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  34  :كاريكاتير
***  

  
والمفاوضات خيار فاشل ال أفق     .. مفلسينسياسة الضعفاء العاجزين ال   "انتظار اإلدارة األمريكية    : مشعل .1

  وال مستقبل له
انتقد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سياسة انتظار اإلدارة األمريكية،  : دمشق

إدارة أوباما التي عجزت أن تفي "، موضحا أن "سياسة الضعفاء العاجزين المفلسين"ووصفها بأنها 
يوم بعد خسارتها النتخابات الكونغرس النصفية، أعجز من أن تفعل لنا بوعودها لنا في قمة قوتها، هي ال

  ".شيئا
) 11-5( الجمعة أقامتهوتابع خالل كلمته في مهرجان حركة الجهاد اإلسالمي في ذكرى انطالقتها الذي 

نقول لإلدارة األمريكية أننا ال ننتظركم، نحن فصائل وقوى المقاومة، رؤيتنا واضحة، األرض "بدمشق 
رضنا والقدس قدسنا وفلسطين لنا وخيارنا المقاومة، وسننجز وعدنا بذراعنا وبندقيتنا، بالتوكل على اهللا أ

  ".ال على أمريكا
، إن "للمفاوض الفلسطيني ولمن يغطيه من العرب أو لمن يدفعه للمفاوضات"ووجه مشعل كالمه 

حد يرجو شيئا من قيادة نتنياهو؟ المفاوضات خيار فاشل فاشل فاشل ال أفق وال مستقبل له، هل من أ"
الكيان الصهيوني الذي نشأ على القتل واالغتصاب وسرقة األرض وتشريد الشعب مستندا إلى عقلية 

  ".عنصرية ال تصلح معه المفاوضات
كفى رهانا على المفاوضات، وكفى إعادة إنتاج لها، وال بد من البحث عن بديل، وهو بكل "وتابع 

  ".بديل إال المقاومةاختصار المقاومة، ال 
على الوحدة الوطنية، ووحدة الصف الوطني على مشروع المقاومة والثوابت الوطنية والتمسك "وأكد 

، "بحقوق شعبنا ومصالحة، خيار حتمي ال بديل عنه، المصالحة ضرورة وطنية سنعمل على إنجاحها
لمصالحة الوحدة الوطنية كما وفد فتح قادم إلينا األسبوع الماضي في دمشق التي ترعى ا"مضيفا أن 

  ".ترعى المقاومة، سنلتقي ونعمل على إنجاز المصالحة
جيد أن نتفاهم ونعالج نقاط الخالف، ونوجد تفاهمات فلسطينية تعبد طريق إنهاء االنقسام "وأضاف 

ك الفرصة التي أعطيت للواليات المتحدة لتحري(وتوحيد الصف، ولكن األجود هو أنّه بعد انتهاء الشهر 
، أن نستثمر اللحظة التاريخية ونعلن إنجاز المصالحة، وإعادة بناء وحدة الصف )ملف المفاوضات

 والحفاظ على الحقوق الثوابت 2006والموقف السياسي الفلسطيني على أساس وثيقة الوفاق الوطني 
  ".وإعادة االعتبار لخيار المقاومة

مة اإلسالمية حماس حركة الجهاد وأمينها العام وهنأ مشعل باسم فصائل المقاومة وباسم حركة المقاو
هي مناسبة لنؤكد لقادة الجهاد وكوادرها على خصوصية "رمضان شلّح بمناسبة ذكرى االنطالقة، وقال 

  ".العالقة مع اإلخوة في الجهاد، ووحدة الهدف والبرنامج والمصير
  5/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   تهدد باعتبار االجهزة االمنية بالضفة معادية في حال مشاركة حماس فيها"إسرائيل":"القدس العربي" .2
بأن الحكومة االسرائيلية ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة الجمعة لـ : وليد عوض-رام اهللا

ة اجهزة برئاسة بنيامين نتنياهو هددت السلطة الفلسطينية باعتبار االجهزة االمنية العاملة في الضفة الغربي
  .معادية في حال مشاركة حماس فيها او في قيادتها

واوضحت المصادر بان التهديد االسرائيلي جاء في ظل الحديث عن امكانية التوافق ما بين فتح وحماس 
  .بشأن الملف االمني واعادة بناء االجهزة االمنية الفلسطينية في اطار اتفاق للمصالحة الوطنية

التهديد االسرائيلي نقل للسلطة من خالل الجانب المصري الذي عبر عن والمحت المصادر الى ان 
  .رفضه للتهديد االسرائيلي، مشيرة الى ان القيادة الفلسطينية تأخذ التهديد االسرائيلي على محمل الجد

واشارت المصادر الى ان هناك اتصاالت بين المصريين وبعض الدول العربية القناع حماس بالتخلي 
ها المشاركة في االجهزة االمنية الفلسطينية قبل اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في عن مطالبت

  .االراضي الفلسطينية
  .واكدت المصادر خطورة التهديد االسرائيلي باستهداف االجهزة االمنية بالضفة في حال مشاركة حماس

  6/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   اتخاذ القرارات الصعبةنتنياهووعلى .. ال جدوى من المفاوضات: عريقات .3
حمل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات رسالة واضحة لإلدارة :  مينا العريبي- واشنطن

األميركية وصناع القرار األميركي هذا األسبوع حول عملية السالم العالقة، وهي أن وقت الحديث عن 
وأبدى استعدادا ألن يمهل الجانب .  القرارات الصعبةالمفاوضات وجدواها قد انتهى وحان وقت اتخاذ

الفلسطيني واشنطن أسبوعين أو ثالثة إلعطائهم الرد النهائي بشأن الموقف اإلسرائيلي من التجميد 
في مثل هذه الحالة لن يكون ثمة حاجة الجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر في : وقال. االستيطاني
  .الجاري) ين الثانيتشر( نوفمبر 9القاهرة في 

ويزور فريق من المفاوضين الفلسطينيين، ومن بينهم حنان عشراوي، العاصمة األميركية منذ يومين 
  .لطرح الرؤية الفلسطينية حول تعليق المفاوضات

الوقت حان التخاذ «الليلة قبل الماضية أن » ودرو وليسون«واعتبر عريقات في ندوة في مركز 
لقد انتهينا «: وأضاف. »المفاوضات، واألميركيون واإلسرائيليون يعرفون ذلكالقرارات الصعبة وليس 

من قضية المفاوضات، حان الوقت للقرارات، فالجميع يعرف شكل الحل النهائي، نعلم أين سيقع تبادل 
. »األراضي ووجدنا حال للقدس الشرقية واآللية التي ستحدد ذلك كما نعرف الحل لقضية الالجئين واألمن

ولم تبق قضية مبهمة، ولكن األمر بات يحتاج إلى اتخاذ قرارات » لم يبق هناك حجر لم نقلبه«ابع أنه وت
  .لجل الحل النهائي حقيقيا

وكانت هذه الرسالة التي أبلغها عريقات للمسؤولين األميركيين، وعلى رأسهم المبعوث األميركي الخاص 
.  األميركية جيف فيلتمان في لقاءاته في واشنطنللشرق األوسط جورج ميتشل ومساعد وزيرة الخارجية

وحمل عريقات معه دالئل على الخرق اإلسرائيلي لتجميد االستيطان خالل األشهر العشرة التي كان قد 
وقدم عريقات للمسؤولين . أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو فيها عن تجميد لالستيطان

يطان اإلسرائيلي باإلضافة إلى وثائق منها خريطة لحدود واضحة لدولة األميركيين إثباتات حول االست
  .فلسطين المستقلة

  6/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  لجنة المتابعة العربية ستجتمع بعد عيد االضحى للبت في مصير المفاوضات: بو ردينهأ .4
ئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أمس أعلن الناطق باسم الر: عبدالرؤوف أرناؤوط: رام اهللا، القدس المحتلة

أن لجنة المتابعة العربية لمبادرة السالم العربية ستجتمع بعد عيد األضحى المبارك للبت في مصير 
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بعد انقضاء مهلة الشهر التي منحتها لواشنطن لمحاولة إنقاذ 

  .ئيليالمفاوضات من مأزق استمرار االستيطان اإلسرا
: وقال في اتصال هاتفي من أبوظبي حيث يوجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية

لجنة المتابعة العربية ستجتمع بعد انتهاء فترة الشهر وخاصة بعد أن يبلغنا الجانب األميركي بما "إن 
نتسلمه قريبا وقبل العاشر توصل إليه مع إسرائيل، ونحن حتى اآلن بانتظار الرد األميركي، ونتوقع أن 

بناء عليه ستتم دعوة لجنة المتابعة العربية كما اتفق في القمة العربية في : "وأضاف". من الشهر الجاري
سرت، وسيعرض على العرب بالتفصيل أي رد أميركي وكل ما حصل من ممارسات إسرائيلية على 

  ".تحرك على أساسهااألرض، وبالتالي ستقدم عدة خيارات لدراستها واالنطالق لل
حتى اللحظة يرفض الجانب اإلسرائيلي تجميد االستيطان وأبلغنا من اإلدارة األميركية "وأكد أبوردينة أنه 

أنها مستمرة في جهودها مع الجانب اإلسرائيلي لكن حتى اآلن ال توجد أية إشارات مشجعة لنجاح جهود 
  ".اإلدارة مع اسرائيل

العودة إلى المفاوضات إذا تم تجميد االستيطان، ولكن إذا لم تنجح اإلدارة أن الخيار األول هو : "وأضاف
  ".األميركية مع إسرائيل في وقف االستيطان سيعرض على العرب الذهاب إلى مجلس األمن

  6/11/2010الوطن اون الين،السعودية، 
  

  في غزةلمسؤولي األونروا  لن نسمح ألحد بأن يتعرض: النونو .5
ي باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إن العالقة جيدة بين حكومته ووكالة األونـروا،              قال المتحدث الرسم  

  .وأنه ال يوجد أي خطر يهدد مسؤوليها في القطاع
مهمتنا أن نحفظ األمن في غزة ونحمي القطاع واألمن الداخلي بما فـي             "وأضاف النونو للجزيرة نت أن      

  .ذلك مسؤولو األونروا
نحن لن نسمح ألحد بـأن      .. رر ادعاء أن هناك خطرا على مسؤولي األونروا بغزة        ال يوجد ما يب   "وتابع  

  .غزة تتميز اآلن بأمن وأمان كبيرين"، مشيرا إلى أن "يتعرض لهم وال ألي مواطن في قطاع غزة
وأوضح النونو أن األمن محفوظ للمسؤولين الدوليين وللزائرين إلى غزة من األجانب والعرب، مـذكرا               

 وفرت الحماية األمنية للمسؤولين األوروبيين واألمميين الكبار الذين زاروا غزة أكثر مـن              بأن حكومته 
  .مرة

غيـر  "واتهم المتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة إسرائيل بمحاولة خلق ردات فعل مضطربة ألنهـا                
  .راضية عن االنسجام الحالي بين األونروا والحكومة

  
  6/11/2010الدوحة، , نتالجزيرةموقع   

  
  عبد اهللا عبد اهللا يتفقد مخيمي البارد والبداوي .6

في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا مخيمي نهر البـارد والبـداوي             » منظمة التحرير الفلسطينية  «تفقد ممثل   
في مخيم نهر البارد، اطلع عبد اهللا على سير عملية إعادة االعمار واستمع إلى المـشاكل التـي                   . أمس

  . وفعاليات المخيم» اللجنة الشعبية«ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع . لتواجه سير العم
االعتماد على ذاته قبل أن يطلب العون مـن اآلخـرين وأن            «ورأى عبد اهللا أن على الشعب الفلسطيني        

يعمل الفلسطينيون كفريق واحد وبأفضل ما يمكن ودون استثناء ألي طرف ألن مجتمعنا يتـسع للجميـع        
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أننا كفلسطينيين في لبنان لسنا مع طرف ضد أي طرف، بل نحن مـع              «وأكد  . »حريروكذلك منظمة الت  
أما إذا وقع أي عدوان إسرائيلي على لبنان فنحن بكل تأكيد سنكون مع لبنان              . عموم لبنان وأمنه وسيادته   
ل مـع   ووعد بالسعي لدى المعنيين بالتخفيف من معاناة أبناء البارد وباالتصا         . »في مواجهة ذلك العدوان   

الدول المانحة من أجل تأمين التمويل الالزم الستكمال إعمار مخيم البارد، ووعد أيـضا ببنـاء مجمـع                  
ثم انتقل عبد اهللا إلى مخيم البداوي       . رياضي ثقافي في مخيم البارد فور تأمين قطعة األرض الالزمة لذلك          

  . في المخيم» اللجنة الشعبية«حيث عقد اجتماعا مماثال مع 
هناك مشاريع عدة يجري العمل عليها للمساعدة في رفع المعاناة عن أبنـاء             «د اهللا الجميع بأن     وطمأن عب 

الشعب الفلسطيني في لبنان كالضمان االجتماعي ودعم الطالب من خالل صندوق الرئيس محمود عباس              
  . »ومشروع التكافل االسري

  6/11/2010السفير، بيروت، 
  

  ه إلى انتصار تاريخي اإلسالمي في طريقالمشروع: الزهار .7
 تحاول الخروج من أزماتها "إسرائيل"محمود الزهار أن .أكد عضو القيادة السياسية البارز د: خان يونس

 معتبرا أنها صفحة مشرقة 56بشن الحروب المختلفة ، وأشاد بإحياء ذكرى مذبحة خان يونس عام 
  .للمقاومة التي عجز االحتالل عن إسقاطها على مر التاريخ

تقد الزهار الذي شارك في المؤتمر الشعبي األول الذي عقدته حماس إلحياء ذكرى مجزرة خان وان
  .يونس عزم بريطانيا تغيير قوانينها التي تالحق مجرمي الحرب الصهاينة

أن المشروع اإلسالمي " وطمأن الزهار في حديث لمرسل فلسطين اآلن في خان يونس جنوب القطاع 
  . وإلى انتصار تاريخي حقيقي ألن التغير حدث في كل أنحاء الكونفي طريقه لتحقيق أهدافه

في "وجدد التأكيد على أن أي حرب لن تستطيع أن تقضي على المشروع اإلسالمي في المنطقة، فهو 
طريقة لتحقيق أهدافه الذي ال يتناقض مع العروبة وال مع القوميات والذي سيجمعها وسيوحد كل صفوف 

  .إلى انتصار تاريخي حقيقي ألن التغير حدث في كل أنحاء الكوناألمة وهو في طريقة 
تؤكد على دعمهم لهذا المشروع، " واعتبر أن القوافل التي تأتي من كل أرجاء الدنيا لكسر حصار غزة 

ال بد أن يدفع الثمن من قيادته ومن أبنائه ومن بيوته ولكن في المحصلة نحن إلى انتصار "مشيرا إلى أنه 
  ". إن شاء اهللا

إذا سالت دمائنا وزهقت أرواحنا فأقدامنا وأقدام أبنائنا لن تضل الطريق إلى القدس ، "وشدد على أنه 
مؤكدا أن مشروع تحرير فلسطين لن ينتهي بانتهاء القيادة إذ أنه حقيقة قرآنية وحقيقة تاريخية، وهذه 

  ".إرادة كل إنسان
يت سيأتي في النفس وقد يأتي في القيادة، ولكن لن يضروكم إال أذى، األذى سيأتي على الب" وقال 

المشروع لن ينتهي أبداً ألن المشروع هو تحرير فلسطين كل فلسطين وبعدها ستجد جغرافيا سياسية 
مختلفة تماماً في هذه المنطقة، وسيبدأ مشروع حضاري يرفع اآلالم ويحقق المشروع الحضاري الحقيقي 

  . وليس فيه قهر واحتاللالذي ليس فيه عدوان، وليس فيه ظلم 
ذاهبون للقاء المصالحة في دمشق بالرغبة للوصول إلى اتفاق، وإن كانت فتح " هذا وأكد الزهار أنهم 

قضية التفاؤل والتشاؤم يفتي بها المحللين وليس " جاهزة بعدها ستبدأ عملية التنفيذ إن شاء اهللا مضيقا 
  ".ق أمل لهذا الشعب الفلسطينيالسياسيين، وقال نحن نبذل الجهد من أجل أن نحق

