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***  
  

  القدسشرق اقعة وراضي أيصادر " حديقة توراتية "إلقامة  مخططاًتطرح نتنياهوحكومة  .1
 الحديقة - عن ايداع خريطة هيكلية تحت اسم 18/11/2011يوم الجمعة  الحكومة اإلسرائيلية أعلنت

أ يتم بموجبها مصادرة االراضي الواقعة /١١٠٩٢ رقم - سكوبس -رف  منحدرات جبل المشا-الوطنية 
في منحدرات جبل المشارف في السفوح الشرقية لمدينة القدس الشرقية وتشمل االراضي المذكورة اسفل 

من الشرق وحي الطور من ) معالية ادميم(  القدس - ١ومحيط الجامعة العبرية من الغرب وشارع رقم 
(( ية ويلتف الى الجامعة العبرية من الشمال وتحويل جميع هذه االراضي الى حدائقالجنوب وحي العيسو

 .في القدس الشرقية ) ) تخليد للذاكرة اليهودية(( ومحميات طبيعية ومواقع قومية ومواقع )) وطنية 
وحسب اإلعالن الرسمي امس يتم تغيير تصنيف هذه االراضي المشار إليها من مناطق بناء ومناطق 

 .ن عامة الى حدائق وطنية توراتية ويحدد فيها البناء بشروط مشددة وضمن قيود صارمة مبا
لواء القدس من /  يوماً لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ٦٠ووضع المخطط لالعتراض عليه لمدة 

هذا تاريخ نشر المشروع في الصحف امس ومن ثم سيجري المباشرة في التنفيذ بعد ذلك بحيث يتم ربط 
بحيث تلتقي مع ) الحوض المقدس ( المشروع مع ما يسمى بمشروع الحديقة الوطنية فيما يسمى ب

 .٢٠٣٠ لتصبح ٢٠٢٠سلسلة مشاريع مشابهة بعد تعديل الخطة 
معتبراً أن هذا القانون اإلسرائيلي ١٩٨٨واستند القرار اإلسرائيلي الى ما يسمى بقانون الحدائق الوطنية 

 بحيث يجري تحديد توجيهات العمل والتطوير فيها ١٩٦٧شرقية المحتلة عام يسري على القدس ال
للمحافظة على مزاياها الطبيعية وقيم التراث الطبيعية والمناظر الطبيعية لذلك )الوطنية ( للحدائق 

 .سيجري تغيير تخصيص طبيعة االرض من مبان عامة الى حديقة وطنية 
 ان المخطط ، الشرق خليل التفكجي في تصريحات خاصةويرى خبير االستيطان والخرائط في بيت

 وبناء على قرار ١٩٦٧ينسجم والسياسة االستيطانية اإلسرائيلية المتبعة منذ احتالل المدينة المقدسة عام 
ضم القدس الشرقية الى الغربية وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها عنوة فعملية تحويل هذه المساحات 

ي القدس المحتلة تتم بهدف قطع الطريق على الفلسطينيين في القدس وسحب الشاسعة من االراضي ف
 .المساحة الوحيدة المتبقية لجسر الهوة وتخفيف االكتظاظ السكاني الذي تعاني منه المدينة 

ان المخطط خطير يأتي ضمن سلسلة من الخطوات االستيطانية المتسارعة في القدس :" واوضح التفكجي 
تكمل بعضها البعض لتكتمل الصورة التي رسمتها الحكومات اإلسرائيلية منذ عقود والتي في مجملها 

لتصبح القدس ذات غالبية يهودية ذات طابع غربي بعيد عن طابعها العربي واإلسالمي وجزءا من 
 ".المنظومة االستيطانية المتراكمه على سفوح وفي ازقة المدينة التي تتبدل معالمها رويداً رويداً 

التفكجي ان المشاريع االستيطانية في القدس مختلفة عن تلك المشاريع االستيطانية المخصصة وقال 
فالقدس تعاني وتتعرض لهجمات استيطانية , لتفتيت الضفة الغربية وضرب وحدتها وتماسكها الديمغرافي 

دون اي حساب من كافة الجهات والمؤسسات والبلدية والحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة جهاراً نهاراً 
للمجتمع الدولي والقرارات األممية والمقررات والمواثيق الدولية بهدف سلخها عن امتدادها في الضفة 
الغربية وضمها وتهويدها بشكل كامل بصورة مستمرة للحيلولة دون أي امكانية إلعادة تقسيمها واتخاذها 

 .كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة 
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اتية بدأت عملياً تأخذ مسارها نحو التطبيق بهذا القرار وغيره فالسلطات واوضح ان الحدائق التور
اإلسرائيلية تتعمد نشر اإلعالنات المتعلقة بالمشاريع االستيطانية في صحف غير متوفرة للغالبية العظمى 
من ابناء شعبنا الفلسطيني كي ال يتم االعتراض عليها خالل فترة االعتراضات الرسمية فمشروع 

ذات االنتشار المحدود وتم ) الفجر الجديد(ئق التوراتية والنصب والحدائق نشر امس في صحيفة الحدا
 .ذلك بخط صغير وفي صفحة داخلية من قبل اللجنة اللوائية ولم ينشر في الصحف الفلسطينية الرئيسية 

ن المشاريع  تم اضافة المزيد م٢٠٢٠واكد التفكجي ان معظم المشاريع التي كانت مدرجة حسب الخطة 
وقال هذا ٢٠٣٠ بمعنى اخر كيف ستبدو مدينة القدس في العام ٢٠٣٠لها وإعادة تحديثها و اخذت اسم 

يدفعنا للتساؤل حول مستقبل المدينة والجهد المقابل للمحافظة على عروبتها وإسالميتها وتوفير مقومات 
 .الصمود ألهلها 

  19/11/2011ان، المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيط
  

  إذا كان المطروح رحيلي فليطرقوا البيوت من أبوابهاو ...رض نفسيأفلم : فياضسالم  .2
 سالم فياض عن غضبه الشديد من  في رام اهللاعبر رئيس الوزراء الفلسطيني:  كفاح زبون- رام اهللا

أكثر من مستعد إنه : وصفه من قبل حركتي فتح وحماس بأنه عقبة في طريق تنفيذ المصالحة، قائالً
 من منصبه عبر وسائل اإلعالم، "استبعاده"وفيما بدا غير راض عن  .لمغادرة موقعه، لكن وفق األصول

فيس " على أنه لم يستشر حتى اآلن على األقل في هذه الشأن، قال فياض على صفحته على وتأكيداً
أما موضوع .. همنا مع الغير إنني عملت وفي أحسن الظروف، تحت الضغط أقول سالم أقل يوماً" ":بوك

 لشيء وال يمكن أن أكون  معطالًرحيل رئيس الحكومة فأنا رهن اإلشارة وال يمكن أن أكون عنصراً
 ،عنصر عدم استقرار، فأنا مسؤول وعندي حرص، ولكن إذا ما كان هذا هو المطروح فإن لكل بيت باباً

أعتز أنه كان لي إسهام . مة شرف ومسؤوليةهذه الخد. ولتطرق البيوت من أبوابها وأنا أكثر من جاهز
وال أدعي أنه كان لي أكثر من ذلك ولكن بكل تأكيد ال أعتبر أن هذه مسألة أسعى لها أو أتمسك بها 

  ."إطالقا تحت أي إطار وأنا أكثر من جاهز لذلك بكل احترام
ع التي شغلتها يتم الحديث عني وكأنني فرضت في كل الحكومات التي شكلت والمواق" :وقال فياض

 للشعب الفلسطيني صراحة فإن هذا القول فيه الكثير من اإلساءة أساساً. وكأنني مفروض على الشعب
. وفيه إساءة للفصائل نفسها ناهيك عن اإلساءة، ولربما هذا هو المقصود من قبل البعض، لي شخصياً

لشعب الفلسطيني غني باإلنسان  بهذه الطريقة فاولكن اسمحوا لي أن أقول بأخوة إنني لم أفكر أبداً
إنه آن األوان إلغالق ملف االنقسام وحتى أنهي سيمفونية : أود وأقول": وتابع .."..الفلسطيني واإلنجاز

أقول بمنتهى الوضوح أنه إذا كانت هذه وجهة ) أن فياض هو عقدة المنشار وعقبة أمام تحقيق المصالحة(
  ."لسياسية إلى التوافق على رئيس وزراء جديدنظرهم، فإنني أدعو جميع الفصائل والقوى ا

  20/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   بقطع المساعدات في حال االتفاق مع حماسة أميركياتنفي تلقّي السلطة تهديدعريقات ي .3
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال: حمد رمضان ووكاالتأ -رام اهللا 

 رسائل تهديد سرية فلسطينيةلإلذاعة الفلسطينية، إن األنباء التي تحدثت عن استالم السلطة الفي تصريح 
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ال مصلحة "أو علنية من واشنطن بقطع المساعدات حال إتمام المصالحة غير صحيحة، وشدد على أنه 
  .معتبراً أن حركتي فتح وحماس وجدتا من أجل فلسطين" لشعبنا فوق المصالحة

  20/11/2011وت، ، بيرالمستقبل
  

   نسمح ألحد بالضغط على القيادة الفلسطينيةلن: شعث .4
 أن التصريحات ،19/11  يوم السبت،أكد نبيل شعث مفوض العالقات الخارجية في حركة فتح: رام اهللا

 كسلطة "إسرائيل" إنما تعبر عن ،اإلسرائيلية بشأن عدم اإلفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية
ما تقوم به إسرائيل اآلن " "وكالة قدس نت لألنباء"وقال شعث في تصريح لـ ". دواني إجراميع"احتالل 

 مشيراً إلى أن إسرائيل ،" أموالنا وليست تبرع من إسرائيل هذه،هي عملية سرقة لألموال الفلسطينية
تجري وأضاف أن هناك مساعي . بإعالنها عدم إرسال أموال الضرائب هي ال تأبه بأي قانون دولي

 لتشكيل قوة ضغط عليها إلعادة ،حالياً على المستوى الدولي لتجريم هذا العمل الذي قامت به إسرائيل
وشدد شعث على أنه لن يتم السماح ألي أحد بالضغط على  .أموال الضرائب وعدم حجزها مرة أخرى

  . حماس إليقاف أي مما تقوم به خاصةً في عملية المصالحة مع حركة،القيادة الفلسطينية
  19/11/2011وكالة قدس نت، 

  
  المصالحة شأن وطني داخلي ومطلب يسعى الجميع لتحقيقه: المصريماجدة الوزيرة  .5

 ،كدت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون االجتماعية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيةأ :رام اهللا
 لكل فئات شعبنا، أساسيالنقسام مطلب  حالة اإنهاءن أ المصالحة الفلسطينية شأن فلسطيني، وإتمام أن

 . المصالحةإتمام ابتزازات تفرض من قبل حكومة االحتالل لعرقلة أورافضة في الوقت ذاته أية تدخالت 
 التي تحاول حكومة االحتالل من خاللها ابتزاز السلطة اإلسرائيليةكما استنكرت المصري التصريحات 

 إفالس بمثابة تالتصريحا اتفاق المصالحة معتبرة هذه إتمام الوطنية بوقف عائدات الضرائب في حال تم
  .سياسي لحكومة االحتالل اليمينية المتطرفة

  20/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  أطراف في األجهزة األمنية بالضفة ترفض االلتزام بالمصالحة: حسن خريشة .6
لسطيني، حسن خريشة، إلى وجود حالة من  ألمح النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الف:رام اهللا

في صفوف األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، التي بدأت بتجاهل توجيهات رئيس " التمرد"
إن "، 19/11، يوم السبت "قدس برس"وقال خريشة في تصريحات خاصة لـ .السلطة محمود عباس

، فيما أشار "م بالقرار السياسي باإلفراج عن المعتقلينأطرافاً من األجهزة األمنية الفلسطينية لم تعد تلتز
  تم إطالق سراحها من سجون السلطة بإيعاز ، بحسب خريشة،إلى قضية المواطنة هدى مراعبة والتي

  .مباشر من رئيس السلطة، لتقوم المحاكم العسكرية فيما بعد بمواصلة مالحقتها خالفاً لتوجيهات عباس
سية التي تعصف بالمنطقة العربية وانعدام األفق السياسي لعملية المفاوضات، واعتبر أن التغيرات السيا

هي كلها عوامل دفعت بكل من حركتي فتح وحماس إلى التوجه الجاد نحو إحقاق المصالحة الوطنية 
  .وإنجاح اللقاء المرتقب بين عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
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نائب الفلسطيني التهديدات اإلسرائيلية واألمريكية التي تفيد بوقف تحويل وفي سياق متصل، استنكر ال
  .المستحقات المالية لخزينة السلطة رداً على إتمام المصالحة

  19/11/2011قدس برس، 
  

   تعيد ترسيم حدودها بصورة غير شرعية"إسرائيل": عشراوي .7
 غير اإلسرائيليف بشدة االستيالء .ت.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لـ م . أدانت د:رام اهللا

 تعطيل إلى، القوة القائمة باالحتالل، تسعى إسرائيلن إ": القانوني على األراضي الفلسطينية، وقالت
المسار السياسي وفرص السالم والقضاء على حّل الدولتين من خالل تكريس سياسة الفصل العنصري 

 دونم من أراضي السكان في غور األردن 1500ل لـ  نهب سلطات االحتالإلى، مشيرة "غير القانوني
ن نقل األراضي إ": وأضافت . داخل الخط األخضر باعتبارها أمالك غائبينإسرائيليلصالح تجمع سكني 

والممتلكات الفلسطينية في الضفة، ومصادرة المزيد منها سواء كانت ملكية خاصة أو عامة هو بمثابة 
 "إسرائيل" بإلزامالمجتمع الدولي واللجنة الرباعية  وطالبت ."عية رسوم حدودها بصورة غير شرإعادة

  .بالوقف الشامل لألنشطة االستيطانية وخروقاتها المتعمدة لقواعد القانون الدولي واالتفاقات الدولية
  20/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  مصطفى البرغوثي يدعو لتوسيع المقاومة الشعبية .8

ن عام المبادرة الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي إن الرد على سياسة االحتالل قال أمي: رام اهللا
ومصادرته لألرض يكون باإلسراع في المصالحة وتوسيع المقاومة الشعبية، ومقاطعة المنتجات 

 أراضي في منطقة "إسرائيل" الكشف عن مصادرة أعقابجاءت تصريحات البرغوثي في . اإلسرائيلية
  .، وهو جزء من حركة الكيبوتس الديني في الكيان"ميراف"اذية لألردن وإلحاقها بكيبوتس األغوار المح

  20/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ونحن جاهزون للمصالحة... ردن لم تحددزيارة مشعل لأل:  معالـالزهار  .9
ك لقاءات  قال القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار انه من المنطقي ان يكون هنا:بيت لحم

