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  قالة عباس آخر الخيارات في مواجهة االستيطانحل السلطة واست: شعث .1

إن المفاوضات ليس فقط لم » الحياة«قال نبيل شعث عضو الوفد المفاوض لـ :  محمد يونس–رام اهللا 
االتفاقات السابقة خلقت «وأضاف إن . تقرب الفلسطينيين من الدولة وانما تراجعت معها مكانة السلطة

. »دة على األرض، واليوم تتراجع حتى الوالية فما بالك بالسيادةوالية للسلطة على السكان وليس سيا
 في المئة من مساحة 40تشكالن (الوالية السابقة للسلطة كانت على المنطقتين أ و ب «وأوضح أن 
أما اليوم فان إسرائيل أعادت سن تشريعات ألغت بموجبها تلك الوالية مثل األمر ) الضفة الغربية
ي يمنع أهالي غزة من العيش في الضفة ويعتبرهم متسللين يستحقون المحاسبة  الذ1650العسكري رقم 

  .»والعقاب
هذا سخيف، فلماذا نريد هذه العملية السياسية التي ال تقودنا «: وقال بلغة فيها الكثير من اإلحباط واليأس

  ؟»الى أي مكان
اً الى انها ترفض السماح ، مشير»إسرائيل تمنع حتى الحب في األراضي الفلسطينية«وقال شعث إن 

لسكان الضفة بالزواج من سكان قطاع غزة والعكس عبر منع تنقل األزواج وأفراد األسرة الواحدة بين 
  .المنطقتين الفلسطينيتين

وروى شعث قصة موظفة في مكتبه من قطاع غزة أحبت شاباً من الضفة وتزوجت منه في احتفال أقاماه 
ا من العيش في الضفة ما أجبر الزوج على الخروج من البالد من أجل في القاهرة، لكن السلطات منعته

  .هي القاهرة» محايدة«العيش مع زوجته في منطقة 
فمن يريد . وقف االستيطان هو اإلشارة األولى على الرغبة في التسوية السياسية«واعتبر شعث أن 

االستيطان يبتلع األرض قطعة وراء التفاوض على األرض مقابل السالم ال يمكنه مواصلة التفاوض بينما 
  .»األخرى

وقال شعث إن اإلدارة األميركية تقدم الكثير من اإلغراءات إلسرائيل لوقف االستيطان، فيما تقوم األخيرة 
  . بابتزاز األولى من دون أن توقف االستيطان بصورة جدية

أظهر «: وقال. لغرضواعترف شعث بأن عباس عبر أكثر من مرة عن رغبته في االستقالة لهذا ا
  . »الرئيس عباس إشارات استقالة ليس بحثاً عن تقاعد مبكر وانما لشدة إحباطه من العملية السلمية
وبحث وفد . وتتركز اللقاءات الفلسطينية الداخلية واللقاءات الفلسطينية العربية على البدائل للمفاوضات

ستخبارات العامة عمر سليمان مع الرئيس مصري مؤلف من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير اال
  .»الفلسطيني نهاية األسبوع الماضي الخيارات الفلسطينية العربية للمرحلة المقبلة

وقال ديبلوماسي رفيع إن الوفد المصري أبلغ الرئيس عباس انه على الجانب الفلسطيني تقديم رؤيته 
ه األخير بنتائج المفاوضات التي يجريها مع الجانب للمرحلة المقبلة الى الجانب األميركي قبل أن يعود إلي

  .»أننا كنا دائماً متلقين، فلماذا ال نكون هذه المرة مبادرين ونقدم رؤيتنا«ولفت شعث الى . اإلسرائيلي
  2/11/2010الحياة، لندن، 
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   تطالب بتطبيق قرارات اليونسكو بشأن الحرم االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح فياضحكومة  .2
 طالب مجلس الوزراء الفلسطيني الدول االعضاء في منظمة التربية والثقافة والعلوم : رويترز–رام اهللا 

التابعة لألمم المتحدة بتطبيق القرارات الصادرة عنه المتعلقة بالحرم االبراهيمي في الخليل ) اليونسكو(
  .ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم
الحرم االبراهيمي في (ان الموقعين «: ياناً االسبوع الماضي قال فيهوأصدر المجلس التنفيذي لليونسكو ب

جزء ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية المحتلة، وان أي فعل ) الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم
من طرف واحد تقدم عليه السلطات االسرائيلية يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والتفاقيات اليونسكو 

  .»مجلس االمنوقررات 
القرارات «ولفت بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بعد اجتماعه في رام اهللا أمس الى ان 

الصادرة عن اليونسكو والتي تمثل انتصاراً لحق الشعب الفلسطيني تؤشر على تواصل وازدياد التأييد 
ابل نتيجة مواقفها المخالفة الرادة الدولي للمواقف الفلسطينية وازدياد عزلة الحكومة االسرائيلية في المق

المجتمع الدولي والهادفة الى إحباط مسار السالم ومشروع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل 
  .» وعاصمتها القدس الشرقية1967االراضي المحتلة عام 

اب شدد على ضرورة منع اسرائيل من مواصلة اقامة مشروع جسر ب«وأضاف البيان ان المجلس 
  .»خالفاً لقرارات اليونسكو) االسرائيلية(المغاربة الذي ُأقر بشكل نهائي من قبل ما يسمى اللجنة اللوائية 

وأعلنت اسرائيل مطلع هذا العام وضع الحرم االبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في بيت لحم 
  .ونعلى قائمة المواقع التراثية اليهودية األمر الذي رفضه الفلسطيني

  2/11/2010الحياة، لندن، 
  

  السلطة أنهت خطة لالعتراف بالدولة الفلسطينية في األمم المتحدة :"عكاظ"مصادر لـ  .3
أفصحت مصادر فلسطينية أن السلطة انتهت من إعداد خطة استراتيجية سيتم طرحها :  فهيم الحامد-جدة

 في المرحلة المقبلة للحصول على قريبا على جامعة الدول العربية تتعلق بطبيعة التحرك الفلسطيني
اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة في األمم في ضوء استمرار التعنت اإلسرائيلي وإصرار تل 

  .أبيب على المضي في المشاريع االستيطانية في الضفة ورفضها التعاون مع الجهود الدولية
مازن ناقش مع وزير الخارجية المصري ، أن الرئيس أبو »عكاظ«وأفادت المصادر في تصريحات لـ 

أحمد أبو الغيط خالل زيارته لرام اهللا أخيرا تفاصيل الخطة، مؤكدة أنه ليس لدى السلطة أي خيارات 
  أخرى في ضوء فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وعدم وجود أي أفق للحل

  2/11/2010عكاظ، جدة، 
  

   غور األردن"سرائيلإ"السلطة الفلسطينية تجدد رفضها تأجير  .4
 جددت السلطة الفلسطينية رفضها فكرة تـأجير ارض او ممتلكـات            : أ ف ب   -القدس المحتلة، رام اهللا     

فلسطينية إلسرائيل، وذلك رداً على اقتراح قدمته الواليات المتحدة إلسرائيل استئجار غور األردن لمـدة               
  .رفينسبع سنوات من الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق سالم بين الط

. »الجانب الفلسطيني لم ولن يقبل تأجير ارض او ممتلكات فلسطينية إلسرائيل          «ان  » الحياة«وأبلغ شعث   
بالونـات  «ووصف األنباء التي بثتها اذاعة الجيش االسرائيلي في شأن اسـتئجار غـور األردن بأنهـا                 

واي استئجار لألرض   نحن نتفاوض على إزالة االحتالل بصورة كاملة عن ارضنا،          «: وأضاف. »اختبار
وكانت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ذكرت أمس ان       . »وهو امر لن يحصل ولن نقبله     . يكون قبوالً باالحتالل  

الواليات المتحدة اقترحت على اسرائيل استئجار غور االردن لمدة سبع سنوات مـن الفلـسطينيين بعـد         
 تكـشف هـويتهم ان رئـيس الـوزراء          ونقلت اإلذاعة عن مسؤولين لم    . توقيع اتفاق سالم بين الطرفين    
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ان يستمر لعـشرات    «االسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يرفض هذه الفكرة لكنه اعتبر ان هذا اإليجار يجب              
  .»السنوات

  2/11/2010الحياة، لندن، 
  

  عباس يعاقب دحالن ويسحب منه الحراسة الشخصية": عكاظ" .5
مطلعة أن خالفات حادة وشديدة عصفت بالعالقات       عبد الجبار أبو غربية أكدت مصادر فلسطينية         -عمان

بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن، ونتج عن               
ذلك إصدار عباس أوامره بسحب الحراسات الرسمية من أمام منزل دحالن المتواجد حاليا في المملكـة                

ـ    . المغربية  من الحراس الشخصيين لـدحالن،      50 أن عباس سحب نحو      »عكاظ«وذكر مصدر في فتح ل
وأفاد المصدر أن عبـاس غاضـب مـن         . وأبقى له حارسين ومرافقا فقط كبقية أعضاء اللجنة المركزية        

دحالن الذي ينتقد علنا وبحدة العملية التفاوضية مع االحتالل اإلسرائيلي، وكـذلك أداء حكومـة سـالم                 
  ."فياض

  2/11/2010عكاظ، جدة، 
  

  مصرون على وقف االستيطان كمدخل ومعبر للعودة إلى مفاوضات مباشرة: د الرحيمعب .6
« روز اليوسـف  »  في مقابلة مع مجلـة         الفلسطينية  أكد الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة       -رام اهللا   

المصرية، إلى أن مصر كانت السباقة إلى بذل الجهود من أجل المصالحة الفلسطينية، وتوصـلت إلـى                 
قة كانت القاسم المشترك بين جميع الفصائل الفلسطينية التي استعدت للتوقيع عليها بعد أن وقّعت فتح،                ور

  .إال أن حماس رفضت ذلك
وعلى صعيد التلويح بالذهاب إلى األمم المتحدة في حالة فشل الواليات المتحدة، أكد أمين عام الرئاسـة                 

ت بديلة في حال فشل عملية المفاوضـات، منهـا أن           أن الرئيس أكد للمجتمعين العرب أن هناك خيارا       »
، وهي قطاع غـزة والـضفة       67تعلن الواليات المتحدة رؤيتها، وهي قيام الدولة الفلسطينية على حدود           

أن المفاوض الفلسطيني يتمسك    »وأكد  . «الغربية بما فيها القدس والبحر الميت واألغوار والمناطق الحرام        
حمـل الـوزيران    : وقال. «ليها جميعاً، ويعتبرها خطاً أحمر ال يمكن تجاوزه       بالثوابت الوطنية المتفق ع   

رسالة دعم وتأييد من فخامة الرئيس حسني مبارك للموقف المتزن الذي تقفه القيادة الفلسطينية والـسلطة                
الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس وحرصها على دفع عملية السالم على أسس ثابتة وسليمة بوقـف                

طان والبدء بمفاوضات مباشرة تتناول جميع قضايا الحل النهائي من الحدود والقـدس والالجئـين               اإلستي
والمستوطنات واألمن والمياه واإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، وقد وضـعنا             

  .فكار متطابقةاألشقاء في مصر في صورة التحركات مع كافة الجهات المعنية بعملية السالم وكانت األ
 2/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ستحقق النصر على العدو الصهيونيالمقاومة :  اإليراني األمنمشعل عقب لقاءه وزير  .7

خالد مشعل عقب لقائه وزير االمن واالستخبارات االيراني » حماس«أكد رئيس المكتب السياسي لحركة 
  . »ستحقق النصر على العدو الصهيوني«حيدر مصلحي ، أن المقاومة الفلسطينية 

إن من يقف في موضع «وعقب لقائه مصلحي في دمشق أعرب مشعل عن ارتياحه لهذا اللقاء، وقال 
ووصف . »المواجهة والتصدي للعدو الصهيوني سيحقق االنتصار عليه وإنه على يقين من هذا األمر

ث حول احدث التطورات على صعيد المنطقة جيداً للغاية وتم التباح«مشعل لقاءه بمصلحي بأنه كان 
  . »والقضية الفلسطينية والصراع مع الكيان الصهيوني
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والتقى مصلحي خالل زيارته دمشق عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية منهم األمين العام لحركة 
 فلسطين ماهر الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح ونائبه زياد نخالة ومسؤول الجبهة الشعبية لتحرير

وجرت هذه اللقاءات في مبني السفارة اإليرانية في دمشق وحضر خاللها السفير اإليراني لدى . الطاهر
سوريا السيد أحمد موسوي وتباحث الجانبان خالل هذه اللقاءات في التطورات التي تشهدها الساحة 

  . الفلسطينية
  2/11/2010السفير، بيروت، 

  
   التقليل من أي نظام فما بالك القاهرةعتستطيال حماس : أبو مرزوق .8

 أن الحركة تعرب عن اعتزازها  ,  موسي أبومرزوق )أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
   .  إضافة الي الرياض , بالعالقات مع القاهرة بوصفها أكبر العواصم العربية أهمية

 وال تستطيع التقليل من أي نظام فما بالك  ,  لتجنيب العالقة أي سلبيات طارئةى أن الحركة تسعىوشدد عل
   . القاهرة

  2/11/2010األهرام، القاهرة، 
  

  ذاهبون لسماع مالحظاتهم حول موضوع األمن فقط..  القادمالثالثاءلقاء حماس : األحمد .9
عزام " فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة " حماس"أكد مسؤول ملف الحوار الداخلي مع حركة : رام اهللا

  .بشأن تحديد موعد نهائي للقاء بين الحركتين، وأعلن انه سيكون الثالثاء المقبل" حماس"حمد ما أعلنته األ
وقال األحمد في تصريحات إذاعية امس إن االجتماع القادم سيعقد في دمشق ولكن من دون أي رعاية أو 

 48لموعد النهائي خالل نحن ابلغنا حركة حماس قبل يومين أننا سنبلغهم با: "واضاف. تدخل من سوريا
وفي وقت الحق من بعد ظهر امس قال ". ساعة، وعلى ابعد تقدير سيكون قبل نهاية األسبوع الجاري

  .االحمد ان االجتماع سيعقد في دمشق في التاسع من الشهر الجاري
 وشدد األحمد على أن اللقاء المرتقب سيحدد فقط لمناقشة بعض التفاصيل بما يتعلق بقضية األمن،

ال يوجد سوى نقطة واحدة للبحث، نحن ذاهبون لسماع مالحظات حركة حماس حول موضوع : "واضاف
  ".األمن فقط، وطرح مالحظاتنا و لسنا بصدد إجراء حوار جديد

كانت هناك أربع نقاط خالفية تم االتفاق على ثالث منها ) سبتمبر( أيلول 24اجتماع : " اضاف األحمد
  ".سيتم مناقشتها في االجتماع المقبلولم يبق سوى قضية األمن، 

ال يوجد : "ونفى األحمد وجود أي ملحق للورقة المصرية أو ورقة تفاهمات فلسطينية فلسطينية، وقال
حديث عن أي ملحق أو مرجعيات جديدة، هذا األمر غير صحيح، وقد ناقشنا ذلك في االجتماع األخير 

  ". بدمشق وتم االتفاق عليه مع حركة حماس
لمفوض العالقات الوطنية للحركة في قطاع غزة " حماس"اختطاف " فتح"ضون ذلك، اعتبرت في غ

  ".ضربة غدر في الظهر سيكون لها أثرها البالغ على اجتماعات المصالحة"صالح أبو ختلة 
قيادة فتح ومناضليها يرفعون "وأكدت الحركة في بيان صحافي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة أن 

لوطنية العليا فوق كل اعتبار، لكن تمادي حماس في التعدي على الحقوق اإلنسانية األساسية المصلحة ا
لقيادات وكوادر ومناضلي الحركة يعتبر تجاوزا للشروط الواجب توفيرها لتهيئة األجواء لمصالحة 

  ".وشراكة وطنية
 موعد جديد للقاء مع قيادات في الوقت الذي تجري فيه النقاشات والحوارات لتحديد"إنه " فتح"وقال بيان 

  حماس، يغدر ما يسمى بجهاز األمن الداخلي بكوادرنا فيخطف الدكتور صالح أبو ختلة مفوض العالقات 
  



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1956:         العدد       2/11/2010 الثالثاء :التاريخ

اختطاف الدكتور أبو ختلة بمثابة رسالة بالغة "أن "فتح"واعتبرت  ".الوطنية في الحركة بقطاع غزة
  ".االنقالب الذي أورث شعبنا حالة االنقسامالوضوح من مراكز قوى في حماس استبدت واستفادت من 

  2/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

   لشروطها"إسرائيل"ليط دون تلبية ا عن شتفرجحماس تؤكد أنها لن  .10
أكد الدكتور صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس يوم أمس انه لن :  أشرف الهور-غزة 

اقع في قبضة أسر مسلحي حماس دون تلبية إسرائيل يفرج عن الجندي اإلسرائيلي غلعاد شليط الو
  .لشروط المقاومة

وقال البردويل خالل مشاركته باعتصام ينظمه أهالي األسرى الفلسطينيين بشكل أسبوعي أمام مقر 
لن تحلم إسرائيل بأن يفرج عن شليط إال عندما يفرج عن األسرى الفلسطينيين 'الصليب األحمر 

  .' المقاومة وقررتها وسمع بها الوسطاءوبالشروط التي طالبت بها
وشدد القيادي في حركة حماس على ان عملية إطالق سراح األسرى الفلسطينيين وتحريرهم من سجون 

  .'لن ينفك حتى نعمل على تحريرهم'، وقال ان هذا الدين 'دينا في عنق كل واحد منا'إسرائيل تعد 
  .'ع الظلم عنهم والذي يحيط بهملذلك يجب علينا أن نرف'وأضاف البردويل قائالً 

لن ينال '، الذي أكد أنه 'ظلم المحتل الصهيوني'وأكد البردويل على صمود األسرى الفلسطينيين في وجه 
  .'من عزيمتهم

مزيداً من الجهود للعمل على 'وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية وكل األطراف الدولية بأن تبذل 
ستبذل كل جهودها '، مؤكداً في ذات الوقت أيضاً ان حركة حماس 'نهمتحقيق مطالب األسرى واإلفراج ع

  .'لإلفراج عن األسرى
  2/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تؤكدان انعدام إمكانية المصالحة" القيادة العامة– الشعبية"والجهاد : دمشق .11

نية المفاوض بشأن فيما لم تُحسم بعد رسمياً مسألة حضور وفد السلطة الفلسطي : كامل صقر-دمشق 
المصالحة إلى دمشق مع تشكيك من حركة حماس وتأكيد من حركة فتح، أجمع الفصيالن الفلسطينيان 
اللذان يتخذان من دمشق مقراً لهما، حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة 

  . تجري في دمشقالعامة على عدم إمكانية حصول أي تطور حقيقي من أية لقاءات قد
واعتبر زياد نخالة نائب أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي انه من الصعب الوصول إلى مصالحة 

إلى ان السلطة ' القدس العربي'فلسطينية بسبب عقبات جديدة تحول دون حصولها، مشيراً في حديث لـ 
ة دون أن يشمل الضفة الفلسطينية تعتبر أن أي تغيير في الشق األمني يجب أن ينحصر في قطاع غز

الغربية وأن حماس ال يمكن أن تقبل بهذا األمر ألنه قيد إسرائيلي خاصة وأن إسرائيل حاضرة أصالً في 
أجهزة أمن السلطة وتشرف عليها ولن تقبل بوجود حماس في تلك األجهزة حسب قول زياد نخالة، 

رات على المستوى األمني في الضفة السلطة ووفدها المفاوض تعتبر أنه ال داعي ألية تغيي': مضيفاً
، ولدى سؤاله عما إذا كانت حماس قد 'الغربية لطالما أن الخلل وقع في قطاع غزة عبر سيطرة حماس
ال نستطيع القول ان حماس أخطأت : أخطأت في إعادة إحياء ملف المصالحة في هذا الوقت قال نخالة

