
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  إلنجاحهايدعو لحماية المصالحة وتوفير ضمانات وهنية يحذر من الضغوط 
  حماس تتعهد لعباس بتجميد الكفاح المسلح مرحلياً: القدس العربي

  سلطة الفلسطينية في حال تصالحت مع حماسلكومة نتنياهو تخطط لقيادة بديلة لح": التايمز"
   رفع الحصار عن غزة"إسرائيل"شرط تطبيع العالقات مع : وزير الخارجية التركي

   طيارينستةيين بينهم  ضباط سورعشرةعلن حالة التأهب بعد مقتل ت "إسرائيل: ""ديبكا"

 ال  "إسـرائيل "تهديـدات   ": مشعل

أحد " المقاومة الشعبية "و.. تخيفنا

  خيارات مقاومة االحتالل
 ٤ص...

  ٢٣٣١  ٢٦/١١/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  إلنجاحهايدعو لحماية المصالحة وتوفير ضمانات وهنية يحذر من الضغوط .٢
 ٦  منح حماس وفتح فرصة أخرىلن تُ:  المصالحة بتعجيل تنفيذ اتفاقاًطالب مدويك.٣
 ٦  الخضري ومشعل يبحثان تعزيز جهود المصالحة.٤
 ٧  عباس ومشعل حققا أهدافهما من المصالحة من دون تنازالت": الحياة".٥
 ٧   الدولة مفتاح السالم في المنطقةوإقامة االحتالل إنهاء: فياض.٦
 ٨  ٢٠١٠ أواخر مالية منذ أزمة بالتزاماتها وهي في اإليفاء لن تتمكن من  الفلسطينيةالسلطة: لبدةأبو .٧
 ٨   الذرائع لفرض حصار على السلطة وتدمير عملية السالمإيجادتحاول " إسرائيل": صالح رأفت.٨
 ٨  بنا بتدخل مصري لإلفراج عن جميع األسرى المرضىطال: قراقع.٩
    

    :المقاومة
 ٩  حماس تتعهد لعباس بتجميد الكفاح المسلح مرحلياً: القدس العربي.١٠
 ٩  لم تطرح أية أسماء في لقاء القاهرة لرئاسة الحكومة: األحمد.١١
١٠  لقاء آخر مرتقب بين حماس وفتح: برهوم.١٢
١١  فتح وحماس تتبادالن قوائم المعتقلين تمهيداً لإلفراج عنهم: اآلغا.١٣
١١  فتح تبدأ بحصر أمالكها في الداخل والخارج: وكالة قدس نت.١٤
١١  عدم مشاركة الجهاد باالنتخابات التشريعية والرئاسية" معا"يؤكد لـعزام .١٥
١٢  حجاجلحفالً مشتركاً في برج البراجنة تكريماً لحماس والجهاد يقيمان : لبنان.١٦
١٢  يةتدين الحملة ضد إيران وتعتبرها استجابة للمصالح الغرب" الشعبية".١٧
١٢  االحتالل يفرج الكاتب عالء الريماوي.. حماسمقرب من اتهمه بأنه .١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   بيريز يعرب عن إعجابه بنشاط المعارضة السورية.١٩
١٣  سلطة الفلسطينية في حال تصالحت مع حماسلادة بديلة لحكومة نتنياهو تخطط لقي": التايمز".٢٠
١٣  االقتراب من المصالحة الفلسطينية يعني االبتعاد عن السالم: "إسرائيل".٢١
١٤  س استمر التقارب بين فتح وحمااذا تهدد بمواصلة احتجاز األموال الفلسطينية "إسرائيل".٢٢
١٤   طيارينستة ضباط سوريين بينهم عشرةعلن حالة التأهب بعد مقتل ت "إسرائيل: ""ديبكا".٢٣
١٥   تزعم أن سورية تُطور صواريخ بعيدة المدى لتسليمها لحزب اهللا"إسرائيل" ":يديعوت".٢٤
١٥  سيشارك في الحرب المقبلة الجيش اللبناني: كتيبة الدرزية في الجيش اإلسرائيليقائد ال.٢٥
١٥  "إسرائيل" بتمويل  الغربيةبؤرة عشوائية أقيمت في الضفة: "هآرتس".٢٦
١٦  ولة استطالع يشير إلى تدني ثقة اإلسرائيليين بمؤسسات الد":يديعوت".٢٧
١٦  غزةقطاع  في "الكومنويلث" تدفع تعويضا لبريطانيا لترميم أضرار مقبرة "إسرائيل".٢٨
١٦   إسرائيليون يساريون يعتذرون لبطريرك القدس عن اعتداءات متطرفين يهود على الكنائس .٢٩
١٧   وراء انفجاري طهران وصديقين"إسرائيل": تقارير أوروبية: جريدة، الكويتال.٣٠
    



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٨  "نصرة القدس"تظاهرتان في غزة لـ.٣١
١٨ االحتالل يمنع األسرى المقدسيين من دخول الضفة الغربية.٣٢
١٨   فلسطينيين في الضفة الغربيةسبعةاالحتالل يقمع مسيرات سلمية ويعتقل .٣٣
١٩   الشاباك مسؤول عن تعيين المعلمين ووزارة المعارف مسؤولة عن المناهج بالداخل الفلسطيني .٣٤
١٩   حمامة سالممئات األطفال يرسمون بأجسادهم: أريحا.٣٥
١٩  "لتضامن مع الشعب الفلسطينيل  العالمييومال"ينظم ندوة سياسية بمناسبة " أشد".٣٦
   

   :اقتصاد
 ٢٠  طن شهرياً من السمك١٨٠الحصار يسبب عجز : وزارة الزراعة.٣٧
   

   :ثقافة
 ٢٠  فلسطينية تحترف الذاكرة والكوميديا السوداء-أفالم لبنانية .٣٨
   

   : األردن
٢١   لتغيير معالم حائط البراق في القدس"إسرائيل"يدين خطط :  األردنيوزير األوقاف.٣٩
٢١  "إسرائيل"اه يدعو إلى مواقف حازمة تجاألردن رئيس مجلس نواب .٤٠
٢١  األردن مطالب بإعادة النظر في عالقاته مع الفلسطينيين :أمين عام حزب الحياة األردني.٤١
٢٢   " األقصى» الوطن البديل«القدس المليونية تشدد على حق العودة ورفض  مسيرة.٤٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  "اليوم العالمي لنصرة القدس"اآلالف يتظاهرون في األزهر في : القاهرة.٤٣
٢٣   رفع الحصار عن غزة"إسرائيل"شرط تطبيع العالقات مع : وزير الخارجية التركي.٤٤
٢٣  "إسرائيل"ألردن وثامن تفجير لخط الغاز المصري ل.٤٥
   

   :دولي
٢٣  واالستيطان عقبة أمام الدولة الفلسطينية.. المصالحة شأن فلسطيني داخلي: القنصل البريطاني.٤٦
٢٤  "إسرائيل"وسكو تولي أهمية ألمن م: سفير روسيا لدى االحتالل.٤٧
٢٤  موسكو ترحب باللقاء بين محمود عباس وخالد مشعل.٤٨
٢٤    مدارس رياضية بالضفة وغزةثمانيةريال مدريد واألونروا يتفقان إلنشاء .٤٩
    

   :تقارير
٢٥ ثروة استراتيجية للواليات المتحدة: "إسرائيل: "معهد واشنطن.٥٠
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :حوارات ومقاالت
٣٢  عدنان أبو عامر.د... لتفعيل سالح الهجمات االلكترونية؟" إسرائيل"لماذا تلجأ .٥١
٣٣  مصطفى يوسف اللداوي.د... الحق الفلسطيني بين القوة واالستجداء.٥٢
٣٥  آفي يسسخروف... وانتخابات الرئاسة الفلسطينيةالربيع العربي .٥٣
    

 ٣٧  :كاريكاتير
***  

  
  أحد خيارات مقاومة االحتالل" المقاومة الشعبية"و..  ال تخيفنا"إسرائيل"تهديدات ": مشعل .١

، ٢٠١١-١١-٢٥أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الجمعة  ":فرانس برس"وكالة 
أن التهديدات الصادرة عن حكومة االحتالل اإلسرائيلية عقب اجتماعه برئيس السلطة محمود عباس في 

هي أحد خيارات مقاومة " المقاومة الشعبية"، مشيراً إلى أنه تم االتفاق على أن "ال تخيفنا"القاهرة 
  . االحتالل

دات اإلسرائيلية وعقد مجلس أمني مصغر ال إن التهدي":" فرانس برس"وقال مشعل في مقابلة مع وكالة 
  ". تخيفنا بل تؤكد لنا وتطمئننا أننا نسير في الطريق الصحيح، طريق المصالحة

لماذا نتخوف :" ، متسائالً"ال يغضب الشعب الفلسطيني وال يخيفه أي شيء له مصلحة فيه:" وقال مشعل
مارست وما زالت تمارس ) إسرائيل(، وفالعدو يمارس ظلمه اليومي بحق كل أطراف الشعب الفلسطيني

وحكومتها بالغة التطرف، وقد ) إسرائيل(إن :" ، مضيفاً"كل العدوان واالعتداء والظلم بحق الفلسطينيين
أغلقت كل األبواب والفرص للوصول إلى حل ينصف شعبنا الفلسطيني، وبالتالي ماذا سننتظر من عدونا 

إنني لمست "، موضحاً "أن ال يستجيب عباس ألي ضغوط"في وأعرب عن أمله  ". أكثر مما فعله بحقنا
من األخ أبو مازن جدية أقدرها خاصة في هذه الفترة وفي اجتماع الخميس، ونأمل أن نبني خطوات 

  ". عليها في المرحلة القادمة
:" ن، قائالًبين الطرفي" العناوين المشتركة"أحد " المقاومة الشعبية"وأكد مشعل أنه تم االتفاق على أن تكون 

كل شعب يتعرض لالحتالل من حقه أن يقاوم بكل الوسائل وكل أشكال المقاومة ومنها المسلحة 
  ". وغيرها

أول لقاء مطول ومعمق حيث جلسنا لوحدنا مدة ساعتين ثم التحق "ولفت مشعل إلى أن لقاءه وعباس كان 
حث قضايا منظمة التحرير والملف ركز على ب"، موضحاً أن اللقاء "بنا الوفدان لمدة ساعتين أخرتين

السياسي والمصالحة والتوافق على موعدين، أولهما في العشرين من الشهر المقبل سيكون اجتماع 
  ". للفصائل الفلسطينية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة وملف الحكومة

ام لمنظمة سيكون اجتماع آخر في الثاني والعشرين من الشهر المقبل للجنة بحث االنضم:" وأضاف
التحرير الفلسطينية لتنفيذ ما اتفق عليه بشأن منظمة التحرير حول إعادة بناء المنظمة وتطويرها وكما 

  ". سنبحث الموضوع السياسي واالنتخابات القادمة
من السابق ألوانه الحديث أن حماس سترشح أي شخصية لمنصب "وعن االنتخابات الرئاسية، أكد أنه 

  . "الرئاسة الفلسطينية



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

وقال إنه بعد اجتماعه مع . وشدد مشعل من جهة ثانية على ضرورة توفير األجواء إلنجاح المصالحة
أصدرت تعليماتي إلى قيادة حماس في الداخل والخارج العتماد خطاب إعالمي وسياسي ال يعكر "عباس 

اتفقنا على :" افوأض". الروح التصالحية واإليجابية التي سادت بل أن يعبر بصدق عن أجواء المصالحة
نريد "، مؤكداً "إنهاء ملف المعتقلين السياسيين وضرورة اإلفراج عنهم خالل األيام القادمة وسنتابعه عملياً

  ". أن يشكل لقاء الخميس حافزاً جدياً إضافياً لطي ملف المعتقلين
ا سياسياً، االلتباس والركام لقد أزال هذا اللقاء المباشر بين أبناء القضية الواحدة، وإن اختلفن:" يضا ًأوقال

والصور المنقولة بشكل ملتبس وهيأ لمزيد من التفاهم والجدية والتوافق إلدارة المرحلة المقبلة بمسؤولية 
  ". مشتركة

وطالب مشعل كل القوى الفلسطينية بالسعي لتحقيق المصالح الوطنية وإعطاء األولوية لترتيب البيت 
يق المصالحة والتفاهم على البرنامج السياسي وعلى ملف منظمة الفلسطيني وإنهاء االنقسام وتحق

رسالتي إلى :" ووجه مشعل رسالة إلى أبناء حركة فتح وكوادرها لطي صفحة الماضي، وقال ". التحرير
األخوة من أبناء فتح وكوادرها أن نتعامل بإيجابية في المرحلة القادمة ونطوي صفحة االنقسام رغم كل 

وثبت لنا جميعا ) إسرائيل(المتبادلة، فنحن أبناء وطن واحد وقضية واحدة عدونا الحقيقي اآلالم والجراح 
  ". أنها ضدنا جميعا

لذلك ال سبيل وال خيار إال أن نتفاهم، خاصة أننا نمر بمرحلة الربيع العربي ورياح التغيير في :" وأضاف
و وفريقه البالغ التطرف وعجز المجتمع المنطقة وانشغال المنطقة بنفسها، والتجربة المريرة مع نتنياه

وانشغالها في االنتخابات ) إسرائيل(الدولي عن إنصافنا وانحياز اإلدارة األميركية الصارخ لصالح 
  ".الرئاسية، كل ذلك يفرض علينا أن ننجز المصالحة وأن نمد يدنا إلى بعضنا البعض

 ٢٥/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  إلنجاحهايدعو لحماية المصالحة وتوفير ضمانات و  الضغوطمنهنية يحذر  .٢

 إسماعيل هنية، أن هناك ثالثة عوامل أساسية يجب توفرها  في قطاع غزةأكد رئيس الوزراء الفلسطيني
لضمان تحقق المصالحة وتطبيقها على أرض الواقع، وقال خالل خطبة الجمعة في المسجد العمري 

 حقيقي هل نستطيع أن نوفر الضمانات الالزمة لهذه األجواء كشعب إننا أمام اختبار ":الكبير بغزة
 إلى أن أول هذه العوامل الوقوف في وجه التهديدات اإلسرائيلية ، مشيراً"اإليجابية وديمومتها أم ال

األمريكان ال يريدون لشعبنا أي خير : "وقال. األمريكية وعدم االستجابة لها تحت أي ظرف من الظروف
 لديمومة االنقسام على قاعدة فرق تسد، وهذا يتطلب استقاللية القرار الفلسطيني والصهاينة يسعون

غزة قرارها مستقل وحر وال يمكن "وشدد على أن ". وأقصد على وجه التحديد قرار السلطة في رام اهللا
  ". أن يفرض علينا ما ال نريد، ونسير وفق قناعاتنا التي نؤمن بها

أي تهديدات مالية أو "ن تطبيق المصالحة، تحت وطأة أية تهديدات وشدد على ضرورة عدم التراجع ع
ميدانية أو سياسية، شعبنا قادر على الثبات والصمود، وتجربة الحصار على غزة أثبتت قدرة شعبنا على 

وأكد أن تجربة الحصار الذي ". اإلبداع وأن يعيش وهو ال يعيش على المال األمريكي وال األوروبي
شعبنا على مواجهته تثبت قدرتنا على توفير العيش الكريم من عرق اليد واالعتماد نجحت الحكومة و

  . على العمق العربي واإلسالمي
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 في كلٍّ من  متوزاياً ومتالزماً وأميناً دقيقاًوقال إن األمر الثاني هو ضرورة تطبيق المصالحة تطبيقاً
 اإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين كما تم  أن أول اختبار لهذا التطبيق هوالضفة وقطاع غزة، معتبراً

كما طالب رئيس الوزراء بضرورة توفير األجواء اإليجابية إلجراء االنتخابات في . االتفاق عليه باألمس
 مايو القادم، كما نص عليه اتفاق المصالحة، موضحا أن ذلك يشمل العمل السياسي والطالبي /شهر أيار

  . ور لسيرتها األولىوالمؤسسات حتى ال تعود األم
وشدد على أن األمر الثالث المطلوب في ظل التهديدات األمريكية والصهيونية بقطع األموال وعدم 

هذا المال المتوافر : "وقال. تحويل أموال الضرائب، هو أن البديل يجب أن يكون المال العربي اإلسالمي
  ندافع عن األمة ونقدم أبناءنا وبيوتنا دفاعاًبكثرة في العالم العربي واإلسالمي هو ليس منة؛ فنحن هنا

عن األمة ومقدساتها، لذلك من الواجب على األمة نصرة الشعب الفلسطيني وتوفير عوامل الصمود 
هذا األمر : "، وقال"المال يجب أن يصل إلى الضفة وغزة والقدس: "وقال". لمواجهة التهديدات الصهيونية

  ".عزيز المصالحة التي يجب أن نمضي بهاضروري لحماية التوافق الوطني وت
وشدد على ضرورة العمل لتنفيذ االتفاق جملة واحدة بما يشمل تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة بناء 
منظمة التحرير الفلسطينية، وبناء أجهزة أمنية ذات عقيدة وطنية، وتحقيق المصالحة المجتمعية بين 

 أن العدو لن يعطي الشعب الفلسطيني بالمفاوضات والسياسة، وأكد. العوائل واألهالي في الضفة وغزة
تعالوا نوحد صفنا ونجمع كلمتنا على برنامج وطني وبرنامج مقاومة على الثوابت، هذا هو : "وقال

  ".الطريق، هذه هي معالم الطريق التي يمكن أن توصلنا ألهدافنا في الحرية والعودة واالستقالل
  ٢٥/١١/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  منح حماس وفتح فرصة أخرىلن تُ:  المصالحة بتعجيل تنفيذ اتفاقاًطالبم دويك .٣

إن الشعب : "عزيز دويك. قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  عبد الحميد مصطفى- قلقيلية
الفلسطيني لن يكون بمقدوره أن يمنح فرصة أخرى لحركتي فتح وحماس في حال فشل تنفيذ االتفاق 

ي خرج به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذ
كان من الضروري االتفاق على : "وأضاف". لقاء الفرصة األخيرة"، واصفاً هذا اللقاء بـ"في لقاء القاهرة

