
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  أيالون يدعو إلى اتفاق مرحلي بعيد المدى مع الفلسطينيين
  سالم الشرق األوسط أولوية ألوباما: الخارجية األمريكية

   فلسطينيةنتشار على حدود األغوار حال إقامة دولة أردني باال-اتفاق فلسطيني
   أسير محرر٧٤ مواطن بالضفة منهم ١٦٣السلطة تعتقل : حماس

  ٢٠١٠ صاروخاً وقذيفة أطلقوا من غزة منذ بداية ١٦٥أكثر من : الجيش اإلسرائيلي

مسؤولون في فتح يقللون من

  فرص نجاح المصالحة الوطنية
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            ٢ ص                                     ١٩٦١:         العدد       ٧/١١/٢٠١٠ األحد :التاريخ

    :السلطة
 ٤  قريع يدعو لتحرك سريع بمواجهة تهويد القدس.٢
 ٤   تطالب مجلس األمن وقف االستيطان الفلسطينيةالسلطة.٣
 ٥   استعداده للقاء أي من قيادات حماس التي تشارك في موسم الحجيبديالهباش الوزير .٤
 ٥  اإلسالم هو الحل للقضية الفلسطينية: دويك.٥
 ٥   من التزاماتها"إسرائيل"الطيب عبد الرحيم يدعو األطراف الدولية للتدخل لوقف تهرب .٦
 ٥  ة بموجب تعليمات ملكية سعوديةالهباش يؤكد توزيع مكرمة الحجاج مناصفة بين الضفة وغز.٧

    
    :المقاومة

 ٦  حماس تتوقع تحسن عالقاتها بمصر بعد التوقيع على الورقة المصرية.٨
 ٦   أسير محرر٧٤ مواطن بالضفة منهم ١٦٣السلطة تعتقل : حماس.٩
 ٧  مجدداً على غزة" إسرائيل"جهاد تهدد المستوطنات إذا اعتدت الحركة .١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٧  أيالون يدعو إلى اتفاق مرحلي بعيد المدى مع الفلسطينيين.١١
 ٧  نتنياهو أفشل المسيرة السياسية: "نون إسرائيليومعلق.١٢
 ٨  ٢٠١٠ صاروخاً وقذيفة أطلقوا من غزة منذ بداية ١٦٥أكثر من : الجيش اإلسرائيلي.١٣
 ٨   يعلم ضباطه العربية واإلسالم للتعامل مع المجتمع الفلسطينياإلسرائيليالجيش ": هآرتس".١٤
    

    :األرض، الشعب
 ٩   على مخطط الجسر الرابط بين ساحة حائط البراق وباب المغاربةتوافق  في القدسبلدية االحتالل.١٥
 ٩   لخمسة منازل في سلفيت هدمإخطارات.١٦
 ٩  االحتالل يشرع في توسعة عدة مستوطنات في الضفة.١٧
١٠  لتدمير البيوت العربية مخصصة من مجمل ميزانية تطوير اللد% ٣١ :محمد بركة.١٨
١٠  هدم مسجد يثير مواجهات في رهط.١٩
١٠  يهود يطالبون بحظر األذان بيافا.٢٠
١١  عشرات بعد قمع المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطانال إصابة: بيت أمر.٢١
١١  أكتوبر/  تشرين األولخالل منزالً ٢١٤٨ فلسطينيين ودهم ٤٠٣االحتالل اعتقل .٢٢
١١  ميه لمدة عاممنظمة حقوقية تندد بقانون حرمان األسير الفلسطيني من لقاء محا.٢٣
١١  من سجون السلطة سيتم األحد" القدس"اإلفراج عن مراسل قناة : نقابة الصحفيين.٢٤
   

   : األردن
١٢   فلسطينية أردني باالنتشار على حدود األغوار حال إقامة دولة-اتفاق فلسطيني.٢٥
١٢   تحذر من المخططات التهويدية بفلسطينفي األردنلبيت المقدس " المؤتمر اإلسالمي".٢٦
   

   : لبنان
١٣  "سرائيلإ" إدانتهبري ينتقد المجتمع الدولي لعدم .٢٧
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   :عربي، إسالمي
١٣   مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين"لإسرائي"الكويت تشكك في نية .٢٨
١٤  محمد بن زايد يستعرض مع محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية.٢٩
   

   :دولي
١٤  سالم الشرق األوسط أولوية ألوباما: الخارجية األمريكية.٣٠
١٤  اليات أوروبية تزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعادفع.٣١
١٤  وزير الخارجية األلماني يزور غزة غداً.٣٢
١٥  إلى غزة" طريق األمل"الدولية تطالب مصر بتسهيل عبور قافلة " أصدقاء اإلنسان".٣٣
١٥  تأسيس صندوق لدعم االستيطان في الجوالن.٣٤
١٥  لفلسطينيينل ه تأييد بسببضغوط إسرائيلية لحرمان المخرج الفرنسي غودار من األوسكار.٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
١٦  نبيل شعث... بناء المستوطناتاستمرار المفاوضات مستحيل في ظل .٣٦
١٨  أوغستين فيلوسو... للفلسطينيين الحق في مقاومة االحتالل.٣٧
١٩  آالن هارتو... التعنت اإلسرائيلي سيفتح الباب أمام قرارات دولية ضدها.٣٨
٢١  حسام كنفاني... ن غير السودانفلسطي.٣٩
٢١  خالد الحروب... رؤية إنسانية وعقالنية: "العرب والمحرقة النازية".٤٠
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  المصالحة الوطنيةمسؤولون في فتح يقللون من فرص نجاح  .١

إسماعيل رضوان القيادي ، أن  جدة،فهيم الحامدنقالً عن مراسلها في  ٧/١١/٢٠١٠، عكاظ، جدةنشرت 
 عن أمله في تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على "عكاظ"في حماس أعرب في تصريحات لـ

وستناقش جلسة الحوار الموضوع األمني في ظل حرص . أساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية
ويسود األوساط . بين الحركتين يمكن من االنتقال إلى توقيع الورقة المصريةمتبادل للخروج بتوافق 

الفلسطينية تفاؤل كبير في أن تسفر جلسة الحوار المقبلة عن اختراق يؤدي إلى التوقيع على الورقة 
  .المصرية للمصالحة، إذ وصف مراقبون جولة الحوار يوم الثالثاء المقبل في دمشق بأنها حاسمة

ن في حركة فتح يمسؤول، أن  حامد جاد،غزة نقالً عن مراسلها في ٧/١١/٢٠١٠، غد، عمانالوأضافت 
 من فرص نجاح الجلسة األولى للمحادثات األمنية المعتزم عقدها بين حركتي فتح وحماس في واقلل

التاسع من الشهر الحالي في العاصمة السورية دمشق حيث اعتبر النائب عن حركة فتح في التشريعي 
فلسطيني فيصل أبو شهال أن الوثيقة المصرية غطت الملف األمني وان حركة فتح وقعت على هذه ال

الوثيقة المصرية هي "وقال أبو شهال  .الوثيقة لتنفيذ بنودها وكان هناك مالحظات لحركة حماس عليها
اصصة فال يمكن مرحلة انتقالية لحين إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية إذا كانت رؤية حماس للمح

أن تكون هناك مصالحة، ألن هذا المخطط يكرس األمر الواقع على األرض، ونحن نرفض ذلك نهائيا، 
  ".ولن نقبل به وال مجال للمحاصصة
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حماس لوضع آليات لتنفيذ الوثيقة، ونحن ننظر "نسخة منه أمس نجلس مع " الغد"وأضاف في بيان تلقت 
ناك أجهزة أمنية تخدم الوطن والمواطن، وأن تلتزم بالقرار إلى مصالحة تبني الوطن، وأن يكون ه

  ".السياسي وليس الجهاز األمني يفرض على السياسي
وحول تشكيل لجنة أمنية عليا، أوضح أن الوثيقة المصرية تضمنت بند تشكيل لجنة أمنية عليا من خبراء 

في هذه المرحلة، إضافة إلى أمنيين مصريين وأردنيين وإماراتيين ودول أخرى لإلشراف على األمن 
  .التمثيل الفلسطيني بقادة األجهزة ستكون مسؤولة عن األمن في المرحلة االنتقالية لحين إجراء االنتخابات

مصر ال ترفض، ولكن نحن نرفض      "وحول رفض مصر إشراك حماس في الملف األمني قال أبو شهال            
  ".أن يكون هناك مرجعيتين لألمن وجهازي أمن

المهم  "إذاعيال نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في برنامج            من جهته ق  
 بعد التوقيع فالوحدة الفلـسطينية       "حندووخ"في المصالحة الفلسطينية هو تطبيقها على أرض الواقع، ألننا          

  ".ضرورة، واالنقسام الفلسطيني هو الدجاجة التي تبيض ذهباً إلسرائيل
 أن"ل نسبت مصادر إعالمية إلى مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لم تشر إلى اسمه قوله               وفي سياق متص  

المحادثات األمنية بين الحركتين المرتقبة يوم التاسع من الشهر الجاري في دمشق ستكون صـعبة ولـن                 
تكـون   المرتقبة لـن     األمنية المحادثات   أنورأى المسؤول ذاته     ".يكون االتفاق ممكنا في الجلسة األولى     

 إذلن يتم االتفاق في يوم واحد       "سهلة وانه لن يتم تقديم أي تنازل لحركة حماس في هذه المفاوضات وقال              
تم توجيه تعليمات محددة لوفد المفاوضات برئاسة رئيس المخابرات العامة ماجد فرج بما في ذلك العودة                

  ." اتفاق بهذا الشأنأي إبرام القيادة الفلسطينية قبل إلى
لمصدر نفسه في ذات الوقت أن ثمة العديد من العوامل التي تجعل من المصالحة بين حركتي فتح                 وأكد ا 

 مضطرة لالتفاق نظرا الن الضغط على قيـادة         األخيرة في الفترة القادمة خاصة وان        ممكناً أمراًوحماس  
 المشددة التـي     تتدفق على قطاع غزة بسبب القيود      أموال ليس ثمة    إذحماس شديد للغاية     الحركة في غزة  

تفرضها مصر على حدودها مع القطاع، بما في ذلك منع الشخصيات القيادية في الحركة من التنقل عبر                 
  ". القطاع من خالل الحقائبإلى األموالمعبر رفح وهو ما يحول دون تدفق 

  
  قريع يدعو لتحرك سريع بمواجهة تهويد القدس .٢

لتحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، احمد قريع، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ا: رام اهللا
إن الوضع في "وقال في بيان، . لتحرك سريع في مواجهة حملة التهويد اإلسرائيلية في القدس المحتلة

منتهى الخطورة ويستدعي تحركا سريعا وفاعال لتفادي انعكاسات هذه األعمال العدوانية على الجهود 
وأكد أن الحكومة اإلسرائيلية متواطئة مع جمعيات االستيطان والتهويد . ة السالمالتي تبذل إلحياء عملي

المقدسيين واالستيالء عليها بطرق غير شرعية من جانب جمعيتي " أمالك الغائبين"في نقل ما تسمى 
 ٦٨لالستيالء على " اإلسرائيلية"وأشار إلى مساعي الحكومة . االستيطانيتين" عطيرت كوهنيم"و" العاد"

  . دونماً في منطقة الشيخ جراح والعديد من المنازل في البلدة القديمة ٢٩عقاراً بمساحة 
  ٧/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   تطالب مجلس األمن وقف االستيطان الفلسطينيةالسلطة .٣