وأكد نخالة . 'يع أن تقول انها ال تريد المصالحةألنه ولطالما أن المصالحة طُرحت فإن حماس ال تستط
أنه ال يوجد شيء جديد سيحمله وفد فتح فيما لو جاء إلى دمشق وحماس لن تُقدم على خطوة تقدم من 
خاللها رأسها ألجهزة السلطة األمنية المرتبطة باتفاقات من إسرائيل، وأبدى عدم تفاؤله من تلك اللقاءات 

  .صالحة عمليعلى صعيد إنجاز اتفاق م
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فلسطين ـ القيادة العامة  من جهته قال انور رجا مسؤول اإلعالم المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير
ان كل المعطيات تؤكد أن محمود عباس يريد من خالل ما يسمى بجوالت المصالحة كسب الوقت 

 لدى حركة حماس لكن نحن نثق بالموقف السياسي: وتابع. واستثمار ورقة المصالحة في لعبة التفاوض
نقول أن هناك مناورة وفخا يرسم لحركة بحيث يبدو عباس وفي الوقت الذي يذهب للتوقيع على اتفاق 

  .الوضع النهائي أنه حريص على ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني
مل أن عباس يدرك تماماً االستحالة المطلقة لمصالحة مبنية على برنامج ع' القدس العربي'مضيفاً لـ 

وطني، المفارقة أن عباس كان يرفض رفضاً قاطعاً بموافقة مصرية المصالحة مع حماس لكن هذا التبدل 
بالموقف ما كان ليحصل لوال أن هناك ضوءاً أخضر أمريكيا أعطي لعباس من خالل الوسيط المصري 

يسمى   لمالتدخل ورقة المصالحة في إطار الضغوط والتجاذبات، وشدد على أنه ال مستقبل إطالقاً
بمصالحة وطنية فلسطينية وأن ما يمكن أن يحدث لن يكون أبعد من ترتيب أمور تفصيلية حياتية ليس لها 
عالقة بالشق السياسي وأي مصالحة ذات بعد سياسي ليس لها آفاق حقيقية ألن حماس لن تغادر ثوابتها 

وقيع على اتفاق ذل ليس بعيداً عن في المحصلة فيما كل المعطيات تؤكد أن عباس قد حسم أمره لنحو الت
ما سمعناه من قيادة حماس انها ال تريد أن تبدو في : االتفاقيات السابقة وفق تعبير أنور رجا الذي قال

  .نظر الرأي العام انها معرقلة لمبدأ الحوار، ليس هناك من نتائج إيجابية لتلك اللقاءات والحوارات
  2/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   برنامج إجماع حول المفاوضاتالفصائلتبحث مع " عبيةالش" .12

ل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدالوي إن :  نادية سعد الدين–عمان 
إتصاالت تجرى مع القوى والفصائل الفلسطينية إلعادة االعتبار لبرنامج اإلجماع الوطني بشأن "

إعادة النظر في قرار "من قطاع غزة إن " الغد"وأضاف إلى  ".تحريرالمفاوضات وتطوير أداء منظمة ال
وأشار إلى  ".تعليق حضور الجبهة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة يعتبر قيد النقاش داخل الجبهة

عندما تشعر الجبهة أن األمور بدأت تأخذ وضعها الصحيح على المستويين السياسي والتنظيمي لن "أنه 
الجبهة أعلنت "وأوضح بأن  ". معاودة وضعها في إطار اللجنة ودوائر ومؤسسات المنظمةتتردد في

القرار إرتباطاً بقضيتي العودة إلى المفاوضات، واإلعتراض واالحتجاج على آلية العمل في اللجنة 
قاص من موقفها مدخالً للبحث عن بدائل للمنظمة أو االنت"، ولن يكون "التنفيذية مؤسسات منظمة التحرير

  ".شرعيتها
استراتيجية بديلة تتبنى توسيع نطاق حركة "من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى 

المقاومة الشعبية وتوفير مقومات تحولها إلى انتفاضة شاملة، وتصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في 
  ".مؤسسات منظمة التحرير

الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، عبر توسيع االعتراف بتوسيع دائرة التضامن "وطالبت 
، والتوجه إلى مجلس األمن بمشروع قرار 1967) يونيو(بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  ".لالعتراف بها حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة

يتم التوجه للجمعية العامة لألمم في حال لجوء أميركا إلى الفيتو "وأوضحت في بيان أصدرته أمس أنه 
وفق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة " متحدون من أجل السالم"المتحدة بدورة استثنائية تحت قانون 

  ".الستصدار قرار باالعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً في المنظمة الدولية
  2/11/2010الغد، عمان، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1956:         العدد       2/11/2010 الثالثاء :التاريخ

   موقعا عسكريا إسرائيليا وسط قطاع غزةصفتق "كتائب أبو علي مصطفى" .13
، موقعا عسكريا إسرائيليا، وسط قطاع غزة بعدد من )1/11(قصفت المقاومة الفلسطينية، االثنين : غزة

، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "كتائب أبو علي مصطفى"وأعلنت  .قذائف الهاون
، "ميغن"التدريب العسكري اإلسرائيلي المعروف باسم عن تمكن وحدتها المدفعية من قصف موقع 

وقالت الكتائب في بيان  ". ملم90"والواقع شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة؛ بقذيفتي هاون عيار 
عسكري لها، إنه بعد عملية إطالق القذائف حلّق الطيران اإلسرائيلي في المكان، وعاد منفذو الهجوم 

ستمرارها في المقاومة، والتصدي لجرائم ومخططات المحتلين، وأكدت على ا .لقواعدهم بسالم
  .ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني

  1/11/2010قدس برس، 
  

  سجونهافي  مقاوماً جريحاً تعذبسلطة رام اهللا : الجهاد .14
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي، أن مليشيا سلطة رام اهللا تواصل تعذيب مقاوم جريح من مخيم جنين : غزة

 الغربية المحتلة بشدة، مطالبةً باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدي ميليشيا عباس والكف بالضفة
  .عن مالحقة المقاومين بالضفة

إن مليشيا األمن الوقائي : نسخة عنه،" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة، في بيان لها، تلقي 
، مع العلم أنه يعاني من األمراض ) عاما37(ب تواصل منذ أسبوع اعتقال المطارد محمد رضا مرع

جراء اإلصابة التي تعرض لها على يد قوات االحتالل، وكذلك إصابة أخرى تعرض لها في مواجهات 
أن المختطف يتعرض لتعذيب قاسٍ داخل زنازين : وأضافت .سابقة مع مليشيا سلطة فتح قبل أعوام قليلة
يا، حيث يجري التحقيق معه على نشاطات خيرية واجتماعية، الوقائي، مبينة أن صحته تتدهور تدريج

   .الفتاً في الوقت ذاته أن مليشيا عباس ترفض حتى اللحظة زيارة ذويه ومحاميه له داخل السجن
  1/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الجهاد تحيي ذكرى انطالقتها: لبنان .15

 الستشهاد مؤسسها 15 والذكرى 23نطالقتها الـذكرى ا" حركة الجهاد االسالمي في فلسطين"أحيت 
وأمينها العام فتحي الشقاقي، بمهرجان في مخيم برج البراجنة حضره ممثل للسفير اإليراني محمد حسين 

  .رئيس زادة
أن المخيمات الفلسطينية في "الشيخ علي ابو شاهين الذي أكد " الحركة"وتحدث خالل االحتفال القيادي في 

وألقى كلمة قوى التحالف ". نأى عن التجاذبات اللبنانية الداخلية أو عن أي فتنة قد تحدثلبنان ستبقى بم
تحسين ظروف حياة "في لبنان حسن زيدان الذي طالب الدولة اللبنانية بـ" فتح االنتفاضة"أمين سر 
  ".الفلسطينيين

الفلسطينيين في لبنان لن "ال إن ثم كانت كلمة ممثل منظمة التحرير في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا الذي ق
تكون الوحدة هي "ودعا الى ان ". يكونوا مع طرف ضد طرف آخر في لبنان ألننا نعتبر الجميع أهلنا

  ".العنوان والقاسم المشترك للجميع التي تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته
  2/11/2010المستقبل، بيروت، 

  
  حالياً  عن تجميد اإلستيطان حديثال : نتنياهو .16

أدلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عصر اليوم بتصريحات في جلسة كتلة الليكود 
تجميد "البرلمانية حول المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتجميد اإلستيطان، قال فيها إن مسألة 

  ".على الطاولة"حالياً مجمدة وأنه ال يوجد اقتراحات أميركية " اإلستيطان
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ت اقوال نتنياهو رداً على أسئلة أعضاء كنيست في الليكود حول إمكانية تمديد فترة تجميد اإلستيطان جاء
  .الجزئي في الضفة الغربية وحول إمكانية اعالن السلطة الفلسطينية قيام الدولة في خطوة أحادية الجانب

ابل الذي ستحصل عليه اسرائيل ورد نتنياهو بالقول إن في الوقت الحالي ال يوجد أي اقتراح أميركي للمق
  . وأضاف أن حالياً ال يدور الحديث عن ذلك. في حالة تجميد اإلستيطان

وحول ما نشر عن اقتراح بقيام اسرائيل بتأجير اراض فلسطينية لفترة زمنية طويلة، قال نتنياهو إن هذه 
  .التقرير غير صحيحة بتاتاً

سيكون لذلك أثمان "أحادية الجانب، قال نتنياهو إنه وعن إمكانية اتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات 
  .وأن هذه الخطوات ليست الحل" للطرفين

أن نتنياهو كان صارماً في تصريحاته خالل الجلسة مقارنة بتصريحاته " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 
  خالل األسبوع الماضي

  1/11/2010، 48موقع عرب
  

  السلطة الفلسطينية في القدس  فعاليات من قبل تنظيمنتنياهو يجدد حظر  .17
أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اإلثنين، تعليماته ألجهزة األمن خالل جلسة مشتركة 

  .بحظر فعاليات أو مؤتمرات لها صلة بالسلطة الفلسطينية في القدس المحتلة
حق اهرونوفيتش، أمراً يحظر ويأتي قرار نتنياهو بعد أن أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، اس

  .تنظيم هذه الفعاليات في القدس المحتلة
  1/11/2010، 48موقع عرب

  
    األغوار " استئجار" يوافق على اقتراح أمريكي بـ نتنياهو: مصادر إسرائيلية .18

تحدثت مصادر في الكيان الصهيوني عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح : )وكاالت(
  . باستئجار أجزاء من األغوار بالضفة الغربية من الفلسطينيين لسنوات أمريكي

” إسرائيل“ونقلت وسائل إعالم الكيان عن مصادر قولها، أمس، إن الواليات المتحدة اقترحت على 
وأشارت إلى ان نتنياهو وافق على الفكرة، لكنه طالب بأن .  سنوات 7استئجار أجزاء من األغوار ل 

 سنوات 7“ونقل عن نتنياهو قوله في محادثات مغلقة إن . يجار أطول من العرض األصلي تكون فترة اإل
رفيع المستوى إن ” إسرائيلي“وقال وزير . ” ليست كافية، ويتوجب بتدبير كهذا أن يدوم عشرات السنين

  .”  سنة ال يستحق الحديث عنه99أي شيء أقل من إيجار ل “
، واكتفى بالتأكيد ”فرانس برس“ هذه المعلومات ردا على اسئلة تأكيد او نفي” إسرائيلي“ورفض مصدر 

في شرق دولة فلسطينية مقبلة ” إسرائيلي“تتطلب الحفاظ على وجود ” إسرائيل“االحتياجات األمنية ل “أن 
وطالب نتنياهو وسلفه ايهود اولمرت بأن تحتفظ . ”لضمان كونها منزوعة السالح) أي في األغوار(
رة على األغوار بذريعة منع دخول أسلحة أو قوات إلى أراضي الدولة الفلسطينية بالسيط” إسرائيل“

  .المقبلة، لكن من دون تحديد سبل القيام بذلك 
  2/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   يمنع فياض من المشاركة في احتفال في القدس اإلسرائيليوزير األمن الداخلي  .19

يتش، أمرا يمنع تنظيم احتفال يشارك فيه رئيس الحكومة أصدر وزير األمن الداخلي، يتسحاك أهرونوف
  . الفلسطينية، سالم فياض، في القدس المحتلة

، "نفوذ بلدية القدس"وكان من المقرر أن يزور فياض، اليوم الثالثاء، مدرستين، تقعان ضمن ما يسمى 
  . قبل السلطة الفلسطينية مدرسة فلسطينية في القدس المحتلة بتمويل من 15وذلك بمناسبة انتهاء ترميم 
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وعلم أن شرطة االحتالل سلمت صاحبة قاعة في حي ضاحية السالم في مخيم شعفاط أمرا موقعا من 
  . قبل وزير األمن الداخلي يحظر إجراء أي لقاء تحت رعاية السلطة الفلسطينية في هذه المنطقة

 القاعة لمدة سنة في حال ونقل عن مصادر فلسطينية في الحي قولها إن الشرطة حذرت من إغالق
  . مخالفة األمر

تجدر اإلشارة إلى أن الحي المذكور يقع ضمن نفوذ بلدية االحتالل في القدس، ويقع أيضا خلف جدار 
وكانت السلطة الفلسطينية قد مولت قبل عدة أسابيع مشروعا كبيرا في الشوارع، وذلك . الفصل العنصري

  . لبهمبعد أن لم تستجب بلدية االحتالل لمطا
فإنه كان من المقرر أن يصل فياض إلى ضاحية البريد " ريشيت بيت"وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية 

  . وعناتا، حيث تم تشق شوارع هناك بتمويل السلطة الفلسطينية بتكلفة وصلت إلى نحو مليون شيكل
  2/11/2010، 48موقع عرب

  
  ألمريكية بعد انتخابات الكونغرس موضوعاً مركزياً على األجندة استكونالمفاوضات : باراك .20

أكّد وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك على أن العملية التفاوضية المباشرة بين تل أبيب : الناصرة
على أجندة واشنطن، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس " موضوعاً مركزياً"ورام اهللا، ستغدو 

  .األمريكي
بعد انتخابات التجديد النصفي في "، عن باراك قوله )2/11(ليوم الثالثاء ونقلت اإلذاعة العبرية، ا

، "الواليات المتحدة، فإن مسألة المفاوضات ستكون موضوعاً مركزياً على جدول أعمال اإلدارة األمريكية
  .حسب تقديره

يكي على العالقة من جانبه، استبعد الوزير اإلسرائيلي سيلفان شالوم أن تؤثّر انتخابات الكونغرس األمر
الجمهوري (بين واشنطن وتل أبيب، مشيراً إلى أن كال الحزبين األكبرين في الواليات المتحدة األمريكية 

  .، وفق قوله"يؤيدان إسرائيل"، )والديمقراطي
وأضاف أنه ال يعتقد أن تقدم الواليات المتحدة بعد انتهائها من االنتخابات على ممارسة أي ضغوط على 

  . اإلسرائيلية بشأن المفاوضات السياسية مع رام اهللالحكومة
هذا وتجري اليوم في الواليات المتحدة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط تكهنات بفقدان الحزب 

  .الديمقراطي الحاكم ألغلبية مقاعده في مجلس النواب لصالح الحزب الجمهوري
  2/11/2010قدس برس، 

  
  2002 يجب أن يكون مبادرة السالم العربية لعام محادثاتالساس أان : برافيرمان .21

االسرائيلي في حكومة بنيامين " العمل"البريطانية عن وزير من حزب " ذي غارديان" نقلت صحيفة :لندن
نتنياهو االئتالفية تهديده بانسحاب حزبه من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين إال إذا انطلقت المفاوضات 

  .ن من جديد خالل األسابيع المقبلةمع الفلسطينيي
، وهو منافس متوقع ")العمل"من حزب (وقال وزير األقليات في الحكومة اإلسرائيلية أفيشاي برافيرمان 

والطريقة . علينا أن نتحرك في أقرب وقت ممكن: "إليهود باراك على رئاسة الحزب خالل مقابلة معه
  ".ك بجرأة بعد االنتخابات األميركيةالوحيدة لضمان دولة الشعب اليهودي هي التحر

فإن حزب العمل لن يكون "وأضاف أنه إذا فوت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الفرصة 
إذا كانت هناك بداية لمفاوضات جادة، فإن حزب العمل سيبقى، وإذا لم يحدث . في الحكومة االئتالفية

  ".ذلك، فإن الحزب سيغادر
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. على نتنياهو أن يتخذ قرارا صعبا، لكن القيادة تتعلق بالقرارات والخيارات الصعبة: "نوقال برافيرما
بالنسبة الى نتنياهو فإن اللعبة اآلن أن، عليه االختيار بين الحفاظ على التوازن السياسي للبقاء، أو تغييره 

  ".لصناعة التاريخ، إنه تصرف ينم عن الشجاعة
 كل من نتنياهو وباراك تمديد تجميد االستيطان ألربعة او خمسة اشهر وأضاف برافيرمان أنه اقترح على

، 2002وقال ان اساس المحادثات يجب أن يكون مبادرة السالم العربية لعام . لمنح الوقت للمفاوضات
  :وهي بصورة رئيسة

كبرى في  مع تبادل أراض للتعويض عن احتفاظ إسرائيل بالكتل االستيطانية ال1967القبول بحدود عام • 
والمقيمون في المستوطنات التي ستصبح جزءا من فلسطين سيتلقون تعويضا كامال . الضفة الغربية

  ".وبالنسبة الى بضعة آالف من المتعصبين، علينا أن نطبق القانون"لالنتقال، 
شمل سيكون هناك لم . "من قبل إسرائيل وفلسطين" موافقة كاملة"اتفاق بشأن الالجئين الفلسطينيين بـ• 

  ".لبعض العائالت من دون اإلخالل بالتوازن
  .، من دون اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل"يمكن حل مشكلتها"قال إنه : القدس• 

  1/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   إسرائيلي ـ أميركي لمكافحة اإلرهابصندوق يكشف عن أيالون .22
أيلون، عن أن حكومته أقامت صندوقا مشتركا كشف نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي، داني : تل أبيب

وقال إن اإلرهاب يخطط . الذي يجري أبحاثا مشتركة معمقةو.مع الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب
وهو اليوم يعمل بتنسيق . لتدمير العالم الذي نعرفه والحضارة الغربية ليقيم عالما آخر وفق آيديولوجيته

 في كل مكان في العالم، ولذلك فإن كل من يريد مكافحة اإلرهاب وتعاون واسع يشمل الشيعة والسنة
فهذه المعركة لن تنتهي بسهولة وال في «عليه أن ينخرط في إطار دولي شامل ويجند أفضل العقول، 

ولكن ال بد من هذه . اإلرهاب سيرافقنا طيلة جيل كامل، حتى نستطيع هزمه وتصفيته. عصرنا
  .، بحسب أيلون»المعركة

  2/11/2010،  األوسط، لندنالشرق
  

   الى لندن خوفا من االعتقالزيارتهميريدور يلغي دان  .23
 الغى وزير الطاقة النووية االسرائيلي دان ميريدور امس زيارة كان من المقرر ان يقوم بها الى :رام اهللا

له او ان العاصمة البريطانية لندن بعد تلقيه معلومات بأنه من الممكن ان يتعرض لالعتقال لدى وصو
االلكتروني ان وزارتي الخارجية والقضاء في اسرائيل » هآرتس«وذكر موقع . يواجه دعوى قضائية

اخطرتا ميريدور بأنه من المحتمل ان يواجه اتهامات تتعلق بدوره في الهجوم على اسطول الحرية في 
يذكر ان . » مرمرةمافي« أيار الماضي والذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى أتراك على متن السفينة 31

  .ميريدور هو أحد الوزراء السبعة الذين يقدمون النصح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
  2/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  " اإلرهاب" وآيفون توفران معلومات استخبارية بمستوى عال لـغوغل: يوفال ديسكين .24

