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  35  :كاريكاتير
***  

  
  وال خالفات..  جديدة فلسطينيةيعلنان شراكة يلتقيان في القاهرة وعباس ومشعل .1

   الرئيس الفلسطيني محمود عباسأن  24/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية  نشرت
 إقامةل لقائهما ظهر أمس في مقر بحث مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خال

 بقصر األندلس بمصر الجديدة سبل إنهاء االنقسام الفلسطيني وتطبيق بنود اتفاق المصالحة الرئيس عباس
   .الموقع بالقاهرة في الرابع من مايو الماضي

ئاسة ن اللقاء الذي جمعه مع وفد قيادة حركة حماس في القاهرة برإ :اللقاءللصحفيين عقب  عباس قالو
 .مشعل كان مهما، وأن األجواء إيجابية، وبخاصة أنه لم تحدث أية خالفات خالل نقاش مختلف القضايا

وتابع نحن اليوم نلتقي بهذا االجتماع المبارك، وأحب أن أقول بأننا تناولنا به كل شيء وبالذات 
 أن نتعامل كشركاء وعلينا جداًالتطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ويهمنا 

  .مسؤولية واحدة تجاه شعبنا وقضيتنا
 حول أي موضوع بحثنا المصالحة بكل تفاصيلها، ونحب أن نقول لكم بأنه ال يوجد خالفات إطالقاً: وقال

وكل هذا األمور سترونها في األيام واألسابيع القادمة إن شاء اهللا، وبهذه المناسبة نشكر مصر ونشكر 
 مراد موافي على الجهود التي يبذلونها اآلن وبذلوها على مدار السنوات الماضية من أجل هذا الوزير

الموضوع بالذات، وهناك جهود مصرية في كل المجاالت المتعلقة بكل آفاق القضية الفلسطينية على 
  .'سبيل المثال قضية األسرى، وغيرها

 دون أن تيأس، إلى أن وقعنا عليها في أيار وأشار إلى أن مصر حضرت وثيقة المصالحة وعملت عليها
الماضي، وهي اآلن من دون كلل أو ملل تتابع معنا فكل الشكر والتقدير إلخوتنا وأشقائنا في مصر، 

  .ونرجو من الوزير موافي أن ينقل هذا الشكر للقيادة المصرية
لقت أجواء إيجابية ومن بدوره قال مشعل، إن جلسة المباحثات التي جمعته مع الرئيس محمود عباس، خ

  .شأنها أن تعطي القضية الفلسطينية وملف المصالحة دفعة إلى األمام
أحب أن أطمئن شعبنا في الداخل والخارج أننا بهذا : وأضاف مشعل في تصريح للصحفيين عقب اللقاء

لجدية في اللقاء فتحنا من خالله صفحة جديدة، فيها درجة عالية من التفاهم والحرص على الشراكة، وا
تطبيق ليس بنود اتفاق المصالحة فقط، بل كل ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني، والتعامل مع المرحلة 

  .الراهنة والمقبلة
أريد أن يطمئن الجميع، وأن ينتظر التطورات على األرض وليس الكالم، وهذه األجواء : وأضاف

يتنا، ونحن سعداء لوجودنا في مصر، وكل إيجابية، ونأمل بأن يساعدنا شعبنا وكل القوى لصالح قض
  .الشكر لمصر العزيزة

 نقالً عن مراسلها من القاهرة، صالح جمعة أن عزام 25/11/2011، لندن، األوسطالشرق وذكرت 
مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني قال األحمد 

لتوصل التفاق بيت الجانبيين حول تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية لقد تم ا": "الشرق األوسط"لـ
  ."والبرنامج السياسي للمرحلة القادمة ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية
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وأوضح أنه تم التأكيد واالتفاق على تكريس التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بكل ما يتطلبه ذلك 
مقاومة الشعبية وتعزيزها في مواجهة التوسع االستيطاني وجدار الفصل العنصري وسيتم اعتماد ال

وتوسيع هذه المقاومة وتنظيمها واالتفاق على أسلوبها لتكون أكثر فاعلية وتشكيل إطار يحدد أسلوب 
  .ووسائل هذه المقاومة الشعبية

 بنود اتفاق المصالحة تمت مناقشة جميع": وفي مؤتمر صحافي عقد في قصر األندلس أضاف األحمد
 مايو الماضي، والمتمثلة في منظمة التحرير، وتشكيل الحكومة، واالنتخابات، والمصالحة 5الموقع في 

بالنسبة لموضوع الحكومة تم االتفاق "وأضاف . "المجتمعية، وإعادة توحيد المؤسسات األمنية والمدنية
باس ومشعل حول هذا الموضوع، وكافة على مواصلة المشاورات، وسيعقد لقاء آخر بين الرئيس ع

، موضحا أنه تم االتفاق على عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة "المواضيع األخرى
تفعيل وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير القيادية التي اصطلح عليها اإلطار القيادي المؤقت وفق 

كانون األول المقبل، يسبقه /  ديسمبر22تماع في القاهرة في ، وسيلتئم هذا االج2005إعالن القاهرة عام 
  .لقاء لجميع القوى والفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة

وأكد األحمد االتفاق على إغالق ملف المعتقلين خالل أيام، مؤكد أن هناك توافقا على ضرورة إجراء 
  .أي في مايو المقبلاالنتخابات في الموعد المنصوص عليه في اتفاق المصالحة، 

اللقاء كان "، إن "الشرق األوسط"قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لـمن جهته 
، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدشن لمرحلة جديدة "إيجابيا وصريحا وشفافا وبحثت فيه كل القضايا التي تهمنا
  . الواضح ضد المطالب الفلسطينيةفي ظل انسداد أفق التسوية السياسية واالنحياز األميركي

تفاهمنا حول عدد من ": وحول ما تم االتفاق عليه في موضوع الحكومة، قال الرشق في مؤتمر صحافي
الترتيبات، وسيتم التواصل في النقاش لبحث هذا الموضوع، لنعرض األمر على اللقاء الذي يضم كل 

  ."الفصائل المشاركة في لقاء الشهر المقبل في القاهرة
، أن الرشق  جيهان الحسيني نقالً عن مراسلتها من القاهرة25/11/2011الحياة، لندن، وأوردت 

القضايا التي طرحت اليوم جرى التوافق عليها، والموضوع السياسي كان أساسياً في النقاش أوضح أن 
 في وبحث بعمق، وتم تقويم الوضع السياسي في ظل انسداد أفق التسوية، ووجود حكومة متطرفة

أهم ما نتج من اللقاء هو أن ما اتفقنا عليه في أيار الماضي "ورأى أن . إسرائيل وانحياز أميركي صارخ
المواطن الفلسطيني واألمة العربية بل والعالم بأسره ": ، وقال"اتفق اآلن على ترجمته على األرض
  ."سيلمس خطوات حقيقية على األرض

تم البحث في هذا الموضوع، وصحيح أننا ": ة، أجاب الرشقوعما تم االتفاق عليه في موضوع الحكوم
لم نعلن عن الحكومة الجديدة هذا اليوم، لكننا تفاهمنا على عدد من الترتيبات، وسيتم التواصل في النقاش 

 20لبحث هذا الموضوع، ولنعرض األمر على اللقاء الذي يضم كل الفصائل المشاركة في الحوار في 
ولفت إلى أن تطبيق االتفاق الخاص باإلفراج عن المعتقلين يساعد في . "القاهرةمن الشهر المقبل في 

خلق أجواء إيجابية على األرض، مشيراً إلى أن الحركتين اتفقتا على أن تجرى االنتخابات في موعدها، 
م تم االتفاق على إنهاء كل المظاهر الناجمة عن االنقسا": وأضاف. وأن ال تتم مناقشة أي تأجيل لها

ومعالجة كل القضايا المترتبة عنه، سواء المتعلقة باألفراد أو المؤسسات، كما تم االتفاق على تفعيل كل 
جهود الشعب الفلسطيني للتصدي إلى االحتالل ومظاهره من خالل حشد طاقات شعبنا في مقاومة شعبية 

  ."ووطنية لمواجهة االستيطان وتهويد األرض والمقدسات، واالحتالل نفسه
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لن نكتفي بتفاهمات بين الحركتين، بل بين كل القوى والفصائل والفعاليات، ومن هنا جاء االتفاق ": الوق
 من الشهر المقبل لكي نسعى جميعاً إلى االتفاق على برنامج وطني 20على تنظيم جلسة الحوار في 

  ."نضالي لمواجهة االحتالل والتحديات التي تواجه شعبنا
، أن مسؤولين عبد الرؤوف ارناؤوط نقال عن مراسلها 25/11/2011، األيام، رام اهللا وجاء في

إن االجتماع الثنائي بين عباس ومشعل والذي استغرق نحو الساعتين كان ": األيام"لـفلسطينيين قالوا 
  صريحاً ومعمقاً وإيجابياً 

تدرجة وصوالً وتضمنت التفاهمات التي تم التوصل إليها مواقف سياسية وإجراءات فورية وخطوات م
إلى شهر أيار المقبل، حيث من المزمع أن تُجرى انتخابات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بما ينهي 

  .االنقسام الفلسطيني ويتجنب تكرار ما حدث من خالل االتفاق على الشراكة السياسية
  :والتفاهمات هي كما يلي

 1967لسطيني يستهدف إقامة دولة فلسطينية على حدود التأكيد على أن العمل السياسي الف:  سياسياً-أوالً
  .وعاصمتها القدس الشرقية واعتماد المقاومة الشعبية أسلوباً للنضال ضد إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

تم الحوار بشأن الموضوع السياسي في " وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنه
ق على برنامج وطني، أما موضوع الموافقة على دولة فلسطينية على حدود ظل فشل أفق التسوية والتواف

جرى التأكيد : "وأضاف".  مع بقية الفصائل2005 فقد وافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني عام 1967
على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل بكل الوسائل، ولكن جرى التأكيد على تعزيز ذلك 

  ".ة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان والحصار واالحتالل بشكل عامبتوسيع المقاوم
وعلى صعيد الشراكة السياسية، تم االتفاق على عقد اجتماع لإلطار القيادي المؤقت للمرة األولى في 

 من كانون األول المقبل، علماً أن مهام هذا اإلطار تبقى حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني 22الـ
  .ني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينيةالفلسطي
 إجراءات فورية، تم التفاهم على العمل وخالل األيام القادمة على طي ملف المعتقلين السياسيين -ثانياً

  .وغيرها من اإلجراءات المتخذة سواء في الضفة أو غزة
ذ تم التأكيد على التفاهمات التي تم التوصل إليها  خطوات إنهاء االنقسام وصوالً إلى االنتخابات، إ-ثالثاً

في شهر أيار الماضي في القاهرة فيما يتعلق بتشكيل حكومة شخصيات مهنية وإجراء االنتخابات 
  .الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني

تخابات الرئاسية أما فيما يخص االنتخابات، فقد تم تجديد التمسك باالتفاق الذي ينص على إجراء االن
والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في موعد أقصاه شهر أيار المقبل، وذلك في الضفة الغربية 

وتشير خارطة التفاهمات إلى أن االتفاق على الحكومة سيجري قبل  .وقطاع غزة والقدس الشرقية
  .لضفة الغربية وقطاع غزةاالنتخابات، وهو ما يعني أن االنتخابات ستجري في ظل حكومة واحدة في ا

 إن رئاسة الحكومة "البيان"لـأن مصدراً فلسطينياً مسؤوال قال  25/11/2011البيان، دبي،  ولفتت
، موضحاً أنه رغم االتفاق على استبعاد سالم "مازن ومشعل كانت أبرز نقاط الخالف بين أبو"الجديدة 

 الجانبين بسبب ترشيح حركة حماس جمال كان الخالف بين"فياض من منصب رئاسة الحكومة الجديدة، 
  ."الخضري، في حين رغب عباس في ترشيح شخصية من رام اهللا

 نقال عن مراسليها من القاهرة، ناصر عبد الوهاب، 25/11/2011الجريدة، الكويت،  وأضافت
على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير  وفدي الحركتين اتفقاومحمود علي، أنها علمت أن 
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الفلسطينية، يدير شؤونها حتى إعادة هيكلتها بالكامل، وبما يسمح بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية في 
هياكلها، يتكون هذا اإلطار القيادي المؤقت من األعضاء الحاليين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يضاف 

  .إليهم األمناء العامون لكل الفصائل الفلسطينية
مازن على  إن العقبة الرئيسية التي سيطرت على لقاء األمس كانت إصرار أبووقالت مصادر مطلعة 

تكليف سالم فياض برئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما رفضته حماس، وبعد تدخل من الراعي المصري تم 
  .االتفاق على تأجيل هذه النقطة إلى اجتماع مقبل، مع وعد مصري بتقريب وجهات النظر بين الطرفين

  
  بشرطين" 67دولة "لمقاومة خيار استراتيجي وا: هنية .2

جدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الخميس، التأكيد على أن أرض فلسطين :  أحمد المصري- غزة
أرض وقف إسالمي ال يجوز التنازل عن أي شبر منها، مؤكداً التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي ثابت 

  . س في تحقيق المصالحةمشدداً كذلك على جدية حما. لتحرير فلسطين
خالل لقاء في مقر مجلس الوزراء " هيئة علماء أهل السنة في مصر"وقال هنية في كلمة له مع أعضاء 

، يقع تحت شرطين عدم االعتراف بدولة االحتالل وعودة 67إن الحديث عن قبول دولة على حدود 
يار استراتيجي ثابت لتحرير فلسطين وجدد هنية التمسك بالمقاومة كخ . الالجئين إلى ديارهم وبلداتهم

 عاماً أثبت نجاعة خيار 20، مشيًرا إلى أن فشل المفاوضات بعد "سماوياً وقانونياً"على اعتباره حقاً 
وفاء "المقاومة والتي استطاعت أن تحرر القطاع من االحتالل ونجحت في تحرير األسرى ضمن صفقة 

  ". األحرار
قضية عربية وإسالمية، داعياً العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاهها  إلى أن قضية فلسطين  هنية ولفت

إن العرب إن حاولوا التهرب بقولهم إننا نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ونرفض " :وعدم التهرب منها قائالً
ما يرفضون، فعلى العرب القبول بما يقبل به الفلسطينيون لطالما ال ينتقص من فلسطين اإلسالمية، 

  ".  ما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون إذا ما كان ينتقص من فلسطينويرفضوا
صالح سلطان رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني على حسن االستقبال وكرم . من جهته؛ شكر د

الضيافة، معبًرا عن سعادته الغامرة بزيارة أرض فلسطين، مشيرا إلى ما لمسه من صمود وثبات في 
  . وجوه أهالي قطاع غزة

الربيع "، وفداً من دول أمريكا الالتينية والذين قدموا إلى قطاع غزة مع قافلة هنيةاستقبل هة أخرى من ج
، مجدداً ترحيبه بهم باسم الحكومة والشعب الفلسطيني، كأصدقاء على أرض غزة وأرض "العربي
سطيني وتدعم نحن نعرف أن هذه الدول تقف تاريخًيا مع الشعب الفل" :وقال هنية في اللقاء . فلسطين

قضيته في كافة المحافل الدولية حيث كانت تعبر عن الضمير الحر في رفض االحتالل ودعم الشعب 
   . ، آملًا أن تتواصل مثل هذه الزيارات"الفلسطيني في نيل حريته واستقالله

 63مشكلتنا في احتالل أرض فلسطين وتهجير الشعب، فمنذ أكثر من " :وحول الوضع الفلسطيني قال
اًما ستة ماليين يعيشون في الخارج إضافة إلى أكثر من مليونين ونصف المليون مهجرين داخل ع

