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    بحوار بعد العيد في القاهرةفتح تؤكد وحماس تنفي علمها  .1

رئيس دائرة شؤون وفتح حركة عضو اللجنة المركزية لأن ، 15/11/2009الخليج، اإلمارات، نشرت 
بلغه أن ن وزير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان أقال إالمفاوضات في المنظمة صائب عريقات 
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مصر ستستأنف بعد انتهاء عطلة عيد األضحى جهودها لتأمين توقيع حماس وباقي الفصائل على الورقة 
 على لسان المتحدث باسم كتلتها البرلمانية صالح البردويل تلقيها أي "حماس" حركة  فيما نفت.المصرية

كة ستتعامل بإيجابية في حال دعوة مصرية الستئناف الحوار بعد العيد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحر
  .وجهت لها الدعوة

  حيث قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح،كالم، 15/11/2009 الشرق األوسط، وأوردت
توقيعنا يصبح الغيا في حال "وأوضح محيسن، . "نحن وقعنا على الورقة كما هي، وأي تغيير فيها يلغيها"

ون لدينا تعديالت على التعديالت، وهذا سيدخلنا في دوامة نحن أيضا سيك.. تم أي تعديل أو إضافة
إذا ما وقعوا سنجري االنتخابات في يونيو، وإذا لم يوقعوا فإن المجلس " محيسن أضافو ."جديدة

القادم ويأخذ دوره، بصفته مرجعية السلطة، وسيقرر بشأن ) كانون األول(المركزي سيجتمع في ديسمبر 
 ."المجلس التشريعياالنتخابات ووضع الرئيس و

 فوزي  حركة حماسالمتحدث باسم ما قاله  عن مراسلها حامد جاد،15/11/2009الغد، األردن،  ونقلت
إن تلويح حركة فتح بسحب توقيعها على الورقة المصرية يعد "برهوم في تصريحات صحافية أمس 

  ".سضربة لمصر ولرئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان وليس لحركة حما
إن فتح تعاملت مع " على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، قال برهوم  ورداً

إن "وزاد قائال ". الورقة المصرية من باب قذف الكرة في ملعب حركة حماس وليس بنية المصالحة
بلسانها وقلمها تصعيد حركة فتح الميداني واإلعالمي يؤكد أنها ال تريد المصالحة، والدليل حضورها 

  ".وسيفها وسالحها ضد حماس وخصومها السياسيين في الضفة الغربية
في حال وجهت لنا "ن حماس لم تتلق أي دعوة من القاهرة في هذا الخصوص، وأضاف إوقال برهوم 

دعوة رسمية بالذهاب إلى القاهرة، سنلبي الدعوة مع تأكيدنا على التمسك بمالحظاتنا على الورقة 
  ."المصرية

أكد أن زهري   المتحدث باسم حماس سامي أبوأن، 15/11/2009 عكاظ، وفي السياق نفسه ذكرت 
 ترحب باستئناف حوار القاهرة بغية الوصول إلى الوحدة الوطنية المنشودة وإنهاء  حماسحركة

حوار إن على حركة فتح الدخول في الحوار البناء وليس "االنقسامات الداخلية، بيد أنه استرسل قائال 
  . الطرشان إلنجاحه وليس إفشاله وإيجاد العراقيل، على حد قوله

  
      االنتخابات إجراءمنظمة التحرير ستمًأل أي فراغ دستوري في حال تعذر  :الزعنون .2

قال سليم الزعنون عضو المجلس الوطني الفلسطيني أمس إن منظمة التحرير  :وكاالت/رام اهللا 
 وفقا للنظام، للحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري اثر تعذر إجراء ستتحمل مسؤولياتها"الفلسطينية 

  ".يناير المقبل/ االنتخابات الرئاسية والتشريعية في كانون الثاني
المسؤولية " حماس"وحمل الزعنون في كلمة له خالل افتتاح اجتماع للمجلس الوطني في رام اهللا حركة 

خابات المركزية عدم قدرتها على إجراء االنتخابات في عن تعطيل االنتخابات بعد إعالن لجنه االنت
  .الضفة الغربية وقطاع غزة في الموعد المحدد

وأعلن الزعنون دعم المجلس لرئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس رداً على قراره عدم الترشح 
 .لوالية ثانية في انتخابات الرئاسة المقبلة

  15/11/2009صحيفة فلسطين، 
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  رك فلسطيني لحشد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينيةتح .3
 قالت السلطة الوطنية الفلسطينية إنها تسعى لحشد :نادية سعد الدين ويوسف الشايب -رام اهللا-عمان

دولي يؤيد طرح فكرة االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مجلس األمن الدولي، وعاصمتها القدس 
  . المحتلة وتهويدها باالستيطاناألرض نحو "إسرائيل"خططات الشرقية، في مسعى إلحباط م

وأكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس أن القيادة 
 مجلس األمن الدولي لنيل اعتراف دولي بدولة إلىالفلسطينية تعمل على حشد التأييد لفكرة التوجه 

  .  وعاصمتها القدس الشرقية1967ع من حزيران فلسطينية على حدود الراب
 الماضي بهذا الشأن إنجازا كبيرا بإجماع األسبوع واعتبر عريقات قرار لجنة المتابعة العربية أواخر 

  .عربي غير مسبوق على هذه الفكرة
 أكثر من مرة) االعتراف الدولي بالدولة(وقال عريقات في تصريحات صحافية، أمس، إنه ناقش الفكرة 

 أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرحها على األمين العام إلىمع األميركيين واألوروبيين مشيراً 
 عباس أنلألمم المتحدة بان كي مون، وعلى المسؤولين في روسيا، وأنه تلقى ردوداً إيجابية، موضحاً 

حركه المستمر نحو الدول سيتحرك باتجاه دول أميركا الالتينية لهذه الغاية األسبوع المقبل فضالً عن ت
  .األوروبية
 بمخططاتها أحادية "اسرائيل" الفكرة واضحة ومفهومة وهي أنه حتى تقطع الطريق على أنوأضاف 

يجب أن يقول العالم إنه يعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران .. الجانب واالستيطان 
ان واإلجراءات أحادية الجانب الغية وباطلة وال  بعاصمتها القدس الشرقية، وبذلك يعتبر االستيط1967

  .تخلق حقاً وال تنشئ التزاماً
  15/11/2009الغد، االردن، 

  
   المركزي سيبحث صيغة لمعالجة الفراغ الدستوريالمجلس: العوض .4

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن المجلس المركزي            ": األيام "-غزة  
اجتماعه المقبل الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد الرابع والعـشرين             سيقرر في   

  .من كانون الثاني القادم
 ومن حقه   1993وأوضح العوض أن المجلس المركزي هو الهيئة التي قررت إقامة السلطة الوطنية العام              

  .بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من األزمة
  15/11/2009يام، فلسطين، األ

  
  في الضفة"األقصى" مدير مكتب فضائية يعتقلأمن السلطة  .5

 التابعة لحركة "األقصى"، أمس، مدير مكتب فضائية في الضفة الغربيةاعتقلت أجهزة األمن : )آي.بي.يو(
لين للقناة،  والممنوعة من العمل في الضفة الغربية محمد اشتيوي، بعد يوم من اعتقال ثالثة مراس"حماس"

  . صحافيا11ًما يرفع عدد الصحافيين المعتقلين إلى 
ونددت الفضائية في بيان لها باعتقال مدير مكتبها في الضفة، الفتة إلى أن هذا هو االعتقال الخامس 

 وأشارتعشر له في سجون السلطة الفلسطينية، معتبرة أن هذا االعتقال يأتي دون أي مستند قانوني، 
 يعاني من وضع صحي مترد للغاية محملة األجهزة األمنية وحكومة رام اهللا المسؤولية إلى أن اشتيوي

  .الكاملة عن سالمته
من االستمرار في اعتقال ومالحقة "وعبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها عن قلقها الشديد 
 جميع األطراف الفلسطينية  مطالبة"واستدعاء الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

بوقف مالحقة واعتقال واستدعاء الصحافيين الفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على حرية العمل 
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وطالبت السلطة باإلفراج عن الصحافيين المعتقلين، معلنة رفضها اعتقال أي  .الصحافي في فلسطين
  .صحفي بسبب ميوله السياسية أو عمله الصحافي

  15/11/2009رات، الخليج، اإلما
  

   على القطاععدوانق مزاعم لشن ختالبا" إسرائيل"تنفي تجربة صاروخ جديد وتتهم حماس  .6
عضو المكتب السياسي لحركة , عزت الرشق أن غزة من 15/11/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 
طالق نفى في تصريح مكتوب أمس ما تناقلته وسائل إعالم إسرائيلية حول قيام حماس بتجربة وإ, حماس

  .صاروخ جديد، مؤكداً أنه ال صحة لهذا الخبر
" إسرائيل "حركة حماس اتهمتأن  ،أ.ب. دنقالً عن ،غزة من 15/11/2009األيام، فلسطين، وأفادت 

  .مس باختالق حجج لتمهيد الطريق أمام هجوم عسكري جديد على القطاعأ
 بأن "إسرائيل" إن ما تقوله وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في قطاع غزة في بيان صحافي

  .قطاعالالحركة أجرت تجربة إطالق صاروخ ثانٍ تظهر نوايا إسرائيل لتصعيد األعمال العدوانية ضد 
في تصريح  قوله  القيادي في حماس الدكتور صالح البردويلمن غزة عن 15/11/2009الحياة، ونقلت 

 ،"يما لو قاموا بمجزرة جديدة في قطاع غزةالصهاينة يطالبون العالم بأن يقف إلى جانبهم ف"أمس إن 
هذا هو السيناريو الذي ترسمه دولة االحتالل، وتحاول أن تقنع الدول القريبة منها أو " على أن اًشددم

المساندة لها بهذه االدعاءات، تحويل حماس من حركة مقاومة إلى قوة هجومية، علماً أن الحركة وكل 
حركات مقاومة تدافع بأبسط ما لديها من أسلحة عن وجودها وعن كرامتها قوى المقاومة الفلسطينية هي 

  ."وعن أرضها ومقدساتها
  

  محادثات صفقة التبادل تسير بشكل جيد ونشط: حماس .7
وصف الدكتور أسامة المزيني أحد قيادات حماس، والمسؤول عن ملف الجندي ": قدس نت" -غزة 

دثات صفقة التبادل التي يديرها الوسيط األلماني بالجيدة مس، محاأاألسير لدى المقاومة جلعاد شاليت 
  .والنشطة

، إن المحادثات لم تصل إلى نهاية الطريق، "وكالة قدس نت لألنباء"وقال المزيني في تصريح خاص لـ
ي يولكنها تسير بشكل نشيط إلتمامها، مشيراً إلى وجود بعض المعيقات التي اعتبر ملف أسرى فلسطين

  . ترفض"إسرائيل"أن حيث تطالب حماس بأن تشملهم الصفقة في حين  من ضمنها، 48
ولفت إلى أن حماس مصرة على مواقفها وشروطها في إتمام صفقة التبادل، متطرقاً إلى التصريحات 

األلمانية بان الجهود األلمانية في صفقة شاليت ستؤتي ثمارها قريباً " دير شبيغل"التي أوردتها مجلة 
  ".د أن نستبق األحداث، وال نستطيع حالياً أن نقول أننا وصلنا إلى نهاية الطريقال نري ":قائالً

 15/11/2009األيام، فلسطين، 
  

  كييصرخة عالية ضد الموقف اإلسرائيلي والتواطؤ األمر عباسقرار : شعث .8
 إن "األيام"قال الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط

العروض التي قدمت حتى اآلن من االسرائيليين والطريقة التي يتحدث بها االسرائيليون عن السالم 
ن الرئيس محمود إ، مشيراً الى أنه لذلك ف"مخالفة لكل األسباب التي دخلنا عملية السالم على أساسها"