 قال مراقب فلسطين الدائم لدى األم المتحدة السفير رياض منصور إن الجانب : طارق فتحي-نيويورك 
 اًيعاد .رائيلي مسؤول مسؤولية كاملة عن تعطيل المفاوضات، قائال إنه اختار االستيطان على السالماالس

   بااللتزام باإلرادة الدولية الداعية إلى وقف "إسرائيل"مجلس األمن إلى إيجاد طرق فعالة وعملية إلقناع 
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- تؤدي في نهاية المطاف االستيطان، أو أن يفرض عليها ذلك كي تفتح الطريق أمام مفاوضات جدية
  . إلى انهاء االحتالل والتوصل إلى اتفاقية سالم تؤدي إلى استقالل دولة فلسطين-وربما خالل سنة

  ٧/١١/٢٠١٠البيان، دبي، 
  
   استعداده للقاء أي من قيادات حماس التي تشارك في موسم الحجيبديالهباش الوزير  .٤

وأكد أنه ال يرى  ،"واجب شرعي وضرورة وطنيةالمصالحة "ن إالهباش وزير األوقاف محمود قال 
غضاضة باللقاء بأي من قيادات حركة حماس المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام أو في اللقاء مع 

 أن موسم الحج وللعام أي فلسطيني في أي مكان في الدنيا إذا كان في ذلك دعم لجهود المصالحة موضحاً
وأشار عقب جولة تفقدية  .عبنا في الشعائر الدينية كما يوحد األمة بأسرهاالثاني على التوالي وحد أبناء ش

قام بها لمساكن بعثة الحج الفلسطينية، الى أن حركة حماس تنظيم فلسطيني وجزء ال يتجزأ من الشعب 
الفلسطيني والشرعية الفلسطينية والوطنية وتحظى بأغلبية في المجلس التشريعي وتشارك في النضال 

وبين أن في  .ني مؤكدا أن ما بين فتح وحماس من القواسم المشتركة أكبر بكثير من نقاط الخالفالفلسطي
حركة حماس جهات وطنية وذات مصداقية تسعى للمصالحة وتبذل جهدا كبيرا من أجل إتمامها، بينما 
هناك جهات أخرى في حماس ترى أنه ليس من مصلحتها تحقيق المصالحة، وأن هذه الجهات تضع 

  .لعراقيل في طريق المصالحة ارتباطًا بأجندات غير فلسطينيةا
  ٧/١١/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  اإلسالم هو الحل للقضية الفلسطينية: دويك .٥

 أن حل القضية الفلسطينية يكمن بالعودة إلى ،أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك
خالل ، وأوضح في كلمٍة له عبر الهاتف .حابها الشرعييناإلسالم حتى تعود األرض والمقدسات ألص

وقفة طالبية نظمتها الكتلة اإلسالمية بكلية العلوم والتكنولوجيا بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة في 
 أن الخالفة اإلسالمية أسقطت من أجل أن يحكم البالد حكام ليس لهم صلة ،ذكرى وعد بلفور المشؤوم

  .باإلسالم
  ٦/١١/٢٠١٠، ن أون الينفلسطيموقع 

  
   من التزاماتها"إسرائيل"الطيب عبد الرحيم يدعو األطراف الدولية للتدخل لوقف تهرب  .٦

حث األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، األطراف الدولية على التدخل لوقف : رام اهللا
وقال في أعقاب اجتماعه مع سفير روسيا  . من التزاماتها تجاه استحقاقات عملية السالم"إسرائيل"" تهرب"

العقبات أمام عملية " تضع "إسرائيل"االتحادية لدى السلطة الفلسطينية الكسندر رود اكوف برام اهللا، إن 
وأعرب عبد الرحيم عن أمله في أن تظل القضية  ".السالم بمواصلة االستيطان في القدس والضفة الغربية

لويات الدولية على ضوء التطورات السلبية المتوقعة في المنطقة والتي الفلسطينية على رأس قائمة األو
  .ربما تشكل بابا للتنصل من الوعود التي قطعت للجانب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية خالل عام

  ٦/١١/٢٠١٠قدس برس، 
  
  يةالهباش يؤكد توزيع مكرمة الحجاج مناصفة بين الضفة وغزة بموجب تعليمات ملكية سعود .٧

وزير ، أن نادر القصير مكة المكرمةعن مراسلها من  ٧/١١/٢٠١٠ الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت
األوقاف محمود الهباش عزا، اشكالية حسم مئتي منحة حج لصالح اهالي االسرى في قطاع غزة الى 

اصفة بين تعليمات ملكية واضحة من العاهل السعودي بأن تكون مكرمته ألهالي االسرى والشهداء من
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ن الوزارة كان لديها فهم أولى كما في األعوام الماضية بحرية أ وأضاف موضحاً،. الضفة والقطاع
   .التصرف ضمن عملية التوزيع الممنهجة بين الضفة وغزة حسب األصول المبنية على عدد األسرى

رى ن األسؤو وزارة شنأ ونقالً عن وكاالت، ٦/١١/٢٠١٠، فلسطين أون الين موقع وأورد
 من أهالي ٢٠٦على أن حكومة رام اهللا أقدمت على حذف أسماء  كدتأوالمحررين في قطاع غزة 

وأوضحت  . والذين شملتهم مكرمة الحج السعودية لهذا العام٤٨األسرى والمحررين من القدس وأراضى 
محتلة  فرصة حج لذوى أهالي األسرى من القدس ال٢٠٠آثرت على أن تقتطع من حصتها "  أنهاالوزارة

 ". تأكيداً على وحدة الجسد الفلسطيني، وإفشاالً لمحاوالت االحتالل التفريق بين األسرى٤٨وأراضى 
وزير ال بالتصرف الالمسؤول من قبل مسئولي بعثه الحج في رام اهللا وعلى رأسهم موضحة، أنهم تفاجأوا

سماء أخرى من الضفة حسب محمود الهباش والتي حاولت حذف األسماء التي قدمتها غزة، واستبدلهم بأ
 أمام منزل رئيس حكومة رام ، اعتصاماً قد نظمواأهالي أسرى القدس كان وفي ذات السياق، .أهوائهم

اهللا سالم فياض، إليصال صوتهم له ومطالبته ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتدخل الفوري 
  .إلجراء اتصاالتهم من اجل شملهم بفريضة الحج لهذا العام

  
    على الورقة المصرية بعد التوقيع حماس تتوقع تحسن عالقاتها بمصر .٨

تتوقع حركة حماس أن تتحسن عالقاتها مع القاهرة في أعقاب توقيعها المرتقب            : ضياء الكحلوت  -غزة  
وينتظر أن تجتمع الحركتان فـي      . على الورقة المصرية، بعد التوافق مع حركة فتح على الملف األمني          

  .تشرين الثاني الجاري/نوفمبر ٩دمشق يوم 
نت إن لجنة من الجامعـة العربيـة        .وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار للجزيرة        

برئاسة مصر ستشكل بعد التوقيع على ورقة المصالحة لإلشراف على تطبيق االتفاق وسيتنقل وفدها بين               
ت يومية بين ممثلي حمـاس وأعـضاء هـذا    غزة والضفة والقدس، متوقعا أن يترتب عن ذلك عقد لقاءا    

تنتهي هذه الخالفات عندما نصل إلى برنامج المصالحة، فكل الخالفات سـتنتهي             وتوقع الزهار أن   .الوفد
 أن حماس تسعى ألن تكون طاقة كل الدول العربيـة           ، مؤكداً "مع توافقنا الداخلي وتوقيعنا على المصالحة     

  .إستراتيجية حافظنا عليهامسخرة لخدمة القضية الفلسطينية وهذه 
وأشار إلى أن حماس منذ انطالقتها وضعت تصوراً بأال تتدخل في الشأن الداخلي للـدول العربيـة، وأن        

  .تسعى لتوطيد العالقة مع كل هذه الدول
قطاع .. البعض يريد أن يصورنا كجزء من محور ضد محور وهذا ليس فينا مطلقاً            "وأوضح الزهار أن    
  ".قة مع مصر تاريخية ليست مرتبطة بالتاريخ المعاصر بل منذ األزلغزة بالذات له عال

 ٧/١١/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   أسير محرر٧٤ مواطن بالضفة منهم ١٦٣السلطة تعتقل : حماس .٩

 مواطناً،  ١٦٣اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال             
 أسيراً محرراً من سجون االحتالل، موزعين في عدد من مدن وقرى الـضفة، خـالل شـهر                  ٧٤بينهم  

  .٢٠١٠أكتوبر لعام / تشرين األول
 حول انتهاكات السلطة الفلسطينية خـالل شـهر         ٦/١١/٢٠١٠وأوضحت الحركة في تقرير لها السبت       

لى ما سـبق أن الـسلطة       نسخة عنه باإلضافة إ   " فلسطين أون الين  " وصل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول 
  . معتقالً للمحاكمة العسكرية٤٠بالضفة قامت بتحويل 

وحول التنسيق األمني بين السلطة ذاتها واالحتالل اإلسرائيلي، أكد التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت               -
  بالضفة، فيما اعتقلت   األمنيةحماس بعد اإلفراج عنهم من سجون األجهزة          مواطناً من أنصار حركة    ١٣

  .هذه األجهزة العديد من أبناء وأنصار حماس فور اإلفراج عنهم من سجون االحتالل
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وأشار التقرير إلى استمرار اللقاءات والزيارات والتنسيقات األمنية بين قادة أمنيين من جيش االحـتالل               
ضي تشكيل  تم خالل الشهر الما   "وقادة أجهزة السلطة األمنية، مستعرضة أبرز هذه اللقاءات، موضحا أنه           

لجنة مشتركة بين األجهزة األمنية في السلطة ومخابرات االحتالل للتحقيق مع عدد من المختطفين بعـد                
  ".نقلهم إلى سجن أريحا المركزي

وأكد التقرير أن السلطة قامت بفصل عدد من الموظفين على خلفية االنتماء السياسي لحماس، موضحاً أن                
ة معلمين من قرية مادما قضاء نابلس، وسبع موظفات من جمعيـة            تم فصل ثالثة عشر موظفاً بينهم ست      

التضامن الخيرية في نابلس، وقامت أيضاً بنقل عشرات الموظفين نقالً تعسفياً من أماكن عملهم في إطار                
  .التضييق على هؤالء الموظفين، بحسب التقرير

  ٧/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
 

  مجدداً على غزة" إسرائيل"ا اعتدت الجهاد تهدد المستوطنات إذحركة  .١٠
هددت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بتصعيد الهجمات وعمليات استهداف المستوطنات فـي             : غزة

وقال نائب األمـين العـام لحركـة الجهـاد          . حال نفذ االحتالل تهديداته بحرب جديدة على قطاع غزة        
صهيوني جديد سيواجه بمقاومة حقيقية من الشعب       اإلسالمي زياد النخالة المقيم في بيروت إن أي عدوان          

وأضاف في تصريح مكتوب وزعته حركة      . الفلسطيني وستكون البؤر االستيطانية الصهيونية تحت النار      
غزة ليست فقط التي ستكون تحت نار أي عدوان صهيوني، فالعـدو ومدنـه   "الجهاد اإلسالمي أمس، أن     

تعنيه الكلمة من معنى وسيجد العدو مقاومة حقيقية من الشعب          ستتعرض أيضا للنيران الفلسطينية بكل ما       
  ".الفلسطيني