، قال رئيس الشاباك يوفال )الشاباك(سرائيلي العام في حديثه عن التحديات التي يواجهها جهاز األمن اإل
ديسكين إن تكنولوجيا اإلنترنت متوفرة للجميع وتزود بمعلومات بمستويات عالية، مشيرا بذلك، على 

  ". غوغل إيرث، وكاميرات اإلنترنت وخدمات أجهزة آيفون الخليوية"سبيل المثال إلى 
الذي ينظمه " المؤتمر الدولي األول ألمن الوطن"يسمى بـوتحدث ديسكين، صباح اليوم اإلثنين، في ما 

المخاطر الناجمة عن الشبكة، وقال إن "في تل أبيب، على " المعهد اإلسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي"
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الناس يتصفحون مواقع معينة، وتجري لهم عملية غسيل دماغ من قبل ناشطي القاعدة، ويتلقون تعليمات "
  . ، على حد تعبيره"ل الشاباكلمواجهة أجهزة مث

حركتي "وقال إن . بأن يكون أكثر عولمة" اإلرهاب"وبحسب ديسكين فإن التكنولوجيا المتوفرة تسمح لـ
وهذه الوسائل . حماس والجهاد اٍإلسالمي تحصالن على وسائل قتالية متطورة من إيران وكورية الشمالية

بواسطة شبكات تهريب دولية، يتم تهريبها إلى قطاع القتالية تصل إلى اليمن والسودان، ومن هناك، و
  ". غزة عن طريق مصر

بإرسال عناصرها إلى إيران، وذلك لكي يتم " المنظمات اإلرهابية"وأضاف أنه في الوقت نفسه تقوم 
  . تدريبهم على استخدام هذه الوسائل القتالية المتطورة

، خاصة في أعقاب الكشف عن الطرود "ان المدنيالتهديدات اإلرهابية على الطير"كما تحدث عما أسماه 
المفخخة، وقال إن االهتمام يتزايد بالطيران المدني العالمي، سواء من خالل إرسال عبوات ناسفة، أو 

  . استخدام انتحاريين
  ". اإلرهاب يستطيع أن يضرب عن بعد بنى تحتية مصيرية للدول، ويتسبب بضربات شديدة"وأضاف أن 

الكثير من الوسائل القتالية المتطورة، كتلك التي كانت بحوزة الدول فقط سابقا، مثل المواد وتابع أن توفر 
. المتفجرة والصواريخ والمقذوفات وطائرات بدون طيار، كل هذه الوسائل يمكن الحصول عليها اليوم

  . كما أن توفر المعلومات يسمح بإنتاج أسلحة دمار شامل
عمليات إرهابية "دي والعشرين، يتميز بإزالة الحواجز النفسية لتنفيذ وبحسبه فإن القرن الحالي، الحا

  ". ضخمة
" فهما اندماجيا معولما"وقال أيضا إنه يمكن محاربة اإلرهاب العالمي واالنتصار عليه، ولكن ذلك يتطلب 

شراك في بين الدول، بحيث يتيح اإلشراك في المعلومات الكثيرة التي تم جمعها في الدول المختلفة، واإل
المعلومات االستخبارية، والتعاون العالمي في تطوير التكنولوجيا، والتعاون العمالني على مستوى عال 
بين الدول، وتطوير بنية تحتية قضائية دولية في الدول الديمقراطية توفر أدوات أكثر لمحاربة 

  .، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ذلك في متناول اليد"اإلرهاب"
  1/11/2010، 48موقع عرب

  
   يفحصون جاهزية جيشهم على حدود غزة قبل اندالع اي حرباالحتاللاشكنازي وقادة جيش  .25

قام رئيس هيئة أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي اشكنازي فجر اليوم الثالثاء بزيارة سريعة              : غزة
ك للتأكد من جاهزية    على حدود قطاع غزة، وذل    " غفعاتي"ومفاجئة إلى المعسكرات التي ترابط فيها وحدة        

وقد رافق اشكنازي في الزيارة عشرات الـضباط        . جنوده على حدود قطاع غزة، ولفحص قدراتهم أيضا       
وقالت القناة السابعة االسرائيلية التي أوردت النبأ، إن الزيارة المفاجئة تضمنت زيارة            . والقادة في الجيش  

ة، إلى جانب الوحدات المنتـشرة فـي تلـك          على حدود غز  " غفعاتي"معسكرات التدريب التابعة لوحدة     
ونقلت القناة عن العقيد شلومي بيعر القول إن الزيارة الخاطفة لم تأت لفحص جاهزية الوحدات               . المنطقة

فحسب، إنما لفحص قدراتها أيضا، حيث وقفنا على استعداد الوحدات وتحضيراتها قبل اندالع أي حرب               
  ". أو عملية مشتركة

  2/11/2010وكالة سما، 
  

  "اإلرهاب الجوى" تعقد اجتماعا دوليا األسبوع المقبل لمحاربة "إسرائيل": "معاريف" .26
ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية، أنه بسبب قضية المظاريف المشبوهة المفخخة التى : محمود محيى

 اجتماع ُأرسلت من اليمن إلى مؤسسات يهودية فى الواليات المتحدة، سيتم خالل األسبوع المقبل عقد
  .دولى لالستعداد ضد اإلرهاب الجوى فى إسرائيل
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ستكشف للمرة األولى، جزءا من " بن جوريون"وأوضحت الصحيفة أن قوات األمن اإلسرائيلية فى مطار 
طُرق العمل الخاصة بها أمام رجال األمن األجانب، وسيشارك فى االجتماع وزراء أمن داخلى من 

  .ات من شرطة الواليات المتحدة، والهند والبرازيل وتايوان وإيطالياإيطاليا وألمانيا وبنما، وقياد
وأضافت معاريف أن هذا االجتماع سيرأسه رئيس نظام الحماية واألمن فى مطار بن جوريون العميد فى 
االحتياط، شموئيل زخاى، مشيرة إلى أن الضيوف سيشاهدون خالل االجتماع، تدريب الحماية الذى 

ت الحماية فى المطار، وسيتم وألول مرة، عرض السيارة الروبوت التى تتجول فى سيجريه رجال وحدا
  .أماكن مدرجات اإلقالع والهبوط، وحول محيط جدار المطار، ويتم التحكم بها عن بعد

وسيعرض أيضا أمام المشاركين وسائل لفحص حقائب المسافرين، والمسافرين أنفسهم، باإلضافة لفحص 
  .ميلها على طائرات الشحنالعبوات التى يتم تح

  1/11/2010، اليوم السابع
  

   بالحكومة اإلسرائيلية بعد تحرشه بعشرات القاصراترفيعاعتقال مسئول ": يديعوت" .27
كشفت صحيفة يديعوت أحرانوت، اإلسرائيلية عن اعتقال مسئول سياسى رفيع المستوى : محمود محيى

اضى على خلفية تحرشه جنسيا ببعض الفتيات القاصرات اإلسرائيلية، يوم الخميس، الم" نتانيا"من مدينة 
  .وقيامه بتشويش التحقيق فى القضية

 أيام إضافية، مع أن 3قامت بتمديد فترة اعتقاله " بيت حتكفا"وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة فى منطقة 
  . أيام10الشرطة طالبت بتوقيفه لمدة 

 عاما، وله عالقة بشركة بلدية كبيرة فى المدينة 57وأوضحت يديعوت أن الرجل المسئول يبلغ من العمر 
  .وعالقات كبيرة بالحكومة اإلسرائيلية، ولكنها لم تكشف عن هويته

وأكدت مصادر بالشرطة اإلسرائيلية على أن المذكور تم اعتقاله بعد عملية تحقيق سرية وعلى خلفية 
حايا، حيث استنتج من التحقيقات معلومات تم الحصول عليها من قبل الشرطة من خالل أهالى الض

السرية بأن الرجل اعتاد على أن يدعو هؤالء القاصرات الخمسة إلى شقته، حيث يمارس معهن أعمال 
جنسية مشينة، الفتة إلى أن الرجل اعتاد على أن يغرى هؤالء القاصرات بمصادر دخل لعائالتهن 

  .والعديد من اإلغراءات األخرى
  1/11/2010، اليوم السابع

  
     2022 األشد إرهاباً يتجاوز المليون في "الحريديم"إلسرائيليين اعدد  .28

في الكيان ) اليهود األشد إرهاباً(أن يتجاوز عدد الحريديم ” إسرائيلي“توقع معهد أبحاث : يو بي آي
عن رئيس المعهد البروفسور ” جيروزاليم بوست“ ونقلت صحيفة 2022الصهيوني المليون نسمة بحلول ،

 نسمة 535 ألفاً و18سيتضاعف حتى ذلك العام وسيصل إلى مليون و” الحريديم“اني قوله إن عدد افي دغ
يذكر .  نسمة 520 ألفا و735حالياً يبلغ ” الحريديم“وأشارت الدراسة التي أعدها دغاني إلى أن عدد . 

شري في الصراع ان الحريديم يتميزون بنسبة تكاثر طبيعية عالية، وينظر إليهم على أنهم الخزان الب
  .  الذين يتجاوز عددهم المليون نسمة حاليا 48الديموغرافي مع فلسطينيي ال

  2/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   آالف شيكل على خلفية معارضته لحرب غزة13تل أبيب تعوض طالبا إسرائيليا بـ  .29
كتعويض من  آالف شيكل 13دفعت تل أبيب لطالب إسرائيلى، يدعى، رون تسوريف، : محمود محيى

على قطاع " الرصاص المصبوب"إسرائيل، بعد أن اتُهِم بالمشاركة فى إحدى التظاهرات المنددة بعملية 
  .غزة بمدينة بئر السبع
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وقامت المحكمة المركزية فى المدينة بتبرئة الطالب بداية نهاية الشهر الماضى، وقررت منحه تلك 
  .ت بهالتعويضات بسبب األضرار غير المرئية التى لحق

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، اإلسرائيلية، إلى أنه جاء فى الئحة االتهام أن المدعو تسوريف 
  .شارك فى تلك االحتجاجات غير القانونية، ورفض أن يترك المكان انصياعا ألوامر الشرطة

يه الشرطة من إن ما نسبته إل: "من جانبها أعلنت قاضية الصلح فى المدينة، سارة حفيف، براءته، وقالت
، وطالب محامى المتهم بدفع تعويضات لموكله، مبررا ذلك بأنه مكث شهرا كامال فى "تهم لم تثبت ضده

أن األصل فى الموضوع ليس التعويضات المالية، ولكن "بيته كإقامة جبرية فرِضت عليه، وأضاف 
  ".انتصار الفكرة والمبدأ

  1/11/2010، اليوم السابع
  

  "تشغيل عاملة أجنبية خالفاً للقانون "بتهمةيلة باراك توقّعات بمحاكمة عق .30
توقّعت مصادر صحفية عبرية، أن يتم تقديم الئحة اتهام ضد عقيلة وزير الحرب اإلسرائيلي، : الناصرة

، "بصورة مخالفة ألحكام القانون"نيلي بريئيل، على خلفية توظيفها عاملة فلبينية في منزل ايهود باراك 
  .وفق قولها

، إنه من المتوقّع أن يوصي )1/11(العبرية، في عددها الصادر اليوم اإلثنين / هآرتس/ صحيفة وقالت
المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشتين بتقديم الئحة اتهام ضد عقيلة باراك، وعدم االكتفاء 

رةً إلى أن الئحة االتهام المذكورة ، مشي"خالفاً للقانون"بتغريمها على خلفية قيامها بتشغيل عاملة فلبينية 
  .في القضية أيضاً" العنصر الجنائي"ستنطوي على 

في الدولة العبرية، قد أفرجت باألمس عن العاملة " سلطة األحوال المدنية والهجرة"ويشار إلى أن 
المذكورة بعد التحقيق معها لمدة ساعات معدودة، في حين أبقت على بعض اإلجراءات التي تقيد 

  .تحركاتها
  1/11/2010قدس برس، 

  
   قرب رام اهللامستوطنتين توسع "إسرائيل" .31

أفاد تقرير أمني فلسطيني نقالً عن مواطنين فلسطينيين في قريـة المزرعـة             :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
 المقامة على أراضيهم تشهد منذ عدة أيام أعمال توسـع         " تلمون"القبلية شمال مدينة رام اهللا، أن مستوطنة        

بركـان  "استيطانية، فيما كشف مركز أبحاث األراضي عن عمليات توسع استيطانية مماثلة في مستوطنة              
وقال مواطنون   .المقامة على أراضي بروقين وسرطة وحارس غرب سلفيت بالضفة الغربية         ' "الصناعية

ام متواصـلة فـي     ، وفق التقرير، ان آليات االحتالل تعمل منذ عشرة أي         "المزرعة القبلية "فلسطينيون من   
منطقتي الظهور وحي أبو انصر على مدار الساعة، مشيرين إلى أنها تقوم بتجريف األراضـي وشـق                 

  .طرق جديدة
 أنهـا   1984وحسب التقرير فإن سلطات االحتالل أعلنت عن جزء من أراضي المزرعة القبلية العـام               

  .إليها، وحرمت المواطنين الفلسطينيين من فالحتها والوصول "دولة"أراضي 
بركان "وفي هذا االتجاه، كشف مركز أبحاث األراضي عن عمليات توسع استيطانية جديدة في مستوطنة               

  .المقامة على أراضي بروقين وسرطة وحارس غرب سلفيت بالضفة الغربية" الصناعية
سـعة  نسخة منه، أمس، إن جرافات االحتالل تقوم بعمليات تجريف وا         " الغد"وقال المركز في بيان تلقت      

  .ألغراض التوسع االستيطاني" بركان الصناعية"منذ عدة أيام جنوب وغرب مستوطنة 
وأكد رئيس بلدية بروقين، عكرمة سماره، أن جرافات االحتالل تجري حفريـات واسـعة فـي محـيط                  

وأشـار فـي    . المستوطنة في أراضي تعود ملكيتها لعائلة علي عبد هللا، تمهيدا لتوسعة المنطقة الصناعية            
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نسخة منه إلى أن بلدة بروقين والقرى المجاورة في محافظة سلفيت تتعرض إلى هجمة              " الغد"ن تلقت   بيا
و " أرئيـل "غير مسبوقة في عمليات التجريف والتوسع االستيطاني، بهدف تعزيز وتوسيع مـستوطنتي             

ـ           "بركان" لذي يفـصل   ، ا "إصبع أرئيل " ، اللتان تشكالن مع عدد من المستوطنات في المنطقة ما يعرف ب
  .شمال الضفة عن جنوبها

وفي اإلطار ذاته، دعا محمود البر أمين سر نقابات عمال سلفيت، في بيان صحافي أمـس، المؤسـسات                  
والهيئات اإلنسانية والحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين والتوسع االستيطاني علـى             

  .حساب أراضي المواطنين في المحافظة 
لبيان إلى أن أهالي محافظة سلفيت يتعرضون لكل أشكال العدوان وتنكيـل وظلـم المـستوطنين      وأشار ا 

 . وبحماية جيش االحتالل اإلسرائيلي
  2/11/2010، الغد، عّمان

  
   وزوارق االحتالل تستهدف صيادي غزة..سلوانإضراب شامل يعم  .32

العام والشامل عم كافة أحيـاء   ذكرت مصادر محلية أن اإلضراب    - كامل ابراهيم      - سمر خالد    -غزة  
قرية سلوان احتجاجا على الزيارة االستفزازية التي قام بها رئيس بلدة االحتالل فـي القـدس اليمينـي                  

  .المتطرف نير بركات لحي راس العمود المجاور
من جهة أخرى اعتقلت قوات االحتالل صباح امس  عدنان غيث عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في                  

  .لوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، ولم يعرف بعد أسباب االعتقالقرية س
من جهته قال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن محكمة بلدية االحتالل سـتعقد  جلـسة                    
التخاذ قرارٍ بهدم خيمة االعتصام بحي البستان وهدم المنزل المقامة عليه الخيمة والذي يعود للمـواطن                

  ينعيم الرويض
وأوضح أبو دياب أن خيمة االعتصام باتت تشكل رمزاً للصمود والتصدي لمخططات االحـتالل، كمـا                
باتت تؤرق قادة االحتالل بعد أن أصبح يؤمها قادة المجتمع المحلي والدولي والتي كان آخرهـا زيـارة                  

 كارتر وغيرها من    الوفد البرلماني األوروبي ووفد الحكماء الدوليين الذي ضم الرئيس األمريكي األسبق          
  .وفود متضامنة مع أهالي الحي

الى ذلك  فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية المتمركزة قبالة سواحل وسط قطاع غـزة صـباح امـس                   
  .نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه قوارب الصيد الفلسطينية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

وارب الصيادين على مسافة قريبـة مـن سـواحل          الزوارق الحربية استهدفت ق   « وقال شهود عيان إن     
المنطقة، مما اضطر بعض الصيادين للخروج من البحر، والبعض اآلخر توجـه لمنطقـة أكثـر أمانًـا                  

  .»لممارسة الصيد
وفي غضون ذلك أطلقت عدة جيبات عسكرية إسرائيلية متمركزة بمحيط موقع كرم أبو سالم شرق رفح                

  .ا الرشاشة تجاه منزل المواطنين القريبة من الحدود الشرقية للمدينةجنوب قطاع غزة امس نيران أسلحته
أطلقـوا  » همر« وأفاد شهود عيان أن جنود االحتالل المتواجدين داخل أكثر من جيب عسكري من نوع               

  .النار اتجاه منازل وأراضي المواطنين بشكل عشوائي ومتقطع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
ات استمرت بإطالق النار ألكثر من نصف ساعة، حيث شوهد الرصاص الخطاط            واشاروا  إلى أن الجيب    

  .في سماء منطقة الدهينية والمطار شرق رفح» المضيء«
  2/11/2010، الرأي، عّمان
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  ردن الى سلوفينيا يغادرون األغزة مصابين من عشرة .33
االثنين متوجهين الى    مصاببين من قطاع غزة مطار عمان المدني مساء امس           10 غادر   - بترا   -عمان  

وكان المصابون وصلوا عصر امس الى عمان عبر جـسر           .سلوفينيا الستكمال عالجهم واعادة تأهيلهم    
  .الملك حسين ومعظمهم من االطفال مبتوري االطراف

  2/11/2010، الرأي، عّمان
  

  وطنين األطفال الفلسطينيون يواجهون تزايد عنف المست:"الحركة العالمية للدفاع عن االطفال" .34
 أظهرت دراسة نشرتها منظمة حقوقية حـول التكلفـة اإلنـسانية للتوسـع              - أ ف ب     -القدس المحتلة   

االستيطاني ان االطفال الفلسطينيين يتعرضون لمزيد من الهجمات على ايدي مجموعات من المستوطنين             
  .اليهود العنيفين المتطرفين

على مدى اكثر مـن     »  فرع فلسطين  -اع عن االطفال    الحركة العالمية للدف  «وحققت الدراسة التي اجرتها     
 حادثة منفصلة ألعمال عنف مارسها مستوطنون ضد فلسطينيين قصر نتج عنهـا وفـاة               38عامين في   

  . آخرين42ثالثة اطفال وإصابة 
تحـت  «وكشف تفاصيل الهجمات في شهادات تمت تحت القسم وجمعتها الحركة فـي تقريـر بعنـوان                 

وأظهرت الدراسة ان هذه    . »طنين ضد األطفال الفلسطينيين في األراضي المحتلة      عنف المستو «: الهجوم
الهجمات تتم عادة من قبل مجموعات من المستوطنين وتتسم عادة بالمـضايقات الكالميـة والترهيـب                

  .والهجمات الجسدية وتخريب الممتلكات
. ثة منهم وإصابة عشرة آخـرين      حالة فتح المستوطنون النار على األطفال ما أدى الى مقتل ثال           13وفي  

