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   االف وحدة استيطانية بالقدسخمسة ينشر عطاءات لبناء االسرائيلياالحتالل  .1

وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية، نشرت عطاءات ، أن 15/11/2011، موقع فلسطين أون اليننشر 
  . انية جديدة في مدينة القدس المحتلة ومناطق محيطة بهالبناء خمسة آالف وحدة استيط

، إن الوزارة نشرت العطاءات 2011-11-15وقالت إذاعة االحتالل في نشرتها المسائية اليوم الثالثاء 
  .لبناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس ومستوطنات موديعين وكفار سابا

 متحدث باسم وزارة االسكان ، أنا ف بالقدس عن ، من 16/11/2011، القدس العربي، لندنوذكرت 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 800االسرائيلية اعلن انه سيتم طرح عطاءات لبناء نحو 

باصدار ' خالل شهر او اثنين'وقال ارييل روزنبرغ لوكالة فرانس برس ان الوزارة ستقوم  .المحتلة
 في 65جنوب القدس الشرقية و) جبل ابو غنيم(ية في هار حوما  وحدة سكن749العطاءات متعلقة ببناء 

  .بسغات زئيف الواقعة شماال
واوضح روزنبرغ ان المبادرة مرتبطة بسعي الحكومة لتسريع البناء في المستوطنات بعد فوز 

وافاد روزنبرغ ان  ).اليونيسكو(الفلسطينيين بعضوية هيئة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
  .'يتلو قرار الحكومة تسريع البناء في القدس'القرار

سيستغرق االمر شهرا او شهرين قبل ان تطرح العطاءات واعتقد انها في غضون شهرين او 'واضاف 
  .'ثالثة بعد ذلك سيتم اختيار الفائزين وبعدها بعام او عام ونصف سيبدا البناء

  
   للحصول على العضوية تؤكد ضرورة مواصلة العمل بمجلس األمن"التنفيذية" .2

 أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ضرورة مواصلة العمل في مجلس األمن :رام اهللا
  .الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة
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وعبرت اللجنة، خالل اجتماعها، مساء الثالثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مدينة رام اهللا، عن 
 الذي أثمر اعترافا دوليا شامال 1988-11-15اعتزازها بذكرى إعالن االستقالل الفلسطيني يوم 

بفلسطين وحقها في االستقالل، مؤكدة، في هذه المناسبة، إصرارها على مواصلة العمل والكفاح من أجل 
  .ريفانتزاع حرية شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الش

وأكدت ضرورة تحقيق تقدم فعلي في إنجاز المصالحة الوطنية والسير قدما نحو إجراء انتخابات شاملة 
رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وبهدف توفير وحدة رؤيا سياسية لمواجهة استحقاقات 

  .اقمةالمرحلة المقبلة والمصاعب والتحديات المقبلة، وفي ظل األزمات اإلقليمية المتف
  15/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 

  
  على وقف االستيطان " إسرائيل"ال مفاوضات بعد أن عجزت الراعية في إجبار  :واصل أبو يوسف .3

الشرق « واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ.د قال :صالح النعامي - غزة
اؤل بشأن فرص نجاح لقاء عباس مشعل، هو حقيقة إدراك الجميع أن إن ما يبعث على التف» األوسط

وأشار أبو يوسف إلى أن . إنجاز المصالحة والتوافق على استراتيجية وطنية، أصبحا ضرورتين ملحتين
مجلس األمن استند في رفضه التصويت على طلب حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة إلى 

وشدد على أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني . االنقسام الفلسطيني الداخلي
حاليا، وتستدعي موقفا موحدا، سيما فشل اللجنة الرباعية في إقناع إسرائيل بالتوقف عن عمليات 

وأشار . االستيطان والتهويد، إلى جانب الموقف األميركي الرافض لنيل فلسطين عضوية األمم المتحدة
 ألف 60 أن أحد أخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين حاليا هو قرار إسرائيل بناء أبو يوسف إلى

 عاما، ما يعني أن حكومة نتنياهو حريصة على تغيير 20وحدة سكنية في المستوطنات على مدى 
الوقائع على األرض، بشكل يكون مستحيال معه إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو 

وأوضح أبو يوسف أن هذه التحديات تفرض على القوى .  وعاصمتها القدس1967عام ) حزيران(
الفلسطينية المختلفة، سيما حركتي فتح وحماس التوافق على استراتيجية وطنية شاملة، تمكن من مواجهة 

 وأكد أن القيادة الفلسطينية لن توافق على العودة للمفاوضات بشكل. هذه التحديات بموقف موحد وثابت
مباشر أو غير مباشر، بعد أن دللت اللجنة الرباعية على عجزها عن إجبار إسرائيل على وقف عمليات 

  .االستيطان والتهويد
  16/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  وسنصل إلى التصويت..  تتركز في مجلس األمنمعركتنا: عريقات .4

 عريقات، إن السلطة الفلسطينية مصممة قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب: كفاح زبون - رام اهللا
على الوصول إلى مرحلة التصويت على طلب عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس األمن، بعدما امتنع 

  .المجلس عن التصويت قبل أيام، بسبب خالفات كبيرة حول قبول الطلب
 على دعم كاف السلطة ما زالت تركز كل جهودها في الحصول«: »لشرق األوسط«وأضاف عريقات لـ

  .»نحن نتحدث مع الدول األعضاء اآلن، وسنصل إلى مرحلة التصويت. في مجلس األمن
وردا على سؤال حول إمكانية التوجه إلى الجمعية العمومية للحصول على دولة مراقب بدال من دولة 

 المطروح خياراتنا مفتوحة، ولكن في الوقت الحالي«: كاملة العضوية عبر مجلس األمن، قال عريقات
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نحن نذهب إلى مجلس األمن لتثبيت حقنا في تقرير «: ، وأردف»هو مجلس األمن ومعركتنا تتركز هناك
  .»المصير

السيناريو المطروح أن نذهب بالتصويت إلى مجلس «وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن 
. »لدول األعضاء أمام مسؤولياتهااألمن، حتى وإن لم نحصل على األصوات المطلوبة، ألن هذا سيضع ا

نعرف أننا ال نواجه الموقف اإلسرائيلي فقط؛ بل «: وأضاف المالكي في حديث لإلذاعة الفلسطينية
الموقف األميركي كذلك، الذي أعلن أكثر من مرة أنه سيصوت بالفيتو ضد عضوية فلسطين إذا أحيل 

 ستذهب مرارا إلى مجلس األمن حتى نيل القيادة«، وأردف أن »الطلب إلى التصويت، لكننا ماضون
سنواصل طرق أبواب مجلس األمن، وليس أبواب . هذه هي استراتيجيتنا(..) عضوية دولة فلسطين 

  .»أخرى
يقتصر على محادثات تقريب بين «وانتقد عريقات في السياق، دور اللجنة الرباعية، قائال إنه يجب أن ال 

وساطة، وإنما محاولة إليجاد األرضية والبيئة المناسبة الستئناف الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي أو 
  .»المفاوضات

، مؤكدا أن »بعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون«وطالب عريقات المجتمع الدولي 
  .»عدم مساءلتها وإلزامها باالتفاقات الموقعة هو ما يعوق عملية السالم«

 16/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  خطط فلسطينية إلشعال انتفاضة ثالثة على الصعيد الدبلوماسي": تريبيونوورلد " .5
إن الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية : األميركية» وورلد تريبيون«قالت صحيفة : ترجمة العرب

 اإلسرائيلي حاليا تهدف إلى االستعداد النتفاضة ثالثة على الصعيد الدبلوماسي من أجل تهميش االحتالل
  .ونزع الشرعية عنه

إن السلطة الفلسطينية تخطط حاليا النتفاضة جديدة «: قوله» هدسون«ونقلت الصحيفة عن تقرير لمعهد 
لعزل إسرائيل وتعليق عضويتها في مجلس األمن، كما تسعى لمحاكمة إسرائيل في المحافل الدولية 

  .»دينة القدسالرتكابها تجاوزات فيما يتعلق بالمواقع األثرية بم
ولفت التقرير إلى أن ممثلي السلطة الفلسطينية يخططون للتوصل إلى سلسلة من اإلجراءات العقابية ضد 
إسرائيل على الساحة الدولية الرتكاب المئات من اإلسرائيليين جرائم حرب ضد الفلسطينيين على مدى 

 األعضاء في 15د إجماع بين الدول الـوقال تقرير لألمم المتحدة إنه ال يوج. العقود القليلة الماضية
  .مجلس األمن بشأن إقامة دولة فلسطينية

وأكد تقرير المحلل اإلسرائيلي خالد أبوطعمة، أن القيادة الفلسطينية تسعى لدى المجتمع الدولي إلجبار 
وقال أبوطعمة عباس الذي رفض فكرة حل . إسرائيل على االنسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية

إن األمم المتحدة سوف تكون قادرة على تأييد مثل هذه الدولة من دون أي حاجة للتوصل إلى : لدولتينا
  .اتفاق مع إسرائيل

إن الهدف النهائي هو السعي لطرد إسرائيل من األمم المتحدة ألنها ترفض االمتثال «: وتابع التقرير
  .»ياإلسرائيل-لقرارات األمم المتحدة المتعلقة الصراع العربي

  16/11/2011العرب، الدوحة، 
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  لقاء عباس ومشعل سيعقد في القاهرة األسبوع القادم: حّمادنمر  .6
توقع نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية، أن يعقد اللقاء بين رئيس السلطة : رام اهللا

لد مشعل في غضون خا" حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
  . األسبوع القادم

، أعادت وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة )15/11(وقال حماد في تصريحات صحفية، الثالثاء 
 عباس ومشعل سيجتمعان في القاهرة في الفترة ما بين يومي من شهر تشرين ثاني 25 و22نشرها، أن 

  .مي للقاء لم يتحدد بعدالجاري، منوها إلى أن الموعد الرس) نوفمبر(
وأضاف أن اللقاء سيتطرق إلى مناقشة اتفاق المصالحة، واألوضاع العامة التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية، إلى جانب العقبات التي تقف في طريق تحقيق السالم، وتوحيد الموقف الفلسطيني إزاء أي 

  .قرار سيتم اتخاذه
  15/11/2011قدس برس، 

  
   وحدة استيطانية جديدة800 بناء "إسرائيل"عريقات يدين قرار  .7

 أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،  اليوم الثالثاء، قرار :رام اهللا
  . وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة800الحكومة اإلسرائيلية بناء 

ة والمجتمع الدولي والعالم بأسره إلقناع إسرائيل وقف جميع محاوالت اللجنة الرباعي'وقال عريقات إن 
  .'االستيطان وخلق األجواء المناسبة الستئناف المفاوضات قد باءت بالفشل

  15/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الوطنية 
  

  "انفالت أمني" منطقة سيناء تشهد عمليات :شرطة غزة .8
 كبيرة تقطن مدينة رفح الحدودية أقصى جنوب قطاع غزة، أنهت عائلة فلسطينية :غزة ـ أشرف الهور

عملية اختطافها لشاب ينتمي لعائلة تقطن مدينة العريش المصرية القريبة هي األخرى من الحدود 
، وذلك بعد ساعات من 'الثار العائلي'المفصولة بجدران وأسالك شائكة بقتله ليل أول أمس، على خلفية 

  . شاب من غزة على يد عائلة تقطن مدينة رفح المصريةعملية قتل أخرى راح ضحيتها
قال الرائد أيمن البطنيجي المتحدث باسم جهاز الشرطة في القطاع أن منطقة سيناء تشهد عمليات و
، ما يسهل الخالفات فيها، وتحدث عن وجود خالفات بين العديد من العائالت بسبب تجارة 'انفالت أمني'

األوضاع في سيناء مرشحة ألن تشهد في المستقبل أعمال فلتان أمني أخرى وقال البطنيجي ان  .األنفاق
  .مستقبالً

يذكر أن حادثة القتل هذه سبقتها بيوم واحد عملية قتل أخرى قامت بها عائلة البراهمة التي تقطن مدينة 
  .رفح المصرية لشاب داعية من غزة يعمل في مجال الخدمات االجتماعية واإلنسانية

د البطنيجي أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن هذا الرجل قام بخطف عدد من الشبان الفلسطينيين وقال الرائ
ومن بينهم الداعية العمصي، للضغط على الحكومة في غزة إلطالق سراح أحد أبنائه المعتقل في غزة 

  .على خلفية تجارته بالمخدرات
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ة المغدور العمصي بالعمل الجاد للقبض  خالل زيارة عائلبغزةوتوعد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة 
يذكر أن حوادث قتل غامضة طالت خالل الفترة السابقة عددا من الشبان الغزيين في مناطق  .على القتلة

  .رفح والعريش المصريتين، وكان من بين هؤالء تجار يعملون في مهنة تهريب البضائع من األنفاق
أنهم كثيراً ما يسمعون عمليات إطالق نار كثيف في ويقول سكان يقطنون في مدينة رفح الحدودية 

  .الجانب المصري من الحدود، ناجمة في الغالب عن عمليات إنفالت أمني
 16/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  عرض عسكري لقوات األمن الوطني إحياًء لذكرى إعالن االستقالل: جنين .9

كرى السنوية الثالثة والعشرين إلعالن وثيقة أحيت قيادة منطقة جنين، أمس، الذ:  محمد بالص-جنين 
غرب " السعادة"االستقالل، بتنظيم عرض عسكري في معسكر عمليات قوات األمن الوطني في حرش 

وذكرت دائرة العالقات العامة واإلعالم لقوات األمن الوطني، أن هذا العرض نظم بحضور  .مدينة جنين
  .لضباط في قيادة المنطقةقائد المنطقة، العميد جمعة موسى، وكبار ا

  16/11/2011األيام، رام اهللا، 
  

   دون تسمية فياضبحكومة انتقالية  تشكيلتتفقان على حماس وفتح : الشرق األوسط وهآرتس .10
الشرق «، أن صالح النعامي عن مراسلها غزة، من 16/11/2011الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
حركتي فتح وحماس تمهيدا للقاء الرئيس الفلسطيني علمت أن اللقاءات التي أجراها ممثلو » األوسط

محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، في الرابع والعشرين من نوفمبر 
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن هذه . الجاري، أسفرت عن بعض التفاهمات المبدئية) تشرين الثاني(