  ". فلسطين، حيث يتم اغتصاب األرض وطرد الشعب وحتى هذه اللحظة نعيش المأساة والنكبة
منظمة التحرير اتجهت للتسوية السياسية وقدمت مرونة كبيرة بالقبول بإقامة دولة على "إن : وأضاف

 عاًما على 20، وكانت تعتقد أن هذا الطريق لتحقيق السالم في المنطقة ولكن مر أكثر من 1967ود حد
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إلى ابعد من ذلك من خالل محاصرة الرئيس ياسر ) إسرائيل(هذه االتفاقيات ولم نحقق شيئاً وذهبت 
  ". عرفات والتي قتلته بالسم

ه بنيت المستوطنات والجدار العازل وهودت بدالً من أن يحصل الشعب الفلسطيني على دولت"وذكر أنه 
القدس، واعتقل اآلالف، وحوصر قطاع غزة، وأعيد احتالل الضفة الغربية بعملية السور الواقي، وشنت 

الواضح أن االحتالل بتلك العقلية ال يسعى للسالم ويسعى " :وأردف قائلًا ". حرب شعواء على غزة
شعور بالقوة والهيمنة بهذه القوة، حيث كان يراهن أن الشعب للتوتر الدائم في المنطقة وينطلق من ال

الفلسطيني مع مرور الزمن سوف ينسى حقوقه كما قالت غولد مائير الكبار يموتون والصغار ينسون 
ولفت هنية إلى أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني تعمل على تحرير ". ولكن ثبت عكس ذلك

 حقا من الحقوق التي كفلتها الشرائع والقوانين بما في ذلك األرض وتقاوم االحتالل، على اعتباره
  . قرارات األمم المتحدة للشعوب التي تحتل أرضها من قبل اآلخرين

ونوه إلى أن حماس قد حصرت مقاومتها داخل أراضي فلسطين المحتلة ولم تعمل خارج فلسطين، 
 . صهاينة الذين احتلوا األرض الفلسطينيةوأكدت دوما على أن مشكلتها ليست مع اليهود، وأنها فقط مع ال

لذا عندما نتحدث عن حماس فهي مثلها مثل أي حركة تحرر وطني لتستعيد الحقوق، وهي تؤمن " :وقال
بالديمقراطية ونحن لن نتراجع عن هذا الخيار الديمقراطي ألننا نؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي 

  ".قاللية القضاء وبكل قواعد الحكم الرشيدعلى السلطة وسيادة القانون واست
  24/11/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  موالها أل"سرائيلإ"السلطة تقترب بسرعة من نقطة العجز الكامل بسبب حجز : فياض .3

وزيـر   عقده مـع      مؤتمر صحفي  خالل ، قال رئيس الوزراء سالم فياض     :  رويترز – أوسلو -رام اهللا   
تقتـرب  " السلطة الفلسطينية    إن  أمس،  العاصمة النرويجية أوسلو    في ر شتور خارجية النرويج يوناس جا   

   . الضرائب التي تخص السلطةإيرادات تسليم إسرائيل بسبب رفض "بسرعة من نقطة العجز الكامل
 الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن الـسلطة الفلـسطينية           إسرائيل تجميد   إنوقال فياض   

 المعتادة منذ أول تشرين الثاني ما جعل من الصعب عليها سداد الرواتب             إيراداتهان ثلثي   حرم حكومتها م  
 مليون دوالر شـهريا أو      100 نحو   إلى المجمدة تصل    األموال إنوقال فياض    . األساسية البنية   وإصالح

عدا للتخلي عن   وأكد مجددا أنه سيكون مست    .  السلطة الفلسطينية باستبعاد المساعدات الدولية     إيراداتثلثي  
 رأب االنقسامات بين الفصائل المتناحرة ويمهـد الطريـق النتخابـات            إلىمنصبه إذا كان ذلك سيؤدى      

  .رئاسية وبرلمانية
وكان رئيس الوزراء عقد في مستهل زيارته إلى العاصمة النرويجية، أوسلو، جلسة مباحثات مطولة مع               

جتماع، حول التطـورات الـسياسية، وتوجهـات        وقد تركز البحث خالل اال     وزير الخارجية النرويجي،  
السلطة الوطنية في المرحلة القادمة من أجل تعميق جاهزية مؤسساتها، وتحقيق المزيـد مـن االرتقـاء                 

  .بقدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين
 25/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  نائب عن مدينة الخليل تجديد االعتقال اإلداري لتستنكر" التغيير واإلصالح" .4
في المجلس التشريعي الفلسطيني، إقدام سلطات االحتالل على " التغيير اإلصالح"استنكرت كتلة :  رام اهللا

جنوب الضفة (تجديد االعتقال اإلداري لمدة أربعة شهور، بحق النائب محمد ماهر بدر من مدينة الخليل 
  ).الغربية

إن االحتالل الصهيوني ال يزال : "نسخة عنها الخميس"  برسقدس"وقالت الكتلة في بيان صحفي تلقت 
يواصل جرائمه المستمرة بحق نواب كتلة التغيير واإلصالح في الضفة الغربية، في إطار مسلسل 
صهيوني قديم جديد يواصل االحتالل تكراره بصورة أو بأخرى من خالل االعتقال والمالحقة وإصدار 

استمرار المؤامرة الصهيونية على محاوالت إلغاء رموز "وأكدت أن  ".األحكام اإلدارية بحق النواب
  ".الشرعية لن تفت من عضد النواب، ولن تكسر إراداتهم ولن تزيد إال تمسك بالمواقف

  24/11/2011قدس برس، 
  

  "تحرير اإلرادة الفلسطينية" باريس االقتصادية لـ اتفاقيةالبرغوثي يدعو إلى إلغاء  .5
ئب في المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي إلى إلغاء اتفاق باريس دعا النا: رام اهللا

تحرير اإلرادة "، مشدًدا على ضرورة "المجحف بحق الفلسطينيين"االقتصادي، الذي وصفه بـ 
نسخة عنه، أن رفض نتنياهو تحويل " قدس برس"واعتبر البرغوثي، في بيان صحفي تلقت  ".الفلسطينية

 مليون دوالر من عائدات الضرائب الفلسطينية، 100ائب الفلسطينيين وحجز إسرائيل أموال دافعي الضر
إن محاولته : "هي نوع من أعمال القرصنة واالبتزاز السياسي الذي ال يمكن السكوت عليه، قائلًا

إلخضاع الشعب الفلسطيني ومحاربته في لقمة عيشه؛ ستفشل بصمودنا وإصرارنا على إنهاء االحتالل 
  ".ق الوحدة الوطنيةوتحقي

  24/11/2011قدس برس، 
  

  ال تخيفناالفلسطينية  عقب المصالحة نتنياهوتهديدات : مشعل .6
أكد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل اليوم الجمعة، أن التهديدات الصادرة عن الحكومة 

ال تخيفنا بل تؤكد لنا أن "اإلسرائيلية عقب اإلعالن عن اتفاق تنفيذ المصالحة بين حركتى فتح وحماس 
  ".المصالحة هى الطريق الصحيح لشعبنا الفلسطينى

هذه التهديدات من حكومة نتنياهو وعقد مجلس أمني مصغر ال تخيفنا، بل تؤكد لنا "وقال مشعل إن 
ال يغضب الشعب الفلسطيني وال "، مضيفا "وتطمئننا أننا نسير فى الطريق الصحيح، طريق المصالحة

يمارس ظلمه اليومي بحق ) اإلسرائيلي(لماذا نتخوف فالعدو "، متسائال "ىء له مصلحة فيهيخيفه أي ش
 وإسرائيل مارست وما زالت تمارس كل العدوان واالعتداء والظلم بحق الفلسطينيكل أطراف الشعب 

  ".الفلسطينيالشعب 
بل للجنة منظمة  والعشرين من الشهر المقالثاني فيأنه سيكون هناك اجتماع آخر "وأوضح مشعل 

التحرير الفلسطينية لتنفيذ ما اتفق عليه بشأن منظمة التحرير حول إعادة بناء المنظمة وتطويرها، كما 
من السابق ألوانه الحديث أن حماس سترشح "، مؤكدا أنه " واالنتخابات القادمةالسياسيسنبحث الموضوع 

  ".أى مسئول لمنصب الرئاسة الفلسطينية
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 اجتماعه مع الرئيس عباس أصدر تعليماته إلى قيادة حماس فى الداخل والخارج وأشار إلى أنه بعد
العتماد خطاب إعالمي وسياسي، ال يعكر الروح التصالحية واإليجابية التى سادت، بل إن تعبر بصدق 

  ".عن أجواء المصالحة
 25/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  وقف التنسيق األمني مع الكيانالمقاومة الشعبية ضد االحتالل تقضي ب: حمدان .7

، أن المطلوب "حماس"أكد أسامة حمدان، مسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت
انفراج أمني في الضفة الغربية يعطي كل الشعب الفلسطيني "عباس في القاهرة هو -بعد لقاء مشعل

  ".حريته في التحرك والتعبير عن مواقفه
أعتقد أن الذهاب إلى ): "11-24(الفضائية مساء اليوم الخميس " القدس"، في تصريح لقناة وقال حمدان

من وتيرة حمايتها ) في الضفة(حالة من المقاومة الشعبية ضد االحتالل تقتضي بأن ترفع األجهزة األمنية 
 الكيان للشعب الفلسطيني، وأن تخفض إلى أدنى الدرجات، بل توقف بشكل كامل طبيعة تنسيقها مع

  ".الصهيوني
قبل مدة، كان خالف على مبدأ المقاومة، أما اليوم؛ فهناك تسليم بمبدأ المقاومة، وأنا سعيد "وأوضح أنه 

أن نعود جميًعا إلى خيار المقاومة؛ فالمقاومة سبق وقلنا أنها خيار مفتوح، وكل أشكال المقاومة مقبولة 
يجب أن تظل قائمة، واليوم هناك مواجهة من طابع معين ومطلوبة، وبالتالي المقاومة المسلحة مطلوبة و

ربما نستخلص فيها شكلًا من أشكال المقاومة الشعبية، لكن هذا ال يعني أن أشكال المقاومة األخرى قد 
ربما هناك من يبدع في مجال المقاومة الشعبية، ليكن . تعطلت، وال يعني أيًضا أن هذا هو الحل الوسط

وحول الملف األمني والتوصل . غي أن يكون عائقًا أو مانًعا ألشكال المقاومة األخرىذلك، لكن هذا ال ينب
األولى نحن توقفنا مطوالً أمام : جرى االتفاق في هذا الملف على مسألتين: "قال حمدان إلى تفاهمات فيه

ف هذا األمر بوق" أبو مازن"استدعاء اإلخوة األسرى المحررين ومساءلتهم أمام األجهزة األمنية، ووعد 
أما فيما يتعلق بالموقوفين لدى األجهزة األمنية؛ فقد تقرر أن يتم اإلفراج عنهم خالل أيام، ونأمل . فوًرا

إذا حصل ذلك فأنا أعتقد أنه سنكون وضعنا المسألة األمنية في إطارها . أن يتم هذا قبل نهاية األسبوع
  ".الصحيح

أرجو أن نكون فعالً ليس أمام إقرار : "؛ قال أسامة حمدان"حماس"و" فتح"وبشأن الشراكة السياسية بين 
شراكة سياسية بين فتح وحماس؛ وإنما أمام إيمان كامل بأن الشراكة السياسية وتداول المسؤولية 
والرجوع إلى الشعب الفلسطيني كصاحب للقرار في اختيار قياداته قد تكرس في الواقع السياسي 

  . الفلسطيني
  24/11/2011لإلعالم، المركز الفلسطيني 

  
  قبل أي بحث في الملف األمني   فلسطينية موحدة في لبنانمرجعيةيجب تشكيل : علي بركة .8

أن تناول " القدس لألنباء"قال ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، في تصريح خاص لموقع : خاص
لوضع الفلسطيني في الموضوع الفلسطيني من زاوية أمنية فقط أمر خاطئ وال يساعد على معالجة ا

  .لبنان، مشدداً على ضرورة تشكيل مرجعية سياسية موحدة في لبنان من جميع الفصائل الفلسطينية
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وأكد بركة خالل حديثه، على ضروة معالجة الملف الفلسطيني في لبنان كرزمة واحدة، وبدون إقصاء 
ينية أبلغ الجهات الرسمية البنانية، مسألة والتركيز على مسألة أخرى، مشيراً الى أن تحالف القوى الفلسط
بأننا نريد أوالً  أن نشكل مرجعية "التي تسعى من أجل تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية 
  ".فلسطينية موحدة و بعد ذلك ننتقل إلى الملف األمني وغيره من الملفات

بالشرطه "رح مبادرة ما يسمى ولدى سؤاله عن الموقف من زيارة عزام االحمد الى لبنان مؤخراً، وط
كان ينبغي على األخ عزام األحمد وعلى قيادة حركة فتح في لبنان أن تلتقي مع "قال بركة "  المجتمعية

كافة الفصائل الفلسطينية في لبنان وأن تبحث معها األمر، أما أن نسمع عن هذه المبادرة أو هذا المشروع  
  .في مصلحة الشعب الفلسطيني ابداًعبر وسائل اإلعالم، فهذا االمر ال يصب 

 –وحول اذا ما كان ملف الشرطه والموقف حوله له عالقة بملف المصالحة واللقاء المرتقب بين مشعل 
لقاء األخ ابو الوليد خالد مشعل مع األخ ابو مازن ليس له عالقة بالوضع "عباس، أكد بركة أن 

  .ان عن بعضهم البعضالفلسطيني في لبنان بشكل مباشر فالمسألتين مفصولت
أخيراً شدد بركة على أن األمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان هو أمن سياسي توافقي، ال يستطيع 
فصيل فلسطيني وحده أن يضبط الوضع داخل المخيمات أو يتحمل مسؤوليته، فهنالك تعددية فلسطينية 

  .ن األمر سياسيفي المخيمات في لبنان وهذا األمر بحاجة إلى توافق فلسطيني أل
  23/11/2011، القدس لالنباء

  
   وتأكيد على الشراكة الفلسطينيةترحيب فصائلي بنتائج لقاء المصالحة .9

رحبت فصائل فلسطينية بنتائج لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مـع رئـيس المكتـب                : غزة
رعة تنفيذ كافـة بنـود اتفـاق        السياسي لحركة حماس في القاهرة الخميس، لكنهم أكدوا على ضرورة س          

مايو الماضي برعاية مصرية، بمشاركة حقيقية من كافـة القـوى           /المصالحة الذي وقع مطلع شهر أيار     
وأكدت حركة الجهاد اإلسالمي ترحيبها باللقاء واألجواء اإليجابية المحيطة به، مشيرة إلـى              .الفلسطينية

   .ن خالل خطوات عمليةأنها ستسعى بقوة من أجل تفعيل اتفاق المصالحة وم
نأمل أن تكون النتائج في اتجاه تكريس المصالحة ": "صفا"وقال القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام لـ

، مؤكًدا دعم حركته ألية "وتمتين الجبهة الداخلية حتى نقف جميعاً في مواجهة اخطار العدوان واالحتالل
 الفلسطينية نقطة تجميع لطموحات أمتنا القضية"وأضاف . خطوة تعزز صمود الشعب وتوحيد صفه

العربية واالسالمية وليس الشعب الفلسطيني، ويجب استعادة بريق القضية حتى نكون على قدر التحدي 
وحتى نتجاوب مع هدير الجماهير العربية عبر الربيع العربي والذي بال شك يمثل دعماً كبيراً 

  ".للفلسطينيين وقضيتهم
 الجبهة الشعبية جميل مزهر بنتائج لقاء الحركتين، مشيًرا إلى أن األمر بحاجة بدوره، رحب القيادي في

