
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  مركز الزيتونة يفتتح مؤتمره حول السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية
 السياسة اقتراب السياسة األوروبية من الحق الفلسطيني العربي يخلق حالة توازن مع :محسن.د

  األميركية المنحازة للكيان اإلسرائيلي
  نقبل بتطبيق ما ورد في الورقة المصرية في ما يتعلق بالملف األمني : الحية
  إحراز السالم التاريخي مع الشعب الفلسطيني يتطلب تغيير نهج السلطة الفلسطينية: نتنياهو

  ومطالب بعقد مؤتمر استثنائي خالل عام..  تقرر تشكيل مجلس استشاري للحركة"مركزية فتح"
  بريطانيا ستعدل قانون جرائم الحرب الذي يسمح بمالحقة أجانب على أراضيها

  يعتذر عن تصريحاته حول حق العودةفي نيويورك" األونروا"مدير مكتب 

إيران تتدخل في شؤون : عباس
الخليج والمنطقة وحماس خضعت 
 لها فلم توقع على وثيقة المصالحة

  
 ٤ص... 
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    :أخبار الزيتونة
 ٧  مركز الزيتونة يفتتح مؤتمره حول السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية.٢
لق حالة توازن مع السياسة اقتراب السياسة األوروبية من الحق الفلسطيني العربي يخ :محسن. د.٣

  األميركية المنحازة للكيان اإلسرائيلي
١٠

١١  تحليل النشاط الزائد للسياسة الخارجية التركية): ٦٠(ترجمات الزيتونة .٤
    

    :السلطة
١١ الفلسطينية الدولة وإقامةل  االحتالإنهاء عملية سياسية قادرة على إلىنطمح : فياض.٥
١٢  تل أبيب تخترق االنتخابات األمريكية لتعطيل السالم: عبد ربه.٦
١٢    يدعو إلتمام المصالحة"إسرائيل"نائب من حماس معتقل لدى .٧
١٣   بقتل فلسطيني في غزة"إسرائيل"تتهم الداخلية في غزة .٨
١٣  "البارد"منظمة التحرير تحول دفعة إلعادة إعمار .٩

    
    :المقاومة

١٣  نقبل بتطبيق ما ورد في الورقة المصرية في ما يتعلق بالملف األمني : الحية.١٠
١٥  المقاومة هي التي تمنع الحرب على غزة وليس عباس: دويلالبر.١١
١٥  إسرائيلي عدوان أي تحذر من هجوم جديد وتكشف عن تنسيق بين المقاومة لصد "القسام".١٢
١٦  على غزةفي قصف  شارك في خطف شاليط "جيش اإلسالم"من  صرنعاستشهاد ": القدس العربي".١٣
١٦  ومطالب بعقد مؤتمر استثنائي خالل عام..  تقرر تشكيل مجلس استشاري للحركة"مركزية فتح".١٤
١٧  وتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان  بديلة من التفاوضإلستراتيجية  تدعو"الديمقراطية".١٥
١٧   عنها حيادالمصالحة خيار استراتيجي ال  :الرجوب.١٦
١٨  عمر البرغوثيفي حماس الحكم بستة أشهر للقيادي .١٧
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٨  لسلطة الفلسطينيةإحراز السالم التاريخي مع الشعب الفلسطيني يتطلب تغيير نهج ا: نتنياهو.١٨
١٩  الهدوء الراهن يسبق العاصفة والحرب المقبلة مؤلمة: موفاز.١٩
١٩  لدينا حكومات سمحت بنمو جماعات مهووسة ومتطرفة إلى جانب تطرف ديني: شبتاي شافيط.٢٠
٢٠  ويعّدها السبب في العزلة الدولية.. سياسة نتنياهو الخارجيةالكنيست يناقش .٢١
٢١  رسل سفيراً جديداً إلى تركيات لن "إسرائيل".٢٢
٢١  يناقش الجدار العازل مع مصر" الكابينت" المجلس الوزراي.٢٣
٢١ مؤشر ثقافة السالم والتحريض في السلطة الفلسطينية" يبحث "الكابينت" اريالوزالمجلس .٢٤
٢٢   مع بريطانيا حتى تلغي القانون الخاص بجرائم الحرب"الحوار االستراتيجي" ترجئ "إسرائيل".٢٥
٢٢   قبة راحيلبإسالميةتلغي قرارها حتى " اليونسكو"تعلق تعاونها مع " إسرائيل".٢٦
٢٣  تضاعف عدد المستوطنين في الجوالن المحتل": معاريف".٢٧
    

    :األرض، الشعب
٢٣   ألف منزل في القدس مهددة بالهدم١٧: أبو حلبية.٢٨
٢٣  من المقدسيين يعيشون خطر هدم منازلهم% ٦٨: قي دراسة لمركز حقو.٢٩
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٢٤  األسرى الفلسطينيين ما هي إال جزء من الحقيقةحول  المعلومات التي كشفها بيتسيلم:مركز حقوقي.٣٠
٢٤  ق األطفال دولياً على جرائمها بح"إسرائيل"نفكر جدياً بمحاكمة : قراقع.٣١
٢٥  ١٢٥إلى " عمداء األسرى"ارتفاع قائمة .٣٢
٢٥  المطالبة بوضع حد لممارسات االحتالل القمعية بحق األسرى: بيت لحم.٣٣
٢٥   جنوب طولكرمقوات االحتالل تعتقل أربعة أشقاء في بلدة فلسطينية.٣٤
٢٥  ٢٠١٠في الفيزياء لعام " اإليسسكو"عالم من غزة يتسلم جائزة .٣٥
٢٦   حول القدس دولياً الخميس مؤتمراًاليومغزة تحتضن .٣٦
٢٦   لخدمة االحتالل"ائيلإسر" المؤسسة األكاديمية في :عنات مطر. د.٣٧
٢٦  بدء مغادرة الفوج األول من حجاج قطاع غزة المحاصر عبر رفح.٣٨
٢٦  نقابة الصحفيين تتهم الهباش بتجاهلها في اختيار البعثة اإلعالمية للحج.٣٩
٢٧   انتخابات جامعة النجاحانقاطعت" الرابطة اإلسالمية" و"لة اإلسالميةالكت ":نابلس.٤٠
٢٧   خطط فلسطينية لبناء مطار دولي في صحراء قرب البحر الميت.٤١
٢٧  نايعارضون المفاوضات مع االستيط% ٥٦،١يؤيدون ورقة المصالحة و% ٥٦،٢:استطالع.٤٢
   

   :اقتصاد
 ٢٨   مليون دوالر٤٠بتكلفة بلغت أكثر من افتتاح أول فندق من فئة خمسة نجوم في رام اهللا .٤٣
   

   :بيئة
 ٢٨  مهندسون فلسطينيون يصممون مباني صديقة للبيئة.٤٤
   

   : األردن
٢٩   من إضاعة الوقت"إسرائيل"يحذر األردن يؤكد على ضرورة إيجاد بيئة جيدة للمفاوضات و.٤٥
   

   : لبنان
٢٩   بحبر إسرائيلي ويد أميركية"حادثة العديسة" حول بيان بان كي مون": حزب اهللا".٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٣٠   ترفض استقبال نائبة وزير إسرائيلية بسبب اغتيال المبحوحدبي.٤٧
٣٠   لجنة مبادرة السالم تنعقد الشهر الحالي: موسى.٤٨
٣٠  السودان منذ القدمبموجودة و.. تساعدنا" إسرائيل: "ممثل حركة تحرير السودان في تل أبيب.٤٩
٣١  شبكة التجسس العسكرية استخدمت أجهزة اتصال إسرائيلية: تركيا.٥٠
٣١   الفلسطينيةاألراضيسفير اإلمارات في األردن يزور .٥١
   

   :دولي
٣١ لمستوى بين البلدينلقاءات عالية ا" إسرائيل"غضب بريطاني من إلغاء : صحف بريطانية.٥٢
٣٢ "إسرائيل"أمريكا تنتقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على موقفها المتحيز من .٥٣
٣٣  بريطانيا ستعدل قانون جرائم الحرب الذي يسمح بمالحقة أجانب على أراضيها.٥٤
٣٤ في نيويورك يعتذر عن تصريحاته حول حق العودة" األونروا"مدير مكتب .٥٥
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٣٤ المفاوضات هي الحل األفضل لتحقيق السالم في الشرق األوسط: وزير الخارجية البريطاني.٥٦
    

   :مختارات
٣٤  "الشيوخ" على الغالبية في يحافظ "الديموقراطي"ولنواب سيطرة جمهورية على مجلس ا :اأميرك.٥٧
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  عمار نعمة... ما هو مصير مبادرة حماس لحماية فلسطينيي لبنان؟.٥٨
٣٧  حسام كنفاني... "حرب الخيارات"المصالحة و.٥٩
٣٨  امين محمد حطيط... »تعطيل قوة العدو «إستراتيجية.٦٠
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
  إيران تتدخل في شؤون الخليج والمنطقة وحماس خضعت لها فلم توقع على وثيقة المصالحة: عباس .١

لى ايران متهما اياها بعرقلة شن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن هجوما ع: بيان عاكوم
عملية التسوية والقيام بدور سلبي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، واعتبر 
ان حماس تخضع للفيتو االيراني، مشيرا الى ان ايران هي السبب في عدم توقيع حماس على الوثيقة 

  . المصرية
أقولها صراحة ال نريد ان نخفي الشمس باصابعنا فإيران » «نباءاأل«وقال أبومازن في لقاء خاص مع 

تتدخل ليس فقط في فلسطين وانما في الخليج لبنان واليمن والمنطقة ككل وتحرك من تستطيع من 
  . االطراف التي ترتبط بها في هذه المناطق وتستفيد من ادواتها لمصالحها وفي صراعها مع العالم

المسؤولية اال انه ال يرى اي تدخل اليوم لسورية في الحوار الفلسطيني ـ وبالرغم من تحميله ايران 
الفلسطيني، مؤكدا انه بالرغم من االختالف مع سورية اال ان دعمها الواضح لحماس ال يعني انها تفرض 

  . عليها اي سياسة خاصة
لف األمني تمنى وبشأن االعالن عن استئناف الحوار بين فتح وحماس في دمشق والمخصص لمناقشة الم

عباس نجاحه اال انه اكد في الوقت نفسه انه في حال طرحت حماس اقتسام األمن سيتم رفضه، مؤكدا ان 
األمن ال يمكن اال ان يكون بيد واحدة ومرجعية واحدة وقيادة واحدة وبالتالي قصة اقتسام االمن في غزة 

  .والضفة أمر مرفوض وغير مقبول اطالقا
  :وهذه تفاصيل اللقاء

سمعنا أنكم انتهيتم من اعداد مبادرة أو خطة استراتيجية سيتم طرحها على الجامعة العربية وتتعلق 
بالتحرك للحصول على اعتراف دولي بفلسطين، وان زيارتكم تأتي الطالع الكويت والخليج عليها، فهال 

  ؟أعطيتنا بعض التفاصيل؟ وهل طرحتموها على صاحب السمو األمير خالل لقائكم معه
هي ليست مبادرة بالمعنى الدقيق وإنما عبارة عن خيارات وأفكار درستها القيادة الفلسطينية وستقدمها 
تباعا أي بشكل متوال للمجتمع الدولي، حيث نبدأ بوقف االستيطان والعودة الى المفاوضات فهذا أول 

دود وقضية األمن، فهذا خيار بحيث انه اذا تمت الموافقة على ذلك ندخل في المفاوضات حول قضية الح
الخيار االول وإذا لم ينجح هذا الخيار نذهب الى الواليات المتحدة لنطلب منها التدخل بوضع اطار، 
ونحن مستعدون لتقديم مشروع اطار وهم يقبلون أو يعدلون، ويقدم لكال الطرفين كحل نهائي لقضايا 

س األمن والجمعية العامة وغيرها من المرحلة النهائية واذا لم ينجح، فهناك خيارات اخرى كمجل
الخيارات وأنا شرحتها بشكل مفصل لصاحب السمو األمير الذي أبدى موافقته وتأييده وعادة الكويت تؤيد 
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ونحن معكم » أهل مكة أدرى بشعابها«ما نحن نتجه اليه ونقبل به ألنهم يعرفون تماما ويقولون لنا دائما 
  .ن هناك ترحيب بهذه االفكار التي قدمناهانؤيدكم بكل ما تريدون وبالتالي كا

  الى أي مدى أنتم مقتنعون أو مؤمنون بهذه البدائل ونجاحها على أرض الواقع؟
 ونحن لن ١٩٦٧أحد البدائل ان يطلب مجلس األمن من دول العالم االعتراف بدولة فلسطينية على حدود 

 نذهب الى مجلس األمن والجمعية العامة، نحن ال نريد ان. نلجأ اال اذا اضطررنا وأقفلت كل االبواب
ولكن اذا أصرت اسرائيل على عدم القبول بالمفاوضات وعلى عدم وقف االستيطان، فما العمل؟ الى أين 

  .نلجأ، فالبد من ان يكون هناك مكان نلجأ اليه، وهو مجلس األمن وهو الشرعية الدولية
 وقت سابق باالستقالة وحل السلطة الفلسطينية، في حال لم تحقق الشرعية الدولية مطالبكم لوحتم في

  فهل التزال لديكم هذه النية؟
لم ألوح باالستقالة وقلت مبدئيا، وهذا ما هو مصمم عليه، انه اذا حصلت انتخابات وان شاء اهللا تكون 

أما موضوع . هناك مصالحة وطنية وتحصل انتخابات، فلن أرشح نفسي، فهذا الشيء الجازم الذي قلته
نسحاب من السلطة أو غيره، فقد تجبرنا اسرائيل بتصرفاتها اليومية وبقاء االحتالل على ان نتخذ اال

  .اجراءات، وهذه البد أن توافق عليها المؤسسات الفلسطينية
لن يأسف أحد على : حماس، وعلى لسان القيادي فيها محمود الزهار، رحبت باستقالتكم، وقال الزهار

  لهوة وصلت الى هذه الدرجة بينكم وبين حماس؟استقالة أبومازن، فهل ا
ال أعلق على كالم حماس هذا رأيهم وموقفهم ونحن بال شك في حالة خالف مع حماس وعندما تصدر 

  .منهم تصريحات من هذا النوع األفضل أال نعلق عليها اآلن ألن هناك حوارا بيننا وبينهم
 في التاسع من الجاري فماذا تأملون من هذا سمعنا عن استئناف الحوار بينكم وبين حماس في دمشق

  االجتماع؟
الحوار األول كان في دمشق وبعدها حصلت بعض القضايا الخالفية مع السوريين وطلبنا ان نغير المكان 
ولكن بعد ذلك حصل هناك اتصاالت عربية وغير عربية من أجل العودة مرة أخرى الى دمشق وفعال 

نا ان تذهب حماس لتوقع الوثيقة المصرية فهذا هو األساس في كل قررنا ان نجري جولة أخرى وأمل
الحوار، نتحاور في القضايا التي يمكن ان نتوافق عليها ونتشاور فيها، ولكن في األساس الوثيقة 

  .المصرية هي المعتمدة واألساس األصلي ألي مصالحة
ت نفسه أعلنت مصر عدم كما نعلم ان جلسة الحوار في دمشق مخصصة للقضية األمنية وفي الوق

  قبولها مطلقا اقتسام حماس مع فتح الجانب األمني فهل هذا يعني ان جلسة الحوار فاشلة قبل ان تبدأ؟
مشاركة حماس أمنيا مرفوضة، فكل شيء يمكن ان يكون خاضعا للقسمة، المجلس التشريعي، الحكومة 

فقصة اقتسام األمن في غزة . قيادة واحدةاال األمن فال يمكن اال ان يكون بيد واحدة ومرجعية واحدة و
  .والضفة غير مقبولة اطالقا، وفي حال طرحت حماس ذلك فلن نقبل به أبدا

لجنة المبادرة العربية خالل قمة سرت االستثنائية أعطت اإلدارة األميركية مهلة شهر القناع إسرائيل 
   على حد علمكم؟بوقف االستيطان فمع قرب انتهاء هذه المدة أين وصل األميركيون

المدة التي أعطيت ليس لألميركان وانما قيل في لجنة المتابعة ننتظر فترة حتى يتاح لإلدارة األميركية ان 
تبرم اتفاقا مع اسرائيل حول وقف االستيطان وكانت هذه المدة حوالي شهر، وتأجيل المبادرة العربية من 

 يفترض ان تلتقي في التاسع من الجاري فهذا خاضع أجل الحوار االسرائيلي ـ األميركي ولجنة المتابعة
للتشاور مع العرب وعندها يجتمعون ونقدم لهم خالصة ما توصل اليه األميركان حول موضوع 

دون وقف االستيطان ال عودة للمفاوضات، وحتى اآلن ال : االستيطان، وطبعا موقفنا واضح ومعروف
  .جديد من األميركان بهذا الخصوص
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 عن تالسن بينكم وبين الرئيس السوري بشار األسد في قمة سرت االستثنائية على خلفية بعدما سمعنا
قوله انه ليس من صالحيات لجنة المبادرة العربية منح الفلسطينيين اجراء مفاوضات مع اسرائيل 

  فكيف تصفون عالقتكم معه اليوم؟
احترام وعالقات، ولكن هناك خالف لم يكن هناك تالسن بيني وبين الرئيس األسد وأنا احترمه وبيننا 

يحصل كأن يقول كلمة ال نراها مناسبة فنرد عليها وهو يرد علينا فهذا يحصل في االجتماعات العربية 
والقمم العربية، والرئيس األسد تحدث عن مجموعة قضايا ورددت من وجهة نظري في هذه القضايا 

ابعة العربية فللسوريين رأي وهم أحرار فيه ان وانتهت القصة عند هذا الحد، وإنما موضوع لجنة المت
لجنة المتابعة ليس لها عالقة بالمسيرة السياسية، وإنما بمتابعة تطورات المبادرة العربية للسالم، فهذا 
رأيهم وإنما اللجنة تجتمع واجتمعت أكثر من مرة وحضرت عدة مرات ألطرح عليهم المسيرة السياسية 

فالقضية الفلسطينية ليست قضية . رها، وبالتالي لجنة المتابعة تدرس هذاونأخذ جوابا وموافقة أو غي
فلسطينية فحسب، وإنما قضية عربية وإسالمية وعالمية، وبالتالي العرب معنيون بشكل كامل بالقضية 

ومن حقه ايضا ان يشارك أو ال . الفلسطينية والذي ال يريد ان يعتبرها قضية عربية قومية فهذا من حقه
 في لجنة المتابعة، فعندما ال تكون سورية مقتنعة بأن هذه هي مهمة اللجنة تستطيع أال تحضر أو يشارك

تحضر وتعترض، فوجهة نظرهم ال تعني ان هذا هو الموقف طبعا ال، وهذا كان الحديث المختلف عليه 
  .بيني وبين الرئيس بشار األسد

   ـ الفلسطينية؟كيف تنظرون الى الدور السوري في المصالحة الفلسطينية
السوريون اآلن ال يتدخلون والحوار الذي جرى عندهم لم يتدخلوا فيه وكذلك الحوار الذي سيجري ايضا، 
ونحن في الحقيقة نرى ان التدخل السلبي يأتي من إيران وهي التي تعرقل عملية التسوية، حماس تقول 

ي يخضع للفيتو األميركي او ألي فيتو األميركي نحن وقعنا على الوثيقة، فالذ» الفيتو«نحن نخضع لـ 
آخر ال يتصرف بشكل إيجابي والذي يخضع هو الذي لم يوقع وهم لم يوقعوا، علما انهم اطلعوا على 
الوثيقة قبلنا وأبدوا مالحظات وُأخذ بها قبل ان نراها نحن ومع ذلك عندما وقعنا رفضوا التوقيع، إذن 

  وراء منعهم من التوقيع؟لماذا ُأخذت كل مالحظاتكم؟ إذن من الذي 
بالتأكيد هناك جهة ما وباعتقادي هي إيران، ألن لها مصالح في المنطقة ولها تدخالت معروفة فنحن ال 
نريد أن نخفي الشمس بأصابعنا فإيران لها تدخالت في كل المنطقة العربية في الخليج، اليمن، لبنان 

رك من تستطيع من هذه األطراف التي ترتبط وفلسطين وكل مكان، وبالتالي هي لها مصلحة في أن تح
بها لمصالحها الخاصة، عندها مشاكل مع أميركا وأوروبا فتستفيد من هذه األدوات في صراعها مع 

  .العالم وأقولها صراحة
  .ماذا عن سورية؟ ذكرت سابقا ان حماس ايضا تخضع لإلمالءات السورية

 المجال، نحن مختلفون، سورية ربما على عالقة طيبة لم أقل وال مرة هذا الكالم ولم أذكر سورية بهذا
مع حماس وتتبناها فهذا موضوع آخر، وال أستطيع ان أقول باعتبار ان سورية قريبة من حماس اذن 

  .تفرض عليها او تملي عليها سياستها
 كما يظهر بوضوح االنقسام العربي بعض الدول تؤيد فتح وأخرى تؤيد حماس فهذا االنقسام أال يعد

  معرقال للنجاح العربي في التعامل مع القضية الفلسطينية؟
ومتى كان العرب متحدين على شيء ما، ربما توحدوا فقط في حرب أكتوبر واختلفوا قبلها وبعدها، فهم 
دائما مختلفون على اي قضية، ولذلك عندما حصل انقالب حماس، بعض الدول العربية أيدت وأخرى 