 حالة من الترهيب واالعتداء الجسدي، وتعرض األطفال للرشق بالحجـارة           15كما تحدثت الدراسة عن     
وتحدث الشهود عن اطالق المستوطنين اإلهانات الكالمية في كل حالة من تلك            . في تسعة حوادث اخرى   

  .الحاالت تقريباً
لمستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في االراضي المحتلة أثّرتا        مواصلة توسيع ا  «ولفتت الدراسة الى ان     

في شكل كبير في أمن السكان الفلسطينيين، خصوصاً االطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر فـي شـكل                 
 حـاالت   8وجاء في الدراسة انه في      . »متزايد من الهجمات المتعمدة التي يشنها المستوطنون المتطرفون       

وم إما من طريق المشاركة فيه او بصرفهم النظر عما يحدث او بمعاقبة الـضحايا               تواطأ الجنود في الهج   
  .بدالً من معاقبة المعتدين

 حادثاً في مدينة الخليل، جنـوب الـضفة         21ويبدو أن حوادث العنف تتركز في مناطق معينة حيث وقع           
مال الـضفة الغربيـة،   الغربية، او المناطق المحيطة بها، كما وقعت سبعة حوادث اخرى قرب نابلس، ش           

المناطق التي يتصف المستوطنون فيها بالتمـسك       «وهي  » براخا«و  » يتسهار«بالقرب من مسـتوطنتي    
واظهرت الدراسة كـذلك ان اسـرائيل ال تطبـق          . ، بحسب الدراسة  »باأليديولوجيات المتطرفة والعنيفة  

 المـستوطنون بالحـصانة ويجعـل       ما خلق جواً يتمتع فيه    «القانون وال تعاقب المستوطنين على افعالهم       
  .»الخوف يسيطر على حياة الفلسطينيين

وقالت فيرونيكا نارانجو، إحدى الباحثات في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال والتي شاركت في إعداد               
ـ           وأكـدت  .  للمالحقة القضائية  38التقرير، انه لم يتعرض اي من المستوطنين المتورطين في الحوادث ال

، مشيرة الى ان بعض العائالت الفلـسطينيين        » تجر مقاضاة اي مستوطن في اي من هذه القضايا         لم«انه  
  .»خشية تعرضها لالنتقام«رفضت التقدم بشكوى 

  2/11/2010، الحياة، لندن
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  حد ونعطي فرصة اخيرة لحل النزاعالمخيمات ليست ملكا أل: اللجان الشعبية بالضفة .35
 للمخيمات جميع القوى والفعاليات وإدارة وكالة الغوث واتحـاد العـاملين            امهلت اللجان الشعبية  : رام اهللا 

  .الفرصة األخيرة إلنهاء حالة النزاع ما بين العاملين واالونروا
إنها تتابع بكل مسؤولية واهتمـام مـا وصـلت إليـه            "نسخة عنه،   " سما"واكدت اللجان في بيان وصل      

لين في وكالة الغوث في إضرابهم المفتوح الذي تـسببت          األوضاع داخل المخيمات بعد دخول اتحاد العام      
فيه سياسات ال مسؤولة في إدارة األزمة وبكل ما في اإلضراب من تعقيدات ورهانات وتوقعات وتباينات                
وأحوال هو خطوط شرعية برغم الكثير من التساؤالت وااللتباسات فيما من الممكن تحويله إلى انجاز أو                

  . نتمناهافشل وفيه أثمان كبيرة ال
نحن لن نقبـل بـأي حـاالً مـن          "واكدت أن عدم وجود حل لهذه اللحظة يبقي األمور تسير إلى األسوء             

األحوال أن نبقى بال دواء وال خدمات وال تعليم وال نسمح بأي سياق كان وبأي معنـى أن نؤخـذ فـي                      
  ".المخيمات رهائن لكائن من كان

  2/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان موقفقوقية تنتقد مؤسسة ح .36
، من محاوالت تهدف إلى حذف البند الـسابع علـى           "لحقوق اإلنسان   " الضمير"حذرت مؤسسة   : رام اهللا 

أجندة مجلس حقوق اإلنسان، معتبرة أن هذه المحاوالت اإلسرائيلية األمريكية والمدعومة بتواطـؤ مـن               
ور الموقف الرسمي الفلسطيني، تهدف إلى إسقاط القضية الفلسطينية وشـطب           أطراف عربية ودولية وفت   

  .حقوق الفلسطينيين
إنه منذ فشل الخارجية األمريكية قبل عام من محاولتها سحب التصويت علـى تقريـر                "المؤسسةوقالت  

ـ                 ة غولدستون، والوفد األمريكي في مجلس حقوق اإلنسان يسعى إلى الوقوف بوجه أي قرار يـدين دول
إسرائيل، والى خلق أجندة جديدة تحد من إدانة االنتهاكات التي ترتكبها القوات العسكرية خارج أراضيها               

  ".لحماية الجنود األمريكيين من أي إدانة
الوفود األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان الوقوف فـي وجـه هـذه المحـاوالت               "،  "الضمير"وطالبت  

قضايا االحتالل وقضايا تقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات        اإلسرائيلية حول   -والمقترحات األمريكية 
، معبرة عن شعورها بعدم االرتيـاح لموقـف         ".التحقيق في مجلس حقوق اإلنسان لموافقة مجلس األمن       

الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان، داعية الوفد إلى اإلعالن عن موقفه صراحةً وأمـام الـشعب                 
  .رحاتالفلسطيني تجاه هذه المقت

  1/11/2010قدس برس، 
  

   وحدة استيطانية4900 فلسطينيين ويشرع ببناء سبعةاالحتالل يقتل : ف.ت.م .37
اوضح التقرير الشهري لدائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلـسطينية، الـصادر             :  معا -سلفيت

 مـواطنين، فيمـا اعـدم       7اليوم الثالثاء، ان جيش االحتالل االسرائيلي قتل خالل تشرين اول الماضي            
) 4900(شجرة زيتون ونهبوا ثمارها، في وقت شَرعت فيه سلطات االحتالل ببناء            ) 3500(المستوطنون  

  .وحدة استيطانية في مواقع مختلفة من االراضي المحتلة
  2/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
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  "صادية طبيعية قد ال يكون حقيقياًما يبدو حياة اقت.. " في رام اهللا"موفنبيك "افتتاح فندق: تقرير .38
يشكل افتتاح أول فندق خمس نجوم يتبع لشبكة عالمية اليـوم فـي رام اهللا، خطـوة                 :  أ ف ب   -رام اهللا   

» موفنبيك«ويضم فندق    .صغيرة اضافية على طريق اعادة الحياة الى طبيعتها في الضفة الغربية المحتلة           
  .خارجياً ونادياً رياضياً وسبع قاعات مؤتمرات غرفة وجناحاً وحوض سباحة 171في رام اهللا 

ويعود المشروع الى بدايات عمليات السالم في النصف األول من التسعينات من القرن الماضي وبلغـت                
ويقول الناطق باسم الـسلطة الفلـسطينية غـسان          . مليون دوالر، لكنه جمد ابان اعمال العنف       40كلفته  

دم قابالً للحياة على الصعيدين األمني واالقتصادي، هذا ما تعلمناه          من دون تقدم سياسي، ال تق     «: الخطيب
  .» سنة من االحتالل43من 

 شبكة متاجر كبرى ان     2004 الفلسطيني الذي اطلق العام      -ويعتبر سام باهور رجل األعمال األميركي       
  .ما يبدو حياة اقتصادية طبيعية قد ال يكون حقيقياً

انهم يستثمرون في المستقبل، لكن األمر      .  مع اقتناعهم بانتهاء االحتالل    قام مستثمرون بمبادرات  «: ويقول
  .»ينطوي على مغامرة كبرى

وعلى رغم تقليص عدد الحواجز ونقاط المراقبة اإلسرائيلية داخل الضفة الغربية، فإن حركة االسـتيراد               
 فـي   60لى نحو   والتصدير تواجه صعوبات والقطاع الخاص في الضفة الغربية يصل في شكل محدود ا            

  .المئة من الضفة التي تخضع لسيطرة عسكرية اسرائيلية
المطلوب . وجود بضعة مقاه اضافية وبضعة فنادق لن يرسي قواعد اقتصادية لدولة          «ويضيف باهور أن    

وجود حدود ومياه وأرض وقدرة لدى الفلسطينيين على ممارسة التجارة في شكل مباشـر مـع العـالم                  
  .»الخارجي

صعوبات مرتبطة بعمليات المراقبة اإلسرائيلية عند الحواجز علـى مـداخل           » موفنبيك«دق  ويـواجه فن 
  .حتى انه ال يستطيع حتى اآلن استيراد البوظة التي تميز شبكة الفنادق هذه. الضفة الغربية

   1/11/2010، الحياة، لندن
  

  عرفات شكّل تهديدا استراتيجيا على الدولة العبرية: كتاب اسرائيلي جديد .39
كشف كتاب اسرائيلي جديد النقاب عن ان االمـر االول  : ـ زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ  

بتصفية الرئيس الفلسطيني، الشهيد ياسر عرفات، اصدره رئيس الوزراء االسـرائيلي االسـبق، ليفـي               
بحرب االيام الستة،   اشكول، ووزير االمن انذاك، موشيه دايان، وكان ذلك بعد انتهاء ما يسمى اسرائيليا              

، التي  1968) مارس( آذار   21، وجاء التحول الى االشد بعد معركة الكرامة في          1967اي عدوان العام    
بحسب المؤلف رونين بيرغمان، كانت بمثابة شهادة بلوغ لحركة فتح، التي تحولت بعد هذه المعركة الى                

  .ع اماكن وجودهحركة كبيرة تستقطب ابناء الشعب العربي الفلسطيني في جمي
فان معركة الكرامة اعادت ولو القليل مـن القـوة        ) والسلطة ممنوحة (وبحسب الكتاب، الذي جاء بعنوان      

ويقول المؤلف ان   . 67والكرامة والثقة بالنفس لالمة العربية بعد النكسة التي لحقت بها في عدوان العام              
 جنديا في المعركة، وتـرك      28ييس، فقد خسرت    معركة الكرامة كانت هزيمة نكراء السرائيل بكل المقا       

تأخرت فـي الوصـول الـى ارض        ) سييريت مكطال (الجنود الدبابات في الموقع، كما ان وحدة النخبة         
المعركة، االمر الذي ادى الى افالت عرفات والعديد من المقاتلين الفلسطينيين، وبعـد هـذه المعركـة،                 

االجهزة االمنية في الدولة العبريـة بالبحـث عـن عرفـات            اصدرت الحكومة االسرائيلية امرا لجميع      
وتصفيته، ويقول بيرغمان، ان عرفات تحول حتى بعد موته الى الشخصية االكثر تأثيرا علـى مـصير                 

  .منطقة الشرق االوسط في التاريخ المعاصر
يادي فـي   عرفات هو مؤسس وق   : ونشر المؤلف نص االمر االسرائيلي لالجهزة االمنية، والذي جاء فيه         

قامتـه قـصيرة،    : حركة فتح وشخصية مهمة جدا، اما اوصافه فكانت كالتالي بحسب االمر االسرائيلي           
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. بشرته سمراء، مبنى جسمه سمين، قرعة في منتصف الرأس، شعره يميل الى الشيب، شاربه مقصوص              
 اليـسار   يتحرك بعصبية، وعيناه تتحركان بسرعة مـن اليمـين الـى          : اما عن حركاته فجاء في االمر     

ويقول المؤلف ايضا انّه مما ال شك فيه ان عرفات قام بهندسة العالقات الفلسطينية االسرائيلية               . وبالعكس
في السنوات العشر التي سبقت موته، كما انّه يقر بان عرفات كان وما زال بالنسبة للـشعب الفلـسطيني              

  .بمثابة نصف اله
، الذي  'هآرتس'وزير االسرائيلي موشيه بوغي يعالون لصحيفة       ويستشهد المؤلف باالقوال التي ادلى بها ال      

قال ان عرفات شكّل تهديدا استراتيجيا على الدولة العبرية، وزاد يعلون، الذي كان في السابق قائدا لهيئة                 
االركان العامة في الجيش االسرائيلي ان عرفات كان يؤمن بانّه يجب القضاء على اسرائيل عن طريـق                 

ول العامل الديمغرافي، والثاني العامل االرهابي، اي المقاومة، وعليه فهو لم يترك ولو مـرة               اال: عاملين
كما يؤكد يعلون ان عرفات استخدم اتفـاق اوسـلو          . واحدة، بحسب يعلون، االرهاب ضد الدولة العبرية      

 واحمـدي   محطة في طريقه البادة اسرائيل، موضحا انه تبنى نظرية خيوط العنكبوت قبل حسن نصراهللا             
  .نجاد وبشار االسد

وبحسب يعلون فان نظرية خيوط العنكبوت تقول ان الدولة العبرية هـي دولـة عظمـى مـن الناحيـة               
العسكرية، ولكن المجتمع اليهودي في اسرائيل هو مجتمع ال ينقصه اي شيء، وبالتـالي فانّـه ال يريـد        

 يعلون، آمن عرفات وبعده نصر اهللا ومن ثـم          خوض الحروب، وبالتالي فانّه بموجب هذه النظرية، يقول       
الرئيس االيراني ان الدولة العبرية هي مثل خيوط العنكبوت، فمن الخارج تراها قويـة، ولكـن عنـدما                  

  .تدخلها تكتشف انّها ضعيفة جدا وتتفكك
وكشف عن ان اسرائيل كرست جهودا كبيرة الستهداف الرئيس الراحل ياسر عرفـات خـالل اجتيـاح                 

، لكنها فشلت في رصده اال في يومه االخير وهو يستقل السفينة التي اقلته والمقـاتلين             1982بيروت عام   
عة لهيئـة االركـان     ويشير يعلون الى انّه شارك في حرب لبنان الثانية قائدا للوحدة الخاصة التاب            . لتونس

ويوضح ان الوحدة لـم تـتمكن مـن    . التي انيطت بها مهمة البحث عن ياسر عرفات      ) سييريت مكطال (
رصدته بندقية  : ويتابع. رصد عرفات في بيروت الغربية طيلة الحرب سوى في يومه االخير في بيروت            

 استهدافه بشكل مؤكد، لكننا      مترا، ما مكنَّا من    180قناص وهو يعتلي البارجة في ميناء بيروت عن بعد          
ويشدد يعلون خالل استعراضه لمسيرة الصراع      . لم نحصل على مصادقة قيادة الجيش باطالق النار عليه        

مع الفلسطينيين ومحاوالت التسوية معهم على ان الرئيس الراحل ياسر عرفات لـم يعتـرف باسـرائيل                 
  .ها، معتبرا اتفاقية اوسلو مجرد محطة فيهاكدولة يهودية ولم يتخلَّ عن خطته المرحلية لالجهاز علي
الى ان عرفات لم يتنـازل عـن ثقافـة          ) امان(ويشير يعلون الذي شغل رئاسة االستخبارات العسكرية        

الحظت فرقا شاسعا بين الرئيس الراحل      : وزاد قائال . المقاومة ولم يدفع نحو تسليم الفلسطينيين باسرائيل      
فاق، واعد شعبه وجيشه له، فيما واصل عرفـات ببالغتـه الجهاديـة           حافظ االسد الذي اراد التوصل الت     

  .فتحدث باالنكليزية عن سالم الشجعان، وبالعربية تحدث عن مواصلة الكفاح والجهاد
وقال يعلون ايضا ان عرفات اراد ان يؤسس دولة فلسطين على انقاض اسـرائيل، وكـان مـن اشـد                    

، وتبين له انه تمكن من التحول الى زعيم عربي مـسلم            1995الفلسطينيين تزمتا، بعد ان راقبه منذ عام        
مشهور في العالم، يقود ثورة شعب يرزح تحت االحتالل، كما تمكن بدهائه الشديد من اقناع الرأي العام                 
العالمي بان الشعب الفلسطيني يمارس المقاومة من اجل التحرير، ويرفض االعتراف بانه نفـذ اعمـاال                

  .معادية
  2/11/2010ي، لندن، القدس العرب
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  "وعد بلفور"لبون بمالحقة بريطانيا قضائيا بسبب ااإلخوان المسلمون يط: األردن .40
، وطالبـت بمالحقـة جريمـة       "المـشؤوم "أدانت جماعة اإلخوان المسلمين وعد بلفور       :  السبيل –عمان  

احة، إلقدامها علـى زرع     بريطانيا في كل المحافل الدولية السياسية والقضائية وبكل السبل والوسائل المت          
  .اليهود في قلب العالم العربي

  1/11/2010السبيل، عمان، 
  

  "السلطة الوطنية اإلسرائيلية: "غير مقصودة" زلة لسان"وزير الخارجية األردني يقع في  .41
وقع ناصر جودة وزير الخارجية األردني في زلة لسان غير مقصودة أثـارت              :شاكر الجوهري -عمان

وعنـدما لفـت    ". السلطة الوطنية اإلسرائيلية  "ر صحفي امس ، عندما استخدم تسمية        الضحك خالل مؤتم  
نظره إلى ذلك، تشكك في امكانية أن يكون قد وقع في زلة اللسان هذه، فقال له أحد الصحفيين إنـك لـم                      

إن كنت قلت ذلك، فبالتأكيـد أننـي        .. ال..ال"تخطئ، ففطن إلى ما رمى إليه الصحفي، وعلق من فوره           
وامتنع جودة في ذات    "..! قفشة"متوقعا نشر بعض وسائل اإلعالم لخطأه هذا باعتباره         ".. ون قد أخطأت  أك

المؤتمر عن التعليق على سؤال بشأن مقال نشره السفير البريطاني في األردن مؤخرا، دعا فيه األردنيين                
  .لإلى عدم مقاطعة اإلنتخابات البرلمانية المقبلة في التاسع من الشهر المقب

  2/11/2010، الشرق، الدوحة
  

       حماس ضمه إلى صفقة التبادل تناشد " سكاف األسيرلجنة" .42
، في بيـان أمـس، رئـيس        »لجنة عائلة وأصدقاء األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف        «ناشدت  

 خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية والقيـاديين        » حركة حماس «المكتب السياسي لـ    
تكون قضية األسير اللبناني في سجون العدو اإلسرائيلي يحيى سكاف قـضية أساسـية              «في الحركة، أن    

أن «وأكدت اللجنـة    . »لهم، من خالل شمله ضمن الصفقة التي يتم إعدادها لتبادل األسرى بين الطرفين            
مـصيره  أن يـتم كـشف      «، آملة   »األسير سكاف ال يزال حيا يتعرض للظلم في سجون العدو الغاصب          

، إذا لم يكن باإلمكان إطالق      »الصليب األحمر الدولي  «ومكان اعتقاله كي يعامل كباقي األسرى من قبل         
  .  »سراحه في هذه الصفقة

  2/11/2010، السفير، بيروت
    

  المباشرة المفاوضات إلحياء األسبوع نهاية نتنياهو يلتقي سليمان: " أحرونوت يديعوت" .43
اليوم أن وزير اإلستخبارات المصري، عمر سليمان، سيصل " رونوتيديعوت أح"ذآر موقع صحيفة 

اسرائيل نهاية األسبوع الحالي ليلتقي برئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس اإلسرائيلي، 
  . شمعون بيرس

 الممكن أن المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، آما من" احياء"وقال الموقع إن هدف الزيارة هو 
  ".حماس"يلتقي سليمان بوزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، وبحث صفقة تبادل األسرى مع حرآة 

وآان سليمان قد زار رام اهللا وعّمان األسبوع الماضي برفقة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، 
  .والتقيا رئيس السلطة، محمود عباس

ليمان مع نتنياهو عدة أفكار إلستئناف المفاوضات وحلحلة عقدة وحسب الموقع اإلسرائيلي، سيبحث س
  .اإلستيطان وآذلك الحصار المفروض على قطاع غزة