لشراكة حقيقية بمشاركة القوى، ووضع آليات حقيقية لتنفيذ االتفاق، باعتبار أن الكل الفلسطيني يشكل 
ووصف البدء في خطوات عملية في الملفات الخمس ودعوة الفصائل . ضمانة لنجاح تنفيذ االتفاق

ماع الشهر المقبل باألمر الهام جًدا، معرًبا عن أمله أن تكون هذه خطوة على طريق تنفيذ كل ما جاء الجت
اتفاق المصالحة سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وسيكون له " "صفا"وقال مزهر لـ .في االتفاق

مخططات مردود إيجابي في مواجهة المخاطر التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، في ظل ال
  ".العدوانية واالستيطان والتهويد والقتل
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كما رحب القيادي في الجبهة الديمقراطية صالح زيدان باللقاء ونتائجه، معرًبا عن أمله أن يأخذ ما تم 
على ضرورة أن تترجم الشراكة " صفا"وأكد زيدان في حديث لوكالة . اإلعالن عنه طريقه إلى التنفيذ

جاح االتفاق وتنفيذه، وتشكل جبهة داخلية قوية موحدة هي األقدر على مجابهة الضمانة لن"الوطنية ألنها 
  ".الضغوط خاصة االسرائيلية األمريكية التي تسعى لتعطيل اتفاق المصالحة

الشراكة هي السبيل للحل الوطني، والطريق الوحيد المفتوح لتنفيذ اتفاق المصالحة، والوصول : "وقال
 من وثيقة الوفاق الوطني يعزز التماسك والصف الفلسطيني، ويرد على لبرنامج سياسي مشترك منبثق

  ".انسداد أفق العملية السياسية، ويضع إسرائيل أمام المحاسبة والمحاكمة على جرائمها
وبين أن كل المؤشرات والظروف تضغط لفتح الصفحة الجديدة، معرًبا عن تخوفه من تدخل إسرائيلي 

  ".فهم ال يريدون قوة ووحدة للشعب الفلسطيني"ة، أمريكي لتخريب جهود المصالح
وفي سياق أخر، أكدت الجبهتان الشعبية والديمقراطية مشاركتها في أية انتخابات قادمة تجري وفق 
األصول وفي أجواء ديمقراطية، لكن حركة الجهاد اإلسالمي قالت إنها ستشارك في أطر منظمة التحرير 

  .لطة التي قالت إنها مرتبطة باتفاقيات سابقةفي حال إصالحها وليس في أطر الس
وأكد مزهر أن حركته ستشارك في االنتخابات لو جرت وفق األصول وفي أجواء ديمقراطية وفيها 

فيما شدد زيدان على أن الوصول لالنتخابات هو طريق الحل الديمقراطي لألزمة الفلسطينية،  . ضمانة
  ".يني على أسس ديمقراطيةوالذي يعيد بناء النظام السياسي الفلسط"

أما نافذ عزام أكد أن موقف حركته من االنتخابات سواء إيجابي أم سلبي لن يؤثر في حضورها بالمشهد 
في حال االتفاق على هيكلة منظمة التحرير "وقال  .السياسي الفلسطيني ودعمها للموقف الموحد

 الكل الفلسطيني وغير مسقوف بأية وإصالحها سنكون فيها، وسنشارك في المجلس الوطني كونه يمثل
  ".  اتفاقات سابقة

  24/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   إستراتيجية أقرتها األطر القيادية للحركةللمصالحة عباسرؤية : فتح .10
 في بيان صدر عن      فتح شدد احمد عساف الناطق اإلعالمي الرسمي باسم حركة        : وليد عوض  -رام اهللا   

يعتبر المصالحة إستراتيجية   'عالم والثقافة الخميس على ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس          مفوضية اإل 
يناضل إلنهاء  '، مضيفا بان عباس     'وطنية كما قررتها األطر القيادية للحركة وخصوصا اللجنة المركزية        

ه الـسيادي   اإلنقسام وإنجاز المصالحة كمصلحة عليا للشعب الفلسطيني الذي ائتمنه على حقوقه وقـرار            
وال تحتاج فـتح الختبـار      . والسياسي مع المصالحة وهي بالنسبة للرئيس والحركة على رأس األولويات         

  .' لتأكيد أخالصها لتحقيقها
أن اجتماعات اللجنة المركزية تنتظم دوريا، وكل قراراتها وبياناتها قـد أكـدت علـى               : واضاف عساف 

  .مجلس الثوري للحركة في دوراته المتعاقبةضرورة إنجاز المصالحة ومثلها كانت قرارات ال
  25/11/2011القدس العربي، لندن، 
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   االحتالل مسجًدا قرب يطاقواتحماس تدين هدم  .11
بشدة الحملة المسعورة التي أقـدمت عليهـا قـوات االحـتالل            " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية     

الخليل الباسلة، من خالل هدم أحد مساجدها وتدمير        الصهيوني ضد المقدسات اإلسالمية وأهلنا في مدينة        
  .العديد من منازل المواطنين، وآبار المياه، واقتالع األشجار، والحظائر

إن تلك الجرائم الساعية لتضييق الخنـاق       )  11-24(وصرح مصدر مسؤول في الحركة اليوم الخميس        
تيطان، لن تفلح في كسر عزيمتنا علـى        على شعبنا، والهادفة لمصادرة المزيد من األراضي لصالح االس        

إننا إذ ندين جرائم االحـتالل      : وأضاف المصدر  .الصمود، ومواجهة ذلك العدوان بكل ما أوتينا من قوة        
الغاشم، فإننا نؤكد وقوفنا ومؤازرتنا ألهلنا في مدنية خليل الرحمن، كما ندعو جامعـة الـدول العربيـة                  

  .االستيطانية وعدوانه المتواصل على شعبناالتخاذ موقف حاسم من مخططات االحتالل 
  24/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس عنالسلطة الفلسطينيةتوقف  الىنتنياهو يدعو  .12

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في سياق حديثه عما يحصل في مصر، يوم الخميس، إن                
وقال نتنياهو، إن الـسالم مـع مـصر          .صر مصلحة عميقة في الحفاظ على السالم بينهما       إلسرائيل وم 

وبحسبه فإن إسرائيل ومصر تعمالن علـى إبقـاء         . يضمن استقرار لب الشرق األوسط، ويضمن الهدوء      
  . السالم بينهما

ة عملية المصالحة   كما تطرق نتنياهو إلى المصالحة الفلسطينية، وقال إنه يأمل أن توقف السلطة الفلسطيني            
  . مع حركة حماس، وأن تبتعد عن اتخاذ خطوات من جانب واحد

إسرائيل معنية بجوار ديمقراطي، إال أن هذا السيناريو غير مؤكد، وأن إسرائيل مـن              "وادعى نتنياهو أن    
مـا  الممكن أن تجد نفسها في بيئة معادية جدا، ولذلك يجب اتخاذ جانب الحذر والمسؤولية وعدم القيام ب                

  ".يمكن أن يعرض أمن إسرائيل للخطر
  24/11/2011، 48موقع عرب

 
   ممتازة مع مصرالعالقات: لعادجعاموس  .13

قال رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة األمن اإلسرائيلية، عاموس جلعاد، في حديثه مع اإلذاعـة                
  .ريةإن إلسرائيل عالقات ممتازة مع السلطات المص" ريشيت بيت"اإلسرائيلية 

وأضاف أنه يجب عدم التوقف عن بذل الجهود إلقناع مصر بسد طرق تهريب الـصواريخ والوسـائل                 
  . القتالية إلى قطاع غزة

وشدد جلعاد على أن العالقات ممتازة مع مصر، وأنه يوجد نتائج عملية لهذه العالقات، يتمثل في تمسك                 
ا في الجنوب، واإلفراج عن جلعاد شاليط، كمـا      السلطات في مصر باتفاقية السالم، والهدوء ال يزال سائد        

  .تجدد ضخ الغاز المصري إلسرائيل
 24/11/2011، 48موقع عرب
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   مع النظام المصري الى ما كان في عهد مباركالعالقات عودة تستبعد" اسرائيل" .14
ل تواصل اسرائيل تعزيز وجودها على الحدود مع كل من االردن ومصر في ظ            : وليد عوض  -رام اهللا   

مخاوف من انهيار النظام االردني واستبعاد عودة العالقات مع النظام المصري الى ما كان عليه الحـال                 
  .في عهد الرئيس حسني مبارك، وفق ما اوردته وسائل اعالم اسرائيلية مختلفة الخميس

بنـى  وفي ظل المخاوف االسرائيلية من التطورات الحاصلة في مصر وامكانية انتخاب قيادة مـصرية تت              
وجهة نظر الشعب المصري المعادي السرائيل تضاعف سلطات االحتالل جهودها لتشييد جـدار امنـي               
كبير ال يمكن اختراقه على طول الحدود مع صحراء سيناء المصرية التي تشكل مصدرا لعمليات التسلل                

  .وتهريب األسلحة
اإلسرائيلية ، إن أجهـزة األمـن       ' ومإسرائيل الي 'وقال المحلل والخبير اإلسرائيلي ليالخ شوفال بصحيفة        

اإلسرائيلية أوضحت أن عدم اليقين في مصر كبير، ألنه ليس من الواضـح أي حكومـة ستنـشأ بعـد                    
االنتخابات، وكم ستقوى مكانة اإلخوان المسلمين، مضيفا أنه ثار خوف شديد داخل تل أبيب من أن تغيير                 

ل، تشمل زيادة محاوالت القيـام بعمليـات مـن          الوضع في مصر قد تكمن فيه أخطار أكبر على إسرائي         
  .سيناء

في سياق مقابلة إذاعية اسرائيلية صباح      ' قال وزير شؤون حماية الجبهة الداخلية االسرائيلية متان فلنائي        و
الجيش اإلسرائيلي يتخذ تدابير وقائية واسعة جًدا بما في ذلك إقامة العائق البري لمنع التسلل               أن  االربعاء  
 على ما كانت عليه في الماضي، مؤكدا        العالقات مع مصر  إنه من الصعوبة أن تبقى       وقال   .يلإلى اسرائ 

 أن ما يجري حاليا في مصر هو شأن مصري داخلي، وأن أي تدخل خارجي فيـه سـيكون خطـأ                    على
  .فادحا

 25/11/2011، القدس العربي، لندن
  

  ج عنهشاليط يشارك في اقتحام قبر يوسف في أول نشاط له بعد االفرا .15
شارك الليلة الماضية في عملية اقتحـام       " جلعاد شاليط "ذكرت وسائل إعالم عبرية إن الجندي االسرائيلي      

نفذها المئات من المستوطنين لقبر يوسف شرق المدينة، ويأتي اقتحام قبر يوسف كـأول نـشاط علنـي                  
تبادل التي تمت قبـل     لشاليط في عملية عدوانية ضد الشعب الفلسطيني عقب إطالق سراحه في عملية ال            

  .شهر ونصف وأطلق خاللها سراح المئات من األسرى من سجون االحتالل مقابل اإلفراج عنه
وقالت مصادر صحفية في مدينة نابلس إن عملية اقتحام شهدتها مدينة نابلس من عدة اتجاهات، وسـبق                 

جمعت العشرات من الـسيارات     عملية االقتحام نشر العديد من الحواجز االسرائيلية في محيط المدينة، وت          
شـرق  " المـسلخ   "االسرائيلية على حاجز بيت فوريك شرق المدينة، وقامت باقتحام المدينة من شـارع              

  .المدينة ألداء صلوات في قبر يوسف
 24/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  "اسرائيل"طباء عرب ومسلمين دورة تدريبية في أ تلقي :الخارجية االسرائيلية .16

كشفت وزارة الخارجية االسرائيلية الخميس عن تلقي اطباء مـن دول عربيـة             : وليد عوض  -  رام اهللا 
  .واسالمية دورة تدريبية في اسرائيل
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واوضحت الخارجية ان األطباء أنهوا االسبوع الماضي دورة إلدارة حاالت الطوارئ في مستشفى رامبام              
رسة الخاصة بدراسات الطوارئ الطبيـة ضـمن        في مدينة حيفا، مشيرة الى ان تلك الدورة نظمتها المد         

  .الطبي' رامبام'مركز 
وحسب الخارجية االسرائيلية فقد شارك في الدورة ممثلون عن األردن وألبانيـا واإلكـوادور وإثيوبيـا                
وميانمار وجورجيا والهند وفيتنام ونيبال وكينيا ونيجيريا وتشيلي وبيـرو وكوسـوفو وتايالنـد وغانـا                

فة لخمسة ممثلين عن إندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة إسالمية من الناحية السكانية والتي              ونيوزيلندا، اضا 
  .ال تقيم عالقات رسمية مع إسرائيل

وزار المشاركون في الدورة حسب الخارجية االسرائيلية عددا من األماكن، من بينهـا مؤسـسة تخليـد                 
  .، وزاروا األماكن المقدسة للمسيحيينوقاموا بجولة في مدينة القدس' ضحايا المحرقة النازية'

 25/11/2011، القدس العربي، لندن
  

  السلطة الفلسطينية تحولت إلى هيئة إرهابية :وزير إسرائيلي .17

قال الوزير اإلسرائيلي الليكودي يولي إدلشتاين إن رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود              : القدس المحتلة 
نهج "ات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل          عباس اعتمد بإعالنه أنه لم تعد هناك خالف       

  ".العدوان واإلرهاب الحمساوي
عـاًدا أن الـسلطة     ". لقد أصبح عباس يدعم قتل المـواطنين اإلسـرائيليين األبريـاء          "واضاف إدلشتاين   

  ".هيئة إرهابية بكل معنى الكلمة"الفلسطينية تحولت بالتالي إلى 
سـيجلب الكارثـة للـشعب      " إسـرائيل "قرار عباس تصعيد النزاع مع       "وحذر الوزير الليكودي من أن    
  ".الفلسطيني وللمنطقة بأسرها

 25/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  "باتريوت" تتلقى سرا بطارية صواريخ "اسرائيل " ثماني سنواتمنذألول مرة  ":يديعوت" .18
برية الصادرة، اليوم الجمعة، ان اسرائيل تلقـت        الناطقة بالع " يديعوت احرونوت " كشفت صحيفة    :القدس

  .جديدة من دولة صديقة لها" باتريوت"سرا مؤخرا بطارية صواريخ 
ان البطارية تستخدم في المرحلة االولـى السـتبدال         " صوت اسرائيل "واضافت الصحيفة بحسب ما ذكر      

و االسرائيلي لم يتزود ببطاريـة      مركبات في البطاريات القديمة التي تمتلكها اسرائيل علما بان سالح الج          
  .منذ ثماني سنوات اي قبل الحرب االمريكية في العراق" باتريوت"صواريخ 

واكدت مصادر عسكرية اسرائيلية انه ال صلة بين التزود ببطارية الصواريخ حاليا والحديث عن هجـوم                
  .محتمل في ايران

 25/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  يران هي المحرض الرئيسي وإ باتت معدودةألسداأيام : موشي يعالون .19

اعتبر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، موشي يعالون، أمس، في براغ، أن أيام بشار األسد بصفته               : لندن
  .رئيسا باتت معدودة، بينما اتسع حجم عمليات القمع الدامية للمحتجين في سوريا

المحرض الرئيسي على االضـطراب فـي       «برا إياه   وانتقد يعالون من جهة أخرى النظام اإليراني، معت       
ودعا رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين        . ، ودعا يعالون إلى فرض عقوبات على طهران       »المنطقة
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نتنياهو، أمس، أيضا، إلى فرض عقوبات على الصناعة النفطية والبنك المركزي اإليرانيين لحمل طهران              
  .على التخلي عن مشاريعها النووية