ذكرت في عددها الجمعة، أن جيش االحتالل ما زال يجري تدريباتـه وتهيئـة              " هآرتس"وكانت صحيفة   
  .جنوده للتعامل مع الظروف المختلفة التي قد تواجههم خالل الحرب المقبلة على غزة

  ٧/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   إلى اتفاق مرحلي بعيد المدى مع الفلسطينيينيدعوأيالون  .١١

 اتفاق مرحلي بعيد المدى مع      إلىدعا نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، أمس،         : )آي.بي.يو(
 اتفاق حول الوضع النهائي، في انعكاس لما أعلنـه وزيـر الخارجيـة              إلىالفلسطينيين بدالً من التوصل     

 اتفاق مع الفلسطينيين قد يستغرق عقوداً وان اتفاق الوضـع           إلى التوصل   إنن عندما قال     ليبرما أفيجدور
  . يكون وفقاً لمبدأ تبادل المناطق المأهولة ال األرض مقابل السالمأنالنهائي يجب 

مقاربة الفلـسطينيين    "أنعن أيالون قوله في كلمة ألقاها في بتاح تكفا          " جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   
وأوضح أيالون أن الوقـت حـان       ". تفاق تعتبر تصعيداً مدمراً يمكن أن يهز استقرار المنطقة بكاملها         لال

لوقف المحاوالت للتوصل إلى اتفاق حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين، والسعي بدالً من ذلـك إلـى                 
  .التوصل إلى اتفاق مرحلي بعيد المدى

  ٧/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  نتنياهو أفشل المسيرة السياسية ":نوليإسرائين ومعلق .١٢

اتفقت آراء عدد من المعلقين اإلسرائيليين على أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو            : وديع عواودة  -حيفا  
يواصل إفشال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تارة بالمماطلة وأخـرى بـاختالق الـذرائع، واعتبـر              

  .يات المتحدة باالنتخابات النصفية أعطى دفعا قويا لتل أبيببعضهم أن فوز الحزب الجمهوري في الوال
 أن نتنياهو ساهم في إنهاء اتفاقية أوسلو التي تحولت           في هذا الصدد    يؤكد المعلق السياسي عكيفا إلدار     -

بطابع ديني ويحذر من الهدوء الراهن      " المفاوضات العقيمة "آللية تكرس االحتالل، حيث يعمل على صبغ        



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٩٦١:         العدد       ٧/١١/٢٠١٠ األحد :التاريخ

ويشير إلى أن نتنياهو يواصل طريقا بدأه رئيس الوزراء األسبق إسحق شامير الذي قال عقب                ".المضلل"
 إن إسـرائيل سـتبقى   -مضطرا وبضغط من الواليـات المتحـدة  - ١٩٩١مشاركته بمؤتمر مدريد عام   

  .تفاوض الفلسطينيين عشرين عاما
ات، فيقول إن مناحيم بـيغن      ويقارن المحرر السياسي بصحيفة هآرتس ألوف بن، بين رؤساء الحكوم          -

عرف باتفاقية السالم مع مصر، وإسحق رابين باتفاقية أوسلو، وإيهود باراك باالنـسحاب مـن لبنـان،                 
فـي  (وأرييل شارون بفك االرتباط مع غزة، وإيهود أولمرت بالحرب على لبنان واستهداف دير الزور               

ويتابع بن أن قرارا واحـدا       .الثانية حتى اآلن  أما نتنياهو فلم يترك بصمته في واليتيه األولى و        ). سوريا
فقط يتخذه نتنياهو قادر على تغيير الوضع الراهن من أساسه، ويكمن هذا القرار بتفكيـك المـستوطنات                 

  ".وعدا ذلك يبقى كالما فارغا"
أما المعلق السياسي بصحيفة يديعوت أحرونوت شمعون شيفر فاتهم نتنيـاهو فـي حـديث لإلذاعـة                  -

وسخر شيفر من أقوال نتنياهو      . وعدم الحسم كسبا للوقت خدمة لهدفه األعلى وهو البقاء بالحكم          بالمماطلة
ليس هنـاك أي وجـه     "المتكررة بأنه معجب بشخصية القائد البريطاني التاريخي وينستون تشرتشل قائال           

  ". شبه بين نتنياهو وبين تشرتشل سوى تدخين السيجار
ارف األسبق يوسي سريد على نتنياهو، واتهمه بمواصـلة التهـرب           وفي هذا السياق حمل وزير المع      -

وقال سريد إن إسرائيل بقيادة نتنياهو      . والتسويف وابتكار الذرائع تفاديا إلحراز أي تسوية مع الفلسطينيين        
في القـدس فـشلت مـساعي       "وتابع  ". األمن األمن واألمن وال سالم    "أيضا تصم آذان العالم بحديثها عن       

مج القدس الشرقية التي ظلت عربية رغم جهود التطهير، بالعكس فصلنا بين شـقي المدينـة،                إسرائيل بد 
  ".سلبنا ونهبنا وحكمنا ولكن بقلة حيلتنا وعسفنا خسرناها

من ناحيته يؤكد الكاتب الصحفي جدعون ليفي أن حكومة إسرائيل ال تنوي الوصول إلى اتفاق سـالم                  -
ويعتبر ليفي في تصريح للجزيـرة نـت أن مطلـب           . وانية ال تفاجئه  مع الفلسطينيين وأن ممارساتها العد    

ذريعة يسعى نتنياهو من خاللها لتحقيق أهداف منها إيجاد ذريعة لعدم دخول المفاوضات             " يهودية الدولة "
وخـتم   .وحشر المواطنين العرب بالزاوية ومحاولة استدراجهم لرد فعل يسهل اتهامهم بعدم الوالء لهـا             

اق سالم حقيقيا في األفق بدون تجميد االستيطان، وبدون إخالء المستوطنات لن تكون هنـاك               ال اتف "بقوله  
  ".عملية سالم

  ٧/١١/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  ٢٠١٠ منذ بداية وا من غزة صاروخاً وقذيفة أطلق١٦٥ أكثر من :اإلسرائيليالجيش  .١٣

 الـسبت صـاروخاً     أطلقواناشطين فلسطينيين    أن أعلن الجيش اإلسرائيلي     .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة   
وأوضحت متحدثة باسم الجـيش      . أضرار أو من قطاع غزة لم يسفر عن إصابات         "إسرائيل"على جنوب   

  . الصاروخ انفجر في حقل قريب من الحدود مع قطاع غزةأن
ذ بدايـة    من "إسرائيل" صاروخاً وقذيفة أطلقها ناشطون فلسطينيون على        ١٦٥كثر من   أ إنويقول الجيش   

  .السنة من قطاع غزة
  ٧/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  لتعامل مع المجتمع الفلسطينيل العربية واإلسالم ضباطه يعلم اإلسرائيلي الجيش ":هآرتس" .١٤

 من  ١٤ العبرية، أن جيش االحتالل، أعد تدريبات لـ         "هآرتس" ذكرت صحيفة    : الحياة الجديدة  -رام اهللا   
، تؤهلهم للتعامل مع المجتمع المدني الفلسطيني داخل الـضفة الغربيـة            "يةاإلدارة المدن "ضباط ما يسمى    

وقام الموظفون في مدرسة التنسيق والتواصل      . إسرائيليةوقطاع غزة في حال حدوث أية عملية عسكرية         
 العسكرية، وذلـك بهـدف جعـل        "لخيش"التابعة للجيش، ببناء نموذج لمدينة فلسطينية في منطقة قاعدة          
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 ليقومـوا بـأداء أدوار      إسـرائيلي  جندي وضابط    ١٠٠أقرب إلى الواقع، كما تم االستعانة بـ        التدريبات  
، "أكثـر نجاعـة   "مدنيين فلسطينيين، يتوقع أن يصطدم بهم الضباط في الميدان، وهو أمر يجعل التدريب              

وضـاعا  وزع التدريب على ست محطات تمثل أ      . وفقا ألقوال الكولونيل أفيف بيغل، القائم على التدريب       
مختلفة يمكن أن يعيشها الضباط أثناء العمليات، تجول فيها ممثلون يؤدون أدوار إعالميـين، ومـوظفي                

  .منظمات إغاثة دولية
ونقلت الصحيفة مالحظات العقيد موشي ليفي، قائد االرتباط مع غزة، والذي حضر التدريب وراقبـه، إذ                

حوال العنصر اإلنساني في القتال، فـإذا قـررت         أنتم في جميع األ   "قال للضباط المشاركين في التدريب      
ثانية، فحينها ستتحولون إلى منـسقين مـع القائـد          ) رصاص مصبوب (القيادة السياسية الخروج بعملية     

 في الضفة، إيتان دانغـوت، والـذي        اإلسرائيليةهذا وأكد منسق عمليات الحكومة      . "الميداني في المنطقة  
  .تولى منصبه منذ عشرة شهور

 أن التدريب سيتضمن محاضرات كثيرة عن اإلسالم، وعن المجتمع الفلـسطيني             الصحيفة أيضاً  وأشارت
وأسس الصراع، والعمل المكثف على اكتساب اللغة العربية، وفهم طبيعة أعمال العديد مـن المنظمـات                

  . الدولية العاملة في المنطقة، إضافة إلى تعميق مفاهيم قوانين الحرب والقانون الدولي
  ٧/١١/٢٠١٠، اة الجديدة، رام اهللالحي

  
   على مخطط الجسر الرابط بين ساحة حائط البراق وباب المغاربةتوافق  في القدساالحتاللبلدية  .١٥

لجنة التخطيط والبناء "كشف النقاب في القدس عن موافقة :  محمد الرنتيسي، وبترا-القدس المحتلة 
كل نهائي على مخطط الجسر العسكري الرابط بين ساحة التابعة لبلدية االحتالل في القدس، بش" اللوائية

  .حائط البراق وباب المغاربة في المسجد األقصى المبارك
  ٧/١١/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   لخمسة منازل في سلفيت هدمإخطارات .١٦

 إخطارات لخمس أمس سلمت سلطات جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر : ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 
طينية إلخالء بيوتهم الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة سلفيت شمال الضفة عائالت فلس

تسكن في منطقة  "وقالت لجنة مواجهة االستيطان في سلفيت في بيان صحافي إن هذه العائالت .الغربية
هذه "وأضاف البيان، أن  ."أبو زراق منذ خمس سنوات، وتعيش في تلك المنطقة داخل بيوت من الشعر

العائالت فوجئت بمداهمة عدة دوريات إسرائيلية للمنطقة، وقيامها بتسليم أصحاب تلك البيوت إخطارات 
  ."تدعوهم إلخالء المكان دون ذكر األسباب

  ٧/١١/٢٠١٠، البيان، دبي
  
   في توسعة عدة مستوطنات في الضفةيشرعاالحتالل  .١٧

وطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان أفاد تقرير صدر عن المكتب ال:  احمد رمضان-رام اهللا 
، أن هجمة غير مسبوقة شنتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق أمسالتابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

  .المزارعين، فيما واصل المستوطنون عمليات التوسع والبناء غير الشرعية
دة في مناطق مختلفة في محافظات وأوضح التقرير، أن جرافات االحتالل شرعت بتوسيع مستوطنات ع

المقامة عنوة على أراضي قرى بروقين " بركان الصناعية" إلى أن مستوطنة الضفة الغربية، مشيراً
" تلمون"كما شهدت مستوطنة  .وسرطه وحارس غرب سلفيت، شهدت عمليات توسع استيطانيه جديدة