عرفات بعد قمة كامب عباس بات يشعر اآلن تماماً بذات الشعور الذي أحس به الرئيس الراحل ياسر 
  .2000ديفيد الثانية عام 

ن المفاوضات هي حول الضفة الغربية، بمعنى كم هي أما زالوا يعتقدون " اإلسرائيليين  إنوقال شعث
حصتهم من الضفة الغربية وكم هي حصتنا وكم يمكنهم ان يأخذوا من القدس وكيف يمنعون الالجئين من 
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رض أمن % 78ن ال نتفاوض على أمنا التنازل الرئيسي عندما قبلنا ننا قدإالعودة، ولكن بالنسبة لنا ف
التي سنقيم عليها % 22ن نسبة الـ أننا ننطلق من إي حل سلمي فأ وعندما نتكلم عن ،فلسطين التاريخية

ن ما نحن على استعداد لمبادلته هو أ و،رض وال القدس وال الحدود وال المياهدولتنا لن تمس، ال األ
  ".وأمن لنا ولهم وتطبيع عالقات بيننا وبينهماعتراف بهم 

بو مازن تعبير عن نفس نضالي، فهو يقول لهم ليس الكرسي هو الذي أقرار الرئيس "أن شعث أوضح و
هي صرخة عالية ضد الموقف اإلسرائيلي والتواطؤ "وأضاف " ،و تساومونني عليه أتفاوضونني عليه 

  ".لى حد ما التواطؤ العربيإاألميركي و
  15/11/2009يام، فلسطين، األ

  
 "الدولة الواحدة" للعودة إلى حل  سجنهيدعو منسعدات  .9

نقل العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي سعيد نفاع، عن األمين العام للجبهة :  غزة-عبد القادر فارس 
هي الصراع، إن إقامة دولة فلسطينية ال ين"الشعبية أحمد سعدات المعتقل في السجون اإلسرائيلية، قوله 
 أنه أثبت أن كل الطروحات غير ، خصوصاًوحل الدولتين في سياق نزاع على كل شيء ليس واقعياً

  ."قابلة للتطبيق، لذا تجب العودة إلى الدولة الواحدة الديمقراطية، والمدخل الشرعية الدولية
  15/11/2009عكاظ، 

  
  الشعبية تؤكد موافقة حماس على مبادرتها الستئناف الحوار .10

قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن حركة حماس أعلنت  :كتب حسن جبر
ة الستئناف جلسات الحوار الوطني وتجاوز العقبات التي اعترضت جبهقبولها المبادرة التي وزعتها ال

  .الورقة المصرية
ماعيل هنية وحركة حماس في قطاع أن رئيس وزراء الحكومة المقالة إس" األيام"وأكد مهنا في حديث لـ

غزة وافقا على المبادرة التي جرى تسليمها إلى كافة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية، مشيراً إلى 
  .وجود تواصل وحوار بشأن المبادرة مع قيادة حركة حماس في العاصمة السورية
فاً إن حركة فتح وصفت ولفت إلى أن الجبهة تواصلت مع الرئيس محمود عباس وحركة فتح، مضي

  .المبادرة بااليجابية وقالت إنها ستبحثها في األطر القيادية قبل الرد عليها
ة أرسلت كذلك المبادرة إلى القيادة المصرية التي تتابع الحوار الوطني الفلسطيني، جبه مهنا إن الوأوضح

  .إال أنها لم ترسل أي أجوبة على االقتراح
  15/11/2009األيام، فلسطين، 

  
 الجهاد تتهم استخبارات جنين باستمرار اعتقال أحد قيادييها .11

قالت حركة الجهاد اإلسالمي إن جهاز االستخبارات العسكرية في جنين ال يزال يعتقل الشيخ فايز : جنين
 وعضو مجلس الطلبة لليوم ،في الجامعة العربية األمريكية" الرابطة اإلسالمية" منسق ،عمر الشايب

 . ى التواليالسابع عشر عل
وأشارت الحركة في تصريح صحفي يوم السبت إلى أن الجهاز المذكور ال يسمح لذوي المعتقل الشيخ 
الشايب وال ألي شخص آخر برؤيته واالطمئنان عليه بحجة الرفض األمني، ودون ذكر أسباب مقنعة 

 . لتبرير اعتقاله
بية يقبعون خلف قضبان سجون السلطة العشرات من كوادر الجهاد في الضفة الغر"وأكدت الجهاد أن 

  ".دون مبرر
  14/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  علي بركة يدعو الحكومة اللبنانية الجديدة لاللتزام بإعادة إعمار نهر البارد .12

يعامل الفلسطيني في لبنان كما "أن بالمسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة طالب : بيروت
، داعياً الحكومة الجديدة إلى "ناني باستثناء منحه الجنسية وتوليه الوظائف العامة واالنتخاباتيعامل اللب

وجود " خشيته من  بركةوأبدى". اإليفاء بالتزامات الحكومة السابقة بإعادة إعمار مخيم نهر البارد"
  ."مشروع جديد لتهجير الالجئين من المخيمات

  15/11/2009الحياة، 
  

   وروسي وتركي بمبادرة موفاز حول دولة فلسطينية بحدود مؤقتة أميركياهتمام .13
، شاؤول موفاز، "كديما"أثارت مبادرة عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب : نظير مجلي: تل أبيب

من مساحة الضفة الغربية % 60إلقامة دولة فلسطينية على مرحلتين تبدآن بدولة في حدود مؤقتة على 
واجتمع موفاز في . لدى اإلدارة األميركية والحكومتين الروسية والتركيةوكامل قطاع غزة، اهتماما 

اليومين الماضيين مع السفراء األميركي جيمس كوننغهام، والروسي، بيوتر ستغيني، والتركي، أحمد 
وقال موفاز في حديث . وعرض مبادرته ورد على العديد من األسئلة التي وجهوها إليه. أوغوز تشليكول

ومن المتوقع أن . يون اإلسرائيلي إن السفراء الثالثة امتدحوا المبادرة وقالوا إنها مثيرة لالهتماممع التلفز
، وخصوصا سفراء دول االتحاد "إسرائيل"يلتقي موفاز في األسبوع القادم عددا آخر من السفراء في 

من % 57أن وفي ضوء استطالع الرأي الذي نشر أول من أمس في تل أبيب وأشار إلى . األوروبي
ورأى في هذه الدعوة قاعدة . اإلسرائيليين يؤيدون هذه المبادرة، دعي موفاز إلى واشنطن للتباحث حولها

وقال انه يطرح هذه المبادرة، ألنه يعتقد أن . انطالق لرفع مكانته السياسية في الواليات المتحدة والعالم
وبغياب خطة كهذه من .  دون خطة سياسية ال تستطيع االستمرار في الحديث في الهواء من"إسرائيل"

 . حكومة بنيامين نتنياهو ومن المعارضة، يرى من الضروري والواجب أن يطرح مبادرة
وفي تصريحات جديدة حول المبادرة، قال موفاز أمس إن سبب اقتراحه تقسيم التسوية إلى مرحلتين يعود 

.  التوصل دفعة واحدة إلى تسوية دائمةإلى الشكوك التي تساور الطرفين من بعضهما البعض وصعوبة
فالجميع متفقون على تسوية . أنا أريد كسر الجمود الحالي وإعطاء دفعة لتحريك عملية السالم": وقال

 سنة، بينما األخرى تتعثر في مفاوضات 61واحدة منهما قائمة منذ . على أساس مبدأ دولتين لشعبين
وما أقترحه هو االنتقال من . عملية والدتها بشكل طبيعيمتعبة ومملة وممضة، وحان الوقت ألن تبدأ 

  ."المفاوضات إلى العمل على األرض
وفي رد على سؤال حول حدود هذه الدولة في نهاية المطاف، فاجأ موفاز بموقف يتناقض مع مواقفه 

  .1967قال إن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس حدود ما قبل حرب حيث . السابقة
 300، فهناك عشرات المستوطنات وهناك 1967من غير الممكن أن ننسحب إلى حدود ": ف موفازوأضا

لذلك أنا أدعو إلى االنسحاب لحدود تضمن بقاء الكتل االستيطانية . ألف مستوطن، وال يعقل أن نتجاهلهم
طقة أرئيل اليهودية القائمة غربي جدار الفصل، ضمن حدود إسرائيل ومعها الكتل االستيطانية في من

ولكن مقابل هذه األراضي نقدم للدولة الفلسطينية .  كيلومترا من الخط األخضر17المقامة على بعد 
  .1948أراضي بنفس المساحة أو ما يعادلها من مناطق أخرى من إسرائيل 

وعاد موفاز ليؤكد انه ال يرى مشكلة في أن يفاوض حركة حماس على مبادرته هذه إذا فازت في 
هذه الحركة ال تعود حركة حماس التي نبغضها، في حالة قبولها "وقال إن . ات الفلسطينية القادمة،االنتخاب

  ."ولذلك، فإنها تصبح صالحة للتفاوض. التفاوض معنا على هذه المبادرة
  15/11/2009الشرق األوسط، 
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   سري للغاية يكشف طريقة العمل االستخباري لحزب اهللاتقرير .14
 العبرية ضمن تقرير موسع في ملحقها األسبوعي في التقرير "أحرونوتيديعوت "توسعت صحيفة 

 صفحة حول الناحية اللوجستية 150االستخباراتي الحساس السري للغاية لحزب اهللا، الذي يمتد على 
 . في المنطقة الحدودية"اإلسرائيلي"والجاهزية لدى جيش االحتالل 

مؤسسة األمنية إلى أن قراءة التقرير تفضي رونين برغمان المقرب من الكاتب التقرير ويشير 
، ويقول "إسرائيل"الستنتاجات مرعبة ألنه يظهر تمكن حزب اهللا من تحليل نظامي الدفاع والهجوم ل 

يتضح أن حزب اهللا حاز على مصادر استخباراتية جيدة وأنه يفهم اليوم لماذا نجح بشكل مذهل في "
  ."خاللهاالمواجهة حتى الحرب الثانية على لبنان و
 التقرير قولهم إنه معد بمستوى ال يقل عن التقارير قرؤواوينقل بيرغمان عن خبراء عسكريين 

 بل يتجاوزها أحيانا، ويبدو كأن حزب اهللا نجح بوضعه استنادا لنسخ تقارير سرية تخص "اإلسرائيلية"
  .قيادة ما يسمى لواء الشمال

تية تتعلق بسلوك العدو في حال نجاحه باكتشاف خلية كما يكرس التقرير فصال مسهبا للناحية العمليا
لحزب اهللا ويوفر دليال متكامال عن طرق المواجهة الميدانية مع اإلشارة الستراتيجية المالحقة في جيش 

ويعنى الفصل الرابع من  .االحتالل باالستعانة بخاليا من قصاصي األثر، كالب مدربة وآليات أخرى
ثر البدو الخادمين في الجيش مع تفصيل مسهب عنهم، بالقول إن قصاص تقرير حزب اهللا بقصاصي األ

 .األثر البدوي ذكي مراوغ وصاحب فراسة وتجربة
ويشير لطريقة عمل البدو باقتفاء األثر واستعانتهم بآثار األحذية ومهمالت يتركها أفراد الخلية المتسللة 

ويقدم سلسلة من التعليمات .  األشجار وغيرهاأعقاب سجائر، إفرازات مختلفة، بقايا طعام، عالمات على
 .ألفراد المقاومة لبلبلة قصاصي األثر اعتمادا على أساليب مهنية خالقة

ويكرس البند السادس في تقرير حزب اهللا لوحدة الكالب القتالية التي تدربها تشكيلة عسكرية خاصة 
ر في إنقاذ وتخليص رهائن  وتتمحو"اإلرهاب والغوريال" وتوظف في الحرب ضد "عوكتس"تدعى 