 25/11/2011،  األوسط، لندنالشرق
  

  مستقبالً" حزب اهللا" إسرائيلية كبيرة لمواجهة عسكريةاستعدادات : فلنائي .20
اإلسرائيلي، متان فلنائي، بأن حكومته رصدت      " الجبهة الداخلية "صرح وزير شؤون    : )فلسطين(الناصرة  

اللبنـاني فـي أي     " ب اهللا حز"ميزانيات ضخمة لغايات االستعداد العسكري الجيد الذي يمكّن من هزيمة           
  .مواجهة عسكرية مستقبلية

والمجلس اإلقليمي بالجليـل    " كريات شمونا "وقال فلنائي، خالل جولة قام بها الليلة الماضية في مستوطنة           
، إن وزارته تبذل جهوداً كبيرةً وتوظـف أمـواالً          1948األعلى شمال األراضي الفلسطينية المحتلة عام       

  ".حزب اهللا"أهب جيداً الحتمال نشوب حرب جديدة مع باهظةً لالستعداد والت
إسرائيل ستعرف في المرة القادمة التعامل مع هذه الحرب بشكل أفضل مما كان عليه الحال في                "وأضاف  

  .، حسب قوله"المرة السابقة؛ ال سيما أن حزب اهللا يخاف إسرائيل خوفاً شديداً
 خاص من الخبراء يتولى مهمة تدشـين أقـسام جديـدة            وأوضح الوزير اإلسرائيلي أنه قام بتعيين طاقم      

والـسلطات  " الجبهة الداخليـة "لحاالت الطوارئ في جميع مقرات السلطات المحلية؛ بحيث تتقاسم وزارة   
  .المحلية تمويل هذه األقسام

 24/11/2011قدس برس، 
 

  مستقبل مصر بيد شعبها الذي يكن لنا العداء: األسبقوزير الحرب اإلسرائيلي  .21
أعرب وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق بنيامين بن إليعازر عن خشيته من مـستقبل             : )فلسطين(الناصرة  

  .العالقات مع الجانب المصري، وذلك لمرحلة ما بعد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك
مـصرية  إن مستقبل العالقات اإلسرائيلية ال    : "وقال بن إليعازر، في تصريحات أدلى بها لإلذاعة العبرية        

قد ال يبقى أمام إسرائيل مناص من االستعداد الحتمال تحول مصر إلى دولـة              "يثير القلق، مشيراً إلى أنه      
  ".مستقبل مصر موجود بيد الجماهير المصرية، التي تكن لنا العداء"معرًبا عن قلقه من أن ". مواجهة

 إسرائيل بذل كل جهد مستطاع من       يتعين على "اإلسرائيلي أنه   " الكنيست"من جهة أخرى؛ أكد النائب في       
وتوقـع بـن     ".أجل الحفاظ على العالقات مع القاهرة؛ ألن مصر شريك استراتيجي من الدرجة األولـى             

تغيير مالمح هذا البلد بين عشية وضـحاها، ألن         "إليعازر أن تؤدي االنتخابات التشريعية في مصر إلى         
  .، حسب قوله"حركة اإلخوان المسلمينثلث األعضاء على األقل سيكونون من المحسوبين على 

 24/11/2011قدس برس، 
  

  علن مقتل جنديين مصريين برصاص مهربيني يسرائيلالجيش اإل .22

 أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن مقتل جنديين مصريين مساء األربعاء خـالل تبـادل               :)ب.ف  . أ  (
  .إلطالق النار مع مهربين قرب الحدود مع فلسطين المحتلة
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خالل اشـتباك وقـع عنـد األراضـي         “المتحدثة باسم جيش االحتالل افيتال ليبوفيتز للصحافيين        وقالت  
المصرية قبالة منطقة حالوتزا، لقي جنديان مصريان مصرعهما خالل تبادل الطالق النار مع مهـربين               

  .”كانوا يريدون التسلل الى فلسطين المحتلة
لم يطلق في أي حال من األحوال النار باتجـاه          ” يلياإلسرائ“الجيش  “وأوضحت الناطقة باسم الجيش أن      

  .”القوات المصرية
 25/11/2011، الخليج، الشارقة

  
   للتحقيقمحررين بالضفة أسرىاالحتالل يستدعي ستة  .23

سلمت قوات االحتالل، ستة أسرى محررين بينهم اثنتان من النساء المحررات :  عبد اهللا التركماني-غزة
 والقدس المحتلة جنوب وشمال ووسط الضفة الغربية، استدعاءات للحضور من محافظات الخليل وجنين

وأفادت مصادر محلية أن جيش االحتالل داهم فجًرا بلدة . إلى مقار أجهزة المخابرات اإلسرائيلية القريبة
 رسمي المحاريق، زكريا الجسراوي وسليمان أبو سيف من  هم ثالثة المحررينسلمالسموع في الخليل، و

كما داهمت قوات جيش االحتالل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل،  .ة، بالغات لمقابلة المخابراتالبلد
  . وسلّمت المحرر محمود السويطي بالغًا لمراجعة المخابرات

وفي جنين، استدعت سلطات االحتالل المحررة قاهرة السعدي، بهدف توجيه التهديدات إليها وتحذيرها 
  . ة لها عالقة بالمقاومةمن مغبة ممارستها أي أنشط

واقتحمت قوات االحتالل منزل األسيرة المحررة سناء شحادة في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس 
وسلمت قوات االحتالل المحررة شحادة قراًرا بضرورة مراجعة قسم  .المحتلة وعبثت في محتوياته

ق تخول سلطات االحتالل اعتقالها إذا التحقيقات في مقر شرطة النبي يعقوب من أجل التوقيع على وثائ
خرجت من حدود المدينة، إضافة إلى إلزامها بالحضور بشكل دوري إلى مقر المخابرات إلثبات وجودها 

  . في القدس
  24/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   في الخليج  الفلسطينيين مخطط سعودي قطري لتوطين الالجئين:أخبار األردن اليوميةموقع  .24

مركز حقوق الالجئين الفلسطينيين أن تقارير غربية وعربية اكدت وجود تحركات سرية واسعة كشف 
لتوطين الالجئين الفلسطينيين في مناطق خليجية وفي كندا واستراليا، وقسم منهم عبر إعادتهم إلى قطاع 

 والواليات "إسرائيل"وحسب التقارير، فأن السعودية وقطر تقودان هذه التحركات بالتنسيق مع  .غزة
لربط حركة حماس بها، " إسرائيل"المتحدة وتركيا، وهذه الدول عمدت مؤخرا إلى فتح عدة قنوات مع 

وصوالً إلى إعالن دولة في قطاع غزة، يصار بعدها إلى إعادة أعداد من الالجئين الفلسطينيين إلى 
  !.القطاع، مع استعداد قطري وسعودي لتمويل هذا المخطط 

قارير أن هناك طاقما في مكتب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وبإشرافه يتولى وأفادت هذه الت
  .هذه التحركات التي تشارك فيها قطر، مع عدد من الخبراء األجانب
  25/11/2011، أخبار األردن اليوميةموقع 
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  لة شرق القدس المنطقة األكثر فقراً باألراضي المحت:اإلسرائيليمؤسسة التأمين الوطني  .25
عن أن الوضع االقتصادي , كشف تقرير الفقر السنوي الذي أصدرته مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلي

شرق القدس المحتلة، هو األكثر سوءاً من حيث نسبة الفقر وفق التقرير الذي شمل جميع المناطق 
ئولية اإلدارية علماً أن القدس تخضع الحتالل إسرائيلي يترتب عليه المس, 1967 و1948المحتلة عام 

، أن األمر الذي يثير 2011-11-24وذكرت إذاعة جيش االحتالل، الخميس . واألمنية عن تلك المنطقة
فبحسب المعطيات التي تتعلق بالعام ,  هو صورة الوضع لدى فئة األطفال-وفقاً للتقرير-مزيدا من القلق 

  . نفون كفقراءمن األطفال المقدسيين مص% 84 يتبين أن ما نسبته 2010الماضي 
في بلدية االحتالل من التبعات المتوقعة لهذه ) القدس الشرقية(المسئول عن ملف " مائير مرغليت"وحذر 

إن هذه المعطيات تثير غضب وحفيظة السكان العرب وتجعلهم يدركون أن هذا األمر : "المعطيات وقال
كثر غضبا وتهيجا وهذا الغضب ليس قدرا محتوما بل هو بسبب سياسة ممنهجة وهذا األمر يجعلهم أ

  ". سينفجر يوما ما في وجهنا
  24/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "أنقذوا االقصى.. صرخة تحذير " توزع بوستر "مؤسسة األقصى" .26

: امس، بتوزيع إعالن ملون ورقي كبير بوستر بعنوان» مؤسسة األقصى للوقف والتراث«بدأت : القدس
  على المساجد والمحالت العامة في انحاء الداخل "حتى ال يهدم.. ألقصىأنقذوا ا.. صرخة تحذير "

الفلسطيني، ويهدف هذا النشاط اإلعالمي الى تعريف الداخل الفلسطيني بآخر التطورات بخصوص ملف 
باب المغاربة والمخاطرة المحدقة بالمسجد األقصى، طامعة بمزيد من التواصل مع المسجد األقصى 

شد الرحال اليه، كل ذلك ضمن حملة إعالمية متواصلة أطلقتها المؤسسة قبل نحو شهر، المبارك وتكثيف 
تحذّر من خاللها من مخاطر وتبعات تنفيذ االحتالل استكمال هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر 

  .عسكري بديل
  25/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  توغل شمال قطاع غزةثمانية فلسطينيين بالضفة وي االحتالل يعتقل .27

 أقدم الجيش االسرائيلي على اعتقال ثمانية مواطنين فلسطينيين خالل عمليات : كامل ابراهيم-القدس 
وتوغلت  قوات االحتالل  .دهم واعتقاالت شنتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، فجر امس

  .امس في  بيت الهيا شمال قطاع غزة وسط اطالق نار
  25/11/2011، ، عمانالرأي

  
  عتقل فتاتين جنوب الضفةيهدم مسجداً وبيوتاً وي الجيش اإلسرائيلي .28

هدم الجيش اإلسرائيلي أمس مسجداً وبيوتاً ومساكن وكهوفاً واعتقل فتاتين في قرية سوسيا : رام اهللا
  .وخربة المفقرة قرب بلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

  25/11/2011، الحياة، لندن
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   والمستوطنات"إسرائيل" ألف عامل يعملون في 87: اإلحصاء الفلسطيني .29
عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات ارتفع من ذكر الجهاز االحصاء الفلسطيني أن 

، هذا وقد توزع عدد 2011 ألف عامل في الربع الثالث 87 إلى 2011 ألف عامل في الربع الثاني 84
 ألف 32 بواقع 2011العاملين في اسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع الثالث 

 ألف عامل يحملون وثيقة اسرائيلية 31 ألف عامل بدون تصاريح عمل و24ل وعامل لديهم تصاريح عم
  .أو جواز سفر أجنبي

 مليون شخص خالل الربع 1.081بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة في  األراضي الفلسطينية و
 . ألف شخص349 ألف شخص وفي قطاع غزة 732، حيث بلغ عددهم في الضفة الغربية 2011الثالث 

 ألف شخص في األراضي 242 عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية انوك
وسجلت محافظتي طولكرم وقلقيلية أعلى .  ألف في غزة98 ألف في الضفة و144الفلسطينية، منهم 

في محافظة قلقيلية، بينما % 26.0في طولكرم و% 28.5معدل بطالة في الضفة الغربية حيث بلغت 
وارتفع معدل البطالة في األراضي %. 34.1فظة رفح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة بنسبة سجلت محا

في الربع الثالث % 26.8 إلى 2011في الربع الثاني % 24.0الفلسطينية حسب التعريف الموسع من 
2011.  

  ألف عامل ليصبح768انخفض عدد العاملين في السوق المحلي في األراضي الفلسطينية من ولوحظ 
 ألف عامل، بينما لم يتغير 17 حيث انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار ، ألف عامل751

  .عدد العاملين في قطاع غزة
في % 6.7بواقع ، %4.9 في األراضي الفلسطينية العاملون ) سنة17-10(األطفال من وبلغت النسبة 
  .في قطاع غزة% 1.9الضفة الغربية و

  21/11/2011، اء الفلسطينيالجهاز المركزي لالحص
  

  في مخيم شعفاط بالقدس" إشعاع"يغلق الجمعية النسائية اإلحتالل اإلسرائيلي  .30
في تبنّي برامج لتمكين المقدسيات، وتوعيتهن إلى حقوقهن، أغلق » شعاعإ«بعد أربعة أعوام أمضتها 

 النسوية التنموية في مخيم شعفاط، تقع الجمعية. االحتالل اإلسرائيلي أبواب الجمعية في القدس المحتلّة
  . »وجود ملف أمني سري يصعب االطالع عليه«وقد تذرع االحتالل إلقفالها بـ

ورأت رئيسة الجمعية نفوذ المسلماني أن القرار سياسي بامتياز، ال أمني كما يدعي اإلسرائيليون، وهو 
. »لمدينة من محتواها العربي الفلسطينيلسياسات تهويد القدس، وتهجير أهلها، من أجل تفريغ ا«امتداد 

تجدر اإلشارة إلى أن . تزامن مع ثالثة قرارات مماثلة في اليوم نفسه» إشعاع«الالفت أن قرار إغالق 
  .2000 مؤسسة مقدسية عربية منذ عام 29سلطات االحتالل اإلسرائيلي أقفلت أبواب أكثر من 

  25/11/2011، االخبار، بيروت
  

   يعتصمون أمام السفارة الفلسطينية في بيروت مطالبين برفع الرواتب  المدنيينأهالي الشهداء .31
اعتصم وفد من أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين أمام كل من السفارة الفلسطينية في بيروت والمركز 

في مخيم عين الحلوة، » مؤسسة أسر شهداء فلسطين التابعة لمـنظمة التحرير الفلسطينية«الرئيسي لـ
. »لجان المتابعة ألسر شهداء الثورة الفلسطينية«و» المنظمة النسائية الديموقراطية«ذلك بدعوة من و
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وقابل وفد من المعتصمات سفير فلسطين عبد اهللا عبد اهللا، وسلمه مذكرة باسم عوائل الشهداء تضمنت 
ل مؤسسة الشؤون المعتمدين من قب) متوفين(زيادة الرواتب لعائالت الشهداء المدنيين المصنفين «

االجتماعية، وبما يضمن مساواة رواتبهم برواتب الشهداء العسكريين بعد أن أمضوا سنوات حياتهم في 
دعم الثورة الفلسطينية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد الشهداء الذين 

سرهم، وتوفير الضمان الصحي ألسر لم يعتمدوا حتى اآلن ودون تمييز، بما يضمن حياة كريمة أل
الشهداء كافة بما يشمل التغطية الكاملة لتكاليف األدوية واالستشفاء بنسبة مئة في المئـــة، وتوفــير 

تفهماً للمطالب ووعد بمتابعتها مع المعنيين في «وأبدى عبد اهللا  .»منح التعليم الثانوي والجامعي ألبنائهم
  .» الفلسطينيةمؤسسة الشؤون ومنظمة التحرير

  25/11/2011، السفير، بيروت
  

   استمرار معاناة الفلسطينيات من عنف االحتالل  :المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .32
قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان صدر امس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف : غزة

أوضاع حقوق اإلنسان واألوضاع المعيشية لسكان ضد النساء الذي يصادف اليوم استمرار التدهور في 
األراضي الفلسطينية ينعكس بشكل اكبر على حياة النساء الفلسطينيات وبشكل خاص في قطاع غزة، إلى 
جانب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحول دون تمتع آالف النساء بمستوى معيشي 