السعي لبلورة :  عن توافق الحركتين حول نقطتين أساسيتين همااللقاءات، التي تمت في القاهرة، أسفرت
برنامج سياسي مشترك في المرحلة المقبلة، وتشكيل الحكومة االنتقالية دون تسمية سالم فياض رئيسا 

وأكدت المصادر أن الحركتين تريان أنه في ظل وصول المفاوضات مع إسرائيل إلى طريق . لها
وأشارت المصادر إلى . دون التوافق على استراتيجية، ينظمها برنامج موحدمسدود، لم يعد ثمة ما يحول 

أنه تم التوافق على ضرورة صياغة برنامج سياسي مشترك قبل تشكيل الحكومة االنتقالية، أو تنفيذ أي 
وأكدت تلك المصادر على أن التطورات األخيرة، . بند من بنود اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين

للجنة الرباعية عن إجبار إسرائيل على وقف االستيطان، باإلضافة إلى التحرك األميركي إلحباط وعجز ا
توجه السلطة لحصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة، قلص جميعه من حاجة عباس لسالم فياض 

ياض واستدركت المصادر أن حركة حماس أبلغت ممثلي فتح أنها ال تمانع في إبقاء ف. كرئيس للوزراء
وأوضحت أن حماس تعهدت بإبداء مرونة على مستوى البرنامج . كوزير للمالية في الحكومة المقبلة

وأوضحت المصادر أنه في حال . السياسي، بشكل يسمح لعباس بهامش من الحركة خالل المرحلة المقبلة
ة، الذي وقع في تم التوافق على برنامج سياسي مشترك، فإن التوافق على آليات تطبيق اتفاق المصالح

الماضي، لن يكون معضلة، ألن من شأن ذلك تقليص هوة الخالف بين الجانبين، ) أيار(الرابع من مايو 
حول جدول تطبيق بنود االتفاق، سيما في كل ما يتعلق بالخالف بين الحركتين بشأن أولوية تنظيم 

 ذلك، يضع حدا للخالف حول الكثير كما أن. االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني
  .من الملفات، مثل االعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتنسيق األمني مع إسرائيل
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نقل على " هارتس" من القدس المحتلة، ان موقع صحيفة 16/11/2011وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 
ماس اتفقتا على تشكيل حكومة تكنوقراط شبكة االنترنت عن مصادر فلسطينية، قولها ان فتح وح

  .فلسطينية بدون سالم فياض
موقع الصحيفة نقل عن المصادر المذكورة، ان االيام االخيرة سجلت اختراقا في جهود الوساطة التي 
تقودها مصر عشية اللقاء الذي سيعفد يوم الجمعه في القاهره بين رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس 

ب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، سرع في ذلك حيثيات قرار اللجنه المختصه في ورئيس المكت
االمم المتحده والتي بحثت طلب السلطه الفلسطينيه لالعتراف بها كدولة كاملة العضوية، هذه الحيثيات 
التي اشارت الى عدم سيطرة السلطة على قطاع غزة،علما ان االتفاق من شأنه ان يوحد الحكومتين 

يشار ان رفض استبدال فياض كان عقبة . ساعد السلطة في الحصول على اغلبية في مجلس االمنوي
   .رئيسية امام تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ابرم بين فتح وحماس بوساطة مصرية

  
  حماس ترحب بإعالن فتح ترشيح شخصية بديلة لفياض .11

أنها ستطرح بديالً عن ” فتح“ة ، أمس، بإعالن غريمتها حرك”حماس“ رحبت حركة :ب.ف .أ  -غزة 
سالم فياض لتشكيل حكومة التوافق الوطني، بغية تسهيل تطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين 

صالح ” حماس“وقال القيادي البارز في حركة . أيار الماضي/برعاية مصرية في القاهرة مطلع مايو
يل المضي في كثير من ملفات المصالحة إن من شأن إنجاز تشكيل حكومة التوافق تسه“البردويل 

  .”األخرى وبخاصة األمن واالنتخابات والمصالحة المجتمعية
عارضت منذ بدء توقيع اتفاق المصالحة تولي فياض رئاسة ” حماس“وذكر، في تصريحات صحافية، أن 

التفاق الذي الحكومة، وتمسكت بأنه ال يجوز لطرف أن يفرض على الطرف اآلخر ما يتعلق بتنفيذ بنود ا
  . يجب أن يتم بالتوافق وليس باإلمالء

 16/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   تدين قرار الجامعة العربية تعليق عضوية الحكومة السوريةالشعبيةالجبهة  .12
قرار الجامعة العربية تعليق عضوية » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«وصفت :  فتحي صباح-غزة 

  .»القرار الخطير والمدان«اعات الجامعة العربية بـ الحكومة السورية في اجتم
يمكن أن تنعكس سلباً على «في بيان صادر عن مكتبها السياسي أن تداعيات القرار » الشعبية«واعتبرت 

  .»سورية وحراكها الشعبي الديموقراطي وعلى المنطقة العربية برمتها وأمنها القومي
  .»...ة وفتح الباب أمام التدخالت الخارجية،تدويل األزمة السورية الداخلي«وحذرت من 

في البيان الذي أصدرته أمس بعد اجتماع مكتبها السياسي السبت الماضي، » الجبهة الشعبية«وانتقدت 
الموقف الفلسطيني كان يجب أن «الموقف الفلسطيني من قرار الجامعة في شأن سورية، ولفتت إلى أن 

الموقف الفلسطيني يمثل خروجاً على السياسة «، ورأت أن »راريكون بعدم التصويت إلى جانب هذا الق
  . »...الرسمية الفلسطينية المتبعة وال يخدم مصالح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية،

 16/11/2011الحياة، لندن، 
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  تنفيذ المصالحة وإنهاء االنقسام معيار صدقية فتح وحماس: الجبهة الشعبية .13
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء االنقسام يعـد            اعتبرت ا :  حامد جاد  -غزة

بمثابة معيار يحدد صدقية حركتي فتح وحماس ومسؤوليتهما الوطنية، كما يشكل تنفيذ االتفـاق الـشرط                
  .الرئيسي الذي يستحيل بدونه تغيير ميزان القوى المختل لصالح االحتالل

أمس بمناسبة ذكرى إعالن االستقالل أن الوحدة الوطنية هي الكفيلة بنقل           ورأت الجبهة في بيان أصدرته      
إعالن الدولة الفلسطينية من حيز اإلعالن واالعتراف القانوني والسياسي النظري في المؤسسات الدولية             

  .إلى الواقع الملموس والمجسد على أرض الواقع
ضات لتكـشف حقيقـة الـسياسة والمرجعيـة          عاما من المفاو   20تأتي هذه الذكرى بعد     "وقالت الجبهة   

األميركية لهذه المفاوضات وحلولها الثنائية، وبات فيها االحتالل يدير ظهره للعرب والمسلمين والمجتمع             
  ".الدولي وال يأبه  بقيادة السلطة ومنظمة التحرير

طيني بالحقيقة  وطالبت الجبهة الشعبية قيادة حركتي فتح وحماس بضرورة مصارحة ومكاشفة شعبنا الفلس           
  .التي أمست عليها السلطة الفلسطينية

  16/11/2011الغد، عمان، 
  

   تدعو إلى اجتماع للفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحةالديمقراطية .14
بعقد لقاء للفصائل الفلسطينية لبحث آليات تطبيق اتفاق " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"طالبت : غزة

  .الماضي رافضة أي اقتراحات لاللتفاف على االتفاق) مايو(ن أيار المصالحة الموقع في الرابع م
أن ): "15/11(وقال طالل أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح مكتوب اليوم الثالثاء 

الجبهة الديمقراطية ترفض أي اقتراحات من أي طرف فلسطيني ال وظيفة لها إال االلتفاف على اتفاق 
الماضي من جميع الفصائل وتعطل ألكثر من ستة أشهر ) مايو(قع في الرابع من أيار المصالحة الذي و

  ".نتيجة الثنائية التي يجري خاللها البحث في آليات تنفيذ االتفاق والتي تبين عدم قدرتها على تنفيذ االتفاق
البحث في وطالب بضرورة اإلسراع في عقد لقاء لجميع الفصائل الموقعة على هذا االتفاق من أجل 

  .اآلليات التي تمكن من تنفيذ هذا االتفاق
  15/11/2011قدس برس، 

  
   قتل لعملية السالم ةعملي بالقدس وحدة استيطانية 800 بناء "إسرائيل "إعالن تعد فتح .15

 800إعالن الحكومة اإلسرائيلية بدء تسويق ) فتح( اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني :رام اهللا
  .'عملية قتل منظمة لعملية السالم'لقدس الشرقية وحدة سكنية با

وقال الناطق اإلعالمي باسم الحركة أحمد عساف، في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، 
إن هذا اإلعالن اإلسرائيلي االستيطاني يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني برفض 'مساء اليوم الثالثاء، 

قاف األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها العودة إلى المفاوضات إال بإي
  .'القدس الشرقية

معتبرا ، 'أن حكومة إسرائيل تختلق التوتر وعدم االستقرار في المنطقة خدمة ألجندتها التوسعية'وتابع 
  .'قرصنة وسلبا ألموال الشعب الفلسطيني' تحويل أموال الضرائب إلى السلطة تجميد

  15/11/2011، )وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة 
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   شعبنا بحقه التاريخي والطبيعي جعل قيام دولة فلسطين حقيقة واقعةإيمان: فتح .16

المضي قدما بالنضال الوطني حتى تحقيق هدف ) فتح(أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني : رام اهللا
  .ا القدسقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمته

وأضافت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، لمناسبة إعالن وثيقة االستقالل، اليوم 
 قد حدد أهداف 1988أن البرنامج السياسي للحركة الذي توج بإعالن وثيقة االستقالل عام 'الثالثاء، 

د العام أبو عمار إعالن المجلس الكفاح الوطني لمرحلة بدأت منذ اللحظة التي قرأ فيها الرئيس القائ
الوطني لوثيقة االستقالل، فهدف قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود الرابع من 
حزيران بعاصمتها القدس كان وما زال مرتبطا بعمق وعي األحرار الوطنيين الفلسطينيين للحق 

فإيمان شعبنا بحقه التاريخي والطبيعي جعل .. التاريخي والطبيعي في أرضهم ووطنهم التاريخي فلسطين
  .'قيام دولة فلسطين حقيقة واقعة على أرض الوطن

 15/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  نوفمبر/ ثاني تشرين 25 االتصاالت متواصلة مع األردن لترتيبات زيارة مشعل بعد: علي بركة .17
االتصاالت مع األردن جارية " حركة حماس في لبنان علي بركة إن قال ممثل: الدين  نادية سعد-عمان 

الستكمال ترتيبات زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بعد الخامس والعشرين من الشهر 
  ".الحالي

، "ترتيبات الزيارة شبه جاهزة، بانتظار تحديد الوقت المناسب للطرفين"من بيروت، أن " الغد"وأكد، إلى 
  .راً إلى أن مشعل سيلتقي رئيس الوزراء عون الخصاونة وكبار المسؤولين األردنيينمشي

حركة حماس على إقامة أفضل العالقات مع األردن وفتح صفحة جديدة بما يحفظ "كما أكد بركة حرص 
  ".أمن واستقرار المملكة وحماية حق عودة الالجئين الفلسطينيين

  16/11/2011الغد، عمان، 
  

  تنياهو يعلن الحرب على أوروبان: "هآرتس" .18
حذرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، أمس، من حرب يعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على االتحـاد               
األوروبي على خلفية مشروع القرار اإلسرائيلي بشأن تقويض التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني             

  ".السياسية"
 أن مشروع ذلك القرار والذي      -وردته على موقعها اإللكتروني      في سياق تعليق أ    -وأوضحت الصحيفة   

قيمة ضريبية على التبرعات التي تتلقاها منظمات حقوق اإلنسان سوف يؤثر على            % 45يقضي بفرض   
عمل المنظمات التي تتولى مهمة اإلشراف على أحد أهم البنود الرئيسية المدرجة ضمن اتفاقية التجـارة                

  .2002ألوروبي منذ عام بين إسرائيل واالتحاد ا
وقالت الصحيفة إنه من غير المعقول أال يدرك رئيس الوزراء أهمية هـذه االتفاقيـة والتـي وصـفتها                   

إعفاءات جمركية عالوة على تعزيز التعاون بينها وبين دول االتحاد في           ) إسرائيل(إذ تمنح   " اإلبداعية"بـ
  .عمجاالت االقتصاد والعلوم والقانون والثقافة والمجتم
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وتساءلت الصحيفة ما إذا كان رئيس الوزراء يعتقد أن قادة أوروبا سيلتزمون الـصمت أمـام مـساعي                  
الحكومة اإلسرائيلية الرامية إلى إسكات المنظمات التي تراقب وترسل تقاريرها بشأن انتهاكات من جانب              

درك نتنياهو أنه ال يوجـد بلـد        الفتة إلى أنه من الضروري أن ي      .. اإلسرائيليين للبند الثاني من االتفاقية؟    
أوروبي سيرحب بتدخل دولة أجنبية في شئونه الداخلية حيث يخصص االتحاد األوروبي المليارات لدعم              

  .منظمات حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء القارة األوروبية
  15/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   أزمة استخبارات في قطاع غزة تعاني" إسرائيل ":موفاز"  .19

العبرية ان شاؤول موفاز عضو الكنيست عـن حـزب          "جيروزالم بوست " ذكرت صحيفة : القدس المحتلة 
كاديما المعارض والرئيس السابق لهيئة أركان قوات الجيش اإلسرائيلي كشف النقـاب اليـوم عـن أن                 

  .تعاني أزمة استخبارات في قطاع غزة خالل األعوام القليلة الماضية" إسرائيل"
 في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست اإلسرائيلي  الثالثاء إن هـذه                 -وقال موفاز 

والمخابرات العسكرية إعـادة    ' شين بيت 'الحقيقة تفرض على كل من جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي ال         
  .ترتيب أولوياتهما من جديد

