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   تمنع فياض من المشاركة في احتفال تعبيد شارع في ضواحي القدس الشرقية"إسرائيل" .1
رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض من المـشاركة فـي احتفـال             منعت إسرائيل    :أ ف ب   - رام اهللا 

االنتهاء من تعبيد شارع في ضواحي القدس الشرقية المحتلة حيث تحظر السلطات اإلسرائيلية أي نـشاط        
القدس بضواحيها أراض محتلة ولن تكـون إال عاصـمة الدولـة            «فلسطيني رسمي، فيما أكد فياض أن       

علـى رغـم قـرار      ) لدى الفلسطينيين (انتصار إرادة الحياة والعدالة     «اً على   ، مشدد »الفلسطينية المستقلة 
  .»االحتالل

وأقام الجيش اإلسرائيلي منذ الصباح الباكر، وفي شكل غير مسبوق، حاجزاً عـسكرياً علـى المـدخل                 
  .المؤدي الى ضاحية السالم كان يمنع أي فلسطيني من غير سكان المنطقة من الوصول إليها

كان هناك قرار من قبل     « للصحافيين، خالل احتفال بترميم مدرسة في ضاحية الرام القريبة           وقال فياض 
بمنـع مـشاركة الـسلطة      ) بنيامين نتانياهو (السلطات اإلسرائيلية صادر عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي        

  .»الفلسطينية وبالتالي مشاركتي في احتفال االنتهاء من تعبيد شارع في ضاحية السالم
حاول فياض التوجه الى ضاحية السالم، واكتفى بالمشاركة في احتفال االنتهاء من ترميم مدرسة في               ولم ي 

لسنا هنا في سياق إثارة قصة إعالمية، وسـكان ضـاحية الـسالم             «: وأضاف فياض . بلدة الرام القريبة  
  .»احتفلوا بتعبيد الشارع، وما يهمنا هو الجوهر، ولم نتوقع شيئاً آخر من االحتالل

كان صدر ليل االثنين قرار عن مكتب نتانياهو قضى بمنع مشاركة السلطة الفلسطينية في أي احتفـال                 و
  . في ضواحي مدينة القدس

  3/11/2010الحياة، لندن، 
  

  عباس يهرب من استحقاقات السالم باتجاه المصالحة وشرعنة حماس وحمايتها :االذاعة اإلسرائيلية .2
الحتالل االسرائيلي عن مصادر سياسية في القدس المحتلة قولها ان  نقلت اذاعة جيش ا:القدس المحتلة

الرئيس الفلسطيني عباس يحاول الهروب من استحقاقات عملية السالم باتجاه المصالحة مع حركة حماس 
والذي سيترك اثارا خطيرة على الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ومدى التعاون بينهما في مجاالت 

  .مختلفة
مصادر ان الرئيس عباس يحاول مرة اخرى شرعنة حركة حماس وحمايتها في ظل تصاعد وزعمت ال

قوتها وزيادة تهديدات االذرع االيرانية الصادرة من قطاع غزة والتي تتمثل بحركتي حماس والجهاد 
  .االسالمي 

ب اال ننسى يج"واتهمت المصادر المملكة السعودية بمحاولة التقريب بين السلطة وحماس منوهة الى انه 
ان السعودية هي مصدرة كبيرة لالرهاب االسالمي وافكاره المتطرفة وانها ال ترغب في تدمير حماس 

  ".وتصر على بقاءها السياسي والمادي في قطاع غزة
  3/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
 األمنيةلقاء دمشق سيركز على تشكيل لجنة لإلشراف على إعادة بناء األجهزة : إسماعيل األشقر .3

من الداخل، أن الجلسة " حماس"أكد النائب إسماعيل األشقر، رئيس الوفد لحركة المقاومة اإلسالمية :غزة 
في دمشق ستكون للتوافق على تشكيل اللجنة األمنية المشتركة والتي " فتح"القادمة بينهم وبين حركة 

 .ستشرف على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية
الجاري، وذلك بعد ) نوفمبر( تشرين ثاني 9في " فتح"و" حماس"المقرر أن تعقد الجلسة بين وفدي ومن 

 ".تأجيلها ألسبوعين، العتراض حركة فتح على مكان عقدها
إن الجلسة ستركز على الملف األمني، ونحن سنستمع إلخواننا في حركة ": "قدس برس"وقال األشقر لـ

س التوافق في تشكيل اللجان سواء كانت اللجنة االنتخابية، أو اللجنة في هذا الموضوع، واألسا" فتح"
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األمنية، أما أن نفتح الملف األمني للحديث، فهذا غير مطروح، فالورقة المصرية كانت واضحة في هذا 
 ".األمر وعلينا تنفيذ ما جاء بها

واليات المتحدة األمريكية وأكد أنهم ال يلتفتون إلى التسريبات اإلعالمية حول عدم موافقة مصر وال
 .أي مسؤولية أمنية" حماس"وإسرائيل على تولي 

التسريبات اإلعالمية نحن ال نلتف إليها، الذي يعننا ما "وقال رئيس لجنة األمن في المجلس التشريعي 
إن الملف األمني جاهز وال "مضيفا ". فتح"كتب في الورقة المصرية، بأن يلتزم بها كل األطراف نحن و

تاج نقاش، والنقاش في دمشق سيكون حول التوافق على تشكيل اللجنة األمنية التي ستشرف على بناء يح
وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية، والتنفيذ بعد ذلك البد أن يكون بالتوافق، ونحن معنيون أن تكون 

 ".األمور واضحة وجلية، حتى ال تحدث بعض العقبات في التنفيذ
ل كيف تطلبون االلتزام بما جاء في الورقة المصرية حول الملف األمني وأنتم أصال وفي رده على سؤا

نحن غير معترضين على الورقة المصرية، بالنسبة لنا مقبولة، "لم توقعوا على هذه الورقة أجاب األشقر 
ث لبس وكتبناها بأيدينا، ولكن في بعض القضايا التي حصل بها تغييرات البد من توضحيها، حتى ال يحد

 . ، حسب تعبيره"في الموضوع
إن الورقة المصرية واضحة تتحدث أن شعبنا الفلسطيني يعيش تحت االحتالل، وأن "وقال األشقر 

المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وكذلك تؤكد على تحريم االعتقال السياسي، وتعتبر أن التخابر 
هذا األمر ملزم للجميع باعتبار "مضيفا ". ها القانونوإعطاء المعلومات للعدو هو خيانة وطنية يعاقب علي

ائيل هي ليس عدونا فهذا أمر التخابر مع العدو خيانة، فإسرائيل هي العدو، ولكن من ال يعتبر أن إسر
  ."آخر

  3/11/2010قدس برس، لندن، 
  

  عن البرلمانيين" رفع الظلم"دويك يقترح إقامة هيئة دولية لـ  .4
مجلس "لماني والسياسي األوروبي، الذي يزور الضفة الغربية المحتلة بمبادرة من تلقى الوفد البر: الخليل

، اقتراحاً إلنشاء جمعية دولية تُعنى برفع الظلم عن البرلمانيين حول " األوروبية–العالقات الفلسطينية 
 مشيراً إلى أنه العالم، ال سيما نواب الشعب الفلسطيني الذين يجري اعتقالهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي،

 .سيدرس الفكرة
، برئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور )جنوب الضفة(فقد التقى الوفد، خالل زيارته مدينة الخليل 

عزيز دويك، وبحث معه العديد من القضايا، ال سيما المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في كل أماكن 
 .اخليةتواجده، كما تطرق إلى جهود المصالحة الد

وقال الوفد األوروبي، الذي ضم نواباً وسياسيين من سويسرا وبولندا وبريطانيا والبرتغال واسكتلندا، إنه 
عايش عن قرب حجم هذه المعاناة وحالة الظلم التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خالل تنقله بين 

ى مدى الصعوبة التي اعترضت الوفد الحواجز التي تفصل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيراً إل
 .للوصول إلى مدينة الخليل، والتي مكث فيها قرابة خمس ساعات

وأشار دويك إلى نواب الشعب الفلسطيني حملوا الوفد رسالة لينقلها إلى المجتمع األوروبي والغربي، 
 يقع على الشعب القيام بخطوات عملية بعيداً عن الخطب العصماء، لرفع الظلم والقهر الذي"بضرورة 

 ".الفلسطيني ونوابه المنتخبين، سواء اعتقال أو إبعاد ومالحقة
وطالب الوفد بضرورة إنشاء محكمة برلمانية دولية تهتم بالدفاع عن نواب الشعوب المنتخبين، ألي شكل 

 أن فإن لم يكن هناك محكمة، فنطالب بإيجاد مظلمة جامعة تضم جميع النواب، مقترحاً"من أشكال الظلم، 
 . ، لتضمن نواباً كل الشعوب، وتسعي لرفع الظلم والقهر أينما وجد"نواب بال حدود"يكون اسمها 

  2/11/2010قدس برس، 
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  جدوى من المفاوضات والخيار الفلسطيني يجب أن يكون نحو اعالن الدولة ال: حنا عميرة .5

رير الفلسطينية عن حزب الشعب قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح:  هيام حسان-لندن 
الفلسطيني ان تنامي الطبقة المتوسطة في اسرائيل بات معتمداً على االستيطان الى حد كبير، كما أن 
االستيطان لم يعد تطبيقاً عملياً أليديولوجيا متطرفة وحسب بل انه تحول الى صناعة يستفيد منها أطراف 

ائيل وتمسكها به رغم كل االعتراضات الدولية عدة في اسرائيل، األمر الذي يفسر حرص اسر
  . واالقليمية

وأعرب عن استيائه من المصير الذي آلت اليه المفاوضات مع االسرائيليين بعد انقضاء نحو عقدين 
عليها، موضحاً أن حزبه ال يعارض المفاوضات من حيث المبدأ ولكنه يعارض النهج الذي تسير عليه 

ير النزيهة، ومعتبراً أن المفاوضات هي مفاوضات اسرائيلية أمريكية في في ظل الوساطة األمريكية غ
  . المقام األول وليست اسرائيلية فلسطينية

وأعرب عن استغرابه من األطراف الفلسطينية التي ما تزال تعول على الدور األمريكي الذي يدعم 
ت الذي يجري فيه تصوير ايران المخططات االسرائيلية في دولة ذات حدود مؤقتة للفلسطينيين في الوق

  . كمصدر رئيس النعدام االستقرار في المنطقة وليس الممارسات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
ولفت الى أن معظم األطر القيادية الفلسطينية باتت على قناعة تامة بعبثية المفاوضات وضرورة اعادة 

يقترح البعض، وأن هناك نقاشاً جدياً يدور في الوقت النظر في دور السلطة الوطنية بدالً من حلها كما 
الراهن حول ضرورة اعالن الدولة الفلسطينية من طرف واحد ومطالبة المجتمع الدولي االعتراف بها 
كسبيل للخالص من حلقة المفاوضات المفرغة وانسداد أفق الحل مع الجانب االسرائيلي من خالل 

  . النقاش
  3/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  ماليين دوالر عن كل كتيبةعشرة  مشروع دايتون يكلف :الطيراوي .6

 كشف اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئـيس مجلـس              : خاص معا  -قلقيلية  
امناء االكاديمية الفلسطينية للعلوم االمنية ان التدريب الذي كان يتلقاه افراد االمـن الفلـسطيني خـارج                 

فـي  , ن خالل مشروع الجنرال االمريكي دايتون كان يكلف عشرة مليون دوالر عن كل كتيبة             فلسطين م 
  . الف دوالر كانت ستكلف السلطة لو جرى التدريب داخل االكاديمية للعلوم االمنية في اريحا300مقابل 

ت التـي مـن     وبين الطيراوي انه تتوفر لدى السلطة الوطنية في االكاديمية االمنية االمكانيات والطاقـا            
  .الممكن ان تدرب افضل بكثير او حتى على نفس المستوى في التدريب الذي يتم في الخارج

السلطة الفلسطينية بحاجة لتدريب مدربين في الخارج ال تدريب طالب او افـراد مـن االجهـزة                 ": وقال
  " .االمنية

اعية ان هذا ال يعنـي اننـا        واضاف الطيراوي خالل برنامج في دائرة الضوء الذي تنتجه شبكة معا االذ           
لسنا بحاجة لخبرات من الخارج من اجل التدريب على دورات تخصصية للضباط الفلـسطينيين خـالل                

  ."االموال المقدمة للسلطة الوطنيةتلقيهم التعليم لمدة اربع سنوات في االكاديمية ما سيوفر الوقت والمال و
  3/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
   مصرة على االستيطان "إسرائيل"إشارات أمريكية مشجعة وال : ردينة أبو .7

قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسـمي باسـم الرئاسـة الفلـسطينية             : وكاالت -أحمد ربيع  -مراد فتحي 
للصحفيين أمس الثالثاء أن جولة المحادثات التي بدأها الرئيس محمود عباس مع أميـر دولـة الكويـت                  
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ة الكويتية تأتي استكماال لجولة سابقة كان قد قام بها عباس في عدد مـن            الشيخ صباح األحمد في العاصم    
  .الدول العربية الشهر الماضي

وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس عباس سيجري خالل جولته هذه مشاورات مع القادة والمـسؤولين فـي       
ـ             ى المـستجدات   هذه الدول بشأن المفاوضات مع إسرائيل والتي ترفض وقف االستيطان وإلطالعهم عل

موضحا أن الدول العربية اتفقت في القمة التي عقدت في سرت مؤخرا على بلـورة موقـف     . الفلسطينية
عربي محدد نهاية هذا الشهر من الموقف اإلسرائيلي الرافض للتعاطي مع شروط عملية الـسالم التـي                 

  .يمكن أن تؤدي إلى نجاحها
رفض وحتى هذه اللحظة تجميد االسـتيطان فـي الـضفة    واتهم أبو ردينة في تصريحاته إسرائيل بأنها ت 

وقال أنه لم تبرز أي إشارات مشجعة بشأن تغيير في موقف إسرائيل لوقف االسـتيطان               . الغربية المحتلة 
أو بنجاح الواليات المتحدة في إقناعها بوقف االستيطان وبالتالي ال بد أن تكون هناك مشاورات عربيـة                 

  . لقادمةمكثفة في األيام القريبة ا
وأضاف أبو ردينة نحن ال زلنا بانتظار الرد األمريكي بشأن ما هو مطلوب من إسرائيل ونتوقع أن نستلم                  
ردا منهم قبل العاشر من الشهر الجاري وبعدها سيجرى دعوة لجنة المتابعة العربية كما تم االتفاق فـي                  

  . قمة سرت التخاذ موقف بعد تسلم هذا الرد
األنباء التي أوردتها وسائل إعالم إسرائيلية مؤخرا والتـي زعمـت أن الـرئيس              ونفى أبو ردينة صحة     

وأوضـح أن   . عباس سيحل السلطة الفلسطينية ويقدم استقالته من الرئاسة إذا لم تجمد إسرائيل االستيطان            
الرئيس عباس لم يعلن عن هذا األمر مضيفا أن القمة العربية التي عقدت في سرت أبلغت بـأن هنـاك                    

وأشار إلى أن من بين هذه      . ات عدة سيجري عرضها على الجانب العربي إذا لم يتوقف االستيطان          خيار
الخيارات والتي ستعرض على الجانب العربي الذهاب إلى مجلس األمن الدولي لنرى ماذا سيحصل هناك               

  .ومن ثم ستكون الخطوات متتالية بمعنى إذا لم نصل إلى حل ستكون الخيارات األخرى مفتوحة
  3/11/2010الشرق، الدوحة، 

  
  "بلفور"تحمل بريطانيا مسؤولية وعد " منظمة التحرير" .8

وعد "حملت منظمة التحرير الفلسطينية بريطانيا المسؤولية السياسية واألخالقية عن تداعيات : رام اهللا
 .1948ولجوء الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه ودياره في عام " بلفور

، بمناسبة "قدس برس"الالجئين في المنظمة زكريا األغا في بيان صحفي تلقته وقال رئيس دائرة شؤون 
من كل عام، إن ) نوفمبر(التي تصادف الثاني من تشرين ثاني " وعد بلفور"الذكرى الثالثة والتسعين لـ 