أعمال توسع استيطانيه في منطقتي الظهور المقامة على أراضي قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام اهللا 
 وحدة استيطانية جديدة على أراضي ٥٦وشرعت سلطات االحتالل بتجريف وإعداد  .وحي أبو نصر
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المقامة على " كرمي تسور"بيت أمر شمال الخليل، من أجل إضافة هذه الوحدات السكنية لمستوطنة 
اضي منطقة العوجا في األغوار لالستيالء كما شرعت بتجريف مساحات واسعة في أر. أراضي بيت أمر

 لترحيل عشائر الزايد، والرشايدة، في منطقة على األراضي الواقعة في محيط شالالت العوجا، تمهيداً
، على أراض في "مسواه"النويعمة والديوك الفوقا، فيما استولت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة 

" عيليه"وقامت قوات االحتالل بتوسيع مستوطنة  .ينة نابلسقرية الجفتلك باألغوار الوسطى، شرق مد
وتم إبالغ أهالي مناطق وادي دباس ووادي  .المقامة على أراضي قرية قريوت جنوب مدينة نابلس

الهوى وأم كويك والخفافيش، قرب المستوطنة المذكورة، أنها مناطق عسكرية مغلقة، ومن الجهة الشمالية 
  .لية توسعة للمستوطنة ذاتهافي حيث تجري الجرفات بعم

  ٧/١١/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
  لتدمير البيوت العربية مخصصة من مجمل ميزانية تطوير اللد% ٣١ :محمد بركة .١٨

 قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب في الكنيست : ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 
، اإلسرائيلية الحكومة أعلنتها للكنيست، لدى طرحه الخطة التي  الهيئة العامةأمام ته في كلم،محمد بركة
إن ،  مدينة اللد بمنظورها"تعزيز " مليون شيكل تصرف على مدى ثالث سنوات، بهدف١٣٠بتخصيص 

حقيقة وجوهر الميزانية الخاصة التي خصصتها حكومة نتنياهو في األيام األخيرة لتطوير اللد، تتكشف 
من مجمل % ٣١ ( مليون شيقل٤٠ مليون شيكل، يتم تخصيص ١٣٠ حينما نعرف أنه من أصل

  ."البناء غير المرخص " لتدمير البيوت العربية بزعم ما يسمى)الميزانية المخصصة
  ٧/١١/٢٠١٠، البيان، دبي

  
  هدم مسجد يثير مواجهات في رهط .١٩

األراضي الفلسطينية اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة رهط بالنقب داخل :  محمد القيق-القدس المحتلة 
المحتلة عام إثر هدم قوات االحتالل اإلسرائيلي مسجداً بدعوى البناء غير المرخص، دون أن يبلغ عن 

وأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت المسجد وعبثت بمحتوياته، ورموا بالمصاحف  .إصابات
  . العملية اإلسرائيليةوأعلنت بلدية رهط اإلضراب ليوم واحد احتجاجاً على .على األرض

 جريمة هدم المسجد، ووصف ٤٨من جهتها استنكرت الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية عام 
  ".جريمة نكراء وعمل جبان"مسؤولها في النقب الشيخ علي أبو قرن العملية بأنها 

  ٧/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  يهود يطالبون بحظر األذان بيافا .٢٠

 بحظر رفع األذان بمساجد يافا في خطوة طالبت جماعات يهودية مؤخراً: د محسن وتدمحم -يافا 
  .وصفها المتابعون لألوضاع بأنها مجرد البداية على طريق تغيير الهوية التاريخية للمدينة

وقامت الشرطة، باستدعاء العديد من أئمة المساجد وأخضعتهم للتحقيق، ووجهت لهم تهم إزعاج السكان 
  .فية رفع األذان بالمساجد عبر مكبرات الصوت، وتحديدا بمسجدي الجبلية والسكسكعلى خل

وأنه يزعج الجيران اليهود، ولمحوا إلى إمكانية تقديم " غير قانوني"وادعى المحققون أن صوت األذان 
  .لوائح اتهام بحق أئمة المساجد إذا ما واصلوا رفع األذان

ممن تم توطينهم " الحريديم"المستوطنين واليهود المتدينين واتضح أن جميع الشكاوى قدمت من قبل 
مؤخرا باألحياء العربية، كما انضم إليهم أيضا بعض المستثمرين اليهود ممن باشروا باالستيالء على 

  .عقارات الالجئين الفلسطينيين بموجب صفقات أبرمت مع المؤسسة اإلسرائيلية
  ٦/١١/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة
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  عشرات بعد قمع المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطانال ابةإص: بيت أمر .٢١

أصيب عشرات المواطنين بحاالت االختناق، بعد أن قمعت قوات ": وكاالت"، "الخليج "-فلسطين المحتلة 
  .االحتالل، أمس، المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في بلدة بيت أمر شمال الخليل

الفلسطينية عن الناطق اإلعالمي باسم مشروع التضامن الفلسطيني، محمد عوض، إن " وفا"ة ونقلت وكال
" كرمي تسور"جنود االحتالل منعوا المشاركين بالمسيرة من الوصول إلى األرض المحاذية لمستوطنة 
انية والصوتية المقامة عنوة على األراضي الجنوبية لبلدة بيت أمر، وأطلقوا األعيرة النارية والقنابل الدخ

صوب المشاركين، ومنعوا الصحافيين من التصوير بعد أن تم استهدافهم بوابل من الغاز المسيل للدموع، 
  .ما أدى إلى إصابة العشرات من المشاركين بالمسيرة بحاالت اختناق وإغماء

  ٧/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  أكتوبر/ شرين األول تخالل منزالً ٢١٤٨ فلسطينيين ودهم ٤٠٣االحتالل اعتقل  .٢٢

 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين أمس بأن ):قنا(وكالة  –رام اهللا 
 مواطنين، في حين ٤٠٣أكتوبر الماضي / تشرين األولسلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر 

وأشار  .٢١٤٨لدان والمدن الفلسطينية بلغ مجموع المداهمات واقتحامات منازل المواطنين في كافة الب
من المعتقلين جرى ضربهم واالعتداء عليهم خالل عملية االعتقال أمام أهاليهم، % ٩٥التقرير إلى أن 

واعتبر التقرير أن شهر . إضافة إلى االعتداء عليهم خالل نقلهم بواسطة المركبات العسكرية اإلسرائيلية
 طفال أغلبهم من ١٣٠القاصرين، حيث بلغت حاالت اعتقال األطفال أكتوبر تميز باعتقال / تشرين األول

  . شهور وغرامات مالية عالية٦محافظتي الخليل والقدس، وأن معظمهم تم الحكم عليهم ما بين شهر و
 حالة مداهمة وتفتيش واقتحامات لغرف ٥٠وعلى صعيد الوضع داخل السجون، أشار التقرير إلى أن 

لى يد ما يسمى قوات نحشون اإلسرائيلية، وشمل ذلك االعتداء على األسرى وأقسام المعتقلين جرت ع
وإذاللهم واستخدام الكالب والغازات والعصي في ضربهم واالعتداء عليهم، إضافة إلى تحطيم وتدمير 

  .المحتويات الشخصية لألسرى
  ٧/١١/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  ي من لقاء محاميه لمدة عاممنظمة حقوقية تندد بقانون حرمان األسير الفلسطين .٢٣

تسعى لتغطية االنتهاكات التي " اعتبرت منظمة حقوقية فلسطينية، أن الحكومة اإلسرائيلية :رام اهللا
يتعرض لها األسرى داخل سجونها، من خالل مشروع القانون الجديد والقاضي بحرمان األسير 

، في بيان صحفي تلقت "أنصار األسرى"منظمة وقالت  ".الفلسطيني من لقاء محاميه لمدة عام منذ اعتقاله
إن هذا القانون يهدف إلى التضييق على األسرى، والتغطية "، ٦/١١نسخة منه يوم السبت " قدس برس"

، مشيرةً إلى أن القوانين واإلجراءات المتخّذة بحق األسرى "على ما يجري من انتهاكات ضدهم
  .، وفق قولها" ممنهجة ومنظمةتتصاعد بصورة"الفلسطينيين في سجون االحتالل 

  ٦/١١/٢٠١٠قدس برس، 
  
  من سجون السلطة سيتم األحد" القدس"اإلفراج عن مراسل قناة : نقابة الصحفيين .٢٤

 نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر ، أنرام اهللا من ٦/١١/٢٠١٠قدس برس، نشرت وكالة 
الفضائية، يوم األحد، " القدس"راسل قناة النجار قال إنه سيتم اإلفراج عن الصحفي ممدوح حمامرة، م

  .مشيراً إلى أنه كان موقوفاً لدى أجهزة األمن الفلسطينية على ذمة قضية من االدعاء العام في بيت لحم
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، أن  أحمد المصري،غزةنقالً عن مراسله في  ٦/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين وأضاف
جهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة  استمرار اعتقال األوان استنكرين وحقوقييصحافي

في مدينة لحم المحتلة، مطالبين بضرورة " القدس"الغربية، للصحفي ممدوح الحمامرة مراسل فضائية 
  .اإلفراج الفوري عنه وإغالق ملف اعتقال الصحفيين العاملين في المجال اإلعالمي

القيشاوي في كلمة له خالل اعتصام نظمه منتدى وأكد رئيس مجلس إدارة منتدى اإلعالميين عزمي 
، للتضامن مع الصحفي الحمامرة، على ٢٠١٠-١١-٦اإلعالميين الفلسطينيين في مدينة غزة السبت 

ضرورة توفير الحماية القانونية والشعبية للعاملين في الحقل اإلعالمي، وتبني رؤية جديدة حول ضرورة 
 القيشاوي بضرورة اإلفراج طالبو .ألمنية والسلطة الموجودةمنع التعدي حقوقهم من قبل األجهزة ا

  .الفوري عن الصحفي الحمارنة وتعويضه عن فترة السجن التي قضاها في سجن المخابرات العامة
في فلسطين، عماد اإلفرنجي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لإلفراج " القدس"كما دعا مدير فضائية 

  .امرة، وإغالق ملف االعتقال السياسيالفوري عن الصحفي الحم
لحقوق اإلنسان خليل أبو شمالة بضرورة اإلفراج الفوري عن " الضمير"من جانبه طالب مدير مؤسسة 

طالب مدير شبكة المنظمات األهلية في قطاع غزة، محسن أبو رمضان، السلطة  كما .الصحفي الحمامرة
لياتها، والعمل الفوري على بناء المجتمع الفلسطيني الفلسطينية وأجهزتها األمنية بضرورة تحمل مسؤو

  .على أسس الديمقراطية والحرية، وإنهاء ملف االعتقال على خلفية الرأي والتعبير واالنتماء السياسي
من جهته، رفض ممثل النقابات المهنية محمد صيام السياسة التي تتبعها السلطة الفلسطينية وأجهزتها 

 الصحفيين والعمل الصحفي، مشدداً على ضرورة يقف الجميع وقفة جادة في األمنية في الضفة اتجاه
  .إنهاء هذا الملف وإغالقه من الحالة الفلسطينية

  
   فلسطينية أردني باالنتشار على حدود األغوار حال إقامة دولة-فلسطينياتفاق  .٢٥

ق أمني فلسطيني أردني    كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أمس، عن اتفا       .): ا.ب.د(وكالة   –القاهرة  
 بين مسؤولين أمنيين من الطرفين يقضي بالسماح للجيش األردني بمشاركة قوات األمن             تم توقيعه مؤخراً  