التابعة للواء ) شراغا( وقاعدة "سيركين"هذه الوحدة التي تتخذ في قاعدة سالح الجو . وعمليات إنزال
  . تستخدم كالبا ألمانية وبلجيكية يتم تدريبها لمدة عام"جوالني"

المتفجرة وتشارك أنواع كالب مختلفة منها خاصة بالبحث عن مفقودين، للبحث عن السالح، المواد 
حرارة الجسد، الخوف والجهد (وتتدرب للرد على أصوات وروائح مختلفة يخلفها مقاتلو العدو . وغيرها

  ).وروائح زحف البشر، أعشاب وحشرات، وآثار لعاب وعرق
  15/11/2009الخليج، اإلمارات، 

  
   ترسل فرق قناصة ومكافحة اإلرهاب إلى الحدود المصرية"إسرائيل" .15

كشفت مصادر إسرائيلية، النقاب عن قيام تل أبيب بإرسال فرق من القناصة ومكافحة  :عبد الرحيم حسين
 حدودها الجنوبية مع مصر، واصفة الخطوة بأنها تأتي للمرة األولى في تاريخ المؤسسة إلىاإلرهاب 

 .العسكرية اإلسرائيلية
الية من نوعها لمدة خمسة وذكرت المصادر االسرائيلية، أن الفرق العسكرية الجديدة، تلقت تدريبات ع

أسابيع في المدرسة العليا لمكافحة اإلرهاب التابعة لسالح البر اإلسرائيلي، وذلك قبل إرسالها إلى الحدود 
ولم توضح المصادر الهدف من إرسال تلك الفرق، التي أشارت إلى أنها تضم عددا كبيرا من . المصرية

 إحدى أكبر الوحدات العسكرية الحدودية المتمركزة "اكلكر"مجندات الجيش اإلسرائيلي التابعات لوحدة 
  .على الحدود مع سيناء

وأشارت المصادر اإلسرائيلية، إلى أن تلك الفرق ستشكل كتيبة تعد األولى من نوعها على الحدود 
المصرية، موضحة أن فرقا أخرى تلقت التدريبات نفسها سيتم إرسالها قريبا إلى الحدود اإلسرائيلية مع 
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 العسكرية "لوطار" المصادر إلى أن ترشيح المجندات لتلك التدريبات، جاء من قبل هيئة وأشارت. ردناأل
  .اإلسرائيلية التابعة لسالح المشاة، وهي تشرف على حماية الحدود الجنوبية اإلسرائيلية مع سيناء

 قوله إن "لوطار"يئة ، عن النقيب عوفر جومبيمار قائد وحدة القناصة في هاإلسرائيليةونقلت المصادر 
تدريب المجندات منحهن قدرات عسكرية وقتالية ال تختلف عن التي يملكها جنود لواء المظالت "

المعروفين بكفاءاتهم في ميدان المعارك ، فهن يقمن بالمطلوب منهن بدءا من حمل معدات عسكرية ثقيلة 
  ."إلى القيام بمهمات معقدة

 15/11/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

   والتمييز الوظيفي"إسرائيل" العمل في ربابأ .16
، ونُشرا نتائجه في صحيفة     "أونو"بحسب التقرير الجديد الذي أعدته في اآلونة األخيرة منظمة األكاديميين           

هآرتس، اتضح أن معظم أصحاب العمل في إسرائيل يعترفون بأنهم ال يفضلون تـشغيل العمـال مـن                  
  .عرب واليهود المتزمتين، حتى وإن كانوا من الطبقة األكاديمية المثقفةالطائفة األثيوبية، باإلضافة إلى ال

 العمل والمديرين والطالب األكاديميين في المواضيع التـي         أصحابويستند التقرير على دراسة تناولت      
تعود بالدخل العالي في األسواق والبنوك اإلسرائيلية، واإلعالم واالتصال، وأكبـر مكاتـب المحـامين               

  . الحسابات، والقطاع العامومراقبي
كما تبين أن المجموعة األكبـر      . وتبين من التقرير أن التعليم العالي ليس كافيا لالندماج في سوق العمل           

التي يميز ضدها هم األكاديميون العرب، يليهم األكاديميون اليهود الحريديون، ثم األكاديميون من اليهود              
  .الفالشا

 في المئة من    83وتبين أن   .  طالب أكاديمي  568اب العمل باإلضافة إلى     وتناول التقرير عشرات من أرب    
 58أرباب العمل اليهود يقولون إنهم يرتدعون عن تشغيل العرب ذوي التحصيل العلمي العالي، مقابـل                

  . في المئة يرتدعون عن تشغيل الفالشا53في المئة يرتدعون عن تشغيل الحريديين، و
تم تجاوز المرحلة األولى في القبول إلى العمل، فـإن هـذه المجموعـات              وتبين أيضا أنه حتى في حال       

من % 79حيث تبين أن    . تواجه صعوبة في الترقية في مكان العمل رغم حيازتهم على المؤهالت الكافية           
يرتدعون % 86يرتدعون عن ترقية الفالشا، و      % 70اصحاب العمل يرتدعون عن ترقية العرب، مقابل        

 .نعن ترقية الحريديي
  15/11/2009المستقبل، لبنان، 

  
  ينجنائيمسجلين ك "إسرائيل"من المعتقلين العسكريين في % 30 .17

كشفت دراسة أعدتها الشرطة العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي أن الكثير من المعتقلين فـي مراكـز                
من % 30ى أن   االحتجاز العسكرية هم أصحاب ماضي جنائي منذ أن كانوا مدنيين، وتشير المعطيات إل            

  .المعتقلين العسكريين كانوا مسجلين كجنائيين قبل تجندهم للجيش اإلسرائيلي
: وعلق رئيس قسم االعتقال في قيادة السجون العسكرية، المقدم إيرز نيسيم على هذه الدراسـة بـالقول                

لتي اعتقـل   مشيرا إلى أن المخالفات ا    " نحن نشاهد ارتفاع مستمر في عدد الجنود ذوي الماضي الجنائي         "
  .بسببها الجنود حاليا هي أكثر خطورة من المخالفات في الماضي

وعلى ضوء هذه المعطيات فقد نظمت الشرطة العسكرية في األشهر األخيرة جوالت ميدانية بهدف منح               
  .أدوات إرشادية ألطقم القيادة في السجون العسكرية

  .مل لطواقم اإلرشاد في السجون العسكريةوتقوم الخطة على تأهيل مرشدي المعتقلين وإنعاش طرق الع
  15/11/2009المستقبل، لبنان، 
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 السبت في عطلة مريكية ألنها تعمل إنتل األ يتظاهرون أمام شركة يهود .18
 لرقائق األمريكية "إنتل"، أمس، أمام مكاتب شركة المتدينين من اليهود 1500تظاهر حوالي : )آي.بي.يو(

 احتجاجاً على فتح مكاتبها في عطلة السبت، في حين أكدت الشركة أنها لن الكمبيوتر في القدس المحتلة،
 .تخضع للضغوط

بعد مرور ساعتين من التظاهر السلمي بدأ مئات المتظاهرين مهاجمة المراسلين الصحافيين الذين كانوا و
  .يغطون المظاهرة، مستخدمين الحصى وأشياء أخرى، إال أن أحداً لم يصب بأذى

سنواصل عملنا " بياناً قالت فيه إنها ستواصل عملها كالمعتاد، وقالت "إنتل"لمظاهرة أصدرت ورداً على ا
 . "الروتيني وفقاً للحاجات التي التزمنا بتلبيتها

  15/11/2009الخليج، اإلمارات، 
 

  أيام من عقده4 للقاء أوباما ونتنياهو بعد صورة .19
 األمريكي البيت األبيض نشر صورة لقاء الرئيس أن "اإلسرائيلية"الحظت وسائل اإلعالم : )آي.بي .يو (

  . بنيامين نتنياهو أمس األول الجمعة بعد أربعة أيام على اللقاء"اإلسرائيلي"باراك أوباما ورئيس الوزراء 
 قالوا إن عدم نشر صورة اللقاء هي محاولة أخرى من إدارة أوباما إلذالل "إسرائيليون"وكان معلقون 
ضوء على عدم رضا اإلدارة عن عدم رغبة نتنياهو في تقديم تنازالت للغرب في مسألة نتنياهو لتسليط ال

 .االستيطان 
 إن نشر الصورة يهدف إلى تصحيح االنطباع الذي "اإلسرائيلي"وقال مراسل القناة العاشرة في التلفزيون 

البيت األبيض يتحدثون  بسبب الظروف التي أحاطت باللقاء، مضيفاً أن المسؤولين في "إسرائيل"تولد في 
  .  في محاولة للتأكيد على أن اللقاء كان جيداً "اإلسرائيليين"منذ يوم الخميس مع المراسلين 

  15/11/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  الكحول والمخدرات للحد من تعاطي" إسرائيل"في  حملة .20
، لوضع القيود والحد مـن      "ائيلإسر"في موازاة الحملة التشريعية التي تبادر اليها الحكومة والكنيست في           

تعاطي القاصرين للكحول في، قررت الشرطة اإلسرائيلية االنضمام عمليا إلى هذه الحملة، فباشرت القيام              
بحملة تستهدف المحال الصغيرة ـ األكشاك ـ، المنتشرة في الشوارع وعلى مفترقات الطـرق، والتـي     

  .ىتقوم ببيع المشروبات الكحولية والممنوعات األخر
وأفادت صحيفة معاريف أنه شارك في العملية عناصر من الضريبة ووزارة الصحة، حيث تم استهداف               

  .العشرات من األكشاك من نهاريا وحتى بئر السبع
وأوضحت الشرطة، أنها تهدف من وراء هذه الحملة، للكشف عن بائعي المخدرات بأشكالها المتنوعـة،               

 9خص من أصحاب تلك األكشاك، باإلضافة إلى أنه تـم إغـالق         ش 64مشيرة إلى أنه تم اعتقال حوالي       
  . منها7منها وتحرير مخالفات لـ

وذكرت معاريف أن الشرطة قامت بأعمال تحريات سرية قبل القيام بهذه الحملة، حيث لوحظ العـشرات                
  .نيةمن أبناء الشبيبة يتوافدون إلى تلك األكشاك، وشراء مشروبات كحولية وارتكاب مخالفات قانو

ـ     4000وتم مصادرة حوالي      من األدوات التي يتعاطى     2,300، وحوالي   "السعادة" من أقراص ما يسمى ب
من خاللها الحشيش، باإلضافة إلى عشرات الغرامات منه وغيرها من الممنوعات من أقراص الفيـاغرا               

 .والمشروبات المزيفة
  15/11/2009المستقبل، لبنان، 
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  في باحة البراق تلموديطط إسرائيلي لبناء مركزمخباحث فلسطيني يحذر من  .21

أعلن الباحث المتخصص في شؤون القدس قصي ناصر، عن أن بلدية : عبد القادر فارس -غزة 
كبير يديره المتطرفون ) تلمودي(االحتالل في القدس المحتلة، أودعت مؤخرا مخططا جديدا لبناء مركز 

. براق المالصقة للجدار الجنوبي الغربي للمسجد األقصىاليهود، سيشيد في الجهة الشمالية لساحة ال
 مترا مربعا تقسم على أربعة 1750ووفق المخطط المقترح ستصبح مساحة المركز المقترح نحو 

وسيشكل الواجهة الشمالية لساحة البراق ومدخال مباشرا إلى األنفاق التي حفرت تحت األقصى، . طوابق
  .بية الشمالية للقدسوسيحجب قبة الصخرة من الجهة الغر

  15/11/2009عكاظ، 
  

  2000 طفل فلسطيني منذ عام 6200االحتالل اعتقل : تقرير .22
 قامت "إسرائيل"أعلن عيسى قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية، أمس، أن : إفي