البطالة، األمر الذي انعكس على حياتهن االجتماعية بشكل كبير مالئم، مما تسبب في تفاقم أزمتي الفقر و
 ) 3( واشار المركز الى ان االحتالل االسرائيلي قتل  .وأدى إلى تفاقم العنف المحلي الممارس ضدهن
  . امرأة35، وإصاب 2011نساء في األرض الفلسطينية المحتلة خالل العام 

  25/11/2011، الدستور، عمان
  

  ات عنيفة بين قوات االحتالل وفلسطينيين عقب اقتحام مستوطنين لمقام يوسفمواجه: نابلس .33
اندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين من : نابلس

وقوات االحتالل اإلسرائيلي، التي كانت تقوم بحراسة مجموعة ) شمال الضفة الغربية(سكّان مدينة نابلس 
  .ن المستوطنين لدى اقتحامهم مقام يوسف بشرقي المدينةم

أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين سكّان المنطقة وبين قوات االحتالل،  وأفاد شهود عيان
أطلق خاللها الجنود اإلسرائيليون الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى 

من  .من المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموعإلى إصابة العديد 
جانبهم، رد الشبان الفلسطينيين برشق الدوريات اإلسرائيلية بالحجارة والزجاجات والفارغة، لتمتد 

  .المواجهات إلى محيط مخيمي بالطة وعسكر بشرقي نابلس
  24/11/2011قدس برس، 

  
  ينيون في الدوري اللبناني الالعبون الفلسط .34

 في المدن الفلسطينية كالقدس وعكا 1930بدأت األندية الفلسطينية بالظهور في بداية العام : خليل العلي
 في تصفيات كأس العالم قبل أن تخسر وتخرج من 1936وحيفا والبصة وغزة، وشاركت فلسطين سنة 

  .التصفيات أمام مصر التي تأهلت مباشرة
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  عددا من العبين الفلسطينيين ولجوء الفلسطينيين إلى البلدان العربية ومنها لبنان، برز48بعد نكبة عام 
عمر الشيخ طه وجميل عباس في نادي النجمة، ويوسف السوداني في األنصار، : في األندية اللبنانية منهم

  .وعائلة المنتوفي في الشبيبة المزرعة
  اني؟كيف يصنف الالعب الفلسطيني في الدوري اللبن

 كان يعتبر الالعب الفلسطيني العباً أجنبياً مثل الالعبين العرب في الدوري اللبناني، إال أن بروز 
الالعب الفلسطيني وتأثيره اإليجابي في الدوري جعل االتحاد يعدل في نظامه الداخلي من جهة الالعبين 

  .الفلسطينيين، منذ نحو عشر سنوات
لالعب الفلسطيني األول العباً غير أجنبي أما الالعب الثاني والثالث  ففي الدرجة األولى، اعتبر أن ا

  . والرابع فاعتُبروا العبين أجانب، واعتُمد هذا التصنيف في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة أيضاً
ة التي ال زاد هذا القرار من عدد الالعبين الفلسطينيين في الدوري اللبناني، فكان عامالً ايجابياً له ولألندي

 2010 حتى العام 1990تستطيع دفع تكاليف الالعب المحترف، وفي هذه الفترة أي فترة ما بين العام 
  .برز عدة العبين فلسطينيين في الدوري اللبناني

  عقبات في مواجهة الالعب الفلسطيني
  : تحول دون تطور الالعب الفلسطيني عدة عوامل سلبية، أبرزها-
  .مات حيث انعدام المرافق الرياضية تواجده داخل المخي-
  . حالة الفقر والحرمان التي يعيشها الالجئ الفلسطيني في المخيمات-
  . عدم توافر النشاطات الرياضية، وإن وجدت فهي دون المستوى-
  . عدم اهتمام األندية بالناشئة-
  .ل عدم توافر الكادر والمدرب الرياضي المتخصص وإن وجد فهو متطوع وغير مؤه-
  . قلة اإلمكانيات المادية لألندية-

بعد زيارة قامت بها المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة إلى األمين العام التحاد كرة القدم اللبنانية 
السيد رهيف عالمة، أكد أن موضوع زيادة الالعبين الفلسطينيين في الدوري اللبناني سيطرح وبجدية من 

  .يين فرصة أكبر، ولو في الدرجة الثانية والثالثةأجل إعطاء الالعبين الفلسطين
والجدير بالذكر، أن الدول التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين على أرضها ال تعتبر الالعب الفلسطيني 
.. أجنبياً، مهما كان عدده في الفريق مثل سورية واألردن والعراق، بل إن بعضهم يلعبون في المنتخب

لمعنيين إعطاء الالعب الفلسطيني فرصةً أكبر من أجل إثبات قدراته وليشعر من هنا فإننا نطالب كل ا
  .باألمان حتى يعود إلى وطنه

  25/11/2011، موقع الجئ نت
  

   به في األردن مثله مثل باقي زعماء الفصائل الفلسطينيةمرحبمشعل : كاتب أردني .35
ده بحركة المقاومة اإلسالمية حماس     رأى الكاتب واإلعالمي األردني حمادة فراعنة أن عالقات بال        : عمان

ال تختلف عن عالقات األردن بباقي الفصائل الفلسطينية، لكنه أكد أن األردن عندما يتعامل مع الطـرف                 
الفلسطيني يتعامل معه كطرف واحد عبر مؤسساته الشرعية ممثلة فـي منظمـة التحريـر الفلـسطينية                 

  .م الزعنون والحكومة برئاسة الدكتور سالم فياضورئيسها محمود عباس والمجلس الوطني برئاسة سلي
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أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية       " قدس برس "وأكد فراعنة في تصريحات خاصة لـ       
ال بـد مـن     : حماس خالد مشعل مرحب به في األردن مثله مثل باقي زعماء الفصائل الفلسطينية، وقال             

  . عالقاتها باألردن، وكثير منهم يأتي إلى عمان بشكل دوريالتأكيد على أن قيادات حماس لم تقطع
24/11/2011وكالة قدس برس،   

  
   بطرس حرب اللبنانييزور النائب" الشبابي اللبناني الفلسطيني" .36

برئاسة أحمد الشاويش النائب بطرس حرب في مكتبه في منطقـة         " اللقاء الشبابي الفلسطيني  "زار وفد من    
أننا أول من طالبنا بالحقوق المدنية للـشعب الـشقيق          "أن حرب أكد    " اللقاء"لـسامي الصلح، وأفاد بيان     

: وقال الشاويش  ". حين عودتهم الى بالدهم    إلىالفلسطيني وسنبقى نطالب ونسعى إلعطاء حقوقهم المدنية        
إن الشعب الفلسطيني تحت القانون وسيادة لبنان ونرجو من النواب والحكومة إعطاء الحقـوق المدنيـة                "
  ".لفلسطينيةا

25/11/2011، المستقبل، بيروت  
  

   لمنع االحتالل من هدم طريق باب المغاربةأردني تدخلالقرضاوي يدعو إلى  .37
رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، رئيس االتحاد   يوسف القرضاوي،. وجه الشيخ د:عمان

 الثاني ناشده فيه السعي لمنع االحتالل اهللا  عبد األردني إلى الملك عاجالًالعالمي لعلماء المسلمين، نداًء
 القرضاوي إلى أن باب المغاربة جزء ال يتجزأ أشارو .من هدم طريق باب المغاربة في المسجد األقصى

وتمنى على  . بأحد أقدس المقدسات اإلسالميةمن المسجد األقصى، وأن أي مساس به، يعني مساساً
ه ووسائل ضغطه، ليمنع االحتالل من التعدي على حقه في األردن، أن يستنفر سائر مقدراته وإمكانيات

وناشد القرضاوي أن يقود األردن العمل العربي واإلسالمي  .اإلشراف على المقدسات في القدس
  .المشترك، الستصدار قرارات من سائر المنظمات الدولية ذات الصلة إلدانة إجراءات االحتالل

  25/11/2011الغد، عمان، 
  

   لمقاومة تهويد القدس اليومعالميةاهرات دعوة إلى تظ .38
 يوسف القرضاوي، والحملة الشعبية لمقاومة .دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة د :القاهرة

 صالح سلطان، المسلمين لتظاهرات كبرى اليوم الجمعة، عقب صالة الجمعة .دتهويد القدس برئاسة 
الحتالل اليوم، بهدم طريق وباب المغاربة المؤدي للمسجد احتجاجاً على ما تعتزم تنفيذه سلطات ا

لن يهدم "وقال سلطان للخليج إن المظاهرات التي ستنطلق اليوم من األزهر سيكون شعارها  .األقصى
وقال إن كل الخيارات مفتوحة إذا أقدم الصهاينة على ارتكاب جريمتهم، ومنها توجيه الكتائب . "األقصى

 سيتم نزعه من المقدسات ستقابله روح صهيونية، خاصة أن لدينا فتاوى باستباحة ألن أي حجر"الشعبية، 
  ."دماء الصهاينة الذين دنسوا المقدسات اإلسالمية

  25/11/2011الخليج، الشارقة، 
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   يحذر من عقد مؤتمر صحي أوروبي في القدسالعربية مجلس الجامعة .39
 عقد المؤتمر األول لمنظمة الصحة العالمية "سرائيلإ"حذر وزراء الخارجية العرب من اعتزام  :القاهرة

 نوفمبر الحالي في مدينة / تشرين الثاني28إلقليم أوروبا حول السياسة الصحية األوروبية الجديدة يوم 
وقال مجلس الجامعة في بيان، أمس، في ختام اجتماعه االستثنائي على المستوى  .القدس المحتلة

التوجه إلى عقد هذا المؤتمر بمدينة القدس المحتلة مخالف تماماً "يا، إن الوزاري لبحث األوضاع في سور
لألعراف وللقرارات الدولية، التي تعتبر مدينة القدس مدينة محتلة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

  ."ويعتبر سابقة خطرة ال يجب القبول بها
  25/11/2011الخليج، الشارقة، 

 
   من مواجهة العزلة"إسرائيل"ول يحذر عبد اهللا ج الرئيس التركي .40

 من  ستواجه مزيداً"إسرائيل"حذر الرئيس التركي عبد اهللا جول أمس من أن  :المجيد  سيد عبد- أنقرة
العزلة إذا في حالة تمسكها بموقفها المتشدد إزاء عملية السالم في الشرق األوسط وعدم احترامها للقانون 

 في ،وأشار.  القديمةاألنظمة بتغيرات تاريخية جذرية يودع فيها  العالم يمرأنوأوضح جول  .الدولي
  . القديمة في العالماألنظمة تتغير ،أنه في ظل هذه المعطيات الجديدة كلمة له أمام مجموعة من النواب

  25/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

  "قويةضربة " خططوا مع الموساد لـ"سي آي ايه" عميالً من الـ12إيران تعلن اعتقال  .41
 لألنباء عن عضو لجنة األمن القومي والسياسة اإليرانية "ارنا"نقلت وكالة : ، رويترز.)ب.ف.أ(السفير، 

 لوكالة االستخبارات  عميال12ًالخارجية في مجلس الشورى برويز سروري، قوله إن السلطات اعتقلت 
 والكيان الصهيوني التجسسية أجهزة الواليات المتحدة"، وأضاف أن ).ايه.آي.سي(المركزية األميركية 

  ."كانت تحاول اإلضرار بإيران من الداخل والخارج بضربة قوية، باستخدام أجهزة استخبارات إقليمية
  25/11/2011السفير، بيروت، 

  
   مليون دوالر20يدعم مشاريع الصحة والزراعة والمياه والصيد بـ " التعاون الخليجي: "غزة .42

نمية، بصفته مديراً لبرنامج دول مجلس التعاون الخليجي، إلعادة إعمار وقّع البنك اإلسالمي للت: غزة
 مليون دوالر لدعم قطاعات الصحة والزراعة 20غزة، ثماني اتفاقيات مع مؤسسات مختلفة، بنحو 

 أحمد سمور .وأكد مدير محفظة مشاريع برنامج دول مجلس التعاون م .والمياه في قطاع غزة المحاصر
دعم كذلك قطاع تنسخة عنه، أن االتفاقيات التي وقعت مؤخراً " قدس برس"ه، تلقت في تصريح مكتوب ل

  .دعم مشروع توريد مواد تعقيم ومدخالت لمرافق المياه والصرف الصحيتو، الصيد البحري
  24/11/2011قدس برس، 

  
  "نيإغراق اإلقتصاد الفلسطي"بـ" إسرائيل" مستقلة وتتهم فلسطينيةالنرويج تؤيد إقامة دولة  .43

  مـؤتمر صـحفي    خالل ، طالب وزير خارجية النرويج يوناس جار شتور       : رويترز - اوسلو   -رام اهللا   
 بنهاية للسياسة التـي      أمس،  العاصمة النرويجية أوسلو   عقده مع رئيس الحكومة االنتقالية سالم فياض في       

العـضوية الكاملـة    ) اليونـسكو (فرضتها اسرائيل بعد يوم واحد من منح منظمة التربية والعلم والثقافة            
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ألنك تقتله تقريبا وانت تسمح     «واضاف  . »هذا يرقى الى حد اغراق االقتصاد     «وقال شتور   . للفلسطينيين
  .»بأن تصل إليه كمية صغيرة من الهواء

أكد وزير الخارجية النرويجي على وقوف النرويج إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذللـك                و
ستقلة، وجدد التزام بالده بمواصلة العمل على دعم السلطة الوطنية وتحقيق السالم            حقه في إقامة دولته الم    

  .في المنطقة
  25/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في مصررعب فى تل أبيب من وصول اإلسالميين للسلطة .44

، وافيف  كشفت تقارير صحفية إسرائيلية، أن بنى جانتس، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي          : محمد محمود 
كوخافى، رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، تقدما للحكومة اإلسرائيلية بسيناريو حول احتماالت إلغاء            

بين مصر وإسرائيل، واعتبرا أن األمـر يـدور عـن أسـوأ             " كامب ديفيد "اتفاقية السالم المعروفة بـ     
  .االحتماالت

يلى السابق وعضو الكنيست، من أن حرًبا قـد         يأتى ذلك غداة تحذير بنيامين بن إليعازر، الوزير اإلسرائ        
تندلع بين مصر وإسرائيل فى المستقبل القريب، قائال إن معاهدة السالم لن تغير مـن قـوة المواجهـات        

  .وسوف يتأزم األمر بالنسبة إلسرائيل
، إن هناك حالة من الخوف تسود إسرائيل من إمكانية أن يؤدى عدم االسـتقرار  "معاريف"وقالت صحيفة   

األمر الذى دفع رئيس األركان ورئيس شـعبة االسـتخبارات          " اإلخوان المسلمين "فى مصر إلى سيطرة     
العسكرية إلى عقد جلسة استمرت لساعات مساء الثالثاء لمناقشة عدة موضوعات مـن بينهـا سـيناريو      

  ".كامب ديفيد"إمكانية إلغاء اتفاقية 
 وجاهزية الجيش اإلسـرائيلى لمـا دعتـه بـــ           وذكرت أن التقديرات فى إسرائيل تشير إلى استعداد       

، لكن مصادر سياسية تحفظت علـى هـذه         "سيناريوهات متطرفة من شأنها أن تحدث فى مصر مستقبال        "
فلن يهتموا بالدخول فى مواجهة مـع       " اإلخوان"السيناريوهات، معربة عن اعتقادها بأنه فى حال وصول         

  .إسرائيل، بحسب الصحيفة
العبرية إلى أن هناك رسائل مطمئنة إلسرائيل نقلها مسئولون مـصريون           " هاآرتس"بينما أشارت صحيفة    

  .لألخيرة تؤكد حفاظ مصر على اتفاقية السالم
وأضافت أن المسئولين المصريين قاموا بنقل رسائل خالل اليومين الماضيين يؤكدون فيها التزام القاهرة              

