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 تشكمت حكومة وحدة  إذا االحتالل ييدد بوقف تزويد غزة بالماء والكيرباء .1

ىدد نائب وزير الخارجية االسرائيمي داني ايالوف امس بوقؼ امدادات الماء والكيرباء لقطاع  :لقدس المحتمةا
 غزة في حاؿ اتفقت حركتا فتح وحماس عمى تشكيؿ حكومة وحدة.

ندرس في وزارة الخارجية امكانية اف تتخمى اسرائيؿ عف مسؤوليتيا لجية »واعمف ايالوف اثناء اجتماع عاـ 
 عمى االنترنت.« يديعوت احرونوت»، بحسب ما ذكر موقع صحيفة «التحتية في قطاع غزة البنى

اتفاقا حوؿ »المتطرؼ بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرماف، اف « اسرائيؿ بيتنا»وقاؿ النائب في حزب 
فاؽ سبلـ تشكيؿ )حكومة( وحدة سيحوؿ السمطة الفمسطينية الى سمطة ارىابية وسيضع حدا لكؿ أمؿ في ات

 تعبيره.، حسب «مع اسرائيؿ
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 أما بالنسبة لما يجري في مصر فقاؿ أيالوف إنو ال داعي لمقمؽ عمى مستقبؿ اتفاقية السبلـ معيا.
ورأى أيالوف أف أي حكومة مصرية ستحمي اتفاؽ السبلـ مع إسرائيؿ حفاظًا عمى المصمحة المصرية نفسيا. 

 تستعد ألي سيناريو محتمؿ.غير أف أيالوف أقر بالمقابؿ أف إسرائيؿ 
يأتي ىذا فيما أكد مسؤولوف كبار في مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو أف تؿ ابيب ستواصؿ 
في ىذه المرحمة االمتناع عف تحويؿ العائدات الضريبية الى السمطة الفمسطينية في اعقاب اتفاؽ المصالحة 

 بيف حركتي فتح وحماس.
انو يجب عمى رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس اف يفيـ انو كمما اقترب مف واكد مسؤوؿ كبير 

حماس فانو يبتعد عف السبلـ. وكاف المجمس الوزاري المصغر لمشؤوف السياسية واالمنية في إسرائيؿ قد عقد 
اس خالد جمسة لو الميمة الماضية تناوؿ مسألة المقاء بيف الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حم

 مشعؿ في القاىرة امس.
ونقمت اذاعة الجيش االسرائيمي عف مصادر حضرت االجتماع قوليا اف غضبا شديدا ساد المجتمعيف 
بسبب تجاىؿ الرئيس محمود عباس التحذيرات التي ارسمت مف واشنطف وتؿ ابيب لو بعدـ التصالح مع 

قات مع السمطة وتطبيؽ عقوبات جديدة كالمنع حماس، مشيرة الى اف بعض الوزراء طالبوا بقطع كامؿ لمعبل
مف السفر لبعض قياداتيا وتحديد تحركاتيـ في الضفة اضافة الى المنع الكامؿ لتحويؿ عائدات الضرائب 

 الييا.
 77/11/7111الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ريبيةبوقف انتياكاتيا وتحويل العائدات الض "إسرائيل"فياض يدعو المجتمع الدولي إللزام  .7

استقبؿ رئيس الوزراء الدكتور سبلـ فياض، في مكتبو بمقر رئاسة الوزراء في مدينة راـ اهلل امس،  :راـ اهلل
ماركوليس، والوفد المرافؽ ليا، بحضور وزير  –وزيرة خارجية جميورية قبرص الدكتورة ايراتو كوزاكو 

فمسطيف، والجيود التي تواصميا الخارجية د.رياض المالكي، حيث أطمعيا عمى تطورات األوضاع في 
لتعميؽ الجاىزية الوطنية لقياـ دولة فمسطيف، واستكماؿ بناء ركائز الدولة وبنيتيا التحتية، سيما في المناطؽ 
المصنفة )ج(، والقدس الشرقية وقطاع غزة، والبدء بتنفيذ برامج إعادة إعمار القطاع، واالرتقاء بقدرة 

واطنيف ورعاية مصالحيـ، وأشار إلى أف األولوية القصوى الماثمة أماـ المؤسسات في تقديـ الخدمات لمم
 السمطة الوطنية تتمثؿ في اإلسراع بإعادة توحيد الوطف ومؤسساتو.

ووضع رئيس الوزراء الوزيرة القبرصية في صورة العقبات والمخاطر التي تعترض العممية السياسية، 
األىداؼ المرجوة منيا، والمتمثمة أساسًا في إنياء االحتبلؿ، ومتطمبات توفير عناصر النجاح ليا في تحقيؽ 

قامة دولة فمسطيف المستقمة عمى حدود عاـ  ، وعاصمتيا القدس 1692وتمكيف شعبنا مف تقرير مصيره، وا 
الشرقية، األمر الذي يتطمب تدخؿ المجتمع الدولي بصورة مباشرة وفاعمة إللزاـ إسرائيؿ بوقؼ انتياكاتيا 

قواعد القانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقؼ االستيطاف، ورفع الحصار عف شعبنا، المستمرة ل
لزاـ إسرائيؿ بوقؼ سياسة حجز أمواؿ العائدات الضريبية الفمسطينية، وتحويميا  وخاصة في قطاع غزة، وا 

وروبي بدور فاعؿ الفوري والمباشر بصورة شيرية دوف أي تأخير، أشار فياض إلى ضرورة قياـ االتحاد األ
 لضماف تحقيؽ ىذه القضايا، وضماف إنياء االحتبلؿ وتحقيؽ السبلـ العادؿ.

القبرصية، وشدد عمى أىمية تطوير ىذه العبلقات باستمرار.  –وأشاد رئيس الوزراء بالعبلقات الفمسطينية 
أشاد بدور قبرص  مؤكدًا أف العبلقات بيف الشعبيف الفمسطيني والقبرصي عبلقات تاريخية ووطيدة، كما
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ودعميا المستمر في مساند الحقوؽ الوطنية المشروعة لشعبنا الفمسطيني في إقامة دولة فمسطيف المستقمة 
 .1692عمى كامؿ حدود عاـ 

واكدت وزيرة الخارجية القبرصية عمى دعـ قبرص قياـ دولة فمسطينية، واعتبرت أف ما تحققو السمطة 
مف جيود المجتمع الدولي، إلظيار المزيد مف الدعـ السياسي  الوطنية مف إنجازات يجب أف يضاعؼ

قامة دولتو المستقمة عمى حدود عاـ  ، وشددت 1692الكفيؿ بتمكيف الشعب الفمسطيني مف نيؿ حقوقو وا 
عمى أف قبرص حكومة وشعبًا كانت وستبقى دائمًا صديقة لمشعب الفمسطيني، وداعمة لقضيتو العادلة في 

 .حقو في تقرير مصيره
 27/11/2011الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عريقات: المصالحة الوطنية نقطة ارتكاز لعممية السالم  .3

أريحا: قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات: "إف المصالحة الوطنية تعتبر نقطة ارتكاز 
نو ال يمكف تصور تحقيؽ مبدأ الدولتيف عمى حدود   إتماميا".دوف  1692لعممية السبلـ، وا 

وأكد عريقات خبلؿ لقائو، امس، القنصؿ البريطاني العاـ السير فنسنت فيف، ومبعوث السكرتير العاـ لؤلمـ 
المتحدة روبرت سيري، وممثؿ النمسا لدى السمطة ليونارد موؾ، كبًل عمى حدة، أف الرئيس محمود عباس 

ي بذؿ كؿ جيد ممكف إلنجاحيا والتوجو يضع المصالحة عمى رأس أولويات العمؿ السياسي، وأنو سيستمر ف
 .7117إلى صناديؽ االقتراع لبلنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني في شير أيار

وحمؿ عريقات الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف "انييار عممية السبلـ وذلؾ الستمرارىا في 
عمى األرض وخاصة فيما يتعمؽ بالقدس الشرقية،  النشاطات االستيطانية، واإلمبلءات وفرض الحقائؽ

والحصار واإلغبلؽ وتحديدًا حصار قطاع غزة، إضافة إلى حجز أمواؿ شعبنا والتي تعتبر قرصنة وسرقة 
 .1696ومخالفة فاضحة لميثاؽ جنيؼ الرابع لعاـ "

 27/11/2011األيام، رام اهلل، 
 
 ال السياسي قبل منتصف الشير المقبل الغصين: حماس حّصمت وعًدا من عباس بإنياء االعتق .4

جيياف الحسيني: قاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية في الحكومة المقالة في غزة إيياب الغصيف  –القاىرة 
معنية بانخراط الشعب كمو في المقاومة الشعبية، مضيفًا اف المقاء « حماس»الموجود حاليًا في القاىرة، إف 

خالد مشعؿ في القاىرة اخيرًا، لـ « حماس»ئيس المكتب السياسي لحركة الذي عقد بيف الرئيس عباس ور 
 يبدأ بممؼ الحكومة حتى ال يتـ التوقؼ عنده.

نياء ممؼ المعتقميف خبلؿ أياـ«: »الحياة»وقاؿ الغصيف لػ  ، الفتًا الى اف «نتوقع معالجة ممؼ المنظمة وا 
الحركة معنية »وأوضح: «. فييا المقاومة الشعبيةحماس واضح في تبنِّييا لكؿ أشكاؿ المقاومة، بما »موقؼ 

معنيوف في انخرط »، مؤكدًا: «في الوقت الراىف بتفعيؿ المقاومة الشعبية، فيي شكؿ مف أشكاؿ المقاومة
المقاومة الشعبية ليست جديدة مف حيث المبدأ، »وأشار إلى أف «. الشعب بكؿ فئاتو في المقاومة الشعبية

الفمسطيني في شأنيا، والتوافؽ في المشاركة في المقاومة الشعبية في الضفة لكف الجديد ىو التوافؽ 
وتابع أنو سيتـ ترتيب اجتماع قريب لمفصائؿ الفمسطينية لتحديد آليات المشاركة، الفتًا إلى أف «. الغربية

ا الشكؿ مف التوافؽ مع السمطة في راـ اهلل عمييا، خصوصًا أف ىذ»المقاومة الشعبية تحرج االحتبلؿ. وأكد 
 «.النضاؿ يتناسب مع الظروؼ الراىنة في قطاع غزة، والتي تطمب حالة مف اليدوء الميداني
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، «األياـ المقبمة ستبرىف عمميًا عمى أف األمر ليس مجرد وعود فقط»مشعؿ، قاؿ: -وعمى صعيد لقاء عباس
ودة، ومف الحكمة في ظؿ االنسداد الخيارات محد»اذ تـ تحديد تواريخ محددة لمعالجة الممفات، الفتًا إلى أف 

«. السياسي وثورات الربيع العربي، التعاطي بشكؿ واقعي مع الممفات التي يمكف إنجازىا وتنفيذىا فعمياً 
، «تـ تأجيؿ ممؼ الحكومة حتى ال نتوقؼ عنده»وأشار إلى تأجيؿ ممؼ الحكومة باعتباره معضمة، وقاؿ: 

جرى الحديث عف الحكومة خبلؿ المقاء الثنائي، ورأينا »و. وأوضح: مشددًا عمى أنو لـ يتـ ترحيمو أو تغييب
اف مف الصعب أف نبدأ في معالجة ىذا الممؼ أو اف نتوقؼ عنده، خصوصًا في ظؿ الضغوط الدولية 

 77الراىنة وشروط الرباعية، لذلؾ رأينا مف الحكمة تأجيمو، وطرحو في اجتماع الفصائؿ الفمسطينية في 
الفتًا إلى أنو سيكوف ممفًا أساسيًا عمى أجندة االجتماع، وستتـ معالجة ىذا الممؼ في إطار ، «الشير المقبؿ

 شراكة سياسية مع كؿ الفصائؿ والقوى الفمسطينية.
إجراء االنتخابات مطمب صعب في ظؿ وجود حكومتيف... ألنو كيؼ سيتـ التنسيؽ »ورأى الغصيف أف 

«. وطني، وال يوجد أي ميرب مف مواجية ىذا االستحقاؽ بينيما؟ لذلؾ ال بد مف تشكيؿ حكومة وفاؽ
وأعرب عف تصوره بأف الرئيس الفمسطيني يتطمع الى إنجاز االنتخابات التشريعية والرئاسية فقط لعممو 
بصعوبة إجراء انتخابات مجمس وطني فمسطيني، الفتًا إلى أف التوافؽ جرى عمى ضرورة عقد االنتخابات، 