وعالقات بين حركته واالردن مشيرا الى ان زيارة رئيس مكتب الحركة خالد مشعل الى االردن لم تحدد 
 حماس منفتحة على الجميع وعليه فالعالقة مع االردن وغيرها ، أن"معا"واضاف في حديث لوكالة  .بعد

  ". فيما يحدث وحدثكذلك حماس لم تتدخل في الشان العربي وبقيت على الحياد...يجب ان تتم 
وسئل الزهار حول استعداد واشنطن مستعدة للتعاون مع الحركات االسالمية في ظل الربيع 

ان هذا التعاون ناتج عن ان الشارع اصبح بنتخب االسالميين وبالتالي عدم التعامل معها : "قال..العربي؟
ة المشتركة بين االدارة وعن االرضي ".سيعرض الديمقراطية االمريكية للخطر وانها سوف تتاكل

  ".ال يوجد ارضيات": االمريكية واالحزاب االسالمية ؟ قال الزهار 
وان هناك اسماء سيتم ... قال القيادي في حماس ان حركته جاهزة التمامها,وعن المصالحة الفلسطينية

  .طرحها بالتوافق لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة
  18/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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   بشأن تسمية رئيس حكومة التوافق مع حماس جديداًفتح لم تحدد حتى اآلن موقفاً: األحمد .10
ومسئول ملف ) فتح( أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني :)شينخوا( - رام اهللا

ن تسمية رئيس ، أن حركته لم تحدد حتى اآلن موقفا جديدا بشأ) السبت(الحوار فيها عزام األحمد اليوم 
  ) .حماس(حكومة التوافق مع حركة المقاومة اإلسالمية 

الوقت لم يحن لمناقشة األسماء "الرسمية، إن ) صوت فلسطين(وقال األحمد في تصريح من لبنان إلذاعة 
أكدت ) " حماس(وأشار األحمد إلى أن حركة  ".لكن أمور تنفيذ اتفاق المصالحة الداخلية تبحث بشكل عام

قفها بالنسبة لمسألة رئيس الوزراء وتمنت على حركته إعادة النظر في موقفها ، وأن الجانبين على موا
  ".اتفقا أن يتم مناقشة األمر بروح إيجابية في األيام القادمة للتوصل إلى اتفاق

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت، عن اتفاق بين الحركتين على استبعاد مرشح الرئيس الفلسطيني محمود 
 رئيس حكومة تصريف األعمال في السلطة الفلسطينية سالم فياض من تولي رئاسة حكومة عباس

  .التوافق المنوي تشكيلها
على أن يكون مقر الحكومة المقبلة في " توافق"ونفى األحمد ما نقلته بعض وسائل اإلعالم حول وجود 

، على أن مقر إدارات السلطة وشدد األحمد .لم تطرح هذا االقتراح) حماس(قطاع غزة، مؤكدا أن حركة 
  ".منطق التوزيع الجغرافي ألننا بلد واحد"الفلسطينية في رام اهللا بالضفة الغربية، رافضا 

في ) حماس(وكان أحمد يوسف المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
وافق ما بين حركتي فتح وحماس جرى الت"قطاع غزة اسماعيل هنية قال في تصريحات صحفية، إنه 
إمكانية أن يكون كذلك رئيس "، منوها إلى "على ان يكون مقر الحكومة الفلسطينية القادمة في قطاع غزة

  ".الوزراء من القطاع
بحضور مصري باإليجابية، مشيرا إلى ) حماس(ووصف اللقاءات التي عقدها في القاهرة مع قادة حركة 

رة على جدول اعمال لقاء عباس ومشعل والذي سيشمل قضايا غاية في تم وضع اللمسات االخي"أنه 
  ".األهمية معظمها ذو طبيعة سياسية تؤسس لتسهيل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية

تشمل ملف منظمة التحرير، وموضوع التهدئة وااللتزام بها في الضفة "وأوضح األحمد، أن هذه القضايا 
لشعبية، وانسداد افق عملية السالم واالفاق المستقبلية، إضافة إلى ملف الغربية وغزة، والمقاومة ا

االنتخابات العامة التي تم التأكيد على ضرورة إجراءها في موعدها المحدد في مايو المقبل وفق اتفاق 
  ".المصالحة

  19/11/2011،  شينخواأنباءوكالة 
  

  فياض لرئاسة الحكومةتفاهم بين حماس وفتح على تسمية شخص آخر غير : أبو زهري .11
على تسمية " فتح"، أنه تم التفاهم مع حركة "حماس"أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم : غزة

" فتح"شخص آخر لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة، غير سالم فياض، الذي كانت تصر عليه حركة 
  . لتشكيل الحكومة

جرت عدة ): "11-19(اليوم السبت "  الفلسطيني لإلعالمالمركز"وقال أبو زهري في تصريحٍ خاص لـ
اتصاالت بين وفدي الحوار من حماس وفتح في األيام القليلة الماضية تم عبرها االتفاق على جدول 
". األعمال للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مع رئيس السلطة محمود عباس

  .س والعشرين من الشهر الجاريوالذي تم تثبيت موعد عقده في الخام
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وأضاف إن اللقاء سيشمل التركيز على الملف السياسي في ظل انسداد أفق التسوية، إلى جانب وضع 
الحكومة، االنتخابات، المنظمة، المصالحة (اآلليات لتنفيذ اتفاق المصالحة فيما يتعلق بملفاتها الخمسة 

  ). المجتمعية واألمن
رئيس الحكومة، أكد أبو زهري، أن هناك تفاهما على تسمية شخص آخر غير وفيما يتعلق بقضية تسمية 

سالم فياض، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم االتفاق على اسم آخر؛ حيث ال يوجد حتى اآلن أسماء متوافق 
وبشأن تحديد موعد االنتخابات وعما إذا كانت ستجري في أيار المقبل أم سيتم االلتزام بإجرائها  . عليها

وأكد . إن األمر سيكون مثار نقاش وبحث خالل اللقاء: بعد عام من تنفيذ االتفاق كما كان يفترض، قال
أن ملف المعتقلين السياسيين في سجون الضفة سيكون مطروحا على طاولة اللقاء، مشددا على أن حركة 

  . حماس تعتبر أن عنوان االتفاق هو ضمان اإلفراج عن المعتقلين السياسيين
  19/11/2011، مركز الفلسطيني لإلعالمال

  
  بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية" تصورات"فتح وحماس تتوصالن إلى ": شينخوا" .12

اليوم ) حماس(والمقاومة اإلسالمية ) فتح( أكدت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني :)شينخوا( -غزة
عدد من القضايا الخالفية في ملف المصالحة بشأن االتفاق على " تصورات"، أنهما توصلتا إلى )السبت(

، إنه من المبكر جدا اإلعالن عن تلك )شينخوا(وقال مسئولون في الحركتين لوكالة أنباء  .الفلسطينية
  ".التصورات كتفاهمات تم االتفاق عليها نهائيا"

دد عن وعضو وفدها للحوار أمين مقبول، إن ما يتر) فتح(وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة 
، محذرا من مثل هذه التسريبات "ال أساس له من الصحة"تم التوصل إليها فعليا بين الحركتين " تفاهمات"
وتابع مقبول أن اللقاءات التي جرت بين الحركتين أخيرا في  ".التي تضر باللقاء وأجواء المصالحة"

العناوين الرئيسية التي هي تمهيد للقاء بين الرئيس عباس ومشعل حول جدول األعمال و"القاهرة 
وأشار إلى أن اللقاء المرتقب سيبحث بشكل أساسي وضع رؤية  ".سيبحثها، لكنها لم تحمل أي اتفاقات

إستراتيجية سياسية إلدارة الوضع الفلسطيني وفق برنامج سياسي واحد إلى جانب تناول قضايا تتعلق 
  .بإنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام الداخلي

عدة اتصاالت جرت بين وفدي "سامي أبو زهري، إن ) حماس( المتحدث باسم حركة من جهته، قال
وذكر  ".الحوار لكال الحركتين في األيام الماضية بهدف وضع الترتيبات لضمان نجاح لقاء عباس ومشعل

جرى التداول في النقاط التي ستطرح على جدول أعمال اللقاء، واتفق على أن يشمل ذلك "أبو زهري أنه 
وقال أبو  ".ملف السياسي بشكل أساسي إلى جانب وضع آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في كل جوانبهال

زهري، إن حماس أكدت مجددا على رفض تولي فياض رئاسة الحكومة وضرورة االلتزام بأن يحظي 
  .اسم المرشح على توافق من قبل الحركتين

  19/11/2011،  شينخواأنباءوكالة 
  

  و الصهيوني يسعى لعرقلة المصالحة بكافة الطرقالعد: مشير المصري .13
أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح النيابية التابعة لحركة  :ريما زنادة-غزة

حماس مشير المصري، على أن لقاء الرئيس عباس ومشعل يمثل لقاء هاما في مرحلة حساسة وحرجة 
  .ائج اللقاءللمنطقة، ولقاء هاما لعيون تترقب نت
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حماس ستذهب للقاء بقلوب وعقول مفتوحة للمصالحة إليمانها بأهمية الوحدة " " الشرق"وقال المصري لـ
الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي وإن شاء اهللا تعالى سيكون اللقاء فاتحة خير لتطبيق المصالحة على 

ة توفير المناخ المناسب ألجواء ودعا القيادي في حركة حماس، المصري إلى ضرور ".أرض الواقع
المصالحة ومنها إنهاء ملف االعتقال السياسي، متمنياً أن تصب كافة الخطوات لتحقيق مصالحة فلسطينية 

  .حقيقية
" وتعليقاً على سؤال إن كان سالم فياض سبب تعطيل تنفيذ آليات المصالحة في الفترة السابقة، أكد قائالً

تي تعيق تنفيذ آليات المصالحة خاصة أنه تم اتفاق على اختيار شخصية فياض كان سببا من األسباب ال
  ".مستقلة وطنية، وحينما تم تراجع فتح عن فياض مثل ذلك خطوة في االتجاه المطلوب

وفيما يتعلق بتصريحات العدو الصهيوني بأن المصالحة وهمية وأن حركة حماس تريد من ذلك أن تلتهم 
العدو الصهيوني هو المتضرر من أي عملية " حد زعمها، ذكر قائالًالسلطة والضفة الغربية على 

  ".مصالحة فلسطينية فلسطينية مما يجعله يسعى لعرقلة المصالحة بكافة الطرق
 20/11/2011، الشرق، الدوحة

  
   مشعل-ميالد حكومة فلسطينية جديدة في أعقاب لقاء عباس: النحال .14

لحركة فتح أن حكومة فلسطينية جديدة سيتم اإلعالن عنها أكد محمد النحال عضو المجلس الثوري : غزة
في أعقاب لقاء الرئيس محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والمزمع 

  .عقده في القاهرة الخميس المقبل، وأن مدينة غزة ستشهد زيارة قريبة للرئيس عباس
قاء بشكل جيد جدا عبر اللقاءات الماراثونية التي عقدتها إنه جرى التحضير لل" معا"وقال النحال لوكالة 

قيادات بارزة من فتح وحماس خالل األيام الماضية وأن اإلعداد الجيد والمسؤول لهذا اللقاء سيعطي 
وحول األسماء المرشحة لرئاسة الوزراء المقبلة، قال النحال لقد جرى تداول العديد من  .النتائج االيجابية

حركته تؤكد على موقفها بأنها مع التوافق الوطني الذي سيؤدي إلى المصالحة الحقيقة التي األسماء وأن 
  .تصب في خدمة المصلحة العامة

  20/11/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "نرفض استمرار التنسيق األمني بأي شكل من األشكال: "العاروري .15
الشيخ صالح العاروري تفاؤله " حماس"ية أبدى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالم: دمشق

بنجاح اللقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس في القاهرة 
" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال العاروري في تصريح خاص لمراسل .  من الشهر الجاري25في الـ
تفاق هذه المرة أعلى من المرات السابقة ونحن لدينا إحساس أن احتمالية اال): " 11-19(السبت 

  ". جاهزون لها
فيما يتعلق : "وفيما يتعلق باسم رئيس الحكومة المقبلة واستبعاد فتح لسالم فياض، أوضح العاروري

بفياض، نحن جددنا لحركة فتح رفضنا له، وأكدنا ما اتفقنا عليه سابقًا بأن يكون اسم رئيس الوزراء 
  ". لي فهذا المنصب لن يكون إال بالتوافقبالتوافق، وبالتا

وبشأن المطالبات التي أطلقتها شخصيات وطنية وهيئات حقوقية بضرورة وقف االعتقال السياسي في 
قرار السلطة وحركة فتح يخضع لألخ أبو مازن، وال نتوقع أن تقوم : "الضفة، قال القيادي في حماس
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 محمود عباس وقيادة السلطة وفتح، ونحن نرفض استمرار الجهات األمنية بالضفة بمخالفة قرارات األخ
  ". التنسيق األمني بأي شكل من األشكال

االتفاق  مع اإلخوة في : "أما بخصوص ما تم تسريبه بشأن االتفاق على موعد االنتخابات، قال العاروري
طًا بتنفيذ فتح كان على أن تجري االنتخابات بعد سنة من توقيع المصالحة، ولكن ذلك كان مرتب

المصالحة الذي لم يحصل، أما اآلن فإن االنتخابات تحتاج إلى سنة من األجواء المناسبة إلجرائها، ومع 
  ". ذلك من الممكن التوافق على موعد مناسب

  19/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المصالحة شأن داخلي ال يمتلك أي طرف خارجي حق النقض عليها: فتح .16
أن المصالحة شأن داخلي، لن تسمح ألي جهة » فتح«كدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني أ: رام اهللا

  .خارجية بالتأثير على قرارات إنجازها وتوجهاتنا الوطنية
فايز أبو عيطة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس .وشدد الناطق اإلعالمي باسم الحركة د

كز على رؤية الحركة اإلستراتيجية للعمل الوطني، معتبرا أن انجاز ملف المصالحة مرت« على أن 
  .»عليها» الفيتو«المصالحة شأن داخلي ال يمتلك أي طرف خارجي حق النقض 

حاسم في هذا الشأن، فقد عبر عنه الرئيس أبو مازن في أكثر من مناسبة » فتح«وأضاف أن موقف 
لحرص والمسؤولية إلنجاز ملف المصالحة والمطلوب اآلن من حركة حماس إبداء نفس الدرجة من ا

مشيرا إلى األجواء اإليجابية واالجتماعات التمهيدية . والتغلب على كل التحديات التي تعترض سبيلها
للقاء الرئيس أبو مازن برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل تبعث األمل بإنهاء كافة الملفات 

  .العالقة على طريق تنفيذها
  20/11/2011، يدة، رام اهللالحياة الجد

  
  اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس لن تضع حلوال للمشاكل: الجهاد .17

قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر حبيب إن اللقاءات الثنائية بين فتح : قنا-غزة
فة الفصائل وحماس لن تضع حلوال لجميع الملفات والمشاكل الفلسطينية العالقة، لذلك يجب إشراك كا

