
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  "إسرائيل"بالتفاوض سراً مع  عباس يتهم حماس
   يوفر شروط نشوئهاأن بحق فعليه هايردومن .. إعالن الدولة تسويق ألوهام: مشعل

  "أمراً واقعاً"الب بحملة شعبية وديبلوماسية لتجسيد الدولة الفلسطينية البرغوثي يطمروان 
  احتكار فتح السلطة وصراعاتها الداخلية سبب إخفاقها: عمرونبيل 
  "ألضواءبعيداً عن ا"أقامت آالف الوحدات االستيطانية في القدس " كاديما"حكومة : بويم

  وحدة سكنية في القدسألف 15بلدية القدس تخطط لبناء  :الطيبي

على:وليةمجموعة األزمات الد
فتح أن تطرح األسئلة الصعبة 

  حول أجندتها وتحالفاتها
  

 4ص... 

 1618 20/11/2009الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1618:         العدد       20/11/2009الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 6  "إسرائيل"بالتفاوض سراً مع  عباس يتهم حماس .2
 7   إخفاقهااحتكار فتح السلطة وصراعاتها الداخلية سبب: عمرونبيل  .3
 7  القدس الشرقية عاصمة فلسطين وسنحافظ على مكانتها نيابة عن العالم: فياض .4
 7 المفاوضات استنفدت والحلول المؤقتة مرفوضة: عريقات .5
 8   االستيطان كلياًلن ننظر إلى مبادرات ال توقف: عبد ربه .6
 8   القيادة الفلسطينية تكثف جهودها لحشد الدعم المطلوب لالعتراف بالدولة الفلسطينية:شعث .7
 9   إعالن الدولة مهدد باإلجهاض األمريكي واألوروبي:خبراء ومحللون سياسيون .8
 9   وليس كتكتيك سياسيكإستراتيجيةسلمية الشعبية المقاومة  التبنيبمصطفى البرغوثي يطالب  .9
 10  الشجب واالستنكار لن يوقف االستيطان: البرغوثيمصطفى  .10
 10   صفقة تبادل األسرىالسلطة ال تشعر بالحرج حال إتمام حماس: وزير شؤون األسرى .11
 10  "مليون دينار لمن يأسر إسرائيلياً"ال عالقة لنا بحملة :  المقالةوزارة األسرى .12
 10 نحو مائة سجين متهمون بالتجسس لصالح االحتالليوجد  :إحصاءات الشرطة الفلسطينية .13
    

    :المقاومة
 11   يوفر شروط نشوئهاأن بحق فعليه هايردومن .. إعالن الدولة تسويق ألوهام: مشعل .14
 11  "أمراً واقعاً"البرغوثي يطالب بحملة شعبية وديبلوماسية لتجسيد الدولة الفلسطينية مروان  .15
 12   لشن حرب جديدة على غزة"إسرائيل"تحذر من استعداد : سرايا القدس .16
 12   تقترب من نهاياتها بعد تراجع الخالف على األسماء والعددطصفقة شالي": الحياة" .17
 13    وقع على الورقة المصرية للمصالحة الوطنية ما لم يتم تعديلهان لن :حماس .18
 13   فتح تتهيأ النتفاضة ثالثة في الضفة الغربية:  "العرب القطرية" .19
 14  يدعو إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية" فدا" .20
 14   عبينما االحتالل يتوس" شبح دولة"حزب التحرير ينتقد السعي وراء  .21
 15   المطلوب من ساركوزي التدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة: أبو زهري .22
 15   من عناصرها وتحذر من مغبة اعتقال دويك16حماس تتهم السلطة باعتقال  .23
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 15   ترجئ نشر عطاءات للبناء في مستوطنتين في القدس"سرائيلإ" .24
 16  "بعيداً عن األضواء"أقامت آالف الوحدات االستيطانية في القدس " كاديما"حكومة : بويم .25
 16  "صراع ديني"هو " حماس" و"إسرائيل"الصراع بين : ليفني .26
 16  ال يستبعد وساطة فرنسية" إسرائيلي"مسؤول  .27
 16  48جيش االحتالل يواصل تدريباته في أراضي الـ ": المستقبل"زعبي لـ .28
 17 اليمين المتطرف يخطط إلعادة احتالل مقام النبي يوسف .29
    

    :باألرض، الشع
 17   وحدة سكنية في القدسألف 15بلدية القدس تخطط لبناء  :الطيبي .30
 17  تستعد لبناء سبعة أحياء استيطانية في القدس" إسرائيل": "مركز إعالمي مقدسي" .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1618:         العدد       20/11/2009الجمعة  :التاريخ

 18   منزالً وشقة سكنية ومنشأة مدنية60 تستهدف ة في الضفإخطارات جديدة": مركز حقوقي" .32
 19  67 ألف بيت فلسطيني منذ 24هدمت " إسرائيل"": منظمة حقوقية إسرائيلية" .33
 19  القدسب "مسجد النبي داوود"طمس معالم إلى  تسعى إسرائيليةجهات ": مؤسسة األقصى" .34
 19  األقصىمفتي القدس يحذر من خطط لجماعات يهودية متطرفة القتحام  .35
 19   خطوة أخرى لحصار األقصىاإلسرائيليةقوانين الطوارئ : 48الحركة اإلسالمية في الـ  .36
 20  د الجهود في الدفاع عن القدسدعو لتوحيت" الهيئة اإلسالمية المسيحية" .37
 20  إسرائيلي يطعن فلسطينياً في القدس .38
 20   ثالثة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزةإصابة .39
 21  2009ة منذ مطلع  حال312محاوالت االنتحار في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت  .40
 21  من المجتمع الفلسطيني أطفال% 49,4": الجهاز المركزي لإلحصاء" .41
 21  إلى تحسين خدماتها للفلسطينيين في لبنان"األونروا" تدعو "اللجنة األهلية الفلسطينية" .42
   

   :اقتصاد
  22  ثالثة أرباع دخل الفلسطيني مساعدات: وزير االقتصاد الفلسطيني السابق .43
  22 إدخال كميات قليلة من غاز الطهي ألول مرة منذ شهر: غزة .44
   

   : األردن
 22  حذر من توطين الفلسطينيينرئيس وزراء سابق ي: األردن .45
 23 تبادل اتهامات في نقابة المهندسين األردنيين بسبب األختام اإلسرائيلية .46
   

   : لبنان
 23 وضع غزة يستحق رفع القضية لمجلس األمن: الحص .47
 23 الفلسطينيةلمدنية قرار الحقوق اتدعو إلاألحزاب اللبنانية والفلسطينية  .48
 24 في لبنانأسامة سعد يستنكر التعسف بحق الفلسطينيين  .49
   

   :عربي، إسالمي
 24  فوق القانون" إسرائيل"لجنة تقصي حقائق عدوان غزة تواجه عقبة  .50
 24  االستيطانيةعمليات  تدين توسيع النيةوزارة الخارجية اإليرا .51
 24  إحباط محاولة الغتيال حاخام يهودي: اليمن .52
   

   :دولي
 25 والصين تدين توسيع مستوطنة جيلو" إسرائيل"هولندا تطالب بفرض عقوبات دبلوماسية ضد  .53
 25 "إسرائيل" العامل األساسي المعرقل للسالم هو تغير الطبيعة الديموغرافية لـ:ير بريطانيسف .54
 25 ألمانيا تمهد لصفقة جديدة لتبادل األسرى .55
 25 نئيليي إسرامعالتحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب يستنكر قرار النرويج تجميد التحقيق  .56
 26 يدعو أتباعه للتحرك ضد توسيع االستيطان في القدس" الكنائس العالمي" .57
 26  مليون دوالر140تواجه عجزاً مالياً بـ " األونروا" .58
    



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1618:         العدد       20/11/2009الجمعة  :التاريخ

   :تقارير
 26   الدبلوماسية وخيار الحرب َمخرجاً لفشل"إسرائيل" .59
    

    :حوارات ومقاالت
 29  محمد السعيد ادريس... "اإلسرائيلية"المصالحة الفلسطينية والمرجعية  .60
 30  راغدة درغام... لم يحن موعد المواجهة الفلسطينية مع إدارة أوباما .61
 33 دوف فايسغالس... ن الدولة الفلسطينية والردود اإلسرائيلية الغبيةإعال .62
    

  34  :كاريكاتير
***  

  
  على فتح أن تطرح األسئلة الصعبة حول أجندتها وتحالفاتها: مجموعة األزمات الدولية .1

مؤسساتها أمر ال بد منه، وهـي       إصالح قيادة فتح و   "أكدت دراسة دولية على أن       :أرناؤوطعبد الرؤوف   
غير أنه بالنسبة لحركة فقدت بوصلَتها ومشروعها، فإنها بحاجة لفعل أكثر ممـا             . عملية ينبغي أن تستمر   

فعلته حتى اآلن، عليها أن تطرح على نفسها أسئلة صعبة حول أجندتها، وأسـاليب تنفيـذها وتحالفاتهـا                  
  ".السياسية

ي تتخذ من بروكسل مقراً رئيسياً لها فـي دراسـة تحـت عنـوان                الدولية الت  األزماتوقالت مجموعة   
إذا ما كانت ستطور اسـتراتيجية      : ، إن هذه األسئلة تتضمن على نحو خاص ما يلي         )إنقاذ فتح : فلسطين(

فقد عبر المؤتمر عن إجالله للكفاح المسلح وكان رد فعل أعـضائه حماسـياً              : للمقاومة الشعبية الالعنفية  
ير أن المصطلح أثبت فشله المعنوي ونواقصه السياسية، ومن الناحية العملية فإن فتح قد              كلما تم ذكره، غ   

السؤال هو ما إذا كان بإمكانها تصميم استراتيجية تحتل موقعاً وسطاً بين العنـف والالعنـف                . تجاوزته
فـشلت  يمكن أن تتصدر أشكال المقاومة الشعبية، ويمكنها من أن تمهد طريقاً إلـى األمـام فـي حـال             

  ".المفاوضات في تحقيق حل الدولتين
فتح هـي حركـة     : اما بالنسبة للسؤال الثاني، فقالت الدراسة إنها حول عالقة الحركة بالسلطة الفلسطينية           

تحرر وطني، غير أنها ومنذ سنوات أوسلو اندمجت مع حكومة السلطة، وهذه العالقة المزدوجة شوهت               
فعلى فتح أن تقـرر إذا مـا        .  الوقت هزت كوادرها وشوشتهم    سمعة الحركة ووسمتها بالفساد وفي نفس     

كانت ترغب بإدارة األراضي المحتلة وبناء مؤسسات الدولة، أو أن تركز على أجندتها التحررية وبالتالي               
  ".تفك ارتباطها بالسلطة الفلسطينية وتتركها لتحكم

 أفعال الحركتين وليس فقط على      ماذا عن حماس؟ ستعتمد المصالحة على      "أضافتوبشأن السؤال الثالث،    
وبالرغم من ذلك، علـى     . أفعال حماس، وعلى وجهات نظر الالعبين الخارجيين، وليس الفلسطينيين فقط         

فتح أن تحدد إذا كانت الوحدة الوطنية أولوية، و إذا كانت مستعدة إلفساح المجال لإلسـالميين، والـثمن                  
  )".العالقات مع إسرائيل والواليات المتحدةخصوصاً فيما يتعلق ب(الذي ستكون جاهزة لدفعه 

إن قيادة أكثر ديمقراطية وانسجاماً مع المشاعر الشعبية وتتمتع برؤية          " الدولية   األزماتوبالمحصلة، قالت   
واضحة يمكن أن تحد من مرونة المفاوضين وقدرتهم على تقديم التنازالت، كمـا أنهـا سـتكون أكثـر              

أما الالعبون الخـارجيون، ومـن      . مضي قدماً بأنصارها وكوادرها   مصداقية ومشروعية وقادرة على ال    
بينهم الواليات المتحدة وإسرائيل، فقد ال تعجبهم جميع األجوبة التي ستقدمها فتح في المحصلة، غيـر أن                 

  ".ذلك يظل أفضل من عدم وجود أجوبة على اإلطالق
 فتح ال تعني أنها استُنفدت، بل يعنـي         الصعوبات التي تعاني منها   "ومع ذلك، فإن الدراسة تؤكد على ان        

حركة وطنية قوية هو مطلب ضروري، سواء نجحـت المفاوضـات وتـم             . أنها بحاجة ماسة لإلصالح   
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والمؤتمر العام لـ فتح فـي آب،       . التوصل إلى اتفاق أو فشلت وأصبح هناك مطلب بمشروع بديل عنها          
ألولى على هذا الطريـق، أمـا اآلن فـسيأتي          وهو األول الذي تعقده خالل عشرين عاماً، كان الخطوة ا         

  ".تحديد أجندة الحركة، وكيف ستخطط لتنفيذ هذه األجندة، ومع من: الجزء األصعب وهو
مضى على تأسيسها خمسون عاماً، وكانت ذات يوم القلب النـابض للوطنيـة   " الحركة التي  أنواعتبرت  

ولما عصفت بها أزماتها الداخليـة،      "وقالت  . "الفلسطينية، مضت أيام عزها؛ وضعفت قدرتها على التعبئة       
. خسرت االنتخابات األخيرة وهي االنتخابات التنافسية الحقيقية الوحيدة في تـاريخ الـسلطة الفلـسطينية          

وعدت الحركة بالنضال حتى التحرير، وتحقيق االستقالل عن طريق المفاوضات، ووعدت بإدارة فعالـة              
  ".لسطينية، لكن أياً من هذه الوعود لم يتحققللحياة اليومية من خالل السلطة الف

المشاكل التي تعاني منها فتح ليست كلها من صنعها، بل هـي أيـضا نتـاج لتجربـة                   "أن على   وأكدت
فلسطينية فريدة؛ فهي ما زالت تئن تحت االحتالل، وفي نفس الوقت تخوض عملية بناء الدولة، وتتمسك                

في البداية استفادت الحركة من هذا الظـرف فهـي          . التفاوضبمفهوم الكفاح المسلح حتى بعد شروعها ب      
الفصيل المهيمن في منظمة التحرير الفلسطينية والمحور الرئيسي في السلطة الوطنية عندما تم تأسيـسها               
في منتصف تسعينيات القرن العشرين؛ وبالتالي سيطرت على األجندة الدبلوماسـية وأدارت الحكومـة؛              

سسها صاحب الشخصية القيادية اآلسرة، ياسر عرفات، تمكنت من االحتفاظ          وبشكل رئيسي من خالل مؤ    
لقد ساعد  . ولكن عملية المحافظة على هذا التوازن سرعان ما باتت غير قابلة لالستمرار           . بعباءة المقاومة 

وقـد  . الحكم على اكتساب رعايا جدد، غير أن ثمرته، وهو الفساد، أدى الى استياء شعبي من الحركـة                
  ". لفّها الحزن على رحيل رمزها2004وفي عام .  فتح بعملية سالم محتضرةتقيدت

وإن لم تكن فتح هي السبب الوحيد في األزمة التي تعاني منها، فإنها لـم تـسع علـى                   "بيد انها أضافت    
اإلطالق إلى تجاوزها، فقد سمحت الحركة لمؤسساتها بالذبول والترهل وانسحاب أعضائها الملتـزمين،             

عت نخبتها لالستفادة من مزايا وامتيازات المناصب الحكومية، وسعت للهيمنـة علـى الـسلطة               بينما س 
  .الفلسطينية حتى وهي تتغنى بالتعددية

لم تعمل الحركة على تحديث أجندتها أو تعديلها لتتالءم مع محيطها المتغير، لقد قاومت قيادتها التغييـر،                 
 الحركة من الدماء التي تحافظ على الحياة فيها، واألسوأ          ما أدى إلى تهميش أجيال من الناشطين وحرمان       

من كل هذا، فقد فشلت في االستجابة بالشكل المناسب إلى سلسلة طويلة من االنتكاسات المتعاقبة أو حتى                 
فكانت االنتفاضة الثانية ومن ثم الدمار الذي لحق بالسلطة الفلسطينية؛ وانتـصارات حمـاس              : التعلّم منها 
 وتوجتها باالنتخابات البرلمانية عـام      2005 و   2004التي دشنتها االنتخابات البلدية في عامي       االنتخابية  

  ".؛ وأخيراً إفالس العملية السلمية2007؛ ومن ثم استيالء اإلسالميين على غزة عام 2006
  المؤتمر السادس فاق كل التوقعات

 كان عالمة جادة على الوعي بوجـوب        المؤتمر العام لفتح، الذي عقد في آب في بيت لحم،          "أنوذكرت  
ساسـاً، إال انـه فـاق كـل         أوبأكثر من شكل ، بدءاً من حقيقة أن المؤتمر قد انعقد            . القيام بعمل جذري  

خالل التحضيرات للمؤتمر، نظّمت الحركة عدداً غير مسبوق من االنتخابات الفرعيـة            "وقالت  " التوقعات
 مستويات؛ وعلى مستوى المؤتمر نفسه أعادت تفعيل الهيئات         لتحديد المشاركين، وتجديد القيادة على عدة     

الغالبيـة الـساحقة مـن    . التي كانت في سـبات طويـل    ) المجلس الثوري واللجنة المركزية     ( الحاكمة  
المرشحين الناجحين جدد على القيادة الرسمية؛ وعلى عكس أسالفهم فقد نشأوا في األراضي المحتلة، ما               

  .ناس الذين يعيشون بينهميمنحهم معرفة أفضل بال
وظهر عباس بشرعية جديدة، حيث خرج أخيراً من ظل سلفه، كانت هناك ثغرات بال ريـب، وبعـضها                  

شريحة كبيرة من أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم في النهاية، بل تم تعييـنهم، كمـا أن الـسيطرة                   . كبير
ترك شعوراً لـدى الـبعض بأنـه تـم          المفرطة على المؤتمر وسط اتهامات واسعة بتزوير االنتخابات         

