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   إلى االعتراف بفلسطينحاد األوروبي وواشنطن االتالبرلمان األوروبي يدعو .1
دعا البرلمان األوروبي في ستراسبورج شرقي فرنسا أمـس األول، دول االتحـاد األوروبـي               : وكاالت

وقال في قرار اعتمد    . والواليات المتحدة إلى االعتراف بفلسطين ودعم طلب عضويتها في األمم المتحدة          
نـدعو الـدول    “ نـوفمبر المقبـل،      28 األميركية المقرر عقدها يوم      برفع األيدي تمهيداً للقمة األوروبية    

األعضاء والواليات المتحدة إلى االستجابة لطلب الفلسطينيين المشروع في أن يكونوا ممثلين كدولة فـي               
كما دعاها إلى ممارسة ضغوط على الحكومة اإلسرائيلية حتى تتراجـع عـن حرمانهـا     . ”األمم المتحدة 

لفلسطينية من أموال عائدات الضرائب والجمارك المجباة في األراضي الفلـسطينية رداً            السلطة الوطنية ا  
  . ”اليونيسكو“على فوز فلسطين بعضوية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

  19/11/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

    " العضوية" ترحب بدعوة البرلمان األوروبي لمنح فلسطين  الفلسطينيةالسلطة .2
أثنى صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الجمعة : أشرف الهور -غزة 

على دعوة البرلمان األوروبي لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة باالستجابة للطلب الفلسطيني 
' صديقة'وي دوال أوروبية بالحصول على عضوية كاملة باألمم المتحدة، فيما انتقدت الدكتورة حنان عشرا

  .المتناعها عن دعم طلب العضوية
، متمنياً بان تستمع الدول األوروبية وواشنطن لـ 'التاريخية والهامة'ووصف عريقات هذه الدعوة بـ

جهة لها وزن على '، مشيراً إلى أن البرلمان األوروبي يعد 'صوت النواب األوروبيين جيداً، وتتبناه'
  .'مستوى العالم

ار عريقات في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إلى أنه آن الوقت حتى تتغير السياسة وأش
  .'ألنه ال يمكن أن تبقى رهينة بما يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو'األمريكية 

ال من الواليات وجاءت تصريحات بعد أن دعا البرلمان األوروبي في قرار أصدره باألغلبية الخميس ك
المتحدة واالتحاد األوروبي إلى دعم طلب الفلسطينيين في نيل العضوية الكاملة باألمم المتحدة، كما دعا 
  .كذلك إلى ممارسة الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية للتراجع عن احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية

إلى جانب واشنطن كل من فرنسا وبريطانيا وكان من بين الدول التي لم توافق على الطلب الفلسطيني 
وألمانيا، وفي هذا السياق أبدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية أسفها خالل اجتماعها 

باالمتناع ' الصديقة'بعض الدول األوروبية التي وصفتها بـ'أمس مع سفراء االتحاد األوروبي من قرار 
  .يةعن التصويت لصالح العضوية الفلسطين

وأكدت على إصرار منظمة التحرير المضي في مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في األمم 
، الفتة إلى أن القيادة تنسق مواقفها 'تحتفظ بحق التوجه إلى األمم المتحدة'المتحدة، وأكدت أنه القيادة 

  .وخطواتها مع جميع األطراف والدول العربية واألصدقاء األوروبيين
راوي إسرائيل المسؤولية عن إفشال الجهود الدولية لدفع العملية السياسية قدماً، باإلضافة إلى وحملت عش

بدالً من توحيد طاقاتها إلنهاء االحتالل وردع إسرائيل، 'فشل الواليات المتحدة األمريكية وبعثرة جهودها 
وطالبت المجتمع . 'لدوليووقف االستيطان، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ضمن قواعد القانون ا

محاسبة إسرائيل ومساءلتها على تعطيلها المسار السياسي وخروقاتها وانتهاكاتها 'الدولي وأوروبا بـ 
  .'المباشرة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي
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نريد أن نرى الدور الخاص ألوروبا أكثر تأثيراً وفاعلية '، مضيفة 'دور متميز'كذلك طالب أوروبا بلعب 
  .'نطقة الشرق األوسط، وعليكم اتخاذ مواقف وتحركات عاجلة وواضحةفي م

إلى ذلك، أكدت على انه ال يوجد قرار سياسي رسمي بحل السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن السلطة تعد 
نتاج نضال طويل للشعب الفلسطيني، والحفاظ على وجودها وتعزيز مكانتها من شأنه تقوية الشعب '

 المؤسسات في مواجهة السياسات اإلسرائيلية التي تعمل على تقويض السيادة الفلسطيني وبناء
  .'الفلسطينية

  19/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  والقدس عاصمتها1967نريد دولة فلسطينية على حدود عام : احمد يوسف .3
ل هنية اكد الدكتور احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعي :وليد عوض -رام اهللا 

الجمعة بانه جرى التوافق ما بين حركتي فتح وحماس على ان يكون مقر الحكومة ' القدس العربي'لـ
واشار  .الفلسطينية القادمة في قطاع غزة، منوها الى امكانية ان يكون كذلك رئيس الوزراء من القطاع

اسي لكل الفصائل الى انه تم التوافق على برنامج سي' القدس العربي'يوسف في حوار مطول مع 
 1967الفلسطينية بما فيها حركة حماس مبني على اساس اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 

  .وعاصمتها القدس الشريف
واوضح يوسف بأن حركة حماس ستدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيلتقي خالد مشعل 

كاملة لدولة فلسطين في االمم المتحدة، مشيرا االسبوع المقبل في اصراره على الحصول على العضوية ال
  .الى ان عباس سيكون في زيارة لقطاع غزة في القريب العاجل

  19/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

   ومشعلعباسالموضوع السياسي سيهيمن على االجتماع المرتقب بين : مصادر مطلعة .4
جاري بين الرئيس محمود عباس ورئيس اجتماع الخامس والعشرين من الشهر ال :عبد الرؤوف ارناؤوط

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ليس كسابقه من االجتماعات، فهو العملي األول بعد االنقسام 
 سنوات، ويأتي في وقت تحدد فيه القيادة الفلسطينية خياراتها نحو المستقبل بعد تعثّر 4الذي وقع قبل 

  .ع السياسي هو الطاغي على هذا االجتماععملية السالم؛ ما يفرض أن يكون الموضو
وبرز حرص فلسطيني ومصري واسعان على إنجاح اللقاء، وهو ما استدعى عقد سلسلة من االجتماعات 
التحضيرية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة 

حات الصادرة عن الطرفين كانت إيجابيةً وهو ما يندر وباإلجمال فإن التصري. حماس موسى أبو مرزوق
  .أن تتفق عليه الحركتان

إن االجتماعات التحضيرية أفضت إلى تفاهمات ينتظر أن يجري ": األيام"وقالت مصادر مطلعة لـ
ماع من المفضل االنتظار إلى انتهاء االجت": "األيام"وقال األحمد لـ. اإلعالن عنها رسمياً بعد انتهاء اللقاء

  ".ولكن يمكن القول إن األجواء إيجابية ومشجعة
ومن المرجح أن يجري تجديد التأكيد على االتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة في أيار الماضي، 
بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، والذي تعثر تنفيذه بعد أن لم يكن بإمكان الطرفين تجاوز عثرة شكل 

  .المهنية التي جرى االتفاق عليها آنذاكورئيس حكومة الشخصيات 
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انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية وللمجلس : ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى المواضيع وهي
الوطني الفلسطيني في أيار المقبل وتشكيل حكومة كفاءات مهنية وتشكيل لجنة انتخابات مركزية ومحكمة 

  .لخطوات المتعلقة باألمنانتخابات بالتوافق فضالً عن الشروع في ا
ومن المرجح أن يتم اإلعالن في ختام االجتماع عن موعد لعقد اجتماع اللجنة المكلفة إعادة هيكلة وبناء 
منظمة التحرير الفلسطينية وسيكون األول لهذه اللجنة التي جرى االتفاق عليها أصالً في القاهرة في العام 

2005.  
لمتوقع، فإن من المرجح أن يصار إلى تشكيل عدد من اللجان وإذا ما سارت األمور على النحو ا

  .المشتركة وبمشاركة فصائل فلسطينية من أجل وضع ما تم االتفاق عليه موضع التنفيذ
  19/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
  ال قرار سياسياً رسمياً بحل السلطة: عشراوي .5

مة التحرير الفلسطينية، على عدم وجود حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظ. أكدت د: القدس
إن السلطة الوطنية هي نتاج نضال طويل للشعب "قرار سياسي رسمي بحل السلطة الوطنية، وقالت 

الفلسطيني، والحفاظ على وجودها وتعزيز مكانتها من شأنه تقوية الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات في 
  ".تقويض السيادة الفلسطينيةمواجهة السياسات اإلسرائيلية التي تعمل على 

وطالبت عشراوي ، خالل لقاء مع  ممثلي االتحاد األوروبي لدى السلطة الوطنية في مقر االتحاد 
نريد أن نرى الدور الخاص ألوروبا أكثر "األوروبي في مدينة القدس، أوروبا بلعب دور متميز وقالت 

  ". مواقف وتحركات عاجلة وواضحةتأثيراً وفاعلية في منطقة الشرق األوسط، وعليكم اتخاذ
وأبدت عشراوي أسفها خالل االجتماع من قرار بعض الدول األوروبية الصديقة االمتناع عن التصويت 
لصالح العضوية الفلسطينية، وأكدت على إصرار منظمة التحرير المضي في مساعيها للحصول على 

وجه الى األمم المتحدة، وننسق مواقفنا وخطواتنا نحتفظ بحق الت" العضوية الكاملة في األمم المتحدة وقالت
  ".مع جميع األطراف والدول العربية واألصدقاء األوروبيين

وحملت عشراوي إسرائيل مسؤولية إفشال الجهود الدولية لدفع العملية السياسية قدماً، باإلضافة إلى فشل 
تها إلنهاء االحتالل وردع إسرائيل، الواليات المتحدة األميركية وبعثرة جهودها بدأل من توحيد طاقا

ووقف االستيطان، وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ضمن قواعد القانون الدولي، وتبني جدول زمني 
  .لتنفيذ االتفاقات المبرمة

إن المفاوضات ليست هدفاً بحد ذاتها، ولكن وقف النشاط االستيطاني وااللتزام بقواعد القانون "وقالت
ان معنى للعملية التفاوضية، وعلى المجتمع الدولي وأوروبا محاسبة إسرائيل ومساءلتها الدولي سيعطي

  ".على تعطيلها المسار السياسي وخروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لحقوق االنسان والقانون الدولي
ى وتناول االجتماع العديد من القضايا السياسية، حيث قدمت عشراوي عرضاً سياسياً للمستجدات عل

  .الساحة المحلية والدولية
من جهة أخرى، عبرت عشراوي عن الجهود الفلسطينية الملتزمة بتكريس الديمقراطية للوصول إلى 

وتحدثت عن أبعاد العملية الديمقراطية في . الوحدة الوطنية والتمكين الذاتي من خالل إجراء االنتخابات
  .القضية الفلسطينيةالعالم العربي، وآثارها اإليجابية في تعزيز ودعم 

  19/11/2011األيام، رام اهللا، 
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   مليون دوالر100 تطالب بنكين في غزة بضرائب تتجاوز في غزةالحكومة  .6

في غزة حكماً قضائياً ضد مصرفين في قطاع غزة ” حماس“أصدرت محكمة تابعة لحكومة : أ ف ب
، حسب ما أعلن مسؤوالن في هذين يقضي بالزامهما بدفع ضرائب مالية تتجاوز قيمتها مئة مليون دوالر

  .المصرفين، أمس
حكماً “وقال مسؤول في مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني فضل عدم كشف اسمه إن إدارته تسلمت 

 ماليين دوالر من بنكنا 6صادراً عن محكمة بداية غزة التابعة لحكومة حماس بالحجز التحفظي على 
وأضاف أن الحكم يتضمن . ” فلسطين المحدود كضرائب متأخرة مليون دوالر من بنك100وأكثر من 

  .”منع أعضاء مجلس إدارة البنكين من مغادرة غزة“
البنوك العاملة كافة في قطاع غزة ال تدفع الضرائب بناء على “وندد هذا المسؤول بالقرار موضحاً أن 

  .  ”2007 منذ عام قرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعفائها من دفع الضرائب
  19/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "بنيتون"السلطة الفلسطينية قد تقاضي  .7

أعلنت السلطة الفلسطينية أمس، أنها قد ترفع دعوى قضائية ضد شركة المالبس اإليطالية : رام اهللا
على خلفية نشرها صورا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو يقبل رئيس الوزراء » بنيتون«
عدم «ضمن حملة إعالنية للشركة هدفها التشجيع على » قبلة ساخنة«سرائيلي بنيامين نتنياهو اإل

  .»الكراهية
هذه اساءة ويبدو أن شركة «إن » السفير«وقال المستشار السياسي لعباس نمر حماد في تصريح لـ

ه اتخاذ السلطة بنيتون في سبيل أن تروج لنفسها، تتجاوز أي حدود بشكل استفزازي، وهذا يترتب علي
  .»الفلسطينية موقفا منها قد يشمل الجانب القضائي

وتظهر فيها أيضا صور مركبة للرئيس » Un hate«وأطلقت الشركة حملة إعالنية قبل يومين أسمتها 
األميركي باراك اوباما وهو يقبل الرئيسين الصيني هو جينتاو والفنزويلي هوغو تشافيز، وأخرى بين 

 نيكوال ساركوزي والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، وكذلك صورة للبابا بنديكت الرئيس الفرنسي
  .السادس عشر يقبل شيخ األزهر أحمد الطيب

  19/11/2011السفير، بيروت، 
  

  لقاء عباس ـ مشعل يمهد لحوار وطني شامل: الرشقعزت  .8
الرشق إن اللقاء المرتقب عزت » حماس«قال عضو المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

ووفد حركة ) أبو مازن(برئاسة الرئيس محمود عباس » فتح«الجمعة المقبل في القاهرة بين وفد حركة 
برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، سيمهد لعقد حوار وطني شامل يشمل » حماس«