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني قوله إن سليمان يدعم الموقف الفلسطيني بأن استئناف اإلستيطان يصعب 
  .إجراء المفاوضات وسيحاول ايجاد حلول مع الطرف اإلسرائيلي
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الموقع عن مصادر اسرائيلية سياسية تقديراتها بأن نتنياهو سيمدد فترة تجميد اإلستيطان الجزئي لعدة ونقل 
  اشهر

 2/11/2010، 48موقع عرب
  

  لمدة سبع سنوات " غور االردن"استئجار" اسرائيل"امريكا تقترح على  .44
الواليـات المتحـدة    قالت اذاعة الجيش االسرائيلي امـس ان        :  وكاالت – جمال جمال    -القدس المحتلة   

اقترحت على اسرائيل استئجار غور االردن لمدة سبع سنوات من الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق سالم بين                
وقالت االذاعة نقال عن مسؤولين لم تكشف هويتهم ان رئيس الـوزراء االسـرائيلي بنيـامين                 .الطرفين

  ".ان يستمر لعشرات السنوات"نتنياهو لم يرفض هذه الفكرة لكنه اعتبر ان هذا االيجار يجب 
االحتياجات االمنية السرائيل   "ورفض مصدر رسمي تاكيد او نفي هذه المعلومات، مكتفيا بالتاكيد على ان             

لضمان كونهـا   ) اي في غوراالردن  (تتطلب الحفاظ على وجود اسرائيلي في شرق دولة فلسطينية مقبلة           
  ".منزوعة السالح

 2/11/2010الدستور، عمان، 
  

   تعتزم استبدال ميتشلاألمريكيةاإلدارة ": ريفمعا" .45
ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس اإلثنين أن اإلدارة األمريكية تنوي خـالل            :قنا - القدس المحتلة 

  . األسابيع القريبة إجراء تغييرات في طاقمها الذي يدير مفاوضات السالم في الشرق األوسط
نطن إن النية تتجه إلى اسـتبدال جـورج ميتـشل المبعـوث             وقالت الصحيفة نقال عن مصادر في واش      

األمريكي لعملية السالم بمارتين إنديك السفير األمريكي السابق لدى إسرائيل كما ستشمل التغييرات عدة              
وأوضحت أن هناك احتماال آخر مطروح وهو فصل منصب ميتشل بحيث يتولى إنديك             . مسؤولين آخرين 

سطيني فيما يتولى دينس روس مستشار الرئيس األمريكي بـاراك أوبامـا            مهمة التعامل مع الجانب الفل    
  .مهمة التعامل مع إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن سبب نية اإلدارة األمريكية استبدال ميتشل مرده إلى إخفاقه وفريقه في اسـتئناف                
ئناف الـضغوط   المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ورغبة واشنطن في ضخّ دماء جديدة تمهيدا الست           

  . لتحريك المياه الراكدة وحلحلة العملية السياسية في المنطقة
وأوضحت معاريف أنه وردت خالل األشهر األخيرة تقارير متكررة إلى إسرائيل حول التوتر المتزايـد               

وتابعت أن اآلراء اختلفت بين الطـرفين حـول   . بين ميتشل وفريقه وبين دنيس روس في البيت األبيض     
  .ثير على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي الستئناف المفاوضات المباشرةسبل التأ

 2/11/2010، الشرق، الدوحة
  

  نائب اوروبي يؤكد على حق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل .46
أكد النائب األوروبي جيرالد كوفمان على حـق الفلـسطينيين فـي مقاومـة              :  وكاالت –القدس المحتلة   

اً كان مصدره، وأشار إلى إيمان الفلسطينيين بعدالة قضيتهم، ووعد أن يبـذل الوفـد الجهـد                 االحتالل أي 
 .الالزم على كافة الصعد وصوالً لبيان مدى مخالفة اإلجراءات اإلسرائيلية للقانون واالتفاقيـات الدوليـة              

ر الـسابق   جاء ذلك خالل اجتماع الوفد البرلماني األوروبي أمس في خيمة اعتـصام النـواب والـوزي               
  .المهددين باالبعاد من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مقر الصليب األحمر في القدس المحتلة

  2/11/2010الدستور، عمان، 
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   االسرائيلية بالحد من عنف المستوطنين في الضفةالسلطاتروبرت سيري يطالب  .47
عملية السالم السلطات اإلسـرائيلية     طالب روبرت سيري منسق االمم المتحدة ل      :  وكاالت –القدس المحتلة   

المحتلة الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وتخفيف الحـصار عـن                
وقال بيان صادر عن مكتبه أن األونروا في القدس المحتلة لم تتمكن حتى اآلن من ادخـال                 . قطاع غزة   

وأورد .  مواد البناء التي طلبتها لـدخول غـزة         حمولة شاحنة من   226 حمولة شاحنة من بين      39سوى  
 1000البيان عددا من الحوادث المتفرقة بين المستوطنين والفلسطينيين من ضمنها إحراق ما يقرب مـن           

  .شجرة زيتون تعود لقرية كفر لقيف في محافظة قلقيلية
  2/11/2010الدستور، عمان، 

  
  يس المجلس التشريعي جولته في الضفة ويلتقي رئيواصلوفد سياسي أوروبي  .48

، علـى أوضـاع المـواطنين       )1/11(اطلّع وفد سياسي وبرلماني أوروبـي، االثنـين         : القدس المحتلة 
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ال سيما بحي الشيخ جراح وسط المدينة، في ظل استمرار الهجمات                

وفد، الـذي بـدأ زيـارة لألراضـي         وقام ال  .االستيطانية واالستيالء على أراضي وعقارات المواطنين     
، بجولـة فـي منـازل       " األوروبية –مجلس العالقات الفلسطينية    "الفلسطينية السبت الماضي، بمبادر من      

المواطنين بحي الشيخ جراح المهددة بالهدم، واستمع لشرحٍ من األهالي حول معاناتهم اليومية من سلطات             
  .ستمع لمعاناة بعض األطفال الذين تعرضوا لالعتقالاالحتالل والجماعات اليهودية المتطرفة، كما ا

وأعرب الوفد، الذي ضم نواباً وسياسيين من سويسرا وبولندا وبريطانيا والبرتغال واسكتلندا، عن إدانتـه               
واستيائه لما يتعرض له المقدسيون من ممارسات، وأكدوا أنهم سوف ينقلوا رسائل واضـحة لبرلمانـات    

لمقدسيون من معاناة ومن تمييز عنصري، مشيرين إلى أنهم سيـستمعون اليـوم             بالدهم حول ما يعانيه ا    
  ".أوتشا"لشرح مفصل حول األوضاع في الضفة والقدس من مكتب األمم المتحدة اإلنسانية 

، حيـث سـيلتقي بـرئيس       )جنوب الضفة الغربيـة   (ومن المقرر أن يزور الوفد األوروبي مدينة الخليل         
ي الدكتور عزيز دويك وعدد من النواب في المدينة، ومن ثم سيقوم بجولة في              المجلس التشريعي الفلسطين  

البلدة القديمة والمسجد اإلبراهيمي، إضافة إلى عقد لقاءات، يوم غد الثالثاء، مـع عـائالت عـدد مـن                   
. األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، ال سيما مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد اهللا الـسيد              

  . حين سيلتقي في اليوم ذاته عدداً من الكتل البرلمانية في رام اهللافي
  1/11/2010قدس برس، 

  
   على يد أفراد أمن شركة طيران إسرائيليةلإلهانةعالمة أمريكية تتعرض  .49

تعرضت أستاذة جامعية أمريكية إلجراءات مهينة على يد موطفي األمن العاملين في الخطـوط         : واشنطن
ية، بزعم تشابه اسمها مع اسم ناشطة أمريكية تقدم مساعدات إليرانيين وباكستانيين، على         الجوية اإلسرائيل 

، المختصة بعلوم األعصاب من جامعة إنديانا األمريكيـة،         "هيثر برادشو "وكانت البروفيسور   . حد قولهم 
 جامعـة   قبلت دعوة من الجامعة العبرية اإلسرائيلية للمشاركة في مؤتمر علمي، إال أنهـا توقفـت فـي                

كامبردج إللقاء عدد من المحاضرات هناك، لتتابع رحلتها بعد ذلك عبر الخطـوط الجويـة اإلسـرائيلية     
صحيفة ) 1/11( البريطانية، وفقاً لما أوردته اإلثنين       ةعن طريق مطار لوتون القريب من العاصم      " إلعال"

  .العبرية هآرتس
تم احتجازها فـي إحـدى غـرف المطـار،          "، حيث   "مهينة"وتعرضت العالمة إلجراءات وصفت بأنها      

  وإخضاعها للتفتيش الجسدي بشكل غير إنساني ولمدة خمسين دقيقة، مع التفتيش المتكرر ألمتعتها التـي               
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؛ حيث يتشابه اسمها مع ناشطة أمريكية تقـدم         "إرهابية"احتوى غالبيها على الكتب، بزعم االشتباه بكونها        
  .، بحسب المصدر"يين أبعدوا من بالدهممساعدات لمواطنين إيرانيين وباكستان

  1/11/2010قدس برس، 
  

  التحديات األمنية التي تواجه اإلمبراطورية اإلسرائيلية في القرن الحادي والعشرين .50
نشر معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب اإلسـرائيلية تقريـراً             : قسم الدراسات والترجمة  

التحـديات  : الرؤية والواقع في الـشرق األوسـط      «يلي الذي حمل عنوان     مفصالً لواقع المؤتمر اإلسرائ   
، وقد أشرف على تحرير تقرير المؤتمر الجنراالن اإلسـتراتيجيان          »األمنية في القرن الحادي والعشرين    

فما هي الرؤية وما هو الواقع في التحديات األمنية الشرق أوسطية في            : مائير إيلران ويوئيل غوزانيسكي   
  حادي والعشرين وفقاً للمنظور الذي تضمنه محتوى التقرير؟القرن ال

  التوصيف الشكلي للتقرير* 
يتميز تقرير معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب اإلسرائيلية بالحجم الكبير النسبي مقارنةً               

  :بالتقارير األخرى، وفي هذا الخصوص يمكن اإلشارة إلى النقاط اآلتية

  
  . صفحة من القطع المتوسط120قع التقرير في ي: الحجم• 
أشرف على تحرير التقرير كل من الخبير اإلستراتيجي مائير إيلران الجنرال الـسابق فـي               : التحرير• 

الجيش اإلسرائيلي والذي سبق أن تولى منصب مدير المخابرات العسكرية، وكبير مستـشاري شـؤون               
يلي إضافةً إلى توليه منصب مدير برنامج األمن الـوطني          األمن القومي في مجلس األمن القومي اإلسرائ      

بمعهد دراسات األمن القومي، والخبير اإلستراتيجي اإلسرائيلي يوئيل غوزانيسكي الباحث الحالي بالمعهد            
 على أنشطة مجلس األمن القومي اإلسـرائيلي المتعلقـة          2009 حتى عام    2004والذي يشرف من عام     

اني، إضافةً لذلك فهو من الخبراء في مجاالت ضبط التسلح إضافةً إلى توليه             بملفات الخطر النووي اإلير   
  .منصب رئيس شعبة إيران مع تخصصاته المتعلقة بملفات األمن اإلقليمي ومنطقة دول الخليج

أسهم في وقائع هذا المؤتمر لفيف من كبار الخبراء المهتمين بقضايا أمن إسرائيل وأمـن               : المشاركون• 
  :ط، ويمكن اإلشارة إلى ذلك على النحو اآلتيالشرق األوس

-)الوزير بال حقيبة والسياسي الليكودي البارز     (زييف بنيامين بيغن    :  الزعماء اإلسرائيليون المشاركون   -
كبير الباحثين في   ( شلومو بروم    -)الجنرال المتقاعد ورئيس وكالة الفضاء اإلسرائيلية     (اسحق بن إسرائيل    

 إيرون  -)مي اإلسرائيلي وخبير التفاوض في كافة مسارات التفاوض اإلسرائيلية        معهد دراسات األمن القو   
 -)البروفيسور في القانون الدستوري والمقارن والمحامي في مجال الحقوق اإلنـسانية الدوليـة            (كوتالر  

، الجنرال شـاؤول    )زعيمة كاديما ( تسيبني ليفي    -)السفير األمريكي الحالي في إسرائيل    (جيمس كننغهام   
 عـاموس يالـدين   -) رئيس أركـان سـابق     -وزير في الحكومة  -الزعيم الثاني في حزب كاديما    (وفاز  م
 الملحق العسكري اإلسرائيلي السابق في الواليات المتحـدة         -الرئيس الحالي لجهاز المخابرات العسكرية    (

 -)كومة الحالية وزير المخابرات والطاقة النووية في الح     -نائب رئيس الوزراء  ( دان ميريدور    -)األمريكية
 رئـيس الوكالـة اليهوديـة       -السفير اإلسرائيلي السابق في الواليات المتحدة األمريكية      (ساالي ميريدور   

بروفيسور رفيـع المـستوى فـي       ( إتامار رابينوفيتش    -)اإلسرائيلية ورئيس المنظمة العالمية الصهيونية    
ركز سابان التابع لمؤسسة بروكينغز     شؤون الشرق األوسط بجامعة نيويورك األمريكية وباحث بمركز بم        

السفير اإلسرائيلي السابق في ألمانيا وكبير الباحثين المشاركين فـي معهـد            ( شيمون شناين    -)األمريكية
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الجنرال السابق في الجيش اإلسرائيلي  وكبير الباحثين        ( غيور أيالند    -)دراسات األمن القومي اإلسرائيلي   
رائيلي إضافةً إلى توليه منصب رئـيس مجلـس األمـن القـومي             في معهد دراسات األمن القومي اإلس     

 جنرال متقاعد مـن الجـيش       -السفير اإلسرائيلي السابق في األمم المتحدة     ( دان غيالرمان    -)اإلسرائيلي
السفير األمريكي  ( مارتن أنديك    -)وكبير الباحثين المشاركين في معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي        

 ومساعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الشرق األوسط ومدير دائرة مجلس األمن            السابق في إسرائيل  
القومي األمريكي لشؤون جنوب آسيا والشرق األدنى ويتولى حالياً منصب رئيس مركز سابان لـشؤون               

  ).الشرق األوسط التابع لمؤسسة بروكينغز األمريكية
) أغـسطس (دت قبل فترة وتم إعداد التقرير فـي آب          هذا، ونالحظ أن فعاليات هذا المؤتمر الهام قد انعق        

أمنية إسرائيلية مطروحة في الوقت الحالي، ون       - الماضي، وبالتالي، فهو يمثل أحدث فعالية فكرية       2010
الحظ أيضاً مدى أهمية ليس من قاموا بإعداد التقرير، وإنما أهمية األطراف المشاركة فيه والتي تجمـع                 

  .واألمنية والعسكرية واإلستراتيجيةخبرتها المجاالت السياسية 
  التوصيف التحليلي للتقرير* 

األبستمولوجي نجد أن التقرير ينقسم إلى مقدمة وثالثة أجـزاء          -على أساس اعتبارات المحتوى المعرفي    
  :يمكن اإلشارة إليها على النحو اآلتي

-ير إيلران ويوئيل غوزانيـسكي    تم إعدادها بواسطة الخبيران اإلستراتيجيان اإلسرائيليان مائ      :  المقدمة -
 وركزت المقدمة على توصيف التحديات األمنية العامة التي تواجـه إسـرائيل بـشكٍل               -محررا التقرير 

مختصر، ثم استعرضا األوراق البحثية التي تم تقديمها، وتطرق في نهاية المقدمة إلى ابرز التحديات وما                
  .يصاحبها من الشكوك وقدر متزايد من الاليقين

التخمين القومي، وتم إفراد كل هذا القسم للورقة التي قدمها الجنـرال عـاموس بالـدين                : القسم األول  -
  .»تحديات إسرائيل اإلستراتيجية«رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيلية والتي حملت عنوان 

م ومستقبل  إيران، عملية السال  «: اإلسرائيلي وتضمن ستة مشاركات هي    -الصراع العربي :  القسم الثاني  -
تـأمين دولـة     «-» من إعـداد دان ميريـدور      -الحرب، القضايا اإلستراتيجية المتعلقة بالحرب القادمة     

 -مقاربة سريعة فاعلة للتحديات اإلسـتراتيجية      «-» من إعداد تسيبني ليفي    -ديمقراطية يهودية إلسرائيل  
 -»إعداد إينـار رابينـوفيتش     من   -العودة للواقعية : العامل الشرق أوسطي   «-»من إعداد شاؤول موفاز   

مواجهـة التهديـدات اإلسـتراتيجية       «-»حالة سوريا : االستجابات الدبلوماسية للتحديات اإلستراتيجية   «
  .» من إعداد شلومو بروم-إلسرائيل

الواليات المتحدة األمريكيـة،    «: منظور المجهر الدولي، وتضمن خمس مشاركات وهي      :  القسم الثالث  -
 مـن   -التحديات التي تواجه إدارة أوباما     «-»  من إعداد مارتن أنديك     -سط الكبير إسرائيل والشرق األو  
 من إعداد ساالي    -الواليات المتحدة وإسرائيل في مواجهة التحديات اإلقليمية       «-»إعداد جيمس كانينغهام  

 أوروبـا والـشرق   «-» من إعداد دان غيالرمان  -إدراج العالم اإلسالمي في عملية السالم      «-»ميريدور
  .» من إعداد شيمون شتاين-األوسط

 -مواجهة خطر غير وجودي إيرانـي     «: التحدي اإليراني، وتضمن ثالثة مشاركات هي     :  القسم الرابع  -
 -» مـن إعـداد غيـورا أيالنـد        -ترتيب الخيار العسكري ضد إيران    «،  »من إعداد إسحاق بن إسرائيل    

  .»ر من إعداد إيروين كوتال-دراسة حالة للحل الدولي: إيران«
نالحظ أن ترتيب المشاركات لم يتم على أساس اعتبار أهيمتها وإنما على أساس اعتبارات تتعلق بـالفهم                 

ـ       التخمين الـذي قدمـه عـاموس بالـدين رئـيس           : الجيوسياسي لنظرية األمن اإلسرائيلي، فقد بدأت ب
-راع العربـي  المخابرات العسكرية، ثم جاء السياق العام متمثالً في الدراسات التـي تعرضـت للـص              

اإلسرائيلي باعتباره يمثل اإلطار الواسع لسياق الصراع، ثم جاء بعد ذلك المنظور المتعلق بالبعد الدولي،               
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وتحديداً الذي يشكل قوام المساندة والدعم الخارجي لألمن اإلسرائيلي، ثم جـاء فـي النهايـة الخطـر                   
  .اإليراني، وكيفية معالجته وفقاً للمقاربات المطروحة

  ز المقاربات والنتائجأبر* 
من الواضح أن تراتبية تسلسل المقاربات التي تطرقت إليها فعاليات المؤتمر، قد سعت كل واحدة منهـا                 
إلى اإلجابة على تساؤل محدد يتعلق بإشكالية محددة، تمثل تحدياً وتهديداً محتمالً بحسب إدراك الخبـراء                

  :ظ اآلتيلألمن القومي اإلسرائيلي، وعلى هذه الخلفية نالح
تم تقديمه بواسطة عاموس بالدين رئيس جهاز المخابرات العسكرية اإلسـرائيلية           : التخمين القومي العام  • 

وبالتالي فهو تخمين يمثل وجهة نظر األمن العسكري اإلسرائيلي، ونالحظ أن حجم التخمـين يقـع فـي               
: صد تخمين عاموس بالدين   من حجم التقرير، وقد ر    % 13 صفحة، وبالتالي فهو يمثل حوالي       15حوالي  

إشكالية تدني قدرة الردع اإلسرائيلي، إشكالية المواجهة مع حزب اهللا اللبناني، إشـكالية المواجهـة مـع                 
الفلسطينيين، إشكالية عملية السالم، إشكالية سوريا بالنسبة إلسرائيل، ثم إشكالية إيـران وعلـى وجـه                