 . االحتالل منهم داخل سجون337ال يزال ، 2000 طفل فلسطيني منذ عام 200باعتقال ستة آالف و
وأكد في تقرير قدمه خالل اجتماعه الطارئ مع الوفود الدائمة بالجامعة العربية بالقاهرة أن األطفال 
الفلسطينيين المعتقلين يعانون، كغيرهم من المعتقلين داخل السجون اإلسرائيلية، من عمليات التعذيب 

ل سرية لم تحظ بزيارة أي من المنظمات  تمتلك مراكز اعتقا"سرائيلإ"أن  في حين أكد .وإساءة المعاملة
  .الدولية

  15/11/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  ألسرى كحقول تجارب ألدويتها ومستحضراتها الطبيةل "إسرائيل" من استخدام تحذيرات .23
حذرت وزارة شؤون األسرى والمحررين من قضية استغالل األسرى فـي سـجون             ": وفـا "-رام اهللا   

ة حية لتجريب األدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة اإلسـرائيلية            االحتالل، كعينات مخبري  
  .على أجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية ألجسام أولئك األسرى

  15/11/2009األيام، فلسطين، 
  

   ذويهم تحت قباب الحرم النبوي الشريفلتقونمبعدو بيت لحم ي .24
 أن يـؤدوا    ،مكرمـة رئاسـية   ب ، كنيسة المهد الذين تمكنوا هذا العام      وبعدمالتقى  :  معا –المدينة المنورة   

 في سـكنات    م المبعدون حيث يقي  .فريضة الحج بذويهم الذين تمكن عدد منهم القدوم إلى الديار الحجازية          
تقسيم فرضه الواقع الجغرافي ال     وهو  حجاج قطاع غزة، بينما ذووهم يقيمون في سكنات لحجاج الضفة،           

  .، ويؤكدون أن فلسطين ستبقى واحدة مهما عصفت بها الرياحون يقولأكثر كما
  15/11/2009الحياة الجديدة، فلسطين، 

  
  في ذكرى وفاة عرفات اً خطابياًمهرجان في غزة تنظم  اإلسالميةالجامعة .25

في الذكرى  في غزة،  مجلس طالب الجامعة اإلسالميةهنظمالخطابي الذي شهد المهرجان : غزة
مجلس في الاستغرب وفي السياق ذاته، . إقباالً طالبيا حاشدا،  ياسر عرفاتئيسستشهاد الرالخامسة ال

رغم أنه للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي هو "في هذا المهرجان " الشبيبة الفتحاوية"كلمته عدم مشاركة 
  ".رئيس للشعب الفلسطيني بكافة ألوانه

  15/11/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1613:         العدد       15/11/2009األحد  :التاريخ

   في القدس منزال في سلوان90رير دولي يكشف أوامر بإزالة تق .26
) أوتـشا (ذكر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة             : أ ش أ  

 ، أمرا بإزالة منازل فلسطينية مقامة في حي سلوان        17أن السلطات اإلسرائيلية في بلدية القدس أصدرت        
يح للبناء، الفتا إلى أن بعض هذه المنازل يقع في منطقة البستان التـي تعتبرهـا                بزعم عدم وجود تصار   

يعرض ألف فلسطيني   أن تنفيذ ذلك، س   وجاء في التقرير الدولي،      .البلدية منطقة خضراء يحظر فيها البناء     
 269 بناية في القدس الـشرقية نـتج عنهـا نـزوح             75لخطر النزوح، مشيرا إلى أنه قد تم إزالة نحو          

  . طفال منذ بداية هذا العام131لسطينيا من بينهم ف
  15/11/2009المستقبل، لبنان، 

  
  بهدم منازلها في نابلس فلسطينية عائالت9االحتالل ينذر  .27

أنذرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسع عائالت من سكان بلدة روجيب جنوب شرق : عالء المشهراوي
 .هدف هدمها حال إخالئها دون تحديد فترة زمنية لإلخالءنابلس، بالضفة الغربية، بإخالء منازلهم ب

  15/11/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

   على المواطنين الفلسطينيين في الخليل جديدة للمستوطنيناعتداءات .28
أصيب، الليلة الماضية، عدد من المواطنين في اعتداءات متفرقـة نفـذها مـستوطنون              ": وفا" -الخليل  

استولت مجموعة متطرفة من المستوطنين على سطح عمـارة مملوكـة           حين   في   .متطرفون في الخليل  
 تقع في منطقة السهلة بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وسط حالة من التـوتر الـشديد                 فلسطينيلمواطن  

  .سادت المنطقة
  15/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  مليون وثيقة لالجئين الفلسطينيين 17.5االونروا تفرغ من توثيق  .29

 مليون وثيقة تتعلق بالالجئين الفلسطينيين في مناطق 17.5فرغت وكالة االونروا من توثيق :  عمان
قدرت مصادر  حيث .عمل الوكالة الخمس في االردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة

بنحو  مليون الجىء في مناطق عملها الخمس، 4,7الوكالة عدد كروت المؤن التي يستفيد منها نحو 
  .مليون كرت لنحو مليون اسرة

  15/11/2009الدستور، االردن، 
  

  جائزتان عالميتان لصحافيين فلسطينيين: غزة .30
فاز صحافيان فلسطينيان من قطاع غزة حديثاً بجائزتين صحافيتين عالميتين، إذ منحت مؤسسة : غزة

عن كتاباته في ) المغير(حمد عمر  الدولية النروجية جائزة حرية الرأي والتعبير للصحافي م"نرويجن بن"
واعتبر المغير الموجود حالياً في هولندا لتلقي العالج في أعقاب تعرضه  .عدد من الصحف النروجية

انتصار "العتداء من قوات االحتالل أثناء عودته عبر معبر الكرامة قبل نحو عام، فوزه بالجائزة بمثابة 
لطفولة واألمومة التابع لألمم المتحدة جائزة صحافة االنترنت كما منح صندوق ا ."لإلعالم الفلسطيني كله

 الفلسطينية عن تقرير "الحياة الجديدة"للصحافي محمد السوافيري الذي يعمل لمصلحة موقع صحيفة 
 على األطفال في 2009يناير /  كانون الثاني– 2008ديسمبر / األثر النفسي لحرب كانون األول"بعنوان 
  ."غزة

  15/11/2009الحياة، 
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 أشعر بالندم كوني غّزاوية: طالبة رحلت من الضفة إلى غزة .31

ال تجد الطالبة في جامعة بيت لحم، برلنتي عزام، بعدما رحلها اإلسرائيليون قسرا من الضفة  :رام اهللا
. "غزاوية، بل ضفاوية"الغربية إلى قطاع غزة، قبل شهرين فقط من تخرجها، غير أنها تتمنى لو لم تكن 

 الغزاوي، هو ما حمل الجيش اإلسرائيلي على ترحيلها إلى القطاع، بعدما أوقفها عن هاأصلأن حيث 
ولم يشفع . أكتوبر الماضي، عند حاجز عسكري، على بوابة بيت لحم/ طريق الصدفة نهاية تشرين األول

وبعد توجه  . ساعات من االحتجاز6بعد   بوابة حاجز ايرز في غزة حيث تم نقلها إلىأنها طالبة،ها ل
المخابرات اإلسرائيلية ، محكمة االستماع اإلسرائيليةالطالبة وجامعتها إلى القضاء اإلسرائيلي، أعطت 

نوفمبر الحالي إلجراء تحقيق مع برلنتي عزام، ومن ثم الرد على طلبها / تشرين الثاني 22فرصة حتى 
  .إذا ما كان يمكنها العودة إلى بيت لحم أم ال

  15/11/2009الشرق األوسط، 
  

  من حاجة القطاع% 1 التي يسمح االحتالل بدخولها الى غزة تقل عن السلع: فتوح .32
قلّل مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح من أثر الزيادة المحـدودة                 :حامد جاد 

إلـى أن    منوهاً   .كماً ونوعاً في السلع الجديدة التي سمح الجانب اإلسرائيلي بدخولها إلى القطاع، مؤخراً            
 سـلعة   26 سلعة للقطاع التجاري ونحـو       44عدد السلع المسموح بدخولها حالياً إلى القطاع تقدر بنحو          
مما كان يسمح الجانب اإلسرائيلي بدخوله      % 1للقطاع الزراعي، مبيناً أن هذه السلع تشكل ما نسبته نحو           

  .إلى القطاع قبل الحصار المفروض
  15/11/2009األيام، فلسطين، 

  
   لدعم عمال غزة في محاكم العمل اإلسرائيليةدوليةحملة  .33

، التي تعنى بشؤون العمال والعاطلين عن العمل الفلسطينيين داخل "صوت العامل"شرعت نقابة  :الناصرة
طينيين من ، بحملة تضامن دولية واسعة النطاق تضامناً ودعما للعمال الفلس1948األراضي المحتلة سنة 

قطاع غزة الذين تترافع عنهم نقابة صوت العامل في محاكم العمل اإلسرائيلية نتيجة نهب حقوقهم لدى 
ومع بداية االنطالقة لهذه الحملة؛ أعلنت العديد من المؤسسات والنقابات الدولية  .المشغلين اإلسرائيليين

  . كافة أنحاء العالمعن تبنيها للحملة وإطالقها أمام كافة المحافل النقابية في
  15/11/2009 قدس برس

  
 من األمهات الحوامل والمرضعات في غزة يعانين فقر الدم% 48 .34

أن ما يفوق الـ ، أكدت جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية الخيرية في دراسة بحثية:  سمير حمتو- غزة
 %41 رةً إلى أن قرابةمشي. من النساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة باتوا يعانون فقر الدم% 48

 شهر يعانون نفس المرض بخالف أطفال الضفة الغربية التي 59 إلى 6من أطفال قطاع غزة من عمر 
  .2005  وذلك حسب تقديرات إحصائية لعام،%38وصلت إلى ما نسبته 

  15/11/2009الدستور، االردن، 
  

  لترخيصسلطات االحتالل توقف العمل في استاد البيرة الدولي بذريعة عدم ا .35
أعلنت بلدية البيرة، أمس، أن سلطات االحتالل ابلغتها بإيقاف العمل في بناء المرحلة االخيرة من               : البيرة

من جهتـه   و ).C(استاد البيرة الدولي، بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء، كون المشروع يقع في منطقة              
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، تقع ضمن المخطط الهيكلي للمدينة،      أن االستاد واألراضي المحيطة به    أكد رئيس البلدية جمال الطويل،      
، وأنه منذ ذلك الحين مارست البلدية صالحياتها التنظيميـة          1976وأن تلك المنطقة أضيفت للمدينة العام       

سـتاد  االأن اقامة   ،  مهندس البلدية موسى جويد    في حين أكد     .والقانونية فيها، ونفذت العديد من المشاريع     
  ).الفيفا(لى موافقة االتحاد الدولي لكرة القدم حصل عكان قد رياضي في المنطقة ال

   15/11/2009األيام، فلسطين، 
  

   يعارضون دعوة تشجيعية لزيارة القدس أردنيوننقابيون .36
الذي " المؤتمر الشعبي األردني لنصرة القدس"عارض نقابيون في ختام أعمال : محمد الكيالي -عمان 

ات المهنية أمس، مقترحا قدمه رئيس الهيئة المركزية نظمته لجنة فلسطين النقابية في مجمع النقاب
االرثوذكسية في األردن وفلسطين رؤوف أبو جابر، يدعو فيه الى تشجيع العرب على زيارة القدس 
ومدن فلسطين، بهدف مساندة األهل في القدس، لما يحمله من نبرة تطبيعية، بخاصة أن الزيارة تستوجب 