وأشار إلى أن هناك وقائع موجودة على أرض الواقع ال يستطيع أحد أن يتجاوزها ، منوها إلى أنه إذا 
كان الهدف إقصاء حماس فالقضية فاشلة، وإذا كان الهدف هو جمع الكلمة ووحدة الصف فنحن "

 القاهرة، وبعد ذلك يكون التوقيع، وتبدأ جاهزون، وهذا يتوقف على قبول فتح على ما اتفقنا عليه في
  .عملية التنفيذ إن شاء اهللا
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تم طرده من العالم "وتطرق إلى مشروع المفاوضات الذي تتبناه فتح ، الفتا إلى أن مشروع إقامة الكيان 
هؤالء الناس ال يتكلمون إال بلغة القوة ولذلك ال ...الغربي بالذات، وال يمكن أن تصلح معه مفاوضات 

  .فهمون إال لغة القوةي
وعرج الزهار على نية بريطانيا تغيير قوانينها لمنع مالحقة مجرمي الحرب الصهاينة وقال في حديثه 

النفاق السياسي الذي اتبعه توني بلير فشل وقاد بريطانيا إلى كارثة، فإذا أرادت الحكومة "لمراسلنا أن 
  ".تفشل وستمضيالجديدة أن تمشي على خطى النفاق السياسي السابق س

الذي كان خلف هذه القوانين التي سميت بمقاومة أو بمالحقة المجرمين من النازيين هو الكيان "وأوضح 
اليوم يريدوا أن يغيروها ليخرجوا اليهود منها هذا نفاق تنكب لكل "، مضيفا "واليهود واللوبي الصهيوني

ولكن ستبقى سنن التاريخ تسري عليهم وعلى مبادئ حقوق اإلنسان إذا أرادوا أن يفعلوها فل يفعلوها، 
  ".من يقف معهم

  6/11/2010موقع فلسطين االن، 
  

  ةال بد من حوار وطني شامل يجري مراجعة لكل مسار المفاوضات الفاشل: شلح .8
رمضان عبد اهللا شلح، األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي على أهمية تجربة الشقاقي في .دأكد : دمشق

  . إياه بأنه  انه جامعة تعلم فيها ما هي فلسطين و ما هو اإلسالمحياته، واصفاً
جاء ذلك خالل مهرجان حاشد نظمته حركة الجهاد اإلسالمي اليوم الجمعة في مخيم اليرموك في 
العاصمة السورية، دمشق على شرف الذكرى الثالثة و العشرين لالنطالقة الجهادية المباركة، و الذكرى 

شهاد الدكتور فتحي الشقاقي، شارك فيه حشد كبير من قيادات فصائل المقاومة الخامسة عشر الست
  .الفلسطينية و الشخصيات الدبلوماسية و السياسية، و لفيف من المثقفين و العلماء

وتطرق خالل كلمته إلى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و االحتالل، متسائالً لماذا هذا اإلصرار على 
  المفاوضات على الرغم من أنها وصلت إلى طريق مسدود؟المضي في خيار 

 السلطة الفلسطينية و بإصرارها على الدوران في هذه الحلقة المفرغة من المفاوضات أن إلىوأشار 
أصبحت من كونها أمراً واقعاً إلى هدف، مؤكداً أن االستمرار في الدوران في هذه الدائرة ينسينا 

  .دور دائماً عن تجميد االستيطان و ليس وقف االستيطانفلسطين، ال سيما وان الحديث ي
وأضاف ان المفاوضات تمثل نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني، و خصوصاً المواطنين في األراضي المحتلة 

الذي ان تمت الموافقة " يهودية الدولة"، مؤكداً ان هناك أطراف تبدي استعدادها للموافقة على 48عام 
ودعا شلح قيادة فتح بالعودة عن خيار  . فلسطينيي الداخل من أراضيهمعليه، فإنه سيؤسس لطرد

المفاوضات بعد أن اثبت فشله و العودة الى خيار ياسر عرفات عندما أوعز لحركة فتح بالعودة إلى 
، موجهاً نصيحته لمن ال ..! ، بعد فشل خياراته السياسية 65ضرب العدو بالنار كما انطلقت في الـ

، وأن يطلق يد سالح فتح وفصائل "يجلس في بيته" أبو عمار بأن يتنحى جانباً وأن يقوى على خيار
  .المقاومة األخرى لكي يوجه إلى صدور العدو الصهيوني

كما جدد رفض حركته للمشاركة في أي إطار سياسي ينشأ بالتوافق مع العدو أو بإذنه كما هو حال سلطة 
ء حوار وطني شامل لمراجعة كل مسار المفاوضات وأكد األمين العام على ضرورة إجرا. أوسلو
  .الفاشل

كما وحذر من عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة، لكنه توعد الكيان لصهيوني بأن النار التي 
ستصيب غزة ستحرق كل تجمعاته و مدنه، مؤكداً أن قوة المقاومة أضعاف مضاعفة وان هزيمة العدو 

 أن المقاومة هي أهم انجاز حققه الشعب الفلسطيني في وشدد على .ستكون أضعاف مضاعفة أيضاً
  .تاريخه منذ النكبة
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وفي ملف المصالحة، قال إن هناك بعض التعقيدات التي ال زالت قائمة في ملف المصالحة الوطنية 
الفلسطينية، محذراً من المبالغة في التوقعات، مبيناً أن هذه التعقيدات تؤكد أن حل االزمة الفلسطينية ال 

  .يمكن في مسألة المصالحة
  6/11/2010وكالة فلسطين اليوم، 

  
  الشراكة األمنية محور جوهري في حوار المصالحة في دمشق : البردويل .9

أعرب القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل عن أن يتوقف قادة حركة التحرير : غزة
ت استباقية حول الملفات المرتقبة للحوار والناطقين باسمها من إطالق تصريحا" فتح"الوطني الفلسطيني 

الجاري، وأكد أن حوار الشراكة يشمل كل ) نوفمبر( تشرين ثاني 9في دمشق يوم الثالثاء المقبل 
  .مجاالت القرار سواء كان سياسيا أم أمنيا

الحديث عن أن األمن ال يقبل القسمة ليس " قدس برس"ووصف البردويل في تصريحات خاصة لـ
إلى دمشق للحوار مع حركة ) 9/11(نحن ذاهبون يوم الثالثاء المقبل : "، وقال"دات كالميةمجرد مزاي"
وهي اللجنة  حول مسألة جوهرية، وهي المسألة األمنية، وقد اتفقنا على تشكيل لجنة أمنية عليا،" فتح"

لقرار، وقد ونحن نؤكد أن الشراكة هي شراكة في القرار واألمن جزء من ا. التي ستفصل في هذا األمر
  ".شركاء في الدم شركاء في القرار، وهذه مسائل اتفقنا عليها ولن نبدأ الحوار من الصفر"رفعنا شعارا 

نحن نتمنى أن : "والماطقين باسمها إلى المساعدة على إنجاح الحوار، وقال" فتح"ودعا البردويل قادة 
ة مثل التي عندنا، ونحن نعلم أن الحديث تكون لدى الطرف اآلخر إرادة إلنهاء االنقسام وإنجاز المصالح

عن أن األمن ال قبل القسمة من قبيل المزايدات الكالمية من أجل كسب المواقف، وهي تصريحات 
  ".استباقية من شأنها التشويش على الحوار نأمل منهم أن يبتعدوا عنها

  5/11/2010قدس برس، 
  

  انفراج في العالقات و.. سف للقضاءالنيابة المصرية ترفض تحويل مقتل أخي يو: زهرى أبو .10
صرح الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري ان العالقات بين مصر والحركة تسير في طريق 
االنفراج في المرحلة الراهنة ، خالل مغادرته نحو االراضي السعودية الداء الحج ان حركة حماس 

ي توتر في العالقة، باعتبار ان حرصت على عدم التصعيد السياسي واالعالمي مع مصر وتجاوز ا
نحن على عكس مما يعتقد البعض نعتبر ان :" هناك مصلحة كبيرة في استقرار العالقة مع القاهرة، وقال 

  ".غزة هي الحاجز والحماية الحقيقية لألمن القومي المصري وهذا ما يجب ان يدركه الجميع
 حاج فلسطيني، 5000نب المصري لعبور وعبر أبو زهري عن سعادته للتسهيالت التي قام بها الجا

مقدما شكره للسلطات المصرية على هذا االهتمام الن في ذلك األمر تحسين للعالقات المصرية 
الفلسطينية وتأكيد على دور مصر كدولة محورية في رعاية مصالح الشعوب العربية، متمنيا ان تستمر 

  .عيد الرسمي والسياسي والشعبيهذه الخطوة في إطار العالقات األكثر تطورا على الص
أما بخصوص قضية شقيقه يوسف الذي توفي خالل فترة احتجازه في مقر مباحث امن الدولة المصري 

لقد كلفنا محاميا مصريا لمتابعة قضية أخي يوسف أمام النيابة المصرية ولكن بكل :" قال أبو زهري 
 ترفض إحالة الملف للقضاء، ونحن نعتبرها أسف، بالرغم من مرور عام كامل إال ان النيابة ال زالت

قضية قانونية وليست قضية سياسية وسيتم عالجها مع القضاء المصري الذي نثق فيه ونكن له كل 
  ".احترام

وبعيدا عن قضية شقيقه، أكد أبو زهري بأن حركة حماس حريصة على العالقة الجيدة مع القاهرة وهو 
وان حماس ومصر تتجاوزا العقبات باعتبار العالقة تاريخية موقف استراتيجي غير خاضع لالجتهاد، 

  .وضرورية لمصلحة الشعب الفلسطيني
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وبخصوص ملف تبادل األسرى مع الجانب اإلسرائيلي، اكد ابو زهري انه ال جديد في ملف األسرى 
 سوى بعض المناورات اإلعالمية اإلسرائيلية التي تحاول تسريب بعض المعلومات الخاطئة وتعطيل

  .الصفقة ألسباب وصفها بالمعروفة
أما قضية االستيطان، فقال ابو زهري هناك حملة إسرائيلية محمومة لتهويد مدينة القدس من خالل توسع 
استيطاني وطرد أهل القدس، وهدم بيوتهم وسحب هويتهم الى جانب المساس بإسالمية المسجد األقصى 

  .واستمرار تحت المسجد وحوله
 تشرين ثاني الجاري، 9، أكد أبو زهري ان هناك اتفاق لعقد لقاء مقبل بدمشق في وعن ملف المصالحة

وهذا اللقاء مصيري وهام فيما يتعلق بملف المصالحة، وسيتركز اللقاء على مناقشة الملف األمني، ونأمل 
 ووضع بان يتوصل الطرفان التفاق بهذا الشأن وهو ما سيمكن من االنتقال للتوقيع على الورقة المصرية

حد لالنقسام الفلسطيني، مؤكدا وجود حرص فلسطيني على إنجاح لقاء دمشق المقبل ونأمل ان تمضى 
  .األمور بشكل ايجابي بما يمكن من الوصول لتفاهمات للتوقيع على الورقة المصرية

 وبخصوص النقاط العالقة في ملف المصالحة، قال انها تتلخص في الملف األمني بعد ان تم حسم جميع
النقاط العالقة، وتتركز نقطة الخالف على الملف األمني على ضرورة إعادة هيكلة األجهزة األمنية 
وصياغة عملها، لتتحول إلى أجهزة أمنية مهنية بعيدا عن اي دور حزبي بما يحافظ على المصلحة 

  .الوطنية وان يجرى ذلك على مستوى غزة والضفة
ائيلية بقوله ان هناك ارتفاع في وتيرة التهديدات اإلسرائيلية كما تحدث أبو زهري عن التهديدات اإلسر

لقطاع غزة، ونحن كشعب فلسطيني نستخف بهذه التهديدات بغض النظر عن مدى جديتها ونحن أثبتنا 
  .باستمرار على قدرتنا على الصمود والتحدي

  6/11/2010المستقبل العربي، 
  

  هدف لمعالجة أوضاع الحركةي" لمركزية فتح "االستشاريالمجلس : عمرونبيل  .11
أكد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو أهمية أن : نادية سعد الدين –عمان 

يكون المجلس االستشاري للجنة المركزية لحركة فتح المشكل حديثاً خطوة نحو عقد مؤتمر استثنائي 
أبلغ "من األراضي الفلسطينية المحتلة إنه " دالغ"وقال القيادي في فتح إلى  .لمعالجة أوضاع الحركة

رسمياً موافقته على اختياره عضواً في المجلس، بعد مشاورات أجراها مع شخصيات عديدة في الحركة 
يجب أن يكون المجلس خطوة نحو تعزيز "وأردف قائالً  ".وجد عندهم التشجيع لخطوة االنضمام إليه
وأشار إلى أن  ".عقد مؤتمر استثنائي لمعالجة أوضاع الحركةإطارات حركة فتح وتقويتها، وخطوة نحو 

مع قرار الموافقة على عضوية المجلس، ) أو مشروطة(دعوته لعقد المؤتمر االستثنائي لم يطرحها مرفقة 
ال أمل في ترتيب شكل حركة فتح ومعالجة أوضاعها إال من خالل مؤتمر استثنائي يعقد "وإنما رأى أن 

  ".لهذه الغاية
وجود أي مدلول لتوقيت "، نافياً "أمله في تمكنهم من تنظيم المؤتمر خالل عملهم في المجلس"رب عن وأع

  ".قرار تشكيله، حيث جرت منذ فترة محاولة لتشكيله ولكن اعترضتها صعوبات
إستعادة دور فتح القيادي كمؤسسة للمجتمع الوطني، "واعتبر أن األولويات المطروحة أمام المجلس 

أغسطس من العام / في آب(القضايا التنظيمية التي نشأت بعد المؤتمر العام السادس للحركة ومعالجة 
، إضافة إلى التحضير لمؤتمر استثنائي، حيث إن أوضاع الحركة تحتاج )الماضي في األراضي المحتلة

  ".إلى مثل ذلك
ياسي، إضافة إلى المجلس سيبحث وضع حركة فتح في الشأن السياسي، وتفعيل حضورها الس"وقال إن 

رسالة "، مضيفاً أن " عضواً تقريبا55ًالمجلس يضم "وأوضح أن  ".بحث مأزق المفاوضات الراهن
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يتحدث فيها عن إختياره عضواً في المجلس ) أبو ماهر غنيم(وصلته من أمين سر اللجنة المركزية لفتح 
  ".موافقته على االنضمام إليهاالستشاري للحركة، وبعد مداوالت ومشاورات مع الزمالء في فتح أعلن 

  6/11/2010الغد، عمان، 
  

  ول جماعة جيش اإلسالم بغزة وأحبطت هجوما بسيناء ؤسفينة أمريكية اغتالت مس :"ديبكاتيك " .12
المقرب من االستخبارات االسرائيلية إن سفينة حربية " تيك ديبكا"قال موقع : فراس برس - القدس

 هي التي أطلقت صاروخًا تجاه مسئول جماعة جيش اإلسالم بغزة أمريكية متمركزة في البحر المتوسط
  .محمد النمنم

وأصيب آخر بجراح في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية غرب مدينة )  عاما27(واستشهد النمنم 
  .غزة بعد ظهر األربعاء

ت أهدافًا وبحسب الموقع االلكتروني االستخباري فإن الشهيد كان ضالعا في عدة عمليات استهدف
  .المقربة من تنظيم القاعدة العالمي" جيش اإلسالم"إسرائيلية، لصالح منظمة 

أعلن األربعاء مسئولية الجيش اإلسرائيلي عن اغتيال " شين بيت"وكان جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي 
  .النمنم

ولية واألمريكية بالتنسيق وادعى الموقع أن االغتيال أحبط تنفيذ عملية كانت ستُنفذ األحد ضد القوات الد
  .المختبئين في جبال سيناء المتمركزة في خليج نعمة بشرم الشيخ المصرية" تنظيم القاعدة"مع عدد من 

وأضاف الموقع وفقًا لمصادره االستخبارية أن األجهزة االستخبارية األمريكية واإلسرائيلية عملت 
ما أحبطت هجوما مماثالً من اليمن األسبوع الماضي بالتنسيق والتبادل االستخباري إلحباط الهجوم، مثل

  .بالتنسيق مع االستخبارات السعودية
وقال الموقع نقالً عن مسئول استخباري رفيع المستوى في الشرق األوسط إن اإلسرائيليين تتبعوا 