قف على ضوء المعطيات، فهناك بعض الدول أيدت ثم سحبت تأييدها عارضت ثم بدأت تتطور الموا
  .لالنقالب

  هناك من اعتبركم قزمتم القضية الفلسطينية بوضع شرط وقف االستيطان لمدة معينة، ما رأيكم؟
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ليس تقزيما، فنحن نقول ان اسرائيل تأخذ األراضي الفلسطينية يوما بعد يوم وبالتالي نطلب وقف 
 الخاصة ٧ او الـ ٦لدينا أفكار كاملة حول القضايا الـ . ذهب الى المفاوضاتاالستيطان حتى ن

وبالتالي نحن نصر على انه البد ان يتوقف االستيطان حتى نذهب الى . بالمرحلة النهائية نقدمها لهم
 المفاوضات علما ان هذا ليس شرطا مسبقا، فنحن ال نضع شرطا مسبقا، والدليل وجود اتفاقات بيننا وبين

ثم خطة خارطة .  ال يجوز لهم القيام بأي أعمال أحادية، ال نحن وال هم١٩٩٥اإلسرائيليين منذ عام 
أريد مفاوضات . الطريق تطالبهم بوقف االستيطان، وأنا ال أطالب إسرائيل بشروط مسبقة، األمر اآلخر
يا، والدليل على ذلك ليس من أجل االستيطان او عدمه وإنما وقف االستيطان حتى نذهب الى بقية القضا

اننا في عهد أولمرت ناقشنا كل القضايا النهائية وكنا قاب قوسين أو أدنى ولكن مع األسف سقط وجاء 
  .غيره

  عالقة الفلسطينيين بالكويت
ال شك كان هناك بعض : عن عالقة الفلسطينيين اليوم بالكويت بعدما مرت بفترة من الفتور، قال

 سنوات وقدمت اعتذارا ٦هذا ال ننكره، وإنما مررنا عليه وأنا أتيت قبل الغصات لدى الشعب الكويتي و
للشعب الكويتي عما بدر من البعض وليس الكل، فالشعب الفلسطيني يؤيد الكويت بطبيعة الحال وعاش 
من خيرات الكويت، وبالتالي ال يمكن ان ينسى ذلك، مشيرا الى انه حصلت بعض المواقف ألحقت األذى 

 ونحن اعتذرنا والكويتيون قبلوا هذا االعتذار وتجاوزوا هذه المرحلة ونحن اآلن في عالقة بالكويتيين
  .طيبة جدا علما ان الكويت لم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني حتى في أحلك الظروف

  »متشائلون«
، »متشائلون«نحن : عن األمل في إقامة دولة فلسطينية ومدى تفاؤله وتشاؤمه قال الرئيس ابومازن

نحن اليزال لدينا أمل في حل قضيتنا ولو لم يكن لدينا أمل كنا تركنا هذه القضية منذ زمن، : وأضاف
فإذا ال يوجد امل في حلها فما العمل؟ إذن األمل موجود ويجب ان يبقى موجودا والشعب متأمل تماما ان 

  .يصل الى دولة فنحن نبني دولة وهي موجودة
ادعو الصحافة الكويتية لتزور فلسطين، وهناك حجة لدى بعض » باءاألن«من خالل جريدتكم : وقال

 وانما إسرائيلالصحافيين بانه ال يريد ان يطبع عالقات مع اسرائيل، فأنت عندما تذهب الينا ال تطبع مع 
فلسطين فالزيارة هي للسجين وليس السجان، لدينا استقرار امني وتطور اقتصادي ومؤسسات وانما 

  . دولة وإن شاء اهللا سيأتي الوقت القريب لنعلن فيه دولتناينقص فقط إعالن
  ٤/١١/٢٠١٠األنباء، الكويت، 

  
  مركز الزيتونة يفتتح مؤتمره حول السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية .٢

السياسة الخارجية األوروبية تجاه "مؤتمر ، أن م.س نقالً عن ٤/١١/٢٠١٠، بيروت، المستقبلنشرت 
، شدد على أهمية الدور "مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات"الذي افتتحه " ضية الفلسطينيةالق

 حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشكل أحد إلى تلعبه أوروبا في الوصول أنااليجابي الذي يمكن 
ى تقديم الدعم هذا الدور ال يقتصر عل "أن، مؤكداً "أهم عناصر التفجير والالستقرار في المنطقة

 بتطبيق القرارات الدولية والدفع باتجاه قيام الدولة "إسرائيل" إلزام على وإنمااالقتصادي والمالي، 
  .الفلسطينية المستقلة، عوضاً عن دعم إسرائيل سياسياً وديبلوماسياً وحتى عسكرياً

الفلسطينية والعالقات  دراسة محددات السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية إلىويهدف المؤتمر 
األوروبية اإلسرائيلية، واستكشاف مدى االختالف بين المواقف الشعبية والرسمية األوروبية وإمكانية 

  .استثمار هذا االختالف فلسطينياً وعربياً
 عدنان السيد حسين  اللبناني بحضور الوزير بيروت،عقد المؤتمر أمس في فندق كراون بالزا، الحمرا،

 ٢٠ خبيراً ومختصاً ومهتماً بالشأن الفلسطيني وبالعالقات األوروبية الفلسطينية من ١٣٠و وبمشاركة نح
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. بلداً عربياً وأجنبياً، وممثلين عن جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفراء ومعنيين
اً الشعب أبناء المنطقة وخصوص"محسن صالح الذي أكد أن الدكتور ترحيب من مدير عام المركز 

الفلسطيني، ما زالوا يدفعون أثمان سياسات أوروبية قديمة تجاههم وأن المشكلة اليهودية هي أوروبية 
القضية الفلسطينية تشكل أحد أهم عناصر التفجير والالاستقرار في الشرق األوسط  "أن إلىالفتاً " المنشأ،

  ".دماءوالعالم أجمع، وهي تنذر بمزيد من المعاناة والحروب وسفك ال
 التقارير أنالدور األوروبي ما زال العباً مهماً في السياسة الدولية تجاه فلسطين، ال سيما  "أنورأى 

األوروبية تؤكد انه ال يمكن بناء منطقة تنعم بالسالم والتقدم واالزدهار في حوض البحر المتوسط 
الدعم االقتصادي والمالي " أن واعتبر صالح". والشرق األوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

األوروبي للشعب الفلسطيني والقطاع أو من خالل األونروا يتناول عالج بعض األعراض الناتجة عن 
المشكلة ببعض المسكنات والمهدئات، بينما ال يتم التعامل بشكل جاد مع عشرات القرارات الدولية 

لسابع من ميثاق األمم المتحدة، وال تتم معاقبة ، وفق البند ا"إسرائيل" قرارات ملزمة لـإلىوتحويلها 
  ".اإلنسان ممارساتها، التي تخالف القانون الدولي وأبسط حقوق أوبسبب احتاللها " إسرائيل"

المدخل : السياسة األوروبية تجاه القضية الفلسطينية"عقدت الجلسة األولى تحت عنوان  بعدها،
ال توجد سياسة خارجية أوروبية موحدة " انه إلىن الذي أشار ، وأدارها السيد حسي" األساسيةواإلشكاليات

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأن االنقسام الفلسطيني يعطل ويضعف التحرك األوروبي نحو الشرق 
خلفيات السياسة "وتحدثت في الجلسة ليلى الرحباني، فقدمت ورقة أعدها آالن جريش بعنوان ". األوسط

أوروبا مسؤولة عن تهجير شعب وقتله  "أن، فأكدت "تجاه القضية الفلسطينيةالخارجية األوروبية 
للدعم "، متأسفة "واغتصاب أرضه وعن تفجير منطقة الشرق األوسط بكاملها وتعريضها لعدم االستقرار

  ".األوروبي المفرط الذي يقدم إلسرائيل
ئيلية ومدى تأثيرها على السياسة العالقات االقتصادية األوروبية اإلسرا" النمل عن أبووتحدث حسين 

االتحاد األوروبي هو أكبر شريك في صادرات وواردات إسرائيل "ن أ إلى، فلفت "الخارجية األوروبية
، في حين تمنن الفلسطينيين وتشبعهم شروطاً سياسية مقابل إنتاجيةوأن أوروبا وفرت إلسرائيل طاقة 

  ".تلبية بعض حاجاتهم االستهالكية
، فرأى "البعد القانوني للسياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية "إلىالمبارك وتطرق محمود 

انه تقع على الدول األوروبية بشكل عام وعلى بريطانيا بشكل خاص مسؤولية قانونية، لجهة تفريط 
 يومياً مع هناك مسؤوليات قانونية دولية تتجدد: "وقال". بريطانيا بأرض فلسطين وإعطائها لغير أهلها

 ولمواثيق األمم المتحدة والقرارات الدولية من مواصلة اإلنساناالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل لحقوق 
  ". الجماعية فيهااإلبادة حصار غزة وارتكاب جريمة إلىاالستيطان وبناء الجدار الفاصل 

مدير ، أن مصريأواب ال، بيروت نقالً عن مراسله في ٣/١١/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرةوأضاف 
 محسن صالح قال في افتتاح المؤتمر إن السياسة الخارجية األوروبية بشكل عام سياسة .دمركز الزيتونة 

  .فاعلة ومؤثرة، لكنها حتى هذه اللحظة متأثرة بالنفوذ األميركي في صناعة القرار
نية، لكن يغيب عنها أي وأضاف صالح أن الدول األوروبية تلعب دوراً اقتصادياً داعماً للسلطة الفلسطي

  .دور سياسي حقيقي وقوي ضاغط على الكيان اإلسرائيلي لالستجابة للقرارات الدولية
واعتبر أن على الدول األوروبية مسؤولية تاريخية بتصحيح األخطاء التي ارتكبتها في وقت سابق بحق 

 للشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني، لكن هذا التصحيح يقتصر حتى هذه اللحظة على تقديم عون
  .شكلي وتجميلي ال يرقى إلى مستوى التعاطي مع مسألة إنهاء االحتالل

وحمل صالح الجانب الفلسطيني مسؤولية تحقيق وحدة وطنية وإنهاء االنقسام وتقوية وضعه وترتيب بيته 
ف العربي الداخلي، بحيث تكون له القدرة على طرح الموقف الفلسطيني بقوة، وأن يتواءم مع الموق
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والدولي واإلسالمي، بحيث تُطرح هذه القضية بشكل فعال ومؤثّر ومقنع للسياسيين األوروبيين ولإلعالم 
  .األوروبي

من جهتها قالت األستاذة الجامعية ليلى الرحباني إن أي باحث بقضية الصراع العربي اإلسرائيلي ال 
قية لألوروبيين عن نشوء القضية الفلسطينية يمكن أن ينكر المسؤولية التاريخية والقانونية واألخال

وأضافت الرحباني في حديثها للجزيرة نت أن تهميش دور أوروبا وقبولها  .واغتصاب أرض فلسطين
بأن تأخذ الواليات المتحدة المبادرة واالكتفاء بدور التابع ودافع فواتير التدمير اإلسرائيلي للمنشآت 

ها أن األوروبيين ليسوا موحدين وليسوا متفقين على نظرة واحدة الفلسطينية، يعود إلى عدة عوامل من
وتابعت أن بعض األوروبيين يعتقدون أن لليهود حقا في فلسطين، إضافة إلى  .تجاه القضية الفلسطينية

وجود انطباع شاع منذ بدء مفاوضات السالم أن الطرفين المتفاوضين متساويان، في حين أن الحقيقة 
  .خالف ذلك

عدنان اللبناني وزير ال ، أنالدين لينا فخر نقالً عن مراسلتها ٤/١١/٢٠١٠اللواء، بيروت، في وجاء 
سفير ممثلية فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، والعميد الوليد سكرية، اللبناني النائب والسيد حسين، 

قد عتمدة في لبنان،  الماألوروبية حمدان وعدد من سفراء الدول أسامةمسؤول حركة حماس في لبنان و
  .شاركوا في المؤتمر الذي ينظمه مركز الزيتونة

 الفلسطيني يلحقان الضرر بالمصالح العربية واالنقسام السيد حسين إلى أن السياسات الحالية أشارو
ومصلحة الشعب الفلسطيني وبالتالي الشعب اللبناني الذي ما يزال تحت وطأة التوطين على الرغم من 

  . لم نحصل على ضمانة دولية بعدم تحقيقهأنناسياسية اللبنانية له غير رفض القوى ال
خبير العالقات الدولية ، أن وسام متى نقالً عن مراسلها ٤/١١/٢٠١٠السفير، بيروت، وأوردت 

 في مدينة دارمشتات في "مركز التربية والثقافة"والدراسات االستراتيجية محمد أبو غزلة، وهو مدير 
: ن السياسة الخارجية األلمانية تجاه القضية الفلسطينية يمكن فهمها من منظورين متداخلينألمانيا، يرى أ

المسؤولية التاريخية الناجمة عن الماضي النازي، "ويعتبر أبو غزلة إلى أن . البراغماتي والقيمي
ة تجاه القضية الذي قامت على أساسه السياسة األلماني) المعيار األخالقي(، مثلت ما يسمى )الهولوكوست(

تداخل البعدين القيمي واألخالقي يشير إلى وجود إشكالية في السياسة الخارجية "، ولهذا فإن "الفلسطينية
األلمانية، تتمثل في حاجة ألمانيا إلى إيجاد توازن بين مصالحها مع الدول العربية من جهة، وعالقتها 

  . "الخاصة بإسرائيل من جهة أخرى
، حسبما يرى الخبير في الدراسات العربية "الغموض البنّاء"و سياستها أقرب إلى أما بريطانيا، فتبد

الممارسة الملتبسة التي تترك في "واإلسالمية في جامعة أوكسفورد جون ماك هيوغو، وهي تتخذ طابع 
 "اءالغموض البن"ويرى هيوغو أن هذا . "النص مجاالً يسمح لمختلف األطراف المعنية بتفسيره بما يالئمها

  . "وعد بلفور"يبدو واضحاً في الكثير من المواقف البريطانية تجاه فلسطين، بما في ذلك 
، الذي صاغه بعناية ٢٤٢لكن هيوغو، وخالفاً لرأي كثيرين، يرى أن قرار مجلس األمن الدولي رقم 

تبنى رسمياً ، ال يندرج ضمن إطار هذا الغموض، ما يعني أن التفسير الم١٩٦٧اللورد كارادون في العام 
  . من قبل اإلسرائيليين تجاهه ال يستند إلى أي أساس

وبرغم هذه التباينات والتقلبات، فإن ثمة ميل لدى مختلف الدول األوروبية لتعزيز عالقاتها مع الدولة 
ويشير الباحث والعميد المتقاعد أمين حطيط . العبرية، السيما في ما يتعلق بالجانبين العسكري واألمني

جوهر عالقة إسرائيل بأوروبا يتركز في العالقة مع فرنسا، وهذا ال ينفي أن إسرائيل قد أقامت "أن إلى 
، الفتاً إلى أن "عالقات عسكرية مع أكثر من دولة أوروبية وحققت لنفسها مكاسب على أكثر من صعيد
ل بعد الواليات اإلحصاءات األخيرة تظهر أن بعض الدول هي األساس في عملية توريد السالح إلسرائي

  . المتحدة مباشرة، وأبرزها فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، بلجيكا، بولندا، ورومانيا
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وفي . وفي الحديث عن السياسة األوروبية تجاه فلسطين، ال بد من اإلشارة إلى تأثير اللوبي اإلسرائيلي
سرائيلي في الواليات المتحدة اللوبي اإل"ن أ داود عبد اهللا "مرصد الشرق األوسط"هذا اإلطار، يرى مدير 

، التي "أصدقاء إسرائيل"، وهو ما تبدى في تأسيس ما يعرف بمبادرة "حول اهتمامه مؤخراً إلى أوروبا
تأثير "ويشير عبد اهللا إلى أن . أطلقها رئيس الوزراء اإلسباني السابق خوسيه ماريا أثنار في أيار الماضي

، الفتاً إلى أن "بالوضوح في السياسات الجماعية لالتحاد األوروبياللوبي اإلسرائيلي يتجلى بشكل بالغ 
جماعات الضغط تلك تسعى لربط إسرائيل باالستراتيجيات الكبرى للدول األوروبية وتسخيرها ألغراض 

  . االستراتيجية اإلسرائيلية الكبرى
.  مقارنة بالموقف األميركيلعّل كثراً يرون أن موقف االتحاد األوروبي تجاه فلسطين يبدو أكثر اعتداالً

 يظهر أن االتحاد األوروبي اختار مسك عصا "الزيتونة"لكن مجمل ما قدمه المشاركون في مؤتمر 
 اإلسرائيلي من طرفيها، بما يلبي مصالح الدول األعضاء فيه، تحت شعار يجري -الصراع العربي 

  ."عمالق اقتصادي وقزم سياسي"تعميمه، وهو أن هذا االتحاد 
 عبد الحميد الكيالي رأى في ورقة أعدها ، أنبيروت من ٤/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، كرت وذ

دينيس سيفر أنه على الرغم من وجود تعبئة في المجتمع الفرنسي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، إال أن 
لقريب من الدبلوماسية الفرنسية الجديدة تسير باالتجاه المعاكس، خاصة بعد مجيء نيكوال ساركوزي ا

  .من دون تحفظ " إسرائيل"فكر جورج بوش والذي يقف إلى جانب 
 القانون الدولي في جامعة  إلى أن أستاذبيروت من ٣/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالموأشار 

البعد القانوني للسياسة الخارجية "خالل طرحه لورقة ، اتهم  محمود المبارك.الملك فيصل في السعودية د
بالتواطؤ لمنع جهود المنظمات الدولية من مالحقة  "الفلسطينيةطة لسال، "ة تجاه القضية الفلسطينيةاألوروبي

  ".مجرمي الحرب الصهاينة على خلفية الحرب على غزة والحصار المفروض على القطاع
ايا  ليلى الرحباني منظمة التحرير بارتكاب سلسة من األخطاء والخط.وفي الجلسة ذاتها أيضاً، اتهمت د

بحق القضية الفلسطينية، فيما يتعلق بالعمل على الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتفويت الفرصة على 
  .بيوإيجاد حوار فلسطيني أور

  
 اقتراب السياسة األوروبية من الحق الفلسطيني العربي يخلق حالة توازن مـع الـسياسة              :محسن. د .٣

  األميركية المنحازة للكيان اإلسرائيلي
محسن صالح الدكتور  واالستشاراتأكد مدير عام مركز الزيتونة للدراسات : دية سعد الدين نا-عمان 

مراجعة السياسة الخارجية األوروبية تجاه عملية السالم عامة والقضية الفلسطينية خاصة، إذا "على أهمية 
  ".كانت أوروبا تنشد استتباب األمن واالستقرار في المنطقة

اقتراب السياسة األوروبية من الحق الفلسطيني العربي يخلق حالة توازن "ت إن من بيرو" الغد"وقال إلى 
 من ، منطلقاً"مع السياسة األميركية المنحازة للكيان اإلسرائيلي قد يدفعها إلى اعتماد موقف االعتدال

  ".أهمية وحيوية الدور األوروبي في المنطقة"
استثمار تلك الهوة لتشكيل قوة ضغط "، داعياً إلى "بتقدم الموقف األوروبي الشعبي على الرسمي"ورأى 

  ".شعبية على السياسات الرسمية لصالح الحقوق الفلسطينية العربية المشروعة
بحث السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية تثير تساؤالت، فهناك سياسة "واعتبر أن 

ى للسياسة الخارجية واألمنية المشتركة، مقابل أوروبية خارجية يجرى اإلعالن عنها من الممثل األعل
  ".برلمان االتحاد األوروبي الذي يعكس مواقف حكومات االتحاد بشكل جماعي

  ٤/١١/٢٠١٠الغد، عّمان، 
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  تحليل النشاط الزائد للسياسة الخارجية التركية): ٦٠(ترجمات الزيتونة  .٤
سات السياسية بترجمة دراسة بعنوان قام مركز الزيتونة للدرا:  قسم الترجمة-مركز الزيتونة 

)Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity (للكاتبين) : زيا ميرالZiya Meral 
، )Washington Quarterly(التي نشرت في مجلة ) Jonathan S. Parisباريس . وجوناثان س

ية التركية، في محاولة لتبديد وتركز هذه الدراسة على تحليل األسس التي تقوم عليها السياسة الخارج
هل تخلت عن عالقاتها مع : مخاوف المهتمين بالشأن التركي التي تتمركز حول سؤال أساسي هو

الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في مقابل عالقات أوثق مع بلدان ترسم حولها عالمات استفهام مثل 
  الم اإلسالمي؟سورية وإيران، والجهات غير الحكومية الفاعلة في الع

كما تحلل الدراسة سلبيات وإيجابيات السياسة الخارجية التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية على الوضع 
الداخلي التركي، وعلى صورة تركيا في العالم، وخصوصاً في عيون الواليات المتحدة واالتحاد 

مية يواجه ضغوطاً داخلية قوية وتخلص الدراسة إلى القول بأن حزب العدالة والتن. األوروبي والغرب
إلعادة جعل تركيا العباً عالمياً فعاالً وتعزيز اقتصادها، والحؤول دون قيام عملية إعادة توجيه 