. استغاللهم، حيث أسندت لهم أدوار صغيرة مجتزأة في مسرحية سياسية كان يتم إخراجها في مكان آخر               
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رغم ذلك، فقد رأى كثيرون أنها كانت مرحلة هامة في سبيل إعادة إحيـاء التنظـيم الـداخلي للحركـة                    
  ".وحضورها على األرض

ت المتحدة، ومعها المجتمع الدولي، ضغطت على فتح لعقـد مؤتمرهـا،            الواليا"ن  أ إلىونوهت الدراسة   
وقد كان تشخيصها صحيحاً لكن الوصفة      . على أساس أنه ال غنى عن التغيير لضمان النجاح في المستقبل          

  ".العالجية لم تكن كاملة
 أنها فـشلت    إذا كانت فتح قد تحركت نحو اإلصالح الداخلي في بيت لحم، إال           " انه   إلى الدراسة   وأشارت

بما يتعلق بالتحدي اآلخر الذي تواجهه وهو توضيح غايتها ومشروعها السياسيين، وكذلك عالقاتها مـع               
إن الحديث إلى أعضاء حركة فتح على مختلف المستويات         . السلطة الفلسطينية، والرئيس عباس وحماس    

غم أن البرنامج الـسياسي     يعطي فكرة أوضح، ليس من خالل ما يقولونه بل من خالل ما ال يقولونه، ر              
  . صفحة31مكون من 

ال يستطيع الكثيرون شرح ما تمثله الحركة، ناهيك عن الموافقة على ما ال تمثلـه؛ وكيـف ينبغـي أن                    
تتصرف إذا ظلت عملية السالم مشلولة؛ وما إذا كانت قادرة أو راغبة في االنخـراط فـي االحتجـاج                   

  ".س أو كيف تعيد توحيد غزة والضفة الغربيةالجماهيري السلمي؛ وكيفية التعامل مع حما
  التحديات ستتعاظم

لقد قدمت األسابيع القليلـة     . من المرجح أن التحديات التي تواجه فتح ستتعاظم في الشهور القادمة          "وقالت  
 ومن ثم، ولـو     -الماضية بياناً صارخاً بذلك من خالل خطأين سياسيين متتالين أضرا بمصداقية عباس             

باشر، بمصداقية فتح، تمثل األول بقرار الرئيس الفلسطيني حضور لقاء ثالثي مـع رئـيس               بشكل غير م  
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما رغم عدم موافقـة إسـرائيل علـى                

تـشارد  أما الثاني، األكثر ضرراً، فتمثل في قرار تأجيل النظر في تقرير القاضـي ر             . تجميد االستيطان 
 في مجلس حقوق اإلنـسان التـابع        2009 كانون الثاني    -غولدستون حول حرب غزة في كانون األول        

  ".لألمم المتحدة
 اإلسرائيلية تراوح   -المستقبل لن يكون أكثر رحمة، إذ يبدو أن المفاوضات الفلسطينية            "أنوحذرت من   

 -أن تـتحكم بهـا؛ والحـوار الفلـسطيني        مكانها، والدبلوماسية األميركية تحت رحمة األحداث بدالً من         
الفلسطيني في طريق مسدود، ورئيس الوزراء المقتدر، المستقل والبارع سياسياً تزداد قوته في الـسلطة               

، وهـي   2010الفلسطينية؛ وأمر عباس الرئاسي بإجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الثاني            
تحدياً لـ حماس وستضعه في مواجهة مع الكثيرين في فتح نفسها           االنتخابات التي، إن أجريت، فستعتبر      

ممن يخشون أن اقتصار االقتراع على الضفة الغربية سيعزز االنقسام الجغرافي والـسياسي، وإعـالن               
  ".الرئيس الفلسطيني عن نيته بعدم ترشحه لالنتخابات سيزيد من الغموض الذي يكتنف صورة األوضاع

االنتخابات ستجرى، وأن عباس سيلتزم بوعده، فإن الحركة سـتواجه عمليـة            وعلى افتراض أن    "وقالت  
كل هذه المسائل تتطلب من فتح أن   . انتقال مضطربة للسلطة ال يبدو أن الحركة مستعدة لها على اإلطالق          

  ".تتخذ موقفاً وتتصرف
20/11/2009األيام، فلسطين،   

  
  "إسرائيل"بالتفاوض سراً مع  عباس يتهم حماس .2

 اتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حركة حماس بإجراء مفاوضات سرية مع :)CNN( - دبي
 إن BBC عبر وسيط أمريكي، وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية "إسرائيل"

 عبر وسيط أمريكي في جنيف على أساس حل "إسرائيل"هناك مفاوضات سرية تجري بين حماس و
  ."ت الحدود المؤقتةالدولة ذا

  20/11/2009سي أن أن، 
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  احتكار فتح السلطة وصراعاتها الداخلية سبب إخفاقها: عمرونبيل  .3

قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو أن احتكار حركة فتح  :نابلس
 إخفاقها وخسارتها للسلطة وصراعاتها الداخلية وعدم تطويرها تنظيمياً أفرز حالة جمود أدت إلى

  .م2006باالنتخابات التشريعية التي أجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة مطلع عام 
إن تطوع حركة فتح باحتكار السلطة : "وأضاف عمرو في مقابلة مع صحيفة إيالف اللندنية نشرت، أمس

لحركة خسرت ا(..) وضعها في موقع من يدفع ثمن األخطاء دون الحصول على مكافأة الصواب
في اجتماع عقد في مقر المقاطعة بمدينة رام اهللا قبل : "وأضاف". االنتخابات وكان ذلك أمراً بديهياً

مثلما انتقلت السلطة : أسبوعين من انتخابات التشريعي وأمام معظم مرشحي فتح تنبأت بالفشل وقلت
، موضحاً أن سيطرة "بسالسة من الراحل أبو عمار إلى أبو مازن، ستنتقل بسالسة أكثر إلى حماس

  .حركة حماس على قطاع غزة أكدت عجز فتح عن إثبات وجودها عسكرياً
 قيادة حركة فتح الجديدة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن تصارح الشعب الفلسطيني عمرووطالب 

 والشعب نحن في مأزق: "وقال". الهرب نحو اهتمامات مفتعلة"بحقائق الواقع، داعياً إياها إلى عدم 
  ".الوحيد في العالم الذي يطلب منه تعليق أوسمة على صدور الفاشلين هو الفلسطيني

من يستمع إلى التصريحات النارية، والتباهي بالفشل تحت عنوان التمسك بالثوابت، يدرك " :ومضى قائالً
رحة علينا وكلها أشعر بالحزن وأنا أستمع للخيارات المقت(..) كم يعاني الشعب من سوء األداء القيادي

  ".جربناها في الماضي، ويبدو أنه ال يزال عندنا من يعتمد على ضعف الذاكرة في طرح البدائل
وأكد عمرو على أن حل السلطة يعني االنتقام من الذات، مشدداً على أن حل السلطة الفلسطينية تدمير 

لن : "قائالًوأضاف د عباس، وكشف عن أنه يؤلف كتاباً عن حياة الرئيسين ياسر عرفات ومحمو. ذاتي
  ".أضع سطراً واحداً لم يحدث، وسيكون هذا الكتاب بمثابة شهادة موسعة من جانبي تجاه الرجلين

أنا من بادرت وانتقدت الرئيس عباس " :محمود عباس قال" المنتهي الوالية"وعن خالفاته مع الرئيس 
  ".وهذا قراري ولقد درسته بإمعانكل الذي أعرفه أن الذي كان لن يعود أبداً، (..) وأغضبته

  20/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  القدس الشرقية عاصمة فلسطين وسنحافظ على مكانتها نيابة عن العالم: فياض .4
سالم فياض، رئيس الوزراء، أن مشاركة الوفد البلغاري في إحياء فعاليات القدس عاصمة .أكّد د: رام اهللا

اللة خاصة للعالقات بين الشعبين، ولمكانة القدس على الصعيد الثقافة العربية وفي فلسطين، يحمل د
 .العالمي، وما تحمله من معان للموروث الحضاري والتاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني وللعالم بأسره

عندما تعود القدس عاصمة للدولة : "وقال خالل استقباله وفداً ثقافياً بلغارياً برئاسة زخاري زخارييف
المستقلة، فإن الشعب الفلسطيني سيحفظ مكانتها نيابة عن العالم، لتكون دوماً منارة لشعوب الفلسطينية 

ورحب فياض بالوفد الضيف، وأشاد بزيارة الوفد، وعمق العالقات التاريخية  ".العالم وثقافاتهم اإلنسانية
  .بين الشعب الفلسطيني، والشعب البلغاري

يف رئيس الوزراء على حفاوة االستقبال، مشيراً إلى أن هذه من جانبه، شكر رئيس الوفد زخاري زخاري
  .الزيارة تعبر عن مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب البلغاري للفلسطينيين

 20/11/2009األيام، فلسطين، 
  

 المفاوضات استنفدت والحلول المؤقتة مرفوضة: عريقات .5
 سالم جديدة يقف وراءها الرئيس  السلطة الفلسطينية خطةترفض:  علي الصالح-  تل أبيب،لندن

، ووزير الدفاع إيهود باراك، لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ألنها ز بيريشمعوناإلسرائيلي 
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قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في و .تعتمد باألساس على دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة
 جولة في أميركا الجنوبية استهلها في البرازيل  فيالرئيس محمود عباسمنظمة التحرير الذي يرافق 

وبالتالي نحن نريد من المجتمع الدولي . هذه هي أحد الحلول المؤقتة التي نرفضها جملة وتفصيال"
  ."مساعدتنا في ترسيم حدود الدولة في مجلس األمن

لى مجلس نحن عندما نقول إننا نريد الذهاب إ": "الشرق األوسط"وأضاف عريقات في تصريحات لـ
األمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية، فإن ما نعنيه هو أن يقوم المجتمع الدولي بترسيم حدود 

، ومن ثم تستأنف المفاوضات لوضع آليات تنفيذ وفرق رقابة وضمانات 1967الدولة على أساس 
أي في % 50ؤقتة على  وباراك هو أن نبدأ الدولة المزما يطرحه بيري"وتابع عريقات القول . "..للتنفيذ

 ." ومن ثم نبدأ المفاوضات، التي قد تنتهي بأن تكون حدودا دائمة"أ و ب"مناطق 
بمساعدتنا في ترسيم حدود الدولة وعاصمتها القدس ومن ثم تكون "وطالب عريقات المجتمع الدولي 

ضات استنفدت أهدافها إن المفاو"واختتم بالقول . "المفاوضات لتحديد الدولة الزمنية التي ستعلن خاللها
 ."والعودة للحديث عن الحدود المؤقتة مرفوض والمطلوب اآلن هو الحل النهائي

  20/11/2009الشرق األوسط، 
  

  لن ننظر إلى مبادرات ال توقف االستيطان كلياً: عبد ربه .6
ية  فكر، وائل بنات،الرؤوف أرناؤوط  عبد–  الرياض، دمشق، الهاي، غزة، القدس المحتلة،رام اهللا
 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، : الوكاالت، بارعة ياغي،أحمد

 إننا لن ننظر إلى أي مبادرة مجرد نظر، حتى لو وقف العالم كله ضد ،"الوطن"في تصريح لـ
يل المبادرات  وذلك في رد على س،الفلسطينيين، إذا خلت من وقف االستيطان في القدس وقفا تاما

  .اإلسرائيلية خالل األيام الماضية التي تخلو من وقف كامل لالستيطان
وبشأن مبادرة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك الداعية إلى دولة 

 ،د المؤقتة أكد عبد ربه رفض الدولة ذات الحدو،"إسرائيل"ذات حدود مؤقتة واعتراف فلسطيني بيهودية 
كل هذه مجرد بالونات في الهواء وهم يعرفون أننا لن نعترف بيهودية الدولة ألننا لن نقدم طلب "قائال 

 إن الجناح اليساري في الحركة الصهيونية ليس هذا ،انضمام إلى الجناح اليميني في الحركة الصهيونية
مجلس األمن الدولي بدولة على وأضاف أن المساعي الفلسطينية للحصول على اعتراف من  ".موقفه
  . مستمرة1967حدود 

  20/11/2009الوطن، السعودية، 
 

   القيادة الفلسطينية تكثف جهودها لحشد الدعم المطلوب لالعتراف بالدولة الفلسطينية:شعث .7
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض . قال د: وكاالت– إبراهيم كامل -رام اهللا 

 بالدولة الفلسطينية لالعتراف القيادة الفلسطينية تكثف جهودها لحشد الدعم المطلوب إنولية العالقات الد
  .1967في حدود الرابع من حزيران لعام 

وأوضح شعث في بيان صادر عنه أن وفدا فلسطينيا برئاسة الرئيس محمود عباس توجه ألمريكا الالتينية 
سيترأس وفدا فلسطينيا للمشاركة في مؤتمر القمة في جولة مكثفة تستهدف حشد الدعم، مضيفا انه 

 أن هذا التحرك يأتي كجزء من الحملة الدولية التي إلىاالشتراكية في جزيرة سانتو دمنجو  بكوبا مشيرا 
تقوم بها القيادة الفلسطينية بغية مخاطبة العالم وشرح الموقف السياسي الفلسطيني القائم على مقاومة 

  كد بأن الجانب أو . العالمأماموالحصار وشرح القضايا الفلسطينية المصيرية االحتالل واالستيطان 
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 عام أراضيالفلسطيني سيسعى بكل قوته للضغط باتجاه حراك دولي لالعتراف بالدولة الفلسطينية على 
  .، إلضفاء الشرعية عليها وإنجاز االعتراف الدولي بهااألمن في مجلس 67

  20/11/2009الرأي، األردن، 
  

   إعالن الدولة مهدد باإلجهاض األمريكي واألوروبي:خبراء ومحللون سياسيون .8
قال خبراء ومحللون سياسيون إن فكرة إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة من  : غريب الدماطي-القاهرة 

ذ جانب واحد، مهمة وواقعية، لكنها ربما تقابل برفض من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عند اتخا
  .خطوات جادة لتنفيذها

إن اإلشكال " الخليج"ـاهللا األشعل ل  عبد.وقال مساعد وزير الخارجية األسبق وأستاذ القانون الدولي د
أصبحت تسيطر على األراضي " إسرائيل"الذي يقف أمام طرح إقامة الدولة من جانب واحد هو أن 
إلطار النظري وستترتب عليه عقبات أخرى الفلسطينية وما عليها، ومن ثم فإن هذا اإلعالن سيظل في ا

أبرزها إلغاء السلطة ذاتها وبالتالي ستتعامل الدول مع أفراد تلك السلطة على أنهم خارجون عن القانون، 
ويمكن أن تصدر أوامر بالقبض عليهم، مشددا على أهمية لجوء السلطة إلى الجمعية العامة لحثها على 

نين في ذلك بإجراءات أخرى داعمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضرورة تطبيق قرار التقسيم، مستعي
  .وقال إن هذا اإلجراء البد أن يصاحبه إعالن إلغاء اتفاقية أوسلو وتشكيل حكومة منفى

عماد جاد إلى  .ولفت المحلل السياسي والخبير بمركز الدراسات السياسية االستراتيجية في األهرام د
انب واحد عبر عنها المنسق للعالقات األوروبية في المنطقة خافيير سوالنا فكرة إعالن الدولة من ج

لتجميد االستيطان والدخول في مفاوضات، مشيرا إلى " إسرائيل"والتقطتها السلطة، بهدف الضغط على 
أن الفكرة تمهد لبناء مؤسسات الدولة في غضون عامين ومن ثم التوجه إلى مجلس األمن لطلب إعالن 

وأكد جاد أن الفكرة مهمة وواقعية في حال موافقة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، معبرا في . الدولة
  .الوقت نفسه عن اعتقاده بعدم إمكان أن تصل إلى حيز التنفيذ

القادر ياسين إلى أن مثل هذا الطرح ال يصلح لمجرد  وذهب المفكر والمحلل السياسي الفلسطيني عبد
وأكد ياسين أنه لو . حو الذي يقوم به محمود عباس وسالم فياض في مواجهة األعداءالتلويح به على الن

عاد الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه إلى الساحة الفلسطينية وأزاال العقبات التي سبق أن تم فرضها 
ت على تلك الساحة وامتثال إلى برنامج إجماع وطني في إعادة ترتيب البيت من الداخل وفق منهج حركا

التحرر الوطني المعروفة، لكان للقضية الفلسطينية شأن آخر مطالبا السلطة باإلفراج الفوري عن كل 
  .الفدائيين في سجونها إلنجاز المصالحة التي يمكن أن تفتح الباب لجبهة متحدة

  20/11/2009الخليج، 
  

  تكتيك سياسي وليس ككإستراتيجيةسلمية الشعبية المقاومة  التبنيبمصطفى البرغوثي يطالب  .9
 رسمية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح لتنظيم مقاومة شعبية أوساطتسعى :  وليد عوض-رام اهللا 

  . وممارساته في ظل فشل المفاوضاتاإلسرائيلي ضد االحتالل أجانبسلمية بمشاركة متضامنين 
وفتح تعمالن باتجاه  بأن الحكومة "القدس العربي" مصادر فلسطينية رفيعة المستوى الخميس لـوأوضحت

 عن األمريكية اإلدارة وتراجع "إسرائيل"تفعيل المقاومة الشعبية السلمية في ظل فشل المفاوضات مع 
 ستخصص الستقدام أمواالوحسب المصادر فإن هناك  . لوقف االستيطانأبيبالضغط على تل 