حول تقييم مخصصات ميزانية الدولة، أشـار  وفيما يتعلق بالصراع الداخلي بين وزارتي المالية والحرب    
موفاز إلى أن طرق تخفيض الميزانية ينبغي أن تتم دون التأثير على قدرات قوات الجـيش اإلسـرائيلي                  

  .بالسلب
وأضاف أن الميزانية المخصصة للجيش اإلسرائيلي هي جزء من ميزانية وزارة الحرب اإلسرائيلية التي              

  للبالدتضمن الحفاظ على األمن القومي 
  15/11/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  ك بترك االئتالفارئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي يطالب بار .20

على خلفية إعالن كتلة حزب االستقالل في الكنيست معارضتها لسلسلة االقتراحات القانونيـة المتعلقـة               
" زئيـف إلكـين   "ن تعيينهم، طالب    بتعديل طريقة تعيين قضاة المحكمة العليا، وتركيبة اللجنة المسؤولة ع         

، أن  "إيهـود بـاراك   "رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، من رئيس حزب االستقالل ووزير الجـيش            
  .يتحلى باألخالق واآلداب االئتالفية أو أن يترك االئتالف فوراً

موا باالتفاقـات  هناك خالفات بيني وبين باراك ولكني أطلب منه ومن أعضاء كتلته أن يلتز       ":"إلكين"وقال  
والتعهدات االئتالفية، فهم ال يستطيعون أن يأخذوا القانون بأيديهم، وعليهم أن يفهموا جيـداً إذا أرادوا أن              

، كما هدد   "يبقوا وزراء في الحكومة يتوجب عليهم تأييد اقتراحاتها، وإال سنعتبرهم غير تابعين لالئتالف            
  .الل حال لم يعدلوا عن رفضهم لالقتراحاتبإعالن عقوبات ضد أعضاء كتلة االستق" أليكن"

رئيس حزب االستقالل، أن القوانين المقترحة مؤخراً غير صـائبة وغيـر            " ايهود باراك "وبدوره صرح   
مناسبة وأن حزبه سيعمل كل ما في وسعه إلسقاط هذه االقتراحات، موضحاً، بـان تلـك االقتراحـات                  

  .في إسرائيل" قراطيةبالديم"ستضعف المحكمة العليا إضافة إلى المس 
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إن هناك القليل من المؤسسات والجهات التي يثق بها الجمهور ومن بينها المحكمة العليا              " :وأضاف باراك 
اإلسرائيلية وهذه االقتراحات ستمس بمستوى مصداقيتها وستجعلها خاضـعة لـسلطة الحكـم الـسياسي        

  ".وتغيراته
  15/11/2011، موقع عكا اون الين

  
  "على قطاع غزة بات شبه حتمياً حربياًهجومن إ": يش اإلسرائيليرئيس أركان الج .21

أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، أن هجوما حربيـا علـى             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
تزايد إطالق الصواريخ من هناك يحتاج إلى رد مالئم، يـضع           «قطاع غزة بات شبه حتمي، بدعوى أن        

   .»متلكات اإلسرائيليةحدا إلصابة المواطنين والم
من «، إنه   )البرلمان اإلسرائيلي (وقال غانتس، خالل لقائه مع أعضاء لجنة الخارجية واألمن في الكنيست            

غير الممكن أن نسمح ببقاء مواطنينا في الجنوب عرضة للخطر الدائم من تهديدات الـصواريخ، فهـذا                 
ودامت أربع سـنوات    ) 2009 - 2008(خيرة  يعني أننا سنفقد قوة الردع التي تحققت في حرب غزة األ          

في الوقت والحجم الذي نختاره نحن،      «وأضاف أن الحرب القادمة ستكون بمبادرة إسرائيلية، و       . »بالكامل
وسنعمل على أن تكون قصيرة أكثر ما يمكن، اعتمادا على االستخبارات الناجعة والسرعة الفائقـة فـي                 

  .»العمل
ولفت إلى ما نشره    . صعيدا هائال على مستوى امتالك أسلحة متقدمة      وادعى غانتس أن قطاع غزة شهد ت      

األلمانية، أول من أمس، وجاء فيه أن أسـلحة الـرئيس الليبـي             » دير شبيغل «الموقع اإللكتروني لمجلة    
 جو متقدمة من الترسانة     -، حيث إن صواريخ أرض      »تهديدا كبيرا «السابق معمر القذافي ال تزال تشكّل       

  .رت بالفعل في قطاع غزة لدى حركة حماسالليبية، ظه
 16/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  يتوقع صداما عسكريا مع مصر بنيامين بن أليعازر .22

حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق، بنيامين بن أليعازر، من تدهور خطير في العالقات بين              : تل أبيب 
 يستبعد أن تحصل مواجهة حربية مباشـرة بـين          وقال إنه في ظل المعطيات القائمة ال      . إسرائيل ومصر 

  .البلدين
كان بن أليعازر يعقب بذلك على تصريح رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، الـذي تحـدث عـن تغيـر                   

إن إسرائيل اليوم في عين     «: فقال. استراتيجي في الوضع مع مصر في ضوء النشاط المسلح داخل سيناء          
به فإن اإلخوان المسلمين سوف يحصلون فـي االنتخابـات          وبحس. »العاصفة أو في مركز هزة أرضية     

وأضاف أنه ال يمكـن ألحـد       . المصرية، للمرة األولى في التاريخ، على ثلث مقاعد البرلمان على األقل          
توقع كيف سيبدو النظام المصري المنتخب، لكنه على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان أنها قد تجد نفسها فـي                  

إنه يوجد إلسرائيل منذ اليوم مشكلة مع سيناء التي تحولت، بحسبه،           : ل أيضا وقا. حالة مواجهة مع مصر   
؛ لـذلك   »حرية العمل في قطاع غـزة     «خالفا لما هو عليه الوضع في السابق بشأن         » ساحة إرهاب «إلى  

  .يجب أخذ هذا األمر بالحسبان، على حد قوله
 16/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  اء عباس مشعل في القاهرة ضربة لعملية السالم لقتعّد" إسرائيل": "هآرتس" .23
على موقعها االلكتروني، إن أن اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود         " هآرتس"قالت صحيفة   : القدس المحتلة 

عباس مع رئيس حركة حماس خالد مشعل يعد ضربة قاسية للمسيرة السلمية وخطـوة تتنـافى والتـزام               
  .توصل إلى حل سلمي مع إسرائيلرئيس السلطة أمام األسرة الدولية بال

ونقلت الصحيفة عن محافل إسرائيلية سياسية كبيرة، ان حركة حماس معروفـة فـي العـالم كمنظمـة                  
وان المصالحة الفلسطينية ستكون وهمية إذ ان حماس ستبتلع السلطة وتـسيطر علـى الـضفة          " إرهابية"

  .الغربية
طة التي تقوم بها بين فتح وحماس مـن خـالل        وحسب هآرتس فان مصر حققت اختراقاً في جهود الوسا        

اتفاق الحركتين على تشكيل حكومة تكنوقراط مشتركة لن تُسند رئاستها إلى سالم فياض حتـى إجـراء                 
  .االنتخابات التشريعية والرئاسية في مايو أيار القادم

  16/11/2011، وكالة قدس نت
  

  اليات المتحدة وألمانيارواتب أعضاء الكنيست األعلى في العالم بعد كندا والو .24
كشفت وثيقة أعدها مركز األبحاث والمعلومات التابع للكنيست أن رواتب أعضاء الكنيـست تحـل فـي                 

مقابل رواتب  % 37,7وهي أعلى بمعدل    , المرتبة الرابعة على العالم بعد كندا والواليات المتحدة وألمانيا        
  . دولة مختلفة في العالم تم دراستها22أعضاء برلمانات 

وكانت عدة طلبات طرحت في األشهر الماضية من اجل رفع أجور أعضاء الكنيست ولكـن يتجـرأ أي                  
شخص من الوقوف بوضوح وراء المبادرة تخوفا من انتقادات جماهيرية وذلك على أثـر االحتجاجـات                

  .االجتماعية
 ألـف   417بلغ نحـو    ويشار إلى أن األجر السنوي لعضو الكنيست في إسرائيل بمعايير القوة الشرائية ي            

وفـي  ,  ألف شيكل  461وفي كندا   ,  الف شيكل  420بينما تبلغ رواتب أعضاء البرلمان في ألمانيا        , شيكل
  . ألف شيكل598الواليات المتحدة 

وبينت الوثيقة أنه يسمح ألعضاء البرلمان في بعض الدول بمزاولة مهنة أخرى إلى جانب عمله الرسمي                
  .نيين من مزاولة أي مهنة خارج الكنيستولكن في إسرائيل يمنع البرلما

تقارب رواتب المدراء العامين    ,  شيكل 34,800ويشار إلى أن أجور أعضاء الكنيست الشهرية التي تبلغ          
  .وهي نفس الرواتب التي تلقاها نواب الوزراء,  شيكل34,400في الدوائر الحكومية التي تبلغ 

  15/11/2011، موقع عكا اون الين
  

  ردن تنظيم مسيرة مليونية للحدودذر من اعتزام االسالميين باأل تح"اسرائيل" .25
حذرت مصادر رسمية اسرائيلية الثالثاء من اعتزام حركة االخوان المـسلمين            :وليد عوض  - رام اهللا   

في االردن تنظيم مسيرة جماهيرية نحو الحدود مع اسرائيل في ذكرى صدور قـرار تقـسيم فلـسطين                  
  .1947التاريخية عام 

ء التحذير من المسيرة الجماهيرية االردنية نحو الحدود مع اسرائيل في تقرير دوري نـشره مركـز              وجا
واشار التقرير الى ان هذه المسيرة تندرج في سلسلة من           .المعلومات لالستخبارات واالرهاب في إسرائيل    
  .النشاطات الرامية الى المس بشرعية اسرائيل
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لي يتابع هذه النشاطات المخطط لهـا ويـستعد بـشكل مالئـم             وقال مصدر عسكري ان الجيش اإلسرائي     
  .لمواجهتها

  16/11/2011، القدس العربي، لندن
  

  إضراب واستقاالت جماعية..  على شفى االنهيار"إسرائيل"النظام الصحي في  .26
 نفذ أطباء في جميع أنحاء إسرائيل اليوم التهديدات التي أعلنوا عنها منذ أسبوعين أنه سيبدءون إضـراب                

احتجاجا على  ، و عام، وذلك بعد تعثر المفاوضات التي كانت جارية بينهم وبين وزارة المالية اإلسرائيلية            
  .أوضاعهم المعيشية وشروط عملهم إضافة الى مخاوفهم من انهيار الخدمات الصحية االسرائيلية

ة، وأمرتهم بالتفـاوض    وحاولت محكمة العمل اللوائية في إسرائيل منع األطباء من تقديم استقاالت جماعي           
مع وزارة المالية من أجل حل مشاكلهم وتنفيذ مطالبهم ولكنها فشلت أمس وهو ما ترتب عليه بدءهم في                  
إضراب حيث رفض الكثير من األطباء في إسرائيل الذهاب لممارسة مهام عملهـم فـي المستـشفيات                 

  .اإلسرائيلية
يبا، وتسبب غيابهم عن عملهم إلى نقص شديد         طب 250ووصل عدد األطباء المشاركين في هذا اإلضراب        

  .في خدمات غرف الطوارئ في المستشفيات اإلسرائيلية
بالعمل بقوة لمنع ما سماه الفوضى وهدد بإحضار أطباء من          " يعقوب ليتسمان "وطالب نائب وزير الصحة     

ى إال لألشـياء    وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مستشفى رمبام توقف العمل تماما في المستـشف             , الخارج
  .ومن المتوقع أن تعلن مستشفيات أخرى خطوات مماثلة, الضرورية جدا

  16/11/2011، موقع عكا اون الين
  

  "إسرائيل" أرشيف فوتوغرافي يعيد توثيق التاريخ ويكشف زيف ":ندبندنتاإل" .27
غـرف  «البريطانية الحديث عن معرض     » إندبندنت«تناولت صحيفة   : سر إدريس  ترجمة، يا  – إندبندنت
الذي يقدّم من خالله تجميعا لصور فوتوغرافية من أرشيفات مختلفة للدولة اإلسـرائيلية تـم               » الفسيفساء

  . نوفمبر الجاري25 ويقام هذا المعرض حتى 1950 و1947توثيقها في الفترة بين عامي 
يقدم أرشيفا  وأوضحت الصحيفة أن هذا المعرض الذي يجلب صورا إبداعية من العالم العربي إلى لندن،               

من الصور القديمة خضعت إلعادة تنظيم وتصحيح لتعليقاتها والمعلومات المرفقة بها، في محاولة للفصل              
بينها وبين االفتراضات القديمة التي وضعها الجيش اإلسرائيلي الذي سعى لتزييف الحقائق، لتكشف هذه              

  .للوثائق القديمةالصور اآلن مع التعليقات الجديدة بها واقع األحداث الحقيقية 
وأشارت الصحيفة إلى أن منسقة هذا المعرض هي أريئيال أزوالي، وهي يهودية إسرائيلية تشغل منصب               

الـدولي  » فوتـو ليكـسك   «مدرسة الثقافة المرئية والفلسفة السياسية في جامعة بار إيالن ومدير مركز            
إعـادة كتابـة التعليقـات       صورة قديمـة تـم       214للبحوث بجامعة تل أبيب، ويتضمن مشروعها نحو        

كبديل واقعي وحقيقي   » المدني«التوضيحية المرافقة لها في المعرض على نحو فعال ليبرز هذا األرشيف            
  .لألرشيف القديم المزيف الذي وضعه الجيش اإلسرائيلي

» وجهة النظـر اإلسـرائيلية العـسكرية      «ونقلت الصحيفة عن أزوالي قولها إن تجريد هذه الصور من           
شكل حقيقي وأكثر وضوحا ما تتضمنه من كوارث وأحداث خطيرة تناقض التعليقات الكاذبة التي              يكشف ب 

تمت كتابتها في الماضي من قبل الجيش اإلسرائيلي لتبرير احتالله لفلسطين وبناء الدولـة الـصهيونية،                
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ـ       60مؤكدة أن األيدي الصهيونية قد تالعبت في تعليقات الصور على مدار             الل  عاما ماضـية مـن خ
  .أوصاف غيرت حقيقة ما تظهره تلك الصور