 شهر، وأنا شخصياًجدول زمني حول كل المسائل المتفق عليها حتى ال تترك إلى األيام واألسابيع واأل
 اتصاالت والتقي بعائالت المعتقلين السياسيين يطالبون باإلفراج عن أبنائهم، وكان من أتلقى يومياً

  ".  بإطالق سراح المعتقلين وأن ال يترك األمر لعدة أيام أو غيرهاالمفروض البدء فوراً
  ٢٥/١١/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   المصالحة يبحثان تعزيز جهودومشعلالخضري  .٤

 مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد ،جمال الخضري" الفلسطينيالتشريعي "بحث النائب في 
  . بالقاهرة، التحركات الجارية لتعزيز جهود المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام ٢٥/١١الجمعة يوم مشعل 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود وأطلع مشعل الخضري على نتائج الجولة األخيرة من الحوارات ولقائه ب
وأكد مشعل أن خطوات مهمة قطعت تجاه تعزيز العالقات الوطنية وإنهاء االنقسام والعمل إلنجاز . عباس

رؤية سياسية وطنية تلتقي عليها القوى الفلسطينية في المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية دور كافة 
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ع في دعم التوجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الفصائل والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتم
  . االنقسام

من جهته، ثمن الخضري التوجهات اإليجابية التي لمسها خالل اللقاء، معبراً عن سعادته بالروح 
وأعرب . المسؤولة والصادقة التي ساهمت في السير خطوات مهمة باالتجاه الصحيح نحو الوحدة

ور المصري الدؤوب والمخلص والمسؤول في رعايته لمشروع الخضري عن تقديره الكبير للد
  .المصالحة، مشيراً إلى أن المثابرة وهذه الجهود الكريمة تستحق أن يعمل الجميع على إنجاحها

  ٢٥/١١/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
   ومشعل حققا أهدافهما من المصالحة من دون تنازالتعباس": الحياة" .٥

حقق كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي :  محمد يونس–رام اهللا 
لحركة حماس خالد مشعل أهدافه من لقاء المصالحة الذي عقد أول من أمس في القاهرة من دون أن يقدم 

فمن ناحيته، وجه عباس عبر هذا اللقاء رسالة واضحة لكل من اإلدارة . أي منهما تنازالت حقيقية لآلخر
 بأن لديه خيارات أخرى في حال واصلتا سياستهما الراهنة في تجاهل المطالب "إسرائيل"ركية واألمي

في الوقت نفسه، استجاب عباس في هذا . والمصالح الفلسطينية والتلويح بقطع المعونات وفرض العقوبات
تسب دفعة قوية بعد اللقاء للمطلب الشعبي بإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، وهو المطلب القديم الذي اك

  ."إسرائيل" صفقة تبادل األسرى مع إلى األمم المتحدة، وتوصل حماس إلىتوجه عباس 
من ناحيتها، استجابت حماس في هذا اللقاء للمطلب الشعبي الجارف في قطاع غزة المطالب بإنهاء 

 رأي استطالعاتفيها  تشير استطالعات الرأي، بما إذ.  الوحدة مع الضفة الغربيةإلىاالنقسام والعودة 
 أن الغالبية العظمى من أهالي القطاع ترى أن إنهاء االنقسام إلىداخلية أجرتها حماس في قطاع غزة، 

أولوية قصوى بسبب الحصار المفروض على القطاع والقيود على حركة المواطنين، سواء في اتجاه 
 القطاع، كما كان إلىعودة السلطة  قطاع غزة رفع الحصار مع أهاليويتوقع . مصر أو في اتجاه الضفة

  . قبل االنقساماألمرعليه 
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اختبار لكال الطرفين، خصوصا في شأن إطالق 

اللقاء ": وقال احد المشاركين في اللقاء للحياة.  والتقدم خطوات نحو الشراكة في منظمة التحريرالمعتقلين
 الجانبين اتفقا على بحث إنوقال مسؤول رفيع . "ين، كالنا حقق أهدافه من دون تنازلكان مريحاً للطرف

 تعمالن، كل في ]هنيةوفياض  [ على إبقاء الحكومتين الحاليتينتشكيل حكومة مشتركة، لكنهما اتفقا أيضاً
 وأضاف. حدة مايو المقبل في حال تعذر تشكيل حكومة مو/ االنتخابات العامة في أيارإجراءموقعه لحين 

ونقل عن الرئيس .  انتخابات عامةإجراء إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لحين إلىن عباس يميل أ
 إلى الداخلية والخارجية ال تسمح بإجراء تغييرات حكومية في المرحلة الحالية، مشيراً األوضاعقوله إن 

  .في كل من الضفة والقطاعن حماس رحبت باقتراح الرئيس الذي يحافظ على مصالح الطرفين أ
  ٢٦/١١/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
   الدولة مفتاح السالم في المنطقةوإقامة االحتالل إنهاء: فياض .٦

 مع  ثنائياً سالم فياض في أسلو أمس اجتماعاً. د الفلسطيني في الضفة الغربية عقد رئيس الوزراء:أوسلو
ى تطورات األوضاع السياسية، والجهود التي رئيس الوزراء النرويجي ينس شتولتنبرج، أطلعه خالله عل
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نهاء االحتالل إ أنوأكد فياض .  الدولةإلقامةتبذلها السلطة الوطنية لتعميق وتعزيز جاهزيتها الوطنية 
 أن األولوية القصوى الماثلة أمام السلطة إلىوأشار فياض .  الدولة مفتاح السالم في المنطقةوإقامة

 باإلضافة الوحدة للوطن ومؤسساته، وإعادة في البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية في هذا االتجاه تكمن
، والقدس )ج( استكمال بناء ركائز الدولة الفلسطينية وبنيتها التحتية، ال سيما في المناطق المصنفة إلى

  . القطاعإعمار إعادةالشرقية وقطاع غزة، والبدء بتنفيذ برامج 
  ٢٦/١١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ٢٠١٠ أواخر مالية منذ أزمة بالتزاماتها وهي في اإليفاء لن تتمكن من  الفلسطينيةالسلطة: لبدةأبو  .٧

 ٢٥/١١ الجمعةيوم  لبدة أبو حسن .حذر وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني د:  وليد عوض-رام اهللا 
 إلى  مستقبل السلطة، مشيراً الضرائب الفلسطينية علىأموال في احتجاز "إسرائيل"من خطورة استمرار 

ي تعثر لتحويل أ إن" : لبدة للقدس العربيأبووقال  . الحكومة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خطيرة جداًأن
 اإليفاء عليها، مما يؤدي لعدم قدرتها على  السلطة سينعكس فوراًإيرادات التي تشكل ثلثي األموالهذه 

 السلطة تعاني منذ سنة من عجز أن بسبب أكثر له اثر حاد ألموالاعدم تحويل هذه " ، مضيفاً"بالتزاماتها
وشدد . " المتحصلة من المانحين وعدم وفاء عدد من المانحين بالتزاماتهماإليراداتمالي مستمر، لتراجع 

 العام أواخر مالية منذ أزمةداخلة في " السلطة أن إلى ، مشيراً"الوضع المالي للسلطة صعب" أنعلى 
  ." مليون دوالر سنويا٤٠٠ًجة عجز مالي قدره الماضي نتي

  ٢٦/١١/٢٠١١، لندن، القدس العربي
  
   الذرائع لفرض حصار على السلطة وتدمير عملية السالمإيجادتحاول " إسرائيل": رأفتصالح  .٨

 "إسرائيل" صالح رأفت أن  الفلسطينيةكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرأ:  وليد عوض-رام اهللا 
 القيادة أن خلق الذرائع لفرض حصار على السلطة الفلسطينية وتدمير عملية السالم، مؤكداً تحاول

 عن باإلفراج وإلزامها "إسرائيل"ستواصل مساعيها مع كافة المؤسسات واألطر الدولية للضغط على 
قترابه من ورداً على تصريحات مسؤولين اسرائيليين بان عباس يبتعد عن السالم با . الفلسطينيةاألموال

 ليبرمان هي التي دمرت عملية السالم وأوصلتها لطريق مسدود - حكومة نتنياهو إن :حماس، قال رأفت
من خالل تبني سياسات التوسع االستيطاني ورفضها االعتراف بمرجعيات المفاوضات وااللتزام 

  . منها المتعلق باالستيطاناألولباالتفاقات الموقعة خاصة خارطة الطريق والبند 
  ٢٦/١١/٢٠١١، لندن، القدس العربي

  
   بتدخل مصري لإلفراج عن جميع األسرى المرضىطالبنا: قراقع .٩

 خالل زيارته، أمس، عائلتي األسيرين ،أكد وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع: رام اهللا
 أن ،دسالمريضين محمد صالح عبد المحسن خنافسة وعامر محمد عيد بحر، في بلدة أبو ديس شرق الق

السلطة الوطنية ووزارة شؤون األسرى طالبتا بتدخل مصري لإلفراج عن كافة األسرى واألسيرات 
 صحية صعبة، ويتعرضون لسياسة المرضى المعتقلين في سجون االحتالل، الذين يعانون أوضاعاً

  .اإلهمال الطبي المتعمد
  ٢٦/١١/٢٠١١، رام اهللا، األيام
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  باس بتجميد الكفاح المسلح مرحلياًحماس تتعهد لع: العربيالقدس  .١٠

الجمعة من مصدر فلسطيني مطلع جدا شهد اللقاء الذي ' القدس العربي'علمت  : وليد عوض-رام اهللا 
عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل الخميس في القاهرة، ان اهم ما تمخض عن ذلك 

  .ئة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاصاالجتماع هو التزام حركة حماس بالحفاظ على التهد
وحسب المصدر فان حماس تعهدت بالحفاظ على التهدئة السائدة في غزة ومنع فصائل المقاومة من 

  .خرقها والحيلولة دون اعطاء إسرائيل اي مبرر لتنفيذ عدوان على القطاع
العام نحو ضرورة تحقيق الجديد الذي شهده لقاء الرئيس ومشعل هو النفس 'واضاف المصدر قائال 

المصالحة، اضافة الى موضوع التهدئة في الضفة وغزة والتزام حماس بالحفاظ عليها ومنع خرقها، من 
وهذا الى جانب اقتناع مشعل ووفد حماس بان موضوع الحكومة ليس هو . دون االعالن عن هذا االمر

واوضح المصدر أن االجتماعات  .'االزمة، وتفهموا ان موضوع الحكومة بحاجة للمزيد من النقاش
القادمة التي اتفق على عقدها لن تشهد تسمية اسم رئيس الوزراء بل هي للمزيد من البحث حول تشكيل 

  .الحكومة
 كانون االول ٢٠وكان إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اكد أن لقاء للفصائل سيعقد في 

  .لتباحث في مجمل القضايا التي تم االتفاق عليهاالمقبل في العاصمة المصرية القاهرة ل) ديسمبر(
الجمعة أن قضية اعادة هيكلة ' القدس العربي'ومن جهة اخرى اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ

واوضح مصدر مطلع جدا على ما دار  .االجهزة االمنية الفلسطينية ما زالت عالقة في ملف المصالحة
 الخميس في القاهرة، انه لم يتم التوافق على آلية العادة هيكلة من نقاش خالل اجتماع عباس ومشعل

االجهزة االمنية الفلسطينية التي تخشى السلطة من استهدافها بالضفة الغربية من قبل إسرائيل اذا ما تم 
  .انضمام عناصر من حماس لتلك االجهزة
منية الفلسطينية بانتظار مرسوم أن المؤسسة اال' القدس العربي'وبشأن ملف المعتقلين السياسيين علمت 

رئاسي يصدره عباس الطالق سراح المعتقلين السياسيين الذين تتحدث عنهم حركة حماس، واشار 
المصدر الى ان وفد فتح للحوار مع حماس اصر على انه ال يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة 

  .ها تجاوز للقانون الفلسطينيوان كل المعتقلين موقوفين او محاكمين على خلفية قضايا في
واشار المصدر الى ان عباس طلب من حماس تقديم اسماء المعتقلين السياسيين الذين تتحدث عنهم، مع 

  .اصراره والمؤسسة االمنية على انه ال يوجد معتقلون سياسيون
 واضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول باالدالء بتصريحات صحافية قائال

المؤسسة االمنية ال تعتقل اي شخص اال وفق القانون، فاي شخص ال يشكل تداعيات قانونية وال يتجاوز '
انا اتحدى حماس ان تقدم اسم اي معتقل على خلفية غير : واضاف المصدر .'القانون ال يكون في السجن

  .قانونية، فالذي يجري هو تضخيم بال معنى
  ٢٦/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   في لقاء القاهرة لرئاسة الحكومةأسماءلم تطرح أية : األحمد .١١

قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفدها للحوار مع  :عبد الرؤوف ارناؤوط
ان موضوع الحكومة سيبحث ما بين الحركتين ومع الفصائل وفي داخل " األيام"، في حديث لـ"حماس"
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فصائل الفلسطينية المقرر في القاهرة يوم العشرين من الشهر المقبل، مشدداً حركة فتح قبل اجتماع ال
على انه لم تطرح في اجتماع، أول من أمس، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس خالد مشعل، أية أسماء لرئاسة الحكومة االنتقالية حتى انتهاء االنتخابات، التي قال انها 

 شهر أيار المقبل، متوقعاً ان تتم اعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، وفق ثبتت في
  .االتفاق، في اية لحظة لتبدأ عملية تحديث سجالت الناخبين في غزة

واعتبر األحمد ان البارز في التفاهمات التي تم التوصل اليها في اجتماعات القاهرة هو الشق السياسي 
لتأكيد على وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة والوثيقة المصرية حول دولة فلسطينية على لقد تم ا: وقال

:  عاصمتها القدس الشرقية والمفاوضات وفق األسس التي أعلنتها القيادة الفلسطينية، وهي١٩٦٧حدود 
التأكيد على  أساساً لحل الدولتين وكذلك ١٩٦٧ان ال مفاوضات بدون وقف االستيطان وبدون قبول حدود 

كل هذه إضافات : التهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة وااللتفاف حول المقاومة الشعبية، وأضاف
  .سياسية مهمة تؤسس للمرحلة القادمة

اذا ما كان هناك حديث في : وأدان األحمد ردود الفعل اإلسرائيلية على نتائج اجتماع القاهرة وقال
لى االلتزام بمتطلبات اللجنة الرباعية فإنني أقول وبملء فمي انه في الجانبين اإلسرائيلي واالميركي ع

ضوء هذه التأكيدات الفلسطينية فإنه يبدو ان الذي ال يريد االلتزام بمتطلبات اللجنة الرباعية هما إسرائيل 
المتحدة الواليات (والواليات المتحدة، فحتى عندما يتوحد الجانب الفلسطيني على فهم للوضع القائم فإنهم 

  .ينزعجون، مما يؤكد على انهم يريدون استمرار الخالف الفلسطيني من اجل االبتزاز) وإسرائيل
وأكد األحمد ان االنتخابات التشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني ستجرى في شهر أيار المقبل حسبما 

حكمة االنتخابات فقال األحمد اما فيما يتعلق بم، تم االتفاق عليه في اتفاق القاهرة في شهر أيار الماضي
  .هذه ليست بالقضية المستعجلة فمهمة المحكمة هي النظر في الطعون ولكنها ستتم"

على موقفها " حماس"لم نناقش األسماء المرشحة لرئاسة الحكومة في القاهرة باستثناء تأكيد : وقال األحمد
  .سالم فياض.من د

وغزة وغيرها من اإلجراءات مثل االستدعاءات ومنع اما فيما يتعلق بموضوع المعتقلين في الضفة 
لن تتم مناقشة موضوع المعتقلين والقضايا األخرى التي سببها االنقسام فقد سبق ان تم : السفر قال األحمد

االتفاق عليها سابقاً وستشهد األيام القادمة تنفيذ ما تم االتفاق عليه، وعليه ستكون هناك سلطة واحدة 
  .وقانون واحد

  ٢٦/١١/٢٠١١، يام، رام اهللاأل
  
   بين حماس وفتحمرتقبلقاء آخر : برهوم .١٢

فوزي برهوم، أن حركته وحركة فتح شكلتا في " حماس"أكد الناطق باسم حركة :  خالد كريزم-غزة
، واقعا فلسطينيا جديدا عن طريق اإلرادة ٢٠١١-١١-٢٤اللقاء األخير الذي عقد في القاهرة، الخميس 

وقال برهوم في تصريح خاص . ترك الذي جمع الحركتين لنسج الوحدة الوطنية الفلسطينيةوالفهم المش
سيتم دراسة البرنامج الوطني الفلسطيني في القريب العاجل، إضافة إلى :" ، الجمعة"فلسطين أون الين"بـ

بات المجلس إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالكامل، وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخا
  ". الوطني الفلسطيني في شهر مايو المقبل
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 من ديسمبر، وكان البد أن يتم إشراك ٢٠ربما يكون هناك لقاء بين حماس وفتح قبل الـ:" وأضاف
وعندما نتحدث عن البرنامج الوطني فهو يعتمد على التأكيد على حقوق (..) جميع الفصائل الفلسطينية 

وأوضح أن ملف الحكومة الفلسطينية ". نامج يمثل شيء وطني مشتركوثوابت العب الفلسطيني، فالبر
وسيتحدد قريبا بعد إنهاء "طُرح بكافة تفاصيله، وأنه لم يتم االتفاق حتى اللحظة على اسم رئيس الوزراء، 

  ". كل الملفات المطروحة
  ٢٥/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ين تمهيداً لإلفراج عنهمفتح وحماس تتبادالن قوائم المعتقل: اآلغا .١٣

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفدها لحوار القاهرة زكريا اآلغا، أمس، : )يو بي آي(
أن حركته تبادلت مع حركة حماس قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين في غزة والضفة من أجل العمل 

إن فتح، قدمت لحماس ”عن اآلغا، قوله ) معا (ونقلت وكالة .على إطالق سراحهم تنفيذاً التفاق المصالحة
 من كوادر فتح المعتقلين في سجون الحكومة المقالة في غزة، فيما قدمت حماس قائمة ٤٧قائمة بأسماء 