  ."إسرائيل"مع  على التحركات الشعبية في مناطق االحتكاك واإلنفاق األجانبالمتضامنين 
 "القدس العربي'"مين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية لـ مصطفى البرغوثي األ.دومن جهته نفى النائب 

 لدعم مواقفها على أجنبية انتفاضة شعبية سلمية بمشاركة إلطالقعلمه بان القيادة الفلسطينية تسعى 
 سنوات ولكنها 5 الفلسطينية موجودة منذ  المقاومة الشعبيةأنوشدد البرغوثي على  .الصعيد السياسي
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وطالب البرغوثي القيادة الفلسطينية بأن تكون تحركاتها لتفعيل المقاومة الشعبية  .محدودة لغاية اآلن"
  . بهدف العودة للمفاوضات على حد قوله"تكتيك سياسي" وليس كـ"استراتيجية وطنية"

 األداء النظر في إعادة إلىاومة الشعبية يحتاج ن نجاح السلطة في تفعيل المقأ إلى البرغوثي وأشار
  .الحكومي الفلسطيني

  20/11/2009القدس العربي، 
  

  الشجب واالستنكار لن يوقف االستيطان: البرغوثيمصطفى  .10
 قال أمين عام المبادرة الفلسطينية والنائب في التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي :الضفة الغربية

ى استحياء لالنتهاكات اإلسرائيلية والحديث عن أن االستيطان يشكل عقبة في وجه أن اإلدانة الدولية عل"
السالم غير كاف، والسيما أن االستيطان يدمر تدميرا شامال ومخططا ومنهجيا فرصة إقامة دولة 

وأنه " إسرائيل"وطالب البرغوثي في بيان له العالم بفرض عقوبات على  .فلسطينية حقيقية وكاملة السيادة
لم يعد مفيدا الحديث عن شجب واستنكار فقط، داعيا الهيئات الفلسطينية بما فيها منظمة التحرير إلى تبني 

  ".إسرائيل"المطلب ودعم الحملة العالمية لفرض المقاطعة والعقوبات على 
 20/11/2009السبيل، األردن، 

  
  دل األسرىالسلطة ال تشعر بالحرج حال إتمام حماس صفقة تبا:  شؤون األسرىوزير .11

 قال وزير شؤون األسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية، عيسى : وكاالت– القاهرة ،القدس المحتلة
 إتمام صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين فيقراقع، إنه يتمنى، وجميع الفلسطينيين، أن تنجح حركة حماس 

 حرج من أي األنباء األلمانية وجود  مقابلة مع وكالةفيونفى قراقع،  .، جلعاد شاليطاإلسرائيلي بالجندي
وقال نحن نتمنى أن تتم الصفقة بنجاح كبير  . رام هللا من إتمام تلك الصفقةفيجانبه أو من جانب السلطة 

 فلسطيني جهة فلسطينية تستطيع أن تفرج عن أكبر عدد ممكن من المعتقلين هو إنجاز أيونرى أن 
  .ووطني

  20/11/2009الرأي، األردن، 
  

  "مليون دينار لمن يأسر إسرائيلياً"ال عالقة لنا بحملة :  المقالةاألسرىوزارة  .12
واعد لألسرى "نفت وزارة شؤون األسرى والمحررين، ما نُشر حول دعمها لحملة أطلقتها جمعية  :غزة

  . مؤخراً" والمحررين
اً إسرائيلياً كرد  عن استعدادها لجمع مبلغ مليون دينار أردني لمن يأسر جندي،وكانت جمعية واعد أعلنت

على إعالن جمعية إسرائيلية استعدادها لدفع مبلغ عشرة ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عن الجندي 
  .األسير في غزة جلعاد شاليط

 ما تناقلته وسائل ، أمس،نسخة عنه" فلسطين"واستغربت وزارة شؤون األسرى في بيان صحفي وصلت 
 . داعية وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة في نشر األخبار،اإلعالم دون التأكد من مصداقيته

  20/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  نحو مائة سجين متهمون بالتجسس لصالح االحتالليوجد  :إحصاءات الشرطة الفلسطينية .13
تفيد إحصاءات الشرطة الفلسطينية أن نحو مائة سجين من الموقوفين أو : عوض الرجوب -الخليل 

ناء الجنائيين لديها متهمون بالتجسس لصالح االحتالل والتخابر معه أو بيع األراضي المحكومين من السج
ويوجد أكبر عدد منهم بسجن نابلس الذي ، من جملة السجناء الجنائيين% 11ويمثل هؤالء السجناء  .له

  . سجينا28يضم خمسين سجينا يليه سجن الظاهرية جنوب الخليل بـ
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  .لنزالء من عدة سنوات إلى اإلعداموتتفاوت األحكام الصادرة بحق ا
وال يشكل اعتقال العمالء الفلسطينيين مصدر أزمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ألنه يحظر على 

  .السلطة بموجب االتفاقيات اعتقال أو محاكمة حملة الهوية اإلسرائيلية فقط
 18/11/2009نت، .الجزيرة

  
   يوفر شروط نشوئهاأن بحق فعليه هايردن وم.. إعالن الدولة تسويق ألوهام: مشعل .14

 دولة فلـسطينية    إعالنأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن          : أنس أزرق  -دمشق  
  ". وبيع لسراب واستنزاف لتطلعات الشعب الفلسطينيألوهامتسويق "من جانب واحد هو 

ـ       الدولة الفلسطينية من    إعالنكرة  عن موقف حركة حماس من ف     " الدار"وقال مشعل وفي تصريح خاص ل
ال قيمة للحديث عـن     .  وامتالك السيادة  األرضنحن مع الدولة الفلسطينية ولكن بعد تحرير        "جانب واحد   

 الضفة واالنقسام الفلسطيني، وفـي ظـل سـبعمائة          أوصالالدولة في ظل االحتالل واالستيطان وتقطيع       
 يلتـف حـول     أن يوفر شروط نشوئها، وعليه      أنليه  ومن يرد الدولة بحق فع    .. حاجز في الضفة الغربية   

المنسق األمني األميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية       ( ويجعل   اإلسرائيليين ينسق مع    أنالمقاومة، ال   
  ". دايتون هو األمر والناهي) الجنرال كيث

ـ     إلىوصلت  .  طريقها المحتوم  إلىالتسوية وصلت    "أن مشعل   وأضاف ل التعنـت   الطريق المـسدود بفع
 تشدد نتنياهو، وفي ظل الـضعف واالنقـسام         أمام أوباما وتراجع وعود    األميركي واالنحياز   اإلسرائيلي
 صفحة التسوية قـد     أن نعرف   أن الفلسطيني والعجز العربي، والخروج من هذا المأزق هو          -الفلسطيني

وضات والتسوية الـسلمية،     والمجتمع الدولي مسؤولية فشل خيار المفا      وإسرائيل أميركاطويت وان نحمل    
  ". وأن نتمسك بخيار المقاومة

  19/11/209الدار،الكويت، 
  

  "أمراً واقعاً"البرغوثي يطالب بحملة شعبية وديبلوماسية لتجسيد الدولة الفلسطينية مروان  .15
أكد القيادي البارز في حركة فتح األسير مروان البرغوثي أن محادثات السالم بين :  رويترز–رام اهللا 

لفلسطينيين وإسرائيل فشلت، داعياً إلى إطالق حملة شعبية وديبلوماسية لتجسيد هدف إقامة الدولة ا
  .الفلسطينية

وقال البرغوثي في مقابلة من زنزانته في سجن إسرائيلي، إنه ال يرى مبرراً لالنقسام بين حركتي فتح و 
خالفات "اف أنه ال يرى أن هناك وأض. حماس في ظل تعثر الديبلوماسية األميركية في الشرق األوسط

  ".جوهرية سياسية بين فتح وحماس
عبر محاميه خضر شقيرات، اعتبر البرغوثي أن " رويترز"وفي رد مكتوب على أسئلة بعثت بها وكالة 

االستراتيجية المطلوبة في ظل فشل المفاوضات وغياب الشريك اإلسرائيلي للسالم هي إنهاء االنقسام "
ال يوجد أي مبرر في الكون يمنع المصالحة الوطنية، خصوصاً في : "وأضاف". الوطنيةواستعادة الوحدة 

  ".ضوء التطورات األخيرة وانسداد أفق المفاوضات
التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة تمهيداً إلنهاء االنقسام وإجراء االنتخابات "ودعا حماس إلى 
في النقاط الثماني يشكل إلى ) عباس(علنه الرئيس أبو مازن اعتقد أن ما أ: "وقال". الرئاسية والتشريعية

جانب وثيقة المصالحة ووثيقة األسرى وثيقة الوفاق الوطني، أساساً متيناً وصحيحاً الستعادة الوحدة على 
  ".قاعدة مواجهة االحتالل

عندما يتم : "يورداً على سؤال عما إذا كان سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة إذا أجريت، قال البرغوث
بالنسبة إلي، ... إنجاز المصالحة الوطنية ويتم االتفاق على إجراء االنتخابات، سأتخذ القرار المناسب 
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فإن األولوية المقدسة هي إنهاء االحتالل وإنجاز العودة واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 
  ".وعاصمتها القدس الشرقية
ي صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد في أن يصبح رئيساً للسلطة لكن فرصة البرغوثي الذ

وقد تكون صفقة . إسرائيلالفلسطينية، مرهونة بقرار إسرائيل إطالقه في أي صفقة لتبادل األسرى مع 
كبيرة لتبادل األسرى وشيكة إذا نجحت المفاوضات في إطالق الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد 

  .شاليط
دعوت دوماً إلى المزاوجة الخالقة بين المفاوضات والمقاومة والعمل السياسي : "البرغوثيوقال 

". وحذرنا من االرتهان للمفاوضات فقط، واكتشف البعض ذلك متأخراً... والديبلوماسي والجماهيري
دة إلى بإسناد البرنامج الذي طرحه أبو مازن لمواجهة السياسة اإلسرائيلية، بما في ذلك العو"وطالب 

  ".األمم المتحدة بالملف كامالً، والتقدم نحو تجسيد الدولة كأمر واقعي
إطالق أوسع حملة شعبية ضد االستيطان وتهويد القدس والحصار ومصادرة األراضي وبناء "ودعا إلى 

إذا كان النضال الفلسطيني يصطدم اليوم بمعوقات جدية وصعبة، "وأوضح أنه ". جدار الفصل العنصري
ال يدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن حقوقه الوطنية الثابتة، وحل الدولتين ما زال الخيار فهذا 

  ".الواقعي والممكن الذي يحظى بإجماع دولي غير مسبوق
  20/11/2009الحياة، 

  
  لشن حرب جديدة على غزة" إسرائيل"تحذر من استعداد : سرايا القدس .16

 يـستعد لـشن     اإلسرائيلي االحتالل   إناطق باسم سرايا القدس،      احمد الن  أبوقال  :  وليد عوض  -رام اهللا   
 .حرب جديدة على القطاع، خصوصا في ظل تواصل عمليات التصعيد العسكري خالل الفتـرة الـسابقة               

وواصلت قوات االحتالل تنفيذ غارات جوية وتوغالت برية في قطاع غزة خالل الفترة الماضـية فـي                 
 احمد في بيان صحافي ان االحتالل يحضر لمرحلة         أبو  وأوضح .تصعيد بات واضحا على ارض الواقع     

 اشكنازي، والحملة الدعائية الواسعة التـي يـشنها دوليـا ضـد             أطلقهاجديدة تزامنا مع التهديدات التي      
المقاومة، معتبرا ان االحتالل لم يتوقف عن قتل ابناء الشعب الفلسطيني ومحاصرة القطاع منـذ انتهـاء                 

  .العدوان الماضي
  20/11/2009لقدس العربي، ا

  
   تقترب من نهاياتها بعد تراجع الخالف على األسماء والعددطصفقة شالي: "الحياة" .17

 المفاوضات غير المباشرة بين أن" الحياة"كشفت مصادر متطابقة لـ:  محمد يونس، الرياض-رام اهللا 
، شاليط غلعاد األسير ئيلياإلسرا الجندي إلطالق األسرى وحركة حماس في شأن صفقة تبادل "إسرائيل"

 "إسرائيل" موافقة إلى حد كبير، مشيرة إلى الخالفات بين الجانبين تقلصت إنوقالت . تقترب من نهاياتها
 جرح أو العالية المتهمين في غالبيتهم بقتل األحكام من ذوي أسيرا 450 إطالقمبدئياً على طلب حماس 

  . الخالف ما زال قائماً في شأن المواصفاتإن، لكنها قالت األولى في الدفعة إسرائيليين
 تشمل الصفقة حملة الهوية الزرقاء من فلسطينيي أن ترفض حتى اآلن إسرائيل أن المصادر وأوضحت

وأشارت .  الخارجإلى عدد منهم إبعاد اآلخرين، مع األسرى جميع إطالقالداخل والمقدسيين، لكنها قبلت 
 إلتمام، كحل وسط إطالقهم ترفض "إسرائيل"ن الذين كانت  حماس وافقت على إبعاد عدد مأن إلى

  . الصفقة
 الخارج حماية لهم من إلى األسرى عدد من إطالق الحركة ترى في إنوقال مصدر كبير في حماس 

اهللا البرغوثي وغيرهم ممن تتهمهم   عبدأو حامد إبراهيم ألسرى مثل األفضلمن : "االغتيال، موضحاً
 أيدي يكونوا بعيدا عن أن، اإلسرائيليين عمليات قُتل وجرح فيها مئات  بالوقوف وراءإسرائيل
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 ليقرروه وليس أنفسهم األسرى إلى الخارج تُرك إلى األسرى إطالق أمر أن إلى وأشار". اإلسرائيليين
  . حماسإلى

 األسرى قوائم إعدادويلعب عدد من أسرى حماس دوراً مهماً في مفاوضات التبادل الجارية عبر 
 أعطيت األولية إنوتقول حماس . اصفاتهم وصوغ المواقف الداخلية من كل ما يتصل بالصفقةومو

  .  القدامى والمرضى ولقادة الحركة الفصائل مثل مروان البرغوثي واحمد سعدات وغيرهملألسرى
 في اإلسرائيلي يجري في هذه المرحلة مفاوضات مع الجانب األلماني الوسيط إنوتقول هذه المصادر 

  . الصفقةإلتمامأن القضايا المتبقية ش
وقال القيادي .  يتغلب على العقباتاأللماني الصفقة جارية، وان الوسيط إنويقول مسؤولون في حماس 

 إن المزيني أسامة األسرى في ملف مفاوضات تبادل اإلعالميالبارز في حماس، المسؤول عن الجانب 
 حركته قررت عدم أن وأضاف". ى العقبات التي تواجهها، وتتغلب علألمانيةالمفاوضات جارية بوساطة "

تأخر : "وتابع". حتى ال تؤثر سلباً على عملية التفاوض "األسرى تفاصيل عن عملية تبادل أيكشف 
 النور أسرانا ليرى األمر، وحرصاً منا على نجاح هذا اإلعالمانجاز هذه القضية ثالث سنوات بسبب 

  ".نفضل السكوت
  20/11/2009الحياة، 

  
  وقع على الورقة المصرية للمصالحة الوطنية ما لم يتم تعديلهان لن :حماس .18

أكد قيادي بحركة حماس أن الحركة لن توقع على الورقة المـصرية للمـصالحة              : ماهر خليل  -الدوحة  
نهـاء  يتم تعديلها وفقا لما تم االتفاق عليه سابقا، مشيرا في الوقت ذاته إلى التمسك بخيار إ                الوطنية ما لم  

فـي لقـاء اليـوم بـصحفيي        -وقال عضو المكتب السياسي بحماس محمد نصر         .حالة االنقسام الداخلي  
 إن المصالحة عالقة بسبب إصرار الراعي المصري لها علـى التوقيـع رغـم تحفظـات           -الجزيرة نت 

ينظر إلى المصالحة كمطلب وأرضية لتحقيق التـسوية        "وأوضح نصر أن الرئيس محمود عباس        .حماس
مراحل الحقة، بينما تركز حماس على اعتبارها مطلبا وطنيا ينبغي أن يتقيد بـشروط داخليـة ولـيس                  ب

  ".خارجية
وقال إن المصريين سلموا حماس ورقة جديدة بعد جوالت متواصلة من الحوار الوطني، وقد تم إسقاط أو                 

إعادة بناء األجهزة األمنيـة     "استبدال كلمات بأخرى تقلب المعنى المتفق عليه، مستشهدا ببند كتب كاآلتي            
وجدنا أن كلمة بناء قد أسقطت، وهذا يؤدي إلى         "لكن في الورقة الجديدة     " في الضفة الغربية وقطاع غزة    

  ".معنى مختلف
وفي سياق حديثه عن مسار السالم الذي انتهجته السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح قال نصر إن اتفـاق                

اف السلطة ذاتها التي فرضته علـى الفلـسطينيين وإنـه أدخـل القـضية               أوسلو للسالم أكد فشله باعتر    
فقط % 20 في مأزق ألنه اتفاق اعترف بشرعية االحتالل ورضي بإقامة دولة فلسطينية على              الفلسطينية

وشدد عضو مكتب حماس السياسي على نهج المقاومـة خيـارا وحيـدا للـشعب                .من أراضي فلسطين  
  .الفلسطيني

 19/11/2009نت، .الجزيرة
    

  فتح تتهيأ النتفاضة ثالثة في الضفة الغربية":  العرب القطرية" .19
أفاد عضو لجنة مركزية في حركة فتح بأن الحركة اتخذت قرارا بإشعال انتفاضة ثالثة في الـضفة        : حيفا

وأوضح المصدر الذي فضل عـدم       .الغربية المحتلة ردا على التعنت اإلسرائيلي وفشل المسيرة السياسية        
اسمه أن اللجنة المركزية لحركة فتح مصممة على ترجمة قرارات مؤتمرها الـسادس الـذي عقـد        ذكر  
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الصيف الماضي في بيت لحم، منوها بأنها اتخذت قرارا ال رجعة فيه بقيادة انتفاضة شعبية ضد االحتالل                 
  .واالستيطان قريبا جدا