 ني الفمسطيني.بما فييا المجمس الوط
حصمنا مف أبو مازف عمى وعد حقيقي بإنياء االعتقاؿ السياسي قبؿ »وعمى صعيد ممؼ المعتقميف، قاؿ: 

سبؽ أف أعطانا اإلخوة »، الفتًا إلى أنو ال يوجد معتقموف سياسيوف في غزة، وزاد: «منتصؼ الشير المقبؿ
فتح ترى أف مف »، الفتًا إلى أف «ـ جنائيوفاسمًا، وأوضحنا ليـ حالًة حالًة بأني 39في فتح الئحة تضـ 

ارتكب جريمة في ظؿ االنقساـ، فيو سياسي وليس جنائيًا، ونحف نرى أف المعتقؿ السياسي ىو فقط الذي 
 «.ُيعتقؿ بسبب انتمائو السياسي

سعينا الى معالجة الممفات التي يمكف »ورفض الغصيف ما يراه البعض في المصالحة بأنيا شكمية، وقاؿ: 
أف تطبؽ عمى أرض الواقع في ظؿ الممكف، وكذلؾ وضع إستراتيجية سياسية موحدة نتوافؽ عمييا وفؽ 

 «.القواسـ المشتركة، ألف أجندة كمْينا مختمفة
أبو مازف كسب مف ىذا المقاء وأخذ ما »ورأى أف الرئيس الفمسطيني حقؽ مكاسب مف ىذا المقاء، وقاؿ: 

لـ تكتمؿ عمى أرض الواقع، ألف إنجاز المصالحة مف شأنو أف  يحتاجو، وىو تحقيؽ مصالحة، حتى لو
االنقساـ يستخدـ مف القوى الخارجية واإلسرائيمييف إلضعاؼ عباس... »، في اشارة إلى أف «يدعمو سياسياً 

كما أف ىذه الخطوة التي اتخذىا أبو مازف سترفع عنو العتب الفمسطيني وستخمصو مف عبء مسؤوليتو عف 
 كانت جاىزة إلنجاز المصالحة وتسعى إلى تحقيقيا.« حماس»، مشددًا عمى أف «تو الرئيساالنقساـ بصف

 27/11/2011الحياة، لندن، 
 
 
 
 سمطات االحتالل تخّير القيادة الفمسطينية بين "الدولة المؤقتة" أو "ال شيء""الغد":  .5

ت االحتبلؿ اإلسرائيمي، كشؼ مصدر فمسطيني مطمع لػ"الغد"، أمس، أف سمطا: يوسؼ الشايب –راـ اهلل 
أبمغت مسؤوليف فمسطينييف، بأف عمى قيادتيـ االختيار بيف دولة مؤقتة عمى حدود اتفاؽ أوسمو، أو المناطؽ 

 المعروفة باسـ مناطؽ "أ"، أو حدود جدار الفصؿ العنصري، أو "ال شيء".
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رفضيا المتواصؿ ألية "حموؿ  وأضافت المصادر، اف ىذا ما يبرر استمرار القيادة الفمسطينية التأكيد عمى
جزئية"، حيث شدد الرئيس الفمسطيني محمود عباس، عمى رفضو لما يسمى "الدولة المؤقتة"، مشيرًا إلى أف 
ىذا الحؿ الذي تطرحو حكومة إسرائيؿ برئاسة بنياميف نتنياىو، يعني قياـ دولة فمسطينية عمى قطاع غزة، 

عودة البلجئيف، ودوف االتفاؽ عمى قضايا الحؿ النيائي، ما  وجزء مف الضفة الغربية، دوف القدس، ودوف
، وعاصمتيا 1692يعني تعطيؿ دولة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة عمى األراضي المحتمة في العاـ 

 القدس الشرقية.
عالـ، وجاءت ىذه الرسالة اإلسرائيمية، وفؽ المصادر ذاتيا، بعد قياـ مسؤوليف فمسطينييف بإببلغ عديد دوؿ ال

بينيا إسرائيؿ، بنية القيادة الفمسطينية، تغيير طبيعة السمطة الفمسطينية، عبر "تحميؿ إسرائيؿ مسؤولياتيا، 
ولو في الشؤوف المدنية، وخاصة الصحة والتعميـ، كقوة احتبلؿ"، وىو ما يعني عمى أرض الواقع حؿ 

 السمطة الفمسطينية، ما قوبؿ إسرائيميًا بحالة مف البلمباالة.
وأشارت المصادر إلى أف توافؽ حركتي فتح وحماس عمى إجراء انتخابات رئاسية، وتشريعية، وانتخاب 
لممجمس الوطني الفمسطيني، يعني مف الناحية العممية تجديد الشرعية لمسمطة الفمسطينية، وبالتالي، اغتياؿ 

ر عمى الموقؼ اإلسرائيمي أي مخطط كاف ييدؼ إلى حؿ السمطة الفمسطينية، لكنيا شددت عمى أف ال تغيي
 القاضي، بأنو، وعمى األقؿ حاليًا، إما أف يقبؿ الفمسطينيوف بدولة مؤقتة، أو ببل شيء.

 27/11/2011الغد، عمان، 
 
 يضع وزير العمل الفمسطيني في ورطة كبيرة.. ومطالبات بإقالتو فورا "الميكروفون المفتوح" .6

التعامؿ مع وسائؿ اإلعبلـ، وزير العمؿ الفمسطيني أحمد أوقعت قمة الخبرة في : كفاح زبوف - راـ اهلل
مجدالني في ورطة كبيرة، بعدما ظف في لقاء إذاعي عبر الياتؼ، أف مذيع البرنامج، أنيى النقاش، فتمفظ 

 بكممات بذيئة كاف يقصد بيا محاوريو اآلخريف، الذيف كانوا يمثموف النقابات والموظفيف.
إذاعات محمية،  5اف يناقش التعديبلت عمى قانوف ضريبة الدخؿ، عبر وفوجئ مذيع البرنامج، الذي ك

وضيوفو وآالؼ المستمعيف، بالمجدالني يتحدث إلى أحد أصدقائو، بعدما اعتقد أف المقاء انتيى، ومف دوف 
 «.ما ىذا؟ ىؤالء أخوات...»أف يغمؽ جوالو، 

فاظ الطيبة والجميمة مف األخ وزير العمؿ، شكرا، شكرا لؤلل»وعقب مذيع البرنامج فورا وىو في حالة صدمة، 
شكرا، شكرا يعطيؾ العافية، ما في أي تعميؽ، الوطف ممتف لؾ، والحكومة ممتنة لؾ، الرئاسة ممتنة لؾ، 

 «. والشعب العربي الفمسطيني المناضؿ ممتف لؾ عمى ىذا الكبلـ الجميؿ الرائع

لعمومية، إف اجتماعا طارئا لمجمس النقابة سيعقد اليـو وقاؿ بساـ زكارنو، رئيس نقابة العامميف في الوظيفة ا
وزير العمؿ عمى شرؼ أخوات الموظفيف عبر خمس « تيجـ»األحد، لمناقشة رد النقابة عمى ما وصفو بػ

إف حالة غمياف تسود الشارع الفمسطيني الذي سمع ألفاظا مقززة مف »محطات إذاعية. وأضاؼ في بياف 
 «.فعؿ مف الحكومة بإقالتو أو حتى االعتذارمسؤوؿ عف شعبنا دوف أي رد 

وتنتظر النقابة عودة «. حتى محاسبة المنبوذ المجدالني»وقالت نقابة الموظفيف إنيا في حالة انعقاد كامؿ 
تأمؿ مف الجميع »الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( لمناقشة األمر معو، وقالت إنو حتى ذلؾ 

شرؼ دالؿ وآيات األخرس أقدس مف حياتنا، »نقابة في تصريح مقتضب وأضافت ال«. التحمي بالصبر
نما ستعرؼ أنيف الشريفات المواتي أنجبف  وزوجات وأميات وأخوات األسرى لسف عاىرات يا مجدالني وا 
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أبطاال سيسحقوف كؿ متطاوؿ بأحذيتيـ وسيكونوف أذالء وعمى مزابؿ التاريخ إذا لـ يعيدوا الحؽ واالعتبار 
 «.يا وزراء الصدفة لكؿ موظفة

ولـ يصدر أي تعقيب عمى الفور مف مجدالني الذي سافر في ميمة عمؿ إلى الخارج، كما لـ تصدر 
 الحكومة الفمسطينية أي تعميؽ.

 28/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

 : فوز اإلسالميين في المغرب سيؤثر إيجاًبا عمى القضية الفمسطينيةعاطف عدوان .7
عاطؼ عدواف، عضو المجمس التشريعي عف حركة حماس، فوز اإلسبلمييف في  اعتبر الدكتور: غزة

االنتخابات المغربية، بأنو "يدلؿ عمى التوجو العاـ لدى الشعوب العربية واإلسبلمية باختيار اإلسبلمي كمنيج 
ية حياة، مما سيؤثر باإليجاب عمى القضية الفمسطينية التي ظمت مغيبة طويبًل مف قبؿ األنظمة العرب

 السابقة".
وٌأعمف في المغرب فوز حزب "العدالة والتنمية" اإلسبلمي بأكثر عدد مف األصوات في االنتخابات البرلمانية 
المغربية وذلؾ في النتائج األولية، ومف المتوقع أف تزيد نسبتيـ مع انتياء فرز األصوات. ويأتي فوز 

 ؽ لحركة "النيضة" اإلسبلمية في تونس.اإلسبلمييف في المغرب بعد أقؿ مف شير مف الفوز الساح
وعمؽ عدواف، عمى ىذه النتائج بقولو: "ىذا الفوز يأتي في سياؽ حقيقة تواجد اإلسبلمييف في العالـ العربي 
واإلسبلمي ككؿ، ومحاولة الشعوب إلى أف تمجأ إلى طريؽ جديد، ىذا الطريؽ كاف ُيبعد وكاف ُيرفض مف 

و الناس بأنو ُيمثؿ منياجًا ثوريًا جديدًا، ومنياجًا أصوليًا يعود باإلنساف إلى قبؿ األنظمة، وبالتالي نظر إلي
لى ذاتو، باإلضافة إلى أف اإلسبلـ فيو معايير ومبادئ ال توجد في القوانيف الوضعية،  لى عقيدتو وا  تاريخو وا 

 وفيو راحة نفسية لمشعوب".
حزب النيضة اإلسبلمي في تونس والتغيرات في واعتبر أف فوز اإلسبلمييف في المغرب الذي يأتي بعد فوز 

 ليبيا ومصر؛ "يؤكد أف "المد اإلسبلمي لف يتوقؼ عند حدود شماؿ أفريقيا".
 26/11/2011قدس برس، 

 
 األردنمشعل: روح جديدة في العالقة مع  .8

في  خالد مشعؿ « حماس»صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسبلمية : جماؿ جماؿ - القاىرة
اف زيارة االردف ميمة وستتـ في المرحمة المقبمة بعد »في مقر اقامتو في القاىرة « الدستور»لقاء خاص مع 

واكد مشعؿ اف ىناؾ تطور ايجابي وممحوظ في العبلقة مع االردف، وىناؾ روح  «.االنتياء مف الترتيبات ليا
 جديدة نحف نقدرىا ونحترميا ونشارؾ فييا وحريصوف عمييا.