وأضاف اآلغا أنه تم االتفاق في لقاء الرئيس . “بأسماء معتقليها في سجون السلطة في الضفة الغربية
كتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على إنهاء هذا الملف في الفلسطيني محمود عباس ورئيس الم

  .األيام القليلة القادمة وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين
  ٢٦/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  فتح تبدأ بحصر أمالكها في الداخل والخارج: وكالة قدس نت .١٤

ة الحركة باشرت بعملية حصر ألمالك أكدت مصادر قيادية في حركة فتح، السبت، بأن قياد: رام اهللا
/ السقف الزمني لعملية حصر األمالك ينتهي في آذار"الحركة في الداخل والخارج، مشددة على أن 

هذا القرار جاء "وكالة قدس نت لألنباء إن " وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ ".مارس القادم
يرة والتي انعقدت الشهر الماضي في رام اهللا بإجماع قيادة الحركة خالل دورة المجلس الثوري األخ

وأضافت  ".والتي أكدت على أهمية وضرورة البدء بحصر أمالك الحركة التي يجهل كثيرون ماهيتها
األمالك التي تحدث عنها أعضاء الثوري يديرها قادة الحركة في الخارج ويجب أن تعود " المصادر أن 

الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحركة وخشية من هذه األمالك لخزينة الحركة خاصة في ظل 
  ".فقدان هذه األمالك

عملية حصر األمالك هي األولى من نوعها بعد مضي غياب طويل وعدم " واعتبرت المصادر أن 
  ".معرفة أعضاء الحركة وكوادرها لألموال واألمالك التي تعود للحركة

  ٢٦/١١/٢٠١١، وكالة قدس نت
  
  عدم مشاركة الجهاد باالنتخابات التشريعية والرئاسية" عام"عزام يؤكد لـ .١٥

أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، مساء اليوم الجمعة، على عدم مشاركتها في االنتخابات التشريعية : غزة
: وقال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي .والرئاسية التي ستجرى في أيار المقبل

، "قفنا بعدم المشاركة باالنتخابات التشريعية والرئاسية ألنها تحكمها قواعد أوسلونحن نؤكد على مو"
وأضاف عزام في  ".٢٠٠٦، و١٩٩٦مشيرا إلى أن الحركة لم تشارك في هذه االنتخابات في العام 
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أننا سنشارك في االنتخابات في حال أجريت بمعزل عن أي اتفاق مع االحتالل " معا"حديث لمراسل 
  .يلي، موضحا أن حركته ستشارك على األرجح في انتخابات المجلس الوطنياإلسرائ

  ٢٦/١١/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
  حجاجلحفالً مشتركاً في برج البراجنة تكريماً ل والجهاد يقيمان حماس: لبنان .١٦

أمس يوم في مخيم برج البراجنة ببيروت " الجهاد اإلسالمي"أقامت حركة حماس وحركة : بيروت
  . مشتركاً تكريماً وتهنئة لحجاج بيت اهللا الحرام، حفال٢٤/١١ًخميس ال

في لبنان مشهور عبد الحليم عن معاني الحج " حماس"وتحدث في الحفل عضو القيادة السياسية لحركة 
  ". إن فلسطين في قلب األمة وهي تمتحن اإلنسانية بعذاباتها: "وأجره العظيم، وقال

ات جادة لتشكيل هيئة مرجعية من كافة الفصائل تعنى برعاية الشأن وأكد أنه تجري حوارات ونقاش
الفلسطيني في مخيمات لبنان وتشرف على إدارة المؤسسات واللجان الشعبية واألمنية، وتحاور الدولة 

  .اللبنانية حول المطالب والحقوق المدنية واإلجتماعية وحق العمل والتملك، إلى حد تمكين تحقيق العودة
لجان الشعبية واألمنية في المخيم أن تحافظ على أمن واستقرار وممتلكات األهالي ومالحقة وطالب ال

  .الفساد ومعاقبة المروجين له
الشيخ سامر مصطفى عن معاني التضحية والفداء التي أرساها " الجهاد اإلسالمي"وتحدث في الحفل عن 

سول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام نبي اهللا إبراهيم وولده إسماعيل والتضحيات التي قدمها الر
  .من أجل نصرة الدين واألوطان منوها بدور أهل فلسطين في التضحية والفداء

  ٢٥/١١/٢٠١١، قدس برس
  
  تدين الحملة ضد إيران وتعتبرها استجابة للمصالح الغربية" الشعبية" .١٧

الحملة "ما أسمته بـ ، ا اإلعالميفي بيان لها أذاعه قسمه" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"دانت : غزة
تأتي في سياق مواصلة االستجابة االستعمارية للمصالح واألطماع "ضد إيران، والتي قالت بأنها " المنسقة

الصهيونية المرتبطة أشد االرتباط بمشروع الهيمنة األمريكي الغربي على المنطقة، والسيطرة على 
غيير أسس الصراع والتناقض في المنطقة لمصلحة الكيان ثرواتها، واستمرار المحاوالت المحمومة لت

وأكدت بأن كل هذه التحركات تستهدف إيران ودورها ومساندتها ودعمها للنضال والحقوق  ".الصهيوني
التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وسيرها على طريق بناء قوتها الذاتية بعيداً عن قوى الهيمنة 

نت الجبهة تضامنها مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في مواجهة حملة وأعل .واالستعمار العالمي
االفتراءات واألضاليل الغربية الصهيونية المنسقة ودعمها للحقوق اإليرانية غير القابلة للتصرف في 
امتالكها لبرنامج نووي سلمي، وحقها في بناء قوتها الذاتية بعيداً عن التهديدات والضغوط الغربية، على 

  .حد تعبير البيان
    ٢٥/١١/٢٠١١، قدس برس

  
  االحتالل يفرج الكاتب عالء الريماوي.. حماسمقرب من اتهمه بأنه  .١٨

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن الكاتب الفلسطيني عالء الريماوي من قرية بيت ريما : رام اهللا
 إعداد وكتابة تقارير وملفات بتهمة" عوفر" شهور قضاها في سجن ٩قضاء رام اهللا، بعد اعتقال دام 
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وتتهم سلطات االحتالل  .صحفية، اعتبرتها أجهزة األمن اإلسرائيلية تحريضية وتمس بأمن دولة االحتالل
وكان الريماوي وهو باحث ومتخصص في ". حماس"الريماوي بأنه مقرب من حركة المقاومة اإلسالمية 

  .بيت ريماشؤون القدس واالستيطان، انتخب عضوا في مجلس بلدي 
وجاء قرار اإلفراج عن الريماوي بشرط الحضور للمحكمة كل ثالثة أسابيع لتقييم وضعه، وعدم كتابة 
تقارير صحفية مخالفة لقوانين إسرائيل، وفي حالة مخالفة هذه الشروط ستقوم سلطات االحتالل بإعادة 

  .اعتقاله
    ٢٥/١١/٢٠١١، قدس برس

 
  رضة السورية إعجابه بنشاط المعاعن ببيريز يعر .١٩

تواصـل  «أعرب الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، عن إعجابه بنشاط المعارضـة الـسورية التـي               
وقال، خالل زيارة يقوم بها إلى فيتنام، إنـه         . »انتفاضتها على الرئيس بشار األسد تحت الرصاص الحي       

 هذه الخطوة حالياً لن تفيـد       ال يعتقد أنه ينبغي إلسرائيل إقامة عالقة مع هذه المعارضة، موضحاً أن مثل            
ألبنـاء هـذا    «، متمنياً النجاح    »نشأ في سوريا جيل جديد سئم االستبداد والفقر والتمييز        «ورأى أنه   . أحداً

  .»الجيل بما يفيدهم ويفيد منطقة الشرق األوسط برمتها
 ٢٦/١١/٢٠١١، االخبار، بيروت

 
  فلسطينية في حال تصالحت مع حماسسلطة الل نتنياهو تخطط لقيادة بديلة لحكومة": التايمز" .٢٠

تلجأ حكومة بنيامين نتنياهو هذه األيام إلى ما لجأت إليه حكومات إسرائيلية سابقة في السبعينات               : رام اهللا 
فقد اتصلت الحكومة اإلسرائيلية،    . في محاوالتها إليجاد قيادات فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية        

البريطانية في عددها أمس، مع شيخ من عائلة الجعبري اسمه أبو خضر            » زالتايم«حسبما ذكرت صحيفة    
الجعبري، لبحث مسألة إيجاد قيادة بديلة من أجل منع حركة فتح من تشكيل حكومة وحـدة مـع حركـة          

  .حماس
وحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقته على اللقاء الذي تم مـع                

وحـسب  . لجعبري، وهو من الشخصيات ذات النفوذ في مدينة الخليل جنـوب الـضفة الغربيـة              الشيخ ا 
، فإن االتصال مع    »ماكور ريشون «التي نقلت الخبر عن صحيفة إسرائيلية غير معروفة باسم          » التايمز«

  . الجعبري هو جزء من خطة طوارئ إسرائيلية، لتغيير السلطة الفلسطينية في حال تصالحت مع حماس
ـ  و أعتقد أن اإلسرائيليين   «وقال  . اتصال اإلسرائيليين به بشأن ما سماه بالمبادرة      » التايمز«أكد الجعبري ل

أم ) نتنيـاهو (يستحقون قيادة أفضل، ولكن ال أدري إذا كان بإمكاني التوصل إلى صفقة مع هذا الشيطان                
 تباحث مـع اإلسـرائيليين      أن يكون قد  » الشرق األوسط «غير أن الجعبري، نفى عندما اتصلت به        . »ال

ـ . بشأن إيجاد قيادة بديلة، أو أنها عرضت عليه        لكنـه  . »هذا غير صـحيح   «: »الشرق األوسط «وقال ل
  .هاجم بشكل ضمني السلطة والمفاوضات التي خاضتها وتخوضها مع إسرائيل

 ٢٦/١١/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  البتعاد عن السالماالقتراب من المصالحة الفلسطينية يعني ا: "إسرائيل" .٢١

لقـاء عبـاس    «قال مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، إن             : تل أبيب 
ومشعل يبدو حتى اآلن شكليا وليس من الواضح بعد إن كان الطرفان يتقدمان بشكل جدي نحـو اتفـاق                   
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لسطينية وحماس يبعد السالم    كل تقارب بين السلطة الف    «: ومع ذلك راح يهدد   . »على حكومة وحدة وطنية   
خرج المسؤولون اإلسرائيليون بتصريحات يهاجمون فيهـا الـسلطة          و .»أكثر بين الفلسطينيين وإسرائيل   

وقال وزير اإلعالم، يولي أدلشتاين، إن عباس أصـبح         . الفلسطينية ويتهمونها بالتخلي عن عملية السالم     
موال الفلسطينية عقابـا لهـا علـى توجههـا          وقررت الحكومة االستمرار في حجز األ     . مؤيدا لإلرهاب 

  .للمصالحة
 مشعل لـم يحقـق أي شـيء جـدي،           -وكانت أوساط أمنية في إسرائيل قد أعربت عن أن لقاء عباس            

. »والدليل أن أيا منهما لم يتطرق إلى نقطة الخالف الرئيسية وهي تـسمية رئـيس الحكومـة المقبـل                  «
اض من رئاسة الحكومة وأن أبو مازن مصر على إبقائه          وأضافت أن حماس مصرة على استبعاد سالم في       

  . رئيسا للحكومة، وهذان الموقفان كفيالن بإجهاض أي اتفاق مصالحة
مغزى أقوال عباس بأنه لم تعد هناك خالفات مع حماس، هـو            «وقال وزير اإلعالم، يولي أدلشتاين، إن       

اس ضد إسرائيل وأنه يؤيد قتل المدنيين        قبل بأسلوب العمل اإلرهابي الذي تنتهجه حم       - أي عباس    -أنه  
  . »األبرياء

إسرائيل معنية بجوار ديمقراطي، إال أن هذا السيناريو غير مؤكد بوجود حماس في             «وادعى نتنياهو بأن    
ولذلك يجب اتخاذ جانب الحذر والمسؤولية وعدم القيام بما يمكـن أن يعـرض أمـن إسـرائيل                  . الحكم
  .»للخطر

 ٢٦/١١/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
 
   استمر التقارب بين فتح وحماساذا تهدد بمواصلة احتجاز األموال الفلسطينية "إسرائيل" .٢٢

هدد وزراء كبار في حكومة االحتالل اإلسرائيلي أمس الجمعة، بأنه فـي            :   برهوم جرايسي   -الناصرة  
 الـضرائب   ، فإن حكومتهم ستواصل احتجـاز أمـوال       "حماس"و" فتح"حال استمر التقارب بين حركتي      

  ".يبتعد عن السالم"الفلسطينية، في حين اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرئيس محمود عباس 
في حكومة نتنياهو قولهم، إنه في حال التأكـد مـن           " كبار"عن وزراء   " يديعوت أحرنوت "نقلت صحيفة   و

افيا لتحريـر أمـوال الـضرائب       فإن هذا يعني تأجيال اض    " حماس"و" فتح"التطبيق الفعلي للمصالحة بين     
الفلسطينية، التي تجبيها السلطات اإلسرائيلية عند المعابر الدولية، على البضائع الداخلة إلـى الـضفة أو                

  .الخارجة منها
خالـد  " حمـاس "وقال الوزراء أنفسهم، إن لقاء الرئيس محمود عباس، برئيس المكتب السياسي لحركـة              

  .ف الضغوط الدولية عليها، بشأن تحويل األموال للسلطة الفلسطينيةمشعل، يساعد إسرائيل من حيث تخفي
 ٢٦/١١/٢٠١١، الغد، عّمان

 
   طيارينستة ضباط سوريين بينهم عشرةعلن حالة التأهب بعد مقتل ت "إسرائيل: ""ديبكا" .٢٣

ة العبري بأن الجيش االسرائيلي أعلن، بعد ظهر أمس، عن حال         " تيك ديبكا "ذكر موقع   :  وكاالت - القدس
  . طيارين٦ ضباط سوريين من بينهم ١٠باغتيال " اسرائيل"التأهب بعد أن اتهمت قيادة الجيش السوري 

وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية، فإن عملية القتل تمت بعد أن تم نصب كمين من قبل جيش سـورية                  
  .الحر شرقي تدمر حيث تقع قاعدة سالح الجو السوري في طياس
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أن اغتيال الطيارين الستة عملية لن يسكت عليها الرئيس السوري بشار األسـد             " تيك ديبكا "واعتبر موقع   
أما حيال األردن فمنها تصل شحنات األسلحة لجيش سورية الحر الذي يعتبر هدفاً سهالً أمـام                 .دون رد 
  .سورية

 ٢٦/١١/٢٠١١، األيام، رام اهللا
 
  مدى لتسليمها لحزب اهللا تزعم أن سورية تُطور صواريخ بعيدة ال"إسرائيل" ":يديعوت" .٢٤

إن سورية، وعلـى الـرغم مـن حملـة          ' يديعوت أحرونوت 'قالت صحيفة   : زهير أندراوس  -الناصرة  
االحتجاجات التي تعمها، فإنها تعمل في هذه األيام وبوتيرة عالية على تطوير صواريخ يستعملها حـزب                

األلمانية، التـي اعتمـدت     ' دي فولت 'فة  اهللا اللبناني، واضافت الصحيفة اإلسرائيلية قائلة، نقال عن صحي        
على مصادر مخابراتية غربية إن سورية تعمل على إنشاء مصنع خاص لتطوير الـصواريخ بمـساعد                
كوريا الشمالية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وزعمت الصحيفة أن أعمال إنشاء المصنع تتم بـسرية              

 مدينة حمص، وأن الهدف األساسي مـن إقامتـه هـو            كبيرة، وأن المصنع المشار إليه يقام بالقرب من       
تصنيع مادة الفوالذ مارغينغ، القوية، التي تُستعمل عادة لتصنيع وإنتاج الـصواريخ، وزادت الـصحيفة               

 M600قائلة إن الهدف من إقامة هذا المصنع هو تحديث وتطوير الـصواريخ الـسورية مـن طـراز                   
 لحزب اهللا، وشددت المصادر على أن مدى هذه الـصواريخ           السورية، ومن ثم نقلها إلى لبنان وتسليمها      

  . كيلومترا٢٥٠يصل إلى مسافة 
 ٢٦/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن

 
  سيشارك في الحرب المقبلة الجيش اللبناني:  الدرزية في الجيش اإلسرائيليالكتيبةقائد  .٢٥

 شادي أبو فارس ان الجيش اللبناني        اعتبر قائد الكتيبة الدرزية في الجيش اإلسرائيلي المقدم        ):أي.بي.يو(
عـدو  "، واصفاً الجيش اللبناني بأنـه       "حزب اهللا "سيشارك في حرب مقبلة في حال اندلعت بين إسرائيل و         

  ".بالنسبة الى الجيش اإلسرائيلي
) الجنـود اللبنـانيون   (في تقديرنا أنهم    : "االلكتروني أمس " يديعوت أحرونوت "وقال في حديث الى موقع      

ال نية لدينا بإطالق النار     "، موضحاً أن    "في القتال في الحرب المقبلة وهم معرفون اليوم كعدو        سيشاركون  
  ".عليهم وهم يعرفون مسؤوليتهم عند الحدود

في إشارة  " إن السيناريو المركزي الذي نستعد لمواجهته هو تهديد التسلل وبداخله تهديد الخطف           : "اضاف
حرب لبنان الثانيـة ردعـت      "، الفتاً الى ان     "حزب اهللا "ى أيدي   إلى مخاوف إسرائيلية من أسر جندي عل      

نـصر اهللا ال يـزال تحـت إحبـاط          ) السيد حسن " حزب اهللا "األمين العام لـ    (بشكل كبير و  " حزب اهللا "
" حزب اهللا"ويختبئ في المالجئ، ومنذ الحرب لم يطلق       ) أي يتهدده االغتيال من جانب إسرائيل     (موضعي  

  ".على الحدود" اده ما زالوا موجودين بصورة خفية عند خط التماسرصاصة واحدة لكن أفر
 ٢٦/١١/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
  "إسرائيل" بتمويل  الغربيةبؤرة عشوائية أقيمت في الضفة: "هآرتس" .٢٦