اتيجية وطنية موحدة يتفق عليها القوى والفصائل الفلسطينية في الداخل والشتات من أجل وضع استر
  .الجميع

أنه لن يتم تهميش أي قوى فلسطينية ألن المرحلة الراهنة والتحديات التي تشهدها » الحياة«وأكد لـ 
الساحة تتطلب مشاركة الجميع، معرباًَ عن تفاؤله في التوصل خالل اللقاء إلى توافق وتنسيق في العمل 
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إلى أن تحقيق صيغة توافقية مشتركة للعمل الفلسطيني بين أكبر واستراتيجية وطنية موحدة، الفتاً 
  .فصيلين في الساحة الفلسطينية من شأنه أن يلقي بظالله على الحوار الوطني الشامل المرتقب عقده قريباً

لكننا نتطلع إلى تحقيق إنجاز حقيقي على صعيد ملف المصالحة، ... ال نريد استباق األمور«: وأوضح
لفات األساسية وعلى رأسها الحكومة واإلطار القيادي لمنظمة التحرير بعد إعادة بنائها ومعالجة الم

  .»وتفعيل مؤسساتها وفق معايير وطنية بحتة
وشدد على ضرورة معالجة ملف المعتقلين السياسيين ألنه عنوان مهم من عناوين المصالحة ال يمكن 

اسية حقيقية من خالل وضع برنامج سياسي نسعى إلى تحقيق شراكة سي«: إنجازها من دونه، وقال
  .»إلدارة الشأن الفلسطيني

: وأوضح أنه يعول على هذا اللقاء كثيراً في وضع النواة األولى لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية، وقال
نسعى أيضاً إلى وضع برنامج سياسي إلدارة الشأن الفلسطيني السياسي، خصوصاً في ظل انسداد األفق «

هناك حكومة صهيونية متطرفة تتبنى سياسة «: وقال. مشيراً إلى الحكومة اإلسرائيلية الحالية، »السياسي
: وزاد. »ممنهجة ال تتوقف سواء على صعيد مواصلة بناء المستوطنات أو تهويد القدس الذي ال يتوقف

ستقبل وهذا يتطلب مشاركة الجميع في صوغ الم... لذلك نريد من الكل الفلسطيني تحمل مسؤوليته«
  .»الفلسطيني

  19/11/2011الحياة، لندن، 
  

  البردويل يؤكد أن فياض لم يعد مطروحا لرئاسة حكومة الوحدة .9
أن سالم فياض لم يعد خيارا مطروحا لرئاسة " حماس"أكد صالح البردويل القيادي في حركة : غزة

  .يةحكومة المصالحة، جاء ذلك في مقابلة له ليلة أمس على قناة الحوار اللندن
وقال البردويل أنه تم التوصل إلى ذلك كجزء من االتفاق الذي يعكف على بلورته في القاهرة كل من 
. عزام األحمد رئيس وفد فتح للتفاوض، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

  .والذي أعرب عن أمله بأن يكون جاهزا للتوقيع يوم الجمعة القادم في القاهرة
 أكد البردويل أن االنتخابات، على أهميتها، لن تكون وسيلة كافية إلنهاء االنقسام ولن تقود إلى وحدة كما

وطنية لوحدها، وأن الذي يؤدي إلى ذلك هو تطبيق اتفاق المصالحة كامال بشكل متواز بما في انتخابات 
لمجتمعية، وإطالق سراح المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير، وكذلك المصالحة ا

السجناء السياسيين، وغيرها من النقاط الواردة في اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتي حماس وفتح في 
 .شهر مايو الماضي في القاهرة

  19/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  أبو ليلى يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف النهب اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية .10
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين " أبو ليلى"دعا قيس عبد الكريم : ام اهللار

المجتمع الدولي إلى اخذ دور حقيقي للضغط على حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة من اجل وقف نهب 
د على هذه اإلجراءات األرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير الشرعية عليها، مشدداً على أهمية الر

  .بتصعيد المقاومة الشعبية ضد سلطات االحتالل اإلسرائيلي
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في بيان صحافي، أمس، من مغبة مواصلة سلطات االحتالل استغالل بعض القوانين " أبو ليلى"وحذر 
لصالح مصادرة األراضي وضمها للمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين، وفرض أمر 

ى هذه األراضي بحجة أنها مناطق تدريب عسكرية وضمن احتياجاتها األمنية، في حين ان واقع عل
  .الهدف الحقيقي هو ضمها إلى المستوطنات

وأوضح ابو ليلى ان مصادرة أراض في منطقة غور األردن لم تكن األولى، حيث ان سلطات االحتالل 
 على مبان وعقارات وأراض في القدس كانت قد استغلت ما يسمى قانون امالك الغائبين لالستيالء

  .وغيرها من أنحاء الضفة ووضع يدها عليها
  19/11/2011األيام، رام اهللا، 

   
  الوحدة ستقوي الصف الفلسطيني لمواجهة االحتالل: الجهاد .11

أحمد المدلل، أن حركته لن تكون عائقاً في وجه  بفلسطين" الجهاد اإلسالمي"أكد القيادي في حركة : غزة
بانجازها بأسرع وقت ممكن، من أجل المحافظة على حقوق " حماس"و" فتح"لحة، وطالب حركتي المصا

  . الشعب الفلسطيني
القسم اإلعالمي للجهاد اإلسالمي، إلى ) 18/11(ودعا المدلل في تصريح صحفي أذاعه اليوم الجمعة 

نحن :" لمفاوضات، وقالالثبات على خيار المقاومة، كما حث السلطة على نفض يدها من الرهان على ا
التحرير يحتاج منا كفلسطينيين وفصائل : "دائما ندعو للوحدة ولرص الصفوف لمواجهة المحتل، مضيفا

  ". حية مقاومة على ارض فلسطين أن نثبت على محور الجهاد والمقاومة، بعد فشل خيار المفاوضات
الفلسطيني، بعدم السير خلف خيار وفيما يتعلق بالمفاوضات، طالب المدلل رئيس السلطة، والمفاوض 

  .المفاوضات بعد فشله
  18/11/2011قدس برس، 

  
  جيش ال المستوطنون األكثر انخراطاً في :تقرير لجيش االحتالل .12

نشرته وسائل اإلعالم، أمس، أن مستوطني الضفة ” اإلسرائيلي“أفاد تقرير لجيش االحتالل : ب أ ف
ووفقاً .حدات القتال في جيش االحتالل أكثر من غيرهم الغربية المحتلة ينخرطون بشكل طوعي في و
من مجندي المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها نحو % 61لتقرير إدارة شؤون الموظفين في الجيش فإن 

وكالعادة يؤكد التقرير . ”اإلسرائيليين“من باقي % 2،44 ألف ينخرطون في الوحدات القتالية مقابل 300
 وصلت نسبة 2011وفي عام . عدد الشبان الذين ال يؤدون خدمتهم العسكريةزيادة وصفت بالمقلقة في 

  %. 41بينما وصل الرقم بين اإلناث إلى % 25،1الذكور المتهربين من خدمتهم إلى 
 19/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
   تنشر أجهزة استشعار متطورة لمراقبة سيناء"إسرائيل" .13

عار بطول الحدود المصرية، لمراقبة الحدود، ورصد ما يحدث بدأت إسرائيل بنشر أجهزة استش: الناصرة
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت  . المصريةاألراضيفى سيناء على عمق ثالثة كيلومترات داخل 

  . المصريةاألراضي عمق فياإلسرائيلية أن المخابرات اإلسرائيلية سيكون بوسعها معرفة ما يحدث 
 19/11/2011الغد، عمان، 
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   انطالقًا من أراضيها"إسرائيل"إيران قادرة على ضرب أهداف في : ني إسرائيليمسؤول أم .14

حذّر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى من قدرة إيران على ضرب أهداف في عمق الدولة : الناصرة
  .العبرية انطالقًا من أرضيها، بخالف ما كان في السابق، وذلك في حال تعرضت لهجوم

إن إليران قدرة : "في الجيش اإلسرائيلي إيتاي برون" هيئة االستخبارات"حاث في وقال رئيس قسم األب
، الفتًا النظر إلى أن طهران هددت في الماضي "على إصابة أهداف في إسرائيل انطالقاً من أراضيها

  .بتوجيه ضربات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة جهات ومنظمات تدور في فلكها، حسب تعبيره
إن إيران : "في مؤتمر يعقد بتل أبيب، نشرت اإلذاعة العبرية مقتطفات من تصريحاتهوأضاف برون، 

، مشيراً إلى أن المشروع النووي اإليراني مخصص "تمتلك صواريخ بعيدة المدى من طراز شهاب
  .لألغراض العسكرية، حسب زعمه

 إيران الذي يخشى انزالق موجة تسبب قلقاً شديداً للنظام في"ورأى أن األحداث األخيرة في العالم العربي 
إن السلطات اإليرانية اتخذت إجراءات لكبت االحتجاجات الشعبية : "، وقالت"االحتجاجات إلى إيران

  ".بصورة متواصلة
  18/11/2011قدس برس، 

  
   النيابة اإلسرائيلية تتستر على مستوطن إرهابي:"السالم اآلن"حركة  .15

إلسرائيلية أمس الجمعة، قرار محكمة االحتالل في القدس المحتلة، ا" السالم اآلن" انتقدت حركة :الناصرة
الذي يتجاوب مع نيابة االحتالل، بالتكتم على مستوطن إرهابي نفذ اعتداءات إرهابية على فلسطينيين 
وقوى سالم إسرائيلية، رغم انه ليس قاصرا، وكما يبدو من تلميحات وسائل اإلعالم، فإنه نجل شخصية 

  .طعان المستوطنينمعروفة بين ق
وكان نيابة االحتالل اإلسرائيلية قد اعتقلت المستوطن في أوائل األسبوع الماضي، واعترف بالتهم 

في القدس المحتلة، إضافة إلى توجيهه " السالم اآلن"الموجهة له، من بينها اعتداءات على مسؤولة حركة 
ف أوفنهايمر، وقدمت ضده الئحة اتهام أول من ياري" السالم اآلن"تهديدات بالقتل للسكرتير العام لحركة 

  .أمس الخميس
اإلسرائيلية إن والد المعتقل هاجم مصورة صحيفة في المحكمة قبل عدة أيام، " هآرتس"وقالت صحيفة 

، "هل تعلمين من أنا؟، إنني اعتقلك"وأجبرها على محو الصورة، موجها لها تهديدات مباشرة، كقولك 
السالم "وقالت حركة . ديدات لصحفيين، سعوا لنشر أخبار عن ابنه اإلرهابيكذلك وجه الشخص ذاته ته

في بيانها، إن ذرائع النيابة بالتستر على هوية الجاني واهية وغريبة وليس لها أية مصداقية، خاصة " اآلن
 .وأنه ليس قاصرا، وقالت إن المعتقل يحظى بمعاملة تفضيلية بدون أي تبرير

 19/11/2011الغد، عمان، 
  

  عرضت مساعدة طبية للدبلوماسي الفرنسي في غزة": إسرائيل" .16
عرضت تقديم مساعدة طبية للمسؤول ” إسرائيل“أعلنت سفارة الكيان في باريس، أمس، أن : )ب.ف .أ (

في القنصلية الفرنسية في غزة الذي أصيب األسبوع الماضي مع اثنين من أفراد عائلته في غارة على 
وأوضح المتحدث باسم السفارة يارون غامبورغ أنه على إثر الحادث،  .ية مركز للشرطة الفلسطين
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واتصل مدير دائرة . إلى االتصال على الفور بالمندوبين الفرنسيين ” اإلسرائيلية“عمدت السلطات “
. ” وأعرب له عن أسفه وعرض تقديم مساعدة طبية” إسرائيل“أوروبا رافي شوتز بسفير فرنسا في 

والفلسطينيين أجرى في اإلطار نفسه اتصاالً بالمسؤول ” إسرائيل“ مكتب التنسيق بين مندوب“وأضاف أن 
  . ”تل أبيب“وأكد هذا االتصال مصدر دبلوماسي فرنسي في . ” إسرائيل”ب” الثاني في سفارة فرنسا

 19/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تراجع نسبة المجندين تؤرق قادة الجيش اإلسرائيلي .17
أظهرت مؤشرات التجنيد في صفوف جيش االحتالل اإلسرائيلي، بالنسبة :  جرايسي برهوم-الناصرة

لموسم التجنيد اإللزامي النصف سنوي، أن نسبة الذين تجاوبوا مع نداء التجنيد اإللزامي للشبان والشابات 
تالل ، وهذا ما يقلق قادة جيش االح1990في العام  % 75، مقابل قرابة  %67اليهود، بلغت هذا العام 

والمؤسسة الحاكمة، خاصة على ضوء االرتفاع الحاد في نسبة االصوليين اليهود الذين يحصلون على 
  .اعفاء من منطلقات دينية

، ويستثني القانون 18ويفرض القانون اإلسرائيلي التجنيد اإللزامي على كل شاب وشابة بلغوا سن الـ 
 فرض الخدمة على الشبان العرب 1956 العام ، إال أن قانونا جائرا في48شبان وشابات فلسطينيي 

  .الدروز
من الذين يشملهم التجنيد االلزامي تجاوبوا مع النداء،  % 67وحسب المعطيات التي نشرت أمس، فإن 

، وحسب المعطيات للعام الحالي فإن  %64 إلى 2014ويتوقع الجيش أن تهبط هذه النسبة في العام 
  .من الشابات اليهوديات لم يتجندوا هذا العام % 41من الشبان اليهود وقرابة  % 25.1

من مجمل المطالبين بالتجنيد هم من االصوليين اليهود المتشددين  % 13.4فبالنسبة للشبان، فقد ظهر أن 
 عاما، ويقول الجيش إن هذه النسبة 63وحصلوا على اعفاء بموجب أمر خاص قائم منذ ) حريديم(دينيا 