ا المنتهية واليته إسحاق ليفانون وذلك خـالل لقـاء          بالسالم، وهى الرسائل قام بإيصالها إلسرائيل سفيره      
  .زيارة خاصة قام بها للقاهرة بداية األسبوع

وأوضحت أن ليفانون التقى اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة المصرية ومحمد كامـل عمـرو                
مية إسـتراتيجية   وزير الخارجية وعدد من المسئولين البارزين الذين أكدوا أن السالم مع إسرائيل ذو أه             

وقالت إن رسائل أخرى تـم نقلهـا لمـسئولين بـالجيش            . لمصر، ولهذا فإنها ستعمل على الحفاظ عليه      
  .اإلسرائيلى ووزارة الدفاع بتل أبيب

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية ستقوم بإرسال السفير الجديد يعقوب أميتاى إلى مصر              
وأشارت إلى أنه خالل المحادثات التى جرت بالقاهرة مطلـع األسـبوع            فى األسبوع األول من ديسمبر،      
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الجارى مع سلفه ليفانون أكد المسئولون المصريون أنهم مهتمون بإعادة الـسفارة اإلسـرائيلية للعمـل                
  .بصورة طبيعية

  24/11/2011، المصريون، القاهرة
  

  ارتباط شديد بالقضيةحضور بارز في السياسة الدنماركية و: الفلسطينيون في الدانمارك .45
عتبر الجالية الفلسطينية من أقدم الجاليات في الدنمارك وأكثرها عدداً، حيـث يعـود               ُ :نضال أبو عريف  

الوجود الفلسطيني في هذا البلد إلى منتصف القرن الماضي، حيث كان أول المهاجرين من الفلـسطينيين                
 النكبة، إال أن األعداد كانت قليلة جداً واستمر         طالبي العلم والعمل بعد أن ضاقت بهم مخيمات الشتات بعد         

ولحـق بالـشباب    .  عبر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي     - وأغلبهم من الشباب     -توافد الفلسطينيين   
بعض العائالت التي لم تجد لها مكاناً آمناً في دول الجوار، أو اضطرت للرحيل من مخيمات الالجئـين                  

  .إلى القارة األوروبية
ية الثمانينيات بدأ عدد الفلسطينين في الدنمارك يرتفع بوتيرة متزايدة، بلغت ذروتها بـين عـامي                مع بدا 
فقد هاجروا  .  حسب مركز اإلحصاء الدنماركي    6137، حيث وصل إلى الدنمارك حوالى       1987 و 1984

التـي  مباشرة من مخيمات لبنان المحاصرة التي عصفت بها الحرب أو من مراكز الالجئين في ألمانيـا                 
وكانت السمة الطاغية على الفلسطينيين الوافدين إلى الـدنمارك فـي           . كانوا قد مكثوا فيها لسنوات عديدة     

تلك الفترة أن أغلبهم من فئة الشباب الذين تفرقت بهم السبل بعد حصار بيروت والحرب األهليـة فـي                   
 اللجوء في البلـدان العربيـة       وكان هناك أيضاً عدد من العائالت التي أجبرت على تبديل مخيمات          . لبنان

  .بمخيمات أكثر بعداً عن أرض الوطن
واعتمدت الحكومة الدنماركية في تلك الفترة قانوناً خاصاً بالالجئين الفلسطينيين يمنحهم لجـوءاً تلقائيـاً               

جاء القرار بعد اعتصام نظمه العشرات من طالبي اللجوء الفلـسطينيين           . ويسهل عليهم لم شمل عائالتهم    
، وهو حي تسكنه نسبة كبيرة من األجانـب         1992كنيسة بلوغارد الواقعة في حي النوربرو في عام         في  

  .ويقع في العاصمة كوبنهاجن
منذ تلك الفترة الشاهدة على اللقاء األول بين الفلسطينيين والدنمارك، بدأ الفلسطينيون باالستقرار وتنظـيم    

عمل الفلسطينيون على إنشاء مدارس يومية وأسـبوعية        كما  . أنفسهم في جمعيات اجتماعية ودينية عديدة     
  .تهتم بتعليم أبنائهم اللغة العربية كمدرسة صامد والمدرسة العربية الدنماركية

  عدد الفلسطينيين وتوزيعهم السكاني
 ألـف   26ال يوجد عدد محدد لفلسطيني الدنمارك، لكن الباحثيين الدنماركيين يقدرون عـددهم بحـوالي               

.  تكون الجالية الفلسطينية ثاني أكبر الجاليات العربية في الدنمارك بعد الجاليـة العراقيـة              مواطن، وبذلك 
ويتركز الوجود الفلسطيني في الدنمارك في عدة مدن رئيسية، فوجودهم كبيـر فـي أحيـاء العاصـمة                  

عدد من  ويقطن بعض الفلسطينيين في     . كوبنهاجن كحي النوربرو والمنطقة الشمالية الغربية من العاصمة       
  .ضواحي العاصمة كفالبي وبروندبي وهوندي وفي شمال جزيرة شيالند

. أما مدينة أوغهوس وهي ثاني أكبر مدينة في الدنمارك فيتركز الوجود الفلسطيني فيها بمنطقة برابرانـد               
وكذلك الحال في مدينة أودنسه وهي ثالث أكبر مدن الدنمارك حيث تقطن العديد من العائالت في منطقة                 

ويسكن عدد من العائالت الفلسطينية في جنوب جزيرة يوالند ومدينة كولنج، وكـذلك فـي               . لسموسهفو
  . مدينة ألبورج الواقعة في شمال جزيرة يوالند
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ساعد قدوم الفلسطينيين إلى الدنمارك في فترة زمنية قصيرة وبأعداد كبيرة على تسهيل التواصل بيـنهم                
اهم ذلك أيضاً في سهولة الحفاظ على هوية مشتركة علمـاً بـأنهم             وس. والتعاون في العديد من النشاطات    

تجربة طلب اللجوء التي اضطرتهم إلى اإلقامة سوية في مراكز الالجئين لسنوات            : عاشوا التجربة نفسها  
  . عدة

مع مرور الوقت طفت على السطح بعض الجوانب السلبية لهذا التالحم اإلجتماعي، األمر الـذي عكـس       
ن الفلسطينين في المجتمع الدنماركي وكأنهم مجموعة غريبـة عـن المجتمـع ال تريـد                صورة سلبية ع  

االنخراط في الحياة اليومية له، ولم تُعر المؤسسات الدنماركية االهتمام الكبير لتأثير خلفية الفلـسطينيين               
قافيـة  على حياتهم في الدنمارك، ولم تقم المؤسسات بمساعدتهم بشكل كاف للخـروج مـن الـصدمة الث            

واالجتماعية والنفسية، كما أنه لم تكن هناك خطط مدروسة لتفادي انعكاس ما عاناه الفلـسطينيون فـي                 
الحرب األهلية اللبنانية على تصرفاتهم اليومية، مما ترك المجال مفتوحاً أمام عدد من الشباب الفلسطيني               

لعائالتهم وحصلوا على شهادات علمية     بينما استطاع آخرون تأمين حياة كريمة       . لإلنحدار في قاع المدينة   
  . من الجامعات الدنماركية

  في الدنمارك» مخيم البرج«
رغم النجاحات العديدة التي حققها الفلسطينيون في الدنمارك، إال أن غياب سياسة حكومية واضحة كـان                

ارك كفولسموسه  الدنم» غيتوهات«له أثر سلبي على االندماج، وأصبح الفلسطينيون الفئة المرتبطة بأشهر           
فالحي السكني ميوالباركن الذي يمثل النـاطقون بالعربيـة         . وبرابراند ومجمع ميوالباركن في كوبنهاغن    

كنايـة  » مخيم البرج «من سكانه، ويشكل الفلسطينيون الفئة األكبر منهم، يطلق عليه اسم           % 85أكثر من   
ـ           فعناصـر التـشابه كبيـرة بـين        . روتعن مخيم برج البراجنة الواقع بالقرب من العاصمة اللبنانية بي

المنطقتين بالرغم من أالف الكيلو مترات التي تفصل بينهما، بهذه الكلمات وصفت صحفية دنماركية هذا               
  . الحي

  النشاط السياسي
كان للفلسطينيين في الدنمارك في سبعينيات القرن الماضي دور كبير إلى جانب الجمعيـات الدنماركيـة                

ركي في التعريف بالقضية الفلسطينية وتنظيم العديد مـن المعـارض والنـشاطات     وأحزاب اليسار الدنما  
كما أصدروا نشرات دورية عن القضية الفلسطينية كنشرة فلسطين الشهرية وأسـسوا            . الثقافية والسياسية 

» الرابطـة العربيـة فـي الـدنمارك       «كذلك جمعية الصداقة الدنماركية الفلسطينية وشاركوا في تأسيس         
الشهرية التي اهتمت بفعاليات الجالية العربية في الدنمارك، وكذلك كـان لنـشاط             » الغد«مجلة  وإصدار  

لجان حق العودة تأثير ملموس على الساحة الفلسطينية حيث قامت باستضافة وتنظـيم عـدة مـؤتمرات                 
استمرار وندوات على المستوى األورربي، إال أن اللجان لم تنجح حتى اآلن في بناء هيكلية قوية تضمن                 

وتكتفي اللجان بإحياء بعض المناسبات الوطنية من خالل ندوات ومهرجانـات خطابيـة             . العمل وتطوره 
 وهو جمعية أسـست     -أما في الجانب اآلخر فكانت استضافة المنتدى الفلسطيني في الدنمارك           . وشعبية

 ذكرى ستينية النكبة     لفاعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس في      - في العاصمة كوبنهاجن   2005عام  
نقلة نوعية للعمل الفلسطيني المحلي ومؤشر واضح على تواصل فلسطينيي الدنمارك مـع المؤسـسات               

إال أن النشاط السياسي بدأ في التراجع على مدار العامين الماضيين ولـم يوفـق               . الفلسطينية في أوروبا  
رقام إلى ان أغلب المـدن الدنماركيـة        وتشير األ . المنتدى ببناء جسور تواصل مع المؤسسات الدنماركية      

تضم عدة جمعيات يديرها مجموعات متفرقة ومتناحرة من الفلسطينيين ويغلب على معظم هذه الجمعيات              
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أما مكتب منظمة التحرير فقد لعب دوراً كان في أغلبه سلبياً على نشاطات الجاليـة               . النشاط االجتماعي 
وممـا زاد   . السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاقية أوسـلو      وتأثرت توجهات المكتب ونشاطاته بسياسات      

الفجوة بين المكتب والجالية هو تصرفات بعض المسؤولين الذين حاولوا السيطرة على الجالية والـتحكم               
  .بقرارها

  شخصيات سياسية
 واكتسب الفلسطينيون الجزء األكبر من شهرتهم من خالل العمل السياسي حيث يتميـز أبنـاء الجاليـة                
الفلسطينية في الدنمارك بنشاطهم السياسي واإلعالمي الملحوظ، وإن غلب عليه الطابع الشخـصي فـي               

  . كثير من األحيان
 فاز عدد من الفلسطينيين بمقاعـد فـي         2009في االنتخابات البلدية االخيرة التي جرت في اواخر العام          

باليروب كأول امرأة عربية في هذا      مجالس البلديات حيث حصلت ميسر حوا على مقعد في مجلس بلدية            
  . كما يشغل كل من السيد جهاد فلنتاين والسيد يوسف ذياب مقعد عضو في بلدية بروندبي. المجال

  الوضع اإلقتصادي
بدأ النشاط االقتصادي الفلسطيني بقوة منذ وفود الالجئين إلـى الـدنمارك، خـصوصاً فـي العاصـمة                  

ث أن القدرات المهنية والتجارية للفلسطينين والـذين جـاؤا          حي. وضواحيها ومدينتي أوغهوس وأودنسه   
كالجئين ساعدت العديد منهم على تحقيق نجاحات اقتصادية متفاوتة، يعتبر عدد منها مميزاً حيث يمتلـك                

و يعود هذا النجاح للتربة     . العديد منهم شركات خدمات ومطاعم ومتاجر في العديد من المدن الدنماركية          
صبة التي وجدت في الدنمارك في ذلك الحين، والتي تمثلت بعدم وجود مطاعم ومتـاجر               االقتصادية الخ 

  . توفر منتوجات غذائية تلبي متطلبات الثقافة اإلستهالكية لألعداد المتزايدة من المهاجرين للدنمارك
  الوضع الثقافي

قف اإلسكندنافي التـي  هناك العديد من المؤسسات الفلسطينية في الدنمارك، ولعل أشهرها هي مؤسسة الو 
أسسها الشيخ الراحل أحمد أبو اللبن بمساعدة مجموعة من العرب، ورغم أن الوقف يضم العديـد مـن                  
الجنسيات والعرقيات المختلفة، إال أن الفلسطينيين في الدنمارك يعتبرونه مؤسسة رائدة في االهتمام بأبناء              

للوقف يعتبر مرجعاً للعديـد مـن الفلـسطينيين فـي           الجالية الفلسطينية، كما أن مسجد التوبة الذي يتبع         
  . الدنمارك

أما في مدينة أوغهوس فتوجد مدرسة السعادة التي تهتم بتعليم أبنـاء الجاليـة اإلسـالمية بـشكل عـام                 
والفلسطينيين بشكل خاص، وليس بعيداً عنها نجد مسجد اإلخوة والمساواة والذي يرتـاده الكثيـر مـن                 

 ذلك تتميز الجالية الفلسطينية بتأسيسها لعدد مـن المـدارس الخاصـة ألبنائهـا               إضافة إلى . الفلسطينيين
وتقدم أغلب هذه المدارس تعليماً جيـداً لـه صـلة           . في كوبنهاغن ) صامد سابقاً (أشهرها مدرسة القدس    

ربية بالمجتمع الدنماركي، وتساهم أيضاً في الحفاظ على صلة قوية بالثقافة واللغة العربية وتهتم كذلك بالت              
  . الدينية والتوعية السياسية

وكذلك كان للفلسطينيين حظ من النجاح العلمي والثقافي الذي يستطيع كل زائر ألي مستشفى دنماركي أو                
جامعة دنماركية أن يشاهده بوضوح، حيث تجد األطباء والباحثين من أصـول فلـسطينية وفـي شـتى                  

  ميع الباحثيين على أن الفلسطينيين في الدنمارك يمتلكون        قراءة للمستقبل يتفق ج   . المناحي العلمية واألدبية  
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قدرات وإمكانيات كبيرة قد تساعدهم على الخروج من تهميشهم الحالي، و لكـنهم فـي الوقـت نفـسه                   
  . يواجهون صعوبات كبيرة في ترتيب صفوفهم ومؤسساتهم

  أخبار الدنمارك: المصدر
 25/11/2011، موقع الجئ نت

  
  والفلسطينيون يضرسون الحصرمعباس يأكل  .46

  زهير أندراوس
اللهم امنحنا القوة لكي ندرك أن المهزوزين والمترددين ال يصنعون تاريخاً وال يبنون مجداً، إن الـذين                 «

  »يقاتلون يحق لهم أْن يأملوا النصر، أما الذين ال يقاتلون، فال ينتظرون شيئاً سوى القتل
  جمال عبد الناصر

 الثاني من تشرين الثاني الجاري الذكرى السنوية لوعد بلفور، السيئ الـصيت             حلّت في : خاص بالموقع 
والسمعة، عندما أعطى مْن ال يملك، أْي بريطانيا، لمن ال يستحق، أْي الحركة الـصهيونية وزبانيتهـا،                 

  .أرض فلسطين الغالية، على طبق من ذهب
ار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحدة،       وتحول هذا الوعد إلى توطئة للمخطط األكبر المتمثل في قر         

ومنذ ذلك الحين، والجـدال     . ، فتلقفه الصهاينة، ورفضه العرب بحدة     181، الذي يحمل الرقم     1947في  
دائر بين العرب والفلسطينيين حول رفض القرار، ويستعمل اإلسرائيليون الرفض العربي للتقسيم بهـدف           