هداف تحركات النمنم في مدينة غزة من خالل عمالئهم، وأعطوا إشارةً للسفينة األمريكية لتقوم باست
  .سيارته واغتياله

  .وأضاف أن الجيش األمريكي اعتاد تنفيذ عمليات مشابهة ضد أهداف له في صنعاء وبغداد ومقديشو
  5/11/2010فراس برس، 

  
  األحمد يبحث مع الحريري المستجدات: لبنان .13

ركزية  سعد الحريري، في منزله في وادي ابو جميل، عضو اللجنة الم اللبنانيةاستقبل رئيس الحكومة
 العردات والقائم بأعمال سفارة فلسطين أبو وامين سر الحركة في لبنان فتحي األحمدلحركة فتح عزام 

  . اشرف دبور
نقلت الى الرئيس الحريري تحيات الرئيس محمود عباس، وتبادلنا اآلراء حول المستجدات : وقال األحمد

 تعثر المفاوضات والمصالحات الداخلية،  المحتلة في ضوءاألراضيكافة، وأطلعناه على ما يجري داخل 
  . والتحرك العربي باتجاه لملمة الوضع العربي

  6/11/2010السفير، بيروت، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يبحث خططا سرية لتحرير شاليط: أشكنازي .14
رئيس أركان ، أن  نظير مجلي- تل أبيب، عن مراسها من 6/11/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 

صرح بأن جيشه يقوم بالكثير من اإلجراءات والنشاطات  ئيلي، الجنرال غابي أشكنازي،الجيش اإلسرا
  .السرية والعلنية من أجل تحرير الجندي جلعاد شاليط من أسره في قطاع غزة
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جنوب غربي (» مجدال هعيمق«وقال أشكنازي، الذي كان يتحدث، أمس، أمام حشد من تالميذ مدرسة 
ولكنه رفض ما يقال من أن تأخير إطالق سراحه . ط طالت أكثر من الالزم، إن مدة أسر شالي)الناصرة

  .كان بسبب اهمال أو تقصير من الجيش
أنا شخصياً والجيش لم ننفذ المهمة : " قال أشكنازيأن ، 5/11/2010 موقع القدس برس، وأضاف

، "فقودين الى ذويهمالملقاة على عاتقنا وهي إعادة الجندي المخطوف غلعاد شاليط وبقية االسرى والم
  ."الجيش هو الذي أرسل شاليط لتنفيذ مهمته العسكرية، ولذلك فهو مسؤول عن اعادته: "وأضاف

  
   مستعدة إلعطاء الرد المالئم على الدعوات اإليرانية إلبادتها"إسرائيل": أشكنازي .15

رائيل تأخذ إس"أكد رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي أن : الناصرة
الدعوات اإليرانية إلى إبادتها من الخارطة الجغرافية، على محمل الجد، وهي مستعدة العطاء الرد 

  .، على حد تعبيره"المالئم لها
إسرائيل تعيش واقعاً ): "5/10(وقال أشكنازي، في تصريح له نقلته عنه وسائل اإلعالم العبرية الجمعة 

إن حزب اهللا يواصل تعاظمه "وأضاف ". النسبي الذي تشهده حدودهاأمنياً معقداً، بالرغم من الهدوء 
العسكري، وسورية تعزز عالقاتها مع الكتلة الراديكالية في العالم، وإيران تدعو إلى إبادة إسرائيل، وذلك 

  ".إلى جانب وقوع مواجهات مع حركة حماس بين حين وآخر
إسرائيل "وأضاف أن ". يلزم الجيش بأن يبقى قوياًهذا الواقع "وأكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أن 

تأخذ الدعوات اإليرانية إلى إبادتها على محمل الجد، وهي مستعدة إلعطاء الرد المالئم، إذا اقتضت 
  .، حسب تهديده"الضرورة ذلك

  5/11/2010قدس برس، 
  

ـ  " إسـرائيل  دائـرة أراضـي   " تصادر أمالك الفلسطينيين بالقدس و     " الغائبين أمالك" .16 سربها لمنظمـات    ت
  استيطانية

يقوم بمصادرة " الوصي على أمالك الغائبين"أن ما يسمى بـ" هآرتس"كشف تحقيق أجرته صحيفة 
" إلعاد"بنقل األمالك إلى الجمعيات االستيطانية " دائرة أراضي إسرائيل"األمالك، وتقوم ما تسمى بـ

  . بدون مناقصات وبأسعار بخسة" عطيريت كوهانيم"و
تحقيق أن مسجل الجمعيات يمنح الجمعيات االستيطانية حصانة، تسمح لهم بتجنيد عشرات كما كشف ال

الحراسة " وزارة اإلسكان"الماليين بدون تحديد الجهة التي تدفع األموال، في حين توفر ما تسمى بـ
  .  مليون شيكل سنويا54بتكلفة تصل إلى 

أسس، وشبكة شركات غامضة، تواصل تحت ستار من السرية والغطاء المم"وكتبت الصحيفة أنه 
  ". الجمعيات إشعال القدس

ولفت التقرير إلى الوضع في سلوان، باعتباره نتيجة لعملية طويلة من االستيطان اليهودي فيها، حيث 
". عطيريت كوهانيم"و" إلعاد"تنشط فيها الجمعيتان االستيطانيتان اللتان أصبح بحوزتهما أمالك ضخمة؛ 

، وتفعالن شركات ثانوية بعضها مسجل خارج البالد، وتخفيان جهة المتبرعين وتعمالن بشكل سري
أمالك "باألموال، وبمساعدة الدولة، من أجل السيطرة على أمالك أخرى، وخاصة باالستفادة من قانون 

  ". الغائبين
يت عطير" يهودي لالستيطان في سلوان، في حين تخصصت 500جلبت نحو " إلعاد"وبحسب التقرير فإن 

على السيطرة على األمالك في البلدة العتيقة عامة، وفي الحي اإلسالمي بشكل خاص، وتمكنت " كوهانيم
 عائلة يهودية من المستوطنين، إضافة إلى المئات من المستوطنين طالب المدارس الدينية 60من إدخال 

  . التلمودية إلى الحي
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واحتكرت الجمعيتان العمل في المنطقة . قصاتوجاء أن الدولة قدمت لهم عشرات األمالك، وبدون منا
وفي الوقت نفسه خصصت لهما الدولة عشرات المالييين . تحت ستار كثيف من السرية لخدمة أهدافهما

من الشواقل لتوفير الحماية، اشتملت على الحراس والكاميرات والجدران لفصل المستوطنين عن السكان 
  . المقدسيين

ات التي يتم نشرها تأتي بناء على أمر من المحكمة لتسليمها إلى الناشط درور وبين التقرير أن المعلوم
منع نشر هذه المعلومات " إلعاد" سنوات، حاولت خاللها جمعية 3أتيكس، بعد مداوالت قضائية استمرت 

بادعاء أن نشرها سيؤدي إلى سفك دماء، بينما دعمت الدولة موقف الجمعية بوجهات نظر مقدمة من 
 ملكا من األمالك التي قامت الدولة 11وحصل أتيكس مؤخرا على قائمة جزئية تشمل .  أمنيينمختصين

  . 2008 – 2003، وغالبيتها في السنوات "عطيريت كوهانيم"و" إلعاد"بتحويلها إلى 
ويتضح من التقرير أن القائمة التي سمح بنشها ال تعرض الصورة كاملة، وذلك بسبب الغطاء الذي 

ة للجمعيات االستيطانية، كما يتضح أنه يكمن خلف هذه المعطيات تواصل اإلجراءات التي توفره الدول
  . تجعل الجمعيات مالكة لهذه األمالك في نهاية المطاف

بوصفها الشريك األبرز في إقامة حزام استيطاني يهودي حول البلدة العتيقة في " إلعاد"ويشير التقرير إلى 
الجمعية، رغم كونها جمعية خاصة، فإنها ال تصوغ مستقبل القدس فحسب، ولفت إلى أن . القدس المحتلة

  . وإنما أصبحت الهيئة التي اختارتها الدولة لتكون مسؤولة عن ماضي المدينة
شرحه عن إحدى طرق االستيالء على " إلعاد"كما نقلت الصحيفة عن دافيد بئيري، مؤسس جمعية 

يتم شراء األمالك من العرب بواسطة شخص يدعي أنه أحد األمالك العربية في المنطقة، فيقول إنه 
  . عناصر حزب اهللا، وبعد شرائها يقوم ببيعها للجمعية

وتبرر الجمعيات لجوءها إلى العمل السري على أنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة البائعين 
  . والوسطاء، وحياة فلسطينيين كان لهم دور في إبرام الصفقات

قرير إلى أن الدولة تساند ادعاءات الجمعيات في حال اقتضى األمر الكشف عن دورها في كما يشير الت
أو بموجب أوراق تدعي أن األمالك " قانون أمالك الغائبين"عملية االستيالء على المنازل، سواء بواسطة 

  . كانت ذات مرة بملكية يهودية
، وقامت "عطيريت كوهانيم" صفقات مع 6و" إلعاد" صفقات مع 5 صفقة، أنجز منها 11وتتضمن القائمة 
بموجبها تحويل مبان وأراض إلى الجمعيات بأسعار بخسة " دائرة اراضي إسرائيل"ما تسمى بـ

  . لالستئجار أو الضمان أو الشراء
وبين التقرير أنه من ضمن القائمة المشار إليها، فإن هناك منزال يملكه موسى العباسي، وقد تم اعتبار 

 سنوات تم تأجيره 3، وبعد 1988جرى تأميم المنزل عام " إلعاد"وبجهود جمعية ". غائب"أنه مالكه على 
  .  شيكل شهريا23للجمعية مقابل 

 صفقة بين الدولة وبين الجمعيات 80كما يشير التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أنه تم عقد ما يقارب 
  . االستيطانية

ي حاليا مداوالت في المحكمة العليا في ملف وصفته الصحيفة بأنه وعلى صلة، لفت التقرير إلى أنه تجر
قد يغير دفعة واحدة من وضع المئات من األمالك في القدس، والتي وضعت الدولة عليها اليد بموجب 

  ". أمالك الغائبين"قانون 
  5/11/2010، 48موقع عرب

  
  ة في الضفة أسماء الحواجز العسكريعبرنة الجيش اإلسرائيلي يبدأ :"معاريف" .17

 اإلسرائيلية امس  أن الشرطة العسكرية وإدارة المعابر "معاريف"ذكرت صحيفة  : وليد عوض-رام اهللا 
  .قررت استعمال أسماء عبرية بدال من األسماء العربية لسلسلة حواجز في الضفة الغربية
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بية للحواجز سينقل إن عبرنة األسماء العر» :ونقلت الصحيفة في عددها الصادر امس عن مصدر أمني 
رسالة للفلسطينيين أن الحديث يدور عن معبر يخضع لسيطرة إسرائيلية، كما سينقل للجنود ولرجال 

  .، وفق قوله»المعابر رسالة مفادها أنهم ال يدافعون عن منطقة فلسطينية وإنما عن منطقة إسرائيلية
العربية لسلسلة حواجز في الضفة وذلك قائمة باألسماء العبرية التي تستبدل األسماء » معاريف«ونشرت 

بدال من ) بيكوريم(وحاجز ; بدال من ترقوميا) الخيش(حاجز : العسكرية، ومنها» بمحانيه«نقال عن مجلة 
  .بدال من نعالين) كريات سيفر(وحاجز ; حزما

; انبدال من حوس) بيتار(وحاجز ; بدال من بيت سيرا) بتحات مكابيم(كما ذكرت المجلة اعتماد حاجز 
; بدال من رنتيس) بيت أرييه(وحاجز ; بدال من جبع) الميد هيه(وحاجز ; بدال من جلمة) غلبواع(وحاجز 
  .بدال من جبارة) تيئنيم(بدال من عزون وحاجز ) يوؤاف(وحاجز 

 إلى 560وتقدر تقارير منظمات حقوقية وإنسانية عدد حواجز االحتالل في الضفة الغربية المحتلة ما بين 
  .زاً حاج630

  6/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل "بمنع تصنيع العلم اإلسرائيلى خارجنواب في الكنيست اإلسرائيلي يطالبون  .18
طالب عدد من نواب الكنيست اإلسرائيلى فى مذكرة قدموها بإصدار قرار بمنع تصنيع العلم اإلسرائيلى 

  . خارج البالد وقصر تصنيعه على الداخل
رة التى تقدم بها أعضاء من حزب العمل اإلسرائيلى إلى أن أغلب األعالم الحالية تصنع  وأشارت المذك

، وقال رئيس اللجنة االقتصادية بالكنيست شيللى ياشمو  فى الصين وتركيا مما اضر بالمصانع المحلية
ى تحتاجها كوفيتش، يتعين علينا أن نفعل أى شئ لتشجيع وتنمية الصناعة المحلية وسنبدأ بالمنتجات الت

 وستبدأ أولى المناقشات حول  2011 ، وقال أن الهدف إقرار المشروع قبل مايو  المؤسسات العامة
   . الموضوع اإلثنين

  5/11/2010، األهرام، القاهرة
  

   عسكرية إسرائيلية تحاكي حربا على غزةتدريبات": هآرتس" .19
الل اإلسرائيلي ما زال يجري العبرية أن جيش االحت» هآرتس«ذكرت صحيفة :  سمر خالد-القدس 

تدريباته وتهيئة جنوده للتعامل مع الظروف المختلفة التي قد تواجههم خالل الحرب القادمة على قطاع 
  .غزة، والتي وصفت بالدموية من قبل عدد من قادة االحتالل

سكر وأشارت الصحيفة في عددها الصادر امس إلى أن التدريب األخير الذي أجراه االحتالل في مع
، تدرب الجنود خالله على كيفية التعامل مع المجتمع المدني الفلسطيني في غزة خالل الحرب، »لخيش«

  .لضمان عدم سقوط عدد كبير من المدنيين، وفق قولها
ويتدرب الجنود على التعامل مع مشاهد مختلفة خالل الحرب، منها التعامل مع المعابر والمنسقين 

  .ة فيها، والتعامل مع المواطنين في حال دخول القرى الفلسطينيةالتابعين للسلطة الفلسطيني
يشار إلى أن هؤالء المتدربين هم جنود ووظيفتهم التنسيق بين عدة أطراف خالل الحرب، حيث يتلقون 
دروسا باللغة العربية والدين اإلسالمي وعادات سكان القطاع بغية إتقان أسلوب التعامل معهم، وذلك في 

وصعد قادة االحتالل اإلسرائيلي من تهديداتهم  . عدم سقوط مدنيين، على حد قول الصحيفةمسعى لضمان
  .بشن حرب جديدة على قطاع غزة

  6/11/2010، الرأي، عمان
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  بعد االعتراف بصحة ما كشفه نصراهللا يطالبون بتحقيق" أنصارية" اإلسرائيليين القتلى في الجنودأهالي  .20
 من وحدة الكوماندوز البحري الذين قتلوا في 12ال " اإلسرائيليين"الجنود طالب أهالي : )آي.بي .يو (

 بإعادة فتح التحقيق مجدداً 1997كمين نصبه مقاتلو حزب اهللا قرب بلدة أنصارية بجنوب لبنان عام 
وقالت وسائل إعالم . بعدما اعتبر تحقيق سابق أن الجنود قتلوا في كمين عفوي وليس مخططاً له 

، أمس، إن ذوي الجنود القتلى يواجهون صعوبة في مواجهة تزعزع مشاعرهم بعد إقرار "إسرائيلية"
الجيش مؤخراً بصحة ما كشف عنه أمين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا في مؤتمر صحافي قبل 

من " إسرائيلية"شهور قليلة بأن الحزب نصب الكمين بعد نجاحه في اعتراض صور بثتها طائرة تجسس 
  .ار لمنطقة أنصارية دون طي

  6/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   يهودي يقدم تبرعات لجيش االحتالل اإلسرائيليأميركيتنظيم ": هآرتس" .21
اإلسرائيلية أمس، إن تقارير جديدة أثبتت أن منظمة " هآرتس" قالت صحيفة : برهوم جرايسي -الناصرة 

نها تقدمت بتبرعات لجيش االحتالل اإلسرائيلي بما أميركية يهودية يمينية متطرفة تتباهي في تقاريرها، بأ
  . مليون دوالر، إال أنه لم يتم ذكر الفترة الزمنية20قيمته 