، إذ في ذلك العام فإن نسبة الذي حصلوا على اعفاء لكونهم شبان 1992عام تضاعفت ثالث مرات منذ ال
ويتوقع الجيش ارتفاع نسبة هؤالء  % 9.6 كانت نسبة هؤالء 2006، وفي العام  %4.9حريديم كانت 

  .وبوتيرة عالية في السنوات المقبلة
نية، رغم انه يجنح نحو الذي يرفض الصهيونية من منطلقات دي" الحريديم"كما هو معروف فإن جمهور 

اليمين السياسي في السنوات األخيرة، يرفض الخدمة العسكرية في جيش االحتالل ألسباب دينية عقائدية 
محضة وليس ألسباب سياسية، وتصدر تباعا تقارير إسرائيلية تعبر عن القلق من االرتفاع الحاد في نسبة 

 % 1.4، مقابل  %3ت، فإن نسبة تكاثرهم تصل إلى الحريديم، بفعل التكاثر الطبيعي، إذ حسب التقديرا
  .بين جمهور العلمانيين اليهود

من المطالبين بالتجنيد حصلوا على اعفاء ألسباب نفسية،  % 6.3أن  ويظهر أيضا من معطيات الجيش،
بسبب ماض جنائي وحوالي  % 3وهذا مسار تهرب واضح من الجيش، حسب ما قالته تقارير سابقة، و

  . بسبب تواجدهم في الخارج، بمعنى مهاجرينآخرين % 3
، وقال جيش االحتالل إن  %41أما بالنسبة للشابات، فإن نسبة اللواتي لم تجندن هذا العام بلغت قرابة 
من مجمل الفتيات، مقابل  % 35الغالبية الساحقة من هؤالء يدعين أنهن متدينات، ويجري الحديث عن 

يدعين التدين زورا، بهدف االفالت  % 7ديرات الجيش فإن قبل نحو خمس سنوات، وحسب تق % 31
من الخدمة العسكرية، إذ جرت قبل نحو عامين حملة خاصة للكشف عن هؤالء الشابات، وظهر مثال أن 
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، وكذلك أيضا "تدينهن"عارضات أزياء لمالبس البحر كن قد حصلن على اعفاء من الجيش بسبب 
  .مانية، وانطلقت في حينه حملة لمالحقة هؤالءلعامالت وناشطات في مجاالت فنية وعل

أما بالنسبة للشبان العرب الدروز، فإن كل التقديرات تشير إلى أن نسبة تجنيدهم مستمرة في الهبوط، 
رغم عدم ظهور معطيات واضحة أمس، إال أن هذا تبين من تراجع نسبة الذين يقبلون على الوحدات 

إن نسبة الذين تجندوا من الشبان العرب الدروز قبل عامين كانت القتالية، وحسب معطيات شبه رسمية، ف
، فمنهم من يحصل على اعفاء من منطلقات دينية وآخرين مرضية، وآخرون يختارون المواجهة 48

  .والمثول أمام المحاكم العسكرية رافضين الخدمة، ويسعى الجيش للتكتم على هذه الظاهرة المتزايدة
 على الرغم من تراجع نسبة المجندين، إال أن نسبة المقبلين على الوحدات وقالت معطيات الجيش، إنه

القتالية ترتفع باستمرار، والحظ محللون االرتفاع الحاد في نسبة المستوطنين الذين يتوجهون إلى وحدات 
وبموازاة ذلك، فإن نسبة . من المجندين المستوطنين يختارون وحدات قتالية % 61قتالية، ويظهر أن 

ترتفع باستمرار )  حسب التسمية-التيار الديني الصهيوني(متدينين الليبراليين دينيا والمتشددين سياسيا، ال
  .وخاصة في مدارس وكليات الضباط

 19/11/2011الغد، عمان، 
  

  من ضرب إيران " إسرائيل"إذا لم يتوصل لحل حول البرنامج النووي فلن نمنع : واشنطن .18
العبرية، في عددها الصادر أمس ' يديعوت أحرونوت'مت صحيفة زع: زهير أندراوس -الناصرة

الجمعة، نقالً عنة مصادر أمنية وسياسية في كٍل من تل أبيب وواشنطن أن الواليات المتحدة األمريكية 
أبلغت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، عبر وسطاء، أنّه إذا لم يتم التوصل إلى حٍل حول برنامجها 

ة النوويعسكري إدارة الرئيس أوباما لن تتمكن من منع إسرائيل من توجيه ضربة المثير للجدل، فإن 
مؤلمة للبرنامج النووي في طهران، وذلك مع بداية فصل الربيع في السنة القادمة، أي بعد شهر آذار 

  .المقبل) مارس(
ب جدا من المنظومة العسكرية في وقال المحلل للشؤون العسكرية في الصحيفة، أليكس فيشمان، المقر

الدولة العبرية إن الرسالة األمريكية إليران هي بمثابة تهديد أخير، الفتًا إلى أن اإلدارة في واشنطن 
تسعى إلى حل قضية إيران النووية بالوسائل الدبلوماسية، ولكن التجديد في هذه السياسة أن األمريكيين 

 السياسة والذي ينتهي في الربيع القادم، وبالتالي فإن الرسالة األمريكية حددت وضعوا جدوالً زمنيا لهذه
بموجبه فإن األشهر القادمة هي بمثابة فرصة أخيرة، ذلك أنّه بعد انتهائها ) Dead Line(موعدا أخيرا 

لعراقية ومعرفة ستكون القوات األمريكية قد انسحبت من العراق، وبالتالي لن تتمكن من مراقبة األجواء ا
من يمر من الطائرات الحربية من فوق العراق، على حد تعبير المصادر األمنية اإلسرائيلية، ولفت 
 البرنامج النووي جميع الخيارات ضد باراك أوباما أكد على أن الرئيس األمريكي المحلل فيشمان إلى أن

الخيار العسكري، وزعمت المصادر عينها أن اإليراني معروضة على الطاولة، في إشارة واضحة إلى 
الرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد، أبدى استعداده إلجراء مفاوضات مع الواليات المتحدة األمريكية، 
 ا باتًا الحديث عن أية، على خامنائي، الذي يرفض رفضخالفًا لموقف المرشد األعلى للثورة اإلسالمي

ب حول البرنامج النووي في بالده، كما زعمت المصادر أن هذا هو السبب توجه للمفاوضات مع الغر
  .الرئيسي في تنامي الخالف في القيادة اإليرانية
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وساقت المصادر عينها قائلةً إن الواليات المتحدة األمريكية أبلغت اإليرانيين عن طريق قنوات 
ع الوكالة الدولية للطاقة النووية بتخفيف نتائج التقرير دبلوماسية، لم يكشف عنها، أنّها على استعداد إلقنا

الذي صدر األسبوع الماضي عنها، وعدم تحويله إلى مجلس األمن الدولي، شريطة أن تقوم طهران 
 بالمائة، وأن تكتفي بتخصيب 20الوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم بنسبة : بتنفيذ ثالثة شروط وهي
 80رط الثاني فيتعلق باليورانيوم الذي قامت طهران بتخصيبه وتصل زنته إلى خمسة بالمائة، أما الش

 ،ا الشرط األخير، بحسب المحلل اإلسرائيليكغم، حيث تقوم طهران بنقل هذه المواد إلى دولة ثالثة، أم
 قالت فيتعلق بوقف جميع األنشطة في الفرن الذري الواقع في مدينة قم، ذلك أن مواصلة العمل فيه، كما

هو بالنسبة ألمريكا بشكل خاص وللغرب برمته، بشكل عام، هو خط أحمر ال ' نيويورك بوست'صحيفة 
  .يمكن تجاوزه

 باإلضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن الرئيس أوباما يؤمن بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية لوقف 
ن يخلق نزاعا مع اإلدارة األمريكية الحالية فليجرؤ البرنامج النووي اإليراني، وبالتالي فإن من يريد أ

برنامج إيران النووي ة ضدعلى الحديث عن ضربة عسكري.  
  19/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  قوات االحتالل قتلت ست فلسطينيين ودمرت عشرة مبان منذ مطلع الشهر: تقرير دولي .19

، "أوتشا"ن اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، ذكر تقرير أعده مكتب تنسيق الشؤو :أشرف الهور
 40التابع لألمم المتحدة، ان قوات االحتالل اإلسرائيلي، قتلت خمسة فلسطينيين في قطاع غزة، وأصابت 

 مصرعه على يد  الغربيةآخرين في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية، فيما لقي مواطن من الضفة
وأشار التقرير الى ان معظم الخسائر .  والخامس عشر من الشهر الجاريمستوطن، وذلك ما بين الثاني

ن القيود ، أوأوضح التقرير. البشرية الفلسطينية وقعت نتيجة الغارات الجوية اإلسرائيلية على غزة
المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق تقع بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مناطق القطاع 

 ما زالت تقوض أمن ومصادر رزق آالف الفلسطينيين، مؤكدا استمرار القيود المفروضة "إسرائيل"عن 
وبحسب ما ذكر فإن . على الوصول إلى مناطق في البحر تبعد عن الشاطئ مسافة ثالثة أميال بحرية

  مبان يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية10سلطات االحتالل اإلسرائيلي، هدمت خالل هذه الفترة 
وأوضح أن القلق يزداد في . بما فيها القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية

 شخصاً، من بينهم أربعة أطفال، من 12القدس الشرقية إزاء الطرد المتوقع لعائلة فلسطينية مكونة من 
نفذها مستوطنون أدت وأفاد التقرير أنه سجل خالل الفترة سبعة هجمات . منزلها الواقع في حي سلوان

وبين التقرير الدولي أن . الى إصابات أو إلحاق أضرار بالممتلكات معظمها جاء في موسم قطف الزيتون
عدد الحواجز الطيارة آخذ في التزايد، الفتاً الى ان هذه الحواجز عادة ما تشوش الحركة أكثر من 

  .الحواجز الثابتة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها
  19/11/2011، لعربي، لندنالقدس ا

  
   في غور األردن» الغائبين« تبدأ بالضم الفعلي ألراضي "سرائيلإ" .20

 كشفت صحيفة هآرتس أمس أن االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية لم يعد : أسعد تلحمي–الناصرة 
منذ عام يكتفي بمصادرة أراضي الفلسطينيين لمصلحة توسيع المستوطنات المقامة في األراضي المحتلة 
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. ، خصوصاً في منطقة غور األردن)داخل الخط األخضر( إنما أيضاً لمصلحة بلدات إسرائيلية 1967
 دونم من أراضي بلدات 1500وكشفت الصحيفة أن االحتالل ضم، قبل عشرات السنين كما يبدو، نحو 

الحدود اإلسرائيلية  الديني الواقع داخل "كيبوتس ميراف"فلسطينية محتلة شمال الغور إلى منطقة نفوذ 
 "إسرائيل"وأضافت أن الجدار الفاصل الذي أقامته . ويبتعد من القرية الفلسطينية نحو سبعة كيلومترات

. "الكيبوتس"قبل سنوات في قلب الضفة ابتلع المساحة المذكورة من األرض الفلسطينية وضمها إلى 
وقال الناطق باسم قسم .  وضعها القانونيأشارت إلى أن مسألة ابتالع األرض محاطة بسرية تامة، كماو

غور " عوفر عمار أن األرض زراعية وتابعة لمنطقة نفوذ مجلس "الهستدروت الصهيونية"االستيطان في 
، وأن زراعة هذه األرض بدأت منذ عقود من الزمن، لكن االحتالل ال يملك "إسرائيل" داخل "الينابيع

 المقابل، يملك الفلسطينيون الوثائق التي تؤكد أن األرض في. وثائق تؤكد ملكيته القانونية لألرض
وذكّرت الصحيفة أن القانون الدولي . 1967 هجروا خالل حرب عام "غائبين"المذكورة تعود لفلسطينيين 

 الحفاظ على األراضي المحتلة ويحظر عليها نقل هذه األراضي أو وضعها تحت "إسرائيل"يفرض على 
  .نقلها إلى سيادتها الرسميةتصرف أي جهة أخرى أو 

  19/11/2011، الحياة، لندن
  

  االحتالل يرفض االفراج عن الصحفية المقدسية إسراء سلهب .21
مددت المحكمة االسرائيلية في القدس المحتلة توقيف الصحفية المقدسية :  كامل ابراهيم–القدس المحتلة 

  . اإلفراج عنها بكفالةإسراء سلهب حتى يوم اإلثنين القادم على ذمة التحقيق ورفضت
  19/11/2011، الرأي، عمان

  
  مصاباً بالسرطان فلسطينياً الموت يهدد أسيراً  .22

أكد ناشط فلسطيني، وأسرى في سجون االحتالل، أمس، أن الموت يتهدد حياة أسير :  رائد الفي-غزة 
لفلسطينية نشأت وقال منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق ا. فلسطيني أصيب بالسرطان

الوحيدي إن ما تسمى إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية أبلغت ذوي األسير حازم خالد محمد مقداد من 
 بحاجة إلجراء عملية جراحية وأنهم غير أنهو، قطاع غزة، عبر الهاتف، بإصابة ابنهم بسرطان الكبد

  .مسؤولين عن حياته
  19/11/2011، الخليج، الشارقة

  
  ائيلي يهدد قرية فلسطينية بالظالم أمر عسكري إسر .23

دخلت قرية منيزل الفلسطينية في الضفة الغربية القرن الحادي والعشرين بعد أن ركبت منظمة : ب.ف.أ
  االلواح الشمسية بهدم إسرائيلياً عسكرياًغير حكومية إسبانية ألواحا شمسية لتوليد الكهرباء إال أن أمراً

التي ) ج(منطقة إذ تقع القرية في .  أنها أقيمت دون إذن أو ترخيصبحجة، يهدد بعودة القرية للظالم
 من الضفة الغربية وتخضع فيها كافة مخططات البناء لسلطة اإلدارة المدنية 60%نحو تشكل 

وتحاول العديد من المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية باإلضافة إلى برنامج األمم المتحدة . اإلسرائيلية
وتحاول الحكومة اإلسبانية . شرية الضغط على الجيش اإلسرائيلي بتجميد قراره بالهدمللمستوطنات الب
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 ألف 495( ألف يورو 365أيضاً عبر قنوات دبلوماسية منع هدم المشروع الذي بلغت تكلفته نحو 
  ).دوالر