  .اإلسرائيليةالحصول على تأشيرة من السفارة 
  15/11/2009الغد، االردن، 

  
  ستأخذ طريقها للتنفيذ مع الحكومة الجديدة الفلسطينيين حقوق :بهية الحريري .37

الحقوق اإلنسانية للوجود الفلسطيني في لبنان ستأخذ " أعلنت النائب اللبنانية بهية الحريري أن :بيروت
  ."طريقها إلى التنفيذ مع حكومة الرئيس سعد الحريري

 الفلسطينية للحوار والتنمية في صيدا -قالت الحريري خالل ترؤسها اجتماعاً دورياً للجنة اللبنانية و
الوجود الفلسطيني في لبنان كان حاضراً في النقاشات التي سبقت تشكيل "ومخيماتها والجوار، إن 

ل تصريحاته، في الرئيس الحريري كان متقدماً، من خال"، موضحة أن "الحكومة خالل األشهر الماضية
موضوع القضايا التي يعاني منها الفلسطينيون وبخاصة موضوع فاقدي األوراق الثبوتية أو القضية 

الحقوق اإلنسانية للوجود ... الصحية وأنسنة وضع المخيمات وإعادة إعمار نهر البارد، وحق التملك
لوطني، واآلن المفروض أن تأخذ الفلسطيني في لبنان، هذه األمور اتخذ بها قرار على طاولة الحوار ا

  . "طريقها الى التنفيذ
  15/11/2009الحياة، 

  
  نهر الباردفي " المخيم الجديد"ال يوجد أي سند قانوني لمصطلح :  اللبنانيالجيش .38

البقعة المحيطة بمخيم نهر "عتماد تسمية العالم  وسائل اإل اللبنانيت مديرية التوجيه في قيادة الجيشعد
  ."المخيم الجديد" من بدالً" البارد

، للداللة على المنطقة المحيطة بمخيم نهر البارد لجهة "المخيم الجديد"م مصطلح ااستخد" وأوضحت أن
لى مواطنين لبنانيين، وآخرين من إمحلتي العبدة والمحمرة، والتي تضم مباني ومحاال تجارية عائدة 

وقات ي وقت من األألم تكن في  "هذه المنطقة حيث أن، "أي مستند قانوني"ليس له " خوة الفلسطينييناإل
  ."ضمن المساحة العقارية التابعة للمخيم

  15/11/2009النهار، لبنان، 
  

   الستصدار قرار دولي يؤكد اعتبار األسرى الفلسطينيين أسرى حربىالجامعة العربية تسع .39
لى مستوى المندوبين استنكر مجلس الجامعة العربية، في دورته غير العادية ع": وفـا "-القاهرة 

الدائمين، أمس، الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
  .والعرب
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وكلف المجلس، في ختام اجتماعه برئاسة سفير سورية لدى مصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 
قديم طلب للجمعية العامة لألمم المتحدة، يوسف أحمد، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة ت

الستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في الهاي، حول الوضع القانوني 
لألسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل، وفقا ألحكام القانون الدولي ذات الصلة، باعتبارهم 

  .تاللأسرى حرب، ولهم الحق المشروع في مقاومة االح
وطالب المجلس، اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية واإلنسانية تجاه 
األسرى، وقيامها بتكثيف اتصاالتها مع سلطات االحتالل لمنع الممارسات واالنتهاكات المتواصلة بحق 

والنساء والمرضى وقدامى األسرى والمعتقلين، خاصة االنتهاكات الفاضحة بحق األطفال والشيوخ 
األسرى، وترتيب زيارات تفتيش دورية للسجون والمعتقالت اإلسرائيلية، للتأكد من مطابقتها للمعايير 

  .الدولية، وفقا لالتفاقات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد
  15/11/2009األيام، فلسطين، 

  
  ة البؤر االستيطانية  وإزال"خريطة الطريق" بالتزام "اسرائيل"يطالب كي مون بان  .40

تتقيد " بأن "إسرائيل"طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون حكومة :  راغدة درغام-نيويورك 
بااللتزامات القانونية الدولية وبتعهداتها السابقة كما نصت عليها خريطة الطريق، خصوصاً التفكيك 

 وتجميد جميع أنشطة االستيطان، بما في ذلك 2001مارس / الفوري للبؤر االستيطانية المشيدة منذ آذار
ضم إسرائيل القدس الشرقية يشكل انتهاكاً "النمو الطبيعي، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، معتبراً أن 

  ."صارخاً للقانون الدولي
تتخذ اإلجراءات الالزمة لوقف " بأن "إسرائيل"كما طالب بان في تقريره عن المستوطنات حكومة 

مات التي يقوم بها المستوطنون على السكان المدنيين في األرض المحتلة، وأن تكفل القيام بتحقيق الهج
. »سليم في األحداث التي يتسبب فيها هؤالء المستوطنون وتقديم تعويضات الى ضحايا أعمال العنف تلك

لفلسطينيين في حكومة إسرائيل أن تتخذ إجراءات لكفالة احترام ما لجميع العمال ا"وقال إن على 
، وأن "المستوطنات من حقوق العمل، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات العمالية أو االنضمام اليها

تحمي األطفال من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، مثل العمل في "
الموارد الطبيعية، بما في ذلك وعلى حكومة إسرائيل أن تتوقف عن استغالل ": وأضاف. "مزارع النخيل

تتخذ خطوات لوقف الضرر الذي يلحق بمستودعات المياه "، وأن "المياه، في األرض الفلسطينية المحتلة
  ."توزيع موارد المياه من دون تمييز"، وأن تكفل "الجوفية في الضفة الغربية

المستوطنات تمثل عقبة أمام "ه أن استعرض التقرير النشاط االستيطاني وآثاره على الفلسطينيين، وجاء في
على رغم تعهدات حكومة إسرائيل بوقف النشاط ": وأضاف. "إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل

االستيطاني والدعوات الدولية لوقف توسيع المستوطنات، يستمر توسيع المستوطنات في األرض 
وبحسب التقرير . "نون اإلنساني الدوليالفلسطينية المحتلة، في انتهاك اللتزامات إسرائيل بموجب القا

 800 ألفاً و485 حوالي، كان 2008تفيد تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنه بحلول نهاية عام "
 مستوطنة في 12 ألفاً يقيمون في 195 مستوطنة في الضفة، ومن هؤالء 121مستوطن يقيمون في 

زاد تعداد المستوطنين، باستثناء " 2008نه في عام وتابع أن اإلحصاءات تشير الى أ. "القدس الشرقية
 في المئة، وهو معدل أسرع بكثير من معدل نمو السكان 4.6الموجودين في القدس الشرقية، بمعدل 

البؤر " من 100، هذا إضافة الى نحو ") في المئة1.6(بوجه عام في سائر األماكن داخل إسرائيل 
ن دون إذن الحكومة اإلسرائيلية، ومن ثم فهي غير قانونية بموجب أقيمت م" إنها التي قال "االستيطانية

  ." جانب عدم قانونيتها بموجب القانون الدوليإلىالقانون اإلسرائيلي، 
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 مستوطنة في القدس الشرقية ُأنشئت منذ 12ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، جاء في التقرير أن 
تخطط لبناء " ألف نسمة، وأن حكومة إسرائيل 195ها نحو ضمها ويبلغ عدد السكان المستوطنين في

 الشرق من إلى كيلومتراً 14وهي مستوطنة كبيرة تقع على مسافة (مستوطنة جديدة بين معاليه أدوميم 
اصطُلح على تسمية (والقدس الشرقية، وتتألف المستوطنة المقترحة )  ألف نسمة33القدس ويقطنها نحو 
 جانب مناطق تجارية إلى ألف نسمة، 15 نحو إليواء وحدة سكنية 3500ن نحو م) 1المقترح الخطة ايه 

 شخصاً 2700ُأفيد بأن هذا المقترح ينطوي على تهجير ما يقرب من ": وأضاف التقرير. "ومبان سياحية
  ."من بدو الجهالين وممن يعيشون حياتهم التقليدية كبدو شبه رحل في هذه المنطقة

 يومنا هذا، إلى": في الجوالن السوري المحتل، جاء في تقرير األمين العاموفي ما يخص المستوطنات 
 17تقدر لجنة الصليب األحمر أن عدد السكان اإلسرائيليين في الجوالن السوري المحتل يراوح ما بين 

، 1967ومنذ احتالل الجوالن السوري عام .  مستوطنة40 ألف نسمة يعيشون في نحو 21ألف نسمة و
ة إسرائيل توسيع مستوطناتها على رغم القرارات المتجددة التي تدعو إسرائيل الى االمتناع تواصل حكوم

  ."عن ذلك
 الف 20 الى 6500ورد أن وزارة اإلسكان شرعت في خطة لزيادة سكان كاتزرين من ": وتابع التقرير

قصة لتشييد مباني  منا14نسمة على مدى العشرين سنة المقبلة، وأن هيئة األراضي اإلسرائيلية أصدرت 
وفي السنوات األخيرة، أفادت التقارير بزيادة االستثمارات في البنيات التحتية . للشقق في كاتزري

  ."السياسية في الجوالن المحتل
  15/11/2009الحياة، 

  
  واشنطن ال تريد فراغاً سياسياً وتحضر أفكاراً جديدة لعملية السالم .41

الخارجية األميركية للشؤون العامة فيليب كراولي أن أكد مساعد وزيرة :  جويس كرم-واشنطن 
 األخيرة، وتعمل على "المطبات"، خصوصا بعض "تقوم النقطة التي وصلت اليها عملية السالم"واشنطن 
  . والفلسطينيين تمهيداً الستئناف المفاوضاتاإلسرائيليين بين "أفكار جديدة إلغالق الفجوة"تحضير 

صحافيين األجانب في وزارة الخارجية األميركية أول من أمس أن المبعوث وأشار كروالي في إيجاز لل
 في جولة جديدة لتأكيد اإلصرار األميركي "سيتوجه الى المنطقة خالل أسابيع"األميركي جورج ميتشل 

وأضاف رداً على أسئلة . على وصول هدف استئناف المفاوضات الجدية بين االسرائيليين والفلسطينيين
 عن الدعوات المتزايدة من مراقبين لإلدارة األميركية باالنسحاب موقتاً من الوساطة في عملية "ةالحيا"لـ 

   ".ال تسير بهذا االتجاه"السالم والضغط على تل أبيب والسلطة الفلسطينية لتقديم تنازالت، أن واشنطن 
ية، أشار كراولي الى أن وعن موقع الرئيس محمود عباس ونيته عدم خوض االنتخابات المقبلة لوالية ثان

، وأن وزيرة الخارجية األميركية هيالري "ليس هناك أي خوف أميركي من انهيار السلطة الفلسطينية"
 اإلدارةكلينتون طلبت من نظرائها العرب في جولتها األخيرة زيادة الدعم لعباس، مشيراً الى أن 

  . ه برصيد الرئيس الفلسطيني وانجازاته وجدد ثقت"ال تريد رؤية فراغ في عملية السالم"األميركية 
  15/11/2009الحياة، 

 
  "إسرائيل"غالبية األميركيين تؤيد  .42

 استطالعا شامال عـن نظـرة الجمهـور فـي           األخيرةفي المدة   "  السمعة إساءةرابطة مناهضة   "نشرت  
جمهـور   تأييـد ال   أنوقد أظهر االستطالع، الذي نشرت هـآرتس نتائجـه،          . إلسرائيلالواليات المتحدة   

 األميركيين في المئة من     67وهكذا، قال   . األخيرةاألميركي السرائيل ما يزال صلبا، بل زاد في السنين          
وبين  . 2003 في المئة اعتقدوا ذلك في  61، مقابل   "حليفا صلبا للواليات المتحدة   "أنهم يرون في اسرائيل     
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كمـا  .  السالم بصدق  إلىسرائيل تطمح    في المائة من األميركيين يعتقدون بأن ا       64االستطالع أيضا أن    
 من عدد من يؤيـدون   أضعاف عدد مؤيدي اسرائيل في نزاعها مع الفلسطينيين اكبر بثالثة           أنتبين أيضا   