، ومعروف عنها أن تمول عصابات المستوطنين "صندوق إسرائيل واحدة"ويجري الحديث عن منظمة 
مشاريع االستيطانية، ولكن في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بهدف بناء البيوت االستيطانية ودعم ال

  .مؤخرا تبين أن جيش االحتالل يحصل هو أيضا على تبرعات
وكما يبدو، ونظرا ألن القانون األميركي يمنع نقل أموال تبرعات للمستوطنات، فقد ادعى جيش االحتالل 
أنه لم يصادق على هذه التبرعات، في حين أن التقرير الصحافي يتحدث عن تمويل مشاريع لشراء 

  .كاميرات رقابة وتصوير وسيارات إسعاف بماليين الدوالرات ليستخدمها جيش االحتالل
  6/11/2010، الغد، عمان

  
   تشتري صمته بالمالالحكومة اإلسرائيلية مائير هدد بكشف أسرار خطيرة وغولدامدير مكتب  .22

دة في نظام اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن فضيحة جدي" يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : تل أبيب
الحكم في إسرائيل، وفي صلبها أن مديرا سابقا لرئيسي حكومات في إسرائيل كان قد سرب وثائق 

من حيث مضمونها وسريتها، حينما تمت إقالته، وهدد بعد سنوات باستصدار كتاب، " خطيرة"وسجالت 
  .مما دفع الحكومة والمخابرات لدفع مبالغ ضخمة له ليصمت ويتراجع عن مبادرته

يجري الحديث عن إيلي مزراحي، الذي كان مدير دويان رئيس الحكومة في فترتي حكومتي غولدا و
  .2001، وتوفي الحقا في العام 1977 وحتى العام 1973مئير ويتسحاق رابين، من العام 

ومع مغادرته مكاتب ديوان رئاسة الحكومة، أخذ مزراحي معه صناديق كثيرة مليئة بالسجالت السرية 
نها حاجياته الخاصة، واحتفظ بها لسنوات، وبعد سنوات قليلة غادر إلى الواليات المتحدة لمعالجة بزعم ا

ابنته، وحتى مطلع سنوات التسعين، بعث بإشارات إلى المخابرات اإلسرائيلية بأنه ينوي استصدار كتاب 
  .الحكومة، وبرتوكوالت ومحاضر لرئيسي 1973ينشر فيه أسرارا خطيرة ومن بينها أسرار حرب 

 100فبعثت له الحكومة اإلسرائيلية والمخابرات بوسطاء، وانتهت المفاوضات بأن يحصل مزراحي على 
  . آالف دوالر4الف دوالر، وراتبا شهريا نقديا غير مسجل بقيمة 

  6/11/2010، الشرق األوسط، لندن
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   حماية لمفاعل ديمونا وللملك حسين 67 أصر على حرب ابينر ":هآرتس" .23
 هي عبارة عن بروتوكول اجتماع حضره وزراء  سريةالعبرية مضمون وثيقة" هآرتس"ت صحيفة نشر

الحكومة وأعضاء هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي وعقد في مقر وزارة الحرب في تل أبيب في 
  .1967حزيران / الثاني من يونيو

أمام أعضاء هيئة األركان العامة لإلدالء الهدف من عقد االجتماع هو إفساح المجال "أن " هآرتس"ونقلت 
  ".بتقديراتهم أمام القيادة السياسية

 صفحة عن المواجهة بين القيادة العسكرية برئاسة رابين التي طالبت 27وتكشف الوثيقة التي تمتد على 
لى بشن حرب فورا وبين القيادة السياسية برئاسة أشكول التي رأت أنه ينبغي التريث من أجل التوصل إ

  .تفاهمات سياسية مع الواليات المتحدة ودول أخرى
وافتتح االجتماع باستعراض تقرير استخباري سري قدمه رئيس شعبة االستخبارات العسكرية وقتها 
اللواء أهارون ياريف وحذر فيه الوزراء من أن اية مماطلة في شن الحرب ستؤدي إلى استمرار مصر 

  .في تعزيز وحشد قواتها في سيناء
إذا لم تفعل إسرائيل شيئا، فإنه ستتصاعد الهجمات المسلحة للفدائيين تحت رعاية مصر : "ضاف ياريفوأ

وسوريا، وأن حكم الملك حسين في األردن سيكون معرضا للخطر، وأن مصر قد تقرر توجيه ضربة 
  ".وتدمير ديمونا وربما المطارات ايضا

ي حالة حشد قوات شامل للجيشين المصري والسوري إننا ندخل ف"وبعد ذلك استعرض رابين موقفه قائال 
وكلما مر الوقت من دون أن تفعل إسرائيل شيئا فإنه ستزداد ثقة العرب بأن إسرائيل .. والتعاون يتزايد

  ".ليس بإمكانها مواجهة هذه المشكلة
 قد نصل إلى وضع ال أريد أن أعبر عنه بكلمات شديدة لكن سيكون هناك خطر على"وأضاف رابين 

  ".وجود إسرائيل والحرب ستكون قاسية وشديدة والخسائر كبيرة
وطالب رابين بتوجيه ضربة قاسمة للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وباألساس يجب أن 

  .تكون هذه ضربة عسكرية أولية من الجو لكي تدمر في يوم واحد سالح الجو المصري
موطي هود تفاصيل خطة الهجوم الجوي وشدد على أن واستعرض قائد سالح الجو اإلسرائيلي اللواء 

  .سالح الجو جاهز لشن العملية فورا
وسأل الوزراء هود حول الدفاع عن المدن اإلسرائيلية من غارات الطيران العربي وعندها تدخل رابين 

  .قائال إن الدفاع األفضل من هجوم كهذا هو ضرب سالح الجو المصري
زاء الوحيدة المحظور نشرها من بروتوكول هذا االجتماع بأمر من الرقابة إلى أن األج" هآرتس"وأشارت 

 1967العسكرية هي أقوال هود حول تحليق طائرات مصرية لغرض التصوير قبل أسبوعين من حرب 
  .وأنه وفقا لتقارير أجنبية كانت غاية تحليق الطائرات المصرية تصوير منطقة المفاعل النووي في ديمونا

/  نوفمبر4 إلغتيال رئيس الوزراء رابين في 15لوثيقة بالتزامن مع الذكرى السنوية الـويأتي نشر ا
  .1995تشرين الثاني عام 

  6/11/2010، المستقبل العربي
  

   مليار متر مكعب من المياه25 حل مشكلة مصر مع دول الحوض مقابل نقل عرضت" إسرائيل" .24
" إسرائيل"مستوى بمجلس الوزراء المصري، أن المصرية عن مصادر رفيعة ال" الدستور"نقلت صحيفة 

عرضت على أجهزة سيادية مصرية من خالل مكتب المخابرات الصهيوني في أديس أبابا، التدخل 
إلنهاء الخالفات بين مصر ودول منابع النيل حول االتفاقية اإلطارية لتقسيم مياه النيل مقابل موافقة مصر 

 مليار متر مكعب التي تُفقد سنوياً عند 50وبيا تهدف لإلفادة من بمشروعات في إثي" إسرائيل"على قيام 
 25نحو " اإلسرائيلية"، على أن تنقل إلى صحراء النقب "إسرائيل"المنابع، وتقسيمها مناصفة بين مصر و
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وفي هذا . مليار متر مكعب من هذه المياه عبر أنابيب تمر في المياه الدولية بالبحر األحمر أو عبر سيناء
ياق، أكّدت دراسة حديثة صادرة عن قسم االقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث في مصر، أن الس

الوجود الصهيوني في حوض النيل يهدد بشكل مباشر األمن القومي المصري وال يمكن إنكاره أو تجاهله 
  .فى ظل وجود دعم أمريكي لهذا التوجه الذي يأتي العامل االقتصادي أحد أهم محاوره

 16/8/2010، الدستور، مصر
  

   القدس ومواجهات في سلوانفيقيود مشددة  .25
فرضت سلطات االحتالل، أمس، إجراءات مشددة في مدينة القدس المحتلة، وبخاصة : فلسطين المحتلة

وسط المدينة وفي الشوارع واألحياء المتاخمة والمحاذية ألسوار البلدة القديمة في المدينة، وشرعت 
  . من اندالع مواجهات عقب صالة الجمعة في خيمة حي سلوانعلى بلدة سلوان تحسباًبتضييق الخناق 

وأقام المئات، أمس، صالة الجمعة في خيمة االعتصام في حي البستان ببلدة سلوان، وفي محيط مقر 
الصليب األحمر في القدس، وسط تعزيزات في محيط الخيمة الذي شهد مواجهات عنيفة الليلة قبل 

مكن خاللها الشبان من محاصرة جيب عسكري وتمكنوا من إعطابه، قبل أن تتدخل قوات الماضية ت
كبيرة من الجنود من سحبه من المنطقة وسط مواجهات وأعمال رجم بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما 

  .رد الجنود بإطالق الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت باتجاه الشبان 
 تفيد باعتزام "معلومات أمنية"ى تبرير إجراءاتها بالحديث عما وصفتها ب وعمدت سلطات االحتالل إل

 المصلين في المسجد األقصى تنظيم تظاهرة تنطلق من باحات المسجد إلى شوارع البلدة القديمة احتجاجاً
 على ممارسات االحتالل في على مخططات تهويد باحة حائط البراق والمسجد األقصى واحتجاجاً

رت قوات االحتالل أعداداً كبيرة من قواتها في الشوارع ومحاور الطرقات وفي البلدة القديمة ونش .سلوان
وعلى بوابات المسجد األقصى، وسيرت دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في الشوارع، ونصبت 

  .المتاريس والحواجز في الشوارع وعلى بوابات البلدة القديمة والبوابات الخارجية للمسجد األقصى
  6/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   المناهضين لالستيطان في تظاهرات الضفةعشراتإصابة  .26

ن ي صحفي، أن نائل موسى،رام اهللانقالً عن مراسلها في  6/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
 بجروح، وعشرات آخرون بحاالت اختناق شديد واصيبأوخمسة متظاهرين بينهم متضامنة دولية اثنين 

 التي ينظمها األسبوعية، أمس، للمسيرات اإلسرائيليبالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات االحتالل 
 معهم في مناطق االحتكاك الساخنة مع االستيطان وجدار الضم والتوسع أجانب ومتضامنون األهالي

  .والفصل العنصري في عمق ريف رام اهللا الغربي
 غرب رام اهللا مسيرات  وقرية بلعينرب رام اهللا، وقرية نعلينوشهدت قرى وبلدات النبي صالح شمال غ

 ، التنديد بوعد بلفورإطارحاشدة ومظاهر غضب واحتجاج شعبي عارم عبر المتظاهرون عنه في 
  . مواجهات استمرت عدة ساعاتإلىتحولت 

، واستة متظاهرين أصيب، أن حسن عبد الجواد نقالً عن مراسلها 6/11/2010 رام اهللا، األيام،وأضافت 
، خالل اعتداء قوات االحتالل على مسيرتين ضد جدار الفصل العنصري واالستيطان في قريتي أمس

  .المعصرة والولجة في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم
  

   متضامنين نرويجيين يبعداالحتالل .27
تقالهم األربعاء الماضي على أبعد جيش االحتالل ثالثة متضامنين نرويجيين، أمس، بعد اع: ).آي.بي.يو(

وقالت حركة التضامن الشبابية النرويجية في  .حاجز الحمرا قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية
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إن الجنود اإلسرائيليين أوقفوا المتضامنين خالل توجههم إلى مدينة جنين للمشاركة في قطف "بيان لها 
وأضافت الحركة أن الجنود  ".جدار العازل في طوباسالزيتون مع الفلسطينيين في المناطق المتاخمة لل

  .صادروا جوازات سفرهم ونقلوهم إلى مقر شرطة االحتالل للتحقيق معهم من دون إبداء األسباب
  6/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الحجالسفر ألداء فريضة  فلسطينياً من 20 يمنعاالحتالل  .28

لسطينياً من الضفة الغربية من السفر ألداء مناسك  ف20منعت سلطات االحتالل، أمس، : ).آي.بي.يو(
وقالت لجنة األسير الفلسطيني في بيان  .الحج في السعودية عبر جسر الكرامة الذي يصل الضفة باألردن

إن االستخبارات اإلسرائيلية احتجزت العشرات من الحجاج من أنحاء متفرقة لدى وصولهم إلى جسر 
وأوضحت أن االستخبارات  .ب والتفتيش الدقيق بشكل غير مبررالكرامة وأخضعت بعضهم لالستجوا

كما منعت . احتجزت عدداً من المتوجهين للحج لساعات عدة ومارست بحقهم ضغوطاً وإجراءات تعسفية
  .بعضهم من السفر بذريعة أنهم يشكلون خطراً على األمن وآخرين بذريعة المبررات األمنية

  6/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  مني لمدة تصل إلى سنةاألسير األسمح باحتجاز وت منع لقاء األسرى بمحاميهم تشرع "رائيلإس" .29
 تبحث اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون سن القوانين في اجتماعها المقبل مشروع :خاص بالموقع

 متبع  يوماً كما هو21قانون حكومي يسمح باحتجاز أسير أمني لمدة تصل إلى سنة كاملة، بدالً من 
حالياً، ومن دون التقاء األسير مع محاميه، وذلك في حال االشتباه بأن المحامي يقدم مساعدات لمنظمات 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، إن اللجنة الوزارية ستبحث مشروع القانون األحد  .إرهابية
لكبرى في إسرائيل، بل فقط المقبل، مشيرة إلى أنه في حال إقراره، لن يسري على المنظمات اإلجرامية ا

  .على األسرى األمنيين
  6/11/2010األخبار، بيروت، 

  
  اإلسرائيلي يستعدون لإلضراب" نفحة" في معتقل فلسطينيونأسرى  .30

اإلسرائيلي يستعدون لإلضراب عن " نفحة"، إن أسرى سجن "أنصار األسرى" قالت منظمة :رام اهللا
، "سات إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية المتصاعدة ضدهمردا على ممار"الطعام، األسبوع القادم، 

بالتدخل لوقف اإلجراءات التعسفية بحق األسرى "مطالبة المؤسسات الحقوقية والصليب األحمر الدولي 
  ".التي من شأنها تصعيد األمور داخل السجون بشكل ال يحتمل

  5/11/2010قدس برس، 
  

  من ركام دمار العدوان% 90الل تمكن من استغيتفوق على نفسه ويقطاع غزة  .31
من ركام الدمار % 90تفوق قطاع غزة على نفسه وتمكن من استغالل ما نسبته :  مجاهدإيهاب -غزة 

 ما دمرته اآللة العسكرية إعمار على القطاع ودخل مرحلة جديدة من اإلسرائيليالذي خلفه العدوان 
 إال القطاع إلىل مواد البناء التي ال تجد طريقها  المتاحة في ظل حصار طالإلمكانيات  وفقاًاإلسرائيلية

  .و عبر المعابر لمشاريع محدودة وبشروط مقيدةأ األنفاقعبر 
عمار القطاع تحتاج إ إعادةووفقاً لممثل الهيئة العربية والدولية إلعمار غزة المهندس محمد العالول فان 

 ألف طن من الحصى والرمل وما إلى ذلك 170 حوالي إلىوفقا لتقديرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 ألف طن للمنازل التي تعرضت لدمار جزئي، باإلضافة 20 وحوالي، إلعادة بناء المنازل المدمرة كلياً
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ألف طن إلعادة إعمار المباني  41و ألف طن من االسمنت إلعادة بناء المنازل المدمرة كليا 50إلى 
  .العامة

  6/11/2010الدستور، عمان، 
  

  مة في غزة أثرية قديمة وقيكنوزاكتشاف  .32
 محمد األغا عن البدء بتنفيذ .أعلن وزير السياحة واآلثار في حكومة غزة د:  ماهر إبراهيم-غزة 

 إلى أن الوزارة األغاوأشار . مشاريع تنقيب وإعادة تأهيل للعديد من المواقع األثرية في قطاع غزة
  .مي والفلسطيني في أذهان المواطنينتهدف إلى ترسيخ الحضارة والتاريخ اإلسال

