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  نتفاضة وحل السلطة غير وارد ال عودة لإل:عباس .1

باس جدد تمسكه الرئيس الفلسطيني محمود عأن  ، المنامة من 5/11/2010الخليج، الشارقة،  ذكرت
بحق العودة لجميع الالجئين الفلسطينيين، باعتباره حقاً فردياً ال يمكن التنازل أو التصرف به من أي جهة 

أنني كالجئ فلسطيني لن أتنازل عن حقي الشخصي "وأضاف خالل مؤتمر صحافي عقده في المنامة . 
  " .في العودة

ن للسلطة أن تتبعها إذا انهارت المفاوضات، قال عباس حول الخيارات التي يمك" الخليج"ورداً على سؤال 
إن لدينا عدداً من الخيارات وهي، الطلب من الواليات المتحدة تصور حل نهائي، واللجوء إلى مجلس 
األمن للمطالبة باعتراف دولي بدولة فلسطين، واللجوء للجمعية العامة لألمم المتحدة للحصول على قرار 

. يراً طلب فرض الوصاية الدولية على األرض إلى حين التوصل إلى حل نهائي منها بشأن الدولة، وأخ
وأكد أنه ال يوجد هناك أية نية أو تفكير بحل السلطة، وقال إن من يسعى إلى تدمير السلطة هي 

  " .إسرائيل"
 ورفض المطالب بانتفاضة جديدة، وأكد أن المقاومة ستكون فقط سلمية وعن طريق المفاوضات، مشيراً

إلى أن الشعب الفلسطيني خسر الكثير خالل االنتفاضة السابقة التي قال إنها تسببت في إحداث دمار كبير 
  .من دون أن تصل إلى نتيجة 

حول استقاللية القرار الفلسطيني وطلب تغطية عربية للمفاوضات، قال " الخليج"ورداً على سؤال آخر ل 
فير غطاء ألي مفاوضات، مؤكداً أن أي حل نهائي سيؤثر في إنه ليس من مهام لجنة المتابعة العربية تو

عدد من الدول العربية، فقضية المياه ستكون لها تبعات على األردن وسوريا ولبنان، وكذلك قضيتا 
الالجئين والحدود، إضافة إلى أن القدس ليست قضية الفلسطينيين بل قضية عربية إسالمية، لذلك فإنه من 

  .إلى مختلف اآلراء، وفي نهاية األمر فإن القرار سيكون فلسطينياً المهم لنا أن نستمع 
إن السلطة ال تزال عند موقفها بشأن وثيقة القاهرة التي رفضتها : وحول المصالحة الفلسطينية قال

، مشيراً إلى تواصل الجهود المتعلقة بالمصالحة، والتي بدأت في دمشق وستستأنف في التاسع "حماس"
لي، موضحاً أنه في حالة تم االتفاق على المصالحة سيتم تشكيل حكومة وحدة سيكون على من الشهر الحا

في قطاع غزة، والتحضير لالنتخابات التشريعية " إسرائيل"أجندتها مهمتان هما، إعادة بناء ما دمرته 
ن إيران ، وقال إ"حماس"واتهم إيران بتعميق االنشقاق الفلسطيني من خالل دعمها لحركة . والرئاسية 

  .تسعى لزرع الشقاق ليس بين أبناء الشعب الفلسطيني ولكن في كل الدول العربية 
، مؤكد أن هذا المصطلح يهدف إلى حرمان الالجئين "إسرائيل"وجدد عباس رفضه االعتراف بيهودية 

قلة يمكن ألي من العودة إلى ديارهم، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المفاوضات وقيام الدولة الفلسطينية المست
   .يشاءطرف أن يسمى دولته ما 
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وأكد أن الفلسطينيين في لبنان سيبقون على الحياد، ولن يكون لهم أي دور في ما يدور على الساحة 
اللبنانية، وجدد االستعداد لتسليم السالح الموجود في لبنان إلى الدولة اللبنانية متى رغبت بذلك، مشيراً 

  .، حسب تعبيره "في لبنان هو من أجل المتاجرة بالقضيةالسالح الفلسطيني "إلى أن 
 عباس، جدد هجومه على كل من ، أن)CNN (-أبوظبي 4/11/2010سي ان ان، موقع وأضافت 

، كما وجه انتقادات الذعة إلى إيران، كما جدد تأكيده على أن استمرار "حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 
  .قوض جهود السالماالستيطان اإلسرائيلي من شأنه أن ي

 بالعاصمة اإلماراتية CNN، في مقابلة مع "فتح"وقال عباس، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
، في "حماس ومن يقف وراءها، ويعني إيران، تبطئ العملية"أبوظبي، التي وصل إليها الخميس، إن 

وكذلك جهود التسوية السلمية مع إشارة إلى جهود المصالحة الفلسطينية بين أكبر فصيلين فلسطينيين، 
  .إسرائيل

إيران تضغط على حماس حتى ال تكون جزءاً في أية تسوية مستقبلية، : "وتابع الزعيم الفلسطيني قائالً
يستخدمون حماس كورقة ضغط في مفاوضاتهم مع المجتمع الدولي، خاصة ) أي اإليرانيين(لذلك فإنهم 

  . يتعلق بالبرنامج النووي اإليراني، فيما"مع الواليات المتحدة األمريكية
 ريما مكتبي، إن الجانب الفلسطيني سيطالب بتفكيك جميع CNNوقال عباس، خالل مقابلته مع مراسلة 

، 1967حزيران / المستوطنات اليهودية التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية منذ حرب الخامس من يونيو
  .بين إسرائيل وعدد من الدول العربية

إن مطالبتنا بمواصلة المفاوضات بينما تجري أعمال البناء في المستوطنات على األرض، : "ائالًوتابع ق
األنشطة " عدم شرعية"، كما شد على "أمر غير مقبول، ألنه سيأتي وقت لن نجد ما نتفاوض بشأنه

  .االستيطانية
عند هذا الحد، ال يمكننا أن أعرف أنهم قاموا ببناء العديد من المستوطنات، ولكن يكفي : "واستطرد بقوله

نقبل بأكثر من ذلك بعد اآلن، ولن يمكننا االستمرار في المفاوضات ألن طريقتهم التي يواصلون بها بناء 
  ."المستوطنات تضر كثيراً بعملية السالم

م وألمح رئيس السلطة الفلسطينية إلى أن الفلسطينيين ما زال أمامهم عدة خيارات قد يلجأون إليها، إذا ل
  .تسفر مفاوضات التسوية السلمية عن التقدم المنشود

ومن بين تلك الخيارات، بحسب عباس، أن يطلب الفلسطينيون من األمم المتحدة وضع إطار اتفاق تسوية 
وتقديمه إلى كال الجانبين، أو اللجوء إلى مجلس األمن الدولي أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، مشيراً 

  .لمتحدة تعهدت بدعم الجانب الفلسطيني إذا ما قرر اللجوء إلى المنظمة األمميةإلى أن الواليات ا
  

   مؤتمره حول السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينيةختتممركز الزيتونة ي .2
السياسة الخارجية "مؤتمر ، أن قاسم. قاسم سنقالً عن مراسلها  5/11/2010األخبار، بيروت، نشر 

  في فندق كراون بالزا الحمرا"مركز الزيتونة للدراسات"، الذي عقده "اه القضية الفلسطينيةاألوروبية تج
المؤتمرون يعرفون االتحاد األوروبي جيداً، ويعرفون كيف تُطبخ السياسات .  انتهى أمسفي بيروت

 في أوروبا فمعظمهم ممن عاشوا. األوروبية تجاه المنطقة العربية عموماً، والقضية الفلسطينية خصوصاً
ويعملون فيها وأسهموا بطريقة أو بأخرى في تكوين، أو باألحرى، في تأليب الرأي العام األوروبي على 

هكذا، وعلى مدى يومين شرح المؤتمرون سياسات االتحاد األوروبي، . سياسات حكوماته غير العادلة
االجتماعية واألسباب القانونية حللوا السياسات االقتصادية و. والطريقة التي يتخذ فيها القرار فيه

  .واألخالقية التي تحرك أصحاب القرار فيها
. المؤتمر انتهى أمس، لكن كل محور من المحاور التي تناولها كان يصلح ألن يكون مادة لمؤتمر خاص

 يستحق "الزيتونة"إذ بعكس المؤتمرات التي كانت تعقد على مدى أيام عدة بمضامين هزيلة، كان مؤتمر 
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 دقيقة، اختصر فيها تاريخ تكوين 20حيث لم تتعد فيه مداخلة المتحدث . يبقى يوماً أو يومين إضافيينأن 
  .الرأي العام في أوروبا منذ بدء الصراع مع الكيان الصهيوني

وأمس، في اليوم الثاني واألخير، اطلع الحضور على المواقف األوروبية من حركات المقاومة 
  . الموقف اإلسرائيلي من دور االتحاد األوروبي تجاه القضية الفلسطينيةالفلسطينية، إضافةً إلى

نهال الشهال، فضل شرح تفاصيل عمل المجتمع المدني في . أما في الجلسة المسائية، فقد كان للباحثة د
إذ إن معظم ناشطي السالم، الذين يتظاهرون . أوروبا، وهو عمل تنشط فيه منذ أكثر من عشر سنوات

 إزالة البيوت إلىواجز اإلسرائيلية، والذين يقفون أمام الجرافات اإلسرائيلية التي تسعى أمام الح
الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب "هكذا، حللت الشهال منسقة . الفلسطينية، منبعهم من هناك

نشر " بتهمة ، ما يعانيه الناشطون من تعسفات في فرنسا لدى عودتهم، إن من ناحية محاكمتهم"الفلسطيني
مؤكدة أن نشاط الحركة األوروبية لم يعد يقتصر . ، أو من ناحية اتهامهم بأنهم معادون للسامية"البغض

  . إطار أكثر تأثيراً واستمرارية وذلك من خالل حملة المقاطعةإلىعند اندالع األحداث بل تعداه 
الدم هو الذي "نية، وكيف أن ثم تحدث حسام شاكر عن تعاطي اإلعالم األوروبي مع القضية الفلسطي

، شارحاً أن الحصار لم يعد خبراً مهماً بالنسبة إلى الصحافة برغم عدد الضحايا الذين "يصنع الخبر
  .سقطوا بسببه، لكن حادثة يزهق فيها الدم تصبح خبراً مهماً

 تحويل ثم تاله طارق رمضان، أستاذ الدراسات اإلسالمية المعاصرة في أوكسفورد، فتحدث عن وجوب
 قضية إنسانية وإسالمية، وعن إشراك المسيحيين في القضية الفلسطينية كي ال إلىالقضية الفلسطينية 

من الرأي العام األوروبي أصبح مناصراً % 67يبدو الصراع أنه بين اليهودية واإلسالم، مؤكداً أن 
  .للقضية الفلسطينية

ضغط أوروبي على "سياسية مختلفة دعت إلى  أوساط ، أنعمان من 5/11/2010الغد، عمان، وأضافت 
الجانب اإلسرائيلي قانونياً وسياسياً واقتصادياً إللزامه باحترام قرارات الشرعية الدولية واالنسحاب غير 

وطالبت تلك األوساط، في ختام مؤتمر دولي أمس في  ".المشروط من األراضي الفلسطينية المحتلة
بتنظيم مركز الزيتونة للدراسات " ألوروبية تجاه القضية الفلسطينيةالسياسة الخارجية ا"بيروت بعنوان 

  ".يتحمل االتحاد األوروبي مسؤوليته تجاه عملية السالم"واالستشارات، بأن 
قيام االتحاد "وحثت وفود مثلت جامعة الدول العربية وسفراء دول عربية وأجنبية، وحركة حماس، على 

 عن قطاع غزة، وعدم تطبيق أي سياسات من شأنها زيادة معاناة األوروبي بدور فاعل في رفع الحصار
الضغط األوروبي على الجانب اإلسرائيلي إللزامه باحترام الحقوق "وأكدت ضرورة  ".الشعب الفلسطيني

المشروعة للشعب الفلسطيني، واحترام قرارات الشرعية الدولية، واالنسحاب غير المشروط من 
ة، وضمان حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، ووقف تهويد األراضي الفلسطينية المحتل

المراجعة النقدية للتجربة غير الناجحة لمسار عملية "ورأت ضرورة  ".القدس، وتفكيك المستوطنات
السالم، والتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية تحرير وعدالة وكرامة واستقالل، قبل أن تكون قضية 

  ".ضاع االقتصادية أو تحسين شروط االحتاللتحسين األو
رفع حركات المقاومة الفلسطينية من قوائم اإلرهاب، والنظر إليها باعتبارها حركات تحرر "ودعت إلى 

وطني، والتواصل اإليجابي معها، بما يحقق فهماً أفضل للواقع الفلسطيني، ودوراً أوروبياً أكثر فعالية 
عبية األوروبية وجهود العديد من السياسيين األوروبيين، والجالية العربية بالجهود الش"وأشادت  ".وعدالً

والمسلمة في أوروبا في دعم القضية الفلسطينية، وجهود مقاطعة الكيان اإلسرائيلي ومحاوالت كسر 
  ".بتنظيمها ومنهجتها"، مطالبة "الحصار عن قطاع غزة

وروبا لم تنجح في بناء دور مستقل تجاه القضية أ"واعتبر ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن 
الفلسطينية، والمقاومة على وجه الخصوص، ورضيت بلعب دور من يمأل فراغ الموقف األميركي، أو 

حيوية وأهمية الدور األوروبي في "وأكد  ".من يحاول إحداث بعض التوازن في محطات سياسية مختلفة
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 قدرة الواليات المتحدة على استعادة توازنها تجاه قضايا المنطقة، المنطقة، سنداً العتبارات تتمثل في عدم
وال سيما القضية الفلسطينية، والدور االقتصادي األوروبي على صعيد القضية الفلسطينية، وفشل عملية 
التسوية، ودور ومكانة المقاومة الفلسطينية على المستوى الوطني واإلقليمي واإلسالمي، واألفق اإليجابي 

  "تقبلها ودورها وتأثيرها خصوصاً في ظل انهيار التسويةلمس
تلعب أوروبا دوراً سياسياً فاعالً في عملية السالم، وعدم االكتفاء بدور "فيما طالبت أوراق المؤتمر بأن 

ما يجري حالياً عملية تفكيك لمقومات قيام دولة فلسطينية بدعوى محاربة "، محذرة من أن "الممول
  ".إلى اعتمادها على التمويل الخارجياإلرهاب، ما أدى 

المستقبل " أن ورصد بعضها االتجاهات اإلسرائيلية نحو الدور األوروبي في المنطقة مستقبالً، معتبراً
يظهر ضعف اإلرادة األوروبية في تقديم مبادرات سالم في المنطقة، وتراجع األولويات في األجندة 

 اإلسرائيلي، لصالح االهتمام بطرح مشاريع جانبية لها -عربي األوروبية من االهتمام بتسوية الصراع ال
  ".عالقة بالتسوية السياسية في المنطقة، ولكنها ال تدخل في هذا الموضوع بصورة مباشرة

بالحرب " إسرائيل"ازدياد التحريض ضد الجانب اإلسرائيلي واليهود في أوروبا، والذي تسميه "ولفت إلى 
  ".ئيلي، والتقليل من شرعية الكيان اإلسرائيلي وسياساتهالناعمة ضد الوجود اإلسرا

ال يمكن إعفاء الدول العربية والقوى الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه استغالل المصالح "غير أنه 
األوروبية في المنطقة العربية، وتوظيفها بشكل إيجابي للضغط على أوروبا لتحمل مسؤولية أكبر ولعب 

  ".الال في تسوية القضية الفلسطينيةدور أكثر فعالية واستق
 ورقة عمل متخصصة، موزعة على ست جلسات، بحثت محددات السياسة 18وناقش المؤتمر نحو 

الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعالقات األوروبية اإلسرائيلية، واستكشاف مدى 
ية الفلسطينية، وإمكانية استثماره فلسطينياً االختالف بين المواقف الشعبية والرسمية األوروبية من القض

  .وعربياً
 الخبير االقتصادي نصر عبد ، أنوسام متى نقالً عن مراسلها 5/11/2010السفير، بيروت، وأوردت 

لمؤتمر الذي نظمه مركز الزيتونة حول العالقات االقتصادية األوروبية لالكريم، يشير في ورقة قدمها 
، وفّر المجتمع الدولي مساعدات للفلسطينيين 1993 توقيع اتفاقية أوسلو عام الفلسطينية، إلى أنّه منذ

المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بهدفين أساسيين، األول إعانتهم في تحمل صعوبات الحياة 
أن تحت االحتالل، والثاني مساعدتهم في بناء مواردهم الخاصة لتشجيع التنمية المستدامة، الفتاً إلى 

الدول األوروبية كانت في طليعة الشركاء االقتصاديين مع الفلسطينيين خالل الفترة االنتقالية التي تلت 
لكنه يوضح أنّه بسبب الممارسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وموارده الحيوية، لم تأت .  أوسلو

ويل، كما لم تنفع اتفاقيات التعاون مليارات الدوالرات التي قدمت كمساعدات بأية نتيجة على المدى الط
ويقدر عبد .  والشراكة في أن توفّر للفلسطينيين آليات ومصادر التنمية المستدامة أو التطوير الذاتي

 مليار دوالر خالل الفترة الممتدة بين العامين 15 بحواليالكريم مجموع المساعدات الدولية للفلسطينيين 
 منها، بينما أسهمت فيها الواليات المتحدة بنحو %40وروبي نحو ، قدمت دول االتحاد األ2009 و1994

ويوضح عبد ). 2009-2001 (%30و) 2000-1994 (%8، والدول العربية بنسب تفاوتت بين 15%
 م على شكل قروض% 85الكريم أنمن المساعدات منحت للفلسطينيين على شكل هبات، أما الباقي فقد .