  19/11/2011، العرب، الدوحة
  

  بائي غزةوفاة عامل في نفق تهريب مقام على الحدود مع مصر جراء صعق كهر .24
عامال في العشرينيات من عمره توفي جراء صعقة كهربائية " ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن :ب أد 

قتلوا  عامل فلسطيني 200أكثر من  ومما يشار إليه أن ."خالل عمله في نفق للتهريب جنوب قطاع غزة
 بينهم 2006منذ عام في حوادث داخل أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر، غالبيتهم سحقا بالرمال 

  .العام الجاريفلسطينياً  22
19/11/2011، الدستور، عمان  

  
    بالقدس المحتلةقوات االحتالل تداهم ملعب وادي حلوة في سلوان .25

 داهمت قوات االحتالل ملعب وادي حلوة في قرية سلوان بالقدس المحتلة : كامل ابراهيم–القدس المحتلة 
أن "مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام من جهته أوضح و. يةبدعوى اقامته بصورة غير قانون

الملعب اقيم في أرض تعود لعائلة صيام، ليكون متنزها ألطفال الحي الذين يفتقدون أماكن خالية للعب 
  . "والتنزه

  19/11/2011، الرأي، عمان
  

  ستهدف الصحفيينواالحتالل ي الضفة الغربيةجريحان وعشرات اإلصابات بمسيرات الجمعة في  .26
 بصاروخ غاز، وعدد اخر "االسوشيتد برس"أصيب مصور صحفي في وكالة : نائل موسى -رام اهللا 

من الزمالء الصحفيين بحاالت اختناق بضمنهم مصور الحياة الجديدة، عندما استهدفهم جنود االحتالل 
ة في النبي صالح في عمل قريفي اثناء قيامهم، أمس، في إطار عملهم المعتاد بتغطية مسيرة الجمعة 

واصيب مواطنان آخران بضمنهم فتاة . نددت به نقابة الصحافيين ومركز السالمة المهنية التابع لها
بجروح نجمت عن إصابات مباشرة برصاص مغلف بالمطاط، وعشرات آخرون بالغاز المسيل للدموع 

 ار واالستيطان في الضفة الغربية، ضد الجدعندما فرقت قوات االحتالل بالقوة مسيرات الجمعة السلمية
 لم تسلم الطواقم الصحفية حيث ،عشرات نشطاء السالم اإلسرائيليين والمتضامنين الدوليينبمشاركة 
  . أيضاً من االصاباتوالطبية

  19/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   سجون اللبنانية في الريفي أوضاع موقوفين فلسطينييناللواء  تثير مع  الحقوقيةشاهدمؤسسة  .27
مع المدير العام لقوى األمن الداخلي ) شاهد ("المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان"أثار وفد من : بيروت

اللواء أشرف ريفي قضية السجناء والموقوفين منذ أربع سنوات من دون محاكمة في سجن رومية، 
ان الوفد عرض على اللواء وأوضحت المؤسسة في بيان لها، . خصوصاً المضربين منهم عن الطعام

ريفي إمكان تزويد السجناء والموقوفين الفلسطينيين بما يحتاجونه من أدوية ضرورية تساهم في التخفيف 
ببذل قصارى جهده "ونقل الوفد عن ريفي وعده . عنهم، بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني الفلسطيني
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 السجناء والموقوفين الفلسطينيين باألدوية التي في تحقيق القضايا التي طرحت، ال سيما قضية تزويد
  ."يحتاجونها

  19/11/2011، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" يفضلون استثمار أموالهم الخاصة في المستوطنات وفي ونالفلسطيني: هآرتس .28
اإلسرائيلية في صدر صفحتها األولى أمس أن أصحاب رؤوس األموال هآرتس كشفت صحيفة 

ة يفضلون استثمار أموالهم الخاصة في المستوطنات المقامة في األراضي الفلسطينيين في الضف
ونقلت عن أطروحة للقب الجامعي .  أيضاً على استثمارها في الضفة"إسرائيل"الفلسطينية المحتلة وفي 

الثاني في االقتصاد أعدها الطالب الفلسطيني عيسى سميرات من بيت لحم أن حجم االستثمار الفلسطيني 
 بليون 5.8وربما بتدقيق أكبر يصل إلى " بليون دوالر، 2.5 بلغ العام الماضي "إسرائيل"ي الخاص ف
وبحسب التحقيق، فإنه لو .  بليون دوالر1.58، بينما بلغ االستثمار الخاص في الضفة هذا العام "دوالر

ن عمل  ألف مكا213 بليون دوالر في األراضي الفلسطينية لتم توفير 2.5تم استثمار مبلغ الـ
 ألف فلسطيني من أصحاب رؤوس 16وبحسب التسجيالت في محافظات الضفة، فإن . للفلسطينيين

 استغلها بعضهم "إسرائيل"ـاألموال ورجال األعمال في الضفة يحصلون على تصاريح دخول ثابتة ل
 ذاتها، "إسرائيل"إلقامة شركات في مجاالت مختلفة، سواء في المناطق الصناعية في المستوطنات أو في 

  .ويدفعون الضرائب على أرباحهم للسلطات اإلسرائيلية
     19/11/2011، الحياة، لندن

  
  السياحة تدر على ميزانية السلطة ربع مليار دوالر: اإلحصاء الفلسطيني .29

أفاد جهاز اإلحصاء الفلسطيني بأن قطاع السياحة يدر على خزينة السلطة نحو ربع مليار  :رام اهللا
قت الذي يبلغ فيه عدد العاملين في األنشطة السياحية ما يزيد عن خمسة عشر ألف عامل، دوالر، في الو

  . مؤسسة سياحية4700تسعة في المائة منهم من اإلناث، وذلك في نحو 
  18/11/2011، قدس برس

  
  شبان من غزة يخاطرون بحياتهم للوصول إلى ليبيا بحثاً عن فرص عمل : تقرير .30

عدد من الشبان الغزيين العاطلين عن العمل مؤخراً من الوصول إلى ليبيا  تمكن :أشرف الهور -غزة 
 "إسرائيل"تسبب حصار فقد . بعد معاناة شديدة تمثلت برحلة سفر محفوفة بالمخاطر ساعدهم فيها مهربون

المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اربع سنوات في رفع نسب الفقر والبطالة، إذ تشير إحصائيات 
 بالمئة من السكان 85يعتمد و بالمئة، 80 بالمئة، في حين وصل معدل الفقر 65عدل البطالة بلغ إلى أن م

 فبراير/  في شهر شباط في ليبياومع اندالع المعارك. على المساعدات المقدمة من جهات داعمة وخيرية
تنتظر هي ، واكهنالماضي عادت إلى قطاع غزة أعداد كبيرة من العائالت الفلسطينية التي كانت تعمل 

 إلى ليبيا يصلونغزيين الشبان الوبحسب المعلومات المتوفرة فإن .  للعمل مجدداً إلى ليبياالفرص للعودة
عن طريق تهريبهم من األنفاق األرضية التي تربط جنوب القطاع بمصر، حيث يتولى أمرهم لحظة 

ية الليبية القريبة من معبر وصولهم مصر مهربون مختصون ينقلونهم براً إلى مناطق الحدود المصر
 هم سيربسببتكون مخيفة هؤالء الشبان ورغم أن بداية سفر . السلوم، ومنها يتسللون للدخول إلى ليبيا
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في نفق ممتد لنحو كيلو متر مقام أسفل الحدود، إال أن هذا األمر هين إذا ما قورن مع بقية أجزاء الرحلة 
راء للوصول إلى الحدود المصرية الليبية، ومنها يدخلون  مئات الكيلو مترات في الصحونالتي سيقطع

ويحتاج الشبان إلى عدة أيام قد تصل إلى خمسة من السفر . في طرق وعرة الجتياز تلك الحدود
المتواصل للوصول من الحدود الغزية مع مصر إلى الحدود المصرية مع ليبيا، كذلك يحتاجون إلى مبلغ 

وينظر . لواحد كمصاريف لرحلة التهريب، بحسب ما أفاد أحدهم دوالر للفرد ا500يصل إلى نحو 
الشباب الغزيون العاطلون عن العمل، وكذلك الحرفيون وهم كثر من الذين توقفوا عن العمل داخل 

 لتوفير المال، بعد األنباء التي تقول ان هذا "القبلة الجديدة" منذ سنوات إلى ليبيا على أنها تمثل "إسرائيل"
 مؤخراً بأن نقابة  غزةوشاع في قطاع. طي الغني يحتاج إلى تنفيذ مشاريع كبيرة إلعادة ترميمهالبلد النف

العمال شرعت في فتح باب التسجيل إللحاق عمالة في ليبيا، لكن رئيس االتحاد في القطاع سامي 
عمال العمصي، نفى أن يكون هناك عملية تسجيل، وقال ان االتحاد أجرى مسحاً للتأكد من أعداد ال

حذر رئيس اتحاد نقابات العمال شاهر سعد، من التعاطي في حين . المتعطلين عن العمل لتحديث بياناتهم
ن الفتاً إلى أ. "توهم العمال بإمكانية توفير فرص عمل لهم في ليبيا"مع جهات في قطاع غزة قال أنها 

 اتفق مع القادة الليبيين ان  مؤخراً،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وأثناء زيارته لليبيا
يصار إلى االتصال بالسلطة الوطنية لتشغيل عمال غزيين ضمن خطة إعادة اعمار ليبيا التي لن تبدأ في 

  .القريب المنظور
  19/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  غزة بحاجة لعالجات لمرضى الكلى  .31

ر أطلقته وزارة الصحة في قطاع غزة بخطر استجابت وزارة الصحة في رام اهللا، أمس، لتحذي: غزة
 الناطق باسم بحسب ما أفاد ،يتهدد مرضى الكلى، وزودتها بتوصيالت طبية خاصة بأجهزة غسيل الكلى

  .غير أنه اشتكى من أن الكمية ال تفي باحتياجات القطاع إال بضعة أيام. وزارة في غزة أشرف القدرةال
 19/11/2011، الخليج، الشارقة

  
  الشهيد عرفات قاد شعبا حيا ال يقهر:  األردنيجلس النوابرئيس م .32

 الخميس  األول أمسلندن  /  العاشقين الفلسطينية  أغانينظم منتدى الوحدات الثقافي وفرقة      :  بترا – عمان  
وقال رئـيس   .  في الذكرى السابعة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات        األولمهرجان شمس الشهيد    

نجتمع اليوم لنستذكر معا مواقف الشهيد      « الدغمي في كلمة له خالل المهرجان        ميعبد الكر مجلس النواب   
ياسر عرفات الذي اسس مع رفاقه من ابناء الشعب الفلسطيني المضطهد ثورة شـعب صـنعها لـشعبه                  

  .»وتعرضه ألسوأ احتالل عرفه التاريخ
لقـوة المتغطرسـة التـي      ان الشهيد عرفات كان قائدا لشعب حي ال يمكن قهره مهما بلغت ا            «واضاف  

  .اإلسرائيلي وآلة الجيش اإلسرائيليةتستهدفه، مشيدا بصموده في مواجهة الغطرسة 
 األردنـي وثمن الدغمي دور القيادة الهاشمية في الدفاع عن فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية بين الشعبين               

  .والفلسطيني
19/11/2011، الدستور، عمان  
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  لرفض التهويد ومخططات هدم األقصىعليها األمة األزهر يعلن عن وثيقة توقع  .33
 إن فـضيلة    -نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  -أكد بيان صادر عن مشيخة األزهر       : القاهرة

الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر سيقوم باإلعالن عن وثيقة القدس التي تم التنسيق حولها مـع الحملـة                  
  ).11-20( صباح يوم األحد المقبل الموافق الشعبية لمقاومة تهويد القدس

إن شيخ األزهر قدم توجيهاته لـصياغة  ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت مصادر بمشيخة األزهر لـ   
وثيقة بشأن القدس تتفق عليها كل رموز األمة من مسلمين وأقباط وأحزاب ونقابات وجماعات ورمـوز                

  ".لتوقيع عليهاسياسية وفكرية، ودعوة كافة التيارات ل
إن الحملة قامت بالتنسيق    " الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس    "أكدت مصادر مطّلعة في      ومن جانب آخر  

مليونيـة  "مع عدد من القوى السياسية والتيارات المختلفة وعدد من الفنانين والرياضيين للتنسيق حـول               
  .زهر نوفمبر في الجامع األ25التي سيجرى إطالقها يوم " القدس

إن الحملة قامت بالتنسيق مع مؤسـسة األزهـر         ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر لـمراسل    
حول تفعيل قضية القدس، وإنه تم االتفاق مع شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب على عـدة مـشروعات                  

رة، وإن شـيخ األزهـر      كالوثيقة الخاصة بالقدس والتي قام بكتابتها المفكر اإلسالمي الدكتور محمد عما          
سيتولى دعوة كافة التيارات السياسية والشعبية للتوقيع عليها إضافة إلى األقباط والعديد من علماء األمـة                

  .لرفض عمليات التهويد ومخططات هدم المسجد األقصى
وعلى صعيد آخر أشارت المصادر إلى أن الحملة قامت بالتنسيق مع جماعة اإلخوان المسلمين وعدد من                

ألحزاب السلفية وحزب الوسط والجمعية الشرعية وعدد من القـوى والتيـارات الـسياسية والفنـانين                ا
  . نوفمبر25والرياضيين للمشاركة في مليونية القدس يوم 

وأوضحت المصادر أن الحملة في حالة انعقاد دائم لترتيب الفعاليات الخاصة بها، موضـحة أن الحملـة                 
دم في دار الحكمة بمشاركة كافة التيارات المنضوية في الحملة لإلعالن عن            ستعقد مؤتمرا يوم األحد القا    
  .المليونية وبقية فعاليات الحملة

 18/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده"األمم المتحدة تؤكد  .34
ة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل االقتصادية والمالية       اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العام     : رام اهللا 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية، بما فيها         "وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان      
  ".القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية

قوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعيـة، بمـا            ويعيد القرار التأكيد على الح    
لمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة السـتغالل مـوارده الطبيعيـة             0627فيها األرض و  

وإتالفها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بسبب التدابير غير القانونية                
خذها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فـي ذلـك القـدس                التي تت 

الشرقية، من خالل بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والـرأي               
  .االستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ار إسرائيل، أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فـي ذلـك القـانون                 ويطالب القر 
اإلنساني الدولي، وأال تستغل الموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الـشرقية، أو                
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ر الهياكل األساسية   إتالفها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمي            
الحيوية للشعب الفلسطيني، كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بمـا                

  .في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في األرض الفلسطينية المحتلة
لمتحـدة  من بينها إسـرائيل والواليـات ا      ( دول   6دولة لصالح القرار، بينما عارضته      ) 158(وصوتت  

استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، السلفادور، بنمـا، سـانت         (دول عن التصويت    ) 7(، وامتنعت   )وكندا
  ).لوتشيا، فانواتو

جدير بالذكر أن استراليا كانت تصوت ضد هذا القرار في السنوات السابقة، لكنها امتنعت عن التصويت                
  .لتصويت على نفس القرار في أوائل الشهرالمقبلهذا العام، وستقوم الجمعية العامة لألمم المتحدة با

 19/11/2011، الغد، عمان
  

  هناك تمييز ضد الالجئين في لبنان.. قلقون على الالجئين الفلسطينيين في سوريا: أألونروا .35
أعرب فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين            : نادية التركي : لندن

ـ           ) األونروا(نيين  الفلسطي الشرق «عن قلقه إزاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا وقال في حديثه ل
وأضاف . »نتمنى أن تنصت الحكومة السورية لنداء األمين العام لألمم المتحدة وتوقف العنف           «: »األوسط

 على الجميـع    وأوضح غراندي أن األوضاع المتدهورة في سوريا قد أثرت        . »نحن قلقون على الجئينا   «
 ألف الجئ، لكنه أشار إلى أنهم ليسوا        460بمن فيهم الالجئون الفلسطينيون فيها والذين يبلغ عددهم نحو          

مستهدفين بشكل شخصي ويحاولون البقاء بعيدا عن األماكن التي تجري فيها أعمال العنـف، وأضـاف                
رعا وحماه لكن لم يتأثر     تحدثنا في الماضي وبالخصوص في الصيف الماضي عن بعض الحاالت في د           «

وبين غراندي أنه ومع عدم االستقرار كان على الوكالة إغـالق بعـض             . »الالجئون كثيرا إلى حد اآلن    
نحن «وأضاف المفوض العام    . »طبعا هذا ليس جيدا بالنسبة لألطفال     «المراكز الصحية والمدارس وقال     

  .» والكل قلقونقلقون إذا ما تم تصعيد وتطورت األوضاع سيصبح األمر خطيرا
وعن الربيع العربي قال فيليبو غراندي إنه أحدث نوعا من الحيوية بالنسبة لالجئين الذين حرك ما حدث                 

 ماليين الجـئ    5في العالم العربي طموحهم وهم اآلن في حاجة لمن يستمع إليهم اآلن وهي أمنية قرابة                
  .فلسطيني

بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين قـال غرانـدي        في حل بعض المسائل والتحاور      » األونروا«وعن دور   
مهمتنا ليست سياسية لكننا حول مناطق مثل غزة والقدس نتناقش مع اإلسرائيليين حسب الحاالت، ولـم                «

نكن سعداء بما حدث في غزة لكن حصلت تطورات إيجابية، ونحاول أحيانا بـشكل خـاص أو معلـن                   
  .»التفاوض حول مختلف المسائل

غراندي في لندن على هامش زيارة عقد خاللها ندوات حول أوضاع الالجئين            » ألوسطالشرق ا «والتقت  
الفلسطينيين وخاصة وضعهم والمشكالت التي يواجهونها في لبنان، مركزا على المشكالت الصحية التي             

  .أفردها بمحاضرة بمعهد الدراسات الشرقية واألفريقية
أرى أنه يتم التمييـز     «ان يمرون بظروف صعبة وقال      وأوضح المفوض أن الالجئين الفلسطينيين في لبن      

ضدهم في لبنان، حيث ال حق لهم في العمل وال في االمتالك ويواجهون صعوبة كبيرة للتمتع بمختلـف                  
حياتهم صعبة خاصة من في المخيمات وطلباتنا من اللبنـانيين هـي أن يـسمحوا               «وأضاف  . »الخدمات

  .»لالجئين بمجال أوسع
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  19/11/2011، ندنالشرق األوسط، ل
  

     "مأمن اهللا" يحتجون على تدمير مقبرة  آثار عالميونعلماء .36
 عالماً من علماء اآلثار البارزين من جميع أنحاء العالم، بياناً إلى األمـين العـام لألمـم                  82وجه  : )وام(

 اهللا فـي    في تدمير مقبرة مأمن   ” اإلسرائيلية“المتحدة بان كي مون يحتجون خالله على استمرار الحكومة          
  .القدس المحتلة، مشددين على أن هذه المسألة في غاية من الحساسية والخطورة

وقد استشهد هذا البيان المدعوم من مركز الحقوق الدستورية بقواعد األخالقيات الدولية المعنيـة بمهنـة                
تم التحايل عليها مـن     نفسها التي تحرم المس بالمقابر وهذه القوانين التي         ” اإلسرائيلية“اآلثار وبالقوانين   

فوق هذه  ” اإلسرائيلي“لتنفيذ أعمال الحفر في هذه المقبرة لبناء متحف التسامح          ” اإلسرائيلية“قبل الحكومة   
  .    المقبرة اإلسالمية القديمة

 19/11/2011، الخليج، الشارقة
  

   إلسرائيلالهجوم على إيران معقد ونتائجه ستحمل كارثة... سيناريو الحربحولتقرير إسرائيلي  .37
تصاعدت في الفترة االخيرة حدة التصريحات االسرائيلية التي تحـدثت عـن توجيـه ضـربة                 :الدوحة

اسرائيلية للمنشآت النووية االيرانية وفي المقابل ردت ايران بتصريحات اكدت فيها قدرتها على احـراق               
طاقة الذرية تراجعـت حـدة      وقبيل صدور تقرير الوكالة الدولية لل     .. اسرائيل في حال مهاجمتها اليران    

التصريحات االسرائيلية واعلنت على لسان وزير الدفاع ان الحرب ليست نزهة على امـل ان تتـصاعد       
الضغوط الدولية في ضوء تقرير الوكالة الدولية وشهد االعالم االسرائيلي طرح سيناريوهات الـضربة              

لية مقاتلـة سـتهاجم المنـشآت النوويـة         وقالت صحيفة معاريف العبرية إن طائرات إسرائي      .. المحتملة
اإليرانية، ثلث هذه الطائرات سيسقط بصواريخ مضادة للطائرات ونظم الدفاعات الروسية بحوزة إيران،             
الفتةً إلى أن عملية مهاجمة المنشآت النووية في إيران ستكون من أكثر العمليات تعقيدا وخطـورة فـي                  

  .تاريخ دولة إسرائيل
 الى مصادر أمنية في تل أبيب إلى أنّه بغياب معلومات استخباراتية عـن المنـشآت                كما أشارت استناداً  

  .النووية في طهران، فإن الهجوم سيكون معقداً بشكل خاص، ونتائجه ستحمل كارثة إلسرائيل
وساقت الصحيفة انّه من بين عشرات المفاعالت النووية اإليرانية، ستقرر إسرائيل على مـا يبـدو، إذا                 

مركز األبحـاث   : ت ستستخدم الخيار العسكري، أن تهاجم ثالث منشآت تعتبر مركز األنشطة النووية           كان
النووية في أصفهان، مفاعل تخصيب اليورانيوم في نتانز، ومفاعل المياه الثقيلة في أراك، وسوف يختار               

يران عبر شمال شـرق  سالح الجو اإلسرائيلي التحليق على امتداد الحدود بين تركيا وسورية، والتسلل إل 
  .العراق

كل طائرات التزويد بالوقود التابعة لسالح الجو ستنضم للهجوم، ولكنها ستجد صعوبة في القيام بـالتزود                
  .جوا، خشية اكتشافها بواسطة السوريين أو األتراك

وفي الهجوم نفسه، سوف تلقى على المنشآت النووية، وبعضها محصن في كتل اسمنتية كثيفـة               : وتابعت
 كيلوغرام للواحدة، بإجمـالي     900، قنابل كاسحة للحصون، تزن      ) مترا 25مفاعل نتانز يقع على عمق      (

أما بطاريات الدفاع الروسية المتمركزة جيدا، فستنجح في إسقاط الكثير من الطائرات طبقا             . طنين وربع 
  .للتوقعات
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وم سيكون صعباً للغاية، ومن المتوقع       ان الرد اإليراني على الهج     —وقالت معدة التقرير، ساره ليفوفيتش      
التي تغطي كل نقطة    ) 3 —شهاب  (أن تضرب إيران في رد فعلها بقوة بواسطة صواريخ أرض أرض            

ولفتت إلى أن بعض هذه الصواريخ ستكون مزودة برؤوس كيميائية، وتلك ستكون البدايـة              . في إسرائيل 
  .فقط

. عمليات انتقامية واسعة النطاق، وصواريخ القـسام      وبالتزامن، سوف تستخدم إيران حماس وحزب اهللا ل       
وسوف يحاول اإليرانيون إحداث أزمة نفط عالمية لن تمر على إسرائيل، من خالل ضرب النفط الـذي                 

  .يخرج من الخليج العربي
وخلصت الصحيفة الى ان شن هجوم على المفاعل اإليراني لن يمنع تطوير سالح نووي، ولكنه سـيحفّز   

  .على تطويرهاإليرانيين 
  ميزان القوى العسكري

  ويتناول يفتاح شابير الخبير العسكري في مجال توازن القوى في الشرق األوسط
ميزان القوى بـين ايـران       "2010في تقرير معهد أبحاث األمن القومي، التقرير اإلستراتيجي إلسرائيل          

  "واسرائيل والقدرات العسكرية لكل منهما
 الوسائل واإلنتاج المحلي لألسلحة، في مجال الصواريخ بعيدة المدى سجلت           إيران عززت : يقول التقرير 

 Safir — Eفقد تمكنت من تطوير جهاز إطالق األقمار الـصناعية  : إيران تقدما في اتجاهين مختلفين
Omid               وصاروخ من مرحلتين يعمل بالوقود السائل، أطلق إلى الفضاء حجـرة البحـث Kavoshgar 

  .2009يد في شهر فبراير والقمر الصناعي أوم
 الذي عـرض    Simorghتطور آخر في نفس االتجاه هو تطوير جهاز إلطالق األقمار الصناعية الثقيلة             

  .على الجمهور منذ فترة لكن حتى اآلن لم يصل إلى مرحلة التجربة
 أرض من مرحلتين يعمل بالوقود الصلب ويتوقع أن يصل مـداه            —كذلك تطور إيران صاروخ أرض      

تمـت  " عاشوراء"و" سجيل"و" غدير" كلم، هذا الصاروخ الذي أطلقت عليه أسماء مختلفة مثل           2000إلى  
، وقـد يـصبح     2009ومرة أخرى في شهر مايو وديسمبر       .  ألول مرة  2007تجربته في شهر نوفمبر     
  .عملياتيا خالل عدة سنوات

قدة للغاية فمن جهة اإلعـالم      تقييم القدرات الحقيقية إليران في المجاالت األخرى هي مهمة مع         : ويضيف
 دبابات حامالت جند مدرعة طائرات      —اإليراني ينشر تقارير دون توقف عن تطوير وسائل قتال جديدة           

 جو وصواريخ ضد الدبابات إلى غير       — بحر، جو    —بحر  : مقاتلة حوامات وصواريخ من أنواع مختلفة     
ميع األنواع والطـرازات المختلفـة مـن        ذلك، من جهة أخرى يبدو أن إيران ليست قادرة على إنتاج ج           

  .وسائل القتال تدعي إنتاجها بمهارة بنوعيات ممتازة وبكميات كبيرة
واضح أن إيران تنتج عدة نماذج من الصواريخ والمدفعية وكذلك كما يبـدو صـواريخ ضـد الـدروع                   

  . بحر تستند إلى تكنولوجيات روسية وصينية—وصواريخ بحر 
  :امال  يرجى الضغط على الرابط التاليلالطالع على التقرير ك

265741=id?php.more/articles/com.sharq-al.www://http  
19/11/2011الشرق، الدوحة،   
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  المصالحة في ضوء عرض فياض واستعراضه .38
  عريب الرنتاوي  

رئيس الوزراء  ” شخصية“الم فياض حين دعا الفصائل الفلسطينية إلى التوافق على          حسناً فعل الدكتور س   
  .العتيد، الذي سيقود حكومة الوحدة الوطنية في المرحلة المقبلة

وسواء فعل فياض ذلك مخلصاً أم مناوراً، وسواء أكان الرجل يقدم عرضاً أم استعراضـاً، فـإن هويـة          
  .باً أو ذريعة لتعطيل مسار المصالحةرئيس الوزراء ال ينبغي أن تكون سب

وما ” مشاريع رؤساء الحكومات  “فالشعب الفلسطيني، شعب الجبارين والمتعلمين، لديه مخزون هائل من          
  .على الفصائل سوى أن تنتقي وتختار

من جهتنا، نفضل أن يدشّن الفلسطينيون أنفسهم مرحلة جديدة بالكامل، متحررة مـن مخلفـات مرحلـة                 
رموزها ومؤسساتها وهياكلها، كأن تخلع حماس حكومتها، ويخلع عبـاس حكومتـه، ويـؤتى              االنقسام ب 

حـول انقطـاع    ” الفزاعـات “بحكومة جديدة، ورئيس وزراء جديد، ولبندأ صفحة جديدة، وال أحسب أن            
المهم أال نجعل مـن هويـة      ...التمويل المشروط ببقاء فياض في موقعه، يمكن أن تؤخذ على محمل الجد           