ويؤكد مدير عام وزارة السياحة واآلثار في القطاع محمد خلة أنه ال يخلو متر مربع في القطاع من موقع 
  .أثري أو مقتنيات قديمة

 أجزاء من بيت أثري يعود بناؤه للعصر المملوكي، أياموقد اكتُشفَ في البلدة القديمة لمدينة غزة قبل 
 سنة، وقبل عدة أشهر عثرت وزارة السياحة واآلثار في رفح 800ختصون بأنه بني قبل نحو ويقدر م

 قطعة 1300على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب القطاع على نقود ذهبية وصل عددها إلى نحو 
  قبل الميالد، باإلضافة إلى أوانٍ وجرارٍ وقطع ذهبية وفضية، وبعض األدوات330تؤرخ أقدمها لعام 

المنزلية، ترجع إلى عدة عصور، أقدمها عهد الفراعنة واليونان وزمن اإلسكندر المقدوني والرومان 
وسبق أن عثرت طواقم فلسطينية مطلع العام  .والبيزنطيين وأخيراً العهد اإلسالمي بمختلف مراحله

  .فح عام قبل الميالد في مدينة ر300 قطعة نقدية فضية يزيد عمرها عن 1300الحالي نحو 
  6/11/2010، البيان، دبي

  
   عاما54ً مجزرتها بعد تستذكرخانيونس  .33

 ارتكب قوات االحتالل الصهيوني مجزرة بشعة في 1956 عاماً أي في العام 54قبل : خان يونس
محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة، 

 الصهيونية أثناء االحتاللوهذه المجزرة قامت بها قوات  . سقطوا فيها أيضاًإضافة إلى أشقاء مصريين
استمرت هذه المجزرة عدة أيام سقط خاللها  و.1956اجتياحاتها لقطاع غزة خالل العدوان الثالثي سنة 

العديد من الشهداء والجرحى وقد بلغ عدد هؤالء الشهداء ضعف عدد شهداء مجزرة دير ياسين وعشرة 
 مجزرة كفر قاسم، ورغم ذلك فإن هذه المجزرة لم تلق االهتمام الذي تستحقه من المحققين أضعاف

نوفمبر / تشرين الثانيبدأت المجزرة صباح الثالث من  و.والباحثين ولم تلق التغطية اإلعالمية المناسبة
  .1956نوفمبر / تشرين الثانيوتواصلت هذه المجزرة حتى الثاني عشر من شهر ، 1956
فكانت في أكثر من موقع وأكثر ,  تكن مجزرة خانيونس هي الوحيدة بل كانت هي األعنف واألقسىولم

 فهناك تضارب في عدد الشهداء ، وقد أصابه نصيب من الشهداء والجرحىإال فلم يخلوا بيت ،من مجزرة
أن عدد  وبعضهم األخر أكد ، شهيدا530ًفبعض المؤرخين قالوا أن عدد شهداء مجزرة خان يونس فاق 

 شهيد من الرجال والشباب واألطفال والنساء، ومن شدة اإلجرام والقسوة أن 1000الشهداء قارب لأللف 
  .حيث كانت الجثث في الشوارع, أهالي الشهداء دفنوا جثت الشهداء بعد مرور أربعة أيام

 من المدنيين فيما ذكر أن المجزرة راح ضحيتها أكثر من خمسمائة مواطن غدراً، وكان مجموع القتلى
 فرد، ولكن ال يوجد تأكيد رسمي لذلك 2000والعسكريين الفلسطينيين والمصريين تبعاً للروايات من 

  . شهيد600-500ولكن الشهداء من المدينة الذين قتلوا خارج المعارك أقل من ذلك وربما تراوح بين 
ن المواطنين ولكن هذه األرقام أقل  م125 من الالجئين، 150 شهيداً منهم 275ويفيد تقرير للوكالة أنهم 

  .من الواقع بكثير، وعلى العموم فان الرقم الحقيقي لألسف غير معروف بالضبط
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وأعلنت بلدية خانيونس ولجنة توثيق إحياء ذكرى مذبحة خانيونس عن وجود استعدادات مكثفة من أجل 
  .إحياء ذكرى شهداء المجزرة

  5/11/2010، ناآلموقع فلسطين 
  
  

  لبلدتين فلسطينيتيناألشجار  أخشاب مخلفات إدخال تمنع "لإسرائي" .34
تشتهر بلدات يعبد وبرطعة غربي مدينة جنين المحتلة منذ مئات السنين بصناعة الفحم النباتي من مخلفات 

 أكتوبر / نهاية تشرين األولاألخشاب منعت استيراد هذه اإلسرائيليةإال أن السلطات . األشجارخشب 
 نالفلسطينييمل على حل مشكلة بيئية وصحية تواجه سكان هذه المنطقة من الماضي بدعوى الع

وقد اعتبر الفلسطينيون قرار المنع هذا تهديدا لمصدر رزق . اإلسرائيلي حسب الوصف واإلسرائيليين
  .أالف العاملين في هذا الحقل

  5/11/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  على طريق االندثار... فلسطين التقليدي في الزجاجصناعة  .35
كتلة ملتهبة من عجينة الزجاج عبر ماسورة حديد )  سنة50( ينفخ يعقوب النتشة .):ب.ف.أ( –الخليل 

 هذه الصناعة أن إلىلتشكيل كؤوس وكرات زجاجية، في مصنع زجاج تقليدي في مدينة الخليل، مشيراً 
ي بهذه المهنة هي المتعة في عملي وتكوين ن ما يربطنإ"يقول يعقوب  .تواجه صعوبات ومعوقات جمة

صالً ليس بكبير، حاولت تدريب ابني لمدة أ جميلة ومميزة، وليس فقط المردود المالي، وهو أشكال
  ."عامين، ولكنه لم يتحمل مشاق المهنة، وهي لم تعد تغري الشباب للعمل فيها

  ."ون الفن وجودته وقيمته العالية يتذوقأناسطالما هناك "لكنه بدا متفائالً حول مستقبل المهنة 
 ."الصعوبات تنشأ جراء الحصار اإلسرائيلي، والمنافسة الصينية«: فيقول)  سنة27(أما رمزي النتشة 

 إذ المدينة يجعالننا نصاب باإلحباط، إلىالحصار اإلسرائيلي المستمر وعدم وصول السياح " إنويقول 
. " فصدرنا العام الماضي تسع حاويات، وهذه السنة ثالثاًيجرى االعتماد على التصدير لتصريف اإلنتاج،

  .وتنحصر مهنة صناعة الزجاج في الخليل في عائلة النتشة
 في 70ن إ")  سنة60(وفي مصنع زجاج آخر يبدو مهمالً ومغطى بالغبار، يقول حمدي توفيق النتشة 

 عامالً 12) 2001العام (ثانية كان يعمل عندي حتى االنتفاضة ال...  يذهب للسياحإنتاجنا من ةالمائ
يتناوبون في ثالث مناوبات، وكان بيع يوم واحد يكفي راتب أسبوع لكل العمال، وفي الوقت الحالي 

  ."بالكاد نسد رمقنا ونؤمن مصروف البيت
. وتوجد اليوم ثالثة مصانع في كل فلسطين تتركز في الخليل، فيما كان عددها ستة قبل خمس سنوات

 مصنعاً للخزف في الخليل وحدها، وفي 30 كان هناك نحو إذيضاً بالحصار، أالخزف وتأثرت صناعة 
  . أخيراً، وبقي عشرة في مدينة الخليل بعد االنتفاضتين األولى والثانيةأغلقمدينة بيت لحم واحد 

  6/11/2010الحياة، لندن، 
  

  " تكون هناك دولة فلسطينيةلن": زياد كلوت .36
قبل ستين سنة، . إسرائيل. تل أبيب. وجهتنا مطار بن غوريون. ط العالاشتريت بطاقة على خطو: "ا ح

  . "في حيفا، في فلسطين. ولدت أمي على بعد عشرات الكيلومترات من هنا
 وهو حفيد عائلة 1977 لزياد كلوت، مواليد العام "لن تكون هناك دولة فلسطينية"هكذا يبدأ كتاب 

ه منصب مستشار قانوني في منظمة التحرير الفلسطينية، والسبب في عودته؟ قبول). ألمه(فلسطينية 
. 2008ليتحول بعدها إلى مشارك في المفاوضات التي قادت إلى إعالن الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام 
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ال تشكل عملية السالم سوى استعراض، مسرحية، تُلعب وفق المصالحة ": بيد أنه سرعان ما يدرك
  . "وبدأت أصبح بالرغم عني أحد صانعي هذه المأساة. راق في غزةالفلسطينية، بثمن الدم الم

يقودنا كلوت في كتابه إلى أدق عملية المفاوضات، ليكشف بعض األسرار الخبيئة في الكواليس، ولماذا 
كتاب بمثابة شهادة، عامة وشخصية، إذ نجد الكثير من . يرى أن الدولة الفلسطينية لن تجد النور يوما

  .خصية التي تعيد إحياء ذاكرة بلد كان ذات يومالتفاصيل الش
  6/11/2010السفير، بيروت، 

  
   واقع النكبة الفلسطينيةتستحضر" الطنطورية" .37

لرضوى عاشور، الصادرة مؤخراً، لقصة حقيقية عاشتها قرية " الطنطورية"توثق راية : عثمان حسن
، وكانت النتيجة مجزرة دامية راح الفلسطينية التي تعرضت أرضها لغارة صهيونية عنيفة" الطنطورة"

 فلسطيني، واتبع ذلك اعتقال الناجين من رجال القرية، الجدير بالذكر أن هذه يمائتضحيتها أكثر من 
 يوماً، كما تتشابه 33المجزرة تلت مذبحة دير ياسين حيث الفاصل الزمني بين المذبحتين ال يتجاوز 

  .المذبحتان من حيث عدد الشهداء في كل منهما
" الطنطورة"من خالل ترحالها في سبعة بيوت أولها قرية " رقية"تدور أحداث الرواية على لسان بطلتها 

القريبة من حيفا، وآخرها في صيدا اللبنانية، وما بين المكانين ثمة مجازر ومذابح وحكايا وأيضاً 
ويتواصل عبر سيرة مسرات، وإصرار على توثيق تاريخ المكان، واألمر ال ينتهي عند هذا الحد، بل 

 أنيس الصايغ، كما أنه .الرموز في قص موازٍ يستذكر غسان كنفاني وناجي العلي وأميل حبيبي ود
والكاتبة ال تكتفي بسرد األحداث كما هي، بل إنها تسجل موقفاً ينتصر . يتواصل في األبناء وعائالتهم

في الذاكرة الفلسطينية أو الشعر للقضية، ويحسم الصراع ألجلها، سواء من خالل رموزها الراسخين 
المقاوم الذي جسده الراحل محمود درويش وعبر عدم سماحها بتشويه الحقائق  بتأكيدها أن القضية 

  .وهكذا" بالستاين"أو " ازرائيل"تخص فلسطين وليس 
  6/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  طيني اإلسرائيليحل الدولتين السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلس: الثانيعبد اهللا  .38

عاد جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى أرض الوطن أمس بعد زيارة إلـى العاصـمة               :  بترا – لندن   -عمان  
وأكد الملك في المحاضـرة أن  .البريطانية لندن ألقى خاللها محاضرة في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية      

قلة التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسـرائيل ،          حل الدولتين ، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المست        
  .يشكل السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ومدخل تحقيق السالم اإلقليمي الشامل

واستعرض الملك العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين ،             
 باستئناف المفاوضات يستوجب وقف جميع اإلجراءات األحادية اإلسـرائيلية  مؤكدا أن إيجاد البيئة الكفيلة  

  .، وفي مقدمتها االستمرار في بناء المستوطنات
ودعا الملك المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لتجاوز التحديات التي تعترض مساعي تحقيق الـسالم ،                 

في إقامة دولته المـستقلة علـى ترابـه         التي يجب أن تنتهي بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة          
وحذر الملك من أن بديل تحقيق السالم هو المزيد من التوتر والصراعات ، التي ستدفع ثمنهـا                  .الوطني

  .المنطقة والعالم
  6/11/2010الرأي، عمان، 
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   حول حق العودة"ودلي" اإلسالمية يستنكر تصريحات المنظماتمجلس  .39
 المنظمات والجمعيات االسالمية التصريحات التي أطلقها مدير مكتـب          استنكر مجلس :  الدستور –عمان  

في نيويـورك انـدرو ودلـي حـول الالجئـين           ) األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      
ـ    حيث دعا الدول العربية الى أن تبحث عن أماكن لهم على           " وهم حق العودة  "الفلسطينيين وما وصفه بـ

كان عليه أن يطالب إسرائيل     "وأضاف المجلس خالل بيان صادر عنه ان ويتلي          .هاأراضيها لتوطينهم في  
بتطبيق قرارات األمم المتحدة التي ترفض االنصياع لها واحترام مبادئ حقوق اإلنسان التي تنتهكها يومياً               

 تقلـيص   في األراضي الفلسطينية ، وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية التي تسببت فـي              
  ". خدماتها المقدمة لستة ماليين الجئ فلسطيني

  6/11/2010، الدستور، عمان
  

   يكون حالً عادالًلنأي حل ال يعيد الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ": اإلسالميالعمل " .40
المبعوث  لقائه   حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور أثناء      أمين عام   أكد  :  عبداهللا الشوبكي  -السبيل  

النرويجي الخاص بشؤون الشرق األوسط جون هانسن بور أن أي حل ال يعيد الالجئين الفلسطينيين إلى                
ديارهم، ويضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصـمتها القـدس،               

  .ويضمن سائر الحقوق للشعب الفلسطيني ال يمكن أن يكون حالً عادالً ومقبوال
صور أثناء اللقاء بالعنصرية الصهيونية، المتمثلة بإصدار قانون يهودية الدولة، والوالء للدولـة،             وندد من 

  .واإلمعان في قتل الفلسطينيين، والزج بهم في السجون، ومصادرة األرض، وتهويد المقدسات
تحـاد  لحكومة النرويج طالبها بضرورة قيام أوروبا سواء من خـالل اال          " شفوية"وحمل المبعوث رسالة    

األوروبي، أو الدول غير المنضوية تحت لواءه بدورها في الحد من هيمنة الواليات المتحدة، وفي احترام                
  .إرادة الشعب الفلسطيني، وحقه في المقاومة حتى تحقيق كامل حقوقه

  6/11/2010، السبيل، عمان
  

  "إسرائيل"ـ أدين بالتجسس لللبنانياإلعدام  .41
العسكرية في بيروت، أمس، حكماً وجاهياً باإلعدام على لبنـاني أديـن            أصدرت المحكمة   : )يو بي آي  (

، كما أصدرت غيابياً أيضاً حكمين باالعدام على لبنـانيين آخـرين بالتهمـة              "إسرائيل"بالتجسس لصالح   
  .نفسها

، كما  "إسرائيل"وأدانت المحكمة وجاهيا جريس الياس فرح وحكمت عليه باالعدام بتهمة التجسس لصالح             
وحكمت غيابيا باإلعدام على     . على شقيقه جون بالتهمة نفسها وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات          حكمت

بمعلومات عن مواقع للجيش    " إسرائيل"وادين األربعة بتزويد     .أحمد صالح وفارس القسيس بالتهمة نفسها     
  . 2006بقصفها خالل حربه على لبنان عام " االسرائيلي"اللبناني وحزب اهللا قام الجيش 

  6/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   فلسطين وشعب فلسطين أمانة في أعناقنا: لمحمود عباسقبانيالمفتي  .42
تلقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني امس، اتصاال من الـرئيس الفلـسطيني محمـود                 

سرائيلي أرضه  مواقفه من قضية فلسطين والشعب الفلسطيني، الذي اغتصب اإل        "عباس، الذي شكره على     
  ".ووطنه، ووقوفه إلى جانب إخوانه الفلسطينيين وحقوقهم االجتماعية واإلنسانية في لبنان

  فلسطين وشعب فلسطين أمانة في أعناقنا وفـي أعنـاق العـرب            "وأكد قباني لعباس خالل االتصال، أن       
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وأن دولـة الباطـل سـاعة       والمسلمين، وان اإلسرائيليين المغتصبين لن تغني عنهم قوتهم من اهللا شيئا،            
  ".ودولة الحق إلى قيام الساعة