اف تتـ الزيارة في اقرب وقت ، عندما تستكمؿ جميع الترتيبات.. دوف ادنى شؾ الحركة حريصة عمى نأمؿ 
اف تكوف عبلقتيا مع جميع الدوؿ العربية في افضؿ حاؿ وخاصة مع االردف... األردف الذي نحترمو ونقدره 

خوانا لذلؾ نريد ليذه العبلقات اف تستتب.  ونحتـر قيادتو وشعبو وىـ اىمنا وا 
 27/11/2011لدستور، عمان، ا

 
 أبو مرزوق : حكومة الوفاق سترجأ عمى األغمب إلى ما بعد االنتخابات .9
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موسى أبو مرزوؽ، باحتماؿ « حماس»أقرَّ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة : جيياف الحسيني –القاىرة 
إف معالجة «: »الحياة» تأجيؿ تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني إلى ما بعد االنتخابات، وقاؿ في تصريحات لػ

ممؼ الحكومة وتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني ُأرجئ إلى حيف بحثو ومعالجتو بالشراكة مع القوى والفصائؿ 
، مشددًا عمى أنو لـ يتـ إطبلقًا «الشير المقبؿ في القاىرة 77الفمسطينية، في االجتماع المرتقب عقده في 

 تجاوز أي ممؼ أو القفز عف أي مسألة.
نحصؿ في حماس عمى وعد مف حركة فتح عمى طرح بديؿ مف رئيس حكومة تسيير األعماؿ  لـ»وأوضح: 

مف »، موضحًا أنو كاف ىناؾ توافؽ عمى تغيير فياض وليس استبداؿ آخر بو. واضاؼ اف «سبلـ فياض
ؼ عند الحكمة التعاطي أواًل مع القضايا التي تـ التوافؽ عمييا إلحراز تقدـ... وذلؾ أفضؿ كثيرًا مف التوق

ولفت إلى أف ىذه القضايا ستظؿ مادة حوار «. القضايا الخبلفية التي تتطمب مزيدًا مف الحوارات والبحث
ىذا ىو الموقؼ »في كؿ المقاءات التي سُتجرى مستقببًل بيف الحركتيف إلى حيف معالجتيا تمامًا، وقاؿ: 

الشعب »وزاد: «. الجميع الحالي. ويجب أف نكوف واقعييف، ألف إنجاز المصالحة يصب في صالح
الفمسطيني كاف يتابع المقاء، ويتوقع منو الكثير. وتعطيؿ إنجاز المصالحة بسبب أي قضية لـ يتـ التوافؽ 

 «.عمييا خطأ
ولفت إلى أف اجتماع لجنة منظمة التحرير المقبؿ سيسعى إلى الحصوؿ عمى توقيع القوى الفمسطينية التي 

يفًا اف المجنة ستتولى تنفيذ مياميا. وتابع أف االنضماـ إلى المنظمة لـ توقع عمى اتفاؽ المصالحة، مض
سيكوف في إطار االنتخابات المرتقبة لممجمس الوطني الفمسطيني في أيار )مايو( المقبؿ. وأكد أف التوافؽ 

 المقاومة»عمى المقاومة الشعبية المشتركة ال يعني إطبلقًا استبعاد الكفاح المسمح، وقاؿ: « فتح»مع 
 «.بأشكاليا حؽ مشروع لمشعب الفمسطيني طالما وطنو محتؿ

 27/11/2011الحياة، لندن، 

 
 حماس تتمسك برفض تولي فياض لحكومة التوافقالزىار:  .11

جدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزَّىار تمسؾ حركتو برفض ترشيح سبلـ فياض لرئاسة 
ا كانت ''فتح'' ال تزاؿ متمسكة بفياض مرشحا وحيدا لمحكومة لحكومة التوافؽ الوطني، دوف أف يوضح ما إذ

 المقبمة.
: "سنعمؿ عمى تشكيؿ حكومة 7111-11-79وقاؿ في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية السبت 

متوافؽ عمييا، ولجنة انتخابات متوافؽ عمييا ومحكمة متوافؽ عمييا"، مشيرا إلى أنو تـ االتفاؽ عمى إجراء 
في موعدىا في شير مايو المقبؿ رغـ استبعاده إمكانية أف يكوف الوقت كافيا الحتراـ ىذا  االنتخابات

 التاريخ.
وشدد عمى أف أىـ ما تـ تحقيقو في لقاء رئيس السمطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد 

ة إلى اتفاؽ المصالحة الذي وقع مشعؿ، يتمثؿ في االلتزاـ ''بتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو في السابؽ''، في إشار 
 في شير ماي الماضي.

 77وأوضح الزىار أنو "تـ وضع جدوؿ زمني لتنفيذ ىذا االتفاؽ مف خبلؿ لجاف متخصصة ستجتمع يوـ 
 ديسمبر القادـ لتنظيـ األمور"، واصفا لقاء عباس ومشعؿ "بالمقاء التمييدي".
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رفيف، أشار الّزىار إلى أفَّ ىذا األمر تـ االتفاؽ عميو منذ وبالنسبة لئلفراج عف المعتقميف السياسييف لدى الط
سنتيف، ويفترض أف يتـ اإلفراج عنيـ فورا، مشددا عمى أنو ال يمكف إجراء االنتخابات إال بعد إطبلؽ سراح 

، وىـ مف سيشاركوف ويساىموف في ىذه االنتخابات.  كؿ المعتقميف السياسييف ألنيـ لـ يرتكبوا أي جـر
 26/11/2011ون الين، فمسطين ا

 
 الحياة: عباس يبمغ حماس أسباب عدم قدرتو التخمي عن فياض .11

، أف الرئيس محمود عباس )أبو مازف( «الحياة»لػ « حماس»كشؼ مسؤوؿ في : جيياف الحسيني –القاىرة 
 ليست لدييا إشكالية في أف يغادر فياض وأف يتـ طرح أسماء جديدة لشغؿ« فتح»أف « حماس»أبمغ قيادة 

موقع رئاسة الحكومة، لكف سبب تمسكو بفياض ناجـ عف ضغوط مفروضة عميو مف األميركييف 
 واألوروبييف الذيف يتمسكوف بفياض رئيسًا لمحكومة.

محمود الزىار، سيحضر جمسة الحوار التي ستعقد في العشريف « حماس»كما كشؼ أف القيادي البارز في 
عمى إنجاز المصالحة، « حماس»ى أف ىناؾ توافقًا بيف الكؿ في مف الشير المقبؿ في القاىرة، ما يدلؿ عم

وال يوجد فريؽ متشدد أو غير متشدد، الفتًا إلى أنو عندما يصدر القرار مف القيادة يمتزمو الجميع في الداخؿ 
 والخارج.

برئاسة خالد مشعؿ، القاىرَة أمس بعد أف أجرى محادثات مع « حماس»في غضوف ذلؾ، غادر وفد 
وليف المصرييف تناولت األوضاع في قطاع غزة وسبؿ المحافظة عمى التيدئة، وكذلؾ المرحمة الثانية المسؤ 

مف صفقة تبادؿ األسرى واالتصاالت التي تجرييا مصر حاليًا مع اإلسرائيمييف إلطبلؽ األسيرات المواتي لـ 
سرائيؿ بوساطة مصرية. «حماس»يتـ اإلفراج عنيف وفؽ صفقة التبادؿ التي أبرمت الشير الماضي بيف   وا 

 27/11/2011الحياة، لندن، 

 
غالق ممف االعتقال السياسي خالل أيام-: لقاء مشعلعمي بركة .17  عباس بحث مستقبل السمطة وا 

قالت حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" إف "الترتيبات جارية لزيارة رئيس مكتبيا : ناديا سعد الديف –عماف 
 دف في أية لحظة مف اآلف".السياسي خالد مشعؿ إلى األر 

وأضافت إف "مشعؿ جاىز لمقياـ بالزيارة فور استكماؿ االستعدادات"، إذ مف المنتظر أف "ولي عيد قطر 
الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني سيصحب مشعؿ في الزيارة، التي ستتـ خبلؿ أياـ، وستبدأ بمقاء مع جبللة 

ر الدولة لشؤوف اإلعبلـ واالتصاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الممؾ عبد اهلل الثاني"، وفؽ ما قالو أخيرًا وزي
 الحكومة راكاف المجالي.

إلى ذلؾ؛ قاؿ ممثؿ حماس في لبناف عمي بركة إف "المقاء الذي جمع مشعؿ والرئيس محمود عباس أخيرًا 
ف إجراء في القاىرة بحث في مستقبؿ السمطة الفمسطينية، ولكنو لـ يتخذ قرارًا بشأنيا، مرجئًا ذلؾ إلى حي

 مشاورات في االطار القيادي لمنظمة التحرير".
وأضاؼ إلى "الغد" مف بيروت اف "المقاء أكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في المقاومة بكافة أشكاليا، بما 
فييا المقاومة الشعبية، وضرورة تفعيميا في المرحمة االنتقالية إلى حيف اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

 مس الوطني في شير أيار )مايو( القادـ".والمج
وبيف أف "المقاء أجؿ بحث الحكومة، بناء عمى طمب الرئيس عباس، لما بعد عقد االجتماع األوؿ لئلطار 

 الشير القادـ في القاىرة". 77القيادي لممنظمة المقرر في 
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غبل ؽ ممؼ االعتقاؿ السياسي في وتابع "تـ االتفاؽ عمى البدء بممؼ تفعيؿ منظمة التحرير قبؿ الحكومة، وا 
 الضفة الغربية وقطاع غزة خبلؿ أياـ".

غبلؽ ىذا الممؼ  وقد "تبادلت الحركتاف قائمة بأسماء المعتقميف السياسييف لدييا، مف أجؿ اإلفراج عنيـ وا 
ء خبلؿ أياـ"، وفؽ بركة. وأوضح بأنو "تـ االتفاؽ عمى شراكة وطنية في المرحمة االنتقالية إلى حيف اجرا

 االنتخابات، كما تـ بحث وضع القدس المحتمة في ظؿ ما تتعرض لو مف عدواف االحتبلؿ اإلسرائيمي".
 27/11/2011الغد، عمان، 

 
 ستشكل خالل شيرين الفمسطينية األحمد: الحكومة  .13

قاؿ عزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح المسؤوؿ عف ممؼ المصالحة، : لندف: عمي الصالح
لما تردد في وسائؿ اإلعبلـ عف احتماالت اإلبقاء عمى الوضع الحكومي كما ىو عميو في الضفة خبلفا 

الغربية وقطاع غزة حتى االنتخابات المقررة في مايو )أيار( القادـ، إف ما يشاع ليس صحيحا عمى اإلطبلؽ 
ف الحكومة الجديدة ستشكؿ في غضوف شيريف مف اآلف. وتساءؿ األحمد  يمكف أف تجرى في أي بمد »وا 

سيكوف ىناؾ حكومة واحدة قبؿ »، وتأكيدا كرر األحمد القوؿ: «انتخابات حرة ونزيية في ظؿ حكومتيف؟..
االنتخابات.. ولف تجرى االنتخابات إال في ظؿ حكومة واحدة.. وستنجز قضية الحكومة في غضوف 

 «.الشيريف القادميف
ديسمبر  11يعقد بيف فتح وحماس في القاىرة في وحسب األحمد فإف ممؼ الحكومة سيناقش في اجتماع س

)كانوف األوؿ( أي قبؿ يوميف مف االجتماع الموسع الذي ستشارؾ فيو الفصائؿ األخرى التي وقعت عمى 
ونأمؿ أف يتـ التوافؽ حوؿ اسـ رئيس »اتفاؽ المصالحة في العاصمة المصرية، المقرر أيضا في القاىرة، 

 «.الحكومة بالتوافؽ
رئيس الوزراء نفى األحد نفيا قاطعا أف يكوف أي مف األسماء التي يجري تداوليا في وسائؿ وحوؿ اسـ 

اإلعبلـ )محمد مصطفى رئيس صندوؽ النقد الفمسطيني، ومازف سنقرط رجؿ األعماؿ( قد نوقش في 
ولكننا استمعنا لتأكيد حماس عمى رفضيا السـ سبلـ فياض )رئيس الوزراء »االجتماعات السابقة، 

 «.حالي(ال
إلى ذلؾ، أكد األحمد أف لقاء القاىرة باألخير طوى بالفعؿ صفحة الخبلفات بيف فتح وحماس ووضع المبنات 
عادة المحمة الفمسطينية، وىو بذلؾ يرد عمى تقارير إسرائيمية وغير إسرائيمية  األساسية لتحقيؽ المصالحة وا 

ميوف يقولوف إف لقاء القاىرة ونتائج لف يكوف أكثر مف تشكؾ في النتائج التي حققيا اجتماع القاىرة، فاإلسرائي
حبر عمى ورؽ ولف يسفر عف نتائج ممموسة عمى األرض. بينما قالت جيات فمسطينية إف االجتماع حقؽ 

 فقط المصالحة بيف أبو مازف ومشعؿ وليس المصالحة الوطنية.
التي اتفؽ عمييا والتي أعمف عنيا تؤكد وقاؿ األحمد إف ىناؾ الكثير مف المشككيف، ولكف أؤكد أف القضايا 

وحوؿ التيدئة ليس في قطاع غزة فحسب  1692يونيو )حزيراف(  9ذلؾ.. فيناؾ تفاىـ عمى دولة في حدود 
بؿ في الضفة الغربية أيضا كما أف ىناؾ اتفاقا حوؿ المقاومة السممية والشعبية لدحر االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 عف الضفة الغربية.
 27/11/2011ط، لندن، الشرق األوس

 
 : الزىار شبو مجمد في حماس"الشرق األوسط"مصدر فمسطيني لـ .14
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إف عضوية الزىار شبو مجمدة في المكتب «: »الشرؽ األوسط»قاؿ مصدر فمسطيني لػ: لندف: عمي الصالح
 وحسب المصدر فإف الزىار تمقى«. السياسي وىو مستبعد حاليا عف كؿ الممفات سواء في غزة أو خارجيا

بعد انتقاداتو لمشعؿ التي أبرزت وجود خبلفات داخؿ الحركة حوؿ أكثر مف « إنذار بالفصؿ»أوال: عقوبة 
ممؼ. وثانيا: سحب منو ممؼ الجندي اإلسرائيمي األسير جمعاد شاليط )لـ يظير في الصورة عند وضع 

نو ممؼ المصالحة، إذ لـ الممسات األخيرة لبلتفاؽ في القاىرة وكذلؾ عند تسميـ شاليط(. وثالثا: سحب م
 يشارؾ الزىار في وفد حماس مف القطاع في اجتماع األسبوع الماضي.