قـرب رام اهللا    “ ميغـرون ”كشفت وثائق جديدة تفاصيل إقامة البؤرة االستيطانية العشوائية         : )آي.بي.يو(
  .“إسرائيل”ية على أراض فلسطينية بملكية خاصة وبدعم وتمويل من حكومة بالضفة الغرب
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 بعثهـا   ١٩٩٩بدأت برسالة قصيرة في عـام       “ ميغرون”أمس أن إقامة بؤرة     “ هآرتس”وأفادت صحيفة   
في جـيش االحـتالل إلـى       “ اإلدارة المدنية “رامي عكراي الموظف في وحدة مراقبة تابعة لما يسمى ب         

وقـال  . ، وشعبة االستخبارات العسكرية وقائد اللواء العسكري في منطقة رام اهللا          “يةاإلدارة المدن ”رئيس  
. عكراي في رسالته إنه تم شق طريق إلى البؤرة االستيطانية الجديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة               

  .إنها حصلت على الملف الكامل الذي يوثق مراحل إقامة البؤرة“ هآرتس”وقالت 
 ٢٦/١١/٢٠١١ ،الخليج، الشارقة

  
   استطالع يشير إلى تدني ثقة اإلسرائيليين بمؤسسات الدولة":يديعوت" .٢٧

يـديعوت  "أشار استطالع، مقياس ما يسمى بالحصانة االجتماعية في إسرائيل، نشرت نتائجـه صـحيفة           
يوم الجمعة، إلى تدني ثقة اإلسرائيليين بمؤسسات الدولة المختلفة، حيث بلغت نـسبة الـذين               " أحرونوت

، بينما بلغت نسبة مـن يثقـون بالجهـاز          %١١فقط ونسبة من يثقون باألحزاب      % ١٥ثقون بالشرطة   ي
  %.٢٣القضائي 
يجري للسنة التاسعة على التوالي، وظهرت نتائجه عشية مـؤتمر          " مقياس الحصانة االجتماعية  "استطالع  

 تعتبر نتائجه اسـتمرارا لمـا       في األسبوع القادم،  " سابير"الذي يعقد في كلية     "  جادة المجتمع  -إسرائيل  "
يظهر من تناقض بين النمو الذي يشهده االقتصاد اإلسرائيلي وبين شعور اإلحباط الذي يضرب المجتمع،               

  .والذي عبرت عنه بوضوح مظاهر االحتجاجات األخيرة المطالبة بالعدل االجتماعي
لمال الكافي لتدفئة بيـوتهم فـي       من اإلسرائيليين، ال يملكون ا    % ٢٥في هذا السياق أظهر االستطالع أن       

منهم يخشون من أن ال تحفظ كرامتهم اإلنسانية، عندما يصلون سن           % ٥٤الشتاء وتبريدها في الصيف، و    
  .من المستطلعين أنهم يفخرون بدولتهم% ٦٣الشيخوخة، ولكن بالرغم من ذلك أفاد 

 ٢٦/١١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
 

  غزةقطاع  في "الكومنويلث"أضرار مقبرة  تدفع تعويضا لبريطانيا لترميم "إسرائيل" .٢٨
الصادرة من لندن اليوم الجمعة، أن إسرائيل دفعـت تعويـضا إلـى             " جوينش كرونيكل " أفادت صحيفة   

، "الرصاص المـسكوب  "بريطانيا لترميم األضرار التي لحقت بمقبرة الكومنويلث في غزة، بسبب عملية            
، معظمهم من بريطانيا، في معارك الحرب العالميـة   آالف جندي من قوات الكومنويلث    ٤دفن نحو   حيث  

 ألف جنيه استرليني فقط، وهو رقم يمثل        ٤٠إسرائيل دفعت   "وقالت الصحيفة إن     .األولى في مقبرة بغزة   
نصف المبلغ الذي طالبت به بريطانيا، منذ دخول البلدين في خالفات جراء عملية الرصاص المـسكوب                

  ".٢٠٠٩على قطاع غزة عام 
 ٢٦/١١/٢٠١١، ٤٨عربموقع 

  
   يساريون يعتذرون لبطريرك القدس عن اعتداءات متطرفين يهود على الكنائسإسرائيليون .٢٩

قدم وفد يساري اسرائيلي ضم قيادات من حزب ميريتس ومنظمة حاخامات مـن اجـل حقـوق                 : عمان
زيارة قام بها   االنسان االعتذار عن اعتداءات متطرفين يهود على الكنائس ورجال الدين المسيحي خالل             

  .الوفد الى مقر بطريرك القدس
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وقال األمين العام لمؤسسة حاخامات من أجل حقوق االنسان إن اعتـداءات المتطـرفين اليهـود تجـاه                  
الديانات األخرى ال يقبلها الدين اليهودي وال يقبلها اهللا، وان المؤسسة التي يرأسها عبرت عن موقفها هذا                 

  .سيحيين ومسلمين في أكثر من مناسبةخالل لقاءاتها مع رجال دين م
أما الناشط اليساري والقيادي في حركة ميريتس والسالم االن مائير مرغليت فقـد قـال أن المتطـرفين                  
اليهود يمارسون ضد الفلسطينيين اضطهاداً مشابهاً لما تعرض له اليهود في الخارج وهـذا أمـر غيـر                  

  .مقبول
وس الثالث إن االعتداءات التي تقوم بها مجموعات متطرفة ضد          من جهته فقد قال غبطة البطريرك ثيوفيل      

المسلمين والمسيحيين تزيدنا تمسكاً وثباتاً في المدينة المقدسة، وان هذه االعتداءات تصدر عن فئة ضالة               
  . وجاهلة

  ٢٦/١١/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  يقين وراء انفجاري طهران وصد"إسرائيل": تقارير أوروبية: الجريدة، الكويت .٣٠

تلقت جهات سياسية وأمنية لبنانية رسمية مجموعـة مـن التقـارير الدبلوماسـية              :  نوفل ضو  -بيروت
. األوروبية عن حقيقة النوايا اإلسرائيلية تجاه كل من إيران وحزب اهللا خالل فترة األشهر القليلة المقبلـة                

األمنية في إسرائيل تتجهان الـى      ، فإن القيادتين السياسية و    »الجريدة«وفي المعلومات التي اطلعت عليها      
مجموعة من العمليات اإلستخباراتية داخل إيران ولبنان، من دون أن تكون العمليات العسكرية والحربية              

وتشير التقارير الى أن االنفجار الذي استهدف مخزنـاً للـصواريخ           . المباشرة واردة في الوقت الحاضر    
رس الثوري اإليراني، والذي أدى الى تدمير العشرات من هـذه           اإليرانية البعيدة المدى التابعة إلمرة الح     

الصواريخ ومقتل قائد الوحدة التي تديرها، يعتبر نموذجاً للعمليات التي تزمع إسرائيل تنفيذها في غضون               
  :األسابيع القليلة المقبلة لتحقيق هدفين

 والعسكرية اإليرانيـة، وتوجيـه      بإيجاد خلخلة وإرباك داخل المنظومة األمنية واإلستخباراتية      :  مباشر -
  .ضربة الى القوة الضاربة التي يمكن إليران من خاللها تهديد العمق اإلسرائيلي

بتحضير مسرح للعمليات مالئم ألي ضربات إسرائيلية محتملة للبرنامج النووي اإليراني           :  غير مباشر  -
ال نفذت تل أبيب غارات جوية،      بحيث يتم القضاء على معظم قدرات إيران في الرد على إسرائيل من ح            

  . أرض على المنشآت النووية والحيوية اإليرانية– أرض وبحر –وأطلقت صواريخ بعيدة المدى أرض 
وبحسب المعلومات التي تضمنتها التقارير الدبلوماسية األوروبية، فإن شقا من الخطة اإلسرائيلية يـشمل              

خ وبعض نقاط القيادة والتحكم التابعة لحـزب اهللا         عمليات مماثلة تستهدف مستودعات الذخيرة والصواري     
  .في جنوب لبنان وفي الداخل اللبناني

وال تستبعد التقارير أن يكون االنفجار الذي شهدته بلدة صديقين الجنوبية في قضاء صور قبل أيام جزءاً                 
دامها ضـد العمـق     الذي يهدد باستخ  ، من الخطة اإلسرائيلية الهادفة الى إضعاف القوة النارية لحزب اهللا         

 إيرانية يمكن أن تفجرها عملية عسكرية إسـرائيلية ضـد           –اإلسرائيلي في إطار أي مواجهة إسرائيلية       
وفي اعتقاد بعض الخبراء العسكريين، فإن إسرائيل ربما تكون فـي انتظـار              .البرنامج النووي اإليراني  

وفي انتظار تطورات الوضع الـسوري      انتهاء الواليات المتحدة األميركية من سحب قواتها من العراق،          
  .الداخلي من أجل حسم مسألة القيام بعملية عسكرية لضرب المنشآت النووية اإليرانية

  ٢٦/١١/٢٠١١الجريدة، الكويت، 
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   "نصرة القدس"تظاهرتان في غزة لـ .٣١

تظاهر أالف الفلسطينيين من أنصار حركتي حماس والجهاد اإلسالمي بشكل :  سمير حمتو- غزة
وطالب المشاركون في التظاهرتين اللتين جابتا عددا من . ل امس في قطاع غزة تضامنا مع القدسمنفص

جسر  شوارع غزة، بتحرك عربي وإسالمي ضد إجراءات إسرائيلية في مدينة القدس خاصة عزمها هدم
  .باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى

ينة غزة انطلق االالف من عناصر وانصار حماس بمد» المسجد العمري الكبير«وبعد صالة الجمعة في 
  . لنصرة القدس وسط المدينة وهم يرددون هتافات تدعو» فلسطين«في تظاهرة ثم احتشدوا في ميدان 

وفي نفس السياق شارك االف من اعضاء وانصار حركة الجهاد السالمي في تظاهرة مماثلة انطلقت من 
  .في المدينة حيث اقيم مهرجان خطابي» الوحدة «غرب غزة باتجاه شارع» العباس«امام مسجد 

عميد «وشارك في التظاهرة عدد من االسرى المحررين في مقدمتهم فؤاد الرازم الذي يطلق عليه 
  .وهو من قادة حركة الجهاد» االسرى المقدسين

  ٢٦/١١/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  االحتالل يمنع األسرى المقدسيين من دخول الضفة الغربية .٣٢

 استدعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، عددا من األسرى المحررين المقدسيين، أمس، لمعتقل :اهللارام 
  .على التوقيع على تعهد بعدم الدخول إلى أراضي الضفة الغربية" القوة"بالقدس وأجبرتهم بـ" المسكوبية"

  ٢٦/١١/٢٠١١، الغد، عّمان
  
   في الضفة الغربية فلسطينيينسبعةاالحتالل يقمع مسيرات سلمية ويعتقل  .٣٣

أصيب عشرات من الناشطين الفلسطينيين والمتضامنين اإلسرائيليين والدوليين بحاالت : عبدالرحيم حسين
اختناق جراء استنشاقهم خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات سلمية ضد جدار الفصل 

  .العنصري اإلسرائيلي واالستيطان اليهودي في الضفة الغربية أمس
كر شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز وذ

المسيل للدموع على المسيرات األسبوعية ضد الجدار واالستيطان في بلدة بيت ُأمر قُرب الخليل، وقرى 
ب بيت لحم، ما أسفر نعلين وبلعين والنبي صالح قُرب رام اهللا، وكفر قدوم قُرب قلقيلية، والمعصرة قُر

  .عن إصابة العشرات من المشاركين فيها بحاالت اختناق
)  عاما٤٦ً(إلى ذلك، اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشاب المقدسي هيثم شكري طه وباسم طلب إدريس 

  .ورجل األعمال المعروف عبدالرحمن عويس في القدس الشرقية
ينيين في ضواحي رام اهللا ونابلس بدعوى أنهم  فلسط٤وذكر الجيش اإلسرائيلي أن قواته اعتقلت 

  .للتحقيق معهم“ الجهات األمنية المختصة”وأحالتهم إلى “ إرهابيون مشتبه بهم مطلوبون”
  ٢٦/١١/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٩ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

   بالداخل الفلسطيني مسؤولة عن المناهج ووزارة المعارف الشاباك مسؤول عن تعيين المعلمين .٣٤
 في شؤون التعليم المؤسسات ٤٨اتهم أخصائيان فلسطينيان من مناطق الـ: اوس زهير اندر-بيروت 

التربوية اإلسرائيلية بالعمل على صهينة المناهج التربوية العربية التي تدرس للتالميذ الفلسطينيين والعمل 
المناهج ويلزم التالميذ العرب في الداخل الفلسطيني بتعلم  .على منعهم من تعلم التاريخ الفلسطيني

ضمن ) المحرقة(اإلسرائيلية مثل تاريخ األمة اليهودية، وباتوا أخيرا ملزمين بتقديم امتحان في موضوع 
مادة التاريخ للثانوية العامة، كما تمنعهم من دراسة مواد عن التاريخ الفلسطيني والشعر الفلسطيني 

  .والنكبة الفلسطينية
ضايا التعليم العربي إن وزارة المعارف اإلسرائيلية تقوم وتقول هالة اسبنيولي رئيسة لجنة متابعة ق
يمنع العرب من معرفة تاريخهم في حين يلزمون بتعلم : بصهينة المناهج التعليمية العربية، وأضافت

  .'التاريخ اليهودي وتاريخ الصهيونية والمحرقة ودراسة الشعراء الصهيونيين واإلسرائيليين
مسؤول عن تعيين المعلمين، والوزارة مسؤولة عن ) الشاباك(من العام وقالت اسبنيولي إن جهاز األ

الماضي على قانون ) مارس(وكانت الكنيست قد صادقت في آذار . المناهج لصهينة المجتمع العربي
حظر إحياء ذكرى النكبة، ويخول هذا القانون وزير المالية بخفض التمويل أو الدعم الذي يمنح 

مويال حكوميا في حال قيام المؤسسة بنشاط يعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة للمؤسسات التي تتلقى ت
  .يهودية وديمقراطية أو بنشاط يعتبر يوم استقالل إسرائيل يوم حداد

  ٢٦/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  مئات األطفال يرسمون بأجسادهم حمامة سالم: أريحا .٣٥

خيم عقبة جبر، التابعتين لوكالة الغوث، صباح أمس، تجمع مئات األطفال من مدرستي العوجا وم: أريحا
أسفل من جبل قرنطل في أريحا، مشكلين بذلك لوحة بشرية فنية عبارة عن حمامة سالم تحمل غصن 
زيتون، وذلك تحت إشراف الفنان األميركي جون كويغلي وإخراجه، وبتنظيم وإشراف وكالة الغوث 

  .للعالم، وهي لوحة للفنان العالمي الشهير بابلو بيكاسو، وتحمل الفعالية رسالة سالم )االونروا(
ان هذه الفعالية ترمز للسالم من خالل " األيام"سامي مشعشع لـ " األونروا"وقال الناطق الرسمي باسم 

الحمامة التي شكلها األطفال، مبيناً أن الفنان حاول إيجاد متنفس لهؤالء األطفال، وأشار إلى أن الحمامة 
من خالل هذه اللوحة يقول : "لسالم المرغوب وليس السالم المفروض وهو مرفوض، وقالتهدف الى ا

األطفال نحن نحب السالم الذي يمنحنا حقوقنا كأطفال والحقوق التاريخية والمدنية، والوكالة تعمل منذ 
نشطة سنوات الى جانب الخدمات االعتيادية في مجال المناصرة والحماية عبر اإلعالم، ومثل هذه األ

محاولة لتوصيل رسالتنا اننا نريد السالم العادل، وتم اختيار مدينة أريحا ألهميتها التاريخية والجغرافية 
  ".والموقع قريب من مخيمات عين السلطان وعقبة جبر

  ٢٦/١١/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
  "لتضامن مع الشعب الفلسطينيل  العالمييومال"ينظم ندوة سياسية بمناسبة " أشد" .٣٦

في » الجامعة اللبنانية الدولية«ندوة سياسية في قاعة »  أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني «نظم 
، حضرها عدد من أساتذة الجامعة »اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«بيروت، لمناسبة 

  .وممثلي القوى الطالبية اللبنانية والفلسطينية وحشد من طلبة الجامعة
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بعد كلمة ترحيبية من عضو قيادة االتحاد الطالبة نور عبد اهللا، استعرض عضو المكتب السياسي 
حال الظلم الالحقة «علي فيصل تطور القضية الفلسطينية و» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«لـ

الحالة  بفعل العنصرية الصهيونية والصمت الدولي وضعف ١٩٤٨بالشعب الفلسطيني منذ نكبة العام 
وعلى مستوى أوضاع الشعب . »الرسمية العربية التي بقيت عاجزة عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني

فتح ملف الحقوق اإلنسانية من جديد من خالل مشاريع تقدم لمجلس «الفلسطيني في لبنان، دعا إلى 
  .»النواب وفقا لما جاء في البيان الوزاري والتزام الحكومة بهذا الملف

  ٢٦/١١/٢٠١١،  بيروتالسفير،
  
   طن شهرياً من السمك١٨٠الحصار يسبب عجز : وزارة الزراعة .٣٧

ذكرت وزارة الزراعة أن سياسة االعتداءات اإلسرائيلية على الصيادين وإغالق البحر أدت إلى نقص 
  .  طناً شهريا٢٥٠كميات الصيد بشكل ملحوظ بالمقارنة مع معدل الصيد العام وهو 

الربيع "ارة العامة للثروة السمكية بالوزارة عادل عطااهللا خالل استقباله وفداً من قافلة وقال مدير عام اإلد
 طناً شهريا ، وهذا يؤثر بشكل كبير على ٧٠في األعوام األخيرة سجل معدل الصيد فقط " :" العربي

  . ندخل الصياد ، كما يؤثر على عامل التغذية، خاصة في ظل الوضع االقتصادي الصعب للمواطني
واصطحب عطااهللا الوفد في جولة ميدانية على ميناء الصيادين، واصفًا للوفد معاناة الصيادين واألعمال 

