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   االبدية"سرائيلإ" لكن القدس ستبقى عاصمة : الى استئناف المفاوضاتيدعو عباسنتنياهو  .1
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب أن  ،القدس المحتلة من 9/11/2009 وكالة سما، ذكرت

رئيس السلطة الفلسطينية ، )أمس(ات اليهودية في واشنطن اليومفي كلمة ألقاها خالل مؤتمر المنظم
ولفت  ".حان الوقت للعودة إلى المفاوضات " قائالً ، محمود عباس لفتح باب المفاوضات على الفور

وقال أن هدفه التوصل إلى سالم ، وليس هناك وقت لتضيعه، نتنياهو إلى أنه يريد سالم مع الفلسطينيين
  .نقوص مع الفلسطينيينوليس سالم م، شامل

وقال نتنياهو في مستهل خطابه الذي وصفته المصادر االسرائيلية بالطبعه الثانية من خطاب جامعة بـار                
ايالن بان هدفه اجراء مفاوضات تفضي الى سالم حقيقي مع سوريا والفلسطينين وال يهدف الى اجـراء                 

  .مفاوضات ال نهاية لها 
عات غير المتوقعه حيث قاطعت متظاهره مؤيده للفلـسطينيين كانـت           ولم يخل خطاب نتنياهو من المقاط     

ضمن الحضور خطاب نتنياهو فور بدايته تقريبا واطلقت هتافات تطالبة بانهاء الحـصار علـى غـزة                 
قبل ان يخرجهـا رجـال االمـن        " السالم السرائيل والسالم لفلسطين     " ورفعت يافطة كتب عليها شعار      

  .خارج قاعة االجتماع 
ان هـدفي هـو     " وقال .دعا نتنياهو في خطابه الرئيس ابو مازن الى استئناف محادثات السالم فورا           كما  

  ."تحقيق سالم دائم مع الفلسطينيين لكن القدس ستبقى عاصمة اسرائيل االبدية
نتنياهو استهدف في خطابه الجمهور اليهودي ، أن حلمي موسى عن 10/11/2009 السفير، وأضافت

وفه خلف الموقف الرسمي اإلسرائيلي من أجل إقناع إدارة أوباما بجدية رغبته في األميركي لرص صف
لم يسبق أن كانت حكومة في إسرائيل مستعدة بهذا «وتفاخر نتنياهو بأنه . تحقيق السالم مع الفلسطينيين
نبدأ وأنا أقول اليوم لمحمود عباس، زعيم السلطة الفلسطينية، هيا . القدر للتقدم بمحادثات السالم

نحن بحاجة إلى شريك فلسطيني ملتزم بأن يأخذ، مثلنا، على عاتقه مخاطر من ... المحادثات على الفور
وأنا أؤمن أنه بالنية الحسنة والزعامة الشجاعة من الطرفين، ومع الدعم المتواصل للواليات . أجل السالم

 . »المتحدة، يمكن للسالم أن يغدو واقعاً
وإلى وجوب أن يعمل العالم على منع تدفق السالح إلى » فرانكوب«لسفينة وأشار نتنياهو إلى ضبط ا

وأوضح أن حكومته ساعدت جداً الفلسطينيين في تحسين حياتهم . الفلسطينيين وحزب اهللا في لبنان
وأنا أؤمن أن . أزلنا العوائق البيروقراطية أمام االقتصاد الفلسطيني. أزلنا الحواجز«اليومية، حيث 

ومن الطبيعي أن نتنياهو لم ينس شن الحرب على تقرير . »يمكن أن يساعد في تحقيق السالماالزدهار 
 . »جيشنا األكثر أخالقية من أي جيش آخر في العالم«غولدستون الذي افترى على 

وقد تقدم السفير . وكانت إدارة أوباما قد تعاملت بدرجة من االزدراء مع طلب نتنياهو مقابلة الرئيس
وطوال تلك الفترة كان . ي في واشنطن رسمياً بهذا الطلب للبيت األبيض قبل حوالى أسبوعيناإلسرائيل

وترك األميركيون . المسؤولون األميركيون يشيعون بأن نتنياهو يريد أن يفرض نفسه على الرئيس أوباما
.  واشنطننتنياهو يغلي من دون تهدئته حول موعد اللقاء مع الرئيس أوباما إلى أن حطت طائرته في

ويعتقد أن نتنياهو يبذل أقصى ما لديه من جهد إلقناع أوباما بجدية رغبته في تحقيق السالم مع 
لكن أميركيين يشددون على أن ال شيء يمكن إقناع أوباما بأن نتنياهو بريء من دم الجمود . الفلسطينيين

 . ي المنطقةالسياسي الذي منع الرئيس األميركي حتى من إعالن خطته بشأن السالم ف
  

  عباس ينتقد الجامعة العربية ويطالبها بمقاطعة حماس .2
انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، موقف الجامعة العربية من ملف المصالحة وعدم : )د ب أ(

وقال عباس خالل اجتماعه مع رجال األعمال . "الطرف المعطل للحوار"مقاطعتها حركة حماس بصفتها 
هناك قرار سابق للجامعة العربية اتخذ قبل عام : "ر الرئاسة في رام اهللا بالضفة الغربيةالفلسطينيين بمق
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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها ". فأين هي المقاطعة؟.. بأن من يعطل المصالحة، سنلومه ونقاطعه
 إن فتح اآلن نحن وافقنا، ومصر قالت بصراحة وألول مرة،" "وفا"وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

  ".وقعت وحماس رفضت
مصر لم تجاملنا : "وقال. ونفى عباس انحياز مصر لصالح فتح أو السلطة ومجاملتها على حساب حماس

ولم تحابينا، فهي فعال تريد الحل واآلن ما هو موقف الجامعة العربية؟ طلبنا عقد اجتماع للجنة المتابعة 
 من الشهر الحالي 12مرة أخرى عقد اجتماع آخر في العربية، وتم تأجيله من دون أي أسباب، وطلبنا 

كما اتهم حماس بتعطيل التوصل التفاق مصالحة بإيعاز من ". ليقولوا كلمتهم، إذا أين نحن مخطئون
  .إيران

  10/11/2009الخليج، 
  

  بلغ مصر نيته االستقالة قبل االنتخاباتيعباس : "هآرتس" .3
مس عن مصادر فلسطينية قولها إن رئيس السلطة  اإلسرائيلية أ"هآرتس"نقلت صحيفة : الناصرة

الفلسطينية محمود عباس وفداً مصرياً برئاسة السفير الجديد في رام اهللا ياسر عثمان زاره في مقر 
 /الرئاسة السبت الماضي، انه ينوي االستقالة من منصبه قبل موعد االنتخابات منتصف كانون الثاني

أخرى قالت للصحيفة إن استقالة عباس ستبقيه على رأس السلطة لكن مصادر فلسطينية . يناير المقبل
  . لفترة طويلة حيال رفض حركة حماس إجراء االنتخابات في الموعد المذكور"قتاًؤرئيساً م"الفلسطينية 

وأضافت الصحيفة أن ثمة أصواتاً في حركة فتح ترتفع مطالبة بفحص إمكان إجراء االنتخابات في 
وقالت إن ثالثة أسماء مطروحة لخالفة . ر عباس على عدم ترشيح نفسهموعدها حتى في حال أص

 إلطالقه، "إسرائيل"األسير مروان البرغوثي بداعي أن ترشيحه سيقود إلى ضغط دولي على : عباس
  .وناصر القدوة، ورئيس الحكومة الحالية سالم فياض

  10/11/2009الحياة، 
 

  ال تكون إال بالتوافق واالنتخابات ...دار مراسيمعباس ال يملك أي صفة دستورية تخوله إص: بحر .4
 أكد أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس مع إجراء : ضياء الكحلوت-غزة 

الفلسطيني، بعيدا عن التدخل الخارجي وشروط  -انتخابات رئاسية وتشريعية في إطار التوافق الفلسطيني
واعتبر بحر . ت هي أقصر الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الداخليالرباعية، معتبرا أن االنتخابا

 "2010االنتخابات التشريعية والرئاسية "خالل يوم دراسي نظمته كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بعنوان 
  .أن الرئيس محمود عباس ال يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم

شكل انتهاكا دستوريا وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على ولفت بحر إلى أن المرسوم الرئيس ي
، والذي بموجبه 2000 لسنة 1المجتمع الفلسطيني بأكمله، ألن قراره مبني على قانون االنتخابات رقم 

يفرض على كل مرشح لالنتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بااللتزام ببرنامج منظمة 
  .ى عليه االلتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة ومالحقتهاالتحرير والذي يبن

وقال بحر إن مرسوم الرئيس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة التفاق القاهرة لعام 
، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في االنتخابات، متهمة إياه 2005

 .مشاركة في تعطيل المجلس التشريعيبال
 10/11/2009العرب، قطر، 
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   عباس ليس ملكا لنفسه وإنما هو ملك للمسيرة الوطنية الطويلة التي بدأها عرفات:الزعنون .5
ناشد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الرئيس محمود عباس العدول عن إعالنه           : رمحمد النجا  -عمان  

كانون الثاني المقبل، وهاجموا حركـة      / يناير 24ئاسة الفلسطينية المقررة يوم     عدم الترشح النتخابات الر   
وطالب رئيس المجلس سليم الزعنون الـرئيس الفلـسطيني          .حماس واتهموها بتعطيل المصالحة الوطنية    

ليس ملكا لنفسه وإنما هو ملك للمسيرة       "بالتراجع عن إعالنه عدم الترشح لوالية جديدة، معتبرا أن عباس           
  )".ياسر عرفات(وطنية الطويلة التي بدأها الرئيس الشهيد أبو عمار ال

واقترح الزعنون تشكيل وفد من المجلس للتوجه إلى رام اهللا بالضفة الغربية للقاء عباس ومطالبته بعـدم                 
  .االنسحاب من انتخابات الرئاسة

 9/11/2009نت، .الجزيرة
  

   الرئيس للحلول مكاناأمريكي ادعملتي تتلقى بعض القيادات ا يثني على قرار عباس وينتقد قبعة .6
الرئيس محمود  أثنى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسر قبعة على قرار           : رمحمد النجا  -عمان  

وفي حديث للجزيرة نت انتقد قبعـة بعـض القيـادات            .عباس بالتلويح بعدم الترشح النتخابات الرئاسة     
الخـذالن  "عم من الواليات المتحدة للحلول مكان عبـاس، كمـا انتقـد             الفلسطينية التي قال إنها تتلقى الد     

  .للرئيس الفلسطيني" العربي
ودعا قبعة إلى تأجيل االنتخابات الفلسطينية ومطالبة عباس باالسـتمرار فـي رئاسـته للـسلطة حتـى                  

  .االنتخابات المقبلة، وهو ما رفضه رئيس المجلس ومعظم األعضاء الحاضرين
 .جزيرة نت إن القرار القائم لحد اآلن هو أن تجرى االنتخابات فـي موعـدها المقـرر                وقال الزعنون لل  

، حيث اقترح العودة لطرح صـيغة       "انسداد أفق السالم  "في حال استمرار    " بدائل"وتحدث قبعة عما سماها     
تداب على  دولة واحدة في فلسطين ثنائية القومية، أو حل السلطة الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي باالن             

  .فلسطين لمدة خمسة أعوام
 9/11/2009نت، .الجزيرة

  
   قبل مجيء نتنياهو كان وشيكاً"إسرائيل"االتفاق مع : عباس .7

 االتفاق مع أنكشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس : )وكاالت(،  يوسف الشايب-عواصم 
نيامين نتنياهو رئاسة الحكومة  يتولى بأنقبل " قريبا جدا" حول قضايا الوضع النهائي كان "إسرائيل"

 أعمالوتساءل عباس خالل لقائه رجال ،  نبدأ من الصفرأنالتي قالت يجب  اإلسرائيلية الجديدة
 المعروف واألمركيف نبدأ من الصفر بعد كل هذه المفاوضات،  ":فلسطينيين في مقر الرئاسة في رام اهللا

جلسنا لنتفاوض مع "وتابع  ".تبدأ من نقطة الصفردوليا أن كل حكومة تسلم للحكومة التي تليها، وال 
 اإلسرائيليةوزيرة الخارجية ( وأولمرتاإلسرائيليين على ترسيم الحدود، وتفاوضنا في جلسات طويلة مع 

ولو انتهينا من هذا لكنا (...) بدأنا نتبادل الخرائط"يضا أوقال  ".على هذه الحدود) السابقة تسيبي ليفني
وبالنسبة لالجئين تحدثنا حول مبدأ العودة واختلفنا حول . قدس والمستوطنات والمياهانتهينا من قضية ال

  ".األرقام
 إيقاف يتوقف، ثم لم يعد أن االستيطان يجب إن قال أوباما) األميركي باراك(الرئيس  "أن عباس وأضاف

ا معناه انه لن وهذ(...) االستيطان شرطا، ثم جاءوا بعرض أن يتوقف االستيطان ولكن تستثنى القدس
ما طالبنا به ليس شروطا مسبقة كما تدعي إسرائيل، بل  "أنوأكد  ".يتوقف االستيطان، فتوقف كل شيء

  ".هو التزامات وردت في خطة خريطة الطريق يجب تنفيذها
 يتوقف لنتمكن من الرجوع للمفاوضات، ونحن نقول بكل أناالستيطان يجب  "أنوشدد عباس على 

  ".الستيطان غير شرعي على أرضنا منذ ان تم البدء به وحتى اآلن، وال نقبل بهصراحة ووضوح أن ا
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لكم ) لإلسرائيليين(بعد توقف االستيطان سنعود للمفاوضات، وعندما نصل إلى قضية الحدود نقول "وتابع 
  ". واستقراربأمنهذا ولنا هذا، ونعيش في دولتين مستقلتين 

  10/11/2009الغد، األردن، 
  

  "إسرائيل"والفراغ السياسي بين السلطة حالة لفلسطينية تحذر من مغبة استمرار ة ارئاسال .8
حذر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من : وكاالت، المحمد جمال - غزة

المقاطعة في رام اهللا أمس من مغبة استمرار حالة الفراغ السياسي الراهنة التي سيكون لها تداعيات في 
وأضاف أبو ردينة، .  في مهب الريحإقليميةاية الخطورة تهدد المنطقة بأسرها، وتضع مصائر كيانات غ

في تصريح رسمي تم تعميمه أمس أن وصول عملية السالم إلى طريق مسدود جراء التعنت اإلسرائيلي 
 وبقاء وإصراره على ذات السياسة االستعمارية بمواصلة االستيطان ورفض مرجعيات هذه العملية،

الدور األمريكي عاجزاً عن القيام بدوره المفترض، سيكون له آثار مدمرة ستتحمل كل من إسرائيل 
  . والواليات المتحدة مسؤوليتها

إن حالة الفراغ والشلل السياسي الراهنة لن تبقى كذلك، فهذا الفراغ سيؤدي عاجالً أم " :وقال أبو ردينة
قة وشعوبها، جراء العنف الذي يتربص لمأل الفراغ المدوي الذي آجالً إلى زعزعة أمن واستقرار المنط

خلفه إخفاق جهود إعادة إطالق عملية السالم، ما لم تسارع اإلدارة األمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي 
  ". على حكومة إسرائيل لالمتثال لمرجعيات عملية السالم والوفاء باستحقاقاتها

  . األوانولية واإلقليمية تحمل مسؤولياتها قبل فوات وطالب أبو ردينة جميع األطراف الد
 10/11/2009الشرق، قطر، 

  
  تجديد المفاوضات ولقاء مستشار نتنياهولعريقات ترفض ثالثة طلبات ل" إسرائيل"": معاريف" .9