ة من االنتفاضـتين الـسابقتين لكنهـا        وردا على سؤال قال المصدر إن االنتفاضة الثالثة ستكون أكثر قو          
  .ستحافظ على طابعها الشعبي وستتفادى استخدام السالح الناري

وأكد المصدر الفتحاوي أن االنتفاضة الثالثة ستستهدف المستوطنات بالدرجة األولى بحيث سيتم تنظـيم              
المستوطنات بطوق  مظاهرات جماهيرية بمشاركة آالف الفلسطينيين في مناطق مختلفة تتم فيها محاصرة            

  .بشري كبير
وأشار المصدر إلى أن الرئيس عباس وافق على قرار اللجنة المركزية لحركة فـتح شـريطة أال تـتم                   

ربما يمهد الرئيس عباس بنفسه لالنتفاضة الثالثة بتقديم استقالته         "عسكرتها بخالف االنتفاضة الثانية وتابع      
  ".ريمن رئاسة السلطة وحلها قبل نهاية العام الجا

وقال مسؤول سياسي آخر مقرب من حركة فتح إن قرار االنتفاضة ال رجعة عنه حتـى لـو تراجعـت                    
باتت أغلبية اللجنة المركزية مقتنعـة بـضرورة        "إسرائيل عن موقفها في قضية تجميد االستيطان وتابع         

سـيما أن الحركـة     إجراء المفاوضات بموازاة االنتفاضة الشعبية التي تكفلها قوانين الشرعية الدوليـة،            
تعرضت لتآكل وتراجع كبيرين في مكانتها من جراء فشل اتفاقات أوسلو واستمرار مداوالت عبثية لـم                

 مقرب من حركة فتح المعلومات أعاله وقال        48وأكد مصدر آخر من أراضي      ". تغن ولم تسمن من جوع    
 األخيرة يشكل بدايات االنتفاضة     إن توسيع مواجهات الجدار في قرى بلعين ونعلين والمعصرة باألسابيع         

 .الثالثة
  20/11/2009العرب، قطر، 

  
  يدعو إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية" فدا" .20

 على المضي في سياسـتها      "إسرائيل" إصرار   إن، أمس،   "فدا"قال االتحاد الديمقراطي الفلسطيني     : رام اهللا 
ينية في الضفة الغربية، والقـدس الــمحتلة        االستيطانية، واستمرارها في هدم المنازل والمنشآت الفلسط      

 مجلس األمـن الستـصدار قـرار        إلىوضواحيها، وفي األغوار، يدل على صوابية التوجه الفلسطيني         
، كحدود للدولة الفلسطينية المـستقلة بعاصـمتها القـدس          1967يعترف بحدود الرابع من حزيران عام       

 المتحدة، ووضع آلية محددة لتنفيذ هذا القرار بجدول         الشرقية، واعتبارها عضواً كامل العضوية في األمم      
  .زمني ال يتعدى العامين

 20/11/2009األيام، فلسطين، 
  

   بينما االحتالل يتوسع"شبح دولة"حزب التحرير ينتقد السعي وراء  .21
إن الدعوة إلى "قال عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح : رام اهللا
ة دولة فلسطينية وفق الرؤية األمريكية واتفاقيات السالم، ليست تمسكا بالحقوق بل هي تفريط إقام

 بالمائة من مساحة 78بفلسطين، وهي تأتي ضمن جهود إضفاء الشرعية على احتالل يهود ألكثر من 
قدس "وأكّد صالح، في بيان مكتوب وصل . "فلسطين، في مقابل تضييع حقوق المسلمين في فلسطين

 نسخة عنه، موقف حزب التحرير الرافض لمشروع الدولة الفلسطينية المطروح سياسياً، واعتبر "برس
 بالدرجة األولى، ألنه يضمن تثبيت كيان يهود في خاصرة "اإلسرائيلية"يخدم المصالح األمريكية "أنه 

  .، حسب تعبيره"األمة اإلسالمية
  19/11/2009قدس برس، 
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  ركوزي التدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزةالمطلوب من سا: أبو زهري .22
شجبت حركة حماس بشدة التصعيد اإلسرائيلي اليومي على حدودها الجنوبية مع مصر، واعتبرت : غزة

ذلك وسيلة لتشديد الحصار وتقويض الحياة الفلسطينية اليومية، ودعت الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
وأوضح المتحدث باسم حركة حماس  .ضد قطاع غزة" رائم اإلسرائيليةالج"إلى التدخل لوقف ما أسمته بـ

أن قصف منطقة األنفاق ليس إال وسيلة لتشديد " قدس برس"زهري في تصريحات خاصة لـ سامي أبو
التصعيد اإلسرائيلي في منطقة األنفاق يهدف إلى تشديد الحصار على قطاع "الحصار على غزة، وقال 

الحياة الفلسطينية اليومية وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، ونحن كشعب ال غزة، وهو محاولة لتقويض 
  ".خيار لنا إال الصمود والثبات في وجه هذا العدوان

 19/11/2009قدس برس، 
  

   من عناصرها وتحذر من مغبة اعتقال دويك16حماس تتهم السلطة باعتقال  .23
 عنصرا من عناصـرها     16لسطينية باعتقال   اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الف     :  حامد جاد  -غزة  

التغييـر  "في الضفة الغربية خالل اليومين الماضيين فيما حذر الناطق باسم كتلـة حمـاس البرلمانيـة                 
 النائب صالح البردويل من مغبة إقدام السلطة على اعتقال أو توقيف رئس التـشريعي عبـد               " واإلصالح

واعتبـر البردويـل أن     . مقبل موعد انتهاء والية التشريعي     من كانون الثاني ال    25العزيز دويك بعد الـ     
كل من يقترب منه بالتأكيـد سـيكون        "تهديد السلطة باعتقال دويك يعد اعتداء على القانون مشددا بقوله           

  ".الخاسر
إذا أرادت قوات عباس أن تختطفه فهي تضيف إلى سـجله المـشرق             " وقال البردويل في بيان صحافي      

ريخ نضاله، وتكمل دور الكيان الصهيوني في ممارسـاته ضـد الـشعب الفلـسطيني               نقطة جديدة في تا   
  ".ونوابه

  20/11/2009الغد، األردن، 
  

   ترجئ نشر عطاءات للبناء في مستوطنتين في القدس"إسرائيل" .24
أمس أن وزارة اإلسكان االسرائيلية قررت إرجاء نشر " يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة : الناصرة

في القدس الشرقية " هار حوماه"و" بسغات زئيف" وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي 1500 عطاءات لبناء
". غيلو"ألشهر تفادياً الستفزاز الواليات المتحدة التي احتجت بشدة على البناء الجديد في مستوطنة 

تع شمال القدس وير" بسغات زئيف"وتقع . 1967وأقيمت المستوطنتان على أراضي القدس المحتلة عام 
 إبان 1967على جبل أبو غنيم جنوب شرق المدينة عام " هار حوما" ألف مستوطن، بينما أقيمت 41فيها 

  .والية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو األولى وعلى رغم االحتجاجات األميركية
ديدة في  وحدة سكنية ج1500صادقت أخيراً على بناء " لجنة التنظيم والبناء اللوائية"وذكرت الصحيفة أن 

 وحدة منها 280وكان مفترضاً نشر عطاء ببناء . المستوطنتين، على أن يتم نشر عطاء رسمي بالبناء
 وحدة أخرى، لكن وزارة اإلسكان قررت أمس 1200الشهر المقبل، على أن يتم الحقاً نشر عطاء لنحو 

ؤول كبير في وزارة ونقلت الصحيفة عن مس. مع الواليات المتحدة" التفاهم"إرجاء النشر إلى حين 
... إسرائيل ستواصل البناء في أنحاء القدس، لكن من دون استفزاز األميركيين "اإلسكان قوله إن 

  ".ونفضل التوصل إلى تفاهمات معهم مثلما فعلنا في الماضي
  20/11/2009الحياة، 
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  "ضواءبعيداً عن األ"أقامت آالف الوحدات االستيطانية في القدس " كاديما"حكومة : بويم .25
المعارض زئيف بويم أن الخطأ الذي ارتكبته " كديما"ورأى وزير اإلسكان السابق من حزب  :الناصرة

بينما حكومتنا أقامت اآلالف من "الحكومة الحالية هو في إقامة وحدات سكنية تحت أضواء اإلعالم 
لتفاوضية التي دفعت بها وأضاف أن البناء تسنى بفضل العملية ا". الوحدات السكنية بعيداً من األضواء

نتانياهو جيد في : "وتابع. الحكومة السابقة إلى أمام وبفضل الدعم الديبلوماسي الذي تلقته في أعقاب ذلك
... الكالم، ال شك في ذلك، لكن األوضاع تراوح مكانها ورئيس الحكومة ال يعرف كيف يدير األمور 

وقال إن هذا ". هو لم يقرر بعد ماذا عليه أن يفعلو... كل يوم نسمع عن خطة ... إنه عالق في مكانه 
وأشار إلى . التصرف يتسبب في أزمة كبيرة مع واشنطن فضالً عن أنها تسبب في أزمة سياسية داخلية

لم يتغير ومختلف عن موقف إسرائيل الذي يوجد حوله إجماع في "أن موقف اإلدارة األميركية من القدس 
  ".رائيلشأن البناء في القدس عاصمة إس

  20/11/2009الحياة، 
  

  "صراع ديني"هو " حماس" و"إسرائيل"الصراع بين : ليفني .26
، أن الصراع "كاديما"أكدت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة في الدولة العبرية ورئيسة حزب : الناصرة

 .ه، على حد وصفها، مشيرة إلى صعوبة إنهاء"صراع ديني"هو " حماس"بين الجانب اإلسرائيلي وحركة 
إننا نعيش واقعاً صعباً، إذ أن الخالف بين : "وقالت ليفني، وهي وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة

  . ، على حد تعبيرها"إسرائيل وحماس هو صراع ديني، ومن الصعب جداً ردم الفجوة بين الطرفين
ين نتنياهو إلى اإلسرائيلي رئيس الحكومة بنيام) البرلمان(ودعت ليفني، خالل نقاش في الكنيست 

، كما قالت، "التوصل التفاق حول الوضع الدائم مع الفلسطينيين، ألن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل"
  ".حالة العزلة التي تعيشها إسرائيل تعود الى تجميد العملية السلمية"مشيرة في الوقت ذاته إلى أن 

 الفلسطينية االعالن عن دولة من جهة أخرى؛ صرحت زعيمة المعارضة اإلسرائيلية بأن نية السلطة
ليست مقبولة على إسرائيل مطلقاً، وليست مقبولة كذلك على دول العالم في "فلسطينية من جانب واحد 

  ".المرحلة الحالية
  19/11/2009قدس برس، 

  
  ال يستبعد وساطة فرنسية" إسرائيلي"مسؤول  .27

. والسلطة الفلسطينية" إسرائيل"وسط بين كبير إنه ال يستبعد تولي فرنسا مهمة الت" إسرائيلي"قال مصدر 
أن المصدر شدد على أن تسوية األزمة بين الطرفين، أمر وارد بالحسبان، " اإلسرائيلية"وذكرت اإلذاعة 

  .ولفت الى أن المطالبة بوقف االستيطان ليست جديدة". يجب عدم المبالغة فيه"إال أنه 
والتي أكد " إسرائيل"نسي برنار كوشنير األربعاء إلى يأتي هذا بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الفر

  ".السالم"بحاجة إلى استئناف سريع لعملية " إسرائيل"خاللها أن 
  20/11/2009الخليج، 

  
  48جيش االحتالل يواصل تدريباته في أراضي الـ ": المستقبل"زعبي لـ .28

في المدن والقـرى العربيـة فـي        يواصل جيش االحتالل اإلسرائيلي تدريباته العسكرية       : القدس المحتلة 
، وذلك بدون إعالم المواطنين أو السلطات المحلية العربية بالقيـام           1948األراضي العربية المحتلة العام     

  .بمثل هذه التدريبات والتي كان آخرها في مدينة الطيرة في المثلث الجنوبي
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الـى وزيـر األمـن      ) راطيالتجمع الـوطني الـديموق    (وفي هذا الصدد، توجهت النائب حنين الزعبي        
اإلسرائيلي أيهود باراك، مطالبة إياه بالتحقيق في صحة األنباء حول قيام الجيش اإلسـرائيلي بتـدريبات                

  .عسكرية في الطيرة بالمثلث، وذلك بعد أن تلقت اتصاالت عدة تبلغها بذلك
الل اإلسرائيلي بتحويـل    أنها ليست المرة األولى التي يقوم بها جيش االحت        " المستقبل"وأكدت في حديث ل   

القرى والمدن العربية إلى ساحة حرب وساحة لتدريباته العسكرية حيث يتجاهل الجيش أمن وسالمة حياة               
المواطنين العرب وحرمة بلداتهم وبيوتهم، وأن وجود تدريبات عسكرية محاذية للقرى والمدن العربيـة              

مل فورا وبدون تردد لالنشغال بتصحيح الظلم       ودعت زعبي الحكومة اإلسرائيلية الى الع     . مرفوض تماماً 
نحن نـرفض أي    "وقالت  ". وإلغاء العنصرية تجاه البلدات العربية بدل أن تحولوهم لساحات قتال وحرب          

  .عالقة مع جيش االحتالل ونرفض االنضمام إلى صفوفه
  20/11/2009المستقبل، 

  
  اليمين المتطرف يخطط إلعادة احتالل مقام النبي يوسف .29

حدد عناصر اليمين اإلسرائيلي المتطرف هدفا جديدا له قد يـؤدي إلـى حـدوث اسـتفزازات                 : توكاال
أن عناصر اليمـين  " معاريف"التابع لصحيفة " إن أر جي"ومشاحنات مع الفلسطينيين ، حيث كشف موقع        

اإلسرائيلي المتطرف يخططون إلعادة احتالل مقام النبي يوسف وسط نابلس ، مـشيرة إلـى إن هـذا                  
مخطط جاء في وقت تشهد فيه منطقة نابلس استقرارا امنيا ، إزالة حاجز حوارة العسكري ، ودخـول                  ال

اليهود إلى الموقع بشكل فردي ، على عكس ما كان سائدا في السنوات السابقة ، حيث لم يكن باستطاعة                   
ن المـستوطنات   ونوهت إلـى إن سـكا     .المستوطنين اليهود الدخول إليه ، وكانوا يتسللون إليه في الليل         

الجاثمة على أراضي محافظة نابلس وسكان البؤر االستيطانية هناك وحاخامـات ورجـال ديـن مـن                 
، " اسم نابلس بالعبرية   -جذور شخيم   "المستوطنين القدامى ، قد بادروا إلى تأسيس رابطة التي تحمل اسم            

، سف مهجور منذ تسع سنوات     النبي يو  والتي بادرت بدورها إلى توزيع كتب ونشرات تدعي فيها إن مقام          
  .ومنهوب ومتروك للفلسطينيين

  20/11/2009الدستور، 
  

   وحدة سكنية في القدسألف 15بلدية القدس تخطط لبناء  :الطيبي .30
 وحدة سكنية جديدة في القدس ألف 15 بلدية القدس تخطط لبناء أن احمد الطيبي عن . كشف د:بيت لحم

 هذه المخططات تعتبر إن" وقال الطيبي في حديث لوكالة معا . مختلفة من المدينةأنحاءالمحتلة وفي 
 ". عنه مؤخرااإلعالن وحدة سكنية في مستوطنة جيلو الذي تم 900 من المخططات لبناء وأضخماخطر 
 هكذا مخططات موجودة في بلدية القدس ويتم تقديمها للموافقة األموريعرف كل من يتابع ": وأضاف

 يسيرون في خطط متسارعة لتهويد القدس عبر هذا النشاط االستيطاني عليها كما حصل في جيلو وهم
 الذي أوباما والرئيس األمريكية واإلدارةصفعة للمجتمع الدولي "واعتبر الطيبي هذه المخططات  ".المكثف
  ". الذي قد يتسبب في تطورات غاية في الخطورةاإلسرائيلي دوره لوقف االنفالت يأخذ أنيجب 

20/11/2009وكالة معاً،   
  

  تستعد لبناء سبعة أحياء استيطانية في القدس" إسرائيل": "مركز إعالمي مقدسي" .31
قال مركز إعالم القدس إن المخططات اإلسرائيلية التي أعدتها الحكومة وبلدية االحتالل في : القدس

) 17/11(القدس المحتلة تكشف أن الحي االستيطاني الجديد، الذي صرحت تل أبيب أول أمس الثالثاء 
ببنائه في مستوطنة غيلو، ليس المشروع الوحيد الجاري اإلعداد لبنائه، بل هو مقدمة لبناء سبعة مشاريع 

نسخة عنه، أنه وفق مصادر " قدس برس"مركز في بيان مكتوب، وصل الوأضاف . أكبر وأضخم منه
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بلوماسية التي ظهرت حكومية إسرائيلية، سيشرع بتنفيذ هذه المخططات، بعد امتصاص أثار األزمة الد
  .مع اإلدارة األمريكية

وذكر مركز إعالم القدس أن المشاريع االستيطانية السبعة التي ينوي االحتالل اإلسرائيلي بناءها في 
  :مدينة القدس، هي

،  خالل حكم غولدا مائير، يقع شمال شرقي جبل أبو غنيم1971وهو حي بدئ ببنائه عام :  حي غيلو-
 35 أالف وحدة استيطانية يعيش فيها 8بالقرب من مدينة بيت جاال في القدس المحتلة، ويضم حاليا نحو 