 مشكلة وعقبة، فإن قبلت حماس برفع الفيتو عن فياض، فليبق فياض، ولكن من ضـمن مـسارٍ                  الرئيس
جديد، ولخدمة استراتيجية جديدة، تضعها منظمة التحرير في أعقاب بناء توافـق وطنـي عـام حـول                  

  .خطوطها ومالمحها الرئيسة
يـاض مهمـة الفـصائل      إذن، وبصرف النظر عن النوايا التي يجتهد الناس في تقديرها، فقـد جعـل ف              

دعم مني ومن حكومتي، ما عليكم إال أن تتفقـوا علـى            ...المتحاورة، وبالذات فتح وحماس، سهلة للغاية     
وعلى الفصائل ان تتصرف اآلن، بعيداً عن لغـة         ...هوية رئيس الوزراء الجديد، وأنا سأعود إلى المنزل       

، وأنـه   ”حصة كاملـة  “جميع، بأن له فيها     المطلوب حكومة يشعر ال   ...”لي الذراع “وسياسة  ” اإلمالءات“
حكومـة  “حكومة يمكن أن يقال عنها إنهـا        ...حكومته غير المفروضة بقوة األمر الواقع وسيف االبتزاز       

  .، مع االعتذار من التاريخ”عموم فلسطين
السؤال حول طبيعة الحوار الذي يجري      ” شخص رئيس الوزراء  “على أية حال، يثير الجدل المبكر حول        

وهو حوار نستطيع أن نخمن     ... مشعل –فتح وحماس، خلف الكواليس اآلن، وأمامها بعد لقاء عباس          بين  
ولـو كـان    ...”حوار االستراتيجيات “، ولم يرق بعد، إلى      ”تقاسم كعكة السلطة  “من اآلن، بأنه يدور حول      

حاجـة إليهـا    األمر كذلك، لكنّا قرأنا تسريبات متعددة، عن خالف أو توافق حول مستقبل الـسلطة، وال              
” هوية“ال أن تقتصر التسريبات حول      ...وتعريف دورها ووظائفها، إلى غير ما هنالك من عناوين كبرى         

  .الرجل وإسمه
نريد للحوار بين فتح وحماس، وللقاء القمة بين عباس ومشعل، أن يؤسس إلى وحـدة أعمـق للـشعب                   

لفصيليين الرئيسين، إال انه ال ينبغي أن       بين ا ” تقاسم السلطة “وبرفض أنه سيبدأ ببحث     ...وحركته الوطنية 
إن الحوار المطلوب صبيحة اليوم التالي، يجب أن ينطلق نحو األفـق الـسياسي              ...يتوقف عند هذا الحد   

واالستراتيجي للقضية الفلسطينية في مختلف أبعادها، للوصول إلى بناء برنامج وطني إجماعي، تلتف من              
  .ت والمنظمات في الوطن المحتل والشتات والمنافيحوله مختلف الفصائل والقوى والشخصيا

، وتفتـيح   ”اإلخوة األعـداء  “إن تنفيذ اتفاق المصالحة، يمكن أن يخدم فقط، في بناء الثقة واستعادتها بين              
لكن شروط إنجاز المصالحة والحفاظ على استمرارها وتعميقها، تكمن         ...قنوات االتصال والتفاعل بينهما   
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ء توافقات وطنية أعمق وأشمل، تطال مختلف أوجه النضال الفلـسطيني وأشـكاله             أساساً في محاولة بنا   
  .وأساليبه، وما لم يحصل أمر كهذا، فإن هذه المصالحة ستنهار عند أول اختبار

سـندعم  ...للغايـة ” عدميـة “، فالتجربة أثبتت أن مثل هذه المقاربـة         ”بكل شيء أو ال شيء    “لن نطالب   
على أمل أن نطور هذا المسار ونعمقه، في أجواء         ...”الدسم“لخلوها من   ” سةالخالية من السيا  “المصالحة  

، وصوالً لوحدة الموقف والرؤيـة حيـال        ”الوحدة في الميدان  “مناسبة ومواتية، وبما يضمن االنتقال إلى       
  .المشروع الوطني الفلسطيني

  19/11/2011، الدستور، عمان
  

  هنا الشتاء االسالمي بات .. رياح حرب غزة ودمشق .39
    آفي يسسخروف  

الطقس العاصف فعل فعلـه والـى       . االمطار الغزيرة التي هطلت يوم االربعاء لم تشوش الحركة وحدها         
االحتفال الذي عقد في رام اهللا، في الذكرى السابعة لوفاة الرئيس، رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات                

  . ربما ألف. لم يصل سوى بضع مئات من االشخاص
ن، الذين فهموا بانه ينتظر طقس عاصف، قرروا أن يعقدوا الحدث هذا العام في قاعة كرة السلة                 المنظمو

وامتثلت قيادة فتح هناك لسماع رئيس السلطة محمود عبـاس          . في مركز رياضي للشباب في حي الطيرة      
المكتـب   تشرين الثاني كموعد للقاء القمة بينه وبـين رئـيس          23خليفة عرفات يذكر تاريخ     ) ابو مازن (

في هذه المرحلة يبدو أن الرجلين سيتفقان على اجراء االنتخابات للبرلمان           . السياسي لحماس خالد مشعل   
  . وتعيين رئيس الحكومة االنتقالية، الذي ليس سالم فياض2012والرئاسة في شهر ايار 

الماضية، لـيس   أبو مازن امتنع عن التطرق يوم االربعاء لبرامجه السياسية، ولكن في ضوء تصريحاته              
، سيسعى الـى    76لديه النية للتنافس في االنتخابات القادمة على الرئاسة ويمكن التقدير بان عباس، ابن              

  . اعتزال منصبه بعد سبع سنوات
وبينما اتهمت اسرائيل االخير بانه يمكنه أن يتوصل الى         . غير قليل قيل عن المقارنة بين عباس وعرفات       

بعد أن جمع غير قليل من القوة والمكانة .  زعم أن عباس يريد ولكنه ال يستطيع   السالم ولكنه ال يريد، فقد    
  . »ال يريد وال يستطيع«في الضفة على االقل، أصبح عباس في نظر حكومة اسرائيل الحالية 

. بالغ وزير الخارجية افيغدور ليبرمان إذ جعله في واحد من تصريحاته العدو االكبر للمـسيرة الـسلمية                
يحتمل أن يكون من الـسابق      .  دون أن يقصد، عزز مكانة عباس في نظر الجمهور الفلسطيني          ليبرمان،

صحيح أنه تعب ومتآكل وأوضح بانه ال يريد والية اخرى، ولكن فـي ضـوء               . الوانه بعد تأبينه سياسيا   
الوضع السياسي االشكالي لفتح، يمكن االفتراض بانه سيمارس عليه ضغط هائل فـي نهايـة المطـاف                 

  . عله يغير موقفه ويحوله الى المرشح الرائد للرئاسةسيج
على ان عباس ال يزال     » هآرتس«محافل مختلفة، في فتح مثلما في مصر ايضا، شددت هذا االسبوع لـ             

عنيـد،  . واضافة الى ذلك فان رئيس السلطة معروف كشخص يتمسك بقراراتـه . ال يذهب الى أي مكان  
الة التوجه الى االمم المتحدة وهكذا في موضوع استئناف المفاوضات          هكذا كان في ح   . ايجابا كان ام سلبا   

وفقط في االسابيع االخيرة اوضح بان على فتح ان تستعد لالنتخابات وانه ليس في              . مع حكومة اسرائيل  
آثار مثل هذا القرار قد ال تكون بسيطة على االطـالق بالنـسبة             . نيته التنافس على الرئاسة مرة اخرى     

  .ئيللدولة اسرا
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  بنك أسماء
أوال، . جملة السيناريوهات التي يمكن عرضها في حالة انتخابات ديمقراطية بدون عباس ال تبشر بالخير             

اذا ما منعتها، فمـرة     . ليس واضحا اذا كانت اسرائيل ستسمح بعقد االنتخابات وال سيما في شرقي القدس            
نطلق بالفعل، يوجد دوما احتمال بـان       وعلى فرض أن االنتخابات ست    . اخرى ستتعرض النتقاد دولي حاد    

ليس واضحا مـاذا سـتفعل      . تنتصر حماس، ليس فقط في التنافس على البرلمان بل وعلى الرئاسة ايضا           
  .  فالحديث يدور عن قرار ديمقراطي لجمهور كامل–عندها دولة اسرائيل 

 تبين تفوق فتح، حتى بعد      االستطالعات. احتماالت فوز حماس في االنتخابات للبرلمان ليست كبيرة حاليا        
 من المتوقع فقط    1.027 سجينا من أصل     477ومع ذلك، فالزخم الذي بدأ مع تحرير        . انهاء صفقة شليط  

  . أن يحشد الزخم مع استكمال الصفقة كلها وبعد انتهاء ثالث جوالت االنتخابات للبرلمان المصري
 بعد انجاز حزب النهضة في تونس، سيؤثر        يمكن التقدير بان انجازا كبيرا لالخوان المسلمين في مصر،        

. ايضا على وضع حماس في الرأي العام الفلسطيني ويخلق احساسا بعصر جديد في الـشرق االوسـط                
  . »شتاءا اسالميا«الربيع العربي سيصبح 

فضال عن عباس ال يوجـد فـي        . المشكلة االكثر حدة من حيث فتح، تدور حول مرشح المنظمة للرئاسة          
السيناريو االكثر معقولية هي أن تقوم قيادة فتح، بفهمها أن المفاوضـات            . رشح متفق عليه  هذه اللحظة م  

 واالنتخابات للرئاسـة فـي      2012على االقل حتى تشرين الثاني      (مع اسرائيل علقت في طريق مسدود       
  . »1السجين رقم « مروان البرغوثي –، بتأييد المرشح االكثر شعبية )الواليات المتحدة

ربيه، يعتزم البرغوثي طرح ترشيحه في كل االحوال، حتى لو تنافس عبـاس علـى واليـة                 وبزعم مق 
فرص زعيم التنظيم السابق جيدة، على فرض أن يكون المرشح المتفق عليه من فتح امام رئيس                . اخرى

ولكن هذه ستكون منافسة كدية فقط ترمي أوال وقبل كل شيء الى حمـل              . وزراء حماس اسماعيل هنية   
 على تحرير مروان البرغوثي وليس بالذات لتحقيق المصلحة الفلسطينية أو تقصير الطريق نحو              اسرائيل
يمكن التقدير بانه في حالة انتصار البرغوثي ايضا، فان وزير الخارجية ليبرمان ورئيس الوزراء              . الدولة

 الماضـي غيـر   وحسب نهجهما، فانه قاتل مدان أعرب في. نتنياهو، سيفعالن كل ما يمكن لمنع تحريره  
  .مرة عن تأييده للعمليات االرهابية

المشكلة هي أن عباس ايضا، الذي أعرب عن نفوره من العنف، يعتبر في نظرهما العائق االكبـر امـام    
فمثال، اتفاق بين كل الحركات االعضاء فـي        . وبين هذا وذاك يوجد مائة خيار آخر أقل احتمالية        . السالم

ولكن في ضوء الـضغينة  .  وهو رئيس الوزراء سالم فياض–ح واحد ف، بمن فيهم فتح على مرش .ت.م
  . التي يكنونها له في فتح، اليبدو أن هذا السيناريو معقول على نحو خاص

رئيس اللجنـة   . امكانية اخرى هي انتظام قيادة فتح حول مرشح متفق عليه مثلما حصل بعد وفاة عرفات              
جبريل الرجوب كفيل بان يكون مثل هذا المرشـح، والمنظمـة           االولمبية واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم،      

، 2005ولكن المناورة التي نجحت في انتخابـات        . ستمنحه كل الدعم والبنية التحتية السياسية كي ينتخب       
  .عندما لم تعرض حماس مرشحا أمام عباس، قد تفشل هذه المرة، اذا ما عرض اسماعيل هنية ترشيحه

ر مصنع أثاث معروف في غزة ارسالية اولى من القطاع الـى الخـارج              أول أمس كان يفترض أن يصد     
. ويوم االثنين حرص أحد ما على احراق مصنع االثاث وألحق ضررا شـديدا بالمـصنع              . عبر اسرائيل 

غير قليل من المحافل في القطاع ليسوا راضين عن الهدوء النسبي في عالقات اسرائيل والقطاع او مـن                 
فهم معنيون بالتـصعيد وهـذا      . سرائيل لتحسين االقتصاد الغزي بعض الشيء     مساعي جهاز االمن في ا    
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االسبوع ايضا بدا واضحا ان جهودهم مستمرة، ضمن امور اخرى من خالل تنقـيط الـصواريخ نحـو                  
  . بلدات الجنوب

رئيس االركان، الفريق بيني غـانتس تحـدث يـوم          . الجهاد االسالمي تلوح كمنظمة تتصدر هذا الجهد      
 فاثار عاصفة صغيرة، قال ما يفهمه الكثيرون في ان جوالت التصعيد االخيرة تـؤدي الـى ان                  الثالثاء

  . يكون الجيش مطالبا بعملية هجومية كبيرة في قطاع غزة
يبدو ان اقوال رئيس االركان موجهة الى قيادة حماس، في محاولة لاليضاح لها بانها كفيلة بان تدفع ثمن                  

  . لقطاععربدة الجهاد االسالمي في ا
وحسب المعلومات في اسرائيل فان لدى الجهاد ايضا صواريخ فجر، بل وليس لها مصلحة في الحفـاظ                 
على الهدوء في غزة ومعنية بقدر ما بالتصعيد مع اسرائيل وال سيما في ضـوء رغبـة طهـران فـي                     

  . المواجهة العنيفة
فحملة عسكرية في القطـاع ليـست       . ينبغي التشديد على أنه في اسرائيل لم تتخذ قرارات بشأن غزة بعد           

فقد تكون لغانتس خطط قصيرة اكثر من رصاص مصبوب، ولكن احدا ال يضمن             . موضوعا يستهان به  
ان تكون هذه النتيجة النهائية لدخول بري كثيف الى غزة وال سيما اذا ما سقطت الصواريخ في منطقـة                   

  .تل أبيب
لواء عاموس جلعاد قال مؤخرا ان الوضع االمني لدولـة  رئيس القسم السياسي االمني في وزارة الدفاع ال   