والقوى األخرى لصياغة برنامج توافقي للشعب الفلسطيني حتى ال تراوح هذه اللقاءات مكانها، فيما 
  .أكدت حركة حماس أن نتائج لقاء مشعل وأبو مازن سيحظى بدعم وتأييد باقي الفصائل

قت نفسه إلى وأكد حبيب أن حركة حماس لم تطرح علينا ملفات اللقاء المقبل مع عباس، مشيراً في الو
أنه من المفترض أن توضع نتائج لقاء مشعل وعباس حال إتمامه على طاولة البحث لكافة الفصائل 

  .والقوى
وأضاف حبيب أن الشعب الفلسطيني ليس فتح وحماس فقط فهناك فصائل وقوى سياسية أخرى يجب أن 

ي أمس الحاجة اآلن إلى تشارك في صياغة برنامج وطني فلسطيني وحل كافة المشاكل العالقة فنحن ف
  .حوار وطني شامل لصياغة المستقبل الفلسطيني

  20/11/2011، الشرق، الدوحة
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   استكمال المشاورات إلنشاء الشرطة المدنية داخل المخيمات:األحمد في بيروت .18
عزام األحمد وصل الى " فتح"أمس، أن عضو اللجنة المركزية لحركة " المركزية"ذكرت وكالة االنباء 

 شخصية للمشاركة 16ضم " فتح"وت آتياً من رام اهللا على رأس وفد من السلطة الفلسطينية وحركة بير
بيروت في الذكرى السابعة لرحيل " البيال"األحد في المهرجان المركزي الذي سيقام في ) اليوم(ظهر 

  ".الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات
" فتح"لفلسطينية في بيروت القيادات الفلسطينية لحركة واشارت الى أنه التقى اثر وصوله السفارة ا

" فتح"ومنظمة التحرير الفلسطينية وعقد معها اجتماعات متواصلة بهدف إكمال الترتيبات التنظيمية داخل 
واستكمال المشاورات إلنشاء الشرطة المدنية الفلسطينية داخل المخيمات الفلسطينية، اثر حصر أعداد 

دما شكلت لجان جابت المخيمات الفلسطينية وتحققت من اسماء الضباط والعناصر المنتسبين اليها بع
واألفراد الذين فرزوا الى الشرطة التي سيتولى رئاستها قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو 

لذي وا" اللينو"عرب وسيكون نائباً له قائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عيسى المعروف بـ
رفع الى رتبة عميد بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إفساحاً في المجال ليكون نائباً لرئيس 

  ".الشرطة المدنية في المخيمات الفلسطينية
اطلع القيادات الفلسطينية على القرار الذي اتخذه المجلس الثوري لحركة "أن األحمد " المركزية"وتابعت

على حصول فلسطين على مقعد في األمم المتحدة وعلى تعزيز دور مؤسسات في رام اهللا المصر " فتح"
ومنظمة التحرير الفلسطينية واطالق مشاريع داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان لتحسين أوضاع " فتح"

الالجئين من خالل صندوق االستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع التكامل االجتماعي في 
  ".سطيني وأوروبا والمخيمات في لبنانالداخل الفل
اللواء منير المقدح وناقش معه خطته " فتح" أن األحمد التقى في السفارة قائد المقر العام لحركة  :اضافت

اللقاء كان ودياً واتّسم بالصراحة بين الرجلين اللذين "واشارت الى ان ".إلنشاء الشرطة الفلسطينية
   ".1965العام " فتح"تربطهما عالقة تعود إلنشاء 

 ضابطاً للجيش الشعبي كتائب شهداء األقصى 150ان المقدح ال زال مصراً على تخريج دورة " :وذكرت
في مخيم عين الحلوة، لتأكيد تمسكه بالسالح ما دام االحتالل موجوداً في فلسطين وفي غياب ضمانات 

بل متمسك ببرنامجها " فتح "بعدم اإلعتداء على المخيمات، وهي رسالة منه على أنه لم يخرج من
   ".1965السياسي منذ 

  20/11/2011، المستقبل، بيروت
  

  فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية تدعو لتهيئة أجواء المصالحة .19
، إلى تهيئة 2011-11-19دعت فصائل الممانعة والمقاومة الفلسطينية، السبت :  محمد األيوبي-غزة

 بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس السلطة األجواء إلنجاح اللقاء المرتقب
  . الفلسطينية محمود عباس

الفلسطينية بغزة، لبحث آخر التطورات " األحرار"جاء ذلك خالل اجتماع عقدته الفصائل في مكتب حركة 
مصالحة وبحثت الفصائل المجتمعة آخر التطورات على صعيد ال. والمستجدات على الساحة الفلسطينية

الفلسطينية، مثمنة كل الجهود الرامية لتنفيذها على أرض الواقع، وأعربت الفصائل عن أملها بنجاح 
  . اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل في القاهرة
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، واعتبرت أن التهديدات اإلسرائيلية باستهداف "حق شعبنا في الدفاع عن نفسه"كما أكدت الفصائل على 
قلية الصهيونية اإلجرامية التي تحاول تصدير أزماتها عبر التصعيد ضد أبناء دليل على الع"قطاع غزة 

شعبنا، األمر الذي يتطلب دوما خلق حالة من اإلجماع والتوافق الوطني للتعامل مع أي مستجدات قد 
ينها واختتمت الفصائل لقاءها بالتأكيد على أهمية المتابعة والتواصل فيما ب . تطرأ على ساحتنا الفلسطينية

  .بما يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني
  19/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   فلسطينياً األسبوع الماضي64قوات االحتالل اعتقلت : حماس .20

نسخة عنه اليوم " قدس برس"في بيان مكتوب وصل " حماس"أفادت إحصائية صادرة عن حركة : رام اهللا
ي اعتقلت، خالل األسبوع الماضي، أربعة وستين مواطناً ، بأن قوات االحتالل اإلسرائيل)19/11(السبت 

فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثالثة صحفيين وخمسةٌ من المعتقلين المطلق 
  .سراحهم من سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

باعتقال خمسة  "  الدوارسياسة الباب"قيام قوات االحتالل وضمن ما أسمته " حماس"كما رصدت حركة 
من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة 

  .الغربية خالل الفترة ذاتها
 19/11/2011قدس برس، 

  
  "جريمة حرب"ضم االحتالل أراض في األغوار الفلسطينية ": الشعبية" .21

نسخة عنه السبت " قدس برس"في بيان صحفي تلقت " ة لتحرير فلسطينالجبهة الشعبي"اعتبرت : رام اهللا
، ضم سلطات االحتالل اإلسرائيلي أللف وخمسمائة دونم من أراضي األغوار بشمال الضفة )19/11(

  ".جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني"الغربية المحتلة 
دراج سياسة االستيطان وتهويد القدس وطالبت الجبهة الشعبية مجلس الجامعة العربية باالنعقاد وإ

المتسارع، من أجل التصدي لسياسات االحتالل والقائمة على فرض سياسة األمر الواقع بتحويل مدينة 
  ".القدس عاصمة أبدية لدولة االحتالل

 19/11/2011قدس برس، 
 

   مع حماسعباس يخون عملية السالم بالمصالحة:  اإلسرائيليوزير المالية .22
، يوفال شتاينتس، بقطع أموال الضرائب والجمارك عن السلطة اإلسرائيليهدد وزير المالية  :رام اهللا

 إلى حركة حماس وموظفيها، وذلك إذا ما توصل الرئيس محمود األموالالفلسطينية بزعم منع وصول 
 بخيانة"، عباس، اإلسرائيليةواتهم شتاينتس في حديث لإلذاعة  .عباس إلى اتفاق مصالحة مع حماس

وأضاف أن  ."مسيرة السالم واتفاق أوسلو، والذي صنعه بمحاولته نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل
محاوالت الرئيس عباس المصالحة مع حماس تشير بوضوح إلى رغبة عباس األكيدة في السير ضد 

 والجمارك  إلى أن إسرائيل ال يمكنها أن تدفع أموال الضرائبمصالح شعبه، وضد عملية السالم، منوهاًً
 ال "إسرائيل"وبين شتاينتس أن  .إلى مقاتلي حماس وموظفيها، في حال تم تحقيق الوحدة والمصالحة معها

 جنوب إسرائيلييمكنها أن تواصل تجاهل التسليح في قطاع غزة، والذي يهدد حياة مليون ونصف مليون 
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في ظل األوضاع غير المستقرة ، منوها إلى أن على تل أبيب اتخاذ خطوات حاسمة ومصيرية "إسرائيل"
  . الصعبة دون تردداألمنيةالسائدة في العالم العربي، مما يحتم عليها العودة إلى الخيارات 

  20/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  حزب اهللاوسقوط نظام األسد سيضعف حماس : باراك .23
  مشيراً، في السلطة قد ال يبقى طويالً في سوريةاألسد نظام إن باراك إيهود اإلسرائيليقال وزير الدفاع 

 الدولي في هاليفاكس بجنوب األمنمام منتدى حول أ  وأضاف.في سورية" تصدع في تركيبة السلطة "إلى
 ". شرعيتهأوتجاوز نقطة الالعودة وال مجال له الستعادة سلطته ) األسدنظام (اعتقد انه : "شرقي كندا

 أن للقذافي وقبله لصدام حسين يمكن أسابيعن ما حصل قبل أ يإلكما بات من الواضح بالنسبة : "وقال
ثره على حزب اهللا في أ واألسدوحين سئل عن احتماالت سقوط نظام  ".اآلن) األسدبشار (يحصل له 

 فهذا سيضعف حزب. سيضر بتلك المحاور المتشددة وسيجعلها اضعف على نحو ما: "لبنان، قال باراك
 فقط بل للشرق إلسرائيل  جيد لكنه ليس جيداًأمرمن هذا المنطلق، هذا : " وأضاف".اهللا ويضعف حماس

 بأنهاوتعليقا على الربيع العربي، وصف باراك االنتفاضات الشعبية في الدول العربية  ". كلهاألوسط
 مكان في العالم العربي بروز ديموقراطية على طريقة أيلن نشهد في : "أضافلكنه  ".مؤثرة وملهمة"

 مكان في العالم العربي صعود مفكرين مثل هافل، وهناك في الواقع خطر أيولن نشهد في جيفرسون، 
  ". المسلميناإلخوان تصبح بعض هذه المجتمعات تحت سيطرة أن

  19/11/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  ها في الضفة لحدود"غائبين" أراضي "إسرائيل"جدل قانوني حول ضم  .24
 دونم من األراضي الفلسطينية، في 1500، بضم نحو ، فعلياً"إسرائيل"بدأت : ح زبون كفا- رام اهللا

 من حركة الكيبوتس الضفة الغربية، شمال وادي األردن، وألحقتها بكيبوتس ميراف، الذي يعتبر جزءاً
الزراعي الديني في منطقة جلبوع، داخل الخط األخضر، في سابقة قد تكون األولى لضم أراضي 

  ."إسرائيل"ـ في الضفة ل"بينالغائ"
 سكرتير المجلس اإلقليمي، عميق هعمينوت، الذي يقع كيبوتس ميراف في نطاقه، أن  فيهادعىوفي وقت 

هذه األراضي أصبحت في حكم المجلس اإلقليمي الذي يزرع األرض بالذرة والحمضيات منذ سنوات، 
 كما أنه يملك عقد استئجار من مديرية ،)أي ضمها(وأنه قد اتفق مع دائرة أراضي إسرائيل على ذلك 

، نفت الناطقة باسم دائرة أراضي إسرائيل، أوتال تيابر، ذلك، وقالت إن دائرة أراضي "إسرائيل"أراضي 
 .إسرائيل ليس لديها علم بهذه المسألة؛ ألنها ال تتعامل مع األراضي التي ال تقع تحت السيادة اإلسرائيلية

إن كل ": ات الحكومة في المناطق، الميجر جاي أنبار، الوضع، بقولهولخص الناطق باسم منسق نشاط
  ."الجهود لتحديد وضع األرض عبر وثائق قد فشلت

  20/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "الموساد"اإلسرائيلية و" الخارجية"بين   نتنياهو يتدخل لحل األزمة:"معاريف" .25
 بنيامين نتنياهو ينوي التدخل في اإلسرائيلياء اإلسرائيلية أن رئيس الوزر" معاريف"ذكرت صحيفة 

تامير " الموساد"دور ليبرمان ورئيس جالنزاع الخطير الذي اندلع بين وزير الخارجية اليميني المتشدد أفي
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 حول توزيع الصالحيات بشكل واضح بين وزارة الخارجية باردو، حيث يدرس نتنياهو أفكاراً
 إلى أن فكرة توزيع الصالحيات أمس على موقعها االلكتروني ئيليةاإلسراوأشارت الصحيفة  ".الموساد"و

 بين جهازي الشاباك والموساد في أعقاب النزاع الماضيمستمدة من توزيع الصالحيات التي حددت في 
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ليبرمان خالل جلستهما  .الذي اندلع بينهم حول توزيع العمل الداخلي

 بأن مستشار األمن القومي يعقوب عميد رور والسكرتير شة طرق حل األزمة، علماًاألسبوعية لمناق
  .والخارجية" الموساد"العسكري لرئيس الوزراء هم من سيحدد الصالحيات بين 

  20/11/2011، بيروت، المستقبل
  

  "إسرائيل" في تل أبيب بعد غد للمطالبة بوقف الهجرة إلى تظاهرة .26
الليكود سينظم، بالتعاون مع العديد من الجمعيات اإلسرائيلية وسكان جنوب ذكر التلفزيون أمس أن حزب 

وأوضح، نقالً عن  ."إسرائيل"تل أبيب بعد غد الثالثاء تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوقف الهجرة إلى 
منظمي التظاهرة، أن المتظاهرون ينوون مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل لمنع تسلل 

وقال إن عدد .  التي تعاني من أزمة غالء المعيشة والتفاوت الطبقي"إسرائيل"اجرين من أفريقيا إلى المه
المتسللين خالل األشهر األخيرة ارتفع بوتيرة ملحوظة ليصل إلى أربعة آالف متسلل شهرياً، كما ارتفع 

 ألف متسلل 100 يبلغ  ألف متسلل ومن المتوقع أن45خالل فترة حكومة نتنياهو من ثمانية آالف إلى 
وأضاف أن موجة الهجرة غير الشرعية لها آثار اقتصادية واجتماعية وأخالقية وسكانية على . الحقاً

إسرائيل نظراً إلى أن أغلب المتسللين من المسلمين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اآلن فإن نسبة 
  ."إسرائيل"من سكان % 30المسلمين في فلسطين المحتلة سترتفع إلى 

  20/11/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

 " أمالك الغائبين" آالف دونم من أراضي بيت لحم لحارس سبعة االحتالل تصادر سلطات .27
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضم أراض في بيت لحم الشمالية الواقعة خلف  :حسن عبد الجواد