  .  بيت جديد لليهود900ألف نسمة، أما المشروع الجديد يقضي ببناء 
 وحدات استيطانية جديدة، 107وضع حجر أساسه أمس األربعاء، والهدف إقامة : ن حي نوف تسيو-

 وحدة قائمة، وهناك خطة إلقامة حيين آخرين، ويقع قرب بيت ضفافا في منطقة تضم 70أضافه إلى 
  . عاما99أراضي تابعة للكنيسة األرثوذكسية، التي كشف عن تأجير البطريرك ثيوفولوس لها لمدة 

يقام على أرض تقع شمال جبل المكبر بالقدس، وأطلق عليه اسم الملياردير اليهودي : ش حي مسوكوفت-
  .األمريكي الذي يمول عصابات االستيطان اليهودية العاملة على تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة

تلة،  وحدة استيطانية فيه، ويقع في القدس المح3500وهو حي ضخم يجرى التخطيط لبناء : 1- حي -
ويهدف إلى قطع التواصل بين شمالي الضفة الغربية وجنوبيها، ويضم مركزا ضخما للشرطة 

  .اإلسرائيلية
يقع في حي الشيخ جراح، الذي يسيطر عليه المستوطنون حاليا بدعوى أنهم اشتروه من :  فندق شيبرد-

  . وحدة استيطانية مكانه350أصحابه العرب، وينوون هدمه وبناء 
  . ألف مستوطن12يقع شرقي بيت حنينا، ويضم : زئيف حي بسجات -
 80وهو حي استيطاني ضخم سيقام في منطقة مطار قلنديا جوار رام اهللا، شُرع ببناء :  حي قلنديا-

  .وحدة استيطانية فيه كمرحلة أولى
19/11/2009قدس برس،   

  
  شأة مدنية منزالً وشقة سكنية ومن60 تستهدف  في الضفةإخطارات جديدة": مركز حقوقي" .32

صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من حمالتها المنظمة ضد أعمال البناء المدني الفلسطيني في : رام اهللا
المناطق الخاضعة لواليتها الكاملة وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الحكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير 

، وفق االتفاق المذكور حالياً، "ج"بمنطقة وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة . 1993الفلسطينية عام 
حمالت إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع تسريع أعمال البناء 

  .والتوسع االستيطاني في تلك المناطق، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية ومحيطها
" قدس برس"ن صادر عنه يوم الخميس وحصلت وقد رصد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيا

يدين بشدة كافة اإلجراءات التي تنفذها قوات "على نسخة منه، هذا التصعيد اإلسرائيلي، وقال إنه 
  ". االحتالل، ويذكر بالوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة
التابعة لسلطات االحتالل " دنيةاإلدارة الم"جاء ذلك بعد أن أصدرت دائرة التنظيم والبناء في ما يسمى 

اإلسرائيلي، خالل األيام األخيرة خمسة وثالثين إخطاراً موجهاً لمواطنين فلسطينيين تقضي بوقف العمل 
كما صدر قرار مماثل من بلدية . تمهيداً لهدمها" ج"في منازلهم ومنشآت مدنية أخرى شيدوها في مناطق 

وأوضح .  شقة سكنية25لة، يقضي بهدم عمارة سكنية مكونة من االحتالل في مدينة القدس الشرقية المحت
   طفالً يقطنون في تلك المنازل والشقق 180 فرداً، من بينهم حوالي 275المركز الحقوقي أن حوالي 
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وفي المقابل؛ تقدر مصادر فلسطينية عدد إنذارات الهدم التي أصدرتها بلدية االحتالل في مدينة . السكنية
  .  إنذار2300قية وضواحيها منذ بداية العام الجاري بحوالي القدس الشر

19/11/2009قدس برس،   
  

  67 ألف بيت فلسطيني منذ 24هدمت " إسرائيل"": منظمة حقوقية إسرائيلية" .33
 67 ألف منزل فلسطيني منذ عام ،24هدمت " إسرائيل"أكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أن  :القدس المحتلة

 تطهير عرقي بحق الفلسطينيين خاصة في القدس المحتلة من خالل هدم آالف وتواصل تنفيذ عمليات
وتصاعدت . 67 وتلك المحتلة عام 48المنازل على طرفي الخط الفاصل بين األراضي المحتلة عام 

  .حمالت هدم البيوت في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الفترة األخيرة
20/11/2009الخليج،   

  
  القدسب "مسجد النبي داوود"طمس معالم إلى  تسعى إسرائيليةجهات ": مؤسسة األقصى" .34

 للوقف والتراث كان على رأسه عبـد المجيـد          األقصىقام وفد من مؤسسة     : زهير اندراوس  -الناصرة  
وقـد   . بزيارة تفقدية لبعض المقدسات في مدينة القدس       األقصىمحمد، متابع ملف المقدسات في مؤسسة       

 بمحاولة تغيير وطمس معالم مـسجد النبـي         إسرائيليةالميدانية على قيام جهات     وقف الوفد خالل جولته     
 خشبية، في حين لـم تـسمح المؤسـسة          بألواحداوود، خاصة مئذنة المسجد، حيث قامت بتغطية المئذنة         

كما تقوم هـذه الجهـات       . تنفيذ مشاريع صيانة في المسجد     أو بترميم المئذنة    إسالمية لجهات   اإلسرائيلية
 تحت مسمى الزيارات الدينية لمـسجد النبـي داوود، وتقـوم            وأخرى بتنظيم جوالت سياحية     ائيليةاإلسر

  .بتزييف الحقائق وتضليل الزائرين، وكأن المسجد هو مكان يهودي مقدس
 البلدة القديمـة بالقـدس      ألسوار تاريخي يقع مالصقة     إسالمي مسجد النبي داوود هو مسجد       أنيذكر هنا   

 إلـى  إسالمي، حيث قامت بتحويله من مسجد       1967 منذ االحتالل عام     اإلسرائيليةة  تسيطر عليه المؤسس  
  . مواقع دينية يهوديةإلى المعروف بوقف الدجاني اإلسالميكنيس يهودي، وحولت الوقف 

20/11/2009القدس العربي،   
  

  األقصىمفتي القدس يحذر من خطط لجماعات يهودية متطرفة القتحام  .35
 حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلـسطينية رئـيس             :إبراهيمل   كام -القدس المحتلة   

، من تداعيات الدعوات التي تطلقها جماعة الحريديم اليهوديـة المتطرفـة،            أمسمجلس اإلفتاء األعلى،    
  .والتي تتضمن إقامة أيام دراسية حول اقتحام المسجد األقصى وتدنيسه

 وغيرها لم تكن تنشط إلى هذا الحد لوال وقوف سلطات االحتالل إلـى              وأضاف سماحته أن هذه الجماعة    
جانبها، وتسهيل عملية اقتحامها للمسجد، مشيرا إلى أن هذه الجماعة تتميز عن غيرها بلباسها الخـاص،                
وكانت تدعي رفض دخول اليهود إلى باحات المسجد األقصى، وتصف ذلـك بـالممنوع، ويبـدو أنهـا         

 االستباحة، ودعا سماحته المصلين إلى التواجد المكثـف فـي باحـات المـسجد               تراجعت عن المنع إلى   
  .األقصى المبارك، ألن المقاصد باتت واضحة في استهداف المسجد بالتدنيس ومحاولة الهدم ال قدر اهللا

20/11/2009الرأي، األردن،   
 

  ر األقصى خطوة أخرى لحصااإلسرائيليةقوانين الطوارئ : 48الحركة اإلسالمية في الـ  .36
 أن سلطات االحتالل 1948قالت الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة : الناصرة

اإلسرائيلي أخذت تلجأ إلى األحكام العرفية العسكرية وقوانين الطوارئ، لتقييد حرية المسلمين 
هيداً لتفريغه من سدنته تم"والفلسطينيين، في الدخول إلى المسجد األقصى، وتمنع من الصالة من تريد، 
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، حسب "وعباده كخطوة إضافية تضاف إلى إجراءاتها وممارساتها األخرى، لحصار المسجد األقصى
  .تحذيرهم

الجبهة "نسخة منه إلى أن قائد ما يسمى " قدس برس"وأشارت الحركة، في بيان أصدرته ووصل 
مصطفى أبو زهرة، عضو الغرفة التجارية في الجيش اإلسرائيلي أصدر أمراً يمنع فيه كال من " الداخلية

في القدس ومن وجهاء القدس، والشيخ يوسف الباز والشيخ علي أبو شيخة من دخول المسجد األقصى، 
  .12/5/2010 متراً، حتى تاريخ 150واالبتعاد عنه مسافة 

مستوطنين وأضافت أن الثالثة كانوا من سدنة االعتكاف في المسجد األقصى، الذي حال دون اقتحام ال
سابقة خطيرة في "والمتطرفين إلى المسجد األقصى خالل األسابيع الماضية، معتبرة األمر بأنه شكل 

تعامل المؤسسة الرسمية معنا نحن الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني وينبئ بمستوى العقلية التي تتعامل 
ها المؤسسات الصهيونية المتطرفة هذه الخطوة وبالتزامن مع خطوات أخرى تمارس"ولفتت إلى أن  ".معنا

، على "هذا الظلم لن يدوم"، مشددة على أن "للسيطرة على المسجد األقصى تنبئ بأمر خطير قادم عليه
  ."العمل الفوري إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من نير االحتالل"حد تعبيرها، داعية إلى 

19/11/2009قدس برس،   
  

  دعو لتوحيد الجهود في الدفاع عن القدست" الهيئة اإلسالمية المسيحية" .37
طالب مسؤولون فلسطينيون ورجال دين بتوحيد الجهود في معركة الدفاع عن القدس،  :رام اهللا، القاهرة

ودعا المطران . وذلك خالل افتتاح مقر رسمي للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
اع عن فلسطين والقدس التي تتعرض يومياً العتداءات على عطاهللا حنا إلى توحيد الجهود من أجل الدف

هدفنا مخاطبة العالم من أجل نصرة القدس والدفاع عنها، ونحن نسعى "وقال . البشر والدين والتراث
حسن خاطر، أهمية تأسيس الهيئة من خالل تذليل .وأكد أمين عام الهيئة د". لمخاطبة العالم بخطاب موحد

إن ما نحتاجه هو سياسة الباب المفتوح وذلك من "وقال . مع مؤسسات السلطةالصعاب وتسهيل العمل 
أجل تذليل الكثير من الصعاب التي تعترض الهيئة لتعزيز هدفنا الواحد وهو الدفاع عن القدس 

  ".ومقدساتها
 العالم إلىوشدد على ضرورة الصوت اإلسالمي  المسيحي الواحد في إيصال هموم القدس والمقدسات 

  .، وإشراك المجتمع الدولي بما تتعرض له المدينة المقدسة وأهلهااجمع
20/11/2009الخليج،   

  
  إسرائيلي يطعن فلسطينياً في القدس  .38

للطعن بالسكين في بطنه علـى يـد        )  عاما 42( مقدسي فلسطيني    أمستعرض  :  احمد رمضان  -رام اهللا   
 إلى الجريح نقل    أن إسرائيليةمصادر  وذكرت  .  في حي رمات اشكول في مدينة القدس المحتلة        إسرائيلي

  .مستشفى هداسا عين كارم للعالج، حيث وصفت حاله المستقرة
20/11/2009المستقبل،   

  
   ثالثة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزةإصابة .39

 أغارت على إسرائيلية قال مسؤولون في قطاع غزة إن طائرات حربية ):رويترز( -) أ ف ب( –غزة 
يب على الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى مجمع تدريب عسكري نفقين للتهر

  . إصابة ثالثة فلسطينيين بجراحإلى، ما أدى أمسغرب مدينة خان يونس في القطاع 
20/11/2009الحياة،   
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  2009 حالة منذ مطلع 312محاوالت االنتحار في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت  .40
طرأت زيادة كبيرة على عدد محاوالت االنتحار في قطاع :  كفاح زبون،صالح النعامي - رام اهللا، غزة

فحسب إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط . غزة والضفة الغربية خالل األشهر الثالث الماضية
والبحوث في الشرطة الفلسطينية في رام اهللا يتضح أن عدد محاوالت االنتحار في الضفة الغربية وقطاع 

 95 الحالي، نتج عنها ثمانية حاالت وفاة، وتم تسجيل 2009 حالة منذ مطلع عام 312لغت غزة ب
ويعد هذا ارتفاعا كبيرا في عدد محاوالت االنتحار مقارنة مع العام . محاولة انتحار في قطاع غزة

وحسب اإلحصائيات لدى .  شخصا12 محاوالت انتحار أسفرت عن وفاة 204الماضي الذي شهد 
من محاوالت االنتحار قامت بها اإلناث، حيث إن أصغر فتاة % 60 اهللا وغزة، يتبين أن شرطة رام

أما .  عاما57 عاما، في حين كان عمر أكبر سيدة حاولت االنتحار 14حاولت االنتحار بلغت من العمر 
 . عاما57 و14الفئات العمرية التي تقدم على محاوالت االنتحار فيها فتتراوح بين 

20/11/2009سط، الشرق األو  
  

  من المجتمع الفلسطيني أطفال% 49,4": الجهاز المركزي لإلحصاء" .41
أكد جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، أمس، أن نسبة األطفال في المجتمع الفلسطيني وصلت  :رام اهللا

صف ، األمر الذي يؤشر إلى أن المجتمع الفلسطيني فتي، حيث أشارت البيانات المقدرة لمنت%49.4إلى 
 مليون طفل أي ما نسبته 1.94 سنة قد بلغ 18العام الحالي إلى أن عدد األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

وحسب النتائج الجديدة فإن األطفال دون سن . في قطاع غزة% 52.5في الضفة الغربية و% 47.3
ما يقارب ثلثي ، مؤكداً في الوقت ذاته أن أكثر من ربع األطفال في الضفة و%14.8الخامسة يشكلون 

، %27.7الالجئون في الضفة )  سنة18أقل من (األطفال في غزة الجئون، حيث بلغت نسبة األطفال 
  %.67غير الجئين، أما في غزة فبلغت نسبة األطفال الالجئين % 72.3مقابل 

20/11/2009الخليج،   
  

  ينيين في لبنان  إلى تحسين خدماتها للفلسط"األونروا" تدعو "اللجنة األهلية الفلسطينية" .42
كشفت اللجنة األهلية الفلسطينية في لبنان النقاب عن تزايد معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبنان : بيروت

من جهة حرمان الالجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم ) ااألونرو(نتيجة تقليص خدمات وكالة 
المعيشية الصعبة وجعلهم عرضة لمشاريع المدنية واإلنسانية من جهة أخرى، مما فاقم من أوضاعهم 

  .التوطين والتهجير التي تشجعها الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل
مسؤولية الواقع " قدس برس"وحملت اللجان األهلية الفلسطينية في لبنان في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ

ا ويقف وراءها نتيجة تهجيرهم من الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان إلى إسرائيل ومن يدعمه
  . ومنعهم من العودة إلى فلسطين1948بيوتهم و ديارهم منذ العام 

 المسؤولية عن تدهور األوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين في ااألونرونحمل وكالة "وأضاف البيان 
 ونطالب إدارة .يةواالجتماع في المجاالت الصحية والتعليمية ااألونرولبنان نتيجة تقليص خدمات 

 والتعاقد مع المستشفيات المتطورة االستشفاء بتحسين خدماتها في المجال الصحي وتوسيع قطاع ااألونرو
 .التي تقدم عالج أفضل للمرضى ونرفض التعاقد مع مستشفيات غير مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة

 معهد سبيلين إلى معهد جامعي أو لكلية  بتطوير قطاع التعليم في لبنان وتحويلااألونروونطالب وكالة 
 ااألونرومجتمع كما هو حاصل في األردن، كما نطالب بإعادة توزيع القرطاسية لكل طالب مدارس 

  ."وتأمين المواصالت وبدل النقل للطالب الذين يتعلمون في مدارس خارج المخيمات
19/11/2009قدس برس،   
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  أرباع دخل الفلسطيني مساعدات ثالثة : وزير االقتصاد الفلسطيني السابق .43

صـورة الوضـع    "إن الفلسطيني باسـم خـوري      األعمالقال وزير االقتصاد السابق ورجل      ): ا ف ب  (
النمو االقتصادي للفـرد ارتفـع بـسبب المـساعدات           "أن  وأضاف ".االقتصادي الفلسطيني تبدو خداعة   

 لألونرواواتب ومليار دوالر مساعدات     مليارا دوالر لدفع الر   "وهي  " المباشرة التي حصلت عليها فلسطين    
  ".والمنظمات غير الحكومية

 من دخل الفرد الفلسطيني  %75 أن أي دوالر ،    800متوسط دخل الفرد في فلسطين بات بذلك         "إنوتابع  
 %32 في فلسطين بنـسبة      اإلنتاجيةذوبان في القاعدة    "وتحدث خوري عن    ".يأتي من مساعدات خارجية   

 نسبة زيادة الـسكان     %26 أضفنا إذا "وأضاف". 1999 الفرد قل عن     إنتاج أن ، بمعنى    1999عنه في   
مليارات الـدوالرات قـدمت      "أنوتابع  %". 50 قلت بنسبة    اإلنتاجية القاعدة   أنمن ذلك التاريخ نستنتج     

 بذلك نقـوم بتنميـة      وكأننا إسرائيل من   أو من الصين    إماكرواتب من الدول المانحة ، نشتري بها سلعا         
  ". واقتصاد الصينإسرائيلد اقتصا

20/11/2009الدستور،   
  

 إدخال كميات قليلة من غاز الطهي ألول مرة منذ شهر: غزة .44
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األربعاء وألول مرة منذ شهر، بإدخال كمية قليلة من غاز : غزة