  . الوحشية التي تمارسها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحقهم في عرض البحر
وأوضح أن الصيادين يتعرضون لعمليات قتل وإطالق نار وإغراق ومصادرة لمراكبهم، وحرمانهم من 

سة حقهم في العمل من خالل فرض حصار بحري يحد إلى درجة غير محتملة من مساحة الصيد ممار
 ميلًا ٢٠وأشار إلى أنه حسب االتفاقيات الموقعة ينبغي السماح للصيادين باإلبحار مسافة . المتاحة لهم

  . من البرتوكول الموقع دوليا) ١١(وهي في المادة
  ٢٥/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينية تحترف الذاكرة والكوميديا السوداء-فالم لبنانية أ .٣٨

تشكل هذه الصفات العصب الذي يحرك . جريئة، شفافة، عفوية، واقعية ومؤثرة:  جنى نصراهللا-بيروت 
األفالم الثالثين القصيرة ويربطها بعضها ببعض لتبدو فيلماً واحداً مشوقاً ومثيراً ال يحتاج إلى بداية، 

فلكل فيلم مهما قصرت مدته، لتقتصر على . ي ومن ثم نهاية حتى يجذب المشاهد ويأسرهفتصاعد درام
دقيقة واحدة أحياناً، مواصفات العمل السينمائي التي تنفذ إلى قلب المشاهد وتالمس روحه في لحظات 

ش إنها تجربة فريدة تسنّى لمجموعة من الشباب اللبناني والفلسطيني خوضها لتعرض على هام. عديدة
في » مسرح المدينة«الذي أقيمت دورته السادسة في » جنى الدولي لسينما األطفال والشباب«مهرجان 

بمشاركة اكثر من ثالثين دولة بينها تالث » شباب ضواحي العالم يبدعون عالمهم«بيروت تحت عنوان 
  .دول جديدة هي تركيا ومالطا وسنغافورة

  ٢٦/١١/٢٠١١، الحياة، لندن
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   لتغيير معالم حائط البراق في القدس"إسرائيل" يدين خطط  األردنيفاألوقاوزير  .٣٩
 دان وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالـسالم          : عوض الصقر  - بترا   -عمان  

العبادي أمس، التهديد اإلسرائيلي بإزالة الجسر الخشبي المؤقت الحالي، الذي يوصل إلى باب المغاربـة               
بهدف توسيع ساحة الصالة لهم على      ،  قدسي الشريف، والموجود في الجهة الشمالية من التلة       في الحرم ال  

  .حساب تلة باب المغاربة
وأكد العبادي أن األردن لن يتوانى عن بذل أي جهد ممكن للمحافظة على القـدس والمقدسـات فيهـا،                   

اهللا الثاني يتابع هـذا الموضـوع       وحمايتها من هذه الممارسات العدوانية، مشيرا الى أن جاللة الملك عبد          
 .ويجري كل االتصاالت الالزمة إليقاف هذا العدوان، حيث أكد جاللته مرات عديدة أن القدس خط أحمر               

وحذر العبادي من أن هذه التجاوزات ستؤدي إلى حلقة جديدة من العنف في الشرق األوسط، مؤكـدا أن                  
  .أقدس ثالثة مساجد في اإلسالمالحكومة ستستمر بالقيام بكل ما يلزم لحماية أحد 

 ٢٦/١١/٢٠١١، الغد، عّمان
 
  "إسرائيل"يدعو إلى مواقف حازمة تجاه األردن  نواب مجلسرئيس  .٤٠

دعـاوى  "قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن        : تغريد الرشق  -محمد خير الرواشدة     -عمان  
دنية، التي بنت نظامها السياسي على أركـان        المتطرفين اإلسرائيليين، ال يمكن أن تهز سيادة الدولة األر        

  ".ثابتة وسياسات تستند لهوية النظام القومية واإلسالمية
ـ   األردن ملكا وشعبا، يعرفون جيدا خطورة الوضع في اإلقليم ويتنبهـون           "أمس أن   " الغد"وشدد الدغمي ل

  ".لألخطار المحيطة بالمملكة
الفلسطينية بأنها مصلحة أردنية عليا، مضيفا أن جوالت        وأكد الدغمي أن األردن يتطلع إلى أن المصلحة         

جاللة الملك وتصريحاته كلها تصب في مصلحة دعم القـضية الفلـسطينية كقـضية عربيـة مركزيـة              
ومحورية، وأنها مفتاح الحل ألزمة الشرق األوسط واستمرارية الصراع العربي اإلسرائيلي، وهـو مـا               

إن األردن هي فلـسطين،     " تصريحات المتطرف اإلسرائيلي إلداد   ويرد الدغمي على    . يزعج اإلسرائيليين 
بالقول إن األردن دولة كاملة السيادة، وأن تصريحات المتطرفين لن تمس بهيبـة               "وفلسطين هي األردن  

  .نظام األردن واستقراره
 "قضية الوطن البديل  "ـرئيس مجلس شورى اإلخوان المسلمين عبداللطيف عربيات يرى أن ما يسمى  ب            

ألنهم يريدون حـال علـى      " الصهاينة يعملون على ابتزاز فلسطين أوال وثم المنطقة       "مردودة أساسا، وأن    
  .حساب المنطقة وعلى حساب الغير، ليتجاوزوا عن كل المطلوب منهم محليا ودوليا

 ٢٦/١١/٢٠١١، الغد، عّمان
 
   مع الفلسطينييناألردن مطالب بإعادة النظر في عالقاته : الحياة األردنيحزبأمين عام  .٤١

دعا أمين عام حزب الحياة األردني ظاهر عمرو، الحكومة االردنية إلى إعـادة             :  لقمان اسكندر  -عمان  
وقال في حوار مـع     . النظر في عالقاتها مع الفصائل الفلسطينية بما يحمي المصالح الوطنية العليا للدولة           

كل الفصائل الفلسطينية، بهدف تحقيق المـصلحة       ال بد للسياسة األردنية من إعادة عالقتها مع         : »البيان«
  .العليا للوطن وعلى رأسها التمسك بحق عودة الالجئين وتعويضهم
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إن نجـاح   : وقـال . واعتبر أن الضعف الذي تعانيه السلطة الفلسطينية سوف يقود إلى إضـعاف األردن            
لف األردني عبر بوابة الـوطن      المشروع اإلسرائيلي في الضفة الغربية دفع ساستها للتفكير باالنتقال للم         

  .البديل
 ٢٦/١١/٢٠١١، البيان، دبي

 
  » الوطن البديل« المليونية تشدد على حق العودة ورفض القدسمسيرة  .٤٢

ـ     :  رامي عصفور وحمزة العكايلة    - الدستور   -السويمة   مسيرة القدس  »شارك نحو سبعة آالف شخص ب
ي موقع قريب من الحدود األردنيـة الفلـسطينية،         في منطقة سويمة بالقرب من البحر الميت ف       » المليونية

وذلك في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تزامناً مع صدور قرار تقسيم فلسطين العام                
  . تشرين الثاني٢٩ في ١٩٤٧

وقدمت مئات المركبات والحافالت التي تقل آالف المواطنين المشاركين من مختلف مناطق المملكة وذلك              
 .رة للقدس في المسيرة التي نظمتها الهيئة األردنية الشعبية وجماعة اإلخـوان المـسلمين والنقابـات              نص

واقترب المشاركون في المسيرة السلمية إلى الحدود األردنية مع األراضي المحتلة، حيث بعثوا برسـالة               
لستين لقـرار تقـسيم     وذلك في الذكرى الرابعة وا    » التضامن مع مدينة القدس والمسجد األقصى     «مفادها  
  .فلسطين

وأكدت الهتافات التي علت بها أصوات المشاركين على رفض أي استهداف ألراضي فلسطين وتقـسيمها         
  .»صراعنا مع اليهود صراع وجود ال صراع حدود«من جديد، هاتفين بصوت مرتفع 

وأشار .  كما بدأت  ولوحظ االنضباط الذي تمتعت به المسيرة والتي حرص فيها المنظمون على أن تنتهي            
  .نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات إلى وجود فعالية مشابهة في شهر آذار المقبل

وعمل الحضور األمني على حماية المشاركين وتأمين استمرار النشاط بشكل سلمي، فيمـا شـوهد فـي                
  .الموقع مدير األمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي

 ٢٦/١١/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  "اليوم العالمي لنصرة القدس"األزهر  آلالف يتظاهرون فيا :القاهرة .٤٣

 آالف من أساتذة وعلماء األزهر وطالب ، أنلندن من ٢٦/١١/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 في داخل ساحة الجامع األزهر واالجامعة والمصلين من مختلف التيارات الدينية والسياسية احتشد

 شيخ األزهر، ، أحمد الطيب.وأكد د. "اليوم العالمي لنصرة القدس"ضمن فعاليات  الشريف في القاهرة،
في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عضو مجمع البحوث اإلسالمية ورئيس الجمعية الشرعية محمد مختار 

 الدول اإلسالمية بحشد القوى المهدي، أن القدس خط أحمر لن يسمح المسلمون بالمساس به، مطالباً
تحررت مصر من النظام البائد الذي كان يتحالف مع " أنه بعد أن طاقات للتصدي لتهويد القدس، مؤكداًوال

، مؤكدا التزام " أمام العالم العربي واإلسالميالعدو الصهيوني، أصبح الطريق لتحرير القدس ممهداً
  .األزهر بحشد جميع طاقاته لنصرة القدس والقضية

ة اإلخوان المسلمون عبد الرحمن البر، في كلمة ألقاها نيابة عن وقال عضو مكتب اإلرشاد بجماع
المرشد العام للجماعة، إن قضية القدس هي القضية الجوهرية لألمة اإلسالمية، مطالبا الشعوب اإلسالمية 

  .بسرعة التحرك لمواجهة مخططات تهويد القدس واالستشهاد وبذل الدماء
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 خليل إسماعيل الحية، الموجود في القاهرة ضمن وفد وأشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس،
 من منبر األزهر الشريف الذي قاد منه صالح الدين "نصرة األقصى"حماس للمصالحة، بتنظيم مؤتمر 

وطالب في كلمته جموع المسلمين في مساجد مصر . األيوبي جيوش المسلمين لتحرير المسجد األقصى
.  على غرار حملة صالح الدين األيوبي لتحرير المسجد األقصىومساجد العالم اإلسالمي بتدشين حملة

  .لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير األسرى  يناير٢٥كما أشاد بدور القيادة المصرية بعد ثورة 
األمين العام للرابطة ، أن وكاالتال ونقالً عنالقاهرة، من  ٢٦/١١/٢٠١١الخليج، الشارقة، وأضافت 

صفوت حجازي طالب األمة بإعداد نفسها للحرب المقبلة، لتحرير فلسطين، وأكد أن العالمية لعلماء السنة 
  .تحرير فلسطين سيكون عن طريق الزحف الشعبي

 خطيب الثورة، أن أشرف كمال نقالً عن مراسلها ٢٥/١١/٢٠١١، وكالة أنباء موسكووجاء في 
 في "الفرصة األخيرة"صالة جمعة  الشيخ مظهر شاهين قال خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في المصرية

  نحن في طريقنا إلى المسجد األقصى، وسنبني مصر أوالًانتظرونا قريباً: "ميدان التحرير في القاهرة
  ".حتى نحرر فلسطين كاملة من أيديكم

  
   رفع الحصار عن غزة"إسرائيل"شرط تطبيع العالقات مع : وزير الخارجية التركي .٤٤

 لن تطبع، "إسرائيل"أحمد داود أوغلو، تأكيده على أن العالقات بين تركيا وجدد وزير الخارجية التركي، 
 ودفعت التعويضات ،"أسطول الحرية" عن حادث االستيالء على سفينة من "إسرائيل"لحين اعتذار 

وقال أوغلو في ختام مباحثاته مع  .لعائالت المواطنين األتراك الذين قتلوا، ورفع الحصار عن قطاع غزة
على إسرائيل أن : "٢٥/١١ االيطالي، جوليو تيرتسي دي سانتاغاتا في إسطنبول، يوم الجمعةنظيره 

تبقى إسرائيل مشكلة اليوم، وتواصل .. تختار، إما أن تبقى المشكلة، أو أن تشارك في معالجة المشكلة
  ".يا بالمثلوإذا أظهرت إسرائيل نهجا سلميا، فسترد ترك.. توسيع المستوطنات حتى في الظروف الحالية

  ٢٦/١١/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 
  
  "إسرائيل" لخط الغاز المصري لألردن وتفجيرثامن  .٤٥

فجر ملثمون مجهولون، فجر أمس، خط أنابيب ضخ الغاز المصدر إلى :  محمد سليم سالم-القاهرة 
  . يناير٢٥ بمنطقة المزار غرب مدينة العريش، للمرة الثامنة منذ قيام ثورة "إسرائيل"األردن و

  ٢٦/١١/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  واالستيطان عقبة أمام الدولة الفلسطينية.. المصالحة شأن فلسطيني داخلي: القنصل البريطاني .٤٦

 عد القنصل البريطاني العام في القدس فينسنت فين المصالحة الفلسطينية شأناً : عيسى الشرباتي- القدس
هة ان تتدخل في مضمونها، ما دام الفلسطينيون أنفسهم من فلسطينياً داخلياً، مشيرا الى انه ال يحق ألية ج

يتطلع اليها ويسعون الى انجازها، وأكد ان استمرار اعالن اسرائيل في اقامة مزيد من المشاريع 
االستيطانية خطأ كبير، ونحن قلقون جدا من ان يؤدي هذا الى تقويض امكانية اقامة الدولة الفلسطينية 

  .المستقلة
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حن نثق في الرئيس محمود عباس، ونؤيد جهوده وخطواته، وما يطرح حول تشكيل حكومة ن«وقال فين 
تكنوقراط تتميز بالكفاءة والمهنية الدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وابقاء الرئيس عباس 

  .»مسؤوال عن ادارة شؤون المفاوضات مع الجانب االسرائيلي هو أمر ايجابي
نيا المندد باحتجاز اسرائيل أموال الضرائب، وعدم ارسالها للفلسطينيين، وقال وكرر فين موقف بريطا

موقفنا واضح وهو انه ال يحق لالسرائيليين احتجاز تلك األموال، فهي من حق «: في هذا الشأن
وانما المس بقدرة الفلسطينيين وسلطتهم على . الفلسطينيين، وعدم دفعها ال يعني اخطارات أمنية فقط

وكشف المسؤول البريطاني النقاب عن ان . » بواجباتهم وتقديم خدماتهم التعليمية والصحية وغيرهاالقيام
بريطانيا تتابع بجدية هذا الموضوع، اذ اعربت عن موقف قوي للجانب االسرائيلي قبل يومين، والطلب 

انيا بشأن رفضها وجدد فين تأكيد موقف بريط .من الجانب االسرائيلي العمل على ارسال أموال الضرائب
  .   لسياسة الحصار على قطاع غزة

  ٢٦/١١/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  "إسرائيل" موسكو تولي أهمية ألمن :سفير روسيا لدى االحتالل .٤٧

نفس القدر ) إسرائيل(أكد سفير روسيا لدى االحتالل اإلسرائيلي سيرغي ياكوفليف، أن موسكو تولي أمن 
  . ا الواليات المتحدة األمريكيةمن األهمية التي توليه

لمناقشة العالقات بين ) تل أبيب(ووفقًا لإلذاعة اإلسرائيلية العامة قال ياكوفليف خالل مؤتمر عقد في 
منع إيران من حيازة أسلحة نووية هو : "٢٠١١-١١-٢٤وروسيا واالتحاد األوروبي الخميس " إسرائيل"

وأشار السفير الروسي إلى أن الخالفات بين روسيا ". اءعلى حد سو) إسرائيل(مصلحة مشتركة لروسيا و
  ".يجب أن يتم ذلك بعيدا عن األضواء"وإسرائيل هامشية ويمكن تسويتها، مؤكدا أنه 

  ٢٥/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  موسكو ترحب باللقاء بين محمود عباس وخالد مشعل .٤٨

، الذي عقد يوم الخميس في القاهرة بين رئيس قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها حول اللقاء
خالد مشعل، إن موسكو رحبت " حماس"السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

  .بهذا اللقاء الذي ينطوي على أهمية كبيرة لحل المسائل المدرجة على جدول أعمال الفلسطينيين
ني تصب أيضا في مصلحة العملية التفاوضية الفلسطينية وأشارت إلى أن إعادة اللحمة للصف الفلسطي

  .اإلسرائيلية الهادفة إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني إلقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة
   ٢٥/١١/٢٠١١، وكالة أنباء موسكو

  
   مدارس رياضية بالضفة وغزة ثمانيةريال مدريد واألونروا يتفقان إلنشاء  .٤٩

فيليبو غراندي، " األونروا"ي ريال مدريد فلورينتينو بيريث، والمفوض العام لوكالة وقع رئيس ناد: مدريد
 آالف ١٠ مدارس اجتماعية رياضية في قطاع غزة والضفة الغربية، يستفيد منها ٨اتفاقية تعاون إلقامة 

ي مدريد وجرت مراسم التوقيع في صالون الشرف في إستاد سانتياغو بيرنابيو ف .طفل من أبناء الالجئين
  .العاصمة
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، مضيفاً "تعليم أجيال جديدة تبني المستقبل يشكل محور تعزيز السالم في الشرق األوسط"وقال غراندي 
 مدرسة تشرف عليها األونروا في الشرق األوسط  فإننا نركز على التعليم الجيد وتعليم ٧٠٠من خالل "

صية، وهذا المشروع الذي نوقع عليه اليوم مبادئ التسامح واالحترام والتساوي بين الجنسين ونمو الشخ
  ".مع ريال مدريد سيساهم في تعزيز هذه المفاهيم الهامة

قوة كرة القدم ومخالب ريال مدريد تشكالن ثنائية رائعة يجب أن تكون حاضرة في "بدوره أكد بيريث أن 
ي فلسطين، نحن مقتنعون شرف عظيم لريال مدريد أن يتواجد اليوم ف"وقال  .كافة أنحاء التضامن العالمي