ساعدات استهدفت قطاع الخدمات اإلنتاجية وبناء القدرات المؤسساتية  من هذه الم%60ويشير إلى أن 
 على إعادة تأهيل البنى التحتية، بينها لم يتجاوز ما حول %22للسلطة الفلسطينية، فيما تم إنفاق 

أما بعد اندالع انتفاضة األقصى فقد تم تحويل النسب األكبر من التمويل . %9للقطاعات اإلنتاجية نسبة 
أما بالنسبة للترتيبات التجارية، . مساعدات الطارئة ودعم الموازنة على حساب األنشطة التنمويةإلى ال

فيرى عبد الكريم أن االتفاقات التي أبرمها االتحاد األوروبي مع السلطة الفلسطينية، ومن بينها االتفاقية 
، )2005(اسة الجوار األوروبي ، وخطة العمل المشتركة في إطار سي)1997(االنتقالية للتجارة والتعاون 
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فقد أعاقت تنفيذها األجواء األمنية والسياسية التي سادت في األراضي المحتلة، فضالً عن تحكم إسرائيل 
ويخلص عبد الكريم إلى أن التسهيالت األوروبية في المجال االقتصادي والتجاري لم . بحركة المعابر

إلى أنها خيبت آمال الفلسطينيين بعدما فشلت في تقوية تكن ذات تأثر وفعالية تعكس حجمها، مشيراً 
  .المجتمع الفلسطيني بما يمكنه من تحقيق استقالله وتحديد مصيره

في مؤتمر مركز الزيتونة قدمت ، إلى أنه بيروت من 4/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالموأشار 
، خلص "بي في تسوية القضية الفلسطينيةالمواقف الفلسطينية والعربية من الدور األورو" حول  عملورقة

فيها إلى أنه ال يمكن إعفاء الدول العربية والقوى الفلسطينية من مسؤولياتها تجاه استغالل المصالح 
األوروبية في المنطقة العربية، وتوظيفها بشكل إيجابي للضغط على أوروبا من أجل أن تتحمل مسؤولية 

  .واستقالالُ في المساهمة في تسوية القضية الفلسطينيةأكبر وأن يكون لها دور أكثر فعالية 
وقدمت أوراق " المواقف الشعبية األوروبية من القضية الفلسطينية"وفي الجلسة األخيرة للمؤتمر نوقشت 

دور اإلعالم " ، كما نوقش"حول تحوالت الرأي العام األوروبي والمواقف الشعبية تجاه القضية الفلسطينية
  ". السياسة الخارجية األوروبية من القضية الفلسطينيةاألوروبي في رسم

دور الجالية العربية واإلسالمية في أوروبا في التأثير على السياسة الخارجية "ولم يغفل المؤتمر 
، دعا فيها المواطنين األوروبيين ذوي األصول العربية المسلمة إلى "األوروبية تجاه القضية الفلسطينية

داخل المجتمعات المدنية، وعن طريق محاولة الحصول على صوت في : توياتالعمل على ثالثة مس
  .وسائل اإلعالم، واالنخراط أكثر في الساحة السياسية

  
  ال قيمة للسالح الفلسطيني في لبنان: "اللواء"عباس لـ  .3

نان  الوضع في لب"اللواء" لـ "أبو مازن" وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس : هيثم زعيتر-المنامة 
أن الفلسطينيين هم على الحياد في ما يجري في لبنان، ألننا ضيوف "، مؤكداً "وضع متفجر وصعب"بأنه 

  ·"على لبنان
على هامش زيارته المملكة البحرينية، " اللواء"جاءت خالل حوار سريع مع " أبو مازن"مواقف الرئيس 

  ·لته الخليجيةحيث التقى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في إطار جو
إن الوضع في لبنان متفجر وصعب، ورأيي وموقفي الذي وجهته الى األشقاء في لبنان، : "وقال عباس

أننا على الحياد وليس لنا عالقة في ما يجري في لبنان، ألننا أوالً وأخيراً ضيوف على لبنان، نريد أن 
اللبنانية والشعب اللبناني أي شيء، وال تنتهي ضيافتنا وأن نعود الى وطننا، لذلك ال نطلب من الحكومة 

نريد أن نتدخل في ما يجري على األرض اللبنانية على اإلطالق، كل ما نطالب به الحكومة اللبنانية هو 
أن تقدم للشعب الفلسطيني على األرض اللبنانية الدعم المدني، بمعنى أن تسمح للفلسطينيين أن يعملوا 

  ·"هم أن يعودوا الى وطنهمويعيشوا حياة كريمة حتى يتاح ل
ال قيمة للسالح الفلسطيني في لبنان جملة وتفصيالً وال قيمة لهذا السالح على األرض "واعتبر أن 

اللبنانية، ومن يدعي أنه يحتفظ بهذا السالح من أجل الوصول الى حق العودة، فهذه كلمة ال أساس لها 
الفلسطينية، وأبلغت الحكومة اللبنانية في أواخر من الصحة، هذه من أجل المتاجرة والتجارة بالقضية 

 أننا نعطيكم السالح في الوقت الذي تشاؤون، السالح المسؤولون عنه، ألن هناك سالحاً 2004العام 
خارج إطار مسؤوليتنا، يتبع تنظيمات تحمل السالح ألسبابها الخاصة، نحن ال عالقة لنا بها، قلنا 

خل أو خارج المخيمات هو تحت تصرف الحكومة اللبنانية، وأن تأخذه في للحكومة اللبنانية إن السالح دا
  ·"الوقت الذي تقرره

ان الفلسطينيين في لبنان يعيشون مأساة حقيقية بينما في البلدان األخرى التي يعيش فيها "ورأى عباس 
  ·"الفلسطينيون ال توجد مشاكل
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يع الدول العربية على ان توكل أمر في غزة، اتفقت جم" حماس"واوضح انه منذ ان حصل انقالب 
المصالحة الى مصر، التي انجزت بالفعل وثيقة سميت، وثيقة المصالحة الفلسطينية في االول من اكتوبر 

رفضت التوقيع عليها، وال زالت الى اآلن ترفض التوقيع عليها، وتدعي اننا نحن " حماس"، ولكن "2009
" حماس"هذه الوثيقة ومستعدون للذهاب للمصالحة، ولكن االميركي، ولكن نحن وقعنا " الفيتو"تحت 

مترددة حتى اآلن بالتوقيع عليها، على الرغم من ذلك هناك مساعٍ واتصاالت وحوار بيننا وبينهم، وكانت 
احدى جوالته في دمشق، وستكون جولة اخرى في التاسع من الجاري في دمشق من اجل محاولة 

 على حل، فبالتأكيد سنشكل حكومة وحدة وطنية من المستقلين تقوم الوصول الى حل معقول، اذا اتفقنا
  :بمهمتين

باالضافة الى الكثير من المؤسسات % 25 إعادة بناء غزة التي دمر بها خالل االجتياح االسرائيلي - 1
  ·والمدارس والمستشفيات وغيرها

  · التحضير إلنتخابات تشريعية ورئاسية- 2
لن نحتاج ألي غطاء من احد بشأن القرار "ة، شدد الرئيس الفلسطيني اننا وبشأن عملية السالم المتعثر

 اسالمية، ومن -الذي سنتخذه ونستطيع ان نفاوض لوحدنا، ولكن القضية الفلسطينية، هي قضية عربية 
  ·الواجب ان يطلع عليها الجميع، وهي تؤثر على كثير من الدول العربية

اسية، وسنستخدم كل االساليب السياسية، ولن نعود الى االنتفاضة االستمرار بالعملية السي"واكد عباس 
  ·"، ألنها دمرت االرض الفلسطينية بالكامل2000المسلحة كما حصل في العام 

  ·"واكد ان حق الالجئين، هو، حق فردي لكل فلسطيني، وأنا واحد من الالجئين ولست متنازالً عن حقي
اننا نتعامل مع الجمهوري او الديمقراطي سواسية، ومن يختاره  "وبشأن االنتخابات االميركية، اشار الى

  ·"الشعب االميركي نتعامل معه
  4/11/2010اللواء، بيروت، 

  
  والسلطة تعتبر األمر تحكما وتضييقا..  تقلص امتيازات المسؤولين الفلسطينيين"إسرائيل" .4

إسرائيل قررت سحب بعض ن ، أ كفاح زبون،رام اهللا  من 5/11/2010الشرق األوسط، لندن،  ذكرت
، إثر »المهمين«االمتيازات التي كانت ممنوحة لمسؤولي السلطة الفلسطينية المصنفين على قائمة 

  .التوترات األخيرة بين الجانبين التي سببتها خالفات حادة حول شروط العودة إلى المفاوضات المباشرة
، منعت )الشرقية(ن حضور احتفال في القدس وبعد أيام من منع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض م

سلطات المعابر اإلسرائيلية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس وفد المفاوضات السابق، أحمد 
  .من العبور بسيارته الخاصة إلى األردن كما جرت العادة) أبو عالء(قريع 

 الممنوحة للشخصيات الكبرى في السلطة وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه تقرر تقليص بعض التسهيالت
الفلسطينية بمن فيهم محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمسؤول األمني السابق أيضا، بما 

  .يشمل منع عبورهم بالسيارات الخاصة إلى األردن عن طريق جسر اللنبي
س وزرائه سالم فياض فقط وحسب اإلذاعة، فإنه سيسمح من اآلن فصاعدا للرئيس الفلسطيني ورئي

  .باالنتقال إلى األردن بسياراتيهما الخاصة
وفوجئ أبو عالء أول من أمس، بالجنود على جسر اللنبي يخبرونه بأن عليه المرور عبر المسار 
العادي، أي عبر الحافالت وليس عبر ممر الشخصيات المهمة، وهو ما أغضبه، فعاد إلى منزله بعد أن 

. »ليس من حق االحتالل اإلسرائيلي، أن يحدد كيفية تحرك الفلسطينيين«معلقا إنه وقال . رفض المرور
  .ونفى قريع علمه بقرار منع الشخصيات الفلسطينية من السفر إلى األردن في سياراتهم الشخصية

وقال مكتب منسق األعمال اإلسرائيلي في الضفة إن الغرض من هذا اإلجراء هو التعامل بصورة موحدة 
  .شخصيات الفلسطينية الكبرى في كل ما يتعلق بإجراءات المرور في الجسرمع ال
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اإلسرائيلية أمس، أن تصريحات » يديعوت أحرونوت«وتعتقد مصادر فلسطينية حسب ما قالت صحيفة 
رئيس طاقم المفاوضين الفلسطينيين سابقا، أحمد قريع، بشأن إمكانية إطالق المقاومة ضد إسرائيل، كانت 

لكن نقل عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إنهم تلقوا .  سعي إسرائيل إلى معاقبتهالسبب وراء
رسائل مماثلة من إسرائيل، بأن األخيرة قررت وقف االمتيازات التي كانوا يتمتعون بها بموجب اتفاقية 

  .أوسلو
ة هذه تهدف إلى التحكم وقال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، إن الخطوات اإلسرائيلي

  .في نشاطات السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها والتضييق عليهم
غسان ،  أن محمد ابراهيم والوكاالتنقالً عن مراسلها رام اهللا من   5/11/2010البيان، دبي، وأضافت 

الرسمية »صوت فلسطين«الخطيب مدير المركز اإلعالمي الحكومي للسلطة اتهم في تصريحات إلذاعة
إسرائيل بتصعيد إجراءات التقييد على كافة المستويات بحق الشعب الفلسطيني وسلطته بما فيهم كبار 

  .المسئولين
وشدد الخطيب على حق الشعب الفلسطيني الشامل بحرية التنقل والحركة، عادا أن إجراءات إلضافة 

  .»مجتمع الدولي وضع حد لهاتحمل تداعيات خطيرة ويجب على ال«المزيد من القيود والتشديد 
وذكر أن سلسلة من الترتيبات المتفق عليها مسبقا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بشأن تنقل 

في سياق التصعيد اإلسرائيلي «المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية تراجعت عنها إسرائيل مؤخرا 
  .»لتضيق الخناق على الفلسطينيين

مـسؤول   أن    ،وليـد عـوض    نقالً عن مراسلها     رام اهللا  من 5/11/2010بي، لندن،    القدس العر  وقالت
قرار السلطات االسرائيلية االخير بمنع مرور احمـد        ' القدس العربي 'فلسطيني رفيع ارجع في حديث مع       

هو ومسؤولين فلسطينيين من الضفة الغربية لالردن من خالل معبر الكرامة بسياراتهم            ' ابو العالء 'قريع  
مماحكـات  'لخاصة، واقتصار االمر فقط على الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض لــ               ا

  .'داخلية
التي حاولت االستفسار عن القرار ' القدس العربي'وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ 

  .'ةاعتقد ان من طلب من االسرائيليين تطبيق هذا القرار جهة فلسطيني'االسرائيلي المفاجئ 
من يستطيع التواصل مع االسرائيليين 'ورفض المسؤول الحديث بشكل مباشر عن تلك الجهة، لكنه قال 

  .'المماحكات الفلسطينية الفلسطينية'، حيث قال ان االمر يأتي في اطار 'هو من يسأل عن االمر
ئيس عباس فان قرار منع تنقل المسؤولين الفلسطينيين دون الر' القدس العربي'وبحسب ما علمت 

والدكتور فياض، طال الى جانب قريع كال من محمد دحالن عضو اللجنة المركزية، وعضو المجلس 
التشريعي، وكذلك اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية السابق، ووزير الداخلية السابق، حيث كان 

ي الضفة الغربية هؤالء االشخاص هم من يملكون موافقة على تنقالتهم بسياراتهم الخاصة بين اراض
  .واالردن من خالل معبر الكرامة الواقع على حدود المنطقتين

التي تمنحها السلطات االسرائيلية لعدد من مسؤولي السلطة ' VIP'واكد المسؤول الفلسطيني ان بطاقة الـ
لسطينية ، واكد ان االتفاقيات بين السلطة الف'استحقاقا فلسطينيا وليست منة اسرائيلية'الفلسطينية تعد 

  .واسرائيل تنص على ذلك
من عضوي اللجنة المركزية عباس ' VIP'وذكر ان السلطات االسرائيلية سحبت قبل اشهر بطاقات الـ

تمنح حاملها وفق االتفاقيات تسهيالت على ' VIP'واوضح ان بطاقة الـ  .زكي وتوفيق الطيراوي
  .المعابر والحواجز
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ة يدلل علـى ان األجهـزة األمنيـة مجـرد وكيـل امنـي               رفض عباس للشراكة األمني   : يحيى موسى  .5
  "إسرائيل"لـ

اعتبر الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية والقيادي البارز في الحركة أن : غزة
رفض عباس مبدأ الشراكة األمنية يدلل على أن كل ما يعني أبو مازن هو أن تكون األجهزة األمنية 

يل، وهذا يشكل خرقا واضحا وكبيرا لما جاء في الورقة المصرية التي يطالب مجرد وكيل أمني إلسرائ
  .عباس حماس بالتوقيع عليها

، قال موسى إن تصريحات عباس تدلل بما ال يقبل مجاال للشك أنه »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ
رائيل والسلطة يرفض إحداث أي تغيير في الواقع الحالي الذي يتواصل فيه التعاون األمني بين إس

  .الفلسطينية ويستمر فيه تعقب المقاومين وسجنهم والتنكيل بهم
وأوضح موسى أن جميع الفصائل الفلسطينية أجمعت في حوارات القاهرة السابقة على رفض التعاون 
األمني مع إسرائيل وأكدت وجوب اعتماد عقيدة أمنية جديدة تقوم على الحفاظ على أمن المواطن 

واستهجن موسى اتهام عباس إيران بعرقلة عملية التسوية، معتبرا أن هذه . يس االحتاللالفلسطيني ول
إن «: ، متسائال»جزء من المنظومة األميركية اإلسرائيلية في المنطقة«التصريحات تدلل على أن عباس 

لة عملية كان العالم باستثناء أميركا يجمع على أن الحكومة اليمينية في إسرائيل هي المسؤولة عن عرق
  .»التسوية، فكيف يتطوع عباس التهام من يقدم العون للشعب الفلسطيني

من الذي يواصل االستيطان والتهويد ويطالب باالعتراف بيهودية الدولة، «: وواصل تساؤالته مستهجنا
واعتبر موسى أن تصريحات عباس . »ومن الذي يوفر الغطاء للمستوطنين للمس بالمواطنين الفلسطينيين

لل على أن القضية الوطنية وتحقيق االستقالل ال تشكل جزءا من اهتماماته، متسائال عن الدوافع التي تد
  .»تبرئة االحتالل على وجه الخصوص«تدفعه لـ

غير مؤتمن على القضية «وشدد موسى على أن تصريحات عباس تدلل بما ال يدع مجاال للشك على أنه 
، مطالبا حركة »ب الفلسطيني، ما دام يتطوع ليكون بوقا لالحتاللالوطنية وليس أهال للتفاوض باسم الشع

هذا النمط من «فتح بتصويب مسارها واتخاذ موقف واضح وصريح من مواقف عباس، معتبرا أن 
واستدرك . »الزعامات المسؤول عن تدهور مكانة حركة فتح بوصفها إحدى حركات التحرر الوطني

يحات الخطيرة التي صدرت عن عباس، فإنه يتوجب االنتظار موسى قائال إنه على الرغم من التصر
حتى التئام حوار دمشق المقبل واالستماع لما لدى ممثلي حركة فتح، مشددا على أن حركته ستكون 

  .ملتزمة بما جاء في الورقة المصرية باإلضافة للتفاهمات الداخلية التي ستتوصل إليها مع حركة فتح
  

  5/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  مريكا وقتا اضافيا لمحاولة استئناف المحادثاتأ يمهلون الفلسطينيون: عريقات .6
 قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يوم الخمـيس إن الفلـسطينيين             :)رويترز (- واشنطن

يل سيمنحون الواليات المتحدة عدة اسابيع أخرى لمحاولة استئناف محادثات السالم المباشرة مـع اسـرائ              
وقـال عريقـات إن قـرار        .لكن لن يتنازلوا عن مطلبهم االساسي وقف النشاط االستيطاني االسرائيلي         

الجامعة العربية يوم التاسع من اكتوبر تشرين االول الذي منح الواليات المتحدة شـهرا القنـاع رئـيس                  
طلب االساسـي سـيبقى   الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف االستيطان يمكن تركه ينقضي لكن الم   

  .دون تغيير
وقال عريقات للصحفيين بعد االجتماع مع المبعوث االمريكي للسالم في الشرق االوسط جورج ميتـشل               

  ."يقولون ان الجهود قد تحتاج اسبوعين او ثالثة اسابيع اخرى"في واشنطن 
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وقال ." عين االخرين اذا احتاج االمريكيون اسبوعين اخرين يمكنهم الحصول على هذين االسبو         "واضاف  
ننتظر لنسمع من االمريكيين وال يوجد سبب لعقد لجنة المتابعة العربية قبل ان نسمع ما يعرضه                "عريقات  

ال . المـستوطنات او الـسالم    .. االختيار يرجع له  "واضاف  ." المفتاح بيدي نتنياهو  "وتابع   ."االمريكيون
  ."يمكن ان يحصل على االثنين

صاح عما اذا كان يعتقد ان الوقت االضافي سيكون كافيا القناع نتنياهو بوقـف              وامتنع عريقات عن االف   
المستوطنات التي هددت بتخريب المحادثات المباشرة التي بدأت تحت رعاية الواليـات المتحـدة فـي                

  .سبتمبر ايلول
لى اساس  وقال عريقات ان الفلسطينيين ما زالوا يركزون على المحادثات المباشرة كوسيلة لتحقيق حل ع             

واستدرك بقوله ان القيادة الفلسطينية تدرس ايضا خيارات اخرى منهـا دعـوة الواليـات                .قيام دولتين 
اتمنى اال تعارضنا الواليات المتحـدة      "وقال عريقات    .المتحدة واالمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية     

ولم يحدد عريقات اطـارا      ."ناالمريكية حين نذهب الى مجلس االمن لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطي          
زمنيا لهذا التحرك المحتمل الذي قالت وزارة الخارجية االمريكية يوم الخميس انه سيكون تعقيـدا غيـر                 

  .مرغوب فيه
  5/11/2010وكالة رويترز، 

  
  محافظ بيت لحم يستقبل وفدا من المستوطنين في الضفة بحراسة األمن الفلسطيني ":يديعوت" .7

االسرائيلية في عددها ' يديعوت احرونوت'قالت صحيفة : من زهير اندراوس' عربيالقدس ال'الناصرة ـ 
الصادر امس ان محافظ مدينة بيت لحم المحتلة، عبد الفتاح حمايل، استقبل بمكتبه وفدا غير مسبوق 
مؤلفا من ثالثة مستوطنين، يسكنون في مستوطنات اسرائيلية في ما يسمى اسرائيليا بمستوطنات غوش 

  .يون، في الضفة الغربية المحتلةعتص
، وصلوا الى )ارض السالم(وجاء ايضا ان المستوطنين وهم اعضاء في جمعية تُطلق على نفسها اسم 

مبنى المحافظة بالمدينة تحت حراسة مشددة من قبل قوات االمن التابعة لالجهزة الفلسطينية، وعقدوا 
  .ر ساعاتاجتماعات مع كبار المسؤولين في المحافظة على مدا

وزادت الصحيفة قائلة ان سيارات المستوطنين، التي وصلت الى المدينة، كانت تحرس من قبل سيارات 
االمن الفلسطينية العلنية والسرية، الفتةً الى ان حمايل، كان في السابق وزيرا في السلطة الفلسطينية 