نّها رفيعة المستوى، أ، وصفت بأبيبزعمت مصادر سياسية رسمية في تل :  زهير اندراوس-الناصرة 
لى إ صائب عريقات، توجه ثالث مرات .ن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، دأ س االثنين،أم

المسؤولين اإلسرائيليين طالبا منهم عقد لقاء رسمي، ولكن اإلسرائيليين رفضوا الطلبات جملة وتفصيال، 
  .على حد تعبير المصادر

 بارتباطاته الوثيقة مع ، بن كاسبيت، المعروف"معاريف "ةفوقال المحلل اإلسرائيلي البارز في صحي
ن عريقات توجه وفق القنوات إ والسياسية، األمنيةصنّاع القرار في الدولة العبرية من المؤسستين 
 القومي لرئيس األمن عوزي آراد، مستشار . دإلىالدبلوماسية المتبعة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
ن أ إال طاولة المفاوضات، إلىهما لبحث سبل العودة الوزراء بنيامين نتنياهو، وطلب منه عقد اجتماع بين

 اتخاذ هذا القرار، ولكن المصادر إلى التي دفعته األسباب يفسر أنآراد رد على الطلبات سلبا، دون 
ن آراد لم يتخذ القرار لوحده بل طرحه على ديوان رئيس أ للصحيفة العبرية على أكدتاإلسرائيلية 

  . عريقات بالرفض اإلسرائيلي لمبادرتهوإبالغلطلب تقرر رفضه الوزراء وبعد النقاش في ا
وبرأي المحلل فان االدعاء الفلسطيني بان نتنياهو يريد القضاء سياسيا على الرئيس محمود عباس، هو 
ادعاء صحيح على خلفية التصرف الرسمي اإلسرائيلي مع عريقات، كما انّه، وفق المحلل، فان االدعاء 

 أن حد ما، فهو يطلب من الفلسطينيين إلىن نتنياهو يقوم بالرقص على حبلين هو صحيح الفلسطيني با
 طلبا نتنياهو، عندما يتلقى األخرى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، ولكن من الناحية إلىيعودوا 

  .لعقد لقاء من عريقات، فانّه يرفض الطلب بحجج واهية، باتت ال تنطلي على احد
  10/11/2009ي، القدس العرب

  
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1608:         العدد       10/11/2009الثالثاء  :التاريخ

 تصويب عملية السالم بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته: فياض .10
 سالم فياض بأنه آن األوان ألن يستخلص المجتمع الدولي العبر . أكد رئيس الوزراء د: وفا–اسطنبول 

 .امن األسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية وعدم تمكنها من الوصول إلى األهداف المرجوة منه
وأشار، خالل كلمته في القمة االقتصادية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في اسطنبول، إلى أن إعادة 
المصداقية لعملية السالم وقدرتها على تحقيق أهدافها المتمثلة بشكل رئيس في إنهاء االحتالل، تتطلب 

ضي الفلسطينية المحتلة وفي  بالوقف الشامل لكافة أشكال االستيطان في كافة األرا"إسرائيل"أساساً إلزام 
مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها، كمقدمة النطالق عملية سياسية جادة ومتوازنة بما يضمن إنهاء 

إذ، وكما تبين حالة االستعصاء القائمة حالياً، والتي نشأت بسبب عدم قبول إسرائيل "وقال  .االحتالل
تظل العملية السياسية رهينة، كما هي منذ ما يزيد على بالوقف الشامل لالستيطان، فإنه لم يعد ممكناً أن 

 عاماً، لما إلسرائيل، وهي القوة المحتلة، من استعداد لتقديمه، بديالً عن االلتزام بمرجعيات تلك 16
العملية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسالم، بما ترك أمر 

 ."تالل إلسرائيل لتقرر بشأنهإنهاء االح
  9/11/2009وكالة وفا، 

  
   لم تتعامل بجدية مع عملية السالمإذا ستتعامل مع حماس "إسرائيل": عريقات .11

 من أنها ستضطر في نهاية "إسرائيل" حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات :بيت لحم
وأشار  .لسلمية على محمل الجد، كما قال التعامل مع حماس في حال لم تأخذ العملية اإلىالمطاف 
 أن الرئيس محمود عباس قد يستقيل قبل االنتخابات الفلسطينية المقبلة وعندها سيتولى رئيس إلىعريقات 

  .البرلمان الفلسطيني عزيز دويك عن حركة حماس مهام منصبه
  10/11/2009وكالة معاً، 

  
  باس بطرد دايتون ينتقدون فياض ويطالبون عالمجلس الوطني في أعضاء .12

وجه عضو المجلس الوطني الفلسطيني مأمون التميمي انتقادات الذعـة لـرئيس            : رمحمد النجا  -عمان  
يمنح إسـرائيل احـتالال     "الوزراء في حكومة تصريف األعمال بالضفة الغربية سالم فياض، واعتبر أنه            

تمرار فياض في االعتقاالت، في     وتحدث التميمي عن اس    ".مريحا من خالل استمرار التنسيق األمني معها      
  . في توسيع االستيطان وتهويد القدس"إسرائيل"وقت تستمر فيه 

 الذي يشرف على تدريب    ،وذهب أعضاء آخرون إلى مطالبة عباس بطرد الجنرال األميركي كيث دايتون          
  ".كما طرد األردن كلوب باشا "،القوات الفلسطينية وعلى التنسيق األمني مع إسرائيل

 االنتقادات أيضا لألداء اإلعالمي للرئيس عباس، حيث طالبه أعضاء في المجلس بـالكف عـن                ووجهت
  ."إسرائيل"تصريحاته المنتقدة للمقاومة ضد 

 9/11/2009نت، .الجزيرة
  

   مفتوح للجميعاألمن االنتساب ألجهزة أن على غزة ويؤكد "إسرائيلياً"اد يستبعد عدوانا حمالوزير  .13
 بشن هجوم "إسرائيل"ن تقوم أستبعد فتي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة ا : اشرف الهور-غزة 

إن حدث فاستعدادات " في وسط أمنيةوقال حماد خالل جولة تفقدية لمراكز  . غزةجديد على قطاع
 واتصاالتنا إمكاناتنا دمرت أن بعد أنفسنامن تحضير  الشرطة والجبهة الداخلية جيدة وقطعنا شوطا كبيرا

سيكون بشكل " التابعة للحكومة األمنية لألجهزةن االنتساب أ إلى حماد أشارلى ذلك فقد إ ."في الحرب
  ."األهليةمفتوح وسيتخللها اختبارات بمقاييس 

  10/11/2009القدس العربي، 
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  الحكومة تمنع مؤتمر االتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات تندد بانتهاك حرية الرأي: غزة .14

الحكومة المقالة منعت ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  10/11/2009، الحياةنشرت 
 وضع معايير اإلعالم في -إعالن مبادرة الصحافة األخالقية "االتحاد الدولي للصحافيين من عقد مؤتمر 

  . في مدينة غزة أمس بذريعة عدم التنسيق معها، كما جاء في بيان لمكتب اإلعالم الحكومي"فلسطين
وكان من المفترض أن ينظم االتحاد الدولي للصحافيين المؤتمر في غزة ورام اهللا عبر الدائرة التلفزيونية 

وعقد المؤتمر جلساته في رام اهللا، . "الصحافة األخالقية"إلطالق مبادرته لـ) فيديو كونفرنس(المغلقة 
  .على رغم قرار المنع في غزة

 إن اإلنسان لحقوق "الميزان" لمركز إفادتهيين منير زعرور في وقال منسق عام االتحاد الدولي للصحاف
في غزة أبلغت عبر اتصال هاتفي صباح أمس إدارة مطعم ) مكتب اإلعالم الحكومي(وزارة اإلعالم "

إدارة "وأضاف أن . "بإلغائهروتس في مدينة غزة، وهو المكان المقرر إلقامة فعاليات المؤتمر في غزة، 
  ."ئمين على المؤتمر بالقرار، ما دفعهم إلى إبالغ المدعوين بوقف أعمالهالمطعم أبلغت القا

 عن تنظيم المؤتمر "بخبر عبر وسائل اإلعالم"لكن مكتب اإلعالم الحكومي قال في بيانه إنه فوجئ 
 عضو إلى إشارة، في "وبتنسيق واضح مع بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين غير الشرعيين"

أية فعاليات ذات طابع عام من الجهات العالمية تتطلب "وشدد على أن . بو العونالمجلس الزميل صخر أ
  .  في الحكومة المقالة"إشعاراً وإعالماً وتنسيقاً مع الجهات المختصة الرسمية

استمرار تعامل االتحاد الدولي للصحافيين مع ما تبقى من مجلس النقابة غير الشرعي هو "واعتبر أن 
إلداري والمالي المعاش في مجلس النقابة منذ عشرة أعوام بشهاداتهم أنفسهم، وهو تغطية على الفساد ا

  ."قتل للديموقراطية واالنتخابات المعطلة منذ عشرة أعوام
حرية التعبير والعمل اإلعالمي غير المسبوقة في غزة ال تعني االستغالل الخطأ لهذا الهامش "ورأى أن 

لعمل اإلداري والقانوني هي التي تحكم العالقة، ونرحب بكل الواسع من الحرية، ونؤكد أن أصول ا
  ."الفعاليات التي تخدم الجسم الصحافي كامالً من دون تمييز ومن دون اعتبارات حزبية مضرة

زيارة غزة والجلوس مع اإلعالميين من دون تمييز، ونرحب " إلىودعا االتحاد وأمينه العام أيدن وايت 
  ."قف عموماًبزيارته لنا لشرح المو

ايدن وايت ، أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 10/11/2009الشرق األوسط، وأوردت 
، وقال إن "الفضيحة"وصف قرار حماس بمنع تنظيم ورشة عمل في غزة حول الصحافة األخالقية بـ

لمناقشة حول نظم كنا نأمل افتتاح ا"وقال وايت  .هذا يدل على عدم احترام حماس للصحافة والحريات
ومعايير وقيم العمل الصحافي في فلسطين، غير أن قرار حماس أرغمنا على حصر المناقشات في رام 

ما فعلته حماس يمثل فضيحة، ويستهدف مباشرة الصحافيين بمنعهم من مناقشة شؤون "وأضاف . "اهللا
  ."نيةمهنتهم، ويدل هذا التصرف على تمييز فاضح على أسس غير أخالقية وغير مه

  
  وزارة اإلسكان تعكف على عمل دراسات الستخدام المواد البديلة إلعادة اإلعمار: غزة .15

كشف مسؤول في وزارة اإلسكان واألشغال العامة في غزة أن وحدة البحث والتطوير في وزارته : غزة
ين فتح المعابر لح تقوم بعمل دراسات مكثفة حول كيفية استخدام المواد البديلة في إعادة اإلعمار المؤقت،

وقال عماد حمادة مدير ديوان وزير اإلسكان واألشغال في . ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة
غزة أن وزارته تواصل جهودها في إعادة إعمار قطاع غزة بما يتوفر من اإلمكانيات والمواد البديلة، 

  لمدمرة وتقوم بإزالة الركام كما تواصل آليات ومعدات الوزارة العمل في مختلف مناطق قطاع غزة ا
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وأضاف أنهم يواصلون اتصاالتها المكثفة مع كافة الجهات . ومخلفات الدمار من مناطق الخطر
  . والمؤسسات الدولية والمانحة من اجل المساعدة في إعادة إعمار غزة

  9/11/2009قدس برس، 
  

  رئاسية المقبلة للحركة في االنتخابات الواألوحد عباس المرشح الوحيد :ثوري فتح .16
 المجلس الثوري لحركة فتح االثنين بأنه قرر اعتبار الـرئيس الفلـسطيني             أعلن: ـ وليد عوض   رام اهللا 

وقال الثـوري    . للحركة في االنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة      واألوحدمحمود عباس المرشح الوحيد     
مـستهجنا  " نتخابات المقبلة للرئاسـة   مرشح واحد ووحيد لحركة فتح في اال      "في بيان صحافي بأن عباس      

 القاضي بعدم وقف االستيطان قبـل اسـتئناف المفاوضـات مـع             اإلسرائيليالتحيز االمريكي للموقف    
  .الفلسطنيين

ان المجلـس   "وقال الثوري في بيان رسمي اصدره االثنين عقب اجتماع طارئ عقده الليلة قبل الماضية               
لقرارات الدولية المعلنة وينظر بقلق الـى التحيـز االمريكـي           الثوري يستهجن التراجع عن المواقف وا     

  ".الفاضح للموقف االسرائيلي في مواصلة االستيطان خالفا لكل القرارات والمبادرات الدولية
يؤكد المجلس على دعم الموقف الثابت للرئيس ابو مازن والذي يعبر تعبيرا تاما عن موقـف                : واضاف

حتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام           حركة فتح والمتمثل بانهاء اال    
 مع حق الالجئين في العودة والتعويض، كما يثني المجلس على النقاط الثماني الواردة في خطاب                1967

الرئيس كمرجعية للعملية التفاوضية ورفضه التام للتناغم بين اسرائيل وحركة حماس حول الدولة المؤقتة              
  .بحدود جدار الفصل العنصري

يؤكد المجلس الثوري، ايضا، ان االستيطان عدو الـسالم وان التعنـت االسـرائيلي فـي                : وتابع البيان 
ان . االستمرار ببرنامج استيطاني مكثف ما هو اال انعكاس للنوايا االسرائيلية الرامية لنسف عملية السالم             

 الطرف االسرائيلي تحتاج الى جهد دولي مكثف مستند الى          العملية السياسية المستندة الى المفاوضات مع     
  . الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسالمأساسمرجعيات واضحة على 

ان المجلس الثوري يرى ان المأزق السياسي للعملية التفاوضية هو نتـاج ممارسـات              : وشدد البيان على  
االعتداءات المستمرة وارهاب المستوطنين والتصريحات الهوجـاء       االحتالل االسرائيلي في هدم البيوت و     

التي يطلقها عتاة المستوطنين من وزراء حكومة نتنياهو واالسـتمرار فـي ضـخ المـستوطنين فـي                  
  .المستوطنات على ارضنا المحتلة وخاصة ما يجري في مدينة القدس

 منتخبا في المؤتمر العام لحركـة       ان المجلس الثوري يرى في الرئيس ابو مازن بصفته رئيسا         : واضاف
ف مرشحا واحدا ووحيدا لحركة فتح في االنتخابات القادمة للرئاسـة           .ت.فتح ورئيسا للجنة التنفيذية لـ م     

  .4/8/2009وتتويجا للمؤتمر الناجح الذي عقدته الحركة في بيت لحم في 
ده ورفـضه لالبتـزاز الـذي       ان المجلس يحيي الرئيس ابو مازن في صمو       : واختتم الثوري بيانه بالقول   

حاولت ان تمارسه الدوائر االسرائيلية الرسمية وغير الرسمية وحملة التشويه التي شنتها اسرائيل والتـي   
تجاوبت معها بعض الدوائر العربية والفلسطينية لألسف ردتها جماهير شعبنا بمزيد من االلتفاف حـول               

  .قائد مسيرتنا الوطنية
  10/11/2009القدس العربي، 

  
  من تعب منكم فليسترح نحن نكمل الطريق: تنتقد أعضاء المجلس الوطنيحماس  .17

استنكرت حماس التصريحات والدعوات المتكررة التي يطلقهـا أعـضاء فـي    : رام اهللا ـ وليد عوض 
المجلس الوطني والذين يطالبون بانتداب دولي على فلسطين لمدة خمس سنوات، وقيـام دولـة موحـدة                 

  .رائيليينللفلسطينيين واالس
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وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم لشبكة فلسطين اآلن اإلخبارية االثنين ان تـصريحات أعـضاء                
وتمثل انحدارا خطيرا في الخطاب الذي      "المجلس الوطني تلك تسيء للشعب الفلسطيني ولقضيته المقدسة،         