، شاكرا األونروا ''بأننا بهذا العمل الذي سنقوم به في فلسطين نفتح باب من التعاون المستقبلي العميق
  .والعاملين فيها والقائمين عليها من أجل ما يقومون به والجهود التي يبذلونها في عملهم

  ٢٦/١١/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  ثروة استراتيجية للواليات المتحدة: "إسرائيل: "معهد واشنطن .٥٠

 وعدائية على   --إسرائيل دولة صغيرة في منطقة حيوية استراتيجياً        : روبرت بالكويل ووالتر سلوكومب   
وليس من المستغرب أن الشكوك حول الحكمة وراء العالقـة الوثيقـة بـين              .  من العالم  --نحو متزايد   

فمثل هـذه المخـاوف ربمـا تظهـر         . على السطح بين الحين واآلخر    الواليات المتحدة وإسرائيل تظهر     
. بصورة أكثر تكراراً ال سيما مع مرور الشرق األوسط بفترة من التقلب والتغيـر الـسياسي الكبيـرين                 

وحيث نبحث في مبررات الدعم األمريكي القوي إلسرائيل في السياق الحالي يؤكـد هـذا المقـال أنـه                   
وية للقيم واألخالق تقدم الدولة اليهودية فوائد جمة للواليات المتحدة ومصالحها           باإلضافة إلى األسباب الق   

  .الوطنية
وعلى مدى عقود شرح قادة أمريكيون بـشكل رئيـسي أسـس            . وكثيراً ما يغفل هذا الجانب من العالقة      

راطيـة  ، أي الديمق  "القـيم المـشتركة   "العالقة األمريكية اإلسرائيلية باالستشهاد بصورة صحيحة بـــ         
المشتركة للدولتين والخبرة المتبادلة في الكفاح من أجل الحرية والجذور في الثقافة والحضارة اليهوديـة               
المسيحية وااللتزام بحق األمم، كبيرة كانت أم صغيرة، في العيش بأمان وإظهـار إرادة الـشعوب فـي                  

  .الوقت نفسه
 يتعلق بدول أخرى لديها قيم سياسـية وثقافيـة          لكن بخالف الصيغ التي يستخدمها القادة األمريكيون فيما       

 فإن الحجج المؤيدة إلقامة عالقات قوية مـع         -- مثل بريطانيا وفرنسا     --مشتركة مع الواليات المتحدة     
إسرائيل عادة ما تشمل أيضاً أساس ثان عميق لجذور العالقة وهو المسؤولية األخالقية التـي تتحملهـا                 

 القيم المشتركة والمسؤولية    --ومعاً كان هذان المفهومان     . ودي الصغيرة أمريكا لحماية دولة الشعب اليه    
 الركيزتان التي بنت عليهما الواليات المتحدة عالقة ثنائية فريدة مع إسرائيل التـي تتمتـع                --األخالقية  

ل بدعم عميق وقديم من الشعب األمريكي، حيث توصف العالقات الثنائية بين البلدين بإجماع واسع من قب               
  ".غير قابلة لالنفصال"القادة السياسيين للحزبين الجمهوري والديمقراطي في الواليات المتحدة، بأنها 

ورغم كونه دقيقاً ومهماً بشكل ضروري إال أن هذا التوصيف لألساس الجوهري للعالقة بين الواليـات                
ية أال وهو المصالح الوطنية     المتحدة وإسرائيل غير كامل ألنه فشل في احتواء الجانب الثالث حاسم األهم           

وما تزال القيم المشتركة والمسؤولية األخالقية أسساً ثابتة        . المشتركة والعمل التعاوني لدعم تلك المصالح     
  .لتلك الروابط لكن العالقة تستند على قدم المساواة على هذا الساق الثالث الذي لم ينل حقه من االهتمام
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فداخل مجموعات الـسياسة الخارجيـة والـدفاع والتجـارة          .  خالفي وبالنسبة للبعض فإن هذا هو تأكيد     
واألعمال األمريكية يرى بعض القادة والمحللين عالقات الواليات المتحدة مع إسرائيل تقليدياً باعتبارهـا              
شارعاً ذا اتجاه واحد في المقام األول، حيث تحمي الواليات المتحدة إسرائيل دبلوماسياً وتوفر لها وسائل                

فاع عن نفسها عسكرياً لكن إسرائيل نفسها ال تساهم إال بالقليل وأحياناً ال تساهم بشيء أصالً للمصالح                 الد
  .القومية األمريكية

فعلى العكس من ذلك، نحن نعتقد أن لدى الواليات المتحدة وإسـرائيل قائمـة              . لكننا نرفض هذا التحليل   
إلسرائيلية تقدم مساهمات مباشـرة كبيـرة لهـذه         طويلة من المصالح الوطنية المشتركة، وأن األعمال ا       

-المصالح األمريكية، كما أن الحكماء من صناع السياسة وأولئك المعنيين بالسياسة الخارجية األمريكية              
 مع عدم نسيانهم قط أبعاد القيم المشتركة والمسؤولية األخالقية التي ال يمكن االستغناء عنها في هـذه                  -

  .بغي لهم أن يدركوا المنافع التي تقدمها إسرائيل للمصالح القومية للواليات المتحدة ين--العالقة الثنائية 
  المصالح الوطنية المشتركة

كقوة عالمية فإن للواليات المتحدة مصالح وطنية تشمل ما هو أبعد بكثير من الشرق األوسط األكبر لكن                 
وأما المصالح األمريكية التي تكتنف     . حدةتلك المنطقة هي من بين المناطق األكثر جوهرية للواليات المت         

  : هذه المنطقة الواسعة بشكل خاص فتشمل على ما يلي
  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة األسلحة النووية• 
  محاربة اإلرهاب واأليديولوجية اإلسالموية المتطرفة التي ينبثق عنها• 
   االقتصادية في المنطقةتعزيز عملية منظمة للتغيير الديمقراطي والتنمية• 
  معارضة انتشار النفوذ اإليراني ونفوذ شركاء إيران ووكالئها• 
  ضمان التدفق الحر للنفط والغاز بأسعار معقولة• 
  حسم النزاع العربي اإلسرائيلي من خالل عملية المفاوضات• 
  .حماية أمن إسرائيل• 

  :ومصالح إسرائيل الوطنية متطابقة تقريباً
  ار النووي وخاصة من جانب إيران أو عبر جماعات إرهابيةمنع االنتش• 
  "الجهاد العالمي"محاربة اإلرهاب والتطرف وما يصفه اإلسرائيليون بــ • 
  تعزيز االستقرار والتنمية طويلة األمد للديمقراطيات الليبرالية في الشرق األوسط األكبر• 
  . سالم مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتينالحفاظ على حدود آمنة مع جيرانها بما في ذلك اتفاق• 

وفي الحقيقة ليست هناك دولة أخرى في الشرق األوسط ذات مصالح وطنية يمكن تحديدها بأنها مصطفة                
  ].باستثناء إسرائيل[بمثل هذا القرب مع مصالح الواليات المتحدة 

هرة ال تقتصر على العالقة بـين       وحول القضايا الهامة، تختلف واشنطن والقدس بالفعل أحياناً، وهي ظا         
الواليات المتحدة وإسرائيل، كما تشهد على ذلك ثالثة أمثلة من أمثلة كثيرة سلكت فيها الواليات المتحـدة             
طرقاً مختلفة عن تلك التي اتبعتها أقرب الدولتان الحليفتان لها وهما بريطانيا وفرنسا مثالً أثنـاء أزمـة                  

 أو  ١٩٩٠اطأت االثنتان سراً إلبطاء أو منع توحيد ألمانيا في عـام             أو عندما تو   ١٩٥٦السويس في عام    
وربما تعزو الواليـات المتحـدة      . ٢٠٠٣مع فرنسا وألمانيا عندما عارضتا غزو أمريكا للعراق في عام           

وإسرائيل مستويات مختلفة من التهديد للتحديات التي يواجهانها فيقبالن درجات متفاوتة من المخاطر في              
وعلى مدى  . ك التهديدات مما ينشأ عنه اختالفهما في سبل تعزيز مصالحهما الوطنية المشتركة           معالجة تل 
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 في مواضيع تتـراوح مـن       -- بعضها أحياناً حادة     --عقود طالما كان لدى الطرفين فورانات سياسية        
ة العمل اإلسرائيلي االستباقي ضد المفاعل النـووي العراقـي وحتـى المبيعـات اإلسـرائيلية لألسـلح          

على أن أكثر الخالفات السياسية مشاكسة كان يتـصل بـاإلجراءات           . والتكنولوجيا العسكرية إلى الصين   
التي تؤثر على عملية السالم، وتلك هي الدبلوماسية التي تهدف إلى حل الكثير من الجوانـب المختلفـة                  

  .للصراع العربي اإلسرائيلي
عهد إدارة جيرالد فورد إلى المواجهـة حـول ضـمانات           العقابي للعالقات في    " إعادة التقييم "وبدءاً من   

القروض في عهد إدارة جورج بوش األب عندما التزم رؤساء أمريكيون وحكومات إسـرائيلية مختلفـة                
، ليس مـن    )أبرزها حكمة وشرعية بناء المستوطنات اإلسرائيلية     (بمواقف متعارضة حول قضايا رئيسية      

لكن أكثر تواتراً هي تلك الحاالت التـي عمـل          . اوين الرئيسية المستغرب أن تتصدر هذه الخالفات العن     
الجانبان فيها معاً بنجاح على مدى أكثر من ثالثين عاماً لتحقيق أهداف سياسية مشتركة وخاصة سلـسلة                 

  .المعاهدات واتفاقيات السالم التي كانت بمثابة حجر الزاوية للنفوذ األمريكي في المنطقة
حاالت تخلت فيها إسرائيل عن تفضيالتها السياسية لتتالءم مع تلك التي تفضلها            وتشمل هذه القائمة كذلك     

واشنطن مثل الموافقة على إصرار إدارة جورج بوش اإلبن على قيام الفلـسطينيين بـإجراء انتخابـات                 
 -- والتي ثبتت صحتها مـع األسـف         -- على الرغم من الشكوك اإلسرائيلية       ٢٠٠٦تشريعية في عام    

ومن خالل كل ذلك    . على غزة » حماس« بإشعال عملية تدميرية أدت في النهاية إلى استيالء          بأنها تخاطر 
تُظهر عقود من الخبرة أن الطرفين قد تعلما كيف يديرا خالفاتهمـا بمـا يخـدم مـصالحهما الوطنيـة                    

  .المشتركة
ألمريكية اإلسـرائيلية   وهذا التمازج في المصالح المشتركة كان هو الفكرة المهيمنة على العالقة الثنائية ا            

  .حتى فيما يخص القضية الصعبة وهي عالقات إسرائيل مع جيرانها العرب
  المساهمات اإلسرائيلية في المصالح الوطنية األمريكية

باإلضافة إلى عملية السالم وخارج إطارها، يقدم التاريخ أمثلة عديدة عن التصرفات اإلسرائيلية الخاصة              
  .ية للواليات المتحدةالتي أفادت المصالح القوم

فأثناء الحرب الباردة كانت أشهر عملية آنذاك هي سرقة إسرائيل الجريئة لرادار سوفيتي من مصر فـي                 
 والرد اإلسرائيلي اإليجابي على طلب الرئيس نيكسون بتسيير رحالت استطالع جوية وحشد             ١٩٦٩عام  

قديم إسرائيل معلومات اسـتخباراتية      وت ١٩٧٠قوات للمساعدة على كبح الغزو السوري لألردن في عام          
. ١٩٧٣ و   ١٩٦٧فنية حول العديد من أنظمة األسلحة السوفيتية التي تم االستيالء عليها خـالل حربـي                

 بما في ذلك قصف المفاعل      --وفي اآلونة األخيرة ساهمت جهود إسرائيل في مكافحة االنتشار النووي           
كما أن الهجوم الذي وقـع      . مصالح الواليات المتحدة   بصورة كبيرة ل   -- ١٩٨١النووي العراقي في عام     

 على المفاعل الذي قدمته كوريا الشمالية لسوريا، والذي لم تعترف به إسرائيل رسمياً قط، قد                ٢٠٠٧عام  
 وهي خطوة خطيـرة جـداً       --ضمن إيقاف تقدم بشار األسد نحو إنتاج سالح نووي في مرحلة مبكرة             

  . كوريا الشماليةباتجاه االنتشار النووي من جانب
 يـتم   --وفي عدد من المناسبات اتخذت إسرائيل أيضاً قرارات صعبة حيث تمالكت نفسها بعدم الـرد                

 وكان ضـبط    --أحياناً اتخاذ اختيارات سياسية بما يتعارض مع مصالحها وتوجهاتها الوطنية الصارمة            
هو الحال مع قرار إسرائيل بقبول طلب       كما كان ذلك    . النفس هذا مهماً للمصالح القومية للواليات المتحدة      

الواليات المتحدة بعدم الرد على هجمات صواريخ سكود العراقية أثناء حرب الخليج األولى حيث خـشي                
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وبالمثل فإنـه   . المسؤولون األمريكيون من أن يؤدي ذلك إلى انسحاب الدول العربية من التحالف الدولي            
ت إسرائيل على إنهاء بيع األسلحة والتكنولوجيـا العـسكرية          بعد خالف مستعر أحياناً مع واشنطن وافق      

اإلشكالية للصين ومن ثم حرمان نفسها من سوق كبيرة لصادراتها العسكرية المتقدمة عالميـاً ومـصدر                
  .للنفوذ مع بكين

  :على سبيل المثال. واليوم تتنوع المساهمات اإلسرائيلية للمصالح الوطنية األمريكية عبر نطاق واسع
ن خالل التدريبات والمناورات المشتركة، فضالً عن التبادالت حول العقيـدة العـسكرية، اسـتفادت               م• 

الواليات المتحدة في مجاالت التعاون لمكافحة اإلرهاب واالستخبارات التكتيكية والخبـرة فـي الحـرب           
  .٢٠١٢عام ومن المقرر القيام بأكبر مناورة أمريكية إسرائيلية على اإلطالق في ربيع . المدنية

تقوم التكنولوجيا اإلسرائيلية بتعزيز المصالح األمريكية، حيث تلجأ وكاالت األمن الداخلي والوكـاالت             • 
العسكرية األمريكية على نحو متزايد إلى التكنولوجيا اإلسرائيلية لحل بعض مـشاكلها التقنيـة األكثـر                

جال تقنيـات التـصوير الـسلوكي ألمـن         ويتراوح هذا الدعم من تقديم المشورة والخبرة في م        . إزعاجاً
ولطالمـا  . المطارات إلى الحصول على نظام الرادار التكتيكي الذي تنتجه إسرائيل لتعزيز حماية القـوة             

كانت إسرائيل رائدة في تطوير األنظمة الجوية للطائرات بدون طيار لجمع المعلومـات االسـتخباراتية               
مريكي في هذه التكنولوجيا والمبادئ وخبرتها فيما يخص        والقتال على حد سواء، حيث شاركت الجيش األ       

كما أن إسرائيل سباقة عالمياً في مجال التدابير الفعالة لحماية المركبات المدرعة والـدفاع              . هذه األنظمة 
ضد تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وتقنيات وإجراءات الروبوت، وتقاسمت جميعها مـع الواليـات              

  .المتحدة
الحيوي للتعاون في الدفاع الصاروخي، لدى الواليات المتحـدة عالقـة واسـعة ومتعـددة              في المجال   • 

. الجوانب مع إسرائيل التي تمثل شريكها األكثر حنكة وخبرة في هذا المجال البارز للواليـات المتحـدة                
دار  بما في ذلك النشر األمريكي في إسرائيل لنظـام الـرا           --فالدفاعات الصاروخية الوطنية إلسرائيل     

 سـوف تكـون     -- من األفراد العسكريين األمريكيين الذين يشغلونه        ١٠٠ وأكثر من    X-bandالمتقدم  
جزءاً ال يتجزأ من هيكل دفاعي صاروخي أكبر يطوق أوروبا وشرق البحر المتوسط والخليج الفارسـي                

 ولهـذا الـسبب     .الذي سيساعد على حماية القوات األمريكية وحلفائها عبر أنحاء هذه المنطقة الـشاسعة            
في وزارة الدفاع األمريكية المساهمة المميزة التي تقـدمها         " وكالة الدفاع الصاروخي  "امتدح مؤخراً مدير    

شبكة القيادة والتحكم اإلسرائيلية المتكاملة ومتعددة الطبقات للقدرة العسكرية األمريكية للدفاع ضد تهديـد              
  .الصواريخ اإليرانية

ن إسرائيل تحقق مكاسب كبيرة من المساعدات الماليـة األمريكيـة الـسخية             في حين أنه من المؤكد أ     • 
 إال أن لدى الصناعات العسكرية اإلسرائيلية كفـاءات         -- معظمها ينفق في الواليات المتحدة       --لجيشها  

وإحدى ثمار هذا النفع هي األهمية المتناميـة        . معينة فريدة من نوعها تعود بالنفع على الواليات المتحدة        
لبضائع الدفاع اإلسرائيلية بالنسبة للجيش األمريكي حيث استفادت الواليات المتحدة من إتاحـة القـدرات      

وإجماالً فقد زادت قيمة المشتريات     . رئيسية في التكنولوجيا العسكرية   " تخصصات"اإلسرائيلية الفريدة في    
لعقد الماضي من أقل من نـصف       األمريكية السنوية من مواد الدفاع اإلسرائيلية بشكل مطرد على مدى ا          

ومن بين معدات الدفاع اإلسرائيلية     .  مليار دوالر اليوم   ١.٥مليار دوالر في أوائل األلفينيات إلى حوالي        
المتقدمة التي يستخدمها الجيش األمريكي أنظمة الطائرات بدون طيار قصيرة المدى التي شهدت الخدمة              

داف بدقة في مئات من طائرات الهجوم في القـوات الجويـة            في العراق وأفغانستان، وأدوات تحديد األه     
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والبحرية والمشاة البحرية، ومنظار ثوري محمول على خوذة الذي يعد قياسياً تقريباً في جميع طـائرات                
الخطوط األمامية المقاتلة في القوات الجوية والبحرية، والدروع المنقذة للحياة المركَّبـة فـي آالف مـن                 