ينتشيك، من قادة جمعية ارض ونقلت الصحيفة عن المدعو ناحوم ب.  عاما18وقضى في سجون االحتالل 
السالم، مستوطنون يصنعون السالم، قوله ان الهدف من هذه الزيارة واالجتماعات هو تشجيع من اسماها 
بالقوى المعتدلة في الساحة الفلسطينية، مشددا على ان للطرفين مستقبال مشتركا، ورافق بينتشيك، الذي 

غير القانونية اثنين من الحاخامات في الضفة الغربية، حيث يسكن في بؤرة استيطانية، تُسمى اسرائيليا ب
 شدد الثالثة على ان السالم بين المستوطنين والفلسطينيين يبدأ من االسفل، واشارت الصحيفة الى ان
الطرفين قررا تنظيم المظاهرات المشتركة ضد جدار العزل العنصري في منطقة قرية ولوجة، وانّه منذ 

  .قام الصلوات المشتركة لليهود وللمسلمين وهي صالة استسقاء لطلب االمطاراليوم الجمعة ستُ
وبحسب المصادر الفلسطينية، فان الزيارة هي لوفد ترأسه الحاخام مناحيم فرومان واعضاء مؤسسة 

التي ترفض االحتالل وتناصر الفلسطينيين والعيش معهم حياة مشتركة حتى في اراضي ) ارض السالم(
  .ية وتحت الدولة الفلسطينية وقوانينها وانظمتهاالضفة الغرب

وتابعت الصحيفة العبرية قائلة ان المشهد كان غير عادي، فقد شوهدت في شوارع بيت لحم ثالثة جيبات 
عسكرية اسرائيلية مجهزة بالمعدات وفيها قائد المنطقة الوسطى وكبار ضباط مركز قيادته يجوبون 

سكرية تابعة لالمن الفلسطيني، واستقل تلك المركبات افراد من قوى شوارع المدينة بمرافقة مركبات ع
  ).كالشينكوف(االمن الفلسطيني يعتمرون الخوذ العسكرية ويحملون بنادق 
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وزادت ان مسؤولين فلسطينيين اكدوا على ان الجولة المشتركة اجريت في اطار التنسيق االمني بين 
الفلسطينية من اجل مساعدة قائد المنطقة الجديد في التعرف على الجيش االسرائيلي وبين االجهزة االمنية 

  .المنطقة
عالوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين امنيين اسرائيليين قولهم ان التعاون والتنسيق 
االمني مع اجهزة االمن الفلسطينية يجري على قدم وساق وبأفضل المستويات وبشكل غير مسبوق، على 

  .همحد تعبير
  5/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  لالستقالة بعدما تمخض مشروع الدولة عن بلديةالسلطة حزب التحرير في فلسطين يدعو  .8

دعا حزب التحرير االسالمي في فلسطين الخميس القيادة الفلسطينية لالستقالة  :  وليد عوض-رام اهللا 
 1993ه بين منظمة التحرير واسرائيل عام بشكل جماعي بعد ان ثبت فشل اتفاق اوسلو الذي تم توقيع

بهدف الوصول للدولة الفلسطينية التي تمخضت عنها سلطة تقوم بدور البلدية التي تقدم الخدمات في 
  .االراضي الفلسطينية وبال سيادة على االرض

ير قادة منظمة التحر'وطالب الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين 
أن يقدموا استقاالت جماعية من العمل السياسي، وأن يعترفوا أمام األمة أنهم قد خذلوا القضية، لعل 

  .'مواجهة ساعة الحقيقة هذه تخفف من عقابهم في اآلخرة ومن خزيهم في الدنيا
الخميس على ان المشاركين في المسيرة ' القدس العربي'وشدد الجعبري في بيان صحافي ارسل لـ

قادة هذه المسيرة السلمية قد أجرموا بحق 'ية مع اسرائيل اجرموا بحق القضية الفلسطينية، وقال السلم
  .'قضية فلسطين، وأن القضية قد أسندت من قبل األنظمة العربية لمن فرط فيها

  5/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  الحة الدواليب ويبدو أنه يسعى إلفشال لقاء المصفي العصي عباس يضع: حماس .9
اتهمت  حركة حماس، أن غزة رائد الفي نقال عن مراسلها من 5/11/2010الخليج، الشارقة، نشرت 

المقرر عقده في التاسع من " استباقية إلفشال لقاء المصالحة"الرئيس محمود عباس، بإطالق مواقف 
ات ومواقف وقال القيادي في الحركة أيمن طه إن عباس عبر إطالق تصريح. الشهر الحالي في دمشق 

يضع العصي في الدواليب ويبدو أنه يسعى إلفشال لقاء المصالحة الذي من "لقضايا الحوار " استباقية"
تترك الملف " حماس"وأشار طه في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن " . المفترض انتظار نتائجه

  .المقبل في لقاء المصالحة المقرر الثالثاء " فتح"األمني لمجريات البحث والحوار مع 
في حركة حماس الدكتور إسماعيل من غزة أن القيادي  4/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر 

  .أن رفض محمود عباس اقتسام األمن دليل على أنه غير جاد بالمصالحةأكد رضوان 
عباس يضع : من السعودية" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال رضوان في تصريح خاص أدلي به لـ

إذا لم يكن األمن هو البوابة : صا في دواليب المصالحة ويستبق اللقاء المزمع عقده في دمشق، مضيفاالع
لحل اإلشكاليات التي تقف عقبة في طريق الوفاق الوطني، فان هذا ال يبشر بخير ويضع المصالحة على 

  .المحك
 األكبر في مجال الحديث عن يبدو أن الملف األمني والضغوط األمريكية والصهيونية هي العقبة: وتابع

  .تفاهمات الوحدة
إن كل شيء يمكن أن يكون خاضعاً للقسمة، "وكان عباس قال خالل مقابلة مع جريدة األنباء الكويتية 

المجلس التشريعي، الحكومة، إال األمن فال يمكن إال أن يكون بيد واحدة، ومرجعية واحدة، وقيادة 
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من في غزة والضفة فهي غير مقبولة إطالقا، وفي حال طرحت أما قصة اقتسام األ"، وأضاف "واحدة
  ".حماس ذلك فلن نقبل به أبدا

  
  

   حساس للغايةاألمنيالملف و.. المصالحة ال تزال بعيدة بعض الشيء: الرشق .10
قال عزت الرشق العضو في المكتب السياسي لحركة حماس ان المحادثات : خالد يعقوب عويس - دمشق

قبل بشأن التعاون االمني مع حركة فتح المنافسة قد تضيق االنقسامات الفلسطينية المقررة االسبوع الم
وأضاف ان المحادثات المقررة في العاصمة  .لكنه رأى أن المصالحة ال تزال بعيدة بعض الشيء

السورية دمشق يوم الثالثاء التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ستغطي الملف االمني الحساس للغاية واعادة 
بيننا وبين االخوة " وأضاف الرشق في مقابلة مع رويترز ان نجاح المفاوضات القادمة  .ناء جهاز االمنب

  .يتوقف على وجود ارادة وطنية فلسطينية مستقلة بعيدا عن الشروط االسرائيلية" في حركة فتح
الضفة الغربية وقال الرشق ان حماس راغبة في تأسيس لجنة أمنية عليا تراقب السياسات االمنية في 

واضاف الرشق ان حماس تأمل ان تكون  .وقطاع غزة على ان يلي ذلك اعادة هيكلة جهاز االمن
قضية "وتابع الرشق ان  .المرحلة القادمة مرحلة لفتح الباب أمام انهاء االنقسام وتوقيع اتفاق مصالحة

يتضمن " سي وطني متفق عليهالمصالحة تحتاج الى جهد اخر من أجل االتفاق والتوافق على برنامج سيا
 إسرائيلوقال ان المحادثات مع  .موقفا مشتركا بشأن المحادثات مع اسرائيل والتي تعارضها حماس

  .قسمت الشعب الفلسطيني وان حماس قالت منذ البداية انها بال طائل ولن تؤدي الى شيء
  4/11/2010وكالة رويترز لألنباء، 

  
  سيكون بالتوافق ورضى الجميعبناء األجهزة األمنية : البردويل .11

حماس، أن بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون  أكد قيادي في حركة: غزة
بالتوافق ورضي جميع األطراف، مشيراً إلى أن هذا األمر يحتاج إلى إرادة قوية وجهد كبير ومتابعة 

  .تامة
المركز " المكتب اإلعالمي للحركة، وتلقى وقال الدكتور صالح البردويل، في تصريح صحفي وزعه

حماس ذاهبة بقلب مفتوح وإرادة قوية للقاء المصالحة بدمشق، لتحقيق  ":نسخة منه" الفلسطيني لإلعالم
الشراكة السياسية الكاملة، وتوحيد الشعب الفلسطيني معنوياً وجغرافياً وسياسياً لمواجهة مخططات 

 تمضي بقوة وجرأة لتحقيق المصالحة، رغم علمنا بالصعوبات التي ، داعياً حركة فتح إلى أن"االحتالل
  .تواجهها والضغوطات التي تتعرض لها من قبل االحتالل والقيادة المتنفذة في فتح

جزء ال يتجرأ مع االتفاق، وهو قضيتنا الوحيدة "على أن الملف األمني هو " حماس"وشددت القيادي في 
وضحةً أنه قد جرى التوافق على بناء األجهزة األمنية بالتوافق ، م"في الحوار الذي سيدور بدمشق

  .وبالشكل الذي يرضي جميع األطراف ويخدم المصالحة الوطنية
ال وقت للتردد في موضوع المصالحة وتوحيد الشعب، فاالحتالل يسابق الزمن في تهويد : "وأضاف

والوسائل، والبد من التوحد في وجه المقدسات ويسعى جاهداً إلذابة الحقوق الفلسطينية بكل الطرق 
  ".االحتالل ومخططاته

  4/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،     
  

   قانون مالحقة مجرمي الحربلتعديلحماس تنتقد مسعى بريطانيا  .12
ان رغبة بريطانيا في تعديل قانون يسمح بمالحقة اجانب على  حماس  اعتبرت حركة: أ ف ب-دمشق 

، داعية الحكومة البريطانية »خضوع للضغوط الصهيونية«ب جرائم حرب، هو اراضيها متهمين بارتكا
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اننا نندد بمسعى الحكومة البريطانية لتقييد «وقالت الحركة في بيان  .الى اعادة النظر في توجهاتها
عمل «، معتبرة انه »وتحجيم صالحيات القضاء البريطاني في مالحقة مجرمي الحرب على أراضيها

  .»جرمي الحرب الصهاينة الذين ينتهكون القوانين واألعراف الدولية في فلسطين المحتلةمفصل لحماية م
هذا التوجه للحكومة البريطانية يعد خضوعاً للضغوط الصهيونية وتناقضاً مع «واعتبرت الحركة ان 

ياسة المواقف البريطانية الداعية لحماية حقوق اإلنسان ومحاكمة مجرمي الحرب ودليالً واضحاً على س
الحكومة البريطانية » حماس«ودعت حركة  .»المعايير المزدوجة عندما يتعلق األمر بالكيان الصهيوني

بالتزام المواثيق واألعراف الدولية المطالبة بمالحقة «، مطالبة اياها »اعادة النظر في توجهاتها«الى 
  .»مجرمي الحرب

  5/11/2010الحياة، لندن، 
  

   األجهزة األمنية بشرط أن تكون بعيدة عن الحزبيةبناءة  أهمية إعادتؤكد" الشعبية" .13
أكد جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على أهمية إعادة بناء األجهزة األمنية  :غزة

": المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال في تصريح خاص لـ .الفلسطينية بشرط أن تكون بعيدة عن الحزبية
من في يد واحدة، ولكن من هي، وكيف يكون ذلك، فهذا أمر البد أن يطبق بشكل نعم يجب أن يكون األ"

وذلك رداً على تصريحات محمود عباس  بأن األمن يجب أن يبقى بيٍد ". بعيداً عن الفئوية والتقاسم
  .واحدة

لشعب ودعا إلى تشكيل هيئة من المهنيين ليقوموا بإعادة بناء األجهزة األمنية بشكل يؤمن الدفاع عن ا
ضرورة عدم الخوض في التقاسيم والحسابات إلنهاء االنقسام "الفلسطيني ويضمن حقوقه، مشدداً على 
  ".والعودة إلى المصالحة والصف الفلسطيني

  4/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

   استشاري يضم رموز وقادة سابقينمجلسشرعنا بتشكيل : فتحقيادي في  .14
، في تشكيل مجلس استشاري لها، يضم رموز كبار "فتح"لوطني الفلسطيني شرعت حركة التحرير ا: غزة

من قادتها السابقين، في خطوة تسعى الحركة من خاللها للحفاظ على وحدتها في مواجهة الضغوط 
  .  الداخلية والخارجية

لس إن المج": "قدس برس"وقال مفوض العالقات الوطنية في الحركة الدكتور صالح أبو ختلة لوكالة 
أن "مضيفا ".  من أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري السابقين للحركة51االستشاري سيضم 

المجلس سيجتمع مرة كل أربعة شهور بشكل دوري، وسيكون من اختصاصاته بحث قضايا داخلية، 
ات وسياسية في الحركة، تحددها اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، للحركة من أجل الخروج بتوصي

  ".باتجاه تطوير أداء الحركة العام من دون أن يحمل صالحيات تنفيذية
وتوحيد أطرها القيادية " فتح"وأكد أبو ختلة أن هكذا خطوة من شأنها مواصلة النهوض بأوضاع حركة 

خصوصاً أن المجلس سيحمل صفة استمرار إعطاء دور للقيادات التاريخية للحركة، موضحا أن اللجنة 
وجهت الدعوة إلى عدد من القيادات التاريخية للحركة لالنضمام للمجلس " فتح"ركة المركزية لح

  .االستشاري أمثال فاروق القدومي، وهاني الحسن، وأحمد قريع، ومحمد جهاد، ونبيل عمرو وآخرين
أن تشكيل المجلس االستشاري يأتي تنفيذا لقرارات المؤتمر العام السادس " فتح"وأوضح القيادي في 

  .من العام الماضي في بيت لحم بالضفة الغربية) أغسطس(كة  الذي عقد في آب للحر
هؤالء الرموز هم من "وقد نفى أبو ختلة رفض بعض القيادات المشاركة في المجلس االستشاري، وقال 

  ."على مدار عقود طويلة ولهم باع طويل في النضال" فتح"حملوا لواء حركة 
  4/11/2010قدس برس، 
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   مناسك الحج ألداء حماس تغادر غزة قيادات من .15

غادرت أمس األول دفعة من حجاج القطاع عبر معبر رفح البري متوجهة إلى : محمد األسطل –غزة 
مطار العريش المصري ومنه إلى مطار جدة في المملكة العربية السعودية، بينما ينتظر مغادرة بقية 

   .ةالحجاج حتى يوم األربعاء القادم على أفواج متتالي
على رأسهم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي وعدد " حماس"وضم الفوج األول قيادات في حركة 

من نواب الحركة، إضافة إلى ناطقيها الثالثة إسماعيل رضوان وفوزي برهوم وسامي أبو زهري، رغم 
  .وديةأن مصر أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح بعبور برهوم وأبو زهري أراضيها إلى السع

  4/11/2010، )األراضي المحتلة(القدس 
  

  والمنطقة كلها" إسرائيل" في اتفاق سالم يسهم في أمن  ترغب"إسرائيل":  يلتقي سليماننتنياهو .16
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم لدى استقباله وزير المخابرات المصري 

 اتفاق سالم مع الفلسطينيين من شأنه ان يساهم في الحفاظ على عمر سليمان إن اسرائيل رغبة في انجاز
  . امن دولة اسرائيل والمنطقة برمتها

وبحث نتنياهو وسليمان، حسب اإلذاعة اإلسرائيلية، ايضا قضايا اقليمية في مقدمتها البرنامج النووي 
  . االيراي والسياح األمني الذي تنوي اسرائيل اقامته على الحدود مع مصر

ضر اللقاء السكرتير العسكري لنتنياهو ومستشاره لشؤون االمن القومي ورئيس الطاقم االسرائيلي وح
  . المفاوض مع الفلسطينيين

كما استقبل الرئيس اإلسرائلي شمعون بيرس فيما بعد اللواء سليمان وشكره على الجهود التي يبذلها 
 عملية السالم ومنع نشوب حرب في الرئيس المصري حسني مبارك منذ عشرات السنين سعيا لدفع

  .المنطقة
نحن نحترمه باعتباره مؤيدا مخلصا وقويا القرار السالم بيننا وبين "وقال باراك متحدثا عن سليمان 

  ."الفلسطينيين وتشجيع السالم في المنطقة
  4/11/2010، 48موقع عرب

  
  لذرية على الخليج بعد امتالكها القنبلة اسيطرتهاايران ستفرض : ليبرمان .17

كرر وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان تحذيرات اسرائيل من امتالك الجمهورية : يافا
اإلسالمية اإليرانية للسالح النووي ، ومدعيا أنها تشكل تهديدا على األمن واالستقرار اإلقليمي في منطقة 

  .الشرق األوسط كله
 نظيره البريطاني وليام هيج الذي يزور اسرائيل ، عن ليبرمان قوله خالل لقائه" هآرتس"ونقلت صحيفة 

انه في حال امتلكت إيران ترسانة وسالحا نوويا ، فستكون الخطوة القادمة لها ، تنفيذ مخطط للسيطرة 
على منطقة الخليج العربي ، مثلما حاول الرئيس العراقي األسبق صدام حسين أن يفعل سابقا ، وإنها 

إيران "وأضاف ليبرمان ". عودي ، وفرض سيطرتها على دول الخليج جميعاستعمل على إسقاط الحكم الس
  ".تهديد حقيقي لالستقرار والسالم في العالم بأكمله وليس فقط إلسرائيل

وتطرق ليبرمان خالل مباحثاته مع هيج إلى قضية مذكرات االعتقال الدولية التي صدرت ضد عدد من 
منهم إللغاء سفرهم إلى لندن ودول أخرى خوفًا من االعتقال ، المسؤولين اإلسرائيليين واضطر عدد آخر 

  ".مشيرا إلى أن هذا األمر يمس إسرائيل حاليا ومن شأنه أن يمس دوالً ديمقراطية أخرى في المستقبل
  5/11/2010، الدستور، عمان
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  " أهبل" من نعته بأنه باالهانةايهود باراك يشعر  .18
السياسة االسرائيلية وطلقة مؤلمة تعلن عن بدء حملة لالطاحة يصفها البعض بأنها لحظة فارقة في 

  .بوزير األمن ايهود باراك من زعامة حزب العمل
فقد وصف يوم االربعاء خصم سياسي لباراك من داخل حزبه على شاشات التلفزيون وزير الدفاع بأنه 

  ".أهبل"
من المواقع ليس من بينها من يتلقى وقال باراك لإلذاعة اإلسرائيلية اليوم الخميس انه شغل الكثير 

  ."ال أعتقد أن هذا أسلوب الئق بالنقاش العام"اللكمات دون دفاع واستطرد 
لكن االهانة التي جاءت من عوفير عيني من حزب العمل الذي يشغل أيضا منصب رئيس النقابة العمالية 

سيون بأنها ضربة أولى تم  هستدروت طغت على االنباء ووصفها معلقون سيا-الرئيسية في اسرائيل 
  .االعداد لها بعناية في معركة على زعامة حزب العمل

من االن فصاعدا يعمل وزير الدفاع في وقت "وقال الكاتب الصحفي يوسي فيرتر في صحيفة هاارتس 
زادت أو نقصت بعد ذلك سيتعين عليه أن يتنحى جانبا .. سنة أخرى. ساعته الرملية تتحرك... مستقطع
  ."تم تنحيتهأو أن ت