ة حتى تحرير آخـر شـبر       من تعب منكم فليسترح نحن سنواصل المقاوم      "، ومضيفا   "ينتهجه ذلك الفريق  
كما واستغرب الناطق باسم حمـاس الهجـوم        . محتل من أرض فلسطين والذي هو أقوى الخيارات اآلن        

المتواصل من قبل ذلك الفريق على حركة حماس والتي يتهمونها باللعب بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى               
ابت الوطنية وحقـوق الـشعب      أن حماس هي من قادت المشروع الوطني الفلسطيني وحافظت على الثو          

  .الفلسطيني وضحت من أجلها وعلى استعداد أن تضحي الكثير من أجل هذا الحق
حماس من أبقت خيار المقاومة ومستمرة في هذا الخيار وأكدت للجميع أنه هو الخيـار األنجـح                 : وتابع

سطيني وهنـاك مـن   واألقوى السترداد الحق الفلسطيني المسلوب، أيضاً حماس جاءت بخيار الشعب الفل         
أراد أن يدمر هذا الخيار بإخراج حماس من الساحة السياسية ألهداف فئوية حزبيـة وخدمـة أجنـدات                  

 . خارجية
  10/11/2009القدس العربي، 

  
  الجهاد مستعدة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الجديد : الهندي .18

 االتهامـات   اإلسالميحركة الجهاد   رفض محمد الهندي عضو المكتب السياسي ل       :ـ اشرف الهور   غزة
وقال الهندي فـي    . الموجهة لفصائل المقاومة الفلسطينية بأنها تتبع المشروع االيراني الشيعي في المنطقة          

، وانتقد بشدة االتهامـات الموجهـة       "كل من يدعم فلسطين والفصائل فهو مرحب به       "تصريحات صحافية   
  .للمشروع االيرانيلتنظيمه ولفصائل المقاومة االخرى بالتبعية 

نقول لهم هيا اصنعوا مشروعا عربيا يدافع عن فلسطين وسنكون نحن جزءا من هذا المـشروع،                "وقال  
وبالنسبة للحديث عن مذهب سني وشيعي، فنحن اهل سنة في فلسطين وال نرضى بغير هـذا المـذهب                  

يحمي المقاومة، ويـدعم    من يريد ان يعمل مشروعا الهل السنة في فلسطين فليتفضل ل          "واضاف  ". بديال
  ". حركات المقاومة، لكن ان تساق المسائل لتشويه المقاومة فهذا ما ال نلتفت اليه

الى ذلك فقد اوضح الهندي ان حركة الجهاد مستعدة للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلـسطيني                
ـ        منظمة التحرير الفلسطينية علـى     التوافق على اعادة بناء     "الجديد، لكنه اشترط ان تتم هذه االنتخابات ب

واستبعد المسؤول الرفيع في الجهـاد االسـالمي مـشاركة حركتـه فــي       ". اسس ديمقراطية وسياسية  
  .االنتخابات الرئاسية او التشريعية القادمة

لها يكون من خالل    " المدخل الحقيقي "وتطرق الهندي لموضوع المصالحة الفلسطينية الداخلية، ورأى ان         
ت الفلسطيني وبناء مرجعية وطنية شاملة للجميع، مشيرا الى ان حل المشاكل العالقة لن يكون               ترتيب البي 

وانتقد الهندي مالحقة اجهزة االمن في الضفة لنـشطاء         . باجراء انتخابات ال في موعدها او غير موعدها       
هي سياسة تبـين    ال عالقة له بالصراع بين حركتي فتح وحماس، وانما          "المقاومة، وقال ان هذه العملية      

  ".مدى التزام السلطة الواضح بخارطة الطريق
الحديث عن الدولة هـو خـداع   "وانتقد نهج المفاوضات الذي تتبعه السلطة الفلسطينية مع اسرائيل، وقال    

خيار المفاوضات خيار فاشل، وكل من يتمسك به سيذهب         "، واضاف   "للشعب وتسويق للوهم مرة اخرى    
تحـل  "ي لعالقة حركته مع حماس، وقال انه قد تحدث اشكاليات لكنه قال انها              وتطرق الهند ". الى الفشل 

، واشار ايضا الى وجود تحفظات لحركة الجهاد على حركة حماس في غزة، وقال              "ميدانيا وبشكل سريع  
نحن نريد من حماس ومن كـل الفـصائل ان          "، واضاف   "مالحظات على سلوك التعامل مع الناس     "انها  

يقة مختلفة، هناك تجاوزات ونحن دائما ننصح االخوة في قيادات حماس بحلها والتعامل             تعامل الناس بطر  
  ".معها بطريقة مختلفة
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حماس انتخبت واذا لم تتابع اخطاءها، خاصة من قبل االجهزة االمنية فسينعكس ذلك على              "ومضى يقول   
ال مخالفا للسلطة فـي     شعبيتها ونحن حريصون ان تبقى حماس في خندق المقاومة، وان تبقى حماس مث            

 ".رام اهللا
  10/11/2009القدس العربي، 

  
  محتمل إسرائيلي أي عدوان  المقاومة في غزة تؤكد جاهزيتها لصد فصائل .19

على أنها تأخذ تهديدات    " فلسطين"أجمعت األجنحة العسكرية في أحاديث منفصلة لـ        : تسنيم الزيان  - غزة
  ". أكبر دليل على فشل االحتالل في النيل من عزيمتهاأنها"، معتبرةً بـ"على محمل الجد"االحتالل 

إن االدعاءات االستخباراتية العـسكرية اإلسـرائيلية       ": "أبو عبيدة "بدوره، قال الناطق باسم كتائب القسام       
، محـذراً فـي     "هي تشريف من قبل العدو لفصائل المقاومة الفلـسطينية        ) حول تجربة حماس لصاروخ   (

  ".وأبعاد سياسية مترتبة عليهادالالت "الوقت ذاته، من 
إن تهديدات العدو بحرب جديدة على غزة، تثبت كذبـه، عنـدما   " :فلسطين"في حديث ل" أبو عبيدة "وقال  

،مبينا أن هذا التهديد هو     )"إن الحرب حققت أهدافها وأنجزت ما كانت تطمح إليه        (قال عقب حربه األخيرة     
أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ونستعد للتـصدي         ن: "وأضاف ".اعتراف رسمي من االحتالل بفشله    "

  ."لهذا العدوان مهما كان حجمه
إنما يحـاول أن    "، أن العدو بادعاءاته     "أبو مجاهد " "الناصر صالح الدين  "من جهته أكد الناطق باسم ألوية       

 إلى أنهم على    ، مشيراً "ونحن كفصائل مقاومة ال ننفي وال نؤكد ما يقوله االحتالل         (..) يمهد لعدوان جديد    
نحن على يقين من تخطيط االحتالل لحرب قادمة، غير         : "وقال. أتم التجهيز واالستعداد ألي مرحلة قادمة     

أنه سيكون الخاسر األكبر ألن القطاع مفروش بعدد كبير من االستشهاديين والمقاومين الذين ينتظـرون               
  ".التصدي للعدوان

االدعاءات اإلسرائيلية تبرير إما لحرب جديـدة       " :" أبو أحمد " "سرايا القدس "من جانبه، قال الناطق باسم      
، موضحاً أن السرايا ال تنفي وال تؤكد ادعـاءات          " على قطاع غزة، أو الستهداف كوادر وقادة المقاومة       

  .وأكد جاهزية المقاومة ألي عدوان قادم. االحتالل
  10/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "انقالب أبيض" بالتحضير لـيتهمه فياض و ينتقداجتماع ثوري فتح": القدس العربي" .20

نقاشـاً  "شهد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح في مدينـة رام اهللا ليـل األحـد   : غزة ـ أشرف الهور 
  .، لتبعات قرار الرئيس محمود عباس بعدم الترشح لالنتخابات القادمة"ساخناً

ـ         ان عددا من األعضاء شنوا هجومـا       " بيالقدس العر "وقال أحد أعضاء المجلس وطلب عدم ذكر اسمه ل
انقالب "شديدا على الدكتور فياض، على اعتبار أنهم يرون أن سياساته في الضفة الغربية تؤسس لمرحلة                

  .، وذلك رداً على مشروع أعلن عنه فياض يهدف إلقامة الدولة الفلسطينية خالل عامين"أبيض
انت بسبب قولهم ان خطة فياض أعدت وأعلنـت         وبحسب العضو فإن حالة االستياء من قبل األعضاء ك        

مرتبطة بخطة الـسالم    "بدون التشاور مع الحركة التي تقود منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وكونها            
  ".االقتصادي التي تتبناها إسرائيل

  10/11/2009القدس العربي، 
  

  ين بشكل خاصبشكل عام واألسرى المعزول سعدات يدعو إلى خطة منهجية إلسناد األسرى .21
دعا األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، كل المؤسسات والفعاليات إلى  :منتصر حمدان -رام اهللا 

وضع إطار منهجي وخطة عمل إلسناد األسرى بشكل عام واألسرى المعزولين بشكل خاص، مشيدا في 
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، التي شاركت في األنشطة اإلسنادية الوقت ذاته بجهود القوى السياسية واالجتماعية والقانونية واإلعالمية
  .والتضامنية لمواجهة سياسة العزل االنفرادي في سجون

تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون ) العزل(فان السياسة "وحسب ما جاء في رسالة بعثها سعدات من سجنه 
ممنهجة لقتل الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقانون تحريم التعذيب، وتشكل في الوقت ذاته، سياسة 

وتدمير الشخصية اإلنسانية، وفي بعض الحاالت، محاولة لتنفيذ حكم باإلعدام صدر في الحجر المغلقة 
ضد هذا المناضل أو ذاك، خاصة هؤالء الذين أمضوا وما زالوا سنوات طويلة في العزل مثل حسن 

  ".ي وغيرهمسالمة، جمال ابو الهيجا، إبراهيم حامد، أحمد المغربي، عبد اهللا البرغوث
إن نضال األسرى وكفاحهم في سبيل الحرية هو امتداد أصيل لنضال شعبنا وكفاحه "وختم سعدات بقوله 

المتواصل، والذي لن يتوقف إال بدحر االحتالل عن كامل أرضنا، وعليه، أدعو كل المؤسسات 
عزولين بشكل والفعاليات إلى وضع إطار منهجي وخطة عمل إلسناد األسرى بشكل عام واألسرى الم

  ".خاص
  10/11/2009الخليج، 

  
  النتخابات المقبلةل عباس عدم ترشيح نفسه إعالن وحماس تقفان وراء "إسرائيل: "األحمد .22

 قال عضو اللجنه المركزية لحركة فتح عزام األحمد ان اسرائيل :)وكاالت( ـ  يوسف الشايب -عواصم 
دم ترشيح نفسه في االنتخابات المقبلة، مؤكدا       وحماس تقفان جنبا الى جنب وراء اعالن الرئيس عباس ع         

  .ان حركته لن تعترف بإسرائيل ولن تقبل اجراء االنتخابات في الضفة دون غزة والقدس
ان السبب الرئيس واألهم في     " واضاف خالل ندوة سياسية عقدت صباح أمس في جامعة النجاح الوطنية          

ه يعود إلى خيبة األمل التي أصيب بهـا علـى           امتناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ترشيح نفس       
الصعيد الداخلي بسبب االنقسام، وعلى الصعيد الدولي بسبب التخاذل األميركي والمؤامرات ضد الشعب             

  .الفلسطيني
  10/11/2009الغد، األردن، 

  
  نزال يدعو لتحويل اإلعالن األحادي للدولة المستقلة إلى فكرة فتحاويةجمال  .23

جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح قيادة الحركة إلى تبني فكـرة اإلعـالن               .  دعا د  :رام اهللا 
وحـذر  . أحادي الجانب للدولة الفلسطينية وتحويلها إلى فكرة فتحاوية تحمل طاقة إختراقية تتجاوز القيود            

 مـن   1988نزال عشية الذكرى الحادية والعشرين إلعالن الدولة الفلسطينية المستقلة من الجزائر عـام              
لفصائل أخرى خصوصا وأن فتح كانت السباقة إلى اإلعـالن أحـادي            " ترك مجال الريادة اإلستراتيجية   "

 عاما من إعالن    21يتحتم على فتح اآلن وبعد      : وأضاف .1988الجانب للدولة الفلسطينية من المنفى عام       
ية مقبولة في العالم كله مما      الجزائر قطف ثمار نجاحها الدولي ممثال في أنها جعلت فكرة الدولة الفلسطين           

  .يعد بجدارة واحدا من المكاسب المركزية للرئيس أبو مازن
 10/11/2009الحياة الجديدة، 

  
 فشل خيار التسوية السبب في عدم ترشح عباس: الشعبيةالجبهة  .24

 أن ما أوصل  في بيان،عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، أكدت خالدة جرار،: الضفة الغربية
ئيس محمود عباس إلى إعالنه عدم نيته الترشح في االنتخابات الرئاسية، هو وصول العملية الر

التفاوضية التي يؤمن بها إلى طريق مسدود، من خالل استمرار السياسة اإلسرائيلية على األرض، 
  .والتنكر األمريكي للوعود التي قطعها أوباما على نفسه، والضغوطات العربية عليه
  10/11/2009ردن، السبيل، األ
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  حماس تقدم نفسها بديالً بأي ثمن: فتح .25

فايز أبو عيطة، إن ترحيب حركة حماس بخطة وزير الجـيش           .د" فتح"أعلن الناطق باسم حركة     : رام اهللا 
يعكس تهالك حماس على طرح نفسها      " الدولة ذات الحدود المؤقتة   "اإلسرائيلي السابق شاؤول موفاز حول      

  . الفلسطينية بأي ثمنبديالً لمنظمة التحرير
أبو عيطة أن نفاق حركة حماس قد انكشف هذه االيام أكثر من أي وقت مضى، فهي تدعي أنها                  . وقال د 

حركة مقاومة، إال أن هدفها الحقيقي هو أن تعرض نفسها شريكاً لالحتالل اإلسرائيلي وبـديالً لمنظمـة                 
  .التحرير الفلسطينية

وفاز كما جاء على لسان أمين سر كتلتها البرلمانيـة مـشير            وأضاف أن ترحيب حماس السريع بخطة م      
المصري وعلى لسان أحد قيادييها محمود الزهار، دون أدنى اعتبار لصالح شعبنا العليا، ال يمكن تفسيره                

  .سوى باالنجرار وراء شهوة السلطة والحكم
  10/11/2009الحياة الجديدة، 

  
  في سجون السلطةتزوير الحقائق لن تخفي آهات المعذبين: حماس .26

مسرحية سماح جهاز األمن الوقائي "حماس عن استغرابها الشديد لما وصفته بـ أعـربت حركة: غزة
لبعض اإلعالميين بزيارة معتقليهـا داخل السجون وإشادتهم بمعاملة السجناء وتأكيدهم على " في الخليل 

  .هانة والظـلمإلخـلو سجون السلطة من التعذيب أو ا
نسخـةً عنه إن صـوت آهات المعذّبين في سجـون أجهزة " السبيل"كة في بيانٍ وصل وقالت الحـر

  .ومن فوقه وتحته" مدير جهاز األمن الوقائي في الخليل"السـلطة أعلى من صوت 
 10/11/2009السبيل، األردن، 

  
  عباس  حماس تساوقت مع شاؤول موفاز ضد: زياد أبو عين .27

حماس مع  فتح زياد أبو عين عن أسفه لعدم تجاوب حركة زية لحركةعضو اللجنة المرك أعرب: رام اهللا
 الرئاسية تلالنتخاباالرسالة التي أطلقها الرئيس محمود عباس حين أعلن عن رغبته بعدم الترشح 
  .المقبلة، واتهمها بالتساوق مع شاؤول موفاز بالضد هن المصالح الوطنية الفلسطينية