الفلسطيني باالنتشار على الحدود في مناطق األغوار، في حال تم التوصل التفاق نهائي بـين الجـانبين                 
قـدس  "الت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة       وق. ، على إقامة دولة فلسطينية    الفلسطيني واإلسرائيلي 

هذا االتفاق جاء خالل اجتماع أمني رباعي جمع رجال المخابرات األردنيـين            "الفلسطينية لألنباء إن    " نت
 ".مع الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي بإشراف أمريكي في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة األردنية عمـان             

المشاركة في االجتماع اتفقت على مشاركة أمنية فلسطينية أردنية على          األطراف  "وأضافت المصادر أن    
مناطق األغوار ومنع تهريب األسلحة والمواد التي تهدد األمـن القـومي الفلـسطيني، حـال توصـل                  

  ".التفاق نهائي يفضي بإقامة الدولة" إسرائيل"الفلسطينيون و
إلعالم، وجرى التكتم على المعلومات التي تـم  هذا االجتماع جاء بعيدا عن وسائل ا   "وأكدت المصادر أن    

، في حين أكدت المصادر أنه سيتم االستمرار في مثل هذه االجتماعات بشكل دوري لتقييم               "التطرق إليها 
األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية في أعقاب تسلم السلطة الفلسطينية مدن رئيسية بالضفة الغربية              

  .ن مناطق أخرى وتسليمها لقوات األمن الفلسطينية االنسحاب م"إسرائيل"ونية 
  ٧/١١/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
   تحذر من المخططات التهويدية بفلسطينفي األردنلبيت المقدس "  اإلسالميالمؤتمر" .٢٦

جددت األمانة العامة للمؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس تحـذيرها مـن اعتـداءات             ): قنا(وكالة   –عمان  
ى الحرم القدسي الشريف، والتي تستغل كل األحداث والظروف اإلقليمية والدوليـة            إسرائيل المبرمجة عل  

واستنكرت األمانة العامة التي تتخذ من العاصـمة         .لتنفيذ المخططات التهويدية على األراضي الفلسطينية     
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تمـر  ، األوضاع الراهنة التي     "أنقذوا األقصى "األردنية مقرا لها في بيان صحافي لها أمس حمل عنوان           
بها المقدسات اإلسالمية والدينية في القدس وفلسطين بشكل عام، وبشكل خاص ما يتعرض له المـسجد                
األقصى المبارك وما يتعرض له المقدسيون من إرهاب منظم ومبرمج ومخطط له عن طريق اإلنذارات               

 . القدسي الشريف  التنفيذية بهدم منازلهم وإقامة المشروعات االستيطانية مكانها، حتى طالت أرض الحرم          
وأشارت األمانة العامة إلى خطورة آخر هذه المشروعات، وهو المصادقة وبشكل نهائي على قرار مـا                

ـ   في القدس، الذي يعمل على إقامة مشروع استيطاني هو جسر عنـد             "اللجنة اللوائية اإلسرائيلية  "يسمى ب
 النساء اليهوديـات، وفـصلها عـن        القسم المخصص منها لصالة   / باب المغاربة إلى تهويد ساحة البراق     

  .الساحة المخصصة للرجال
ودعت قادة األمة العربية واإلسالمية ممثلة بالجامعة العربية في القاهرة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي فـي               
جدة ومنظمة اليونسكو، التخاذ اآلليات الفاعلة والمؤثرة لتفعيل القرارات الصادرة عـن منظمـة األمـم                

  .من الدولي والمحكمة الدولية بالهاي ومنظمة اليونسكوالمتحدة ومجلس األ
  ٧/١١/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
  "إسرائيل" إدانته الدولي لعدم المجتمعبري ينتقد  .٢٧

 نبيه بري في حوار قصير مع الـصحافيين          اللبناني اكتفى رئيس مجلس النواب   :  سمير صباغ  -النبطية  
 للمـسؤولين  تعديل قوانين قضائية تتـيح       إلى البريطانية   في حديقة دارته، بالتعليق على مبادرة السلطات      

بالفعل المطلوب دقيقة صـمت حـداداً       : " اإلفالت من المالحقة في المحكمة، قائالً باستهجان       اإلسرائيليين
على العدالة في البلدان الديموقراطية، ألن هذا التعديل إن دل على شيء فإنما علـى سياسـة المعـايير                   

وهكذا يؤكد صواب اقتناعنا بعدم جدوى الرهان على المجتمع         . لجالد ومعاقبة الضحية  المزدوجة ومكافأة ا  
ومن .  الدولية اإلدانة كياناً ال تطبق عليه القوانين وال تشمله عيون          إسرائيلالدولي الذي ال يزال يرى في       

  ".هذه العينة فليعتبر اللبنانيون وليتعظوا
  ٧/١١/٢٠١٠بيروت، ، النهار

  
   مواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين"إسرائيل"الكويت تشكك في نية  .٢٨

 مواصلة المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلـسطينيين، داعيـة          "إسرائيل"شككت الكويت في نية     
 - حل للصراع العربي     إيجاد االضطالع بمسؤوليته في     إلىالمجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس األمن       

  ."أخطر تهديد لألمن والسلم في منطقة الشرق األوسط" يعد اإلسرائيلي الذي
وأعرب السكرتير الثالث لبعثة الكويت الدائمة لدى األمم المتحدة فالح الحجرف في كلمة مساء أول مـن                 

 عدم التوصل لتسوية أزمة     إزاءاألسف  "عن  ،   االستعمار وإنهاءأمس أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة       
 اإلنـسانية تي مازالت تراوح مكانها، وازاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة وحقوقه           الشرق األوسط ال  

المنتهكة وأرضه المحتلة، فيما يتم تجميد قرارات مجلس األمن الدولي بالرغم من الجهود الحثيثـة التـي    
 بناء الجدار    في "إسرائيل"وأعرب عن استنكار الكويت الستمرار       ." عملية السالم في المنطقة    إلحياءتبذل  

العازل وفرض الحصار غير القانوني والالإنساني على قطاع غزة والعتدائها على قافلة الحرية في المياه               
المستوطنات "وذكر الحجرف بأن     .مايو الفائت، ما أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك        / أيارالدولية في   

وفي الجوالن السوري المحتل غير قانونيـة،       اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية         
 خـالالً إ، وأنها تمثل انتهاكا للقانون الـدولي و       "وتشكل عقبة أمام السالم والتنمية االقتصادية واالجتماعية      

بتعهدات سلطة االحتالل في المؤتمرات واالتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية، عـالوة              
  .١٥١٥ي اعتمدها مجلس األمن في قراره على خارطة الطريق الت

  ٧/١١/٢٠١٠، الراي، الكويت
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  محمد بن زايد يستعرض مع محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية .٢٩

ظبي بأبوظبي، أمس، محمود عبـاس رئـيس         التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو         : )وام(
ستعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية      جرى خالل اللقاء ا    و . محمود عباس  السلطة الفلسطينية 

 .إلى جانب توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي نتيجة التعنـت اإلسـرائيلي             
أكد اللقاء أهمية الدفع بجهود تحريك عملية السالم إلى األمام، واستئناف المفاوضـات المباشـرة بـين                 و

لي بعيداً عن الممارسات التي تقوض جهود ومساعي إحالل السالم العـادل            الجانبين الفلسطيني واإلسرائي  
  .الذي يحقق األمن واالستقرار لكافة دول المنطقة

 ٧/١١/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  سالم الشرق األوسط أولوية ألوباما: الخارجية األمريكية .٣٠

مارك تونر أن الواليات المتحدة أقر نائب المتحدث باسم الخارجية األمريكية :  محمد المداح - واشنطن
 أن إدارة الرئيس األمريكي باراك ملتزمة بالتوصل التفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مسترسالً

تزال تنظر إلى عملية السالم على أنها أولوية، وستظل كذلك لهذه اإلدارة التي ستعمل مع  أوباما ال
 مع الكونجرس لتقدم المفاوضات المباشرة للتوصل إلى تسوية إننا سنعمل"وقال  .الكونجرس لتحقيق ذلك

  ."في نهاية األمر
  ٢/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

  
   تزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعادأوروبيةفعاليات  .٣١

  في خيمة اعتصام مع"إسرائيل"ـ اجتمع رئيس لجنة المقاطعة األوروبية ل: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 .النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة المهددون باإلبعاد أمس

لجنة بير نيلورجن أن مقاطعتهم لالحتالل اإلسرائيلي جاءت بعد قناعتهم التامة بأن الوقال رئيس 
  .االحتالل يرتكب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه وممتلكاته

 سياستهم الداعمة للشعب الفلسطيني ومناصرة قضاياه قام وفد كبير من المتضامنين النرويجيين وضمن
وضم الوفد عدداً من السياسيين  .بزيارة خيمة اعتصام نواب القدس والوزير السابق المهددين باإلبعاد

يث أعربوا عن ورئيسة بلدية باإلضافة إلى متضامنين يمثلون شرائح مختلفة في المجتمع النرويجي، ح
واستنكر  .وقوفهم إلى جانب النواب والوزير ومناصرتهم لقضيتهم العادلة في المكوث بين أهلهم وشعبهم

الوفد السياسة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في مدينة القدس، حيث اطلعوا عن كثب 
  . القدسعلى بعض هذه االنتهاكات في حي الشيخ جراح والعديد من أحياء مدينة

  ٧/١١/٢٠١٠الرأي، عمان، 
  
  وزير الخارجية األلماني يزور غزة غداً .٣٢

 إلى قطاع غزة، في أول من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيلي، غداً: لندن
وأفادت وزارة الخارجية األلمانية، في . ٢٠٠٦زيارة رسمية لمسؤول حكومي ألماني للقطاع منذ عام 

أن فيسترفيلي يعتزم الوقوف مباشرة على إمكانات تحسين األوضاع المعيشية في غزة خالل بيان، ب
  .، وفق رأيها" للشعب الفلسطيني في القطاعتمثل دعما معنوياً"زيارته المقررة، التي 

ورأى المحلل السياسي األلماني ألبرشت ميتسغر أن الزيارة تظل ناقصة، على حد تعبيره، في ظل امتناع 
ير األلماني عن لقاء أي من قادة حركة حماس، في حين يلتقي بذوي الجندي األسير جلعاد شاليط، الوز

 لميتسغر، فإن الرسالة التي تريد الدبلوماسية ووفقاً .الستكمال ملف الوساطة في صفقة التبادل المزمعة
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م بمشكالت غزة، وأنها معنية األلمانية توجيهها للعالم من خالل هذه الزيارة، هي أن الحكومة األلمانية تهت
  .بإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني فيه

  ٧/١١/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  إلى غزة" طريق األمل"الدولية تطالب مصر بتسهيل عبور قافلة " أصدقاء اإلنسان" .٣٣

السلطات المصرية، بتسهيل الدولية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، " أصدقاء اإلنسان" طالبت منظمة :فيينا
األوروبية، وتمكينها من المسير براً من الحدود الليبية المصرية، والعبور إلى " طريق األمل"طريق قافلة 

  .قطاع غزة، إليصال المساعدات الطبية واإلنسانية إلى المحتاجين إليها هناك
إن حوالي مائة من  ":٦/١١نسخة منه يوم السبت " قدس برس"وقالت المنظمة، في بيان مكتوب وصل 

المتضامنين الدوليين وممثلي المؤسسات الخيرية، التي ترعى هذه الحملة اإلنسانية، وكذلك ناشطين من 
جنسيات مختلفة في الدول األوروبية، قد بذلوا الكثير من أجل مساعدة المحتاجين والمحاصرين من 