ولكنه استدرك قائال بانه توجـد سـحب كثيفـة          . اسرائيل لم يسبق له أن كان جيدا بهذا القدر منذ سنين          
  . ومتكدرة في االفق ايضا

تناول جلعاد الوضع في سوريا ووصف جهود الرئيس بشار االسد لتجاوز محاوالت الثورة وقـال انـه                 
وهذا يصف االسد جيدا الذي يؤمن بانه من خالل القمع العنيف والفظ لمعارضـيه              . صابعه بنفسه يقطع ا 

سينجح في تجاوز الربيع السوري، فاذا به ينجح في ان يضيف لنفسه المزيد مـن المعارضـين، يعـزل          
  . الطائفة العلوية ويقلص نفسه الى الحجوم الطائفية كما يقول جلعاد

بعض جماعـات المعارضـة المـسلحة هاجمـت قاعـدة      . السبوع جسدت ذلكالتطورات االخيرة هذا ا   
  . الستخبارات سالح الجو واطلقت صواريخ مضادة للدبابات وسالح خفيف على الموقع

بـل  . وتحدث جلعاد طويال عن التهديد االيراني واقترح تصديق النظام بتهديده بابـادة دولـة اسـرائيل               
واشـار  . لمسلمين تحقيق سيطرة في المنطقة وتوسيع نفوذهم      وعرض جلعاد مفهومه عن رغبة االخوان ا      

  .مع ذلك الى أن اجهزة االمن الفلسطينية تعمل بتصميم شديد ضد حماس وبنيتها التحتية االرهابية
  19/11/2011، الدستور، عمان

  
   عباس-جديد لقاء مشعل .40

  جمال أبو ريدة
 بفارغ الصبر، إلى اللقاء المتوقع بـين رئـيس          يتطلع الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته السياسية      

المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس، نهايـة الـشهر                
 وحتى اليوم،   2007الجاري في القاهرة، وذلك لوضع حد لالنقسام السياسي الذي ظل قائماً منذ نهاية عام               

، ويمكن القول   (...) الحركتين في القاهرة مطلع شهر مايو الماضي       رغم التوقيع على اتفاق المصالحة بين     
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بأن فرص نجاح هذا اللقاء قوية جداً، وذلك بخالف اللقاءات السابقة التي تمت بـين الحـركتين وبـاءت       
  : لجملة من األسباب أهمها- في حدود علمي–بالفشل طوال السنوات الخمس الماضية، وذلك 

منتـصف الـشهر    " شاليط"األسير  ) اإلسرائيلي(غير متوقع لصفقة الجندي     إتمام حركة حماس بنجاح     . 1
بكل شروط الحركة، وهي التي ظلت طوال السنوات الخمـس الماضـية            ) إسرائيل(الماضي، بعد قبول    

  . القبول بهذه الشروط-في األسر" شاليط" هي الفترة الذي أمضاها -تمانع وبشدة
 الحصول على موافقة مجلس األمن الدولي في التـصويت علـى            في" الذريع"فشل السلطة الفلسطينية    . 2

التي أفشلت  ) اإلسرائيلية(قبول فلسطين كدولة عضو في األمم المتحدة، وذلك بفعل الضغوط األمريكية و           
  .هذا التصويت، األمر الذي شكل صدمة وخيبة أمل لرئيس السلطة محمود عباس

في الفترة األخيرة لتحقيـق المـصالحة       " فتح"و" اسحم"تزايد وتضاعف التأييد داخل صفوف حركتي       . 3
  .الوطنية، بعدما استنفد االنقسام السياسي كل أغراضه

) اإلسـرائيلي (فشل المفاوضات بكافة أشكالها السرية والعلنية، والمباشرة وغير المباشرة مع الجانب            . 4
 السياسية التي قـدمتها     دون تحقيق أي إنجاز سياسي حقيقي وملموس على األرض، رغم عظم التنازالت           

  .السلطة إلنجاح هذه المفاوضات طوال السنوات العشرين الماضية
الثورات العربية العظيمة، وعملية التغيير الديمقراطي المتوقعة في العالم العربي بعد الربيع العربـي،      . 5

نتخابات البرلمانية  والمتوقع خاللها فوز اإلسالميين، ولعل فوز حركة النهضة اإلسالمية في تونس في اال            
  .أوائل الشهر الحالي مؤشر على المتوقع في االنتخابات المصرية القادمة

الحـصار  (من الحكم   " حماس"في السنوات الماضية، في إسقاط حركة       " العقابية"فشل كل اإلجراءات    . 6
" حماس" حركة   ، بل يمكن القول بأن عملية التغيير في العالي العربي ستعزز من وجود            )اإلسرائيلي مثالً 

  .في الحكم مستقبالً أكثر من أي وقت مضي
باإلضافة بالتأكيد إلى أسباب أخرى قد نجهلها وال نعلمها، وعليه فإنه يمكن القول بأن هذه األسـباب قـد                   

أكثر من أي وقت مضى، بأنه ال بديل بعد اليوم عن المـصالحة             " فتح"و" حماس"أصبحت مقنعة لحركتي    
مصالحة بعد ذلك لم يعد مقنعا ألحد، وقد اتضح جليا أن المستفيد األول مـن هـذه              الوطنية، وأن تأخير ال   

بالدرجة األولى، وبعض المنتفعين من االنقسام السياسي، ولعل من األهمية بمكـان            ) إسرائيل(الحالة هو   
  :القول، بأن تعزيز فرص نجاح اللقاء المتوقع يستدعي المبادرة والعمل الفوري على ما يلي

  .قف كافة أشكال االعتقال السياسي فورا في الضفة الغربيةو. 1
  إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا من سجون السلطة. 2
  .أجواء اللقاء" تسمم"وقف كافة الحمالت اإلعالمية التي يمكن أن . 3

 التمـسك فـي اللقـاء       وعليه فإنه من غير المقبول سياسيا، وبعد استنفاد االنقسام السياسي لكل مبرراته،           
، وذلك ألن الفـشل     (...)المتوقع باألسباب نفسها التي كانت سببا في فشل اللقاءات السابقة بين الحركتين           

هذه المرة لن يكون كالفشل في المرات الماضية، فاألحداث السياسية في المنطقة العربية تتالحق بسرعة               
ي الوقت نفسه نحو المزيد من االستيطان في الـضفة          ماضية ف ) إسرائيل(متناهية، باإلضافة إلى ذلك فإن      

، "المحمـوم ) "اإلسرائيلي(الغربية بشكل عام ومدينة القدس الشرقية بشكل خاص، وذلك في إطار السعي             
م وعاصـمتها   1967/لقطع الطريق على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع مـن حزيـران              

من تحقيق أهدافها على حساب الحق التاريخي للشعب        ) إسرائيل(القدس، والسبيل إلى قطع الطريق على       
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فـي  ) إسرائيل(الفلسطيني في أرضه، هو البدء فورا في تجاوز كل أسباب االنقسام والفرقة التي وظفتها               
  .استكمال مشروعها الصهيوني على هذه األرض

يق المصالحة الوطنية كمـا     هل تنجح مصر الثورة هذه المرة في تحق       : ويبقى السؤال الذي يطرحه الجميع    
، ليطوي الشعب الفلسطيني صفحة االنقـسام       "شاليط) "اإلسرائيلي(نجحت في تحقيق وإتمام صفقة الجندي       

  .السياسي إلى غير رجعة ؟
  18/11/2011، موقع فلسطين أون الين

    
    معركة االعترافات  .41

  أمجد عرار
طة عن وقف مـساعيها للعـضوية الكاملـة فـي     لن يجد أبناء الشعب الفلسطيني سبباً مقنعاً إلعالن السل  

التـي  ” اليونيـسكو “منظمات األمم المتحدة، علماً بأن هناك من المنظمات الدولية ما هو أكثر أهمية من               
كانت تجربة العضوية فيها نموذجاً يؤشّر إلى مسار مشابه في حال مواصلة طريـق االعترافـات فـي                  

بعض المسؤولين الفلـسطينيين    . ي كما تخضع المنظمة األم    األمريك” الفيتو“مؤسسات ال تخضع العتقال     
قال إن سبب هذا القرار هو التفرغ لمعركة العضوية الكاملة في األمم المتحدة، لكن ال تبدو هناك وجاهة                  

  .أو قوة إقناع في هذا التبرير
اليـة  تتحدث عن عرض على السلطة يقضي باستئناف تحويـل المـستحقات الم           ” اإلسرائيلية“الصحافة  

الفلسطينية مقابل وقف مسعى االعترافات، لكن ال ينبغي ألحد أن يحمل هذا الكالم على محمل التصديق،                
لكن ال يعقل أن تكون قيادة تحمل مشروعاً وطنياً         . ألنها صحافة احتالل واالحتالل كاذب حتى لو صدق       

بهات تتركز في منطقـة سياسـية       وال تملك اآلليات الكفيلة بفتح أكثر من جبهة دبلوماسية مع أن هذه الج            
  .واحدة، فالمنظمات المطلوب اعترافها بالعضوية الفلسطينية تابعة كلها لألمم المتحدة

من غير المعقول أن يكون السعي إلى نيل االعتراف في المنظمات الفرعيـة متعارضـاً مـع معركـة                   
ؤكدون إصرارهم علـى مواصـلة      االعتراف في األمم المتحدة، وإال لماذا كان المسؤولون الفلسطينيون ي         

اجتياح تلك المنظمات تباعاً؟ بال شك، أن العضوية الكاملة في مؤسسة مثل مجلـس حقـوق اإلنـسان،                  
على جرائمهـا   ” إسرائيل“تنطوي على أهمية بالغة تمكّن السلطة الفلسطينية من رفع دعاوى قضائية ضد             

ة دفن تقرير غولدستون كافية إلفهام من يهمه        التي ارتكبتها وترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولعل تجرب       
وحتـى لـو    . األمر بأن األمر سيكون مختلفاً في حال تمتع الفلسطينيون بالعضوية الكاملة في المجلـس             

، فإن المعركة القضائية في هذه الحالة سـتأخذ بعـداً           ”إسرائيل“افترضنا عجز هذا المجلس عن محاكمة       
بعد إقرار  ” إسرائيل“ولعل هذا ما يفسر الهيجان الذي ألم ب         . أخالقيةآخر، وتتحول إلى معركة إعالمية و     

  .”اليونيسكو“العضوية الفلسطينية الكاملة في 
ال يعني كل ما سبق أن المشروع النضالي الفلسطيني يقتصر على نيل االعترافـات، بـل إن العـضوية     

فاصل الرئيسية والجوهرية للقضية الفلـسطينية،      الكاملة في األمم المتحدة ال تعني تغييراً كبيراً بالنسبة للم         
وهذه تحتاج إلى مواصلة نضال طويل وشاق بكل الوسائل المشروعة، وكل ذلك في ظل ظروف صعبة                
يخوضها الفلسطينيون وحيدين مجردين من العمق العربي واإلسالمي والدولي إال على نطـاق أضـيق               

  .كثيراً من أن يكون ذا تأثير
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 فإن مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني لم تبدأ بعد، وال تندرج االعترافات المطلوبـة              مهما يكن من أمر،   
في سياق هذه البداية، بل يمكن اعتبارها جبهات موازية وروافد تزيد نهر القضية التحررية زخماً، وتخدم                

لمـشروع  عملية التراكم الكمي لإلنجازات وصوالً إلى التغير النوعي الذي يتحقق من خـالل هزيمـة ا               
  .االحتاللي االستيطاني بعد تكبيده خسائر حقيقية تصدع أركانه وتجعله غير قادر على البقاء

من المهم التذكير بأن أياً من معارك النضال الفلسطيني لن تكون مضمونة النتائج في ظل االنقـسام، وال                  
طوة األولـى فـي سـكك       حاجة للتذكير بأن الوحدة الوطنية هي الشرط األول لمسار تحرري سليم والخ           

النضال الوطني التحرري، وبخاصة عندما تكون الطـرق مملـوءة بالعقبـات واألشـواك والمجاهيـل                
ولهذا فإن الفلسطينيين مطالبون بالتوحد حول برنامج سياسي واستراتيجية كفاحية ال مكـان             . والمؤامرات

قومية وسلوك طرق الصفقات والمـساومات  فيها ألية ثغرة يمكن النفاذ منها بعيداً عن الثوابت الوطنية وال      
  .التي تخدم الوصول إلى السلطة وال تستعيد وطناً

  19/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  المساجد صارت حظائر وحانات .42
  فهمي هويدي 

ذلك أن نشرات األخبار عادة ما تتحدث عن االستيالء         . للتهويد في إسرائيل وجه آخر كثيرا ما يغيب عنا        
وقد كان  . لبيوت التي يملكها الناس، لكنها ال تتوقف كثيرا عند االستيالء على بيوت اهللا            على األراضي وا  

مفاجئا لي على األقل أن أتعرف على ذلك الوجه المسكوت عليه في كتاب أخير حول األوقاف اإلسالمية                 
فقـد  ). أصدره مركز الزيتونة للدراسات في بيروت     (في فلسطين لمؤلفه الدكتور سامي محمد الصالحات        

أورد الكتاب بيانا مفصال بما جرى لتلك األوقاف وكيف استباحتها السلطات اإلسرائيلية، ليس فقط لكـي                
  .توظفها في منافع أخرى، ولكن أيضا لمحو كل أثر للعرب والمسلمين في فلسطين

 فـي   ولذلك فإن كل ما أوقـف لوجـه اهللا        . تسجلها» حجة«لحسن حظ األوقاف أنها ال تتم إال بناء على          
ورغم أن الكتاب يتحدث عـن األوقـاف        . فلسطين له وثائقه التي تثبته وتحدد صاحبه ومساحته ووظيفته        

، إال أننـي    1967 وتلك التي جرى احتاللها فـي عـام          1948بشكل عام في األراضي التي احتلت عام        
دا تـم    مـسج  45إذ تبين من الحصر أن هنـاك        . سأتوقف عند المساجد وما جرى لها في ظل االحتالل        