  15/11/2011، العرب، الدوحة
  

  أسرى سجن النقب يناشدون بالتدخل العاجل إلنقاذهم بعد اقتالع الرياح خيامهم .28
تسببت الرياح الشديدة التي تضرب المنطقة والتي تزامنت مع منخفض جوي : غزة ـ أشرف الهور

ع خيام األسرى الفلسطينيين المقامة في سجن النقب الصحراوي شهدته األراضي الفلسطينية إلى اقتال
  .اإلسرائيلي، ما زاد من معاناتهم

وبحسب ما ذكر األسرى المتواجدون في ذلك السجن الصحراوي في رسالة بعثوها من سجنهم فقد 
أشاروا الى ان العاصفة التي اقتلعت خيامهم أسفرت أيضاً عن إلحاق أضرار مادية في أغراضهم 

وبسبب العواصف الشديدة اجبر كثير من األسرى على النوم بدون خيام تأويهم من الرياح،  .األساسية
  .والمنخفض الجوي المرشح لهطول أمطار غزيرة

وأكد األسرى في رسالتهم أن ما زاد من معاناتهم هو رفض إدارة المعتقل إدخال المزيد من مستلزماتهم 
الجهات المعنية باإلسراع في العمل على حمايتهم من برد الشتاء وطالبوا في رسالتهم  .لفصل الشتاء

  .والرياح الشديدة، لشح األغطية والمالبس الشتوية المتوفرة لديهم
  16/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   شمال قطاع غزةعلىغارات جوية إسرائيلية  .29

ن جويتان على قطاع غزة، في شنت طائرات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي غارتا: مصطفى األسواني
  .ساعة مبكرة من صباح اليوم األربعاء بعد منتصف ليل الثالثاء

، أن الطائرات اإلسرائيلية شنت غاراتها )بوابة الشروق( من سكان القطاع لـ-وذكرت سمر أبو شماس
سائر على شمال قطاع غزة بالتحديد، وهناك صاروخ لم ينفجر، مضيفة أنه لم يتم التأكد من وقوع خ

  .غير أن الغارات الجوية تسببت في قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع. حتى اآلن
  16/11/2011، الشروق، مصر

  
   فلسطينية غرب أريحامنازل اربعةاالحتالل يهدم  .30

هدمت جرافات تابعة لجيش االحتالل االسرائيلي، أمس، أربعة منازل :  يوسف الشايب–رام اهللا 
وأفاد مصدر أمني فلسطيني وشهود عيان أن ماال يقل عن ..ينيين غرب مدينة اريحالمواطنين فلسط

" صبيح"ثالثين آلية عسكرية ومائة جندي إسرائيلي انتشروا في منطقة الديوك التحتا وبالتحديد، في حي 
ل بهدم المنازل دون إمها" باغر"منذ الصباح معلنين المنطقة عسكرية مغلقة، ومن ثم شرعت جرافتان و

  .أصحابها فرصة إلخراج أغراضهم من داخلها
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية وجود حوالي ثالثين منزال في منطقة الديوك التحتا مهددة بالهدم بحجة 

" ج"البناء بدون ترخيص، مشيرة إلى أن المنطقة التي جرى الهدم فيها تقع ضمن المناطق المصنفة 
دارية، في حين ال تجاور المنطقة أي مستوطنات أو معسكرات التابعة لسيطرة االحتالل األمنية واإل
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وفي وقت الحق حاول جنود االحتالل منع األهالي من دخول المنطقة مطلقين قنابل .. لجيش االحتالل
  .الصوت باتجاههم

من جهته دان ماجد الفتياني محافظ اريحا واألغوار عمليات الهدم التي قامت بها قوات االحتالل وقال ان 
هذه الممارسات اإلسرائيلية وعمليات الهدم هي جزء من السياسات واألدوات التي تستخدم بحق الشعب 
الفلسطيني وخاصة في األغوار بهدف إفراغ هذه المنطقة من السكان الفلسطينيين، ولكسر إرادة الشعب 

  .الفلسطيني على أرضه
  16/11/2011، الغد، عّمان

  
   تشكل وفداً للقاء الملك عبد اهللا الثاني وإسالمية فلسطينيةوطنيةقيادات  .31

 أعدت قيادات وطنية وإسالمية من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة خطة شاملة : كامل ابراهيم-القدس 
لمواجهة المخطط اإلسرائيلي لهدم طريق باب المغاربة، وذلك خالل اجتماع عقد في المدينة المقدسة 

يل وفد يمثل المجتمعين للقاء جاللة الملك عبد اهللا الثاني  إضافة وقرر المجتمعون تشك .امس  للتشاور
إلى تشكيل وفود تجتمع مع حكومات ووزراء الدول العربية واإلسالمية ومؤسساتها الممثلة، لعرض 

  .وشرح شامل العتداءات االحتالل اإلسرائيلي على المسجد االقصى، والتبعات الخطيرة لذلك
طوات الالزم اتخاذها للتصدي لمخطط االحتالل استكمال هدم طريق باب وتشاور المجتمعون حول الخ

  .المغاربة وبناء جسر عسكري احتاللي يؤدي إلى المسجد األقصى المبارك
  16/11/2011، الرأي، عّمان

  
  تحذر من هدم طريق المغاربة"  الدوليةالقدس" .32

ة االحتالل في المدينة المقدسة ، أن إعالن بلدي2011-11-15أكدت مؤسسة القدس الدولية، الثالثاء 
مشروع هدم طريق المغاربة وإقامة جسر دائمٍ "إنما يعني أن " جسر باب المغاربة مبنى آيال للسقوط"

  . مكانه قد حصل على الضوء األخضر من المستوى السياسي في الكيان الصهيوني
الهدم رغم حصوله على كّل وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن تأجيل سلطات االحتالل تنفيذ عمليات 

المصادقات الالزمة، كان تعبيرا عن خشيتها أن يؤدي هذا األمر إلى اندالع هبة جديدة في القدس ال 
تُعرف أبعادها، خاصةً وأن هدم جزء من الطريق إلقامة الجسر الخشبي الحالي كان قد أثار ردة فعٍل 

 2007فبراير /ي وعموم الدول العربية واإلسالمية في شباطومظاهرات شعبية حاشدة في الداخل الفلسطين
  . ما دفع االحتالل حينذاك لوقف مشروعه

  15/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   ال يزال يعتقل األطفال الفلسطينيين رغم التعديالت على قانون اعتقال القاصريناإلسرائيليالجيش  .33
أجراها الجيش اإلسرائيلي على قانون اعتقال القاصرين رغم التعديالت التي :  عوض رجوب- الخليل

الفلسطينيين، والتي يرفع فيها سن عرض األطفال المعتقلين في الضفة الغربية على محاكم خاصة من 
  . عاما، فإن أطفاال جرى اعتقالهم بعد التعديالت الجديدة، بحسب محامين مختصين18 عاما إلى 15

ت أن التعديالت الجديدة شكلية وتجميلية، وأن ال فوارق جوهرية بين وأكد هؤالء المحامون للجزيرة ن
  .2009المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الكبار وتلك المختصة بقضايا األحداث، والتي أنشئت أواخر 
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 فإنه يتم اتخاذ -تشرين األول الماضي/الذي أصبح ساري المفعول مطلع أكتوبر-ووفق التعديل الجديد 
إجراءات خاصة ومحاكمة األطفال أمام قضاة مختصين، وعقد اإلجراءات القضائية لهم بشكل منفصل 

  .عن البالغين، وتعيين محام لهم من المحكمة
ر العسكرية، أكد منسق الوحدة القانونية في الحركة وفي حديثه للجزيرة نت من داخل محكمة عوف

 الذي يسمح باعتقال 132 أن التعديالت الجديدة على القانون رقم ،العالمية للدفاع عن األطفال إياد مسك
 عاما شكلية، موضحا أنها تتحدث عن وجود األطفال وحدهم في المحكمة 16ومحاكمة األطفال دون سن 
  .اعة المحكمة، لكن هذا ال يحدث عملياودخول كل طفل منفرد إلى ق

وأكد أن العقوبة لم تختلف بعد التعديالت الجديدة، وأن رفع سن الرشد في العرض على المحاكم الخاصة 
لم ينعكس إيجابا على العقوبة، موضحا أن المحامي يلجأ في معظم القضايا إلى الصفقات لتجنيب األطفال 

  .اكماالعتقال الطويل والمماطلة في المح
  15/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   أمل جمعة من السفر للعالجالمحررةاالحتالل يمنع االسيرة  .34

منعت الحكومة اإلسرائيلية األسيرة المحررة أمل جمعة من السفر الى المستشفيات األردنية : رام اهللا
 جميع األسرى واألسيرات وأبلغ الجانب الفلسطيني بالرفض من قبل المخابرات اإلسرائيلية بحجة أن

  .ممنوعون من السفر حسب االتفاقيات الموقعة مع حركة حماس والجانب المصري
فيما طالب محافظ نابلس اللواء جبرين البكري الحكومة المصرية بالضغط على إسرائيل من اجل السماح 

سيرة جمعة ولكل األسرى لها بالسفر وإجراء العالجات الالزمة وشدد البكري على أهمية تقديم العالج لال
  .المحررين خاصة أن عدداً كبيراً منهم يعاني من عدة أمراض نتيجة االعتقال

  16/11/2011،  الحياة الجديدة، رام اهللا
  

    أبو شرخ يلتقي والديه على جبل عرفةمعاذاألسير المحرر  .35
معاذ أبو شرخ " راروفاء األح"في لحظات مؤثرة التقى األسير المحرر في صفقة : توفيق عبد الفتاح

بوالديه على جبل عرفة خالل تأديته فريضة الحج، في لقاء هو األول منذ أن تم اإلفراج عنه في صفقة 
   . حيث أبعد الى قطاع غزةتبادل األسرى الشهر الماضي

  16/11/2011، 48موقع عرب
  

       استقلوا حافلة للمستوطنين فلسطينيين ستةاعتقال  .36
في  حتالل، أمس، ستة فلسطينيين كانوا يحاولون التنديد بالسياسة اإلسرائيليةاعتقلت شرطة اال: )ب.ف.أ(

وأوضح  .الضفة الغربية عبر استخدامهم حافلة مخصصة للمستوطنين، قبيل وصولهم إلى القدس المحتلة
” حرية“الفلسطينيون الستة، خمسة رجال وامرأة، ويرتدون الكوفية الفلسطينية وقمصاناً قطنية كتب عليها 

األمريكيين في الستينات الذين كانوا يحتجون على ” ركاب الحرية“، أنهم استوحوا مبادرتهم من ”عدالة”و
  .التمييز العنصري في جنوب الواليات المتحدة

  16/11/2011، الخليج، الشارقة
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   الفلسطينيين في سجون السلطة يعتصمون في الخليل غًداالمعتقلينأهالي  .37
في الضفة الغربية المحتلة، إلى " رابطة الشباب المسلم"و" ي المعتقلين السياسيينلجنة أهال"دعت : الخليل

احتجاجا على تصعيد حملة "، وذلك )17/11(اعتصام يقام على دوار ابن رشد يوم غد الخميس 
  ".االستدعاءات واالعتقاالت السياسية التي نفذتها األجهزة األمنية بالتزامن مع اقتراب لقاء المصالحة

إلى أن يتم إنهاء ملف االعتقال "أكد أهالي المعتقلين على أنهم سيواصلون فعالياتهم االحتجاجية و
  ".السياسي، وإطالق الحريات بشكل نهائي، قبل نقاش أي ملف سياسي بين حركتي حماس وفتح

  16/11/2011قدس برس، 
  

  نذ فرض الحصار على غزةالحرب للمرة األولى مب بإدخال مواد لبناء مصانع دمرت تسمح "إسرائيل" .38
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس الثالثاء بإدخال مواد بناء لصالح : غزة ـ أشرف الهور

مشاريع بناء خاصة في قطاع غزة ألول مرة منذ فرضها حصارا محكماً على القطاع قبل أكثر من أربع 
ائع إلى قطاع غزة أن الجانب وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البض .سنوات

 شاحنة أسمنت وحديد بناء، كجزء من الدفعة األولى من مواد البناء إلعادة 35اإلسرائيلي أدخل يوم أمس 
  .إنشاء عشرة مصانع تم تدميرهم في الحرب األخيرة على قطاع غزة

  16/11/2011، القدس العربي، لندن
  

  ينة اإلسرائيلية كمخالفات مرورية الفلسطينيون دفعوا مليون دوالر للخزالسائقون .39
كشف معهد أبحاث اقتصادي فلسطيني النقاب عن أن السائقين الفلسطينيين دفعوا عبر البنوك : رام اهللا

نحو مليون ( مليون شيكل 3.7الفلسطينية فقط، مخالفات مرورية إلى السلطات اإلسرائيلية تبلغ قيمتها 
  . 2011) يوليو( وتموز 2008) سبتمبر(ل ، خالل الفترة الواقعة ما بين أيلو)دوالر

  16/11/2011قدس برس، 
  

  "الميراث"تتحدث عن أهم قضايا المرأة الفلسطينية " حق وإسوارة" مسرحية .40
» نساء تحت الضوء«بعد تجاربها التمثيلية العديدة على خشبة المسرح، من بينها :  تغريد عطا اهللا-غزة 

مسرح «على خشبة » حق وإسوارة«اإلخراجي األول بعنوان ، تقدم بيان شبيب عملها »حكاية منى«و
المسرحية مستوحاة من قصص واقعية عدة حدثت في رام اهللا، وتتعلق بواحدة من . في رام اهللا» عشتار

هذا العمل . أهم قضايا المرأة الفلسطينية الحرجة، أي حقها في الميراث حسب التشريعات اإلسالمية
عه، يذكّر بأحقية المرأة في إرثها الشرعي مثلها مثل الرجل، ويدين استبدال الحقوقي الفني الفريد من نو

  .»اإلسوارة«حصتها في الميراث بمقابل زهيد، رمز له العمل بـ 
  16/11/2011، االخبار، بيروت

  
   بمناسبة اليوم العالمي للتسامحتنظمان معرضا" ت والشبكة العربيةمركز رام اهللا للدراسا" .41

مركز رام اهللا للدراسات «، ينظّم )نوفمبر/ شرين الثاني ت16( باليوم العالمي للتسامح احتفاالً: غزة
اليوم فعالية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف » الشبكة العربية للتسامح«و» وحقوق اإلنسان