ل تحقيق أهدافهم اإلنسانية والنبيلة، ال وضع الفلسطينيين، وينبغي على السلطات المصرية دعمهم في سبي
موقف الحكومة المصرية المرتبك، الذي "وعبرت المنظمة الحقوقية عن استهجانها من  ".العراقيل أمامهم

يحاول اختالق الذرائع والتبرير لموقفها الإلنساني، الذي يقضي بوضع الشروط التعجيزية أمام مسير 
  ".ل المساعدات الطبية إلى مستحقيهاالقافلة، وعدم تمكينها من إيصا

  ٦/١١/٢٠١٠قدس برس، 
  
   لدعم االستيطان في الجوالنصندوقتأسيس  .٣٤

، ويهدف "الصندوق ألرض إسرائيل"أسست مجموعة من اليهود األميركيين ما أطلقت عليه : الوكاالت
لمشروع جميع ودعا مطلقو ا .لدعم توسيع االستيطان اإلسرائيلي في هضبة الجوالن السورية المحتلة

من أجل تطوير المنشآت الصناعية والمدنية والزراعية القائمة، " التبرع"اليهود في العالم لما أسموه 
 .وترسيخ االستيطان في المستوطنات في الجوالن، والعمل على تشجيع إسرائيليين جدد لالستيطان فيه

مراكز التثقيفية والتعليمية للمستوطنين، إنه يهدف إلى بناء وتقوية ال" :وقال مدير الصندوق، آرييه كينيغ
وتطوير حياتهم االجتماعية في الجوالن، وتقديم المنح الدراسية للطلبة الراغبين في الدراسة في أحد 

تثقيف اليهود حول الجوالن، من خالل تنظيم رحالت "وأضاف إنه يهدف كذلك إلى  ".معاهد الجوالن
من خالل القيام بنشاطات ثقافية وأخرى مختلفة، والتأكيد على سياحية، وجوالت استطالعية إليه، وكذلك 

  .على حد مزاعمه" أهمية الجوالن التاريخية لليهود، والتنقيب عن اآلثار والحفريات فيه
  ٥/١١/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  لفلسطينيينل ه تأييد بسبب لحرمان المخرج الفرنسي غودار من األوسكارإسرائيليةضغوط  .٣٥

األول : لوك غودار في نيل األوسكار لسببين-في الغالب، ال يمانع المخرج الفرنسي جان: ضامحمد ُر
أنه لم يسع له، وبالتالي لم يخن عهده وموقفه وتاريخه من السينما الهوليوودية، والثاني هو أنهم هم الذين 

كاديمية تقديم جائزة أوسكار ما اكتفى بقوله، أول ما وصله نبأ نية األ. سعوا وفي هذه الحالة لن يقول ال
  .له عن كل تاريخه الفني هو أنه لن يستطيع أن يحضر االحتفال

هناك ضغوط تمارسها عصبات صهيونية وجماعات " هوليوود"حالياً في . المسألة لم تنته عند هذا الحد
 الالمعة على يهودية تسعى لحمل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية على عدم منح غودار تلك الجائزة
 اإلخراج، إلىأساس أن المخرج الفرنسي، الذي احتفى العالم بخمسين سنة على انتقاله من النقد السينمائي 

  .معاد للسامية



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٩٦١:         العدد       ٧/١١/٢٠١٠ األحد :التاريخ

األسبوعية الصادرة في نيويورك، مقاالً على " الجريدة اليهودية"في الشهر الماضي، نشرت صحيفة 
شيء غريب : "وفي عنوان فرعي"  لمعاد للسامية؟هل يمنحون األوسكار: "صفحتها األولى تحت عنوان

  ".في هوليوود حيث غير النبالء ُيكرمون
السبب الحقيقي للحملة التي تشنّها الصحيفة وبعض المطبوعات والمواقع اإللكترونية ذات التوجهات 

ثر من وما دام هو موقف واضح كما تدعي لم لم ُي(المعروفة ليس ناتجاً عن موقف غودار من اليهود 
 وصف غودار رئيسة الوزراء اإلسرائيلية غولدا ١٩٦٧في العام  ف".إسرائيل"بل موقف غودار من ) قبل؟

في ". هنا وفي أماكن أخرى"مائير بأنها تلتقي على خط واحد من أدولف هتلر وذلك في فيلمه الوثائقي 
مرة أخرى، بأن ما حل حمل على الكيان اإلسرائيلي من حيث التذكير، " اشتراكية"فيلمه األخير 

وبين الفيلمين المذكورين . بالفلسطينيين هو نتيجة عنصرية توازي ما حل باليهود على أيدي النازيين
حملت بضعة أفالم له على الوضع الناتج عن االحتالل اإلسرائيلي للفلسطينيين بما في ذلك ما ورد في 

مقابل رد الفعل الفلسطيني ) فلسطين إلىالهجرة (حيث عرض الفعل اليهودي " موسيقانا"فيلمه 
  ) . الهجرة من فلسطينإلىاالضطرار (

قبل أشهر قليلة لكي يلقي محاضرات " إسرائيل"وإذا لم يكن ذلك كله كافياً، فإن غودار رفض الذهاب إلى 
  .هناك وذلك بالتوافق مع مبدئه السياسي

  ٧/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  ل بناء المستوطناتاستمرار المفاوضات مستحيل في ظ .٣٦

  نبيل شعث
بعد أكثر من عقدين من المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية، وصلنا إلى نقطة تحول في تاريخ المنطقة، 
بصفتي مفاوضاً فلسطينياً ألكثر من عشرين عاماً، فإنني أرى أن هناك قرارات صعبة ينبغي اتخاذها، 

  .فلسطيني، بل بالنسبة الستقرار المنطقة ككلكما أن المخاطر كبيرة ليس فقط بالنسبة للشعب ال
 عاماً، دخلنا ٢٢منذ أن وافق الفلسطينيون على الحل الوسط التاريخي الذي يدعو إلى إقامة دولتين قبل 

في عدد كبير من عمليات التفاوض على أمل أن ننهي الصراع بشكل تام، لكن المشاريع اإلسرائيلية 
 تقف حجر عثرة في طريق أي اتفاق سالم يمكن أن يقوم بين االستيطانية المستمرة كانت دوماً

  .اإلسرائيليين والفلسطينيين
 األخير لتمديد فترة تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، "إسرائيل"وفي رفض 

 أن تنسف فإنها تبعث برسالة واضحة بأنها ليست جادة فيما يتعلق بالمفاوضات، وهذه الرسالة من شأنها
  .جهود السالم برمتها

ال يمكن للفلسطينيين أن يفاوضوا بأي ثمن، فالجلوس إلى مائدة المفاوضات في ظل استمرار النشاط 
االستيطاني اإلسرائيلي يؤثر سلباً على مصداقية حكومتنا أمام الشعب الفلسطيني، وربما يفتح ذلك المجال 

ن حالة عدم االستقرار في األرض الفلسطينية المحتلة تعتبر للمتشددين الرافضين لعملية السالم، لهذا فإ
  . أيضاً"إسرائيل"ـأمراً سيئاً بالنسبة للمنطقة برمتها، ول

خارطة "إن دعوتنا لتجميد االستيطان ليست جديدة، حيث أن القانون الدولي واالتفاقيات السابقة بما فيها 
حدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، كلها ، التي تبنتها الواليات المت"الطرق المؤدية للسالم

 بتجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية، بما فيها تلك التي تم بناؤها من أجل النمو "إسرائيل"تلزم 
  .السكاني الطبيعي

 قدم الفلسطينيون ١٩٨٣نحن نعلم، طبعاً، أن السالم يحتاج إلى تنازالت، ففي مفاوضات أوسلو عام 
من أرضنا الضاربة % ٧٨، وحقها في العيش على "إسرائيل"الً تاريخياً مراً، وهو االعتراف بدولة تناز
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، ومنذ ذلك الحين ركزنا جهودنا على نيل ١٩٤٨في جذور التاريخ، التي انتزعها منا اليهود عام 
  .طينيةفقط من األرض الفلس% ٢٢استقاللنا عن طريق تأسيس دولة على ما تبقى من األرض، أي على 

لكن السالم يتطلب العدل والمساواة أيضاً، وكما قال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فإننا ال 
نسعى لعقد اتفاقية تحل جزءاً من قضايانا فحسب، وإنما نريد اتفاقية تحقق العدالة للفلسطينيين 

  .واإلسرائيليين، وتقود إلى سالم دائم بيننا وبينهم
انت، ولسنوات طويلة، حجر عثرة في طريق الحرية والدولة الفلسطينية، بسبب  ك"إسرائيل"غير أن 

 تفعل هذا من خالل "إسرائيل"مضيها في سياسات االحتالل واالستعمار لألرض الفلسطينية، ودوماً كانت 
، وتتلخص أهداف هذه السياسة في إقامة المشاريع "الحقائق على األرض "تطبيق سياسة خاصة ما يسمى

  .يطانية الرامية إلى االستيالء على األرض والمياه والمصادر الطبيعية الفلسطينيةاالست
باإلضافة إلى هذا، فإن المستوطنات اإلسرائيلية تقع وسط األراضي الفلسطينية، وهي بهذا تحيل 

دعم األراضي الفلسطينية إلى قطع معزولة ونائية، ليس هذا فحسب، وإنما أنشأ اإلسرائيليون بنية تحتية ل
تلك المستوطنات وتثبيتها، فشقوا طرقاً يقتصر استخدامها على اليهود فقط، وبنوا جداراً ترفضه كل 
األعراف والقوانين يفصل الفلسطينيين بعضهم عن البعض اآلخر، ويفصل بين المزارعين ومزارعهم، 

  .والطالب ومدارسهم
اماً، فغالباً ما كنت أشهد نجاح بصفتي عضواً في الفريق الفلسطيني المفاوض ألكثر من عشرين ع

المفاوضات في تحقيق تقدم، كذلك الذي قاد إلى انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة ومدن الضفة 
  .١٩٩٦ و١٩٩٤الغربية عامي 

وأدى إلى تحقيق االستقرار واألمن واالزدهار االقتصادي واالعتراف لكال الجانبين، لكني أيضاً رأيت 
، في أوقات أخرى، وهي تتحول إلى حملة دعاية وعالقات عامة، يردد فيها القادة عملية المفاوضات
 مراراً وتكراراً، بينما كانت أفعالهم من نشاطات استيطانية وخالفه تزيد األمور "سالم"اإلسرائيليون كلمة 
  .على األرض سوءاً

للتغطية على نشاطاتها  كل مفاوضات السالم السابقة "إسرائيل"من الناحية التاريخية، استخدمت 
، ازداد عدد المستوطنين اإلسرائيليين في األراضي ١٩٩٣اإلستيطانية، فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 

 "إسرائيل"الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية بشكل كبير، متجاوزاً بذلك معدل التكاثر الطبيعي لسكان 
  .والضفة الغربية، وفي الحقيقة

ف على األقل، حيث يوجد اليوم أكثر من نصف مليون مستوطن على األراضي فإن الرقم قد تضاع
وهذا ال يشكل تهديداً جدياً للفلسطينيين فحسب، وإنما يشكل إهانة كبيرة لمصداقية عملية  الفلسطينية،
  .السالم ذاتها

ضات مع كمفاوض، أعتقد بقوة أن السالم ممكن بين الطرفين، فثلثا الشعب الفلسطيني يؤيدون المفاو
  .، كما أن أغلبية الفلسطينيين واإلسرائيليين يؤيدون حل الدولتين"إسرائيل"