حماس أكدت في التحضيرات لعقد االجتماع بيف الرئيس »مف مصادر أخرى أف « الشرؽ األوسط»وعممت 
ميس محمود عباس )أبو مازف( وخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة المصرية يوـ الخ

الماضي( رفضيا القاطع لسبلـ فياض.. والرفض كاف خطيا وبعمـ المصرييف الراعيف لمحوار، الذيف كتبوا 
 «.ذلؾ في المحضر وأطمعوا أبو مازف مسبقا عمى الرفض

 27/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
 
 البردويل": لقاء القاىرة إيجابي وبحث آليات إنياء الممفات العالقة .15

أكد القيادي في حركة حماس صبلح البردويؿ، عمى أف الحوار بيف حركتي حماس وفتح  : ريما زنادة-غزة
كاف أكثر ليونة مف أي وقت مضى خاصة بعدـ وجود "ال" قبؿ وأثناء المقاء الذي تـ بيف الرئيس محمود 

 عباس ورئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ في القاىرة.
جد اتفاؽ رغـ أنيا ما زالت تتسـ بالنظرية إال أنيا اتسمت باإليجابية والتي ولفت البردويؿ لػ"الشرؽ"، إلى توا

نياء التنسيؽ األمني مف قبؿ السمطة مع العدو  تتعمؽ في تشكيؿ حكومة الوفاؽ، وممؼ االعتقاؿ السياسي وا 
فات الصييوني، مشيرًا إلى أنو تـ االتفاؽ عمى ىذه الممفات وكاف الوضع إيجابيا في تشكيؿ وحؿ المم

الميمة والعالقة، وأردؼ قائبًل: "سيتـ العمؿ عمى إنياء ممؼ االعتقاؿ السياسي مف خبلؿ تقديـ حركتي 
حماس وفتح قائمة أسماء كؿ مف تضمف في ممؼ االعتقاؿ السياسي مف قبؿ الطرفيف ويتـ العمؿ عمى 

 اإلفراج عنيـ".
في غزة عمى ما ىي عميو وكذلؾ براـ اهلل  وردًا عمى سؤاؿ فيما يتعمؽ بقوؿ االتفاؽ عمى إبقاء الحكومة

المحتمة حتى يأتي وقت عقد االنتخابات، أجاب البردويؿ قائبًل: " ىذا كبلـ يتـ تداولو باإلعبلـ وال تواجد 
 حقيقيا عميو وما تـ االتفاؽ عميو ىو تشكيؿ حكومة ثـ يتبعيا إجراء االنتخابات".

تكوف في شير مايو مف العاـ المقبؿ لكف األمر يخضع لمعديد وفيما يتعمؽ بإجراء االنتخابات، ذكر أنيا س
 مف الظروؼ والمقومات وبناء عمييا سوؼ يتـ التحديد الدقيؽ لتوقيت االنتخابات.

 27/11/2011، ةالشرق، الدوح
 
 الرشق: المقاومة الشعبية لن تكون عمى حساب المقاومة المسمحة وال بدياًل عنيا .16

سي لحركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" عزت الرشؽ أف التفاىـ مع حركة أكد عضو المكتب السيا: دمشؽ
 فتح عمى المقاومة الشعبية لف يكوف عمى حساب المقاومة المسمحة وال بديبًل عنيا.

عمى  -وصؿ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ" نسخة عنو-( 79/11وشدد الرشؽ في تصريح صحفي  السبت )
حماس األصيؿ، وال مساومة عمييا"، وأضاؼ: "ستبقى حماس متمسكة  أف "المقاومة المسمحة ىي برنامج
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بالمقاومة بكؿ أشكاليا بما فييا مقاومتنا المسمحة"، مؤكدًا أنيا "حؽ مشروع لشعبنا ولكؿ الشعوب الواقعة 
 تحت االحتبلؿ".

ناسبة لتفعيؿ وأشار القيادي الفمسطيني إلى أف "حماس وفتح وباقي الفصائؿ الفمسطينية ستضع اآلليات الم
 وتوسيع المقاومة الشعبية كأحد أشكاؿ المقاومة في مواجية االحتبلؿ واالستيطاف والجدار العنصري".

وختـ بالقوؿ إف "المقاومة الشعبية ىي إضافة وتفعيؿ لمساحة وشكؿ آخر مف أشكاؿ المقاومة، وحشد لجيود 
 أخرى تتضافر مع المقاومة المسمحة وتساندىا ". 

 27/11/2011سطيني لإلعالم، المركز الفم
 

 العالول يؤكد ضرورة رفع حالة المواجية الشعبية لالحتالل .17
الخميؿ: أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عاـ التعبئة والتنظيـ في المحافظات الشمالية محمود 

خاصة المناطؽ التي العالوؿ "ضرورة رفع حالة المواجية الشعبية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي في كافة المناطؽ و 
 تواجو االستيطاف وعممية االستيبلء عمى األراضي".

جاء ذلؾ خبلؿ لقاء العالوؿ أمانة سر وأعضاء لجنة إقميـ شماؿ وجنوب الخميؿ، بمقري اإلقميـ بمدينتي 
 حمحوؿ ودورا، كبًل عمى حدة، أمس. 

 27/11/2011األيام، رام اهلل، 
    
 طيني في النقبمصادر إسرائيمية: سقوط صاروخ فمس .18

(، عمى أىداؼ 79/11الناصرة: أفادت مصادر إعبلمية عبرية بسقوط صاروخ فمسطيني، صباح السبت )
ولـ ُيعمف أي فصيؿ  ، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.1691إسرائيمية داخؿ األراضي المحتمة عاـ 
 فمسطيني مسؤوليتو عف عممية القصؼ.

 26/11/2011قدس برس، 

 
 "غير مرضية" ود مصر لمنع إدخال السالح إلى غزةعاموس غمعاد: جي .19

أبدى رئيس الييئة السياسية واألمنية في وزارة الحرب اإلسرائيمية، عاموس غمعاد، استياءه إزاء : الناصرة
 الدور المصري في وقؼ عممية إدخاؿ األسمحة إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ الحدودية.

ع الحالي ليس مرضيًا، ويجب أف تكوف منطقة شبو جزيرة وقاؿ غمعاد، في تصريحات إذاعية "إف الوض
 سيناء عازلة تمامًا بوجو تنقؿ األسمحة المنوي استخداميا لقتؿ إسرائيمييف"، حسب قولو.

فيما دعا حكومتو برئاسة بنياميف نتنياىو إلى مواصمة بذؿ مساعييا الرامية إلقناع الجانب المصري بضرورة 
تيريب الصواريخ وسائر أنواع األسمحة إلى فصائؿ المقاومة الفمسطينية في التصّدي بصورة تامة لعممية 

 قطاع غزة.
وأفاد المسؤوؿ اإلسرائيمي بأف الجانب المصري متمّسؾ بمعاىدة السبلـ مع الدولة العبرية، األمر الذي قد 

ازة" بيف تؿ أبيب تنطوي عميو أبعاد عممية عديدة، حسب رأيو، منوىًا في الوقت ذاتو إلى العبلقات "الممت
 والقاىرة.

 62/11/6111قدس برس، 
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 تتيم الصندوق القومي الييودي بتسريب عقارات فمسطينية في القدس لممستوطنين "السالم اآلن" .71
اإلسرائيمية، حارس أمبلؾ الغائبيف التابع لدائرة أراضي إسرائيؿ، « السبلـ اآلف»اتيمت حركة  راـ اهلل:

التحايؿ عمى القوانيف اإلسرائيمية نفسيا، ومواصمة العمؿ عمى نقؿ عشرات والصندوؽ القومي الييودي، ب
عمى مدى السنوات العشريف الماضية »المنازؿ وأراضي القدس، لمنظمات استيطانية. وقالت السبلـ اآلف: 
دس الشرقية إلى المستوطنيف. وسيطر عمؿ الصندوؽ القومي الييودي عمى نقؿ عقارات فمسطينية في الق

الصندوؽ القومي الييودي عمى عشرات الدونمات والمنازؿ في سمواف، عبر إجراءات متعددة ونقمت إلى 
المستوطنيف في جمعية )العاد( وفي الكثير مف الحاالت نفذ الصندوؽ ىذه األعماؿ عبر منظمة )ىيمنوتا( 

 «.التابعة ليا
نات ومطمع التسعينات أعمنت عشرات العقارات في سمواف أمبلؾ غائبيف وبيعت في الثماني»وأضافت الحركة 

لسمطة التطوير، ووفقا لمقانوف فإنو يطمب مف سمطة التطوير ودائرة أراضي إسرائيؿ إدارة ىذه األمبلؾ 
بمساواة ودوف تمييز عمى أساس القومية، ولكف خبلفا لذلؾ عممت )ىيمنوتا( بموجب مذكرة مف قبؿ 

ؽ عمى نقؿ ممكيات عقاراتيا إلى الييود فقط، ومف أجؿ االلتفاؼ عمى المساواة قامت السمطات في الصندو 
 «.بداية التسعينات باستخداـ الصندوؽ القومي و)ىيمنوتا( لنقؿ العقارات في سمواف إلى المستوطنيف

يا تنقؿ سمطة بموجب« ىيمنوتا»وقعت اتفاقية مقايضة بيف سمطة التطوير و 1551مايو )أيار(  62وفي 
مقابؿ أراض تمتمكيا في منطقة وادي « ىيمنوتا»دونما مف أمبلؾ الغائبيف في سمواف إلى  21التطوير 

إبقاء ىذه »عارة، والغرض مف ىذه الصفقة، كما عرفو مدير دائرة األراضي في الصندوؽ وىيمنوتا كاف 
 مف دوف مناقصة.« العاد»لمنظمة ، والحقا أجر بعض ىذه العقارات «الممتمكات تحت الممكية الييودية

واآلف بدأت تظير آثار ذلؾ التحايؿ عمى حياة الفمسطينييف. وقبؿ يوميف، أميمت السمطات اإلسرائيمية عائمة 
 سمريف في حي سمواف إلخبلء منزليا بادعاء ممكيتو لمصندوؽ القومي.