  .وتظهر استطالعات الرأي أن حزب العمل ليس في حالة جيدة وانه يعاني من تراجع مستمر في الشعبية
وأعلن اثنان من الوزراء من حزب العمل ترشحهما لمنافسة باراك في انتخابات داخلية لم يحدد موعدها 

  .نازالت للفلسطينيين لتحقيق سالمويتهمه أعضاء الحزب باالخفاق في الضغط على نتنياهو لتقديم ت. بعد
واستغل عيني اعتراف زوجة باراك مؤخرا بأنها وظفت فلبينية بشكل غير مشروع للخدمة في المنزل 

  .ليشن عليه الهجوم
  لماذا تجلب فلبينية؟.. انت وزير بالحكومة"وتساءل عيني في القناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي قائال 

مستخدما الكلمة العربية التي توقع البعض أن تكون الكلمة التي سيستغلها "  ذلكالبد أنك أهبل لتفعل"
  .خصوم باراك في أي انتخابات مقبلة

يمكن قول أشياء كثيرة عن ايهود "وقال وايزمان شيري وهو أحد الحلفاء السياسيين لباراك لراديو الجيش 
  "باراك لكن هل يمكن وصفه بأنه أهبل؟

ووضعته في صدر " عملية أهبل"ف االسرائيلية واسعة االنتشار مصطلح وابتكرت صحيفة معاري
  .صفحاتها

واجتمعت اراء المعلقين السياسيين على أن ايني وبنيامين بن اليعازر وهو وزير سابق للدفاع وخصم 
  .لباراك اتحدا لالطاحة به

ب العمل لكنه لم يذكر وقال بن اليعازر يوم األربعاء انه يفضل أن يتولى مرشح من الخارج قيادة حز
  .أسماء

وقال حانان كريستال وهو معلق سياسيباإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان جابي اشكينازي رئيس االركان 
  .ربما ينافس باراك أيضا اذا قرر االنضمام لحزب العمل عندما يترك الجيش في أوائل العام المقبل

  4/11/2010، 48موقع عرب
  

  رزمة ضمانات أمريكية جديدة مقابل تجميد محدود للبناء االستيطاني يتوقعنتنياهو : "معاريف" .19
اإلسرائيلية أمس الخميس، إن رئيس الوزراء " معاريف"قالت صحيفة : برهوم جرايسي -الناصرة 

تجميد "بنيامين نتنياهو، يتوقع حصوله على عرض جديد من الواليات المتحدة، في إطار الحديث عن 
اف المفاوضات، إذ من المفترض أن يلتقي نتنياهو في األسبوع المقبل في ، بهدف استئن"االستيطان

  .واشنطن، نائب الرئيس األميركي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون
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ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها، إن نتنياهو يأمل في ان يحصل على امتيازات جديدة من 
  ).ثالثة أشهر كحد أقصى(ستيطان لفترة قصيرة اإلدارة األميركية، مقابل تجميد اال

وأضافت المصادر أنه في األسابيع األخيرة جرت مفاوضات واتصاالت حثيثة بين حكومة نتنياهو 
، إال أن مطلب "امتيازات أميركية إلسرائيل مقابل التجميد"واإلدارة األميركية من أجل التوصل إلى رزمة 

تيطان خالل المفاوضات يصعب من بلورة هذه الرزمة، بحسب الجانب الفلسطيني بتجميد كامل لالس
  .مصادر أخرى

وفي سياق ذي صلة قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنه ليس من الواضح للحكومة في تل أبيب ما إذا 
  .كانت نتائج االنتخابات األميركية هذا األسبوع ستنعكس على السياسة الخارجية األميركية

لضبابية تطغى على احتماالت المستقبل، رغم أن االنطباع السائد في أروقة وترى هذه المصادر إن ا
النظام في إسرائيل، هو أن السياسة األميركية لن تتغير في ما يتعلق بالشرق األوسط، ألن خسارة أوباما 

  .ستنعكس باألساس على السياسة الداخلية واالقتصاد
  5/11/2010، الغد، عمان

  
    "اليونيسكو" تجميد التعاون مع رارهاق تتراجع عن "اسرائيل" .20

خطأ "تراجعت اسرائيل امس عن قرارها تعليق تعاونها مع اليونيسكو مشيرة الى :   جمال جمال-القدس 
معتبرة في الوقت نفسه القرارات االخيرة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " في الترجمة
  .باطلة والغية

لم نعلق تعاوننا مع هذه المنظمة بالكامل ونحن "خارجية االسرائيلية يغال بالمور وقال الناطق باسم ال
واكد . ، موضحا بذلك موقف الحكومة االسرائيلية" نشارك في عدد كبير من المشاريع التي ستستمر

خطأ ناجما عن ترجمة متسرعة قام بها مكتب نائب وزير الخارجية داني ايالون ادى الى "بالمور ان 
  ".اع اجزاء من تصريحاتهاقتط

اسرائيل تعلق تعاونها مع القرارات االخيرة لليونيسكو حول الشرق "في المقابل ، اعلن الناطق ان 
  ". االوسط وتعتبرها غير موجودة

هذه القرارات تتضمن جوانب عمالنية ولن نتعاون مع وفود اليونسكو التي تاتي "واوضح بالمور ان 
هذه الوفود لن تتمكن من لقاء المسؤولين االسرائيليين . ي هذه القرارات االخيرةلزيارة المواقع المذكورة ف

  ".ولن تحصل ايضا على تسهيالت المرور
  5/11/2010، الدستور، عمان

  
  ترحب بنية بريطانيا تعديل قانون مجرمي الحرب" إسرائيل" .21

ا لوعد وزير الخارجية أعربت الحكومة اإلسرائيلية اليوم الخميس عن تقديره:   د ب أ-تل أبيب 
البريطاني وليام هيغ بتعديل قانون مثير للجدل، يهدد المسؤولين اإلسرائيليين باالعتقال خالل زياراتهم 

  .للندن
وقال بيان صدر عقب لقاء وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل 

البريطانية الصريح بتعديل قانون الوالية القضائية الدولي إسرائيل ترحب بتعهد الحكومة : "أبيب إن
  ".المثير للجدل

وطغى الجدل حول القانون وغضب إسرائيل لعدم تغييره، على زيارة هيغ األولى، إلسرائيل واألراضي 
  .الفلسطينية، منذ توليه المنصب

واستخدمت . في الخارجوينص القانون على إمكانية مالحقة األشخاص قضائيا بسبب جرائم ارتكبوها 
منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين تتخذ من بريطانيا مقرا لها، القانون في محاولة استصدار قرارات 
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اعتقال بحق المسؤولين اإلسرائيليين الذين يزورون بريطانيا بسبب جرائم حرب، األمر الذي أجبر العديد 
  .قررة لبريطانيامن المسؤولين اإلسرائيليين على إلغاء زيارات كانت م

  .وقالت إسرائيل إنها كانت ترجئ حوارها االستراتيجي مع بريطانيا لحين تعديل القانون
أال يتمكن (...) إنها مشكلة حقيقية : "وقال الناطق باسم الخارجية اإلسرائيلية ييجال بالمور أمس

فسوف تضر بالعالقات بين ..وطالما بقيت المشكلة(...) المسؤولون اإلسرائيليون من السفر لبريطانيا 
  "البلدين

  ".مثمرا"وقال البيان الصادر عن مكتب نتنياهو اليوم الخميس إن االجتماع الذي ضمه وهيغ كان 
  4/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  "الكاذبة"ليفني تتهم نتنياهو بإسقاط حزب أوباما واألخير يصفها بـ .22

ي االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي للحزب أعقاب هزيمة حزب الديمقراطي ف: رام اهللا
الجمهوري، اتهمت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو 

  .باستخدام نفوذه من اللوبي اليهودي في الكونغرس األميركي إلسقاط الرئيس األميركي باراك أوباما
  .كتب نتنياهو يوم أمس الخميس بياناً أدان فيه بشدة تصريحات ليفنيورداً على اتهامات ليفني أصدر م

ليفني تكذب ومن األفضل لها أن تبحث في الحقائق وال ترتكز في اتهاماتها على : "وجاء في البيان
، مضيفاً أنه سيواصل العمل مع الرئيس األميركي باراك أوباما وإدارته "إشاعات ال أساس لها من الصحة

  .الم والمصالح المشتركة بين الدولتينمن أجل الس
  5/11/2010، المستقبل، بيروت

  
   بقائمة اكثر شخصيات العالم نفوذا24نتنياهو في المرتبة  .23

 في قائمة أكثر الشخصيات تأثيراً 24 احتل رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتياهو المرتبة :مبيت لح
  . األمريكيةForbesفي العالم بحسب مجلة 

رت المجلة الزعيم الصيني هو جينتاو أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم نظراً لكونه يقود خمس واعتب
  .وثاني اقتصاد بعد الواليات المتحدة األمريكية)  مليار إنسان1.3(سكان األرض 

بد وتربع على المرتبة الثانية الرئيس األمريكي باراك أوباما يليه، العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن ع
  .العزيزفي المرتبة الثالثة 

 بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل، TOP - 10ودخل في 
ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس نظام االحتياطي األمريكي بن برنانكي، وزعيمة 

  .شركة مايكروسوفتالحزب الحاكم في الهند صونيا غاندي، وبيل غيتس مؤسس 
 في هذه القائمة، أما أيغور سيتشين، نائب رئيس 12واحتل الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف المرتبة 

 من 52الوزراء الروسي المشرف على قطاع الطاقة وهو ثالث روسي في القائمة كلها، فيحتل المرتبة 
  .69أصل 

  5/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  "إسرائيل بيتنا" إلى الحكومة وإبقاء حزب " كديماحزب"ل ضم نتنياهو يدرس احتما .24
قالت القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي مساء أمس االول إن نتنياهو يدرس احتمال ضم حزب كديما 

بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ' إسرائيل بيتنا'برئاسة تسيبي ليفني إلى الحكومة وإبقاء حزب 
  .في الحكومة
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قلت القناة عن مصادر محيطة بنتنياهو قولها انه يجري بحث ضم كديما من أجل تعزيز العملية ون
السياسية وتمكين نتنياهو من العمل بحزم لدفعها وأنه في حال االتفاق بين حزبي الليكود وكديما فإن 

ى حكومة يشارك ورفض حزب كديما إمكانية انضمامه إل .األخير قد ينضم إلى الحكومة في األيام القريبة
  .'إسرائيل بيتنا'فيها حزب 

  4/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  اغتيال المبحوح مصيبة كبرى للموساد: "هآرتس"من صحيفة  محلل سياسي .25
ان الدرس االهم الممكن ' هآرتس'رأى المحلل يوسي ميلمان من صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

تيال المسؤول في حماس محمود المبحوح في دبي هو انه من استخالصه من االحداث التي ارتبطت باغ
الجائز ان تكون هذه احدى اخر العمليات من هذا النوع، الفتًا الى ان نشر كاميرات الحماية واستخدام 

فهذه الوسائل، المعدة لتشويش عمل . وسائل تعريف بيومترية يغيران قواعد اللعب في عالم الظالل
عد اآلن بتزوير هويات وتضليل السلطات، وللمفارقة، اضاف المحلل، فان االرهابيين، لن تسمح ب

  .استخدامها يضر تحديدا اجهزة االستخبارات، التي سيتعذر عليها التكيف مع الواقع التكنولوجي الجديد
وزاد انّه من المؤكد ان محمود المبحوح وقع في خانة الهدف الجدير باالغتيال، اذ انه لعب دورا مركزيا 

ي العالقات السرية بين حماس وقوة القدس في الحرس الثوري االيراني، وقد خرج الصيادون ف
الصطياده على وجه الخصوص، النه كان ضالعا في ارسال شحنات السالح من ايران الى غزة، على 

  .حد تعبيره
دا ووقتا واشار الى ان موت المبحوح الحق ضربة قاسية بحماس، وسوف توظف قيادة هذا التنظيم جهو

ومع ذلك، اضاف ميلمان قائال انّه في السنوات االخيرة، ال يفلح الموساد . الكتشاف بديل مناسب للقتيل
واالجهزة االستخبارية االخرى وكذلك المستوى السياسي في بلورة موقف واضح بشأن نجاعة 

دة منظمات االرهاب، االغتياالت، لذلك، ال توجد ايضا نظرية مبلورة تحدد من ينبغي اغتياله بين قا
  .ومتى وكيف يتم ذلك

وخلص الى القول انّه عندما تتضح كامل التفاصيل عن الضرر الذي الحقته قضية المبحوح بالموساد، 
وما اذا كانت التقارير الصحافية صحيحة بالفعل، فسيكون هناك من سيدعي بانّه منذ اقامة اسرائيل، لم 

يب عمل الموساد، واذا كان هذا هو الحال، فان هذه هي مصيبة يكن هناك كشف عميق بهذا القدر السال
كبرى للموساد، بل واكبر لدولة اسرائيل، التي هي اآلن بالذات تحتاج حاجة ماسة الى خدمات استخبارية 

  .ناجعة، كما قال
  4/11/2010، القدس العربي، لندن

  
   االستيطان في الجوالنلدعم صندوق يهودي أميركي .26

، لتوسيع "الصندوق ألرض إسرائيل"أطلقت مجموعة من اليهود األميركيين :  حسن مواسي-القدس 
  .االستيطان في هضبة الجوالن المحتلة

ودعا مطلقو الصندوق اليهود في العالم للتبرع بهدف تطوير المنشآت الصناعية والمدنية والزراعية 
 الجوالن، وتشجيع أجيال جديدة لالستيطان القائمة، وترسيخ االستيطان في المستوطنات اإلسرائيلية في

  .هناك
وأوضح موقع الصندوق على االنترنت أنه واحد من المنظمات اإلسرائيلية الكثيرة التي تنشط في 

  .الواليات المتحدة، بهدف جمع التبرعات لتوسيع االستيطان في الجوالن والترويج السياحي
 إلى بناء وتقوية المراكز التثقيفية والتعليمية للمستوطنين، وقال آرييه كينيغ الذي يدير الصندوق إنه يهدف

تطوير النسيج والحياة االجتماعية للمستوطنين في الجوالن، تقديم المنح الدراسية للطلبة الراغبين في 
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الدراسة في أحد معاهد الجوالن، وتثقيف وإطالع اليهود حول الجوالن من خالل تنظيم رحالت سياحية 
عية إلى الجوالن، وكذلك من خالل القيام بنشاطات ثقافية وأخرى مختلفة، والتأكيد على وجوالت استطال

  .أهمية الجوالن التاريخية لليهود، التنقيب عن اآلثار والحفريات في الجوالن المحتل
  5/11/2010، المستقبل، بيروت

  
  في غزة تم بالتنسيق مع واشنطن" النمنم"اغتيال : الجيش اإلسرائيلي .27

جيش "ألمحت سلطات جيش االحتالل اإلسرائيلي، إلى أن عملية اغتيال أحد نشطاء جماعة : رةالناص
، قد تمت بتنسيق مسبق مع الواليات المتحدة األمريكية، )3/11(في قطاع غزة أمس األربعاء " اإلسالم

  .وفق قولها
لى وجود تنسيق جيد بين ونقلت اإلذاعة العبرية عن الناطقة العسكرية باسم جيش االحتالل تأكيدها ع

الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي ال سيما في المجاالت األمنية، مؤكّدةً على أن تل أبيب تقوم بين الحين 
  .واآلخر بنقل معلومات مهمة إلى واشنطن وغيرها من األطراف الدولية

  4/11/2010قدس برس، 
  

   يصابون بالمرض"اسرائيل" شخصا سنويا وثلث المواليد في 2500 يقتل "السكريمرض " .28
 يتضح من معطيات جديدة عرضها المجلس القومي لمكافحة مرض السكري بمناسبة شهر :تل ابيب

التوعية الدولية بمرض السكري ان ثلث االطفال الذين يولدون في اسرائيل يصابون بمرض السكري منذ 
  .اليوم االول من حياتهم

وباء "نظمة الصحة العالمية تصف مرض السكري بـاليوم ان م" يديعوت احرونوت"وقالت صحيفة 
  . في المئة سنويا5، وتقول انه سيزداد بنسبة "القرن الواحد والعشرين

ووفقا للمعطيات يعيش في اسرائيل اليوم حوالي نصف مليون شخص مصابون بالسكري، كما يوجد 
نقاب سنويا عن اصابة  لم يكشف النقاب عنه بعد ويكشف ال-" سكري خفي"حوالي نصف مليون لديهم 

 شخصا سنويا جراء مرض 1400 الف شخص بهذا المرض كما تبتر اعضاء حوالي 30حوالي 
  .السكري

نقف على حافة : "وقال رئيس المجلس القومي االسرائيلي لمكافحة السكري البروفيسور ايتمار راز
 208راء السكري، اي  شخصا يموتون سنويا ج2500و . الهاوية والوضع صعب كما ان المستقبل مقلق

 اشخاص يوميا، اي شخص كل ثالث ساعات 7 اسبوعيا او حوالي 48اشخاص شهريا اي حوالي 
  .ونصف

ويؤدي هذا المرض الى العمى والى امراض الكلى وبتر اطراف والى امراض قلب ودماغ، وفي الوقت "
رئيسة على تدخل الطب، الذي ال ترتبط فيه االمراض االخرى بنمط الحياة وترتكز مكافحتها بصورة 

اننا نتطلع الى تغيرات في اوساط اصحاب حق القرار . فان السكري باالمكان منعه بدون مساعدة طبية
  ".في اسرائيل بكل ما له عالقة بمكافحة مرض السكري

يتناول االسرائيليون كمية من الغداء : "وقال رئيس الجمعية االسرائيلية للسكري البروفيسور موتي رابيد
زيد عن حاجتهم ويصرفون طاقة اقل، ويعتبر الغذاء جزء من نمط الحياة الرغدة لدى الكبار، وتعبيرا ت

عن لفت االنتباه لدى االطفال ان تناول كثير من الطعام وانعدام النشاطات الجسدية يشكالن قنبلة 
  "."موقوتة

  3/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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   رسالة من نواب القدس المهددين باإلبعادهسلَّموية البريطاني وزير الخارجيوفد مقدسي يلتقي  .29
سلَّم وفد مقدسي خالل لقائه بوزير الخارجية البريطاني وليام هيغ  :وكاالت-محمد جمال- القدس المحتلة

مساء األربعاء رسالة من نواب القدس المهددين باإلبعاد عن مدينتهم، حذّروا فيها من خطورة اإلبعاد 
نيته، مؤكدين أن قضية القدس هي القضية األساسية والجوهرية في أية حال، بما فيها الدور وعدم قانو

األساس والمهم لبريطانيا في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في االنسحاب اإلسرائيلي من كافة 
يني خاصة األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وحماية الحقوق األساسية للشعب الفلسط

  . المقدسيين
وتركز الحديث خالل االجتماع على المعاناة التي يعيشها المواطنون المقدسيون وبالتحديد التصعيد 
االستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة في مناطق الشيخ جراح وسلوان بما فيها سياسة هدم 

  . هجيرهمالمنازل والضغط على المواطنين المقدسيين بكافة الوسائل لت
  5/11/2010الشرق، الدوحة، 

  
   دعوات لتفعيل قضية القدس في كافة المحافل ووضعها على قمة األولويات:مؤتمر القدس الدولي .30

دعا مهتمون وباحثون إعالميون وسياسيون إلى ضرورة فضح الممارسات غير :  جمال جمال-القدس 
عب الفلسطيني ومؤسساته الثقافية والتعليمية اإلنسانية التي يقوم بها االحتالل ضد المقدسات وضد الش