ما دفعه إلى اعتماد منهج عملي عقالني في السياسة الخارجية، وذلك من أجل . أيديولوجي داخل البالد
م من أن هذا سوف يعني ال محالة صداماً مع االتحاد وعلى الرغ. تحقيق أكبر قدر من المصالح التركية

األوروبي والواليات المتحدة أو غيرها من الجهات اإلقليمية األخرى الفاعلة، إال أنه يعني أيضاً أن 
الحكومة التركية سوف تبذل المزيد من الجهود للبحث عن حسابات أكثر عقالنية لتكاليف وعائدات العداء 

  .على أسس أيديولوجية
ومن الواضح أن النمو االقتصادي السريع، وشهية الحصول على حصة أكبر في العالم، سوف يدفعان 

غير أنه ليس من الواضح . تركيا إلى االستمرار في محاولة متابعة مشاريعها خارج المنطقة المريحة
  .حتى اآلن ما إذا كانت تركيا مستعدة للتعامل مع مثل هذا المستقبل المتطلب والمعقد

  ٣/١١/٢٠١٠لسبيل، األردن، ا
  
  الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل إنهاء عملية سياسية قادرة على إلىنطمح : فياض .٥

 رئـيس  ، أن  نائـل موسـى    –رام اهللا  عن مراسلها من   ،   ٤/١١/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا،     ذكرت  
 وإقامـة ة على انهاء االحتالل،      عملية سياسية قادر   إلىأكد تطلع السلطة الوطنية      سالم فياض . الوزراء د 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
بالـدعم  » وليام هـيج  «وأشاد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني            

 اطار التزام بتعهداتها فـي      السياسي والمالي واالقتصادي الذي تقدمه المملكة المتحدة للسلطة الوطنية في         
  .اطار مؤتمر باريس والمقدرة للسنوات الثالث بنصف مليار دوالر

وتوج المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء مباحثات منفصلة اجراها الضيف برام اهللا مـع الـدكتور                
ل السينمائي  رياض المالكي وتخللها توقيع معاهدة ثقافية للتباد      . فياض، ونظيره وزير الشؤون الخارجية د     

اكد خاللها الضيف دعم بالده للقيـام الدولـة الفلـسطينية           . بين منظمة التحرير وحكومة المملكة المتحدة     
  .المستقلة
فياض في مستهل المؤتمر على أهمية االتفاقية األولى التي توقعها الحكومة مع بريطانيا، مـن               . وشدد د 

  .تبرمها بريطانيا مع دول عربية في هذا المجالجانب وباعتبارها الثانية على مستوى المنطقة التي 
وثمن رئيس الوزراء دور بريطانيا وما تقدمه من دعم في كافة المجاالت، وبما فيه الموقـف الـسياسي                  

 الماضي والذي ساهمت بريطانيا في بلورته، واشـاد         ٢٠٠٩الجمعي الذي اعتمده االتحاد األوروبي عام       
 خالل االلتزام بتعهدات قطعتها في مؤتمر باريس للمـانحين، بتقـديم            بالدعم المالي للسلطة الوطنية، من    

  . مليون دوالر على مدى ثالث سنوات٥٠٠مساعدات بقيمة 
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أبلغ وزير الخارجية   فياض، أنيو بي آي عن، ٤/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
ء نظام السيطرة الذي البريطاني وليام هيغ ضرورة رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة وإنها

ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين هما مفتاح ) إسرائيل(تمارسه 
  . السالم واالستقرار في المنطقة

وطلب فياض خالل استقباله هيغ في مقر الحكومة بمدينة رام اهللا، البناء على الموقف الذي عبر عنه 
كانون األول من العام الماضي، وبيان /ن المجلس الوزاري الصادر في ديسمبراالتحاد األوروبي في بيا

  . آذار الماضي/اللجنة الرباعية الصادر في مارس
يساهم في إعطاء المصداقية للعملية السياسية وقدرتها على "واعتبر أنهما يشكالن أساساً لموقف دولي 

 باعتبار أن ،١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة منذ عام تحقيق أهدافها وخاصةً إنهاء االحتالل عن كامل األرض
  ". ذلك يشكل مفتاح السالم واالستقرار في المنطقة

  
  تل أبيب تخترق االنتخابات األمريكية لتعطـيل السالم: عبد ربه .٦

  اتهم مسؤول فلسطيني أمس إسرائيل بالتدخل في االنتخابات التشريعية األمريكيـة             :ب. ف. أ-رام اهللا   
  .ة السالم في الشرق األوسطلتعطيل عملي

يبـدو أن الحكومـة اليمينيـة       «وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية            
اإلسرائيلية كانت تتواطأ مع قوى داخل الواليات المتحدة األمريكية وتقوم بأالعيب ومنـاورات سياسـية               

 إلى تعطيل العملية الـسياسية بكاملهـا أو الـسير فيهـا             على أمل أن تؤدي نتائج االنتخابات األمريكية      
  .»باتجاهات تخدم مصالحها

إن هذا األمر يكشف مجددا أن هناك حكومة إسرائيلية         «وأضاف في تصريح لإلذاعة الفلسطينية الرسمية       
 علـى   تريد أن تستخدم كل السبل لكي تطيح بالعملية السياسية وتمنعها وأن تكون العملية الجارية الوحيدة              

األرض هي التوسع االستيطاني وتهويد القدس والمزيد من التضييق على قطاع غزة وتخريـب الحيـاة                
  .»الفلسطينية بأكملها وتسميم األجواء ألجيال لمنع قيام سالم حقيقي في المنطقة

 غير أن عبد ربه أكد مع ذلك أن نتائج االنتخابات التشريعية األمريكية لن تؤثر علـى تعامـل الـسلطة                   
سوف نتعامل مع اإلدارة األمريكية كما كنا فـي الـسابق قبـل             «وقال   .الفلسطينية مع اإلدارة األمريكية   

  ."»االنتخابات التشريعية األمريكية النصفية
  ٤/١١/٢٠١٠جدة، . عكاظ

  
   يدعو إلتمام المصالحة"إسرائيل"نائب من حماس معتقل لدى  .٧

حاتم قفيشة دعوة باسم جميـع      .كة حماس األسير د   وجه عضو المجلس التشريعي عن حر     : القدس المحتلة 
  .األسرى إلنهاء حالة االنقسام وإتمام المصالحة الوطنية

إن العالقات بين األسرى من مختلـف       : وقال قفيشة للنائب محمد بركة الذي زاره في سجن عوفر أمس          
  .»يهذه ضرورة ملحة للشعب الفلسطين«: وتابع. الفصائل تشكل نموذجا للوحدة الوطنية

وشدد قفيشة على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وقال إنه في إطار                
خاصـة حركتـي حمـاس والجهـاد        , المصالحة يجب توسيع المنظمة لتضم كافة الفصائل التي خارجها        

  .اإلسالمي
الت االحتالل، والتأكيد لهم،    وطلب النائب بركة نقل تحياته إلى كافة األسرى في سجن عوفر وكافة معتق            

إن المطلوب مـن الفـصائل      : أن المصالحة الوطنية الفلسطينية هي حاجة أيضاً لجماهيرنا العربية، وقال         
  .الفلسطينية هو التحيز والغيرة الفلسطينية، فالوحدة ال تحتاج إلى وثائق
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 وهـذا يعتبـر األسـر       وكانت سلطات االحتالل فرضت قبل نحو شهر، األسر اإلداري لمدة ستة أشهر،           
  .٢٠٠٦الرابع للنائب قفيشة منذ انتخابه للمجلس التشريعي في عام 

  ٤/١١/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
   بقتل فلسطيني في غزة"إسرائيل"تتهم الداخلية في غزة  .٨

 أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة ان فلسطينياً قتل وجرح              - أ ف ب     -غزة  
آخرون األربعاء بانفجار سيارة قرب مقر قيادة الشرطة غرب غزة، نجم عـن صـاروخ أطلقتـه                 ثالثة  

  .طائرة اسرائيلية
مـن غـزة    )  سـنة  ٢٧(ان محمد جمال النمنم     «وقال ادهم ابو سلمية المنسق اإلعالمي للخدمات الطبية         

أشـالء  «غـزة   ووصلت جثة النمنم الى مستـشفى الـشفاء ب        . »استشهد وجرح آخر ونقل الى المستشفى     
  .، إضافة الى ثالثة جرحى لتلقي العالج»ومتفحمة

التحقيقات األولية تفيد بأن انفجـار الـسيارة        «وأوضحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان ان          
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة ايهاب الغصين في         . »ناجم عن استهداف من الطيران الصهيوني     

ان انفجاراً وقع في سيارة امام مقر الجوازات بغرب غزة          » حماس«يون األقصى التابع لـ     تصريح لتلفز 
  .وأثبتت التحقيقات انه نتيجة لصاروخ من طائرة استطالع اسرائيلية

ان استهداف سيارة مدنية كانت تسير قبـل ظهـر          «وأكدت وزارة الداخلية المقالة في تصريح صحافي        
ت األمني وسط غزة ناتج عن قصف من الطائرات الصهيونية التي تحلـق             االربعاء بمحاذاة مقر الجوازا   

لكن راديو اسرائيل ذكر أن الحادث ربما نجم عن انفجار سيارة مفخخـة قبـل               . »في أجواء قطاع غزة   
  .الموعد المحدد لذلك

  ٤/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  "البارد" تحول دفعة إلعادة إعمار التحريرمنظمة  .٩
الدفعة األولـى مـن     "ل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات أن           أعلن أمين سر فصائ   

المساهمة في تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد قد تم تحويلها من قبل منظمة التحريـر الفلـسطينية،                  
الرئيس محمود عباس، وهي مليونا دوالر من أصل عشرة ماليين دوالر، قيمة مساهمة منظمة التحرير                

ودعا في بيان العالم العربـي      " . إعادة إعمار المخيم، وباقي المبالغ ستصل تباعا في أقرب وقت ممكن          ب
اإلسراع في دفع المبالغ المترتبة عليهم من أجل إعادة إعمار المخيم وعودة أهاليه             "والمجتمع الدولي إلى    
   ".والتخفيف من معاناتهم

 ٤/١١/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
  طبيق ما ورد في الورقة المصرية في ما يتعلق بالملف األمني نقبل بت: الحية .١٠

األجهزة «خليل الحية بأن تكون  طالب عضو المكتب السياسي في حركة حماس:  جيهان الحسيني–غزة 
االلتزام بتنفيذ «داعياً عناصرها الى » األمنية مهنية ووطنية ال تصطدم مع المقاومة بل تتعايش معها

  .»منية وعدم تلقيها تعليمات من فصائلهاسياسات المؤسسة األ
نحن نقبل بتطبيق ما ورد في الورقة «: أدلى بها في غزة» الحياة«وقال الحية في تصريحات إلى 

، مشيراً إلى أن ورقة المصالحة تضمنت نحو عشر صفحات كلها »المصرية في ما يتعلق بالملف األمني
  .تناولت كيفية معالجة الجانب األمني

 كان التنسيق األمني في الضفة الغربية مع السلطات اإلسرائيلية يمكن أن يشكل عائقاً أمام وعما إذا
هل يفترض باألجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية أن تخدم المواطن «: التوصل إلى اتفاق، تساءل الحية
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ل الحوارات الثنائية مع ، الفتاً إلى أن هناك عقيدة تم التوافق عليها خال»الفلسطيني أم سلطات االحتالل؟
االجهزة األمنية خادمة للوطن وليست خادمة «التي ُأجريت في القاهرة وهي أن » فتح«حركة 
اتفقنا على أن العقيدة األمنية لألجهزة األمنية هي عقيدة الوطن وحماية المواطن «: وقال. »لالحتالل

هل من «: وتساءل. »قيدة فنحن لن تختلفإذا كنا اتفقنا على هذه الع«: وتساءل. »والمحافظة على حقوقه
، معتبراً استمرار هذا النهج »المعقول أن نكيف كل االجهزة األمنية ونكرسها لخدمة سلطات االحتالل

  .»أننا لن نتفق«
توحيد اإلجراءات األمنية في الضفة وغزة، أي أن أي إجراء أمني » حماس«وعما تردد في شأن اشتراط 
نحن لم نشترط حدوث تبادلية في «: ثله في الضفة الغربية، أجاب الحيةيجرى في غزة يجب أن يما

اتفقنا على قضايا متعددة منها أن يتم بالتوافق تشكيل لجنة (...) كوادر األجهزة األمنية بين الضفة وغزة 
أمنية عليا ويصدر الرئيس مرسوماً بها تكون مهماتها وضع الخطط والبرامج التي ستنفذ على األرض، 

لك تنفيذ إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في كل من الضفة وغزة معاً مع مراعاة أن العناصر وكذ
فال يجوز أن تتلقى (...) المنضمة الى االجهزة األمنية ليس لها الحق في التعامل المباشر مع فصائلها 

  .»هذه العناصر تعليمات من فصائلها بل تنفذ سياسات المؤسسة األمنية
، »وطنية مهنية، وعناصرها ال تدين بالوالء إال للوطن«ية على ضرورة أن تكون هذه األجهزة وشدد الح

  .مشيراً إلى أن هؤالء سيتم االعتماد عليهم في اعادة بناء االجهزة األمنية مجدداً
» حماس«ورأى الحية أن من يريد أن يعطل ويخرب االتفاق يقحم مسألة اشتراطات أو مطالب سواء لـ 

فالملف األمني أسهل وأبسط مما يثار . التطبيق والتنفيذ على األرض ليس صعباً«وقال إن . »حفت«أو 
 كادر أمني في ٣٠٠٠وأوضح الحية أن حركة حماس قامت ببادرة حسن نية عندما رحبت بدمج . »حوله

ينا هذه كوادر لكنهم متقاعدون منذ سنوات الحسم، ونحن ليست لد«: وقال. األجهزة األمنية في غزة
 الى ٣٠٠٠، ولفت الى أن األعداد ستتزايد بعد ذلك بالتدرج، من »اشكالية في عودتهم وتسوية اوضاعهم

، موضحاً ان هذه الخطوة يجب أن تتزامن وتأتي في سياق ٢٠٠٠٠ ثم ١٥٠٠٠ ثم ١٠٠٠٠ ثم ٥٠٠٠
  .بناء األجهزة األمنية

بمثابة مشروع حرب أهلية من «اد بناؤها واعتبر أن القيام بهذه الخطوة في غياب وجود أجهزة أمنية يع
نريد إعادة تشكيل األجهزة األمنية، فهناك قاعدة تم التوافق عليها بأن كل موظف منتسب «: وقال. »جديد

إذا تم رفع الفيتو السياسي من «ورأى الحية أنه . »الى هذه المؤسسة اصبح هذا االمر حقاً شرعياً له
حينئذ لن يحتاج األمر إلى أكثر . كالية في االتفاق حول الملف األمنيالجهات العليا، فلن تكون هناك اش

  .»من مكالمة هاتفية ونذهب بعدها إلى المصالحة
الكل مجمع على ضرورة أن تكون األجهزة األمنية «: وحول معالجة البند المتعلق بالمقاومة، أجاب الحية

واعتبر . »وفق أسس محددة للتعاون والتفاهممهنية ووطنية ال تصطدم مع المقاومة بل تتعايش معها لكن 
القناعة الداخلية وصدق النيات واإلرادة الذاتية «أن المصالحة تحتاج إلى أمور عدة كي تنضج، أولها 

  .»والقدرة على تنفيذ ما يمكن التوافق عليه مع عدم االلتزام بأي فيتو من أي جهة
وانتقد إرجاء جلسة الحوار المفترض » جاوز المحنلدى الفلسطينيين قدرة كبيرة على ت«وأكد الحية ان 
على رغم أننا تجاوزنا هذه المسألة لكن تسييس فتح للمكان كان محرجاً لجميع «: وقال. عقدها في دمشق

نحن لن نلتفت إلى الخلف ونقول اآلن فلنذهب إلى تشكيل اللجنة األمنية ولنبدأ في «: ، مضيفاً»األطراف
هل إذا وقّعنا على الورقة «: وتساءل الحية. » معنيون بانطالق المصالحةنحن(...) التنفيذ فوراً 

  .»هذه اسئلة تراودنا داخل الحركة ويطرحها المواطن العادي(...) المصرية ستنطلق المصالحة؟ 
  ٤/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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  المقاومة هي التي تمنع الحرب على غزة وليس عباس: البردويل .١١
ركة حماس الدكتور صالح البردويل، أن تكون مواقف الرئيس محمود عباس من نفى القيادي في ح: غزة

، "حماس"المفاوضات هي التي تمنع االحتالل اإلسرائيلي من شن حرب جديدة على قطاع غزة وضرب 
هو الذي يحول دون إسرائيل وشن "وأكد أن الوقوف األسطوري للمقاومة في غزة والتضامن الدولي، 

  ".حرب جديدة على غزة
نحن نعلم أن العدو الصهيوني ال يفكر في ": "قدس برس"وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ 

الحرب على غزة وال يستطيع، خصوصاً بعدما لمس حجم التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني 
ا والمالحقة القانونية لجرائمه، وعندما لمس صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة بشكل أسطوري، وعندم

شعر أن أمريكا منشغلة بقضايا الخاصة، اآلن يريد أن يحمل عباس جميال بأنه يمنع حربا على غزة، 
  ".فالذي يمنع الحرب على غزة هي المقاومة والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني وليس عباس

ب من الذي هر: "ورفض البردويل القول بأن من يهرب من المفاوضات هو الرئيس محمود عباس، وقال
المفاوضات ومن عملية التسوية هو الكيان الصهيوني أما عباس، فهو مستميت في العودة إلى 
المفاوضات، وهو يتسول وقفا شكليا لالستيطان لمدة ثالثة أشهر لكن الكيان الصهيوني يرفض هذه 

 وإرادة، الفكرة، ولم يعد بذلك لعباس ما يفاوض عنه، ولذلك ال أحد يحملنا جميالً، فنحن أصحاب حق
  ".والعدو الصهيوني يالحق بسبب جرائمه في كل المحافل الدولية

نحن دائما ثمنا دور : "وأشاد البردويل بدور المملكة العربية السعودية في دعم الحق الفلسطيني، وقال
، وخصوصا جهودها في اتفاق مكة المكرمة برعاية "فتح"و" حماس"السعودية في التقريب بين حركتي 

د اهللا بن عبد العزيز، ودائما تظل المملكة العربية السعودية من الدول التي تهمها مصالح الشعب الملك عب
الفلسطيني، وال نقبل اتهام السعودية بالتطرف، فهذا عدوان صهيوني، حيث يحاول اإلعالم الصهيوني أن 

  ".يسوق نفسه بأنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط
وبالمقاومة، فهذا أمر نخطه بدمائنا وسالحنا في ذلك دعم اهللا " حماس"سألة االعتراف بـ أما م: "وأضاف

  ".سبحانه وتعالى لنا، األمة العربية نقدرها ونحترم جهودها، لكن األرض ال يحرسها إال عدولها
مقبل بين على صعيد آخر؛ أعرب البردويل عن تفاؤله بإحراز تقدم في حوار المصالحة المتوقع الثالثاء ال

هناك فهم خاطئ لطبيعة الحوار الجاري اآلن من أجل : "في دمشق، وقال" فتح"و" حماس"حركتي 
المصالحة، نحن ال نفتح حوارا جديدا وإنما نحاول أن نجلي بعض الغموض في الورقة المصرية تمهيدا 

 أن تتم إعادة وموضوع األمن ورد في الورقة المصرية، على. للتوقيع على الورقة المصرية كما هي
هيكلة األجهزة األمنية بالتوافق بما يخدم المصلحة الوطنية، فهذا اتفقنا عليه ولم تبق إال خطوة واحدة 

  ".وهي وضع تصور عملي إلعادة هيكلة األجهزة األمنية في الضفة والقطاع
الصهيوني نحن نسعى بكل جهد إلنهاء االنقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، لردع العدوان : "وأضاف

  .، على حد تعبيره"ووضع حد لتجاوزاته
  ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  إسرائيلي عدوان أي تحذر من هجوم جديد وتكشف عن تنسيق بين المقاومة لصد "القسام" .١٢

توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بان تشهد المواجهة المقبلة  :اشرف الهور -غزة 
 كثيرة واساليب ووسائل متعددة تعمل على ارباك االحتالل وبث حالة من استخدام بدائل'مع اسرائيل 

وحذر ابو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريحات نشرتها صحيفة  .'االرباك والخوف في صفوف جنوده
  .'ارتكاب اي حماقة جديدة بحق الشعب الفلسطيني'المقربة من حركة حماس اسرائيل من ' الرسالة'

تدلل على اعتراف صهيوني صريح بالفشل الكبير الذي 'ات المتكررة من قبل اسرائيل واكد ان التهديد
ولفت الى ان قادة اسرائيل يريدون من وراء التهديد بشن هجمات  .'مني به في حروبه وجوالته السابقة
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واشار الى ان تصريحات قادة  .'ارباك الشعب الفلسطيني والتاثير على معنويات المقاومة'على غزة 
  .'القيام بحملة حرب نفسية ضد اهلنا في قطاع غزة'االحتالل مؤخرا هدفها 

جاهزة للتصدي الي عدوان صهيوني مهما كان 'واشار الى ان فصائل المقاومة بما فيها كتائب القسام 
  .'اهبة االستعداد للتصدي الي عدوان'، واكد ان المقاومة على 'حجمه