 في المائة يؤيدون الفلـسطينيين؛      15 في المائة يؤيدون إسرائيل مقابل       45الطرف الثاني، أي الفلسطيني،     
 تأييد اسرائيل يزيد خطر     أن في المئة على     64ويوافق  . 2003ذ  وزاد تأييد اسرائيل بخمسة في المائة من      

 في المئة انه ينبغي االستمرار في 61 بالواليات المتحدة، لكن من بين من يظنون ذلك يقول           اإلرهابمس  
  .تأييد اسرائيل برغم المخاطرة

 أو فقـط    األصوليين  هذا التأييد من نصيب اليمين والمسيحيين      أنوإذ رأت هآرتس أنه من الخطأ االعتقاد        
انه نتاج ضغوط جماعة الضغط اليهودية، أشارت إلى أن اتفاقات اوسلو، وكامب ديفيد، واالنسحاب مـن                

 فـي  64غزة وخطبة بنيامين نتنياهو التي وافقت على دولة فلسطينية ـ كلها تشكل جزءاً من سبب كون  
 أهميـة السالم، وهذا ذخر سياسـي ذو        إلىالمئة من االميركيين يعتقدون أن اسرائيل جدية في طموحها          
 . اوباما في شأن توسيع المستوطناتإدارةعظيمة، محظور على إسرائيل أن تخسره بسبب الجدل مع 

  15/11/2009المستقبل، لبنان، 
 

 تقدم في صفقة شاليط: دير شبيجل .43
مفاوضات األلمانية أن هناك تطورات ملموسة في ال) دير شبيجل( مجلة أفادت:  فارس ـ غزةردينه 

 والرامية إلى إطالق سراح الجندي "إسرائيل"التي يجريها الوسيط السري األلماني بين حركة حماس و
وذكرت المجلة أن . اإلسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل صفقة إلطالق سراح مئات األسرى الفلسطينيين

لتي تنطوي على الجهود األلمانية ستعطي ثمارا في القريب العاجل بعدما طرحت خطة الوساطة ا
ووفق المجلة، فإن المرحلة األولى . مرحلتين وتسمح للطرفين بأال يبدوا في حالة مفاوضات مباشرة

أما .  أسيرا فلسطينيا، تقوم حماس على إثر ذلك بتسليم شاليط إلى مصر450تقضي بإفراج إسرائيل عن 
 ألسباب إنسانية 550وعددهم المرحلة الثانية، فتتضمن اإلفراج عن مجموعة أخرى من الفلسطينيين 

وأشارت المجلة إلى أن . وتقديرا للجهود المصرية، وفي أعقاب ذلك يسلم جلعاد شاليط إلى اإلسرائيليين
الوسيط األلماني الذي بدأ عمله في يوليو الماضي وهو عضو في ثالثة أجهزة أمنية ألمانية، استطاع في 

على الطريق المفضي إلى االتفاق المنشود الذي من الساعات الماضية أن يحرز تقدما كبيرا ويضعه 
 .ةالمرجح أن يعلن عنه خالل أيام قليل

  15/11/2009عكاظ، 
  

  ماذا يعني؟..  التسويةمنهجانهيار  .44
 بالل الحسن

ماذا يعني القول بأن إعالن الرئيس محمود عباس عن . انهيار السلطة الفلسطينية. انهيار منهج التسوية
 ترشيحه للرئاسة، هو تعبير عن انهيار منهج التسوية، وهو مقدمة النهيار السلطة عدم رغبته في تجديد
  الوطنية الفلسطينية؟
إن هذا يعني إعالن فشل المخطط الغربي، والمخطط األميركي بالذات، لرسم صورة : والجواب بإيجاز

  ."الشرق األوسط الجديد"ما سموه 
تطوع . ، في األروقة البحثية لجامعة هارفرد1983م لقد رسمت صورة الشرق األوسط الجديد منذ العا

الباحثون، وفيهم عرب وفلسطينيون، برسم الصورة وتفاصيلها وتقديمها جاهزة للسياسيين ليعملوا 
وكانت القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ اإلسرائيلي، نقطة االنطالق في رسم الصورة . بمقتضاها
التي حدث فيها هذا كله، لحظة اإلدراك الغربي بأن االتحاد السوفياتي كانت اللحظة الحاسمة . وتفاصيلها

  .ماض نحو االنهيار، وأن الواليات المتحدة األميركية ماضية نحو تزعم العالم، عالم القطب الواحد
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تفاصيل الصورة كانت تريد أن ترى مشروعا جديدا للمنطقة التي يسمونها الشرق األوسط تكون إسرائيل 
كانت تريد أن ترى سالما فلسطينيا ـ إسرائيليا، وسالما عربيا ـ إسرائيليا، وقبوال . ئرة فيهنقطة الدا

ثم بناء اتحاد ثالثي يضم . عربيا إلسرائيل كجزء قيادي ومركزي في منظومة دول الشرق األوسط
ية الدول إسرائيل والكيان الفلسطيني واألردن، ويكون هذا االتحاد بقيادة إسرائيل، صلة الوصل مع بق

العربية، سياسيا واقتصاديا، أوال مع دول المشرق، وثانيا مع دول الخليج العربي، وأخيرا مع دول شمال 
  .أفريقيا من السودان إلى موريتانيا

، انفتحت 1991، وحين وقعت الحرب ضد العراق عام 1989وحين انهار االتحاد السوفياتي فعليا عام 
وبدأ هذا القطب في رسم الخطط . كي الواحد الذي يسيطر على العالمالطريق أمام سياسة القطب األمير

وكانت البداية طرح فكرة مؤتمر . التنفيذية لهذه السيطرة، حيث للمنطقة العربية دور مهم وأساسي
، ومفاوضات اتفاق أوسلو )1993 ـ 1991(مدريد، والمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية في واشنطن 

  .ذي كرت بعده سلسلة المفاوضات واالتفاقات، ال)1993(السرية 
، وأصدر )وزير الخارجية ورئيس الوزراء آنذاك( وتحمس أثناء ذلك الزعيم اإلسرائيلي شمعون بيريز

كتابا أطلق عليه اسم الشرق األوسط الجديد، صور فيه هذا المشروع حين يتم استكماله على أنه سيكون 
جرة والسهول الخضراء، لن تكون حكرا على جبال لبنان أو مشروعا شبيها بجنة عدن، فالجبال المش

وسيتم فتح . على سهول سوريا، ولكنها ستمتد إلى صحراء النقب، وإلى وادي عربة وصوال إلى العقبة
وحتى التمويل لن يكون . الطرق والمطارات، وسيتعالى بناء المشاريع العربية ـ اإلسرائيلية المشتركة

هز لتقديم ما يلزم، وهو اقترح أخذ دوالر واحد على كل برميل نفط، حتى يتم عقبة، فالنفط العربي جا
  .تأمين كل ما يلزم

وحين دخل الموضوع إلى حيز التنفيذ، بدأت ألوان هذه اللوحة الزاهية التي تم رسمها بعناية، بالتالشي 
شاء دولة فلسطينية رفض إن: شيئا فشيئا، وذلك حين انكشف للجميع أن مشروع السالم اإلسرائيلي يعني

. 1967رفض االنسحاب الكامل من األرض التي احتلت عام . إال إذا كانت تحت الهيمنة اإلسرائيلية
رفض االنسحاب من . رفض االنسحاب من القدس ومن منطقة القدس الكبرى. رفض إلغاء المستوطنات

بين إسرائيل ودولة األردن منطقة األغوار ومن ساحل البحر الميت ومن المنطقة المحايدة التي قامت 
وحسب هذا المشروع اإلسرائيلي للسالم الذي رفضه . عقب توقيع اتفاقيات الهدنة في مطلع الخمسينات

وتالشت بعدة أحالم التطبيع المتوالي مع الدول . الفلسطينيون، تحطم أيضا حلم إنشاء االتحاد الثالثي
لى االقتصاد العربي، أو حلم قيادة هذا االقتصاد كما العربية، ثم تحطم في النهاية حلم سيطرة إسرائيل ع

  .كانوا يقولون
وما يحدث اآلن، وعلى ضوء ما يعلنه نتنياهو، وما يرفضه حتى محمود عباس المؤمن إلى أقصى 

) وقف االستيطان كليا(الحدود بمنهج المفاوضات، وما يتراجع عنه الرئيس األميركي باراك أوباما 
ات، ال يشكل إال الرتوش النهائية على لوحة الفشل التي تم رسمها بعناية ودقة كشرط لمواصلة المفاوض

خالل السنوات العشرين الماضية، السنوات التي تسجل من جانب آخر، فشل المشروع األميركي، 
مشروع الشرق األوسط الجديد، الذي أرادوا له أن يثبت طويال السيطرة الغربية على المنطقة العربية 

  . النفطية، وأن يثبت طويال دورا قياديا إلسرائيل في المنطقةوثرواتها
وتبين من خالل عملية الفشل هذه، أن إسرائيل أيضا، الحليف االستراتيجي للغرب وللواليات المتحدة 
األميركية، ليست معنية بنجاح هذا المشروع الكبير إذا كان األمر يقتضي منها االنسحاب من الضفة 

يكتشف ) وأميركا(أو، وبدأ الغرب .. االنسحاب من القدس، أو إلغاء المستوطنات، أوالغربية كليا، أو 
داخل إسرائيل، تيارا سياسيا يرى في أهدافه الذاتية، أمرا أهم بكثير من األهداف االستراتيجية للغرب 

  .وأميركا
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ما، فإن الدول وإذا كانت الدول الكبرى تستطيع أن تتحمل انهيار مخطط من مخططاتها في جهة دولية 
الصغيرة المعنية بمشكلة تخصها، على غرار الدول العربية مع إسرائيل، ال تستطيع أن تتقبل عدم تحقق 

وتزداد أزمتها حدة ألنها تدرك أن سعي الغرب وأميركا . أهدافها الخاصة بها، بهدوء وبرود والمباالة
الصراع العربي ـ ( أزمات المنطقة وبين) مشروع الشرق األوسط(للربط بين مخططها الوهمي الكبير 

ذلك أن الغرب . ، كان سببا أساسيا من أسباب الفشل، ومن أسباب تأزم الوضع في المنطقة)اإلسرائيلي
وضع لنفسه مهمة متناقضة أو مستحيلة، فهو من جهة يريد تقوية إسرائيل حتى تصبح قائدة للمنطقة 

رى تطويعها لكي تقبل بتسوية سياسية، ترى إسرائيل اقتصاديا، وبالتالي سياسيا، وهو يريد من جهة أخ
وحين جاءت صيحة أوباما األخيرة لتعديل . من موقعها، أنها ستكون تسوية لصالح الفلسطينيين والعرب

الوضع، تبين أنها صيحة في واد، ولم تلبث أن توقفت، ثم تراجعت، ثم تالشت، حتى أن محمود عباس 
  .بته بتجديد ترشيح نفسه للرئاسةعبر عن غضبه باإلعالن عن عدم رغ

  :يستدعي هذا الفشل الغربي ـ األميركي المدوي، وقفة استراتيجية في مجالين
ماذا بعد؟ وما العمل؟ : حيث يضع هذا الفشل الفلسطينيين جميعا أمام سؤال المستقبل: المجال الفلسطيني

سقط منهج التسوية ويجب أن : لقولما العمل بعد هذا الفشل لمنهج التسوية؟ يمكن اختصار الموضوع با
ومع أننا ال نعارض هذه الفكرة، بل نحبذها، إال أننا نعتقد أن األمور السياسية . نعود إلى منهج المقاومة