ثل ما ألم بالشعب الفلسطيني من أذى ولجوء كان نتاجاً لوعد بلفور المشؤوم الذي أعطته بريطانيا في م"
 ". لليهود إلنشاء وطن قوي لهم على أرض فلسطين1917هذا اليوم من عام 

وعد بلفور ال يزال مداناً من قبل الشعب الفلسطيني وسيبقى مرفوضا ألنه وعد صدر من "وأضاف أن 
جهة ال تمتلك األرض وأعطته لمن ال يستحق، مشددا على أن  هذا الوعد مخالف لكافة األعراف 

ة ولمبادئ حقوق اإلنسان وما ترتب على هذا الوعد فهو غير شرعي وغير مقبول لدى والمواثيق الدولي
 ".شعبنا

وشدد على ضرورة أن تقوم بريطانيا بتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة 
 الشعب باعتبارها الدولة األولى المسئولة عن مأساته واالعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبته بحق"

الفلسطيني عندما مكنت اليهود من خالل وعدها المشئوم من االستيالء على األرض الفلسطينية إلقامة 
 ".دولتهم 

  3/11/2010قدس برس، 
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  تطالب بريطانيا بتقديم اعتذار للفلسطينيين في ذكرى بلفورالحكومة في غزة  .9
يطانية بتقـديم االعتـذار للفلـسطينيين       طالبت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة أمس الحكومة البر         

وتعويضهم وذلك في الذكرى الثالثة والتسعين لوعد بلفور الذي منح اليهود وعداً بإنشاء وطن قومي فـي                 
  .فلسطين

 كان يوماً مـشهوداً فـي تـاريخ الـشعب           1917الثاني من نوفمبر    " وقالت وزارة الثقافة في الحكومة      
عامة، هذا التاريخ المشؤوم يوم أن أعلن وزير خارجيـة بريطانيـا            الفلسطيني خاصة والمنطقة العربية     

والذي أصدر وعداً لليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وعداً ظالماً ممن ال              ) اللورد بلفور (السابق  
  ".يملك لمن ال يستحق

  3/11/2010الشرق، الدوحة، 
  

  فة الغربية تحظر على وزير فلسطيني سابق دخول قريته في الض"إسرائيل" .10
 قال وزير فلسطيني سابق يوم الثالثاء انه سيتوجه الى محكمة العـدل العليـا               : علي صوافطة  -رام اهللا   

االسرائيلية والمؤسسات الدولية البطال قرار للحكومة االسرائيلية بابعاده عن قريته برطعة الشرقية فـي              
  .الضفة الغربية

مة الفلسطينية التي شكلتها حركة المقاومة االسـالمية        وقال وصفي قبها وزير االسرى السابق في الحكو       
 بعد فوزها في االنتخابات التشريعية لرويترز عبر الهاتف من مدينة جنـين شـمال               2006عام  ) حماس(

  ."انا االن في مدينة جنين ابعدوني عن القرية عن برطعة الشرقية التي هي داخل الجدار"الضفة الغربية 
ه من السجن قبل خمسة اشهر بعد ان امضى ثالث سنوات بـدون محاكمـة               وأضاف قبها الذي افرج عن    

سألتقي غدا مندوبين من الصليب االحمر الدولي وسأسلمهم رسالة حول ما جرى معي كما انني ساتوجه                "
وفي حال لم احقق نتيجة ساتوجه الى المفوضية الـسامية لحقـوق            ) االسرائيلية(الى محكمة العدل العليا     

  ."مم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان في اوروبااالنسان في اال
هذا قرار ال اخالقي ال انساني ال قانوني ال يوجد قانون يعطي            "وذكر قبها انه رد على قائد المنطقة قائال         

الحق الي شخص ان يبعد اي شخص عن مكان اقامته عن سكنه وبين اهله لدي منزل خاص في برطعة                   
  ."بيانات هويتي منذ وجدت في برطعة باي حق ياتي هذا القرار التعسفيامي وابي اقاربي هناك لم اغير 

ابعاد داخل الوطن كما يبعد من الضفة الى غـزة انـا تـم              "واضاف ان قرار منعه من دخول القرية هو         
هذه سياسة اسرائيلية جديدة البعاد الناس عن بعض المواقـع          "وتابع قائال    ."ابعادي من القرية الى المدينة    

  ."عات بهذه الصورةوالتجم
 2/10/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  المقاومة هي الخيار الحقيقي: "نيوزويك" في حوار مع مشعل .11

 54تثير القليل من الشخصيات في الشرق األوسط الجدل بقدر ما يفعل خالد مشعل؛ زعيم حماس البالغ 
بينما يعتبره . ة القومية الراديكاليةوبالنسبة للعديد من الفلسطينيين، يجسد مشعل النزع. سنة من العمر

وفي محاولة الغتياله في العام . اإلسرائيليون مهندس التفجيرات االنتحارية الدموية وهجمات الصواريخ
لكنه نجا، وارتقى في . ، قامت االستخبارات اإلسرائيلية بحقنه بعقار شال لألعصاب في أذنه1997

بيسشن -وقد جلس باباك ديغان. صوير في شرفته في دمشقالمراتب، وأصبح اليوم وجهة لكاميرات الت
  .وهذه مقتطفات من حوارهما معه. معه هناك األسبوع الماضي" نيوزويك"ورانيا قدري، من فريق 

  :عالء الدين أبو زينة-ترجمة ، 2010/10/25) نيوزويك (-باراك ديغان، ورانيا قدري 
  ؟1967العام هل يمكن أن تقبلوا بحل دولتين قائم على حدود • 
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هناك موقف وبرنامج يتقاسمهما .  يمكن أن أجيب عن سؤالكما النظري، لكن ذلك غير متوقع الحدوث-
، حيث تكون القدس عاصمة لها، 1967القبول بدولة فلسطينية على أراضي العام : كل الشعب الفلسطيني

وبال . األراضي والحدودوينبغي أن تكون لتلك الدولة سيادة حقيقية على . مع حق العودة لالجئين
  .مستوطنات

  ما هو دور حماس في العملية السلمية؟• 
 من دون ممارسة ضغط 67 إن درس المفاوضات يقول إن اإلسرائيليين لن ينسحبوا من أراضي -

  .نعم، إننا مع الدبلوماسية والسياسة، لكن المقاومة تبقى هي الخيار الحقيقي. عليهم
  ا استخدام العنف؟تحت أي شروط يمكن أن توقفو• 
وهكذا، فإن ما يجري ليس دائرة شرسة من .  إنني فيزيائي، وأنا أؤمن بمعادالت الفيزياء والرياضيات-

وال شك أن للمقاومة . وقد بدأت باالحتالل، وسوف تنتهي مع انتهاء االحتالل. دون بداية وال نهاية
ة مختلفة في فلسطين؟ عندما حارب الفرنسيون ضحاياها، وثمنها المؤلم والكبير، ولكن لماذا تكون المقاوم

وعندما قاتلت أميركا البريطانيين، سميت تلك حرب . هتلر واالحتالل النازي، كان ذلك يدعى مقاومة
  .وليس لحماس أي نشاط عسكري خارج فلسطين. االستقالل

  إلى أي قدر يكون هذا الصراع شخصياً بالنسبة لك؟• 
وحساباتنا هي قضية . ليس شخصياً)  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الوزراء( إن الصراع مع -

  .وطنية
  هل يمكن أن تجلس على طاولة واحدة مع نتنياهو في مفاوضات؟• 
بالنسبة للفلسطينيين أن يصلوا إلى الحرية، أن يحصلوا على حقوقهم، أن : إنني معني بالنتائج) يضحك (-

طنات، وأن يعيشوا بحرية في أرض تتمتع بالسيادة وتقرير يتخلصوا من االحتالل اإلسرائيلي والمستو
  .المصير

  هل ترى أي تحسن في العالقات بين حماس وفتح في أي وقت من المستقبل القريب؟• 
 لماذا يحدث هذا الصراع الداخلي؟ إنه يحدث ألن اإلدارة األميركية، والمجتمع الدولي، ولسوء الحظ، -

ويشكل ذلك النقيض لمبادئ أميركا ). 2006انتخابات العام (تيجة دول إقليمية، ترفض االعتراف بن
إننا ندرك أن هذا النزاع الداخلي يلحق الضرر بحماس وبقضية الشعب الفلسطيني كاملة، لكننا . والغرب

  .لقد فرض علينا فرضاً. لسنا الطرف الذي اختار هذا
  هل تتلقون أمواالً، وأسلحة وتدريباً عسكرياً من إيران؟• 
أما فيما يتعلق باألموال، فإن حماس .  فيما يتعلق باألسلحة، فإن هذا السؤال يخص الجناح العسكري-

  .ترحب بالدعم المالي من أي طرف في العالم، طالما كان غير مشروط
  هل تأتي األموال من الحكومة اإليرانية من دون شروط؟• 
  .حاء العالم كافة، ومن دون شروط أيضاً بالطبع، وهناك أموال تأتي أيضاً من أطراف أخرى في أن-
  إذا حصل وأن تحقق حل دولتين، أي منصب تستشرفونه ألنفسكم؟• 
. وال أستطيع ضمان أن أكون ما أزال حياً بحلول ذلك الوقت. إنني ال أسعى إلى المناصب) يضحك (-

  .إن ما يهم هو أن أرى شعبي وقد أصبح حراً
  :نشرت هذه المقابلة تحت عنوان* 

Khaled Meshaal: "Resistance is the Real Option"  
  :ولالطالع على نص المقابلة باللغة االنكليزية

html.line-hard-the-to-sticks-hamas/14/10/2010/com.newsweek.www://http  
  3/11/2010ن، الغد، عما
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  متمسكون بحقوقنا الوطنية وخيار المقاومة: "وعد بلفور"حماس في ذكرى  .12
اكدت حركة حماس تمسكها بخيار المقاومة والصمود حتى دحر االحتالل عن : اشرف الهور - غزة 

االرض الفلسطينية، ودعت المواطنين الفلسطينيين إلى الصمود ومواصلة االلتفاف حول خيار المقاومة، 
واالمة العربية واإلسالمية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى دحر االحتالل واستعادة 

  .حقوقه الوطنية كافة وتحرير األقصى
وعد من ال يملك (في الذكرى الثالثة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم : واضافت حماس في بيان صحافي

كرته ما اقترفته قوى االستكبار آنذاك، بمنحها أرضنا ، يستعيد شعبنا الفلسطيني في ذا)لمن ال يستحق
الفلسطينية للمغتصبين الصهاينة، الذين أمعنوا في إجرامهم وعدوانهم ضد أهلنا اآلمنين في بيوتهم 
وأراضيهم، وقاموا بسرقتها بعد عمليات القتل والتهجير والتشريد التي مارسوها إلرهاب شعبنا ودفعه إلى 

  .الهجرة عن بالده
تأتي ذكرى وعد بلفور األليمة، واالحتالل الصهيوني ما زال يوغل في دماء شعبنا : ابع بيان حماسوت

الصامد، عبر القتل واالعتقال، واستمرار سياسة التهويد للقدس، ومصادرة األراضي في عموم الضفة 
 من ديارهم  ومحاولة طردهم48الغربية، والسعي لطمس هوية شعبنا الوطنية في فلسطين المحتلة عام 

عبر سياسة التهويد إضافة إلى االستمرار في حصار أهلنا في قطاع غزة الصامد، ظنّاً منه أن ذلك 
  .سيطفئ جذوة الثبات والمقاومة وحب الوطن والعودة في نفوسنا

إننا في حركة حماس وشعبنا الفلسطيني األبي، إذ نستعيد ذكرى وعد بلفور المشؤوم ونتذكر : واضافت
اث األليمة التي ال تزال ماثلة في ذاكرتنا، حيةً في قلوبنا من جيل إلى جيل، فإننا سنظل تلك األحد

صامدين محافظين على ثوابتنا الوطنية، مدافعين عن قدسنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، متشبثين 
ى استرداد بأرضنا، رافضين محاوالت االجتثاث والتهجير، متمسكين بمقاومتنا الباسلة لالحتالل حت

  .حقوقنا الوطنية كافة
، وفي الذكرى الثالثة والتسعين لوعد بلفور 'حماس'إننا في حركة المقاومة اإلسالمية : وتابع البيان

المشؤوم، لنؤكد إنّ وعد بلفور وعد باطل جائر، ممّن ال يملك لمن ال يستحق، وهو ال يلزم شعبنا في أية 
  .ته الغاصبةالتزامات سياسية تجاه االحتالل ودول

الحكومة البريطانية، والدول االستعمارية كافة المساندة إلقامة دولة االحتالل فوق 'وحمل بيان حماس 
، 'أرضنا الفلسطينية، مسؤولية ما جرى ويجري لشعبنا الفلسطيني على يد النازية الصهيونية اإلرهابية

ها التاريخية بحق شعبنا، بالكف عن بالتوقف عن دعم الكيان المحتل، والتكفير عن جريمت'وطالبتها 
االنحياز لالحتالل وإرهابه ودعم حق شعبنا في استعادة حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها حقّه في 

  .'العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
عت فريق أوسلو إلى ود'واكدت حماس في بيانها تمسكها بخيار المقاومة والصمود حتى انهاء االحتالل 

 اإلعالن عن فشل خياراتهم ورهاناتهم على خيار المفاوضات العبثية التي أضحت مظلة وغطاء
  .'لمخططات االحتالل االستيطانية والتهويدية

  3/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  بتحميل بريطانيا مسئولية تداعياته" وعد بلفور" ذكرى الفصائل الفلسطينية تحيي .13
الفصائل الفلسطينية جددت في بيانات منفصلة لها بهذه  من غزة أن 2/11/2010 برس، قدس نشرت

ولجوء الشعب الفلسطيني " بلفور"الخصوص، بريطانيا المسؤولية السياسية واألخالقية عن تداعيات وعد 
  .1948وطرده وتشريده من أرضه ودياره في العام 
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ق الفلسطيني في استرداد األرض الفلسطينية كاملة، الح"أكدت حركة الجهاد اإلسالمي على التمسك بـو
دون التفريط بشبرٍ واحد من ترابها، ورفض أية حلول على حساب المبادئ والثوابت في الصراع مع 

  .االحتالل
واعتبرت الحركة في بيان لها، أن إصرار السلطة الفلسطينية على المضي بمسيرة التسوية مع إسرائيل 

  ".تكريس لالتفاقات والوعود المشؤومة التي جلبت لشعبنا المعاناة والويالت"صراع كخيار وحيد إلنهاء ال
لن تزيد الشعب الفلسطيني ) بلفور(أن ذكرى وعد " فتح"بدورها أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
  ".المسلوبة"إال إصراراً وعزماً على استعادة حقوقه الوطنية 

النضال الوطني في مختلف الساحات وعلى المستويات "ا بمواصلة وجددت الحركة في بيان لها، تمسكه
  ".كافة حتى تحقيق وإنجاز األهداف الوطنية المشروعة في الحرية واالستقالل

الضمير البريطاني  تبعات ومظالم وعد "من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تحمل 
البداية للمصالحة مع "واعتبرت الجبهة أن  ".يني ووطنه وقضيتهبلفور المشؤوم، وما حّل بالشعب الفلسط

الذات البريطانية والتاريخ هي بالعمل على رفع المعاناة الراهنة لالحتالل المروع ورفع ظلم األوضاع 
  ".المعيشية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون بسببٍ من ظروف االحتالل

إن  " أكدتالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينة أن من غز 3/11/2010الخليج، الشارقة، وذكرت 
، معتبرة االعتراف بيهودية الكيان خيانة عظمى وخنجراً مسموماً في خاصرة "الصهاينة لن ينعموا باألمن

وأكدت الحق في فلسطين كلها والعودة الكاملة غير المنقوصة وغير القابلة للمقايضة والمبادلة  .الوطن 
  .والتعويض 

 القيادة العامة أن وعد بلفور باطل وغير -قوات الصاعقة-حرب التحرير الشعبية وأكدت طالئع 
شرعي، وأن ما نتج عن باطل فهو باطل، محملة بريطانيا مسؤولية المآسي والويالت والكوارث التي 

  .حلت بالشعب الفلسطيني 
  

      "وعد بلفور"اعتصام لحماس في ذكرى : لبنان .14
» االونروا«، أمام مقر »وعد بلفور«اسبة الذكرى الثالثة والتسعين لـاعتصاماً لمن» حركة حماس«نظمت 