من الورقة المـصرية للمـصالحة،      " حماس"موقف  " قدس برس "لـوانتقد أبو عين في تصريحات خاصة       
لم تتفاعل إيجابيا مع الجهود المصرية للمصالحة الوطنيـة         " حماس"من الواضح للجميع أن حركة      "وقال  

  . الفلسطينية، وهي تتحمل المسؤولية الكبيرة عن فشل تلك الجهود وعدم انجاز المصالحة
  9/11/2009قدس برس، 

  
  ستشكل دعماً للقضيةاللبنانية حكومة الوحدة الوطنية  :اوية تزور الحريريالشبيبة الفتح .28

اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء خالد عارف أن حكومة الوحدة الوطنية اللبنانيـة               : صيدا
برئاسة الرئيس سعد الحريري ستكون داعماً أساسياً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأنـه فـور               

ل هذه الحكومة سيكون الملف الفلسطيني من القضايا التي سيتم بحثها، واحيـاء الحـوار الـشامل                 تشكي
  . اللبناني الفلسطيني

كالم عارف جاء اثر لقائه وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في دارة مجدليون يرافقه وفد من                 
الشبيبة في الضفة حسن فرج ورئيس الشبيبة       الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضم رئيس          

  ".اللينو"في غزة محمود قنان، بحضور المسؤول في فتح العقيد محمود عبد الحميد عيسى 
  10/11/2009المستقبل، 
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    من غزة صاروخ على سديروتإطالق .29

 نشطاء من قطـاع  أطلقه امس بسقوط صاروخ من صنع محلي إسرائيلاعترفت  :غزة ـ اشرف الهور 
وقـال متحـدث     .على مناطقها الجنوبية، في وقت توغلت فيه قوة اسرائيلية في منطقـة حدوديـة             غزة  

عسكري اسرائيلي ان صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في ساعة متأخرة من ليل االحد فـي منطقـة                   
واوضح المتحدث ان الصاروخ سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من بلدة سديروت القريبة             . النقب الغربي 

  .حدود قطاع غزة الشمالية، لكنه لم يسفر عن وقوع اصابات او اضرارمن 
وفي غزة تبنى تنظيم ديني متشدد مسؤوليته عن الهجوم، وقال التنظيم الذي لم يعرف من قبـل ويطلـق                   

" كبوسـات ميرعـام   "، ان احدى خالياه المسلحة قصفت منطقة        "مأسدة المجاهدين في فلسطين   "عليه اسم   
  ".2قطب "سديروت المحتلة بصاروخ من نوع الواقعة في مدينة 

  10/11/2009القدس العربي، 
  

  حماس تتهم أمن الضفة باعتقال أربعة من أنصارها بينهم صحفي .30
اتهمت حركة حماس، في بيان مكتوب، األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة؛ باعتقال  :رام اهللا

 محافظتي نابلس وقلقيلية، ومواصلة حملة االستدعاءات أربعة من أنصارها خالل اليومين السابقين من
وأشارت إلى استمرار حملة االستدعاءات في محافظتي . للتحقيق للعشرات من أبناء الحركة ومناصريها

نابلس وقلقيلية، والتي طالت العشرات من أبناء الحركة ومناصريها خالل اليومين السابقين، وذلك 
  .للتحقيق معهم

 9/11/2009قدس برس، 
   

  حاخامان بارزان يفتيان بقتل األطفال العرب .31
في عنوانها الرئيس أمس عن كتاب جديد يحمل » معاريف«كشفت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
يوزع بين المستوطنين في الضفة الغربية أصدره حاخامان من إحدى » شريعة الملك«عنوان 

وجاء في ). غير اليهود(لقتل األغيار » وى دينيةإرشادات وفتا«المستوطنات قرب مدينة نابلس يتضمن 
وألّفه رئيس مدرسة دينية يهودية متزمتة في » تصريح للقتل«الكتاب الذي وصفته الصحيفة بأنه 

في أي الحاالت «: يتسحاق شبيرا وحاخام آخر من المدرسة يدعى يوسي اليتسور» يتسهار«مستوطنة 
. »دائماً يمكن إيذاء من هم من غير اليهود... ب دائماً على الغال... يمكن إيذاء غير اليهودي؟ 

األغيار الذين يطالبون بأن تكون األرض لهم وأولئك الذين يضعفون بكالمهم حقنا في ملكية «: ويضيفان
  .»األرض، مصيرهم الموت

 صفحة 230وتابعت الصحيفة أن شخصيات دينية صهيونية معروفة أوصت بقراءة الكتاب الذي يقع في 
وتم بيع مئات النسخ األسبوع الماضي في . يتم توزيعه في المدارس الدينية وعبر شبكة االنترنتو

  .الذكرى السنوية لمقتل الحاخام المتطرف مئير كهانا
ويعتمد المؤلفان في تشريعهما قتل األغيار على مئات اآليات من التوراة واألسفار الحكيمة ومقاالت 

وصايا «ويؤكد المؤلفان أن قتل من يخالف . نية الدينية القومية المتطرفةلحاخامات يهود من آباء الصهيو
في كل مكان يشكل فيه األغيار خطراً على حياة شعب إسرائيل «: من األغيار مشروع» نوح السبع

كذلك كل من يساعد على «: ويضيفان. »يسمح بقتلهم حتى لو كانوا غير مسؤولين عن الوضع الذي نشأ
وبإمكان األفراد ) السلطة(بعان أن القتل في هذه الحاالت ال يحتاج إلى إذن من األمة ويتا. »قتل يهود
يسمح «، كذلك »إذا تبين أنهم سيكبرون من اجل أذيتنا«ويشرعان أيضاً قتل األطفال األغيار . القيام به

  .»بقتل أطفال زعيم شرير من أجل الضغط عليه ليكف عن أعمال الشر
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، كما يحضان على الثأر واالنتقام من »كل من يتبع للشعب العدو عدواً ألنه يساند القتلة«ويعتبر المؤلفان 
والقيام أحياناً بأعمال فظيعة ضد األشرار بهدف ايجاد ميزان رعب «أجل االنتصار على الشر، 

  .»صحيح
ى الدوام بسفك وجدنا في التوراة أن األغيار مشتبه بهم عل«: ويوجز المؤلفان أفكارهما على النحو اآلتي

أيضاً ثمة مكان لقتل األطفال الذين ال يخالفون ... وأثناء الحرب يتعزز هذا االشتباه ... دماء إسرائيل 
وصايا نوح وذلك حيال الخطر المستقبلي الكامن في حال ترعرعوا وكبروا ليصبحوا أشراراً مثل 

  .»ذويهم
لبرلمانية النائب الدكتور جمال زحالقة برسالة إلى وتعقيباً، بعث رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي ا

المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز طالبه فيها بالتحقيق مع مؤلفي الكتاب وتقديمهما 
  .للمحاكمة وبإصدار تعليماته بحظر نشر الكتاب وتوزيعه

سرائيل في شكل رسمي، ما يقوله مؤلفا الكتاب هو بالضبط ما تفعله إ«: وأضاف في بيان أصدره
والفارق هو أن اسرائيل تحاول أن تبرر جرائمها، فيما يقول مؤلفا الكتاب أن ال حاجة للتبريرات وإن 

  .»قتل العرب مطلوب ومرغوب به
ماضي عصابات «وقال رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة معقباً إن 

 نُفاجأ من صدور كتاب كهذا وبمضامينه التي نقرأها، ألن هذا ما يتم المستوطنين وحاضرها ال يجعلنا
تنفيذه على األرض تحت سمع وبصر المؤسسة اإلسرائيلية بأذرعها المختلفة، ولهذا فإن المؤسسة شريكة 

  .»في جريمة صدور هذا الكتاب وتوزيعه
الذين بغالبيتهم الساحقة إما أنهم هي الدفيئة الطبيعية لكل اإلرهابيين والقتلة «وأضاف إن هذه األجواء 

طلقاء أو أنهم اعتقلوا لفترات قصيرة ثم تم تحريرهم أو أنه فرضت عليهم أحكام هزيلة وبعدها حصلوا 
وحذر من االستمرار في غض . »هذا كله ترخيص مؤسساتي واضح لقتل العرب«: وتابع. »على العفو

ألن من يسكت على جريمة «من المنشورات الطرف المؤسساتي الرسمي عن نشر هذا الكتاب وغيره 
كهذه سيكون شريكاً ومسؤوالً مباشراً عن كل الجرائم التي ستقع الحقاً بوحي هذا الكتاب وتعاليمه 

  .»الدموية اإلرهابية
  10/11/2009الحياة، 

  
  "حزب اهللا"عن أي عمل عسكري لـ الحكومة اللبنانية مسؤولة: "إسرائيل" .32

لون عسكريون إسرائيليون تحذيراً الى الحكومـة اللبنانيـة بتوجيـه ضـربة             وجه مسؤو : القدس المحتلة 
، "على أي عملية ضد المصالح اإلسرائيلية انطالقاً مـن لبنـان          " حزب اهللا "حال أقدم   "عسكرية للبنان في    

  ".جزءاً منها" حزب اهللا"مسؤولة عن أي عملية كون "مؤكدين أن الحكومة 
إن المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تستعد لواقع جديد في لبنان         "نيين  ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين أم     

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأنه إذا أقدم الحزب           " حزب اهللا "يتمثل في دخول    
على عملية ضد إسرائيل فإن جميع المؤسسات اللبنانية ستكون مستهدفة من الجيش اإلسـرائيلي، كـون                

يعزز مكانته وشعبيته في الحلبة السياسية اللبنانية ويعطي شرعية لألعمال اإلرهابيـة      "  اهللا حزب"انضمام  
  ".التي قد يقوم بها الحزب

  10/11/2009المستقبل، 
  

   متطورة بأكثر من مليار دوالرإسرائيليةالهند تشتري دفاعات جوية : إسرائيليمسؤول  .33
 مليار دوالر 1.1 وقعت عقدا بقيمة إسرائيلين بأن صرح مسؤول اسرائيلي يوم االثن: رويترز-تل أبيب 

  .2017لتزويد الهند بنظام دفاع جوي تكتيكي متطور وتوقع أن يتم التسليم بحلول عام 
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 في الوقت الذي أجرى فيه قائد الجيش الهندي الجنرال ديباك كابور 8-وجاءت صفقة بيع أنظمة باراك
 من انتاج 8-ونظام باراك .د لنظم الدفاع بالنسبة للهندمحادثات رفيعة المستوى في اسرائيل أكبر مور

شركة اسرائيل لصناعات الطيران والفضاء وهو مصمم لالستخدام على السفن وبامكانه اسقاط صواريخ 
 .وقال المسؤول االسرائيلي ان باالمكان أيضا نشر النسخة االحدث من هذا النظام على البر. وطائرات

ومضى قائال انه  .وأضاف المسؤول أن الهند كانت قد حصلت بالفعل على نسخة سابقة من نظام باراك
على مدى السنوات الست الى " في أبريل نيسان وان التسليم سيكون 8-جرى توقيع عقد نظام باراك

   ".الثماني القادمة
  9/11/2009وكالة رويترز، 

  
  د يرفضون تشغيل العربمن أرباب العمل اليهو %83 :معطيات جديدة .34

" أونو"دلت معطيات جديدة وردت في تقرير نشر أمس االثنين في كلية :  حامد اغبارية-القدس المحتلة
من أرباب العمل اليهود يرفضون تشغيل العرب حتى لو كانوا من حملة % 83األكاديمية اإلسرائيلية أن 

من إثيوبيا بسبب سواد بشرتهم، والمتدينين الشهادات األكاديمية، إضافة إلى رفضهم تشغيل القادمين 
وقد شمل البحث الذي اجري هذا العام أرباب عمل من رجال أعمال  .المتزمتين بسبب أسلوب حياتهم

  .أصناعيين وكذلك مديري عمل وطالب جامعيين
 10/11/2009السبيل، األردن، 

  
 في القدس جديد لهدم عشرات المنازل إسرائيليمخطط  .35

اتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح النقاب عن مخطط إسرائيلي لهدم  كشف ح-القدس 
وقال عبد القادر خالل جولة  .عشرات المنازل شرق بلدة العيسوية التي تقع ضمن حدود القدس العربية

رفضتا  البلدية ووزارة الداخلية اإلسرائيلية أنميدانية قام بها أمس على عدد من المنازل المهددة بالهدم 
 منزل 100 من أكثر دونماً وتضم 125تنظيم المنطقة الشرقية الجنوبية من البلدة والتي تبلغ مساحتها 

 .وبناية سكنية مؤكداً أن جميع هذه البنايات مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص 
لبلدية  هذه المنازل تلقوا إنذارات شفوية من طواقم الشرطة واأصحاب جزءا من أن عبد القادر وأوضح

 جميع أحبطت البلدية وبتدخل من الجيش اإلسرائيلي أن إلى وأشاراإلسرائيلية تطالبهم بإخالء منازلهم 
 والذي بموجبه يجري تنظيم 11500 المخطط الهيكلي إلىالمحاوالت التي بذلت لضم هذه المنطقة 

) بمكوم ( ليهم جمعية  ينقذ عشرات المنازل المهددة بالهدم والذي تشرف عأنمناطق واسعة ومن شأنه 
 .اإلسرائيلية 

 التي سينظمها األراضي أن الجيش اإلسرائيلي يتذرع بالحجج األمنية وفي مقدمتها أنوقال عبد القادر 
 .أمنيةويضمها المخطط تقع قرب النفق وهي كما يزعمون مناطق ذات حساسية 

لمباني السكنية الفلسطينية في  هذه المساحة من المخطط الهيكلي يعني وضع عشرات اإخراج أن وأضاف
 التي يمكن البناء عليها في العيسوية وبالتالي محاصرة البلدة األراضيدائرة الخطر واستنفاد جميع 

 . جيب معزول إلىوتحويلها 
9/11/2009القدس، فلسطين،   

  
  ومئات األسر ما زالت تعيش في الخيام.. تحذير من شتاء صعب في غزة .36

 في  اإلنسانيةقال ماكسويل جيالرد منسق األمم المتحدة للمساعدات         ):رويترز( - نضال المغربي  -غزة  
 مئات من األسر الفلسطينية في غـزة التـي          أن االثنين   أمساألراضي الفلسطينية في مقابلة مع رويترز       

  . قد تضطر لقضاء شتاء آخر في الخياماإلسرائيليدمرت منازلها قبل نحو عام في الهجوم العسكري 
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ونعرف أن هناك أكثر مـن ذلـك        .  هناك مئات األسر ما زالت تعيش في الخيام        أننعرف  "الرد  وقال جي 
  ."وأصدقائهميعيشون بين أنقاض منازلهم ونعرف أن هناك حتى أكثر من هذا العدد يقيمون مع أقاربهم 

.  الشتاء وهم في حاجة للوقود كي يتمكنوا من التدفئة في        . انهم في حاجة لمواد إلصالح منازلهم     "وأضاف  
  ."هم يحتاجون للمياه النقية وشبكات صرف صحي

 آالف التالميـذ    أن مدرسة في غزة ووزارة التربية في غزة         200التي تدير نحو    ) أونروا(وتقول وكالة   
  .يواجهون أيضا شتاء مظلما وباردا في المدارس التي لم يتم إصالحها بعد

 كمـا   2854 منزال وألحق أضرارا جسيمة بنحو       3535 دمر   اإلسرائيلي الهجوم   أنوتقول األمم المتحدة    
  . منزل25900ألحق أضرارا محدودة بنحو 