مواف بعد عممية مقايضة اشترؾ وقالت حركة السبلـ إف ىذا المنزؿ ىو واحد مف عدة منازؿ مستيدفة في س
 والمنظمات االستيطانية األخرى في سمواف.« ىيمنوتا»فييا حارس أمبلؾ الغائبيف والصندوؽ القومي و

غالبية ىذه العقارات كانت مأىولة بالعائبلت الفمسطينية التي لـ تعرؼ أنو تـ »وأضافت السبلـ اآلف 
اقية المقايضة إلى )ىيمنوتا( وأجرت لممستوطنيف وبدأت اإلعبلف عف بيوتيا كأمبلؾ غائبيف وبيعت في اتف

وثمة معركة مستعرة اآلف في سمواف، ومناطؽ أخرى قريبة «. )ىيمنوتا( بمطالبة الفمسطينييف بإخبلء منازليـ
في القدس المحتمة. فقد أعمنت الحكومة اإلسرائيمية في األسبوع الماضي، إيداع خريطة ىيكمية تحت اسـ 

، تصادر بموجبيا األراضي «أ –11156سكوبس رقـ  -منحدرات جبؿ المشارؼ  -نية الحديقة الوط»
الممتدة مف العيسوية شماال فالصوانة والطور، ومنيا إلى رأس العمود وسمواف وباب المغاربة والثوري، 

 فالقدس الغربية، ويتطمب ذلؾ إزالة عشرات المنازؿ، خصوصا في حي البستاف في سمواف.
 78/11/7111لندن،  الشرق األوسط،

 
 قوانين إسرائيمية تفتح الطريق أمام نظام األبرتيايد .71

تركت سمسمة التشريعات الجديدة التي سنتيا حكومة نتنياىو مؤخرا عاصفة مف الجدؿ العاـ في  :راـ اهلل
 اسرائيؿ تحديدا تمؾ المتعمقة بتقييد حرية الصحافة واستيداؼ القضاء مف خبلؿ سف طريقة جديدة لتعييف
قضاة المحكمة العميا اضافة الى قانوف تمويؿ منظمات حقوؽ االنساف االسرائيمية ومشروع قرار يحد مف 

 إمكانية تقديـ ىذه المنظمات التماسات لممحكمة العميا .
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وفي سياؽ الجدؿ المذكور وتحت عنواف "حكومة نتنياىو تزيؿ العقبات التي تعترض إنشاء نظاـ األبرتيايد" 
االسرائيمي عاموس شوكاف في مقالة نشرتيا أوؿ مف أمس  الجمعة صحيفة ىأرتس الناطقة قاؿ االعبلمي 

بالعبرية اف حممة حكومة نتنياىو التي تستيدؼ ركائز الديمقراطية اإلسرائيمية والتي ترجمت بسمسمة مشاريع 
قبات األخيرة التي قوانيف استيدفت الصحافة والقضاء ومنظمات حقوؽ اإلنساف ما ىي اال محاولة إلزالة الع

 تعترض طريؽ نظاـ االبرتيايد.
 84استمرارا لحرب  23مضيفا" اف تطبيؽ أيديولوجية غوش إيمونيـ التي يتبناىا نتنياىو والتي تعتبر حرب 

وأف الفمسطينييف في الضفة الغربية وغزة ىـ أقؿ مف رعايا يتوجب فعؿ كؿ ما يمكف مف أجؿ دفعيـ إلى 
يتبقى منيـ كمف ال حقوؽ ليـ عمى االرض واية مقدرات اخرى أمرا يتطمب إزالة الرحيؿ والتعاطي مع مف 

كؿ العثرات التي قد تعيؽ تطبيؽ نظاـ االبرتيايد وعمى رأسيا الصحافة والمحكمة العميا ومنظمات حقوؽ 
 اإلنساف.

الشييرة سمبيا  وحاوؿ شوكاف الذي يعتبر احد اباطرة االعبلـ االسرائيمي عدـ اقتباس مقولة يتسحاؽ رابيف
"التعامؿ معيـ بدوف "بتسيمـ ودوف محكمة عميا" االمر الذي يطبقة نتنياىو وتحالفو اليميني قوال وفعبل عبر 
محاولة تجفيؼ مصادر تمويؿ جمعيات حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ قانوف تقنيف التمويؿ األوروبي ليذه 

عبر إدخاؿ قضاة مستوطنيف إلى باحتيا وقمع  الجمعيات وكسر شوكة المحكمة العميا اإلسرائيمية وترويضيا
 أسناف وسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ تسميط سيؼ العقوبات المالية المرتفعة عمى مخالفات القذؼ والتشيير.

أساسا ليا حيث  1552واستعرض شوكاف في مقالتو استراتيجية رابيف التي شكؿ خطابو في الكنيست عاـ 
إيراف لسبلح نووي ىو استغبلؿ السنوات العشر "كاف يتوقع أف تصؿ قاؿ إف الرد اإلسرائيمي عمى تطوير 

 إيراف إلى قنبمة نووية خبلؿ عشر سنوات" والتقدـ نحو السبلـ.
واعتبر شوكاف اف اسرائيؿ كانت حينيا تمتمؾ استراتيجية بدأت باتفاقية أوسمو وتحسيف التعامؿ مع 

 ر بالسير في ىذا االتجاه لكانت قضية إيراف المواطنيف العرب مف سكاف إسرائيؿ ولو استمرت األمو 
 

مختمفة اليوـ إال أف استراتيجية أوسمو اصطدمت بأيديولوجية غوش إيمونيـ التي شكمت منذ سنوات السبعيف 
 أساسا لمسموؾ السياسي لحكومات إسرائيؿ ربما باستثناء فترة أوسمو واالنفصاؿ عف غزة.

 77/11/7111الغد، عمان، 
 
 رائيمية غير مسبوقة في القدس حممة تصعيد إس .77

أصدره مركز القدس لمحقوؽ  اً تقرير  ، أفكماؿ زكارنةعف مراسميا  27/11/2011، الدستور، عّمان نشرت
ف الشير الحالي شيد حممة مف التصعيد اإلسرائيمي غير المسبوؽ في أاالجتماعية واالقتصادية امس، أكد 

غبلؽ مزيد مف المؤسسات، وتسميـ مدينة القدس المحتمة، شمؿ حمبلت االعتقاؿ، و  الدىـ الضريبي، وا 
إخطارات باالستيبلء عمى عقارات لمواطنيف في البمدة القديمة وسمواف، مع تكثيؼ متزامف لمبناء االستيطاني 
في كافة أحياء المدينة. ووفقا لمتقرير، فقد رصدت وحدة البحث والتوثيؽ في المركز منذ مطمع الشير 

تتطرؽ كما ات بالضرب عمى خمفية عنصرية مف قبؿ حراس أمف القطار الخفيؼ. الجاري وقوع اعتداء
التقرير إلى اقتحاـ قوات إسرائيمية عمى مدى األياـ القميمة الماضية منازؿ مواطنيف في البمدة القديمة، وسمواف 

لتقرير عف وسممتيـ إخطارات نيائية بإخبلء تمؾ المنازؿ توطئة لنقميا إلى جمعيات استيطانية. وكشؼ ا
أعماؿ حفر واسعة تجري عمى مدار الساعة، في الحد الجنوبي لممسجد األقصى، وصوال إلى مشارؼ بمدة 
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سمواف، بينما تجري أعماؿ حفر بصورة سرية في مقبرة مأمف اهلل، حيث نبشت قبور جديدة، وكتب عمى 
 شواىد ما تبقى مف قبور تمؾ المقبرة شعارات عنصرية.

عف  اً صادر  اً تقرير ، أف راـ اهللمف يوسؼ الشايب نقبًل عف مراسميا  27/11/2011 ،الغد، عّمان وذكرت
ع اعتداءات المستوطنيف عمى اتسعف ا كشؼ المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف

المواطنييف الفمسطينييف. وكشؼ عف تسريب عقارات في القدس لصالح المستوطنيف، وتصاعد وتيرة 
التي  "سرائيؿ"إفي محافظة الخميؿ. وأشار تقرير االستيطاف األسبوعي الى انو وضمف سياسة االعتداءات 

تيدؼ إلى تحريؼ تاريخ مدينة القدس، منحت الحكومة اإلسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو، وما يسمى 
ي ومنازؿ في بحارس امبلؾ الغائبيف، الجمعيات االستيطانية حؽ السيطرة عمى عقارات مقدسية تشمؿ أراض

القدس، وخاصة في البمدة القديمة وسمواف والشيخ جراح، وخصصت ليا الموازنات البلزمة. كما طرحت 
"إلقامة حديقة توراتية عمى الجية الشرقية مف جبؿ  حكومة االحتبلؿ اإلسرائيمية، وفؽ التقرير، مخططاً 

ضي مف مناطؽ بناء ومناطؽ مباف عامة المشارؼ والطور والعيسوية"، يتـ بموجبيا تغيير تصنيؼ ىذه األرا
 بيدؼ إقامة اتصاؿ جغرافي بالمستوطنات اإلستراتيجية حوؿ مدينة القدس. وذلؾإلى حدائؽ وطنية توراتية، 

 
 يحشدون لمواجية مخطط سمب أراضييم في النقب  48فمسطينيو الـ  .73

أمس، بتصعيد تصدييـ  91،أ .ؼ .ب: شرع فمسطينيو المناطؽ المحتمة عاـ "الخميج" –القدس المحتمة 
واليادؼ لحسـ المعركة عمى أراضي النقب  1691ألكبر وأخطر مخطط تطيير عرقي استيطاني منذ نكبة 

تظاىرات عدة ضمف سمسمة فعاليات تتصاعد نحو اإلضراب ب إذ قامواالتي تشكؿ ثمثي مساحة فمسطيف. 
في اليوـ ذاتو في القدس المحتمة احتجاجًا  ديسمبر/كانوف األوؿ المقبؿ وتنظيـ مظاىرة مركزية 11العاـ في 

 111إلى أف ىناؾ مخططًا إسرائيميًا لمصادرة في ىذا الصدد، عمى مخططات االحتبلؿ في النقب. يشار 
 ألؼ دونـ. 111ألؼ فمسطيني بغية تجميعيـ في أقؿ مف  711ألؼ دونـ مف أراضي النقب التي يقطنيا 

 27/11/2011، الخميج، الشارقة
 
 معتقالً  61من ضمن  ن وعشرة قاصرينيحتالل اعتقل األسبوع الماضي فتاتاال تقرير: .74

قاؿ تقرير حقوقي أصدرتو حركة حماس، إف  قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي اعتقمت خبلؿ األسبوع : راـ اهلل 
ف مف مختمؼ محافظات الضفة الغربية المحتمة، بينيـ أربعة كانوا معتقميف في سجو  فمسطينياً   91الماضي 

قاصريف  11وأوضح التقرير أف مف بيف المعتقميف فتاتيف، باإلضافة إلى  .الفمسطينية أجيزة أمف السمطة
 عاما. 71 - 11تتراوح أعمارىـ بيف 

 26/11/2011، قدس برس
 
 في السجون االسرائيميةعمى األسرى العسكريين وموظفي السمطة مطالبات بتسميط الضوء  .75

بتسميط الضوء ، سير في المعتقبلت االسرائيمية العميد ميسرة أبو حمديةطالب األ: كماؿ زكارنة -عماف 
عمى األسرى العسكرييف وموظفي السمطة الوطنية الفمسطينية المعتقميف في سجوف االحتبلؿ االسرائيمي 

 .أسيراً  222عددىـ ويبمغ 
 27/11/2011، الدستور، عّمان
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 االحتالل يرفض تحرير أسرى انتيت محكومياتيم  .76
، أمس، إف سمطات االحتبلؿ امتنعت عف إطبلؽ "حساـ"رائد الفي: قالت جمعية األسرى والمحرريف  - غزة

سراح ثبلثة أسرى مف قطاع غزة انتيت فترات محكومياتيـ منذ أكثر مف شير، مف دوف معرفة األسباب 
 الحقيقية وراء ىذا القرار. 

 27/11/2011، الخميج، الشارقة
 
 لمعتقالت تنذر باندالع مواجيات بين األسرى والسجانينحقوقي فمسطيني: أوضاع ا .77

منسؽ عاـ الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوؽ الفمسطينية ومسؤوؿ  ،حذر نشأت الوحيدي: راـ اهلل 
مف اندالع مواجيات مبكرة بيف األسرى  ،اإلعبلـ لمجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية في قطاع غزة

ييف في سجوف االحتبلؿ، في ظؿ تصاعد الممارسات واالعتداءات اإلسرائيمية عمى والسجانيف اإلسرائيم
  حقوقيـ.
، إنو تمقى "استغاثات ورسائؿ مف األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية تعتبر موضحاً وقاؿ 

 بمثابة اإلنذار المبكر لمواجيات قادمة ستندلع مف قمب السجوف".
 26/11/2011، قدس برس

 
 
 
 
 االحتالل يعتدي عمى أطفال بالضرب قرب الخميل  .78

اعتدى جنود االحتبلؿ اإلسرائيمي، أمس عمى مجموعة مف األطفاؿ المشاركيف بمسيرة سممية نظمت : راـ اهلل
 صوب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة عمى أراضي بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ بالضفة الغربية المحتمة.