التي استخدمت في العراق وأفغانستان، ونظـام       " المقاومة لأللغام المحمية من الكمائن    "ة  المركبات المدرع 
وعالوة على  . بنادق للسفن البحرية للدفاع من مسافة قصيرة ضد الزوارق ومجموعات القوارب الصغيرة           

 وهـي   --يل  إلسرائ" القبة الحديدية "ذلك، تعمل الشركات األمريكية واإلسرائيلية معاً إلنتاج مشترك لـ          
  .أول نظام مضاد للصواريخ في العالم أثبت فعاليته القتالية

التعاون في مجالي االستخبارات ومكافحة اإلرهاب هو عميق وواسع حيث تعمل الواليـات المتحـدة               • 
» القاعـدة «وتنظيم  » حزب اهللا «و» حماس«وإسرائيل على تعزيز مصلحتهما المشتركة في دحر إرهاب         

ية إليه عن طريق تبادل المعلومات ودعم األعمال الوقائية وردع التحـديات وتنـسيق              والجماعات المنتم 
والتعاون حول أهداف مـشتركة     " القوات الخاصة المشتركة  "كما أن تدريب ومناورات     . استراتيجية شاملة 

 هـذه   والتعاون الوثيق بين الوكاالت األمنية األمريكية واإلسرائيلية ذات الصلة تشهد جميعها على قيمـة             
  .العالقة

وبشكل أعم، إن إسرائيل هي شريكاً كامالً في العمليات االستخباراتية التي تفيد كال البلدين مثل الجهود                • 
الرامية إلى اعتراض تمويل إيران بقطع غيار لبرنامجها النووي أو منع تهريب األسـلحة فـي البحـر                  

د الشاملة ألجهزة االستخبارات األمريكية من      وتعزز هذه العالقة الحميمة الجهو    . األحمر والبحر المتوسط  
خالل إتاحة الفرصة لواشنطن للوصول إلى مجموعة فريدة من القدرات اإلسرائيلية لجمـع المعلومـات               
وتقييمها بخصوص دول وقضايا رئيسية في المنطقة، باعتبار أن إسرائيل قادرة على تركيـز المـوارد                

وقد كان ذلك هو الحال علـى سـبيل         . صوى للواليات المتحدة  واالهتمام على أهداف معينة ذات أهمية قُ      
المثال عندما قامت إسرائيل بتمرير أدلة فوتوغرافية دامغة إلى الواليات المتحدة بأن سـوريا بمـساعدة                

وحيث تنضج وتتحـسن    . مفاعل النتاج البلوتونيوم  " تشغيل"كوريا الشمالية قد خطت خطوات واسعة نحو        
على سبيل المثال أنظمة األقمار الصناعية      (المعلومات االستخبارية االستراتيجية    قدرات إسرائيل في جمع     

فإن هذا التعاون وتبادل المعلومات االستخبارية وتحليلها سوف يخدم المـصالح           ) والطائرات بدون طيار  
  .القومية األمريكية بصورة متزايدة

ون مخاطر آنية وواضحة علـى المـصالح        ونظراً لكون إيران وحلفائها في الشرق األوسط األكبر يمثل        • 
 يلعب دوراً هامـاً فـي التـصدي لهـذه           -- وهو األقوى في المنطقة      --األمريكية فإن جيش إسرائيل     

إن قـدرة   . وإلى حد ما إيران نفسها    » حزب اهللا «التهديدات التي تفرضها على وجه الخصوص سوريا و         
رية لعناصر إقليمية مزعزعة لالسـتقرار إنمـا        القوات المسلحة اإلسرائيلية على ردع الطموحات العسك      

 ألعـداء الواليـات     -- وقويـة    --تعزز المصالح الوطنية األمريكية ألنها تقدم قدرة عسكرية إضافية          
  .المتحدة المشتركين لمقاومة عدوانهم

وبالنظر إلى المستقبل فإن خبرة إسرائيل على المستوى العالمي في اثنين مـن المجـاالت الـشديدي                 • 
والمرونـة  " الـسيبراني " وهما تخطيط وتنفيذ الـدفاع اإللكترونـي         --همية في شؤون األمن القومي      األ

وإسرائيل نفسها هي مكان رئيسي يمكن      .  سوف تعود لصالح الواليات المتحدة بشكل متزايد       --الوطنية  
 هو منصوص عليـه     للواليات المتحدة أن تبني فيه شراكة دائمة لمحاولة تأمين الممتلكات السيبرانية كما           

ومع تكنولوجيـا المعلومـات المتقدمـة       . لإلدارة األمريكية " االستراتيجية الدولية للفضاء األلكتروني   "في  
عالمياً التي طورتها واألبحاث والتطوير وقدرات األمن السيبراني فإن إسرائيل ستكون العباً أكثر أهمية              
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ماية البنية التحتية الوطنية األمريكية الحساسة      من أي وقت مضى في جهود تأمين الفضاء األلكتروني وح         
ومن خالل أنشطة كبريات الشركات األمريكية القائمة في إسرائيل أو ترخيص           . ضد أي هجوم الكتروني   

التقنيات اإلسرائيلية في الواليات المتحدة فإن تفوق إسرائيل في األمن السيبراني يفيد بالفعل البنية التحتية               
 مثل الخدمات المصرفية واالتصاالت والمرافق العامة والنقل واالتـصال باإلنترنـت            األمريكية الحساسة 

وإذا كانت هناك أمكانية إلدارة المخاوف األمنية لكال الطرفين فإن بوسع إسـرائيل أن تـصبح                . عموماً
مـت بهـا    شريكاً رئيسياً في جهود استغالل التطبيقات العسكرية للقوة السيبرانية، بنفس الطريقة التي أقا            

وأخيراً، واعتماداً على خبرتها فـي      . الدولتان عالقات تعاونية في مجالي االستخبارات ومكافحة اإلرهاب       
بناء اقتصاد مزدهر وديمقراطية قوية على الرغم من عقود من الصراع واإلرهاب فإن لـدى إسـرائيل                 

في التعامل مع التهديدات اإلرهابية     دوراً لتلعبه في مساعدة الواليات المتحدة على تعميق مرونتها الداخلية           
  .داخل الواليات المتحدة ومكافحتها وتأثير الكوارث الطبيعية

 بخالف دول الشرق األوسط األخرى التي تُعتبـر         --وفي سياق سياسي من المهم أن نذكر أن إسرائيل          
نباً أية انتفاضـة     هي بالفعل نظام ديمقراطي مستقر لن تكتسحه جا        --حكوماتها شركاء للواليات المتحدة     

وعالوة . مفاجئة أو ثورة عارمة، وهي الحقيقة التي ربما تصبح أكثر أهمية في الفترة المضطربة القادمة              
على ذلك، ورغم كل مشاجراتنا المتكررة إال أن شعب وسياسيي إسرائيل لديهم نظـرة قويـة وراسـخة                

وهكذا فـإن دعـم إسـرائيل       . إلسرائيليموالية للواليات المتحدة التي تحظى بشعبية واسعة بين الشعب ا         
للمصالح القومية للواليات المتحدة مضفَّر بدقة داخل نسيج الثقافة السياسية الديمقراطية اإلسرائيلية، وتلك             

  .هي مزية حاسمة غير قائمة حالياً في أية دولة أخرى في الشرق األوسط األكبر
 هي أكثر قيمة للواليات المتحدة من الدعم األمريكـي  نحن ال نقول بأن مساعدة إسرائيل للواليات المتحدة   

إلسرائيل بل وال نُنكر أن ثمة تكاليف تدفعها الواليات المتحدة في العالم العربي وغيره بـسبب دعمهـا                  
- وأحيانا غير كاملين     --إلسرائيل كما أن ثمة تكاليف تدفعها أمريكا لدعمها أصدقاء آخرين محاصرين            

 وحتـى تـايوان     ١٩٩١-١٩٩٠بية أثناء الحرب الباردة واستمراراً بالكويت فـي          بدءاً من برلين الغر    -
ومع ذلك، فإننا على قناعة بأنه من خالل التقييم النهائي نجد أن الطرق الكثيرة التي تعـزز مـن                   . اليوم

وق تلك  خاللها إسرائيل المصالح القومية للواليات المتحدة والمنافع التي تقدمها إسرائيل لتلك المصالح، تف            
  .التكاليف الفعلية بشكل ملحوظ

وعلى وجه التحديد، نحن نعتقد أن بإمكان أن تكون للواليات المتحدة عالقات قوية ومثمرة مـع الـدول                  
كما نرى أن الدعم    . العربية وغيرها من الدول المسلمة في الوقت الذي تعزز تعاونها الوثيق مع إسرائيل            

 فـي اسـتهداف     -- بل ربما ال يكون مطروحاً أصالً        --ئيسي  األمريكي إلسرائيل ليس هو السبب الر     
إن التزام الواليات المتحدة الطويل األمد إلسرائيل لم يمنع من          . اإلرهابيين اإلسالمويين للواليات المتحدة   

تطوير عالقات وثيقة مع دول عربية تدرك جيداً أنه مهما كان حجم الخالف حـول الـدعم األمريكـي                   
كما لم يجعـل    .  تستفيد من وجود عالقات طيبة مع الواليات المتحدة حول قضايا أخرى           إلسرائيل إال أنها  

هذا االلتزام الدول العربية المصدرة للنفط أقل إدراكاً بأن مصلحتها االقتصادية واالستراتيجية تكمن فـي               
مة عالمياً من   تدفق مستقر بشكل معقول للنفط إلى األسواق العالمية أو تطلعها لشراء معدات عسكرية متقد             

  .الواليات المتحدة أو االستفادة من مزايا الحماية األمريكية ضد العدوان اإليراني أو غيره
وللتعبير عن ذلك بصورة مختلفة دعونا نسأل هل كانت السياسات السعودية تجـاه الواليـات المتحـدة                 

ة دائمة مع إسرائيل بسبب     ستتحول إلى شكل مختلف تماماً من الناحية العملية لو دخلت واشنطن في أزم            
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القضية الفلسطينية بحيث تنحدر العالقة فيها إلى هبوط حاد ومستمر؟ هل كانت الرياض ستخفض أسعار               
النفط؟ هل كانت ستتوقف عن التحوط لمراهناتها اإلقليمية فيما يتعلق بمحاوالت الواليات المتحدة إجبـار               

انت ستعتبر السياسة األمريكية الحالية تجاه أفغانستان       إيران على تجميد برنامجها لالسلحة النووية؟ هل ك       
أكثر إيجابية؟ هل كانت سترى تشجيع الواليات المتحدة للديمقراطية في الشرق األوسط باستحسان أكبر؟              
هل كانت ستميل بصورة أكثر إلى إصالح إجراءاتها الحكومية الداخلية للتوافـق بـصورة أكثـر مـع                  

على أقل  " محل شك "حكم إيجابياً على اإلجابات على كل هذه األسئلة بكونها          التفضيالت األمريكية؟ نحن ن   
  .تقدير

ضد الواليات المتحدة بوصفها صـديقة      " الشارع العربي "وعالوة على ذلك، ورغم الهجمات الشعبية لـ        
 والتجارة  إلسرائيل إال أن أمريكا ما تزال أيقونة جاذبة للشباب العرب في الثقافة الشعبية ومجاالت التعليم              

ورغم كون القلق من إسرائيل حقيقياً إال أنه ما يزال يحظى بأولوية منخفضة فـي معظـم                 . والتكنولوجيا
للفساد المستـشري علـى رأس      ] التصدي[الرأي العام العربي حيث تأتي االهتمامات بالتقدم االقتصادي و        

  .األولويات
  نحو تعاون أمريكي إسرائيلي أعمق

أن العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل هي ركيزة مهمة للمـصالح القوميـة             خالصة هذا التحليل هي     
  .وهناك إمكانية كبيرة لزيادة المنافع األمريكية عبر تعاون أعمق. األمريكية

  :ففي هذا السياق
ينبغي على القادة السياسيين األمريكيين من البيت األبيض إلى الكونغرس أن يوسعوا النقاش الـوطني               • 

السياسة األمريكية نحو الشرق األوسط لتشمل دور العالقة بـين الواليـات المتحـدة وإسـرائيل                حول  
أن توضع  " المصالح القومية األمريكية  "وتستحق  . باعتبارها ركيزة استراتيجية للمصالح القومية األمريكية     

  .لعالقة الثنائيةكمبررات أساسية ل" المسؤولية األخالقية"و" القيم المشتركة"على قدم المساواة مع 
ينبغي أن تسعى الحكومة األمريكية إلى تحقيق أقصى قدر من المزايا التي يمكن أن تجنيها الواليـات                 • 

مثـل المجـال    (المتحدة من التعاون مع إسرائيل وأن توسع من الشراكات سواء في المجاالت التقليديـة               
  ).لكترونية والمرونة الداخليةمثل الحرب األ(أو في مجاالت جديدة ) االستخباراتي والعسكري

ينبغي لمجموعات األمن والسياسة واالستراتيجية األمريكية أن تنخرط بجدية أكبر فيما يخص بالجوانب             • 
االستراتيجية للعالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل والمتمثلة بكيفية التطوير المستمر للعالقات الثنائيـة،             

  .أمريكية وطنية أكبروترقية هذه العالقة لدعم مصالح 
وعند النظر إلى جميعها سوية، فإن هذه اإلجراءات سوف تضمن أن تُرى العالقات األمريكية اإلسرائيلية               
ليس فقط باعتبارها السبيل الدبلوماسي للتعبير عن القيم الراسخة والوفاء بالمسؤولية األخالقية للواليـات              

  .لح القومية األمريكيةالمتحدة ولكن أيضاً كوسيلة مهمة لتعزيز المصا
  ١/١١/٢٠١١ لسياسة الشرق االدنى، واشنطن، معهد واشنطن

  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٣٢ص                                     ٢٣٣١:                العدد٢٦/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

  لتفعيل سالح الهجمات االلكترونية؟" إسرائيل"لماذا تلجأ  .٥١
  عدنان أبو عامر.د

طالبت أوساط إسرائيلية عاملة في مجال حماية المعلومات بمهاجمة القوى المعاديـة للكيـان باسـتخدام                
ألنها تعبر عن سـاحة الحـرب       ، "فيروس بدل قنبلة  ، سايبر بدل طائرة  "ية وفقاً لقاعدة    الحروب االلكترون 

  .ومن الممكن التوصل فيها إلنجازات عمالنية ال مثيل لها، المتطورة في السنوات األخيرة
وقالت أن ذلك يتم في الغالب من خالل افتعال أخطاء مقصودة في أنظمة الحواسيب المعاديـة، بـاللجوء               

تُشن هجمات كثيرة على تلك المواقع بطريقة تمنع عملها، أو بدالً مـن             ، صنة االنترنت من كل مكان    لقرا
ويمكن أن نرى ارتفاعاً بحجمهـا، خاصـة تجـاه       ، ذلك اختراقه، وتدميره، وهما طريقتان ليستا معقّدتين      

من خالل الدخول   ، المواقع األمنية السياسية، مشيراً إلى أسلوب هجومي آخر ومألوف كثيراً هو التجسس           
  .إلى الشبكات، واستخراج معلومات

الضابط السابق في هيئة االتصاالت المحوسبة الرئيسي في الجـيش أن           ، "شموئيل كينان "من جهته، قال    
وتوصل لنتيجة مفادها أن هناك حاجة لتأسيس جهـاز         ، الهيئة قامت بتحليل التهديدات االلكترونية القائمة     

، لـيس علـى     "إستراتيجية وفعالة " في مجال السايبر، بعد أن باتت ساحة حرب          لكيفية الحماية، والهجوم  
إنما الميـدان   ، صعيد الجنود الجالسين أمام الحواسيب، ويبقون أعينهم مفتوحة كي ال تتسلّل أيدي غريبة            

الحربي الحقيقي هو الدفاع والهجوم، وال يجدر أن نُهزم فيها، حيث تضم عناصر لالتصاالت المحوسـبة                
وعلى رأسهم ضابطان برتبة عقيد، مسئولة عن الحماية، ومنع جهات خارجية من اختراق             ، استخباراتو

  ".العبو الهجوم"آخرون هم ، حواسيب الجيش
  المنظومات الدفاعية** 

هجوم، ودفاع، وهي أبعاد مناسبة جـداً       ، جمع معلومات :  مجاالت ٣هناك  " السايبر"في حروب   : وأضاف
، ألن الجيش يعتزم توفير حماية جيدة للشبكات، وتشغيل هجمـات سـبرانية             "ائيلإسر"لمفهوم األمن في    

ـ     ، "طاقم أحمر "خاصة به، كما أسسوا في مركز الشيفرة واألمن          ، "عدو"يعمل بشكل مماثل لسالح الجو ك
  ".ودوره اختبار المنظومات الدفاعية

" تلفيـوت "هم خريجي البرنامج الرائع     يعملون يومياً، معظم  ، كما أن عشرات الجنود والضباط األكاديميين     
لتحدي مجال حماية معلومات في الشبكة العسكرية بشكل هام، وقال ضابط شغل في             ) حصن(الذي يعني   

ويجب تنـسيق بـدائل     ، السابق منصباً أساسياً في الهيئة إن األمر يتعلق بمجال يتطور بشكل سريع جداً            
 نقاط الضعف، ألنه في حالة االستهداف االلكتروني        دفاعية قبل أن تتمكن جهات أخرى معادية من كشف        

  .لكن حجم األضرار قد يكون هائالً، ال تقع إصابات في األرواح
ـ   " بنيامين نتنياهو "وفي شهر أيار مايو الماضي، أسس رئيس الحكومة          هيئـة الـسايبر    "ما بات يعرف ب

لتحتية األساسية إزاء هجمات الـسايبر      زيادة قدرات دفاع الدولة عن منظومات البنى ا       "، وأساسها   "القومية
فقد عرف رئيس الواليات المتحـدة      ، األولى التي عملت بهذا المستوى    " إسرائيل"، حيث لم تكن     "المعادية

، هذا التهديد، بأنه أحد أخطر األمور على األمن القومي للواليات المتحدة وعلى اقتصادها            " باراك أوباما "
، وتأسـست هـذه     "ساحة حربية "بأنها  " السايبر"الدفاع األميركية ساحة    وفي العام الماضي عرفت وزارة      