  االستغالل والتالعب
تجري حالياً عمليات البناء االستيطاني اإلسرائيلي بوتيرة أسرع مما كانت عليه الحال قبل فترة التجميد، 

، لهذا ال يمكن لالستغالل والتالعب أن وال ننسى أن فترة التجميد نفسها شهدت مئات االنتهاكات لالتفاقية
  .يساهما يوماً بالمضي قدماً في مفاوضات السالم

بل ينبغي أن تنبني المشاركة في عملية المفاوضات على تبني أهداف السعي لتحقيق العدالة والسالم في 
لدولي في الوقت  التزامها بالعملية السلمية، وتجاهلها للقانون ا"إسرائيل"المنطقة، وال تشكل ادعاءات 

  .نفسه، سوى الحرقة في قلوب الفلسطينيين
  ٧/١١/٢٠١٠البيان، دبي، 
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  للفلسطينيين الحق في مقاومة االحتالل .٣٧
  أوغستين فيلوسو

للقضية الفلسطينية أن من الصعب بمكان التحدث ) كداعم غربي غير عربي وغير مسلم(أجد دائما 
 للفلسطينيين أن يقاوموا من خاللها االحتالل، خاصة عن أنجع السبل التي يمكن) ناهيك عن المنافحة(

  .عندما يكون هذا االحتالل متطرفاً في العنف في العادة، ومياالً أحياناً لإلبادة الجماعية
، ألساتذة سالم غربيين وغيرهم من الراغبين في السالم "المنضبط ذاتياً"وقد دفعني انتقاد رمزي بارود 
بما تكون مألوفة لدى الغربيين أكثر مما سيصدقه الفلسطينيون أنفسهم، إلى طرح وجهة نظر مخالفة، ر

على الرغم من أن اإلعالم السائد، كما يحدث في العديد من اإلصدارات األخرى، استطاع وبنجاح أن 
  .يبقيها طي الكتمان

يين الذين وليس من المهم كم هو عدد الغرب. وتقف الحربان في العراق وأفغانستان مثالين حيين بارزين
كما أنه ليس من المهم . في هذين البلدين) الذي يعني العدوان(يتحدثون ويتظاهرون ضد التدخل الغربي 

.  يحظر الحروب العدوانية واالحتالل-ناهيك عن العقالنية النقية واالعتدال واإلنسانية-أن القانون الدولي
، وفقاً لما يرونه "ديمقراطياً"ن الغزو واالنسحاب والحقيقة أن الرؤساء الغربيين والبرلمانات الغربية ينفذو

مناسباً من دون تحميل أحد المسؤولية في المحكمة عن هذه الجرائم، في وقت يكون ضحاياهم إما قتلى 
  .أيضاً" ديمقراطياً"أو أنهم تُركوا ليواجهوا مصيرهم المحتوم 

سائل اإلعالم عن العنف الفلسطيني، فإن و" تحليالت"وفيما ُيغذى الغربيون بشكل يومي تقريباً بأخبار و
أي طالب علوم اجتماعية ينزل إلى الشارع ويسأل المارة إذا كانوا ضد العنف الفلسطيني، سيجد أن 

  .من الذين قابلهم سيجيبون بنعم% ٩٠
إذا كنت تحت أعنف احتالل عسكري ممن، فهل تدافع عن عائلتك وبني جلدتك : وإذا تحول السؤال إلى

هل تعتبر مقاتلي المقاومة : تبني مقاومة مناسبة؟ وإذا كانت المقابلة في فرنسا أو يوغسالفيامن خالل 
هل كان رجال حرب العصابات اإلسبان الذين قاتلوا : المعادين للنازية مجرمين أو أبطاالً ؟ وفي إسبانيا

ميين أو الجزائريين أو ضد جيش نابليون الغازي أبطاالً أم قطاع طرق؟ ومن الطبيعي أن ال تسأل الفيتنا
  .اللبنانيين عن أبطالهم ما لم تكن تريد لعملك المنزلي أن يفشل

إن أولئك الذين يتلظون بعذاب المحتل يعرفون أكثر من أي سياسي غربي، سواء كان عضواً في تنظيم 
  غير حكومي أو زائراً لفلسطين

ناقشات السالم، كيفية البقاء أميركي متخف تحت رداء م-أو من الواضح أنه عميل سري إسرائيلي
  .والتغلب على االحتالل اإلجرامي

هم الذين يستحقون تقرير كيفية المقاومة ) كأي ضحية أخرى لعدوان مماثل(إن الفلسطينيين فقط 
  ).أو أي قوة احتالل أخرى(والتخلص من إسرائيل 

ور من يدعم الحقوق إن الدور الذي يجب أن يضطلع به من يدعم الفلسطينيين، بل وفي الحقيقة د
ويرقى أي موقف . اإلنسانية والديمقراطية، هو الوقوف إلى جانب المضطهد ومناهضة من يمارس القمع

آخر ليكون مساوياً للوقوف إلى جانب ممارس القمع ضد المضطهد، ومن هنا تقاسم جزء من المسؤولية 
  .في الجريمة

 أبداً، ومن بينها - ومؤيديها الغربيين- الصهاينة ويجب على داعمي الفلسطينيين أن ال يسقطوا في كمائن
وليس ثمة من عنف فلسطيني في أعقاب ستين عاماً من التطهير . الفلسطيني" العنف"ما يصفونه بـ

 مؤتمر سالم ٢٠ عاماً من االحتالل العسكري، وتقريباً ٤٠اإلثني واالستيالء على األراضي الفلسطينية و
 الفلسطينيين وتشويههم وسرقتهم وسجنهم، بينما يتغاضى المجتمع الدولي كانت نتائجها مقتل اآلالف من

كله عن المعتدي ويلوي ذراع الفلسطينيين لحملهم على قبول كل ذلك، وعلى االستعداد للعيش على 
. إن ما يفعله الفلسطينيون هو الدفاع عن أنفسهم. اإلحسان توطئة لحملهم على التخلي ولألبد عن قضيتهم
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على اآلخرين فعله هو دعم حقهم في الدفاع عن أنفسهم بطريقة تتناسب وعظم العدوان الذي وما يجب 
  .يتعرضون له منذ أجيال، وسط انعدام أي بصيص أمل في نهاية له

ومن الطبيعي أن يسري هذا الحق على أي شعب آخر يقع فريسة للعدوان واالحتالل في ظل هذا النظام 
  .حشي في القرن الحادي والعشرينالسياسي الدولي اإلجرامي والو

  وماذا عن القانون الدولي؟ وهل يجب تشجيع الفلسطينيين على تجاهله؟
بادئ ذي بدء، إن مما يبعث على الصدمة أن نشاهد مؤسسات فكرية دولية غير حكومية وجماعات 

ت السالم أخرى تتخذ مواقف متشددة من مسألة تقيد الفلسطينيين بالقانون الدولي، وبضوابط مباحثا
ومن الطبيعي أنهم يطالبون أيضاً إسرائيل بذلك، وأي شيء آخر عساهم . وحاالت الهدنة وما إلى ذلك

  مع جانب آخر أكثر قوة بكثير؟" متزنة"يفعلونه بينما هم يتعاملون بطريقة 
هدة أو إنه ألمر يبعث على الصدمة، ألنه ليس بمقدور أي قرار لألمم المتحدة أو التفاقية دولية أو معا

ميثاق أو عملية سلمية أو ما إلى ذلك، منع أي جندي إسرائيلي من إطالق النار بحرية على طفل 
. فلسطيني أو هدم منزله، أو منزلها، أو إبعاد عائلته أو سرقة أرضه في األعوام الثالثة والستين الماضية

لي مهما يحدث لو كانوا هم آباء وفي الغضون، فإني أشك جداً في أن المنافحين عن التقيد بالقانون الدو
  .ذلك الطفل، سيكونون حريصين جداً على القانون الدولي

 يجب أن ال تكمن - وفي الحقيقة في العالم-إن المشكلة التي تصطدم مع مؤيد العدالة في الشرق األوسط 
اإلسرائيلي، وإنما في أن الفلسطينيين ربما يتجاهلون تلك القوانين بينما يدافعون عن أنفسهم ضد االحتالل 

. في أن هذا القانون قد أثبت أنه عديم الجدوى بالنسبة للضحية، أو باألحرى انه مؤذ على نحو قاتل لهم
لهذا السبب، فإن من غير المنصف على اإلطالق بالنسبة للفلسطينيين أن ُيربطوا بهذا القانون، ألن ذلك 

  .ن عصابة إعدام بيضاءيعد بمثابة لف حبل حول عنق رجل أسود يحاول الهرب م
ثمة عنف في . لقد حان الوقت حتى يهز الغربيون أركان الدعاية الصهيونية وليسموا األشياء بأسمائها

وللفلسطينيين كل الحق في التصدي لهذا العنف بأي وسيلة مناسبة . فلسطين، وهو عنف صهيوني
الذين يبدون غير عادلين (لسالم لمواجهة العدوان الذي يتعرضون له، ومن دون تدخل من جانب محبي ا

  ).بكل وضوح
  ٧/١١/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  التعنت اإلسرائيلي سيفتح الباب أمام قرارات دولية ضدها .٣٨

  آالن هارتو
إن المشكلة هي  ":في نهاية المطاف، قالها أحدهم، وبأقصى درجات الوضوح والشفافية الممكنة

كيك اإلطار الصهيوني، واستبدال نظام ديمقراطي مدني الصهيونية وال شيء سواها، والحل هو أن يتم تف
  ."به، ال يفرق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

كا، ي ويعيش في أمر"إسرائيل"، أحد نشطاء السالم اليهود، وهو مولود في "مايكو بيليد"هذا الشخص هو 
بح جنراالً في الجيش  وترقى ليص١٩٤٨، الذي كان ضابطاً صغير السن في حرب عام "ماتي بيليد"وابن 

، وبعد تلك الحرب، أدان بيليد األب الصهيونية لتحريفها الحقائق، وقال إنه ١٩٦٧اإلسرائيلي في حرب 
كما تدعي، وأن الحرب كانت خياراً إسرائيلياً، أي أنها كانت ،  وأمنها"إسرائيل"ال يوجد تهديد لوجود 

كان بيليد األب من اليهود البارزين الذين دعوا بعد عدواناً، ولم تكن دفاعاً عن النفس، كما ادعت، كما 
  . إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري١٩٦٧حرب 

مايكو بيليد يقول في مقالة له نشرت أخيراً إن حل الدولتين كان قائماً وعملياً قبل أربعين عاماً، لكن 
لح التجارية، التي بناها اليهود لهم على أراض فلسطينية، الضفة الغربية اليوم تعج باألسواق والمصا
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ويناقش أعضاء الكنيست بانتظام وعالنية مسألة تهجير السكان، أو باألحرى السكان غير اليهود من 
  .المكان

إن الظلم واالضطهاد، الذي يمارسه اليهود ضد الفلسطينيين قد جاوز مداه، ومناقشة حل  ":ويضيف مايكو
ظل هذه الظروف تكشف عن ضعف كبير في تقبل الحقيقة، ويسود وهم في الفكر الدولتين في 

اإلسرائيلي بأنه يمكن يوماً أن تقوم حكومة إسرائيلية ليبرالية متطورة فكرياً، وسيصبح بعدها كل شيء 
  .كما يريد له الصهاينة، حيث سيمضي هؤالء من حيث انتهى عرفات ورابين