دير مكتب وزير االقتصاد وأفاد حاتم عويضة، م .الطهي إلى قطاع غزة بعد نفاده من محطات التعبئة
 350 - 300الوطني في غزة في تصريح مكتوب، أن سلطات االحتالل، سمحت أمس بإدخال ما بين 

إلى غزة، وذلك عقب نفاد مخزون الغاز من " ناح العوز"طناً من غاز الطهي عبر معبر الشجاعية 
  .محطات تعبئة الغاز في القطاع منذ ما يقارب الشهر

سرائيلي بزيادة كميات الغاز التي تدخل إلى القطاع من أجل سد العجز الموجود في وطالب االحتالل اإل
 طن من الغاز شهرياً، 5000كافة القطاعات اإلنتاجية واالستهالكية، مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 

  .مؤكدا إن هذه الكميات ال تفي بالحاجة
19/11/2009قدس برس،   

  
       ذر من توطين الفلسطينيينحرئيس وزراء سابق ي: األردن .45

حذر رئيس الوزراء األردني السابق وعضو مجلس األعيان الحالي معروف البخيت من إبـرام              : خاص
اتفاق سري فلسطيني إسرائيلي ال يأخذ مصالح األردن بعين االعتبار، وأعرب عن خشيته من حلول على              

وطالـب   .يين الموجودين علـى أرضـه     حساب األردن يتم بموجبها إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطين        
 باليقظـة والمتابعـة     ، في محاضرة ألقاها بمعهد بيت الحكمة بجامعة آل البيت         ،البخيت الحكومة األردنية  

الدقيقة لما يجري على الساحة الفلسطينية، حتى ال تفاجأ بإسقاط حق عودة الالجئين الفلـسطينيين، ممـا                 
  .يعني أن يصبح األردن وطنهم البديل

ع البخيت اندالع انتفاضة فلسطينية جديدة ال يمكن التنبؤ بمداها في حال استمرار الكيان الـصهيوني                وتوق
  .في سياسة تهويد القدس وانسداد أمل الحل وشيوع اليأس واإلحباط

القبول بالعودة إلى مفاوضات من دون تجميد كامل لالستيطان لم يعد خيارا فلسطينيا بل انتحارا               "وأكد أن   
، مشددا على ضرورة جعل مطلب تجميد االستيطان واحدا من مرجعيات عملية السالم ومعيـارا               "سياسيا
  .لنجاحها

الوضع الفلـسطيني الـداخلي يمـر       "إن  " القضايا اإلقليمية والظروف الراهنة   "وقال في محاضرة بعنوان     
طينية وحـصول   بأخطر المراحل، ألن هناك بوادر ومؤشرات على تآكل الهياكل واألطر السياسية الفلس           
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المزيد من االنشقاقات والتشرذم بحيث ال يتوقف االنقسام عند حركة فتح وحركة حماس، بـل إن هنـاك                  
  ".بوادر على حدوث انقسامات داخل التنظيم الواحد

19/11/2009نت، .الجزيرة  
  

  تبادل اتهامات في نقابة المهندسين األردنيين بسبب األختام اإلسرائيلية .46
يئة المكاتب الهندسية األردنية رايق كامل أمس، اعتزام الهيئة رفع دعوى قضائية أكد رئيس ه :عمان

ضد نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في النقابة عيسى حمدان على خلفية 
ى اجتماع وأشار كامل إل .بعد زيارة وفدها رام اهللا مؤخراً" إسرائيل"اتهامات الحقت الهيئة بالتطبيع مع 

عقد أول أمس األربعاء، داخل الهيئة للتنديد بما اعتبرته تشهيراً بأعضائها والتشكيك في وطنيتهم، في 
أن لجنة التحقيق التي شكلتها النقابة رجحت وجوب معاقبتهم وتحويلهم إلى مجلس " الخليج"وقت علمت 

  .تأديبي وطالب البعض بفصلهم
لوفد إنه يعتبر مجرد الحديث عن شبهة تطبيع فيه إساءة كبيرة، وقال علي سمارة أحد المشاركين في ا

  ".حاولنا دعم األشقاء في فلسطين فوجدنا أنفسنا مدانين"مردداً 
20/11/2009الخليج،   

  
 وضع غزة يستحق رفع القضية لمجلس األمن : الحص .47

 فيه أكد، أمس، بتصريح "منبر الوحدة الوطنية" سليم الحص، باسم . د الوزراء اللبناني األسبقأدلى رئيس
الوضع المأسوي الفظيع الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، يستحق اهتماما خاصا وعاجال من الدول " أن

فهذه جريمة .  الدولياألمن مجلس إلى المتحدة وربما األمم مراجع إلى األمرالعربية، كما يستدعي رفع 
في ضوء الحقائق : وقال الحص. "منكوبفادحة ترتكب يوميا في حق الشعب العربي الفلسطيني ال

 حول السياسات 27/10/2009المريعة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر بتاريخ 
 تعطيش الفلسطينيين، ونهب مصادر المياه وتلويثها في الضفة الغربية إلى، الهادفة اإلسرائيليةوالممارسة 

 . الفلسطيني أضحى مأسويااإلنسان واقع أن اإلنسانق وقطاع غزة، أعلن المركز الوطني لحقو
20/11/2009السفير،   

  
 الفلسطينيةقرار الحقوق المدنية تدعو إلاألحزاب اللبنانية والفلسطينية  .48

نوه لقاء األحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية، خالل اجتماع مشترك في مقر 
 الوحدة الوطنية وما تمثله من انعكاسات إيجابية على االستقرار واألمن تشكيل حكومة"حزب البعث، بـ

إقرار الحقوق المدنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني بما فيها حق " إلى، داعيا الحكومة الجديدة "في لبنان
 أن ذلك ال يتعارض بأي شكل من األشكال مع حق العودة، بل على العكس إن تأمين هذه"، مؤكدا "التملك

 شطب إلىالحقوق اإلنسانية يعزز صمود الشعب الفلسطيني، ويمكنه من مقاومة مشاريع التوطين الهادفة 
 . "حق العودة
اإلسراع في عملية البناء الختصار " إلى، داعيا "قرار البدء بورشة إعمار مخيم نهر البارد"ونوه بـ

 . "معاناة المهجرين من المخيم
 الهجمة االستيطانية الصهيونية في القدس المحتلة ومخاطرها على هوية استمرار"وتوقف االجتماع أمام 

 .  "المدينة المقدسة وعروبتها، وردود الفعل العربية والدولية الخجولة إزاءها
20/11/2009السفير،   
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 في لبنانأسامة سعد يستنكر التعسف بحق الفلسطينيين  .49
ور أسامة سعد، خالل لقائه في مكتبه في صيدا وفدا  استنكر رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكت: صيدا

الهيئات السياسية «، ودعا "كل أشكال التعسف بحق الفلسطينيين في لبنان"من جمعية النجدة االجتماعية 
واألهلية اللبنانية والفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على المؤسسات الدولية لدفعها إلى القيام بواجباتها 

، الفتا الى أن الشعب »الى الحد األدنى» األونروا«يني، خصوصا بعد تقليص خدمات تجاه الشعب الفلسط
الفلسطيني يكفيه ما يعانيه من إجراءات العدو الصهيوني حتى تأتي بعض القوانين في لبنان لتكمل 

 . مأساته
ين غير منصفة وانتقد سعد القوانين اللبنانية ووصفها بالجائرة بحق الفلسطينيين، معتبرا أن بعض القوان

 الفلسطينيين حقوقهم إعطاء تقصير الدولة لجهة إلىبحقهم، وأنها تضيق على حياتهم وعملهم، مشيرا 
 .  المدنية واالجتماعية، وطالباً الحكومة اللبنانية بااللتزام بإقرار هذه الحقوق

20/11/2009السفير،   
 

  نونفوق القا" إسرائيل"لجنة تقصي حقائق عدوان غزة تواجه عقبة  .50
عقدت لجنة تقصي الحقائق الدولية المكلفة من مجلس الجامعة العربية بالتحقيق           :  أحمد عبد اهللا   -القاهرة  

في جرائم الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة اجتماعا اليوم، في مقر الجامعة مع رئيس مكتـب                 
ذلك للتشاور حول اآلليات القانونية     األمين العام للجامعة السفير هشام يوسف المكلف متابعة هذا الملف، و          

  .لتفعيل التقرير الذي أعدته اللجنة أمام المحافل الدولية
وقال رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة عضو لجنة تقـصي الحقـائق الدوليـة راجـي                  

فيـذ  الصوراني في تصريح عقب االجتماع، إن اللجنة ناقشت اآلليـات القانونيـة لتفعيـل التقريـر وتن                
وأضاف أن العقبة األساسية هي وضع الواليـات        . التوصيات الواردة فيه على المستوى السياسي العربي      

المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي إسرائيل فوق القانون الدولي اإلنـساني ويـوفرون لهـا الحمايـة                
ـ        .. السياسية والقانونية  بالـشكل الـذي يفـضح      " يلإسرائ"الفتا إلى أن هناك مستوى من الحصانة يمنح ل

  .المواقف األمريكية واألوروبية المنحازة
وعن كيفية استثمار هذا التقرير الدولي مثلما حدث مع تقرير غولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي علـى                
قطاع غزة أوضح الصوراني أن تقرير جولدستون اليختلف عن هذا التقرير سواء من ناحية الحقـائق أو       

  .ني مما يثبت ما آلت إليه الجرائم اإلسرائيلية خالل عدوانها األخير على غزةالتوصيف القانو
  20/11/2009عكاظ، 

  
 االستيطانيةعمليات  تدين توسيع الوزارة الخارجية اإليرانية .51

مستوطنة جيلو تشكل  االستيطاني في  أن عمليات البناء،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
 واستمرارا لوقاحة الكيان الصهيوني في مقابل اإلرادة الدولية الداعية لوقف بناء  جديداًاحتالالً

 .المستوطنات
  20/11/2009الوطن، السعودية، 

  
  إحباط محاولة الغتيال حاخام يهودي : اليمن .52

أعلنت السلطات اليمنية أن أجهزة األمن أحبطت محاولـة اغتيـال حاخـام             :  وهيب النصاري  -صنعاء  
  .هودية في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين حوثيينالطائفة الي

  20/11/2009العرب، قطر، 
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  والصين تدين توسيع مستوطنة جيلو" إسرائيل"هولندا تطالب بفرض عقوبات دبلوماسية ضد  .53

 طالبـت هولنـدا أمـس دول االتحـاد     : الوكاالت، بارعة ياغي، فكرية أحمد  -  الرياض ، دمشق ،الهاي
 بسحب السفراء وتجميد العالقات الدبلوماسية ومنـع       ،"إسرائيل"بلوماسية ضد   األوروبي بفرض عقوبات د   

توسـيع مـستوطنة    " إسرائيل" ردا على قرار     ،استقبال المسؤولين اإلسرائيليين على األراضي األوروبية     
ودعت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما والكتل الدولية إلى االنتقـال مـن إعـالن الـرفض                 . جيلو
 لوقـف  "إسـرائيل "كات اإلسرائيلية إلى األفعال، وأخذ إجراءات وعقوبات عملية للـضغط علـى      لالنتها

  .االستيطان بالكامل
 على اتخاذ إجراءات ملموسة السـتئناف الثقـة         "إسرائيل"وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية       

  .حادثاتاإلسرائيلية المتبادلة، وتهيئة أوضاع مواتية الستئناف الم-الفلسطينية
20/11/2009الوطن، السعودية،   

  
  "سرائيلإ"ـغرافية لولسالم هو تغير الطبيعة الديمل المعرقلساسي العامل األ :سفير بريطاني .54

في  ،2006 منذ عام "إسرائيل" توم فيليبس، سفير بريطانيا الحالي في  أكد:سمير ناصيف - لندن
 الذي يعرقل السالم في هذه األساسيالعامل "ن  أ.في جامعة لندن) سواس(لقاها في كلية أمحاضرة 

 يشكل إذ اآلن بالمقارنة مع مطلع التسعينات، "سرائيلإ"ـ لةالديموغرافيالمرحلة هو تغير الطبيعة 
 من مجمل ةالمائ من االتحاد السوفييتي السابق وروسيا حاليا سبعة عشر في "إسرائيل" إلىالمهاجرون 

 نسبة كبيرة جدا منهم تقيم في المستوطنات وتؤيد االستيطان فقد أنوبما  ،إليهسكان البلد الذي وفدوا 
  ."إسرائيل" سلبا على طبيعة الحوار بين الجهات السياسية المختلفة في أثرت

عدم وجود ثقة بين الجانبين، وقد ازداد عدد المستوطنين والمستوطنات بشكل كبير " إلىشار فيليبس أو
، استمر التسلح واالستعداد للمواجهة العسكرية سرا برغم المواقف نتيجة لذلك، وفي الجهة الفلسطينية

  ."التفاوضية المعتدلة المعلنة
20/11/2009القدس العربي،   

  
 ألمانيا تمهد لصفقة جديدة لتبادل األسرى .55

أن الوسيط األلماني في    " المقدسية"كشفت مصادر مطلعة لصحيفة المنار      :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
، بعد أن أجرى اتـصاالت ولقـاءات        " إسرائيل" تبادل األسرى وصل إلى القاهرة قادما من         ملف صفقة 

مكثفة سرية استمرت يومين، في محاولة لتنفيذ صفقة تبادل األسرى، وسيلحق به إلـى القـاهرة خـالل                  
وقالت المصادر إن الوسيط األلماني التقى فـور        . ساعات رئيس طاقم التفاوض اإلسرائيلي حجاي هداس      

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحضور حجاي هداس رئيس الطـاقم اإلسـرائيلي            " إسرائيل"وصوله إلى   
للتفاوض حول ملف األسرى، وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو أبلغ موافقته على تنفيذ المرحلة الثانيـة                

  .التي تنتظر بعض الترتيبات الفنية إلنجاز الصفقة
20/11/2009عكاظ،   

  
  نإسرائيلييمع دولي لمالحقة مجرمي الحرب يستنكر قرار النرويج تجميد التحقيق التحالف ال .56

استنكر التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب قرار المدعية العامة النرويجية تجميـد التحقيـق فـي                
الشكوى التي قدمها محامون نرويجيون ضد قادة إسرائيليين، وجدد ثقته بأن القضاء النرويجي قادر على               

وقال التحالف فـي بيـان      . سح ما اعتبره عارا ألصقته به المدعية العامة بقرارها ذي الطابع السياسي           م
، وإنـه   "ال يخلو من خوف سياسي واضح     "أصدره للتنديد بهذا القرار إن قرار المدعية العامة النرويجية          
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ومخـيم جنـين   ، مذكرا بأن ما حدث في قطاع غـزة وقانـا     "ضعيف قانونيا ومتناقض شكال ومضمونا    "
  .وتراجيديا القدس شهود على عدمية الحديث في أي سالم يغمض العين عن جرائم االحتالل

19/11/2009نت، .الجزيرة  
 

  يدعو أتباعه للتحرك ضد توسيع االستيطان في القدس" الكنائس العالمي" .57
 على حـشد    ، أتباعه وجماهيرهم  )19/11(حثّ مجلس الكنائس العالمي، ومقره جنيف، الخميس        : جنيف

طاقاتهم لمقاومة القرار اإلسرائيلي الجديد القاضي ببناء تسعمائة وحدة استيطانية في شرق القدس، محذراً              
 بتوسيع مـستوطنة  "إسرائيل"يدين بشدة قرار حكومة "قائالً إنه  .بشدة من خطورة هذا التوجه اإلسرائيلي

 المـساعي الراميـة اآلن إلـى إعـادة بـدء      غيلو غير الشرعية، كوننا نعتقد أن هذا القرار سوف يعيق     
  . ، على حد تعبيره"مفاوضات السالم

19/11/2009قدس برس،   
  

   مليون دوالر140تواجه عجزاً مالياً بـ " األونروا" .58
قالت كارين أبو زيد مفوض عام األونروا في اجتماع عقد في األردن إن الوكالة تواجه عجزاً                ): أ.ب.د(

.  مليون دوالر في العـام المقبـل       140 دوالر وعجزاً متوقعاً في الميزانية يبلغ         مليون 84مالياً يبلغ نحو    
الوضع المالي الضعيف لألونروا يعوق قدرتنا على االضطالع بمسؤولياتنا على النحو الذي            "وأضافت أن   

  ". يستحقه الفلسطينيون
20/11/2009الخليج،   

  
   وخيار الحرب َمخرجاً لفشل الدبلوماسية"إسرائيل" .59

بدأت منطقة شرق المتوسط، وكأنما هي عتبات الدخول في مرحلة نوعية جديدة، تشبه المراحـل               : جملال
السابقة وال تشبهها، فقد أكدت معطيات الخبرة، أن فشل الدبلوماسية ظّل يؤدي دائماً إلى الحرب، والتـي                 

لدبلوماسية اإلسرائيلية علـى    عندما تنتهي، تؤدي نتائجها إلى الدبلوماسية، وتأسيساً على ذلك، فقد بدأت ا           
وشك الفشل في جميع المسارات، فهل سيكون هذا الفشل يا تُرى إيذاناً باالنزالق نحو الحرب كخيارٍ يتيح                 
لتل أبيب الحصول على المزيد من النتائج النوعية الجديدة، والتي على أساسها تستطيع تل أبيب تحقيـق                 

  التغيرات النوعية الدبلوماسية الجديدة؟
  أبرز المعالم: التوجهات اإلسرائيلية الجديدة* 

يقولون أن الحرب هي صراع اإلرادات من أجل تحقق األهداف والغايات بالوسائل العـسكرية، بعـد أن                
وتأسيساً على ذلك، تتضمن عملية الحرب اإلسقاط النظـري         . فشلت جهود تحقيقها بالوسائل الدبلوماسية    