 .جدار الفصل العنصري إلى بلدية القدس
 دونم، وإحالة مسؤوليتها إلى حارس أمالك الغائبين في القدس، وفقا لما 7000اضي وتبلغ مساحة األر

جاء في كتاب الجانب اإلسرائيلي عبر االرتباط المدني الفلسطيني، ردا على طلبات أصحاب األراضي 
وبهذا الصدد، اعتبر  .التي قدموها، من أجل الحصول على تصاريح من أجل قطف الزيتون والعمل بها

اخطر القرارات واإلجراءات "تور فكتور بطارسة رئيس بلدية بيت لحم، هذا القرار االحتاللي من الدك
 ".التي تتخذ بحق مدينة بيت لحم منذ عشرات السنين

 20/11/2011، األيام، رام اهللا
  

   لم تلتزم بصفقة التبادل وتواصل معاقبة األسرى"إسرائيل" : األسرىشؤونوزارة  .28
ر صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين أن إدارة سجون االحتالل لم تلتزم بما أفاد تقري: رام اهللا

ورد في اتفاقية صفقة التبادل التي تقضي بإنهاء كافة اإلجراءات التعسفية والقمعية التي اتخذت بحقهم قبل 
 .الصفقة
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حا عن وقال جمال الرجوب ممثل األسرى في سجن ريمون ان األسرى الذين خاضوا إضرابا مفتو
الطعام لمدة عشرين يوما فرضت عليهم عقوبات بالحرمان من زيارات األهل ومن شراء الكنتين والمواد 

 .الغذائية
كما أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى أن الوضع في سجن عصيون جنوب بيت لحم يزداد 

وب ألي رقابة، وتتصاعد سوءا حيث ال يخضع هذا السجن الذي يعتبر مركز توقيف عسكريا لمنطقة الجن
يوميا شكاوى األسرى الموقوفين في هذا المعسكر بسبب المعاملة القاسية التي يتلقونها على يد الجنود منذ 

 .لحظة دخولهم الى السجن
وقال التقرير ان السجن يخضع إلشراف الجنود الذين يتفننون في تعذيب األسرى والتنكيل بهم واالعتداء 

 من حيث الضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم أو الشبح لساعات طويلة في البرد عليهم وإذاللهم سواء
الشديد دون أي مبرر ودون مراعاة االحتياجات اإلنسانية لألسرى من كبار السن أو المرضى او 

 .أصحاب اإلعاقة أو األطفال
  20/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  والقدس تكثف حمالت االستيطان في الضفة"رائيلإس: " للدفاع عن األرضالوطنيالمكتب  .29

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن االرض الفلسطينية ان :  جمال جمال-القدس 
واشار . اسرائيل تكثف حمالتها المحمومة لتعزيز االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

رائيلي عن طرح عطاءات لبناء آالف الوحدات االستيطانية التقرير الى اعالن حكومة اإلحتالل اإلس
خالفا للقانون الدولي ونية اللجنة الوزارية التشريعية اإلسرائيلية البحث في مشروع قانون إلزام الدولة 
باالستثمار في توسيع المستوطنات ضمن سلسلة من القوانين العنصرية المتطرفة، متحدية المجتمع الدولي 

في رام اهللا نسخة منه ان وتيرة النشاطات ) بترا(وقال التقرير الذي وصل مراسل . وليةواإلراده الد
االستيطانية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها تتسارع بشكل كبير، خصوصا في حي سلوان الذي 

كما . يتعرض لتهويد منظم بهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وسلخها عن تراثها العربي واالسالمي
أت سلطات االحتالل بضم مساحات واسعة من االراضي في منطقة شمال وادي االردن وإلحاقها بد

  . دونم1500بإحدى المستعمرات وتغيير مسار جدار الضم والتوسع في المنطقة ليلتهم حوالي 
  20/11/2011، الدستور، عمان

 
  يداهمون قرية فلسطينية بحماية قوات االحتاللمستوطن 300 .30

هاجمت مجموعة من المستوطنين اليهود بحماية من قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي : اويعالء المشهر
 مستوطن من 300وقال شاهد عيان إن المهاجمين . قرية بيتا قُرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة

ابل المقامة على أراضي القرية وقرى مجاورة، وإن جنود جيش االحتالل أطلقوا قن” إيتمار“مستوطنة 
 .وأعيرة نارية في أرجاء القرية لحمايتهم

في الخليل جنوبي الضفة ” شارع الشهداء”وأغلقت قوات إسرائيلية محيط الحرم اإلبراهيمي الشريف و
الغربية أمام األهالي الفلسطينيين لتمكين المستوطنين اليهود المحليين وإسرائيليين آخرين من التجول 

 .لقديمة وسط المدينةبحرية في أسواق وأزقة البلدة ا
  20/11/2011، االتحاد، أبو ظبي
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   ألف مقدسي من دخول القدس50االحتالل يستعد إلقامة حاجز عسكري يمنع  .31

نسخة " الغد" كشف خضر الدبس رئيس لجنة مقاومة الجدار في القدس المحتلة في بيان تلقت :رام اهللا
ثنين أو الثالثاء القادمين بافتتاح حاجز عسكري يوم اال  ان سلطات االحتالل اإلسرائيلية تسعى خالل،منه
 ألف مقدسي 50 على تعطيل أكثر من  هذا الحاجزسيعملوتم البدء في بنائه قبل حوالي العامين،  جديد

يسكنون في منطقة مخيم شعفاط وراس خميس وضاحية السالم وراس شحادة من الدخول إلى مدينة 
 .القدس باعتبارها العنوان الحقيقي لهم

واعتبر الدبس بأن افتتاح هذا الحاجز العسكري يأتي في إطار التمهيد لتهويد وبسط السيادة اإلسرائيلية 
 .على العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية

 ألف مقدسي يسكنون في هذه المنطقة وسيتم الضرر بحياتهم كاملة ألن 50وأشار إلى أن أكثر من 
سوق العمل اإلسرائيلي، ومستشفيات القدس ومقابرها، إضافة من هؤالء يعتمدون على  % 90حوالي 

 .إلى عالقاتهم وحياتهم االجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمدينة المقدسة
 آالف طالب مدرسي يدخلون 10هناك حوالي : وأردف رئيس لجنة مقاومة الجدار في القدس بالقول

كون عبئا إضافيا عليهم، إضافة إلى تضييقات االحتالل يوميا إلى مدينة القدس وهذا الحاجز سيعطلهم وسي
نحن كمقدسيين نرفض كل اإلجراءات التهويدية التي تصنعها حكومة اليمين " كما أكد الدبس". األخرى

  ".اإلسرائيلي المتطرف، لتهويد القدس وإخراج سكانها منها وعزلهم عنها
 20/11/2011، الغد، عمان

  
 لقنصلية األميركية في القدس المحتلةتظاهرة تأييد لألسد أمام ا .32

 تظاهر عشرات العرب اإلسرائيليين والفلسطينيين أمس أمام قنصلية الواليات المتحدة : أ ف ب-القدس 
ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس األسد . في القدس الغربية دعماً لنظام الرئيس السوري بشار األسد

 درزي في هضبة 500الماضي، تظاهر حوالى ) أكتوبر(وفي بداية تشرين األول . وأعالماً سورية
  .الجوالن التي احتلتها وضمتها إسرائيل، دعماً للنظام السوري

  20/11/2011، الحياة، لندن
  

   طفالً من المخيمات الفلسطينية32يعالج " عمليات العظام"مشروع  .33
مشروع "ن بعدما تكفل  طفالً من المخيمات الفلسطينية يلعبون ويتحركو32 عملية نجحت في جعل 45

وبدعم من " جمعية اإلرشاد واإلصالح"بعالجهم، في خطوة أرادت من خاللها " عمليات العظام لألطفال
أن تواجه الفقر الذي حال دون أن يتمكن هؤالء من الحصول على أبسط " الهالل األحمر القطري"

 .حقوقهم الصحية
التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة الى قلوبهم هؤالء األطفال نجح المشروع في مرحلته األولى في 

بعد خضوعهم للجراحة التي وضعت حداً لمشاكل العظام لديهم، على أن تستمر متابعتهم حتى االنتهاء 
 .من مرحلة العالج الفيزيائي الذي يساعدهم في الحصول على نتائج أفضل من حيث الحركة

  20/11/2011، المستقبل، بيروت
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   بالشارقةاألميركية الفنان ناجي العلي في الجامعة العربية ألعمالمعرض  .34
أقام النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة االميركية بالشارقة معرضاً ألعمال الفنان ناجي العلي : الشارقة
 عمالً كاريكاتيرياً للفنان الراحل كما يتضمن مجسمات من تصميم طلبة النادي ألشهر 250تضمن 

حورية التي لعبت دوراً في كاريكاتيرات ناجي العلي مثل حنظلة وفاطمة والرجل الطيب الشخصيات الم
وشاشة تلفزيونية عرض عليها أهم ماقيل عن الفنان الراحل وعن تأثير أعماله في الشعوب العربية 

 .وثقافتها
  20/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ردنيةقيام الدولة الفلسطينية مصلحة أ: نائب أردني .35

 السبت النائب أمس الفلسطينية األراضي الذي وصل األردني، قال رئيس الوفد النيابي : بترا–رام اهللا 
ن المصلحة إ ،)بترا (األردنية األنباء في تصريح لوكالة ،بسام حدادين بدعوة من القيادة الفلسطينية

ن المملكة األردنية الهاشمية معنية األردنية تتمثل في أن تقام دولة فلسطينية على األرض الفلسطينية وأ
بالعالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأن تصل العالقات بين برلمانيي البلدين إلى درجة عالية من 

  .االنسجام والمساندة، مؤكداً وجود راحة ضمير للدور األردني تجاه القضية الفلسطينية
 20/11/2011الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل" سوريا في خدمة المؤامرة على: الحص .36

 إلى ينتبهوا أن السوريين األشقاء سليم الحص . داألسبق ناشد رئيس الحكومة اللبنانية :جودت صبرا
منبر " الحص في تصريح باسم  وقال.اإلسرائيليحجم المؤامرة التي تستهدفهم وتصب في مصلحة العدو 

 هيالري كلينتون عن احتمال نشوب األميركية انه عندما تتحدث وزيرة الخارجية: أمس "الوحدة الوطنية
.  الدولة العظمىإليه هذا ما تتمناه ال بل تسعى أن في سوريا، فإنها بذلك تفصح عن واقع أهليةحرب 

  ."إسرائيل" ريب في مصلحة أدنىوهذا يصب بال 
  20/11/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  سورياإلسرائيليين يسعون إلى تفكيك الجيش ال :نواف الموسوي .37

الشرق " في كتلة حزب اهللا كامل الرفاعي، في اتصال مع  اللبنانياعتبر النائب:  ليال أبو رحال- بيروت
سوريا تتعرض اليوم لمؤامرة خارجية حيث يمارس نوع من الترهيب عليها بهدف قطع "، أن "األوسط

  ."عالقتها بإيران وبالمقاومة في لبنان وفلسطين
اإلسرائيليين يسعون إلى تفكيك الجيش "كتلة حزب اهللا نواف الموسوي، أن عن  اللبنانينائب بدوره ذكر ال

السوري وتحطيم قدراته، وال مبالغة بالقول إن الجيش السوري ليس هو من يحمي القيادة، إنما القيادة هي 
التي تحمي الجيش الذي بات الجيش األقوى في المنطقة بعد تفكيك جيش العراق وخروج الجيش 

الحملة على سوريا تنتج مغانم يتم توزيعها، "ورأى أن  ."من معادلة الصراع مع إسرائيلالمصري 
فاألميركيون والفرنسيون يضعون يدهم على القرار السوري، لكن الجائزة اإلسرائيلية هي في عدم وجود 

  ."قوة عسكرية فعالة لسوريا
  20/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
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   في القاهرة الخميس القادمعباس يلتقي مشعل:  مصريمصدر .38

محمود عباس سيلتقي السلطة الفلسطينية قال مسؤول مصري للحياة إن رئيس :  جيهان الحسيني-القاهرة 
رئيس المكتب السياسي لحركه حماس خالد مشعل في القاهرة الخميس المقبل، الفتاً إلى أن هذا اللقاء يعقد 

ة حرصاً منها على إنجازها بشكل كامل وحقيقي يجسد برعاية مصرية نتيجة متابعة مصر لملف المصالح
على أرض الواقع وبما ينعكس إيجابياً على حياة المواطن الفلسطيني ويحقق مصالحه، ما من شأنه أن 

وكذلك بما يصب بال شك في صالح القضية الفلسطينية ... االنقساميخفف من معاناته نتيجة هذا 
  .واالستقرار في المنطقة

  20/11/2011ن، الحياة، لند
  

  "ىاألقص"حيال المخططات ضد  عدد من علماء األزهر يطالبون الطيب باتخاذ موقف حاسم وقوي .39
طالب عدد من علماء األزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب باتخاذ موقف حاسم وقوي حيال ما : القاهرة

ؤكدين أن يتعرض له المسجد األقصى المبارك من مخططات صهيونية تستهدف تقويض أركانه، م
مؤسسة األزهر تستطيع حشد جميع اإلمكانات العربية واإلسالمية لوقف العدوان الصهيوني المستمر على 

  .المقدسات اإلسالمية في فلسطين
وقال رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث اإلسالمية باألزهر عبد الفتاح الشيخ إن الطيب يستطيع 

 بسالح المال والعالقات "إسرائيل"ة إلى الضغط على أمريكا وأن يدعو الدول العربية واإلسالمي
  .االقتصادية، حتى تضغط أمريكا على الكيان لوقف اإلجراءات المجحفة حيال القدس وساحة األقصى

كان علم من قاضي قضاة فلسطين تيسير "وقال الرئيس األسبق لجامعة األزهر أحمد عمر هاشم إنه 
الً كيماوياً جديداً يستخدمه في تقويض أساسات األقصى، ليبدو انهيار تلك التميمي أن الكيان اخترع سائ

 الرئيس العام للجمعية الشرعية في مصر دعاو ."األساسات على المدى البعيد بفعل العوامل الطبيعية
محمد المختار إلى تبني حملة موسعة على مستوى األمة اإلسالمية كلها للتأكيد على ضرورة مساعدة 

  .ين في شتى المجاالت، وإلى وجوب العمل على المحافظة على المسجد األقصىالمقدسي
  20/11/2011الخليج، الشارقة، 

 
  حذر عباس من أن أي مشروع وحدة مع حماس يعني قطع المساعداتت وباماإدارة أ: "إسرائيل اليوم" .40

محمود عباس في نية السلطة الفلسطي أن اإلدارة األميركية حذرت رئيس "إسرائيل اليوم"ذكرت صحيفة 
أي مشروع وحدة مع حركة حماس في قطاع غزة "رسالة سرية وصلت إلى الرئاسة في رام اهللا، من أن 