    فرصة للخسارة، بسبب تـزمتهم            اإلثبات للعالم أنّهم وافقوا، لكن هدرون أيقولهم، ال ي العرب، على حد  .
وفي هذا المقام، ال بد من اإلشارة إلى أن الصهيونية، وصنيعتها الدولة العبرية، أدمنتا اختالق الحقـائق                 

امـة  المزورة، وإعادة كتابة التاريخ بما يتماشى مع مصالحهما، ويتماهى مع اسـتراتيجيتهما، لكـن الط              
الكبرى أْن يقوم من يطلق على نفسه لقب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإطالق تصريح يندى لـه                 

رئيس مْن؟ رئيس أي دولة؟ مْن انتخبه؟ ربما رئيس بلدية المقاطعة المحاصـرة             (فالسيد الرئيس   . الجبين
ليهودية، وبالتالي أدلى بحديث خص به      ، قرر مخاطبة الرأي العام في دولة األكثرية ا        )في رام اهللا المحتلّة   

    قادة فلسطين الجدد،          . القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي وقبل الولوج في تصريحاته، علينا التنويه بأن
إذا جاز التعبير، تبنوا مصطلحات جديدة ومستحدثة يستخدمونها عندما يتحدثون لإلعالم العبري، وهـذه              

نفاق والرياء ومسح الجوخ، عّل وعسى، هكذا يعتقـدون، تـصل إلـى اآلذان              اللغة تعج بمصطلحات ال   
وحتى اليوم لم تُسهم هذه اللغة في إقناع الرأي العام في الدولة العبرية بـأن الـسيد                 . اإلسرائيلية الصماء 

ين فـشعبية رئـيس الـوزراء، بنيـام       . عباس وباقي أعضاء القيادة المتنفذة يريدون السالم مع الصهاينة        
  ...نتنياهو، في ارتفاع مستمر بسبب مواقفه المعارضة ألي حديث عن السالم

***  
أحيانًا تسمع التصريحات، وتُشاهد الشخص الذي يدلي بها، وتتخيل أنّك في كابوس دامس وحالك، فضالً               

ة، باعتقادنا  فالسيد عباس، وفي معرض رده على سؤال، ألقى قنبلة من العيار الثقيل، قنبل            . عن أنّه مرعب  
قال الرجل، دون أْن يرف رمـشه، إن العـرب والفلـسطينيين            . المتواضع جداً، محرمة أخالقياً ووطنياً    

الرواية الـصهيونية،   » الرئيس«ارتكبوا خطًأ تاريخياً برفضهم قرار التقسيم، بكلمات أخرى، عزز سيادة           
أقـوال  .  لكنّها فصيحة، جاء ليكحلها فعماهـا      التي انطلت على الغرب، أْو كما نقول بلغة الضاد العامية،         

عباس هي وصمة عار في جبينه أوالً، وفي جبين كّل إنسان ال تزال العروبة تنبض فيه وتجري في دمه،             
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وبما أنّه ال يمثّل الشعب الفلسطيني، يجب التنبيه إلى أن أقواله خطيرة، وتداعياتها أخطر في مـا يتعلـق            
الذي يحتّم علينا التنويه لكي ال تنطلي على اآلخرين في هـذا المطّـب التـاريخي                بقرار التقسيم، األمر    

نعم، لقد رفضنا قرار التقسيم جملةًً وتفصيالً، وال نزال على موقفنا، ذلـك أنّـه مـن غيـر                   . والمفصلي
لَبين مـن  المعقول أْن نوافق على تقسيم أرضنا التي ورثناها عن اآلباء واألجداد، وأن نمنح نصفها لمستج            

مستجلبين وصلوا إلى فلسطين، متسلحين بمقولتهم الكاذبة إن فلـسطين          . دول مختلفة في أرجاء المعمورة    
التهجيـر  : هي أرض بال شعب لشعب بال أرض، وعاقدين العزم على تنفيذ جريمة بحقّ شـعب أعـزل    

 ضيف ثقيل الظـل، برفقـة       أْن يصل إلى بيته   : فليتخيل كل واحد منّا المشهد اآلتي     . والتشريد والمجازر 
الحاكم العسكري، ويطالب صاحب المنزل األصلي بتقسيم البيت إلى قسمين، األول له، والثاني للضيف،              

: ومن الخـاص إلـى العـام      . ال نعتقد أن كائناً مْن كان على وجه هذه البسيطة كان سيقبل هذا االقتراح             
ة من القوى االستعمارية واإلمبريالية، فـي جـوهره         الصراع التاريخي بين الحركة الصهيونية، المدعوم     

الصلب، هو صراع مرير ودموي على ملكية هذه األرض الفلسطينية الطيبة، التي استباحها االسـتعمار               
  .وجلب الوكالء ليحلوا محلّه في أكبر مؤامرة عرفها التاريخ الحديث

***  
لمؤلف وهو نجله، جلعاد، إن رئـيس الـوزراء         ، يقول ا  »شارون ــ سيرة حياة قائد    «في كتابه الجديد    

األسبق، المسؤول األول واألخير عن عدة مجازر بحق الشعب العربي الفلسطيني من قبية حتى صـبرا                
              وشاتيال، كان يهتم بجمع كل المراسالت والمستندات ومحاضر الجلسات، منذ توليه أول منصب عسكري

ويتناول الكتاب أهم المحطات فـي حيـاة شـارون العـسكرية            . حتى األيام األخيرة في حياته السياسية     
والسياسية، ويكشف الكتاب عن رسالة سرية بخط يد وزير الخارجية في حكومة شارون، شمعون بيريز،               
التي شملت محضر جلسة سرية عقدت بين بيريز وعباس، ووفق الكتاب، فإن عباس، قبيل تعيينه رئيساً                

  ة، التي كان يرأسها في ذلك الحين              للوزراء، أْو باألصح قبيل فرضه من األميركيين، في السلطة الفلسطيني
الرئيس الشهيد، ياسر عرفات، أقام قناة اتصال مع اإلسرائيليين من وراء ظهر الرئيس، على حـد قـول              

 فـإن حياتـه     وتشير الرسالة إلى أن عباس حذّر بيريز من أنّه إذا انكشف أمر اللقـاء،             . المذكّرة السرية 
ووفق الرسالة  . ، قال عباس لبيريز   »إذا انكشف أمر اللقاء، فسأكون في عداد األموات       «: ستكون في خطر  

يتحتّم على الدولة العبرية أْن تتوقف عن كيل المديح لعباس والثناء عليه، كي ال تمس في فرص انتخابـه          
الة، بأنّه إنسان غير واقعي، كما طلـب        ويصف أبو مازن، الراحل عرفات، بحسب الرس      . رئيساً للحكومة 

عباس مساعدة إسرائيل على إقناع أميركا بمنح معونات مالية للفلسطينيين، بعد انتخابه، كما وردت فـي                
خالل اللقاءات السرية ناقش بيريز مع عبـاس        : الرسالة العبارة التالية، وهي مترجمة إلى العربية حرفياً       

الالفت أن الرئاسة الفلسطينية لم تُعقّب على الفضيحة الجديدة، األمر الذي           . مسألة إطاحة الرئيس عرفات   
                    ة ضـدوراء األكمة ما وراءها، فيما سارعت إلى تقديم شكوى لألمـم المتحـد يزيد من شكوكنا في أن

  .تصريحات ليبرمان، الفتةً إلى أن تصريحاته األخيرة تمثل خطراً على حياة عباس
***  

األمم المتحدة تحول عباس إلى شخصية مقبولة في الشارع الفلسطيني، مع أننّا نُشدد على              بعد خطابه في    
أن مسرحية أيلول في المنظمة األممية، هي كوميديا تراجيدية، لن تقود إلى الدولة العلمانية الديموقراطية،               

يحه األخير للتلفزيون اإلسرائيلي    التي نصبو إليها، ألن الحق يؤخذ وال يعطى، مضافاً إلى ذلك، بعد تصر            
انبرى الفاشي، أفيغدور ليبرمان، قائالً إن عباس ليس رجل سالم، وإنّه يعمل ضد إسرائيل على الـساحة                 
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                 هدد بتسليم المفاتيح، وليته يفعـل ألنالدولية، وإنّه أسوأ زعيم بإمكان إسرائيل أْن تجد نفسها أمامه، فهو ي
عنا أن رئيس السلطة يبحث جدياً إعالن حل السلطة الفلسطينية كـرد علـى             سم. من يخلفه سيكون أفضل   

المواقف األميركية واإلسرائيلية المتغطرسة والرافضة للسالم والداعمة لالستيطان، ونأمل أْن يكون هـذا             
      ة غير الحصرم، وتحـوا تُسمى العملية السلميلم يجن مم الشعب الفلسطيني ل إلـى  التوجه مطروحاً، ألن

شعب متسول يعيش على استجداء المساعدات الدولية والعربية، بينمـا ينهـب اإلسـرائيليون أرضـه،                
ومثل هذا الوضع هو قمة قمم اإلهانة، وبالتالي فإن الخيـار الوحيـد             . ويسرقون مياهه، ويتعمدون إذالله   

شروط التفاوض، أْو للحـصول     الباقي هو حّل السلطة، شريطة أْن ال يكون ورقة تهديد تكتيكية لتحسين             
على اعتراف رمزي بدولة فلسطين في األمم المتحدة، وإنما خطوة جدية نتيجة قناعـة راسـخة بفـشل                  

االحـتالل هـو    : الرهان على المفاوضات، والعودة إلى تسمية األمور بمسمياتها الـصحيحة واألصـلية           
ال ترغب بتاتاً في إنهاء االحتالل، وهو األخيـر         وبما أن الدولة العبرية     . احتالل، والمقاومة هي مقاومة   

من نوعه، على وجه هذه البسيطة، فلتتحمل، هي وحليفتها أميركا ودول النفاق األوروبي، تبعـات هـذه                 
التصرفات العنجهية، التي تؤكد للمرة بعد األلف، أن الحركة الـصهيونية، هـي اسـتعمارية بامتيـاز،                 

  . حدود فلسطين التاريخيةوأطماعها عبرت منذ زمن بعيد
  25/11/2011، االخبار، بيروت

  
   إذ توظف الثورات العربية البتزاز أمريكا"إسرائيل" .47

  صالح النعامي
لقد حرصت النخب اإلسرائيلية بشكل واضح ومثابر على مهاجمة سلوك الرئيس األمريكي باراك أوباما،              

 السيما نظام الرئيس مبارك، متجاهلة حقيقـة أن  العربية،" االعتدال"وتحميله المسؤولية عن سقوط أنظمة      
إدارة أوباما لم تضغط على مبارك للتنحي إال بعد أن أدركت أن الجماهير في طريقها لتحقيق هذا الهدف                  
بالقوة، عالوة على أن آخر ما فكرت به اإلدارة األمريكية لم يتجاوز التضحية بمبارك واإلبقـاء علـى                  

  .نظامه
خالل التهويل من مخاطر وصول اإلسالميين للحكم إلى تقليص هامش المنـاورة            فقد سعت إسرائيل من     

أمام اإلدارة األمريكية، وتحميلها جزًءا من المسؤولية عن أي تداعيات لسيطرة اإلسالميين على أنظمـة               
وقد حاولت النخب اإلسرائيلية من خـالل مهاجمـة         . الحكم في العالم العربي في أعقاب الثورات العربية       

  :سلوك األمريكي في خضم الثورات العربية إلى تحقيق األهداف التاليةال
تسويغ مطالبة اإلدارة األمريكية بمضاعفة المساعدات العسكرية إلسرائيل، والعمـل علـى تـرميم          : أولًا

مكانة تل أبيب الدولية من خالل إثارة الفزع من الثورات العربية، عبر اجترار المزاعم التـي تؤكـد أن                   
إلسالميين مقاليد الحكم في العالم العربي سيمثل ضربة قاصمة الستقرار المنطقة، وهو ما يعني أن               تولي ا 

 االعتماد عليهـا    -وتحديًدا الواليات المتحدة  -إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بإمكان الغرب          
  .في تحقيق مصالحه

ذا السيناريو يفرض على الواليات المتحدة التوسع       وقد اعتبر الكثير من المسئولين اإلسرائيليين أن مثل ه        
وقد طالب وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود براك اإلدارة األمريكيـة          . في دعم إسرائيل عسكرًيا واقتصادًيا    

بدفع عشرين مليار دوالر إضافية لموازنة األمن اإلسرائيلية، إسهاًما منها في مـساعدة إسـرائيل علـى                 
ربية على أمن إسرائيل القومي في المرحلة القريبة القادمة، ولـم يفتـه تـذكير               تحمل تبعات الثورات الع   
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ألن ضمان تفوق إسرائيل يمثـل      "األمريكيين بأن استثمار هذا المبلغ سيعود بالنفع على الواليات المتحدة           
  ".أحد عوامل االستقرار في منطقة غير مستقرة

محاوالت استمالة الحكومـات األوروبيـة إلـى        ولقد سعت إسرائيل إلى توظيف فزاعة اإلسالميين في         
التي تربط إسرائيل بأوروبا، حيـث      " منظومة القيم المشتركة  "ولقد كثف نتنياهو من حديثه حول       . مواقفها

حرص على أن يهمس في ُأذن كل مسئول أوروبي يزور تل أبيب على أن الثورات العربية تدلل على أن                   
ول المنطقة التي تربطها قيم مشتركة بأوروبا، فنحن أنـتم وأنـتم            هي الدولة الوحيدة من بين د     "إسرائيل  

  ".نحن، لدينا تراث مشترك، مستقبل مشترك
التهوين من دور الصراع العربي اإلسرائيلي في التأثير على استقرار المنطقة، عبر الـزعم بـأن                : ثانًيا

مرتبطة أساًسا باألوضاع الداخليـة  اندالع الثورات العربية يدلل على أن حالة عدم االستقرار في المنطقة    
في العالم العربي، وأنه سواء تم حل الصراع، أو لم تتم تسويته، فإن هذا لن يـضمن االسـتقرار فـي                     

  .المنطقة
ويفترض اإلسرائيليون أن يستدعي هذا االستنتاج إعادة تصميم السياسة األمريكية في المنطقة على أسس              

ليص قدرة الرئيس أوباما على الضغط على إسرائيل في كـل مـا             وقد ترتب على ذلك السعي لتق     . جديدة
يتعلق باستحقاقات التسوية مع الفلسطينيين والعرب، وذلك عبر تحميله قدًرا من المسؤولية عـن تعـاظم                

في العالم العربي، وبالتالي، فإن     " االعتدال"في العالم العربي، وإضعاف أنظمة      " الجماعات المتطرفة "شأن  
ئيلية اتهمت أوباما بتعقيد فرص التوصل لتسوية للصراع من خالل تردده في دعـم نظـام                النخب اإلسرا 

ولقد ادعى السفير اإلسرائيلي األسبق في الواليات المتحدة الليكودي زلمان شوفال أن الـسياسة              . مبارك
  .التي أتبعها أوباما خالل الثورة المصرية تضر بفرص التوصل لتسوية للصراع مع العرب

وفال أنه على الرغم من أن الرئيس بوش االبن تحدث عن دمقرطة العالم العربي، إال أنه لم يسع                ويرى ش 
في الواقع للمس بأنظمة الحكم في العالم العربي كما فعل أوباما، معتبًرا أن محاولة األمـريكيين الجـسر                  

  ".انفصام سياسي"بين المثل األمريكية والمصالح البرغماتية ستنتهي إلى حالة 
إضعاف الرئيس أوباما داخلًيا؛ عبر تأجيج الرأي العام األمريكي ضده، وتصويره على أنه أسهم في               : الثًاث