  6/11/2010، المستقبل، بيروت
  

   نقطة تجسس على الحدود اللبنانية 21 نصبت "إسرائيل": نائب لبناني .43
عن لجنة االعالم واالتصاالت في البرلمان اللبنـاني ان         " فرانس برس "نقلت وكالة   : وكالة فرانس بريس  

وقال النائب حسن فـضل اهللا الـذي    .على الحدود مع لبنان " نصت وتجسس  مركز ت  21"اسرائيل نصبت   
يرأس اللجنة بعد اجتماع عقدته لجنة االتصاالت، ان فريقا تقنيا تابعـا لـوزارة االتـصاالت عـرض                   

 مركزا اسرائيليا للتنصت    21على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة     "للمجتمعين معطيات تؤكد ان هناك      
  ".لبنان، تعمل في االتجاهين، اي تأخذ من لبنان وتوجه الى لبنانوالتجسس على 

  6/11/2010، ، روسيا اليومموقع 
  

  حتى عودة األراضي العربية المحتلة" إسرائيل"ال حوار مع : تركي الفيصل .44
أكد رئيس االستخبارات السعودية السابق سفير الرياض السابق لـدى واشـنطن األميـر              : )آي.بي  .يو  (

إلى حـين انـسحاب     " إسرائيل"صل أن السعودية سترفض أي حوار مباشر أو غير مباشر مع            تركي الفي 
 داعياً إلى محاربة أفكار المحافظين الجدد الـذين         1967األخيرة من األراضي العربية التي احتلتها عام ،       

  .توقع عودتهم بقوة بعد نتائج االنتخابات النصفية األمريكية 
بالنسبة إلينا، فإن   "مركز كارنيغي للسالم الدولي أول أمس الخميس، إلى أنه          وأشار الفيصل في كلمة أمام      

قبل إعادة هذه األراضي العربية إلـى أصـحابها         " إسرائيل"أي خطوات باتجاه أي شكل من التطبيع مع         
  " .الشرعيين، تقوض القانون الدولي وتتجاهل األخالق

يروجون لسياسات  "  األمريكيين والمتطرفين الصهاينة   المستشارين المحافظين الجدد والمحافظين   "وقال إن   
وانتقد أفكاراً وردت في مقالة نشرت مؤخراً لروبـرت         . تواصل وضع العراقيل في وجه عملية السالم        

  .ساتلوف أحد منظّري المحافظين الجدد يعارض فيها تجميد االستيطان
يروجون لسياسات  "  والمتطرفين الصهاينة  المستشارين المحافظين الجدد والمحافظين األمريكيين    "وقال إن   

وانتقد أفكاراً وردت في مقالة نشرت مؤخراً لروبـرت         . تواصل وضع العراقيل في وجه عملية السالم        
ساتلوف أحد منظّري المحافظين الجدد يعارض فيها تجميد االستيطان، ويروج لقناعة بأن موقفاً أمريكيـاً               

  .العسكري، كشرط أساس لتحقيق السالم في الشرق األوسط صلباً تجاه إيران ال يستبعد الخيار 
ودعا إلى محاربة أفكار المحافظين الجدد من خالل العمل على تطبيق مبادرة السالم العربية التي أطلقها                

آخر ما يحتاجه العالم اليوم هو وهم من المحـافظين          " وقال إن    2002الملك عبد اهللا في قمة بيروت عام ،       
 " .   التهديدات بدل المفاوضات والقوة بدل الدبلوماسية والحرب بدل السالمالجدد يستند إلى

 6/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  "المباشرةالمفاوضات "سليمان وأبو الغيط إلى واشنطن إلحياء  .45
أعلن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري عن قيامه والوزير عمر سليمان رئـيس             ": الخليج"القاهرة  

ابرات العامة بزيارة للعاصمة األمريكية واشنطن الثالثاء المقبـل إلجـراء مـشاورات مـع               جهاز المخ 
  " .إسرائيل"المسؤولين األمريكيين حول إحياء المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ إن المشاورات التـي                 
كانت المقدمة لهذه الزيارة، مشيراً إلى أن الوفد المـصري          " إسرائيل"راها الوزير سليمان، أمس، في      أج
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سيعقد لقاءات مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون وعدد من كبار المـسؤولين األمـريكيين               
  " .أخرىوسوف نرى ما تستطيع واشنطن القيام به إلعادة المفاوضات مرة "األربعاء المقبل 

 6/11/2010، الخليج، الشارقة
 

  من جميع األراضي العربية المحتلة" إسرائيل"الكويت تطالب بانسحاب  .46
دعت الكويت إلى انسحاب قوات االحتالل الصهيوني من جميع األراضي العربية المحتلة بما فيها              : كونا

تجميد االستيطان في االراضي    عدم تمديد   " إسرائيل"الجوالن السوري المحتل، وأعربت عن أسفها لقرار        
  .الفلسطينية

ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن عضو الوفد الكويتي الدائم لدى األمم المتحدة عبد العزيز عبد اللطيـف                 
العومي قوله في كلمة أمام اللجنة االقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتهـا الخامـسة والـستين ان                  

قرار مجلـس األمـن     "، مضيفا ان    "1967حت االحتالل االسرائيلي منذ عام      الجوالن السوري ال يزال ت    "
بفرض قانونها وواليتها القضائية وادارتها على الجوالن المحتل ملغى وباطال         " اسرائيل" اعتبر قرار    497

  ".وليس له أثر قانوني دولي
 6/11/2010، االنتقاد  

  
  ة لحماية كبار موظفيها في غز"األونروا" تسمح بتسليح "إسرائيل" ":هآرتس" .47

ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية اليوم الجمعة أن الجيش اإلسـرائيلي وافـق            :  ضياء الكحلوت  - غزة
بإدخال أربعة مدافع رشاشة إلى قطـاع      ) أونروا(على السماح لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

  .غزة لحماية كبار موظفيها
ستجابة لطلب تقدمت به األونروا قبل ثـالث سـنوات، حيـث تـزعم              وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة ا     

المنظمة األممية أن كبار المسؤولين فيها يريدون حماية أنفسهم في المنطقة التي تسيطر عليهـا حركـة                 
  ).حماس(المقاومة اإلسالمية 

وإنه بحاجة  إنه يعيش في خطر دائم في القطاع،        "ونقلت عن مدير العمليات في األونروا جون غينغ قوله          
  .إلى حماية أفضل من تلك التي يوفرها حراسه الذين يتسلحون اآلن بمسدسات

" كـوخ "و" هيكلـر "وأشارت هآرتس إلى أن األمم المتحدة طلبت الحصول على مدافع ألمانية من طراز              
  .لحماية المفوض العام في األونروا فيليبو غراندي ومدير عملياتها جون غينغ

أبلغت مسؤولين إسرائيليين بأن طواقمها العاملة في قطاع غزة تعرضت لتهديدات           وأضافت أن األونروا    
  .على يد ممثلي حركة حماس، وهو ما نفته الحكومة المقالة التي تدير شؤون القطاع

وأكد مسؤول كبير بالوكالة أنها طلبت رسميا من إسرائيل هذه األسلحة التي يـستخدمها عـادة حـراس                  
  .لى أنه من غير المنطقي أن يكون حراس المسؤولين الكبار يحملون مسدساترؤساء الدول، مشيراً إ

 إن طلب الحصول على األسلحة يأتي ضـمن احتياطـات     -الذي اشترط عدم ذكر اسمه    -وقال المسؤول   
لكنه  .أمنية تحول دون تعرض المسؤولين الكبار باألونروا العتداء الجماعات التي تنتقد الوكالة باستمرار            

  .بل نفى للجزيرة نت أن تشكل حركة حماس أي خطر على الوكالة ومسؤوليهافي المقا
6/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
   المضادة للسفن إلى سورية"ياخنوت"وسيا تباشر تصدير صواريخ ر: يةالوطن الكويت .48

ادة المتطـورة المـض   » ياخنوت«سرائيلية بتصدير صواريخ    باشرت روسيا وفق المعطيات اإل     :موسكو
نها غير ودية قد تحدث خلل بالمعادلـة االمنيـة بالمنطقـة،            أبيب الخطوة ب  أللسفن لسورية، ووصفت تل     
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سـلحة  ولمحت الى انها قد ترد عليها باستئناف تزويد جورجيا، عدو روسيا اللدود بجنوب القوقـاز، باأل               
  .الحديثة

 فـي   جلعاد الدفاع االسرائيلية اموس     واعلن مدير االدارة الرئيسية للسياسية العسكرية واالمن في وزارة        
د منه ان تكون رسالة للقيادة الروسـية ان روسـيا باشـرت بتـصدير               يرأحديث لوسائل اعالم روسية     

تهديـد اسـتراتيجي    «صواريخ ياخنوت المضادة للسفن، وان تل ابيب تنظر الى هذه الخطوة على انهـا               
  .الروسي/لعسكري االسرائيليوان هذا يمكن ان ينعكس سلبا على التعاون ا» سرائيلإل

ن اسرائيل حصلت معطيات من مختلف المصادر تؤكد مباشرة روسيا تصدير صواريخ ياخنوت             أ: وافاد
  .لسورية
اننا نريد التعاون في المجال العسكري مع روسيا، ولكن حينما تصدر موسكو االسلحة التي مـن                «وقال  

 . يمكن أال يـنعكس علـى عالقـات التعـاون بيننـا            شأنها ان تذهب الى يد اعدائنا، فان هذا بالطبع ال         
  .«غير ودية«انها خطوة :واضاف

وفي معرض تعليقه على تعهد الجانب الروسي من ان صورايخ ياخنوت المضادة للصواريخ المـصدرة               
عـن ايـة    «، اشار المسؤول العـسكري االسـرائيلي        »حزب اهللا «لسورية لن تذهب الى منظمات مثل       

ان «: واضـاف  .»حـزب اهللا  «ان تصل االسلحة الى سورية فانها ستذهب الـى          ما  ! ضمانات يحدثون؟ّ 
  .«ياخنوت اسلحة جبارة، من شأنها ان توظف عاجال ام آجال لقتل الجنود االسرائيليين

واشار الى ان اسرائيل تعقد االمال على ان ياخذ الجانب الروسي باالعتبار القلق االسرائيلي كما تفهمـت   
وكانت تل ابيب قد اعلنـت خـالل        .من روسيا من تصدير اسرائيل االسلحة لجورجيا      سرائيل سابقا قلقا    

 وقف التعاون العسكري مع جورجيـا ولـم    2008النزاع المسلح بين روسيا وجورجيا في اغسطس عام         
 .تستأنفه حتى االن

6/11/2010،  الكويت،الوطن  
 

  ملن تترك الفلسطينيين واإلسرائيليين وشأنه" الرباعية: "الفروف .49
 أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن اللجنة الرباعيـة للوسـطاء الـدوليين فـي        :موسكو

   .التسوية الشرق أوسطية تنظر في إمكانية عقد اجتماع وزاري جديد لها
لم يـسمع   "وقال الفروف ردا على طلب الصحفيين بالتعليق على تصريح وزير الخارجية اإلسرائيلي إنه              

  ."هذا التصريح
الوسـطاء  " رباعية"ويشار في هذا السياق إلى أن أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية اإلسرائيلي، قد دعا              

  .الدوليين إلى ترك الفلسطينيين واإلسرائيليين وشأنهم
بالعكس معظم أعضاء المجتمع الدولي وجميع      . ال أعتقد أن هذا االقتراح فعال وعملي      : "وأضاف الفروف 

  ".مون بتفعيل هذه اآلليةمهت" الرباعية"أعضاء 
أهم مـن الـدعوات     "وأكد الفروف أن التحضير لعقد اجتماع وزاري جديد باستخدام وسائل تقنية حديثة             

  ."لترك الفلسطينيين واإلسرائيليين ألنفسهم
4/11/2010، نوفوستي  

  
   ماليين دوالر10روسيا تقدم مساعدة إنسانية إلى فلسطين بحجم  .50

   ماليين دوالر إلـى     10ن، رئيس وزراء روسيا، بتقديم مساعدة إنسانية بقيمة          أمر فالديمير بوتي   :موسكو
  



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1960:         العدد       6/11/2010 السبت :التاريخ

وكلف رئيس الحكومة وزارة الخارجية بإجراء اتصاالت لتسليم الفلـسطينيين           .2010فلسطين خالل عام    
 .المساعدة الروسية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية

4/11/2010، نوفوستي  
  

  لكنني تراجعت عن ضرب سوريا" فكرت " طلب وأناأولمرت: بوش .51
قال الرئيس األمريكي السابق جورج بوش إنه فكر في إصدار األمر للقوات األمريكية بـشن               : )رويترز(

 بعدما طلب منه إيهـود      2007عام" إسرائيلي"هجوم على موقع نووي مزعوم في سوريا بناء على طلب           
  .ل أن يقوم الكيان الصهيوني بقصفهأولمرت ذلك، لكنه في النهاية اختار أال يفعل، قب
انه بعد وقت   "وتطرح للبيع الثالثاء المقبل،     " لحظات القرار "وأضاف بوش في مذكراته التي تحمل عنوان        

" منشأة مريبة مخفاة بشكل جيد في صحراء سوريا الـشرقية         "قصير من تلقيه تقريراً من المخابرات عن        
جورج إنني أطلب منـك أن      "ا ايهود اولمرت الذي رد عليه       حينه" اإلسرائيلي"تحدث إلى رئيس الوزراء     

  " .تقصف المجمع
إنه ناقش الخيارات مع فريقـه لألمـن        : على نسخة منه    " رويترز"ويقول بوش في كتابه، الذي حصلت       

لكن قصف دولة ذات سيادة من دون تحـذير أو          "القومي، وكتب يقول انه جرى التفكير في عملية قصف          
  " .يؤدي الى رد فعل حادإعالن أو تبرير س

شعر أولمرت بخيبة األمل بسبب قرار بوش اقتراح استراتيجية تستخدم الدبلوماسية مـع             : "ويقول الكتاب 
سياسـتك  "، وأن اولمرت قال لبوش      " التهديد باستخدام القوة للتعامل مع سوريا بشأن المنشأة المشتبه بها         

  " .مزعجة جداً لي
لشن الهجوم علـى المنـشأة      " الضوء األخضر " "إسرائيل"ت انه اعطى    وينفي بوش ما شاع في ذلك الوق      

  .النوية السورية المزعومة في موقع الكبر بمحافظة دير الزور 
رئيس الوزراء أولمرت لم يطلب ضوءاً أخضر ولم أعطه ضوءاً أخضر، لقد فعل ما              "وكتب بوش يقول    

  " .إسرائيل"حسب أنه ضروري لحماية 
خالل " اإلسرائيليين"ت للضربة ضد المنشأة السورية عوض الثقة التي فقدها من           وأضاف ان تنفيذ أولمر   

  .  ضد حزب اهللا في لبنان 2006حرب 
6/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  "غير شرعي بالنسبة للقانون الدولي االستيطان اإلسرائيلي": مارك أوت .52

ي لمسار السالم في الشرق األوسط إن       قال مارك أوت الممثل الخاص لالتحاد األوروب      : جمال الدين طالب  
واعتبر أوت فـي حـوار مـع        . »ولم يجبره على الشرب   .. من قاد حصانا إلى نبع الماء     «المسار يشبه   

على هامش المنتدى االقتصادي العالمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في            » الشرق األوسط «
الماضي في البيـت األبـيض،      ) أيلول( سبتمبر   2في  المسار الذي استؤنف    «مدينة مراكش المغربية أن     

أطلق بشكل خاطئ من البداية ألنه لم يتم نزع فرضية تمديد تجميـد بنـاء المـستوطنات اإلسـرائيلية                   
إن المجتمع الدولي، والواليات المتحدة بشكل خاص قـدموا وعـودا، وخاصـة             «وقال أوت   .. »كشرط

  .»عصيا في دواليب المفاوضات«ي مما وضع للفلسطينيين حول تجميد االستيطان اإلسرائيل
االستيطان اإلسرائيلي ليس فقط عائقا لنجاح مفاوضات السالم فقط، بل هـو غيـر              «واعترف أوت بأن     

عتبـر أوت   او. »أن أدانه أكثر من مـرة     «وأن االتحاد األوروبي سبق     .. »شرعي بالنسبة للقانون الدولي   
نياهو بضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهوديـة        مطلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت     