وقد تعودنا فلسطينيا أن . االستراتيجية ال تحل بالكلمات، وأنها تحتاج إلى مؤسسات تحمل هم الكلمات
ولكن منظمة التحرير أصبحت . التي تحمل الهم وتصونه وتعالجهتكون منظمة التحرير الفلسطينية هي 

  :تحت قيادة السلطة الفلسطينية، جزءا أساسيا من المشكلة، ولذلك فإن الوضع يتطلب مهمة مزدوجة
خطة استراتيجية فلسطينية جديدة، تواجه إسرائيل، وتواجه االحتالل اإلسرائيلي، . رسم منهج جديد: أوال

  .لطبيعي في مقاومة االحتاللوتمارس حق الشعب ا
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بمنهج جديد، وخطة عمل جديدة، بعد أن تم إفراغ المنظمة : ثانيا

  .من داخلها، على يد القائمين عليها
  .وتكتمل بهذين البندين خطة بلورة البديل الفلسطيني، بعد أن سقط البديل القائم المعتمد

لثاني، فهو المجال العربي، فهذا المجال مطالب هو أيضا، بأن يبلور رده على الفشل أما مجال العمل ا
السياسي المهيمن على المنطقة، بعد أن راهن طويال على السالم كخيار استراتيجي، وحين يفشل السالم 

ا والجهة التي ال تعد نفسه. كخيار، تكون الحرب هي البديل، كما يعرف الجميع حتى ولو طال الزمن
  .الحتمال الحرب، تكون مقصرة بحق نفسها، قبل أن تكون مقصرة بحق القضية الفلسطينية

وحين ينشأ هذان المنهجان الجديدان، يكون التالقي بينهما أمرا ضروريا وطبيعيا، ويعود موضوع 
  .التالحم الفلسطيني ـ العربي ليصبح قاعدة العمل الصحيح والصائب

  15/11/2009الشرق األوسط، 
  

  األزمة أعقد من خالفات تنظيمية:  في األردن"اإلخوان" و "ماسح" .45
  إبراهيم غرايبة 
طلب مكتب اإلرشاد العالمي من جماعة اإلخوان المسلمين في األردن فصل التنظيمين الفلسطيني 

 في األردن "جماعة اإلخوان المسلمين" و "حماس"واألردني عن بعضهما، ذلك أن العالقة المزدوجة بين 
إشكالية معقدة على المستويات اإلقليمية واألردنية والتنظيمية الداخلية للجماعة، وهي أعمق وأعقد تمثل 

بكثير من مجرد خالفات داخلية في الجماعة على البرامج أو األفكار والمواقف، فعلى المستوى اإلقليمي 
سلطة الوطنية الفلسطينية ومع  في العالقة مع ال"حماس"تؤثر االزدواجية على استقاللية وتأثير الجماعة و 

الوضع الداخلي الفلسطيني، وتؤثر أيضاً على مواقف الجماعة وعالقتها بالتنظيم العالمي، وتؤثر في 
 مع الدول والجماعات والمنظمات الدولية وعلى عالقتها بالحركة نفسها في فلسطين، "حماس"عالقة 
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 "حماس"ة بمواطنيها، وإدارة عالقتها بـ وتؤثر على نحو جوهري ومهم على عالقة الدولة األردني
والسلطة وإسرائيل والدول المؤثرة في القضية الفلسطينية، ولذلك فإنه من المهم جداً لكل األطراف 
المعنية بهذه العالقة أن تجري تسويتها على النحو الذي ينسجم مع مصالحها وسياساتها ومبادئها، وقد 

تناقضة، ولكن من المؤكد أن تحليل هذه المبادئ والمصالح يساعد تبدو للوهلة األولى معادلة معقدة وم
  . على تشكيل رؤية لتسوية هذه اإلشكالية على نحو مرضي لجميع األطراف أو معظمها

قيادة سياسية لحماس مؤثرة في الحركة اإلسالمية في األردن، وفي : مشهد األزمة يمكن تلخيصه كما يلي
دولية وإقليمية واسعة تسلب الجماعة في األردن استقاللها وخصوصيتها الوقت نفسه فإنها تملك عالقات 

 على رغم تأثيرها "حماس"األردنية، وتطال وضعها القانوني والسياسي أيضاً، وفي الوقت نفسه فإن قيادة 
؟ ومن "حماس"وحضورها الكبير فإنها تعاني من إشكالية دستورية وسؤال ملح، كيف صارت قيادة لـ 

 هو أن تحصل على استقالل تام عن الجماعة، ولكن "حماس"ان الحل من وجهة نظر قيادة يعزلها؟ وك
من دون تشكيل جماعة فلسطينية تنتخب مجلس شورى ومكتب تنفيذي جرياً على تقليد وأسلوب الجماعة 
في كل األقطار، ألن من شأن هذه االنتخابات على األغلب أن تستبعد معظم قادة الخارج، ألن الثقل 

لعددي واالنتخابي في هذه الحال سيكون ألعضاء الجماعة في غزة والضفة، وال يتوقع في حال تشكيل ا
جماعة فلسطينية مستقلة في الخارج أن تجتذب سوى عدد قليل من أعضاء الجماعة في األردن، وربما 

تقالل  أن تظل مهيمنة على الجماعة من غير اس"حماس"كان الحل من وجهة نظر قيادة الخارج لـ 
تنظيمي، ذلك أن تشكيل جماعتين مستقلتين سيؤدي إلى أن يختار معظم األعضاء في الجماعة أن يكونوا 

، ألن تشكيل جماعة فلسطينية مستقلة يعني "حماس"جزءاً من الجماعة في عمان مع بقاء والئهم لـ 
 في األردن والدول مغامرة بالنسبة الى أوضاع األعضاء الشخصية واألمنية وعالقاتهم مع الحكومات

التي يقيمون فيها، وأن يحرموا من االستفادة من الوضع الخاص والمميز للعالقة بين الجماعة والسلطة 
التنفيذية في األردن، ومن وضع الجماعة الخاص والمميز في األردن، وفي جميع األحوال فإن التعامل 

 بكثير وال يمكن أن يقارن به التعامل مع نظام سياسي مثل األردن سيكون في تسامحه في مستوى أفضل
 في الخارج "حماس"وهذا يعني بطبيعة الحال خسارة كبرى بالنسبة الى قيادة . مع أي دولة عربية أخرى

تشبه االنتحار، فإن ثقلها التنظيمي والمعنوي سيتعرض الختبار حقيقي، وربما لن يعود مبرراً بقاء 
  . ها القيادية، وترد األمانة إلى أصحابها الحقيقيين وتشكيالت"حماس"حصتها العظمى في أجهزة 

المبادرة التي تقدم بها مكتب اإلرشاد العالمي أن يجري تشكيل جماعتين مستقلتين على أساس الجنسية، 
، وتطلب من "حماس"وأن تنتخب كل جماعة قيادتها المستقلة، وهي مبادرة ترفضها بطبيعة الحال قيادة 

لجماعة رفضها، وقد تستطيع التأثير على مكتب اإلرشاد العالمي وبخاصة مناصريها ومؤيديها في ا
  . األعضاء المقيمين في الخارج

إذا حصل هذا االنقسام فإن قيادة حماس في الخارج ستواجه مأزقاً كبيراً وحقيقياً، ألنها ستكون ملزمة 
ن الفلسطينيين في بإعادة تشكيل نفسها، وستتعرض الختبار حقيقي يكشف حجم وجودها الفعلي بي

 بحسب الوجود "حماس"الخارج، ويفترض تبعاً لذلك أن يعاد توزيع المقاعد والحصص في قيادة 
 عن تمثيلها للفلسطينيين في الخارج الختبار حقيقي، "حماس"التنظيمي الفعلي، كما ستتعرض رواية قيادة 

  .  تبعاً لذلكوإذا ظهر أن وجودها ضعيف فإن عالقتها بالدول المؤيدة لها ستتغير
وبالطبع فإن تشكيل جماعتين مستقلتين لن ينهي االرتباط العملي بينهما، ولكن مجيء قيادة مقتنعة بهذا 
الفصل سيجعله واقعاً عملياً، ويضعف وجود وتأثير قيادة حماس في الخارج، وسيتحول التأثير على 

 مع القوى "حماس"ي طبيعة عالقة األغلب إلى غزة أوالً ثم الضفة الغربية، وهذا سيغير جوهرياً ف
 وتعاطيها مع الشأن "حماس"السياسية والدول المؤثرة في القضية الفلسطينية، وسيغير أيضاً من موقف 

الفلسطيني، ألن حسابات الفلسطينيين في الداخل مختلفة بالتأكيد عن حسابات الخارج، وسيغير أيضاً في 
فلن تكون قيادة حماس مستندة إلى ثقل تنظيمي تابع لها في ، "حماس"ميزان عالقة الحكومة األردنية مع 
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األردن، بل العكس فإن كالً من الجماعة في األردن والحكومة سيقيمان عالقة مستقلة عن عالقتيهما مع 
، "حماس"، والحكومة مع الجماعة، والجماعة مع "حماس"، وستحكم هذه العالقات، الحكومة مع "حماس"

 وموازين جديدة، فالجماعة والحكومة ستحكم عالقاتهما سواء التفاهم حسابات ومصالح ومبادئ
 سيحكم العالقة بينهما حسابات "حماس"والمشاركة أو االختالف حسابات وطنية ومحلية، والجماعة و 

ومبادئ جديدة وفق مصلحة ورؤية كل منهما والمستقلة بذاتها، وستكون العالقة بين الحكومة األردنية و 
  . مة على حسابات ورؤى العالقات الفلسطينية األردنية سواء المشتركة أو المختلف حولها قائ"حماس"

وبالنسبة الى وضع الجماعة في األردن بعد الفصل، فال يتوقع أن ينسحب منها إال القليل لالنضمام إلى 
طينية، وستبقى الجماعة الفلسطينية، وستبقى تركيبتها الفلسطينية األردنية قائمة كما هي، أي غلبة فلس

، ولكن ذلك ال يعني أن تحوالً كبيراً ومهماً لم يحدث، فستتحول "حماس"عالقتها العاطفية والمؤيدة لـ 
  .  الخارج إلى قيادة غير فعلية للتنظيم وللفلسطينيين في األردن"حماس"قيادة 

يلها إلى جماعة علنية وتستطيع الحكومة والجماعة أن توظفا اللحظة القائمة بإعادة تأهيل الجماعة وتحو
على أساس علنية النظام األساسي، وعلنية العضوية واالنتخابات، وعلنية التمويل، وخضوع التمويل 
للقوانين واألنظمة والتدقيق المحاسبي والقانوني، ووالية القضاء ومحكمة العدل العليا على قراراتها، وأن 

ويمكن أن يسمح النظام األساسي بمستويين من مرجعية للطعن واالختالف والدعوى، ) المحكمة(تكون 
العضوية أحدهما مؤيد واآلخر عضو مسجل، ولكن ال يسمح باالنتخاب إال لألعضاء المسجلين، وبذلك 
فإن الجماعة تكيف أوضاعها القانونية وتحمي نفسها من االختراق والتأثير الخارجي، وتكيف عالقتها 

رج على أسس واضحة، فلم يعد ممكناً وال متقبالً في مرحلة بالدولة وبالجماعات والمنظمات في الخا
 في شأن االنتخابات العامة والتفاوض "حماس"علنية أن تعمل الجماعة بسرية، وال يعقل أن تقرر 

والمقاومة والحوار مع الدول والجماعات وهي متشكلة على أسس غير واضحة، وال يعقل أن تقرر قيادة 
قة صحيحة في شأن الحكومة الفلسطينية واالنتخابات، أو تملك وصاية في الخارج غير منتخبة بطري

 في الداخل ترشيح إسماعيل هنية لالنتخابات الرئاسية "حماس"وتأثيراً على قيادة منتخبة، ماذا لو قررت 
 في دمشق؟ وماذا لو قرر المكتب "حماس"على سبيل المثال، هل سيحسم ذلك مجموعة موظفين لـ 