وطالبوا خالل مؤتمر القدس الدولي الرابع بضرورة القيام بحمالت إعالمية مكثفة  .واالجتماعية
  .وممنهجمة لخدمة قضية القدس والمقدسات ولحماية األوقاف اإلسالمية والمسيحية في القدس

 فلسطين تعيش مرحلة خطيرة أنية في فلسطين  أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدول.وكشف د
وأشار إلى أن . وتتعرض إلى اضطهاد إسرائيلي كبير تسعى من خالله إلى إفساد األرض المباركة

 شخصية اعتبارية 300القدس حاضنة المسجد األقصى واقعها مرير وأليم فما تعانيه من إبعاد أكثر من "
دم مئات المنازل في بلدة سلوان بأحيائها الثمانية إلقامة ما ومصادرة آالف الدونمات إلقامة مخططهم، وه

وطالب أبو حلبية فصائل الشعب الفلسطيني وخص الذكر لكل من فتح  ".يسمى مدينة الملك داوود
 إياها طريق توحيد الشعب ونصرة المقدسات ن يعيدوا اللحمة ويحققوا الوحدة الوطنية، معتبراًأوحماس ب

  . شد العرب والمسلمين بضرورة التحرك الفوري والعاجل لنصرة األرض المقدسةونا. قبل فوات األوان
من % 40.7 أحمد دحالن إلى أن شرقي القدس تضم وحدها .وأشار المحاضر في جامعة األزهر د

 هناك حاجة تبدو ملحة نحو أن معين رجب إلى .أشار دو. مجموع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية
عدة بيانات تفصيلية حديثة وشاملة تتناول العديد من المظاهر الحياتية للسكان المقدسيين سرعة إلعداد قا

وبخاصة في المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسة التي تعكس حالة النشاط االقتصادي ولكي 
  . تساعد بدورها في اتخاذ القرارات المهمة على صعيد إحداث تنمية حقيقية في محافظة القدس

 عدنان أبو عامر خالل دراسته التي تمخضت عن .وضح أستاذ القضية الفلسطينية في جامعات غزة دأو
جدار الضم والتوسع العنصري في القدس، أن القرار اإلسرائيلي لم يأت ببناء جدار القدس من أجل األمن 

  .فقط، بل جاء وسيلة لمصادرة المزيد من أراضي المدينة المقدسة
مياه سلوان تفند مزاعم اليهود "ؤون القدس عمران الخروبي أشار في دراسته بعنوان بينما الباحث في ش
، إلى أن األكاذيب والخرافات التي ابتدعها اليهود في مراحل متعددة من التاريخ حول "في هيكل سليمان

يث لغز هيكل سليمان المزعوم في إطار محاوالتهم الحثيثة إلثبات يهودية مدينة القدس في مسعى خب
 موسى طالب بأنه البد من .بينما ذكر أستاذ اإلعالم في جامعة األزهر د. لطمس تراثها اإلسالمي العريق

أن تزيد وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية المختلفة المساحة والوقت المخصص للقضايا الوطنية المهم، 
و طويلة الثوابت الفلسطينية  جهاد أب.واعتبر المحاضر في جامعة األزهر د. وال سيما قضية القدس
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وخاصة قضية القدس وحق العودة مرتكزة على الحق الفلسطيني التاريخي والعقائدي والديني والحضاري 
  . والوطني والسياسي واإلسالمي، و عدم تكرار نموذج الحرم اإلبراهيمي بالخليل في القدس

  5/11/2010الدستور، عمان، 
  

   ضدهم يحذّرون فيها من التحريض والعنصريةأبيباء بتل  يرسلون مذكرة للسفر48 فلسطينيو .31
رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية . وجه م:  زهير اندراوس-الناصرة 

، بناء على "إسرائيل" جميع سفراء الدول المعتمدين في إلى، رسالة أمسالعربية، ورئيس بلدية الناصرة، 
 وظروف أوضاععام للجنة القطرية وسكرتارية اللجنة، يطلعهم خاللها على قرار اتخذه المجلس ال

، والقلق األخيرةالجماهير العربية الفلسطينية في البالد ومواقفها، ال سيما في ظّل التطورات والمستجدات 
 التحريض والممارسات العنصرية على المستويين السياسي والمؤسساتي تجاه المواطنين أخطارجراء 

العرب بما في ذلك سلسلة تشريعات ومبادرات تشريعية ومواقف وممارسات سياسية تستهدف حقوقهم 
 في اإلنسان الديمقراطية وحرية التعبير والعمل السياسي وحقوق أركانومستقبلهم وتُهدد ما تبقى من 

، منحى خيرةاأل والممارسات اإلسرائيلية اتخذت، في المرحلة اإلجراءات أن جرايسي  وأكد."إسرائيل"
 اليمينية المتطرفة على القرارات والمخططات والسياسات الرسمية األحزابيعكس قوة وتأثير 

  . في قيادة الحكومة والسياسة اإلسرائيلية"إسرائيل بيتنا"اإلسرائيلية، كما يظهر بوضوح مع وجود حزب 
  5/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   بلدة20وينظم فعاليات في  "شهر مكافحة العنصرية"التجمع الوطني الديمقراطي يعلن عن  .32

/ رب نسخة منه، عن شهر تشرين الثاني48أعلن التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان وصل موقع عـ
وأكد البيان على أنه . ، وذلك في أعقاب تفاقم موجة العنصرية األخيرة"شهر مكافحة العنصرية"نوفمبر 

،  وبرلمانياًيز ضد العرب في إسرائيل عملية ممأسسة ومقوننة رسمياً أن العنصرية والتميأصبح واضحاً"
 جهات سياسية معينة، بل هي اليوم التيار المركزي في تعامل أووال تقتصر على فئات عنصرية متطرفة 

وأقر التجمع الوطني الديمقراطي عقد ندوات ونشاطات مكثفة حول ". إسرائيل مع مواطنيها العرب
 من فروع التجمع في مختلف القرى والمدن تعامل معها ومكافحتها في عشرين فرعاًالعنصرية وسبل ال

  . العربية وعلى مدار الشهر
  4/10/2010، 48موقع عرب 

  
  بيان عنصري جديد يحرض على العرب: صفد .33

للمرة الثانية خالل األسبوع األخير يتم توزيع منشور عنصري في مدينة صفد يحرض على العرب 
  .طالب العرب الذين يدرسون في كلية صفدعامة، وعلى ال

ويهاجم المنشور الذي تم توزيعه يوم أمس، الخميس، مبادرة رئيس البلدية إلقامة كلية للطب في المدينة، 
ونعت المنشور العرب بأوصاف عنصرية، حيث ". مؤامرة شريرة ألهداف ظالمية"باعتبار أن المبادرة 

إقامة مخيم الجئين ووكر همجيين للساديين العرب "معني بـجاء فيه أن رئيس البلدية إيالن شوحط 
مريضي النفوس الدنيئين، الذين يمتهنون الخداع دائما وأبدا، وإغراء بنات إسرائيل بالحيل، ثم التنكيل 

  ".بهن، كما هو معروف للجميع
ضمن ودعا المنشور العنصري مرة أخرى إلى العمل بموجب تعليمات الحاخامات في صفد، والتي تت
  .مقاطعة كل من يقوم بتأجير شقة سكنية للعرب أو يوفر لهم مكان عمل أو موطئ قدم في المدينة

  5/10/2010، 48موقع عرب 
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  كشف عن عمليات مصادرة وتجريف أراض في محافظة سلفيتي مصطفى البرغوثي .34
نية مصطفى  العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطي األمينكشف:  والوكاالتإبراهيمماهر  - غزة

 في محافظة سلفيت خاصة في محيط أراض النقاب عن عمليات مصادرة وتجريف أمسالبرغوثي 
 وحدة استيطانية جديدة في 62سلطات االحتالل شرعت ببناء " إنوقال البرغوثي  ."بركان"مستوطنة 

 في وقت ياألراض تظهر جرافات االحتالل وهي تقوم بتسوية هناك صوراً «أن، مشيرا "مستوطنة بركان
  ." وحدة استيطانية في مستوطنة ارئيل المحاذية45يتم فيه بناء 

  . وحدة استيطانية يجري بناؤها منذ انتهاء قرار التجميد المزعومألفكثر من أ أن البرغوثي وأكد
  7/10/2010، البيان، دبي

  
   الضفةمستوطنون يقتحمون قبر يوسف في نابلس وتوسيع مستوطنة جنوبها واعتقاالت في أنحاء .35

 ثمانية فلسطينيين خالل أمس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :إبراهيم  كامل -القدس المحتلة  
  .  عمليات التوغل التي ينفذها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

، أمس الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب محافظة نابلس، صباح "عيليه"وبدأ مستوطنو مستوطنة 
  .المستوطنة من الجهة الغربيةبتوسيع 

 بحماية قوة كبيرة من أمسكما اقتحم أكثر من ألف مستوطن متطرف قبر يوسف في مدينة نابلس فجر 
وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين وصلوا إلى المكان بواسطة حافالت، فيما  .الجيش اإلسرائيلي

  .ة من المدينة والمتاخمة لمنطقة القبر على األحياء الشرقي تاماًفرض الجيش اإلسرائيلي إغالقاً
من ناحية ثانية واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مخططاتها لتهجير الفلسطينيين عبر هدم منازلهم، 

  . على هدم منزلين في قرية عارة وسط تواجد كبير من قوات االحتاللأمسحيث أقدمت  فجر 
  5/11/2010الرأي، عمان، 

  
   طفالً وامرأتان130بينهم  أكتوبر/ تشرين أولطينياً في  فلس345االحتالل اعتقل 

قالت لجنة فلسطينية تعنى بالدفاع عن األسرى في سجون االحتالل إنها رصدت الشهر الماضي : غزة
 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بينهم 345اعتقال قوات االحتالل أكثر من 

كرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى في تقرير لها، أمس، أن قوات وذ . طفالً وامرأتان130
 عامل فلسطيني، بحجة عدم حصولهم على 500االحتالل اعتقلت أيضاً خالل الفترة نفسها ما يزيد على 

  .تصاريح لدخول الكيان بغرض العمل
  5/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  معاناة األسيرات في سجون االحتالل تتفاقم .36

أكدت أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل أن وضع األسيرات داخل سجون االحتالل ال يقل : رام اهللا
قساوة وصعوبة عن األسرى، مشيرة إلى أن االحتالل ال يحترم حقوق األسيرة وال يميز بين ذكر أو 

زل الرملة  سنة محامي نادي األسير، أن الوضع في ع12وأبلغت األسيرة وفاء البس المحكومة  .أنثى
وأشارت إلى أن غرفة العزل التي تم وضعها فيها هي عبارة . سيء جداً بل أسوأ سجن على اإلطالق

. عن زنزانة طولها بنفس طول السرير التي تنام عليه ويوجد بجانبه مساحة تكاد تكون بمساحة السرير
  .وتابعت انه ال يحق لألسيرة شرب أي شيء ساخن إال وقت الغداء والعشاء

صفتها األسيرة األمنية الوحيدة في السجن فإنها تتعرض إلهانات وشتم وتحقير من السجينات المدنيات وب
  ."إسرائيل"المعزوالت في هذا السجن ويعتبرن من أخطر السجينات في 
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  5/11/2010الخليج، الشارقة، 
 

  دعوات لوقف التحريض اإلعالمي بين فتح وحماس: غزة .37
خصيات فلسطينية مستقلة وإعالمية أهمية وقف التحريض اإلعالمي بين أكدت ش:  ضياء الكحلوت-غزة 

حركتي حماس وفتح؛ ألن هذا الوقف هو أحد مداخل إنهاء االنقسام الفلسطيني، داعياً إلى تحييد اإلعالم 
ودعا هؤالء في ندوة إعالمية نظمها تجمع الشخصيات المستقلة بمدينة غزة إلى  .عن الخالفات الداخلية

انتقال وسائل اإلعالم الفلسطينية من الدور السلبي إلى اإليجابي للتخفيف من التوتر القائم ضرورة 
  .ولتسهيل عملية المصالحة الوطنية

  5/11/2010العرب، الدوحة، 
  

  طالب بتحرك دولي عاجل لمنع شن حرب جديدة على غزةيمركز الميزان  .38
حرك فاعل من شأنه أن يمنع تجدد العدوان  دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي إلى ت:غزة

مركز الميزان "وحذر  .اإلسرائيلي على قطاع غزة، في ظل التهديدات اإلسرائيلية المستمرة حول ذلك
في بيان له من أن التصريحات المتالحقة لالحتالل والتي تبالغ في وصف قدرات " لحقوق اإلنسان

برير أي عدوان قادم، ووضعه في إطار الرد على المقاومة وفصائلها في قطاع غزة؛ هي مقدمة لت
يوم واعتبر المركز اغتيال قوات االحتالل أحد نشطاء المقاومة الفلسطينية في غز  .التهديدات المحتملة

  . بأنه قتل خارج نطاق القضاء، أو ما يعرف باالغتيال والتصفية الجسدية3/11األربعاء 
  2/11/2010قدس برس، 

  
  مخطط لتقليل العالج بالخارجعن كشف الصحة تغزة، وزارة  .39

 النقاب ،4/11/2010 الخميس ،باسم نعيم. كشف وزير الصحة الفلسطيني بغزة د:  إسراء المدلل- غزة
عن خطة وزارته الرامية إلى تقديم الدعم الطبي عالي الجودة لألطباء في قطاع غزة لتقليل أعداد 

  .2011 أن الوزارة بصدد وضع خطة للعام القادم ناً مبي،المرضى الذين يحتاجون إلى العالج بالخارج
وأوضح نعيم في كلمٍة ألقاها خالل حفل تكريم جراحي القلب والقسطرة والعيون في عيادة الرمال بمدينة 

 أنه سيتم فتح مجال التدريب الدولي والمحلّي أمام األطباء المحليين وتزويدهم بطواقم وفنيي تخدير ،غزة
تنتظر الوزارة : "وأضاف.  وأجهزة طبية جديدة وتوفير غرف للعمليات الجراحيةباإلضافة إلى معدات

 مليون دوالر إلنشاء قسم جراحة قلب مقدمة من ماليزيا، إضافةً إلى قدوم طبيب 2.5تمويلًا بمقدار 
أمريكي سوري لتدريب الطاقم الطبي الفلسطيني وتطوير الكفاءات الموجودة داخل القطاع بهدف تجاوز 

  ". مات وقت حدوثهااألز
 محمد حبيب إلى أن عدد حاالت مرضى القسطرة . أشار رئيس قسم جراحة قسطرة القلب د،من جانبه

 وتقدر مستهلكات العمليات التي يتم إجراؤها بمليون دوالر فقط في تغطية ، حالة سنويا220ًتعادل 
  . ى العالج في الخارج من اإلقبال المتزايد عل محذراً، عن تكاليف العملية عوضاً،األدوات

  3/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  فيلم للمخرج التونسي شوقي الماجري :"مملكة النمل"الصمود الفلسطيني في  .40
مملكة "أنهى المخرج التونسي شوقي الماجري تصوير فيلمه الروائي الطويل : خميس بن بريك -تونس 
خل األراضي المحتلّة، ويسترجع ماضي فلسطين الذي يروي معاناة الفلسطينيين اليومية دا" النمل

  .المقبل  مارس/ويتوقع أن تجهز النسخة األولى من الفيلم في آذار. وتضحيات شهدائها
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  5/11/2010نت، .موقع الجزيرة
  

   لدولة فلسطينية مستقلة   يدعو إلقامةجعجع .41
لمشاكل الشرق األوسط قبل حـل      ال حّل    " جعجع سمير" القوات اللبنانية " رئيس الهيئة التنفيذية لحزب      قال

  ". القضية الفلسطينية عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة
 6/11/2010النهار، بيروت، 

  
   نفقاً للتهريب16األمن المصري يضبط  .42

 نفقاً أرضياً للتهريب وكميات كبيـرة       16أفادت وسائل إعالم مصرية أن األمن المصري ضبط         : وكاالت
  .2010-10-4 ، الخميس"المهربة"من البضائع 

وأفادت وسائل اإلعالم بأن مباحث أمن الدولة المصرية تمكنت من ضبط سبعة أنفـاق جنـوب منطقـة                  
من الحديد واالسمنت، مبيناً أنه تم ضبط خمـسة أنفـاق بمنطقـة             " كبيرة"صالح الدين وضبطت كميات     

يب كميات من الحديد    الحدودية خالل حملة أمنية ثانية، كما أن األمن المصري أحبط تهر          " الصرصورية"
  . واألغذية عبر األنفاق المضبوطة

 أطنان من الحديد    5كما ضبط األمن المصري ثالثة أنفاق بمنطقة الجندي المجهول برفح، وأحبط تهريب             
  . المسلح للقطاع عبر األنفاق المضبوطة

 لتهريـب    نفـق  600وأفادت مصادر أمنية مصرية بان األمن المصري ضبط خالل العام الجاري قرابة             
  . نفقاً لتهريب السيارات16البضائع وقرابة 

 5/11/2010، موقع فلسطين أون الين
 

   في السالم في المستقبل القريب بسبب الممارسات اإلسرائيليةحقيقي وجود ال: األسد .43
أكد الرئيسان السوري بشار األسد والقبرصي ديمتـريس خريـستوفياس، أمـس،     : نيقوسيا - زياد حيدر 

أن المفاوضـات هـي     «ايا المنطقة بالحوار وعلى أسس الشرعية الدولية، واتفقا علـى           ضرورة حل قض  
وأشار األسد إلى   . »الطريق الوحيد لتحقيق السالم الذي يعيد األمور إلى طبيعتها في العالقات بين الجميع            

 ، مكـررا  »موقف قبرص من عودة الجوالن وااللتزام بالشرعية الدولية مطابق للموقـف الـسوري            «أن  
  . »عدم وجود أمل حقيقي في السالم في المستقبل القريب بسبب الممارسات اإلسرائيلية«التأكيد على 

سعي سوريا المتواصل لتحقيق السالم، رغم      «وأكد األسد، خالل لقائه رئيس البرلمان ماريوس غارويان،         
ية ورفـضها القبـول     عدم وجود أمل حقيقي في السالم في المستقبل القريب بسبب الممارسات اإلسرائيل           

آخر مستجدات الجهـود المبذولـة لحـل        «واطلع األسد من غارويان على      . »بقرارات الشرعية الدولية  
أهمية استمرار الحوار وتكثيف الجهود للوصول إلى حل يرضـي          «، حيث أكد األسد     »المشكلة القبرصية 

  . »الطرفين
  5/11/2010، السفير، بيروت

  
  لمبحوح يقتل فياللوالسم الذي دس ..  الموساد يخطط الغتيالي: دبي يؤكدلشرطةالقائد العام  .44

اكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم ان مـصدرا            :  زهير اندراوس  - لندن   -الناصرة  
في كندا ابلغهم بوجود احد االشخاص المتورطين في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح، وان               

  .ن المتهم غادر كندا الى الواليات المتحدة االمريكيةكندا انكرت ذلك، وا
وقال خلفان ان المبحوح لم يكن في طريقه الى ايران وانما الى الصين، ونفى ان يكون المبحوح ذهـب                   

  .الى ايران عن طريق دبي او ابوظبي في السابق
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  .واكد ان الموساد يخطط الغتياله بسبب فضحه لدوره في عملية اغتيال المبحوح
كشف ان الحقنة التي استخدمت في قتل المبحوح كانت من القوة بحيث تقتل فيال، وسخر مـن الـذين                   و

 .' شخصا الغتيال شخص اعزل42هل من الشجاعة ارسال او تجنيد 'يضخمون من قوة الموساد وقال 
  5/11/2010القدس العربي، لندن، 

