، هذا األسبوع، والتقى أبو مازن               
ي الفلسطينيين الوصول إلى الوحدة، ولكن في الحديث المغلق الذي أجراه مع            الملك عن تأييد علني لمساع    

ومن إمكانية أن تسيطر المنظمة على      " حماس"أبو مازن أعرب عن تخوف كبير من اتفاق المصالحة مع           
إلـى تـرك    " حماس"وذلك إلى جانب التقديرات بأنه في ضوء الثورة ضد حكم األسد، ستضطر             . الضفة

  . إلى عاصمة األردن، عمان، بإسناد من قطردمشق واالنتقال
قبل أيام قرر محفل وزراء الثمانية مواصلة تأخير تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين إلى أن تتبين نتائج                

كما أن الكونغرس األميركي أوقـف تحويـل        . القمة بين أبو مازن ومشعل في نهاية األسبوع في القاهرة         
اتخذ هذان القراران خالفا لموقـف      . روا إلى طلب األموال من السعودية     األموال للفلسطينيين الذين اضط   

اثناء لقاء أبو   . اإلدارة األميركية في واشنطن التي بعثت إلى المنطقة بنائب وزيرة الخارجية، بيل برانس            
إن الحكومة الفلسطينية الموحدة إذا لم توافق على شـروط الرباعيـة            : مازن مع بيل برانس قال األخير     

وتوجه برانس إلى نتنياهو وأوضح له بـأن علـى          . قف الواليات المتحدة تحويل األموال إلى السلطة      ستو
  .إسرائيل أن تحول أموال الضرائب المتأخرة إلى الفلسطينيين

  24/11/2011، األيام، رام اهللا
  

  "سرائيلإ"ـ  الجديد لاالستراتيجيالتحدي ... مصر  .63
  يوآف ليمور

ميدان التحرير، نقل مسؤولون مصريون كبار، في اآلونة األخيرة، رسـائل           في ظل األحداث الجارية في      
  .فقد أوضحوا بأن الوضع تحت السيطرة، وال خوف على العالقات بين الدولتين. تهدئة إلى إسرائيل

في حينه أيضا كان أولئك هم رؤساء جهـاز   . نقلت رسائل مشابهة إلى إسرائيل قبل عشرة أشهر بالضبط        
يدور الحديث عـن    . انه ال يوجد ما يدعو إلى القلق      : رة، الذين قالوا لنظرائهم في إسرائيل     األمن في القاه  

  .تنفيس مضبوط للجماهير يسيطر عليه النظام



  

  

 
 

  

            38ص                                     2329:                العدد24/11/2011لخميس ا :التاريخ

وعندما . في إسرائيل تم تضليلهم في حينه بأقوال التهدئة من القاهرة وكيفوا معها التقديرات اإلستراتيجية             
ال يمكن أن نتوقع معرفـة مـا لـم يتوقعـه            : نهيار الحكم، أجابوا  سئلوا، بأثر رجعي كيف لم يتوقعوا ا      

  .لو كان يعرف، لمنع ذلك. مبارك نفسه لم يعرف بأن نهايته قريبة. المصريون
اليوم يمكن سماع مواقف قاطعة أقل بكثير في جهاز األمن في إسرائيل،            . ورغم ذلك فقد استوعب الدرس    

. ، والموقف منها يتراوح بـين الخطـر والتهديـد   "رصيداً"عيد مصر لم تعد منذ زمن ب    . وقلقا أكبر بكثير  
مع التشديد علـى    (الخطر في كل ما يتعلق بالحكم المركزي في القاهرة والتطورات السياسية في الدولة              

  .، والتهديد في ما يتعلق باإلرهاب، ال سيما في سيناء)تعزيز القوى اإلسالمية
: ففي ما يتعلق بسيناء، فإن االستنتاجات مطبقة علـى األرض         . وكان االستنتاج من هذه التقديرات فورياً     

بناء الجدار بين إيالت وكرم سالم تم تسريعه، وأقيمت قيادات لوائية أخرى وعززت القـوات ووسـائل                 
  .جمع المعلومات، وكل ذلك انطالقا من الفهم بأن هذه باتت عمليا حدودا قتالية

 فتتحـول   – كابوس حقيقي    –اس هي إمكانية أن يتحقق الخطر       المشكلة األس . ولكن هذا هو الجزء السهل    
 يحتمل أن –هذه ليست مسيرة ستقع في لحظة، ولكن المعنى واضح          . مصر من دولة سالم إلى دولة عدو      

ويدور الحديث عن استثمار طائل بعـشرات       ). في الميزانية (تنشأ حاجة إلى عملية إستراتيجية وكذا مالية        
عن إعادة إنشاء قيادات وبنى تحتية وتغيير سـلم         ) دبابات، سفن وطائرات  (عاظم  مليارات الشواكل في الت   

  .األولويات، وكل ذلك لتوفير رد على الجيش المصري
وال سـيما فـي     (من أجل الشروع في االستعداد لذلك وعد رئيس الوزراء بعالوة ميزانية بمليار دوالر              

أحداث األيام األخيرة سـتؤكد     . ل العالوة تقليصا  سرق االحتجاج االجتماعي األوراق وجع    ). االستخبارات
أكثر فأكثر الجدال حول تقليص ميزانية الدفاع، وستضع في ضوء سخيف بعض الشيء ادعاءات وزيـر                

  .المالية بأن الدول العربية ضعفت نتيجة للثورات، ولهذا فإن التهديد المحدق منها صغير
المسيرة التي تجتازها مصر مقلقة جدا، وهـي        . القصةوال يزال القسم االقتصادي هو المال الصغير في         

تهدد بسحب أحد المراسي اإلستراتيجية األكثر أهمية من إسرائيل والتي، استندت في أمنهـا إليهـا فـي                  
 الحكم المؤقت أثبت والء للسالم حتى حيال العملية في          –حاليا هذا ال يحصل     . عشرات السنوات األخيرة  

ة على السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وبالطبع في دوره الحاسم في تحرير             ومحاولة السيطر  12الطريق  
  .جلعاد شاليت وإيالن غرابل، ولكن الضعف الحالي ألجهزة األمن في القاهرة ينذر بالشر
االنتمـاء إلـى    : ال يمسك المجلس العسكري فقط بمصر بل وبالسالم أيضا، لمعرفته بميزتـه األسـاس             

سقوطه، وصعود محافل متطرفة، من شأنهما أن يعيـدا مـصر عـشرات             . عقلمجموعة الدول سوية ال   
  .السنين إلى الوراء، ويعيدانا إلى األيام التي كنا ننظر فيها إلى الجنوب بقلق

  "إسرائيل اليوم"
  24/11/2011، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .64
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