 في غزة والضفة مع "حماس" ترشيح خالد مشعل لالنتخابات الرئاسية؟ وكيف تتعامل السياسي في دمشق
القرار؟ كيف تدير الجماعة في األردن عالقاتها السياسية والداخلية إذا كانت تتعارض مع مواقف 

 تؤيد الحوثيين في اليمن أو الموقف اإليراني من "حماس"؟ ماذا تفعل الجماعة لو كانت قيادة "حماس"
زمة اليمنية، وكانت الحسابات األردنية للدولة والجماعة أيضاً هي الحياد أو المعارضة؟ ومن المعلوم األ

أن مواقف وحسابات الجماعة تختلف من دولة إلى أخرى وقد تتناقض مع بعضها في كثير من األحيان، 
  . موقف اإلخوان في العراق على سبيل المثال

  15/11/2009الحياة، 
  

  تقويض خرافة الشعب اليهوديشلومو ساند و .46
  خالد الحروب

صاح بغضب أحد الحضور المتعصبين إلسرائيل والفكر الصهيوني واصفاً شلومو ساند المؤرخ : "حثالة"
) The Invention of the Jewish People ("اختراع الشعب اليهودي"اإلسرائيلي الذي قدم كتابه 

ساند أغضب الكثيرين بمحاضرته وكتابه هذا . بجامعة لندنمؤخراً في كلية الدراسات الشرقية واألفريقية 
ساند اشتغل على كتابه الجديد أكثر من عشر .  باندفاعة كبرى"المؤرخين اإلسرائيليين الجدد"مقتحماً حلقة 

 المؤسسة ليس فقط "التاريخية"سنوات مدفوعاً بتساؤالته العلمية واألكاديمية حول عدد من المسلمات 
 في الثقافة "موضوعية" و "علمية"ي للحركة الصهيونية، بل والتي أصبحت بديهيات للمشروع السياس

يقول ساند أنه تساءل دائماً لماذا تحتوي الجامعات اإلسرائيلية . السائدة في إسرائيل وفي الغرب أيضاً
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، وكأن "التاريخ اليهودي"على أقسام منفصلة لتدريس التاريخ في شكل عام، ثم تاريخ الشرق األوسط، و 
ولماذا يتم ترحيل التوراة، وهي كتاب . هذا األخير منفصل عن بقية التواريخ ويمتاز باستثنائية منفردة

ديني مقدس، من رف الدراسات الدينية إلى رف الدراسات التاريخية وتصبح بقدرة قادر كتاباً تاريخياً 
دة التاريخية التي من المفروض أن وهكذا تصبح الما. يدرس في الكليات والجامعات والمدارس العلمانية

تخضع للبحث والتمحيص العلمي مادة مقدسة وال مجال لنقضها أو نقاشها، وهي التي يجب أن تُدقق عبر 
يعترف . مناهج التحليل والخطاب وتتم تنقية الوقائع التاريخية والحقيقية فيها من الخرافات واألساطير

قشة كل تلك األفكار في كتاب علمي ونشرها إال بعد أن حصل على ساند بأنه لم يمتلك الجرأة الكافية لمنا
بما يضمن له نوعاً من الحصانة األكاديمية ويجعل من الصعوبة ) بروفسور(لقب األستاذية الكامل 

 للتفكير السياسي "الخط الرئيسي"فهو يقول إن الخروج عن . محاصرته ومعاقبته بطرق غير مباشرة
 حتى لو تم ذلك الخروج في "الخوارج"رائيل يرتب أكالفاً كبيرة على واأليديولوجي المؤسس إلس
  . المؤسسات األكاديمية والبحثية

األطروحة األساسية لهذا الكتاب الذي صدر أوالً بالعبرية ثم بالفرنسية واآلن باالنكليزية، ويصدر قريباً 
 اهللا، هي أنه ال وجود لقومية يهودية في رام) مدار(بالعربية عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

نقية أو شعب يهودي واحد يعود في أصوله اإلثنية والبيولوجية إلى جذر منفرد كما يزعم الفكر 
هناك الدين اليهودي وأتباعه ينتسبون إلى قوميات وإثنيات وجغرافيات متنوعة ومتباعدة، وال . الصهيوني

هي حال المسيحيين أو المسلمين أو غيرهم في التاريخ يربطهم سوى االنتساب إلى هذا الدين، كما 
والمشروع الصهيوني الذي تطورت بذوره في القرن التاسع عشر متأثراً بالقومية . الماضي والحاضر

األلمانية وبزوغ وتجذر عصر القوميات في أوروبا قام عبر استنساخه التجربة األوروبية بخلق واختراع 
  . ن ناحية تاريخية وعلميةقومية يهودية ليست موجودة م

االختراع الصهيوني لفكرة الشعب اليهودي قام على ركنين أساسيين، ضمن أركان أخرى، ينتميان إلى 
األول هو فكرة . التاريخ التوراتي غير الممحص، وكالهما يتعرضان إلى تفكيك وهدم في كتاب ساند

 "الشتات اليهودي"ي التي أسست ألطروحة  للميالد بعد تدمير الهيكل، وه70طرد الرومان لليهود سنة 
. "العودة إلى أرض الميعاد"الذي انتشر في أصقاع األرض، وتطورت في ثقافة ذلك الشتات نوستالجيا 

والركن الثاني هو أن الدين اليهودي لم يكن ديناً تبشيرياً، بل ظل محصوراً باإلثنية التي حملته واعتنقته 
ت الذي رحل إلى مناطق مختلفة من العالم وبقي على قيد الحياة يعود في في بداياته، بما يعني أن الشتا

جذوره اإلثنية والقومية إلى القبائل اليهودية األصلية التي كانت في فلسطين وطُردت منها، وأنه لم تدخل 
 ساند يثبت أن كالً من هذين الركنين ال. اليهودية أجناس وقوميات أخرى أثرت في نقاء العرق اليهودي

يصمد أمام البحث العلمي والتاريخي، وأنهما مجرد تفاسير تلمودية الحقة لخلق استثنائية يهودية قومية، 
  . "وطنهم األصلي"شيدت على أساسها الحركة الصهيونية مقوالتها المعروفة حول عودة اليهود إلى 

والتحليل في كل مصادر هذه هذا ما يثبته ساند عبر البحث .  لم يحدث"الطرد الروماني لليهود"وهكذا فإن 
إلى ذلك لم تكن فلسطين هي المكان الوحيد الذي عاش فيه اليهود في الفترة الزمنية . الرواية التاريخية

وبحسب ساند فإن اليهود الذين كانوا يعيشون في بالد فارس والعراق . التي ينسب إليها حدوث الطرد
ن، وبطبيعة الحال كانوا أكثر بكثير من يهود فلسطين، ومصر والمناطق المجاورة تجاوزوا األربعة ماليي

بما يعني أن خصوصية المكان، أي فلسطين، تم اختراعها في مراحل الحقة لتتناسب مع األساطير التي 
  . تأسست

 ليس لها جذر تاريخي، وأن أي وجود يهودي في العالم "شتات الجنس اليهودي"معنى ذلك أن نظرية 
وليس كقوم، وهذا يفسره أكثر تفكيك الركن الثاني ألطروحة وجود شعب يهودي مرتبط باليهودية كدين 
فهنا ينقض ساند فكرة أن اليهودية كانت على الدوام ديناً حصرياً على القبائل . نقي ويعود لعرق موحد

ي حصرية الدين اليهودي ونف. التي اعتنقتها في بدايات الدعوة الموسوية، واستمرت كذلك إلى يومنا هذا
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أي نزعة تبشيرية فيه، كما هو الحال في المسيحية واإلسالم اللذين أنطلقا إلقناع القبائل والشعوب أينما 
كانت للدخول فيهما، هو تركيب مسيس الحق لخلق تاريخ موهوم يخدم مشروعاً أيديولوجياً محدداً وال 

أن اليهودية لم تختلف عن بقية يسوق ساند إثباتات تاريخية قوية تدلل . عالقة له بالواقعة التاريخية
األخرى لجهة النزعة القوية الى التبشير وإقناع أفراد وقبائل وشعوب ) وغير التوحيدية(األديان التوحيدية 

وقد انتشرت اليهودية بقوة خالل قرون عدة، وبقيت تتمدد هنا وتنحسر هناك بحسب . أخرى بالدين الجديد
. ية، لكنها حافظت دوماً على نزعتها التبشيرية واإلستقطابيةالظروف السياسية واالقتصادية والعسكر

وكان حوض البحر األبيض المتوسط هو أهم وأكثف جغرافيا النتشار اليهودية، التي اعتنقتها قبائل 
 كما تزعم "النقاء القومي للعرق اليهودي"عربية ورومانية وبربرية وحميرية ولم يعد هناك أي بقية لـ 

ويتوقف ساند بإسهاب عند إمبراطورية الخزر على ضفاف بحر قزوين . ية المعروفةاألطروحة الصهيون
في القرن الثامن الميالدي وكيف اعتنقت الدولة الدين اليهودي كديانة رسمية، وذلك حتى تحافظ على 

 ومثل يهود الخزر المصدر األساسي ليهود. نفسها من الذوبان في اإلمبراطورية اإلسالمية أو الرومانية
القارة األوروبية وبخاصة في الشرق منها، وهم ال يمتون بصلة إلى فلسطين أو إلى أي إثنية لها عالقة 

ويسخر ساند إلى درجة االشمئزاز من بعض التوجهات البحثية في إسرائيل والتي تحاول أن . بالمنطقة
  .DNAبيولوجية والـ تثبت األصل الجيني لكل يهود العالم، باالعتماد على آخر اكتشافات العلوم ال

ما يريد تأكيده ساند في أطروحته، وهو ما لم يقبله الغاضبون من أنصار إسرائيل الذي صرخوا في 
وجهه في جامعة لندن، أن تركيب قومية إثنية واضحة المعالم على الدين اليهودي، تنسج على منوال 

ه يجب أن ترى من منظار األيديولوجيا القوميات األوروبية، كان مشروعاً سياسياً وأيديولوجيا وأطروحات
وهو يبدأ . وهي بعملها ذاك ال تقوم بما هو غير استثنائي من ناحية سياسية وأيديولوجية. وليس التاريخ

كتابه العميق بقراءات مطولة واستعراض لنظريات بندكت أندرسون وآرنست غلينر في القوميات ونشوء 
ن المكونات واألساطير ونسبتها إلى التواريخ الماضية والسحيقة األمم، وكيف يتم تخيل واختراع الكثير م

وهذه اآللية المحدثة في تخيل أسس نقية . بهدف توفير أسس وارتكازات تقوم عليها القوميات الحديثة
وعرقية أو لغوية وثقافية ودينية موحدة وصاهرة للتشكيالت القومية الحديثة تنطبق على معظم إن لم يكن 

 المعاصرة، وتنطبق أيضاً على القومية الصهيونية التي اخترعت تاريخها الخاص باليهودية كل القوميات
  . والتاريخ اليهودي

ال ينتهي ساند في آخر كتابه إلى تبني أطروحة تنسجم مع ما جاء فيه من تفكيك للمقوالت الصهيونية، 
 يقول، وكما أكد في محاضرته فهو. األمر الذي أثار ضده انتقادات من معارضي الصهيونية هذه المرة

اللندنية، أنه غير طوباوي ويؤمن بأن الحل األفضل للصراع يقوم على أساس الدولتين، على رغم 
يقول إن حل الدولة الواحدة مريح ضميرياً وأخالقياً لكنه ليس . احتوائه على ظلم تاريخي للفلسطينيين

  . عملياً وصعب التطبيق
  15/11/2009الحياة، 
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  :كاريكاتير .47
  

  
  15/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  

    