 
  غزةقطاع  ةزياراثناء  ه مفاجآتعنيتحدث " نائب مغربي" .45

قدم النائب في البرلمان المغربي المقرئ اإلدريسي أبو زيد، صورة مشرقة عن مفاجآت الوضع              : توكاال
 وأكد أن أكبـر مـشاكل       ،''5قافلة شريان الحياة    '' ضمن وفد مغربي في       فيه في قطاع غزة، الذي شارك    

  . توالية للكهرباءغزة هو الماء الملوث، الذي لم يجدوا له حال بفعل غياب وقود السوالر واالنقطاعات الم
  . صمود ومقاومة أهل غزة ومن ذلك تمتعهم بقدرة عالية على التحمل"وتحدث أبو زيد، عن مظاهر 

على الرغم من المظاهر المادية المزمنة إال أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ويعيشون حالـة               : "وقال
يار أهل الربـاط مـن ذوي هـذه         سعادة ال توصف، فعيونهم غير منكسرة، وذلك من حكمة اهللا في اخت           

  ". الصفات المباركة، والتي تضرب لنا المثل في رفع الهمم
مبرزاً أن حصار الغـرب      بالمستوى العالي والراقي للمجتمع المدني بغزة،     "وأعرب أبو زيد عن مفاجأته      

  لغزة إنما هو حصار لمشروع النهضة، محيالً على المستوى العالي لجامعة غزة، التي ذكر 
أن بها تخصصات   و،  "الوردة وسط الخراب  ''بـ'' الكتاب''ف جامعة غزة التي لها قناة فضائية تسمى         ووص

ومساحتها ثالثة هكتارات بها جميـع أنـواع النباتـات الممكـن            . ''كلية العلوم أساساً  ''دقيقة جداً بكلياتها    
ه النباتات ابن الـشهيد     وجودها بغزة، وتقام بها الدراسات الخاصة بكلية الزراعة، ويشرف على سقي هذ           

 عمـارة، خـالل معركـة       18بوسط هذه الحديقة توجـد      . الشيخ أحمد ياسين، ويأتيها السكان لالستجمام     
  . تم قصف عمارة واحدة منها ليتضح فيما بعد بأنها عمارة المختبرات العلمية'' الفرقان''

سلك الـدكتوراة، وأعلـى      ألف طالب جامعي بغزة، منهم أحد عشر ألف طالب مسجلين في             30وأكد أن   
لغـزة  ) إسـرائيل (نسب الدبلومات والشهادات في العالم توجد بغزة، أما عن التعمير والبناء، فبعد تدمير              

ومنع دخول مواد البناء جعل هذه المواد نفيسة، وهو ما دفع أهل غزة إلى االبداع في هذا المجال، منهـا                    
موا باستخالصه من بقايا خراب معركة الفرقان وقاموا        التهريب عبر االنفاق، فالحصى الذي يوجد بغزة قا       

'' مـودة ''ببناء المدارس أوال فمقرات اإلدارات ثم المساكن الخاصة، ومن إبداعات الحركة بغزة حملـة               
  .  بالمائة منها100 ألف أسرة في السنة وكانت النسبة 275والتي تعني ضرورة زيارة 

 5/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   ستتواصل رغم امتناع الفلسطينيين عن استئنافهاالمفاوضات المباشرة: ونكلينت .46
 أعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون انها تعتـزم لقـاء            ):أ ف ب، رويترز   ( –ويلينغتون  

  .رئيس الوزراء االسرائيلي في الواليات المتحدة االسبوع المقبل لدفع محادثات السالم في الشرق االوسط
كرت كلينتون خالل زيارة الى نيوزيالند انها تعتقد ان المحادثات التي استؤنفت في ايلول الماضي بين                وذ

 "سـرائيل إ"االسرائيليين والفلسطينيين ستتواصل على رغم امتناع الفلسطينيين عن استئنافها بسبب رفض            
  . وقف نشاطاتها االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة

اريد ان اؤكد اننا نعمل في شكل دائم مع اصدقائنا االسرائيليين والفلـسطينيين لتحديـد               «: نوقالت كلينتو 
) (...) االسـرائيليين والفلـسطينيين   (انا مقتنعة بأن القادة     «: وتابعت. »طريق الى األمام في المفاوضات    

م اال عبـر    ملتزمون السعي لتحقيق الحل القائم على دولتين، ومن الواضـح ان ذلـك ال يمكـن ان يـت                  
  .»المفاوضات
  .»لذلك فأنا مهتمة بتحديد الطريق المستقبلي وأعتقد اننا سنتمكن من القيام بذلك«: وأضافت
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 ان عملية السالم لـن       األمريكية وأعلن فيليب كراولي المتحدث باسم كلينتون قبل ظهور نتائج االنتخابات         
الواليات المتحدة هدفها خدمة مصالحنا القوميـة       السياسة الخارجية في    «وقال ان   . تتأثر بنتائج االنتخابات  

  .»التي ال تتغير من ادارة الى ادارة او من انتخابات الى انتخابات
5/11/2010، الحياة، لندن  

  
  "إسرائيل"على ن ي أعضاء محسوب فاز فيهابنتائج االنتخابات األميركية التيترحب " أيباك" .47

 اللجنة األميركيـة اإلسـرائيلية للـشؤون        ، أن  أبيب تل، من   5/11/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
بنتـائج االنتخابـات    رحبت  ، التي تضم في صفوفها غالبية المنظمات اليهودية األميركية،          »إيباك«العامة  

وأحرج هذا الترحيب أوساطا    . األميركية والتي خسر فيها الحزب الديمقراطي أكثريته في مجلس النواب         
ما وكذلك في القيادة اإلسرائيلية، فسارعت لإلشارة إلى استطالع رأي يـشير  يهودية عديدة في محيط أوبا   

  . من اليهود األميركيين صوتوا لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي% 66إلى أن 
سارعت إلى  » إيباك«اإلسرائيلية في واشنطن، قد كشف أن       » يديعوت أحرونوت «وكان مراسل صحيفة    

من الواضح جدا أن الكونغرس الــ       «:  ونقل عن بيان صادر عنها     مباركة نتائج االنتخابات للكونغرس،   
 سيواصل التقليد الممتد من سنين طويلة بتقديم الدعم إلسرائيل وضمان حصانتها وأمنها ودفاعهـا،               112

  .»وكذلك العالقات العميقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، صديقتنا األكثر إخالصا في الشرق األوسط
  ."إسرائيل"ـذاتها ارتياحها إلعادة انتخاب كافة أعضاء الكونغرس المحسوبين كمؤيدين لوأبدت المنظمة 

، إن أقطاب حكومة نتنياهو كانوا يصلون لكـي تنتهـي           »يديعوت أحرونوت «وقالت مصادر سياسية لـ     
  ."إسرائيل"االنتخابات بفشل ألوباما، على أمل أن يؤدي ضعفه إلى ضعف في ضغوطه القادمة على 

إيتمار رابينوفتش، السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن، من التحمس الزائد لنتائج االنتخابـات             وحذر  
وقال إن هذه النتائج يمكن أن تظل هامشية وال تؤثر في العالقات بـين البلـدين، ألن الـسياسة            . الجديدة

، فقـد تكـون فـي       ولكن، إذا كان من تأثير    . الخارجية األميركية تعتبر من اختصاص الرئيس باألساس      
  .االتجاه المعاكس

 منظمـات   ، أن  حنان البـدري   نقالً عن مراسلتها  واشنطن  ، من   5/11/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  
ايريك كانتور حول اعتـزام الكـونغرس إعـادة         ) جمهوري(بتصريحات النائب اليهودي    أشادت  يهودية  

ون دوالر بمعايير فحص جديدة تعتمد على        ملي 500فحص المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية وقدرها       
  ".اإلسرائيلية"بيهودية الدولة ) الفلسطينية(اعتراف السلطة 

 بما يشبه مظاهرة احتفاء واحتفال ضـخمة علـى          ،واليهودي األمريكي باألمس  " اإلسرائيلي" اللوبي   وقام
  . عضوا بالكونغرس بمجلسيه من اليهود39المستويين اإلعالمي والسياسي بفوز 

 عضواً باعتباره أمراً يؤكـد مـدى النفـوذ          39عن تثمينها لفوز    " اإلسرائيلي"أعربت منظمات اللوبي    و
وتعاطفهم مع الكيان السيما حـين      " إسرائيل"اليهودي الحاذق الذي مكن هؤالء المعروفين بمدى تأييدهم ل        

  .مثل إيران " إسرائيل"يتعلق األمر بقضايا تهم 
 عضواً بمجلس الـشيوخ ونـسبة تمثـل         12 نائباً و  27 انتخابهم ومنهم     عضواً قد فازوا وأعيد    39وكان  

  .من أعضاء مجلس النواب % 7،5من مجموع أعضاء مجلس الشيوخ و% 2،1
وقد أكدت منظمات اللوبي اعتمادها على هؤالء ومتابعة نفوذهم بالتركيز على ترأسهم للجان المهمة مثل               

ادات إن أمكن كما تباهت في رسالة شكر عبر بعض وسائل           لجان العالقات الخارجية والميزانية واالعتم    
على الفوز بهذه المقاعـد التـشريعية       " إسرائيل"اإلعالم بأموال تبرعات يهود أمريكا التي ساعدت محبي         

  .المهمة 
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  67إقامة دولة فلسطينية على حدود على فضل التركيز ن: زير الخارجية البريطانيو .48
وليام هيغ إن بالده تفضل التركيز علـى المفاوضـات المباشـرة بـين              قال وزير الخارجية البريطاني     

  .1967الفلسطينيين واإلسرائيليين إلقامة دولة فلسطينية على حدود 
بـشأن الخيـارات التـي يتحـدث عنهـا          " ضيف المنتـصف  "ولدى سؤاله في حوار مع الجزيرة بفقرة        

دعونا نركز على الخيـار     "حباط، قال هيغ    الفلسطينيون ومنها اللجوء إلى مجلس األمن لما أصابهم من إ         
، مشيرا إلى أنه من المهم أن يحظى الفلسطينيون واإلسرائيليون على السواء بفرصة المفاوضـات               "األول

  .المباشرة وأال يتخلوا عنها
وقال إن تجميد االستيطان سيصب في مصلحة الجميع، مبديا تأييد بالده إلقامة دولة فلسطينية على حدود                

  .حيث تكون القدس عاصمة للدولتين ب1967
وحول وجهة النظر البريطانية الخاصة بحصار قطاع غزة وطبيعة النقاش الـذي دار مـع المـسؤولين                 

طلبنا من اإلسرائيليين تخفيف القيود على المزيد من السلع، ونحن نقـدم مـساعدات              "اإلسرائيليين، قال   
  . الالجئين ووزارة التنمية الدوليةكثيرة لسكان غزة عبر الوكالة الدولية لغوث وتشغيل

وتعليقا على وقف إسرائيل للمباحثات اإلستراتيجية مع بريطانيا على خلفية عدم قيام لندن بتغيير قوانينها               
إننا نسعى إلى تغييرها كي نفسح المجال أمام المسؤولين        "التي تسمح باعتقال المسؤولين اإلسرائيليين، قال       

  ".د لخدمة السالم في المنطقةاإلسرائيليين لزيارة البال
وال نقبل من أحد أن يملي علينا ما        "وقال إن عملية التغيير ستتم عن طريق البرلمان ووفقا لجدول زمني،            

  ".نفعل
5/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
  تها لوزير خارجي"إسرائيل" مندهشة من طريقة استقبال بريطانيا .49

حكومة البريطانية لحملة ضغط غير عادية من جانب اسـرائيل هـذه            تتعرض ال  : إلياس نصراهللا  -لندن  
األيام هدفها افشال أي تدخل بريطاني أو أوروبي في تحريك عملية الـسالم المتعثـرة، اذ إن اسـرائيل                   
التقطت اشارات واضحة من الجانب البريطاني خالل األشهر األخيرة، خصوصا بعد تـشكيل الحكومـة               

سة ديفيد كاميرون في مايو الماضي، كان أبرزها تصريح كاميرون الشهير الـذي             البريطانية الحالية برئا  
غيـر  «أطلقه خالل زيارته لتركيا مؤنبا اسرائيل على الحصار المضروب حول قطاع غزة ووصفه بأنه               

، وتاله تصريح لوزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ قبيل زيارته لتل أبيب هاجم فيـه سياسـة      »انساني
  .»عقبة أمام السالم«طان في الضفة الغربية واعتبرها االستي

وبرز الضغط االسرائيلي على بريطانيا بوضوح بالطريقة التي تم بها استقبال هيغ في تل أبيـب التـي                  
وصلها الثالثاء الماضي واتخاذ الحكومة االسرائيلية خالل وجوده هناك قرار تجميد العالقـات الدفاعيـة               

 اعالنها الغاء سلسلة من اللقاءات الحوارية حول القضايا االستراتيجية التي تهـم             بين البلدين، اضافة الى   
البلدين والتي كانت مقررة سلفا، الى حين يصبح المسؤولون االسرائيليون قادرين على السفر بحرية الى               

  .بريطانيا
ي تعامـل بهـا     الطريقة غير الديبلوماسية الت   «وعبرت مصادر بريطانية رسمية، أمس، عن دهشتها من         

االسرائيليون مع هيغ، خصوصا وأنهم كانوا يعلمون أنه سيقوم لدى عودته الى بريطانيا هـذا األسـبوع                 
باالعالن أن الحكومة البريطانية ستقوم بتعديل قانون محاسبة مجرمي الحرب الذي تجـري وفقـا لـه                 

بب الجرائم التـي ارتكبـت ضـد        مطاردة المسؤولين االسرائيليين أمام المحاكم البريطانية واعتقالهم بس       
  .»الفلسطينيين
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ويعتقد المحللون السياسيون أن الحكومة االسرائيلية التي ترفض أي تدخل أوروبي لوقف االستيطان فـي               
» تطفـيش «الضفة الغربية وفي عملية السالم قد أوكلت لوزير خارجيتهـا افيغـدور ليبرمـان مهمـة                 

  .ولية عن تصرفاته غير الديبلوماسيةاألوروبيين، من دون أن تتحمل مباشرة المسؤ
5/11/2010، الراي، الكويت  

  
  بريطانيا ملتزمة بحق الفلسطينيين في الدولة والقدس": معا"مارتن داي لـ .50

خالل حـديث خـص بـه       " مارتن داي " قال الناطق الرسمي باسم الحكومة البريطانية        - معا   -بيت لحم   
 انه ال بديل عن المفاوضـات       ،اإلذاعية" معا" أثير شبكة    الذي يبث عبر  " حديث الوطن "البرنامج اإلذاعي   

 االسرائيلي، وان مبادرة السالم العربية هي الركيزة لهذه المفاوضات التي           -كخيار لحل الصراع العربي     
 ويجب تجميد كل البناء االسـتيطاني بمـا فيهـا           67يجب ان تؤدي لقيام دولة فلسطينية على حدود عام          

مليـون جنيـه    ) 23(لشرقية الننا نؤمن ان القدس عاصمة لدولتين وكشف عـن           االستيطان في القدس ا   
  .استرليني كدعم من الحكومة البريطانية

5/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية  
  

  "األونروا" مليون يورو من أوروبا للسلطة و31 .51
االتحاد األوروبي  أكد المفوض األوروبي للتوسع وسياسة الجوار األوروبي ستيفان فوليه، رفض           : رام اهللا 

وقال في زيارته األولى ألراضي السلطة وخالل اجتماعه مع رئيس الحكومة االنتقالية سالم             . لالستيطان
االتحاد األوروبي أوقـف المعاملـة      "حول منتجات المستوطنات، إن     " الخليج"فياض، رداً على سؤال ل      

 بدعم جهود السلطة فـي اسـتكمال بنـاء          وجدد التزام االتحاد القوي   " . التفضيلية لمنتجات المستوطنات  
  .المؤسسات 

وحرص فياض على تنظيم جولة ميدانية للمسؤول األوروبي في أحد أحياء رام اهللا المطلة علـى سـجن                  
وقال فوليه إن هذه الجولة أتاحت له االطالع عن كثب علـى            . عوفر االحتاللي وعدد من المستوطنات      

  .لمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني صورة األوضاع في األرض الفلسطينية وا
والتقى فوليـه وزيـر      . مليون يورو  11ووقع الجانبان اتفاقية منحة لدعم القطاع الخاص في غزة بقيمة           

الشؤون الخارجية في السلطة رياض المالكي، ووزير االقتصاد حسن ابولبدة، قبل أن يقوم بتوقيع اتفاقية               
  " .وااالونر" مليون يورو لدعم 20بقيمة 

5/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  قامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش إ نؤيد: القبرصيالرئيس  .52
 في لقائه مع الرئيس الـسوري       القبرصي ديمتريس خريستوفياس  الرئيس  كد  أ: براهيم حميدي إ -نيقوسيا  

الوقوف ضـد   »و» ش والمتكاملة االراضي  تأييد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعي       «بشار األسد، 
االستيطان في االراضي المحتلة في الضفة الغربية واقامة الجدار العازل، واية اجراءات تنتهك حقـوق               

المبادرة العربية للسالم حجـز الزاويـة   «واعتبر . »الشعب الفلسطيني وتعرقل نضاله من اجل االستقالل   
كن ان يكون هناك حل لقضية الشرق االوسط من دون اعـادة            ال يم «، وانه   »الرساء السالم في المنطقة   

  .»اراضي الجوالن المحتل الى سورية
5/11/2010، الحياة، لندن  
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  منظمة فرنسية تطلق حملة إلرسال سفينة مساعدات إلى غزة ستون  .53
 منظمة فرنسية حملة جمع تبرعات لتمويل إرسال سفينة فرنسية إلى غزة في إطـار               60أطلقت: وكاالت

  . أسطول دولي ثان من المقرر أن يتوجه إلى القطاع في نيسان أو أيار المقبلين
وقال توماس سومر منسق الحملة في حديث لقناة الجزيرة إن الجمعيات الفرنـسية المناصـرة للقـضية                 
الفلسطينية تسعى إلى أن تحظى هذه المبادرة بأوسع دعم سياسي الفتا إلى أن فعاليات فرنسية عديدة تبنت                 

  . الفكرة بما فيها أحزاب سياسية ونقابات عمالية وجمعيات حقوقية
وأضاف سومر أنه ال يمكن ألي شخص أو هيئة تؤمن بحقوق اإلنسان أن تعترض على مبادرة تهـدف                  
إلى إدانة حصار غزة وكسره وتقديم المساعدة اإلنسانية لسكانه والمطالبة بدفع إسـرائيل إلـى احتـرام                 

  . القانون الدولي
ار سومر إلى أن عملية جمع التبرعات بدأت في مختلف أنحاء فرنسا وان القائمين على هذه المبادرة                 وأش

ال يكتفون بتخفيف الحصار المفروض على غزة فقط وإنما يسعون إلى إطالق حركية تفضي إلـى فـتح                  
  . كامل وغير مشروط لكل معابر القطاع

قتناء السفينة وشراء حمولتها من المساعدات اإلنسانية       وقدر سومر مبلغ التمويل الذي يحتاجه المنظمون ال       
بمئات اآلالف من اليوروات مؤكدا حرصهم على المبادرة بشفافية مطلقة فيما يتعلق بمـصادر التمويـل                

  .المتمثلة في تبرعات األشخاص والمؤسسات وطرق إنفاقها
4/11/2010، الجمل بما حمل  

  
   إلى شرطة تل أبيب "إسرائيل" ترفع بالغا ضد "سفينة إلى غزة" .54

قال المتحدث باسم سفينة إلى غزة ـ السويد، درور فيلر وعضو البرلمـان عـن حـزب البيئـة       :لندن
السويدي مهمت كابالن، اللذان كانا على متن البواخر التي أرادت كسر الحصار المفروض على قطـاع                