هذه هي المعضلة التي " :وقالت ،"يعني قطع المساعدات األميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية فوراً
الوحدة مع الحكم :  الرسالة واضحةيتصدى لها حالياً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فقد كانت

وأوضحت الصحيفة أن نائب وزيرة الخارجية األميركية، بيل برانس،  ."في غزة ستجر آثاراً شديدة
وصل إلى األراضي الفلسطينية أمس األول في زيارة سرية سيلتقي خاللها عباس ورئيس الوزراء 

ة من الرئيس األميركي براك أوباما مفادها أنه وأضافت أنه يحمل رسالة حاد.  نتنياهوبنياميناإلسرائيلي 
إذا أراد عباس، رغم ذلك، تشكيل حكومة وحدة، فيجب على حماس أن تقبل شروط اللجنة الرباعية 
الدولية للسالم في الشرق األوسط المتضمنة االعتراف بإسرائيل، احتراما لالتفاقيات السابقة التي وقعتها 
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إن التحرك األميركي السريع في هذا االتجاه يأتي بعدما "وقالت  .ابالسلطة الفلسطينية، ووقف اإلره
  .”شخصت واشنطن نية جدية لدى الرئيس الفلسطيني لتحقيق المصالحة، فقررت القيام بأعمال مسبقة

  20/11/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  الحل العادل لقضية فلسطين هو رحيل اإلسرائيليين األجانب عنها: هيلين توماس .41
جددت عميدة مراسلي البيت األبيض السابقة اإلعالمية هيلين توماس تأكيدها أن :  نادين النمري- عمان

تعود فلسطين للفلسطينيين، وأن يرحل اإلسرائيليون "الحل العادل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو أن 
فتتاحية للمؤتمر وكشفت توماس عبر مقابلة تلفزيونية مسجلة بثت خالل الجلسة اال ".األجانب عنها

استبعادي من العمل اإلعالمي في "الخامس للبحث العلمي أمس وأجراها الزميل محمود الزواوي، أن 
وأضافت  ".الواليات المتحدة جاء بسبب قولي للحقيقة ليس إال، فأنا قلت أمورا حقيقية عن إسرائيل

، "روبا وما يقومون به غير محتملحق في فلسطين؛ فهم أتوا من أو) أي اإلسرائيليين(ليس لهم  ":توماس
يريدون القدس وكل شيء آخر، ويعملون على إذالل الفلسطينيين، ويستمرون في بناء "الفتة إلى أنهم 

، من ال أعتقد أن لديهم ضميراً"ووصفت اإلسرائيليين بالقول  ".مستوطناتهم ومنازلهم على أرض فلسطين
  ".هذاالمستحيل أن يكون لديهم ضمير وهم يفعلون كل 

  20/11/2011الغد، عمان، 
  

  الهند تسلم األونروا مليون دوالر لمساعدة طلبة غزة .42
أحمد، . سلمت الحكومة الهندية ممثلة بوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية وتنمية الموارد البشرية إي

غذائية يومية مساهمتها السنوية لوكالة األونروا، بقيمة مليون دوالر أميركي، ستخصص لتوفير مساعدة 
  .  دراسياً يوما50ً ألف طالب في مدارس األونروا في غزة، لمدة 76ألكثر من 

  19/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   ألف مواطن200لن نزول لكننا سنفقد : النقاش اإلسرائيلي حول حرب مع إيران .43
ر الذي وقع فـي أحـد المواقـع         لم يتأخر االسرائيليون كثيراً بعد االنفجا     :  أمال شحادة  -القدس المحتلة   

العسكرية بالقرب من طهران، في وضع انفسهم في واجهة االعتراف غيـر المباشـر بعالقـتهم بهـذا                  
بل ان العديد من المسؤولين تسابقوا على التعبير عن فرحتهم ومنهم من وصل الى االسـتنتاج                . االنفجار

لحرس الثوري االيراني وقيـاديين وفـي       ان االنفجار الذي ادى الى مقتل واصابة عشرات من عناصر ا          
التـي  » 3-شـهاب   «مقدمهم الجنرال حسن مقدم، سيساهم في ابطاء خطة الصواريخ االيرانية بخاصة            

تشكل خطراً كبيراً في أي حرب مقبلة وبإمكانها اصابة العمق االسرائيلي والحـاق االضـرار البالغـة                 
  .بالجبهة الداخلية

 عمليات تحصل في الخارج، سواء كان على عالقة بها أم ال، وهـو              ال يتطرق وال يعلق على    » موساد«
ووسائل االعالم االسرائيلية ومواقع    . اصالً ال يعلن عن عمليات ينفذها، لكن لديه طرقاً كثيرة لقول كلمته           

. عبرية مقربة، ويديرها اشخاص قضوا سنوات طويلة فيه، لم تتأخر في الترويج والتهليل لهذا االنفجـار               
بـل  . اعات قليلة من االعالن عن وقوعه كانت تقارير اسرائيلية تتحدث عن عملية تفجير ناجحة             وبعد س 

 وانفجارات سابقة وقعـت فـي ايـران         2007هناك من قام بمقارنتها بعملية دير الزور في سورية عام           
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يلي ودرجـة التفـاخر االسـرائ     . عالقة بها » موساد«ونسبت وسائل االعالم العبرية للغرب القول ان ل         
. »تصفية قائـد منظومـة الـصواريخ االيرانيـة        «: بالعملية وصلت الى حد نشر التقارير تحت عنوان       

في صفحاتها تاريخ حسن مقدم في سياق الحديث عن االنجاز          » يديعوت احرونوت «واستعرضت صحيفة   
ـ       ة بأسـماء  الكبير، فوصفته بالجنرال والقائد األعلى لمنظومة الصواريخ االيرانية، ونشرت قائمـة طويل

  .الصواريخ التي يقف خلف صناعتها وخطورة هذه الصواريخ على اسرائيل
الذي اغتيل في دبي، واتهمـت      » حماس«نشرت صورة مقدم مقابل صورة محمود المبحوح، القيادي في          

 1984ومما نشر عن مقدم فانه الجنرال الذي قام عـام           . بالوقوف وراء اغتياله  » موساد«الشرطة هناك   
، وأسس وحدة المدفعية في حرس الثورة االيراني، كما أسـس           »أرض أرض «نامج صواريخ   بتطوير بر 

  .الوحدات الصاروخية، وكانت له مساهمة كبيرة في بناء قوة الردع اإليرانية
فتجاوز االمر الى الدخول في تفاصيل عالقة تنظيم المعارضة         » هاآرتز«اما الموقع االلكتروني لصحيفة     

التنظيم المعروف  «: وقال» السي آي ايه  «ونشاطه غير المباشر مع موساد و       » لقمجاهدين خ «االيراني  
مشمول في قائمة التنظيمات االرهابية في الواليات المتحـدة االميركيـة، لكـن             » مجاهدين خلق «باسم  

المعروف ان الجبهة السياسية فيه ناشطة في واشنطن منذ اكثر من عشر سنوات وتحصل على تمويل من           
التنظيم المعارض في ايران هو تنظيم يجري استغالله مـن قبـل            «وأضافت الصحيفة   . »فظةجهات محا 

ولم تكتف الصحيفة بذلك بل نشرت صوراً لموقع االنفجار والمخازن الكبيـرة            . »الموساد والسي آي ايه   
 ضد  للصواريخ ونقلت عن مصادر اجنبية ان االنفجار يأتي في اطار الحرب السرية التي تقودها اسرائيل              

  .ايران
لم يخف المسؤولون االسرائيليون قلقهم من النشر المكثف عن االنفجار والتطرق الى انجازات الموسـاد،              

وهناك من رأى ان االعالن الـذي       . »واشنطن بوست «خصوصاً بعد أن نشرت هذه األنباء في صحيفة         
ة الحكومة له عالقة هـو      اصدره مكتب بنيامين نتانياهو، مساء الخميس، الذي سبق االنفجار، حول جلس          

اذ ان االعالن جاء بأن جلسة الحكومة االسبوعية ستبحث الملف النووي االيرانـي             . اآلخر في الموضوع  
والالفت ان ابحاث الحكومـة فـي       . بكامل وزرائها وبحضور ممثلين عن اجهزة االستخبارات العسكرية       
. ى الثمـاني لـوزراء الحكـو مـة        مواضيع حساسة كهذه تقتصر على المجلس االمني المصغر او منتد         

والبعض رأى ان الدعوة لهذا االجتماع الموسع جاء تحسباً ألن تكون نتيجة االنفجار مختلفة وأخطر مما                
  .انتهت اليه

  ماذا لو ألقيت قنبلة نووية علينا؟
ة التعامل  االنفجار في طهران جاء في ذروة النقاش االسرائيلي لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيفي             

مع الملف النووي، عموماً، واذا كان على اسرائيل أن توجه ضربة ضد ايران ام تنتظـر مـا يبلـوره                    
المجتمع الدولي من موقف لتشديد العقوبات عليها ومن ثم تبلور اسرائيل موقفها، على حد ما قال وزيـر                  

  .الخارجية، افيغدور ليبرمان
لية إلى الحديث عن توجيه ضربة عسكرية ضـد ايـران،           ومع نشر التقرير انضمت المعارضة االسرائي     

، الذي كان اعلن معارضته لضربة عسكرية ورأى ان التوجه نحو مفاوضات سالم مـع               »كاديما«فحزب  
الفلسطينيين هو المطلوب اآلن من أجل تجنيد دعم عربي لهذه الضربة، خرج في موقف مغـاير، عبـر                  

 ان تدرك ان جميع الخيارات مطروح وعلى العالم ان يتوحد           على ايران «: زعيمته تسيبي لفني التي قالت    
وتشديد لفني على ان جميع الخيارات مفتوح جاء رداً على سـؤال عـن تنفيـذ                . »لمنعها من هذا التسلح   
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المعارض، » كاديما«، افي ديختر، وهو أيضاً من حزب        »شاباك«اما الرئيس السابق ل     . عملية عسكرية 
في ظل ما نراه، اسرائيل ال      «: ان الضربة العسكرية لم تسقط من البحث، وقال       فتجاوز مسألة التلميح الى     

تستطيع إال أن تصدر التعليمات واالوامر للجيش واالجهزة االمنية لالستعداد الحتمال ان نصل الى وضع               
وعلى اسـرائيل ان    . ال يكون امامنا فيه أي مجال سوى الخروج الى معركة عسكرية للحفاظ على حياتنا             

  .»ون مزودة بالقدرات الضروريةتك
  سيناريوات الحرب المتوقعة

وما بين هذه التصريحات والتهديدات المباشرة من قبل نواب اليمين ومناقشة سيناريوات نتـائج ضـربة                
وفي مركز هذا االستعراض    . عسكرية على ايران، كان الجيش االسرائيلي يستعرض مختلف االحتماالت        

والـسيناريو  . لحرب المتوقعة في حال وجهت ضربة عسكرية ضد ايـران         التدريبات على سيناريوات ا   
مـن  » حماس«من لبنان و    » حزب اهللا «األبرز يتمثل في ان رد الفعل االول للضربة سيؤدي الى تدخل            

وعلى هذا السيناريو يركز هذه االيام الجيش تدريباته التي بدأها مع ما            . غزة بقصف اسرائيل بالصواريخ   
في جبال الكرمل في حيفا، باعتبار ان جغرافية هذه المنطقـة       » غوالني«التابعة للواء   » 13كتيبة  «يسمى  

وأعلن الجيش انه استخدم في هذه التدريبات معدات عسكرية مختلفة ورشاشات           . شبيهة بالجنوب اللبناني  
»  اهللا حـزب «ثقيلة وقذائف هاون ونيران قناصة، كما تدرب على اقتحام مواقع وهمية يتوقع ان يتمركز               

ومثل هذه األنواع من التدريبات تجرى في أوقات الليل إلعتقاد الجيش أنها ستكون أكثـر أمانـاً،                 . فيها
  .»2006وخشية من تعرض قواته لهجمات معادية في النهار، كما حصل خالل حرب لبنان الثانية عام 

الستخبارية ايـضاً، وهـو     ولم تقتصر المناورات على التدريبات في ارض المعركة انما شملت الناحية ا           
ففي موازاة التدريبات   . الجانب الذي تواصل اسرائيل الترويج النجازاتها فيه منذ انتهاء حرب لبنان الثانية           

االستخبارية الى سالح الجو باعتبارها األكثر نجاعة من الناحيـة          » ايتان«أعلن الجيش انه ادخل طائرة      
وجاء فـي   . اء لبنان وغزة انما تصل إلى ايران والسودان       االستخبارية والتي قد تخدمه ليس فقط في سم       

وصف هذه الطائرة انها على رغم حجمها الكبير ال يمكن رصدها من االرض وتستطيع التحليق لفتـرة                 
عشرين ساعة متواصلة وبارتفاع واحد واربعين الف قدم وبسرعة مئتين وستين كيلومتراً فـي الـساعة                

  .دقيقة وفي اصعب الظروفويمكنها جمع معلومات استخبارية 
الترويج ألجواء حربية يساهم في زيادة القلق لدى االسرائيليين من خطر الحرب وتـساؤالتهم عمـا اذا                 

وهنا يدخل دور قيادة جيش الدفاع المدني عبر اجـراء          . كانت اسرائيل قادرة بالفعل على حماية السكان      
سرائيل لقصف صاروخي، بمـا فـي ذلـك         التدريبات على كيفية االنقاذ والتصرف في حال تعرضت ا        

وأجريت التدريبات هذه المرة في غوش دان، في منطقة تل ابيب حيـث توقعـت               . صواريخ غير تقليدية  
يملكون الصواريخ القـادرة علـى اصـابة       » حماس«وايران وحتى   » حزب اهللا «التقارير االسرائيلية ان    

لعسكرية ومعها وزير الجبهة الداخلية، متان فلنـائي،        ولكن الجهود التي بذلتها القيادة ا     . العمق االسرائيلي 
  .لطمأنة السكان لم تقنع الكثيرين

واذ عجزت قيادة جيش الدفاع المدني عن طمأنة السكان فإن هناك من يطرح مواقفـه حـول الـضربة                   
خبير العسكرية على ايران بما يشعر معظم االسرائيليين انه في مرمى الصواريخ القاتلة وهذا ما اظهره ال               

وماذا سيحدث اذا سقطت قنبلة نووية على اسـرائيل؟ هـل           «: في الحروب اوري ملشطاين الذي تساءل     
بفرضية الحالة االسوأ،   . برأيي، ال «: ويرد. ؟»سيهدد قرار ايران بإلقاء قنبلة نووية وجود الدولة العبرية        

، فان القاء قنبلـة     1945 عام   في أن تطوير ايران قنابل نووية من الطراز الذي طورته الواليات المتحدة           



  

  

 
 

  

            23ص                                     2325:                العدد20/11/2011األحد  :التاريخ