 العسكرية للمقاومة وحالة تنسيق على اعلى المستويات في حالة تواصل مع االجنحة'وكشف عن وجود 
بين كافة ' غرفة عمليات مشتركة'واشار الى ان الجميع يطمح ان تكون هناك  .'الكثير من المناطق

  .الفصائل في المرحلة المقبلة
  ٤/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  على غزةفي قصف ف شاليط  شارك في خط"جيش اإلسالم"من  صرنعاستشهاد ": القدس العربي" .١٣

، ٣/١١/٢٠١٠األربعاء يوم  استشهد، اًفلسطيني أن ٣/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون اليننشر 
وأصيب ثالثة آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة أثناء مرورها على مقربة من المقر الرئيسي 

 الفلسطينية إنه وصل إلى مشفى وقال أدهم أبو سلمية منسق الخدمات الطبية. للشرطة في مدينة غزة
  .الشفاء بغزة جثة للشاب محمد جمال النمنم، من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

في قطاع غزة، " جيش اإلسالم"وأقر جيش االحتالل اإلسرائيلي، بمسؤوليته عن اغتيال القيادي في 
وقالت متحدثة  ".ركيةهجمات ضد اإلسرائيليين بينها هجوم ضد أهداف أمي"بدعوى وقوفه وراء تنظيم 

عسكرية إسرائيلية لوكالة األنباء الفرنسية، أن الهجوم نفذ بمشاركة جيش االحتالل وجهاز األمن الداخلي 
محمد جمال النمنم "وأوضح بيان لجيش االحتالل أن ". ضد مسؤول كبير في جيش اإلسالم" "الشاباك"

وفي الفترة األخيرة، تورط . نوات األخيرة في عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في السمتورط شخصياً
بالتنسيق مع عناصر من ) مصر(في تنظيم اعتداء إرهابي ضد أهداف أميركية وإسرائيلية في سيناء 

  .، دون إعطاء أي مؤشرات تسمح بتحديد االعتداءات المعنية بدقة"حماس في قطاع غزة
لية الفلسطينية أكدت أن االنفجار،  وزارة الداخ، أنغزة من ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، وأضافت وكالة 

وقال  .الذي استهدف سيارة فلسطينية غرب مدينة غزة، ظهر يوم األربعاء، نجم عن قصف إسرائيلي
إيهاب الغصين، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن صاروخاً أطلق من طائرة استطالع تابعة للجيش 

  .جوازات قرب مقر قيادة الشرطة بغزةاإلسرائيلي، استهدف سيارة أحد المواطنين في شارع ال
النمنم ، إلى أن  اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في ٤/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، وأشارت 

حد التنظيمات التي شاركت حركة حماس في اسر الجندي أ يضاًأ، وهو "اإلسالمجيش "ينتمي لتنظيم 
  .٢٠٠٦ غلعاد شليط في العام اإلسرائيلي

  
  ومطالب بعقد مؤتمر استثنائي خالل عام..  تقرر تشكيل مجلس استشاري للحركة"تحمركزية ف" .١٤

االربعاء بان اللجنة المركزية لحركة فتح قررت تشكيل ' القدس العربي'علمت :  وليد عوض-رام اهللا 
 عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية السابقون وقيادات اخرى في ٥٨مجلس استشاري للحركة يضم 

 عضوا اذا ما اعتذر ٥٥وسيتم تقليص العدد الى . اضافة العضاء من المجلس الثوري السابقالحركة 
  .احد من الذين تم اختيارهم كأعضاء في المجلس االستشاري

وعلى ضوء ذلك القرار الذي اتخذته اللجنة المركزية تشهد حركة فتح حاليا اتصاالت مكثفة لتشكيل ذلك 
في الحركة فشلت بانتخابات المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد المجلس الذي سيضم وجوها بارزة 

  .من العام الماضي في بيت لحم) اغسطس(في آب 
بأن رسائل رسمية وجهت للذين تم اختيارهم لعضوية المجلس االستشاري، حيث ' القدس العربي'وعلمت 

ا ابالغك بانه تم اختيارك عضوا يسعدن'ورد في نص تلك الرسائل التي جرى ارسالها في االيام الماضية 
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وبان اللجنة المركزية للحركة بانتظار رد ' -في المجلس االستشاري لحركة التحرير الوطني ـ فتح 
  .العضو الذي تم اختياره للمجلس االستشاري

بأن اغلبية من وجهت لهم تلك الرسائل ' القدس العربي'واوضحت مصادر مطلعة في حركة فتح لـ
تهم بالمشاركة في المجلس االستشاري، اال ان قسما منهم ما زال يدرس االمر مع عبروا عن موافق

المقربين منه، واضعين اشتراطات من اجل القبول بالمشاركة مثل التوجه خالل عام لعقد مؤتمر عام 
  .جديد للحركة

 لم يكتف االربعاء بأن امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ابو ماهر غنيم' القدس العربي'وعلمت 
بالرسائل مع بعض قادة فتح بل عقد اجتماعات مع بعضهم مثل اجتماعه االسبوع الماضي مع احمد قريع 
المفوض العام السابق للحركة في االراضي الفلسطينية والذي خسر في انتخابات المؤتمر العام السادس 

  .حيث شكك في قانونية االنتخابات التي جرت في المؤتمر
  ٤/١١/٢٠١٠لندن، القدس العربي، 

  
  وتحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان  بديلة من التفاوضإلستراتيجية  تدعو"الديمقراطية" .١٥

تطوير المقاومة الشعبية وصون "عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، دورة 
مين العام للجبهة نايف ، رأسها اال"عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية لالسرى والمعتقلين

مراجعة نقدية لسياسة المفاوض الفلسطيني، ودعوى "حواتمة، وأصدرت في ختام الدورة بالغا تضمن 
 ". الى استراتيجية بديلة لهذه السياسة

وتناولت الجبهة التعديالت التي اقرها مجلس النواب اللبناني في ما يخص الحقوق االجتماعية الفلسطينية، 
ومن . ال تستجيب للحد االدنى من الحقوق التي يطالب بها الالجئون الفلسطينيون في لبنانواعتبرت انها 

كالطب والمحاماة، (بينها حق تملك شقة للسكن، وإلغاء اجازة العمل، والحق في ممارسة المهن الحرة 
عامل ، وحق العامل في االفادة من صندوق الضمان االجتماعي اسوة بال)والصيدلة والهندسة وغيرها

. اللبناني، دون ان يمس ذلك حقه في االفادة من خدمات االونروا، او يؤثر على وضعه القانوني كالجئ
ان مسألة تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان المعيشية واالقتصادية لم تعد قضية سياسية "ورأت 

 ودعت الى االسراع .وإنسانية فقط بل هي مسؤولية لبنان وباتت تشكل شرطا اساسيا من شروط الحياة
    .في اعمار مخيم نهر البارد والى رفع القيود عن المخيمات

  ٤/١١/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
   عنها حيادالمصالحة خيار استراتيجي ال : الرجوب .١٦

اشاد القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب بالدور االردني لدعم القضية الفلسطينية :  عبداهللا القاق-تونس 
ر ونثمن عاليا دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في دعم القضية الفلسطينية واتصاالته البناءة اننا نقد: وقال

وسياسته الرامية . بهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ، ووقف الحصار ، وازالة الجدار العازل
ايجابيا وهو موضع واكد ان موقف االردن بناء و.. الى تعزيز التعاون مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل

  .تقدير القيادة والشعب الفلسطيني
وقال الرجوب لـ الدستور في تونس ان المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس هي خيار 

وقال ان قرار حركة فتح مستقل . استراتيجي ال محيد عنها باعتبارها البوابة الرئيسية لالستقالل الوطني
الشعب ، مشيرا الى انه اليوجد اي مانع لدى الحركة لعقد جوالت ويهدف الى تكريس مصلحة الوطن و

المصالحة في اي قطر عربي كان طالما ان قناعات القيادة الفتحاوية تشير الى ان الهوية الفلسطينية وبناء 
  .الوطن بحاجة اكيدة الى وحدة وطنية
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ية جراء هذا االنقسام الن وطالب الرجوب حركة حماس بمراجعة االضرار التي لحقت بالقضية الفلسطين
الشباب (واعتبر في حديثه على هامش الندوة الدولية الثانية والعشرين . المستفيد االول منه هو اسرائيل

ان حكومة بنيامين نتيناهو حكومة يمينية متطرفة ليست لديها اية طموحات او برامج ) وتحديات اليوم
  .حل الدولتينالحالل السالم في الشرق االوسط او الوصول الى 

  ٤/١١/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  عمر البرغوثيفي حماس الحكم بستة أشهر للقيادي  .١٧

 إصدار ٢٠١٠-١١-٣قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي مساء األربعاء :  محمد القيق-الضفة المحتلة 
عمر البرغوثي شقيق عميد األسرى  في حماس الحكم اإلداري بالسجن لستة أشهر على القيادي 

  . لفلسطينيين في سجون االحتاللا
إن محامي والده أبلغهم بأن محكمة عوفر العسكرية " فلسطين أون الين "وقال عاصف البرغوثي لــ

أصدرت بحقه حكما باالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر وهو يقبع اآلن في سجن عوفر القريب من رام 
  . ي األيام القادمةمضيفاً بأن المحامي ينوي االستئناف على الحكم ف, اهللا

,  عاما ٢٥يشار إلى أن القيادي في حركة حماس عمر البرغوثي أمضى في سجون االحتالل أكثر من 
كما انه اعتقل على يد األجهزة األمنية في الضفة وتم اإلفراج عنه من سجون السلطة قبل اعتقاله لدى 

 عاما ٣٣ األسرى والمعتقل منذ أكثر من االحتالل بيوم واحد وذلك بعد إعالن شقيقه نائل البرغوثي عميد
 ".أبو عاصف"إضرابه عن الطعام في سجون االحتالل احتجاجا على اعتقال شقيقه 

  ٣/٤/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
  إحراز السالم التاريخي مع الشعب الفلسطيني يتطلب تغيير نهج السلطة الفلسطينية: نتنياهو .١٨

االربعـاء   ئيس الوزراء االسرائيلي بنيامبن نتنياهو قال اليوم      ر، أن     ٤/١١/٢٠١٠،  ٤٨عربموقع  ذكر  
انه سيجتمع مع وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون أثناء زيارة يقوم بهـا للواليـات المتحـدة                 

  .االسبوع القادم عالوة على محادثات أعلن عنها من قبل مع جو بايدن نائب الرئيس االمريكي
ي كلمة أمام الكنيست انتقاده القوي للسلطة الفلسطينية التي علقت المفاوضات وجدد نتنياهو من جديد ف

  .بسبب رفضه استئناف تجميد جزئي للبناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة
الحقيقة "ومضى يقول ." الحقيقة هي أن هناك استعدادا كبيرا في اسرائيل لعملية سالم حقيقية"وقال نتنياهو 

  ."هي أننا لم نجد استعدادا مماثال من قبل السلطة الفلسطينية
وقاوم نتنياهو دعوات أمريكية وفلسطينية ودولية لفرض حظر مؤقت جديد على البناء في المستوطنات 
بعد تجميد استمر عشرة أشهر انتهى أجله في سبتمبر أيلول بعد حوالي ثالثة أسابيع من يدء المفاوضات 

  .بوساطة أمريكية
مع نائب الرئيس .. ساجتمع بالطبع مع كبار الزعماء في الواليات المتحدة"وقال نتنياهو أمام الكنيست 
  ."بايدن ثم مع هيالري كلينتون

ولم يحدد نتنياهو موعد أو مكان انعقاد االجتماع مع كلينتون ولكن المسؤولين االسرائيليين قالوا ان من 
  .المحتمل أن يعقد االجتماع في نيويورك

 اليجاد وسيلة لدفع عملية - الرئيس وفريقه -أثمن كثيرا جهود ادارة أوباما "وقال نتنياهو في كلمته 
  .دون أن يقدم أي عالمة على التزحزح عن الجمود بشأن المستوطنات" السالم

إن  نتنياهوعن مراسلها من تل أبيب، نظير مجلي، قول ، ٤/١١/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
فالفلسطينيون هم المشكلة ألنهم يثبتون يوميا أنهم غير «.. سرائيليين أن يكفوا عن جلد الذاتعلى اإل

وقال إن القيادة الفلسطينية، بمن في ذلك ما يسمى بالمعتدلين، لم يوافقوا . »ناضجين للسالم مع إسرائيل
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ا الموقف ويحاولون ولكنهم ال يجاهرون بهذ. بعد على حق إسرائيل في الوجود كدولة للشعب اليهودي
واتهم نتنياهو المعارضة اإلسرائيلية . التستر عليه من خالل وضعهم شروطا مسبقة على المفاوضات

. بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين في هذه المعركة وممارسة الضغط على الحكومة لخدمة الفلسطينيين
استغل االنتخابات األميركية، قائال ونفى أن يكون قد تسبب في أزمة مع اإلدارة األميركية أو أن يكون 

إن إحراز «: وقال نتنياهو. إن األيام واألسابيع المقبلة ستفاجئ أولئك الذين يوجهون له هذه االتهامات
السالم التاريخي مع الشعب الفلسطيني يتطلب تغيير نهج السلطة الفلسطينية بحيث يجب عليها أن تعترف 

ال يوجد في إسرائيل نفي وإنكار للطرف الثاني، ولذلك نتوقع من . بدولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي
  .»الفلسطينيين أن يعتنقوا نهج السالم

  
  الهدوء الراهن يسبق العاصفة والحرب المقبلة مؤلمة: موفاز .١٩

اختلف معلقون ومراقبون في الكيان الصهيوني في تفسير تصريح رئيس االستخبارات العسكرية : القدس
يدلين الذي حذر من أن الحرب المقبلة ستكلف الجبهة الداخلية في الكيان أعدادا كبيرة الجنرال عاموس 

هدوء ما قبل "من القتلى والجرحى، فيما اعتبر وزير الحرب األسبق شاؤول موفاز الهدوء الحالي 
  .، وتوقّع حرباً مؤلمة "العاصفة

وأوضح في كلمته خالل . العاصفة وحذّر موفاز من أن الهدوء الحالي في المنطقة هو هدوء ما قبل 
مؤتمر المعهد السويدي للعالقات الدولية في ستوكهولم، أمس، أن الهدوء في الشرق األوسط اصطناعي 

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . وأن المنطقة تدنو من الجولة المقبلة والتي ستكون موجعة أكثر 
تسوية قائمة على دولة فلسطينية في حدود مؤقتة على والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتبني خطته لل

نصف الضفة الغربية وإخالء عدد من المستوطنات على أن تبدأ بالمرحلة الثانية مفاوضات حول قضايا 
  .الحل الدائم 

إذا أدرنا "السابق الجنرال باالحتياط غيورا آيالند في تصريح لإلذاعة " مجلس األمن"وقال قائد ما يسمى 
استهداف حزب اهللا "وأضاف إن " . ان الثالثة كما أدرنا الحرب الثانية فستكون النتائج كارثيةحرب لبن

فحسب يعني فشالً محتوماً، أما استهداف دولة لبنان فسيكون أفضل وسيلة لعدم التورط بحرب طويلة 
  " .ومكلفة

وفي " . اً مضاداً من لبنانقصف إيران فعليها أن تأخذ بالحسبان هجوم" إسرائيل"إذا قررت "وقال آيالند 
 ٢٠٠٧سبق وغامرنا في استهداف منشأت سورية عام "اعتراف صريح بالعدوان على دير الزور قال 

  " .من دون أن نستطلع رأي الجمهور الواسع بموضوع الثمن المتوقع
  ٤/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  إلى جانب تطرف دينيلدينا حكومات سمحت بنمو جماعات مهووسة ومتطرفة : شبتاي شافيط .٢٠

) االستخبارات الخارجية(حمل رئيس سابق لجهاز الموساد اإلسرائيلي  : زهير أندراوس-الناصرة 
شبتاي شافيط، في مؤتمر لمكافحة اإلرهاب عقد في المركز المتعدد المجاالت في هرتسيليا، شمال تل 

ساعد في نزع الشرعية عن إسرائيل، أبيب، على الرئيس األمريكي باراك أوباما واألسرة الدولية التي ت
  .وقال شابيط متطرقا إلى الرئيس األمريكي أوباما، إنّه يتطلع إلى التصالح مع األمة اإلسالمية

في البيت األبيض يوجد رئيس لم تجمعه سيرة حياته : وفي نظره فإن أوباما ليس حليفا حقيقيا، وأضاف
ل لتفاهم مع األمة اإلسالمية، وإحدى العقبات أمام ذلك ورؤية الرئيس أوباما هي التوص. بقذارات يهودية
وفي المحيط القريب للرئيس يقولون إن إسرائيل ليست أكثر من حصوة في نعل حذاء . هي إسرائيل

  .وللمرة األولى فإن التعاطف مع إسرائيل يخلي مكانه لمصلحة أمور أخرى، على حد تعبيره. الرئيس
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أن أوروبا يجري احتاللها من جانب العالم اإلسالمي من دون معركة كما اعتبر رئيس الموساد األسبق 
وروسيا . أما الصين ودول أخرى فإنها لن تهب لنجدة إسرائيل في أي حال. وهو ما يعزز الحرب ضدها

  .تتصرف وفق سياسة العرقلة واإلفشال، وإسرائيل تعتبر دولة احتالل ودولة غير شرعية
ة تعيين جنرال من الجيش رئيسا جديدا للموساد خلفا لمئير داغان الذي مضافا إلى ذلك، رفض شافيط فكر

وقال في إشارة الحتمال تعيين رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنرال . سينهي قريبا مهام منصبه
ولم يستثن شافيط من . منصب رئيس الموساد ليس جائزة ترضية: عاموس يادلين رئيسا للموساد إن

إننا نقع في مرتبة أدنى من إيران في : وقال. ي تتبدى في المجتمع اإلسرائيليغضبه الميول الت
ولدينا وسائل إعالم تتحرك وفق مصالح اقتصادية تفخم أمورا سطحية، ولدينا . اإلنجازات التعليمية

مجتمع متشرذم عالمته التجارية هي الكراهية، ولدينا حكومات سمحت بنمو جماعات هامشية مهووسة 
  . إلى جانب تطرف ديني ال يقل عن اإلسالم المتطرفومتطرفة

قيادة الدولة منشغلة بأالعيب تنظيمية وليس ببلورة : وحمل شافيط على حكومة بنيامين نتنياهو، قائال إن
عندما يكون كل العالم ضدك عليك تغيير : وأضاف. سياسة، واسم اللعبة هو البقاء والغاية تبرر الوسيلة

إلى الحكومة بدال ) كديما(وطالب بانضمام . كون محقا بشكل واسع لتكون حكيماتوقف عن أن ت. النهج
  .، الدينية المتزمتة، والبحث عن حل يرضي الفلسطينيين واإلسرائيليين)شاس(من حركة 

  ٣/١١/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
  ا السبب في العزلة الدوليةّدهويع.. الكنيست يناقش سياسة نتنياهو الخارجية .٢١

فرض الكنيست اإلسرائيلي، أمس، نقاشا سياسيا على رئيس الوزراء :  نظير مجلي- تل أبيب
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب العزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل جراء سياسته الخارجية وعجزه 

عرقلون مفاوضات ورد نتنياهو على منتقديه بالقول إن الفلسطينيين هم الذين ي. عن دفع مفاوضات السالم
ولكن الكثير من النواب رفضوا ادعاءاته وقالوا إن . السالم المباشرة، بسبب فرضهم شروطا مسبقة

  .سياسته مبنية على التهرب وحذروا من أزمة مع اإلدارة األميركية، خصوصا بعد نتائج االنتخابات
ئبا من المعارضة على طلب  نا٤٠وكان النقاش في الكنيست قد فرض على نتنياهو فرضا، بعد أن وقع 

، فقال إن »كديما«وقدم البحث باسمهم النائب رون بار أون، وزير المالية السابق من حزب . بهذا الشأن
واقتبس ما كتبه توماس . على نتنياهو أن يقرأ جيدا ما يكتب ويقال في الواليات المتحدة عنه وعن سياسته

تبدو كمجموعة من األشخاص الذين يقودون سيارة وهم إن القيادة اإلسرائيلية «فريدمان، الذي قال 
ثم لفت نظر نتنياهو إلى تصريحات تنسب إلى رئيس الدولة في إسرائيل نفسها، شيمعون . »سكارى

بيريس، الذي دعا إلى وقف المماطالت والتوجه إلى تسوية في موضوع االستيطان تتيح استئناف 
وتعهد بار أون باسم حزبه، أكبر . ي بالنسبة إلسرائيلالمفاوضات، محذرا من أن الوضع الحالي كارث

  .األحزاب في إسرائيل، بأن يساندوا أي تحرك يخدم قضية السالم
كل موضوع يعجز . وقال نائب آخر من هذا الحزب، يوحنان بليسنر، إن نتنياهو فنان في إقامة اللجان

يتهرب من . قوي، يحيله إلى لجنةعن التوصل إلى صيغة مناسبة فيه ويفشل في التصرف إزاءه كقائد 
وقد أصبح ضروريا أن تقام لجنة تحقيق في تصرفاته، ألنه يفرض عزلة . الحسم في أي شيء ويقيم لجنة