  .ألمانيا وبريطانيا تعمل بنفس االتجاه، وكذلك فرنسا، "مايكل هايدن"القيادة برئاسة الجنرال المتقاعد 
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  ساحة الحرب الجديدة** 
مـن  " دافيد سـيمان  "و، من معهد بحوث األمن القومي    ، "شموئيل أيفن ."وقبل عدة أشهر، حلّل المحققان د     

، وقاما بإحصاء سلسلة من المميزات لساحة       "السايبر"طبيعة الحرب في مجال     ، معهد البحث االستخباراتي  
اسـتخدام  ، قدرة عمل سـرية ، قدرة عمل سريعة قريبة من سرعة الضوء     : الحرب الجديدة من حيث أنها    

  .خطر بسيط على الحياة البشرية، سالح يعتبر فتاكاً
والواليـات  " إسرائيل"ألحداث االلكترونية المثيرة لالهتمام التي حصلت في إيران، ونُسبت إلى           أما أحد ا  

الفيـروس نُـسقت لـضرب      "أن الدودة   " سيمنتك"المتحدة، فقد كشف تقرير مفصل أعدته شركة التأمين         
أن األمر  " أيفن"محوالت تردد محددة مركّبة على أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وأوضح            

للمرة األولى يتجه العمل في مجال السايبر إلـى         ، يتعلق بحادث محكم، من خالل لجوئه لوسائل متطورة       
على سبيل المثل إلقـاء     ، بعبارة أخرى هناك تأثير نتج حتى اآلن من خالل العمل الحركي          ، العالم المادي 

بما في ذلك   ، أن يتسبب بضرر كبير   يظهر هذا الحادث كيف يمكن لهجوم إلكتروني        ، قنبلة، ووفق كالمه  
  .الجانب االستراتيجي

على ، فقد تقرر تأسيس عدد من المهن الجديدة      ، في الجيش الصهيوني  " السايبر"وكجزء من استعداد هيئة     
حيث يتم تدريب الجنود في كلية شعبة االتـصاالت المحوسـبة، ويمكـن             ، "حماية السايبر "سبيل المثال   

أن " كينـان "، ويروي العميد في االحتيـاط       "مهاجمي السايبر "قة يدرب الجيش    االفتراض أنه بهذه الطري   
تحديد مكان الجنود الذي يعملون في هيئة السايبر يتطلب تفكيراً عميقاً، فهنـاك أوالد عبـاقرة يمكـنهم                  

  .أفضلية كبيرة" إسرائيل"اختراق أي أمر، هذا يعطي لـ
تجري المواجهات والحـروب    ، ش في عصر آخر تماماً    نحن نعي : ولهذا ختم ضابط رفيع المستوى قائالً     

سـيدار  ، ومع مرور الوقت سنرى مناورات برية وغارات جوية أقـل         ، بصورة مختلفة لما هو معروف    
الميدان الحربي من داخل غرف العمليات التي يجلس فيها جنود وضـباط ببـدالت عـسكرية رسـمية،           

وهذا ، ستُحبط تهديدات ، لكن في نهاية المطاف   ، ههكذلك الردع سيغير أوج   ، والحسم سيكون أقل وضوحاً   
  .األمر األساسي الذي يطمح إليه الجميع

  ٢٦/١١/٢٠١١، الرسالة، فلسطين
  
  الحق الفلسطيني بين القوة واالستجداء .٥٢

  مصطفى يوسف اللداوي.د
 كـانوا   كم كان الفلسطينيون يتوقون إلحساس العزة والكرامة في اجتماعات األمم المتحدة بنيويورك، فقد            

يتمنون أن يكون حالهم مغايراً، وشكلهم مختلفاً، ووفدهم موحداً، وخطابهم آخر، ومفرداتهم تزخر بمعاني              
العزة والكرامة والزهو والكبرياء، تتطلع إليهم األمم، ويطمح أن يلتقيهم الرؤسـاء والملـوك ورؤسـاء                

ح عالقات دبلوماسية مع بالدهـم،      الوفود، ويتطلعون لنيل صداقتهم وكسب ودهم، واالتفاق معهم على فت         
يحيط بهم الصحفيون واإلعالميون، ويالحقونهم في كل مكان، وتتدافع أمامهم وسائل اإلعالم، وتـنعكس              

  "..الكاميرات"على وجوههم أضواء آالف العدسات و
في عقر  فقد كان أمل الشعب الفلسطيني أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه نواب عنهم إلى مقر األمم المتحدة                  

الواليات المتحدة األمريكية ليعلن من هناك استقالل فلسطين كلها، وانضمامها إلـى المنظمـة الدوليـة،                
عضواً في األسرة الدولية بكامل مواصفات العضوية، يجلسون جنباً إلى جنب على مقاعد األمم المتحـدة                
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المتحدة العلم الفلسطيني، ويـزين     مع مندوبي وممثلي الدول العربية واألجنبية، ويرتفع على منصة األمم           
منصات مقاعدهم علم بالدهم الذي يستحق أن يكون له مكان بين األعالم، ومتسع على سـاريات األمـم                  

  .المتحدة
الفلسطينيون يتمنون اليوم الذي يعلنون فيه استقالل بالدهم، وتحرير أرضهم، وعودة أهلهـم، وانـدحار               

      من أيام فلسطين المجيدة، إليه يتطلع أهلها، ومـن أجلـه يقـاومون           عدوهم، وتطهير مقدساتهم، فهذا يوم
ويقاتلون، ويضحون ويقدمون، ولكن الفرق كبير بين استجداء الحق وسؤاله وبين نزعه بالقوة، واستالله              
بالمقاومة، وفرضه باإلرادة والتصميم والتحدي، فما يمنح بالسؤال واالستجداء هو الفضل الذي ال يحـب               

 مانحه، وال يرغب في الحفاظ عليه، وقد يكون زاهداً فيه، وحريصاً على التخلص منه، أما ما                 أن يستبقيه 
ينتزع بالقوة، ويصبغ نازعه بالدم فهو األنقى واألعز، واألغلى واألنفس، وهو محط االفتخار واالعتزاز،              

  ...ومنبع االحترام والتقدير
مم المتحدة بشكٍل آخر، وأن يكون لسانهم ترجمانـاً         وقد كان بإمكان الفلسطينيين أن يقفوا على منصة األ        

للمقاومة التي تعبد لهم الطريق، وتيسر عليهم المهمة، وتجلب لهم الهيبة والتقدير واالحترام، وأن يكـون                
اعتراف دول العالم بهم التزاماً بالحق، ونزوالً عند واقع المقاومة، وإرادة القوة، ويقين اإليمـان، وكـان                 

 العالم أن يحترموا قرارهم، ويقدروا مطلبهم، وينفذوا إرادتهم، ويخضعوا لهـا ملـزمين            على ممثلي دول  
غير مختارين، فما تحققه القوة وتصنعه المقاومة يختلف في كل شيء عما يستجدى بسالمٍ وحـوارٍ مـع                  

ـ                واثيقهم أقوامٍ ال يملكون الحق بالتفاوض على ما ال يملكون، وإذا فاوضوا يكذبون، ويحنثون بأيمانهم وم
  .وال يوفون، ويتآمرون ويخونون، ويغدرون وال يلتزمون

فرقٌ كبير بين عدوٍ يهرب من الميدان ويفر من المواجهة، ويخشى بأس المقاومة وشدة رجالها، ويـدفع                 
من أمنه وحياة مواطنيه، ويتعرض استقراره للفوضى، وسمعته للتـشويه، وتتهـدد مـصالحه وتهتـز                

ل وجوده، فتراه يبحث عمن ينقذه من مأزقه، وينتشله من حمأته، ويـسعى             مؤسساته، ويخشى على مستقب   
لخالصه من أزماته، وقد نالت منه المقاومة فأوجعته، وأصابته في سمعته فكسرت سيفه، وثلمت سالحه،               
ونزعت عن جيشه القدرة على الترويع والتخويف والردع واإلرهاب، فأصبح باإلمكان هزيمته، وتجريده             

إضعاف قدرته، فتراه يسعى للقبول بأي حل، واالستسالم أمام الخصم، والنجاة من مـستقبٍل              من هالته، و  
محتومٍ ينتظره، إذ إن الشعوب ال تقهر، واألمة ال تهزم، والمقاومة ال ينكسر أهلها، وال يـذل رجالهـا،                   

له حبـل   ولكنه ينجو من كل مآزقه، ويخرج من كل أزماته، ويتنفس الصعداء عندما يجد خصمه قد مد                 
النجاة وألقى إليه بطود اإلنقاذ، وتخلى عن مقاومته، وألقى سالحه، وامتنع عن مواجهته، وسعى لتنظيف               
سمعته، وتطهير صفحته، وجلب الرضا الدولي له، وأبقى له على صورة جيشه قوياً رادعاً، ورضي بأن                

رف بدولته التي سيتفـضل بهـا       يتسول منه، ويقبل بالحلول التي يمليها عليه، ويرجوه أن يقبل به، ويعت           
  .عليهم، وهو غاية ما يتمناه العدو، وأكثر مما كان يحلم أن يحققه

كثيرةٌ هي أمثلة الشعوب التي سبقت، وذهبت إلى األمم المتحدة وعواصم القرار الدولية، وجلـست فيهـا         
لها يحملون بنادقهم،   على مقاعد الحوار والمفاوضات بينما كانت مقاومتها مستعرة، وثورتها ملتهبة، ورجا          

ويضغطون بأصابعهم على الزناد، ال يتكلون على المفاوضات، وال يأملون في العدو ومن حالفه، وإنمـا                
يعتمدون بعد اهللا على شعوبهم وقدراتهم ومقاومتهم، فهي أقدر على نيل الحقـوق واسـتعادة المقدسـات                 

 طاولة المفاوضات، وما ينتزع بالمقاومـة       وتحرير األرض، وما يتحقق بالقوة أكثر بكثيرٍ مما يمنح على         
أشرف مما تقيده االتفاقيات والمعاهدات، وما تفرضه اإلرادة أدعى إلى االحترام وأسرع في االعتـراف،               
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وأبلغ في التعبير، وأقدر على إسكات حلفاء العدو وأنصاره، وإجبارهم على التخلي عن العدو الذي يعتمد                
، ويقاتل بسالحهم، ويعتدي باسمهم، ويرهب اآلخرين بقوتهم، ويبطش         عليهم ويركن إليهم، ويستقوي بهم    

  .بطائراتهم وصواريخهم وآلتهم العسكرية المدمرة، وال يخشى على نفسه وشعبه اعتماداً عليهم
كم كنا نتمنى أن تكون كلماتنا في األمم المتحدة كلمات عزة، ومفردات قوة، وتعابير نصر، وانعكاسـات                 

ا األمم وتستمع إليها الشعوب، يرتفع فيها صوتنا، ونصدح به في كل الدنيا، بـصوت               مقاومة، تصغي إليه  
عاٍل هادرٍ مزلزٍل تسمعه الجوزاء في أبراجها، واألبراج في عليائها، فاالسـتقالل لـدينا حلـم وأمـل،                  

س، والتحرير لدينا غاية وهدف، والعمل من أجلهما فرض وواجب، ولكننا نريده اسـتقالالً يرفـع الـرأ                
ويشرف الوطن، ويحافظ على األرض، ويتمسك بالثوابت، وال يفرط في القيم، وال يتنازل عن الحقـوق،                
ويفرض شروطه، ويثبت استعالءه، ويجبر العدو ومن حالفه على الندم، ويحـذره مـن مغبـة النكـول                  

مة، يخشى العدو   والنكوص واالنقالب على االتفاق والعهود، فتكون دولتنا مصانة بالقوة، محفوظة بالمقاو          
المساس بها، أو االعتداء عليها، تلك هي فلسطين التي إليها ننتمي، وإلـى اسـتقاللها نتطلـع، وعلـى                   

  . االعتراف بعضويتها نعمل
  ٢٥/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  الربيع العربي وانتخابات الرئاسة الفلسطينية .٥٣

  آفي يسسخروف
 المسلمين في مصر، بعد انجاز حزب النهضة في تونس، سيؤثر           يمكن التقدير بان انجازا كبيرا لإلخوان     

. أيضا على وضع حماس في الرأي العام الفلسطيني ويخلق إحساسا بعصر جديد في الـشرق األوسـط                
  .»شتاءا إسالميا«الربيع العربي سيصبح 

  ذكرى عرفات
صف فعل فعلـه وإلـى      الطقس العا . األمطار الغزيرة التي هطلت يوم األربعاء لم تشوش الحركة وحدها         

االحتفال الذي عقد في رام اهللا، في الذكرى السابعة لوفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لم يصل                 
  .ربما ألف. سوى بضع مئات من األشخاص

المنظمون، الذين فهموا بأنه ينتظر طقس عاصف، قرروا أن يعقدوا الحدث هذا العام في قاعة كرة السلة                 
وامتثلت قيادة فتح هناك لسماع رئيس السلطة محمود عبـاس          . لشباب في حي الطيرة   في مركز رياضي ل   

 تشرين الثاني كموعد للقاء القمة بينه وبين رئـيس المكتـب            ٢٣خليفة عرفات يذكر تاريخ     ) ابو مازن (
في هذه المرحلة يبدو أن الرجلين سيتفقان على إجراء االنتخابات للبرلمان           . السياسي لحماس خالد مشعل   

  . وتعيين رئيس الحكومة االنتقالية، الذي ليس سالم فياض٢٠١٢والرئاسة في شهر ايار 
أبو مازن امتنع عن التطرق في االجتماع لبرامجه السياسية، ولكن في ضوء تصريحاته الماضية، لـيس                

ى إلـى   ، سيسع ٧٦لديه النية للتنافس في االنتخابات القادمة على الرئاسة ويمكن التقدير بان عباس، ابن              
  .اعتزال منصبه بعد سبع سنوات

  عباس وعرفات
وبينما اتهمت إسرائيل األخير بأنه يمكنه أن يتوصل إلى         . غير قليل قيل عن المقارنة بين عباس وعرفات       

بعد أن جمع غير قليل من القوة والمكانة . السالم ولكنه ال يريد، فقد زعم أن عباس يريد ولكنه ال يستطيع       
  .»ال يريد وال يستطيع«، أصبح عباس في نظر حكومة إسرائيل الحالية في الضفة على األقل
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بالغ وزير الخارجية افيغدور ليبرمان إذ جعل من عباس في واحد من تصريحاته العدو األكبر للمـسيرة                 
يحتمل أن يكون مـن     . ليبرمان، دون أن يقصد، عزز مكانة عباس في نظر الجمهور الفلسطيني          . السلمية

صحيح أنه تعب ومتآكل وأوضح بأنه ال يريد والية أخرى، ولكن فـي             .  بعد تأبينه سياسيا   السابق ألوانه 
ضوء الوضع السياسي اإلشكالي لفتح، يمكن االفتراض بأنه سيمارس عليه ضغط هائل في نهاية المطاف               

  .سيجعله يغير موقفه ويحوله إلى المرشح الرائد للرئاسة
  فوز حماس

أوال، .  عرضها في حالة انتخابات ديمقراطية بدون عباس ال تبشر بالخير          جملة السيناريوهات التي يمكن   
إذا ما منعتها، فمـرة     . ليس واضحا إذا كانت إسرائيل ستسمح بعقد االنتخابات وال سيما في شرقي القدس            

وعلى فرض أن االنتخابات ستنطلق بالفعل، يوجد دوما احتمال بـان           . أخرى ستتعرض النتقاد دولي حاد    
ليس واضحا مـاذا سـتفعل      . اس، ليس فقط في التنافس على البرلمان بل وعلى الرئاسة أيضا          تنتصر حم 

  .عندها دولة إسرائيل فالحديث يدور عن قرار ديمقراطي لجمهور كامل
االستطالعات تبين تفوق فتح، حتى بعد      . احتماالت فوز حماس في االنتخابات للبرلمان ليست كبيرة حاليا        

 من المتوقع فقط    ١.٠٢٧ سجينا من أصل     ٤٧٧ذلك، فالزخم الذي بدأ مع تحرير       ومع  . إنهاء صفقة شليط  
  .أن يحشد الزخم مع استكمال الصفقة كلها وبعد انتهاء ثالث جوالت االنتخابات للبرلمان المصري

  مروان البرغوثي
 فضال عن عباس ال يوجـد فـي       . المشكلة االكثر حدة من حيث فتح، تدور حول مرشح المنظمة للرئاسة          

السيناريو األكثر معقولية هي أن تقوم قيادة فتح، بفهمها أن المفاوضـات            . هذه اللحظة مرشح متفق عليه    
 واالنتخابات للرئاسـة فـي      ٢٠١٢على األقل حتى تشرين الثاني      (مع إسرائيل علقت في طريق مسدود       

  .»١السجين رقم «، بتأييد المرشح األكثر شعبية مروان البرغوثي )الواليات المتحدة
وبزعم مقربيه، يعتزم البرغوثي طرح ترشيحه في كل األحوال، حتى لو تنافس عبـاس علـى واليـة                  

فرص زعيم التنظيم السابق جيدة، على فرض أن يكون المرشح المتفق عليه من فتح أمام رئيس                . أخرى
حمـل  ولكن هذه ستكون منافسة كيدية فقط ترمي أوال وقبل كل شيء إلى             . وزراء حماس اسماعيل هنية   

إسرائيل على تحرير مروان البرغوثي وليس بالذات لتحقيق المصلحة الفلسطينية أو تقصير الطريق نحو              
يمكن التقدير بأنه في حالة انتصار البرغوثي أيضا، فان وزير الخارجية ليبرمان ورئيس الوزراء              . الدولة

مدان أعرب في الماضي غيـر      وحسب نهجهما، فانه قاتل     . نتانياهو، سيفعالن كل ما يمكن لمنع تحريره      
  .مرة عن تأييده للعمليات اإلرهابية

  هآرتس
  ٢٦/١١/٢٠١١، البيان، دبي
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  :كاريكاتير .٥٤
  

  
  ٢٦/١١/٢٠١١البيان، دبي، 