 27/11/2011، الغد، عّمان
 
 أطفال في حريق داخل منزليم بالضفة 5وفاة  .79

توفي خمسة أطفاؿ أشقاء وأصيب أربعة آخروف مف نفس العائمة، أمس، جراء حريؽ ىائؿ اندلع  :د .ب .أ
حريؽ ناتج الوقالت الشرطة الفمسطينية، في بياف، إف  .في منزليـ في مدينة طولكـر شمالي الضفة الغربية

 انقطاع التيار الكيربائي عف البمدة. عف إشعاؿ الشموع خبلؿ
 27/11/2011، الخميج، الشارقة

 
 مشعل في عمان نياية األسبوع :راكان المجالي .31

قاؿ وزير الدولة لشؤوف االعبلـ واالتصاؿ، الناطؽ الرسمي بأسـ الحكومة  :عبدالرزاؽ ابو ىزيـ -عماف
 ى االردف ستكوف نياية االسبوع الحالي.راكاف المجالي اف زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ال

إف ولي عيد قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثانى سيصحب مشعؿ فى « الراي»وقاؿ المجالي في تصريح الى 
 الزيارة.
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وبحسب المجالي، فإف ترتيب موعد الزيارة، يترافؽ مع انتياء زيارة جبللة الممؾ عبداهلل الثاني الى المانيا، 
 نيف، وتستمر يوميف.والتي تبدا غدا االث

ومف المقرر اف يمتقي جبللتو ولي عيد قطر الشيخ تميـ بف حمد اؿ ثاني، الذي يتوقع مغادرتو في يـو 
 الزيارة ذاتو، في حيف تستمر زيارة مشعؿ عدة اياـ يجري خبلليا مباحثات مع الحكومة.

حماس، ال يعني اعادة فتح واكدت مصادر حكومية، في تصريحات سابقة، اف التقارب بيف االردف وحركة 
الحركة لمكاتبيا في االردف، واف التقارب لف يكوف عمى حساب العبلقة مع السمطة الوطنية الفمسطينية، التي 
تعتبر المرجع في العبلقات الرسمية، في وقت يؤكد االردف بأنو عمى مسافة واحدة بيف جميع الفصائؿ 

 الفمسطينية. 
 27/11/2011الرأي، عمان، 

 
 يوم تضامن مع الشعب الفمسطيني في صورن: لبنا .31

نظمت لجنة مسيرة العودة لمناسبة اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني، لقاء تضامنيا في مركز 
 باسؿ االسد الثقافي في صور حضره ممثمو االحزاب والقوى المبنانية والفمسطينية.

ف وفمسطيف واألمة العربية. وقاؿ عضو مكتب التنسيؽ الفاتحة عمى أرواح شيداء مسيرة العودة وشيداء لبنا
القومي في منظمة الشباب القومي العربي أسعد حمود: "نحف ال نرى فمسطيف جزءًا مف ىذا الكياف الغاصب 
بؿ نراىا متوحدة مف بحرىا الى نيرىا وبحدودىا التاريخية. ىذه فمسطيف ولف تكوف غير ذلؾ". والقى مسؤوؿ 

قيادة العامة في لبناف أبو عماد رامز كممة قوى التحالؼ، فأكد "أف االمـ المتحدة حرمت الجبية الشعبية ال
شعبنا الفمسطيني مف اف يكوف لو دولة وىي خضعت لمواليات المتحدة التي فرضت الفيتو ضد قياـ الدولة 

وؿ العبلقات الفمسطينية. جربنا كؿ السبؿ والمفاوضات لكف وجدنا اف ال حؿ اال بالمقاومة". ورأى مسؤ 
الخارجية في حزب اهلل الشيخ أحمد مراد "اف اياـ العودة عّبرت عف رغبة الشعب الفمسطينية بشرؼ وكرامة 

 الى فمسطيف وىي عودة ال نتوسميا وال نطمبيا مف أحد فيي حؽ مف حقوقنا الثابتة".
حؽ العودة مقدس  وتحدث باسـ منظمة التحرير أميف سر حركة فتح في لبناف رفعت شناعة قائبل: "إف

بالنسبة الى كؿ الشعب الفمسطيني وىذا حؽ اكد عميو الشييد ياسر عرفات". ورأى "أف يوـ التضامف ىذا 
ىو يـو تقسيـ فمسطيف بتأييد مف المجتمع الدولي فالتقت مصالحو مع مصالح الصياينة ليدفع الشعب 

بموحات فنية تراثية ممتزمة أدتيا كؿ مف فرقتي واختتـ الميرجاف  الفمسطيني وحده ثمف ىذه المؤامرة الدولية".
 ."حنيف" والكوفية

 27/11/2011المستقبل، بيروت، 
 
 مصادر تتحدث عن دور مصري كبير إلنجاح المصالحة الفمسطينية .37

اف مصر ستمعب دورًا كبيرًا في المرحمة المقبمة  "الدستور"ذكرت مصادر مصرية لػ: جماؿ جماؿ -القاىرة 
في مقدمتيـ إسرائيؿ والواليات المتحدة بالمصالحة الفمسطينية وضرورة إنجاحيا. وشدد إلقناع الجميع و 

نجاح المصالحة الفمسطينية امر في غاية االىمية لمفمسطينييف »المصدر الكبير الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو 
ومؤمنو واوضح اف مصر عمى قناعة «. والمنطقة ودوف ذلؾ الوضع قابؿ لئلنفجار والتفجير في أي لحظة

% بيف فتح وحماس لقاء ابو مازف مع مشعؿ كاف نقمة نوعية في العمؿ بيف 111جدًا بنجاح المصالحة 
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الحركتيف ..... كاف حوارا في العمؽ والعظـ ...يجب اف يعترفوا ببعض قبؿ اف يعترؼ العالـ بيـ ويعمموا 
 .معًا كي يعمؿ الجميع معيـ مف اجؿ قضية العرب األولى الوضع ال يحتمؿ

وقاؿ انا اليوـ بعد لقاء مشعؿ ابو مازف تعزز إيماني باف الطرفيف اصبحوا جاىزيف لممصالحة والدفاع عف 
 خيارىـ والدفاع عف قضيتيـ يدا بيد ونحف سنساعدىـ ونقؼ الى جانبيـ.

 77/11/7111الدستور، عمان، 
 
 إيران تيدد "إسرائيل" والغرب برد مماثل عمى أي ىجوم  .33

حاؿ شنيا أي ىجوـ عمى أي مف المواقع النووية أو  "إسرائيؿ"ىددت إيراف بالرد عمى  وكاالت: -طيراف 
األمنية، كما ىددت بالرد عمى أية تيديدات تتعرض ليا بالمثؿ وأف أوؿ ىدؼ ستستيدفو ىو الدرع 

 الصاروخية لحمؼ شماؿ األطمسي )الناتو( في تركيا.
 78/11/7111الخميج، الشارقة، 

 
 اليجرية مناسبة "رأس السنةإغالق معبر رفح ب .34

القاىرة: قررت السمطات المصرية، أمس، إغبلؽ معبر رفح بيف قطاع غزة ومصر في كبل االتجاىيف، وذلؾ 
وقاؿ بمناسبة عطمة رأس السنة اليجرية، عمى أف يعاد فتحو اليوـ األحد، وفقا لآللية الجديدة لتشغيمو. 

مطات المصرية أبمغت الجانب الفمسطيني بقرار مسؤوؿ مصري حدودي، فضؿ عدـ ذكر اسمو، أف الس
فمسطينيا عبر بوابات المعبر في كبل االتجاىيف منذ إعادة  688ألفا و 132إغبلؽ المعبر، مؤكدا عبور 

 مايو الماضي.  64تشغيمو باآللية الجديدة في 
 78/11/7111الخميج، الشارقة، 

 
 واشنطن وتل أبيب ترفضان اتفاقية األسمحة العنقودية .35

فشمت األمـ المتحدة في مؤتمر جنيؼ حوؿ نزع األلغاـ وتحريـ استخداـ القنابؿ : عصاـ واحدي -كوبنياج 
سرائيؿ  العنقودية والمسمارية والفوسفورية، أوؿ مف أمس في ضـ كؿ مف الواليات المتحدة والصيف وروسيا وا 

دولة، وتحـر  111ـو إلى دولة وصؿ عددىا الي 85، التي وقعت عمييا 6114إلى اتفاقية أوسمو عاـ 
استخداـ ىذه القنابؿ وتمنع بيعيا واستيرادىا. وجرت المحاوالت خبلؿ أسبوعيف مف المناقشات في جنيؼ 
حسب مصادر اسكندنافية مع ممثمي الحكومات ووقوؼ النرويج والمكسيؾ والنمسا ضد مقترحات الدوؿ 

 د وروسيا البيضاء التوقيع عمى االتفقية.العظمى حوؿ استعماؿ ىذه األسمحة الفتاكة، حيث رفضت الين
وعبر الممثؿ األميركي عف رغبة ببلده في تصنيع ىذه األسمحة أو تخزينيا، مشيرا إلى إلى أف نسبة تتراوح 

% مف ىذه األسمحة مخزنة في الدوؿ التي لـ توقع عمى اتفاقية أوسمو وتحتاج التفاقية جديدة 51و 41بيف 
 ا قد تصيب أىدافا مدنية بشكؿ أكبر.خاصة أف ىناؾ أسمحة تماثمي

وأكثر الدوؿ عرضة لمخاطر ىذه األسمحة ىي ببلد البمقاف، لبناف، العراؽ، أفغانستاف، كمبوديا، أثيوبيا، 
 السوداف، سيراليوف، أريتريا، وفيتناـ.

سا، إسرائيؿ، أما أكثر الدوؿ استعماال ليذه األسمحة فيي الواليات المتحدة، روسيا، بريطانيا، ألمانيا، فرن
 ىولندا، السوداف، وجورجيا.
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، ثمثيـ مف األطفاؿ. وتعد ألمانيا 1521ألؼ مدني منذ عاـ  111وتسببت ىذه األسمحة في مقتؿ أكثر مف 
 ىي أوؿ دولة استعممت األسمحة العنقودية في الحرب العالمية الثانية.

 77/11/7111الوطن أون الين، 
 
 واصل سيره؟قطار المصالحة الفمسطينية.. ىل ي .36

يرىف العديد مف المحمميف والمراقبيف لمشأف السياسي الفمسطيني، إمكانية إتماـ اتفاؽ  محمد األيوبي: -غزة
المصالحة الفمسطينية بيف حركتي "فتح" و"حماس"، بمدى قدرة طرفي االنقساـ عمى تطبيؽ بنود االتفاؽ عمى 

 حرر مف الضغوط الخارجية.األرض، وقدرة السمطة الفمسطينية في راـ اهلل عمى الت
ورأى محمبلف سياسياف في حديثيف منفصميف لػ"فمسطيف"، أف ىناؾ فرصة حقيقية لتحقيؽ المصالحة بعد 
انسداد مسار التسوية، وفشؿ محاولة الحصوؿ عمى اعتراؼ أممي بدولة فمسطيف، وفي ظؿ رفض )إسرائيؿ( 

 نة القدس المحتمة".وقؼ عمميات االستيطاف والتيويد في الضفة الغربية ومدي
 مؤشرات إيجابية

ووصؼ مدير عاـ مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في لبناف د. محسف صالح "المؤشرات الخارجة مف 
مشعؿ بػ"اإليجابية"، حيث إنيا تتحدث عف شراكة فمسطينية بيف الطرفيف، وتفعيؿ عدد مف  -لقاء عباس

جراء االنتخابات، وتشكيؿ البرامج، خصوصًا فيما يتعمؽ بالحريات، وا إلفراج عف المعتقميف السياسييف، وا 
 حكومة توافؽ وطني، وتفعيؿ وتطوير منظمة التحرير".

وأوضح د. صالح أنو يجب االنتظار عدة أسابيع لمحكـ عمى جدية الحركتيف في المضي باتجاه المصالحة 
موسعًا بيف كافة الفصائؿ في العشريف عبر تطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو األرض، خصوصًا أف ىناؾ اجتماعًا 

 مف الشير القادـ.
وقاؿ: "لؤلسؼ نحف لدينا خبرة غير إيجابية في السنوات األربع الماضية فيما يتعمؽ باالتفاقات التي تمت 

، ومرورًا بوثيقة األسرى واتفاؽ مكة وغيره مف 7115بيف حركتي فتح وحماس ابتداء مف اتفاؽ القاىرة عاـ 
 االتفاقات".