 200سيوقع، حسب النموذج الياباني، نحـو  ) في منطقة المركز في تل ابيب (كهذه على غوش دان، مثالً      
الغالبية الساحقة من االسرائيليين ستبقى علـى قيـد الحيـاة،           . ألف قتيل وسيلحق ضرراً كبيراً باالمالك     

ستخدم اسرائيل على الفور قدراتها الهجومية، التـي        ورداً على ذلك ست   . ومعظم دولة اسرائيل لن يتضرر    
وسورية الهجوم االيراني بـإطالق  » حزب اهللا «اذا ساعد   «: ، ويضيف »هي ذات قوة تدميرية أكبر بكثير     

عشرات آالف الصواريخ التقليدية، واذا ما قتل بضعة آالف آخرين من االسرائيليين، فستتمكن اسـرائيل               
  .»لن يتم القضاء علينا ولن تهدد هذه الصواريخ وجودنا. على االقلمن تدمير سورية وجنوب لبنان 

  20/11/2011، الحياة، لندن
  

  تعود بقوة إلى إفريقيا" إسرائيل ":اإلسرائيلي" ديبكا"موقع  .44
وعد رئيس الدولة، شمعون بيريس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الكينيـة،             : "ديبكا"

ذي زار إسرائيل، األسبوع الماضي، بتشكيل محور معاد لإلسالم المتطرف، الذي يحيط            رايال أودينجا، ال  
ويجـرى  .  مليون نسمة  138دول القرن األفريقي وشرق أفريقيا والتي تقطنها أغلبية مسيحية، تبلغ قرابة            

  . الحديث عن أثيوبيا، كينيا، جنوب السودان وتنزانيا
ه الدول بمساعدة عسكرية تشمل طائرات بدون طيـار، سـفنا           وتبدي إسرائيل استعدادا لتزويد جيوش هذ     

سريعة، مرشدين عسكريين، سالحا، مركبات مدرعة، ووسائل تعقب إلكتروني، وذلك لمـساعدتها فـي              
وتستهدف المـساعدات العـسكرية     . والمنظمات اإلسالمية المتطرفة األخرى   " القاعدة"حربها ضد تنظيم    

ي في تلك المناطق وضمان قواعد ألسلحة الجو والبحرية اإلسـرائيلية           اإلسرائيلية أيضا صد المد اإليران    
  . على امتداد خليج عدن وشرق المحيط الهندي، حيث تزيد إيران مؤخرا من تواجد أسطولها البحري

تشكل ائتالفا ضد األصوليين في شرق      "وقال رئيس الحكومة نتنياهو لرئيس الحكومة الكينية إن إسرائيل          
فيما تشير المـصادر العـسكرية إلـى أن         . شمل كينيا، أثيوبيا، جنوب السودان، وتنزانيا     أفريقيا، سوف ي  

الحرب التـي شـنتها     . الخطوة اإلسرائيلية تُورطها على الفور في الحربين الدائرتين حاليا في هذه الدول           
ل هنـاك   تشرين األول، حين عبرت قوات كينية الحدود إلى داخل الصومال وتقات   16كينيا قبل شهر، في     

  ". القاعدة"المرتبطة بتنظيم ) ميليشيا الشباب(ضد 
وفي جنوب السودان أيضا، هناك حيث الوضع المتدهور على امتداد الحدود مع الـسودان، لدرجـة أن                 
اندالع الحرب بين البلدين أمر غير مستبعد، وهنا تقدم إسرائيل مساعدة عسكرية واستخباراتية للـرئيس،               

وبهـذه  . اعدة العسكرية اإليرانية التي يحصل عليها رئيس السودان عمر البـشير          سيلفا كير، مقابل المس   
  . عاما40الخطوات تعود إسرائيل بقوة إلى أفريقيا بعد أن انتهت أنشطتها الواسعة هناك قبل قرابة 

، الـذين   "اإلخوان المـسلمين  "وتؤسس إسرائيل أيضا حزاما ضد الحركات اإلسالمية في أفريقيا، خاصة           
ويشار إلـى   . ا حاليا في أعقاب التمرد العربي في مراكز السلطة في كل من تونس وليبيا ومصر              أصبحو

" اإلخـوان المـسلمين   "أن االنتخابات البرلمانية ستجرى خالل أيام في مصر، وتشير التقديرات إلـى أن              
  . أو أكثر من األصوات% 40سيحصلون على 

 تتم بالتنسيق مع إدارة الرئيس بـاراك أوبامـا فـي            وتشير بعض المصادر إلى أن الخطوات اإلسرائيلية      
" اإلخوان المـسلمين "واشنطن، بمعنى آخر، تعمل الواليات المتحدة األميركية من جانب على التقارب مع       

في دول شمال أفريقيا والدول العربية، وفي المقابل تعمل هي وإسرائيل وفرنسا على تعزيـز العناصـر                 
  . أفريقيا وفي القرن األفريقيغير اإلسالمية في شمال وشرق 
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حصلت " إن حكومته    13/11وقال رئيس الحكومة الكينية، رايال أودينجا، مع نهاية زيارته إلسرائيل يوم            
هذا التصريح يظهر أن رئـيس      ". على غطاء إسرائيلي للتخلص من العناصر األصولية العاملة في بالده         

حليا بالحذر في مسألة تقديم وعود لكينيا بأن إسرائيل         الدولة، شمعون بيريس، ورئيس الحكومة نتنياهو، ت      
ستتدخل في غزو القوات الكينية للصومال، خاصة ألن القدس مثلها مثل واشنطن تحذر للغاية من الدخول                

  . والتواجد العسكري المباشر أيا كان في الصومال
ع التهديد الـذي تـشكله   ولكن في مقابل ذلك، وألن كينيا تصف غزوها للصومال بأنه خطوة تستهدف رف     

ميليشيا الشباب على محافظات الحدود الجنوبية لها مع الصومال، هناك حيث نفـذت ميليـشيا الـشباب                 
مؤخرا عمليات اختطاف ضد مدنيين غربيين، فإن الوصف اإلسـرائيلي لعملياتهـا يـشير إلـى تقـديم                  

لزام إسرائيل بالعمل مباشرة فـي      مساعدات إسرائيلية للحرب الكينية ضد المليشيات الصومالية من دون إ         
  . الصومال

وهذا هو السبب وراء تأكيد رئيس الحكومة الكينية، الذي زار إسرائيل برفقة وزير األمن الداخلي الكيني،                
فـي  " الشباب"جورج سياتوتي، على أن إسرائيل ستساعد قوات الشرطة الكينية في تعقب وتدمير شبكات              

لجيش الكيني للصومال، نفذت عناصر الشباب عددا من االعتداءات فـي           ويشار إلى أنه منذ غزو ا     . كينيا
  .  العاصمة الكينية-نيروبي 

وتقول المصادر إن الهدف الرئيسي للقوة العسكرية الكينية العاملة داخل الصومال هـو احـتالل مدينـة                 
وتعتبر .  الهندي التي تضم قرابة ربع مليون مواطن، وتقع على ساحل المحيط         ) كيسمايو(الميناء الكبرى   

وفي حال سقطت كيسمايو في أيـدي       . ، ومصدر الدخل الرئيس لها    "الشباب"هذه المدينة عاصمة ميليشيا     
  . قوات نيروبي، سوف تتحكم كينيا في جنوب الصومال بالكامل

ولكن حتى اآلن ال يبدو أن قوة الجيش الكيني التي غزت الصومال لديها القدرة على احتالل مدينة بهـذا                   
وحاليا ينبغي االنتظار ورؤيـة كيـف       . حجم، لذا فقد اكتفى الكينيون حتى اآلن بالقصف الجوي للمدينة         ال

ستفيد المساعدات العسكرية اإلسرائيلية التي بدأت بالفعل في التدفق للجيش والشرطة الكينية في مساعدة              
  .نيروبي على تحقيق هذا الهدف

  اإلسرائيلي" ديبكا"عن موقع 
  20/11/2011، األيام، رام اهللا

  
   الفلسطينيةالسلطةحل  .45

  عبد الستار قاسم
تثور بين الحين واآلخر فكرة حل السلطة الفلسطينية، ويبدأ الناس عموما والمثقفون خـصوصا بتناولهـا                

وال يخلو األمر من مسؤولين فلسطينيين يدلون بـدلوهم،  . جدال ونقاشا بين مؤيد ومعارض وغير مكترث    
تثور الفكرة على مدى سنوات، لكن السلطة مـا         .  تعبر عن موقفها حيال األمر     وال من فصائل فلسطينية   

  .زالت مكانها، واألسباب التي تدفع باتجاه حلها ما زالت على ما هي عليه
لم تتغير األحوال الفلسطينية، ولم يحصل أي تقدم فيما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويبـدو                

ه يعاني من حراك ضعيف جدا، والعقل الفلسطيني ال يقوى على اإلحاطة بمـا              أن الجسد الفلسطيني برمت   
  .هو كائن بشأن القضية الفلسطينية، وال بشأن ما يجب أن يكون
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إذا أحسن المراقب الظن، هناك تيه فلسطيني، وضعف في اإلحساس بالمسؤولية، ورغبـة متدنيـة فـي                 
الفلسطيني من مآزق سياسية واجتماعية واقتصادية      تعاني القضية الفلسطينية والشعب     . البحث عن مخارج  

وثقافية ومالية كبيرة وخطيرة، وال يلوح في األفق أن مخارج صادرة عن إرادة فلسطينية حرة على وشك             
ويبدو أن حل السلطة الفلسطينية هو أقوى خيار يناقشه الفلسطينيون، إن لم يكن حقيقـة بـاب                 . االنبالج

 هذا المقال تحليل هذا الطرح، وتقديم رؤية لما يمكـن أن يكـون عليـه                يحاول. الهروب من واقع مؤلم   
  .المخرج

  األساس المتموج للسلطة الفلسطينية
لـم تنبثـق    . ال يكون البنيان متينا إال إذا قام على أساس متين، وهذا ما لم تقم عليه السلطة الفلـسطينية                 

ملية تحرير وفق ما نص عليه برنامج النقاط        السلطة الفلسطينية عن إرادة فلسطينية حرة، ولم تكن نتاج ع         
  .1974العشرة عام 

قامت السلطة كنتاج لمحادثات غير متوازنة بتاتا، ولم تنتزع صالحياتها انتزاعا، وإنما حـصلت علـى                
والمرء يتحكم عادة بما ينتزعه من صالحيات، ويتمكن مـن تطويرهـا وتحـسينها              . صالحيات ممنوحة 

دته الحرة، لكنه ال يملك الحرية ذاتها عندما تكون الصالحيات ممنوحة لـه،             وتعديلها وتوسيعها وفق إرا   
  .وتبقى إرادة المانح هي سيدة الموقف

 67/ على إقامة سلطة عربية أو فلسطينية في األرض الفلسطينية المحتلـة           1968عملت إسرائيل منذ عام     
 شعب آخر، والتخلص من إدارة      التخلص من صورة الدولة التي تمارس االحتالل على       : وذلك لسببين هما  

لم ترغب إسرائيل في أن تكون دولة محتلة في زمن انتهاء االسـتعمار،             . شؤون الناس اليومية والمدنية   
  .ورأت في إدارة شؤون الناس المدنية عبئا ليست بحاجة إليه

تالل، وأقامت  لقد أبقت على االح   .  مع توقيع اتفاق أوسلو    1993لم تنجح إسرائيل في مسعاها هذا إال عام         
سلطة فلسطينية ذات إدارة مدنية لكنها منزوعة اإلرادة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وماليا، وحولت االحتالل              

ولهذا لم يكن من المتوقع أن يملك الجانب الفلسطيني حرية اتخاذ           . إلى احتالل غير صارخ وبتكاليف قليلة     
واالقتـصادية والعـسكرية والثقافيـة والتعليميـة        القرار أو حرية العمل، وبقي معلقا بالشروط األمنيـة          

  .لالحتالل، ووجدت السلطة الفلسطينية نفسها مشلولة وغير قادرة على مواجهة شعبها بالحقائق
لكن ال بد من التأكيد هنا على أن العديد من الفلسطينيين حذروا من عواقب االتفاقيات مع إسرائيل مرارا                  

وبما أن الحصاد من جنس البـذار       . قة والسجن وتخريب الممتلكات   وتكرارا، وكان نصيب بعضهم المالح    
  .فإن من غير المتوقع أن يؤدي بنيان ال يقوم على أسس وطنية إلى نتائج وطنية

  توريط الفلسطينيين
لم تقتصر المسألة على اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات تعمدت تجزئة الشعب الفلـسطيني، وحـصر                 

ان الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنما امتدت إلى تدابير وإجـراءات مـن شـأنها               القضية الفلسطينية بسك  
توريط سكان الضفة الغربية وغزة حتى ال يقوون على االستمرار بالمطالبة بالحقوق الوطنية الثابتة لكل               

  .الشعب الفلسطيني
ات بيـد إسـرائيل     كان ال بد من ربط حياة الناس في الضفة الغربية وغزة بخيوط تحولهم إلى مجرد أدو               

والدول الغربية لكي يبتعدوا عن التفكير باإلفالت من قبضة أوسلو وما ترتب عليـه، ويتـرددوا مـرارا       
وتكرارا قبل أن يقرروا الخروج من مأزق السلطة الفلسطينية وما ترتب عليها من مسؤوليات أمنية تجاه                

  :وهنا أوضح أبرز تدابير وسياسات التوريط. إسرائيل
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  ئف العمومية الوظا- أ
أرادت الدول الغربية وإسرائيل حشر الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة في زاوية لقمة الخبـز                
من خالل الرواتب، فشجعت انتفاخ الوظائف الحكومية، ورصدت األموال من أجل المـساهمة بـصورة               

ا كانت معنية برفع التأييد     ولم ترفض السلطة الفلسطينية مثل هذا التشجيع ألنه       . فعالة في صرف الرواتب   
  .الشعبي لها من خالل التوظيف

هناك . لقد تضخم الطاقم اإلداري في الضفة الغربية وغزة بصورة جنونية وفوق الضرورة اإلدارية بكثير             
 ألف وظيفة حكومية، وعلى كل من يفكر بحل السلطة الفلـسطينية أن يفكـر بمـصير             180اآلن حوالي   

ي مسؤول أن يدير ظهره للعائالت التي اعتادت علـى الراتـب، ويحملهـا              ال يستطيع أ  . رواتب هؤالء 
  .مسؤولية القبول بوظيفة عمومية يأتي راتبها من الغرب مقابل اإلرادة السياسية

   المؤسسات العامة-ب
هناك مؤسسات عامة في الضفة الغربية وغزة كثيرة وفي مختلف المجاالت مثل المدارس والمستـشفيات          

ات وتسجيل األراضي والمحاكم وأجهزة األمن المدني مثل الشرطة والـدفاع المـدني،             وترخيص السيار 
تشكل هذه  . وهي تعمل على تنظيم حياة الناس العامة ولو بالحد األدنى، وتسيير أعمالهم اليومية والمدنية             