  .ية في مسرح المواجهة وبكافة األنواع واألشكال الممكنةوالعملي لوسائط استخدام القوة الفعل
  :على أساس اعتبارات معطيات الحرب، فقد سعت تل أبيب خالل الفترة الماضية لجهة القيام باآلتي

حصلت إسرائيل خالل الفترة الماضية على العديد من صنوف األسلحة الهجوميـة            : القدرات التسليحية • 
 35 –، إضـافةً إلـى طـائرات إف         18 – وإف   16 –ص طائرات إف    والدفاعية، وعلى وجه الخصو   

األمريكية الصنع، مع المزيد من طائرات الهليكوبتر الهجومية، إضافةً إلى كميـة كبيـرة مـن العتـاد                  
  .م وحتى اآلن2006العسكري المتطور وذلك منذ األشهر التي سبقت حرب صيف 

دفة، على أساس اعتبارات أن شروط الحرب القادمة        حدد اإلسرائيليون األطراف المسته   : طبيعة الحرب • 
المتحملَة تتضمن االستفادة بأقصى درجة ممكنة للتفوق النوعي اإلسرائيلي، مع مراعاة تحقيق األهـداف              

  .خالل أقصر فترة زمنية ممكنة
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 الميدانيـة   –قامت القوات اإلسرائيلية بالدخول في العديد من المناورات والتدريبات العسكرية           : اإلعداد• 
 التـدريب علـى اسـتخدام األسـلحة         –المكثَّفَة، والتي شملت التعرف على مسارح المواجهة المحتملة         

  . إضافةً إلى عملية إجالء المدنيين وحمايتهم من خطر األسلحة الهجومية الفتّاكة–المتطورة 
 للوبي اإلسرائيلي نـشاطاً  شهدت مراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية، وأيضاً التابعة    : إدراك الخصم • 

مكثفاً لجهة دراسة خصوم إسرائيل في المنطقة، وبتركيز أكبر على سوريا، إيران، حـزب اهللا اللبنـاني                 
  .وحركة حماس الفلسطينية

لم تقتصر التحركات اإلسرائيلية على هذه الجوانب فحسب، بل سعت تل أبيـب إلـى المواءمـة بـين                   
  :ث وهيالمستويات الحربية الرئيسية الثال

تحديد الثوابت االستراتيجية الممكنة في مبدأ يهودية الدولة، ومبدأ السالم مقابل           :  المستوى االستراتيجي  -
  .السالم

  .تحديد جبهات المواجهة وعمليات إسقاط القوة العسكرية في هذه الجبهات:  المستوى العملياتي-
هامش المناورة المتاح في مـسارح المواجهـة        تحديد كيفية التحركات، واستغالل     :  المستوى التكتيكي  -

  .المحتملة
وعلى هذه الخلفية، فإنه يتوجب علينا أن نتوقع بأن خطة الحرب اإلسرائيلية سوف تكون خطـةً موحـدةً     

  .عامة، وإن كانت تنقسم إلى خطط فرعية، خاصةً بسوريا وإيران ولبنان واألراضي الفلسطينية
  شرات الدولية؟أبرز المؤ: ماذا تقول المعلومات* 

عند القيام بعملية التدقيق وفق االعتبارات المتعلقة بتحليل مضمون التقارير والتسريبات والبحوث الواردة             
بواسطة مراكز الدراسات اإلسرائيلية الرئيسية مثل معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لجامعة             

أيضاً بواسطة مراكز الدراسات األمريكيـة التابعـة        تل أبيب، ومركز أروشليم لبحوث السياسة العامة، و       
  Israel Map:للوبي اإلسرائيلي نالحظ اآلتي

تزايد اإلدراك إزاء ضرورة البحث عن مخرج نوعي جديد في منطقة الشرق األوسط، يتيح إلسـرائيل          • 
  .وضعاً أفضل لجهة القيام بتطبيق بنود جدول أعمال السياسة اإلسرائيلية إزار المنطقة

ضد سور يـا    » عمليات القسر واإلرغام الدبلوماسي   «تزايد التركيز باتجاه ضرورة استخدام المزيد من        • 
  .وإيران

القسر واإلرغام العسكري ضد جنوب لبنان      «تزايد التركيز باتجاه ضرورة استخدام المزيد من عمليات         • 
  .» حركة حماس وحلفاءها الفلسطينيون–وحزب اهللا واألراضي الفلسطينية 

ذا ونالحظ، أن الجهد اإلعالمي الذي تقوم به أجهزة اإلعالم المقروءة والمسموعة اإلسرائيلية وأيـضاً               ه
، تصب جميعها في االتجاه الذي يسعى لترسـيخ فكـرة أن الواقـع              »فوكس نيوز «األمريكية مثل شبكة    

ي، فعلى إسرائيل السعي    وبالتال. الشرق أوسطي الموجود حالياً، ال يتيح أي إمكانية حقيقية لتحقيق السالم          
بالتعاون مع أمريكا لجهة القيام بتعديل الواقع الشرق أوسطي بما يجعله قابالً الستيعاب مفهـوم الـسالم                 

  .اإلسرائيلي
  :خارطة طريق الحرب اإلسرائيلية الجديدة* 

قب ذلـك  تزامنت زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة إلى واشنطن وباريس، وما أع       
 – أمنـي    –من فشل إسرائيل، مع قيام دوائر اللوبي اإلسرائيلي بالشروع في حملـة تـسويق سياسـي                 

  :عسكري جديدة، ويركز مضمونها على المحاور التالية
  :تم إعداد العديد من الدراسات والتحليالت والتي تُركِّز على اآلتي: جنوب لبنان• 
، وتآكل كل قوة الردع اإلسرائيلي، مع التأكيد على أنه لكـي             الربط بين صعود قوة حزب اهللا اللبناني       -

  .تزداد قوة الردع اإلسرائيلي، فإنه ال بد من إضعاف قوة حزب اهللا اللبناني
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 الربط بين صعود قوة حزب اهللا اللبناني واحتماالت صعود قوة الحركات المسلحة الشيعية العراقيـة،                -
 بما يشكل تهديداً حقيقياًَ للمصالح األمريكية في الـسعودية والخلـيج            والشيعية الخليجية، والشيعية اليمنية،   

والعراق، وبالتالي، فإن قيام إسرائيل بالقضاء على حزب اهللا اللبناني، لن يترتب عليه القضاء على نفـوذ        
ي، حزب اهللا اللبنان  » كاريزمية«حزب اهللا اللبناني في الساحة اللبنانية وحسب، وإنما القضاء على نموذج            

والذي بدأ يأخذ ضابطاً عابراً للحدود باتجاه العديد من مناطق الشرق األوسط، إضافةً إلى مناطق الشرق                
  .األدنى مثل تركيا وأذربيجان وربما بعض دول آسيا الوسطى

  :تم إعداد العديد من الدراسات والتحليالت والتي تركز على اآلتي: األراضي الفلسطينية• 
 حركة حماس الفلسطينية، وتآكل األمن الداخلي اإلسرائيلي، مع التأكيد علـى أن              الربط بين صعود قوة    -

  .استقرار إسرائيل الداخلي سوف يزداد ويتعزز، كلما تم إضعاف قوة  حركة حماس الفلسطينية وحلفائها
 الربط بين صعود قوة حركة حماس الفلسطينية واحتماالت صعود قوة الحركات السنية اإلسالمية بمـا                -
هدد المصالح األمريكية في مصر واألردن والعراق ودول الخليج والمغرب العربي وغيرها من البلدان              ي

  .ذات األغلبية اإلسالمية السنية
  :وما هو جدير بالمالحظة في هذه التحليالت، يتمثل في النقاط اآلتية

  .فلسطينية تقليل التأكيد المتزايد لجهة الربط بين حزب اهللا اللبناني وحركة حماس ال-
 تزايد التأكيد لجهة الربط بين حزب اهللا اللبناني ومنظور تقويض األمن اإلقليمي، والربط بين حركـة                 -

  .حماس الفلسطينية ومنظور تقويض األمن الداخلي اإلسرائيلي
 تزايد استخدام المقاربة التي تسعى إلى توحيد نموذج مفهوم الخط الخارجي، بحيث أن انتشار نمـوذج                 -

هللا اللبناني في المناطق الشيعية، وانتشار نموذج حركة حماس الفلسطينية في المنـاطق الـسنّية،               حزب ا 
سوف يؤدي كالهما ال إلى تهديد إسرائيل، وإنما إلى تهديد المصالح الحيوية األمريكية في منطقة الشرق                

  .األوسط والعديد من مناطق العالم األخرى
  : اآلتيوتأسيساً على ما سبق، يمكن أن نتوقع

  .تزايد احتماالت أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عمل عسكري لجهة القيام باستعادة قوة الردع اإلسرائيلي• 
المفاضلة بين خيار استهداف جنوب لبنان، وخيار استهداف األراضي الفلسطينية هي مفاضلةٌ تقوم على              • 

  :أساس اعتبار المحددات التالية
  .»غولدستون« تتطلب من تل أبيب التغلّب على تداعيات تقرير  العملية العسكرية ضد قطّاع غزة-
 العملية العسكرية ضد جنوب لبنان تتطلب من تل أبيب التغلّب على تداعيات وجود قـوات اليونيفيـل                  -

  .والقرارات الدولية
هذا، ويمكن أن يتضح شكل الخيار العسكري اإلسرائيلي المتوقع مـن خـالل تتبـع اإلدراك الـسلوكي                  

  :ائيلي إزاء تداعيات الملفات اآلتيةاإلسر
حتى اآلن نجحت تل أبيب في تأمين عدم مساندة واشـنطن للتقريـر، وتتجـه          : ملف تقرير غلودستون  • 

المساعي اإلسرائيلية اآلن باتجاه إعاقة قيام الجمعية العامة لألمم المتحدة باعتماد التقرير إذا تم اعتراضه               
  .الدولي داخل مجلس األمن »يتوڤال«بواسطة 

برغم الجهود اإلسرائيلية الحثيثة لجهة التشكيك فـي مـصداقية          :  ملف قوات اليونيفيل والقوات الدولية     •
قوات اليونيفيل، وعدم كفاية القرارات الدولية، فإن مخاوف تل أبيب تتمثل فـي إدراك أن الـسعي لــ                   

ة مواجهة جديدة داخـل مجلـس       ملفات اليونيفيل والقرارات الدولية سوف يترتب عليه فتح جبه        " تسخين"
  .وبالتالي، فمن األفضل التريث ريثما تنتهي أزمة تقرير غولدستون. األمن الدولي وأمانة األمم المتحدة

خارطـة  "باتجـاه   " خارطة طريق دبلوماسية المفاوضـات    " لقد سعت تل أبيب إلى االنتقال من         وعموما،
، ثم شنّت عـدوانها     2006 جنوب لبنان في تموز      ، فشنّت القوات اإلسرائيلية عدوانها ضد     "طريق الحرب 
 أخـرى   مرةوبعد ذلك لجأت إسرائيل     .  الحالي ضد قطّاع غزة    2009 مطلع العام    -2008في نهاية عام    
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ولكن، وعلى خلفية الفشل اإلسرائيلي فـي حـرب جنـوب           ". خارطة طريق دبلوماسية المفاوضات   "إلى  
ية اإلسرائيلية في تحقيق ما عجزت القوات اإلسرائيلية عن         لبنان، وحرب قطّاع غزة، فقد فشلت الدبلوماس      

  .تحقيقه
بــ  " خارطـة طريـق الدبلوماسـية     " هل يا تُر ى من عودة إسرائيلية أخرى على لعبة استبدال             واآلن،

  ؟" خارطة طريق الحرب"
  19/11/209موقع الجمل، 

  
  "اإلسرائيلية"المصالحة الفلسطينية والمرجعية  .60

  محمد السعيد ادريس
" اإلسرائيلية"هذه األيام بعد أن تكشفت حقيقة النوايا " المصالحة الفلسطينية"من المؤكد أن حديث 

واألمريكية من عملية السالم يختلف عن ذلك الحديث في مراحل سابقة كانت فيها أطراف فلسطينية 
يا فرعية جانبية أساسية قادرة على لفت االنظار بعيداً عن جوهر الخالفات، وتشتيت األفكار نحو قضا

  .نجحت بها في الهروب من دائرة المحاسبة والعقاب، واألهم دائرة المصالحة
اآلن أضحى من غير المقبول، الحديث عن مصالحة فلسطينية تدور ضمن المتاهات نفسها، االنقسام بين 

ان بقوى خارجية وخاصة اير" حماس"في غزة، وارتباطات " حماس"وانقالب " حماس"و" فتح"حركتي 
غير " حماس"المتهمة بعرقلة وإفساد عملية السالم، ولم يعد ممكناً رهنا أو ربط المصالحة الوطنية بتوقيع 

، المطلوب اآلن العودة "حماس"المشروط على ورقة المصالحة وجعل هذه الورقة سيفاً مسلطاً على رقبة 
  ".مةمشروع المقاو"إلى الجوهر الذي بات النكوص والتراجع عنه خيانة وهو 

، وشوهت "إسرائيل"لقد تورطت السلطة الفلسطينية في اتفاقيات تنسيق أمني ضد المقاومة ولصالح 
وانحرفت بمسؤولية ومهمة قوات األمن الفلسطينية من التصدي ألي محاوالت للعدوان من قوات 

 اصطياد االحتالل أو المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومصالحه إلى التعاون مع قوات االحتالل في
ضد السلطة " حماس"خصوصاً بعد انقالب " حماس"المقاومين واعتقالهم تحت غطاء االنتماء إلى حركة 

  .في قطاع غزة
فعندما يعلن مساعد وزيرة الخارجية األمريكية للشؤون العامة بي جي كرولي بعد انتهاء جولة الوزيرة 

وعندما ينفي وجود خطة " ا على االطرفواشنطن لن تفرض حالً أمريكي"هيالري كلينتون للمنطقة أن 
أمريكية للتوصل إلى اتفاق سالم، وعندما يعيد تأكيد ما سبق أن أعلنته وزيرته كلينتون بضرورة بدء 
المفاوضات المباشرة بأسرع ما يمكن من دون االلتزام بوقف سياسة االستيطان كشرط لبدء هذه 

 السالم الذي ظل مشروعاً مراوغاً أضحى سراباً المفاوضات، فإن المعاني باتت واضحة ومؤكدة، وأن
مجلس األمن (مؤكداً، وان واشنطن بعد ان ألغت قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن االمم المتحدة 

مع اللجنة الرباعية ) الواليات المتحدة(كمرجعية لعملية السالم، وجعلت من نفسها ) والجمعية العامة
" إسرائيل"المنبثقة عن هذه اللجنة مرجعية بديلة، تنسحب اآلن، وتترك ل " خريطة الطريق"الدولية وخطة 

أن تحدد، وحدها، ما تراه كمعالم وأسس للسالم، على غرار ما يجري اآلن من تفاهمات حول الخطة 
المعارض ووزير الحرب األسبق والخاصة " حزب كاديما"المقترحة من شاؤول موفاز الرجل الثاني في 

  .من أراضي الضفة الغربية وكامل قطاع غزة% 60سطينية مؤقتة على مساحة بإقامة دولة فل
ال نريد عدم الصبر أن يتغلب علينا وان ندفع باتجاه محادثات قبل "هذا االنسحاب األمريكي تحت ذريعة 

االدارة األمريكية لن تتراجع عن سياستها الرافضة إلجراء "وان " جاهزة) االطراف(ان تكون 
، ما يعني أنها مستعدة لالنتظار، في الفترة الراهنة، وعدم الدفع " أجل المفاوضاتالمفاوضات من

المتعجل باتجاه مفاوضات مباشرة حسب توضيحات مسؤول في اإلدارة األمريكية ال يدفع بالمرجعية 
الدور كمرجعية بديلة ووحيدة لعملية السالم في أطوارها القادمة، لكنه يعلق أيضا استئناف " اإلسرائيلية"
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األمريكي بقبول الفلسطينيين والعرب لهذه المرجعية الجديدة، أي للقبول بخطة نتنياهو القائمة أوالً على 
بكل ما يعنيه ذلك من اعتداء على الحقوق الفلسطينية " إسرائيل دولة يهودية"اعتراف فلسطيني مسبق ب

هيوني، والتطبيع العربي الشامل مع األساسية وخاصة حق العودة، وأوضاع الفلسطينيين داخل الكيان الص
الكيان، مقابل الموافقة على قيادم دولة فلسطينية منقوصة السيادة، منزوعة السالح، مسيطر على حدودها 

" عاصمة أبدية"شرط ان تبقى القدس الموحدة والممتدة في أعماق الضفة الغربية " إسرائيل"من جانب 
المستوطنات الرئيسية، وأن تحفظ حدود هذه الدولة " يلياإلسرائ"وأال يشمل االنسحاب " إسرائيل"ل

  ".اإلسرائيلي"الشروط التي يتطلبها األمن 
وفق هذه التطورات بات من الضروري أن يكون التركيز الفلسطيني على تحقيق وحدة وطنية قائمة على 

لبرنامج سوف برنامج وطني للتحرير عماده مشروع المقاومة، وعندما يتوحد الفلسطينيون على هذا ا
يتجاوزون االطر التقليدية للمصالحات العربية، فضالً عن تجاوز أطر الخصومات القائمة على المنافسة 
على المكاسب الشخصية والزعامية، وعندها لن يتقدم للزعامة إال من يكون لديه مشروع للمقاومة، وان 

  يكون
رير، غير ذلك لن يكون أمام الفلسطينيين غير قادراً على قيادة الشعب الفلسطيني مجدداً نحو مشروع التح