 مساجد تم تحويلها إلى كنس ومعابد لليهود،        8 مسجدا دمرت بصورة جزئية و     45تدميرها تدميرا كامال و   
المسجد اليعقوبي في صفد ـ مصلى ياقوت في قضاء طبريا ـ مصلى الـست    : واألخيرة بيانها كالتالي

ة ـ مـسجد كفرتيـا    سكينة في طبرية ـ مصلى الشيخ دانيال في قضاء بيان ـ مسجد العقولة في العقول  
ـ مـصلى  ) حيفا(بكفار آثا ـ مسجد طيرة الكرمل بقضاء حيفا ـ مصلى الشيخ شحاتة في عين غزال   

سمعان بشمال غرب قلقيلية ـ مصلى النبي يامين غربي قلقيلية ـ المسجد البازوري بالبازور ـ مصلى    
ة المدية ـ مـسجد وادي   أبي هريرة ومسجد النبي روبين بقضاء الرملة ـ مصلى الغرباوي غربي قري 

حنين قضاء الرملة ـ مسجد قرية العباسية قضاء يافا ـ مسجد النبي صمويل بالقدس ـ مـسجد حـارة      
  .الجورة بصفد
مسجد الزيب بقضاء عكا حول إلـى       :  مسجدا استخدمت ألغراض أخرى وبيانها كما يلي       16هناك أيضا   

أصبح حظيرة لألبقار ـ المسجد األحمـر   مخزن لألدوات الزراعية ـ مسجد عين الزيتون بقضاء صفد  
بصفد حول إلى ملتقى للفنانين ـ مسجد السوق بالمدينة ذاتها تحول إلى صالة عرض للصور والتماثيـل   
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ـ مسجد الخالصة بكيريات شمونة حـول        ضا حول إلى مكاتب لبلدية المدينة     ـ مسجد القلعة في صفد أي     
 إلى مطعم وخمارة ـ المسجد القديم في يسارية  إلى متحف بلدي ـ مسجد عين حوض بقضاء حيفا حول 

بساحل حيفا حول إلى مكتب لمهندسي شركة التطوير ـ المسجد الجديد في قيسارية بساحل حيفا حـول   
إلى مطعم وخمارة ـ مسجد الحمد بهضبة الجوالن استخدم كمخزن للخمور ولمعدات أحد المطـاعم ـ    

نع للبالستيك أما الطابق العلوي فقد تحول إلى مقهـى          مسجد السكسلة في يافا حول طابقه األرضي لمص       
للعب القمار وبيع الخمور ـ مسجد مجدل عسقالن في مجدل عسقالن حول إلى متحف وجزء منه حول  
إلى مطعم وخمارة ـ مسجد المالحة بالقدس احتل أحد اليهود جزءا منه لبيته، ويستخدم سـقف المـسجد    

لمسجد الكبير في بئر سبع مهمل وكان قد حول فـي الـسابق إلـى    إلحياء السهرات الليلية للجيران ـ ا 
  .متحف ـ المسجد الصغير في بئر سبع تحول إلى دكان لشخص يهودي

 قامـت الـسلطات     1994في أعقاب مذبحة المسجد اإلبراهيمي الشهيرة بالخليل التي وقعت فـي عـام              
وفي الجزء الـذي    . نه إلى كنيس يهودي   اإلسرائيلية بتقسيمه بين العرب واليهود، وحولت الجزء األكبر م        

وضعت بوابات إلكترونية لتفتيش الداخلين على بوابات       : تبقى للمسلمين اتخذت إسرائيل اإلجراءات التالية     
 آلة تصوير إلكترونية داخل المسجد وعلى بواباته الخارجية ـ قامت  30المسجد السبع ـ قامت بتركيب  

خل المسجد إضافة إلى عدد كبير من الكشافات ـ تم أيضا تركيب  دا) إنتركوم(أيضا بتركيب جهاز إنذار 
أبواب كهربائية داخل المسجد ـ وضعت حواجز عسكرية ومراقبة ثابتة على جميع الطرق المؤدية إلـى   

، رغم أنها مسجلة لدى دائـرة  )نحو ستة أفدنة(المسجد ـ تم االستيالء على ساحات المسجد اإلبراهيمي  
ارها أوقافا إسالمية، ومنع المسلمون من الدخول إليها، ولم يسمح إال لليهود بـذلك          تسجيل األراضي باعتب  

ـ وضع مركز للشرطة اإلسرائيلية على أرض المسجد دون وجه حق ـ أغلق الشارع الشرقي للحـرم،   
ومنع المسلمون من الدخول إليه للوصول إلى المسجد، علما بأن هذا الشارع يخدم عشرات اآلالف مـن                 

  . القريبين من المسجدالسكان
قبل عدة سنوات قامت الدنيا ولم تقعد ألن حركة طالبان أقدمت على هدم وتشويه تمثالين بـوذيين فـي                   

ونظم المثقفون والسياسيون بكائية عالية الـصوت فـي أنحـاء الكـرة             . في أفغانستان » باميان«منطقة  
لكن ذلك كلـه حـدث      . تراث اإلنسانية األرضية حزنا على وحشية جماعة طالبان وتنديدا بعدوانهم على          

كما حدث لألوقـاف التـي نـذرها        ) ال تنسى ما فعله اإلسرائيليون بالمسجد األقصى      (لمساجد المسلمين   
  .ولم يحرك ذلك أحدا من الغيورين على تراث اإلنسانية ودور العبادة. الخيرون لوجه اهللا تعالى

. صوات باالحتجاج والنتفضت ضمائر الغيـورين لو كانوا بوذيين أو أصحاب أي ملة أخرى الرتفعت األ 
  .لكن المشكلة أنهم مسلمون، وألنهم كذلك فال بواكي لهم

  19/11/2011، الشرق، الدوحة
  

  القراءة اإلسرائيلية.. ربيع العرب .43
  محمد الرميحي 

بيـة  هناك قراءتان لربيع العرب في إسرائيل ومناصريها في الفضاء السياسي األميركي؛ األولى في األغل           
وهي قراءة متفائلة، والثانية في األقلية وهي قراءة متشائمة، األولى ترى أن الجماهير العربية التي وقفت                
عارية اليد أمام حكومات طاغية وقواها الضاربة خالية الوفاض من أي سالح ولم تـستخدم الدبابـة أو                  

ستقبل جماعات مجتمـع مـدني      المدفع في تحقيق انقالب حاسم على السلطة السابقة، سوف تكون في الم           
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حرة وغير مقيدة بأي آيديولوجية تسعى إلى االستقرار والتنمية، تلك الجماعات السياسية الناشطة ربمـا               
تتعاون مع جماعات أخرى في إسرائيل على نمطها، أي جماعات المجتمع المدني، من أجل جلب شـكل                 

لصراع الطويل الذي عطل التنمية في ربوع       من أشكال السالم، يخرج المنطقة من دورات العنف، وهذا ا         
الشرق األوسط، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من نشاط في إسرائيل ذاتها، يستخدم نفس التكنيـك الـذي                   
استخدمته الجماهير العربية، أي فرض وجهة نظرها في عدد من السياسات عن طريق التجمهر الواسـع                

في تحققها، ومنها الدعوة إلى السالم مع العرب، وجهة         معطوفا على المطالب التي ترغب تلك الجماهير        
النظر هذه ال تتجاهل القوى العربية في داخل إسرائيل التي قد تقلد ما جرى في شوارع القاهرة وتـونس                   

 على الحكومة اإلسرائيلية لتقديم تنازالت حقيقية في الـشأن          - سلميا   -واليمن وليبيا من أجل أن تضغط       
وتتبع بعض الكتابات األميركية هذا الـسيناريو       . ا كمواطنين طبيعيين في إسرائيل    الفلسطيني وفي حقوقه  

يعتمـد هـذا    . إلى درجة أنها تتصور تحالفا واسعا بين الواليات المتحدة وحكومات ربيع العرب القادمة            
 السياسية والتـوازن، التـي    » العقالنية«التصور على أن الديمقراطية المحققة في المستقبل سوف تعزز          

  .تظهر في بعض بلدان الشرق األوسط كتركيا مثال
  .ذلك مجمل القراءة األولى المتفائلة

أما القراءة الثانية، وهي قراءة األقلية، فتقول صحيح أن الجماهير العربية لم ترفع شعارات حول القضية                
 أن القـضية    الفلسطينية وهي تهيئ األرض في التجمعات الجماهيرية الكبرى للتغيير فـي بلـدانها، إال             

الفلسطينية يمكن أن تظهر الحقا بطريقة أشد عنفا وأكثر وضوحا وصوال إلى ترقية الصراع مع إسرائيل                
وترى هذه النظرية أن ذلك التوجه يغذيه عامالن؛ األول أن          . إلى آفاق جديدة كما لم يحدث مثلها من قبل        

لتي سوف تتمخض عن النظام العربـي       الحكومات الجديدة، كونها حكومات ذات نكهة دينية في الغالب، ا         
الجديد، هي بحد ذاتها معادية للدولة الصهيونية ألسباب تاريخية وموضوعية، إذا عطفنا ذلك على أن تلك                
الحكومات الجديدة لن تجد حلوال سحرية للمشكالت االقتصادية واالجتماعية العميقة التي تعـاني منهـا               

 الجوار هو أقل تكلفة سياسية وله فوائد أيضا فـي صـرف       شعوبها، فإن توجيه الجماهير إلى صراع في      
 ثارت ضد المظلوميـة     - أي تلك الجماهير     -النظر واالنتباه إلى الخارج قبل المشكالت الداخلية، وألنها         

  .في الداخل، فإن المظلومية الفلسطينية في نظرها أشد وضوحا وأكثر إيالما
نقاش فيما يصل إلينا من كتابات سواء في الغرب أو الـداخل            أمام هاتين النظريتين اللتين تتفاعالن في ال      

هـذا  . اإلسرائيلي، نجد أن الملف الفلسطيني مفتوح بالكامل من أجل الدراسة وتداول وجهات النظر حوله    
 في الساحة العربية، حيث إنها مشغولة بداخلها تنتظر نهايات لمـا يجـري              - كما يجب    -الملف لم يفتح    

  . للتغيير، خاصة في الجانب اليمني وأكثر خصوصية في الجانب السوريحتى اآلن من مقاومة
فُتح الملف على استحياء في أول االنتفاضة السورية عند ما تحدث بعض الكبار في دمشق عن أن الحدود              
الساكنة بين إسرائيل وسوريا لن تكون ساكنة في حال تغيير النظام، ولكن العواطف هنـا غلبـت علـى                   

وعي، فسرعان ما فسر ذاك على أنه تبرير أو ذريعة لتعطيل التغيير، ثم تالشى في األفق                التحليل الموض 
السياسي، إال أنه في العمق يعني ما يعنيه في هذا الملف الملتهب الذي يمكن أن يفتح من جانبه الـسلبي                    

  .بالنسبة إلى إسرائيل
ها إلى القول إن الحكومات الجديدة بعد       يبرد الملف من جانب بعض الكتابات اإلسرائيلية أو المتعاطفة مع         

الربيع العربي ستكون غارقة في الشأن المحلي، ولن تجد الوقت وال الموارد من أجل فتح ملف صـراع                  
ساخن على مصراعيه، خاصة أنها تعرف نتائج مثل هذا التوجه الذي خاضـته حكومـات عـسكرية أو                  
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.  ذلك إال الخيبة وخسارة األرض والكرامة معـا        حزبية عربية سابقة، في خضم المزايدات، فلم ينتج عن        
فاألنظمة الجديدة سوف ترى من الحكمة النأي بنفسها عن فتح ذلك الملف والبحث عن حلول دبلوماسية،                
مهما كانت اإلغراءات، اللهم إال التحالف العلني مع النظام اإليراني الذي يدعي أن لديه القـوة الماديـة                  

ولكن ذلك االحتمال، أي التحالف مع إيران، مكلف أيـضا، ألنـه            . رائيليوالعسكرية لردع أي تهور إس    
ببساطة يضع األنظمة الجديدة أمام غضب غربي وأميركي، ويؤهل لسحب كـل احتمـاالت المعونـات                
االقتصادية التي ال يستطيع النظام اإليراني تعويضها، كونه أيضا تحت مقاطعة اقتصادية جادة وحـادة،               

  .ظم فيه، في الوقت الذي تحتاجها وبسرعة الحكومات الربيعية الجديدةبدأت تقترب من الع
في تونس وقريبا في    (المالحظ أن ربيع العرب، في بعضه على األقل، وعلى الرغم من خوض انتخابات              

لم يضع على جدول أعماله ماذا سوف يفعل سياسيا في الملف األبرز في الشرق األوسط، وهـو                 ) مصر
هناك الكثير من النقاش الدائر حول الدساتير المحتملة وحـول دور           .  اإلسرائيلي -ملف الصراع العربي    

الجيوش في المستقبل وحول خطط التنمية االقتصادية، وحول حتى العالقات اإلقليمية، خاصة اإليرانيـة              
 لم يتبين بوضوح الموقف المحتمل من إسرائيل، أهو سـالم المـستقبل             - حتى الساعة    -والتركية، لكن   

معها أم حرب، مفاوضات أم تجاهل، تجميد أم تحريك؟ ولم يشرح فكريا حتـى اآلن الموقـف الـداخلي             
اإلسرائيلي تجاه ما يحدث في اإلقليم من رياح ربيعية، كما توصف، أو تأثيرها على شريحة العرب التي                 

ة تيارات الربيع،   تشاطر اإلسرائيليين السكنى أو الجوار، تلك أسئلة توضع برسم راسمي السياسات في قم            
  !!إن وجدت
  ..آخر الكالم

الجامعة العربية تريد إرسال مراقبين إلى سوريا، فإن ذهبوا فإن المظاهرات سوف تزداد وتنتشر إلى أن                
يسقط النظام، كونها محمية من القتل، وإن لم يذهبوا هيأ العرب لموقف دولي يضغط إلـى حـد إسـقاط                  

حقنا للدماء وبعدا عن الخراب، ولكـن       ! و خيار بن علي في تونس     النظام، العقل يقول الخيار األفضل ه     
  !هل من يتعظ

  19/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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