 لفتح المعابر بالكامل مع قطاع غزة الـذي         إسرائيل المتحدة ستواصل الضغط على      األمم أنوقال جيالرد   
  . مليون فلسطيني1.5يقطنه 

10/11/2009القدس العربي،   
  

  على جدار األقصى " الهيكل"صاخبة وتعلق صورا لـجماعات يهودية متطرفة تقيم احتفاالت  .37
 األحد  قالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن جماعات يهودية متطرفة أقامت أمس: القدس

احتفاالت صاخبة بمالصقة الجدار الجنوبي للمسجد األقصى المبارك، وتحديداً لدى البوابة ) 8/11(
  .ة تزخر باآلثار اإلسالميةالذهبية الثالثية المغلقة وبمنطق

المزعوم مكان " الهيكل"وذكرت المصادر أنه تم عرض صور على حائط المسجد األقصى المبارك لـ
األقصى وسط هتافات وصيحات المتطرفين ورفع األعالم اإلسرائيلية والالفتات المنادية للموت للعرب 

المبارك وطرد سكان القدس الفلسطينيين المزعوم مكان األقصى " الهيكل"والفلسطينيين وتدعو إلقامة 
  .العرب

وأضافت المصادر أن القائمون على االحتفاالت جلبوا آالت ضخمة ومعدات وبرجكتورات عمالقة عبر 
شاحنات كبيرة جداً، وأفرغوها في المنطقة األثرية، واستقدموا العشرات من الوفود اليهودية لحضور هذه 

  .مصلين في الجامع القبلي بالمسجد األقصى المطل على المنطقةاالحتفاالت دون مراعاة لمشاعر ال
9/11/2009قدس برس،   

  
  وزارة اإلسكان تعكف على عمل دراسات الستخدام المواد البديلة إلعادة اإلعمار: غزة .38

كشف عماد حمادة مدير ديوان وزير اإلسكان واألشغال العامة في غزة أن وحدة البحث والتطوير : غزة
 تقوم بعمل دراسات مكثفة حول كيفية استخدام المواد البديلة في إعادة االعمار المؤقت، لحين في وزارته

  .فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة
وقال أن وزارته تواصل جهودها في إعادة إعمار قطاع غزة بما يتوفر من اإلمكانيات والمواد البديلة، 

ة العمل في مختلف مناطق قطاع غزة المدمرة وتقوم بإزالة الركام كما تواصل آليات ومعدات الوزار
وأضاف أنهم يواصلون اتصاالتها المكثفة مع كافة الجهات  .ومخلفات الدمار من مناطق الخطر

  . والمؤسسات الدولية والمانحة من اجل المساعدة في إعادة اعمار غزة
9/11/2009قدس برس،   

 
   الضفة فلسطينيا في14االحتالل يعتقل  .39

 فلسطينياً خالل حملة دهم في جنين وبيت لحم 14 اإلسرائيلياعتقل الجيش ): أ ف ب( –القدس المحتلة 
  . فلسطيني وإسرائيلي في حادثين منفصلين في الخليلأصيبونابلس في الضفة الغربية، فيما 

10/11/2009الحياة،   
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   في الضفةإسقاط جزء من جدار االحتالل .40

عة من الناشطين المناوئين لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، أمس، في نجحت مجمو :رام اهللا
إزالة جزء صغير منه في منطقة قلنديا القريبة من القدس المحتلة، وذلك تزامناً مع الذكرى العشرين 

  . النهيار جدار برلين 
10/11/2009الخليج،   

  
  "نما اللبنانيةأسبوع فلسطين في السي" تفتتحوزارة الثقافة اللبنانية  .41

ـ       نظّمت :نديم جرجوره  فلسطين والقضية الفلسطينية في الـسينما      "وزارة الثقافة اللبنانية أسبوعاً خاصاً ب
، افتُتح مساء أمس االثنين في صـالة سـينما          2009، احتفاء بالقدس عاصمة الثقافة العربية لعام        "اللبنانية

كـر أن الـسينما اللبنانيـة       ذزارة عمر حلبلب، الـذي      في الصنايع، بكلمة مدير عام الو     " أريسكو باالس "
اختارت وزارة الثقافة مجموعـة  و. احتضنت القضية الفلسطينية ودعمتها وعرفت بها في المحافل الدولية       

من األفالم اللبنانية المتفرقة، التي ُأنتجت منذ ستينيات القرن الفائت، في محاولة متواضعة لتقديم وجهات               
 ذلـك أن المعنيـين      ؛لفة، عكست هواجس سينمائيين لبنانيين منتمين إلى أجيال متنوعة        نظر سينمائية مخت  

بالهم السينمائي والمهتمين باإلنتاج البصري مدعوون إلى مشاهدة أنماط شتّى مـن التعبيـر الـسينمائي                
فالم روائيـة    فعلى مدى خمسة أيام تنتهي مساء السبت المقبل، تُعرض أ          .اللبناني إزاء الحكاية الفلسطينية   

ووثائقية، طويلة وقصيرة، شكّلت قراءة ما للعالقة اإلنسانية واألخالقية الناشئة بين لبنان وفلسطين منـذ               
  . 1948عام 

10/11/2009السفير،   
  

 بالبقاء على رأس السلطة الفلسطينية وعدم التنحيعمرو موسى يطالب محمود عباس  .42
معة الدول العربية عمرو موسى أن لجنة مبادرة السالم أعلن األمين العام لجا:  مراد فتحي-القاهرة 
ستعقد اجتماعا وزارياً طارئاً الخميس المقبل بالجامعة العربية برئاسة قطر لبحث ما آلت اليه "العربية 

جهود إحياء عملية السالم، وما وصلت إليه من جمود بسبب الممارسات اإلسرائيلية الرافضة لجهود 
  ". راجع الدور األميركيإحياء عملية السالم وت

وقال . وطالب موسى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبقاء على رأس السلطة الفلسطينية وعدم التنحي
  ". طالب أبو مازن بعدم التنحي واالستمرار في قيادة السفينة الفلسطينية"موسى، في بيان أمس إنه 

  10/11/2009الشرق، قطر، 
  

  رئاسة ضربة لحركة التحرر الوطنيعدم ترشح عباس لل: أبو الغيط .43
صرح السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرية، بأن علينا التعامل مع قضية عدم ترشح أبومازن 
للرئاسة الفلسطينية مجددا بجدية، ألنها ستكون ضربة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وستكون 

وأصعب من طرد الفلسطينيين من األردن عواقبها خطيرة وصعبة علي الشعب الفلسطيني الشقيق، 
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج إلي قائد مقنع وقدير يلملم الشتات الفلسطيني، وينهي . ولبنان

، ليتمكن الشعب الفلسطيني من "إسرائيل"االنقسامات بين الفلسطينيين ويضعهم كقوة موحدة أمام العالم و
ط، أن هناك أسبابا كثيرة تجعلنا نتفهم حالة اإلحباط التي عبر عنها وأوضح أبوالغي. الحصول علي حقوقه

أبومازن بقرار عدم الترشح، ولكن القضية مازالت في مفترق طرق وتحتاج إلى قيادة حكيمة مثل محمود 
  .عباس تعي جيداً المصالح العليا للشعب الفلسطيني

  10/11/2009األهرام، 
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   مرفوض ة مرحلية على حدود مؤقتةطرح إقامة دولة فلسطيني: أبو الغيط .44

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن أي طرح بإقامة دولة فلسطينية :  أحمد ربيع–القاهرة 
  . مرحلية على حدود مؤقتة لن يكون مقبوالً ال مصرياً وال فلسطينياً أو عربياً

فاز حول استعداد حكومته وكان أبو الغيط يجيب على سؤال صحفي حول موقف مصر مما أعلنه مو
القبول بدوله على حدود معينة، مؤكداً أن الموقف المصري واضح تماماً في شأن هذه القضية، الفتاً الى 
أنه سبق اإلشارة إليه والتأكيد عليه، وأنه يرى ضرورة التوصل إلى تسوية نهائية على حدود األراضي 

  ). يونيو من ذلك العام5أي قبل (، 1967المحتلة عام 
  10/11/2009الشرق، قطر، 

  
   العازلفي بناء الجدار" إسرائيل"إدانتها الستمرار تجدد جامعة الدول العربية  .45

في بناء الجدار الذي يمثل انتهاكا " إسرائيل"جددت جامعة الدول العربية إدانتها الستمرار : القاهرة
 األطفال الذين باتوا يعيشون في صارخا لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة حقوق

  .سجن كبير محاصرين باألسالك شائكة
وطالب األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد 
صبيح، مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وجميع منظمات 

  .إلزالة هذا الجدار" إسرائيل"العمل الجاد والسريع للضغط على "نسان اإلقليمية والدولية بحقوق اإل
" إسرائيل"ضرورة إلزام "وشدد في بيان صحافي بمناسبة الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، على 

يعتبر الجدار بالقرارات الدولية وفي مقدمتها الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي، والذي 
  ".لوقف بناء الجدار وتفكيك ما قامت ببنائه" إسرائيل"جريمة حرب واتخاذ موقف حازم تجاه 

وقال صبيح إن تجربة جدار برلين الذي فصل األمة األلمانية الواحدة وتسبب في معاناة المواطنين وكان 
ار انتهاكات قاسية لحقوق رمزاً النتهاكات حقوق اإلنسان تتكرر في فلسطين المحتلة حيث يسبب الجد

  .اإلنسان الفلسطيني
  10/11/2009الخليج، 

  
  البرلمان العربي االنتقالي يدعو إلنقاذ القدس .46

أعرب البرلمان العربي االنتقالي خالل اجتماعه بمقر جامعة الدول العربية :  مراد فتحي-القاهرة 
السياسية واألمن القومي رئيس لجنة بالقاهرة حيث استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية و

الملف الفلسطيني والمبادرة العربية، عن بالغ قلقه وغضبه بسبب الممارسات واالنتهاكات واالقتحامات 
الصهيونية المتكررة لمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك والتي كان آخرها اقتحام المتطرفين اليهود 

  . ة المقدسة من سكانها بالجرافات وتدمير كل ما هو عربيلحي الجراح بالقدس بهدف إفراغ المدين
  10/11/2009الشرق، قطر، 

  
  قلق من جمود عملية السالم: في اسطنبول القمة االقتصادية اإلسالمية .47

ظهرت في خطابات القادة العرب المشاركين في قمة اللجنة الدائمة للتعاون :  إبراهيم حميدي-اسطنبول 
في اسطنبول امس، تحذيرات من مخاطر ) كومسيك(منظمة المؤتمر االسالمي االقتصادي والتجاري في 

  .جمود عملية السالم ومحاوالت تهويد القدس
تقع "وكان الرئيس التركي عبد اهللا غل قال في الجلسة االفتتاحية للقمة إن بالده ترى أن المشاكل اإلقليمية 

وحذر ". ، وعلى هذه الدول إيجاد الحلول لهاضمن مسؤولية الدول األعضاء الواقعة في المنطقة نفسها
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التوترات التي تشهدها األماكن المقدسة في القدس الشريف تثير مخاوفنا، في وقت تتركز جهودها "من أن 
  ".على إحياء مفاوضات السالم

، "فشل المفاوضات في إعادة الحقوق كاملة يعني في شكل آلي، حلول المقاومة كحل بديل"وأكد األسد أن 
مقاومة االحتالل واجب وطني ودعمها من قبلنا هو واجب أخالقي وشرعي ومساندتها شرف "ضيفاً أن م

نفاخر به وهذا ال ينفي أبداً رغبتنا الثابتة بتحقيق السالم العادل والشامل على أساس عودة األراضي 
  ".المحتلة

  10/11/2009الحياة، 
  

  صر من البرنامج النووي اإلسرائيليالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط يؤكد قلق م .48
أكد المركز القومي لدراسات الشرق األوسط على ضرورة إقامة المنطقة الخالية :  أحمد القاعود-القاهرة 

وأوضح المركز قلق . من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط وجعلها خالية من السالح النووي
خص البرنامج النووي اإلسرائيلي باعتبار أن كل ذلك مصر من البرامج النووية في المنطقة وعلى األ

جاء ذلك خالل الندوة الموسعة . يهدد األمن واالستقرار في المنطقة ويعوق عمليات التنمية والتحديث فيها
  .لوفد من المعهد الفنلندي لدراسات الشرق األوسط امس االثنين مع مسئولي وباحثي المركز
  10/11/2009القدس العربي، 

  
 "إسرائيل"ومة كردستان تنفي وجود عالقات مع حك .49

تان العراق وان رئاسة مجلس الوزراء في حكـومة اقليم كردسس دينفى نوري عثمان رئي:  قنا-غداد ب
وأكد عثمان في بيان لحكومة االقليم عدم  ".إسرائيل"صحة ماتردد عن وجود عالقات دبلوماسية مع 

االقليم جزء من العراق وان السياسية الخارجية أمر "ال ان ، وق"إسرائيل"وجود اي عالقات كردية مع 
 ".يخص الحكومة االتحادية في بغداد

  10/11/2009الوطن، قطر، 
  

  واشنطن تدعو إلى وقف األنشطة غير الشرعية في القدس": الحياة" .50
سرائيلي استبقت االدارة األميركية لقاء الرئيس باراك اوباما ورئيس الوزراء اال:  جويس كرم-واشنطن 

كما . الى وقف االنشطة غير الشرعية، خصوصا في القدس الشرقية" إسرائيل"بنيامين نتانياهو بدعوة 
سعت الى خفض التوقعات من اللقاء وممارسة ضغوط غير مباشرة على الحكومة االسرائيلية في عملية 

  .نات للفلسطينيينالسالم، في وقت أشار مراقبون الى أن االدارة تسعى الى حصد مزيد من الضما
الرافض االستيطان وعدم «أن واشنطن متمسكة بموقفها » الحياة«وأكد مسؤول في البيت األبيض لـ 

في شأن المرجعيات المقترحة «واضاف أن االدارة األميركية جدية . »االعتراف بشرعية المستوطنات
في الوقت نفسه، . » والالجئينللمفاوضات، على أن تشمل قضايا الحل النهائي بما فيها القدس والحدود

واشنطن تتوقع من كل األطراف في «أن » الحياة«قال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية لـ 
في المناطق ) غير الشرعية(هذا يعني وقف جميع األنشطة "  إسرائيل"المنطقة احترام التزاماته، ومن 

  .»الحساسة، ومن بينها القدس الشرقية
االدارة األميركية بالرئيس محمود عباس، فيما بدا أن واشنطن تسعى الى حصد وكرر المسؤول ثقة 

  . ضمانات اسرائيلية تثني عباس عن العزوف عن ترشيح نفسه لوالية رئاسية جديدة
10/11/2009الحياة،   
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  مع حماس بقبولها مبادئ التسوية" المباشر"باريس تربط الحوار  .51
اسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد في وقت سابق، أعلن المتحدث ب:  بشير البكر-باريس 

أمس، مستندا إلى تقرير يوصي بإجراء تقارب مع حركة حماس، أن فرنسا ستكون مستعدة للحوار مع 
  ".السالم"الحركة عندما تقبل األخيرة بعملية 

أعلن كوشنير سنكون ال نقيم حوارا مباشرا مع حماس، وكما "عن المتحدث قوله " فرانس برس"ونقلت 
  ".على استعداد إلجراء مثل هذا الحوار عندما تقبل الحركة بمبادئ عملية السالم

إن السناتور فيليب ماريني الذي وضع تقريرا حول الدبلوماسية الفرنسية في " لو فيغارو"وتقول صحيفة 
لم يعد من "انه الشرق األوسط سلمه مؤخرا الى ساركوزي أيد فيه إقامة عالقات مع حماس وقال أ