 صور أمس، شارك فيه ممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية -في مخيم البص 
  . والفصائل الفلسطينية وحشد من أهالي مخيمات المنطقة

توحيد كل الفصائل « موسى إلى يوسف» الجهاد اإلسالمي«في االعتصام، دعا عضو قيادة حركة 
» حركة امل«واستنكر عضو قيادة إقليم جبل عامل في . »الفلسطينية وبناء مشروع المقاومة في فلسطين

الفصائل الفلسطينية إلى مواجهة العدو «، داعياً »المؤامرة على الشعب الفلسطيني«صدر داوود 
  . »اإلسرائيلي من خالل مشروع المقاومة

عدم التنازل عن الحقوق الفلسطينية، ورفض كل «جهاد طه على » حماس«لسياسي في وأكد المسؤول ا
وقوف الفلسطينيين إلى جانب إخوانهم اللبنانيين ودعم وحدتهم «وشدد على . »المؤامرات واالتفاقات

م عبد الرحي» اللجنة الشعبية الفلسطينية في البقاع االوسط«ودعا أمين سر . »الوطنية وتوافقهم الداخلي
، مطالباً السلطة الفلسطينية »تجاوز االنقسام الفلسطيني والعودة إلى لغة الحوار والعقل«عوض، إلى 

  . »وقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو ما لم يتوقف االستيطان بالكامل«بـ
  3/11/2010السفير، بيروت، 

 
  أمام مقر األمم المتحدة" بلفور" اعتصاماً لمناسبة ذكرى ت منعالحكومة في غزة: فتح .15

المقالة في قطاع غزة اعتصاماً دعت له سائر الفصائل الفلسطينية " حماس"منعت اجهزة حكومة : رام اهللا
  . عاماً على صدور وعد بلفور المشؤوم93ومؤسسات المجتمع المدني بمناسبة مرور 
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لعمل الوطني من تنفيذ فعالية بمنع هيئة ا" حماس"في قطاع غزة قيام أجهزة " فتح"وقد استنكرت حركة 
  .بغزة ) االنروا(إحياء ذكرى وعد بلفور الذي كان مقرراً ظهر امس أمام مقر هيئة األمم المتحدة 

وقالت الحركة في بيان لها، ان األمن الداخلي التابع لحماس أبلغ القائمين على الفعالية منتصف الليلة 
امة فعالية االعتصام أمام مقر االمم المتحدة احتجاجا على وعد االثنين الثالثاء، بقرار عدم السماح لهم بإق

  .بلفور دون ذكر األسباب
لمثل هذه الفعاليات الوطنية التي تسجل فيها الفصائل الفلسطينية " حماس"في بيانها، قمع " فتح"واستغربت 

  .حقوقهاستنكارها للقرارات الدولية المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني والتي صادرت منه جميع 
حماس تشارك اآلن في تعزيز السلب اإلسرائيلي، لحقوق شعبنا الفلسطيني من خالل "وقالت الحركة ان 

  ".منعها لالحتجاجات واالعتصامات الداعمة لرفضنا لقرار بلفور المشؤوم
الحكمة الحمساوية من منعها العتصام امام مقر االمم المتحدة، كانت ستقدم فيه "عن " فتح"وتساءلت 

  ".فصائل الفلسطينية مذكرة حول موقفها من وعد بلفور لالمين العام لألمم المتحدةال
في الوقت الذي يتطلع فيه شعبنا الفلسطيني، الى تغليب المصلحة الوطنية العليا "وأشارت الى أنه 

والوقوف وقفة واحدة أمام ممارسات االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومخططاته اإلجرامية 
هويد القدس، تخرج علينا حماس، مغلبة مصالحها الحزبية الخاصة، وتنسف كل هذه اآلمال والتطلعات لت

  ".بقرار غبي وغير مسؤول
ممارسات حماس ضد فصائل العمل الوطني وأبناء حركة فتح في قطاع غزة تقوض جهود "وأكدت ان 

 ".المصالحة وال تعززها
 3/11/2010المستقبل، بيروت، 

  
  حلول المؤقتة وجدل حول البدائل المطروحةفتح ترفض ال .16

أكدت حركة فتح رفضها للحلول المؤقتة، أو االنتقالية، : عبد الرؤوف أرناؤوط، وكاالت: رام اهللا
واتهمت على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان أمس . أوالجزئية للسالم مع إسرائيل

بهدف الهروب من كافة االستحقاقات السياسية وإتاحة "زئية إسرائيل بالسعي لتسويق حلول انتقالية، أو ج
  ".الفرصة أمامها الستكمال مشروعها التهويدي االستيطاني، وإغالق جميع الفرض أمام حل الدولتين

يبدأ السالم الحقيقي بإعالن إسرائيلي واضح باعترافها بالشرعية الدولية وقرارات مجلس "وقال القواسمي 
 الموقعة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية في األراضي التي احتلت األمن واالتفاقيات

من خالل آلتها العسكرية " المزعوم الذي تحاول إسرائيل فرضه"وأضاف أن السالم ". 1967عام 
وسياسة خلق الوقائع الجديدة على األرض من خالل البناء االستيطاني ومصادرة األراضي وهدم البيوت 

  ".يمكن ألي فلسطيني أن يقبله ولن يجلب األمن والسالم ألحدال "
  3/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
   تستهدف قوة إسرائيلية شرق غزة"سرايا القدس" .17

، النار ضد قوة إسرائيلية، شرق مدينة غزة، )2/11(فتحت المقاومة الفلسطينية، بعد ظهر الثالثاء : غزة
، الذراع العسكري لحركة الجهاد "سرايا القدس"وقالت  .ئف الهاونوأطلقت تجاهها عددا من قذا

اإلسالمي، إن وحدة القناصة التابعة لها تمكنت بعد ظهر اليوم الثالثاء، من قنص جنديين إسرائيليين 
بشكل مباشر أثناء حراستهما لعدد من العمال اإلسرائيليين، الذين كانوا يقومون بأعمال حفر على الطريق 

  .، شرق مدينة غزة"كارني"العسكري ومعبر المنطار " ناحل عوز"بين موقع الواصل 
وأضافت أن وحدة اإلسناد للمجموعة منفذة الهجوم، قامت بإطالق عدد من قذائف الهاون تجاه القوة 

على حق المقاومة في التصدي ألي عدوان إسرائيلي " سرايا القدس"وشددت  .العسكرية في ذات المكان
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عب الفلسطيني، مؤكدة على مضيها في خيار المقاومة والجهاد، حتى تحرير كامل األرض ضد أبناء الش
  .الفلسطينية

  2/11/2010قدس برس، 
  

  واشنطن تستأنف مبادرتها لدفع المفاوضات عقب انتخابات الكونغرس: نتنياهو .18
 على استئناف مبادرتها رجح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إقدام اإلدارة األمريكية: الناصرة

السياسية لدفع العملية التفاوضية بين تل أبيب ورام اهللا، عقب اإلعالن عن نتائج انتخابات التجديد النصفي 
  .للكونغرس األمريكي

إن نتنياهو معني بدفع الخطوات السياسية قدماً إلجراء "هذا وعقّبت مصادر سياسية إسرائيلية بالقول 
، مشيرةً إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية يتطّلع إلى لقاء وزيرة "سطينيينمفاوضات حقيقية مع الفل

الخارجية األمريكية هيالري كلينتون خالل زيارته المرتقبة إلى الواليات المتحدة، األسبوع القادم، للبحث 
  .معها في تطورات العملية السلمية

ن تؤثر االنتخابات األمريكية على طبيعة أ"وفي السياق ذاته، فقد استبعدت مصادر إسرائيلية أخرى 
، "كال الحزبين األكبرين في الواليات المتحدة، يؤيدان إسرائيل"، ذلك أن "العالقة بين واشنطن وتل أبيب

  .وفق قولها
ويشار بهذا الصدد، إلى أن المهلة التي حددتها الدول العربية لإلدارة األمريكية لوضع حد لسياسة 

 اإلسرائيلية، تشارف على االنتهاء حيث تنقضي في -ستئناف المفاوضات الفلسطينيةاالستيطان كشرط ال
  .الجاري) نوفمبر(التاسع من شهر تشرين ثاني 

  2/11/2010قدس برس، 
  

  إن السالم مع الفلسطينيين سيزيد من خطر الحرب...مواجهتنا المقبلة متعددة الجبهات: يدلين .19
 العسكرية اإلسرائيلية، أمس، أن المواجهة القادمة بين إسرائيل أعلن رئيس هيئة االستخبارات: تل أبيب

وأطراف معادية لها ستكون متعددة الجبهات، مشيرا باالسم إلى إيران وسورية وحزب اهللا كمصدر تهديد 
  .إلسرائيل

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن رئيس هيئة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي الميجور جنرال 
ستكون متعددة الجبهات وستسفر عن عدد أكبر من اإلصابات في «وس يدلين قوله إن المواجهة عام

  .»األرواح لم تشهدها المواجهات السابقة
وعرض يدلين صورة قاتمة عن الوضع في المنطقة في جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن في 

  .» االمور جراء الهدوء األمني الحالييجب أال تختلط عليكم«: الكنيست اليوم قبل إنهاء مهامه وقال
مشيرا إلى أنهم » إن سورية تضاعف قدراتها العسكرية، وكذلك حزب اهللا وحركة حماس«: وأضاف

  .»يشكلون مصدر تهديد إلسرائيل«
  .واعتبر أن إيران تشكل تهديدا كبيرا على الدول العربية المعتدلة وعلى إسرائيل

األمن البرلمانية، قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، الجنرال وفي لقاء وداع مع لجنة الخارجية و
عاموس يدلين، إن التوصل لسالم مع منظمة التحرير الفلسطينية لن يقلل من أخطار الصدام العسكري 

 2006وأكد أن الحرب القادمة لن تبقي على جبهة واحدة، مثلما حصل في . في المنطقة، بل سيزيدها
وقال إن إيران أصبحت قادرة على صنع القنبلة النووية، .  على جبهتين وربما أكثر، إنما ستكون2008و

  .ملمحا إلى أن إسرائيل هي وراء تدمير المنشأة النووية السورية في دير الزور
وقال إن احتماالت نجاح مفاوضات المصالحة الفلسطينية الداخلية ما زالت ضعيفة جدا، وإن المفاوضات 

ألن الفلسطينيين ضخموا األزمة في موضوع «فلسطينية لن تتقدم كما يطمح األميركيون  ال-اإلسرائيلية 
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تجميد البناء االستيطاني بشكل زائد ويحاولون االلتفاف على إسرائيل وإدارة المفاوضات مع األميركيين، 
وقال . »شنطنبدال من اإلسرائيليين ويعدون للجوء إلى مجلس األمن واألمم المتحدة في حالة فشلهم مع وا

وفسر ذلك بالقول إن . يدلين إنه حتى لو جرى التوصل لتسوية دائمة، فإن هذا لن يقلل من أخطار الحرب
حماس في غزة وحزب اهللا في لبنان تلجمان نفسيهما جيدا في الوقت الحاضر، لدرجة أن إسرائيل تعيش 

فهما ال تخوضان حاليا معارك . ولكن هذا الهدوء يجب أال يخدع. فترة هدوء غير مسبوقة في تاريخها
، لكنهما تعززان من قوتهما العسكرية 2008 و2006مع إسرائيل ألنهما تعلمتا الدرس من حربي 

والصاروخية بشكل كبير ونوعي، استعدادا للحرب القادمة، فحماس من جهتها تسيطر بالكامل على غزة، 
 اتهامه رسميا بقتل رئيس الحكومة األسبق وفي حال. وحزب اهللا يستطيع متى يريد أن يسيطر على لبنان

وتوقع أن تنشب . رفيق الحريري، سيفقد قدرته على الدعاية وقد يلجأ إلى إحداث الفوضى في لبنان
الحرب على الجبهتين معا وربما أكثر وأن تكون الحرب أقسى من سابقتيها، أيضا بالنسبة للطرف 

ولكنه طمأن سامعيه بأن إسرائيل قادرة على ردع . اإلسرائيلي، حيث ستطلق صواريخ أكثر عددا وعدة
  .أعدائها

 -إس «فهي تزودها بصاروخ . وقال يدلين إن روسيا عادت للعب دور أساسي في تعزيز قوة سورية
فإذا اشتعلت الحرب . ، الذي يعتبر رخيصا نسبيا ولكنه فتاك وتعيد تجديد ترسانة األسلحة وتحديثها»300

) تشرين األول(ح الجبهة السورية شبيهة بالجبهة المصرية في حرب أكتوبر مجددا، هناك خطر أن تصب
1973.  

واتهم يدلين سورية باللعب على حبلين، فمن جهة تبدي رغبة بالجنوح إلى مسيرة سالم ومن جهة ثانية 
  .تأسر نفسها بالوالء لقوات الحرس الجمهوري اإليرانية

  3/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

    "أسطول الحرية"بشأن الهجوم على   "لجنة تيركل"م نتنياهو وباراك بالكذب على أولمرت يته .20
اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت خلفه بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود : وكاالت

حرية باراك بالكذب على لجنة تيركل التي شكلتها إسرائيل لتقصي الحقائق بشأن الهجوم على أسطول ال
  .الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت خالل مؤتمر أمن الوطن قوله إن نتنياهو وباراك كذبا خالل 
شهادتهما أمام اللجنة عندما حمال الجيش تبعات العملية العسكرية ضد األسطول، وحصرا مسؤوليتهما في 

  . اعتراض األسطولأنهما فقط قررا
وأضاف أنه لم يحصل أبدا أنه كان هناك وزير دفاع لم يكن على علم بكافة التفاصيل التقنية لعملية قبل 

  .إقرارها، ومن قال غير ذلك فإنه لم يقل الحقيقة إذا أردت التحدث بنعومة
ناء تبعات هذا األمر من لم ندخل في مناقشة تفاصيل العملية باستث: وكان نتنياهو قد قال أمام لجنة تيركل

والجيش ) ينبغي فعله" (ماذا"الناحية اإلعالمية، في حين قال باراك أمام اللجنة إن القيادة السياسية حددت 
    . ونفذ) ينبغي التنفيذ" (كيف"اإلسرائيلي بلور 

  3/11/2010،موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  وزع أراضي الجوالن مجانا على المستوطنينت "إسرائيل" .21
اإلسرائيلية أمس، أن مجلس مستوطنات " يسرائيل هيوم" كشفت صحيفة : برهوم جرايسي-ناصرة ال

 قطعة أرض قد تصل مساحتها االجمالية مجتمعة إلى 140هضبة الجوالن السورية المحتلة ينوي توزيع 
  . دونما، مجانا على كل من يرغب من المستوطنين بناء بيته في هضبة الجوالن70
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تتراوح ما بين " ضرائب تحسين"فإن المطلوب ممن سيحصل على األرض تسديد رسوم وحسب ما نشر، 
 ألف دوالر، علما ان المستوطنين في هضبة الجوالن، كما في الضفة الغربية المحتلة، 41 ألفا إلى 30

يحصلون على امتيازات مالية وضريبية فائقة جدا، من أجل تحفيز المستوطنين على االنتقال إلى تلك 
  .نطقتينالم

 عائلة 1250ويستدل من معطيات نشرتها الصحيفة، أنه في السنوات العشر األخير جرى استيعاب 
 آالف مستوطن على األقل، مع األخذ بعين االعتبار 6 آالف إلى 4مستوطنين في الهضبة، بمعنى ما بين 

  .ةأن الحديث يجري أساسا عن أزواج شابة يتزايد عدد افراد عائالتها بفعل الوالد
وقالت جهات في مجلس المستوطنات، إنه تجرى االستعدادات الستيعاب أعداد أكبر من المستوطنين في 
المرحلة المقبل، خاصة على ضوء مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تنفذها سلطات االحتالل بوتيرة 

  .متسارعة في السنوات األخيرة، وبشكل خاص على مستوى شبكات الطرق
  3/11/2010 ،الغد، عّمان

  
  البحرية اإلسرائيلية تعترض زورقاً أبحر من شواطئ لبنان  .22

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس، أن سالح البحرية اعترض زورقاً صغيراً كان يبحر من 
  . الشواطئ اللبنانية باتجاه الساحل الفلسطيني