مبدأ ترسيخ ثقافة التسامح داخل المجتمع الواحد، وضمان حق اآلخر في التعبير عن رأيه، وترسيخ 
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ونفّذت . الفعالية عبارة عن معرض يضم مجموعة بوسترات تدعم مفاهيم التسامح. المواطنة لدى األفراد
هذه البوسترات مجموعة من الفنانين من قطاع غزة والضفة، بعد خضوعهم لورش عديدة تعرف مفاهيم 

طاهر المصري تكمن في أهمية االحتفال بهذه المناسبة بنظر المسؤول في المركز  .التسامح اإليجابية
إال أن الكاتب سمير . المساهمة في تخليص المجتمع الفلسطيني من الفكر األحادي، وتقبل تعدد الثقافات

زقوت يرى أن هذه الفعالية تحديداً تستثمر سياسياً على نحو يهدف إلى دعم فكرة التسامح مع 
  .اإلسرائيليين على حد تعبيره

  16/11/2011، االخبار، بيروت
  

   الفلسطينيين في معرض الشارقة الدولي للكتابلألسرىاإلنجازات األدبية  .42
بمعرض الشارقة الدولي الثالثين  للكتاب، الذي يفتتح أبوابه " مؤسسة فلسطين للثقافة"تشارك : الشارقة

بدولة اإلمارات " إكسبو الشارقة"، ويستمر على مدى عشرة أيام، وذلك بمركز )16/11(اليوم األربعاء 
  ".في حب الكلمة المقروءة"العربية المتحدة، والذي سيحمل شعار 

وتطرح مؤسسة فلسطين في هذا المعرض مجموعة مما أنتجه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي من فنون أدبية مختلفة، حيث أن من بين أصحاب هذه األعمال األدبية أسرى أفرج عنهم 

  .ة قبل نحو شهرضمن صفقة التبادل األخير
تأتي ضمن سعيها الدائم لمواكبة الحركة "أن مشاركتها في المعرض " مؤسسة فلسطين للثقافة"وتؤكد 

الثقافية العربية ومحاولتها تأمين وصول الكتاب الفلسطيني ألكبر شريحة من القراء العرب في كافة 
  ".األقطار العربية الشقيقة

" هكذا سلم هؤالء بيت المقدس للفرنج الصليبيين"من أهمها كتاب وتشارك المؤسسة بإصداراتها الجديدة و
لمؤلفه " مدينة بيت المقدس في العصر اإلسالمي األول"لمؤلفه الباحث الدكتور عمار النهار، وكتاب 

  .الباحث الدكتور أسامة األشقر
أيامه، مع اإلشارة إلى وسيشمل المعرض العديد من الفعاليات الفكرية والثقافية المتنوعة التي ستمتد طيلة 

  . دولة42 دار نشر تمثل 900أن المعرض سيضم أكثر من 
  16/11/2011قدس برس، 

  
  عودة إلى المفاوضاتألزمة السالم في الشرق األوسط هو ال الوحيدالبديل : العاهل األردني .43

يـة نـشرت امـس      اهللا الثاني في مقابلة مع صحيفة التايمز اللندن         عبد العاهل األردني قال  :  بترا –لندن  
 كان المجتمع الدولي قلقا حيال الفلسطينيين، وكان البديل الوحيد العمل معا لدفع طرفي النزاع               هالثالثاء، أن 

  .للعودة إلى طاولة المفاوضات
 .والحقيقة إنه لم يتحقق شيء في هذا الجانب، وكانت كل فكرة تطرحها أية دولة تجد الرفض والـصدود                 

  .البعض في التحرك، وكان موقف بريطانيا متميزاومنذ ستة أسابيع فقط بدأ 
والمـسألة  . لقد ضغط االتحاد األوروبي فعال على اإلسرائيليين والفلسطينيين ليعودوا إلى طاولة الحـوار            

  .اآلن بين يدي الجمعية العمومية، لكن كان يمكن التعامل معها قبل حلول تشرين األول
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لقد تواصلنا مسبقا، لكنني لم أتحـدث       : ، قال عاهل األردن   حالية التعامل مع الحكومة اإلسرائيلية ال     وحول
ومع  .مع رئيس الوزراء منذ وقت ليس بالقليل ألنني أعتقد أنني لم أر ما يثبت جدية الحكومة اإلسرائيلية                

  .ذلك فإننا نتواصل معهم، وقد بدأوا يدركون مدى خطورة المشكلة
 ملتزمة بالفعل بحـل     "إسرائيل"وما لم تكن     ."إسرائيل" إن استمرار غياب عملية السالم يحد من خيارات       

الدولتين، حسب ما قاله لي دبلوماسي غربي أخيرا، ولو استمرت إسرائيل بسياستها الحالية، فإنها سـتجد                
  .أن حليفها الوحيد المتبقي في العالم هو الكونغرس األمريكي

 تطلق بسهولة سباق تـسلح نـووي فـي          يمكن لطموحات إيران النووية أن    وأضاف العاهل األردني أنه     
وقد كانت تقارير وكالة الطاقة الذرية الدولية مؤذيـة          .الشرق األوسط، وسيكون ذلك كارثيا علينا جميعا      

 والواليات المتحدة لديهما دائما خطة عسكرية، ولكني لم أسمع في األيام           "إسرائيل"جدا إليران، وأعتقد أن     
  . في األخذ بالخيارات العسكريةالماضية ما يوحي لي أن البعض جدي

16/11/2011، الدستور، عّمان  
  

  تستنكر حفريات االحتالل واالعتداء على مقبرة مأمن اهللا"  لشؤون القدسالملكية": األردن .44
 كنعـان فـي     عبـد اهللا   قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس أمس          : بترا -  أيمن الحنيطي  - عمان

ت اإلسرائيلية لم تتوقف منذ احتاللها لمدينة القدس عن االعتـداء علـى   إن السلطا"تصريح صحفي أمس   
المقدسات اإلسالمية والمسيحية وعلى السكان واألرض وكل مقومات الحياة الفلسطينية للمدينـة وأهلهـا              

  ".الصامدين
ـ          على أضرحة الموتى يعتبر تعدياً    " متحف التسامح "وأضاف أن شروع سلطات االحتالل ببناء ما يسمى ب

  صارخاً يستوجب تحرك المجتمع الدولي كله إليقافه، 
16/11/2011، الغد، عّمان  

  
  يعلن االستنفار العام في صفوفه استعداداً لحرب وشيكة" حزب اهللا": السياسة الكويتية .45

ـ     :بيروت السيد حسن نصر اهللا بتدحرج الحرب على مـستوى         " حزب اهللا "اقترنت تهديدات األمين العام ل
بتنفيذ الحزب الستنفار عـسكري كامـل      , حال شن اي هجوم عسكري على سورية أو إيران        المنطقة في   

  .لجميع قواته ووحداته الصاروخية
وهي تعني وقـف    , أعلن التعبئة العامة في صفوفه    " حزب اهللا "أن  " السياسة"¯وكشفت معلومات خاصة ل   

 كما أعطيـت األوامـر لكبـار        ,اإلجازات لجميع مقاتليه واستدعاء اآلالف من عناصره غير المتفرغين        
  . المسؤولين باالختفاء كما في حاالت الحرب

, وخصوصاً الوحدات الصاروخية  , وضعت مختلف الوحدات القتالية في حالة تأهب شديد       , إضافة إلى ذلك  
 12والتي تعني تحضيرها لتكون جاهزة لإلطالق خـالل     " ب"التي وضعت في مرحلة الجهوزية المسماة       

  .صدور األمر بذلكساعة منذ لحظة 
إذ كان الحزب يعتقـد أن    , 2006وأوضحت المعلومات أن هذا اإلجراء لم يكن قد اتخذ قبيل حرب يوليو             

وهي المهلة التي تتطلبها مهمة     , وقد استغرق إعداد الوحدات الصاروخية آنذاك ثالثة أيام       , الحرب لن تقع  
  .لوضعها في الخدمة, يقة تحت األرضإخراج راجمات ومنصات الصورايخ من مخابئها الحصينة والعم
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فإن استعدادات الحزب للحرب بدأت قبل أسابيع وقد الحظ الجيش اإلسـرائيلي ذلـك              , ووفقاً للمعلومات 
وأشرك للمرة األولى طائرات حديثة ومتطـورة       , فكثف من طلعات طائراته االستطالعية في سماء لبنان       

كثف من استعداداته في    " حزب اهللا "ولكن  , ت استطالع دقيقة  تستخدم عادة أثناء المعارك لتنفيذ عمليا     , جداً
  .األيام األخيرة التي تلت خطاب نصر اهللا

يتحفظون كما في السابق وصاروا يتكلمـون عـن         " حزب اهللا "ولفتت المعلومات إلى أنه لم يعد مسؤولو        
 أن إسرائيل لن تغـامر      بالرغم من كل ما يقال من     , خيار الحرب وكأنها واقعة خالل أيام أو أسابيع قليلة        

  ".حزب اهللا"ألنها تدرك حجم ردة الفعل التي ستواجهها من جانب , بشن حرب ضد لبنان
16/11/2011، السياسة، الكويت  

  
   المتحدة في لبنان بالوكالة قلق من التهديدات ضد القوات الدوليةلألممممثل األمين العام  .46

ن بالوكالة روبرت وتكنز عن قلقه من التهديـدات ضـد           أعرب ممثل األمين العام لألمم المتحدة في لبنا       
  .ومن خروق الجيش السوري لألراضي اللبنانية) اليونيفيل(القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان 

ما زلنا قلقين على أمن قوات اليونيفيل علمـا         ", أمس, بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي     , وقال وتكنز 
  ".إال أننا مدركون للتهديدات المستمرة ضد القوات الدولية, خيراًأنه لم تحدث أية حوادث أ

لالستقرار الذي يسود جنوب لبنان في الفترة األخيرة رغم بعض الحوادث القليلـة             "وأعرب عن سروره    
المسألة األساسية المتعلقة بالجانب اإلسرائيلي فهي استمرار الخـرق الجـوي           "مضيفاً ان   , "التي ال تذكر  
كما لم يتم إحراز أي تقدم لجهة تسليم الـشطر         , التي لم تخف وتيرته لألسف    ,  لألجواء اللبنانية  اإلسرائيلي

  ".الشمالي لقرية الغجر للسلطات اللبنانية
16/11/2011، السياسة، الكويت  

 
  "باب المغاربة" لجمعية استيطانية ترخيصاً من أجل هدم "إسرائيل"منح تنتقد  العربيةالجامعة  .47

انتقدت الجامعة العربية منح الحكومة اإلسرائيلية الضوء األخضر .): ب.ف.أ( الحياة، -قاهرة رام اهللا، ال
 اليهودية اليمينية االستيطانية ترخيصاً من أجل هدم تلة باب "صندوق تراث حائط المبكى"لجمعية 

القوات المغاربة المؤدية إلى المسجد األقصى المبارك، وذلك بهدف بناء جسر عسكري كبير يمكّن 
وحذر السفير محمد صبيح من أن  .واآلليات العسكرية اإلسرائيلية من اقتحام المسجد األقصى المبارك

هذا القرار الخطير يمثل خطوة تصعيدية تنذر بعواقب وخيمة ألنها تمس بالمسجد األقصى المبارك في "
يل لثنيها عن هذا القرار يونيسكو والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائ"الـوطالب صبيح  ."شكل خطير

ومطالبتها بالحفاظ على جميع المعالم التراثية واألثرية للمدينة المحتلة باعتبار ذلك من واجبات الدولة 
  ."المحتلة تجاه معالم تراث وتاريخ الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتالل اإلسرائيلي

  16/11/2011الحياة، لندن، 
  

  وثيقة بشأن القدسويكشف عن إعداده ... "باب المغاربة "شيخ األزهر يحذر من خطورة هدم .48
 من خطورة المخططات اإلسرائيلية ، شيخ الجامع األزهر، أحمد الطيب.حذر د: العزب الطيب - القاهرة

 منه، وأكد ضرورة التصدي لهذه الرامية لهدم طريق المغاربة المؤدي للمسجد األقصى والذي يعد جزءاً
 خالل استقباله أمس وفد الحملة ،وقال الطيب .وب يرفع شأن شعوبنا ودولناالمخططات بعمل جاد ودء
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 إنه بصدد صياغة وثيقة بشأن القدس يتفق عليها كل رموز األمة من ،الشعبية لمقاومة تهويد القدس
مسلمين وأقباط وأحزاب ونقابات وجماعات ورموز، وإلى إنشاء مركز ثقافي تحت إشراف األزهر لهذا 

ير مقرر دراسي لتعزيز المعرفة ببيت المقدس والمقدسات اإلسالمية في فلسطين الغرض، وتقر
واالحتالل والمخاطر التي يتعرض لها، وأضاف أنه سيوجه كذلك نداء لزعماء الدول العربية واإلسالمية 

  .التخاذ موقف إزاء هذه الخطوات التصعيدية من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
 إن التهويد اإلسرائيلي فاقد للشرعية القانونية، وناشد كل ، رئيس الحملة،د عمارة محم.ومن جانبه قال د

  .أحرار العالم مناصرة الحق العربي في تحرير القدس
  16/11/2011الشرق، الدوحة، 

  
   تنفي اتهامات إسرائيلية بعدم سيطرتها على سيناءمصر .49

رئيس أركان  حافظ شمال سيناء، ما زعمهنفى اللواء عبد الوهاب مبروك، م:  أيمن محسن- شمال سيناء
 إلقامة بنية تحتية إرهابية لتنظيمات  الجنرال بيني جانتس بأن سيناء أصبحت مرتعاًاإلسرائيليالجيش 

وجود " صدى البلد"ونفى مبروك في تصريحات خاصة لـ . تنطلق من قطاع غزة"إسرائيل"معادية ألمن 
 . بان سيناء تحت قبضة السلطات األمنية واألمن مستتبكداًتنظيمات إرهابية أو للقاعدة في سيناء، مؤ

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل على حماية الحدود المشتركة مع قطاع غزة، وكذلك تعمل قوات األمن 
واتهم مبروك ما وصفه بأياد خفية تعمل  ."إسرائيل"المركزي دون أي معوقات على حماية حدودنا مع 