  .غير مسبوقة على إسرائيل في الساحة الدولية ويتسبب في أزمة مع الواليات المتحدة
ل لتشكيل حكومته، عندما عين أفيغدور وقال نائب ثالث، زيف بويم، إن نتنياهو بدأ خطأه من اليوم األو

فنان في تدمير «فهذا الوزير . ليبرمان وزيرا للخارجية، فحكم بهذا على إسرائيل أن تعيش عزلة
  .»العالقات الجيدة بين إسرائيل والخارج

  ٤/١١/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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  رسل سفيراً جديداً إلى تركيات لن "إسرائيل" .٢٢
مؤخرا مناقصة داخلية لتعيين سفير جديد في أنقرة " اإلسرائيلية"ة الخارجية ألغت وزار: )آي.بي .يو (

  .وسط توقعات بعدم تعيين سفير جديد وخفض مستوى التمثيل في تركيا على خلفية تدهور العالقات 
هي أن تركيا لن تسمح بوصول سفير " إسرائيل"، أمس، إن التقديرات في "معاريف"وقالت صحيفة 

  .ها إلي" إسرائيلي"
لكن الصحيفة قالت إن . في أنقرة غابي ليفي مهامه في الصيف المقبل " اإلسرائيلي"وسينهي السفير 

اآلن هي عدم إيفاد سفير جديد إلى أنقرة من أجل أن يكون التمثيل " اإلسرائيلية"التقديرات في الخارجية 
حدوث تغيير في السياسة التركية إنه في حال عدم " اإلسرائيلية"وقال موظفون في الخارجية . متساوياً 

  .    فإن ليفي سيعود من دون تعيين سفير جديد مكانه 
  ٤/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
    يناقش الجدار العازل مع مصر" الكابينت" الوزاريالمجلس  .٢٣

، أمس " الكابينت"عقد المجلس الوزاري للشؤون األمنية والسياسية اإلسرائيلي :  حسن مواسي-يافا 
اعا إلقرار مشروع الجدار الفاصل مع مصر ، الذي تريد إسرائيل إنشاءه لحماية حدودها من تهريب اجتم

  .األسلحة إلى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، ولمنع تسلل الالجئين األفارقة إلسرائيل
أس جلسة للمجلس وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، تر

الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية لمتابعة النقاش حول مشروع إنشاء السياج األمني على 
امتداد الحدود المصرية مع إسرائيل ، للتوصل إلى إقرار المشروع بعدما طالب نتنياهو األسبوع الماضي 

  .ع مصر ، وتقديم جدول زمني النتهاء منهالدوائر األمنية بإسراع وتيرة العمل في بناء الجدار الفاصل م
  ٤/١١/٢٠١٠، الدستور، عّمان

 
  "مؤشر ثقافة السالم والتحريض في السلطة الفلسطينية" يبحث "الكابينت" الوزاريالمجلس  .٢٤

 "الكابينت" ناقشت المجلس الوزاري للشؤون األمنية والسياسية اإلسرائيلي : وكاالت– رام اهللا-القدس 
بعد أن تم تأجيل نقاشه , »مؤشر ثقافة السالم والتحريض في السلطة الفلسطينية«صباح امس تقرير 

وذكرت صحيفة . خمس مرات ألسباب سياسية أحيانا والزدحام جدول أعمال الحكومة أحيانا أخرى
هآرتس على موقعها االلكتروني أن التقرير تم بلورته قبل تسعة أشهر على يد طاقم برئاسة رون درمر 

ونائب وزير الشؤون , والعميد في االحتياط يوسي توفر سر, لسياسي لرئيس الحكومةالمستشار ا
واستعرض الوزير موشي يعلون ما سماه موجة التحريض الفلسطينية ضد إسرائيل في . االستراتيجية

وأن هناك ارتفاعا ملحوظا وحقيقيا في موجة التحريض في , وسائل اإلعالم والشوارع الفلسطينية
وخالل النقاش قال نتنياهو بأن انجاز السالم مع الفلسطينيين يتطلب . ساجد والجهاز التعليميالصحف والم

مشيرا إلى عزم الحكومة اإلسرائيلية عمل حملة دعائية , تغيير التعاطي من جانب السلطة الفلسطينية
نظرة «سسة وقال إيتمار ماركوس مدير مؤ. على حد زعمه, دبلوماسية دولية لوقف التحريض الفلسطيني

أنه حتى خالل المفاوضات المباشرة بين الرئيس محمود عباس ونتنياهو » على اإلعالم الفلسطيني
مشيرا إلى أن وزير األسرى في حكومة رام اهللا قام بجولة , استمرت موجة التحريض ضد إسرائيل

  خالل شهر رمضان وقام بتوزيع أوسمة البطولة على ذوي األسرى
  ٤/١١/٢٠١٠،  اهللالحياة الجديدة، رام
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   مع بريطانيا حتى تلغي القانون الخاص بجرائم الحرب"الحوار االستراتيجي" ترجئ "إسرائيل" .٢٥
أبلغت إسرائيل بريطانيا، عبر وزير خارجيتها ويليام هيغ الذي يزور إسرائيل :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 لم يتم إلغاء القانون البريطاني الذي يمنح بين البلدين طالما» الحوار االستراتيجي«حالياً، أنها لن تبدأ 
ألي شخص أو جهة في بريطانيا يرغب في التوجه إلى محكمة محلية » صالحية مقاضاة دولية«

  .الستصدار أمر اعتقال ضد من يشتبه بأنه ارتكب جرائم حرب
إلى بريطانيا ويأتي هذا الطلب في أعقاب قيام عدد من الشخصيات اإلسرائيلية الرفيعة بإلغاء زيارات 

ووفقاً للصالحية الممنوحة، باإلمكان . خشية تعرضها لالعتقال، آخرها نائب رئيس الحكومة دان مريدور
استصدار أمر اعتقال ضد أية شخصية سياسية أو عسكرية باستثناء رئيس دولة أو رئيس حكومة ما زال 

  .في منصبه
حملها على تعديل النص القانوني بعد ان ومارست اسرائيل ضغوطاً على بريطانيا طوال خمس سنوات ل

  .ُأرغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفم
لالجتماع الذي عقده هيغ في » استغرابها«إلى ذلك، أعربت أوساط في وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن 

لجدار الفاصل قرب قريتي بلعين ونعلين غرب رام اهللا، ثم رام اهللا أمس مع اللجان الشعبية المناهضة ل
اللقاء الذي جمعه بشخصيات فلسطينية في القدس المحتلة لبحث األوضاع في حي الشيخ جراح المهددة 

» تضامناً بريطانياً مع نشاط اللجان الشعبية«واعتبرت األوساط هذه االجتماعات . منازله بالهدم والتهويد
  .وم جمعة ضد الجدار وتشتبك مع جيش االحتاللالتي تتظاهر كل ي

  ٤/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن
  

   حتى تلغي قرارها باسالمية قبة راحيل "اليونسكو" تعلق تعاونها مع "إسرائيل" .٢٦
، وذلك )اليونيسكو(تصاعد التوتر بين إسرائيل ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة األمم المتحدة 

. أكتوبر الماضي/ ارات اتخذها المجلس التنفيذي للمنظمة في العشرين من تشرين األول قر٥في أعقاب 
بيد أن التوتر قد تفاقم مساء أمس، األربعاء، كنتيجة لبيان صادر عن الناطقة بلسان نائب وزير الخارجية 

  . اإلسرائيلية، داني أيالون، بموجبه تجمد إسرائيل تعاونها مع اليونيسكو
مسجد بالل بن (في بيت لحم " قبر راحيل"سكو قد اتخذت قرارا بإدانة ضم ما يسمى بـوكانت اليوني

  ". برنامج مواقع التراث التابع للحكومة"إلى ما يسمى ) رباح
 قرارات بشأن ٥أكتوبر، خالل جلسة للمجلس التنفيذ لليونيسكو اتخذت / وفي العشرين من تشرين األول

راهيمي ضمن الخطة الحكومية، وكذلك الحفريات في باب المغاربة ضم مسجد بالل بن رباح والحرم اإلب
في البلدة العتيقة في القدس المحتلة، والوضع في قطاع غزة، ووضع الثقافة في الضفة الغربية، بما في 

  . ذلك القدس المحتلة
. محتلةوفي أعقاب هذه القرارات قررت اليونيسكو إيفاد ممثل لها لدراسة الوضع عن كثب في القدس ال

وفي المقابل قررت الخارجية اإلسرائيلية، بناء على بيان أصدرته الناطقة بلسان نائب وزير الخارجية 
داني أيالون، وصف بأنه حاد جدا ويحمل دالالت سياسية بعيدة المدى، مفاده أنه ردا على االقتراحات 

يل تجمد تعاونها مع المنظمة إلى التي قدمت لجدول أعمال الكنيست لمناقشة قرارات اليونيسكو فإن إسرائ
  ). مسجد بالل بن رباح" (قبر راحيل"حين تقوم األخيرة بإلغاء قراره بشأن 

وفي أعقاب تناقل وسائل اإلعالم النبأ، تفاقمت عالقات إسرائيل مع اليونيسكو، وسارعت الخارجية 
ارات الخمسة التي صدرت اإلسرائيلية إلى نفي صحة البيان، واالكتفاء بقصر عدم التعاون على القر

وكان أيالون قد صرح في الكنيست بأن إسرائيل ترفض هذه القرارات الخمسة، . مؤخرا عن اليونيسكو
  . وأنها قررت تجميد تعاونها مع اليونيسكو بشأن هذه القرارات وبشأن قرارات سابقة

  ٤/١١/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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  تلتضاعف عدد المستوطنين في الجوالن المح": معاريف" .٢٧

سجل عدد المستوطنين اليهود في الجوالن السوري المحتل ارتفاعاً كبيراً في السنوات األخيرة : الناصرة
األمر «مع انضمام آالف العائالت الجديدة تجاوباً مع الحمالت المتواصلة لتشجيع السكن في المستوطنات 

 المستوطنين هناك الذين أقروا بأنهم بحسب قادة» الذي من شأنه أن يمنع انسحاباً إسرائيلياً في المستقبل
  .فوجئوا بحجم االستجابة للحمالت التي أطلقوها، وكانت آخرها قبل يومين

أمس أن عدد المستوطنين في مستوطنات المجلس اإلقليمي » معاريف«وذكر تقرير نشرته صحيفة 
لعشر األخيرة الذي يضم نحو نصف المستوطنات في الجوالن المحتل ارتفع في السنوات ا» جوالن«

  . ألف مستوطن هذا العام١٤ إلى ٢٠٠٠ مستوطن في ٩٥٠٠ في المئة، من ٦٠بنسبة 
 ٨٠٠٠ إلى ٦٥٠٠، من »كتسرين«كما ارتفع عدد المستوطنين في كبرى المستوطنات وأقدمها 

وفي مستوطنة .  شخص إلى المستوطنة٧٠٠مستوطن، وبرزت الزيادة في األشهر األخيرة إذ انضم 
 عائلة ٢٤٠ إلى ٢٠٠٣ عائلة في ٦٠الصغيرة تضاعف عدد المستوطنين أربع مرات، من » حاد نس«

  .العام الحالي
 ٧ ألف مستوطن، ١٩ يعيش في الجوالن المحتل نحو ٢٠٠٩ووفقاً لألرقام اإلسرائيلية الرسمية للعام 

، » جوالن–المجلس اإلقليمي « مستوطنة يديرها ٣٢والباقون ينتشرون في » كتسرين«آالف منهم في 
  . ألف سوري في أربع قرى درزية٢٠إضافة إلى 

وأفاد مسؤولون عن الحملة اإلعالمية التي انطلقت قبل يومين لتشجيع اإلسرائيليين على االنتقال الى 
 شخص اتصلوا في الساعات ٦٠٠المستوطنات في الجوالن، ان التجاوب فاق كل التوقعات، وأن نحو 

  . اهتماماً للسكن في الجوالناألولى من إطالق الحملة أبدوا
وعزا مدير قسم االستيعاب في المجلس اإلقليمي االستيطاني ديفيد سيبلمان هذا اإلقبال إلى األسعار 

بينما عندنا «المتدنية لألراضي والبيوت قياسا بأسعارها في وسط إسرائيل وإلى ضائقة السكن فيها 
مجاناً ويتاح للحاصل عليها بناء بيت )  متر مربع١٠٠٠(يحصلون على قطعة أرض بمساحة دونم 

  .» ألف دوالر فقط٢٠٠ متراً مربعا مع حديقة كبيرة بتكلفة ١٥٠بمساحة 
  ٤/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   ألف منزل في القدس مهددة بالهدم١٧: أبو حلبية .٢٨

 ١٧من حذر برلماني فلسطيني من مخطط إسرائيلي لهدم أكثر ": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 
وقال ". القدس الكبرى" في إطار مخطط إقامة ،٢٠٢٠ منزالً فلسطينياً في القدس المحتلة بحلول عام ألف

" إسرائيل"رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية، في ورشة حول القدس في غزة، إن 
 وهو العام المرشح ٢٠١٠، ألف منزل من منازل المقدسيين بحلول العام ١٧تخطط لهدم ما ال يقل عن 

  . كيلومتر مربع، إلحالل وإسكان قرابة مليوني صهيوني٦٠٠لتنفيذ مخطط القدس الكبير البالغ مساحتها 
  ٤/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  من المقدسيين يعيشون خطر هدم منازلهم% ٦٨: دراسة لمركز حقوقي  .٢٩

إلنسان من المرحلة التي وصلت إليها السياسات حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق ا: رام اهللا
اإلسرائيلية تجاه تهويد األرض في مدينة القدس والخطوات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود 
والموارد تجاه تفعيل أكبر جبهة مؤسساتية وجماهيرية رسمية تجاه بناء خطة إستراتيجية وطنية للدفاع 

االحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة : "المركز بعنوانوأكدت دراسة قام بإعدادها  .عن القدس
  .أن القدس تعيش ظروفاً سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة ومعقدة نتيجةً لممارسات االحتالل" القديمة
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 ١٤٨ ، التي أعلن عنها خالل محاضرة ألقيت لطلبة الحقوق في جامعة القدس،وشملت عينة الدراسة
خطرت بهدم منازلها من قبل سلطات االحتالل، ألنها بنيت دون ترخيص، وأوضحت أن ُأسرة، قد ُأ

 متراً مربعاً، وهذا ١٢٠من ُأسر العينة قاموا ببناء منازل أو إضافة لمنازل ال تتجاوز مساحتها % ٨٣
الطبيعية يؤكد على أن البناء يعبر عن االحتياج الماس لهؤالء السكان لتلبية احتياجهم من الزيادة 

  .واالكتظاظ الذي يعانون منه
 فرداً منها داخل الجزء المهدد ١٢ إلى ٥من اُألسر التي شملها المسح يعيش % ٦٨وبينت الدراسة أن 

% ٧٣،٦بالهدم، وجميعهم لديهم أطفال في المنزل أو أجزاء المنزل المهدد بالهدم، إضافة إلى ذلك فإن 
من األسر لها معيل % ٦٤،٨ا باألسمنت أو الطوب، وكشفت أن من المنازل المهددة بالهدم شيدت إم

  .يعانون من بطالة% ١٠واحد فقط، ونسبة 
  ٤/١١/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
  األسرى الفلسطينيين ما هي إال جزء من الحقيقةحول " بيتسيلم"المعلومات التي كشفها  :مركز حقوقي .٣٠

  األسرى قالت في بيانةلجنة الوطنية العليا لنصر ال، أنغزة من ٤/١١/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، نشرت
الحقوقي حول أساليب التحقيق والتعذيب التي " بيتسيلم"إن المعلومات التي كشفها مركز " أمس، لها

ولفتت إلى " . يمارسها جهاز مخابرات االحتالل بحق األسرى الفلسطينيين ما هي إال جزء من الحقيقة
الخنق الذي قد يؤدى إلى وفاة األسير، واستخدام الصعقات الكهربائية، أنه تم الكشف أخيراً عن أسلوب 

وأشارت إلى أن االحتالل ينفذ عمليات اقتحام وتفتيش . وأساليب أخرى تحرمها كل المواثيق اإلنسانية 
  .يومية للسجون ويعتدي على األسرى بالضرب والشتم وتحطيم ممتلكاتهم، ورش الغاز السام عليهم

ألسير الفلسطيني أن إدارة سجون االحتالل رفضت السماح للجنة طبية متخصصة بزيارة وذكرت لجنة ا
  .األسير عبد الناصر الحليسي الذي يعاني منذ فترة من تدهور في حالته الصحية 

 األسير السابق ، أن ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في ٤/١١/٢٠١٠العرب، الدوحة، وأضافت 
ن األسرى، عبدالناصر فروانة، أكد أن ما نشرته مؤسستا هموكيد وبتسيلم والباحث المختص بشؤو

اإلسرائيليتان في تقريرهما المشترك من انتهاكات ومخالفات قانونية لمبادئ وحقوق اإلنسان بحق األسرى 
  .هي معلومات وشهادات في غاية األهمية" بيتح تكفا"في سجن 

 معتقالً كانوا ١٢١قرير بكل ما تضمنه أنصف قرابة  أن الت،واعتبر فروانة في تصريح صحافي أمس
محتجزين هناك، فيما لم ينصف التقرير آالف المعتقلين اآلخرين المحتجزين في سجون ومعتقالت 

  .أخرى، تعرضوا وال يزالون لما هو أفظع بكثير مما تم كشفه في التقرير المذكور
  
  ائمها بحق األطفال دولياً على جر"إسرائيل"نفكر جدياً بمحاكمة : قراقع .٣١

بالوا على رأسينا ووجهينا، وكان .. كنا عاريين طوال يومين.. شربنا ماء المرحاض" :كتبت نائلة خليل
، كانت هذه مقتطفات من الشهادة التي قدمها الطفل األسير "أحد الجنود يقوم بتصويرنا أثناء التبول علينا

، ) عاما١٣ً(العتقاله وزميله محمد ناصر أشقر ، عن األيام األولى ) عاما١٣ً(محمد طارق مخمير 
  .اإلسرائيلي قبل أيام) رومانيم(لمحامية وزارة شؤون األسرى هبة مصالحة التي زارته في معتقل 

الشهادة المروعة التي نقلتها المحامية مصالحة، كانت مادة المؤتمر الصحافي الذي نظمه وزير شؤون 
 نادي األسير قدورة فارس، ومحامية الوزارة مصالحة، في األسرى والمحررين عيسى قراقع، ورئيس

  .مكتب اإلعالم الحكومي، أمس، بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحقوقية المحلية واألجنبية
وكشف المؤتمر عن استخدام أساليب تعذيب غاية في الوحشية ضد األسرى األطفال، من الضرب 

ئر، والصعقات الكهربائية، والشبح في الحمام، إلى االعتداءات المبرح، والكي بالنار وأعقاب السجا
  .الجنسية، إلجبارهم على االعتراف، وتوقيع الئحة اتهام بالعبرية ال يعرفون ما جاء فيها
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االعتداء على األطفال األسرى وتعذيبهم ليس حالة استثنائية هنا وهناك، بل أصبح : "وقال قراقع
من األسرى األطفال % ٩٥، مؤكداً أن "ا إدارة السجون اإلسرائيليةإستراتيجية تحرص على تنفيذه

منهم إلى اعتداءات جنسية % ١٤يتعرضون للضرب والتعذيب ومنع الطعام والشراب، بينما يتعرض 
  ".وضرب على األماكن الحساسة

ئيل هناك، وكشف عن أن الوزارة تفكر جدياً في التوجه إلى محكمة العدل العليا في الهاي، وتجريم إسرا
  .وأنها تستعد حالياً لهذه الخطوة مع مؤسسات حقوقية دولية

  ٤/١١/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،
  
  ١٢٥إلى " عمداء األسرى"ارتفاع قائمة  .٣٢

 ٢٠إلى قائمة األسرى الذين أمضوا أكثر من )  عاما٤٨ً(انضم األسير ياسر عبد القادر حجازي : غزة
 . أسيرا١٢٥ً وبذلك ارتفع عدد عمداء األسرى إلى ،٢١ـ  العاماً متواصلة في السجن، حيث دخل عامه

 األسرى في بيان، أمس، أن األسير حجازي محكوم عليه بالسجن ةوذكرت اللجنة الوطنية العليا لنصر
  .المؤبد بتهمة االنتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام، وقتل مستوطنين خالل االنتفاضة األولى

  ٤/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  المطالبة بوضع حد لممارسات االحتالل القمعية بحق األسرى: بيت لحم .٣٣

طالب أهالي األسرى ونادي األسير والقوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية في  :كتب حسن عبد الجواد
محافظة بيت لحم، أمس، بوضع حد ألعمال التنكيل والممارسات القمعية، وإجراءات إدارة السجون 

جاء ذلك  .ضد األسرى الفلسطينيين في أقسام العزل وسجون ومعسكرات االعتقال اإلسرائيليةاإلسرائيلية 
خالل االعتصام األسبوعي الذي ينظمه نادي األسير الفلسطيني وأهالي األسرى في ساحة المهد في بيت 

  . العزللحم، تضامناً مع األسرى، وتنديداً بممارسات االحتالل القمعية بحق أسرى الحرية في أقسام
  ٤/١١/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
  قوات االحتالل تعتقل أربعة أشقاء في بلدة فلسطينية جنوب طولكرم .٣٤