  .»مناورة سياسية«
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لتحقيق السالم في الشرق األوسـط عبـر        » العصا والجزرة « وأكد أوت على ضرورة استعمال سياسة       
واعتـرف  .. »إيجاد صيغة مناسبة تجمع بين الضغط على طرفي النزاع وتشجيعهما في نفس الوقـت             «

إذا لم يتم التوصل إلـى  «عات عدم تحقيق السالم في الشرق األوسط، وأكد على أنه بتخوف أوروبا من تب  
  .»اتفاق سالم في المنطقة، فالمتطرفون هم الرابح األكبر

6/11/2010، الشرق األوسط، لندن  
 

  اإلسرائيلي - عام حاسم للصراع العربي 2011: نرويجيمبعوث  .53
 بشؤون الشرق األوسط جون هانـسن بـور أن العـام            أكد المبعوث النرويجي الخاص   : عبداهللا الشوبكي 

اإلسرائيلي، مؤمالً أن تمارس اإلدارة األمريكية الضغط علـى          -المقبل يعد عام حاسما للصراع العربي       
  ."إسرائيل"

وأبدى المبعوث في زيارة لحزب جبهة العمل اإلسالمي تقديره لدور الحزب علـى الـساحة الـسياسية                 
لنرويجية على التواصل مع اإلسالميين، واالنفتاح على القوى السياسية بمـا           المحلية، وحرص الحكومة ا   

  .فيها المعارضة، وفقا لألمين العام حمزة منصور
أما فيما يخص مقاطعة االنتخابات فإن المبعوث أراد أن يستوضح من األمين العام أسـباب، وتـداعيات                 

ثرها على المشهد الـسياسي فـي الـبالد، وفقـا           قرار الحركة اإلسالمية مقاطعة االنتخابات النيابية، وأ      
  .لمنصور
.  المبعوث لو أن الحزب شارك في االنتخابات، وعبر عن ورآه وتطلعاته اإلصالحية من خاللـه              وفضل  

وفيما يخص مسألة مشاريع التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، طلب المبعوث من األمين العام أن يبدي               
وفقـا  . درات الرئيس األمريكي باراك أوباما، وعلى رأسها حـل الـدولتين    الحزب مرونة أكثر حيال مبا    

  .لمنصور
لحكومة النرويج طالبها بضرورة قيام أوروبا سواء من خـالل االتحـاد            " شفوية"وحمل المبعوث رسالة    

األوروبي، أو الدول غير المنضوية تحت لواءه بدورها في الحد من هيمنة الواليات المتحدة، وفي احترام                
  .إرادة الشعب الفلسطيني، وحقه في المقاومة حتى تحقيق كامل حقوقه

6/11/2010السبيل، عمان،   
 

  يني هجماتها ضد الفلسطين"سرائيلإ"السالم ممكن حينما توقف : استطالع في اسبانيا .54
وجـوب  "ـسبان يعتقدون ب  من اإل % 11 كشف استطالع للرأي العام االسباني ان        :رناؤوطأعبد الرؤوف   

اليهـود  " في وقت اعتبرت فيه نسبة كبيرة مـنهم ان         "قيمت على ارض عربية   أفي اسرائيل ألنها    ان تخت 
سـرائيل  إان السالم سيكون ممكنا حينما توقـف        "غلبية منهم   فيما اعتبرت األ   "يفتعلون المشاكل في العالم   
  ".هجماتها ضد الفلسطيننين

لـى  إاليمين وسط مخاوف من عودة اليمـين        ويأتي هذا االستطالع في وقت بدأت تتجه فيه اسبانيا نحو           
  . في اسبانيا"سرائيلإ"ـالحكم وهو ما يقول مراقبون ان سيشكل وضعا مريحا ل

لليهود الحق في العيش بسالم وامن ضمن حـدود         "ان   %83غلبية من اليهود تصل الى      أ ىومع ذلك فتر  
االوسط هو تعايش سلمي بين     الحل الوحيد في الشرق     "ان   %80وقال   "معترف بها دوليا كحدود شرعية    

كل ما هو مطلوب لتحفيف السالم وهو انسحاب        "ان  % 51فيما قال    "اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة   
ان كل ما هو مطلوب للسالم هو قبـول الفلـسطينيين لدولـة             "قالوا% 47و"اسرائيل من الضفة الغربية     

  ".اسرائيل
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ان  %34 تكون حصريا السرائيل او فلسطين حيث قال         ان الحل لموضوع القدس هو ان ال       %62ورأى  
  .انها يجب ان تكون مدينة دولية% 28كال الطرفين يجب ان يتشاطران المدينة في حين رأى 

6/11/2010، األيام، رام اهللا  
  

   وقف االستيطان ألنه غير شرعي يجب :المتحدث الرسمي للحكومة البريطانية .55
 المتحدث الرسمي للحكومة البريطانية خالل تصريحاته لـ األهرام         اعترف مارتن داي    : سوزي الجنيدي 

بوجود تحديات تواجه عملية السالم بسبب االستيطان االسرائيلي مؤكدا ان وزير الخارجيـة البريطـاني               
 واالراضي الفلسطينية ومصر علي اهميـة مواصـلة         "سرائيلإ"ركز في جولته في المنطقة التي شملت        

 اعادة تجميد االستيطان ألنه غير شرعي واستمراره يجعل من المـستحيل            ىلإ "ائيلسرإ"الجهود كما دعا    
 وتكون القدس عاصمة للدولتين      1967 تطبيق حل الدولتين الذي سيسمح بإقامة دولة فلسطينية علي حدود         

    . الفلسطينية واالسرائيلية
6/11/2010، األهرام، القاهرة  

  
  يلية لحرب قادمة؟هل تشير الجاهزية اللوجستية اإلسرائ .56

  عدنان أبو عامر
تطورات متالحقة شهدتها الساحة العسكرية اإلسرائيلية خالل األشهر األخيرة، تشير في مجملهـا إلـى               
حراك حثيث لمواجهة حدث ما، أو ربما المبادرة إلى افتعال مواجهة عـسكرية وشـيكة مـع أي مـن                    

  .األطراف المرشحة، ضمن خارطة التهديدات اإلسرائيلية
  :يمكن إجمال هذه التطورات في الجوانب التاليةو
  .، بكلفة تزيد عن ملياري دوالر"35أف" شراء العشرات من طائرات الشبح األميركية المعروفة باسم -1
  . مليار دوالر1,4الهجومية، بتكلفة إجمالية تصل " دولفين" شراء غواصة ألمانية سادسة من طراز -2
ب وموسكو على خلفية صفقة األسلحة الروسية لسوريا، وإخفاق إسـرائيل           بين تل أبي  " الخفية" األزمة   -3

  .في إبطال إبرامها
  ترميم الوسائل القتالية

التي تعكف المؤسـسة العـسكرية اإلسـرائيلية علـى إعـدادها            -انطلقت طبيعة التجهيزات اللوجستية     
قيامها علـى عـدم      من فرضيات تاريخية وصفت حروب إسرائيل خالل العقود الماضية ب          -وتحضيرها

التكافؤ في الموارد العسكرية، السيما في مجال الحرب التقليدية، فالجيوش العربية تضم عدداً أكبر مـن                
  .الجنود، وتملك كماً أكبر من األسلحة

من الجنود واألسلحة، حيث إن عناصر      " تفوق نوعي "، تسعى إسرائيل إليجاد     "التخلف الكمي "ولمقابلة هذا   
  .فضل من ناحية الكفاءة الجسدية، وأقوى تأهيالً، وأكثر تحفزاً من نظرائهم العربقواتها البشرية أ

وأدرك مخططو الحرب اإلسرائيليون هذه الحقيقة منذ البداية، وسعوا دوماً لتطـوير القـوى البـشرية،                
  :وركزوا على التفوق في عدة وجوه، أهمها

عي، السيما لوحداته المقاتلة، فمن المعـروف        مواظبة الجيش اإلسرائيلي على التدريب القاسي والواق       -1
أن تدريب الطيارين في سالح الجو اإلسرائيلي أصعب من أي تدريب للطيارين في العالم، فـضالً عـن                  
تبنيه نظرية اإلبقاء على جو الحرب في المستويين العملياتي والتكتيكي، في سـبيل زيـادة قـدرة قـواه             

  .البشرية
منخفـضة  "سرائيلي في بعض األحيان في الحروب الشاملة والنزاعات          بالرغم من تراجع الجيش اإل     -2

، فإنه لم تتفوق عليه قط أي قوة عسكرية عربية، وكان الجيش المنتصر فـي جميـع الحـروب                   "الوتيرة



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1960:         العدد       6/11/2010 السبت :التاريخ

، حيث لم يكـن قـادراً علـى         2009، وغزة   2006، ولبنان   1970الشاملة، باستثناء حروب االستنزاف     
  .ت الفلسطينية والعربيةتسديد ضربة قاضية للمنظما

 خالل ربع القرن الماضي زاد حجم الجيش اإلسرائيلي عدة أضعاف، لدرجـة أن مخـازن أسـلحته                  -3
 طائرة مقاتلة، وأربعة آالف دبابة، وألفي قطعة مدفعية، وهي أرقام تجعل مخازنه من أكبـر                800تحوي  

  .المخازن العسكرية في العالم
بنيوية في بناء القوة العسكرية الخاصة بالجيش اإلسرائيلي ووسـائله          ووفقاً لما تبدى من عيوب وثغرات       

القتالية، فقد اعتمدت هيئة الصناعات العسكرية برنامجاً يقوم على أساس خمسة فـروع مركزيـة، بـدأ                 
  :الجيش بتطبيق بعضها في نصف السنة األخيرة، على النحو التالي

 لتطوير منظومات دفاعيـة إلسـقاط الـصواريخ         من خالل بذل جهود مركزة    :  دفاع متعدد الشرائح   -1
 سنوات سيكون ممكنـاً ضـمان أال تهـدد الـصواريخ            7-5والمقذوفات من كل األنواع، وفي غضون       

  .والمقذوفات إسرائيل بعد ذلك
الذي سيتحقق من زيادة القوى البشرية، وحسب المعطيات التـي يعرضـها            :  تحسين قدرات المناورة   -2

  .اليوم أقل مما كان حين وصل ذروة حجمهالجيش، فإن حجم القوة 
فالمعطيات التي تجمعت تشهد بأن لدى الجيش مشكلة احتياطي فـي مخـازن             :  طول نفس لوجستي   -3

  .الطوارئ إذا ما اندلعت حرب على أكثر من جبهة، وينقص المخازن قطع غيار للطائرات والمدرعات
ميزانية دائمة دون مساومة لزيادة التدريبات،      يطالب جنراالت الجيش بوضع     :  التدريبات والمناورات  -4

بما فيها التدريبات بالنار الحية في األلوية والفرق، والهدف هو العودة إلى حجم التدريبات المتبع خـالل                 
  .التسعينيات

ويتعلق باستمرار ضخ الموازنات للقوة العسكرية اإلستراتيجية إلسرائيل، الـذي          :  ذراع طويلة المدى   -5
  . مركزاً ألهداف بعيدة عن حدود الدولةيتيح ضرباً

  :وقد تم تحديد أهداف خطة التجهيز اللوجستي اإلسرائيلي على الشكل اآلتي
  . تعزيز القوات البرية، لتمكينها من السيطرة بسرعة على أرض المعركة بالمناورة وسرعة الحركة-أ
  .لجوية المطلقة تقوية الذراع الطويلة لقوات الجو والفضاء، لتأمين السيطرة ا-ب
  . تحسين التفوق النوعي للقوات البحرية، وتعزيز سيطرة إسرائيل على سواحلها-ج

  ميزان التسلح
ـ           ميزان التسلح فـي الـشرق      "تشير القراءات العسكرية الصادرة في السنوات األخيرة حول ما يعرف ب

  :، على النحو التالي، إلى تقدم وضع إسرائيل العسكري بين جاراتها العربية واإلسالمية"األوسط
ترى إسرائيل أن السعودية تشعر بتهديدات حقيقية، داخلية مـن قبـل تنظـيم القاعـدة،                :  السعودية -1

وخارجية من قبل إيران، وقد تمتعت في السنوات األخيرة بأرباح خيالية جراء ارتفاع أسعار النفط، ممـا                
 عدة مجاالت مختلفة، وبمستويات كبيرة، وقـد        جعلها تذهب باتجاه تنمية قدراتها العسكرية والتسليحية في       

دلت على ذلك الصفقة العسكرية األكبر في تاريخ الجيش األميركي التي عقدها مع نظيره السعودي بقيمة                
  !. مليار دوالر60

حيث تبدي رغبة جامحة لمزيد من التسلح والتعاظم العسكري، وتخرج تسريبات إعالمية بين             :  إيران -2
 صفقات هائلة من شراء األسلحة الروسية، ويتركز الطلـب اإليرانـي علـى قطـع                الحين واآلخر عن  

  .الدفاعات الجوية طويلة المدى
 مليار دوالر سنوياً، ووقـع      1.3التي تتلقى مساعدات دورية من الواليات المتحدة تصل إلى          :  مصر -3

ب المصرية علـى طـائرات       على األقل، حيث تتركز المطال     2018البلدان اتفاقاً يقضي ببقائها حتى عام       
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 800األباتشي، والدبابات، ومنذ أن بدأ جيشها في التزود بها، أنتجت صناعاتها العـسكرية مـا يقـارب         
  .دبابة

 مليـار   2.4التي تتمتع بمساعدات سنوية من الواليات المتحدة تصل في مجموعهـا إلـى              :  إسرائيل -4
من المتوقع أن تستمر بوتيرة متزايدة لتصل عـام         دوالر، ويتجه معظمها لالحتياجات العسكرية تحديداً، و      

 مليار دوالر، وفي أعقاب حرب لبنان الثانية، استثمر الجيش اإلسرائيلي أمواالً طائلة في              30 إلى   2018
  .تجديد منظومات التسليح والذخيرة لقواته

وخمسة من  ،  F-16Iومن ذلك، أن سالح الجو انتهى مؤخرا من تخزين ما يقارب مائة طائرة من طراز                
، لألغراض االستخبارية وجمع المعلومات، وأغراض المراقبة، والـتحكم الجـوي، لكـن             "ثعبان"طراز  

  .المعارك التي خاضها في لبنان وغزة جعلته يدخل تحسينات تقنية وعملياتية على مكوناتها
لب رسـمي   ، حيث تقدمت إسرائيل بط    C130Jكما طالب بحيازة طائرات متقدمة جداً، السيما من طراز          

ـ        مليار دوالر، كما ينوي استبدال طائرات التدريب والتأهيل         1.9المتالك تسع طائرات منها بقيمة تقدر ب
  .لطياريه التي يستخدمها منذ أربعين عاماً، بطائرات أخرى حديثة من إنتاج أميركي

  :التالي مليار دوالر، على النحو 60وسيتم تمويل هذه الخطط التسليحية التي بلغت موازنتها 
  . ثلث المال سيصل من وزارة المالية-أ 
  . ثلث آخر سيأتي من المساعدات األمنية الخارجية-ب 
  . الثلث المتبقي سيتم تمويله من موازنة جهاز األمن من خالل بيع أمالك عقارية-ج 

  :ويمكن استخالص مالحظات هامة على صعيد الخطة التسليحية اإلسرائيلية على النحو التالي
التمركز حول الطبيعة الهجومية أو الدفاعية الواجب على إسرائيل تبنيها في العقـد المقبـل، وأخـذ                  -1

  .دروس حربي لبنان وغزة حيزاً مهما خاللها
  . مناقشة أضرار االعتماد فقط على التكنولوجيا، وضرورة العودة إلى التركيز على العنصر البشري-2
  . بات حاسماً في تبني الحلول التكنولوجية التوقف عند البعد االقتصادي، الذي-3
 النظر إلى عامل زيادة المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل، لكونه يوضـح ماهيـة العالقـات                -4

  .األميركية، والدور الوظيفي الموكول إليها في خضم األوضاع العالمية واإلقليمية الراهنة/اإلسرائيلية
 اإلسرائيلي، من خالل تزويد سالح البر بالمئات مـن المجنـزرات       في الجيش " ثورة تسلحية " إحداث   -5