احداً كان على ظهر الزورق، وأوضحت اإلذاعة أن الزوارق الحربية اإلسرائيلية اعتقلت شخصاً و
أفاد خالل التحقيق «، مضيفة انه »من إحدى دول أوروبا الشرقية ويبدو غريب األطوار«مشيرة إلى أنه 

  . »األولي معه، أنه أراد اإلبحار على امتداد شواطئ البحر المتوسط باتجاه مصر
 سالح البحرية »حةحال الزورق مهترئة، وال توجد فيه أجهزة مال«وأشارت اإلذاعة إلى أن مضيفة ان ،

  . »حيث سيتم إخضاعه، والشخص الذي تواجد عليه، لتفتيش وتدقيق أمني«اقتاد الزورق إلى ميناء حيفا 
  3/11/2010، السفير، بيروت

 
   قرب بيت لحم يعربون عن استعدادهم للعيش في دولة فلسطينية"توقع " مستوطنةاتحاخام .23

القريبة من مدينة بيت لحم جنوب الضفة " توقع"اليهود من مستوطنة أعرب وفد من الحاخامات : بيت لحم
الغربية المحتلة، عن رفضهم لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية، واستعدادهم للعيش في الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة بكامل الحقوق والواجبات
، خالل زيارته لمقر "أرض السالم" وأكد الوفد الذي ترأسه الحاخام مناحيم فرومان وأعضاء مؤسسة 

رفضهم لممارسات جيش االحتالل والمستوطنين المتطرفين، ) 2/11(محافظة بيت لحم،  الثالثاء 
مشيرين إلى أن مبادرتهم تنص على ضرورة احترام القانون الفلسطيني ومن ال يريد احترام الدولة 

حاخامات محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح والتقى وفد ال. الفلسطينية وقوانينها عليه الرحيل من هنا
  ".فتح"حمايل عضو المجلس الثوري لحركة 

إنه على قناعة بعدم جدية الحكومة اإلسرائيلية الحالية في تحقيق السالم، :وقال الحاخام فرومان في كلمته
 الدولة مشددا على أن مبادرتهم القدوم إلى محافظة بيت لحم واإلعالن عن استعدادهم للعيش في ظل

الفلسطينية المستقلة هو رسالة لنتنياهو ومعاونيه المتطرفين من اليمين اإلسرائيلي،أن هناك من يعيش في 
المستوطنات يريد السالم ويريد العيش مع الفلسطينيين بحرية وكرامة في ظل دولتهم المستقلة بعيدا عن 

  .الحقد واالحتالل
ائيلي من الضفة الغربية، معربا عن استعداد عدد كبير ودعا الحاخام فرومان، إلى سحب الجيش اإلسر

الشعب العربي الفلسطيني "من المستوطنين للعيش تحت حماية الدولة الفلسطينية ألنهم على قناعة بان 
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ليس إرهابيا وليس من أنصار القاعدة داعيا إلى العمل في المجتمعين اإلسرائيلي والفلسطيني من اجل 
  ."تقوية هذه المبادرة

  2/11/2010دس برس، ق
  

   إلزالة أحياء بالكامل وتهجير آالف المقدسيينإسرائيليمخطط  .24
كشف أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس بديوان الرئاسة الفلسطينية عن :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 ما إزالةمخطط إسرائيلي إلزالة أحياء بالكامل من القدس منها حي الشيخ جراح حيث يجري الحديث عن 
 وحدة استيطانية 250 وإقامة مواطن مقدسي مقيم في حي الشيخ جراح ألف وطرد  منزال60ًيقارب 

 حي البستان في سلوان جنوب المسجد إزالةومجمع تجاري يهودي في مكان الحي، كما يتضمن المخطط 
 حي وإزالة حديقة الملك داود أسموها حديقة توراتية إقامةجل أ للمقدسيين من  منزال180ً ويضم األقصى

 حدائق إقامةجل أ المبارك من األقصى آالف مواطن مقدسي جنوب المسجد 7وادي الحلوة حيث يقيم 
  .األقصى باتجاه المسجد وأنفاقتوراتية 

 هناك إن" في رام اهللا أمس على هامش المؤتمر الذي عقدته وزارة اإلعالم "الدستور"وقال الرويضي لـ
 أيرة استيطانية تحيط بمدينة القدس وتعزلها عن الضفة الغربية وتمنع  الستكمال بناء دائ جديداًمخططاً

 مشروع إلى، منوها " تكون في المستقبل عاصمة للدولة الفلسطينيةأنامتداد تجاه الضفة حتى تحول دون 
 أن كأكبر مشروع استيطاني يعزل القدس عن محيطها رغم 1يمتد من قلنديا يسمى مشروع ايه 

  . وبضغط دولياألمريكية اإلدارة بضغط من المشروع ظل معطالً
بدوره، ركز خليل التفكجي خبير االستيطان ورئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية حديثه 

 قفز اإلعالم عن حول خطورة قانون األفضلية القومية الذي ينتظر الموافقة القانونية عليه مستهجناً
ينة القدس منطقة أولويات ينبغي التركيز عليها، وتركيز االستيطان التركيز عليه، والذي يعني اعتبار مد

  .فيها، ومنح المستوطنين فيها أفضلية ملموسة، ورصد ميزانيات ضخمة لالستيالء على أرضها
 والتي تشمل إقامة المدينة بهدف تهويد "إسرائيل"وذكر التفكجي جملة من اإلجراءات التي تقوم بها 

 المستوطنات القائمة، وإقامة شبكة جسور وأنفاق وشبكة مواصالت حديدية مستوطنات جديدة وتوسيع
لخدمة المصالح السياسية الخاصة بتوسيع المستوطنات وتعزيزها بالتواصل الجغرافي داخل حدود البلدية 

منع تطوير األحياء الفلسطينية من النواحي الجغرافية على كما تشمل هذه اإلجراءات العمل . وخارجها
  . واقتصادياً جزر منفصلة جغرافياًإلىتماعية واالقتصادية، وتحويل األحياء والقرى الفلسطينية واالج

  3/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  القدس  ب اعتقالهم بتهمة إلقاء الحجارغرامات مالية كبيرة على ذوي األطفال الذين يتّم": معاريف" .25
تلة فرض غرامات مالية عالية على ذوي األطفال قررت السلطات اإلسرائيلية في القدس المح: رام اهللا

 اإلسرائيلية، فإن الشرطة ستفرض "معاريف"وبحسب صحيفة . الذين يشاركون في مواجهات في المدينة
وتقوم الفكرة . خالل األسبوعين المقبلين هذا الخيار في محاولة إلنهاء هذه الظاهرة في القدس المحتلة

  . ردع أبنائهم عن المشاركة في قذف السيارات اإلسرائيلية بالحجارةاإلسرائيلية على حمل اآلباء على
يقتاد إلى المحكمة لتمديد .. إن الفكرة بسيطة، كل طفل يعتقل": وقال مصدر كبير في الشرطة اإلسرائيلية

وضعه قيد اإلقامة الجبرية تحت مراقبة لصيقة من قبل والديه، على أن يطلب من ذويه إيداع مبالغ مالية 
  في األثناء ستعد الئحة اتهام بحق الطفل وفي حال إدانته .  شيكل5000غيرة في المحكمة قد تصل إلى مت

  بسبب الوضع السائد في حي سلوان والمتمثل في ": وأضاف ."سيبقى المبلغ المالي في خزينة الدولة
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1957:         العدد       3/11/2010 األربعاء :التاريخ

بالغ مالية في المحكمة ، فإن الشرطة ترى في إلزام أولياء أمورهم بإيداع محوادث إلقاء الحجارة يومياً
  ."طريقا مناسبا للجم تفشي هذه الظاهرة

  3/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "هوية"قوانين عنصرية تبقي المقدسيين دون  .26
 1967ما أن أحكمت سلطات االحتالل قبضتها على مدينة القدس في العام :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 

طبقة فيها بوتيرة عالية، فقامت بضمها إلى دولة الكيان حتى أخذت تعمل على تغيير القوانين الم
  .اإلسرائيلي، ثم عملت وال تزال، على تنفيذ قوانين جديدة، لتجعلها سارية بعد ذلك، بما يخدم مصالحها

 أجرت سلطات االحتالل عملية إحصاء للمقدسيين المقيمين في المدينة المحتلة، وشملتهم 1969وفي العام 
انون اإلسرائيلي، غير أنها وضمن موضوع المواطنة، اعتبرت الفلسطينيين من أبناء ضمن ما عرف بالق

الدخول "، ومنذ تلك الفترة أخذت تطبق عليهم قانون "مواطنين"في دولتها وليسوا " مقيمين"المدينة 
كل  وهو أحد القوانين العنصرية التي استخدمتها سلطات االحتالل بش1952، المعتمد منذ عام "إلسرائيل

ويعطي  .سافر في القدس، لتفريغ المدينة من سكانها الشرعيين، ومن ثم فرض السيطرة الكاملة عليها
القانون المذكور، الحق لما يسمى وزير الداخلية اإلسرائيلي في إلغاء حق اإلقامة للمقدسيين، تحت ذرائع 

 المواطن المقدسي حق اإلقامة  من القانون، والذي يفقد11وحجج مختلفة، لعل أهمها ما ورد في األمر 
 سنوات 7في حال حصل على أي جنسية أخرى ، أو في حال أقام خارج مدينة القدس ألكثر من 

  .متواصلة
 ألف 20وفي حين ألغت سلطات االحتالل إقامة اآلالف من المقدسيين، كما سحبت هويات أكثر من 

 ضمن سياسة التطهير العرقي، وتحت  وأجبرتهم على الهجرة خارج المدينة،1967آخرين منذ العام 
 غطاء الذرائع األمنية المختلفة، لم تعف هذه السلطات المقدسيين من الواجبات المترتبة عليهم وفقاً

لقوانينها العنصرية، إذ يتوجب على المقدسي المقيم حقوق اإلقامة كدفع الضرائب وغيرها، في وقت 
  .نتخابات البرلمانية اإلسرائيليةتتنكّر له بأي حقوق سياسية، كالمشاركة في اال

 ، وخصوصاً"سالح القانون"كما لجأت سلطات االحتالل إلى فرض إجراءات وعراقيل جنبا إلى جنب مع 
  .في معامالت جمع الشمل، وتسجيل أي مواليد جدد لألزواج من خارج القدس المحتلة

 الذين فُرضت عليهم 1948عام ويختلف الوضع القانوني لسكان القدس عن وضع سكان فلسطين المحتلة 
، باعتبارهم مواطنين لهم حقوق المواطنة بموجب القوانين اإلسرائيلية، بما في ذلك "الجنسية اإلسرائيلية"

المشاركة في الحياة السياسية، رغم سياسة التمييز المتبعة ضدهم في شتّى المجاالت، وخاصة التعيين في 
في دولة الكيان اإلسرائيلي، " مقيمين"سرائيلي، فلسطينيي القدس ويعتبر القانون اإل. الوظائف الحكومية

رغم أنهم ال يحملون جواز السفر اإلسرائيلي، وتكتفي سلطات االحتالل بمنحهم وثائق سفر إسرائيلية 
، وهم ممنوعون كذلك من الحصول على الجنسية الفلسطينية، أو جواز السفر "السي باسيه"تدعى 

" مواطنين مقيمين"وية فلسطينية، األمر الذي يبقيهم في وضع محير، باعتبارهم الفلسطيني، أو حتى اله
  .في منطقة محتلة

  3/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  االحتالل يصادق على مخطط جسر باب المغاربة": مؤسسة األقصى" .27
، 1948، داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" قالت :القدس المحتلة

التابعة لبلدية القدس االحتاللية، صادقت قبل أيام بشكل نهائي على " لجنة التخطيط والبناء اللوائية"إن 
  .مخطط الجسر العسكري، الرابط بين ساحة البراق وباب المغاربة في المسجد األقصى
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نسخة منه، مخاطر وتبعات إقرار بناء هذا " قدس برس"ت المؤسسة، في بيان صادر عنها وصل وحذّر
  .  بنائه بأسرع وقتإلىالجسر العسكري، الذي يدفع االحتالل 

  2/11/2010قدس برس، 
  

   أكتوبر/ مّرة خالل تشرين أول54االحتالل منع رفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي  .28
تالل اإلسرائيلي، رفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل،  منعت سلطات االح:الخليل

  . أكتوبر الماضي/أربعاً وخمسين وقتاً خالل شهر تشرين أول
  2/11/2010قدس برس، 

  
  كشف الجرائم اإلسرائيلية بحق األسرىي "بتسيلم"لـتقرير  .29

 في إسرائيل تُخالف وبشكل ملحوظ أن سلطات القانون" بتسيلم" كشف تقرير لمنظمة :القدس المحتلة
بيت "مبادئ وقوانين حقوق اإلنسان، فيما يتعلق باألسرى والمعتقلين على يد جهاز الشاباك في مدينة 

واتضح من خالل التقرير الذي نُشًر أمس، صورة صعبة وخطيرة لما يدور في ذلك السجن من  ".حتكفا
بأن كل األمور تسير تحت المراقبة وتحت السيطرة، تعذيب وتنكيل، في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل 

  .مع أن المحكمة اإلسرائيلية رفضت هذا اإلدعاء في الماضي
  معتقل، تبين أن جزء منهم معتقل في غرف مغلقة تماما121ًوجاء في التقرير، أنه وحسب شهادات 

يمنعون من النوم، وآخرون يعيشون في عزْل تام، وآخرون تحت القيد المستمر في غرف التحقيق و
  . ونفسياً عن وسائل أخرى من شأنها أن تمس بالمعتقلين جسدياًفضالً

وقال التقرير تبدأ هذه المرحلة المأساوية منذ دخول المعتقل، حيث ال يسمح للمعتقلين باصطحاب أي 
أقبية  إلى شيء معهم داخل المعتقل، مثل ساعات اليد واألجهزة المحمولة وغيرها، ويؤخذون فوراً

  .التحقيق، حيث يتم تقييدهم إلى الكراسي بشكل ال يسمح لهم بتحريك أجسادهم
تعرضوا % 36 ساعة، وأن 24 من المعتقلين لم يحظوا بقسط من النوم لمدة 13ويشير التقرير إلى أن 
تعرضوا ألعمال عنف، وعلى رأس ذلك كله % 9تحدثوا عن تهديدات و% 56إلهانات وشتائم، وأن 

وذكر أن هناك طُرق أخرى للتعذيب، حيث  .هل واألقارب من أجل الضغط على المعتقلينإحضار األ
  .تُترك األنوار القوية وعلى مدار الساعة، األمر الذي يسبب أرق وألم شديد في العينين

وأوضح التقرير أن ما تدعيه إسرائيل من أن بعض األشخاص يعتبروا قنبلة موقوتة ال أساس له من 
  . أن العديد يتم اعتقالهم على خلفية سياسية ودينيةالصحة، حيث

إن التقرير يتحدث عن األمر بشكْل عام دون : "ويتعرض التقرير إلى الرد اإلسرائيلي على ذلك بالقول
  ".أي نوع من التفصيل، حيث من الصعبة التحقيق وفحص هذه اإلدعاءات التي تخلو من الحقيقة أحياناً

قاالت وظروف تحقيق يأتي من خالل الوضع األمني الخاص في المنطقة، إن ما يرى من اعت"وأضاف 
 ملف لدى الشرطة العسكرية ضد عناصر قامت 211وكذلك فإن إسرائيل تدعي أنه فُتًح تحقيق في 

  ". ملف بهذا الشأن أيضا140ً فتح 2009بتعذيب فلسطينيين هذا العام، وتم في عام 
  3/11/2010الدستور، عّمان، 

  
   في الضفةستة في غزة واعتقال "مختل عقلياً"الحتالل تصيب فلسطينيين أحدهما نيران ا .30

 بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي جنوب قطاع أمس "مختل عقلياً"أصيب فلسطيني : االتحاد، وكاالت
 جنود إطالقوقالت مصادر طبية فلسطينية إن الفلسطيني أصيب بجروح فوق المتوسطة اثر . غزة

  .رصاص عليه شرق خان يونس عندما اقترب من السياج الحدودي مع إسرائيلاالحتالل ال
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 أصيب برصاص الجيش  فلسطينياً أن عامالًإلىوكانت مصادر فلسطينية أشارت في وقت سابق 
  .اإلسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة خالل عمله في مكب للنفايات قرب السياج الفاصل

  . فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية6 مسأواعتقلت قوات االحتالل 
  3/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
    يؤكدون اهتمامهم بقضية استمرار وتطوير الخدمات المقدمة لالجئين"االونروا"العاملون في  .31

 نظم اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث بالضفة، واتحاد النقابات المـستقلة امـس، مـسيرة               :رام اهللا 
ك فيها المئات من العاملين في الوكالة من مختلف محافظات شمال ووسط وجنوب الـضفة،               حاشدة شار 

وممثلين عن المجلس التشريعي واألحزاب واللجان الشعبية في المخيمات، حيث انطلقت من أمام النـادي               
  .األرثوذوكسي بمدينة رام اهللا بإتجاه معهد دار المعلمين في حي الماصيون

لرشق، رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، ان هدف ادارة الوكالة مـن              وقال الدكتور شاكر ا   
وراء سياسة الخصم المتبعة، هو كسر االضراب واذالل العاملين في الوكالة، اال ان هذه الغاية لن تدرك                 

  .طالما ان االتحاد والعاملين في الوكالة يقفون صفاً واحداً، مؤمنين بعدالة قضيتهم
 أبو غوش، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الى ان ما يقوم به االتحاد هو حـق                 واشار هشام 

مبيناً ان االضراب ال يمكن فصله عن قضية الالجئـين          . مشروع وقانوني، كفلته القوانين واالنظمة كافة     
  .الفلسطينيين والتي تعتبر محوراً رئيساً في القضية الفلسطينية

3/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  "بلفور"الفلسطينيون يحملون بريطانيا مسؤولية وعد  .32
أحيا الفلسطينيون أمس الذكرى الثالثة والتسعون لوعد بلفور المشؤوم والذي أعطى :  سمير حمتو-غزة 

 لمن ال يستحق وهم اليهود بإقامة وطن فيه من ال يملك وهو وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور وعداً
وأصدرت قوى ومؤسسات فلسطينية .  والفلسطينيواإلسالمي فلسطين على حساب الحق العربي لهم في

بيانات بهذه المناسبة حملت فيها بريطانيا مسؤولية هذه الخطيئة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني والتي 
  .تسببت بتهجير شعب بأكمله وارتكاب المجازر والمذابح بحقه وإقامة دولة إسرائيل على أنقاضه

  3/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  عبر البريدفي لبنان المعامالت الرسمية للفلسطينيين  .33
المديرية العامة للشؤون السياسية " دخلت مذكرة التفاهم التي أبرمتها :شمال لبنان/ البداويمخيم 

قيمين على وتتيح المذكرة لالجئين الفلسطينيين الم.  حيز التنفيذ أمس"شركة بريد لبنان" مع "والالجئين
األراضي اللبنانية والمسجلين على لوائح المديرية تقديم طلبات للحصول على الوثائق التي تصدرها 
المديرية لالجئين الفلسطينيين كبطاقات الهوية، بيانات القيد اإلفرادية والعائلية، وثائق الوالدة، الزواج 

  . المنتشرة في لبنان"ليبان بوست"كاتب والطالق والوفاة، وغيرها من الوثائق، بواسطة البريد عبر م
وأعرب العديد من الالجئين الفلسطينيين، وتحديداً الذين يقيمون بعيداً عن العاصمة بيروت، عن ارتياحهم 

  . لهذا اإلجراء، مشيرين إلى أن هذا األمر سيخفف عنهم عناء االنتظار لوقت طويل إلنهاء معامالتهم
  3/11/2010السفير، بيروت، 

   
   بالتسبب بركود القطاع السياحي في شرقي القدساإلسرائيليينلسطينيون يتهمون الف .34

شرقي القدس المحتلة ركوداً كبيراً يعزوه الفلسطينيون   يواجه القطاع السياحي في.):ب.ف.أ( – القدس
، عضو وقال ألفرد رعد.  المناطق اليهوديةإلى لتحويل وجهة السياح اإلسرائيليون الجهود التي يبذلها إلى
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 أنهناك كساد سياحي واقتصادي على رغم ":  المقدسة والتحف الشرقيةاألراضيجمعية تجار صناعات 
  ."اإلسرائيليآخر ثالث سنوات لم تشهد حروباً أو قالقل سياسية على الصعيد الفلسطيني 

مون في دالء السياحة اليهود بتوجيه ضربة قاضية للسياحة في المدينة وهم الذين يتحكأ"واتهم رعد 
دالء  مدينة القدس، وبعض األإلى يصلوا أن قبل إسرائيل داخل أموالهمالسياح ينفقون " إنوقال . "السوق

  ."يحضرون السياح لزيارة كنيسة القيامة أو درب اآلالم قبل فتح المحالت
سابق مثلما كان في ال) الشرقيالقسم (لم يعد هناك يوم حر للتجول والشراء في مدينة القدس ": وأضاف
 400 من تجار الصناعات السياحية من أصل ةالمائ في 60نحو " أن إلى وأشار. "األمنية األسباببحجة 

سباب خسائر التجار أن من ألى إ أشارلكن رعد  ."تاجر يواجهون مشاكل اقتصادية جدية وخسائر كبيرة
 وغراماتها وفوائدها الكبيرة ةاإلسرائيلي والثانية التي راكمت الضرائب األولى االنتفاضة إضرابات" أيضاً

  ."ات وعدم البيعاإلغالقخسائر " كل ذلك إلى، ليضاف " لم نفتح المحالتأنناعلى رغم 
هناك كثافة كبيرة للسياح ": من جهته قال التاجر ياسر بركات صاحب محل للقطع الفنية والتراثية النادرة

 يروجون بصورة سيئة اإلسرائيلييندالء السياحة أ"ن ألى إ وأشار. "في المدينة لكن ال توجد نوعية شرائية
 جهات غير شرعية، وال يوجد امن عندنا، إلىمكاسبنا تذهب " إن ويقولون للسياح "عن التجار العرب

 التي األسعار من "ةالمائ في 80 بنسبة األسعاروان التجار العرب جشعون وعلى السياح تخفيض 
  .يعرضها التجار العرب

 بطرح مشروع إسرائيليونمشاكل التي تحدث عنها التجار الفلسطينيون، قام سياسيون لى الإ وباإلضافة
 مرشدي السياحة الفلسطينيين المقدسيين من العمل مع مجموعات من قانون في الكنيست سيمنع عملياً

  . "إلسرائيل عن مواقف معادية أمامهم يعبروا أن من خوفاً" األجانبالسياح 
 الحكومة أقرتذا إ" انه " المقدسة للسياحة الوافدةاألراضيجمعية "يسة وقالت كريستين سمارة رئ

 مرشد سياحي 300 للسياحة في القدس الشرقية يعمل فيها قرابة  مكتبا36ً هذا القانون فان اإلسرائيلية
  . "، سيخسرون مصدر رزقهم مع عائالتهماإلسرائيليمؤهل وفقا لقانون السياحة 

  3/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   العدوان على القطاعستعرض كافة جوانبكتاب جديد ي... "2009-2008الحرب على غزة " .35
 اعتبر إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، أن الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل :غزة

مت بصمود تحط"نحو عامين، جاءت كحلقة مكملة للحصار المشدد المفروض عليه، مؤكداً أن هذه الحلقة 
الشعب الفلسطيني، وثقافته حول المقاومة، رغم استشهاد عدد من قادته، وعلى رأسهم وزير الداخلية في 

  ".حكومته الشهيد سعيد صيام
جاء ذلك في مقدمة كتبها هنية لكتاب توثيقي ضخم للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، التي تناولها منذ 

ا، مستعرضاً كافة الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية ما قبل اندالعها إلى كيفية انتهائه
قدس "وتنفرد وكالة . واإلستراتيجية، وفق النظرة الشمولية إلدارة الحرب من قبل الطرف الفلسطيني

 إصدار، وهو من "2009 - 2008الحرب على غزة "بنشر ملخص الكتاب، الذي يحمل عنوان " برس
  .ة، ومقره غز"مركز رؤى للدراسات"

 صفحة من الحجم الكبير، موزعة على ثالثة أجزاء، وقد قام بتأليفه وإعداده 1200ويتكون الكتاب من 
أربعة عشر كاتباً مختصاً ومحلالً في الشئون السياسية واالقتصادية والعسكرية، واإلستراتيجية، متناولين 

سة ما خلفته هذه الحرب من الحرب من كل جوانبها بشكل توثيقي لألحداث اليومية خالل الحرب، ودرا
  .دمار

يؤرخ لمرحلة "، مشيراً إلى أنه "على درجة عالية من األهمية"واعتبر هنية، في المقدمة، الكتاب بأنه 
إنه من الواجب علينا تثبيت النصر االستراتيجي : "وقال ".حافلة بالجهاد والمقاومة ويؤسس لثقافة المقاومة
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 ".ب الفلسطيني، واألمة اإلسالمية، كمعلم رئيسي في طريق التحريرللقضية الفلسطينية في وجدان الشع
نحن في هذه السطور القليلة التي نقدم بها لعمل توثيقي وتحليلي ضخم وكبير لمجريات : "وأضاف هنية

هذه المعركة، لنؤكد اعتزازنا بهذا العمل والجهد العلمي الكبير، فالحق والعدل يحتاج إلى توثيق وتوضيح 
شكل من أشكال المقاومة الفكرية، والثقافية، واإلعالمية، "واعتبر بأن الكتاب هو ". ثيقة لألبحاثليكون و

من دافعوا عن "وحيا رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة  ".وانه يرسخ صورة الشعب الفلسطيني المقاوم
كة بدر، بمعر" حرب الفرقان"، مشبها ما جرى خالل الحرب التي سماها "أرض غزة خالل الحرب

أول منازعة بين الحق والباطل على أرض قطاع غزة، وباعتبار قلة العدد والعتاد التي كان "باعتبارها 
  .، بحسب هنية"يعيش بها أهل غزة كما كان أهل بدر

ويرسم الكتاب في مقدمته معالم قطاع غزة الجغرافية، ومالمحه الديموغرافية، وأبعاده اإلستراتيجية، 
لموارد الطبيعية التي يمتلكها، ثم ينتقل إلى محطات من تاريخ قطاع غزة، وأهم والجيوسياسية، وا

 والسياسات 2008 – 1948الصراعات التي عاشها مع االحتالل اإلسرائيلي في األعوام ما بين 
  .اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة خالل هذه المرحلة

روف المحيطة بالحرب محلياً وعربياً ويعالج الجزء األول أسباب الحرب ومقدماتها، انطالقا من الظ
وإقليمياً، وإرهاصات الحرب، واستعداد قوى المقاومة لهذه المرحلة، مرفقا تعريفاً مختصرا لهذه القوى 
وإمكاناتها، وإستراتيجيتها وتكتيكاتها في الميدان، ثم يستعرض الدور العربي والدولي في مراحل ما قبل 

  .ذارات البداية وساعة الصفرالحرب وصوالً للتهدئة واقتراب إن
ويتناول الضربة الجوية األولى على قطاع غزة إيذاناً ببدء الحرب، وكيف امتص قطاع غزة هذه 
الضربة الضخمة والحجم الكبير للضحايا في اللحظات األولى لها، والذين جلهم كانوا من رجال الشرطة 

  .يام الحرب بشكل تفصيليالفلسطينية، راصداً كل األحداث على مدار الساعة طيلة أ
التي اتبعتها لخالل حرب غزة، واإلجراءات اإلسرائيلية مع " إستراتيجية إسرائيل العسكرية"كما يعالج 

  .جنودها في ميدان المعركة ومع المستوطنين اليهود على أطراف القطاع وخطتهم خالل الحرب
المواقف السياسية والدبلوماسية التي ويتناول الكتاب أحداث المعركة السياسية خالل الحرب، راصداً 

شهدتها المنطقة، مستعرضاً المواقف المحلية، واإلقليمية، والدولية، أثناء العدوان، وأهم المبادرات التي 
طرحت كالمبادرة المصرية، والفرنسية وغيرها، وقرارات القمم العربية، وصوالً إلى إعالن وقف إطالق 

  .انسحاب قوات االحتالل من قطاع غزةالنار اإلسرائيلي أحاد الجانب و
وفي الجزء الثاني؛ يعيد الكتاب القارئ إلى أجواء الحرب في فصل جديد، يسلط  الضوء على أروقة 
القرار في الساحة الفلسطينية، والتساؤالت الحائرة التي يطرحها المراقبون والمتابعون لهذه المرحلة 

  . هي إستراتيجيتهم التي يرى أنها حققت الصمود والنصرالدقيقة، وكيف أدار الفلسطينيون الحرب وما
ويعكس اتجاهات الشارع الفلسطيني، ومواقفه خالل الحرب والذي شكل إسناداً قوياً لقيادة المقاومة في 
إدارتها للمعركة، موضحاً عمق االحتضان الشعبي للمقاومة وانتمائه لها، كما يعرض روايات المقاتلين 

  .من داخل المعركة
يسلط هذا الجزء من الكتاب الضوء على نتائج العدوان وآثاره االقتصادية، والسياسية واالجتماعية و

والتعليمية والنفسية والصحية، المباشرة وغير المباشرة، مستعرضاً نتائج العدوان على االحتالل 
  .اإلسرائيلي وتأثيراته

أثيراتها، وذلك ضمن رؤية موضوعية ويجري الكتاب قراءات تحليلية ألهم معطيات وأحداث الحرب وت
  .تعكس مفهوم النصر والهزيمة، وتضع مؤشرات أساسية للحكم على نتائج الحرب

  ويتكون الجزء الثالث من الكتاب من أربعة مالحق، يتناول الملحق األول أسماء شهداء الحرب، بينما 
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ق الثالث فيتحدث عن البالغات يوضح الملحق الثاني أسماء المساجد التي تعرضت للعدوان، أما الملح
  .العسكرية لفصائل المقاومة خالل الحرب أما الملحق الرابع واألخير يوثق مشاهد من الحرب في صور

  3/11/2010قدس برس، 
  

   تدعو إلى التصدي للمخططات اإلسرائيلية"العليا للدفاع عن حق العودةاللجنة : "األردن .36
العودة لالجئين الفلسطينيين بإعادة الروح للنظام العربي وتفعيل دعت اللجنة العليا للدفاع عن حق : عمان

قوانين جامعة الدول العربية بما في ذلك ميثاق األمن القومي العربي الجماعي ومعاهدة الدفاع العربي 
المشترك والوحدة االقتصادية العربية، وطالبت في بيان لها في ذكرى وعد بلفور بإعادة تفعيل الحركة 

المساندة لالنتفاضة والمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية واإللتزام بقواعد وأحكام قوانين الشعبية 
المقاطعة العربية واإلسالمية االقتصادية للعدو الصهيوني حتى يستجيب للحقوق الوطنية الفلسطينية 

  . وقوانين الشرعية الدولية
  3/11/2010، الدستور، عّمان

  
  تحمل المجتمع الدولي المسؤولية العربية  الجامعة."..وعد بلفور"في ذكرى  .37

 ىطالب بيان لألمانة العامة للجامعة العربية في ذكر: وكاالت، الأحمد ربيع، مراد فتحي - عواصم
 االنسحاب "إسرائيل" علي وعد بلفور المشؤوم المجتمع الدولي بضرورة التحرك إللزام  عاما93ًمرور 

 وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واحترام حقوق 1967م من األراضي العربية المحتلة عا
الالجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم وفق ما نصت عليه تلك القرارات، وكذا ما نصت عليه مبادرة السالم 

وحملت األمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي المسؤولية األخالقية والسياسية . العربية
ة تجاه ما تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة من تغيير جغرافي وتشويه لإلرث الحضاري واألدبي

ودعت إلى ضرورة العمل على تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة . اإلسالمي والمسيحي العربي
  .حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

  3/11/2010 الشرق، الدوحة،
  

   الستضافة الحوار في حال تم التوافقفتح وحماس وتعلن استعدادهابأي تقارب بين القاهرة ترحب  .38
المرتقب إن القاهرة قد ُأبلغت بالموعد " الحياة" قال مصدر مصري رفيع لـ: جيهان الحسيني-القاهرة 