  ". الممكن إبقاء حماس في الحجر الصحي
10/11/2009الخليج،   

  
  "شديد التعقيد"عزوف عباس عن الترشح لوالية ثانية يؤدي إلى وضع : الخارجية الروسية .52

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس ان عزوف الرئيس ): وكاالت (- يوسف الشايب -عواصم 
لترشح لوالية ثانية خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة يؤدي الى وضع الفلسطيني محمود عباس عن ا

  .، اال انها أكدت مواصلة دعمها للرئيس الفلسطيني"شديد التعقيد"
في رأينا أنه في الظروف الحالية الصعبة، على الالعبين اإلقليميين والدوليين القيام بكل ما في "وأضافت 

  ".وسعهم لمنع زعزعة المنطقة
10/11/2009 األردن، الغد،  

  
  متى وأين؟؟ .. الحرب اإلسرائيلية القادمة .53

  حسام الدجني
الجبهة الداخلية اإلسرائيلية تخلـي بعـض المستـشفيات بـشكل           "وصلتني مساء األحد رسالة مفادها أن       

، مصدر الرسالة موثوق، ولكن أسباب اإلخالء غير معروفة، فهل المؤشرات العامة فـي دولـة                "مفاجئ
   تؤكد سيناريوهات الحرب؟ وهل هناك موعد محدد؟ ومع من هذه الحرب؟االحتالل

  :قادمة على حرب منها) إسرائيل(مؤشرات تؤكد أن 
 طبيعة وثقافة المجتمع الصهيوني، حيث أصبحت ثقافة القتل واالحتالل سمة تميز هذا المجتمع وتدعم               -1

  .بقاءه ووحدته كونه يتكون من قوميات وثقافات مختلفة
اسم المناورة اإلسرائيلية األمريكية المشتركة والتي تهـدف إلـى تعزيـز قـدرات              ' نيبر كوبرا جو '-2
  .الدفاعية خوفاً من صواريخ إيرانية أو أي تهديد خارجي محتمل) إسرائيل(
لم يكن أبدا بالنسبة لها مسألة قابلـة        ) إسرائيل(أمن  :  أنجيال ميركل تصرح أمام الكونغرس األمريكي      -3

يهددنا نحن أيضا، في رسالة إلى إيران وحلفائها في المنطقة، ودعم           ) إسرائيل(قالت من يهدد    للتفاوض، و 
  .للكيان الصهيوني

يزعم أن حركة حماس قامت قبل عدة أيام بتجربـة          ، عاموس يدلين ، رئيس االستخبارات اإلسرائيلية     -4
أبيـب، وينـدرج هـذا     كلم ويستطيع أن يصل إلى تـل     60ناجحة على صاروخ إيراني يصل مداه إلى        

التصريح ضمن استراتيجية تنتهجها قوات االحتالل من أجل خلق مبررات أمام المجتمع الدولي، وأمـام               
  .بضرورة ضرب حماس) إسرائيل(حلفاء 

 تكثيف نشاط قوات الكوماندوز اإلسرائيلية في عرض البحر وعملية القرصنة التـي أسـفرت عـن                 -5
 أنها إيرانية ومحملة باألسلحة، هي أيضا تندرج ضمن االستعدادات          )إسرائيل(السيطرة على سفينة تزعم     

  .األخيرة للحرب
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يوحي بأن هذه الحكومة هي حكومة متطرفة وبعيدة كل البعـد           ) إسرائيل( طبيعة االئتالف الحاكم في      -6
  .عن عملية السالم والتي أعلن وفاتها الرئيس محمود عباس قبل ثالثة أيام

إلـى توجيـه ضـربة      ) إسرائيل(ن سيناريو الصفقة الشاملة مع إيران قد يدفع         م) إسرائيل(   موقف     -7
  .عسكرية إلى إيران

  ).المقاومة(فشل عملية السالم يطرح البديل اآلخر في التعاطي مع المعطيات الجديدة في المنطقة  -8
ـ  ) إسرائيل(تمرير تقرير غولدستون في الجمعية العامة لألمم المتحدة قد يدفع            -9 ناعة أزمـات   إلى ص

  .جديدة في المنطقة لحرف األنظار عن تداعيات التقرير
 وتقرير لجنـة فينـوغراد،      2006في الثأر من حزب اهللا بعد انتصار تموز عام          ) إسرائيل(رغبة   -10

 األكثـر تحـصينا، أدخلـت اآلن        4وإعادة الثقة لجنودها وصناعاتها العسكرية، فبعد تفجير المركابـاة          
  . ومزودة بتقنيات تكنولوجية حديثةمدرعات أكثر تحصيناً

وهناك العديد من المؤشرات على صعيد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وتهيئة الرأي العام اإلسرائيلي بذلك،              
  .وعلى صعيد المتغيرات اإلقليمية والدولية

ـ                  تم أما بخصوص موعد هذه الحرب، فال أحد يستطيع التكهن بموعد ساعة الصفر ألن مثل هكذا أمور ت
في الغرف المغلقة، ولكن نستطيع ضمن المؤشرات السابقة أن نتوقع أن هناك حرباً تلوح فـي األفـق،                  
وستكون حرباً فاصلة، حيث المناخ العام في الوقت الراهن يدعم قيام الحرب، فالواليات المتحدة منهمكة               

لشرق األوسط أصبح منطقة    في ملفات أفغانستان والعراق واألزمة االقتصادية وغير ذلك من الملفات، وا          
ملتهبة، فاليمن والسعودية منشغلتان في معالجة أزمة الحوثيين، والعالقات الملتبسة بين المذهبين الـسنة              

السودان وأزمة  ، والشيعة، احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالثة وتداعيات ذلك على أمن المنطقة برمتها           
حتلة وقطاع غزة، ولبنان وتشكيل حكومتـه، وعالقـات دول          دارفور، فلسطين واالنقسام بين الضفة الم     

الخليج العربي الملتبسة مع إيران، وملف أفغانستان والعراق وأزمة األقليات، ومياه نهر النيل، والفقـر ،                
والتفكك والتشرذم والضعف العربي، وغياب الديمقراطية، والتبعية الـسياسية واالقتـصادية للواليـات             

  .رأسماليالمتحدة والنظام ال
على قناعة تامة أن الحرب قادمة ال محالة، ولكن من أين ستبدأ؟ الهدف الرئيس ضـرب                ) إسرائيل(قادة  

ـ        ... مشروع المقاومة  هي أقوى دولـة    ) إسرائيل(والحفاظ على توازن القوة في منطقة الشرق األوسط، ف
اإليراني هو الهدف األكبر،    من حيث القوة العسكرية واالقتصادية في الشرق األوسط، المشروع النووي           

ولكن سيناريوهات ضرب إيران قد يفتح جبهات أخرى وهذا متوقع، فحزب اهللا الحليـف االسـتراتيجي                
إليران، واالبن المدلل لها لن يقف ساكتاً في حال توجيه ضربة إليران، وقد تمثل صـواريخ حـزب اهللا                   

سها، ألن الجغرافيا تكون العباً فـي هكـذا         أكثر من الصواريخ اإليرانية نف    ) إسرائيل(خطورة على امن    
  .أمور

حركة المقاومة اإلسالمية حماس ومعها فصائل المقاومة هم حلفاء سياسيون لطهران تتقاطع رؤيتهم معها              
في ضرب المشروع الصهيوني في المنطقة، ويتلقون دعماً إيرانيا سخياً لتحقيق ذلك، وذلك بعد أن عجز                

ء هذا الفراغ في المنطقة، ولكن حماس قد ال تغامر في الدخول في حرب              النظام الرسمي العربي عن مل    
قطـاع  (قد تكون هي من أكبر الخاسرين فيها، كون طبيعة المنطقة الجغرافية التي تسيطر عليها حماس                

  .، والحصار المفروض على القطاع منذ ثالث سنوات وأكثر)غزة
 على اإلسراع في إبرام مشروع المصالحة الـذي         ولكن هنا ينبغي العمل مع جميع األطراف في المنطقة        

ترعاه مصر، وتوحيد الجهود العربية واإلسالمية من خالل رؤية واستراتيجية موحدة للمرحلة المقبلة ألن              
علـى توجيـه    ) إسرائيل(الحالة الفلسطينية بشكلها الحالي تمر في مأزق ومنعطف خطير، قد يفتح شهية             

  . الفلسطينية المستقلةضربة لقطاع غزة ولمشروع الدولة
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قد تبدأ الحرب على جنوب لبنان من خالل توجيـه ضـربة            ) إسرائيل(مما سبق، من الممكن التوقع أن       
عسكرية لحزب اهللا، وقد تشير المعطيات في الساحة اللبنانية إلى ان حزب اهللا يستعد لـ هكذا سـيناريو،           

ن هذا االستعداد ألن الحـزب يحتـاج إلـى          ويأتي التوافق اللبناني على تشكيل حكومة وحدة وطنية ضم        
  .، الن ذلك سيخدمه في إدارة صراعه مع دولة االحتالل)إسرائيل(شرعية سياسية وهو يقاتل 

وأعتقد اأن غزة قد تكون بعيدة عن حرب إسرائيلية مقبلة في هذه المرحلة ولكن أيضاً هناك تخوف لدى                  
ي هي جزء رئيس ضمن هذا المحور، وتخشى أن         فصائل المقاومة من تفكك وضرب محور الممانعة والت       

تؤكل كما أكل الثور األبيض، فضرب إيران وحزب اهللا هو ضرب لسوريا وحمـاس والجهـاد، ولكـن                  
االستراتيجية العربية الموحدة هي التي من المفترض أن تجيب على هكذا سيناريوهات وان تكون جاهزة               

  .شتعلت الحرب والتي ال أحد يتمناهاوتعرف ماذا تريد؟ وماذا ممكن أن تفعل في حال ا
  10/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "ال تتنحى انت األساس.. مود يا عباس يامح" .54

  ياسر الزعاترة
عنوان المقالة أعاله كان أحد الهتافات التي صدحت بها حناجر الجماهير التي اصـطفت علـى جـانبي                  

اء زيارته لمحافظة الخليل التـي تُعـرف        الطريق في استقبال موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثن        
بوصفها المعقل األساسي لحماس ، حيث فازت الحركة بجميع مقاعدها خالل انتخابات المجلس التشريعي              

  2006،مطلع 
 ألف دوالر لمجلس طلبـة جامعـة        30وقام الرئيس بالتبرع لعدد من المؤسسات في المدينة ، منها مبلغ            

و آالف دوالر   10معة بولتكنيك فلسطين ، وللجمعية الخيرية اإلسالمية ،         الخليل ، ومثلها لمجلس طلبة جا     
  .لجمعية البر واإلحسان ، ومثلها لمنتدى حلحول الثقافي

األكثر إثارة للدهشة في هذا الذي يجري هو أننا إزاء رجل لم يكن يوما معنيا بالتأييد الجماهيري ، بـل                    
لطة ساحرة بكل المقاييس ، ومن يتذوق حالوتها سيكون من          ، لكن الس  ) أعني فتح (وال حتى بالتنظيم ذاته     

  الصعب عليه التخلي عنها ، فكيف إذا اندمجت مع الثروة ، سواء مباشرة أم من خالل األبناء واألقرباء؟،
ما جرى يؤكد ما ذهبنا إليه من أن إعالن الرئيس عدم الرغبة في التنحي إنما كان لونا من ألوان البحث                    

 ظل فشل لعبة المفاوضات إثر التخلي األمريكي عن شرط وقف االستيطان من أجل بدء               عن التعاطف في  
  .المفاوضات

ويبدو أن الفيلم الذي تابعناه كان بديال عمليا اقترحه المستشارون الشطار عن إعالن وصول المفاوضات               
ح ، المجلـس    يضاف إليه مطالبات من المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فـت          (إلى طريق مسدود    

، والسبب أن إعالن الفشل ال بـد أن         ) الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعدول الرجل عن قراره        
ون بـشكل بـديهي إلـى خيـار         يتبعه جواب واضح عن سؤال البديل ، السيما أن سائر العقالء سيشير           

ة ، والتي يبدو تحقيقها أصعب      ، حتى لو ذهب آخرون في سياق بهلواني إلى حكاية الدولة الواحد           المقاومة
 ، ألنها من الناحية العمليـة       67بكثير من فرض االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي المحتلة عام           

تفكيك للمشروع الصهيوني برمته ، ما يعني أنها تحتاج إلى عمل نضالي كبير ووضع عربـي ودولـي                  
  .أفضل بكثير من الوضع القائم حاليا

ا أردنا الدقـة تبعـا لثمنـه        يته ال يؤمنون بخيار المقاومة ، وربما ال يرغبون فيه إذ          وألن الرئيس وحاش  
، فإن الخيار المتاح كان يتمثل في ترتيب مسرحية تثير تعاطف الناس مع الرئيس ، مع منحه بيعة                  الباهظ

  .جديدة من أجل االستمرار في ذات النهج القديم
غبة في التنحي قد هجا حماس أكثر من هجاء اإلسرائيليين          هل الحظتم مثال أنه في خطاب إعالن عدم الر        

بكثير ، مع تركيز على تحسن الوضع االقتصادي في الضفة؟ لم يحدث ذلك مصادفة ، بل هو جـزء ال                    
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يتجزأ من تكريس النهج القائم ممثال في التفاوض واستمرار التفاوض ، مع العمل على تكـريس واقـع                  
انضم كاديمـا إلـى ذات      (ادي بحسب رؤية نتنياهو واالجماع اإلسرائيلي       الدولة المؤقتة والسالم االقتص   

، مع العلم أن الدولة المؤقتـة هـي فـي األصـل          ) المسار عبر الرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز       
  ".الحل االنتقالي بعيد المدى"تحت مسمى ) مؤسس كاديما(مشروع شارون 

إلسرائيليين عن مخاوفهم من مشروع سالم فياض لدولة        اليوم يجري ترويج هذا الخيار من خالل حديث ا        
 ، وذلك بسبب إمكانية حصولها على اعتراف دولـي ، لكـأن   2011األمر الواقع التي ستعلن خالل عام      

االعتراف المذكور سيغير في حقيقة بقائها حكما ذاتيا تحت والية االحتالل في كل شيء يتعلق بحاجاتهـا             
  .األساسية

ادم بات واضحا كل الوضوح ، فالدولة المؤقتة بتسمياتها وتخريجاتهـا المختلفـة هـي               من هنا ، فإن الق    
على (المسار المتاح في المدى القريب ، من بقاء الخوف من وجود مسارات تفاوضية سرية ال نعلم عنها                  

روحية تخرج لنا باتفاق مشوه يمكن لنتنياهو تسويقه على اإلسرائيليين ، ويبدو أن             ) طريقة أوسلو وجنيف  
  .هذا االتفاق لن تغادر وثيقة جنيف وملحقها األمني

الرئيس إذن ال ينوي الرحيل ، واالنتخابات ال تزال مجهولة التاريخ من الناحية العملية ، بينما يواصـل                  
دايتـون  (المصريون العمل على ضم قطاع غزة إلى اللعبة عبر حكاية الحوار والمصالحة ، فيما مسلسل                

اض في طريقه في الضفة ، أما الرئيس فسيواصل جوالته في المدن والقرى مستمتعا              م)  فياض - بلير   -
  . بهتافات الجماهير بحياته ومديح قيادته التاريخية

  10/11/2009الدستور، 
  

 انسحاب أبومازن يعني االنهيار إلسرائيل .55
 إفرايم سنيه

ة وعدم خوض االنتخابات ال شك أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتزال الحياة السياسي
الفلسطينية المقبلة هو قرار متوقع ويأتي كنتيجة للضغوط السياسية التي تعرض لها الرئيس الفلسطيني، 
إما بسبب الغرور أو بسبب التعالي الذي كانت تتسم به عالقتنا مع الحكومة الفلسطينية الحالية، حيث لم 