القبول بمشروع نتنياهو عندها سوف يجدوا االدارة األمريكية تهرول وراءهم، ومن غير المستبعد أن 
يحصل أبو مازن ونتنياهو معاً على جائزة نوبل للسالم، بعد أن تكون ابواب العرب قد فتحت بكاملها 

  .أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني
  19/11/2009الخليج، 
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  راغدة درغام
ارتكب أقطاب السلطة الفلسطينية خطأ آخر في ارتدائهم أثواب الديبلوماسية العلنية ليتبختروا أمام 

و بقيت األضواء ويدخلوا معارك ال لزوم لها، فأجهضوا بذلك فكرة جيدة كانت لها حظوظ في النجاح ل
هذه الضجة اإلعالمية بشقها . قيد المباحثات الرصينة وراء الكواليس في العواصم وفي األمم المتحدة

الفلسطيني تلقتها حملة إعالمية انفعالية إسرائيلية شوهت الهدف األساسي وخربت على الطرف الفلسطيني 
 ترسيم حدود الدولة الفلسطينية والعربي مساعيه الستصدار قرار عن مجلس األمن الدولي يدور في فلك

 وبتواصل بين قطاع غزة مع الضفة الغربية عبر مقايضة أراضٍ بين 1967بأقرب ما يمكن الى حدود 
إسرائيل والموالون لها بصورة عمياء تعمدوا االفتعال والتشويه . إسرائيل وفلسطين في إطار التبادل

فتحدثوا عن . ساسية ونسبوها الى الجهد الفلسطينيونجحوا في تسويق أفكار ال عالقة لها بالفكرة األ
. اعتزام إعالن دولة فلسطينية من طرف واحد وهددوا بعواقب تترتب على أية إجراءات أحادية

األوروبيون سقطوا في دوامة وتراجعوا تدحرجاً الى الوراء عن أفكار سبق ورددوها علناً تدخل في فلك 
 للدولتين، والواليات 1967لية قرار لمجلس األمن عن حدود ترسيم حدود إسرائيل وفلسطين عبر آ

المتحدة أسرعت الى سحب البساط من تحت أقدام أي تحرك قريب في مجلس األمن في مثل هذا االتجاه، 
وعليه، . مؤكدة أن دعمها لقيام دولة فلسطينية محصور في قيام تلك الدولة نتيجة مفاوضات بين الطرفين

 وتخوف األميركيين وتهديدات اإلسرائيليين وتفاقم انقسام الفلسطينيين ومزايداتهم ومع تملص األوروبيين
  .بمعونة عربية أحياناً، يجب العودة الى رسم جديد لخريطة واقعية للخيارات الفلسطينية

.  وإن كان على حق–رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أخطأ 
اإلعالمي الذي أرفقه مع حديثه عن مشروع قرار ليس موجوداً أمام مجلس األمن، أخطأ في الحشد 

فوضع العربة قبل الحصان وسط ديبلوماسية علنية فُهِمت في أوساط األمم المتحدة بأنها عبارة عن رسالة 
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من فهكذا تُقتَل المبادرات قبل انطالقها وهكذا يخنق مشروع قرار لمجلس األ. تحرك وحركة غير جدية
  .في مهده

فإذا كان هدف عريقات هو التعويض عن الصمت في جنيف فيما كان على السلطة الفلسطينية أن يعلو 
صوتها بوضوح حتى وإن اضطرت رغم انفها الى الموافقة على تأجيل بحث توصيات القاضي ريتشارد 

ويض هو إفراط جرائم حرب في غزة، فإن مثل هذا التع» حماس«غولدستون حول ارتكاب إسرائيل و 
  . وسوء تقدير أسفر عن أذى أكبر

وإسرائيل لتأجيج موجة أخرى من الحملة على رئيس » حماس«فلقد قدم عريقات الذخيرة الى كل من 
وسحب عريقات من األوروبيين واإلدارة األميركية أوراقاً كان من . السلطة الفلسطينية محمود عباس

فحتى لو .  يمتلك دستورياً صالحية إجراء المفاوضات أو إيقافهاشأنها أن تساعد الرئيس الفلسطيني الذي
أصر محمود عباس على عدم تمديد واليته الى حين إجراء االنتخابات أو على التنحي عن الرئاسة، فإن 

  .1967الرئيس المقبل كان سيرث الفكرة والجهد المبذول لتأطير الدولة الفلسطينية في حدود 
 اسمه ربما خلفاً لمحمود عباس كان مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة عندما ناصر القدوة الذي يتردد
 الذي وصفه القدوة بأنه إنجاز 1515 القرار 2003) نوفمبر( تشرين الثاني 19اعتمد مجلس األمن في 

  :ذلك القرار تضمن ثالث فقرات فاعلة هي ان مجلس األمن. جميل، حتى برقمه
ضعتها اللجنة الرباعية القائمة على األداء والمفضية الى حل للنزاع  يؤيد خريطة الطريق التي و– 1

  . الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين–اإلسرائيلي 
 يهيب باألطراف ان تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريق بالتعاون مع اللجنة الرباعية، وان – 2

  .يشان جنباً الى جنب في سالم وأمنتعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجود دولتين تع
  . يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره– 3

منذ ذلك الحين كان التصور، بل االستراتيجية، أن تكون الخطوة التالية استصدار قرار يتحدث عن حدود 
  كحدود للدولتين، فلسطين وإسرائيل، مع التفاهم على مبدأ التبادل بما يسمح لغزة والضفة الغربية1967

ناصر القدوة كان يعرف ذلك، والمندوب الفلسطيني الحالي لدى . بالتواصل داخل دولة فلسطينية واحدة
األمم المتحدة رياض منصور يعرف ذلك ويفهم تماماً أهمية حشد دعم الدول األساسية ألي مشروع قرار 

  .قبل التحدث عنه علناً
قبل أن يتوجه الى نيويورك عن أفكار الرئيس محمود عباس تحدث الى السفراء العرب في واشنطن 

تدور في فلك ترسيم حدود إسرائيل والدولة الفلسطينية، ثم التفاوض على قضايا القدس والالجئين 
الهدف من التوجه الى مجلس األمن الستصدار قرار حدود الدولة هو القفز على العرقلة التي . واألمن

 المس بالمراجع القانونية وبالشرعية الدولية التي هي شكلها الموقف اإلسرائيلي من االستيطان من دون
وللدقة، الفكرة ال تنطوي على القفز على االستيطان وإنما تركّز على نهاية . أهم حليف للفلسطينيين

  .الطريق والتي بدورها تعالج مسألة االستيطان
ن أواصر بناء الدولة وللتأكيد، ان من الضروري للفلسطينيين وللعرب أن يعتمدوا سياسة حازمة تمتّ

الفلسطينية كأمر الواقع على األرض وفي الهيئات الدولية، من خالل تقديم الدعم المالي الكبير والمهم 
لتعليم وتثقيف الالجئين في » األونروا«لبناء المؤسسات الفلسطينية على األرض وتوفير المال الى 
واشنطن بناء على أفكار واضحة مرفقة المخيمات، ومن خالل التحرك في العواصم األوروبية ومع 

  .بديبلوماسية صبر وإصرار ومثابرة
تحويل األمر الى مجلس األمن ال يعد قراراً أحادياً انما هو قرار للجنة «الرئيس الفلسطيني أوضح ان 

ي المتابعة العربية التي اتفقت على الذهاب الى مجلس األمن إلبالغه بضرورة إعالن الدولة الفلسطينية ف
اآلن، يدور البحث في تحديد موعد الجتماع مجلس الوزراء العرب . »1967) يونيو( حزيران 4حدود 
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فإذا بتّ الوزراء في امر التوجه الى مجلس األمن، يجب . بكامل طاقمه للنظر في توصية لجنة المتابعة
  .الغربيين أنفسهمأن ترافق ذلك حملة في العواصم ومشروع قرار مقتضب وبسيط يستخدم كلمات القادة 

فالرئيس األميركي باراك أوباما تحدث أمام الجمعية العامة عن دولة فلسطين تحل محّل االحتالل 
.  ودعا الى مفاوضات على الحل النهائي لتناول المسائل األساسية بما فيها القدس1967اإلسرائيلي لعام 

 اإلسرائيلي في – حول النزاع العربي األميركيون، تقليدياً، قاوموا في السابق طرح مشاريع قرارات
  .مجلس األمن ولجأوا تكراراً الى استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار ينتقد إسرائيل

منع الواليات المتحدة وروسيا وأوروبا قدوم تقرير غولدستون الى مجلس األمن له معطياته الخاصة وال 
. بل العكس.  اإلسرائيلية في مجلس األمن–يعني ان هذه الدول تعتزم منع طرح المسألة الفلسطينية 

فهناك استعداد أميركي لحجب غطاء الحماية عن الحكومة اإلسرائيلية إذا أصرت في غطرستها ورفضها 
ولذلك، يجب على الطرف العربي دراسة هذه الناحية ببالغ الدقة ليقرر ان كان يريد التصعيد . السالم

.  ان كان يريد البناء الواعي والحكيم على قرارات الشرعية الدوليةاإلعالمي والفيتو لغايات انتخابية، أو
ال حاجة للخوض يومياً في . وال حاجة لمعركة تلو األخرى حول أسس استئناف المفاوضات أو شروطها

ويبلغوها » فليكن«بل لعل من األفضل أن يفكر الفلسطينيون والعرب بلغة . مستقبل العملية التفاوضية
  .»اللجنة الرباعية«رائيل وألعضاء بوضوح تام إلس

 مبكية في –التهديدات اإلسرائيلية في وجه ما أسمته اإلجراءات األحادية الفلسطينية تكاد تكون مضحكة 
فإسرائيل أستاذة اإلجراءات األحادية استفاقت على عدم شرعية هذه اإلجراءات ولجأت الى . آن واحد

هددت . لكبرى المقامة على أراضي القدس والضفة الغربيةالتهديد بضم المستوطنات غير القانونية ا
إلغاء اتفاقات . بإعالن إلغاء كل االتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وفي مقدمتها اتفاقات أوسلو

، إال انه أيضاً يخلّف وراءه فوضى عارمة تطال عواقبها إسرائيل »حماس«أوسلو يفيد أول ما يفيد حركة 
  .ينيين الذين سئموا االحتالل ووعود المفاوضاتوليس فقط الفلسط

كل هذا التهديد اإلسرائيلي أتى ليعكس خوفاً باطنياً داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل من القرارات 
هذه المؤسسة تريد االستفراد بالفلسطينيين وهم الطرف الضعيف بعيداً من . الدولية ومن الشرعية الدولية

 من دون مرجعية قانونية وشرعية كتلك التي تؤمنها قرارات مجلس األمن رعاية دولية، وبالتأكيد
إسرائيل نفسها تم إنشاؤها بموجب قرار لألمم المتحدة لم يصدره مجلس األمن وإنما الجمعية . الملزمة
فأن ينفذ الفلسطينيون فكرة التوجه الى مجلس األمن لنيل تأييده لدولة فلسطينية مستقلة في حدود . العامة
  .على إسرائيل، كما توحي التهديدات اإلسرائيلية» خطر حيوي« يبدو بمثابة 1967عام 

ما يجدر بالفلسطينيين والعرب ان يفعلوه هو التحلي بالديبلوماسية الهادئة والتخلي عن الديبلوماسية 
لتي فال لزوم لالنسحاب الرسمي من المفاوضات وال داعي لالنصياع للحملة اإلسرائيلية ا. الصاخبة

ال لزوم للمضي في االتكال على وعود العملية . تصور الجانب الفلسطيني رافضاً العودة الى المفاوضات
لتكن الفترة المقبلة فترة استراحة ما بين . السلمية حصراً، وال داعي للطالق الرسمي مع العملية السلمية
للفلسطينيين أن يتذكروا ان الشرعية فمهم . جولتين يتسنى خاللها جمع األفكار الستعادة زخم المبادرة

مهم .  بالفيتو أو عبر تدمير االتفاقيات–الدولية بجانبهم ومن الضروري حمايتها وتقويتها وليس إضعافها 
لهم ان يتذكروا ان العالم ما زال في انتظار ماذا سيفرز أسلوب باراك أوباما في التعاطي مع الذين 

فيما تاريخه السياسي مليء بالذين ظنوا خطأ انه الضعيف في يتحدونه، وهو يبدو صابراً طائعاً، 
فلم يحن بعد موعد المواجهة مع اإلدارة األميركية ليفرض عليها التخلي عن الفلسطينيين، وهذا . المعادلة

  .ما يجب ان يتنبه اليه الذين يدعون الى التحريض على المزايدة والمواجهة والعنتريات اإلعالمية
  20/11/2009الحياة، 
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  دوف فايسغالس

 ورفـع   6791ينبغي التعقيب بحذر وبحكمة على البيان الفلسطيني بشأن نية إقامة دولة مستقلة في حدود               
" ماسـتقالله "من الواضح للفلسطينيين أنه حتى في نهاية عملية اقرار          . االعالن الى مجلس االمن القراره    

فان المنفعة العملية التي ستنشأ عن ذلك قليلة، هذا إذا نشأت أصال، وقبول المبادرة سينهي، علـى نحـو                   
من المشكوك فيه جداً بالتالي أن تتحقق       . شبه مؤكد، كل فرصة للحوار مع اسرائيل في المستقبل المنظور         

  .ل وسخيفةالمبادرة، ولهذا فمن المرغوب فيه عدم التسرع بردود فعل غير مناسبة ب
 في أعقاب   -الفلسطينيون  . ماذا يكمن في جوهر المبادرة؟ عدم الثقة بين اسرائيل والفلسطينيين في ذروته           

" اختبـار " طرحوا مطلب تجميد البناء كشرط مسبق الستئناف المحادثات السياسية، وكــ             -االميركيين  
ليس السرائيل مصلحة في تسوية     وهم مقتنعون بان    . لصدق رغبة اسرائيل في الوصول الى تسوية دائمة       

سياسية، سواء بسبب موضوع المستوطنات ام العتبارات اخرى، ورفض اسرائيل تجميد البناء بالنـسبة              
  .لهم دليل آخر على ذلك

من هنا يسعى الفلسطينيون للضغط على اسرائيل من أجل اجبارها على قبول شرط التجميد، بهذه الصيغة                
هو وسيلة  " االرهاب"من تجربة الماضي فهموا بان      . اف المفاوضات السياسية  او تلك، والدفع باتجاه استئن    

  .سيئة القناع العالم والضغط على إسرائيل، وتعلموا الميزة الواضحة الستخدام الوسائل السياسية
عادت قضية تقرير غولدستون فقط وجسدت للفلسطينيين قوة التفوق الذي لهم ضد إسرائيل في الجبهـة                 

الفلسطينيون على وعـي جيـد بالمعارضـة        . عالمية، وكم هي إسرائيل هشّه في تلك الساحة       السياسية ال 
، والتأييد المبـدئي    "السامرة"و" يهودا"العالمية تقريبا لمواصلة التواجد االسرائيلي، العسكري والمدني في         

واسـع بعدالـة    وحسب نهجهم، فان االعتـراف ال     . الواسع في أوساط أمم العالم لفكرة الدولة الفلسطينية       
حجتهم، الى جانب التآكل في المكانة الدولية السرائيل كفيالن بمنحهم فرصة ممتازة الجبار اسرائيل على               

دون جدوى حقيقية، سـيكتفون بمتعـة مـشاهدة اسـرائيل           . قبول الشروط أو على إحراجها على االقل      
  .والمتلوية" المتصببة عرقاً"

في رد فعلها على الخطوة الفلسطينية، والتصريحات العابثة التـي          اسرائيل ملزمة بان تنظر باهتمام كبير       
فكرة لـرد   " ضم الكتل االستيطانية الى اسرائيل    "اقتراح  . ُأطلقت حتى االن في هذا السياق ال تبشر بالخير        

فالفلسطينيون على أي   . فضال عن الحرج السياسي االضافي، لن يكون للضم أي معنى عملي          . فعل غبي 
ولن يعترف أحد باستثناء اسرائيل بسريان مفعول الضم الذي يأتي دون           . دان هذه االراضي  حال سلموا بفق  

  .اتفاق
ففي الوقـت الـذي     : االختالف الواضح بين الفعل الفلسطيني ورد الفعل االسرائيلي هو في موقف العالم           

 بان ضم الكتـل     سيدعم اعالن الدولة الفلسطينية، على أي حال، معظم دول العالم، فانه يمكن االفتراض            
اذا كانت غاية الخطوة الفلسطينية هي احـداث حـرج سياسـي شـديد              . السرائيل سيشجب من معظمها   

السرائيل من خالل تأييد عالمي جارف للمبادرة الفلسطينية، فانه بفعل الضم ستضيف اسـرائيل لنفـسها                
  .حرجاً إضافياً أشد وأقسى في أنها ستحظى بالتنديد من الحائط الى الحائط

إلغاء اتفاقـات   : ، والمقصود اتفاق اوسلو، هي فكرة ضارة      "الغاء االتفاقات السابقة  "هكذا أيضا الدعوة الى     
وأخـذ المـسؤولية الفوريـة      " الـسامرة "و" يهودا"اوسلو معناه عودة السيطرة االسرائيلية في كل مناطق         
تـوفير  : بتعبير آخـر  "). اوسلو "مثلما كان حتى  (والكاملة عن االدارة اليومية لحياة السكان الفلسطينيين        

  عموم الخدمات المدنية، بما فيها االمن الداخلي، الصحة، التعليم، المواصالت، الصرف الصحي، البنـى              
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وبالتـالي إعـادة تـشغيل عـشرات االف المـوظفين           . التحتية، المياه والطاقة، إدارة البلديات وما شابه      
  .تالفلسطينيين وبكلفة مالية تصل الى المليارا

  "يديعوت"
 19/11/2009األيام، فلسطين، 
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  20/11/2009صحيفة فلسطين،   