  .الحديثة، والمنظومات المضادة للصواريخ" المركافاه"الثقيلة، ودبابات 
وفي ختام مداوالت طويلة، أجمل قائد هيئة األركان الذي سيغادر منصبه عما قريب غابي أشكنازي أهم                

  :ات، ومن أهم مراحلها وتفاصيلها العسكريةنقاط خطة التسلح اإلسرائيلية متعددة السنو
، إلى جانب إدخـال تحـسينات علـى مئـات           "4مركافاه  "سيتواصل إنتاج دبابات    :  المنظومة البرية  -1

" نمر"الدبابات الموجودة، والتشديد على التحصين الفاعل لها، واالعتناء بإنتاج مئات المجنزرات من نوع              
  ".المركافاه"على أساس منصة 

، وهذه طائرة قتالية غاية في التطـور، مـع          "35أف  "سيعزز من خالل شراء طائرات      : ح الجو  سال -2
قدرات ستساعد على تحسين الذراع الطويلة للجيش اإلسرائيلي، وسيتم تطـوير الطـائرات الموجـودة،               

  .وتعزيز منظومة الطائرات غير المأهولة
طوير منظومة الغواصات، وسيتم تحـسين      سيزود بسفن جديدة متعددة األغراض، وت     :  سالح البحرية  -3

  .قدرته في استخدام النار
من خالل استثمار مصادر عديدة فـي إنتـاج إجابـات لجملـة             :  الدفاع ضد الصواريخ والمقذوفات    -4

الـذي سـيطور    " حيتس"ضد الكاتيوشا والقسام، ومشروع     " القبة الحديدية "التهديدات، وعلى رأسها جهاز     
  .نظومة موجهة أساساً ضد القدرات النووية التي تأتي من الشرق، وهي م"3ح "إلى منظومة 
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  نقص الموارد
، أظهرتـا أن    2009، وحـرب غـزة      2006أشارت المحافل العسكرية اإلسرائيلية إلى أن حرب لبنان         

التـصدي للـصواريخ    : الموارد اللوجستية اإلسرائيلية مصابة بنواقص كثيرة في عناصر مختلفة مثـل          
خفاقات في بناء القوة، وهو ما دفع بإسرائيل ألن تبذل جهوداً حثيثة في حيازة السالح               قصيرة المدى، واإل  

  :العسكري في عدد من المجاالت، أهمها
 أجهزة الدفاع ضد الصواريخ والقذائف، المحلية الصنع والباليستية، إلى جانب االستثمار في مشاريع              -1

  . لبنان وغزةتصنيعية ضد الصواريخ والقذائف التي تطلق عليها من
، كما أطلقـت قمـرا      "7أفق  " تواصل إسرائيل العمل في مجال الفضاء، حيث أطلقت القمر الصناعي            -2

صناعيا جديدا بمساعدة هندية، سيمكنها من جمع المعلومات خالل ساعات الليل والنهار، وفـي مختلـف             
  .أحوال الطقس وظروف المناخ

مجاالت اختراق جديرة بالذكر، فباستثناء أنها تـستطيع         في مجال طائرات االستطالع ليس إلسرائيل        -3
 ساعة متواصلة، وتجمع المعلومات االستخبارية، فإنها ما زالت متواضـعة فـي             40الطيران ما يقارب    

المسافات التي تستطيع المضي فيها جواً، فهذه الطائرات ما زالت صغيرة، وبسيطة، ويمكن تشغيلها من               
في الميدان، وال تتجاوز المسافة التي تتخطاها عشرة كيلومترات على أبعـد            خالل جنود الوحدات العاملة     

  .تقدير
 وسعت إسرائيل في السنوات األخيرة مجاالت تصنيعها الذاتي في األدوات القتالية الخاصـة بـسالح           -4

البر، وربما أن أحد أهم دروس حربي لبنان الثانية وغزة، هو أن الجيش اإلسرائيلي عمـد إلـى تمتـين       
  .، التي تستخدم ضد الصواريخ المضادة للدبابات"نمر"حيازته لحامالت الجند من طراز 

فإن ما شهدته الحربان اإلسرائيليتان األخيرتان ضد حركة حماس في قطاع غزة، وحزب اهللا في               .. أخيراً
عـدى كونـه    جنوب لبنان، من استخدام مكثف لمختلف أنواع األسلحة الفتاكة، جواً وبحراً وبراً، قد ال يت              

مصغرة لما سيتم إدخاله في ميدان المعركة القادمة، لكن ذلك لن يحسم نتيجتها بالضرورة لصالح               " بروفة"
  "!.الجيش الذي ال يقهر"من كان يسمى في عقود سابقة بـ

  6/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  المفاوض الذي ال يعرف حدود فلسطين .57
  بالل الحسن

. ار، محاولة دائمة لبناء جيل يفكر بالطريقة االستعمارية، وكما يريد المـستعمر           هناك في تاريخ االستعم   
ينشئ المستعمر من أجل ذلك مدارس خاصة، ويبعث خبراء التدريس عنده، ويرسل خبراء التربية، ثـم                
يختار جيالً من الشبان الصغار السن، ويبدأ في تلقينهم ثقافة المستعمر، يعلمهـم لغتـه، وطريقتـه فـي                   

والهدف إيجاد مواطن برازيلي    . فكير، ويطلعهم على ثقافته، ويريهم كم هي تلك الثقافة راقية ومتطورة          الت
  .أو كوبي أو هندي أو إفريقي أو عربي، ينسحق فكرياً وحضارياً أمام ثقافة المستعمر وحضارته

حقيقي، أي أن يبـدأ     فإذا وصل الشاب إلى تلك المرحلة، تبدأ المرحلة الثانية التي هي هدف االستعمار ال             
الشاب الجديد هذا بالدفاع عن سياسة المستعمر، ويطلب استمرار االستعمار في بلده، ثم يبدأ بمواجهة كل                

  .قوة وطنية من أبناء جلدته، تقاوم االستعمار وتطالب بخروجه، رافعين في سياق ذلك شعار االستقالل
مورست حتى في بلدان عريقة مثل الهند، حيـث         لقد تكررت هذه المهمة االستعمارية في أكثر من بلد، و         

قضى اإلنجليز سنوات طويلة حتى أوجدوا نخبة هندية استعمارية فعالة، ولكن كل تلك السنوات الطويلـة                
ذهبت كلها هباء، وقضي عليها في سنوات قليلة، ولم يحتج الشعب الهندي إلى مدارس أو جامعات ليهزم                 

د زعيمه غاندي، فحمل مغزله، وبدأ يغزل مالبسه بنفسه، مقاطعاً كـل            ثقافة المستعمر، كل ما فعله أنه قلّ      
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بضائع المستعمر، ومقاطعاً بعد ذلك كل قيم المستعمر وثقافته، وشهد التاريخ أن مغزل غاندي قد هـزم                 
  .اإلمبراطورية البريطانية

بسرعة شديدة، من دون    ) مثقف االستعمار (لكن هناك ظواهر شاذّة في هذه العملية، إذ يجري أحياناً إنتاج            
مدارس، ومن دون شرح، ومن دون تعليم، ونجد في النتيجة أمامنا وزيراً أو مدرساً أو سياسـياً، يـضع          

  .نفسه في خدمة ما يريد المستعمر، لقاء طموح لمنصب مثالً
  .وها نحن نشهد في الضفة الغربية نموذجاً تطبيقياً لما نقول

، إليجاد الفلـسطيني الـصهيوني الـذي يـدافع عـن            1948ب  بين عرب الوطن، عر   " إسرائيل"عملت  
ونشأت فوق أرض الوطن كتلـة فلـسطينية مـن          . عملت ستين سنة كاملة، وفشلت    . الصهيونية ويطلبها 

نحن فلسطينيون، نحن عرب، ونحن لذلك خصوم للصهيونية، وخصوم         : أصحاب األرض األصليين تقول   
  ".إسرائيل"لدولة 

حن نشهد ظاهرة مختلفة، فما هي إال سنوات قليلة بعد أوسلو، حتى نـشأ لـدينا           أما في الضفة الغربية، فن    
" زعـيم "والذي يطالب بهذا الحـق هـو        ). من حقنا أن نعرف أين تقع حدود فلسطين       (أشخاص يقولون   

إنه ال يعرف حدود فلسطين، ويطلب من الناطق األميركـي         . في الوفد الفلسطيني  " مفاوض"سياسي، وهو   
  .لخارجية أن يدله على هذه الحدودبلسان وزارة ا

إذا أبلغتني أين هي حدود فلسطين فـسأعترف        : وهو ال يتوقف عند ذلك، يقول لألميركي فيليب كراولي        
  .فوراً، وبأي صفة سميتموها" إسرائيل"بـ

الخاصة، الواليات  " إسرائيل"الواليات المتحدة تعترف بماهية     : (فيليب كراولي لم يتأخر في الجواب، وقال      
 ددولة يهودية" إسرائيل"المتحدة تع.(  

فيليب كراولي يعرف ما يريد، أما الزعيم السياسي الفلسطيني، والمفاوض الفلسطيني، فإنه ال يعرف أين               
  .تقع حدود فلسطين

  .اسمه ياسر عبد ربه.. هذا المفاوض.. هذا الزعيم
  .ة لمنظمة التحرير الفلسطينيةهو أمين سر ما يسمى اللجنة التنفيذي.. هذا المفاوض.. هذا الزعيم

  فهل تصدقون؟ هل تصدقون أنه ينطق باسمه فقط؟
  ولماذا ال يتكلم الصامتون؟

  نوفمبر/، لندن، تشرين الثانيالعودةمجلة 
  

  "أرض الميعاد" التي لم تعد "إسرائيل" .58
  محمد خالد األزعر

ادرها في هجـرة معاكـسة       استقبلت إسرائيل زهاء ثالثة ماليين من يهود العالم وغ         2007 و 1948بين  
ويبدو أن الدوائر الصهيونية المسؤولة عن تهجير اليهود واستدراجهم إلى        .  في المئة من هذا العدد     20نحو

، بحسبه تاريخاً يفصل بين زمنـي االزدهـار واالنحـدار           2007كيانها السياسي مجبرة على تذكر العام       
ني للهجرة مائالً لصالح كتلة الوافدين السـتيطان        ، ظل الخط البيا   2007فإلى بداية   . بالنسبة إلى جهودها  

وكان هبوط منسوب القادمين في بعض األوقات والمناسبات يحـاور          . مقارنة بالمغادرين إياها  " إسرائيل"
هذا ما حدث مثالً إبان تفاقم العامل األمنـي        . في إطار ما يمكن اعتباره مأموناً ومقبوالً ولو على مضض         

إذ تناقص عـدد    . نية، حين استخدم الفلسطينيون المقاومة المسلحة بكثافة ملحوظة       في ذروة االنتفاضة الثا   
، 2002 ألفاً عام    30 ثم إلى    2001 ألفاً عام    43 إلى   2000 ألفاً عام    70المهاجرين إلى إسرائيل من نحو      

ـ    قائماً في واستمر هذا التساوي  .  الذي تساوت فيه أعداد القامين والمغادرين      2003 ألفاً في    19ولم يتعد ال
  . زيادة في مجموع المغادرين بنحو ثالثة آالف شخص2007األعوام الثالثة التالية إلى أن سجلت أرقام
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هناك ما يشي بأن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة إلى وقتنا الراهن، وأن كل الجهود الرامية لمواجهتهـا                  
 تبديه المـصادر اإلسـرائيلية،      يؤشر إلى ذلك، ضمن معطيات أخرى، التشدد الذي راحت        . باءت بالفشل 

. كوزارة الهجرة واالستيعاب، في الكشف عن البيانات الحقيقية الموصولة بأعداد القـادمين والمغـادرين             
نعرف أن التعتيم وإشاعة الضبابية حول هذه القضية تقليد قديم، غير أن هذه المصادر كثيراً ما جهـرت                  

. وقات التي كانت تشهد تفوقاً واضحاً في أعداد القـادمين         بالمعلومات واألرقام الصحيحة، ال سيما في األ      
لقد كان اإلفصاح عن تلك الزيادة بمثابة إعالن عن نجاح المشروع الصهيوني وتعزيزاً للثقة في قابليـة                 

  .كيانه السياسي للديمومة والرسوخ
لكـن  . ود سحب هامش السماح والبوح بشأن الهجرة، ما لها وما عليها، إلـى أضـيق الحـد                2007منذ  

الدراسات الخاصة واجتهادات المحللين خارج األطر الرسمية راحت بدورها تكسر هذا االحتكار، فهـي              
الحظت أخيراً نمو تيار الهجرة المعاكسة إلى كل من الواليات المتحدة وكندا وأوروبا بعامة، وإلى روسيا                

 في المئة من أبناء الـشريحة       40 من   بالنسبة للذين جاؤوا منها في العقدين األخيرين، وتؤكد أن ما يقرب          
تراودهم فكرة مغادرة إسرائيل نهائياً، بحثاً عن األمـن والطمأنينـة           )  عاماً 40 و 25بين  (العمرية الفتية   

بعيداً من دولة تعيش حالة حرب دائمة، وكذا فراراً من ضمور فرص الحياة الرغدة وانخفاض مـستويي                 
ه المداخالت أن عمليات الشحن الفكري والتعبئـة االيديولوجيـة          ما لم تقله هذ   . الدخول والرعاية الصحية  

فالمفاضلة بين الهجرة   . للمؤسسات الصهيونية الناشطة في حقل الهجرة ماعادت تؤتي أكلها كسابق عهدها          
إلى إسرائيل ثم المكوث فيها وبين مغادرتها موقتا أو كلياً، لم تعد خاضعة لنظريـة العـودة إلـى أرض                    

وإنما صارت هذه المفاضـلة     .. ص النهائي من دعوى اضطهاد اليهود في عوالم اآلخرين        الميعاد والخال 
  .أكثر حساسية للدوافع المادية البحتة وما يمكن للهجرة أن توفره أو تحجبه من متاع الحياة الدنيا

ـ            ) يونيو(في حزيران    ا، الماضي أعدت وكالة األنباء الفرنسية تحقيقاً حول الهجـرة اليهوديـة وتحوالته
اعترف فيه بعض مغادري إسرائيل إلى ألمانيا بأنهم ودعوا حلم أرض الميعـاد ووعـوده إلـى حيـث                   

 18وأورد التحقيق أن كلفة هذه الخـدمات بلغـت          . الخدمات الحياتية التي تهيؤها لهم الحكومة األلمانية      
أن ) 16/8/2010(وجاء في صحيفة يـديعوت أحرونـوت        . بليون يورو خالل السنوات العشر األخيرة     

 من العلماء وأصحاب الخبـرات      4500نخب الحكم والسياسة في اسرائيل تضطلع بحملة الستعادة زهاء          
  ...سعياً وراء األموال والمناصب في الخارج " المتميزة الذين غادروا الدولة خالل السنوات األخيرة، 

الرفيعة بهدف االتـصال    وقد تم تدشين قاعدة بيانات تتضمن أسماء واختصاصات أعضاء هذه الشريحة            
تم إعداد خطة شخصية لكل واحـد مـن         "ومضت الصحيفة إلى أنه     ...". بهم وتقديم عروض مغرية لهم    

هؤالء العلماء تتناسب ووضعه االجتماعي والعلمي، بهدف دمجه في الهيئة األكاديمية اإلسـرائيلية بعـد               
عد المتشاق البندقية فـي إحـدى يديـه         الشاهد أن زمن المهاجر اليهودي المست     ...". إزالة أسباب شكواه  

وإذا ما استمرت الحال على هذا المنـوال        . والفأس في اليد األخرى ولّى أو في سبيله إلى أن يولي تماماً           
فلربما كانت الهجرة المعاكسة من جانب وضعف معدل النمو السكاني الذاتي من جانـب آخـر، ضـمن                  

 النظر لحاضر كيانه السياسي ومستقبله بعيون مغـايرة،         األسباب التي قد تكره المفاوض اإلسرائيلي على      
وهنا يصح السؤال عن الكيفية التي يمكن بها الدفع فلسطينياً وعربياً في هـذا              . ملؤها الريبة وعدم اليقين   

  االتجاه؟
 6/11/2010، الحياة، لندن

  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1960:         العدد       6/11/2010 السبت :التاريخ

  
  

  :كاريكاتير .59
  

    
  6/11/2010، السعودية، الوطن اون الين