الزمة لتساعدها سواء على المستوى اإلنساني لرفع نقدم لها أو ألعضائها الخدمات أو التسهيالت ال
المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر أو على المستوى السياسي لمواجهة صعود نجم حركة حماس 

 .والتصدي لها
وبات واضحا للجميع أن أي رئيس فلسطيني مقبل سيواجه نفس األزمات السياسية، أو حتى النفسية، التي 

عدة أسباب، أبرزها أن هناك تصميما لدى الحكومات اإلسرائيلية، وبالتحديد تعرض لها أبومازن ل
الحكومة اليمينية الحالية بزعامة بنيامين نتنياهو، على ضرورة التصدي ألي محاولة إلبرام السالم مع 
الفلسطينيين مهما كان الثمن، وكأن من مصلحة هذه الحكومة أن يظل الوضع معلقا إلى ما ال نهاية 

ن كسب الوقت فقط هو الهدف األساسي والرئيسي من وراء السياسة التي ينتهجها نتنياهو ويكو
وتشير استدالالت الواقع السياسي إلى أن محمود عباس يعد بالفعل أحد الشركاء األساسيين .وحكومته

ة المفيدين إلسرائيل على مختلف الجبهات بداية من عملية التسوية أو حتى التوسط لدى أطراف عربي
وعلى سبيل المثال كان أبومازن من أول الزعماء الفلسطينيين الذين . أخرى لتفعيل مسار التسوية معها

، حيث قال في كلمة شهيرة له في 2000هاجموا بشدة االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في سبتمبر عام 
لى طريق المفاوضات ، داعيا إلى ضرورة العودة إ»إن اإلرهاب لن يؤدي إال لإلرهاب «2002مايو 

 .المتوقفة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
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المثير أن هذا التصريح سبب الكثير من المشاكل للرئيس الفلسطيني، غير أنه أصر على موقفه وأوضح 
أن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون هي عمليات عنف وإرهاب غير منظم ولن تؤثر على إسرائيل في 

 .ستؤثر فقط على الشعب الفلسطيني وتزيد من حدة الحصار المفروض عليهشيء، بل بالعكس 
 طرح الرئيس محمود أبومازن خطة أمنية تفيد كال من الطرفين اإلسرائيلي 2003وفي أبريل عام 

والفلسطيني، حيث اقترح انسحاب إسرائيل من غزة وسيطرة السلطة الفلسطينية عليها بالتدريج، ودمج 
فلسطينية المسلحة في تنظيمات سياسية حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة ضرب عناصر المقاومة ال

بيد أن . الجنوب اإلسرائيلي بالصواريخ، واستيعاب غالبية أبناء الشعب الفلسطيني في النضال السياسي
شارون لم يوافق، وبدالً من التعاون مع الفلسطينيين من أجل بناء أفق سياسي وأمني مشترك انسحبت 

ائيل بصورة أحادية من قطاع غزة وسيطرت القوى اإلسالمية الراديكالية على القطاع حتى وصلنا إسر
إلى ما بتنا عليه اآلن من سيطرة حمساوية على القطاع وتهديد الجنوب اإلسرائيلي بالضرب في أي 

 والتي وبجانب ما سبق كانت الخطوة المهمة في حياة أبومازن هي استقالته من رئاسة الوزراء. وقت
 . بسبب خالفه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات2003تقدم بها في سبتمبر 

 2005 توفي الرئيس عرفات وتم انتخاب الرئيس محمود عباس بدالً منه عام 2004وفي نوفمبر عام 
ورغم التعقيد الحاصل في مسيرة التسوية مع وضع .  من أصوات الناخبين الفلسطينيين62%بأغلبية 

 اإلسرائيلي آرييل شارون العديد من العراقيل السياسية أمام استئناف هذه المسيرة، فإن رئيس الوزراء
 .أبومازن كان يحاول المضي قدما فيها ويبتكر الجديد للنهوض من الكبوة التي أصابت السالم في مقتل

ة فتح  صادق أبومازن على وثيقة تفاهم صاغها بعناية بعض كبار قادة حرك2005وبالفعل وفي يوليو 
تنادي بضرورة العودة إلى دائرة المفاوضات وتطرح حل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، بل وتشرح 
بإسهاب كيفية القضاء على التشدد اإلسالمي الذي بات يجتاح قطاع غزة أو غيره من بقية المناطق 

دراسة اإلسرائيلية الجادة الفلسطينية المحتلة، غير أن هذه الوثيقة لم يعترف بها أو توضع محل البحث وال
يملك «لسببين، األول هو اقتناع اإلسرائيليين بأن أبومازن كرئيس للفلسطينيين بات مثل الملك اإلنجليزي 

، خاصة مع تصاعد شعبية القوى اإلسالمية المتشددة في الشارع الفلسطيني، واألهم من هذا »وال يحكم
لفعل في المضي في طريق التسوية، وكانت تردد دائما أن الحكومة اإلسرائيلية آنذاك لم تكن ترغب با

عبارة واحدة كثيرا ما نسمعها، وهي أنه ال يوجد شريك فلسطيني تجري معه إسرائيل مفاوضات نحو 
 تم انتخاب حركة حماس، األمر الذي أدى إلى سقوط كافة 2006بعدها وفي بداية عام .السالم

اصة أن هذه األطروحات كانت فتحاوية وال تتفق مع األطروحات الفلسطينية بالضربة القاضية، خ
 .األطروحات الحمساوية اإلسالمية التي يفضلها أتباع حركة حماس ويدعمونها

ومنذ هذا الوقت والوضع السياسي يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة إن وضعنا في االعتبار اشتعال 
ماس النهج السياسي الذي تسير الصراع السياسي، بل والعسكري، بين حركتي فتح وحماس، ورفض ح

 .عليه فتح، ورفض فتح بدورها نهج حماس؛ األمر الذي أصاب عملية السالم في مقتل
وبالتالي ومهما كانت المبررات التي يسوقها البعض لتبرير فشل محمود عباس في تحقيق أي إنجاز 

نية، فإن السبب األساسي سياسي طوال وجوده في منصبه وقراره باالنسحاب من معركة الرئاسة الفلسطي
وراء انسحاب عباس هو إسرائيل وال شك مع انتهاجها لسياسات التسويف وتضييع الوقت وعدم الحسم، 
وهو ما سنعرف قيمته عقب انسحاب الرئيس أبومازن الفعلي من منصبه، األمر الذي يفرض علينا ومن 

تُترك الساحة السياسية الفلسطينية في يد اآلن تقديم أي مميزات لعباس للعودة إلى منصب الرئيس حتى ال 
  .الهواة أو المتطرفين وهو ما سيدفع ثمنه اإلسرائيليون وحدهم في المستقبل

 "هآرتس"
  10/11/2009العرب، قطر، 
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 إننا نضيع بحماقتنا شريكنا أبا مازن .56
  عكيفا الدار

ماذا يريد .  شريكها ابا مازناسرائيل تضيع بعنادها وحماقتها آخر فرصة للحل مع الفلسطينيين بخسارتها
فحتى بنيامين نتنياهو، المولود في معسكر اليمين، . منا محمود عباس؟ ليكف عن البكاء وليبدأ بالحديث

 في المئة من 20وعده بدولة، وشاؤول موفاز، رعب الفلسطينيين، مستعد ان يدفع اليهم على الحساب 
فنحن ال تؤثر . مريكيين، لكن االسرائيليين ليسوا سذجاقد يستطيع ابو مازن ان يخدع اال. الضفة الغربية

يدرك كل . ونحن نعلم ان المفاتيح ال تطرح بسبب بضعة آالف من المستوطنين. فينا حيل استقالة كهذه
  .ستكون اخر االمر جزءا من فلسطين» الكتل«ولد في رام اهللا ان جميع المستوطنات خارج 

ة المستوطنات احد اعراض مرض مزمن يهدد وجود الدولة ان نظرة االسرائيلي من االوساط لقضي
ماذا كنا نقول لو طلب عباس ان نوافق . اليهودية، وهو عدم القدرة على دخول نعلي الغير ولو للحظة

فنحن سنضطر . على اعادة الالجئين الى بيوتهم في يافا؟ ليس كثيرا، بضع مئات فقط وعلى نحو مؤقت
وكيف كنا نرد، واحتلت سورية في حرب .  متفق عليه لمشكلة الالجئيناخر االمر الى التوصل الى حل

برغم » سورية الكبرى«يوم الغفران الجليل، ورفضت بعد سنين تجميد البناء في مستوطناتها في مناطق 
كتل «تفاوض في السالم مع اسرائيل؟ الن االمر ليس فظيعا، فالحديث فقط عن مناطق تشتمل عليها 

 في المائة من الضفة 60يعرف (لمنطقة ج تحت سيطرة عسكرية ومدنية لسورية في ا» المستوطنات
؟ فالحديث في الحاصل العام عن بضع رياض )على انه منطقة ج، وال يكاد يسمح هناك بالبناء الفلسطيني

  أيجب ان نأخذ في الحساب زيادتهم الطبيعية؟. اطفال ومراكز عناية صحية
ن طرف واحد عن نهاريا، أكان محاربو حرية اسرائيل في طبرية وماذا لو قرر السوريون انفصال م

الكبرى يضعون اسلحتهم؟ أكان عدد من أشباه غولدشتاين يفجرون انفسهم في المساجد، لو ان جنودا 
سوريين فتشوا متاع اليهود في حواجز الطرق وفرضوا عليهم حصارا في االعياد واالحتفاالت 

 بأن االحتالل السوري سينتهي 1993 زعيم اسرائيلي وعد في ايلول االسالمية؟ وماذا كان يكون مصير
حتى نهاية ذلك العقد، وكان قضى نهاية العقد اآلتي زمنه بمساومة باطلة في تجميد مؤقت للبناء في جزء 

تسوية مرحلية –من الجنوب؟ كم يوما كانت تقوم حكومة السلطة االسرائيلية، التي نشأت ككيان مؤقت 
 واصبحت مقاوال ثانويا الدارة االحتالل؟ بأي االلقاب كنا نكرم عباسا –لى استقالل سياسيفي الطريق ا

  وسالم فياض االسرائيليين؟
في كتاب البروفيسور شلومو مندلوفيتش رئيس برنامج العالج النفساني في جامعة تل ابيب الموسوم 

ان المشابهة مع طرز سلوك . االنحرافيرسم مميزات » في التسوية االجتماعية لذاتيين الكثيرين«بعنوان 
على البقاء؛ وانهيار ) او مجتمع(مهاجمة قوى تستطيع مساعدة شخص : الجماعة االسرائيلية تثير الرعب

التفريق بين النافع والضار، وبين الحياة والموت؛ ومواجهة الخوف والمعاناة بالحفاظ على الوضع 
هكذا اضعنا . جراءات مؤلمة مطلوبة من اجل احرازهالراهن، ونضال افكار تبشر بتغيير وتثبيط ال

الخيار االردني، وهكذا نتجاهل مبادرة السالم العربية، وهكذا سنخسر الشريك الفلسطيني في حل 
  .الدولتين

ال يوجد عربي اكثر مشايعة من عباس لهذا الحل، مع مقاومة شجاعة للعنف وتسامح مع تقلبات السياسة 
تطيع اي زعيم ان يجري تفاوضا في قضايا مشحونة كالحدود، والقدس والالجئين لكن ال يس. االسرائيلية

ولن يعطي اي جمهور زعماءه شرعية التفاوض في مصير بلده، وان ينظر . بغير شرعية من جمهوره
  .ناحية الى الطرف االخر وهو يقضمه

عباسا سيلغي االنتخابات ويعدون بأن . االن يطمئنوننا انه لن يحدث شيء للوضع الراهن القديم الجيد
وفي االن نفسه يجندون انحرافنا لمواجهة مؤامرة فياض . ويظل يخدم االحتالل حتى يومه االخير
. لن يسببوا هذه اللذة لنتنياهو وانصاره الذين اخذوا يكثرون. لالعالن بدولة فلسطينية من طرف واحد
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، وبين دولة واحدة يظل فيها 1967 كان االختيار وما يزال بين دولتين للشعبين على اساس حدود
  .تغذ اسرائيل السير نحو هذه الكارثة بعينين مغمضتين مفتحتين. الشعبان يسبب بعضهما لبعض البؤس

  "هآرتس"
 10/11/2009السبيل، األردن، 

  
  الجيش في قبضة المتدينين.. "إسرائيل" .57

  صالح النعامي
لي الذي ترأسه رئيس هيئة أركان الجيش غـابي         كان المؤتمر السنوي لكبار الضباط في الجيش اإلسرائي       

أشكنازي والذي عقد مؤخراً في إحدى القواعد العسكرية وسط إسرائيل وحضره جميع الـضباط الـذين                
  .يتقلدون رتبة مقدم فما فوق، الفتاً لألنظار بشكل خاص

الصهيوني، وقد كـان    فاألغلبية الساحقة من الضباط الذين حضروا المؤتمر كانوا من أتباع التيار الديني             
المشهد الفتاً لدرجة أن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية األسبق الجنرال شلومو غازيت قد              
اعتبر أن الصور التي بثتها قنوات التلفزة اإلسرائيلية لكبار الضباط المتدينين وهم يتحركون في القاعـة                

دليل على وقوع الجيش اإلسرائيلي في قبضة       " المزركشة   التي عقد فيها المؤتمر معتمرين قبعاتهم الدينية      
  ".التيار الديني الصهيوني

وقد أدى اندفاع أتباع التيار الديني الصهيوني نحو المواقع القيادية في الجيش واحتكارهم تحديـداً قيـادة                 
اهرة على  األلوية المختارة ووحدات النخبة في الجيش إلى جدل واسع في إسرائيل حول تداعيات هذه الظ              

من مجمل الجمهور اليهودي فـي      % 8مستقبل الدولة، إذ إن أتباع التيار الديني الصهيوني يشكلون فقط           
، مع  %22إسرائيل، في حين يشكل أتباع التيار الديني األرثوذكسي، الذي يطلق عليه بالعبرية الحريدي              

ش، حيث يتم إعفاؤهم مـن الخدمـة        العلم أن معظم أتباع التيار الديني األرثوذكسي ال يتجندون في الجي          
  .العسكرية للسماح لهم بالتفرغ للدراسة في المعاهد الدينية التوراتية

ويتمحور الخالف الرئيس بين التيار الديني الصهيوني والتيار الديني األرثوذكـسي فـي الموقـف مـن          
ئيل علـى اعتبـار أن      فالتيار الديني األرثوذكسي كان يعارض إقامة إسرا      . مسوغات إقامة دولة إسرائيل   

بينما يـرى التيـار     " المسيح المخلص "مرجعياته الروحية رأت أن إقامة دولة لليهود يجب أن تتلو نزول            
  .وليس العكس" المسيح المخلص"الديني الصهيوني أن إقامة دولة اليهود هو شرط لنزول 

لة المختلفة وتحديداً الجيش،    من هنا فقد تحمس أتباع التيار الديني الصهيوني لالنخراط في مؤسسات الدو           
  .بينما تعامل التيار الديني األرثوذكسي مع إسرائيل كأمر واقع

  معطيات ذات داللة
مـن  % 60، فـإن    2008حسب المعطيات الصادرة عن قسم القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي للعام            

وترتفع نسبة أتبـاع هـذا      . ونيالضباط في الوحدات القتالية في الجيش هم من أتباع التيار الديني الصهي           
، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصـة إلـى حـوالي             %70التيار في ألوية المشاة المختارة إلى       