اعتقلت قوات االحتالل، أمس، أربعة أشقاء فلسطينيين من منزلهم في بلدة كور قضاء مدينة : )آي.بي.يو(
ن جيش االحتالل توغلت وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة م. طولكرم شمالي الضفة الغربية 

وأفادت المصادر، أن الجيش اعتقل . باآلليات العسكرية في البلدة، وداهم أفرادها منازل المواطنين فجراً
  .أحمد الجيوسي، وحسيب، وفادي، وشادي، وجميعهم في العشرينات من أعمارهم : األشقاء األربعة

  ٤/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  ٢٠١٠في الفيزياء لعام " اإليسسكو"عالم من غزة يتسلم جائزة  .٣٥

 نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشؤون األكاديمية، أستاذ ، تسلم األستاذ الدكتور محمد موسى شبات:غزة
في العلوم والتكنولوجيا لعام " اإليسسكو" رسمياً جائزة ،الفيزياء النظرية بكلية العلوم بالجامعة اإلسالمية

لتعزيز البحث العلمي التابع للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم " سسكواإلي"، والتي كان مركز ٢٠١٠
منحها للدكتور شبات في فرع الفيزياء، وتسلم شبات بموجب الجائزة شهادة رسمية، " إيسسكو"والثقافة 

وتسلم شبات الجائزة خالل المؤتمر الخامس  .وميدالية ذهبية حفر عليها اسمه، ومكافأة مالية مجزية
ترسيخ : " التعليم العالي والبحث العلمي في الدول اإلسالمية، والذي انعقد في ماليزيا، تحت عنوانلوزراء

  ".مفاهيم الجودة والنوعية في البحث العلمي والتعليم العالي من أجل تطوير األمة
  ٣/١١/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   حول القدس دولياً الخميس مؤتمراًاليومغزة تحتضن  .٣٦

، مؤتمرها الدولي الرابع، في مدينة ٤/١١ الخميس يوم تعقد مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، :غزة
فلنتحد من أجل القدس "بغزة شعار " السالم"ويحمل المؤتمر الذي من المقرر أن يعقد في قاعة  .غزة

ألقصى نخبة ومن المقرر أن  يحضر المؤتمر الذي يعقد لنصرة القدس والمسجد ا ".واألقصى والمقدسات
  .من الشخصيات الوطنية واألكاديمية

  ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، 
  
   لخدمة االحتالل"إسرائيل" المؤسسة األكاديمية في :عنات مطر. د .٣٧

عنات مطر أن المؤسسة األكاديمية في الكيان  .اعتبرت األستاذة الجامعية اإلسرائيلية د: القدس المحتلة
وفي مقال . قاطعة األكاديمية والثقافية على الجامعات اإلسرائيليةتخدم مؤسسة االحتالل، ودعت لتأييد الم

كتاب "نشر في " وفي األراضي التي تحتلها" إسرائيل"الحرية األكاديمية في " عن الحرية والخدمة"بعنوان 
المركز العربي للحقوق والسياسات في الناصرة داخل " دراسات"، الذي يصدره مركز "٢٠١٠دراسات 
 ١٩٦٧ستعرض المقال ما تتعرض له الجامعات الفلسطينية في األراضي المحتلة عام وي. ٤٨ أراضي

وأكدت األستاذة العالقات . من تضييقات وتنكيل، وسكوت معظم األكاديميين اإلسرائيليين على ذلك
قل تمول ما ال ي" األمن"الوطيدة بين الجامعات اإلسرائيلية ومؤسسة أمن االحتالل، مشيرة إلى أن وزارة 

، إضافة إلى تسعة أبحاث أخرى تمولها وكالة تابعة لوزارة الدفاع "تل أبيب" بحثًا في جامعة ٥٥عن 
  ).البنتاغون(األمريكية 

  ٤/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  بدء مغادرة الفوج األول من حجاج قطاع غزة المحاصر عبر رفح .٣٨

مغادرة القطاع، ) ٤/١٠(ليوم الخميس  بدأت الفوج األول من حجاج قطاع غزة المحاصر، صباح ا:رفح
  .عبر معبر رفح الحدودي، متجهين إلى األراضي الحجازية ألداء فريضة الحج لهذا العام

 حاج إلى الجانب المصري من المعبر، تمهيداً لنقلهم إلى مطار ١٠٠وعبرت حافلتان معبر رفح تقالن 
  .تذكرالعريش المصري لنقلهم إلى األراضي الحجازية، دون عوائق 

  ٤/١١/٢٠١٠قدس برس، 
  
  نقابة الصحفيين تتهم الهباش بتجاهلها في اختيار البعثة اإلعالمية للحج .٣٩

بتجاهلها " اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وزير األوقاف في حكومة رام اهللا محمود الهباش :غزة
 صحفيين وجهات خارج والنكوص بوعده لها حول البعثة اإلعالمية لموسم الحج لهذا العام، ومحاباة

  .، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس بالتدخل السريع لوقف هذا التجاهل"النقابة
واستعرضت األمانة العامة للنقابة في بيان لها مفاوضاتها مع الهباش حول البعثة اإلعالمية لموسم الحج 

ر صحفياً من قطاع غزة لهذا العام، ال سيما وأنه وعدهم قبل شهرين بأنه وافق على إخراج خمسة عش
في هذه البعثة، حيث قامت النقابة باختيارهم على أسس مهنية، وأبلغتهم بشكل رسمي قبل أن يتراجع 

  .الهباش عن وعده ويوافق فقط على ثالثة من هذه القائمة
  ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، 
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  لنجاح انتخابات جامعة اانقاطعت" الرابطة اإلسالمية" و"الكتلة اإلسالمية ":نابلس .٤٠
 في جامعة النجاح في مدينة نابلس ،اإلطار الطالبي لحركة حماس، "الكتلة اإلسالمية" أعلنت :نابلس

المحتلة، مقاطعتها انتخابات مجلس الطلبة، داعية الكتل الطالبية األخرى إلى مقاطعتها، بسبب سيطرة 
ووصفت الكتلة هذه  . ومناصريهاأجهزة األمن الفلسطينية على الجامعة واعتقال عدد كبير من قادة الكتلة

  ".بالمسرحية والتي تُنظم برعاية وإشراف كامٍل من أجهزة فياض ومولر وعباس"االنتخابات 
 أعلنت الرابطة اإلسالمية، اإلطار الطالبي لحركة الجهاد اإلسالمي، عن مقاطعتها النتخابات مجلس كما

نسخة " قدس برس"الرابطة، في بيان مكتوب وصل وأشارت  .الوطنية بمدينة نابلس" النجاح"طلبة جامعة 
منه، إلى أنه ال يمكن إجراء االنتخابات في ظل حملة االعتقاالت المزدوجة التي يتعرض لها أبناء الطلبة 

  .من قبل سلطات االحتالل وأجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية
  ٣/١١/٢٠١٠قدس برس، 

  
  اء قرب البحر الميتخطط فلسطينية لبناء مطار دولي في صحر .٤١

 لتحويل وضع المهندسون في الضفة الغربية خططاً: محمد السعدي -  الضفة الغربية/األردنوادي 
 يهبط فيه زوار الدولة الفلسطينية المستقلة أن إلى مطار يأملون األردنشريط من الصحراء في وادي 

تقالل على مسار محادثات السالم مع ويتعلق مصير المشروع إلى جانب الحلم الفلسطيني باالس . مايوماً
وسيبنى المطار في منطقة تنخفض كثيرا عن مستوى سطح البحر على ارض صحراوية . إسرائيل
  . حالياً"إسرائيل" الشمال من البحر الميت تسيطر عليها إلىمستوية 

بناء  مليون دوالر هو احد العناصر الطموحة في برنامج فياض ل٤٦٢والمطار الذي سيتكلف بناؤه 
  . الرعاة الغربيين للسلطة الفلسطينيةبإشادةمؤسسات الدولة والذي حظي 

 من الممكن بناء المطار في إنوقال محمد جرادات مصمم المطار ورئيس هيئة الطيران الفلسطينية 
وأضاف جرادات الذي شارك في بناء مطارات في العاصمة الماليزية كوااللمبور والبحرين  .عامين

  . المنشأة التي ستتألف من مبنى واحد ستكون احد ركائز الدولةإنن والكويت وعما
  ٣/١١/٢٠١٠وكالة رويترز، 

  
  ستيطان االمعيعارضون المفاوضات % ٥٦،١ؤيدون ورقة المصالحة وي %٥٦،٢:استطالع .٤٢

ن هناك غالبية فلسطينية أ أمسبين احدث استطالع للرأي العام الفلسطيني :  جمال جمال-القدس المحتلة 
 من %٣٤،٣وقال .  العالمأمام مسؤوليته أمامضل حل السلطة الفلسطينية ووضع االحتالل اإلسرائيلي تف

 حّل السلطة الفلسطينية ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ القانوني الناجم أنالمشاركين في االستطالع 
 اإلعالن عن دولة إلى %٣١،٣عن حل السلطة، وإدارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية، فيما دعا 

 فطالبوا بإبقاء وضع السلطة الفلسطينية كما %٢٩،٧ما أفلسطينية من جانب واحد، وتصعيد المقاومة، 
  .هو عليه، مع تطوير استراتيجيات جديدة إلدارة الشأن الفلسطيني

رين  تش٣٠-٢٢الذي أجري خالل الفترة و ، نبيل كوكالي.دالذي أشرف عليه وأشارت نتائج االستطالع 
 أشخاص، يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية ١٠٠٥ وشمل عينة عشوائية مكونة من أكتوبر/ األول

تؤيد توقيع األطراف جميعها على % ٥٦،٢ عاما فما فوق، أن ١٨بما فيها القدس وقطاع غزة، أعمارهم 
المفاوضات  استئنافمن الجمهور الفلسطيني عارضوا % ٥٦،١ أن، ٢٠١٠ ورق المصالحة المصرية

 أعمال البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وأيد استئنافمع الحكومة اإلسرائيلية في ظّل 
  .عن إجابة هذا السؤال% ٩،٦ المفاوضات ، وامتنع استئناف% ٣٤،٣
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 الفلسطينية المباشرة؟ هل - اإلسرائيليةما هي توقعاتك بفرص نجاح المفاوضات "ورداً عن سؤال 
 ستنجح، %٤٢،٦ بالتأكيد ستنجح، %٧،٢أجاب " جح أم ستفشل في الوصول إلى اتفاقية سالم دائم؟ستن

  ".ال أعرف" أجابوا %٦،٣ بالتأكيد ستفشل، %١٢،٣ ستفشل، %٣١،٦
 أعضاء الكونغرس األمريكي النصفية على انتخابات تؤثر ، حسب اعتقادك،إلى أي مدى" وحول سؤال
ال تؤثر إلى حد ما، % ٢٢،٣تؤثر إلى حد ما، % ١٨،٩تؤثر بشدة، % ٢٩،٣، أجاب "عملية السالم؟

  .أجابوا ال أعرف% ١٠،٢، ال تؤثر أبداً% ١٩،٣
"  سالم ما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في العام القادم؟اتفاقهل تتوقع الوصول إلى "وجواباً عن سؤال 

  ".أعرفال " أجابوا %١،٧ نعم، %١٣،٥ ال، %٢٦،٢ ممكن، %٥٨،٦أجاب 
هل أنت متفائل أكثر أم متشائم أكثر ممن كان في الماضي، فيما يتعلق بالوصول إلى "ورداً عن سؤال 

 متفائل أكثر مما كان في الماضي، %٢١،٧أجاب " اتفاقية حّل نهائي بين إسرائيل و الفلسطينيين؟
 %٢٥،٩ماضي، بقيت متشائماً مما كان في ال% ٢٤،٣ بقيت متفائل مما كان في الماضي، %٥،٦٢

  ".ال أعرف"  أجابوا%٠٢،٥متشائم أكثر مما كان في الماضي، 
أجاب " ما موقفك بالنسبة إلعادة إطالق صواريخ القسام من غزة على إسرائيل؟"وردا عن سؤال 

 أعارض %٧،٢٨ أعارض أؤيد إلى حد ما، %٢٠،٧ أؤيد إلى حد ما، %٣٣،٢ أؤيد بشدة، %١٣،٠
  ".عرفال أ"  أجابوا%٤،٤بشدة، 
 بأنهم يثقون بحركة %٢٤،٣ من المستطلعين بأنهم يثقون بقيادة حركة فتح، في حين قال %٥٠،٩وقال 

  . عن إجابة هذا السؤال%٣،٥ ال يثقون بالقيادتين، وتردد %٢١،٨حماس، و
 من الجمهور الفلسطيني بأنهم راضون عن الطريقة التي يدير فيها محمود عباس وظيفته %٤٣،٢وقال 

  . عن إجابة هذا السؤال%١٢،١ عكس ذلك، وامتنع %٤٤،٧لسلطة الفلسطينية، في حين أجاب كرئيس ل
في حالة قرب الوصول إلى اتفاقية سالم، هل تؤيد نشر قوات متعددة الجنسيات في " عن سؤال وجواباً

 ال أؤيد إلى% ٢٠،٧أؤيد إلى حد ما، % ٣٣،٢أؤيد بشدة، % ١٣،٠أجاب " الضفة الغربية وقطاع غزة؟
  ".ال أعرف"أجابوا % ٤،٤ال أؤيد بشدة، % ٢٨،٧حد ما، 

  ٤/١١/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
   مليون دوالر٤٠بتكلفة بلغت أكثر من افتتاح أول فندق من فئة خمسة نجوم في رام اهللا  .٤٣

  غرفة وحوضا١٧٠ً من أكثر فندق فاخر بالضفة الغربية يضم أول افتتح في مدينة رام اهللا :رام اهللا
يدير فندق موفنبيك الذي يبعد نحو ثالثة كيلومترات عن  و. لزيادة اللياقة البدنية صحياً ونادياًللسباحة

  .منطقة التسوق بالمدينة شركة مقرها سويسرا
ن وجود أ رام اهللا مدينة عالمية وأنوذكرت كاترينا خليل مديرة العالقات العامة واالتصاالت بالفندق 

 ٤٠كثر من أتكلف الفندق ن مشرع أكما أوضحت  . جاذبيتهاإلىفندق من فئة الخمسة نجوم سيضيف 
الوحيدة هي ) المالك( مليون دوالر والشركة ٤٢,٦رأسمال الفندق نحو "واستطردت قائلة  .مليون دوالر

 مكان في أيالشركة العربية للفنادق وموفنبيك هنا هي الشركة التي تدير الفندق نفسه مثل ما يحدث في 
  ."العالم

  ٣/١١/٢٠١٠رويترز، وكالة 
  
  مهندسون فلسطينيون يصممون مباني صديقة للبيئة .٤٤

 تعمل مجموعة من المهندسين الفلسطينيين الشبان على : علي صوافطة- الضفة الغربية /مخيم عسكر
 وتنفذها األمريكية مشاريع لتطوير البنية التحتية تمولها وكالة التنمية إطارتصميم مبان صديقة للبيئة في 

جمعية رعاية ( مبنى إنشاءوانتهى المهندسون من  . الفلسطينيةاألراضي الدولية في اإلسكانمؤسسة 
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 متر مربع ٦٠٠في مخيم عسكر القريب من مدينة نابلس على مساحة ) سفير ..الطفل الفلسطيني
وصمم المركز بطريقة هندسية تم فيها االستفادة من طاقة . لألطفال األنشطةويستخدم كمركز متعدد 

 استخدام مياه المطبخ والغسيل لري إعادة إلى إضافةشمس والرياح والخشب المعاد تصنيعه ال
  .األمطار عن االستفادة من مياه المزروعات المحيطة به فضالً

وقال المهندس ياسر دويكات احد المشاركين في تصميم المبنى خالل جولة لمجموعة من الصحفيين فيه 
 نوفر نسبة كبيرة من الطاقة قد تصل أن بسيطة يمكن أدوات باستعمال كما تالحظون انه "األربعاءيوم 
 عن المباني العادية %٢٠ مبان صديقة للبيئة قد تزيد بنسبة إنشاء تكاليف أن دويكات  وأوضح"%٦٠ إلى
  . انه على مدار عشر سنوات يمكن توفير هذه التكاليف الزائدة من خالل تقليل استخدام الطاقةإال

 أن الفلسطينية األراضي الدولية في اإلسكان في مؤسسة البرامج دينير نائبة مدير  كاريوأوضحت
 لتنفيذ مشاريع في مجال تنمية البنية األمريكيةالمؤسسة وقعت يوم الثالثاء اتفاقية جديدة مع وكالة التنمية 

  . الفلسطينية خالل السنوات الخمسة القادمة بقية مئة مليون دوالراألراضيالتحتية في 
 تشغيل أيضاً مشاريع بنية تحتية كان الهدف منها إلقامةنحن على وشك االنتهاء من مشروع  "وأضافت
 مليون دوالر ٣٤ العاملة للحد من البطالة استمر على مدار السنوات الثالث الماضية بقيمة األيدي

  ."األمريكيةوبتمويل من وكالة التنمية 
  ٣/١١/٢٠١٠وكالة رويترز، 

  
   من إضاعة الوقت"اسرائيل"يحذر على ضرورة ايجاد بيئة جيدة للمفاوضات واألردن يؤكد  .٤٥

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن القضية الفلسطينية هـي          :  جهاد الشوابكة وبترا   - الدستور   -عمان  
جوهر النزاع العربي االسرائيلي، مشددا خالل لقائه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء امس وفـد أعـضاء                 

ن األوروبي على ضرورة إيجاد البيئة المناسبة الستئناف المفاوضات المباشرة وتجاوز العقبـات             البرلما
وحذر الرفاعي من إضاعة الوقت األمر الذي سيؤدي إلى دخول المنطقة في دوامة عنف               .التي تواجهها 

  .جديدة، داعيا إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود للخروج من الوضع الراهن
 ، أكد الرفاعي حرص األردن على دعم السلطة الفلسطينية في كافة الجوانب بما فيها حقه                من جانب آخر  

  .في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
كما اكد رئيس الوزراء لدى لقائه في مكتبه بدار رئاسة الوزراء امس وزير االقتصاد الفلسطيني الدكتور                

 مؤسساتها لتقديم المساعدات الفنية التي يحتاجهـا االشـقاء          حسن ابو لبده استعداد الحكومة عبر مختلف      
من جهته ، اعرب وزير االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبده عن الشكر للـدعم الالمحـدود                . الفسطينيون

  . الذي يقدمه جاللة الملك عبداهللا الثاني للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية
  ٤/١١/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   بحبر إسرائيلي ويد أميركية"حادثة العديسة" حول ان بان كي مونبي": حزب اهللا" .٤٦

المواقف المنحازة التي ضمنها االمين العام لالمم المتحدة بان كـي مـون             "امس في بيان    " حزب اهللا "دان  
أن هـذا الموقـف   "، واعتبر " وتحميله الجيش اللبناني مسؤولية حادثة العديسة     ١٧٠١تقريره حول القرار    

 كامل من المسؤول االول في االمم المتحدة لمصلحة العدو الصهيوني ووقوفه مـع الجـالد                منحاز بشكل 
  ". مون عليه-ضد الضحية، وهو موقف غير مفاجئ لطالما عودنا بان كي  

االمعان في استخدام االمم المتحدة كأداة فـي خدمـة المـشروع االميركـي              " حزب اهللا "يدين  : "واضاف
 ليس لهم اي هدف سوى ارضاء اسيادهم والتفكير في مستقبلهم الشخـصي             االسرائيلي من خالل موظفين   

ويرى حزب اهللا ان هذا القرار كتب       . دون النظر الى الدور الذي ينبغي ان يؤدوه في خدمة االمم جمعاء           
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بحبر اسرائيلي وخطته يد اميركية، وهو االمر الذي بات غير مفاجئ، ما يجعل االمم المتحدة منظمـة ال                  
  ". عويل عليها، بعد ان اصبحت بالكامل بأيدي اصحاب المشروع المعادي لشعبنا وامتنايمكن الت

  ٤/١١/٢٠١٠النهار،بيروت، 
  
  دبي ترفض استقبال نائبة وزير إسرائيلية بسبب اغتيال المبحوح .٤٧

رفضت السلطات في دولة اإلمارات العربية، السماح لنائبة وزير إسرائيلية بحـضور مـؤتمر              : تل أبيب 
كـانون  (ي دبي، وذلك بسبب اغتيال محمود المبحوح أحد قادة حركة حماس في دبي في ينـاير                 دولي ف 
  .الماضي) الثاني

وكانت جيال جملئيل، وهي نائبة عن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، قد اختيرت لتمثل القادة الـشباب                 
  .دبيمن إسرائيل في مؤتمر دافوس االقتصادي العالمي، الذي بدأ اجتماعاته في 

وحاولت نائبة الوزير اإلسرائيلية، جملئيل، الحصول على تأشيرة دخول إلى دبـي، لكنهـا اصـطدمت                
وقد أوضحت السلطات في دبي، حسب قول جملئيل، أنها منذ اغتيال المبحوح لم تـصدر               . برفض مطلق 

از المخابرات  أية تأشيرة دخول إلسرائيليين إلى أراضيها، وذلك ألنها ترى أن مجموعة إرهابيين من جه             
  .هي التي خططت ونفذت تلك الجريمة على أراضي دبي في مطلع العام) الموساد(الخارجية اإلسرائيلية 

 ٤/١١/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  لجنة مبادرة السالم تنعقد الشهر الحالي : موسى .٤٨