 والدليل أن التصريحات اإلسرائيلية جاءت متزامنة مع وجود إشاعات خطف على إشاعة الفوضى بسيناء
  ".جبل الحالل"نساء وأطفال بالعريش مع تزامنها بتفجير الغاز وترويج فكرة وجود القاعدة في 

  15/11/2011، ، القاهرةاإلخباري" صدى البلد"موقع 
  

  "ميدايز"منتدى  وتركيا على هامش "إسرائيل"وساطة مغربية بين  .50
من مصادر مطلعة أن رئيس القسم " كود " موقع علم: مهدي برادة،علي الطنجاوي - باريس ،طنجة

الذي سينظم  السياسي لوزارة الخارجية اإلسرائيلية سيشارك في منتدى ميدايز التابع لمعهد أماديوس
 عليها وفق معطيات حصلت.  الجارينوفمبر/ تشرين الثاني 19 و16 ما بين المغربيةبمدينة طنجة 

فإن مشاركة المسؤول السياسي في حكومة بنيامين نتنياهو لن تقتصر على المشاركة فقط، بل هناك " كود"
حمد دافوتوكلو، من وزارة أوساطة لوزارة الخارجية المغربية لعقد لقاء بين المسؤول اإلسرائيلي و

يركز على األزمة السورية، إن هذا اللقاء، إذا ما عقد، س" كود"ـوقالت مصادر ل. الخارجية التركية
  .ويتوقع أن يشارك فيه مسؤول من المجلس االنتقالي المعارض بسوريا

أن المعهد أماديوس استغل الحملة االنتخابية الجارية الستدعاء ليس دعاة السالم " كود"وعلمت 
  .اإلسرائيليين بل أعضاء من الحكومة اليمينية اإلسرائيلية

  15/11/2011، البيضاءالدار ، موقع كود االلكتروني
  

   من هنا ينطلق بعون اهللا فتح القدس:يةتونسال لرئاسة الحكومة "النهضة" مرشح .51
 األمين العام ،ص كلمة ألقاها حمادي الجبالين التونسية اليومية "المغرب" نشرت صحيفة .):ب.ف.أ(

وعلق ، تونسي في سوسة مسقط رأسه في الساحل الشرقي ال13/11 األحدالتونسي يوم لحزب النهضة 
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حضور األخت من فلسطين هذه إشارة ربانية، من ": على حضور ضيفة فلسطينية االجتماع الشعبي قائالً
هنا ينطلق بعون اهللا فتح القدس إن شاء اهللا، من هنا بدأت الثورة العربية ومن هنا انتصر الشعب 

  .لذي نشرته الصحيفة، بحسب نص كلمته ا"التونسي ومن هنا الفتح بعون اهللا، تأكدوا إخواني
  16/11/2011الحياة، لندن، 

  
   وتحجيم أمريكا"إسرائيل"اتحاد مصر وإيران كفيل بمحو تجبر : نجاد .52

ي بين مصر  محمود أحمدى نجاد عدم وجود خالف سياس اإليرانيأكد الرئيس: حاورته حنان شومان
 يحاول دائماً الذيتعمر هو الغرب المس" إلى أن" اليوم السابع" وأشار إلى أن في حوار مع ،وإيران

الوقيعة بيننا وبث الشك والخوف فيما بيننا ألنه متأكد أن وحدة مصر وإيران كفيلة بمحو وجود إسرائيل 
من منطقة الشرق األوسط وتحجيم هيمنة أمريكا وغيرها من الدول االستعمارية، ودعينا ننتظر قليالً 

  ."فاأليام القادمة ستثبت ما أقول
  15/11/2011، القاهرة، اليوم السابع

  
   وموعده تقررهما إيراناإنهاؤه بدء الحرب لكن طريقة انتستطيع "إسرائيل"و أمريكا: طهران .53

 تحدث األمين العام للمجلس األعلى لحقوق اإلنسان في إيران، : نزار عبود-  خاص بالموقع،نيويوك
ن في مقر بعثة بالده لدى األمم المتحدة محمد جواد الريجاني أمام نخبة من المراسلين الغربيين واإليرانيي

هناك الحكومة . إن ما يجري هناك ينقسم إلى ثالثة أقسام"في نيويورك، عن الوضع في سوريا فقال 
ومؤيدوها من جهة، ومعارضة على رأسها اإلخوان المسلمون الذين يدعمون حركة حماس في فلسطين، 

.. ودول أخرى وهؤالء متورطون في أعمال عنفوهناك أطراف أخرى مدعومة من الواليات المتحدة 
  ."وندعم خيارات الشعب السوري.. ونحن ضد أي تدخل خارجي في سوريا

وتوقع الريجاني أن تستمر العالقة مع سوريا في المستقبل إذا ما وصل اإلخوان إلى السلطة، ألن عالقة 
سياساتنا قامت على دعم " إيران باإلخوان المسلمين، سواء في مصر أو في سوريا، جيدة، مضيفاً

وأبدى تفاؤالً بمستقبل المنطقة . "الديموقراطيات من خالل التعاطي مع الشعوب على أسس إسالمية
  .وثوراتها، لكون األنظمة السابقة كانت تقمع األحزاب اإلسالمية

تطيع ببساطة وإذ استخفّ بالمخططات األجنبية المستهدفة لبالده، قال الريجاني إن الواليات المتحدة تس
  ."لكن طريقة إنهاء الحرب وموعده تقررهما إيران فقط"بدء الحرب ضد إيران مع إسرائيل، 

  16/11/2011األخبار، بيروت، 
  

  وفدان تضامنيان إندونيسي ومصري في غزة .54
قالت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة إن وفدين أحدهما تضامني إندونيسي واآلخر فني مصري  :غزة

وذكرت المصادر أن الوفد اإلندونيسي مكون من ثالثة مهندسين . غزة عبر معبر رفحدخال قطاع 
  .وأوضحت أن الوفد األندونيسي سيعمل على تطوير مستشفى الشيخ زايد. وصحفية

 دخل غزة وفد فني مختص بالكهرباء من أجل إصالح محوالت الكهرباء في القطاع ورفع قدرتها كما
  .الستيعاب طاقة أكبر

  16/11/2011، الشارقة، الخليج
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   تدين إصابة قنصلها في غزة بغارة إسرائيليةباريس .55

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية القصف الجوي اإلسرائيلي على موقع الشرطة البحريـة فـي منطقـة                
السودانية شمال قطاع غزة فجر أمس، والذي أدى إلى استشهاد شـرطي فلـسطيني وإصـابة أربعـة                  

  . نهم قنصل فرنسا في القطاع وزوجته وابنتهمافلسطينيين آخرين، بي
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن قنصل فرنسا في قطاع غزة مجـدي شـقورة،                 

وتابع المتحـدث الفرنـسي     . أصيبوا خالل غارة جوية إسرائيلية    )  عاما 13(وزوجته وابنتهما التي تبلغ     
  ". ف تذكر فرنسا بالضرورة البالغة لتجنب إلحاق أذى بالمدنيين وأضا... تدين فرنسا تداعيات الغارة"

 15/11/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  بلير يحث نتنياهو على تحرير أموال الضرائب الفلسطينية .56
قالت مصادر إسرائيلية أمس الثالثاء، إن مبعوث اللجنة الرباعيـة الدوليـة            :  برهوم جرايسي  -الناصرة

بلير، حثّ رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو على تحرير أمـوال الـضرائب    للشرق األوسط، توني    
الفلسطينية التي تحتجزها حكومته، وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، كون األموال فلسطينية واحتجازهـا             

 .يخلق أزمة مالية في السلطة الفلسطينية
 16/11/2011، الغد، عّمان

  
   ضحية األزمة االقتصاديـةالصناعة العسكرية اإلسرائيلية .57

في أعقاب األزمة العالمية وخصوصا مظاهرها األوروبية صـار الحـديث عـن أزمـة               : حلمي موسى 
ومن الجائز أن عجز الحكومة اإلسرائيلية عن تنفيذ توصـيات لجنـة            . اقتصادية في إسرائيل أمرا شائعا    

طى والدنيا فـي إسـرائيل سـيفاقم        ترختنبرغ التي درست سبل تقليص اآلثار السيئة على الطبقتين الوس         
وهـي  » البقرة المقدسة «غير أن أحد أهم انعكاسات األزمة االقتصادية يتعلق بأثرها على           . األمور قريبا 

ومعلوم أن صراعات كبيرة دارت بين المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع من           . ميزانية الدفاع اإلسرائيلية  
ارة المالية من جهة أخرى حول حصة األمن مـن الكعكـة            جهة والمؤسسة االجتماعية واالقتصادية ووز    

حوالي (ومعروف أن الوضع انتهى مؤقتا إلى قرار بتقليص ميزانية الدفاع بثالثة مليارات شيكل              . العامة
  .مما ترك عواقب على الصناعات العسكرية اإلسرائيلية)  مليون دوالر800

نبرغ والقرارات الحكومية الالحقة بتبنيها قادت      وأشارت الصحف اإلسرائيلية إلى أن توصيات لجنة ترخت       
وقالـت إن الـصناعات العـسكرية       . إلى توقع إلغاء عدد هام من المشاريع الخاصة بالتصنيع العسكري         

اإلسرائيلية تبدو حاليا بوصفها الخاسر األكبر من توصيات لجنة ترختنبرغ حيـث تعـاظم القلـق مـن                  
 على تمويل سلسلة من المشاريع االقتصادية بعـد تخفـيض           المصاعب التي ستواجه قدرة وزارة الدفاع     

  .ميزانيتها
ومنذ اللحظة األولى إلعالن قرار تقليص الميزانية العسكرية انشغلت وزارة الدفاع اإلسرائيلية بفحـص              

وكان بين أول القرارات وقـف الطلبيـات        . الجوانب التي يمكن اقتطاع مبلغ الثالثة مليارات شيكل منها        
وبحـسب المجلـة    . مات تسليحية بعضها يعتبر مركزيا في الرؤيـة األمنيـة اإلسـرائيلية           لشراء منظو 
فإن وزارة الدفاع أبلغت مؤخرا الصناعات العسكرية نيتها تقليص مشروع العربات           » ميمون«االقتصادية  
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، وهو المشروع الذي نجم عن الخطة الطارئة للدروس المستخلصة مـن حـرب لبنـان               »نمر«المدرعة  
ولم يساعد في ذلك واقع نقل إسرائيل لقسم من انتاج هذه المدرعات قبل عامين إلى أميركا بقصد                 . ةالثاني

األولـى  » النمور«ففي العام المقبل سيستلم الجيش اإلسرائيلي       . االستفادة من التمويل األميركي العسكري    
. كافا في وسـط إسـرائيل  التي أنتجت بعض مكوناتها في الواليات المتحدة وأرسلت لخط انتاج دبابة مير    

وشددت المجلة على أنه من الواضح أن الجيش لم يمتلك القدرة المالية للتزود بمئات المدرعات من هـذا                  
  .النوع والتي كانت مدرجة ضمن قائمة المشتريات

وفضال عن ذلك فإنه في العام المقبل ستتقلص ميزانية المشتريات المحلية لمشروع دبابة ميركافـا مـن                 
ـ صنع إسر   مصنع ضـالع  200 مليون شيكل، األمر الذي سيؤثر على  450 مليون شيكل إلى     200ائيل ب

في نتانيا الذي يوفر للدبابة     » أوردان«وبين هذه المصانع التي ستتأثر مصنع       . في انتاج الدبابة اإلسرائيلية   
ومـة الـسيطرة   التي تنتج منظ » ألبيت«التي تنتج المدفع، و   » تاعس«نوعا متطورا من الفوالذ الخاص، و     

وقد أعيد وضع المشروع بأسره تحت الدراسـة فـي لجنـة يرأسـها              . على السالح في الدبابة، وغيرها    
  .الجنرال احتياط عمانويل سكال

االحتجاج «عن أحد مدراء الصناعات العسكرية اإلسرائيلية قوله إن         » يديعوت احرونوت «ونقلت صحيفة   
فالجيش اإلسرائيلي ال يـستطيع     . ثمنا لتقليص ميزانية األمن   االجتماعي محق، لكن الناس ال تفهم أن ثمة         

حينها فإن المتضرر هـو     . تقليص تدريباته، أو رواتب جنوده، أو غذاء الجنود أو مرتبات العوائل الثكلى           
وعـرض هـذا    . »الصناعات العسكرية، والتي هي أيضا مشغل كبير للعمال، خصوصا في الـضواحي           

فالمصنع الذي تلقى دفعة كبيرة مع انطالق مـشروع         : موذجا كالسيكيا بوصفه ن » أوردان«المدير مصنع   
 في متسبيه رامون في النقب، وهذا رقم يقل عن نصف عديد            30 عامال، بينهم    240ميركافا يشغل حاليا    

ولذلك فإن أي تقليص إضافي في طلبيات ميركافا سيخفض عديد العمال إلـى             . عماله في ذروة المشروع   
وباإلجمال فإن عدد من يعملون في الصناعات العسكرية اإلسرائيلية اليوم ال يقـل             . رما دون الخط األحم   

  . ألف شخص30عن 
يـديعوت  «وفي اآلتي عدد من المشاريع غير السرية التي تضررت من تقليص ميزانية الدفاع، علما بأن                

  :تحظر نشرهاذكرت أن قائمة المشاريع المتضررة أكبر بكثير، لكن الرقابة العسكرية » أحرونوت
وحتى بعد أن تقرر حاجة إسرائيل الحالية إلـى         . »رفائيل«وهي من مشاريع شركة     » القبة الحديدية  «-

 بطارية اعتراض صواريخ لحماية الدولة فإنه ليست هناك تواريخ محددة لطلبيات جديدة عدا طلبيتين               13
  .إسرائيليتين بتمويل وزارة الدفاع وأربع طلبيات بتمويل أميركي

 أقمارها  1995وإسرائيل تستخدم منذ العام     . ، وهو من انتاج الصناعات الجوية     »أفق«القمر الصناعي    -
ورغم . الخاصة للتصوير والتي أثبتت أهميتها في توفير معلومات استخبارية نوعية وتقريبا وقت حدوثها            