ويعتقد المحمؿ السياسي، أف ىناؾ توظيفًا تكتيكيًا لعممية المصالحة بشكؿ أو بآخر مف قبؿ بعض الفصائؿ 
الفمسطينية, مشددًا عمى ضرورة أف تتحوؿ عممية المصالحة إلى اتفاؽ استراتيجي عمى األرض وال يتـ 

 توظيفيا بشكؿ سياسي يخدـ طرفًا دوف آخر.
قيقية ىذه المرة لتحقيؽ المصالحة بعد انسداد مسار التسوية في وجو لكف صالح يعتقد أف ىناؾ فرصة ح

المفاوض الفمسطيني في راـ اهلل. وقاؿ: "ميزة ىذا المقاء أنو يأتي بعد فشؿ المحاولة الفمسطينية لمحصوؿ 
عمى اعتراؼ أممي بالدولة الفمسطينية، واستمرار التعنت اإلسرائيمي بخصوص وقؼ االستيطاف، وقرار وقؼ 

 حويؿ أمواؿ الضرائب إلى السمطة بعد قبوؿ عضوية فمسطيف في اليونسكو".ت
وأضاؼ: "كؿ ىذه الخطوات اإلسرائيمية كانت مؤشرًا محبطًا جدًا لمسمطة في راـ اهلل، حيث إف كؿ 
االلتزامات التي قدمتيا السمطة لـ تؤد إلى نتيجة عمى األرض )..( والسمطة تحولت إلى كياف وظيفي يخدـ 

 بلؿ أكثر مما يخدـ مشروع بناء الدولة الفمسطينية".االحت
وتابع صالح قائبًل: "ىذا االستنتاج الكثير مف القيادة الفمسطينية باتت تدركو، وتشعر أنيا ستفقد مصداقيتيا 
في النياية، وأف ذلؾ يسيء ألي عمؿ فمسطيني إذا استمرت عمى ىذا الشكؿ، وبالتالي السمطة اآلف في 

 نيا إذا استمرت بيذا الشكؿ فإف مبرر بقائيا لـ يعد لو معنى".حالة مراجعة أل



 
 

 

 

 

           21ص                                    2332العدد:                27/11/2011األحد  التاريخ:

وحسب صالح فإف السمطة أماـ خياريف األوؿ أف تراجع حساباتيا وتدخؿ في مصالحة جادة وحقيقية 
وتفرض شروطيا عمى األرض أماـ المحتؿ، والثاني االستمرار في الحالة الموجودة عمييا اآلف، وبالتالي 

في حالة تكوف كياني وظيفي يخدـ االحتبلؿ، وبالتالي ستفقد مصداقيتيا ومبرر  ستجد السمطة نفسيا
 وجودىا.

 االبتزاز األمريكي واإلسرائيمي
وبخصوص التيديدات الخارجية لمسمطة الفمسطينية في حاؿ إتماـ المصالحة، ذكر مدير عاـ مركز الزيتونة 

 ؿ( وأمريكا في التأثير عمى قرار السمطة في راـ اهلل.لمدراسات واالستشارات، أف ىناؾ قدرة ىائمة لدى )إسرائي
وقاؿ: "إف السمطة تخضع لبلبتزاز األمريكي واإلسرائيمي في صناعة القرار الفمسطيني باعتبارىا ممتزمة 
باتفاقية أوسمو وباعتباره تحت سمطة تحت االحتبلؿ، وبالتالي استجابتيا لمتأثير تكوف كبيرة، خصوصًا أف 

 مواؿ يتـ عف طريؽ أمريكا والدوؿ الغربية".حصوليا عمى األ
ورأى صالح أنو إذا قررت السمطة إعادة ترتيب أولويات المشروع الوطني وفؽ المصالح العميا لمشعب 
الفمسطيني مف خبلؿ اتفاؽ شراكة مع حماس وباقي القوى الفمسطينية، فعمييا الخروج مف الضغط األمريكي 

عادة بناء منظمة التحرير وفؽ أولويات الشعب في صناعة القرار، وتغيير شروط ا لمعبة السياسية، وا 
 الفمسطيني، وليس وفؽ اآلليات التي يفرضيا األمريكي واإلسرائيمي.

وبخصوص قدرة فتح عمى الخروج مف الضغوط الخارجية، قاؿ صالح ال يمكف التخمص مف الضغوط 
وسمو وبقاء السمطة في راـ اهلل، مشددًا عمى ضرورة الخارجية إال إذا غيرت شروط المعبة فيما يتعمؽ باتفاؽ أ

 إعادة تشكيؿ السمطة في الضفة بما يتوافؽ مع المشروع الفمسطيني.
 تطبيق المصالحة

مف جيتو، المحاضر بقسـ العموـ السياسية بجامعة النجاح الدكتور عثماف عثماف، وصؼ عقد لقاء 
أف ىناؾ دافعية وحافزًا لدى حركتي "فتح" و"حماس" وعباس بػ"اإليجابي"، موضحًا  -المصالحة بيف مشعؿ

 لبلقتراب مف بعضيما وطي صفحة االنقساـ.
لكف عثماف قاؿ: "إف الميـ في ىذه المرحمة ىو قدرة طرفي الخبلؼ الفمسطيني عمى تطبيؽ ما تـ االتفاؽ 

أمريكا و)إسرائيؿ(  عميو عمى األرض، ووجود إرادة سياسية حقيقية لدى السمطة لتنفيذ االتفاؽ، وأف تترؾ
 المصالحة وأال تفرض المزيد مف العراقيؿ في وجو تطبيؽ ىذه التفاىمات بيف الجانبيف".

وأعرب المحمؿ السياسي، عف خشيتو مف أف تؤدي الضغوط "الصييوأمريكية" إلى عرقمة إتماـ المصالحة، 
مصالح ستتضرر مف وراء  وقاؿ: " ىناؾ العديد مف العراقيؿ ستنصب في وجو المصالحة، كما أف ىناؾ

 المصالحة".
وأضاؼ: "ىناؾ دافعية وحافز لدى حركتي فتح وحماس لبلقتراب مف بعضيـ، خصوصًا بعد أف اتضحت 
الصورة لدى القيادة الفمسطينية في راـ اهلل بأف الرىاف عمى الواليات المتحدة األمريكية مصيره الفشؿ، 

لمحصوؿ عمى عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة، ومع  ووقوؼ أمريكا بكؿ ثقميا ضد الطمب الفمسطيني
 استمرار التعنت اإلسرائيمي ومواصمة عممية االستيطاف والتيويد في الضفة الغربية المحتمة ومدينة القدس".

وتابع: "ليس أماـ السمطة مف مفر إال عمؿ شيء يغضب أمريكا و)إسرائيؿ( والعودة إلى طريؽ المصالحة 
ما أف تكوف ىناؾ نوايا مع حركة حماس"، موض حًا أف ىذه الخطوة قد تكوف وسيمة ضغط عمى أمريكا، وا 

 صادقة لدى السمطة.
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نما يجب أف يكوف  وحسب عثماف، فإنو يجب أال يكوف الذىاب لممصالحة يعتمد عمى النوايا الصادقة، وا 
المتبادؿ  لدى كبل الطرفيف وسائؿ لمضغط عمى الطرؼ اآلخر إلجباره عمى المصالحة...إف الضغط

والمتوازف بيف الطرفيف قد يؤدي إلى تقدـ األمور أفضؿ مف أف تكوف جية متمسكة باألمور عمى حساب 
 جية أخرى".

وشكؾ عثماف بأف تكوف حركة فتح والسمطة الفمسطينية بكافة قيادتيا وأجيزتيا معنية بإتماـ المصالحة، 
ضغوطًا، وىناؾ أطراؼ ضد المصالحة، مشددًا وقاؿ: "ىناؾ جيات معنية بالمصالحة وأخرى تمارس عمييا 

 عمى ضرورة أف يكوف الجميع حريصًا عمى المصالحة "وليس مف أجؿ حاجة في نفس يعقوب".
 26/11/2011فمسطين اون الين، 

 
 قطار المصالحة عمى السكة... حذار من االنزالق .37

 عريب الرنتاوي
ني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة يمكف النظر إلى لقاء القاىرة الذي جمع الرئيس الفمسطي

فقد أعاد المقاء مناخات األمؿ والتفاؤؿ في إمكانية ”...قفزة ميمة في االتجاه“حماس خالد مشعؿ، بوصفو 
إلى وضع ” تقاسـ السمطة“استرداد الوحدة وطي صفحة االنقساـ...وأسس لحوار نأمؿ أف يتخطى 

 ي المرحمة المقبمة.استراتيجيات لمعمؿ الوطني الفمسطيني ف
مما قرأنا وسمعنا، يبدو أف المقاء المس ثبلثة محاور رئيسة، كنا نرى فييا أعمدة لثبلث لبلستراتيجية 
الوطنية الفمسطينية الجديدة: وحدة البرنامج، وحدة األداة والتوافؽ عمى أشكاؿ النضاؿ...وىنا لفت انتباىنا 

وعاصمتيا  92مصير وبناء الدولة فوؽ األراضي المحتمة عاـ توافؽ الرجميف عمى برنامج العودة وتقرير ال
القدس....واتفاقيما عمى إعادة ىيكمة وبناء منظمة التحرير الفمسطينية لتكوف األداة التنظيمية الُموِحدة 
لمشعب الفمسطيني بوصفيا ممثمو الشرعي الوحيد...وتوحدىما خمؼ شعار المقاومة الشعبية السممية 

 العرب وروح ميداف التحرير وشارع الحبيب بورقيبة وساحة التغيير في صنعاء. المستميمة لربيع
، أو ما ”الخيارات الصفرية“ال أريد أف أتناوؿ لقاء المصالحة مف باب الرابح والخاسر، فمسنا أبدًا أماـ لعبة 

مف غاب فالجميع خرج مف لقاء القاىرة رابح، مف شارؾ فيو و  – Zero sum game –يسمى باإلنجميزية 
عنو، واألىـ أف الشعب الفمسطيني وقضيتو الوطنية وكفاحو المشروع والعادؿ، ىـ أوؿ الرابحيف مف ىذا 

 - - Win-win situation، أو ما يسمى باإلنجميزية ”رابح –وضعية رابح “المقاء....إنيا 
اندفعت خطوة نحو  حماس في القاىرة اقتربت خطوة إضافية مف برنامج فتح والمنظمة...وفتح في القاىرة

حماس كانت بدأت مسيرة القبوؿ بدولة الضفة والقطاع والقدس منذ سنوات، وىي أرسمت ”... مقاومة حماس“
جمع  –” البلكنات”بيذا الصدد العشرات مف الرسائؿ والتمميحات، التي ال تخمو مف الدالالت واالشتراطات و

 –لمجوء لخيار المقاومة الشعبية بعد لقاء عباس فيما فتح والسمطة والرئاسة لـ تقرر ألوؿ مرة ا -لكف
ف لـ تنتقؿ بيذا الشعار خطوات جدية لؤلماـ...في لقاء القاىرة تبمورت  مشعؿ، فقد فعمت ذلؾ مف قبؿ وا 
مواقؼ الطرفيف في سياؽ توافقي حوؿ البرنامج وأشكاؿ النضاؿ، مثمما تـ التوافؽ عمى برنامج زمني لمشروع 

 والمنظمة. في إعادة بناء السمطة
ليس الطريؽ إلى استرداد الوحدة الوطنية الفمسطينية سالكًا وآمنًا، وال ىو مفروش بالورود...وليس االتفاؽ 
حوؿ العناويف الرئيسة وحده الكفيؿ بتجاوز االستعصاءات وتفكيكيا، فكؿ شياطيف األرض، تكمف في 

مف األصدقاء والداعميف، يواجو أيضًا جبية التفاصيؿ وتقبع وراءىا...ومشوار الوحدة الذي لو كثرة كاثرة 
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متحدة مف الخصوـ والمتربصيف والمتآمريف، مف مختمؼ العيارات واألوزاف، لكننا مع ذلؾ نؤمف بأف الوضع 
، وأف حاجة كؿ طرؼ مف طرفي المعادلة لموحدة والمصالحة، ال تقؿ عف حاجة الطرؼ ”مختمؼ ىذه المرة“

، فالجميع مأزوـ عمى الساحة الفمسطينية، ”وحدة المأزوميف“ارات مف نوع اآلخر، وال نريد ىنا أف نكرر عب
واالنقساـ ىو ذروة التعبير عف أزمة العمؿ الوطني واإلسبلمي الفمسطيني، والجميع يأتي لمائدة المصالحة 

 لحاجتو وحاجة الشعب والقضية إلييا، مف دوف مّنة ألحد عمى أحد، ومف دوف ميزة ألحد عمى أحد.
األمريكي، مرورا بتحفظات ” الفيتو“و ىذه المسيرة الكثير مف التحديات، مف الرفض اإلسرائيمي إلى ستواج

أوروبية متفرقة، وحذر عربي متفاوت...عمى أف العراقيؿ األىـ، ستنتصب في وجو المصالحة عندما تحيف 
دي الفمسطيني االنتقالي...مقر لحظة الترتيبات العممية، مف نوع العبلقة بيف المجنة التنفيذية واإلطار القيا

عادة ىيكمتيا،  الحكومة وصمتيا بشطري الوطف المحتؿ والمحاصر، مصائر األجيزة األمنية وفرص دمجيا وا 
التنسيؽ األمني مع إسرائيؿ، مستقبؿ حماس في الضفة وفتح في غزة، قضايا التوظيؼ وموظفي الدرجة 

التي أثقمت كاىؿ الفصيميف الرئيسيف مف ” الزائدةالحمولة “األولى والمحاصصات وغيرىا...ناىيؾ عف 
فصائؿ كرتونية تـ االحتفاظ بيا لغايات عد األصابع واأليدي في االجتماعات العامة، إلى بعض 

الذيف لـ يكف ليـ يوما قيمة بذواتيـ، بؿ بأدوارىـ ومياميـ القذرة في إذكاء االنقساـ وتسعير ” المستقميف“
 إواره.