  .المؤسسات عبئا كبيرا، وال بد من وجود من يعمل على إدارتها واستمرارها في العمل
   الكسل واالستهالك ثقافة-ج

من المؤسف أن الشعب في الضفة الغربية خاصة قد قبل بثقافة الكسل واالستهالك من خـالل سياسـات                  
لقد تم ضرب الكثير من األعمال اإلنتاجية، وتحول الناس إلـى           . عامة تم اعتمادها عبر السنوات السابقة     

تقول تقارير البنك الدولي إن     . يةمعتمدين على رواتب من الخارج ومؤسسات دعم، ومنظمات غير حكوم         
هناك زيادة في النمو في الضفة الغربية، لكن مصادرنا تقول إن هناك نموا فـي الكـسل وفـي شـراء                     
السيارات والحصول على قروض من المصارف، وتقلصا في اإلنتاج الزراعـي نـسبة لتزايـد عـدد                 

  .إلخ... السكان
دمون خدمات حقيقية للناس خاصة الذين يعملـون فـي          أغلب الموظفين الحكوميين ال يعملون، أي ال يق       

األجهزة األمنية عدا الشرطة، وأغلب قطاعات اإلنتاج مثل الزراعة وصناعة األحذية والنسيج والخياطة             
  .واألثاث قد شهدت تقلصا في المنتجين لحساب المستوردين

 في الشارع الفلسطيني مختلف     اقتصاد الضفة الغربية مؤهل لتوفير استهالك متواضع للناس، لكن ما نراه          
. تماما، وواضح أن هناك أمواال طائلة يتم إنفاقها ببذخ من قبل أفراد ومؤسسات حكومية وغير حكوميـة                

تقديري أن الهدف هو إغراق الناس بنعم الحياة الدنيا لكي يبتعد تفكيرهم في النهاية عن مواجهة إسرائيل                 
ا الحقيقي يؤهلنا الستهالك الزعتر وزيت الزيتون بكثافة، أمـا          اقتصادن. واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة   

  .االقتصاد المزيف القائم على الدعم الخارجي يؤهلنا إللقاء طعام في القمامة
ال مفر أمام من يبحث عن الخروج من مأزق السلطة الفلسطينية بحلها إال أن يفكر في هذه الورطة التي                   

طاع غزة من المأزق ولم يعد التفاق أوسلو تأثير واضح على الناس،            لقد أفلت ق  . تواجهها الضفة الغربية  
وحقيقـة ال   . وقررت غزة أن تسير بطريق مختلف تماما عن الضفة الغربية، وهي تدفع ثمن ذلك باهظا              

يوجد أمام من يريد وطنا سوى تقديم التضحيات، ومن ال يريد تقديمها تبقى شعاراته الوطنية مفرغة من                 
  .محتواها
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   اإلدارة اإلسرائيليةعودة
هناك من يظن أن حل السلطة الفلسطينية يعني عودة اإلدارة اإلسرائيلية إلى الضفة الغربية، وبهـذا لـن                  

. يكون هناك فراغ إداري يؤدي إلى فوضى في الحياة اليومية وإلى انهيار المؤسـسات المدنيـة العامـة                 
إدارة شؤون الناس اليومية لتعود إلى ذلك في        يندرج هذا الظن ضمن دائرة الوهم بأن إسرائيل تخلت عن           

  . وقت الحق
 بتسليم إدارة األراضي المحتلة     1967لقد أشرت سابقا إلى أن إسرائيل كانت معنية مع بداية احتالل عام             

المحافظـة  : إسرائيل معنية بأمرين همـا    . لجهة عربية أو فلسطينية، وقد وجدت ضالتها في اتفاق أوسلو         
رار في تهويد الضفة الغربية، ولديها االستعداد للتدخل إداريا فقط باألمور التي تخـدم              على أمنها واالستم  

من الناحية األمنية، هي لم تخرج من الضفة الغربية، بل عززت وجودها األمنـي مـن                . هذين األمرين 
هـا مجـاال    خالل التنسيق األمني مع الفلسطينيين واألميركيين، ومن ناحية التهويد، فتح اتفاق أوسلو أمام            

رحبا لتكثيف البناء االستيطاني، وهي لن تتدخل بشؤون الناس اليومية إال إذا رأت أن مصالحها تتطلـب                 
  .ذلك

ولهذا لن تعود إسرائيل باحتاللها الصارخ ثانية إلى الضفة الغربية، لكنها ستعمل على منع تلك الفوضـى          
  .االناجمة عن الفراغ اإلداري التي يمكن أن تؤثر عليها أمني

  بديل حل السلطة
ليس من الحكمة حل السلطة وترك فراغ إداري يؤدي إلى فوضى في الشارع الفلسطيني، ويقـود إلـى                  

قد تكون نتائج الفراغ اإلداري وخيمة جدا على حياة الناس، ومن المحتمـل أن              . انهيار اقتصادي ومالي  
 جديد ومقبول عالميا ألنه يستند إلى     يدفعهم إلى االستنجاد باالحتالل مما يضفي شرعية على احتالل بثوب         

  .طلب جماهيري
طبعا كان األجدر بالشعب الفلسطيني أال يقبل اتفاق أوسلو، وأن يرفض الترتيبات األمنيـة واالقتـصادية                

خاصة في الضفة   -والمالية والثقافية التي ترتبت عليه، لكن بما أنه قبل راغبا أو راغما، وتورط الشعب               
المهمة ثقيلة، لكن إدارة الظهر وتـرك       . وعة فإن البحث عن حل يشكل واجبا وطنيا        بأوحال متن  -الغربية

  .الناس وشأنهم سيجعل من المهمة أكثر تعقيدا وأشد وطأة
وعليه أرى أن البديل هو إنشاء هيئة وطنية من مهنيين وطنيين مستقلين ال عالقة لهم بدول أو تنظيمات                  

يومية والمدنية، وبإمكان الفصائل الفلـسطينية بالتعـاون مـع          فلسطينية تقوم على إدارة شؤون الناس ال      
يقتصر عمل هذه الهيئة على إدارة      . أكاديميين ومثقفين ومفكرين فلسطينيين العمل على تشكيل هذه الهيئة        

شؤون الناس اليومية والمدنية وال تتدخل في القضايا السياسية واألمنية والعسكرية، لكنها تبقى مـسؤولة               
  .لمدنيعن األمن ا

. اتفاق أوسلو وصراعات الفصائل على السلطة     : بتشكيل هذه الهيئة، يتخلص الشعب الفلسطيني من أمرين       
  . وبذلك تتوحد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة إدارية وليست سياسية

يصار في هذه األثناء إلى إعادة الهيبة لألمن الوطني المستند على مقاومة ذات تحصين أمني محكم، وإلى             
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة وبطريقة تشارك فيهـا كـل الفـصائل والقـوى                  
الفلسطينية، وتصبح بعد تشكيلها القيادة العليا الفلسطينية التي تشرف على كل الملفات التي تخص الشعب               

ة نحو الوحدة، ونحو    بهذا يكون الشعب الفلسطيني قد خطا خطوة كبير       . الفلسطيني في أماكن وجوده كافة    
  .صياغة برامج عامة يتمسك بها نحو تحقيق الحرية والتحرير واالستقالل



  

  

 
 

  

            28ص                                     2325:                العدد20/11/2011األحد  :التاريخ

لن يترك االحتالل الفلسطينيين يقررون بحريتهم، وسيعمل على قمع أي هيئة وطنية إلدارة شؤون الناس               
 اإلدارة هذه أمور جربها الشعب الفلسطيني في السابق بطـرق مختلفـة منهـا           . في الضفة الغربية وغزة   

العامة والسياسية التي قادها رؤساء بلديات الضفة وغزة من خالل لجنة التوجيه الوطني بعد االنتخابـات                
  .1976البلدية عام 

سيكون هناك قمع ومالحقة وعراقيل من قبل إسرائيل وأميركا، لكن ال يوجد أمام من يقع تحت االحتالل                 
حيات توحد الشعب وتمنع الفوضـى، وتـصنع الرؤيـة          ومن الخبرة، نعي تماما أن التض     . إال التضحية 
  .الواضحة

وإذا كانت الفوضى قد دبت في الضفة وغزة حينا، وغاب الحس الجمـاهيري بالمـسؤولية فـذلك ألن                  
التضحيات قد تراجعت أمام المغريات، وما من شعب تمرد على االسـترخاء إال كانـت فـي انتظـاره                   

  . األمجاد
  18/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  "سرائيليةاإل"المنطقة والتدخالت  .46

  علي جرادات
 في فلسطين، وعلى حساب شعبها وحقوقـه        1948منذ تم زرعها، بتواطوء دولي ودعم استعماري، عام         

، وال تزال، تهديداً استراتيجياً لكل تطلعٍ قومي أو وطنـي عربـي             ”إسرائيل“الوطنية والتاريخية، شكلت    
وهذا ما تجلى في تدخالتها ضد أي تغيرات عربية داخلية تـؤثر            .  أو شعبياً    تحرري، سيان رسمياً كان   

في ميزان قوى الصراع معها، عبر شن الحروب تارة، وخلق الفتن السياسية وتغذيتها تارة أخرى، فضالً                
  :ويكفي التذكير ب. 1967عما قامت به من احتالل مباشر ألراضٍ عربية متاخمة لفلسطين عام 

 عبر انضمامها إلى    1952في التصدي للتغيير الوطني والقومي للثورة المصرية عام ،        ” ائيلإسر“مشاركة  
قيامها بالتصدي لتطلعِ العراق إلـى       . 1956جانب بريطانيا وفرنسا في العدوان الثالثي على مصر عام          

إقـدامها   . 1981امتالك الطاقة النووية السلمية، عبر مهاجمة ما أنشأه من مفاعل نووي، وتدميره، عام              
مشاركتها في التصدي    . 2007على تدمير منشأة سورية في دير الزور، بدعوى أنها مفاعل نووي عام             

 قـاد   2003لنهوض القوة العراقية، عبر المشاركة المستورة في ما يكابده من احتالل أمريكي منذ عام ،              
، على خـط تقـسيم الـسودان        )الذي لم يعد سراً   (دخولها،  . إلى تدميره كدولة ودور، وليس كنظام فقط        

تدخالتها العسكرية والسياسية التي لم تنقطع في كل ما شهده لبنان من تغيرات وطنيـة               . وتمزيق وحدته   
  .داخلية

، بـدعم غربـي،     ”إسرائيل“وأكثر، فإنه، وألجل زيادة التحكم بالتغيرات العربية الداخلية، فقد انتهج قادة            
، ما قاد إلى توسيع دائـرة الوظيفـة         )والتسمية لبن غوريون  (،  ”بيالتحالف مع الغالف العر   “استراتيجية  
، لتشمل بتدخالتها أي تغيرات وطنية وقومية ديمقراطية في الدول غير العربية، إن             ”إسرائيل”التخريبية ل 

  :ويكفي التذكير ب. كان في منطقة الشرق األوسط أو إفريقيا، بل، وفي دول أمريكا الالتينية أيضاً 
الثابت ألي تغيرات وطنية وقومية ديمقراطية داخلية في إيران وتركيا، الدولتين الـشرق             ” ائيلإسر“عداء  

أوسطيتين المحوريتين، عبر ما نسجته مع نظاميهما من تحالف سياسي وعسكري وأمنـي اسـتراتيجي،               
بي  وحصول التزعزع النـس    1979 وحتى إطاحة نظام الشاه اإليراني عام ،       1948وذلك منذ نشأتها عام ،    

المساعدات السياسية والعسكرية واألمنية المعروفـة التـي        . في تحالفها مع تركيا في السنوات األخيرة        
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قدمتها، وال تزال، ألنظمة االستبداد واالنقالبات العسكرية في مواجهة ثورات شعبية فـي دول إفريقيـة                
ظام االتحاد الـسوفييتي، ومـا      هذا فضالً عن الدور المحوري الذي لعبته في تفكيك ن         . وأمريكية التينية   

  .تلعبه من دور تخريبي في العديد من جمهورياته السابقة، وخاصة تلك المتاخمة لمنطقة الشرق األوسط
في التغيرات الداخلية للمنطقة العربية وغالفها اإلقليمـي، بفعـل          ” إسرائيل“وتتضاعف مخاطر تدخالت    

  :كونها تدخالت دائمة، وذلك ارتباطاً بحقيقتين
حقيقة أن هذه التدخالت ليست كأي تدخالت تقوم بها هذه الدولـة الطبيعيـة أو تلـك تجـاه                   : األولى* 

محيطها، لهذا السبب الطارئ أو ذاك، وتنتهي بانتهائه، بل، هي تدخالت مـستمرة، بحـسبان ارتباطهـا              
رِض على محيطها   التي نشأت ككيان اغتصب فلسطين، وفُ     ” إسرائيل”بالطبيعة العدوانية التوسعية الثابتة ل    

العربي واإلقليمي، عدا أن قادته مازالوا يرفضون التسويات السياسية للصراع، ويؤججون ناره بالمزيـد              
  .من الحروب واالعتداءات

في المنطقة العربية وغالفهـا اإلقليمـي تـرتبط بمـشاريع دول            ” إسرائيل“حقيقة أن تدخالت    : الثانية* 
وهي أيضاً مشاريع ثابتة في جوهرها، وإن تغيرت أشكالها، وذلـك           . االستعمار الغربي في هذه المنطقة      

ارتباطاً بما لموقع المنطقة العربية وغالفها اإلقليمي من أهمية استراتيجية، وبما لثرواتهـا مـن غنـى                 
وتنوع، ما أكسب السيطرة عليها أهمية استراتيجية في حسبة السيطرة على العالم والتحكم بمصيره، سواء               

مبراطوريات، أو في عهد الدول العظمى التي ورثتها، وآخرها الواليات المتحدة التي ورثت،             في عهد اإل  
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قيادة دول االستعمار الغربي عن بريطانيا التي قادت مع فرنسا تقـسيم                 

، وقـررت   )1920(، وسان ريمو،    )1916(سايكس  بيكو،    : الوطن العربي إلى عدة دول وفقاً التفاقيتي      
، الذي جـرى تـضمينه فـي صـك          )1917(في فلسطين، وفقاً لوعد بلفور،      ” وطن قومي “منح اليهود   

  .االنتداب، بمصادقة عصبة األمم
ومعروف أن ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان ال العوامل االقتصادية وال الجغرافية وال الثقافية للـوطن                 

فوذ بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية األولـى، وخاصـة           العربي، وأن كل ما أخذه كان تقاسم الن       
، ”إسـرائيل “وللحفاظ على هذا النفوذ وحمايته، وعلى تفوق        . بريطانيا وفرنسا، الدولتين العظميين آنذاك      

ككيان غاصب ارتبط به، نشأة ومساراً ومآالً، على ما عداها من دول المنطقة وقواها، بكل ما يقتـضيه                  
لى خط أي تغيرات عربية داخلية ذات انعكاسات استراتيجية على ميزان القوى والنفوذ             ذلك من دخول ع   