مصر ترحب بأي " ضاف أن، وأثاء المقبل في العاصمة السوريةللحوار بين حركتي فتح وحماس الثال
تقارب بين الحركتين وال يضيرها أن تعقد جلسات الحوار في دمشق، فمصر هي التي حركت مسار 

، مؤكداً أن مصر على استعداد الستضافة الحوار في حال تم التوافق بين الحركتين وقررت "المصالحة
 استعداد لعقد حوار جديد على حماس القدوم للتوقيع على الورقة المصرية، موضحاً أن مصر ليست على

  ." حوار من جديدإلجراءسنستقبل فتح وحماس والجميع إلنجاز المصالحة وليس ": وتابع .أراضيها
 على واإلشراف يحقق لحماس القيادة إليهوعما تردد عن وضع مصر فيتو على أي اتفاق يتم التوصل 

زة وطنية مهنية وليست فصائلية تتبع فتح أو  األمنية يجب أن تكون أجهاألجهزة":  األمنية، أجاباألجهزة
  ."مصر تتحفظ عن أن يكون لألجهزة لون سياسي فئوي قاصر على فصيل"، موضحاً أن "حماس

  3/11/2010الحياة، لندن، 
  

   غداً للبحث في مخرج مناسب الستئناف المفاوضات"إسرائيل"عمر سليمان في  .39
 أن رئيس االستخبارات المصرية "الحياة"لـ كشف مصدر مصري رفيع : جيهان الحسيني-القاهرة 

 اإلسرائيلية غداً إلجراء محادثات مع كل من رئيس الحكومة "إسرائيل"الوزير عمر سليمان سيتوجه إلى 
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وقال المصدر إن تحريك العملية السلمية والبحث عن مخرج .  باراكإيهودبنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 
 سيكون على رأس المحادثات، نوالفلسطينيي اإلسرائيليينشرة بين مناسب الستئناف المفاوضات المبا

سليمان يسعى من أجل الخروج من عقدة قضية االستيطان التي تقف حجر عثرة في سبيل " أنمضيفاً 
 مخاطر الجمود الحالي واستمرار لإلسرائيليين، الفتاً إلى أن سليمان سيوضح "تحريك المسار التفاوضي

 اإلحباطألن ذلك من شأنه أن يشيع " واإلسرائيليالسلمية على الجانبين معاً الفلسطيني الجمود في العملية 
  ." معاًواإلسرائيلي ويهدد بتوليد العنف الذي سيدفع ثمنه الجانبان الفلسطيني األجواءفي 

لتي ونفى المصدر وجود عالقة أو ربط بين الزيارة التي قام بها سليمان إلى رام اهللا األسبوع الماضي ا
  .التقى خاللها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين هذه الزيارة

  3/11/2010الحياة، لندن، 
  

  الوجود اإلسرائيلي في إفريقيا ال يهدد أمننا القومي: القاهرة .40
الوجود المصري في "أكدت منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون اإلفريقية أن : ).أ.ب.د(

، رافضة االتهامات التي تقول إن مصر لم تتوجه إلى القارة السمراء إال بعد أن "إفريقيا لم يغب يوماً
المصرية المستقلة " الشروق الجديد"ت في تصريحات لصحيفة كدوأ .اكتشفت خطورة وضعها المائي

ال يمثل "وأن وجودها " ال يقارن بالدور المصري"ووجودها في القارة " إسرائيل"نشرتها أمس أن دخول 
من تحقيق مصالحها " إسرائيل"ال تستطيع مصر منع " :وأضافت ". على األمن القومي المصريأي قلق

وكل دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها، وليست .. في إفريقيا فهي تعمل اآلن في كل منطقة بالعالم
  ".ولوحدها هي التي تعمل في القارة اإلفريقية، ولكن هناك الصين واليابان وغيرهما من الد" إسرائيل"

  3/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  سرائيلي المفاوضات المباشرة الطريق الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإل:أمريكا .41
اعتبرت الواليات المتحدة االميركية المفاوضـات      :وكاالت االنباء  - حمد سعيد ، م  جمال جمال  -واشنطن  

وقـال  . ي ومعالجة قضايا الوضع النهـائي     المباشرة الطريق الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني االسرائيل      
إن األفعـال   "المتحدث باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي في مؤتمره الصحافي في مقر الـوزارة              

واضاف ". والمواقف أو أي إعالن من جانب واحد ال تنهي الصراع ، واللجوء إلى المفاوضات هو هدفنا               
.  وحدها حّل الصراع لمرة واحدة وبشكل كامـل ونهـائي          أنه يمكن لألطراف عبر المفاوضات المباشرة     

ما نريد رؤيته هو تحرك فعال من قبل األطراف أنفسهم للعودة إلى المفاوضات المباشرة وهو امر                "وقال  
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية الى ان واشنطن تكثف          ". نسعى إلى تحقيقه بشكل مكثف    

من جهة ثانية ، نفى كراولي صـحة مـا          . الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات   جهودها إلعادة إسرائيل و   
ذكرته تقارير صحفية حول احتمال استبدال المبعوث األميركي الخاص للشرق االوسط جـورج ميتـشل               
بمسؤول ملف إيران وآسيا الوسطى في مجلس األمن القومي دينـيس روس ، بـدعوى إعطـاء دفعـة                   

قة ، وقال كراولي إن ذلك يأتي فى إطار الشائعات ، وأنه ال توجد فى األفق                لمفاوضات التسوية في المنط   
  .خطط بهذا الشأن

3/11/2010، الدستور، عّمان  
  

  سبانياإستطيع توفير الحصانة له من االعتقال في ت ال اأنه  ديخترتبلغسبانيا إ .42
آفـي  ) كديما( من حزب    سبانيا عضو الكنيست  إ أبلغ ممثلو وزارة العدل في       : زهير اندراوس  -الناصرة  

ديختر، عبر رسالة بعثوا بها إليه، أنهم ال يستطيعون توفير الحصانة له من االعتقال في اسـبانيا فقـرر                   
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احتجاجاً على ذلك إلغاء مشاركته في مؤتمر دولي بمشاركة ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين وأوروبيـين              
  .للبحث في عملية السالم

3/11/2010، القدس العربي، لندن  
 

   في رام اهللاى ممارسات االحتالل يطّلع علوفد برلماني أوروبي .43
التقى ممثلون عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع وفد برلماني أوروبي برئاسة كوفمـان فـي                 :رام اهللا 

مقر المجلس التشريعي برام اهللا امس حيث شرح النواب للوفد الموقف الفلسطيني وممارسات االحـتالل               
ة في األراضي الفلسطينية والتي تتمثل باستمرار االستيطان واالعتداءات على المواطنين وهـدم             العنصري

  البيوت وهجمات المتطرفين المستوطنين على المواطنين وأراضيهم
وأكد كوفمان رئيس الوفد إن الطريقة الوحيدة لمواجهة االستيطان هي أن يستخدم الرئيس األميركي نفوذه               

ل وطالب بفرض عقوبات على إسرائيل إلجبارها على االمتثال للقـرارات الدوليـة             بالضغط على إسرائي  
وإنهاء االحتالل، وعبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع عدالة القضية الفلسطينية وإنهم سـيقومون بنقـل                

  .صورة ما شاهدوه في فلسطين إلى بلدانهم
3/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   مستوطنات باألغوار الشماليةثالثةال التوسع االستيطاني في لع على أعمبيرغر يطّ .44

تفقد ممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، أمس، منطقة األغوار الشمالية، واطلع على             :محمد بالص 
أعمال التوسع التي تشهدها ثالث مستوطنات في تلك المنطقة، واستمع من المزارعين لشرح مفصل حول               

  .اءات التي يتعرضون لها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيليالمضايقات واالعتد
3/11/2010، األيام، رام اهللا  

  
تحالف النظام المصري مع واشنطن وتعزيز السالم شرطان اساسيان لتأمين مصالح           : إسرائيليةدراسة   .45

  القاهرة 
ز حاييم هرتـسوغ  يورام ميطال رئيس مرك.قالت دراسة اسرائيلية اعدها د: الناصرة ـ زهير اندراوس 

لدراسات الشرق االوسط بجامعة بن غوريون في بئر السبع ان سياسة مصر الخارجية تم تـشكيلها فـي                  
 عاما، وتبنى الرئيس حسني مبارك      35االساس على مبدأ االنفتاح الذي ارساه الرئيس انور السادات قبل           

  .النهج ذاته بعد ذلك
ط، ان الركيزة االساسية لتلك السياسة تقـوم علـى          واضاف الباحث، وهو مختص بشؤون الشرق االوس      

وجود عالقة قوية بين الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي في مصر وبين التحركات المصرية             
في مجال السياسة الخارجية والمجال االمني، الفتا الى ان قدرة النظام المـصري لمواجهـة التحـديات                 

توجهاته وادائه على مستوى السياسة الخارجية، ومؤكدا ان تلك الـسياسة           الداخلية مرتبطة الى حد كبير ب     
المصرية على مستوى السياسة والخارجية واالمن قائمة على شراكة استراتيجية مع الواليـات المتحـدة               
االمريكية، وعلى حل النزاع العربي االسرائيلي بالطرق السلمية، على غرار نموذج اتفاق الـسالم بـين                

  .ئيلمصر واسرا
وحول الموقف المصري من السالم مع الدولة العبرية، قال الباحث ان النظام المصري يعتبر ذلك ركيزة                
مهمة في سياسة االنفتاح المصرية، كما ان صنّاع القرار في القاهرة يعتبرونه حجر زاوية للسالم الشامل                

وزاد قـائال   . ويرونه خيارا استراتيجيا  والعادل بين اسرائيل والدول العربية، بمن في ذلك الفلسطيني، بل           
ان الدولتين تسعيان منذ توقيعهما على اتفاق السالم على تنفيذ االلتزامات المنوطة بكل طرف، بمـا فـي        

وشددت الدراسة علـى ان التـزام النظـام         . ذلك االلتزامات الواردة في الملحق العسكري التفاق السالم       
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اضح وعلني، حتى في اوقات االزمات العصيبة رفـض الـرئيس           المصري بالحفاظ على اتفاق السالم و     
مبارك نهائيا الدعوات التي تناشده بضرورة اعادة النظر في التزامات بالده تجاه اتفاق السالم، عقب اية                
عمليات عدوانية اسرائيلية، واكبر دليل على ذلك موقف مصر عقب اندالع االنتفاضة الثانيـة، وخـالل                

  .2009 واوائل العام 2008اسرائيل على قطاع غزة في اواخر العام العدوان الذي شنته 
وقال ايضا ان السياسة المصرية الداخلية والخارجية في العقود الثالثة االخيرة ترتكـز علـى التحـالف                 
                 صنّاع القرار في القـاهرة يـرون ان االستراتيجي مع امريكا والمحافظة على السالم مع اسرائيل، الن

التحالف مع واشنطن والحفاظ على السالم مع اسرائيل يعطيانها المجـال لحـل المـشاكل               الحفاظ على   
  .الداخلية

ورأى ميطال انّه على الرغم من الخالفات المصرية االسرائيلية، اال ان مبارك تحول الى عزيز السياسة                
فـان اختفـاء    وبرأيـه   . االسرائيلية، ومن هنا ينبع السبب في خشية كل من مصر واسرائيل من حماس            

مبارك عن الساحة السياسية لن يؤدي الى تغيير في السياسة المصرية، الن السياسة التي قادهـا كانـت                  
نتاج توافق بينه وبين رؤساء االجهزة االمنية والنخب االقتصادية والمؤسسات النافذة، وهذه القوى، براي              

م مع اسرائيل كشرطين اساسيين لتـأمين       الباحث االسرائيلي، بتوثيق التحالف مع واشنطن وتعزيز السال       
المصالح الحيوية المصرية، الفتا الى ان القوى التي ارست هذه السياسة قبل ثالثين عاما قويت الى حـد                  
كبير في الفترة االخيرة، وبالمقابل فان المصالح االستراتيجية االمريكية واالسرائيلية، اضـاف ميطـال،              

ى النظام المصري، وهذا هو السبب الذي يدفع واشنطن لكـي تتجاهـل             تحتم على الدولتين المحافظة عل    
اعمال قمع المعارضين من االخوان المسلمين وعدم وجود الديمقراطية، ويستنتج ميطال ان غياب مبارك              

  . لن يؤثر بالمرة على السياسة المصرية
حماس عليه، وقال ان    كما تطرقت الدراسة الى موقف النظام المصري من قطاع غزة بعد سيطرة حركة              

سياسة مصر حيال االزمة المتواصلة في قطاع غزة شهدت تغييرات كثيرة في السنوات االخيرة، مشيرا               
الى معارضتها لقيام دويلة في غزة بقيادة حماس، وان هذه المعارضة تزايـدت مـع تـشكيل حكومـة                   

) ينـاير (في كـانون الثـاني      اسماعيل هنية عقب فوز حماس باالنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني          
، وان مصر وصفت سيطرة حماس على القطاع باالنقالب العسكري، ووصفت انـشطة حمـاس               2006

  .بأنها تهديد لالمن القومي المصري
وزادت الدراسة االسرائيلية قائلة انّه منذ سيطرة حماس على القطاع قامت مصر وبالتنسيق مع اسـرائيل     

 الحدود مع غزة، واظهرت اصرارا قويا في مواجهة عمليات التهريـب            بتعزيز قواتها االمنية على طول    
من سيناء، وعارضت فتح معبر رفح بشكل منتظم، بزعم ان فتحه بشكل دائم سيتم مع االلتـزام باتفـاق                   

، وقد ايدت مصر موقف السلطة الفلسطينية في الصراع الداخلي الفلـسطيني،            2005المعابر الموقع في    
ئولية عدم التوصل التفاق مصالحة فلسطيني، وبرايه فان فـشل مـصر فـي              وحملت حركة حماس مس   

الوساطة بين اسرائيل وحماس لتمديد فترة التهدئة بينهما، وعقب ما اسماها بالعمليات العـسكرية لجـيش      
االحتالل ضد القطاع وضع القيادة المصرية في اختبار صعب، الفتا الى انّه على الـرغم مـن االدانـة                   

ت الالذعة التي وجهتها مصر السرائيل الستخدامها المفرط للقوة العسكرية ضد سكان القطاع،             واالنتقادا
لكنها والول مرة حملّت حركة حماس مسؤولية اندالع االزمة، وقالت ان الـسياسة الخاطئـة لقيـادات                 

عكـس  وهذه السياسة، بحسب الباحث، ت    . الحركة هي التي قدمت المبرر السرائيل لشن عدوانها ضد غزة         
احتجاج مصر لقيام نظام لحركة حماس في القطاع، وهو الموقف نفسه الذي تراه اسرائيل، والتي تعتبـر                 
حماس حركة ارهابية يجب تقويضها بالقوة، او على االقل يتخذ ضدها اجراءات تعيق من سيطرتها على                

  .غزة
 العدوان على القطـاع،     كما تناول الباحث ميطال تغير الموقف المصري حيال حركة حماس عقب انتهاء           

مما ادى الى تشديد الخناق عليها بعدة وسائل من بينها العائق الفوالذي الذي يهدف الـى قطـع طـرق                    
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التهريب عبر االنفاق، وتعزيز الوجود االمني مع قطاع غزة لمنع حدوث تجاوز للحدود، على الرغم مما                
  .لمصرصاحبه من زيادة معاناة سكان قطاع غزة وتزايد االنتقادات 

وقد جاءت هذه االجراءات تماشيا مع مطلب واشنطن وتل ابيب، لكن برأيه، كانت القيادة المصرية تضع                
الـسيناريو  : طوال الوقت نصب اعينها سيناريوهين اثنين يقضان مضاجع اصحاب القرار فـي مـصر             

االالف مـن   تخشى القيادة المصرية من حدوث غزو لالراضي المصرية في سيناء من قبل مئات              : االول
الفلسطينيين في اعقاب حدوث هجوم اسرائيل ضد القطاع، او حدوث ازمة انسانية فيه، والثاني يـرتبط                
بالخطط السياسية التي مصدرها اسرائيل، والتي ستلزم مصر بـضرورة المـساهمة فـي حـل ازمـة                  

، مشددا علـى ان     الفلسطينيين بتخصيص اراض لهم من سيناء في اطار التسوية الدائمة القامة دولة لهم            
الخطوات التي تتخذها مصر مؤخرا تهدف في االساس الى تأسيس جدار حماية يحول دون تحقق اي من                 