75.%  
وقد أكد نائب رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان هارئيل أن أتباع التيار الديني الصهيوني                

. المظليون وهناحل وجفعاتي وغـوالني    : شاة المختارة، وهي  يقودون معظم الكتائب والسرايا في ألوية الم      
ويحتكر أتباع هذا التيار قيادة وحدات الصفوة بشكل مطلق، وهي سييرت متكـال، التـي تعتبـر أكثـر                   
الوحدات نخبوية في الجيش اإلسرائيلي، وإيجوز وشمشون ودوخيفات، فضالً عن سيطرتهم على الوحدة             

  .امالمختارة للشرطة والمعروفة بيس
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ويتوقع قائد المنطقة الشمالية األسبق في الجيش اإلسرائيلي موشيه كبلينسكي أن يسيطر أتباع هذا التيـار                
على هيئة أركان الجيش في غضون عقدين من الزمن في حال ظلت وتيرة اندفاعهم نحو المواقع القيادية                 

  .على هذا النحو
يطرة على الجيش، بل إنهـم فطنـوا فـي العقـدين            وال يكتفي أتباع التيار الديني الصهيوني بالسعي للس       

الـذي يعتبـر أكثـر األجهـزة        ) الـشاباك (الماضيين ألهمية السيطرة على جهاز المخابرات الداخليـة         
  .االستخباراتية تأثيراً على دائرة صنع القرار في الدولة العبرية

ي الجهاز أصـبحوا مـن      ويشير يعكوف بيري الرئيس األسبق للشاباك إلى أن معظم مسؤولي المناطق ف           
أتباع التيار الديني، مع العلم أن نائب رئيس الشاباك الحالي، والذي يشار إلى الحرف األول مـن اسـمه                   

هو من أتباع التيار الديني الصهيوني، وهو األوفر حظاً في خالفة رئيس الجهاز الحـالي يوفـال                 " ي"بـ
  .ديسكين

  دوافع االلتحاق بالوحدات المقاتلة
الثمانينيات من القرن الماضي كانت نسبة المتدينين الصهاينة في الهيئات القيادية في الجـيش              حتى أوائل   

فحتى ذلك الوقت كان القادمون مـن القـرى التعاونيـة           . أقل من نسبة تمثيلهم في الجمهور اإلسرائيلي      
قيادية، لدرجـة أن    التي تمثل قالع العلمانية في إسرائيل ينفردون بالسيطرة على المواقع ال          ) الكيبوتسات(

االنتماء للكيبوتس كان يعني االنتماء للوحدات المختارة، فموشيه ديان وإسحاق رابين وموشـيه يعلـون               
  .وأمنون ليبكن شاحاك وأوري ساغيه وغيرهم من الجنراالت قدموا من الكيبوتسات

ن بالوحدات المقاتلة   لكن منذ ذلك الوقت حدث انقالب هام، إذ قلت نسبة خريجي الكيبوتسات الذين يلتحقو             
ـ        وفـي المقابـل تحركـت    ". واجب التضحية من أجل الدولة   "بسبب تحلل الكثير من هؤالء من اإليمان ب

المرجعيات الروحية للتيار الديني الصهيوني، ووجهت أتباعها لالنخراط في األلوية المختارة والوحـدات             
زامية في إسرائيل، إال أن الجيش ال يجبـر         الخاصة، مع العلم أنه على الرغم من أن الخدمة العسكرية إل          

جنوده على التجند للوحدات المقاتلة، حيث يستطيع أي مجند جديد التوجه للوحدة التي يرغب في التجنـد                 
  .لها مادامت ظروفه الخاصة تسمح بذلك

ولم تحاول المرجعيات الروحية للتيار الديني الصهيوني إخفاء دوافعها من وراء حث عناصـرها علـى                
لتجند للوحدات المقاتلة واالندفاع نحو المواقع القيادية في الجيش، حيث أكد أكثر من حاخام بارز في هذا                 ا

التيار أن هذا التوجه يهدف إلى إحكام السيطرة على الجيش باعتبار أن هذا مدخل هام يضمن لهذا التيار                  
يمغرافي مقارنـة مـع التيـارات       التأثير على دائرة صنع القرار في الدولة بشكل يفوق بكثير حجمه الد           

  .األخرى
التجند "ولم يتورع الحاخام إبراهيم شابير زعيم هذا التيار عن إصدار فتوى في أوساط الثمانينيات تعتبر                

الخدمة العسكرية والروح القتالية مهمة جماعية يفرضـها الـرب          "وأن  " في الوحدات المقاتلة قُربى للرب    
  ".بهدف قيادة المشروع الصهيوني

  فيئات اإلرهابد
ومن أجل ضمان محافظة أتباعها على القيم الدينية أثناء خدمتهم العسكرية توصلت المرجعيـات الدينيـة               
لهذا التيار إلى اتفاق مع قيادة الجيش يقضي بإنشاء معاهد دينية عسكرية خاصة يواصل الجنود والضباط                

، وقد أطلق على هذه المعاهد اسـم يـشيفوت          المتدينون فيها تلقي علومهم الدينية أثناء خدمتهم العسكرية       
 معهدا من هذا القبيل، أهمها وأكبرها معهد مركاز هراب في القدس            42وحتى اآلن تمت إقامة     . ههسدير
  .المحتلة

وعلى الرغم من أن الجيش يقوم بتمويل إقامة هذه المعاهد ويدفع مرتبات مديريها من الحاخامات، إال أن                 
ونظراً لألهمية القصوى التي ينظر إليهـا       . يتحكم بشكل مطلق في هذه المدارس     التيار الديني الصهيوني    
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قادة التيار الديني الصهيوني لهذه المدارس، فقد أوكل بمهمة إدارتها إلى عـدد مـن كبـار الحاخامـات                   
  .ومرجعيات اإلفتاء المعروفين بتطرفهم

 عنصرية وتعد الجنـود ليكونـوا أكثـر    ومن الالفت للنظر أن المناهج التي يتم تدريسها في هذه المعاهد     
فعلى سبيل المثال تعتبر الفتاوى التي تصدرها المرجعيات الدينية الهامة لهـذا            . جسارة على قتل العرب   

  .التيار وتأويالتها المختلفة أهم المواد الدراسية في هذه المعاهد
أدوميم إنـه يـدرس طالبـه       فقد قال الحاخام شموئيل روزين رئيس المعهد الديني العسكري في معاليه            

الفتوى التي أصدرها قبل عامين الحاخام مردخاي إلياهو الـذي ورث زعامـة التيـار        ) جنودا وضباطا (
  .الديني الصهيوني والتي تعتبر أنه يتوجب تطبيق حكم عمليق على الفلسطينيين

جـدون فـي أرض     وحسب هذه الفتوى، فإن الرب قد أمر يوشع بن نون بقتل العمالقة الذين كـانوا يتوا               
 أن  –التي القت صدى واسعا   –واعتبر إلياهو في فتواه     . فلسطين رجالهم ونسائهم وأطفالهم وحتى بهائمهم     

عمالقـة هـذا    "ما جاز تنفيذه في العمالقة يجب تنفيذه في الفلسطينيين، حيث اعتبر أن الفلسطينيين هـم                
  ".العصر

تاوى العنصرية الحاثة على المـس بالفلـسطينيين        وفي أحيان كثيرة يقوم مديرو هذه المعاهد بإصدار الف        
فقد أفتى الحاخام شلومو ريسكين مدير المعهد العسكري الديني في مستوطنة كرنيه شمرون،             . وممتلكاتهم

شمال الضفة الغربية لطالبه من الجنود بجواز نهب محاصيل الزيتون من الفلسطينيين وجواز تسميم آبار               
  .مياههم

ر ملميد مدير المعهد الديني العسكري في مستوطنة تفوح، جنـوب مدينـة نـابلس،               وأفتى الحاخام إيعاز  
  ".أنهم جزء من األغيار"لطالبه بسرقة محاصيل الفلسطينيين الزراعية على اعتبار 

  حرب غزة كمثال
ال يمكن فهم الوحشية التي تعامل بها الجيش اإلسرائيلي في حربه اإلجرامية على قطاع غزة مـن دون                  

  .ه إلى التركيبة البشرية لأللوية والوحدات اإلسرائيلية التي شاركت في هذه الحرباالنتبا
" األرض المحروقـة  "وعلى الرغم من أن هناك تعليمات واضحة من قيادة الجيش باعتماد إسـتراتيجية              

 خالل الحرب، إال أنه ال يمكن تجاهل حقيقة أن جميع ألوية المشاة التي شاركت في الحرب على القطاع،                 
باستثناء لواء المظليين كان يقودها جنراالت من أتباع التيار الديني الصهيوني الذين يتعرضون لتحريض              

  .فج على القتل لدوافع عنصرية
فقد كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن الحاخامية العسكرية وزعت على الجنـود المتـدينين فتـوى                

وهنيم المتطرفة في القـدس تحـث علـى قتـل           أصدرها الحاخام شلومو أفنير مدير مدرسة عطيرات ك       
  .الفلسطينيين

في نفس الوقت فقد عكف الحاخام العسكري الرئيس للجيش الجنرال آفي رونتسكي على تفقد الجنود أثناء                
الحرب وحثهم على قتل الفلسطينيين مشدداً على أنه ال يوجد ثمة مدنيين بينهم، حيث حرص رونتـسكي                 

  .اخامات تطرفاً لتعبئة الجنود على القتلعلى اصطحاب عدد من أكثر الح
ويقول الصحفي اإلسرائيلي عاموس هارئيل نقالً عن أحد الجنود الذين شاركوا في الحرب أن الحاخـام                
شاؤول إلياهو حاخام مدينة صفد الذي أعطى عددا من العظات الدينية للجنود أثناء الحرب حـثهم علـى                  

  ". الرحمةقتل الفلسطينيين بدون إبداء أي قدر من"
  ضمانة لتواصل الصراع

إن رهانات التيار الديني الصهيوني على دفع أتباعه تبوؤ المواقع القيادية في الجيش والمؤسسة األمنيـة                
  .في التأثير على دائرة صنع القرار في إسرائيل في محلها تماماً

ه من تقاليد الحكـم فـي       فعلى الرغم من أن الحكومة كممثل للمستوى السياسي هي صانعة القرار، إال أن            
إسرائيل أن يرجع المستوى السياسي للمستويات العسكرية واألمنية قبل اتخاذ أي قرار هام، ممـا مـنح                 
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العسكر في إسرائيل قدراً هائالً من التأثير لدرجة أن دان كيرتسير السفير األميركي األسبق في تل أبيب                 
  ".ي إلسرائيلرئيس جهاز الشاباك هو الحاكم الفعل"قال يوماً إن 

وواضح تماماً أنه في حال واصل أتباع التيار الديني الصهيوني تبوؤ المواقـع القياديـة فـي الجـيش                   
والمؤسسة األمنية فإن االستشارات التي يقدمونها للمستوى السياسي تكون متأثرة إلى حد كبير بمـواقفهم               

  .الدينية
بق يوسي ساريد رئيس قسم األبحـاث فـي شـعبة           فعلى سبيل المثال اتهم وزير التعليم اإلسرائيلي األس       

ـ            التقييمات " فبركة"االستخبارات العسكرية الجنرال يعكوف عامي درور، وهو صهيوني متدين بأنه قام ب
اإلستراتيجية التي قدمها للحكومة لتتالءم مع خطه السياسي، مشيراً إلى أن درور كان يخرج عن طوره                

  .ل من إجراء مفاوضات مع السلطة وسوريا ولبنانلكي يقنع أعضاء الحكومة أنه ال طائ
من ناحية ثانية فإن األحزاب اإلسرائيلية تتنافس فيما بينها على استمالة الجنراالت الذين يتسرحون مـن                
الخدمة العسكرية لضمهم لقوائمها االنتخابية، األمر الذي يفتح الطريق أمامهم للمشاركة في صنع القـرار        

دد أتباع التيار الديني الصهيوني الذين يتسرحون من الجيش برتب عاليـة يـزداد              وكلما زاد ع  . السياسي
تأثير هؤالء على دائرة صنع القرار السياسي، مما يعني إن اندفاع أتباع هذا التيـار لتبـوؤ المناصـب                   

  .القيادية في الجيش سيكون عامالً إضافياً في إفشال فرص التوصل لتسوية سياسية للصراع
همة أتباع هذا التيار في الجهد الحربي بشكل يفوق أي تيار آخر، فإن المرجعيـات الدينيـة                 ونظراً لمسا 

وال . والنخب الفكرية التابعة له ترى أنه يتوجب على الحكومة اإلصغاء لها وأخذ موقفها بعين االعتبـار               
لثانيـة، حيـث   تكاد تخلو أدبيات هذا التيار من اإلشارة إلى مدى مساهمة هذا التيار في حـرب لبنـان ا               

يشيرون إلى أن مستوطنة عيلي التي يقطنها أتباع التيار الديني الصهيوني ويقطنها سبعمائة مـستوطن،               
قدمت في الحرب عدداً من الجنود القتلى يساوي عدد الجنود الذين قتلوا من مدينة تل أبيب التي يقطنهـا                   

  .مليون مستوطن
  مس بالديمقراطية

لتيار الديني الصهيوني على مقاليد األمور في الجيش تؤدي إلى تأثيرات           ومن الواضح أن سيطرة أتباع ا     
وإن كان من سـمات     . عميقة على طابع نظام الحكم في إسرائيل، وستعمل على تآكل الطابع الديمقراطي           

الديمقراطية خضوع القادة العسكريين لتعليمات الحكومة المنتخبة، فإن أتباع هذا التيار يتتلمـذون علـى               
تقول إن تعاليم التوراة تتقدم على ما سواها، وضمن ذلك التعليمـات التـي تـصدرها الحكومـة                  مسلمة  

  .المنتخبة في إسرائيل
فـي حـال أصـدرت      "وعندما سأل أحد الصحفيين الحاخام العسكري الحالي للجيش الجنرال رونتسكي           
" ، فأي التعليمات ستطيع؟   الحكومة المنتخبة تعليمات لك وأصدر الحاخام مردخاي إلياهو تعليمات مناقضة         

  ".سأتبع تعليمات الحاخام إلياهو وأستقيل من الجيش"كان رد رونتسكي حازما وقاطعاً، حيث قال 
من هنا لم يكن من المستهجن أن يعلن ضباط وجنود وحدة شمشون الخاصة وأغلبيـتهم الـساحقة مـن                   

اضي أنه في حال أصـدرت الحكومـة        الصهاينة المتدينين أثناء احتفال نظم في حائط البراق الجمعة الم         
والالفت أن عدداً من الساسة فـي       . أوامر لهم بإخالء مستوطنات، فإنهم سيرفضون تطبيق هذه التعليمات        
  .اليمين اإلسرائيلي دافعوا عن هؤالء الجنود ورفضوا الدعوات لعقابهم

ـ              ي الجـيش اإلسـرائيلي،     من أسف فإنه في الوقت الذي يتمكن المتدينون من الوصول للمواقع القيادية ف
ويمنح الضباط والجنود المتدينون كل هذه االمتيازات، فإن أبواب الجيوش والمؤسسات األمنيـة توصـد               

   .أمام المتدينين في العالمين العربي واإلسالمي
  ففي الكثير من بلدان العرب والمسلمين تحول مظاهر التدين دون االرتقاء في سلم القيادة، وفـي بعـض                  

  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1608:         العدد       10/11/2009الثالثاء  :التاريخ

 يمنع المتدينون من االلتحاق بالجيش مطلقاً، وفي حال ضبطوا وهم يمارسون الشعائر الدينية يـتم                البلدان
  .طردهم من الخدمة العسكرية

 9/11/2009نت، .الجزيرة
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