  .في المنطقة العربية وغالفها اإلقليمي
الثابتة، فضالً عن دور االستعمار الغربي، فـي أي تغيـرات           ” إسرائيل“إزاء هذه الحقائق عن تدخالت      

كون السبيل األنجع للرد عليها؟ هـل يكـون         كيف ي : وطنية وقومية عربية تحررية داخلية، يثور السؤال      
ال صـوت  “: بالفصل بين الوطني والديمقراطي من االستحقاقات والمهام، على طريقة الشعار التبريـري   

، أم بالدمج بينهما، بحسبان أن الديمقراطي الداخلي، سياسياً واجتماعياً، يعزز           ”يعلو على صوت المعركة   
   منعة؟مجابهة الوطني مع األعداء، ويزيدها

لقد كان من شأن الدمج بين الوطني والديمقراطي أن يحمي العراق والسودان والـصومال وليبيـا مـن                  
واليوم أخشى ما نخشاه، أن يتدحرج الوضـع        . المصير الذي آلت إليه كدول ودور، وليس كأنظمة فقط          

 المصير، وبفعل   في سوريا الدولة والدور، التي تقف على حافة جرف خطر لم تشهده من قبل، إلى ذات               
ذات السبب، أي الفصل بين الوطني والديمقراطي، ال من قبل النظام فقط، بل، أيضاً، من قبـل بعـض                   
أطراف المعارضة المندفعة نحو االستعانة باألجنبي، إذ بمعزل عن النوايا التي يقود أحياناً حتى الطيـب                



  

  

 
 

  

            30ص                                     2325:                العدد20/11/2011األحد  :التاريخ

عمـار يـا   : نا عقلنا، فيما عاطفتنا تتقد بالقولهذا ما يوحي به ل . منها إلى بالط جهنم، فإن النتيجة واحدة      
  .سوريا

  20/11/2011، الخليج، الشارقة
   

  خداع لآلخرين أم خداع للذات؟.. نتنياهو .47
  سعد عبد الرحمنأ. د

االزمة عندنا في   «: »أهذا عصر الرماديين؟  «في مقال حمل عنوان     ) ايتان هابر (يقول الكاتب اإلسرائيلي    
المقولـة االكثـر تهافتـا      . االزمة أزمة قيادة  .  اجتماعية -منية وال اقتصادية    الداخل ليست سياسية وال أ    

وغوغائية في اسرائيل في هذه االيام، إزاء الصورة المعوجة في عرض الزعامة، هي أن اليمين واليسار                
مجرد هباء، وأن الرف فارغ، وأنه ال يوجد فوقه زعماء مؤهلون، أو من يتوقع ان يـصبحوا زعمـاء                   

  .»وطنيين
باستثناء أسـبوع هنـا   % 30في استطالعات الرأي العام سوى) نتنياهو(في هذه األيام، ال تتجاوز شعبية     

) سيفر بلوتسكر (ويفسر الكاتب   . سياسية أو إعالمية ترفع نسبة تلك الشعبية      » خبطة«وأسبوع هناك بسبب    
تعـوج يـربط    ان تفسيري لرسـم شـعبية نتنيـاهو الم        «: األمر على نحو مختلف وطريف حيث يقول      

فحينما تكون يد بيبي الجديد هي العليـا،        . »بيبي الجديد »و» بيبي القديم «االهتزازات بالصراع الدائر بين     
وحينما يتغلب بيبي القديم ويسيطر على رئيس الوزراء، يسبب قطيعة بينه وبـين             . تقفز شعبيته الى أعلى   

دع : يها لنتنياهو، يؤدي اليه رسالة تقول     ويحدث هذا ألن الجمهور، بمختلف الدرجات التي يعط       . الجمهور
حينما يتبنى نتنياهو مبدأ الدولتين، يرفع نسبة الراضين عـن          «: ويضيف. »حماقاتك العقائدية وأصغ إلينا   

الـى محادثـات مـع الفلـسطينيين        » الرباعية الدولية «ويحدث له شيء مشابه حينما يتبنى دعوة        . أدائه
ويرتفع تأييد نتنياهو اآلن ايضا ألنه      . ك في اطالق جلعاد شليط     ويسهم بذل  -ومخطط التفاوض مع حماس     

فهو يرفع نسبة ضريبة الدخل ويزيـد       :  درجة تصور بيبي القديم    180تبنى خطوات اقتصادية تناقض ب      
  .»المخصصات

الحكومـة تعـاني مـن االضـطراب،        «: فيقول) نيفي غوردون (أما أستاذ السياسة بجامعة بن غوريون       
دان (أمـا   . »رائيل تعتبر نتنياهو مسؤوال وهي تلومه ألنه ال يملك أي رؤية سياسـية            والمعارضة في إس  

المظاهرات الجماهيرية التي تجتاح البالد يا سيدي رئيس الوزراء، ستجتاحك أنت           «: فيستخلص) شيلتون
 األرنب الجديد الذي امتشقته لتخفيض الضرائب غير المباشرة، يدل كألف شاهد علـى الهـستيريا              . ايضا

لتقـديم  (إذهب الى الرئيس يـا بيبـي   . شيء لن يوقف االحتجاج  . متأخر أكثر مما ينبغي   . التي المت بك  
حركة االستخفاف التي تبـديها اآلن بيـدك تُعظـم فقـط      . ، حاول انقاذ بعض كرامتك المفقودة     )استقالتك
  .»لن ينقذك شيء. ضائقتك

فقط تأخير اتخـاذ القـرار      .  يريد حل الدولتين   ال) نتنياهو(هناك حقيقة بسيطة ال يمكن إخفاؤها وهي إن         
لقد نجح في ذلك حتى اآلن ومن األرجح أن يستمر في إحراز النجاح بمـساندة               . مهما كلّف ذلك من ثمن    

 قطعا  -التأييد الثابت له من الكونغرس األميركي ومؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة الذين يتصرفون              
وفي هذا السياق، نقتبس مما كتبه أستاذ العالقـات الدوليـة           . ميركي على عكس ما يشتهي الرئيس األ      -

مـع  «: حيث توصل إلى الخالصـة التاليـة      ) ألون بن مئير  (بمركز الدراسات الدولية بجامعة نيويورك      
إستمراره في سياساته اإلستخفافية التي تهدد أمن إسرائيل القومي على المدى البعيـد، سـينظر نتنيـاهو              
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على أنه نصر كبير، ولكن هذا ال يخدم في الواقع سوى خداع نتنيـاهو لنفـسه بـأن                  وزمرته إلى ذلك    
إسرائيل ستكون بحال أفضل بتأخير تسوية الصراع الفلسطيني بدال من مواجهته مباشرة للبحث عن حل               

وأثناء ذلك كله، يستمر نتياهو في السير بإسرائيل في مسار خطير سيزيد من عزلتها وقد يجـدد                 . عادل
في الحكم، هـا    ) لنتنياهو( سنوات   3ومن جهتنا، نختم بالقول أنه، بعد       . »ل العنف واإلرهاب ضدها   أعما

هي معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية تهتز أكثر من أي وقت مضى، وكذلك الحال مع معاهدة الـسالم                 
ولو أنها تبدو   -بامامع األردن، فيما تدهورت روابط إسرائيل مع تركيا، حتى عالقاتها مع إدارة باراك أو             

المـتهم  :  فإنها فعال متوترة إلى درجة كبيرة، عالوة عل اعتبار المجتمع الدولي إسرائيل            -ظاهريا جيدة   
  .اإلسرائيلية/ األول بخلق المأزق الكامن وراء تردي العالقات الفلسطينية

  20/11/2011، الرأي، عمان
  

  !نيران على خمس جبهات إسرائيلية .48
  عامير رابابورت

.  قد يكـون سـاخناً جـداً       2011غم األمطار التي غمرت إسرائيل قبيل نهاية األسبوع، غير أن شتاء            ر
التسريبات التي تنـسب إلسـرائيل بـشأن        : نبدأ بإيران . األجواء مشحونة، وأي شرارة قد تشعل حريقاً      

لمزيـد مـن   قرب طهران، يمكنه أن يدل على ا) قاعدة ساجد(االنفجار الذي وقع، األسبوع الماضي، في    
ولو كان لنا بالفعل يد في التفجير الذي حصد حيـاة مـسؤول فـي برنـامج             . النجاح اإلسرائيلي المذهل  

  ". الموساد"الصواريخ اإليراني، هو حسن طهراني، فمن الممكن أن نفتخر مجدداً ب 
األخيـرة حـول    يتعلق األمر، إذاً، باستمرار التسريبات الكثيرة في وسائل اإلعالم األجنبية في السنوات             

عمليات التشويش التي ال تتوقف ضد المشروع النووي ومشروع الصواريخ اإليرانيين، بما في ذلك عبر               
، تـامير بـاردو،     "الموساد"والنتيجة في حالة كهذه، هي أن رئيس        ". ستوكسنت/ دودة حواسيب "استخدام  

 فـي جميـع التفاصـيل       يواصل السير في طريق سلفه مائير داجان، على الرغم من أنه يختلـف عنـه              
" الموسـاد "بما في ذلك الدعوة التي ال تتوقف لتقليص الموازنات على خالف داجان الذي كبر  (الشخصية  

وقد كان لدى اإليرانيين، األسـبوع      ). في عهده بشكل غير مسبوق من ناحية القوى البشرية والموازنات         
ن التسريبات في العـالم التـي تنـسب         الماضي، مصلحة واضحة في الزعم أن األمر يتعلق بحادثة، ولك         

  . التفجير إلسرائيل من شأنها أن تدفعهم للرد
أعلن عن رفـع حالـة      " حزب اهللا "وربما كانت تلك هي الخلفية لما نُشر في لبنان، والذي ينص على أن              

الجبهـة  المنظمة اللبنانية هي أحد األذرع األمامية للنظام اإليراني في          (التأهب القصوى وتعبئة االحتياط     
ربمـا يكـون    "وما قاله وزير الدفاع، األسبوع الماضي، لدى تطرقه للتفجير في إيران بأنه             ). اإلسرائيلية

فالتعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة للوزراء قبيل نهايـة         . كان إلى حد كبير مبالغاً فيه     " هناك المزيد 
  . جدااألسبوع، تطالب بعدم التطرق العلني، ولألسف حدث ذلك متأخراً

  غزة أوالً 
ولو توصل اإليرانيون إلى نتيجة بأن إسرائيل بالفعل هي من هاجمت قاعدة الصواريخ قـرب طهـران،                 
فإنهم قد يحاولون الرد بطرق غير مباشرة، مثال في الخارج أو في إطار حـرب الفـضاء اإللكترونـي                   

هذه الحرب تجد مكانـا     .  الشعبي  ساعة بساعة، بعيدا عن االنتباه     –التي تدور رحاها يوميا     ) سايبر وار (
 حين نشرت مصادر إيرانية بيانا قال إنهم نجحوا في          –في المانشيتات أحيانا، وهو ما حدث هذا األسبوع         
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 أي مـصادر  -" ستوكسنت"، زاعمين أن من أنتجها هي نفس الجبهة التي أنتجت      "دودة دوكو "صد هجوم   
  . إسرائيلية

بوع الحالي؟ هناك فرصة معقولة أن تكون جولة الحرب القادمـة           ولكن، كيف بدت األمور في نهاية األس      
في غزة أوالً، وينبغي التعامل بجدية مع ما قاله رئيس هيئة األركان العامة، الفريق بني غـانتس، أمـام                   

. لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، حين قال إن الجيش اإلسرائيلي قد ينفذ عملية برية في قطـاع غـزة                 
بأن العملية البرية ستتم آجال أو عاجال هبط على الجيش خالل جولة القتال األخيرة قبـل                القول الرمزي   

فهـل  . حتى ريشون ليتسيون في ضواحي تل أبيـب   " الجهاد اإلسالمي "أسبوعين، حين وصلت صواريخ     
هـل  . التي نُفذت قبل ثالث سنوات؟ بالطبع ال      " الرصاص المسكوب "ستحدث عملية أخرى مماثلة لعملية      

  .في غزة؟ من المحتمل" حماس"دف سيكون إسقاط سلطة اله
   علمانيون-متدينون 

توتر متزايد في العالقة بين المتدينين والعلمانيين قبيل نشر نتائج لجنة شكلها رئيس شعبة القوى البشرية،                
ي اللواء أورنا باربيفاي، والذي درس الملف على خلفية المزاعم الحادة التي تتحدث عن التطـرف الـدين                

التطرف الذي ينعكس في جزء من المواقف مثل حظر غناء المجنـدات فـي              . داخل الجيش اإلسرائيلي  
 جنراالً في االحتياط خطابا إلى رئيس هيئة األركـان          20وقد أرسل هذا األسبوع     . الحفالت داخل الجيش  

شكلة ينبـع مـن     العامة ضد التطرف الديني، ولم يلفت انتباه المواطنين، ويفضل معرفة أن جزءا من الم             
 –موقف محل خالف ال يقبع فقط في هامش اليمين المتطرف، ولكن أيضا في قلب القطاع الـصهيوني                  

  ..الديني
  سالح الجو

الوضع كان ساخنا بشكل خاص في نهاية هذا األسبوع في سالح الجو، حيث حالة من الزخم الكبير قبيل                  
ذا التعيين الثمين، أيضا والذي قد تنشر تفاصيله فـي          وأيا كان، فإن ه   . قرار تعيين قائد سالح الجو القادم     

فكيـف  .. أي يوم، ينضم إلى الجدال الحاد داخل المستويين السياسي والعسكري حول الملـف اإليرانـي              
  . يرتبط األمران؟

 لو  – وهو من يطلب منه تنفيذ الخطة الهجومية         –قائد سالح الجو هو قائد الذارع اإلستراتيجية إلسرائيل         
وطبقا لما قيل في هيئة أركان سالح الجو، األسبوع الماضي، يؤيد بنيامين نتنيـاهو وإيهـود                . ذلكتقرر  

وفي المقابـل يؤيـد رئـيس       .  السكرتير العسكري لرئيس الحكومة    –باراك تعيين اللواء يوحانان لوكر      
  .األركان الفريق بني غانتس تعيين رئيس شعبة التخطيط، اللواء أمير إيشيل

  صوب فيتنام 
اآلن من الممكن الحديث هنا للمرة األولى عن أن فيتنام وإسرائيل وقعتـا             : وقبل الختام هناك أمر إيجابي    

هذا االتفاق يحول الدولة الشيوعية إلى حليفة جديـدة فـي           . على اتفاق تعاون عسكري قبل بضعة أسابيع      
  ...قطاع األمنيالشرق األقصى، وهو حافز اقتصادي للشركات اإلسرائيلية، بما في ذلك في ال

  اإلسرائيلية" الدفاع"عن مجلة 
  20/11/2011، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .49
  

  
  20/11/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  