 غير التقليدية النووية، وما هو جدير في تخمين         الخصوص إذا أصبحت طهران تمتلك القدرات العسكرية      
عاموس بالدين يتمثل في التلميح إلشكالية مدى حصول إسرائيل على قدرة اإلنذار المبكر ومـدى قـدرة                 

  .التفوق في المجاالت الدبلوماسيةإسرائيل على إحراز 
 إلى الربط بين متغيـر      نالحظ أن التقرير في هذا الجزء قد سعى       : اإلسرائيلي-مقاربة الصراع العربي  • 

إيران ومتغير عملية السالم ومتغير الحرب المحتملة القادمة وذلك وفق منظور يرى بأن المتغير اإليراني               
يؤثر سلباً على متغير عملية السالم، وبالتالي فإن متغير الحرب ضد إيران هو الذي سوف يتيح لمتغيـر                  

ئيلي، وبالمقابل، فإن متغير عملية الـسالم يمكـن أن          عملية السالم أن يمضي قُدماً وفق المنظور اإلسرا       
ينقلب على تأثير المتغير اإليراني، ولكن، بشرط أن يتم تفعيل متغير السالم علـى حـساب المـشروع                  

  .اإلسرائيلي وهو ما ال تريده إسرائيل
ة، ركزت على الربط بـين مفهـوم يهوديـة الدولـة اإلسـرائيلي            : مقاربة تأمين ديمقراطية إلسرائيل   • 

وديمقراطية إسرائيل كأساس لجوهر وجود إسرائيل، وذلك على أساس أن عامل يهودية الدولة، وعامـل               
ديمقراطية الدولة، يشكالن في نهاية األمر قيماً تكميلية لجهة تمكين إسرائيل من البقاء واالستمرار كدولة               

  .آمنة
وركزت على الفهم القائل بأن الوقت      : تيجيةالمقاربة السريعة الفاعلة لجهة التعامل مع التحديات اإلسترا       • 

ال يمضي في مصلحة إسرائيل، وبالتالي فإن تأخر إسرائيل في مواجهة التحديات واحتـواء مخاطرهـا                
بشكٍل مبكر سوف يترتب عليه أن تتزايد وتتعاظم هذه التهديدات والمخاطر بما يفوق قدرة إسرائيل على                

قاربة ترتكز على ضرورة االستجابة اإلسرائيلية الفورية للمخاطر        وبكلمات أخرى، فإن هذه الم    . احتوائها
  .وفقاً لمؤشرات اإلنذار المبكّر

ركزت هذه المقاربة على وجود عوامل واقعية في الـشرق األوسـط،            : مقاربة العامل الشرق أوسطي   • 
قاربة إلى قوى   يمكن االستعانة بها واستخدامها لصالح إسرائيل، وفي معرض التدليل على ذلك أشارت الم            

 آذار اللبنانية ودور القدرات السعودية في دعمها، وذلك ضمن سيناريو القدرات الـسياسية اللبنانيـة                14
الحليفة إلسرائيل زائداً القدرات المالية السعودية الموجودة في تصرف أمريكا، أدت إلى نتيجـة صـعود                

ترى المقاربة بأن اللجوء الستخدام مثل      ، و 2009 آذار إلى السلطة في بيروت في انتخابات عام          14قوى  
هذه الواقعية ممكن ويتيح إلسرائيل الحصول على نتائج باهرة، ولمحت المقاربة إلى أنه فقط المطلـوب                

  .هو تصميم سيناريوهات مشابهة للتعامل مع اإلشكاليات األخرى
ة السورية كنموذج للدراسة،    ركزت على الحال  : مقاربات االستجابات الدبلوماسية للتحديات اإلستراتيجية    • 

وذلك من خالل منظور سعى إلى ضرورة أن تعتمد اإلدارة األمريكية مبدأ سوريا أوالً، وذلك طالمـا أن                  
فتح مفاوضات السالم السوري بشكٍل متزامن مع المسار الفلسطيني هو أمر غير ممكن طالما أنه يفـوق                 
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 وتقول المقاربة، بأن النزاع مع سوريا هو نزاع محـدد           .قدرة الدبلوماسية التفاوضية اإلسرائيلية المتاحة    
حول قطعة أرض، وليس كالنزاع الفلسطيني الذي يدور حول جملة من المواضيع، إضافةً إلى أن دمشق                
تمثل كياناً موحداً متماسكاً يمكن التوصل معه إلى اتفاق بينما ال يمثل الطرف الفلسطيني كيانـاً موحـداً،                  

ل إلى اتفاق مع الفلسطينيين هو أمر بالغ الصعوبة، وحتى إن أمكن التوصـل إلـى                وبالتالي، فإن التوص  
اتفاق مع أحد األطراف، فإن االلتزام باالتفاق غير مضمون طالما أن األطراف األخرى المعارضة سوف               

وتخلص المقاربة إلى ضرورة أن تسعى واشنطن وتل        . تظل فاعلة لجهة السعي من أجل تقويض االتفاق       
إلى التفاهم لجهة القيام بعملية تغيير االتجاه باتجاه المسار السوري طالمـا أن المـسار الفلـسطيني           أبيب  

  .أصبح ينطوي على المزيد من مفاعيل الصراع العنيد الممتد
مقاربة مواجهة المخاطر اإلستراتيجية المهددة إلسرائيل ركزت على تعريف ثالثة مواجهات ضرورية            • 

اإلسرائيلي متمثالً  -الخطر اإليراني النووي، خطر الصراع العربي     : ين بحسمها وهي  لجهة قيام اإلسرائيلي  
في النزاع مع الفلسطينيين الذي يمثل بؤرة الصراع المركزية، المواجهات الالمتماثلة مع القوى المسلحة              

 أن بناء   وخلصت المقاربة إلى  ). وتحديداً حزب اهللا اللبناني وحركة حماس وما شابه ذلك        (من غير الدول    
قدرة الردع اإلسرائيلية يعتبر مهمة ضرورية وملحة لجهة تحديد مصادر الخطر وعلى وجه الخصوص              

  .حركة حماس الفلسطينية
مقاربة الواليات المتحدة وإسرائيل والشرق األوسط الكبير، وركزت على التحوالت التي حـدثت فـي               • 

 والذي برأي المقاربة أنه أصبح يتكون مـن ثالثـة           اإلدارة األمريكية إزاء مفهوم الشرق األوسط الكبير،      
مناطق فرعية، هي المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية والمنطقة المركزية التي تتمثل في منطقـة شـرق                
المتوسط والجزيرة العربية، إضافةً لذلك، فإن المقاربة تهتم برصد ثالثة مصادر للخطـر هـي تنظـيم                 

وترى المقاربة بأنه مـن     . طرفة، إيران وحزب اهللا، الفصائل الفلسطينية     القاعدة والجماعات الجهادية المت   
غير الممكن التوصل إلى نتيجة محددة، وما هو موجود ومطروح يتدرج ضمن العديد مـن التـساؤالت                 
المتعلقة بكيفية التصدي لكل واحدة من المخاطر وكيفية معالجتها، وترى المقاربة بأن ما هو موجود حالياً                

ينطوي على المزيد من الحجارة المتدحرجة والتي إن تم النجاح في احتواء مخاطرهـا، فـإن                هو مشهد   
  .النتيجة سوف تكون هي الشرق األوسط الكبير كما تريد أمريكا وإسرائيل

مقاربة التحديات التي تواجه إدارة أوباما، وركزت على أن التحديات التي تواجـه اإلدارة األمريكيـة                • 
لية هي تحديات لم تقم هذه اإلدارة بأي دور في عملية صنعها، وكل ما يحدث اآلن هـو                  الديمقراطية الحا 

أن إدارة أوباما قد وجدت نفسها مطالَبةً باحتواء مخاطر هذه التحديات، وخلصت المقاربة إلى أن النجاح                
  .في احتواء هذه التحديات سوف يؤدي إلى تعزيز المصالح األمريكية وضمان أمن إسرائيل

وركزت على أن وضع االقتصاد األمريكـي       : اربة إسرائيل وأمريكا في مواجهة التحديات اإلقليمية      مق• 
المتأزم حالياً سوف يلقي بظالله وتأثيراته على تحديات األمن العالمي على المدى الطويل وأيضاً علـى                

ن على الواليات   وخلصت المقاربة إلى أن الكثير ما زال غير واضح، ولكن برغم ذلك فإ            . المدى القصير 
المتحدة أن تعمل على حشد الموارد الحتواء األزمة االقتصادية وفي نفس الوقت العمل من أجل الخروج                
المنظم من العراق، ولكن في نفس الوقت يتوجب على إدارة أوباما حسم وكسب حرب أفغانستان طالمـا                 

  .يأن ذلك سوف يلعب دوراً في ردع الخطر اإليراني من االتجاه اآلسيو
مقاربة إدراج العالم اإلسالمي في عملية سالم الشرق األوسط، ركزت على ضرورة العمل لجهة حشد               • 

العواصم اإلسالمية ودفعها للعمل بالطريقة التي تعمل بها اآلن القاهرة وعمان والرياض لجهة اإلسـهام               
 استبعاد العواصم اإلسالمية    في تعزيز عملية سالم الشرق أوسطية، هذا ولم تنس المقاربة اإلشارة ألهمية           

مثل دمشق وطهران، مع التشديد على ضرورة استخدام العواصم اإلسالمية األخرى لجهة الضغط عليها،              
  .لجهة دفعها باتجاه تغيير مواقفها بما ينسجم مع موقف القاهرة وعمان
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اطاً وثيقاً بين أمـن  مقاربة أوروبا والشرق األوسط ركزت على تزايد اإلدراك األوروبي بأن هناك ارتب  • 
أوروبا وأمن الشرق األوسط، وبالتالي فإن أي تدهور في استقرار الشرق األوسط سوف يؤدي حتماً إلى                

ورأت بالمقاربة ضرورة دفع األوربيين لتغيير هـذا الفهـم وجعلهـم            . تدهور استقرار األمن األوروبي   
سرائيل قادرة على ضبط أمـن الـشرق        يدركون أن أمن أوروبا يرتبط بأمن إسرائيل، وطوال ما كانت إ          

وإضافةً لذلك تسعى المقاربة إلـى التأكيـد        . األوسط، فإن األمن األوروبي سوف يكون في حالة استقرار        
على أن الموقف األوروبي غير الداعم إلسرائيل هو موقف غير طبيعي، وذلك ألن االتحاد األوروبي لم                

ل أعضائه، وبالتالي، فمن الضروري أن ال تتقيد الدول         يعتمد حتى اآلن سياسة خارجية موحدة واحدة لك       
  .األوروبية الغربية بأي وجهات نظر غير داعمة لمفهوم ارتباط أمن أوروبا بأمن إسرائيل

وتتمثل في ثالثة مقاربات فرعية ركزت على خيـارات المواجهـة،           : مقاربة مواجهة الخطر اإليراني   • 
رات التعايش مع إيران النووية، ولكن على أساس اعتبـارات          وخيارات اإلبقاء على الوضع الراهن وخيا     

االتجاه العام السائد في هذه المقاربات، فإن هناك تحيزاً كبيراً لجهة دفع الواليات المتحدة وبلدان االتحـاد              
األوروبي لجهة التعاون مع إسرائيل، إضافةً  إلى توظيف المجتمع الدولي من أجل إنفاذ خيـار إسـقاط                  

زدوجة الخشنة والناعمة ضد إيران بما يجعل طهران تعاني من الضعف ويدفعها للتخلـي عـن                القوة الم 
إرادة بناء القدرات النووية سواء بوسائل اإلرغام الدبلوماسـية أو اإلرغـام العـسكري وكـسر اإلرادة                 

  .اإليرانية
ألمـن القـومي    برغم هذه الجهود الكبيرة التي بذلها الخبراء المشاركون في مؤتمر معهـد دراسـات ا              

اإلسرائيلي فإن نقطة الضعف األساسية التي اتسمت بها مشاركاتهم تمثلت في عدم قدرتهم على تخطـي                
سقف المشروع اإلسرائيلي، وبالتالي، فقد جاءت جميع المقاربات ليكودية الطابع والنزعـة، خاصـةً أن               

األوسط على التفوق وفرض    عدم االعتراف بالطابع الموضوعي للتطورات الجارية وقدرة شعوب الشرق          
إرادتها هو عدم اعتراف سوف لن يجلب إلسرائيل سوى الشر المستطير والذي بدأت نذره بحرب حزب                

  .2006اهللا اللبناني مع القوات اإلسرائيلية في حرب صيف عام 
  1/11/2010، الجمل بما حمل

  
  في إصدار وعد بلفور » المحجوب«الدور األميركي  .51

  مهدي الدجاني
قائق التي لم تحظ بانتشار يتناسب مع خطورتها أن اإلدارة األميركية التي كان يرأسها ويـسلون                من الح 

وقد نجحت دراسات أن تميط اللثام عن دور ويلـسون          . شاركت في صياغة وعد بلفور    ) 1913-1921(
: جـذور إنكـار الحـق     «ومستشاريه في صياغة الوعد منها الدراسة التي قام بها هشام أحمد المعنونـة              

  . »الموقف األميركي من حق تقرير المصير للفلسطينيين من وعد بلفور إلى الحرب العالمية الثانية
فقد تبين أن حاييم وايزمان استفاد من جهود أصدقاء ويلسون وأبرزهم لويس برانديس وإدوارد مانـديل                

حـظ أن بعـض     ويال. هاوس في إقناع ويلسون بمضمون الوعد والوصول به إلى المشاركة في صياغته           
أعضاء إدارة ويلسون كانوا يرفضون الصهيونية، مما جعل برانديس وهاوس يتوخيان الهدوء في صياغة              

وقد عينه ويلسون قاضياً بالمحكمة العليا ليكـون        . أما برانديس فهو من كبار مؤسسي الصهيونية      . الوعد
راً لمكانتـه العاليـة فقـد       وأما هاوس فكان األقرب إلى ويلسون، ونظ      . أول قاض يهودي صهيوني فيها    

كان من التعديالت التـي أجريـت فـي         . أشرف على عملية إعداد أجندة أميركا اإلستراتيجية المستقبلية       
 Jewish عـوضاً عن عبـارة  Jewish Peopleواشنطن في ما يتصل بنص وعد بلفور اعتماد عبارة 

Race   األخيرة بالوعد التي تـنص علـى       من هو اليهودي؟ كما تمت إضافة العبارة        :  لتجنب إثارة قضية
  . وجوب عدم تهديد حقوق اليهود السياسية ووضعهم السياسي في أي بلد آخر
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وقد آثر ويلسون أن يبقى دوره طي الكتمان كي ال تغضب تركيا التي كان يريد منها الخروج من الحرب                   
ترى فـي الحركـة الـصهيونية       العالمية، كانت الواليات المتحدة قوةً صاعدةً، وكانت اإلدارة البريطانية          

وخالل سنة إصدار وعد بلفـور انعقـد أمـل اإلدارة           . الجسر الذي سيفضي بها إلى التحالف مع أميركا       
  . البريطانية أن يوظف يهود الواليات المتحدة نفوذهم في الضغط على اإلدارة األميركية لتدخل الحرب

اط األربع عشرة التي تـروج فيهـا للمبـادئ          المثير أن إدارة ويلسون هذه هي نفسها التي أصدرت النق         
ـَحـوَل حوٌل كامٌل على صدور وعد بلفور           . الداعمة لحرية الشعوب   ويأتي علـى   . وقد تم ذلك قبل أن ي

  . رأس هذه المبادئ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
د يعـد أداه لمحـو      فنحن أمام إدارةً تمثل قوةً صاعدة تشارك في إصدار وع         . هنا نجد أنفسنا أمام تناقضٍ    

شعبٍ من الوجود وفي نفس الوقت تقوم بإصدار نقاط تروج لمبادئ يفترض أن تكـون رافعـةً لجهـود                   
فكيـف  . الشعوب التي تتوخى التحرير من أغالل االستالب منها مبدأ حق الشعوب في تقرير مـصيرها              

  نفهم هذا التناقض؟ 
فـأوال، أرادت تـوفير     . من النقاط األربع عشرة   الحق أن اإلدارة األميركية رامت تحقيق غايات أخرى         

فقـد أرادت تحفيـز شـعوب       . فكرة قانونية إنسانية مقبولة تصلح مسوغاً لتفكيك اإلمبراطوريات القائمة        
اإلمبراطوريات أن تثور لتكون ثورتها معوالً يحطم تلك اإلمبراطوريات وهو ما يفـسح المجـال أمـام                 

كما أرادت تـوفير الفتـة      .  نسج خيوطها االستالبية حول تلك الشعوب      اإلمبراطورية األميركية لتبدأ في   
ويذكر . كما أرادت توفير إطارٍ دبلوماسي براق يصلح لفرض تسوية مع ألمانيا          . أخالقية لسياستها الجديدة  

أن طائرات التحالف قد ألقت بالمنشورات الحاوية للنقاط األربع عشرة خلف خطوط القـوات األلمانيـة                
 وأساسـاً لمعاهـدة   1919ا باالستسالم، فأصبحت النقاط أساساً لمؤتمر باريس الذي عقد في يونيو          إلقناعه

  . فرساي المهينة
. عمل عدواني » في حقيقته «هو  » إصدار النقاط األربع عشرة   «و» إصدار الوعد «باختصار، إن كال من     

الرقيقة بوجوب تطبيق   » اسيةالمطالبة الدبلوم «على الرغم من ذلك، فإن قطاعات باألمة ظلت تعول على           
لكن قطاعات أخرى فطنت لحقيقة الـسياسات األميركيـة         . مبدأ حق تقرير المصير على شعب فلسطين      

  . وسعت لمواجهتها على نحو متصاعد
أين تكمن أهمية هذا االستحضار؟ تكمن في أنه يحيطنا بجذور موقف اإلدارة األكثر عدوانا اليوم بـإزاء                 

كما تكمن في أنه يساعدنا على إحسان       . »الوعد المعطى لحليف بنيوي   « مع فكرة    قضية فلسطين وتعاملها  
التي استحدثتها تلك اإلدارة علـى يـد        » الوعد الزائف المعطى لشعب يعاني االستالب     «التعامل مع فكرة    

فنحن عندما نود قياس مصداقية     . بوش االبن ثم استنسخها أوباما بعد تصرم عقود طويلة على وعد بلفور           
وعد دبلوماسي ال بد أن نخضعه لقراءة سديدة لموازين القوى التي نبت في تربتها وحقيقـة الـسياسات                  

  . األخرى المتزامنة التي تنتهجها اإلدارة المعنية وعالقتها به لنخرج من ذلك باستبطان رشيد لحقيقته
 التي كان يرأسها ويـسلون      من الحقائق التي لم تحظ بانتشار يتناسب مع خطورتها أن اإلدارة األميركية           

وقد نجحت دراسات أن تميط اللثام عن دور ويلـسون          . شاركت في صياغة وعد بلفور    ) 1913-1921(
: جـذور إنكـار الحـق     «ومستشاريه في صياغة الوعد منها الدراسة التي قام بها هشام أحمد المعنونـة              

  . »لى الحرب العالمية الثانيةالموقف األميركي من حق تقرير المصير للفلسطينيين من وعد بلفور إ
فقد تبين أن حاييم وايزمان استفاد من جهود أصدقاء ويلسون وأبرزهم لويس برانديس وإدوارد مانـديل                

ويالحـظ أن بعـض     . هاوس في إقناع ويلسون بمضمون الوعد والوصول به إلى المشاركة في صياغته           
انديس وهاوس يتوخيان الهدوء في صياغة      أعضاء إدارة ويلسون كانوا يرفضون الصهيونية، مما جعل بر        

وقد عينه ويلسون قاضياً بالمحكمة العليا ليكـون        . أما برانديس فهو من كبار مؤسسي الصهيونية      . الوعد
ونظراً لمكانته العالية فقد    . وأما هاوس فكان األقرب إلى ويلسون     . أول قاض يهودي صهيوني يعين فيها     