الصناعات الجوية ال   ذلك فإنه حتى في األيام التي يتصاعد فيها الحديث عن ضربة عسكرية إليران فإن               
  .تملك حاليا سوى عقد النتاج قمر صناعي واحد

ويريد الجـيش اإلسـرائيلي توسـيع    . »ألبيت«من دون طيار وهي من انتاج شركة    » هرمس« طائرة   -
 المستخدمة في أغـراض هجوميـة       450منظومة هذه الطائرات غير المأهولة وخصوصا طراز هرمس         

وال يبدو في األفق أن هنـاك طلبيـات         . قاومة الفلسطينية في قطاع غزة    وبينها تنفيذ اغتياالت لنشطاء الم    
  .جديدة

  16/11/2011، السفير، بيروت
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   وإطالق انتفاضةالفلسطينيةحل السلطة  .58

  منير شفيق
ف، من مجلس األمن قبول دولة فلـسطين التـي          .ت.قيادة م -كان ال بد من معارضة طلب سلطة رام اهللا        

  .، عضواً في هيئة األمم المتحدة1967 أو ما سمي حدود 1948حددت بخطوط الهدنة للعام 
 يقدم اعترافاً مجانياً    1967فتحديد حدود دولة فلسطين بحدود      . وذلك من خالل االستناد إلى موقف مبدئي      

ـ           وهـو  . مـن فلـسطين   % 78بحدود دولة الكيان الصهيوني في تلك الحدود أي االعتراف باغتصابه ل
 بعيد جداً، حق عودة الالجئين إلى الديار الفلسطينية التي هجـروا منهـا فـي                يضعف، أيضاً، وإلى حد   

  .1967وذلك باالدعاء أن دولة الفلسطينيين في حدود . 1948
، وكان مجلـس األمـن قبـل        "اسرائيل" كانت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة حددت اعترافها بدولة          

مع االشتراط بإعادة الذين هجروا     . 1947 لعام   181ي قرار   عضوية تلك الدولة ضمن الحدود المحددة ف      
 األمر الذي يجعل طلب عـضوية       1948من قراهم ومدنهم وبيوتهم نتيجة حرب اغتصاب فلسطين العام          

 بمثابة تقديم تنازل مجاني من هيئة األمم من خـالل االعتـراف بحـدود               1967دولة فلسطين في حدود     
، وألنه يخـالف    1947 لها العام    181 فلسطين عما أعطاه قرار      من أرض % 24للكيان الصهيوني تزيد    

ميثاق هيئة األمم الذي ال يعطي الجمعية العامة أو مجلس األمن الحق بتقسيم أراضي أي بلد من البلـدان                   
  . أو تقرير مصيرها على الضد من إرادة شعبها

ـ               ستطع قيـادة سـلطة رام اهللا       على أن النتيجة التي أفشلت الطلب المذكور في مجلس األمن، حين لـم ت
ف تأمين تسعة أصوات، قدمت نصراً مجانياً لنتنياهو وأوباما اللذين عارضا التقـدم بمثـل ذلـك                 .ت.وم

  . الطلب
يتركز على حصر موضـوع     " دولة فلسطين "كان الدافع من قبل نتنياهو وأوباما لمعارضة طلب عضوية          

وهو ما قبلـت بـه      .  لضمها 1967 األرض المحتلة في     وذلك النتزاع المزيد من   . الدولة في المفاوضات  
وهي اآلن تهرب إلى مجلس األمن بدالً من االعتراف بفشل          . قيادة سلطة رام اهللا وتفاوضت على أساسه      

ومن ثم لم تكن معارضة الطلب من قبل نتنياهو وأوباما ألسباب تتعلق            . المفاوضات والرهان على أميركا   
وهو الذي حصل من خالل التقـدم       . حتواه قدم تنازالً جديداً معلناً السرائيل       فم. بالطلب من حيث محتواه   

بالطلب فلماذا ال يطالب نتنياهو بالمزيد وكيف له أن يرضى به ما دام محمود عباس مصراً على العودة                  
و للمفاوضات وسالم فياض يتمادى بقمع أي تحرك شعبي باتجاه االنتفاضة أو الصدام بحواجز االحتالل أ              

  . المستوطنين
وبهذا يكون التقدم بذلك الطلب شكل فضيحة تكتيكية سياسية ولم يقتصر على فضيحته المبدئية وتفريطـه                

  .بحق الشعب الفلسطيني بكل فلسطين من النهر إلى البحر
تتمثل الفضيحة التكتيكية السياسية بعدم التحقق مسبقاً من عدد األصوات التـي سـينالها الطلـب عنـد                  

 وهو أمر بدهي ال يجوز الحطأ فيه ألن ضمان األصوات التي سينالها يمكن أن يحدد سلفاً، وال                  التصويت
يترك األمر للمجهول ألن الذي حدث عندما لم يستطيعوا تأمين األصوات التسعة التي يحتاجها الطلـب،                

  .كان التبرع بنصر تكتيكي سياسي لكل من نتنياهو وأوباما
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الطلب اعتبروه خطوة تحدّ ألميركا إذ سيجبرها علـى اسـتخدام الفيتـو ممـا               كثيرون ممن أيدوا تقديم     
سيحرجها ويزيد من فضيحتها الداعمة إلسرائيل ضد المواقف الفلسطينية والعربية والرأي العام العـالمي              

  .األمر الذي جعلهم يغضون النظر عن التنازل المبدئي الذي تضمنه الطلب، مقابل إحراج أميركا
 هذا االعتبار تهاوى بسبب اإلدارة الفاشلة لمن تقدموا بهذا الطلب فلم يتحقق إحراج ألميركـا                ولكن حتى 

وال عزلة لحكومة نتنياهو حين انفجر الطلب على قاعدته حتى قبل التصويت ووضع على رف مجلـس                 
تكون قد األمن ليأكله التراب إلى جانب القرارات التي صدرت عن مجلس األمن وهيئة األمم من دون أن                 

  .فشلت حتى في نيل األصوات الضرورية لصدوره
ومرة أخرى بدالً من أن يعترف محمود عباس بهذا الفشل الفاضح كما لـم يعتـرف مـن قبـل بفـشل                      
اإلستراتيجية التي تبناها في رهن القضية الفلسطينية للتسوية والمفاوضات، ووضعها تحت رحمة أميركا،             

تالل والمستوطنات والمستوطنين من خـالل      حاستهدف حماية قوات اإل   وقد ظن أن التنسيق األمني الذي       
  .أجهزة األمن التي أنشأها دايتون سوف يقنع الكيان الصهيوني بالتفاهم معه

  . مع قوات االحتالل" التنسيق األمني"تأملوا جيداً في عبارة 
 مع اتفاق أوسلو وتداعياته     هل يجوز أن يبقى الوضع الفلسطيني على حاله بعد التجربة الطويلة          : والسؤال

سالم فياض في اتفاق التنـسيق األمنـي واالرتهـان للتـسوية            -واألخطر مع استراتيجية محمود عباس    
والمفاوضات وصوالً لدويلة فلسطينية مسخ مقابل تنازالت أساسية عن الحق الفلسطيني بكـل فلـسطين               

  ؟)1968ف .ت.ميثاق م(وعن حق العودة وعن استراتيجية الكفاح المسلح لتحرير فلسطين 
يجب أن يستقيل محمود عباس، ويحّل السلطة، فيترك فصائل المقاومة لتتحد من جديـد              : الجواب ببساطة 

  .على أساس برنامج المقاومة واالنتفاضة واالستمساك بكل الثوابت والحقوق
  16/11/2011، المستقبل العربي

  
   في القانون الدوليالتحريرالوضع القانوني لمنظمة  .59

  نيس فوزي قاسمأ
حين يكون الحديث عن القانون الدولي، فإنه يكون من المفهوم اننا نتحدث عـن القـانون الـذي يحكـم                    

ورغم ان هـذا    . اي ان الدولة هي الشخص الرئيس في القانون الدولي        . العالقات بين الدول ذات السيادة    
 غير الدول وذلك اعتباراً من بـدايات        القول ما زال صحيحاً، االّ انه تخلّى رويداً رويداً ألشخاص آخرين          

القرن الماضي، حيث احتلت المنظمات الدولية، مثل عصبة االمم المتحدة، اوضـاعاً كأشـخاص مـن                
اشخاص القانون الدولي، ثم اصبحت حركات التحرر الوطني تتقدم على المسرح الـدولي وصـار لهـا                 

ـ           والبروتوكـول  1949ات جنيـف لعـام    حقوق وأوضاع معترف بها في القانون الدولي، وجاءت اتفاقي
، لتمنح مقاتلي هذه الحركات اوضاعاً مميزة في الحماية حقوقاً كمقاتلين وكأسـرى             1977اإلضافي لعام   

  .حرب
إذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى العديد من حركات التحرر الوطني وال سيما األفريقية منها، فإن منظمة                 

 اكثر المواقع تقدماً وأبرزها، لدرجة انه يمكن القـول إن           -لت تحتل    وال زا  -التحرير الفلسطينية احتلت    
وضع منظمة التحرير في المسرح الدولي هو أقرب ما يكون إلى وضع دولة من دون ان تنجز وضـع                   

وللقيادات التاريخية للمنظمة ان تفخر بهذا االنجاز الفريد الذي انفردت به المنظمـة             . الدولة ذات السيادة  
  .انهاعن سائر اقر



  

  

 
 

  

            29ص                                     2321:                العدد16/11/2011األربعاء  :التاريخ

 14/10/1974ففي  . فعلى المستوى الدولي، احرزت منظمة التحرير انجازات في غاية االهمية والتأثير          
وجهت الجمعية العامة لالمم المتحدة الدعوة للمنظمة لالشتراك في المناقشات التي تجري حول القـضية               

تقريباً منحتها االمم المتحدة صفة     وبعد ذلك بخمسة اسابيع     . الفلسطينية، باعتبارها ممثالً للشعب الفلسطيني    
، ليس في جلسات الجمعية العامة فحسب، بل في جميع المؤتمرات التي تعقد تحـت إشـراف                 »مراقب«

في حوالى سـبع    » مراقب«وهكذا احتلت المنظمة موقع     . االمم المتحدة، والمنظمات الدولية المنبثقة عنها     
 اليونسكو والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من        عشرة منظمة منبثقة عن االمم المتحدة، مثل منظمة       

  .المنظمات
، حدث تطور ذو مغزى تاريخي بالنسبة إلى منظمة التحرير، اذ وجه مجلـس االمـن                4/12/1975في  

دعوة للمنظمة لحضور المناقشات الجارية في المجلس حول الغارات االسرائيلية على مخيمات الالجئـين        
مـن اجـراءات    ) 37(وقد تم توجيه الدعوة على سند مـن المـادة           .  ذاك العام  الفلسطينيين في لبنان في   

ليست ممثلـة   » دوله«والفرق بينهما ان االولى مخصصة لدعوة       ). 39(المجلس وليس على اساس المادة      
اي ان الدعوة كانت توجـه      . على دعوة أشخاص  ) 39(او عضواً في مجلس االمن، بينما تقتصر المادة         

، صدر قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة بمـنح           7/7/1998وفي  . »دولة«ر وكأنها   لمنظمة التحري 
المنظمة حق تقديم مشاريع قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن من دون حق التصويت، وهذا تطور               

  .»دولة«آخر يحمل في طياتة االقتراب كثيراً من معاملة المنظمة وكأنها 
، فإن إنجازات منظمة التحرير كانت اكبر من تلك االنجازات على المـستوى             اما على المستوى اإلقليمي   

، في جامعة الدول العربية، ثـم       1976الدولي؛ اذ انها اصبحت عضواً كامل العضوية، اعتباراً من عام           
اصبحت عضواً على قدم المساواة مع الدول االخرى، في مؤتمر دول عدم االنحياز ومنظمـة المـؤتمر                 

إنجازات منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن مقتصرة على المستوى السياسي والديبلوماسـي،            و. االسالمي
فهي عضو كامل العـضوية فـي       . بل توسعت لتشمل مجاالت اقتصادية وثقافية ومالية وعسكرية كذلك        

ن الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية وصندوق النقد العربي، وفي اتفاقية الترانزيـت بـي             
، 1981، وفي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم اعتبـاراً مـن عـام               1977الدول العربية لعام    

  . وفي العديد من االتفاقيات العربية1981واالتفاقية العربية لصيد االسماك عام 
ز  حيث اسـتطاعت إحـرا     1969وفي المجال العسكري، وقعت اتفاقية القاهرة مع الحكومة اللبنانية عام           

 في أثر ما يسمى بمعـارك ايلـول، ومـع           1970تقدم لمصلحة المقاتلين الفلسطينيين، ومع االردن عام        
، حيث ضمنت رحيل قواتها من لبنان الى تـونس، كمـا انهـا              1982عام  ) بشكل غير مباشر  (اسرائيل  

 تـاريخ   425استجابت لطلب االمين العام لألمم المتحدة بوقف العمليات العسكرية في اثر صدور القرار              
  . الخاص بجنوب لبنان19/3/1978

كما احرزت المنظمة اعترافات دبلوماسية مع اكثر من مئة دولة في مختلف القارات، وتراوحـت هـذه                 
االعترافات بين اعترافات كاملة بما في ذلك الحصانات واالمتيازات المقـررة لبعثـات الـدول، وبـين                 

االعالن العـام   « ما ذكرتة وزارة الخارجية االميركية في        وتجدر االشارة هنا الى   . اعترافات اقل مستوى  
، حيث اعتبرت الوزارة مكتب منظمة التحرير في واشـنطن          21/6/1994الصادر بتاريخ   » 2035رقم  

لمنظمة تمثل إقليماً او هيئة سياسية ومنحت امتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب قوانين            » بعثة اجنبية «
ا تتمتع بوضع مراقب لدى االمم المتحدة وتمارس نشاطاً في العالقات الدوليـة             الواليات المتحدة باعتباره  

  .باسم ذلك اإلقليم او الهيئة السياسية
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هذه النجاحات الباهرة لمنظمة التحرير الفلسطينية تم إحرازها في الوقت الذي كانت المنظمـة تتمـسك                 
 الميثاق يعلن ان اهداف منظمة التحرير       وكان ذاك ) 1968وتم تعديلة عام    (،  1964بميثاقها الصادر عام    