توفير الظروف المواتية لسيطرة اإلسالميين على مقاليد األمور في العالم العربي؛ والتشديد على أن تحقق               
  .يكية ذاتهاهذا السيناريو سيضر بالمصالح االستراتيجية للواليات المتحدة األمر

اإلسالم المتطرف من اإلضرار بالمصالح الغربية في البحـر         "ولقد زعم إيتنجر أن سياسة أوباما ستمكن        
، مدعًيا أن هذه التحوالت تأتي في ظـل إقـدام الواليـات             "األحمر والقرن األفريقي والسودان واألردن    

وقرار إدارة أوباما بتحديد موعد     المتحدة على خطوات تعكس ضعفها، السيما انسحاب قواتها من العراق           
  .لالنسحاب من أفغانستان

ويحذر إيتنغر من أن توفير األرضية لإلسالميين للوصول للحكم في ظل هذه التحوالت سيكون مخاطرة               
كبيرة، مشيًرا في الوقت ذاته إلى أنه حتى لو لم يصل اإلسالميون للحكم وظلت بعض األنظمة المـساندة                  

  . باألجواء السائدة وستتخذ مواقف متشددة من إسرائيل والواليات المتحدةألمريكا فإنها ستتأثر
الواليـات المتحـدة، بـسبب الـصعود المتوقـع          " رثاء"ويصل الكاتب اإلسرائيلي آرييه شفيت إلى حد        

لإلسالميين، مستذكًرا أن الواليات المتحدة تنتظر نفس المصير الذي انتهى إليه االتحاد الـسوفياتي عـام                
  .سفينة الغرب بأسره" غرق"معتبًرا أن وصول اإلسالميين للحكم يعني بداية ، 1989
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التشكيك في مدى التزام اإلدارة األمريكية بأمن إسرائيل، ألنها لم تتحرك إلنقاذ حكم مبارك، على               : رابًعا
فاقيـة  اعتبار أن إسقاط نظام مبارك، وما سيتبعه من مشاركة اإلسالميين في االنتخابات، يعني تهديـد ات               

  .السالم مع مصر، التي تعتبر حيوية ألمن إسرائيل
وقد عبر عن هذا التصور بشكل واضح دوف فايسغالس، مدير ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق               

. أرئيل شارون، والذي كان مسئولًا عن تنسيق العالقات االستراتيجية مع واشنطن خالل حكـم شـارون               
حركات اإلسالمية في العملية السياسية في العالم العربي في مرحلة مـا            واعتبر فايسغالس أن مشاركة ال    

إلسرائيل تتحمل إدارة أوباما جزًءا هاًما من المسؤولية عنها، مشدًدا على أن            " مصيبة"بعد الثورات يمثل    
ى وير. السلوك األمريكي يتناقض تماًما مع التصريحات األمريكية التي تشدد على االلتزام بأمن إسرائيل            

فايسغالس أن مشاركة اإلسالميين في إدارة شؤون الحكم في العالم العربي ستفضي إلى زيادة التطـرف                
  .وخلق ظروف ال تسمح باحترام االتفاقيات التي تم توقيعها بين إسرائيل والعالم العربي

  24/11/2011، موقع االسالم اليوم
  

  المضمون والوقائع... اآلبارتايد اإلسرائيلي .48
  بد الرحمنأسعد ع. د

مقولـة  ". اآلبارتايد اإلسرائيلي ليس سلسلة قوانين عنصرية فحسب، وإنما طريقة تفكير بـشأن العـرب             "
-نوريـت بيليـد     "جاءت في كتاب جديد للبروفيسورة اإلسرائيلية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة             

، وهـو كتـاب     "جيا ودعاية في التربية   أيديولو: الفلسطينيون في كتب التعليم اإلسرائيلية    "، بعنوان   "إلحنان
تتوقع الصحافة اإلسرائيلية أن يثير بعد صدوره خالل األيام القليلة القادمة، عاصفة دولية، لجهـة كونـه                 

، وبـين   48يصور حقيقة الجهاز التعليمي اإلسرائيلي كجهاز يميز بشكل واضح بين اليهود وفلـسطينيي              
  .اإلسرائيليين والفلسطينيين

التي نشرت بعض ما جاء في الكتاب، ثمة تأكيـد علـى أن جهـاز التعلـيم                 " معاريف "وبحسب صحيفة 
إعداد الصغار لشرعنة جرائم الجيش مـن خـالل تبـسيط تعقيـدات الـصراع               "اإلسرائيلي يهدف إلى    
، األمر الذي وصل حد مقارنة جهاز التعليم اإلسرائيلي بالجهاز التعليمي الذي كان             "اإلسرائيلي الفلسطيني 

في كتابها طريقة عرض صورة العرب في أراضـي         " بيليد"وتتناول  . اً خالل الحكم النازي في ألمانيا     قائم
... العرب مع الجمل بلباس علـي بابـا       ... يطلق عليهم العرب  : " في كتب التعليم اإلسرائيلية، فتقول     48

... طـور يوصفون بأنهم منحطون ومنحرفون ومجرمون، أناس ال يدفعون الـضرائب وال يريـدون الت             
 يكون  48التعامل مع فلسطينيي    : "وتضيف". التمثيل الوحيد لهم هو الجئون وفالحون بدائيون وإرهابيون       

وعندما تذكر  ... على أساس أنهم يشكلون مشكلة ديمغرافية من الممكن أن تتوسع لتصبح تهديداً ديمغرافياً            
راء الحالة العينية مـن المـوت       مجزرة ارتكبت بحق العرب، يطلب من الطالب اليهود النظر إلى ما و           

  "!لصالح الصورة الكبرى
 تقريراً إلى لجنة األمم المتحدة للـشؤون        48في فلسطين   " عدالة"وفي نهاية نوفمبر الماضي، رفع مركز       

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهي لجنة ترصد مدى التـزام الـدول بالمعاهـدة الدوليـة للحقـوق                 
وقدم التقرير صورة شاملة    . 1991والثقافية، والتي صادقت عليها إسرائيل عام       االقتصادية واالجتماعية   

، مفصالً االنتهاكات التي تقوم بهـا       48حول وضع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لفلسطينيي        
، ومعدداً سلسلة من األسـئلة التـي وجهتهـا اللجنـة            )ICESCR(إسرائيل للمعاهدة الدولية بهذا الشأن      
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فـي تقريرهـا    " عدالـة "ومما أوردتـه  . 2010سرائيل بعد استعراضها األولي أمام اللجنة في نوفمبر     إل
 ألف عائلة عربية بدوية من قراهم في النقـب          40الذي يستهدف تهجير    " برافر"اإلسرائيلية على مخطط    

ائف في القطاع العـام،     استمرار انعدام التمثيل المالئم للعرب في الوظ      "كما أشار التقرير إلى     . الفلسطيني
". وخصوصاً النساء العربيات، وإلى معدالت األجور المنخفضة، وارتفاع معدل الفقر في المجتمع العربي            

ومن بين األمور الخطيرة التي تطرق إليها التقرير ما جاء بشأن اللغة العربية، حيث أشار إلى االستخدام                 
ائيل، وإلى مشروع قانون جديد من شأنه إلغاء الصفة         الضئيل للغة العربية في المؤسسات العامة في إسر       

وفـي هـذا    ". دولة الشعب اليهودي  : "الرسمية للغة العربية، حيث وضع ذلك القانون أساساً جديداً قوامه         
اعتبـر أن   ) وزير األمن اإلسرائيلي األسبق موشـي آرنـس       (الصدد، فإن أحد رموز اليمين اإلسرائيلي       

ـ    " اح غبي اقتر"مشروع القانون المطروح     أمام إسرائيل والمتمثـل    " التحدي األهم "يتناقض مع ما يصفه ب
تبني لغة  "، أشار إلى أن     "هآرتس"وفي مقال له بصحيفة     .  في المجتمع اإلسرائيلي   48في دمج فلسطينيي    

 أقلية كلغة رسمية في الدولة بات أمراً مقبوالً في هذه األيام، لكونه معبراً عن اهتمام واحتـرام األغلبيـة                  
لألقلية، وأن دوالً كثيرة في العالم تعترف بلغات أقليات فيها كلغة رسمية، مثل فنلندا التي تعطي مكانـة                  

العرب فـي إسـرائيل ليـسوا أقليـة         "ويتابع في مقالته أن     ". رسمية للغة السويدية، لغة جارتها الكبرى     
  ". عاماً؟63لماذا تأتي هذه المبادرة لتغيير مكانة اللغة بعد : "، متسائالً"صغيرة

وفي هذا السياق، يتأكد مرة أخرى أن العنصرية والتطرف وكراهية العرب في المدارس اليهودية آخـذة                
وبالفعل، تحدث معلمون شاركوا في يوم دراسي عقد فـي          . في االزدياد، السيما المدارس الدينية الرسمية     

ويتضح من  .  مظاهر العداء للعرب   عن تفشي العبارات العنصرية بين الطالب وتنامي      " بار إيالن "جامعة  
تناقض بين التربية الدينية اليهودية وبين بعض أسس الديمقراطيـة كالتـسامح            "مداخالت المعلمين وجود    

العداء للعرب وكراهيتهم يرافقه في كثير من األحيـان         "بل وحذر بعضهم من أن      ". وتقبل اآلخر المختلف  
: وينقل موقع إذاعة الجيش عن أحد المعلمـين قولـه         ". يشعور بالتنكر لمؤسسات الدولة والجهاز القضائ     

بعد فتوى الحاخامات التي تحرم بيع أو تأجير البيوت للعرب، أصبح من الصعب الحديث عن القـوانين                 "
أصبح من الصعب أيضاً غرس مبادئ الديمقراطية في الطالب، وبات كل           : "ويضيف". التي تمنع التمييز  

 ينتهي بعبارات عنصرية تعبر عن      -كالمساواة والتسامح وحقوق األقليات   -نقاش حول مبادئ الديمقراطية     
: في وزارة المعارف قولـه    " المدنيات"وينقل موقع اإلذاعة عن المسؤول عن موضوع        ". كراهية العرب 

وحينمـا ينتقـل الطـالب لموضـوع        . إن مظاهر التطرف منتشرة بشكل أكبر في جهاز التعليم الديني         "
رض أن يتعلموا فيه مبادئ التسامح وتقبل اآلخر، يقعون في تناقـضات، لـيس مـع                الذي يفت " المدنيات"

  ".قناعاتهم الشخصية، أو مع المفاهيم التي تربوا عليها في بيوتهم فحسب، بل أيضاً مع المنظومة برمتها
ى مشروع  ، إضافة إلى التعديالت عل    "لكم األفواه "وفي هذه األيام، يترقب المجتمع اإلسرائيلي عدة قوانين         

وبهذا الخصوص، طالـب رئـيس الـوزراء        ". قانون تجفيف الجمعيات  "قانون الجمعيات المعروف باسم     
اإلسرائيلي، نتنياهو، بتأجيل التصويت على القانون في أعقاب االنتقادات الواسعة التي انهالت عليه مـن               

ارية اليهوديـة تلقـي     قبل دول أوروبية، وهو الذي يحظر على مؤسسات حقوق اإلنسان العربية واليـس            
ومما يجدر ذكره أن نتنياهو يعتزم إدخال بند على مشروع القانون ينص علـى              . التمويل من دول أجنبية   

الجمعيات السياسية التي تزاول نشاطاً سياسـياً بـشكل         "أن الجمعيات التي ستضرر من القانون هي فقط         
وإسرائيلية وعربيـة، باعتبـار أن      ، وهو أمر حذرت منه مؤسسات حقوق إنسان أجنبية          "صريح وواضح 

التعديل يزيد من خطورة القانون ويتيح للحكومة التعامل بانتقائية مع مؤسسات حقوق اإلنسان، حيث إن               "
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أمر خاضع للتحليل ولوجهات النظر، كما أن عمل مؤسسات حقوق اإلنسان           ) الجمعيات السياسية (تعريف  
". اف كل انتهاكات حقوق اإلنسان هي مسألة سياسـية يتداخل بشكل عضوي مع السياسة، وفي نهاية المط 

اآلبارتايد اإلسرائيلي ليس سلـسلة     "قولها إن   " الحنان-نوريت بيليد   "ونكرر مع البروفيسورة اإلسرائيلية     
وبشأن إسرائيليين يهود انحـازوا     "، بل نضيف    "قوانين عنصرية فحسب، وإنما طريقة تفكير بشأن العرب       

  "!حتالللحقوق اإلنسان ورفضوا اال
  25/11/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  المصالحة الفلسطينية" مغامرة" .49

  دان مرغليت
قيـل إن   . عمل الخيال السياسي بكامل قوته استعداداً للقاء بين أبو مازن وخالد مشعل في مصر المشتعلة              

وصفة وهذه  . سيكون مكانها قطاع غزة، وإن سالم فياض لن يرأسها        " حماس"و" فتح"حكومة الوحدة بين    
  .فأبو مازن لم يسافر إلى القاهرة لينتحر. فشل معروفة سلفا، وخرج من رام اهللا فوراً نفي ذلك

، كـي   "حمـاس "ال يزال محللون أميركيون وإسرائيليون يميلون إلى تقدير بأن أبو مازن يلعب بورقـة               
  .خيرتينيضغط على إسرائيل الستئناف التفاوض السياسي بشروط اشترطها عليها في السنتين األ

فهذا ". فتح"ال يوجد دليل ساطع على هذا التحليل، وحتى لو كان فيه شيء حقيقي فانه قد يخيب أمل قيادة                   
  .هو مصير من يختار أن يركب ظهر النمر

إلى الحكومة الفلسطينية سيقوي في الواليات المتحدة وإسرائيل من يميلون إلـى عـدم              " حماس"إن ضم   
ومن غير هذه المبـالغ ال      .  إسرائيل من الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية      تحويل األموال التي تجبيها   

  .يستطيع أبو مازن وفياض أن يقيما حكومتهما التي هي ضعيفة أصال
إن الواليات المتحدة خائبة األمل بسبب اإلجراء اإلسرائيلي، الذي أوقف تحويل األمـوال إلـى الـسلطة                 

ومن المؤسف أن كل وزيـر أيـد        . ألنه ال بقاء لهم دون هذا المال      الفلسطينية، ألن المال للفلسطينيين، و    
لم يأخذ في الحسبان أن الرباعية في ظل عدم وجود حكومة وحدة            ) حتى لو كانا مؤقتا فقط    (توقيف المال   

فلسطينية ستعاود الضغط على إسرائيل بقوة أكبر، ولن تستطيع أن تواصل القرار إال إذا اضطرت إلـى                 
  .فتح محفظتها

يزعم األول أن كرة النار التي تصدم مصر وسورية وتهدد االستقرار في األردن        . يع في البالد مذهبان   يش
أيضا كان يجب أن تشجع إسرائيل على استئناف التفاوض مع الفلسطينيين حتى لو كان ثمن ذلك تنازالت                 

ـ              ر أنـه فـي     رمزية أخرى كوقف البناء في المستوطنات مدة قصيرة ومن طرف واحد، والمذهب اآلخ
  .ظروف عدم االستقرار التي تسود المنطقة لن يخلف أي تفضل أثره، وإضاعة الوقت والمال خسارة

وكان سببا  . إن المنطق الذي زعم أنه ال يمكن االستمرار زمنا طويال على الوضع الراهن بقي على حاله               
". الليكـود " أقلية معتدلة في     جيداً النتقاد الحكومة ال من المعارضة وحدها بل من داخل االئتالف بل من            

  .غير أن األحداث في الدول المجاورة تضع عالمة سؤال حتى فوق جميع االفتراضات السياسية
  "إسرائيل اليوم"
 25/11/2011، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .50
  

  
  22/11/2011، رام اهللا،الحياة الجديدة