  .هذين السيناريوهين، على حد قوله
  3/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  "ليس لدينا القيادة التي نستحقها وال المعارضة التي نحتاجها" .46

  ماجد كيالي 
كات معظم القيادات الفلسطينية السائدة بأنها تضع السياسة الداخلية على رأس سـلم             التفيد ادراكات وسلو  

اهتماماتها وانشغاالتها، إذ ليس ثمة ما يشير الى وجود جهود مناسـبة لترشـيد أوضـاع الفلـسطينيين                  
وتطويرها، سواء على صعيد الفصائل أو على صعيد المشاركة الشعبية، في مـا يتعلـق بالمنظمـة أو                  

طة، وبالنسبة لتعزيز عالقة هذه الكيانات بمجالها المجتمعي أو بالنسبة لتعزيز دورها كحركة تحرر              بالسل
  .وطني في النضال ضد إسرائيل

، التي تحتل مكانة القيادة في المنظمة والسلطة، مـستغرقة جـداً فـي العمليـة                "فتح"هكذا، تبدو حركة    
تمع الدولي من جهة، ومهتمة جداً بإضـعاف حركـة          التفاوضية مع إسرائيل ومع الواليات المتحدة والمج      

وبحسب تصريحات لصائب عريقات فقد عقد بين       . ، وترسيخ سلطتها في الضفة من جهة أخرى       "حماس"
حتـى  " أنا بـوليس  "الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، في عام واحد فقط، يشمل الفترة منذ انعقاد مؤتمر             

مـن بينهـا    !  اجتماعا تفاوضـيا   288حوالى  ) 2008اخر   إلى أو  2007من أواخر   (العدوان على غزة    
  . اجتماعات ضمت الرئيس محمود عباس، وايهود اولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك

، فـإن   ")اإلدارة المدنيـة  ("أيضا وبحسب تقرير صدر عن منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في الضفة            
ـ     ة مشتركة مع قوات األمن الفلسطينية في الـضفة، كمـا           عملي) 1424(أجهزة األمن اإلسرائيلية قامت ب

 18صـحف   (اجتماعات مشتركة معها، وذلك فقط في النصف األول من العـام الحـالي              ) 303(عقدت  
 - إسرائيلية أنتجت وثيقـة عبـاس        -فضال عن كل ذلك فكم سمعنا سابقا عن حوارات فلسطينية           ). 10/

، وغيـر  )جنيف( عبد ربه - نسيبه، أو وثيقة بيلين - أيالون  بيريس، أو وثيقة-بيلين، أو تفاهمات قريع     
  ذلك من حوارات أو منتديات أو ندوات مشتركة، سرية وعلنية؟

تولي األهمية ذاتها الستنهاض بناها المترهلة، وترميم صـورتها         " فتح"في مقابل كل ذلك لم يبد أن قيادة         
ية المتآكلة في المجتمـع، كمـا إلخـراج منظمـة           كحركة تحرر وطني، وإعادة االعتبار لمكانتها التمثيل      

وفوق كل ذلك ليس    . التحرير، وهي الكيان السياسي لكل الفلسطينيين، من حال الشلل التي فرضتها عليها           
وال في المنظمة، ال بشأن مراجعة عملية المفاوضات، وال بشأن غيرها           " فتح"ثمة حوارات داخلية، ال في      

مهمومة بترسـيخ   " حماس"على المقلب اآلخر، تبدو حركة      . رات السياسية من الشؤون الداخلية، أو الخيا    
هيمنتها األحادية على قطاع غزة، وتأكيد شرعيتها ومرجعيتها القيادية في الساحة الفلـسطينية، وعلـى                

  ، دون التفات إلى تأثير "فتح"الصعيدين العربي والدولي، بالضد من 
  . ، وعلى أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزةاالختالف واالنقسام على العمل الفلسطيني
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، لدى  "فتح"ال تلقي باال لواقع أنها لم تستطع أن تقدم أنموذجا أفضل عن قيادة              " حماس"األنكى من ذلك أن     
قيادتها لقطاع غزة، وإنما على العكس من ذلك إذ أنها ذهبت بعيدا فـي تكريـسها لهيمنتهـا األحاديـة                    

حدا، من الفصائل المحسوبة عليها، في القيادة، ولـم تـبنِ نوعـا مـن               واالقصائية فيه، فهي لم تشرك أ     
المؤسسات الوطنية الجامعة، وبالغت كثيرا في التركيز على سلطتها األمنية، هذا فضال عن أنها تكـشّفت            
عن نوع من سلطة شمولية، تحاول أن تفرض رأيها في حياة الناس الخاصـة، دون اعتبـار للتعدديـة                   

  .مع الفلسطينيوالتنوع في المجت
أما الفصائل األخرى فقد باتت ضعيفة جداً، في اإلمكانيات وفي القدرة على الفعل، بحكم هيمنة الحركتين                

على السلطة في الضفة وغزة، وعلى موارد الساحة الفلسطينية، واحتكارهما          ") حماس"و" فتح("الرئيستين  
قليمي والدولي؛ وهذا ما بينته نتائج االنتخابات       القوة العسكرية، وتمتعهما بنفوذ سياسي على المستويين اإل       

على خمسة مقاعـد فقـط   ") حماس"و" فتح" فصيال عدا 13من (حيث حازت أربعة فصائل     ) 2006لعام  (
ويمكن ببساطة مالحظة أن ثمة فصائل تعيش على تاريخها، أكثر مما تعـيش علـى               ).  مقعدا 132من  (

وعلـى االسـتقطاب بـين      " الكوتا"ل نظام المحاصصة    دورها النضالي، وثمة فصائل تتعيش على فضائ      
  . الفصيلين الرئيسين دون أن يكون لها دور في الصراع ضد العدو، أو مكانة تمثيلية في مجتمعها

، في حين أن الفـصائل      "حماس"و" فتح"على ذلك تكاد تكون الساحة الفلسطينية مغلقة أو محتكرة من قبل            
ء ضعف مواردها، وغياب سند إقليمي لهـا، والمـشكلة أن هـذه             األخرى تبدو في حيرة من أمرها إزا      

. الفصائل ال تبدي من جهتها ما ينهض بأوضاعها الداخلية، ويعزز من دورها، لتغيير المعادالت السائدة              
لـيس لـدينا    : "كان محقا جداً بتوصيفه لهذا الوضع حين قال       ) سفير فلسطيني سابق  (ولعل عفيف صافية    
  ".ا وال المعارضة التي نحتاجهاالقيادة التي نستحقه

ومما يلفت االنتباه أن معظم الفصائل تفتقد لحراكات داخلية تجدد حيويتها، ولعالقات ديموقراطية تـنظم               
أوضاعها، بل إن معظمها يفتقد حتى ألطر منتظمة أو هياكل قيادية مؤسسية، في واقع باتت فيـه هـذه                   

والمشكلة أن كل ذلك يحصل في واقع باتت فيـه          . اج ذاتها الفصائل خاضعة لطبقة سياسية بعينها تعيد إنت      
المنظمات والهيئات الفلسطينية الجامعة غائبة جداً أو مهمشة، أو مسيطراً عليها، وهـذا ينطبـق علـى                 

التي يتم استحضارها بطريقـة اسـتخدامية   (المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير       
  منظمة، كما ينطبق ، وعلى دوائر ال)فقط

  ). في الداخل والخارج(على المنظمات الشعبية التي أصبحت مجرد هياكل بدون فاعلية 
وعلى صعيد عالقتها مع شعبها فال تبدو أحسن حاال، إذ هي اقرب إلى حالة وصاية وهيمنة، أكثر مـن                   

ماد الفصائل في مواردها    كونها حالة تفاعل وتواصل وإقناع واستقطاب، وما يرسخ عدم المباالة هذه، اعت           
  . على الخارج وليس على شعبها، وغلبة طابع السلطة عليها على حساب طابعها كحركة تحرر وطني

في المحصلة فإن حال الجمود والترهل في بنى الفصائل، وضعف دورها النضالي في مواجهة إسرائيل،               
ر االلتفاف الشعبي من حولهـا، كمـا   وحال االختالف والتنازع والضياع السائدة، أدت بدورها إلى انحسا 

أدت إلى عزوف األجيال الجديدة من الشباب عن االنتماء إليها أو المشاركة في أنشطتها؛ وهـذا مؤشـر                  
خطير جداً بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة؛ ولنا أن نتصور بأن حركـة سياسـية تخـسر                 

  . شبابها يعني إنها تخسر مستقبلها
 الى قطاعات الشباب التي تجد لديها اقتناعاً وطاقة للعمل الوطني، فهي في الغالب تبحث عـن           أما بالنسبة 

متنفس لها عبر أشكال تعبير جديدة، سواء تمثلت بالمشاركة بمجموعات تتكون وتنتشر وتتواصل في مـا    
دني أو اللجان   بينها عبر شبكة االنترنت والفايسبوك وتويتر، أو عبر ما بات يعرف بمنظمات المجتمع الم             

  .الشعبية وهذا ينطبق على الداخل والخارج
ربما هذه صورة التشجع على التفاؤل، لكن الوضع الفلسطيني شديد البؤس حقا، ليس بسبب االخـتالف                
واالنقسام، أو النسداد أفق التسوية، أو لضعف اإلمكانات في مواجهة العدو، وإنما أيضا بسبب عدم وجود                
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نيين، وبسبب انصرافهم عن حركتهم الوطنية ويأسهم منها، وهذا ما ينبغي إدراكه            إطارات جامعة للفلسطي  
فاليوم ليس ثمة حوارات وال منتديات وال لقاءات وال مؤسسات جامعة، والمجتمـع             . للعمل على تجاوزه  

الفلسطيني مهمش أو مهيمن عليه من القوى الفصائلية في الداخل والخارج، وفي حـال مـن الـضياع                  
فلـسطينية متباينـة    " مجتمعـات " إلى درجة يخشى معها تبلور نزعات متعارضة، أو نوع من            والتشتت،

التوجهات، في حين أن بنى الفصائل افتقدت حيويتها، وثمة قيادات تظن إنها تمتلك الحقيقة وتمتلك، معها،                
  . حق أخذ الشعب الفلسطيني حيث تريد

 الوطنية الفلسطينية، كم أن هذه الحركة تآكلـت،         ولنالحظ اليوم، وبعد خمسة عقود على انطالق الحركة       
ليس فقط بتطلعاتها وأهدافها، وإنما حتى بمؤسساتها، فليس ثمة اليوم لعموم الفلسطينيين المركز أبحـاث،               
وال مركز تخطيط، وال جريدة، وال مجلة وال إذاعة وال محطة تلفزة، وال اتحاد طالب وال اتحاد عمـال                   

  . د امرأة وال اتحاد فالحين وال اتحاد فنانينوال اتحاد كتاب وال اتحا
  فما الذي تبقى؟ ومن المسؤول؟ و ما الذي نفعله أو تفعله الفصائل حقا؟

  3/11/2010، النهار، بيروت
  

  المسموح وغير المسموح به في الحوار الفلسطيني .47
  ماجد أبو دياك

 القـادم، بعـد أن تكرمـت    على حضور لقاء الحوار مع حماس في دمشق األسـبوع      " فتح"أخيرا وافقت   
وصفحت عن الرئيس السوري بشار األسد الذي تجرأ ورد على محمود عباس في قمة سرت، حينما كال                 

دعونـا نعتبـر   : كعدو أول، حيث قال األسد لعباس ساخرا بمـا معنـاه         " إسرائيل"التهم لحماس، متناسيا    
  !!عدوة للشعب الفلسطيني" حماس"

حينما رحبت بالحوار على أراضيها، ووفرت للسلطة فرصة النـزول          وبعد أن أظهرت سوريا نية حسنة       
من السلم الذي اعتلته برفضها عقد الحوار في دمشق، فإن السؤال يبقى مفتوحا على النتائج المحتملة لهذا                 

  .الحوار
انتهت جولة الحوار السابقة في دمشق إلى االتفاق على إجراء االنتخابات الفلـسطينية، وعلـى مهمـات                 

ئة القيادية في المرحلة االنتقالية، ولكنها توقفت عند الموضوع األمني والمتمثل في تشكيلة األجهـزة               الهي
ـ             والواليات " إسرائيل"األمنية في الضفة والقطاع، وهي النقطة األكثر تعقيدا في الموضوع؛ ألنها تمس ب

نها تمس بمصر التي تجـاور      المتحدة التي يمثلها جنرال يدير أجهزة أمن السلطة في الضفة، فضال عن أ            
  .قطاع غزة وال تريد أي شرعية لحماس على مقربة من حدودها

وفي هذا السياق يأتي ما نقل عن الوزير عمر سليمان، حينما التقى قيادات السلطة في رام اهللا، من أنـه                    
 الجنود  يرفض أن تقود حماس أيا من األجهزة األمنية في الضفة وغزة، وأن تقتصر مشاركتها فيها على               

والضباط العاديين، األمر الذي يعني إطالق رصاصة الرحمة على الحوار في مرحلة قد تشكل فرصـة                
  .أخيرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني

ال يخفى على أحد، فهي التـي ال        " فتح"وبصرف النظر عن دقة النقل عن سليمان، فإن مضمون موقف           
هزة األمنية؛ مخافة أن يتكرر ما جرى في غـزة، فيمـا            يمكن أن تسلم لحماس مشاركتها الفاعلة في األج       

تصر حماس على هذه النقطة كمطلب أساسي لتقاسم السلطة في المرحلة االنتقالية، حيث تعتبر أن ذلـك                 
تنازال منها عن استالم السلطة بالكامل، بناء على نتيجة االنتخابات التي أعطتها تفوقا مريحا في المجلس                

  .االتشريعي المعطل حالي
أما العامل األساسي في المصالحة، فيكمن في الموقفين األمريكي واإلسرائيلي الذين يرفضان تسلم حماس              
أي دور أمني، رغبة في استمرار محاوالت عزلها، وكذلك منعها من تشكيل عامل قوة داعم للمقاومة في                 

  .الضفة، بعد أن أحكم الخناق عليها في الضفة الغربية
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قفين الرسمي الفلسطيني والمصري يسيران حسب متطلبات الموقف األميركي، األمـر           وقد تعلمنا أن المو   
  .الذي يجعل نافذة الفرص في التوصل التفاق مصالحة ضئيال جدا

" إسـرائيل "لقد جاء استئناف المصالحة رغبة من السلطة في تعزيز موقفها التفاوضي، بعد أن تمـسكت                
أن يمضي الموقف الفلسطيني في الموافقـة علـى مـصالحة           بعدم تجديد قرار تجميد االستيطان، ولكن       

  .ناجزة، فإن هذا األمر يعتريه شك كبير، وإن كنا نتمنى أن نكون مخطئين
إذن، ال يوجد ما يدعو إلى التفاؤل بإمكانية إنهاء حالة االنقسام بمصالحة فلـسطينية مدعومـة عربيـا،                  

خيارها بوضع المصلحة الفلسطينية فوق كـل       " فتح"واألرجح أن تستمر هذه الحالة ما لم تحسم السلطة و         
اعتبار، وتجاوز الضغوط األميركية والعربية وهو الموقف الكفيل بتعزيز مقومات الصمود الفلـسطيني،             

  .ودفع بعض الدول العربية إلى التوقف عن التجاوب مع المطالب األميركية برفض المصالحة
  3/11/2010، السبيل، عّمان

  
  تغليط ال يجوز .48

  همي هويديف
ووجودها هناك يفهم في إطار سعي كـل        . الوجود اإلسرائيلي في أفريقيا لم ولن يهدد أمن مصر القومي         

هذا الكالم ورد على لسان السفيرة منـى عمـر مـساعدة وزيـر              . دولة تحرص على تحقيق مصالحها    
ـ » الشروق«الخارجية المصري للشئون األفريقية، في ثنايا حوار نشرته لها صحيفة            / 2الثالثـاء   (س  أم

ورغم أن الحوار مليء بما يستحق المراجعة والتصويب، إال أن هذه العبـارة بالـذات ينبغـي أن                  ) 11
تستوقفنا وأن تنال حقها من التدقيق والتحقيق، يشجعنا على ذلك أن ردا عليها جاءنا بطريق غير مباشـر                  