هو التحرير الكامل لفلسطين التاريخية وعودة الفلسطينيين الذين هجروا من اراضيهم وديـارهم قـسراً،               
، وقرر الميثاق ان اعالن بلفور وصك االنتداب        ) من الميثاق  26 و 9المواد  (وممارسة حق تقرير المصير     

 19المـادة   ( هي وثائق باطلة وال أثر لها        1947مم المتحدة عام     الصادر عن اال   181وقرار التقسيم رقم    
. وظلّت منظمة التحرير ممثلة للشعب الفلسطيني داخـل االراضـي المحتلـة وخارجهـا             ). من الميثاق 

  .واعتبرها الفلسطينيون ممثلة لمشروعية نضالهم وتعبيراً عن هويتهم الوطنية
ففي ذلك العام، اعلن المجلـس      . لتنازلي لهبوط منظمة التحرير   ، بدأ العد ا   1974االّ انه اعتباراً من عام      

الوطني الفلسطيني الثاني عشر ان المنظمة سوف تقيم سلطة وطنية على اي ارض تنسحب عنها اسرائيل                
، اعلن المجلس الوطني الفلسطيني التاسـع       1988وفي عام   .  وكان هذا هو المؤشر االول للعد التنازلي       –

 الصادر عن االمـم     181دولة فلسطين طبقاً لقرار التقسيم      » اعالن استقالل «سمى  عشر من الجزائر ما ي    
ثم جاء المؤشر الثالـث     . هو المؤشر الثاني للعد التنازلي    » اعالن االستقالل «وكان  . 1947المتحدة عام   

، حيث تحولت منظمة التحرير من منظمة ثورية تمأل سمع العـالم الـى              1993في اتفاقيات اوسلو لعام     
قاول من الباطن لسلطة االحتالل، ذلك ان اتفاقيات اوسلو ألقت على منظمة التحريـر بكـل الواجبـات      م

وقد بلغت اتفاقيات اوسلو حتى اآلن ثماني اتفاقيات، لـم          . وااللتزامات من دون ان تمنحها أياً من الحقوق       
او اي تعبير يشير الى     » استقالل، حق تقرير المصير، انسحاب من اراضٍ محتله       «يرد في اي منها كلمة      

ان المنظمة تمثل شعباً يقع تحت االحتالل، بل العكس، ال زالت اسرائيل تمارس دور المـانح وصـاحبة                  
إن االسرائيليين يمنحون الفلسطينيين ما منحنا      «: المكارم التي عبر عنها شمعون بيرس في مذكراتة فقال        

وفرضـت اتفاقيـات    . »وطن قومي في فلسطين    «إياه البريطانيون في اعالن بلفور قبل سبعين عاماً أي        
اوسلو على منظمة التحرير ان تعدل ميثاقها كي يتواءم مع استحقاقات تلك االتفاقيات، وهكذا تـم عقـد                  

 إن التعـديالت التـي طلبتهـا    - قيل آنئذ– حيث  1996مؤتمر في غزة للمجلس الوطني الفلسطيني عام        
وهناك مطاعن جدية على شرعية ذلـك       . الميركي بيل كلينتون  اسرائيل قد تم انجازها بحضور الرئيس ا      

  .االجتماع
ثمة من يتشبث بالطلب الذي تقدمت به قيادة المنظمة لالنضمام الى االمم المتحدة في سبتمبر الماضـي،                 

والظن ان  .  ستكون حبل النجاة للقضية الفلسطينية     - فيما لو تمت بنجاح      –باعتبار ان انجاز هذه الخطوة      
ليس االّ اداة ضغط على اسرائيل كي تعـود إلـى           ) مع الدعاء له بالنجاح في اي حال      (هذا المسعى   مثل  

فقد قال الرئيس محمود عباس في مؤتمر السفراء الفلسطينيين الذي عقد في اسطنبول فـي               . المفاوضات
ا امـام   وكرر األقـوال نفـسه    . مطلع الصيف ان خياره االول واألخير مع االسرائيليين هو المفاوضات         

فإذا كان هـذا  . 23/9/2011المجلس االستشاري لحركة فتح، وأمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ         
هو الخيار الوحيد للقيادة الفلسطينية فإن النتيجة المنطقية تكون ان التوجه لألمـم المتحـدة لـيس االّ اداة                 

نضمام للمنظمة الدولية ليس استراتيجية     اي ان طلب اال   . ضغط على االسرائيليين للعودة الى المفاوضات     
في خدمة القضية الوطنية، بل هي أقرب الى صالة االستسقاء، حيث يبتهل الرئيس ابو مازن الى اهللا ان                  

  !!!يهدي اإلسرائيليين ويعودوا إلى المفاوضات
. لرماد في العيـون   اذا كان هذا االستنتاج صحيحاً، فإن ما تردده بعض القيادات الفلسطينية ليس إالّ ذراً ل              

اذ قال بعضهم إن قبول فلسطين عضواً في االمم المتحدة سوف يضع حداً لمقولة اسرائيل إن االراضـي                  
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لكن هناك العشرات من القرارات الصادرة      . الفلسطينية ليست اراضي محتلة بل هي اراضٍ متنازع عليها        
ينية، بما فيها القدس الـشرقية، هـي        عن مجلس االمن والجمعية العامة تكرر وتؤكد ان االراضي الفلسط         

وجاء الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار حاسماً في هـذا             . اراضٍ فلسطينية محتلة  
 والحدود الـشرقية لفلـسطين      1949األمر، واعتبر االراضي الفلسطينية الواقعة ما بين خط الهدنة لعام           

  .قدس الشرقيةوهذا يشمل ال» اراضٍ محتله«االنتداب هي 
ويردد البعض ان قبول فلسطين عضواً في االمم المتحدة سوف يؤكد على حّل الدولتين بل يحمـي هـذا                   

وهذه مقولة أشد سذاجة من سابقتها، ذلك ان المستعمرات االسـرائيلية           . الحل من التجاوزات االسرائيلية   
ة لقيام دولـة عليهـا، اذ تـم اآلن          وجدار الفصل العنصري لم يتركا من االراضي الفلسطينية ارضاً قابل         

تقطيع أوصال االراضي المحتلة بحيث ال توجد هناك وسيلة لتواصل جغرافي بين جنوبي الـضفة مـع                 
  يتحدث عنها المفاوض الفلسطيني؟» دولتين«فأي . شمالها وال بين الضفة الغربية وقطاع غزة

بدأت حين تخلّت المنظمـة عـن ثوابتهـا    ان سلسلة االنحدارات التي اصابت منظمة التحرير الفلسطينية       
الوطنية كما عبر عنها ميثاقها، وقد تم استدراجها الى التنـازالت جـراء أفكـار بعـض المستـشرقين                   
الفلسطينيين وسماسرة الدبلوماسية االميركية، ولم يدرك قادة المنظمة ان اميركا مـا دخلـت ارضـاً االّ                 

  .بوتافسدتها وجعلت ثوابتها أوهى من بيت العنك
  15/11/2011، السفير، بيروت
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  داود كتّاب
إذا كانت محاولة القيادة الفلسطينيية الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في األمـم المتحـدة قـد                 ?

  .يقيونأظهرت شيئاً فإنها أظهرت مرة أخرى من هم أصدقاء الفلسطينيين الحق
كان من الواضح أن الواليات المتحدة، على رغم خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما في وقت سابق،                

وهذا ال يتعلق فقـط بواشـنطن والبريطـانيين         . لن تتحرك في أي اتجاه من شأنه أن يزعج اإلسرائيليين         
ن أن يكونوا أصدقاء حقيقيـين      بل أيضاً بالفرنسيين الذين ما زالوا بعيدين ع       ) توني بلير وديفيد كامرون   (

  .للشعب الفلسطيني
من المؤكد أن الرئيس الفرنسي، نيكوال ساركوزي، يريد أن يبقي العالقات التجارية الفرنسية مع العـالم                

ولكن عندما  . العربي، لذلك يبحث عن فرص اللتقاط الصور مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس            
طينية على المحك الحقيقي في مجلس األمن، امتنع مقيم قـصر اإلليزيـة             وضعت الصداقة الفرنسية الفلس   

  .عن التصويت الى جانب الدولة الفلسطينية
فالذهاب إلـى   . ولئن كشفت محاولة األمم المتحدة نفاق الغرب فإنها أشارت إلى تراجع مرحلتين مهمتين            

ل عقدين في مدريد وشـهدت اتفاقـات        األمم المتحدة أشار إلى الفشل التام لعملية التفاوض التي بدأت قب          
أوسلو، كما كشف الفشل اآلني في مجلس األمن عن عجز المجتمع الدولي في تنفيذ مبادئ االمم المتحدة                 

  .حول حقوق الشعوب في تقرير مصيرها
. طلب الرئيس محمود عباس مؤخراً من كبار مستشاريه أن يضعوا استراتيجية لما بعد األمـم المتحـدة                

لقـد تمـت    . البعض، فإن االستراتيجية الجديدة لن تحتوي على خيار حل السلطة الفلسطينية          ولخيبة أمل   
  .مناقشة هذه الفكرة كثيراً ويبدو ان هناك اجماعاً في القيادة على عدم حل السلطة



  

  

 
 

  

            32ص                                     2321:                العدد16/11/2011األربعاء  :التاريخ

الفكرة التي تكررت في وقت سابق والتي كررها مؤخراً صائب عريقات، والتي تدعو إلى حل الـسلطة                 
فأنصار هذه الفكرة يشعرون أنها     . رمي المفاتيح في ملعب اإلسرائيليين، لم تتم الموافقة عليها        الفلسطينية و 

ثمـن اسـتمرار   ) حرفيـاً ومجازيـاً  (سوف تخلط االوراق من خالل إجبار اإلسرائيليين على أن يدفعوا           
 في القيادة على أن     وفي حين أن هذه الفكرة تبدو جيدة من الناحية النظرية إال أن هناك اجماعاً             . االحتالل

فهي سوف تنهي مكاسب بناء الدولة المؤسـساتية التـي          . آثارها ستكون كارثية على الشعب الفلسطيني     
  .تحققت في العقدين الماضيين

ال يمكن ألمة تقاتل من أجل االعتراف بها ضـد          . ما يستطيع الفلسطينيون القيام به هو النظر إلى الداخل        
لقد اتخذت خطوات هامة في     .  القوى القيادية العالمية أن تكون منقسمة      احتالل عسكري أجنبي مدعوم من    

هذا الشأن عندما وقّع كل من عباس وخالد مشعل على اتفاق المصالحة في القاهرة الـصيف الماضـي،                  
يجب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتفق عليها وأن يجـرى  . والحاجة اآلن هو أن يتم تنفيذ هذا االتفاق   

  .لالنتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكنالتحضير 
فاالتفـاق  . وعلى االستراتيجية الوطنية من أجل التحرير أن تُناقش وأن يتم االتفاق عليها ومن ثم تنفيذها              

  .في شأن سياسة المقاومة أمر ممكن اآلن بخاصة أن مسار المفاوضات والتدويل قد فشل
قد يترجم البعض هذا المصطلح ليعنـي مقاومـة         .  أن يكون له معان مختلفة     إن مصطلح المقاومة يمكن   

وإذا ما تمت الموافقة    . عنيفة في حين أن آخرين يجادلون بأنه يمكن أن تكون هناك مقاومة شعبية العنفية             
  .على المعنى األخير فإنه سيتطلب تضافر الجهود بهدف انجاح العمل

ة وتحركات شعبية واسعة لتوجيه رسالة واضحة من شعب تعب من           فالمقاومة الشعبية تتطلب وحدة حقيقي    
والتركيز على مثل هذا اإلجراء من شأنه أن يهدف إلى تحرير وتطوير مناطق فـي الـضفة                 . االحتالل

الغربية، تلك الموضوعة تحت السيطرة اإلدارية واألمنية اإلسرائيلية الكاملة والتي يشار إليها بالمنـاطق              
ازية يجب أن تمارس كل وسائل المقاومة الالعنيفة الممكنة لضمان عدم بناء مزيـد       وفي صورة مو  ). ج(

  .من المستوطنات على األراضي الفلسطينية
وفي الوقت نفسه، ومع المقاومة الشعبية المحلية، يجب تصعيد حملة دولية لمقاطعة ووقف االسـتثمارات               

ول العالم ومن كافة األطياف االنـضمام إلـى         فيجب على الفلسطينيين واصدقائهم ح    . الدولية في اسرائيل  
لقد تم إسقاط حكومة البيض في جنـوب أفريقيـا          . جميع أنواع التضامن لبدء حملة عالمية ضد إسرائيل       

  .نتيجة لحملة دولية من هذا القبيل
يجب أن  إن العدد الكبير من الدول الداعمة للدولة الفلسطينية والعدد الكبير من المنظمات الشعبية العالمية               

وقد أظهـرت القيـادة     . يشكل رسالة قوية ضد استمرار االحتالل اإلسرائيلي وضد األنشطة اإلستيطانية         
وفاجأ عباس الكثيرين بعزيمته أمـام      . الفلسطينية تصميماً والتزاماً بالوفاء لرغبة شعبها من أجل التحرير        

طينيين مما أدهش كثيرين من قـادة       فال الضغوط السياسية وال المالية نجحت ضد الفلس       . الضغوط الهائلة 
العالم وفضح عدم قدرتهم أو رغبتهم للوقوف في وجه إسرائيل على رغم اإلختالف علناً مـع حكومـة                  

  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو
وقـت  يجب أن يعزز هذا الثبات عند اعتماد أية استراتيجية مستقبلية، فالتكتيكات األميركية والحرمان الم             

لقد تم تقليص نفوذ واشنطن إلى حد كبير بعد حادثـة األمـم             . لدعم الفلسطينيين قد ارتدت ضد أصحابها     
المتحدة على رغم أن الكونغرس أشار مؤخراً إلى أنه سيفي بإلتزاماته التـي سـبق ان قُـدمها للـسلطة                 

  .الفلسطينية



  

  

 
 

  

            33ص                                     2321:                العدد16/11/2011األربعاء  :التاريخ

م الحقيقيين للوصول إلى الهدف النهائي      يحتاج الفلسطينيون اآلن إلى االعتماد على أنفسهم وعلى أصدقائه        
  ?. المتمثل في إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل

 16/11/2011، الحياة، لندن
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