الحـالي دعـوى    ) نوفمبر(الثاني   تشرين   8غزة حين اعتدت إسرائيل عليها بانهما سيقدمان يوم اإلثنين          
 ايـار   29قضائية، باسم المشاركين السويديين االحد عشر الذين شاركوا في اسطول قافلة الحريـة فـي                

  . الماضي إلى شرطة تل أبيب وإلى المدعي العام) مايو(
عليهـا  خلفية القضية هي إعتداء آلة الحرب اإلسرائيلية على سفينة متجهة إلى قطاع غزة، وتم االعتداء                

حيث قتلت قـوات كومانـدوس      ) مايو( ايار   31في المياه الدولية في شرق البحر األبيض المتوسط يوم          
وقامت هذه القوات بمصادرة البواخر وما     .  آخرين 30 مشاركين اتراك وجرحت ما يربو عن        9اسرائيلية  

  .عليها من مساعدات إنسانية وأمتعة شخصية
ـ  إن البالغ سـيتوجه ضـد دولـة إسـرائيل، والجـيش      " السويد وقال المتحدث باسم سفينة الى غزة 

اإلسرائيلي، وشخصيا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ورئيس األركـان            
واضاف المتحدث ان التهم الواردة في بالغ المشاركين السويديين ستتـضمن سـطوا              ."غابي أشكينازي 

  . حريات وضربامسلحا أو سرقة، إختطافا، حجز
5/11/2010، القدس العربي، لندن  

 
  والجزر المخفي..  بين المد المعلناإلسرائيليةالعالقات األردنية  .55

تعيش العالقات األردنية اإلسرائيلية بين المد المعلن والجزر المخفي وإعطائهـا           :  محمد الدعمة  - عمان
 أكتـوبر   24خلة منذ توقيع معاهدة السالم في       صبغة السرية والتكتم الشديد حيال الكثير من أوجهها المتدا        

  . عاما من حالة الال حرب والال سلم بين الجانبين46 والتي أنهت 1994عام ) تشرين األول(
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على مراسم إشهار االتفاقية أمام العالم، وإيداع نسخ من المعاهـدة لـدى األمـم               « عاما   16فبعد مرور   
ى استحياء، على نحو أقرب إلى الـسرية، العتبـارات          المتحدة، ال تزال عمان تتصرف مع تل أبيب عل        

  .متعددة أهمها حساسية مشهد الساحة الداخلية
متانة العالقة يعكسها مع ذلك مستوى التعاون الثنائي المستمر، خاصة في شقها األمنـي، رغـم غيـاب                  

ن انـدلعت   السفير األردني عن الساحة الدبلوماسية في تل أبيب أكثر من مرة لفتـرات متقطعـة منـذ أ                 
 وترك أمور إدارة الشؤون الثنائية لقـائم باألعمـال وكـان            2001االنتفاضة الفلسطينية الثانية في نهاية      

آخرها تعيين السفير األردني علي العايد وزيرا للدولة لشؤون اإلعالم لكي يبقى المنصب شاغرا وسحبه               
  .الماضي) أيار( شهر مايو بطريقة هادئة ردا على اعتداء إسرائيل تجاه أسطول الحرية نهاية

من يطالع الصحف المحلية، أو يراقب نشرة أخبار التلفزيون الرسمي، يظن أن األردن ال يزال في حالة                 
  .عداء مع إسرائيل، رغم متانة العالقة التي تعكس عمق المصالح االستراتيجية المشتركة

 فمثال ال مشكلة في إظهـار مـسؤول      .حتى طريقة تقديم أخبار النشاطات الثنائية تنطوي على حذر شديد         
أردني يستقبل وفودا من عرب إسرائيل تمثل الكنيست أو الفعاليات االقتصادية والسياسية، لكن ثمة تغييب               
شبه تام ألغلب لقاءات التعاون الثنائي منذ نجاح حزب الليكود اإلسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو وتراجع               

  .اقات السالم مع الفلسطينيينإسرائيل عن تعهداتها بمقتضى اتف
ربما اختارت الحكومة األردنية اللجوء إلى أسلوب الحذر الشديد بسبب أجواء الواقعية السياسية، ولكي ال               
تثير حفيظة أغلب األردنيين، سيما أن نصفهم من أصول فلسطينية اضطروا إلى الهجرة من بالدهم عقب                

  .تعويض حسب نصوص قرارات األمم المتحدة وما زالوا يتمسكون بحق العودة وال1948حرب 
وهناك عدد كبير من المعارضين، على أسس آيديولوجية، لحق إسرائيل في البقاء، إضافة إلـى سـيطرة             

كذلك . مشاعر العداء الشعبي تجاه حكام تل أبيب بسبب ممارسات القمع، ومخاوف من أطماعهم التوسعية             
اصة في القدس ألنه سيضيق الخناق على المدن الفلسطينية         يبرز إمعان إسرائيل باستئناف االستيطان وخ     

  .واألحياء العربية في القدس التي تطالب السلطة بأن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة
وهناك أيضا ملف األسرى األردنيين الذين يقبعون في السجون اإلسرائيلية بسبب عمليات قاموا بها ضـد   

فراج عنهم كبادرة حسن نية تجاه األردن، مع أنه سبق أن أفرجـت عـن               إسرائيل، وترفض إسرائيل اإل   
  .أسرى لعدوهم التقليدي حزب اهللا في صفقة سياسية أحرجت األردن كثيرا

لجنـة  « أسيرا حسب رصـد      30 شخصا حسب سجالت وزارة الخارجية و      11يتراوح عدد األسرى بين     
وعلى مضض وبعد مفاوضات شاقة أفرجت      . »أهالي األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي      

 معتقال على خلفية تجاوز حدود اإلقامة، لكـن هنـاك           14 أسرى أمنيين كما أخلت سبيل       7إسرائيل عن   
أسرى أردنيين ترفض إسرائيل البحث في مشكلتهم على الرغم من أنها سلمت السلطات األردنية أربعـة                

 إخالء سبيلهم بعد االتفاق على المدة التي سـيمكثونها          أسرى أمضوا محكوميات في السجون األردنية وتم      
  .في هذه السجون

تطالب أحزاب المعارضة ولجنة مقاومة التطبيع بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإغالق السفارة              
اإلسرائيلية في عمان وإرجاع السفير اإلسرائيلي وطاقم سفارته من الدبلوماسيين واإلداريين وهذا الشعار             

  .حاضر في كل مظاهرة أو مناسبة أو تجمع سواء لألحزاب والنقابات المهنية
خالل سنوات أدرجت أسماء تجار وقانونيين وصحافيين على الئحة سوداء تابعة للنقابات كعقاب وتشهير              
لكل من أعضائها الذين ثبت أنهم زاروا إسرائيل للنقاهة، أو أقاموا عالقات تجاريـة مـشروعة ضـمن                  

  .لسالماتفاقية ا
تستمر سياسة التعتيم الرسمي يوما بعد يوم، لكن التعاون الثنائي يجري تحت أقدام الجميع دون توقـف،                 
فمعظم المؤتمرات التي تعقد في منطقة البحر الميت أو في العاصمة عمان أو العقبة تشارك إسرائيل فيها                 

هـا مـن الـدول األجنبيـة، كمـا أن           تحت اسم الواليات المتحدة األميركية أو بريطانيا أو كندا أو غير          
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االجتماعات التنسيقية تعقد باستمرار لمناقشة مواضيع مشتركة سواء مكافحة الحرائق في غور األردن أو              
مكافحة آفة من األمراض التي ضربت محصول البندورة أو غيرها من االجتماعات األمنية التي لم يعلن                

ة الخاصة، فالتعاون جار على قدم وساق منذ أسس الجانبان          عنها، كذلك الحال في منطقة العقبة االقتصادي      
لجنة عليا لتطوير العالقات بين مدينة العقبة األردنية على البحر األحمـر ومدينـة إيـالت اإلسـرائيلية       

  .المجاورة
ال يكاد يمر أسبوع إال وتجتمع إحدى اللجان الفرعية الثماني المنبثقة عن اللجنـة األم، لمتابعـة شـؤون           

كة منها اقتصادي وعمالي، ومياه وبيئة في منطقة تشكل نواة لمنطقة جـذب سـياحي واقتـصادي                 مشتر
  .مستقبلي للمنطقة

هناك أيضا حراك اقتصادي وسياحي ولكنه ليس كما كان قبل ثالثة أعوام، على الرغم مـن أن معاهـدة                 
قات تعاون ومنـاطق تجـارة      السالم بين الجانبين أنهت المقاطعة االقتصادية إلسرائيل واستبدلت بها عال         

 1998 -1994حرة وإبرام عشرات االتفاقيات والبروتوكوالت الثنائية بـين الطـرفين، وبـين عـامي          
ازدادت اللقاءات والزيارات واالتصاالت بين المسؤولين األردنيين ونظرائهم اإلسرائيليين، واالتفاق على           

  .مشروع قناة البحرين وإجراء مناورات بحرية مشتركة
ن هذه العالقات تعاني من مشاكل أبرزها الموقف الشعبي األردني المعارض للتطبيع مـع إسـرائيل                ولك

 2002وعدم استجابة األخيرة لمبادرة السالم العربية التي تبناها العرب في مؤتمر قمـة بيـروت عـام                  
المبادرة استعداد   اإلسرائيلي، حيث تؤكد     -والتأكيد المستمر على تبني تلك المبادرة لحل الصراع العربي          

 1967العرب للحوار والوصول إلى اتفاق للسالم بشرط انسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها سنة               
  . إلى ديارهم1948والقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعودة الالجئين الذين خرجوا من فلسطين سنة 

رية بين البلدين، أن السفير اإلسرائيلي فـي        ولعل ما يبرهن على التراجع في العالقات االقتصادية والتجا        
عمان دانييل نيفو قد اشتكى مؤخرا من تراجع حجم صادرات بـالده لـألردن وإحجـام المـستوردين                  
األردنيين عن شراء البضائع اإلسرائيلية، كما أطلقت لجان مقاومة التطبيع النقابية األردنية مؤخرا حملة              

تزامنـا مـع    » نحو أردن خال من بضائع العدو الـصهيوني       «ار  لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية تحت شع    
  .الماضي) أيار( مايو 15 لنكبة فلسطين في 62الذكرى الـ 

وتقود لجان مقاومة التطبيع األردنية حملة ضد االستيراد من إسرائيل باعتبار أن ذلك شكل من أشـكال                 
  .الستيراد من إسرائيلالتطبيع معها وتناشد اللجان باستمرار التجار األردنيين بعدم ا

 مليـون دوالر  231 نحو 2009ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين األردن وإسرائيل بلغ العام الماضي          
  . مليون دوالر342 الذي بلغ نحو 2008أميركي متراجعا عن قيمته المتحققة في عام 

لتجاري واالقتصادي التي تـم     ويندرج التبادل التجاري بين األردن وإسرائيل، في إطار اتفاقية التعاون ا          
، وأنهت المقاطعة االقتصادية بين الدولتين، على أثر توقيع اتفاقية السالم فـي وادي              1995توقيعها عام   

  .1994عربة عام 
إلى جانـب   » الكويز«وبموجب اتفاقية السالم بين الجانبين ترتبط عمان مع تل أبيب أيضا باتفاق تجارة              

  .1996قد وقع عام الواليات المتحدة والذي كان 
ويرى مراقبون أن تصاعد االنتقادات الالذعة، التي يوجهها العاهل األردني باستمرار لحكومة االحـتالل              
اإلسرائيلي المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، يعكس مدى التدهور والفتور الحاصل في العالقات األردنيـة              

فترة األخيرة على توجيه انتقـادات الذعـة إلسـرائيل          اإلسرائيلية، حيث دأب الملك عبد اهللا الثاني في ال        
القدس ليست مستوطنة وأنها عاصـمة      «خاصة بعد إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن          

أي منـذ احـتالل     « عامـا،    42وتأكيده على أن االستيطان سيتواصل بها كما كان الحال قبل           » إسرائيل
  .»القدس
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األميركية مؤخرا بأن   » وول ستريت جورنال  «ثر وضوحا عندما صرح لصحيفة      وكان العاهل األردني أك   
سياسة نتنياهو القائمة على االستيطان في القدس الشرقية دفعت العالقات بين األردن وإسرائيل إلى أدنى               

، »المعتدلين«، وقال إنه وغيره من الزعماء العرب        1994مستوى لها منذ معاهدة السالم بينهما في العام         
قدرة نتنياهو على تقديم التنازالت الضرورية لبناء دولة فلـسطينية          «تساورهم الشكوك بشكل متزايد في      

، كما أدت تصرفات نتنيـاهو فـي        » وتكون عاصمتها القدس الشرقية    1967مستقلة تقوم على حدود عام      
بون أنه على الرغم    ويرى المراق . السنة الماضية إلى تراجع العالقات بين الجانبين إلى مستوى متدن جدا          

من الشعور بالفتور بالعالقات األردنية واإلسرائيلية فإن التنسيق الثنائي بين الجانبين ما زال قائمـا دون                
ضجيج إعالمي، وأن التبادل االقتصادي والتجاري قليل عما كان قبل ثالثة أعوام، مؤكدين أن هذه الحالة                

  .سياسي الفلسطيني اإلسرائيليلن تستمر طويال إذا حدث انفراج على المسار ال
  5/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  !فضح المستور .56

  فايز أبو شمالة. د
اعتراف السيد أبو عالء قريع بفشل السياسة الفلسطينية كل السنوات السابقة، يجب أن يشار إليه بالبنـان،       

إن : "، وهو يحذر، ويقـول    واألسوأ من ذلك؛ اعتراف الرجل بفشل الخطوات السياسية الفلسطينية القادمة         
استصدار قرار من األمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات ممكن نظرياً، لكن تنفيذه عملياً صعب،               

لكن ال  . نظرياً ستكون لنا دولة وقرارات    : ويلحق السيد قريع فشل المستقبل إلى فشل الماضي وهو يقول         
  ". وجود لها عملياً وواقعياً
نحن في منتهى اإلحباط    : "أبو عالء قريع باسم القيادة التاريخية للشعب الفلسطيني       لما سبق من فشل يقول      

إن هذا اعتراف صريح من عضو اللجنة التنفيذية        ". سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد الواسع       
 أي  ومسئول ملف القدس، اعتراف يتجرع مرارته بعض القادة الفلسطينيين، وأسبابه تعود إلى عدم تحقيق             

لم تعط، ولن تعطي شيئاً، ليكتشف كبيـر        ) إسرائيل(اختراق على طاولة المفاوضات، واقتناع الجميع أن        
المفاوضين السابق، وبعد سبعة عشر عاماً أنه حرث الزرع، وأهلك النسل، ودمر النشء، والنتيجة صفر،               

  ". حإن خيار المقاومة مفتو: "ومن كانت نتيجة جهده صفراً، ال يصح له أن يقول
: ال يحق له ذلك، حتى وهو يستدرك قـائالً        ". وال يملك أحد أن يغلقه، وهو خيار قائم طالما هناك احتالل          

  "!. هل يمكننا استخدام خيار المقاومة أم أننا ال نستطيع؟ هذا هو السؤال"
معناه بروز  خيار المقاومة ال يصلح للتخويف، وال يصح للقيادة الراهنة أن تلوح فيه، ألن خيار المقاومة                

. قيادة جديدة، تفرض على القيادة التاريخية التي جنت صفراً من المفاوضات أن تلملم أمتعتهـا وترحـل                
  فهل القيادة الفلسطينية مستعدة لهذا القرار؟ 

كالم فارغ ألن السلطة نتاج اتفاق دولي ال تحل، وأصـحاب الـسلطة             : "لقد أجاب أبو عالء قريع، وقال     
أبـو  : "وهنا يقرر السيد أبو عالء البقاء، وعدم تغير الـنهج، ويقـول     ". يقرروا ذلك عليهم أن يجتمعوا، و   

  ". مازن هو فقط بديل أبو مازن
. أن االنقسام نتاج تآمر إسرائيلي نفذ بأدوات فلسطينية       "لقد اعتبر أبو عالء قريع في تصريحه في القاهرة          

 الذي ساد قبل االنقسام كان بفعل فاعل، وعمل         فهل يمكننا االستنتاج من هذا التصريح أن االنفالت األمني        
وإن كان كذلك، فمن هو الفلسطيني الذي قرأ األجندة اإلسـرائيلية،           . ؟)إسرائيل(مبرمج لم يخدم إال أجنده      

 !.حفظها، ونفذ بنودها؟
  4/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  أكملوا عمل رابين .57
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  بيل كلينتون
ى تسبب رصاصة ألحد القتلة في مقتل صديقي، إسحق رابـين،            عاما عل  15يصادف اليوم ذكرى مرور     

ومنذ وفاته، لم يمض أسبوع إال وشعرت بفقدانه والوحشة إليه؛ فقـد            . رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق   
وبمناسبة الذكرى السنوية لوفاته، سوف يحسن العالم صنعا إذا         . كثيرا جدا » ليه«كنت أحبه هو وزوجته     

مثل رؤيته للحرية والتسامح والتعاون واألمن، وقد أصبح السالم مطلبـا حيويـا            : هتذكر دروسا من حيات   
 عاما، عندما تحدث بسعادة وغنى للسالم في مسيرة حاشدة فـي            15اآلن بنفس القدر الذي كان عليه منذ        
  .تل أبيب قبل وقت قليل فقط من مقتله

يفيد بن غوريون كشاب لتمثيل إسـرائيل       وعندما أرسله د  . ولم يكن من طبع رابين التظاهر على اإلطالق       
، لم يكن رابين وقتها قد ارتدى ربطة عنق من قبل، لـذا ربطهـا               1949خالل محادثات الهدنة في عام      

وكمـا كـان   . صديق له وأوضح له كيف يمكن خلعها مع االحتفاظ بربطتها الستخدامها فـي المـستقبل             
نطن في فعالية تستدعي ارتداء ربطة عنق سوداء،        متوقعا، وصل رابين قبل أسبوعين من اغتياله إلى واش        

عندها استعرنا واحدة له، ولكنني ما زلت أبتسم كلما تذكرت عندما كنت            . لكنه لم يكن يرتدي هذه الربطة     
أضبط الربطة له، مثلما تفعل هيالري عندما تتذكر كيف اشتكى رابين بعدما جعلته يخرج إلـى شـرفة                  

  .قاعة ترومان لكي يدخن سيجارته
وهناك ترابط بين قصة إسحق رابين وقصة إسرائيل؛ فقد حمل رابين السالح من أجل الدفاع عن حريـة                  

 1993وعندما قدم إلى البيت األبيض في عـام         . إسرائيل وضحى بحياته من أجل تأمين مستقبل إسرائيل       
ادة شعبه إلى عهـد  للتوقيع على إعالن المبادئ مع الفلسطينيين، كان بطال عسكريا مستعدا بشكل فريد لقي 

وقبل مصافحة ياسر عرفات، الرجل الذي اعتبره لفترة طويلة عدوه اللدود، تحدث بشكل مباشـر               . جديد
ونحن ال نضمر   . ليس لدينا أي رغبة في االنتقام     . كفى. كفانا دماء ودموعا  «: إلى الشعب الفلسطيني فقال   

ن وزرع شـجرة والـشعور بالحـب        ونحن مثلكم، بشر وأناس نرغب في بناء وط       . أي كراهية تجاهكم  
ونحن اليوم نعطي للسالم، ونقول     . والعيش جنبا إلى جنب معكم بكرامة وبتعاطف كبشر وكرجال أحرار         