 مبـادرة الـسالم      أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن لجنـة           : أحمد علي  -القاهرة  
سوف تجتمع في شهر نوفمبر الجاري، مشددا على ضرورة أن تكون إدارة الواليات المتحدة األميركيـة                
لعملية المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إدارة رشيدة تقوم على أساس وهدف وإطـار زمنـي               

  .وضمانات واضحة
: قد اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية، قال موسى       وردا على سؤال عما إذا كان تم تحديد تاريخ معين لع          

االجتماع الوزاري مقرر، أما تاريخه سنتحدث فيه ألن هناك أمورا أخرى قد تتطلب اجتماعا وزاريـا                «
نجري مشاورات لتحديد موعد، وستجتمع اللجنة خالل شهر نوفمبر الحالي لبحث الخيـارات              وس .»أيضا

  .للجوء إليها في حال استمرار إسرائيل في تعنتهاالفلسطينية والعربية التي سيتم ا
  ٤/١١/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
  السودان منذ القدمبموجودة و.. تساعدنا" اسرائيل: "ممثل حركة تحرير السودان في تل أبيب .٤٩

 في حـديث    )جناح عبد الواحد نور   (آدم بشر ممثل حركة تحرير السودان في إسرائيل         قال  : سامي كليب 
ونحن نؤكد أن إسـرائيل موجـودة فـي          عالقات أهل السودان باليهود قديمة،    نترنت إن   للسفير عبر اال  

  .السودان منذ القدم، ومن المعروف قبل مجيء اإلسالم والمسيحية أن أهل السودان كانوا يهودا
لقد فشلت الدول العربية في مساعدة السودان، خاصة في المجال الزراعي، ولدينا في السودان              و: وأضاف

أما بالنـسبة  . ض زراعية هائلة، إذن نحن نتعامل مع كل مستثمر قادر على تطوير القدرات السودانية أرا
  . لمساعدة إسرائيل لنا عسكريا، فإن أي حركة تحرر تتعامل مع أي كان لكي تحرر بلدها

ائيل، وفي   الكثير من الدول العربية لديها عالقات مع إسر        :وعن تأثر عالقة السودان  بالدول العربية قال       
طليعتها دول الخليج، ألن إسرائيل أعربت عن استعدادها لحمايتهم في حال تدخل إيراني أو حـرب مـع       

ونحن ندرك أن ثمة عالقات مع إسرائيل تشمل كال من مصر واألردن ودول المغرب العربـي،                . إيران
إقامة عالقات مع إسرائيل، ثم     وهناك عالقات أمنية بين إسرائيل والسعودية، فلماذا باهللا عليك محرم علينا            

  إن كل أشقائنا األفارقة لديهم عالقات معها، فلماذا لم يقفل العرب أبوابهم أمام األفارقة؟
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  سامي آليب =:ولإلطالع على نص الحوار
Author&39531=ChannelId&484=articleId&1689=EditionId?aspx.Article/com.assafir.www://phtt  

  ٤/١١/٢٠١٠السفير، بيروت، 
 
  شبكة التجسس العسكرية استخدمت أجهزة اتصال إسرائيلية: تركيا .٥٠

ماضـي  كشفت مصادر األمن التركي أن شبكة التجسس العسكرية التي ُألقي القبض عليها الشهر ال             : أنقرة
االسرائيلي الصنع، والذي أحضرته من     » ٣١٣ماجالن أس   «ويقودها عسكريون، استخدمت نظام أجهزة      

وتسعى االستخبارات التركية الى التأكد من أن المعلومـات التـي كـان             . اسرائيل عبر قبرص الشمالية   
ائيلية لهـذا   يجمعها الجهاز لم تصل الى اسرائيل في شكل ما، من خالل اختراق االسـتخبارات االسـر               

  .الجهاز
  ٤/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن

 
  سفير اإلمارات في األردن يزور االراضي الفلسطينية .٥١

زار سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى االردن وغير مقيم لـدى فلـسطين ،               :  الدستور –رام اهللا   
س الوزراء سالم فياض ،     الدكتور عبد اهللا ناصر سلطان العامري ، األراضي الفلسطينية حيث أطلعه رئي           

وعبر رئيس الوزراء عن تقدير السلطة الوطنية لدولـة         . على تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية     
 اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ، رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفها الداعمة دوماً للشعب الفلسطيني ،               

متحدة حريصون كل الحرص على تقـديم كـل الـدعم           نحن في دولة االمارات العربية ال     : "قال السفير و
والوقوف لجانب الشعب الفلسطيني من اجل تمكينه من نيل كافة حقوقه المشروعة على ترابـه الـوطني                 

  ". ..التي تفضي القامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة
 ٤/١١/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   لقاءات عالية المستوى بين البلدين"سرائيلإ"من إلغاء  غضب بريطاني: صحف بريطانية .٥٢

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس بزيارة وزير الخارجيـة          :  عمر عبد العزيز   - لندن
، وذلك على خلفية قرار إسرائيلي بتعليق جولة من المحادثات المـشتركة بـين              "سرائيلإ"وليام هيج إلى    

  .الجانبين بالتزامن مع تلك الزيارة
حيفة االندبندنت تناولت هذه القضية بشىء من االستفاضة في تقرير إخباري وحاولت الوقوف علـى               ص

  . على هذه الخطوة"سرائيلإ"األسباب التي من أجلها اقدمت 
 وبريطانيا تحركا الليلة الماضـية للحـد مـن          "سرائيلإ" إن   -الذي أعده دونالد ماكينتاير   -يقول التقرير   

هددت بالقاء ظاللها على أول زيارة رسمية يقـوم بهـا           "سرائيلية  إدبلوماسية  الضرر الذي سببته خطوة     
  ".وزير الخارجية وليام هيج إلى الشرق األوسط

وصل هيج إلى المنطقة ليواجه     "وتضيف الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين غضبوا بشدة باألمس عندما          
عاليـة  ) الحـوار االسـتراتيجي   (قاءات  سرائيل قد الغت من جانب واحد مجموعة من ل        إبأخبار عن أن    

  ".المستوى بين البلدين
  "أخذتهم الدهشة"

إحتجاجا على فشل المملكة المتحدة في وقف مذكرة        "لغاء هذه كانت    ويشير معد التقرير إلى أن خطوة اإل      
  ".سرائيليينإاعتقال صدرت ضد قادة عسكريين وسياسيين 
سرائيلية يوم أمـس نقـال عـن        ت قد بثت على اإلذاعة اإل     ويضيف التقرير أن أنباء الغاء تلك االجتماعا      

  .مصادر لم يفصح عنها في الخارجية االسرائيلية، وأن الوزارة سرعان ما أكدت تلك المعلومات
  .أخذتهم الدهشة من تلك الخطوة"وتقول االندبندنت إن المسؤولين البريطانيين 
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ألن وزير الخارجيـة    " على وجه الخصوص  "جوا  ويشير التقرير إلى أن المسؤولين البريطانيين قد انزع       
كان ينوي اإلعالن في وقت الحق من األسبوع الحالي عن عزم الحكومة على إصدار قانون للحـد مـن    

  .إصدار مذكرات االعتقال
التي صدرت ضد سياسيين وقادة عسكريين اسرائيليين متهمـين         -وتذكر الصحيفة بأن مذكرات االعتقال      

، عنـدما قـرر دورون   ١٩٩٥منذ عـام  ) بين الجانبين(صارت مصدرا للتوتر    "-بارتكاب جرائم حرب  
  ". الميجور جنرال االسرائيلي المتقاعد عدم الهبوط في مطار هيثروغالمو

 بلغته معلومات حينها بأن هناك مذكرة اعتقال صادرة ضده مـن محكمـة              غويشير التقرير إلى أن المو    
  .بريطانية على خلفية ارتكاب جرائم حرب

لغاء رحـالت إلـى     إتضيف االندبندنت أن عددا من الشخصيات االسرائيلية البارزة بدأت بعد ذلك في             و
  .المملكة المتحدة، بمن فيهم زعيمة المعارضة االسرائيلية تسيبني ليفني

الجيش ) الحكومة(ويذكر التقرير كذلك بأن ليفني كانت تتقلد منصبا في الحكومة االسرائيلية عندما أمرت              
  .٢٠٠٨جوم على قطاع غزة أواخر عام باله

  "على حين غرة"
  .تداعيات القرار اإلسرائيلي كانت أيضا ضمن الموضوعات التي اهتمت بها صحيفة الديلي تيليجراف

 إن إسـرائيل أخـذت      -في التقرير الذي أعده مراسلها ادريان بلومفيلـد مـن رام اهللا           -تقول الصحيفة   
عالنها تعليق الجولة القادمة من الحـوار االسـتراتيجي بـين           إب" ةعلى حين غر  "المسؤولين البريطانيين   

  .الجانبين
حتى يصير وزراؤها قادرين علـى      "ويشير التقرير إلى أن الحكومة االسرائيلية قررت تعليق هذه الجولة           

  ".السفر إلى بريطانيا من دون خوف من االعتقال
رة طويلة من أن بمقـدور النـشطاء المـوالين          لفت" مستاءة" ظلت   "سرائيلإ"وتضيف الديلي تيليجراف أن     

في القانون البريطاني ضد المسؤولين االسرائيليين الراغبين في        " ثغرة"للفلسطينيين في بريطانيا استخدام     
  .زيارة بريطانيا

  حتى األمس القريب
  ."سرائيلإ"ويرى معد التقرير أن هذه القضية أدت إلى توتير العالقات بين بريطانيا و

الذي تأسـس قبـل عـامين       –لصحيفة أن المسؤولين البريطانيين يصرون على أن ملتقي الحوار          وتقول ا 
  .للتغيرات التشريعية المتعلقة بالحد من مذكرات االعتقال ذات الطابع العالمي" رهينا" ليس -فقط

عقـاد  وتضيف الديلي تيليجراف أنه حتى يوم األمس كانت الخارجية البريطانية تعتقد أن التأخير فـي ان               
  .الملتقى يعود لمشكالت في الجدولة لدى الجانب االسرائيلي

العناصر "وتشير الصحيفة إلى أن توقيت اإلعالن االسرائيلي عن تعليق المحادثات ربما كان محاولة من               
  .للتربص بوزير الخارجية البريطاني" المتشددة في مكتب افيجدور ليبرمان

٤/١١/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  
  "سرائيلإ"متحيز من ال هامم المتحدة على موقفنسان التابع لألمريكا تنتقد مجلس حقوق اإلأ .٥٣

ربعاء على مـا    مم المتحدة يوم األ   نسان التابع لأل  انتقدت الواليات المتحدة مجلس حقوق اإل      :االمم المتحدة 
  ."سرائيلإ"سمته موقفا متحيزا وغير متوازن من 

لجمعية العامة لالمم المتحدة في حين تضع الواليات المتحـدة سـجلها الخـاص            جاءت التصريحات في ا   
نسان الذي يفحص تدريجيا أداء كل      نسان تحت التدقيق هذا االسبوع من جانب مجلس حقوق اإل         بحقوق اإل 

  . دولة١٩٢مم المتحدة وعددهم عضاء األأ
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تشعر بخيبة  "ان واشنطن ما زالت     وأشاد المبعوث االمريكي ريك بارتون ببعض اعمال المجلس لكنه قال           
راضي سرائيل واأل إأمل من جراء الموقف غير المتوازن والمتحيز للمجلس من وضع حقوق االنسان في              

  ."الفلسطينية
وتهيمن عليه كتلة مـن  . ٢٠٠٦ عضوا وقد أنشئ عام      ٤٧يتألف المجلس الذي يوجد مقره في جنيف من         

اسرائيل وحلفاؤها ان المجلس يخصص وقتـا مفرطـا الدانـة           وتزعم  . الدول النامية كثير منها اسالمية    
  .ممارسات الدولة اليهودية

واضاف بارتون قوله في جلسة للجمعية العامة لمناقشة تقرير المجلس عن أنشطته خالل االثنـى عـشر                 
  ."سرائيلإ"شهرا الماضية ان الواليات المتحدة ال يمكنها مساندة قرارات المجلس التي تستهدف 

االنتهاكات الخطيـرة  "لكنها تغفل ذكر " سرائيلإتحاول نزع الشرعية عن حكومة      "ن هذه القرارات    وقال ا 
  .حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة" للقانون الدولي التي ترتكبها عن عمد

للمجلس لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في الهجوم االسـرائيلي فـي           " المتسرع"وانتقد بارتون ايضا القرار     
 مايو ايار على قافلة سفن المساعدات التي كانت تحاول كسر الحصار االسرائيلي لغـزة والـذي                  من ٣١

  .قتل فيه كوماندوس اسرائيليون تسعة نشطاء
 وافقت حكومة الرئيس بـاراك اوبامـا        "سرائيلإ"ـوعلى الرغم من معارضة بعض الجماعات الموالية ل       

لماضي مع وعد بـالتركيز علـى المـشاغل الغربيـة     على مشاركة الواليات المتحدة في المجلس العام ا       
  .المعتادة والتي تتعلق بالحريات المدنية والسياسية
تستمر في العمل مع زمالئنـا      "مريكية فان واشنطن سوف     وقال بارتون انه على الرغم من التحفظات األ       

  .نسانعالن العالمي لحقوق اإللتنفيذ مبادئ اإل" عضاء المجلس لتدعيم جهود المجلسأ
وتعرض المجلس النتقادات شديدة خالل مناقشة الجمعية العامة من قبل المبعـوث االسـرائيلي حـاييم                

نسان في انحاء العالم مع التركيز فـي        بغض الطرف عن أسوأ انتهاكات لحقوق اإل      "واكسمان الذي اتهمه    
  ."سرائيلإالوقت نفسه بشكل مفرط على 

نسان في العـالم    الى أن بعضا من أسوأ منتهكي حقوق اإل       غير ان هذا ليس بغريب بالنظر       "ضاف قوله   أو
  ."عضاء في هذا المجلسأ

٤/١١/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء  
  
   ستعدل قانون جرائم الحرب الذي يسمح بمالحقة أجانب على أراضيها بريطانيا .٥٤

جـرائم  ، أن بالده سـتعدل قـانون        ٢٠١٠-١١-٣أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، األربعاء        
الحرب الذي يسمح بمالحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، وذلك عقـب إرجـاء                

  . حواراً استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون) إسرائيل(
وفي بيان نشرته في لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف اإلسرائيلية من هذا القـانون،                

  . من أجل إقراره" في مستقبل قريب جدا"هذا القانون سيقدم إلى البرلمان " يلتعد"مؤكدة أن مشروع 
مـسألة االختـصاص    : "وفي تصريح للصحافيين في رام اهللا قال هيغ اثر لقائه مسؤولين فـي الـسلطة              

لكننا سنفعل ذلك علـى  (...) القضائي العالمي تشكل أمرا نعيده إلى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة      
  ". نا الخاصة وفي توقيتنا الخاصطريقت

نشاطر اإلسرائيليين قلقهم حول مبدأ الـصالحية الدوليـة         : " وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها     
  ". إن مشروع تعديل القانون سيقدم في مستقبل قريب جدا إلى البرلمان.. التي يتمتع بها القضاء البريطاني

ر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية أجنبية تزور بريطانيا بطلب من           ويسمح القانون البريطاني بأن يصد    
  . المدعي إذا رأى انه شارك في جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية

٣/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين  
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   في نيويورك يعتذر عن تصريحاته حول حق العودة"األونروا"مدير مكتب  .٥٥

فـي نيويـورك    ) األونروا(يل الالجئين الفلسطينيين    أعرب مدير مكتب وكالة غوث وتشغ     :  بترا –عمان  
اندرو ويتلي عن اعتذاره للتصريحات التي أدلى بها مؤخرا في مجلس العالقات األميركية العربية حـول            

  .حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم المحتلة
 العودة وأن على الدول العربيـة       وكان ويتلي قال ان على الالجئين الفلسطينيين أال يعيشوا على وهم حق           

  .المقيمين فيها أن تبحث لهم عن أراض لتوطينهم عليها
إن : نسخة منها امس األربعـاء    ) بترا(وقال ويتلي في رسالة االعتذار التي وجهها إلدارة الوكالة وتلقت           

لعـودة غيـر    المالحظات التي أبديتها في مؤتمر المجلس الوطني للعالقات األميركية العربية حول حق ا            
مناسبة ومغلوطة وال تمثل وجهة نظر األونروا ، معربا عن أسفه واعتذاره الشديد ألي ضرر معنـوي                 

  .سببته تلك التصريحات لقضية الالجئين الفلسطينيين
ولفت ويتلي الى أنه أمضى جزءا من سيرته الوظيفية في العمل لصالح الشعب الفلسطيني والدفاع عـن                 

  ".من اعتقادي أن يتخلى الالجئون عن حقوقهم األساسية ومن ضمنها حق العودةوليس "حقوقه المشروعة 
. وبين غراندي أن ويتلي سيغادر موقعه كمدير لمكتب الوكالة في نيويورك اعتبارا من مطلع العام المقبل               

) نروااو(وعلى صعيد متصل ، نفى المكتب التنفيذي للوكالة الدولية الغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين              
أي عالقة للوكالة بتصريحات مدير مكتبها في نيويورك اندرو ويتلي التي قال فيها ان علـى الالجئـين                  
الفلسطينيين عدم العيش على وهم حق العودة وان على الدول العربية ان تبحث لهم عـن مكـان علـى                    

  .أراضيها لتوطينهم فيها
ول العربية نسخة منه أمس ، ان تصريحات ويتلـي          وقال المكتب في بيان تلقت االمانة العامة لجامعة الد        

  .وانها تتناقض مع مواقف االونروا الرسمية" االونروا"ال تمثل بأي حال من االحوال وجهة نظر 
وأضاف ان مواقف االونروا كانت وما زالت تتمثل بان المجتمع الدولي ملزم قانونيـا بـضمان وإنفـاذ                  

على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وقرارات االمـم          حقوق واستحقاقات الالجئين الفلسطينيين     
  .المتحدة

٤/١١/٢٠١٠، الدستور، عّمان  
  
  في الشرق األوسط الحل األفضل لتحقيق السالم هيالمفاوضات : وزير الخارجية البريطاني .٥٦

سـالم  .  رئيس الـوزراء د     خالل لقائه   عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج      :نائل موسى  –رام اهللا   
عن سعادته لوجوده في رام اهللا في أول        ، في رام اهللا،     رياض المالكي . وزير الشؤون الخارجية د   وفياض  

مبديا االعجاب بالعمل الذي تقـوم بـه        . زيارة لألرض الفلسطينية، بصفته جزءاً من الحكومة البريطانية       
 .توفير األمن للشعب الفلسطيني   الحكومة الفلسطينية، في ظل الظروف الراهنة، خاصة في مجال البناء و          

وأكد وزير الخارجية البريطاني دعم بالده للجهود الدولية الستئناف المفاوضات باعتبارها الحل األفضل             
واهتمامها بتعزيز العالقات الثنائية فـي      . لتحقيق السالم العادل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية        

  .لمساعدة والدعم لشعب الفلسطينيكافة المجاالت، واستعداد لتقديم ا
٤/١١/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  "الشيوخ" على الغالبية في يحافظ "الديموقراطي"و سيطرة جمهورية على مجلس النواب :اأميرك .٥٧

أعاد الحزب الجمهوري األميركي رسم الخريطة السياسية في واشنطن بفوزه :  جويس كرم-واشنطن 
 مقعداً، فيما نجح الحزب الديموقراطي في ٥٠ي مجلس النواب بغالبية تزيد على على الديموقراطيين ف

  .المحافظة على الغالبية في مجلس الشيوخ بزعامة هاري ريد الذي أنقذ حظوظه االنتخابية أمس
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االنتخابات الماراتونية انتهت بركوب الجمهوريين مشاعر االستياء لدى األميركيين من الوضع 
كما ( مقعداً في مجلس النواب ٢٤٣، وفوزهم بنحو ةالمائ في ٩,٦ البطالة التي تقارب االقتصادي ونسب

  . مقعداً للديموقراطيين١٩٢في مقابل )  شبكة أن بي سيأفادت
حافظ ) واشنطن وكولورادو( في واليتين أمسأما في مجلس الشيوخ وفيما استمر العد خالل نهار 

وبهذا انتقلت زعامة مجلس النواب من نانسي .  للجمهوريين٤٦ مقعداً في مقابل ٤٩الديموقراطيون على 
بيلوسي الى جون بوينر، فيما احتفظ ريد بزعامة مجلس الشيوخ بعد معركة حامية في والية نيفادا أمام 

وبمساعدة ) ٤٥في مقابل  (ةالمائ في ٥٠مرشحة اليمين المتشدد شارون أنجيل والتي فاز عليها بنسبة 
  . الحزب الديموقراطيإلى التي تميل األقلية الالتينية

 ٦٠ في سلب الديموقراطيين أكثر من ١٩٩٤ونجح الجمهوريون في انتصارهم النيابي األكبر منذ عام 
تي  ("حزب الشاي"وعكست النتائج الصعود المتنامي لـ. مقعداً خصوصاً في واليات الوسط والجنوب

ند بول في الفوز بمقاعد في مجلس الشيوخ، ونجاح مرشحيه باتريك تومي ومارك روبيو ورا) بارتي
في الفوز، مما كلف ) أالسكا(وجو ميلر ) ديالوير(على رغم فشل آخرين بينهم أنجيل وكريستين أودونيل 