 تفصيال للكلمة التـي  10/ 24ألحد في عدد ا» العربي«إذ في األسبوع ذاته نشرت صحيفة    . من تل أبيب  
ألقاها رئيس جهاز المخابرات العسكرية اإلسرائيلية الجنرال عاموس يادين، في حفل أقيم لتكريمـه بعـد                

وفي المناسبة حرص الرجل على ان      . انتهاء واليته وتسليم مهام منصبه إلى خلفه الجنرال أخيف كوخفي         
خالل السنوات األربع والنـصف     » الموساد«ات جهاز   يعدد على مسامع الحاضرين بعضا من أهم انجاز       

ومما قاله ان مسرح عمليات الجهاز شمل المنطقة المحيطة كلها، بصرف النظر            . التي أمضاها رئيسا له   
عما إذا كانت تلك الدولة صديقة أو عدوة أو بين بين، وان مصر تقع في القلب من أنـشطته، وال تـزال       

لقد تطور العمل في مصر حـسب الخطـة         : قد خصها بالكلمات التالية   تشكل أحد أهم مسارح عملياته، و     
ونجحنا في . ، فقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية في أكثر من موقع          1979المرسومة منذ عام    

تصعيد التوتر واالحتقان الطائفي واالجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر مـن               
ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني       . يق حالة االهتراء داخل بيئة ومجتمع والدولة المصرية       لتعم. شطر

الجهـود  » بنجـاح «وقد أستشهد في ذلك . مبارك عن معالجة االنقسام والتخلف والوهن المتفشي في البلد    
  .اإلسرائيلية في إذكاء الفتنة الطائفية بمصر، وتأجيج الصراع الحاصل في دارفور

في عـام   " إسرائيل"ظت أن هذا الكالم ينصب على المرحلة التي أعقبت توقيع اتفاقية السالم على              إذا الح 
الذي هو في حقيقة األمر معسكر مـواالة الواليـات          » االعتدال« وانخراط مصر الحقا في مربع       1979

 حـين كانـت     المتحدة وإسرائيل، فلك أن نتصور طبيعة ومعالم الجهد اإلسرائيلي المبذول فيما قبل ذلك،            
  .، الذي رفرفت عليه الالءات الشهيرة التي أطلقتها قمة الخرطوم»الضد«مصر في معسكر 

ليس النه لم يضف جديدا إلى معلوماتنا، ولكن الن غيـره قـال             . ال يفاجئنا كالم الجنرال عاموس يادين     
ة لم تقصر في متابعـة      ذلك أن التقارير والدراسات اإلسرائيلي    . وربما بتفصيل وصراحة أكثر   . الكالم ذاته 
وحركـة  " إسـرائيل "«وتحت يدي نسخة من كتاب عميل الموساد السابق موشي فرجي حول       . هذا الملف 

ومؤلفه يقول  .  مركز ديان ألبحاث الشرق األوسط     2003، الذي أصدره في عام      »تحرير جنوب السودان  
ماضي إال بهدف تطويق مـصر  لم تذهب إلى أفريقيا في أواخر خمسينيات القرن ال     " إسرائيل"صراحة إن   
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التي رسمت في عهد ديفيد بن جوريون أول رئيس         » شد األطراف «وحصارها، فيما عرف آنذاك بسياسة      
فـي  " إسرائيل"والهدف الثاني لتغلغلها في شرق أفريقيا بالذات هو تأمين حرية مالحة            . لوزراء إسرائيل 

  .البحر األحمر، بما يمكنها من الوصول إلى المحيط الهندي
أحتفظ أيضا بنسخة من محاضرة آفي ديختر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي السابق، التي ألقاها في شهر                

" إسرائيل"تقدير  :  أمام الدارسين من معهد أبحاث األمن القومي، وكان موضوعها هو          2008سبتمبر عام   
على الضغط عليـه    " لإسرائي"وقد أشار فيها إلى الوضع في السودان، وإن حرص          . للوضع في المنطقة  

واعتبر ذلك مـن ضـرورات تـدعيم األمـن القـومي            . وتفكيكه الضعاف العمق االستراتيجي لمصر    
  .اإلسرائيلي

خصوصا بالنسبة للدبلوماسيين المصريين    . أمام هذا الكالم الذي يفترض أنه معلوم بالضرورة في السياسة         
تغرب البراءة المفرطة التي وصلت إلـى حـد         والعرب المعنيين بالشأن األفريقي، فإن المرء البد أن يس        

أفهم أن االحتفاظ بالمنصب ربما يكون دافعا إلـى         . المغالطة في كالم مساعدة وزير الخارجية المصري      
الراهنة، لكن حـين يكـون      » االعتدال«خصوصا في أجواء    " إسرائيل"مراعاة حالة الصلح والمهادنة مع      

ص مهددات حقيقية لألمن القومي، فان التغليط في هذه الحالة لن           ذلك مؤديا إلى المغالطة والتخدير فيما خ      
  !يختلف عن فعل الذي جاء يكحلها فأعماها

  3/11/2010، السبيل، عّمان
  

  أوباما والدولة الفلسطينية .49
  "كريستيان ساينس مونيتور"

اراك أوبامـا   ال يمكن إلسرائيل، من خالل استئنافها االستيطان، أن تتوقع أن يعرقل الرئيس األميركي ب             
وربما تسنح للرئيس أوباما قريباً فرصة غير عادية        . طلباً ممكناً لألمم المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينية      

حيث يمكنه اإلذعان بهدوء لخطـوة هـي قيـد          . لخدمة قضية السالم في الشرق األوسط بالتزام الصمت       
  . المتحدة باالعتراف بدولة فلسطينالبحث حالياً من قبل القادة الفلسطينيين قوامها مطالبة األمم

إذا قضت إسرائيل فعليـاً علـى أي أمـل فـي            : ومثل هذا الطلب سيكون ضرورياً في حالة واحدة فقط        
مفاوضات السالم مجدداً عن طريق مواصلة بناء المستوطنات اليهودية على األراضي الفلـسطينية فـي               

  .الضفة الغربية
فهو يشعر باإلحبـاط    . افقة الهادئة على مثل هذا الطلب الفلسطيني      ولدى أوباما مبرر وجيه لإليماء بالمو     

وأجبرت تلك الخطوة الفلسطينيين على الخروج مـن        . العميق من تجديد إسرائيل بناء المستوطنات أخيراً      
كما دفعتهم هذه الخطوة أيضاً إلى التفكير في أن الواليات المتحدة لم تعد وسيطاً              . محادثات السالم الثنائية  

  .كن االعتماد عليه أو قادرا على الضغط على إسرائيل لتقديم تنازالتيم
وكمالذ أخير، يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يفكر في طلب الدعم من أوبامـا للـسعي إلـى        
اعتراف هيئات األمم المتحدة بالسيادة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي              

  .1967لتي احتلتها إسرائيل في حرب عام األراضي ا
فإسرائيل يمكنها الرد على ذلك بقطع العديد من الخـدمات          . والسعي إلنشاء دولة بهذه الطريقة ليس مثالياً      

وهناك إمكانية بأن الصين وروسـيا، اللتـين        . الحيوية عن الفلسطينيين، مثل التجارة مع العالم الخارجي       
قبل جماعات داخلهما، يمكنهما استخدام الفيتو في مجلس األمن ضد قيـام            تواجهان نداءات لالستقالل من     

  .دولة فلسطينية مستقلة
غير أن السماح بمناقشة هذه المسألة في هيئات األمم المتحدة على األقل ربما يجبر إسرائيل على إنهـاء                  

، فـان المـستوطنات     إذا أعلنت األمم المتحدة االعتراف بدولة فلـسطين       . احتاللها لألراضي الفلسطينية  
  .اإلسرائيلية ستكون عندئذ انتهاكاً للقانون الدولي
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جميع «: وكان بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، قد صرح بالفعل مطلع أكتوبر الماضي بالقول إن               
من ناحية أخرى، أعربت وزيرة     . »األنشطة االستيطانية غير قانونية في أي مكان من األراضي المحتلة         

مهانة «، عن قلقها بشأن الفلسطينيين أخيراً ألنهم يعيشون في ظل           »هيالري كلينتون «جية األميركية   الخار
  .»االحتالل

واعترفت إسرائيل بشكل غير مباشر أنها تحتل األراضي الفلسطينية من خالل الموافقـة علـى تعليـق                 
يميني داخل التحالف الحـاكم     ولكن الضغط السياسي من الجناح ال     . النشاط االستيطاني في الربيع الماضي    

لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أجبره على رفع هذا التعليق يوم الـسادس والعـشرين مـن                 
وتتعامل إسرائيل بالفعل مع السلطة الفلسطينية إلى حد ما كدولة من خالل االستـشهاد              . سبتمبر الماضي 

  .بالمعاهدات الثنائية الملزمة
، دعا إلقامة دولة يهودية وعربية فـي        1947ئيل قامت بقرار من األمم المتحدة عام        يذكر أن دولة إسرا   
وكان الفلسطينيون قد أعلنوا منذ فترة طويلة من جانب واحد دولتهم الخاصـة بهـم،               . األراضي المقدسة 

  .ولكن لم يكن ذلك كافياً إلرغام إسرائيل على دعم مثل هذه خطوة
  طكريستيان ساينس مونيتور"

  3/11/2010، ن، دبيالبيا
  

   اإلسرائيلية–من أسرار العالقات األميركية  .50
  واشنطن بوست

الخبير المخضرم في شؤون الـشرق      ) دينس روس (من جديد برز إلى الواجهة اسم       : ترجمة حكمت فاكه  
األوسط كوسيط رئيسي خلف الكواليس بين اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية إذ يعمل عن قرب مع               

 ومع باراك وزير الحرب على إصالح الخالفات والنزاعات بين          - اسحق مولهو  - نتنياهو الخاص  محامي
  . الحكومتين بتكتم وسرية كاملين

لكن دور روس كما يصفه مسؤولون ومصادر أخرى مقربة من العملية يكتسي حساسية كبيرة ألنه قـد                  
    .م في الشرق األوسطينظر إليه على أنه يضعف مهمة ميتشل مبعوث أوباما الخاص للسال

    .وهذا ما يفسر لماذا لم يوافق أي أحد ممن تم استجوابهم على الكشف عن أسمائهم
 لكن روس الذي يعد أحـد مـدبري         -اسحق مولهو -والحقيقة أن ميتشل يتعامل هو اآلخر مع المحامي         

 وبـاراك   -لهـو مو-سياسة الشرق األوسط البارعين في البيت األبيض هو الذي عمل بشكل أساسي مع              
 60حول مجموعة حوافز تعرضها إدارة أوباما على نتنياهو مقابل تمديد تجميد البناء في المـستوطنات ل      

    .يوماً من أجل الحفاظ على مفاوضات السالم مستمرة مع الفلسطينيين
    .وقد حول البيت األبيض أسئلة كنا قد وجهناها له إلى وزارة الخارجية

دور روس المهم في    (في بيان صدر عنه إن      ) كراولي-جي-بي(خارجية األمريكية   وقال المتحدث باسم ال   
بالتعاون مع جورج ميتشل وتحـت      : وأضاف كراولي قائالً  ) هذه الجهود معروف في الواقع ومحل تقدير      

إشراف وزيرة الخارجية هيالري كلينتون يقوم روس بتشجيع األطراف على مواصلة المفاوضات نحـو              
وتقول مصادر في واشنطن وإسرائيل إن روس يوفر عنصراً كان مفقـوداً            ).  حل دولتين  اتفاق يؤدي إلى  

    .في العالقات الثنائية التي كانت متقلبة منذ وصول أوباما إلى البيت األبيض
في هذا اإلطار يذكر أن المسؤولين اإلسرائيليين فضلوا تجاوز وزارة الخارجية ومبعوثي السالم والتعامل              

 مع مسؤول رفيع المستوى في البيت األبيض حيث يفيد مسؤولون سابقون من إدارتي بيـل                بشكل مباشر 
كلينتون وبوش بأن اإلسرائيليين يعتقدون أن البيت األبيض هو الذي يصنع السياسة الخارجية في نهايـة                

    .المطاف وهم مقتنعون بأن وزارة الخارجية تنحاز عادة للعرب
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دوف -عملت عن قرب مع     - كونداليزا رايس  -من القومي في إدارة بوش    والجدير بالذكر أن مستشارة األ    
    . كبير موظفي شارون، حيث ناقشا انسحاب إسرائيل من قطاع غزة-ويسغالس

 مباشرة مع يورام توربـوفيتش      - ستيفان هادلي  -وخالل والية بوش الثانية تعامل مستشار األمن القومي       
على شكاوى بخصوص ما كانت تقوم به رايس في دورهـا           كبير موظفي أولمرت في أحيان كثيرة للرد        

    .الجديد كوزيرة خارجية
ويقول شخص مقرب من إدارة أوباما إن نتنياهو كان يبحث عن مثل هذه القناة منذ البداية ولـم يـستطع                 

    .إيجادها
 مـع   وقد أصبح دور روس أكثر وضوحاً بعد أن غير أوباما االتجاه هذا العام وقرر تحـسين عالقاتـه                 

    .نتنياهو
إن العبين قالئل جداً منخرطون في      : ويقول مسؤول إسرائيلي وافق على التحدث شريطة عدم ذكر اسمه         

    .هذا، حيث يقول رئيس الوزراء إنه من المهم أن نقوم بهذا بتكتم وبهدوء
 كـالً  وانطالقاً من دوره المركزي في إدارة كلينتون كمفاوض سالم في الشرق األوسط فإن روس يعرف 

    .من مولهو وباراك جيداً
الـشخص  (مولهو وهو صديق العمر بالنسبة لنتنيـاهو        » السالم المفقود «وقد وصف روس في مذكراته      

الوحيد الذي كان يثق فيه نتنياهو بشكل كامل والشخص الوحيد ربما في محيط نتنياهو الذي كان يستطيع                 
    ).أن يقول له مالم يكن يريد سماعه

الل والية نتنياهو األولى كرئيس للوزراء في التسعينيات قد بدأ اتصاالت مـع الـرئيس               وكان مولهو خ  
    .الفلسطيني عرفات

وفي تلك األثناء برز اسم باراك إلى الواجهة باعتباره وزير خارجية اسرائيل الفعلي ألن ليبرمان الـذي                 
    .يشغل المنصب متطرف جداً وآراؤه تثير اعتراض واشنطن

    .إن باراك شخص يعرفونه ويثقون فيه: ن يقول شخص آخر مقرب من إدارة أوباماوفي هذا الشأ
إنه الشخص المخاطب بالنسبة ألمريكا لكن باراك ليس من مساعدي نتنياهو المقربين بل هو في الحقيقـة            

    .منافس سياسي يقود حزب العمل
خصوص السياسات األمريكية تجاه    وباألساس فقد انضم روس إلى إدارة أوباما كمستشار كبير لكلينتون ب          

ولكن خالل أشهر قرر أوباما أنه بحاجة إلى خبرة روس في البيت األبيض بخـصوص الـشرق                 . ايران
جدد روس اتصاالته مع مولهو ولكن ذلك كان ينطوي على خطـر            : األوسط، وبسرعة يقول مصدر آخر    

وزيرة كلينتون لكن تقويـة العالقـات   كبير بالنسبة لروس ألنه كان في الواقع يتداخل مع عمل ميتشل وال       
    .بين البلدين مهمة جداً حتى تكون قناة روس مولهو ناجحة وفعالة

وكانت العالقات األميركية اإلسرائيلية على وشك الوصول إلى نقطة االنكسار في آذار الماضي بـسبب               
ني تقييم من قبـل اإلدارة      التطاول على نائب الرئيس بايدن خالل زيارة إلسرائيل، وتال ذلك الخالف العل           

    .األميركية خلص إلى أن األجواء عموماً بحاجة إلى التهدئة
وهكذا تميز رد فعل اإلدارة األمريكية بالهدوء في حزيران على الهجوم االسرائيلي القاتل علـى سـفن                 

يت األبيض في   وبعد ذلك رحب أوباما بنتنياهو بحرارة بالغة لدى استقباله في الب          . كانت متوجهة إلى غزة   
عندما تم إصالح العالقات كان من السهل أن تنجح هـذه القنـاة             : (وتقول أحد المصادر  . تموز الماضي 
   ).وتكون ناجحة

   "الثورة"
 3/11/2010، مركز الشرق العربي للدراسات
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