 
ير غيرىا، نقوؿ لمذيف ذىبوا بعيدًا في التفاؤؿ، اف التفاؤؿ مطموب إف كاف تعبيرًا عف ليذه األسباب وكث

اإلرادة...إرادة النضاؿ مف أجؿ االحتفاظ بزخـ المصالحة ودفع قطار الوحدة الذي وضع عمى السكة ألوؿ 
، أنو  از التعبير، فالعراقيؿ إف ج” متشائؿ“مرة منذ سنوات...لكف العقؿ ما زاؿ يراوح ما بيف التفاؤؿ والتشاـؤ

التي تعترض طريؽ الوحدة ما زالت كبيرة، والقطار يمكف أف ينزلؽ عف قضبانو مرة أخرى، ما لـ يحظ بقوة 
دفع جماىيرية قوية، تعزز سيره الواثؽ إلى محطتو النيائية...وحكمة المؤمف أف يجمع بيف تشاؤـ العقؿ 

تّف عمى حرير األوىاـ مف جية، ولكي ال يترؾ مصائر وتفاؤؿ اإلرادة، حتى ال يؤتى مف مأمنو، وال يبي
ال تؤمف بطاقات الشعب الخبّلقة القادرة عمى صنع ” قدرية“الشعب والقضية مف جية ثانية، نيبًا لنزعة 

البالغة حد االستسبلـ لؤلمر الواقع...ألسنا ” القدرية“التغيير وكتابة التاريخ...ألسنا في ذروة االنتفاض عمى 
 يع العرب، ربيع اإلرادة الشعبية المتفائمة؟.في ذروة رب

 27/11/2011الدستور، عمان، 
 
 تنظيم االنقسام .38

 حسام كنفاني
خالد مشعؿ في ” حماس“انتيى لقاء الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

ي ختاـ االجتماع الثاني بيف ىذا ما خرج إلى اإلعبلـ ف” . شراكة فمسطينية جديدة“القاىرة عمى االتفاؽ عمى 
الرجميف منذ توقيع اتفاؽ المصالحة في مايو/ أيار الماضي . غير أف الكبلـ قد ال يتماشى مع الواقع الفعمي 
عمى األرض، ال سيما أف الفمسطينييف سئموا التصريحات والمقاءات البروتوكولية التي لـ يحظ الشعب بأي 

 يا وانعكاساتيا .نصيب منيا، بؿ كاف يدفع ثمف تداعيات
قد ال يختمؼ المقاء األخير بيف أبو مازف وأبو الوليد عف غيره مف االجتماعات، ال سيما أف ال شيء حاسمًا 
خرج مف بعده، بؿ مجرد تكرار لما قيؿ في مايو/ أيار الماضي . عزاـ األحمد أعمف في المؤتمر الصحافي 
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معية واألجيزة األمنية ورئيس الحكومة، الذي يحتاج إلى المشترؾ بعد المقاء االتفاؽ عمى المصالحات المجت
مزيد مف المشاورات . ىذا الكبلـ نفسو سمعو الفمسطينيوف قبؿ ذلؾ حيف احتضنت القاىرة توقيع عباس 
ومشعؿ عمى اتفاؽ المصالحة، الذي لـ يصمد عمى األرض وبقيت األمور عمى ما ىي عميو، خصوصًا في 

 ة واألجيزة األمنية .ظؿ الخبلؼ عمى رئيس الحكوم
األمر ال يبدو أنو تغّير، فأي تفصيؿ لـ يعمف عنو بعد االجتماع، بؿ بقي الكبلـ في العموميات، وعند 
التطرؽ إلى اسـ رئيس الحكومة، الذي كاف العقدة المعمنة في منع تطبيؽ االتفاؽ في السابؽ، أعمف عزاـ 

ؿ ىذا التصريح يؤّكد أف العقدة ال تزاؿ قائمة، وكؿ األحمد أف األمور بحاجة إلى مشاورات إضافية . مث
الكبلـ الذي قيؿ سابقًا عف تذليؿ ىذه العقبة ال يمّت إلى الحقيقة بصمة، بؿ يبدو أف األمر ال يزاؿ محؿ أخذ 

عمى سبلـ فياض، الذي ال يزاؿ الرئيس الفمسطيني متمسكًا ” حماس“ورد في ظؿ الفيتو المطروح مف قبؿ 
سرب قبؿ االجتماع، خصوصًا في ظؿ الحصار المالي الذي تعيشو السمطة، والذي مف بو، بحسب ما ت

 الممكف أف يتضاعؼ في حؿ تولي حكومة ال تعترؼ بشروط الرباعية الدولية .
في ىذا اإلطار يأتي المقاء وكأنو تأكيد عمى الرغبة في المصالحة، التي ال تزاؿ تبدو مستعصية . 

يـ االنقساـ، أكثر ما ىو إنياء ىذا االنقساـ، ال سيما أف المسائؿ تبدو أعقد واالجتماع يصب في خانة تنظ
مف مجرد رغبة ىذا الطرؼ أو ذاؾ، في ظؿ االمتدادات الدولية واإلقميمية ألي اتفاؽ مرتقب بيف الطرفيف 

جات عمى المذيف يسيراف في خطيف متعاكسيف . تنظيـ االنقساـ ال يمنع أف تشيد األراضي الفمسطينية انفرا
المستوى الشعبي، فإذا كاف إنياء االنقساـ سياسيًا ال يزاؿ صعبًا العتبارات عدة، فعمى األقؿ ال بد مف إنيائو 

 .عمى مستوى القواعد الشعبية، التي قد تكوف خطوة جدية لممصالحة
 27/11/2011الخميج، الشارقة، 
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 زلماف شوفاؿ

ُنشر قبؿ نحو أسبوعيف في "واشنطف بوست" مقاؿ بقمـ الصحافي الباحث المشيور وولتر بنكوس. فقد دعا 
بنكوس إلى "إعادة تقويـ" المساعدات األمنية التي تقدميا أميركا إلسرائيؿ. فيو يزعـ أنو في الوقت الذي 

حتجاج االجتماعي"، ال ينبغي مطالبة الواليات تقمص فيو إسرائيؿ ميزانية دفاعيا بسبب اضطرارات "اال
المتحدة، التي تتصدى ىي أيضا لمشاكؿ اجتماعية واقتصادية، بأف تواصؿ مؿء العجز في ميزانيات 
إسرائيؿ. يمكف االفتراض بأف بنكوس، ذا الميوؿ السياسية التي ليست سرًا، يعرؼ جيدا بأف مف يقؼ خمؼ 

وفي إسرائيؿ، يعمموف أحيانا بقدر أكبر انطبلقا مف دوافع سياسية مما مف "االحتجاج"، في الواليات المتحدة 
 قمؽ حقيقي عمى العدالة االجتماعية. ولكف مف المريح ليـ أف يطرحوا حججا "اجتماعية" مزعومة. 

لعمنا ما كنا سنتطرؽ إلى ىذا المقاؿ لوال حقيقة أف دعوتو ليست بمثابة صوت وحيد وأنو إضافة إلى 
العادية المناىضة إلسرائيؿ، انضمت مؤخرا محافؿ تشكؾ ليس فقط بالمساعدة العسكرية  التصريحات
 بالمنفعة التي تجنييا الواليات المتحدة مف العبلقات االستراتيجية مع إسرائيؿ.  –وىذا أخطر  –إلسرائيؿ بؿ 

ف كانت ترتدي بيف الحيف واألخر زيًا تمويييا جديدًا: مر  ة باسـ "الضرر" الذي االدعاءات ليست جديدة وا 
يمحقو الدعـ بإسرائيؿ بالمصالح األميركية في العالـ العربي؛ ومرة باسـ منافسة الصناعات األمنية 

 اإلسرائيمية لممصانع األميركية؛ ومرة أخرى مثمما ىو الحاؿ اآلف، تطرح المشاكؿ االقتصادية ألميركا. 
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الميزانية الفيدرالية األميركية، وكذا حقيقة أف أميركا حقيقة أف المبالغ المخصصة إلسرائيؿ ىامشية مف حيث 
تستخمص فوائد ال بأس بيا مف المساعدة إلسرائيؿ، بما في ذلؾ بالنسبة لصناعاتيا األمنية وخمؽ أماكف 
عمؿ أخرى ال تؤثر فييـ عمى نحو خاص. بالضبط مثمما يقمموف مف قيمة المساىمة الميمة التي قدمتيا 

مف أميركا في مجاؿ االستخبارات، التكنولوجيا، الطائرات الصغيرة بدوف طيار وما شابو. وتقدميا إسرائيؿ أل
الدور المحتمؿ الكامف إلسرائيؿ، مف ناحية المصالح الجغرافية السياسية واإلستراتيجية األميركية في الشرؽ 

ي صالح معظـ أعضاء األوسط، ال ييـ المتذمريف، بالطبع، إبرازه. وفي صالح اإلدارة )ألسبابيا ىي( وف
الكونغرس يقاؿ إنيـ ال يتأثروف عمى نحوؿ خاص بكؿ ما ذكر أعبله. ولكف ما مف شأنو أف يمعب في 

 صالح معارضي المساعدة في أميركا ىو بالذات الجداؿ الجماىيري في إسرائيؿ حوؿ ميزانية الدفاع. 

يكفي كي تقؼ أماـ كؿ المخاطر التي  حجتاف تطرحاف في صالح تقميص النفقات األمنية: إسرائيؿ قوية بما
تحدؽ بيا؛ المجتمع ىو أيضا )أو التعميـ، أو الثقافة، أو اإلسكاف( ىو أيضا "آمف". إسرائيؿ بالفعؿ قوية، 
ولعميا أقوى مما كانت في أي وقت مضى، ولكف الدوامة السياسية التي تعصؼ بالشرؽ األوسط، والتي ال 

 يقاس التيديدات األمنية في السنوات القريبة القادمة. يمكف توقع آثارىا، تشدد بقدر ال 

وفضبل عف ذلؾ، نذكركـ بإيراف. وما يحصؿ في مصر ليس واضحا بعد. تحدث البروفيسور تريختنبرغ ىذه 
األياـ بأف المواضيع االجتماعية تيددنا أكثر مف المخاطر األمنية. ىذا شعار متزلؼ لمجميور بعض 

سو يعرؼ الحقيقة. بدوف األمف المادي بمعنى قدرتنا عمى صد أي تيديد مادي الشيء، ولكف تريختنبرغ نف
ضدنا، لف يتبقى إال أف نحرص عمى "العدالة االجتماعية". تقميص غير معقوؿ في ميزانية الدفاع معناه 
 تقميص في األمف بكؿ معنى الكممة. في الجيش يوجد أيضا "سمنة" ويمكف إدخاؿ النجاعة ىنا وىناؾ، مثمما
في كؿ جياز كبير. ولكف مف يعتقد أننا يمكننا أف نسمح ألنفسنا بالذات في الفترة الخطيرة الحالية بأف نشرع 
في حمية بالميزانية في ىيئة األمف مخطئ ومضمؿ. إضافة إلى ذلؾ فانو يوفر ذخيرة ألولئؾ الذيف في 

 أميركا، الذيف ال تقؼ مصمحة إسرائيؿ بالذات أماـ ناظرييـ.

 ؿ اليوـ""إسرائي

 27/11/2011األيام، رام اهلل،  
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