  .الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ
  ٤/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  ما هو مصير مبادرة حماس لحماية فلسطينيي لبنان؟ .٥٨

  عمار نعمة
م الفلسطيني في المخيمات ومناطق شتات الالجئين في لبنان عن األزمة الداخليـة فـي        ال يمكن فصل اله   

البالد، نتيجة تداخل العاملين اللبناني والفلسطيني وارتباطهما بروابط وثيقة كما بتاريخ وبمصير مشترك،             
  . خاصة في األزمات

ي من الـصدور، وفـي ظـل        ومع اقتراب القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحرير          
المخاوف اللبنانية من انعكاس هذا القرار على االستقرار الداخلي، يبدو الفلسطينيون معنيين اكثر من أي               
وقت مضى في تحصين ساحتهم الداخلية منعا النعكاس أية اصطفافات فلسطينية مع هذا الطرف اللبناني               

ستقرار اللبناني سيلقي بظاللـه علـى االمـن         او ذاك على ساحتهم الهشة أصال، ذلك ان أي اهتزاز لال          
  . الفلسطيني في المخيمات او خارجها

وبينما هناك شبه اجماع فلسطيني على تحصين الساحة واالمن الفلسطينيين، ثمة اتصاالت بين مختلـف               
ـ                  ى القوى الستباق ما قد يؤدي اليه القرار االتهامي، ذلك ان الساحة الفلسطينية تبدو منقسمة بـدورها عل

  . الخيارات االستراتيجية الكبرى، تماما كنظيرتها اللبنانية
هذا االنقسام الفلسطيني في الرأي، يفرز واقع القوى الفلسطينية بين فـريقين، أحـدهما متـوجس مـن                  
انعكاسات القرار الظني عليه، وخاصة على المقاومة في لبنان وفلسطين، وآخر يبدو مترقبا اكثر مما هو                

التـي  » حماس«وتبرز في طليعة المتخوفين من االندفاعة الدولية تلك، حركة          . القرارمعني بصدور ذلك    
حـزب  «تحتفظ بقراءة سلبية لما ستحمله األشهر المقبلة لواقع المقاومة في لبنان، ذلك ان أي استهداف ل               

الجهـاد  «و» حمـاس «هو في الوقت عينه استهداف لحركات المقاومة االخـرى وفـي طليعتهـا              » اهللا
  . »المياالس

، حسبما قال المسؤول السياسي للحركـة فـي بيـروت رأفـت مـرة               »حماس«واقع الحال هذا، دفع ب    
، إلجراء مروحة واسعة من االتصاالت خالل االسابيع الماضية شملت قوى مختلفة في لبنان              »السفير«ل

، كما لمحاولـة    اضافة الى مواقع مؤثرة عسكرية وأمنية ودينية، لعرض الهواجس الفلسطينية، من ناحية           
قـدر  » الهجمـة الدوليـة   «التوصل الى رؤية مشتركة لتجنيب الساحتين اللبنانية والفلسطينية آثار تلـك            

  . االمكان
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منظمة التحريـر   «تريد الحركة ومعها قوى التحالف الفلسطيني، أي القوى غير المنضوية ضمن فصائل             
وتشير أوساط التحالف الـى انهـا       . الفلسطينية، التأكيد على عناوين تدخل في اطار الثوابت         »الفلسطينية

  . حصلت ايضا على موافقة قوى المنظمة
أهم ما في االمر، بالنسبة لمرة، ان الفصائل الفلسطينية قد اتعظت من تجربة الحرب الماضـية، وثمـة                  
ا رغبة في عدم الغرق في التجاذبات اللبنانية ما قد يؤدي الى توظيف بعضها في صراع داخلي يضر به                 

  . قبل غيرها
  : والعناوين التي تطرحها تلك القوى في رؤيتها السياسية هي على الشكل اآلتي

  .  التأكيد على أن أمن المخيمات الفلسطينية هو جزء من أمن لبنان-١
 التأكيد على أن استقرار البلدان العربية، ومنها لبنان، يـشكل دعمـاً أساسـياً لمـشروع المقاومـة                   -٢

  . والتحرير
لتأكيد على عدم إدخال الشعب الفلسطيني وقضيته في صراعات جانبية، حفاظاً على مركزية القضية               ا -٣

  . الفلسطينية وخصوصيتها
 التأكيد على وقوف الفلسطينيين إلى جانب إخوانهم اللبنانيين ودعمهم لوحـدتهم الوطنيـة ولتـوافقهم       -٤

  .  لكل محاوالت االنقسام في لبنانالداخلي، واللتفافهم حول مصالح وطنهم، ورفض الفلسطينيين
 تمسك الفلسطينيين بأمن واستقرار لبنان وحماية السلم األهلي فيه، ورفض الفلسطينيين االنزالق فـي               -٥

  . الفتنة واالقتتال الطائفي أو المذهبي
يع  التأكيد على أن بقاء لبنان موحدا بشعبه ومؤسساته وجيشه ومقاومته هو عامل قوة لمواجهة المشار               -٦

  . الخارجية وللتصدي للمخططات االسرائيلية ولحماية لبنان من أي استهداف معاد
 التشديد على حماية المجتمع الفلسطيني في لبنان، وعلى أمنه واستقراره، وابتعاد الفلـسطينيين عـن                -٧

  . التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية
سلم األهلي في لبنان، والتشديد على حسن عالقـة         رفض استخدام المخيمات الفلسطينية لالساءة إلى ال       -٨

  . الفلسطينيين مع جيرانهم اللبنانيين
 التركيز على ثقة الفلسطينيين بقدرة اللبنانيين على تجنيب بالدهم االستهدافات الخارجية، وعلى إيجاد              -٩

  . الحلول للخروج من األزمة، وعلى االحتكام للتوافق الداخلي
فـي أي   » حياديتـه «في التأكيد على خصوصية المجتمع الفلسطيني في لبنان، و        ثمة رغبة لدى التحالف     

صراع داخلي، لكن مع التشديد على ان الفلسطينيين يرتبطون باستراتيجية مقاومة واحدة بوجه المشروع              
االسرائيلي الذي يهدف اول ما يهدف الى توطين الالجئين في لبنان كما في بلدان الشتات، وهي قـضية                  

  .  تجمع الشعبين اللبناني والفلسطينيوجودية
القوى الفلـسطينية ضـمن     » تجميع«، رؤيته السياسية في سبيل      »تحالف القوى الفلسطينية  «من هنا، يقدم    

موقف موحد يتصدى لالحداث المقبلة على البالد، انطالقا من المصلحة المشتركة مع لبنان الذي يـشكل                
  . في المنطقة» الممانعة«التحرير في لبنان وفلسطين، ولقوى استقراره دعما اساسيا لمشروع المقاومة و

موحدة فـي   » تنسيقية«، كونها الفصيل االكبر في التحالف، الى تشكيل قيادة فلسطينية           »حماس«وتسعى  
لبنان، تنبثق عنها تشكيلة رديفة من مختلف القوى من شأنها التعامل مع التطورات المنتظرة، كما تكـون                 

واصل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية والقوى المختلفة للتصدي الية تطـورات سـلبية             مهمتها تعزيز الت  
  . محتملة

فـي  ) باستثناء قوى سلفية تكفيرية وجودها ضعيف جـدا       (كما تبغي الرؤية الى عدم استبعاد أي فصيل         
ـ                الزم مـع   المخيمات وخارجها، وتريد تعزيز دور اللجان االمنية، التي عليها اليوم اجـراء التنـسيق ال

  . حسب أوساط التحالف» يسهم في تطبيق هذا التوجه العام«االجهزة العسكرية واالمنية اللبنانية، بما 
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هـل سـتترجم    : لكن هذه المساهمة الفلسطينية المستجدة، لن تحول دون طرح بعض االسئلة الجوهريـة            
رض الواقع؟ وهل ستقابل الرؤية     اإليجابية التي قابلت بها الفصائل الفلسطينية األخرى هذه الرؤية، على أ          

بإيجابية مقابلة ملموسة من قبل األطراف اللبنانية الكبرى كافة؟ ماذا سيكون تأثير هـذه المبـادرة علـى         
الحوار المجمد بين الفصائل الفلسطينية من جهة، والحكومة اللبنانية من جهة اخرى؟ وهل ثمـة رؤيـة                 

ار ناهيك عن تشكيلة الوفد الفلسطيني؟ وذلك يقودنا الى         موحدة أصالً بين الفلسطينيين على مضمون الحو      
  ! ما هو مصير المبادرة في حال اشتعال الصراع الفلسطيني في األراضي المحتلة؟: السؤال األهم

  ٤/١١/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  "حرب الخيارات"المصالحة و .٥٩

  حسام كنفاني
 وهما ذاهبتان إلى دمشق إلتمام ما تـم         تمكنتا من تجاوز الخالف،   " حماس"و" فتح"هل صحيح أن حركتي     

االتفاق عليه؟ وهل عقدة الخالف هي في مكان انعقاد اللقاء فقط، أما باقي األمور والملفات فهي ممهـدة                  
  وتنتظر التوقيع النهائي؟

من المؤكد أن وضع المصالحة الفلسطينية ليس بهذه البساطة، وإن حاول المـسؤولون فـي الحـركتين،                 
لحركـة  . ، إظهار المشهد التصالحي كأنه سائر على درب النهاية الـسعيدة            "فتح"ف  وخصوصاً من طر  

، ومن ورائها الرئيس محمود عباس، أهداف خاصة من اإليحاء بالمنسوب العالي من التفاؤل في ما                "فتح"
 فمن الواضح أن ملف المصالحة والحوار مع      . يخص إنهاء االنقسام أو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني         

في وجه التعثر   " أبو مازن "التي يرفعها   " حرب الخيارات "يندرج في إطار ما يمكن تسميته       " حماس"حركة  
  .بنيامين نتنياهو وعجز الرئيس األمريكي باراك أوباما" اإلسرائيلي"التفاوضي وتعنت رئيس الوزراء 

ومن .  كان أربعة فقط     عباس تحدث في المرحلة األخيرة عن سبعة خيارات، رغم أن ما أعلن عنه سابقاً             
، فكأن رئيس   "أبو مازن "نافل القول إن توحيد الصف الفلسطيني دخل عنصراً جديداً على الئحة خيارات             

مفادها أن السلطة قادرة علـى اعتمـاد نهـج          " تل أبيب "السلطة يسعى إلى إيصال رسالة إلى واشنطن و       
لضروري اللحاق به قبل المضي إلى النهايـة        بشقيه السياسي واألمني، وبالتالي فمن ا     " حماس"تقاربي مع   

  .في مثل هذا المسار 
المصالحة في هذا اإلطار قد ال تخرج عن كونها مناورة من قبل السلطة، ومن غير المفترض إعطاؤهـا                  

الدليل على ذلك يخرج يومياً على شكل تصريحات ألطراف من السلطة إضافة            . قدراً كبيراً من األهمية     
على سبيل المثال بدأوا بالتراجع عن فكرة إشراك        " فتح"مسؤولو  " . حماس" من حركة    إلى بعض المقربين  

في األجهزة األمنية في الضفة الغربية، على اعتبار أن المشكلة كامنة في قطاع غزة وال مشكلة                " حماس"
اد أيضاً يتحدثون عـن اسـتبع     " حماس"المقربون من   . بشدة  " حماس"في الضفة الغربية، وهو ما ترفضه       

  .المسار السياسي من النقاش، ما يعني أن ال أمل في مصالحة تقوم على أمور إدارية فقط ال غير
المقر كان شأناً هامشياً جداً ال يغيـر مـن          . على هذا األساس فمشكلة المصالحة لم تكن في مقر االنعقاد           

 النهاية لن تكـون سـعيدة، أو        المكان عاد إلى دمشق اآلن، لكن من المؤكد أن        . واقع تعقيد الملفات شيئاً     
على األقل إذا كان من نهاية سعيدة، فإنها لن تكون بهذه السرعة ومن دون مقدمات ومعطيات وتحوالت                 

  .ال تزال غير ظاهرة
  ٤/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  »تعطيل قوة العدو«استراتيجية  .٦٠
  امين محمد حطيط

، لم تكن لتستعيد حقاً، ولم تستند الى شرعية اخالقية او           عندما ارست اسرائيل كيانها العدواني في فلسطين      
قانونية تبرر فعلها، بل استعاضت عن االمرين بمنطق القوة المادية، وبشرعية المنتصرين في الحـربين               

، وكـان   »الدولة«وبهذين العنصرين استطاعت ان تحقق الحلم الصهيوني وترسي دعائم          . االولى والثانية 
 معظمهم امامها بعد ان يئسوا من تحصيل قوة يضاهون بهـا القـوة العـسكرية                اعداؤها يتراجعون في  

وهمية، قام بينها وبين العدل جفاء وعداء حتى بات مجلس          » عدالة دولية «االسرائيلية، وبعد قنوطهم من     
  . االمن مقبرة للحقوق العربية، وحائط ذل وبكاء للضعفاء

، رغم ان بعضهم ابدى من      «اسرائيل وشرعيتها المزيفة    قوة  « وقد توالت عقود والعرب يتقهقرون امام       
الشجاعة في المواجهة في الميدان احياناً وحقق االنتصارات في معارك معينة، ما ال يمكن نسيانه، لكـن                 

وهنـا  . النتيجة في النهاية لم تكن اال لصالح اسرائيل في خطها الصاعد المستند الى عنصري وجودهـا               
هذه الحلقة التي كلما ازداد الدوران فيها ازدادت الخـسائر تفاقمـاً، فكانـت              كانت محاولة شعبية لكسر     

المقاومة الفلسطينية التي اعتبرها البعض عمالً سخيفاً غير مجد في مواجهة من جعلته السياسة الدوليـة                
. ليهوعلى رأسها اميركا متفوقا استراتيجيا على كل العرب، وبالفعل لم تصل هذه المقاومة الى ما صبت ا                

وبشكل موضوعي نقول ان المقاومة ضد اسرائيل وفي انطالقتها الثانية من لبنان كانت مثقلـة، بنتـائج                 
بشكل دراماتيكي، تمثل فـي مـشهد جماعـات المقـاومين           ١٩٨٢المقاومة االولى التي انتهت في العام       

المقاومة اللبنانية ضد   الفلسطنيين المجبرين على الرحيل من الميدان حيث حل لبنانيون مكانهم، وانطلقت            
  . قتال العدو لتحرير االرض: اسرائيل متعددة المنطلقات الفكرية ومتوحدة على هدف اساس 

مقاومة لبنان بوجه اسرائيل انطلقت من الصفر تقريبا، بحجر وزيت مغلي، وبعض مـا صـودف مـن                  
الـصاروخ واالجهـزة    اسلحة نارية خفيفة، لكنها تطورت الى ان اقتنت البندقية والرشـاش والمـدفع و             

االلكترونية وارست منظومة قيادة وسيطرة، عجز العدو عن خرقها، فحازت بذلك القوة التـي ال نقـول                 
بانها تعادل القوة العسكرية االسرائيلية، بل انها القوة التي تنال منها فتؤلمها، وتوقظ الوعي لـدى العـدو    

ونجحـت المقاومـة فـي      . ان يجعله يـصرخ   بان في الميدان من يتحرك في مواجهته، وانه قادر على           
استراتيجية االيقاظ ثم االيالم التي تطورت الى اشعاره بالثمن الباهظ والكلفة العالية التي تفرض عليه في                
احتالله او في هجومه ان كان يريد احتالالً جديداً، واستعيد المشهد في فلسطين في الداخل وكان النجـاح                  

رير جنوب لبنان ثم غزة، وكان الحؤول دون تحقيق اهداف اسـرائيل فـي              و بهذه االستراتيجية كان تح    .
وبعدها تغير االمر حيث يرى البعض ان المقاومة وصلت االن الـى الحـائط              . ٢٠٠٩، و ٢٠٠٦حربيها  

المسدود، بعد ان غابت العمليات االستشهادية التي زلزلت االمن االسرائيلي، وارعبت جنود العدو، كمـا               
 الميدانية في جنوب لبنان وعبره، وتراجعت في الضفة الغربية وغزة، مـا يعنـي ان                وتوقفت العمليات 

االمر الـذي قـد يثيـر       . المقاومة تحولت الى اسم وفكرة في االذهان وغابت افعالها المؤثرة في الميدان           
  . التساؤل حول جدوى المقاومة وبقاء سالحها مع هذا الجمود العمالني 

  : ابة موضوعية برأينا اال عبر الواقع وما يقدمه الميدان حيث نسجلعلى التساؤل ال تكون االج
قبل المقاومة كانت اسرائيل، تقرر الحرب، ثم تذهب اليها وتعود بما ارادت من مكاسب، ثم تكرسـها               . ١

اما اليوم  . ، لتحمي بها ما اغتصبت باستثناء حرب تشرين       »مصنع الشرعية الدولية المزيفة   «بقرارات من   
ر تغير وفقدت اسرائيل الحرية في قرار الحرب نظرا لعجزها عـن تحقيـق االنتـصار علـى                  فان االم 

الجبهـة  «المقاومة في الميدان ولعجزها عن تأمين االمن لصهاينتها في الداخل بعـد ان تـصدع امـن                  
بصواريخ المقاومة، وبعد ان وعت المقاومة زيف الشرعية الدولية فأحجمت عـن االنـصياع              » الداخلية
 ١٥٥٩وما الصورة في جنوب لبنان وقبلها مع القرار         . »المجتمع الدولي «ى لقرارات اميركا باسم     االعم
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ببعيدة عما نقول، وبموضوعية نرى ان المقاومة عطلت اآلن قرار اسرائيل بـالحرب وكـشفت زيـف                 
  ). عنصرا قوة اسرائيل(الشرعية الدولية 

سرائيل لتعبأ كثيرا بقدرات االعـداء وصـراخهم او         قبل المقاومة وسالحها المتراكم اليوم، لم تكن ا       . ٢
فـي  ) خاصة بعد صلحها مع مـصر     (تهديداتهم النها كانت مطمئنة الى تفوقها عليهم جميعاً، لذلك كانت           

اما بوجود  ) القوة والشرعية المزيفة  (امان وطمأنينة كلية لوجودها الن سبب وجودها فاعل في عنصريه           
  . مان النفسيالمقاومة فقد فقدت اسرائيل اال

اما على االتجاه االميركي فقد ادت المقاومة وممارستها في المنطقة كفكرة ونهج الى منع اميركا من                . ٣
تحقيق مشروعها الكوني انطالقا من الشرق االوسط، فكسر العنفوان االميركي وارغمت اميركـا علـى               

  .ة االنكفاءالتخلي عن استراتيجية القوة الصلبة، وحملت على اعتماد استراتيجي
على ضوء ذلك نقول، رغم ان المقاومة بوجه اسرائيل جامدة االن نوعا ما، لكنها جمدت معهـا قـدرة                   
اسرائيل على الذهاب الى الحرب، ويكون التجميد والتعطيل متبادلين، حيث نجد مقاومة تملك اليسير من               

اسرائيل وافقـدتها امنهـا النفـسي       االسلحة والعتاد، قد توصلت الى تعطيل استعمال الكثير المتطور بيد           
وعلى الجبهة االميركية، منعت المقاومة اميركا رغم ما تملك من سـالح وتقنيـة              . وطمأنيتها الوجودية 

منعتها من تحقيق اهداف حروبها اوالً والزمتها بالعدول عن متابعة الحرب ثانياً، اي بكلمة اخرى حملتها                
  . ائقة والزمتها بوقف الحروبعلى تجميد استعمال قدراتها العسكرية الف

وهل ان في تعطيل قدرات الخصم نصرا؟ او امكانية استعادة حقوق؟ فـي             : وهنا نرتد الى السؤال التالي    
، مـا يعنـي ان      »ان استنقاذ المغتصب ال يكون اال بعمل هجـومي        «: العلم العسكري هناك قاعدة تقول    

وهذا يقود الى القول ظاهراً اننا فـي وضـعنا          . دلالحقوق المغتصبة لن تستنقذها السلبية والجمود المتبا      
الراهن لسنا في الطريق الى استعادة المغتصب من الحقوق سواء فـي فلـسطين او جنـوب لبنـان او                    

  . الجوالن
، وقوة اميركا الداعمة قـد      )القوة والشرعية المزيفة  (إذا كانت عناصر وجود اسرائيل وبقائها قد تعطلت         

» استراتيجية تعطيـل قـوة العـدو      «ة في انتشارها وتراكم قوتها، لتنتقل من        جمدت، ثم استمرت المقاوم   
إن الطمأنينة التي كانت لدى اسرائيل، تنتقل اليوم الى صفوف          . الحالية، الى دفع العدو الى مزالق التآكل      

مقاوميها، وبهذا تكون المقاومة الطريق االستراتجي االكيد لتجميد العدوان الغربـي الـصهيوني علـى               
ومن هنا نفهم كيف تعمل اميركا واسرائيل للتخلص من المقاومـة وداعميهـا النهـا               . لمنطقة ثم طرده  ا

  . الخطر الحقيقي على مشروعهم كله 
 ٤/١١/٢٠١٠،  السفير، بيروت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤٠ ص                                     ١٩٥٨:      العدد          ٤/١١/٢٠١٠ الخميس :التاريخ

  
  :كاريكاتير .٦١

  

    
  ٤/١١/٢٠١٠الراية، الدوحة،   