كان من التعديالت التـي أجريـت فـي         . اإلستراتيجية المستقبلية أشرف على عملية إعداد أجندة أميركا       



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1956:         العدد       2/11/2010 الثالثاء :التاريخ

 Jewish عـوضاً عن عبـارة  Jewish Peopleواشنطن في ما يتصل بنص وعد بلفور اعتماد عبارة 
Race   من هو اليهودي؟ كما تمت إضافة العبارة األخيرة بالوعد التي تـنص علـى              :  لتجنب إثارة قضية

  . ياسية ووضعهم السياسي في أي بلد آخروجوب عدم تهديد حقوق اليهود الس
وقد آثر ويلسون أن يبقى دوره طي الكتمان كي ال تغضب تركيا التي كان يريد منها الخروج من الحرب                   

كانت الواليات المتحدة قوةً صاعدةً، وكانت اإلدارة البريطانية ترى فـي الحركـة الـصهيونية               . العالمية
وخالل سنة إصدار وعد بلفـور انعقـد أمـل اإلدارة           . ع أميركا الجسر الذي سيفضي بها إلى التحالف م      

  . البريطانية أن يوظف يهود الواليات المتحدة نفوذهم في الضغط على اإلدارة األميركية لتدخل الحرب
المثير أن إدارة ويلسون هذه هي نفسها التي أصدرت النقاط األربع عشرة التي تـروج فيهـا للمبـادئ                   

ـَحـوَل حوٌل كامٌل على صدور وعد بلفور           . الداعمة لحرية الشعوب   ويأتي علـى   . وقد تم ذلك قبل أن ي
  . رأس هذه المبادئ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

فنحن أمام إدارةً تمثل قوةً صاعدة تشارك في إصدار وعد يعـد أداةٌ لمحـو               . هنا نجد أنفسنا أمام تناقضٍ    
نقاط تروج لمبادئ يفترض أن تكـون رافعـةً لجهـود           شعبٍ من الوجود وفي نفس الوقت تقوم بإصدار         

فكيـف  . الشعوب التي تتوخى التحرير من أغالل االستالب منها مبدأ حق الشعوب في تقرير مـصيرها              
  نفهم هذا التناقض؟ 

فـأوال، أرادت تـوفير     . الحق أن اإلدارة األميركية رامت تحقيق غايات أخرى من النقاط األربع عشرة           
   قانونية مقبولة تصلح مسوغاً لتفكيك اإلمبراطوريات القائمة      فكرة فقـد أرادت تحفيـز شـعوب       . إنسانية

اإلمبراطوريات أن تثور لتكون ثورتها معوالً يحطم تلك اإلمبراطوريات وهو ما يفـسح المجـال أمـام                 
فتـة  كما أرادت تـوفير ال    . اإلمبراطورية األميركية لتبدأ في نسج خيوطها االستالبية حول تلك الشعوب         

ويذكر . كما أرادت توفير إطارٍ دبلوماسي براق يصلح لفرض تسوية مع ألمانيا          . أخالقية لسياستها الجديدة  
أن طائرات التحالف قد ألقت بالمنشورات الحاوية للنقاط األربع عشرة خلف خطوط القـوات األلمانيـة                

 وأساسـاً لمعاهـدة   1919في يونيو إلقناعها باالستسالم، فأصبحت النقاط أساساً لمؤتمر باريس الذي عقد          
  . فرساي المهينة

. عمل عدواني » في حقيقته «هو  » إصدار النقاط األربع عشرة   «و» إصدار الوعد «باختصار، إن كال من     
الرقيقة بوجوب تطبيق   » المطالبة الدبلوماسية «على الرغم من ذلك، فإن قطاعات باألمة ظلت تعول على           

لكن قطاعات أخرى فطنت لحقيقة الـسياسات األميركيـة         . سطينمبدأ حق تقرير المصير على شعب فل      
  . وسعت لمواجهتها على نحو متصاعد

أين تكمن أهمية هذا االستحضار؟ تكمن في أنه يحيطنا بجذور موقف اإلدارة األكثر عدوانا اليوم بـإزاء                 
عدنا على إحسان   كما تكمن في أنه يسا    . »الوعد المعطى لحليف بنيوي   «قضية فلسطين وتعاملها مع فكرة      

التي استحدثتها تلك اإلدارة علـى يـد        » الوعد الزائف المعطى لشعب يعاني االستالب     «التعامل مع فكرة    
فنحن عندما نود قياس مصداقية     . بوش االبن ثم استنسخها أوباما بعد تصرم عقود طويلة على وعد بلفور           

لتي نبت في تربتها وحقيقـة الـسياسات        وعد دبلوماسي ال بد أن نخضعه لقراءة سديدة لموازين القوى ا          
  .األخرى المتزامنة التي تنتهجها اإلدارة المعنية وعالقتها به لنخرج من ذلك باستبطان رشيد لحقيقته

  2/11/2010، السفير، بيروت
  

  .. ال مصالحة حقيقيةسياسيبدون مضمون  .52
  هاني المصري 

أم ال ؟ ومتى سيعقد؟ وإذا عقـد        " حماس"و" فتح"ن  ، هل سيعقد االجتماع الثاني بي     "عقبة المكان "بعد تذليل   
هل سيتم خالله إجمال الملف األمني والتوقيع على الورقة المصرية ؟ هذا مع العلم أن الهوة الواسعة بين                  
الطرفين، بين من يعتبر أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية شرعية، ولم تمارس انقالباً على الشرعية                



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1956:         العدد       2/11/2010 الثالثاء :التاريخ

غزة، لذلك الحاجة إلعادة بنائها، وبين من يقول انه ال يمكن أن يوافق على أجهزة               مثلما حدث في قطاع     
رغم ذلك، إذا   . دايتون، ويطالب بعقيدة وطنية واعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة            

 الـسابقة   تم التوقيع على الورقة المصرية هل سيتم تطبيقها، وهل ستكون هناك مصالحة ام ال؟ األسـئلة               
أن نقطة الضعف القاتلة التي أفشلت الحوار الـوطني        . تقدم عينة على مدى تعقيد ملف المصالحة الوطنية       

وتهدد بإفشاله اآلن ومستقبالً ظهرت عندما اصطدم الحوار بعقده الخالف على البرنامج السياسي لحكومة              
ام باالتفاقات وااللتزامـات التـي      الوحدة الوطنية، بين رأي يرى ضرورة أن يتضمن عبارة تؤكد االلتز          

عقدتها المنظمة مع إسرائيل، وبين من رأى االكتفاء بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وبرنامج حكومـة                 
بكل أسف لقد حسم هذا األمر في النهاية من خالل أن الواليـات المتحـدة األميركيـة                 . الوحدة الوطنية 

بشروط اللجنة الرباعية الدولية وإال ستواجه بالحصار       أصرت على ضرورة التزام أية حكومة فلسطينية        
وبدالً من اإلصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتضمين برنامجها السياسي ما يجعلهـا              . والمقاطعة

مقبولة دوليا بدون االلتزام بشروط اللجنة الرباعية الظالمة عبر االكتفـاء بـااللتزام بالقـانون الـدولي                 
ة، تم التراجع إلى الوراء واستبدال فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلـة              وقرارات األمم المتحد  

االنتقالية بتشكيل لجنة فصائلية مشتركة تتولى التنسيق بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غـزة لحـين                
إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية التي ستحسم األمر وتوضح من هو الطرف الذي سـيحوز علـى                

إن اللجنة الفصائلية المشتركة وصفة للتعايش      . لبية وبمقدوره أن يشكل الحكومة استناداً إلى برنامجه       األغ
مع االنقسام وإدارته، ألن االنتخابات لن تكون، هذا اذا جرت، انتخابات حرة ونزيهة ألن من سيـشرف                 

ـ    . عليها حكومتان واحدة في الضفة واالخرى في غزة        بة للحكـومتين أو أي  فإذا جاءت النتائج غير مناس
ورغم التراجع عن فكرة تشكيل حكومة الوحدة واستبدالها باللجنة الفصائلية          . منهما فلن يتم االعتراف بها    

المشتركة أعربت اإلدارة األميركية عن رفضها للورقة المصرية ألنها اعتبرتها تعطي نوعا من الشرعية              
كما أعربت إدارة أوباما مـرة أخـرى بعـد          . معهلحركة حماس عبر االعتراف باألمر الواقع والتعايش        

عن تمسكها بضرورة االلتزام بشروط اللجنة الرباعية قبـل تـشكيل           " حماس"و" فتح"الحوار األخير بين    
حكومة وحدة وطنية وقبل االتفاق على دور ومهمات اللجنة األمنية رفـضت، بـشكل خـاص، مـسألة                  

إن الرفض األميركي للورقة    .  لم تلتزم بشروط الرباعية    مشاركة حركة حماس بقيادة األجهزة األمنية اذا      
التي وقعتها، غير واثقتـين     " فتح"المصرية جعل مصر التي صاغتها على ضوء الحوارات الفلسطينية، و         

أنها صيغة مناسبة إلنهاء االنقسام، لذلك فان عدم توقيع حركة حماس أزاح العـبء وألقـى المـسؤولية                  
على الورقة  " حماس"فلو وقعت   . عليها" حماس"تبار العسير فيما لو وقعت      عليها، وجنب الدخول في االخ    

المصرية، سيظهر على المأل أنها صيغة إلدارة االنقسام، وتشكل نوعا من االعتراف بعدم قدرة طـرف                
على إقصاء الطرف اآلخر، ليس إال أو أنها صيغة غير ممكنة التطبيق خصوصا فيما يتعلق ببند إجـراء                  

تأسيسا على ما تقدم إذا لم يتم سد الثغرات القائمـة بالورقـة             . وإعادة تشكيل منظمة التحرير     االنتخابات  
المصرية خصوصا بإضافة المضمون السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة، سـندخل فـي دهـاليز                

إن القفز عـن المـضمون      . التفسيرات المختلفة لتطبيقها والمحاصصة والمالحظات التي ال تنتهي عليها        
سياسي للمصالحة الوطنية، يعني أن الموقف من المفاوضات والمقاومة واالتفاقات وااللتزامات وموقـع             ال

السلطة في النظام السياسي الفلسطيني، وميثاق وبرنامج المنظمة وإعادة تـشكيلها والـشراكة الـسياسية               
ما إسـرائيل داسـت     والحقوق والحريات والمضمون االجتماعي للسلطة قد تم تأجيله إلى وقت الحق، بين           

بدباباتها وجرافاتها كل االتفاقات ولم تطبق التزاماتها وتقوم بأوسع حملة لتطبيق مخططاتهـا التوسـعية               
والعنصرية، وبينما االنتهاكات المنهجية لحقوق وحريات االنسان الفلسطيني متواصلة في الضفة وغـزة،             

 االن على الجوانب االجرائية مثل تـشكيل        والحوار الفلسطيني ينقطع حينا ويتواصل حينا اخر ويتمحور       
اللجان وموعد االنتخابات وصالحيات اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، أي على المحاصـصة وتقاسـم              

إن تشكيل اللجان ومهمانها أمور مهمة ولكن بعد االتفاق علـى األهـداف             . السلطة والوظائف والمكاسب  
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إن الذي أدى   . جب االتفاق عليها اوالً وقبل اي شيء آخر       وأشكال النضال وقواعد العمل المشترك التي ي      
إلى انهيار اتفاق مكة وسقوط حكومة الوحدة الوطنية أن برنامجها كان حمال أوجه، بحيث كان برنامجين                

الواردة في البرنامج عند الحديث عـن       " احترام"في برنامج واحد، وهذا ظهر حين تمسكت حماس بكلمة          
الواردة أيضا، وهذا سمح لـإلدارة األميركيـة        " االلتزام" بينما تمسكت فتح بكلمة      االتفاقيات مع اسرائيل،  

والمجتمع الدولي لرفع سالح الحصار والمقاطعة في وجه حكومة الوحدة الوطنية ما أدى إلى انهيارهـا                
أرادت " حماس"كما أن المحاصصة ساعدت كثيرا على هذا المصير، ألن          . بعد ثالثة أشهر على تشكيلها    

ن يكون لها فورا مدارء عامون ومسؤولون باألجهزة األمنية وموظفون في السلطة بنسبة موازيـة لمـا                 أ
فالسلطة تشكلت بسبب هـذ     ". حماس" حين فازت    2006منذ تأسيس السلطة حتى عام      " فتح"حصلت عليه   

ة سـاحقة مـن     ألن نسبة كبيرة من الموظفين، وأفراد األجهزة األمنية، وغالبي        " فتح"االمر بوصفها سلطة    
" حماس"لقد حاولت   . المدراء والمدراء العامين والوكالء وقادة وكوادر األجهزة األمنية تنتمي لحركة فتح          

 تعويض السنوات السابقة كلها فسعت إلى توظيـف أكبـر           2006في عام واحد بعد تشكيل حكومتها عام        
اً خطيـراً للديمقراطيـة يتـصور       أن هناك مفهوم  . عدد ممكن من المدراء والمدراء العامين والمسؤولين      

أصحابه أن من يحصل على األغلبية يحق له أن يتعامل مع السلطة كإقطاعية خاصة به بحيث يعين فيها                  
إن هذا المبدأ صحيح فقط بالنـسبة لتـشكيل وتوزيـع           . من يشاء بنسبة تعادل األغلبية التي حصل عليها       

إن التعيينات يجب أن تخضع لقانون الخدمـة        . ئفالمناصب الوزارية وال ينطبق إطالقا على بقية الوظا       
المدنية، ويجب مراجعة وتغيير نظام التعيينات العشوائية الذي رافق السلطة منذ بداية تأسيـسها، ونظـام            
التعيينات على أساس االنتماء السياسي الذي ظهر واضحا بعد االنقسام في الضفة الغربية وقطاع غـزة،                

إن إعادة تشكيل وبناء األجهـزة األمنيـة        . ل الوظيفي على خلفية سياسية    وأدى أيضا إلى نظام من الفص     
بعيدا عن الحزبية وعلى أساس عقيدة وطنية وبشكل مهني يعني أن كـل أعـضاء الفـصائل اذا ارادت                   

إن أية مصالحة يجب أن تقوم      . االستمرار او االنضواء في األجهزة األمنية عليها أن تستقيل من فصائلها          
اجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خصوصا في هذه المرحلـة             وتبنى في مو  

التي تمارس فيها الحكومة اإلسرائيلية الحالية أوسع وأشرس حملة لتهجير وتهويد وأسرلة القدس وبقيـة               
، وتواصل الحصار على قطاع غزة مـع        1948األراضي المحتلة وتشدد الخناق على شعبنا في أراضي         

ال يمكن تأجيل الموقف من المفاوضات التي       . كثيف االستعدادات والتهديدات بشن عدوان عسكري جديد      ت
وصلت منذ زمن بعيد إلى طريق مسدود، وأصبح اآلن حتى أبرز مؤيديها يتحدثون عن الخيارات البديلة،            

 سـتكون   بل البد من اتخاذ موقف فلسطيني موحد يحدد أسس ومرجعية المفاوضات التي تـضمن أنهـا               
مفاوضات مثمرة والتي ال يمكن المشاركة بالمفاوضات بدون توفيرها، وهي أسـس ال تكتفـي بوقـف                 
االستيطان وكل اإلجراءات االحتاللية بل تتضمن ضرورة الزام إسرائيل بمرجعيـة واضـحة وملزمـة               

لمفاوضـات  إن تأجيل االتفاق على ا    . للمفاوضات حتى تكون المفاوضات لتطبيقها وليس التفاوض حولها       
والمقاومة والسلطة واالتفاقات وااللتزامات والميثاق الوطني وبرنامج منظمة التحرير وضمان الحقـوق            
والحريات والمضمون االجتماعي والديمقراطي للسلطة يعني أن المصالحة اذا تحققت سـتكون شـكلية               

ذه المصالحة لن تتحقق    ومؤقتة، ونوعا من المحاصصة وتقاسم السلطة، وتخضع ألهداف تكتيكية، ومثل ه          
  !!وإذا تحققت لن تدوم

  2/11/2010، األيام، رام اهللا
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  محمد برهومة

، 2002بدأت مسألة حل السلطة الفلسطينية تثير جدالً في األوساط الفلسطينية واإلسرائيلية منذ ربيع عام               
ي اجتاحت عبرها القوات اإلسرائيلية مناطق الضفة الغربية التي كانت          الت» السور الواقي «أي إثر عملية    
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. أعادت انتشار جيشها خارجها قبل ذلك بأعوام على دفعات متتالية وضمن اتفاقات مع السلطة الفلسطينية              
/ 2(» يـديعوت أحرونـوت   «ولقد بحث الكاتب اإلسرائيلي يهودا ليطاني في مقال كتبه فـي صـحيفة              

الرئيس الفلسطيني  (ماذا يحصل إذا أعلن     «: مسألة، وطرح في مقاله سؤاالً أساسياً هو      هذه ال ) 10/2003
واعتبر ليطاني في مقاله أن مثل هذا الخيار        . »ياسر عرفات ذات صباح حل السلطة الفلسطينية؟      ) حينذاك

كل للجانـب   لماذا؟ يجيب ليطاني بالقول إن خياراً كهذا سيخلق مشا        . »السيناريو الكابوس «هو في الحقيقة    
الجيش اإلسرائيلي إلى البقاء في أراضي السلطة الفلسطينية لزمن غير          «اإلسرائيلي على رأسها اضطرار     

حماية رجال الحكم اإلسرائيلي الذين سـيتولون مـسؤولية         «محدد، ما يعني أن عليه أن يتحمل مسؤولية         
ووقوع أراضـي الـسلطة     . »...لدياتإدارة أجهزة التعليم واإلغاثة والمواصالت والمياه والكهرباء والب       

  . الفلسطينية تحت إدارة االحتالل سيتطلب تمويالً ربما يناهز الثالثة مليارات دوالر سنوياً
 -يرون أنه مع قيام الـسلطة الفلـسطينية صـار الـصراع الفلـسطيني               » حّل السلطة «القائلون بخيار   

ل، لذا فإن حل السلطة يعيد تعريف الواقـع         اإلسرائيلي وكأنه بين دولتين، وليس بين احتالل وشعب محت        
شعب وسلطة يقعان تحت االحتالل واالستيطان ومصادرة الحق فـي الحيـاة            : الفلسطيني الحالي كما هو   

ولقد أعلن الرئيس أبو مازن أخيراً أن األراضي الفلسطينية حالياً هي في الحقيقة تقـع               . بكرامة واستقالل 
هم الفلـسطينيون   ... اً، ألن من يقوم بإدارة األمن والتعليم والصحة       تحت االحتالل لكنه احتالل مريح جد     
إقامة الـسلطة الفلـسطينية     «ولقد قال صائب عريقات ذات مرة إن        . من دون أن يحصلوا على استقاللهم     

وهذا يدعم قول من    . »جرت للتوصل إلى حل الدولتين وليس لإلبقاء على إسرائيل مصدراً وحيداً للسلطة           
خياراً مطروحاً، لجهة أنه يعري إسرائيل أمام العالم، ويظهرها على حقيقتها كدولـة             » طةحّل الس «يرى  

محتلة، تريد عبر الحديث عن المفاوضات التغطية على احتاللها واستيطانها، ناهيك عن أن بقاء السلطة،               
 بعد انـسداد    زد على ذلك أن خيار حل السلطة إنما نشأ        . برأي هؤالء، تستغله إسرائيل لتحسين صورتها     

يعد خروجاً من مـأزق المفاوضـات       » الحل«أفق المفاوضات بسبب الممارسات اإلسرائيلية، وعليه فإن        
  . »المفاوضات خيار استراتيجي ووحيد«المتعثرة بل الفاشلة، وخروجاً من فكرة 