  .»)وداعا لألسلحة: (دعونا نصل من أجل مجيء اليوم الذي نقول فيه جميعا. مجددا لكم كفى
 رابين قد عاش، لكنا قـد توصـلنا         وبعد مرور عقد ونصف على وفاته، ما زال لدي إيمان بأنه إذا كان            

ومن المؤكد أن أعداء السالم كـانوا       . خالل ثالث سنوات إلى اتفاق شامل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين        
سيحاولون أن يقوضوا هذه الخطوة، ولكنني كنت واثقا من إمكانية ظهور عهـد جديـد مـن الـشراكة                   

  .المستمرة والرخاء االقتصادي
وقد تداخلت نهاية حياته مع ظهور العصر األكثـر ترابطـا فـي             . صره بعدة طرق  وكان رابين سباقا لع   

وتعتبر الروابط التـي تـربط اإلسـرائيليين        . التاريخ اإلنساني مع ظهور اإلنترنت وبدء عصر العولمة       
والفلسطينيين، ألنهما شعبان قدر لهما بأن يعيشا مع بعضهما على نفس األرض، حسب تعبيره، نموذجـا                

ونحن مرتبطون بعدة طرق بدرجة ال يمكن معهـا أن          .  الروابط التي تربطنا جميعا حول العالم      قويا على 
  .ننفصل عن بعضنا البعض

وهي بناء مستقبل   : ولهذا السبب، يتعين علينا أن نتبنى القضية التي ضحى إسحق رابين بحياته من أجلها             
. لمثيرة لالهتمام كـل بطريقتـه الخاصـة       مشترك تكون فيه اإلنسانية المشتركة أهم كثيرا من خالفاتنا ا         

ويمكننا جميعا أن نفعل شيئا ما في مجتمعاتنا أو حول العالم من أجل بناء القوى اإليجابية وتقليل القـوى                   
  .السلبية للترابط

وكانت موهبته الكبرى تتمثل في الحفاظ على ثقة العامة مـع           . وكان رابين شخصا مثاليا صعب المراس     
وهذا التوجه انعكس بالشكل األفضل في مبدئه التوجيهي        . وسة من أجل تحقيق السالم    اتخاذ مجازفات مدر  

وهو أنه سوف يعمل من أجل تحقيق السالم وكأنما ال يوجد إرهاب، وسوف يحارب اإلرهاب               : الشخصي
  .وكأنه ليس هناك عملية سالم
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خالل الحداد الـذي يمكـن أن       وإذا كان بمقدوره أن يتحدث إلينا اليوم، لكان قد طلب منا تذكره ليس من               
يكون قد حدث بالفعل، ولكنه عبر النظر بوضوح إلى الفرص والعقبات التي تعتـرض طريـق الـسالم                  

  .ومواصلة العمل الموجود في أيدينا
وتوجد فرصة حقيقية إلنهاء العمل الذي بدأه، فاألطراف تتحدث مع بعضها، كما يحظى رئيس الـوزراء                

ويقول الكثير من اإلسرائيليين إنهم يثقون في أنه        . ذي يحتاج من شعبه ليبرم اتفاقا     بنيامين نتنياهو بالدعم ال   
 2000وعلى ضوء البنود التي وافق عليهـا فـي أواخـر            . قادر على تحقيق سالم يحمي ويصون أمنهم      

رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك ودعمها بتفاصيل أكبر رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووافـق               
  .ا الرئيس محمود عباس وفلسطينيون آخرون، يعرف الجميع شكل االتفاق النهائيعليه

ولدى إسرائيل أفضل شريك لها فـي       . ويمكن حل القضايا المتبقية، مع توافر المحفزات على القيام بذلك         
الحكومة الفلسطينية داخل الضفة الغربية على رأسها الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض الـذي               

ومبادرة الـسالم التـي   .  قدرة على توفير األمن وتحقيق تنمية اقتصادية، وقد برهن بالفعل على ذلك    لديه
عرضها العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز تمنح إسرائيل اعترافا سياسـيا كـامال وتطـرح                

بـل التوصـل إلـى      احتمالية التعاون االقتصادي واألمني مع مجموعة من الدول العربية واإلسالمية مقا          
كما أن الكثير من الدول العربية منشغلة بجهودها االقتصادية وفيما يتعلق بالتحديث االجتمـاعي،              . اتفاق

وهو ما يثبت أنهم مستعدون لترك خالفات الماضي ومتحمسون لجني ثمـار احتمـاالت التعـاون مـع                  
  .إسرائيل

م المكاسب وتقليل مخاطر السالم، وهي قناعـة        وفي هذه األثناء، ال تزال الواليات المتحدة ملتزمة بتعظي        
يؤمن بها الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون ومبعوث اإلدارة الخاصة للمنطقـة جـورج ميتـشل                

  .وزمالؤهم
، وقف إسحاق رابين داخل البيت األبيض وتحـدث         1993في هذا اليوم المشرق الباعث على األمل عام         

  .»كفى: ، وأقول لكم مرة أخرىنعطي اليوم السالم فرصة«: قائال
 -لنتضرع بالدعاء في هذه الذكرى بأن تتم خدماته وتضحياته في األراضي المقدسـة، وبأننـا جميعـا                  

 سنقوم بالجزء المنوط بنا مـن أجـل         -وبغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه أو قدراتنا التي نمتلكها            
ح رابين تضيء لنا الطريق، ولكن يجب أن نقـرر          وستبقى رو . بناء عالم يسود فيه التعاون على النزاع      

  .جميعا السير فيه
  »نيويورك تايمز«
  5/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  !عن أية مصالحة تتحدث حماس؟ .58

  ياسر الزعاترة
نحو مزيد من المواقف    ) محمود عباس وفريقه  (في ظل هرولة قيادة السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح          

من قبـل   ) يغيب بين حين وآخر   (أوساط الشعب الفلسطيني، يأتي الحديث المتواصل       التي تثير القهر في     
حماس عن المصالحة، األمر الذي يثير الكثير من القلق واألسئلة لدى محبيها ومريـديها فـي الـشارع                  

  .الفلسطيني، وربما العربي أيضا
 السلطة فـي ظـل الوضـع        يحدث ذلك في ظل إدراك سائر المعنيين بالملف الفلسطيني لحقيقة أن مسار           

الراهن لم ولن يتعدى بأي حال الحفاظ على سلطة أوسلو ومن ثم تقدمها نحو شبه دولة على ما يتركـه                    
  .العبرية" الجارة"الجدار من الضفة، مع ترك القضايا الكبرى كجزء من إشكاالت نزاع حدودي مع 

ساءة للشعب الفلـسطيني وعـدوان   وينهض اإلصرار على برنامج التنسيق األمني وما ينطوي عليه من إ         
ينهض كشاهد على ذلك، فضال عن حقيقة أن السلطة لـن           .. يومي على حركة حماس في الضفة الغربية      
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تغادر مربع الوفاء للبرنامج الذي أنشئت من أجله، وكذلك لشروط المانحين، وقبلها شروط المحتلين الذين               
  .ن قائد حمساوي واحد من مغادرة الضفة الغربيةلقادتها، بينما ال يتمك" بي.آي.في"يمنحون بطاقات 

ليس هذا وحده ما يثير األسئلة في سلوك حماس السياسي، فهناك إلى جانبه ميوعة الخطاب السياسي التي                 
يلمسها المراقبون من قبل بعض قادتها في مواجهة الوفود األجنبية التي تواصل رحيلهـا باتجـاه غـزة                  

، ممـا يعطـي     67ة قائما عند الحديث عن قبول دولة فـي حـدود            ودمشق، حيث لم يعد مصطلح الهدن     
االنطباع بأنها نهاية المطاف، فضال عن الرسائل الموجهة لإلدارة األميركية، وكذلك مغـامرات أحمـد               

" الواقعيين"يوسف الذي ما زال يقدم نفسه بوصفه المستشار السياسي لرئيس الوزراء، وإلى جانبه ثلة من                
مع العلم بأن من الصعب على      . هذا النمط من السياسيين في تجربة فتح الطويلة المعروفة        الذين يذكّروننا ب  

فـي  (هؤالء أن يتحركوا لوال حصولهم على غطاء من بعض الجهات في الحركة، تحديدا في قطاع غزة                
الضفة هناك ناصر الشاعر الذي يستخدم ذات الخطاب، مع أنه لألمانة أقل ميال إلى المغـامرة وطـرح                  

  ).لمبادرات من صاحبه في غزةا
أسوأ ما في هذه الممارسة السياسية هو منحها الغطاء لخطاب فتح، حيث لم يتوقف قادتها وأنصارها عن                 
الحديث عن تساويهم مع حماس في حل الدولتين، مع علمهم بالفارق الكبير، ليس فقط لجهة رفض حماس                 

ولة حال مرحليا بالنسبة لفتح، إذ عرض عباس إنهاء         لم تعد الد  (االعتراف بما تبقى من فلسطين للصهاينة       
يعنـي  (، بل أيضا لجهة تنازالت عباس المتعلقة بتبادل األراضي )النزاع والتنازل عن المطالب التاريخية    

، فضال عن قبوله العملـي      48، وشطب حق العودة إلى األراضي المحتلة عام         )بقاء المستوطنات الكبيرة  
ال يكفون هنا عن الحديث عن ورقة أحمد يوسف الشهيرة التـي            (فضها باللسان   بالدولة المؤقتة حتى لو ر    
  ).استنكرتها قيادة حماس

ولعل الشيء األسوأ في هذا الجانب هو تجريب المجرب، إذ مرت فتح بذات التجربة من دون جـدوى،                  
بشروط الرباعية  ومن العبث أن تستعيدها حماس بذات التفاصيل، مع إدراك العقالء لحقيقة أن االعتراف              

، مع أن ذلك لن يمنحها األفضلية علـى فريـق           "الشرعية الدولية "أمر ال بد منه لكي تحصل حماس على         
وإذا قيل إنها األكثر تمثيال للفلسطينيين، فإنها لن تغدو كـذلك حـين تعتـرف بالـشروط                 . عباس أيضا 

  .المذكورة، ألن الناس سينفضون من حولها
  

ي نتابعها ذلك التعامل الناعم مع ما يجري لفرع الحركة في الـضفة الغربيـة،               من القضايا اإلشكالية الت   
والذي ال يتجاوز الحديث عنه في وسائل إعالم الحركة، مع أنه من النوع الذي يستحق أكثر مـن ذلـك                    

  .بكثير، هو الذي تجاوز سائر الخطوط الحمراء التي لم يتجرأ عليها العدو نفسه
في قطاع  ) كتائب القسام (د، ينهض الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز العسكري         في الجانب اآلخر من المشه    

غزة من أجل ترتيب الوضع الداخلي على نحو يمكّن الحركة من مواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد، إلى                 
جانب مساع لتفعيل العمل العسكري في الضفة أسفرت عن عدد من العمليات المهمة رغم شراسة القمـع                 

  . األمنيوالتعاون
 يكاد يغيب وسط هجوم الطرف اآلخر، وفـي ظـل أداء سياسـي              -على روعته وأهميته  -لكن ذلك كله    

مرتبك وإشكالي بات يؤكد بهذا القدر أو ذاك أن هم الحركة األساسي هو الحفاظ على قطاع غزة بصرف                  
يحات ال يلتفت إليها    النظر عن مصير القضية الذي ترك عمليا لفريق عباس، اللهم باستثناء بيانات وتصر            

الطرف اآلخر الذي يمضي في برنامجه بدعم عربي ودولي، مع غطاء فتحاوي يبدو متوقعا فـي ظـل                  
اختطاف الحركة من قبل الفريق المذكور، وعدم قدرة المعترضين داخلها على فعل شيء، وهـم الـذين                 

تالل وواقع الـسلطة التـي      يدركون أن غطاء عربيا ال يتوفر لهم، فضال عن وقوعهم أسرى لواقع االح            
  .تتنفس من خالل الرئة التي يوفرها هو ال غيره
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لقد ثبت عمليا وواقعيا أن الجمع بين المقاومة والسلطة ليس ممكنا، ومن صمموا سلطة أوسلو يـدركون                 
ذلك، ولو كانت حماس في الضفة لما كان بوسعها إسناد برنامج المقاومة مع االحتفـاظ بالـسلطة، ألن                  

 االحتالل من غزة هو الذي منحها تلك الفرصة، أعني فرصة التمسك ببرنامج المقاومة بقدر               خروج جيش 
لو تواجد الجيش اإلسرائيلي داخل القطاع لرأينا قادة حماس الذين يتمسكون بالبرنامج المذكور رهـن       (ما  

  ).السجون مثل إخوانهم في الضفة
عن عدم الحاجة للمقاومة من قطـاع غـزة ألنـه           في هذا السياق كان مثيرا أن يتحدث أحد قادة الحركة           

ومع علمنا أن القادة اآلخرين ال يقبلون مقولته ويرفضونها، فإن الحقيقة أن القطاع لـم يتحـرر،                 . تحرر
، بل أيضا ألن بحره وسـماءه       )الشريط الحدودي (ليس فقط ألن جزءا من أرضه ال يزال تحت االحتالل           

، باستثناء معبر رفح الخاضع لسلطات المصرية التـي ال تغـامر            ومعابره البرية تخضع لالحتالل أيضا    
خال الصواريخ  -صحيح أن فرص المقاومة من القطاع       . بمخالفة ما يريده اإلسرائيليون على هذا الصعيد      

  . محدودة، إال أن كسر هذه المعادلة سيكون ممكنا بين وقت وآخر حين تتوفر اإلرادة-ذات الكلفة العالية
قادة الجهاز العسكري ال يتصرفون بروحية ما ذهب إليه القائد إياه، وهم ومعهم الكثير من               من المؤكد أن    

السياسيين يصلون الليل بالنهار من أجل أن يكون القطاع قاعدة للمقاومة وشوكة في حلوق الغزاة، بدليل                
  .ن قبل الحركةهذا القلق اليومي الذي يبديه قادة العدو في مواجهة مساعي مراكمة القوة العسكرية م

نفتح قوسا لنشير إلى أن التنظير السياسي الضمني الذي استندت إليه خطة شارون لالنسحاب من قطـاع                 
غزة هو إخراجه من دائرة الصراع ليغدو مثل األردن ومصر، وليمتد مشروع الحل االنتقالي إلى الضفة                

ع بعض التعديالت إلى حدود الجدار،      ، وثانيا وأخيرا م   2000أيلول  / سبتمبر 28بالتدريج، أوال إلى حدود     
وقد تأكد ذلك مباشرة عندما شرع محمد دحالن في طرح نظرية سالح الـشرعية              . وليغدو المؤقت دائما  
  .الذي لم تعد له حاجة" المليشيات"الوحيد وجمع سالح 

حقة هي م (وإذا كانت المصالحة مع جماعة السلطة شبه مستحيلة تبعا لرفض حماس التنازل عن القطاع               
، وعدم قدرة السلطة على مخالفة األوامر األميركية اإلسرائيلية المتعلقة بالجهاز األمني            )في ذلك دون شك   

نجـاح  (في الضفة من جهة أخرى، فإن المسار اآلخر يراوح بين تثبيت االنفصال أو وقوع المـستحيل                 
وفي الحـالتين   . ي حدود الجدار  الذي يعني اإلقرار ببرنامج السلطة أو الدولة تحت االحتالل ف         ) المصالحة

سنكون إزاء وضع كارثي، واألرجح أن البرنامج األخير سيمر بسهولة أكبر في حال تثبيـت االنفـصال              
، وسيكون بوسع مصر التعايش مع دولة القطاع العتيدة كما تعايشت مـع             )في المدى القريب على األقل    (

ي في هذا االتجاه عبر مساع محمومة إلحداث        من قبل، وهي تمض   " األصولي اإلخواني "النظام السوداني   
اختراقات في جسم الحركة في القطاع وتصنيفها بين معتدلين ومتطـرفين، مـستخدمة مـسألة المعبـر                 
  .والدخول والخروج التي تملك مفاتيحها ويحتاجها أهل القطاع جميعا، بما في ذلك قادة الحركة وعائالتهم

ولـم  ) مشروع االنفصال (يق إذا وافق اإلسرائيليون على المشروع       وسيكون هذا المسار أكثر قابلية للتطب     
يتورطوا في حرب من أجل ضم القطاع إلى تسوية الضفة، السيما أنهم ال يخفون قلقهم من سياسة التسلح                  

 بميزان القوى الذي اعتـادوا عليـه طـوال          -لو في الحد األدنى   -التي تتبعها الحركة هنا، والتي ستخل       
  .ي ينطبق بدرجة أكبر على حالة حزب اهللا في لبنانعقود، األمر الذ

في السياق المذكور تتعالى أصوات في الساحة اإلسرائيلية تتحدث عن االنفصال عن قطاع غـزة، وقـد                 
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن خطة سرية أعدها وزير الخارجية اإلسرائيلي ليبرمان خالصـتها              

ل القطاع نهائيا عن الضفة وإغـالق كـل المعـابر معـه،     انفصال ثان عن قطاع غزة، ويعني ذلك فص      
  .والتوقف عن تزويده بالماء والكهرباء، وبالتالي الحصول على شرعية دولية إلنهاء احتالله

القطـاع بـشكل    "والخالصة بحسب كالم ليبرمان هي توقف الدولة العبرية عن تحمل أية مسؤولية عن              
  ".ل، وحدودنا ستكون مغلقة بإحكاممطلق، وأن من يريد الدخول إلى غزة فليدخ
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في هذه األجواء يبدو سؤال المستقبل مطروحا بقوة على الحركة التي عليها أن تؤكد للجميـع أنهـا لـم                    
تنشغل بالقطاع عن القضية، وأن المقاومة بالنسبة إليها ليست مجرد شعار، ولن يحدث ذلـك مـن دون                  

ا عنه مرارا، عنوانه إدارة بالتوافق لقطـاع غـزة،          برنامج شامل يطرح على الشعب الفلسطيني، وتحدثن      
وإعالن مقاومة شاملة حتى دحر االحتالل دون قيد أو شرط عن الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن دون                   

  .االعتراف بأي شيء للمحتلين، وليكون مقدمة للتحرير الشامل
لى سكتها الصحيحة، وهـو     إن برنامجا من هذا النوع سينسخ مرحلة أوسلو بكل مصائبها ويعيد القضية إ            

سيتوج حماس قائدة فعلية لنضال الشعب الفلسطيني، السيما أن رموز الطرف اآلخر سيفقدون ما تبقـى                
لهم من مصداقية ومشروعية برفضهم المشروع المذكور وإصرارهم علـى مـسار االسـتجداء الـذي                

، بل ربما قبل ذلك     )1993أيلول  /مع أن تاريخ بدايته الحقيقية هو سبتمبر      (يراوحون فيه منذ سبع سنوات      
  .بكثير

إن رفض حماس المصالحة على قاعدة البرنامج المشار إليه تختلف عن رفضها على قاعـدة تفاصـيل                 
تتعلق باألمن واالنتخابات، إلى غير ما هنالك من تفاصيل عنوانها الحفاظ على سلطة أوسـلو والوفـاء                 

  .لشروطها واستحقاقاتها
عويل سيبقى قائما على انتفاضة جديدة في الضفة تأتي ردا على ممارسات العدو             وإذا رفض القوم، فإن الت    

فياض القائمة علـى بيـع القـضية بالرواتـب          -في القدس واألقصى، إلى جانب الرد على صفقة عباس        
، وتحويلها إلى نزاع حدودي يتجاهل القضايا األهم، وفـي          )المستفيدون من ذلك هم القلة    (واالستثمارات  

  ).السلطة لن تتعدى حدود الجدار(لقدس والالجئين، بل وحتى األرض مقدمتها ا
  4/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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