اوضات وفي مقابل من يرى أن خيار حل السلطة الفلسطينية أفضل رد على عنجهية إسرائيل وعبثية المف               
          كل ما يتردد عن خيار حل الـسلطة        «الجارية، يرى أمين عام السلطة الفلسطينية، الطيب عبدالرحيم، أن

ويرى محمـد دحـالن أن حـل        . »أو استقالة الرئيس عباس إنما هي تأويالت للنيل من معنويات شعبنا          
ويلفت . السلطة وقصفها السلطة مصلحة إسرائيلية أساساً، وقد سعتْ إسرائيل مرات عدة لتدمير مؤسسات            

دحالن إلى أن البحث عن البدائل المطروحة بعد رفض نتانياهو وقف االستيطان هو واجب على المجتمع                
  . الدولي أيضاً وليس على الجانب الفلسطيني فقط

أولهمـا  : وفي كل األحوال، فإن التفكير في مسألة البدائل والخيارات ال بد أن يرتكز على أساسين مهمين               
راف بأن المشكلة الذاتية األساسية للفلسطينيين هي في سوء إدارة قدراتهم وإمكاناتهم والتعاطي مـع               االعت

الظروف الذاتية والموضوعية بحكمة سياسية بعيداً من المناكفات الفصائلية والمبالغة فـي تقـدير القـوة                
ة الخيارات الفلـسطينية فيـه      وثانيهما اإلقرار بأن الملف الفلسطيني ملف إقليمي ودولي، وشرعي        . الذاتية

ومن هنا تأتي أهمية اإلجابة عن أسئلة جوهرية عنـد          . تخضع لهذا المحدد على األقل في المدى المتوسط       
إن حل السلطة يقتضي قبل اإلقدام عليه       : ، وعلى رأس هذه األسئلة    »حل السلطة الفلسطينية  «طرح خيار   

ملء الفراغ السياسي واإلداري واألمنـي الـذي        وجود مؤسسات وُأطر وطنية وبيئة موضوعية مناسبة ل       
سينجم عند حل السلطة، وهذا غائب في ظل تهميش منظمة التحرير وهشاشة البنى المؤسسية فيها وفـي                 

حـل  «ثـم إن خيـار   . »حماس«و » فتح«ظل االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي بين أهم فصيلين         
متعددة، فهل األطراف الفلسطينية وعلى رأسـها الـسلطة و          هو خيار مقاومة، بكل مستوياتها ال     » السلطة

مستعدة لهذا الخيار؟ وهل تم تهيئة الشعب الفلسطيني لمثل هذا الخيار؟ وهل هنـاك              » حماس«و  » فتح«
؟ هل تم التفكير ملياً بأن خيار حـل الـسلطة           ...استراتيجية موحدة لطبيعة هذه المقاومة وشكلها وأدواتها      
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بسبب حل األجهزة األمنية الفلسطينية، قد يتحول إلى انفالت يجر معضالت اجتماعيـة             يعني فراغاً أمنياً    
وسياسية في غياب التفكير االستراتيجي بأبعاد تبني هذا الخيار؟ ثم ماذا عن الدعم المادي واالقتـصادي                

ول السلطة  من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية وآالف موظفيها، في ظل إدراك أن هذا الدعم مشروط بقب              
نهج التسوية والمفاوضات؟ هل من استعداد حقيقي لهذا المآل؟ هل فعالً أن إسـرائيل سـتعود الحـتالل                  
أراضي السلطة الفلسطينية وتولي مسؤولية إدارتها مباشرة؟ من سيسيطر على المعابر الفلسطينية بعد حل              

ي والفعاليات الدولية؟ إن خيار حـل       السلطة، وكيف سيتم إيجاد آلية للتواصل السياسي مع العالم الخارج         
السلطة في ظل عنجهية االحتالل اإلسرائيلي ليس خياراً عبثياً بالتأكيد، لكنه سيصبح كذلك إن لم يعنِ هذا                 
الخيار اقتراباً من تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية، واقتراباً من إقامة دولة فلسطينية حقيقية، وهو مـا                

لحة والدعم العربي والدولي وغياب المشروع الوطني الـذي ينـال الدرجـة             لن يتحقق في غياب المصا    
الكافية من اإلجماع وااللتفاف الشعبي حوله في ظل مؤسسات وطنية ديموقراطية منتخبـة، بعيـدة مـن                 

  ?.الفساد والشللية واالستئثار بالسلطة
  2/11/2010، الحياة، لندن

  
   مع التاريخ والجغرافياالتطبيعفي ضرورة  .54

  ي هويديفهم
من غرائب زماننا وعجائبه أنه صار بمقدورنا أن نتعرف على معالم الرؤية اإلستراتيجية لبلد مثل تركيا،                

  !في حين يستشكل علينا ذلك بالنسبة لمصر، بحيث ال نعرف إلى أين نحن ذاهبون؟
)1(  

اليونـاني  قبل أسبوعين كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في أثينا وطرح على نظيـره                
لماذا ال نعيد النظر في عالقات بلدينا بحيث يتحول التنافس بينهما من مباراة لكرة الـسلة                : السؤال التالي 

كان أردوغان يتحدث عن تفكيك بعض العقد التي تحكم عالقـات الجـارين،             . إلى مباراة للكرة الطائرة؟   
ان إلى إقامة منطقة عازلة بينهما، كمـا        بحيث يكفان عن تدافع األكتاف بينهما كما في كرة السلة، ويتجه          

  .في الشبكة التي تفصل بين الالعبين في لعبة الكرة الطائرة
االقتراح استهدف تخفيف التوتر العسكري المستمر بين البلدين وتذويب بقايا الصراع القائم بينهمـا منـذ                

نمـوذج تطبيقـي للموقـف      وهو  . سنوات الدولة العثمانية وحتى بعد قيام الجمهورية في القرن الماضي         
، التي أصبحت تعد    »زيزو مشاكل «المبدئي الداعي إلى طي صفحة المشاكل مع الجيران، اهتداء بسياسة           

ذلك أن ثمة خالفا بين تركيا واليونان       . حجر الزاوية في السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية        
فاصل بين البلدين، وهو يتصاعد بين الحين واآلخر        حول الحدود البحرية والجوية والبرية في بحر إيجه ال        

بسبب المناورات العسكرية المستمرة لمقاتالت البلدين، األمر الذي يكلفهما مبالغ طائلة واشتباكا دبلوماسيا             
ولحل ذلك اإلشكال حمل أردوغان معه حزمة من المقترحات التي دعت إلى تـرك مـسافة أو                 . مستمرا

  .ة والمتنازع عليها بين البلدينمساحة بين الحدود المقترح
ألن ما يهمنا هو الفكرة األساسية في الموضـوع         . ثمة تفاصيل للمقترحات التركية ال مجال للخوض فيها       

كانت تلك زيارته الثانية إلى أثينا خالل خمـسة         (التي تمثلت في اإللحاح على تهدئة المحيط اإلستراتيجي         
  . تركيا دولة صانعة للسياسات وليست طرفا في المشكالتوالهدف المرتجى من ذلك أن تصبح ). أشهر

)2(  
خالل شهر أكتوبر المنقضي تالحقت إشارات أخرى محملة بالـدالالت التـي ترسـم معـالم الرؤيـة                  

  :من تلك اإلشارات ما يلي. اإلستراتيجية وأهدافها المتوخاة
كية، والتي تصنف في أدبيـات      عقد مؤتمر في اسطنبول لدول آسيا الوسطى التي تتحدث اللهجات التر          * 

وهى التي تتـوزع بـين آسـيا     . »العالم التركي «الجغرافيا السياسية بحسبانها تنتسب لغويا وتاريخيا إلى        
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 مليون نسمة يعيشون فوق مـساحة مـن         250الوسطى والقوقاز والبلقان، وتمثل كتلة بشرية تصل إلى         
تمر اثنتان من دول آسـيا الوسـطى همـا          غابت عن المؤ  .  مليون كيلو متر مربع    11األرض تصل إلى    

أوزبكستان وطاجكستان، لكن ذلك لم يغير من الرسالة التي لخصها الرئيس التركي عبداهللا جول حين قال                
تستطيع أن تتصور الخالصات التي انتهى إليها المؤتمر والتي ركزت          . »إننا ست دول ولكننا أمة واحدة     «

). لى اعتبار الثالث من أكتوبر من كل عـام يـوم اللغـة التركيـة              اتفقوا ع (على تعميق الروابط الثقافية     
  .والسعي إلى تحقيق التكامل االقتصادي من خالل المشروعات المشتركة

عقد القمة التركية الخليجية بالكويت، الذي يعد اللقاء االستراتيجي الثالث بين الطـرفين خـالل سـت                 * 
أمن الخليج واعتبار استقرار ذلك األمن داخال في إطـار     وهو ما تعتبره تركيا إسهاما في تعزيز        . سنوات

األمن اإلقليمي وصلته وثيقة بالعمق اإلستراتيجي لتركيا، وهذه اللقاءات استصحبت عقدها سلـسلة مـن               
التفاهمات واالتفاقات التجارية، التي تخدم المصالح المشتركة وتعد تجاوزا للفكرة التقليدية التي طرحـت              

، وإذا أضـفت إلـى      »المياه التركية مقابل النفط العربـي     «ان، وتحدثت عن معادلة     منذ عقدين من الزم   
الجسور التركية الممتدة إلى الخليج، تلك الخطوات التي اتخذت إللغاء تأشيرات الدخول بين تركيا وخمس               

ل ، فستدرك أن انفتاح أنقرة على الشرق وص       )سوريا ولبنان واألردن والعراق وليبيا    (دول عربية أخرى    
  .إلى مدى لم يخطر على بال أحد من قبل

 رجل أعمال قدموا    3200عقد المؤتمر الرابع عشر لرجال األعمال في العالم اإلسالمي، الذي اشترك فيه             
وشـهده رئـيس   .  وزيرا يمثلون تلـك الـدول  32إلى اسطنبول من أطراف ذلك العالم، كما اشترك فيه    

شه عقد مؤتمر لرجال األعمال الفلسطينيين اشترك فيـه         وعلى هام . الجمهورية التركي ورئيس الوزراء   
األمر الذي يعطي انطباعا مباشرا بقوة الحضور االقتـصادي لتركيـا فـي العـالم               .  شخص مهم  300

اإلسالمي، الذي بات يحتل موقعا متقدما في أولويات اإلستراتيجية المرسومة، يـدل علـى أن الـسياسة                 
فقد أدى  . تباره حجر الزاوية في عالقتها بالعالم العربي واإلسالمي       التركية تركز على تبادل المصالح باع     

 2002ذلك إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعالم العربي ألكثر من أربع مرات منذ سنة                 
  . مليارا20 مليار دوالر، نصيب مجلس التعاون الخليجي منها 50وحتى العام الحالي، بحيث تجاوز 

ذلك أنها باعتبارها عضوا في حلف األطلنطي طلـب         . لشهر واجهت تركيا موقفا دقيقا    وفي منتصف ا  * 
وهى منظومة دفاعية أمريكية موجهة ضد      . منها المشاركة في مشروع الحلف للدرع المضادة للصواريخ       

وقد تحفظت أنقـرة علـى   .. 2015إيران، تبناها حلف األطلنطي ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ في عام   
ورغم أن األمر يفترض أن يحسم قبل اجتمـاع         . خطوة ألنها ال تعتبر إيران عدوا يجب التحسب له        هذه ال 
، إال أن مسؤوال تركيا قال إن بالده حريصة         ) نوفمبر 20 و 19في  (في لشبونة بعد أسبوعين     » الناتو«قمة  

ركـي المتـردد    وهذا الموقـف الت   . على تأمين وحماية أراضيها كلها، وليس فقط تلك القريبة من إيران          
  . اعتبرته دوائر عدة نوعا من التمرد على الهيمنة األمريكية

)3(  
  :شاءت المقادير أن يختتم المشهد بحدثين وثيقي الصلة بالمؤشرات سابقة الذكر، هما

أن مجلس األمن القومي التركي، أعلى هيئة استشارية في البالد أدخل تعديالت جوهرية على تعريف               * 
 والخارجية، وصفت بأنها األضخم واألشمل في وثيقة األمن القومي التركي منذ حقبـة              المخاطر الداخلية 

وتتضمن تحديدا للرؤية اإلستراتيجية للنظام     . »الكتاب األحمر «وهذه الوثيقة تعرف باسم     . الحرب الباردة 
ات الدينية من   وبمقتضى التعديل الجديد تم إخراج الجماع     . القائم إزاء مختلف الملفات الداخلية والخارجية     

وتهمـة سياسـية يعاقـب      » رجعية«خانة التهديد الداخلي، وكانت أنشطة تلك الجماعات تعد قبل التعديل           
واكتفى التعديل بحصر التهديد الداخلي في األحزاب اليسارية الثوريـة   . القانون كل من يثبت انتسابه إليها     

وإزاء ذلك أصبح من حق الجماعات الدينية       . عنفوالكردية االنفصالية والدينية المتطرفة التي تلجأ إلى ال       
  .أن تمارس أنشطتها العادية طالما أنها ظلت بعيدة عن التطرف والعنف
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. من ناحية أخرى اعتبرت الوثيقة أن التخطيط النقالب عسكري أو السعي إليه بمثابة تهديد لألمن القومي               
  .ين الذين اتهموا في القضايا االنقالبيةوهو ما يعزز موقف الحكومة في اتجاهها إلى محاكمة العسكري

ووضـعت  . فيما يخص التهديد الخارجي، فإن الوثيقة أخرجت إيران وروسيا وسوريا من خانـة العـدو              
وتلك خطوة أزالـت تمامـا آثـار        . روسيا وسوريا في مرتبة الدول التي يجمعها مع تركيا تعاون وثيق          

 االنتباه أن التعديالت الجديدة اعتبرت الـسالح النـووي          في الوقت ذاته أثار   . الحرب الباردة من الوثيقة   
وفي الوقت ذاته شددت على ضرورة إخضاع البرنـامج         . اإلسرائيلي تهديدا حقيقيا لألمن القومي التركي     

، حيث اعتبرت الوثيقة أن امتالك إيران للسالح النووي ـــ إذا مـا              ”للمتابعة الحثيثة “النووي اإليراني   
  . يخل بالتوازن اإلستراتيجي في المنطقةتحقق ــ من شأنه أن

الحدث الثاني أن الدكتور أحمد داود أوغلو مهندس السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنميـة               * 
العمـق  «طبعة عربية منقحـة لكتابـه       ) عن مركز الجزيرة للدراسات   (صدرت له في األسبوع الماضي      

وهـو الكتـاب الـذي ينظـر        . ها في الساحة الدوليـة    الذي تحدث عن موقع تركيا ودور     » اإلستراتيجي
 طبعة، كما أنه ترجم إلى عـدة        50، وقد صدر حتى اآلن في       )ما بعد الكمالية  (للجمهورية التركية الثانية    

  .لغات
و من األفكار المحورية التي وردت فيه أن التاريخ والجغرافيا يمثالن العنصرين األساسيين اللذين تبنـى                

وفـي  . وهما ثابتان، في حين أن المتغير الذي يجب العمل عليه هو كيفية قراءتهما            . جيةعليهما اإلستراتي 
حيث لم يكن   . رأيه أن تركيا انتزعت عنوة من محيطها بعد الحكم العثماني وخالل سنوات الحرب الباردة             
.  الـسوفييتي  من الطبيعي أن توجد تركيا المنتمية إلى حلف الناتو على حدود سوريا المتحالفة مع االتحاد              

  .وهو أيضا حال تركيا مع العراق وكذلك مع جورجيا وبلغاريا
في رأيه أيضا أنه ال نهوض لتركيا دون أن تتواصل مع عمقها اإلستراتيجي الذي يمتد باتجاه العـالمين                  

أي أن عليها أن تمتد غربا كما تمتد شـرقا          . العربي اإلسالمي والقوقاز وأرمينيا وإيران، وأيضا أوروبا      
وتركيا حين  . وهو ما تؤهله لها حدودها المتعددة وهويتها المركبة بين آسيا وأوروبا          . في كل االتجاهات  و

، بمعنى أن تسير فـي االتجـاه        »تطبيع التاريخ «تتصالح مع جيرانها فإنها تستثمر الجغرافيا وصوال إلى         
  .الطبيعي لألمور وليس على العكس من المعطيات الحاضرة

ة لالنتباه في الكتاب أن الدكتور أوغلو ال يرى أن العالقة بين تركيا وإسرائيل حققـت                من األفكار المثير  
إيجابية تذكر، وإنما كان تأثيرها سلبيا ألنها همشت تركيا وأبعدتها عن لعب دورها األساسي في المنطقة،                

في رأيـه أكثـر     أما العالقة مع إيران فهي      . خصوصا أن تلك العالقة لم تسهم في تحقيق السالم المنشود         
  . أهمية بل هي جوهرية لتركيا من أكثر من زاوية، األمر الذي يستدعي تنسيقا دائما بين البلدين

)4(  
الذي يقرأ الوقائع والمشاهد التي تحدث على األرض، ويتابع متغيرات وثيقة األمن القومي، واألفكار التي               

ما وخطوطا واحدة، إذ يجد المرء نفسه بإزاء        طرحها الدكتور أوغلو في كتابه، يدرك أن هناك سياقا مفهو         
إرادة مستقلة لقيادة امتلكت رؤية واضحة، وضعت المصالح العليا للبلد ودوره في المقام األول، واهتدت               

  .في ذلك بسياسة التطبيع مع التاريخ والجغرافيا
تي تعيش في ظـل     ال يستطيع المرء أن يطالع هذه الصورة دون أن يقارنها بما يحدث في مصر اآلن، ال               

. األمر الذي يحير كل من يحاول أن يتعرف على معـالم رؤيتهـا اإلسـتراتيجية              . الاليقين والالمشروع 
ثم إن موقفها غير واضـح      . فمستقبل الحكم في مصر محاط بالغموض وتذهب فيه التكهنات مذاهب شتى          

وفي حـين أن    ). الخط مؤخرا االنتماء المتوسطي دخل على     (سواء في انتمائها العربي ودورها األفريقي       
تركيا فرقت في النشاط الديني بين ما هو سلمي وما هو متطرف ويلجأ إلى العنف، فـإن هـذه التفرقـة                     

بنفس القدر، فالموقف غير واضح إزاء انفصال جنوب الـسودان،          . ليست معتمدة وال واضحة في مصر     
دى بعضنا استغرابا لدخول مـصر فـي        وقد أب . وال إزاء القضية الفلسطينية أو سوريا ناهيك عن إيران        
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، في حين أن نسبة غير قليلـة مـن        )المستشار طارق البشري  (تحالف استراتيجي مع العدو اإلستراتيجي      
وهل صحيح أن إسرائيل أقرب إلينـا مـن         . الناس لم تعد تعرف بالضبط من هو الصديق ومن هو العدو          
  .هدد من إيران وليس من إسرائيل؟سوريا؟، وهل صحيح أن العالم العربي والخليج تحديدا م

األسئلة كثيرة في شأن الرؤية اإلستراتيجية، حيث ال يعرف أغلبنا معالمها، في حين أن بعضنا يتساءلون                
لكن القدر الثابت أن توفر اإلرادة المستقلة يعـد مفتاحـا مهمـا    . عما إذا كانت تلك الرؤية موجودة أم ال     

فيا، بمعنى االتساق مع الثقل التاريخي وإدراك عبقرية المكان وذلـك     لتطبيع العالقات مع التاريخ والجغرا    
وفي ظل غياب الرؤية المنشودة انقلبت اآلية، بحيث وجدنا         . التطبيع المنشود ال يتم في غياب الديمقراطية      

  .أنفسنا قد تورطنا في التطبيع مع إسرائيل، وأدرنا ظهورنا تلقائيا للتطبيع مع التاريخ والجغرافيا
  2/11/2010، رق، الدوحةالش
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