لياً وديمقراطياً، كما يريد له الليبراليون اإلسرائيليون، وكذلك الليبراليون ويتحول بعدها الجو ليصبح ليبرا
كا، وفي باقي دول العالم الغربي، الذي يشعر بالذنب أللفي سنة عانى فيها اليهود من ياليهود في أمر

ة أخرى التمنيات كثيرة، لكن الواقع مختلف، فالصهيونية والسالم ال يتفقان أبداً، وأقولها مر. الويالت
  ."الصهيونية والسالم ال يتفقان أبداً

ويضيف مايكو بأن من يدرس التاريخ اإلسرائيلي المعاصر دراسة متأنية سيكتشف أن ظهور شخصيات 
مثل نتنياهو وليبرمان إلى األضواء كان أمراً متوقعاً تماماً، وأنا أوافقه الرأي تماماً، فالصهيونية ليست 

 لها دولة على أراض عربية، عن طريق العنف واإلرهاب والتطهير مجرد حركة قومية يهودية بنت
  .العرقي، بل هي عقلية مريضة، فالصهاينة يرون أن العالم كله كان معادياً لليهود، وسيبقى كذلك

وهم مقتنعون أن الهولوكست أو المحرقة الثانية مقبلة ال محالة، كما أنهم مقتنعون تماماً بأن على 
شيء من أجل بناء دولة إسرائيلية متطورة تتمتع بالتفوق النووي لتكون مالذاً أخيراً الصهيونية فعل كل 

  .لكل اليهود من مختلف األماكن، عندما ينقلب العالم عليهم
عندما كنت أتأمل الفكرة الرئيسة التي طرحها مايكو أن الصهيونية والسالم ال يتفقان تساءلت عن السبب 

 عن جرائمها، عندما تكون تلك "إسرائيل"ن حقاً لغض الطرف وعدم مساءلة الذي يدفع الرؤساء األميركيو
  .كايالمساءلة تصب في مصلحة أمر

: كي هو السبب الوحيد لذلك، لكني أسأل نفسييال أظن أن تأثير اللوبي الصهيوني في الكونغرس األمر
منع القادة اإلسرائيليين كيين على علم بأنه ال يوجد ما ييهل من الممكن أن يكون أن الرؤساء األمر"

المتسلحين باألسلحة النووي من فعل أي شيء إذا تم الضغط عليهم بشكل كبير إلجبارهم على توقيع 
اتفاقية سالم ضمن شروط يرون، من خالل عقلياتهم المريضة الواهمة، أنها ستعرض أمن إسرائيل 

  "للخطر؟
 السابقة، قالته لي في مقابلة أجريتها معها "إسرائيل"، رئيسة وزراء "غولدا مائير"وأستذكر دوماً ما كانت 

إسرائيل، وفي حالة حدوث كارثة ":  البريطانية فقد قالت إن"بي بي سي" الذي تبثه "بانوراما"في برنامج 
  ."شاملة، ستكون مستعدة ألن تأخذ المنطقة كلها، والعالم أجمع معها إلى الهوة

، فإن الخالصة هي أن "إسرائيل"يين يخشون من استفزاز كيإذا كان جوهر األمر أن الرؤساء األمر
  .الصهيونية وحش ال يمكن السيطرة عليه، وأن كل جهود السالم ستؤول إلى الفشل

  نقطة تحول
هناك من المراقبين من يرون أنه بعد انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة، فإنه هناك فرصة 

اما ألن يسعى في طريق السالم للمرة األخيرة، ويسعى لرد كي باراك أوبيأخرى للرئيس األمر
اإلسرائيليين إلى رشدهم، وهذا األمل الذي تجدد في األفق ناتج عن تقارير تشير إلى استعدادات 

وربما عربية، لطرح مبادرة على مجلس األمن تدعو من خاللها إلى االعتراف بالدولة ، فلسطينية
صحيفة هآرتس اإلسرائيلية كتب الصحافي اإلسرائيلي ألوف بن ما في  .١٩٦٧الفلسطينية ضمن حدود 

 .وصلت الدبلوماسية اإلسرائيلية إلى نقطة تحول، فبدالً من السعي لحل تعثر المباحثات المباشرة ":يلي
سيكون من األولى على القادة اإلسرائيليين توجيه جهودهم الدبلوماسية إلعاقة المبادرة الفلسطينية الساعية 
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، مثل هذا القرار سيضع إسرائيل في ١٩٦٧تزاع اعتراف باستقالل الدولة الفلسطينية ضمن حدود الن
  ."صورة المحتل والغازي، وهذا سيمهد الطريق أمام قرارات دولية تصدر ضد إسرائيل

  ٧/١١/٢٠١٠البيان، دبي، 
  
  فلسطين غير السودان .٣٩

  حسام كنفاني
 عن الخيارات اآلحادية في وجه المتشككين فيها من الداخل حين يعمد المسؤولون الفلسطينيون إلى الدفاع

الفلسطيني، فإنهم يخرجون من جعبتهم نموذجي كوسوفو واستقاللها في مجلس األمن، ويضيفون إليه 
  .المساعي األمريكية لتأمين انفصال جنوب السودان عن شماله وتشكيل دولة كاملة األوصاف

فاوضات صائب عريقات في رده على المندوب الفلسطيني السابق هذه هي فحوى ما قاله رئيس دائرة الم
تصريح عريقات فيه بعض االستخفاف بعقول المتابعين، فالمسؤول . في األمم المتحدة ناصر القدوة

 لكن عريقات .الفلسطيني يعمد إلى االستعانة بتجارب دولية سابقة وحالية قامت خاللها دول من ال شيء
عطيات المحيطة التي كان لها الدور األساسي في حسم خيار التصويت في مجلس يعمد إلى إسقاط كل الم

األمن لمصلحة دولة كوسوفو، أو في االتجاه لقبول دولي عارم بالدولة الجديدة التي ستنشأ بعد استفتاء 
  .جنوب السودان

ة الدولية أو لجهة معطيات ال يتوفر في األراضي الفلسطينية أي شيء منها، سواء لجهة المقبولية السياسي
لنبدأ من المعطيات السياسية التي أحاطت بكوسوفو . ظهور مقومات الدولة المفترضة على أرض الواقع 

فعلى سبيل . وتحيط بجنوب السودان، والمختلفة كلياً عن واقع الحال بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية 
 الملونة في أوروبا الشرقية ودول االتحاد المثال، جاء االعتراف بكوسوفو في عز الحديث عن الثورات

وجاء . السوفييتي السابق، وسحب كل ما تبقى من دول تدور في فلك روسيا، وحليفتها الصربية 
االعتراف الغربي بكوسوفو في ظل هذه المناكفة بين واشنطن وموسكو، واستكماالً طبيعياً لحرب البلقان 

وبالتالي فسحب األوراق من موسكو استمر .  صربيا  حين هاجم حلف شمال األطلسي١٩٩٩في عام ،
بعد أوكرانيا وقيرغيزيا، ووصل إلى كوسوفو، ليس بسبب شعور واشنطن بمعاناة الشعب الكوسوفي 

  .وحاجته إلى االستقالل 
وال حاجة لتذكير عريقات بالغايات التقسيمية الغربية التي تدفع واشنطن إلى االستماتة في الدفاع عن 

جنوب السودان، لتأمين موعده المقرر مطلع العام المقبل، والتلويح بكل ما تقدر عليه تأكيد تطبيق استفتاء 
  .ما سيخرج عنه االستفتاء، وهو بات واضح المعالم

على هذا األساس فال مجال للمقارنة بين فلسطين والسودان وكوسوفو في ما يتعلق بالتمهيدات السياسية، 
إضافة إلى ذلك، فإن مقومات قيام الدولة ال . طرفاً مباشراً في هذا السجال " إسرائيل"وال سيما إن كانت 

تزال غير جاهزة في األراضي الفلسطينية، ال لجهة السيطرة األمنية على األراضي المفترض أن تكون 
  . وال لناحية البنية االقتصادية المستقلة عن االرتباط بسلطات االحتالل١٩٦٧حدود عام ،
طيات تعطي صفة االختالف بين الوضع الفلسطيني ووضع كل من كوسوفو وجنوب كل هذه المع

  .السودان، وتعطي دليالً إضافياً على عدم نجاعة الخيارات الفلسطينية المتوخاة
  ٧/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  رؤية إنسانية وعقالنية: "العرب والمحرقة النازية" .٤٠

  خالد الحروب
 والصادر حديثاً بالفرنسية " اإلسرائيلية–حرب المرويات العربية : يةالعرب والمحرقة الناز"كتاب 

واإلنكليزية والعربية لألكاديمي اللبناني جيلبير األشقر، من جامعة لندن، يجب أن يقرأه كل مهتم 
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عملياً يقدم األشقر في هذا الجهد .  اإلسرائيلي، وبخاصة القيادات الفلسطينية والعربية-بالصراع العربي 
موسوعي المدهش رؤية نقدية لهذا الصراع ومنذ الربع األول من القرن العشرين من زاوية ارتباك ال

نظرة وتعامل العرب والفلسطينيين مع المحرقة النازية واشتغالها، مع أصلها األعمق الالسامية األوروبية 
كثر من خمسمئة صفحة نقرأ على مدار أ. ضد اليهود، في توفير مسوغات أخالقية لقيام الدولة العبرية

تحليالً معمقاً وجدلياً ربما لكل ما له عالقة بالمواقف العربية من الالسامية والمحرقة منذ مطلع الثالثينات 
ونقرأ أيضاً تحليالً موازياً يفكك إدراك تلك المواقف وكيفيات تفسيرها وتحويرها . وحتى وقتنا الراهن

يتعامل . ية والمؤيدين لها من سياسيين واكاديميين واعالميينوتشويهها أيضاً من قبل المؤسسة اإلسرائيل
األشقر مع هذا الموضوع الحساس والمليء باأللغام بثقة بالغة وصرامة علمية كبيرة ال تُجامل وال تنحاز 
للعرب أو تحاول تجميل مواقفهم، كما ال تتوسل رضى اإلسرائيليين أو الغرب، ذاك أن موقف االشقر 

  .هيونية العنصري في فلسطين رافض وجذريإزاء مشروع الص
، وهو القسم الثاني من الكتاب بعد قسمه التمهيدي األول الذي يؤسس ويفضل استخدام "زمن المحرقة"في 

، يؤرخ األشقر ردود الفعل العربية على النازية ومعاداة السامية "الهولوكوست" على "إبادة اليهود"تعبير 
التغريبيون الليبراليون، : ذلك من خالل قراءة مواقف فئات اربع هيويقوم ب. ١٩٤٧ و١٩٣٣بين عامي 

، يتابع "زمن النكبة"في القسم الثالث، . الماركسيون، القوميون ودعاة الجامعة اإلسالمية أو السلفيون
 وحتى اآلن، وينقسم هذا الزمن إلى ثالثة "إسرائيل" ولحظة قيام ١٩٤٨المواقف العربية ويحللها منذ عام 

زمن المقاومات "، وثالثها "زمن منظمة التحرير الفلسطينية"، وثانيها "زمن عبدالناصر"ان أولها أزم
  ."اإلسالمية

يتعرض األشقر ابتداء للسياسة النازية قبل المحرقة، أي خالل عقد الثالثينات من القرن العشرين، والتي 
آنذاك قاوم . لفكرة الصهيونيةشجعت على هجرة اليهود إلى فلسطين تحديداً، وفي شكل خدم جوهر ا

النازيون هجرة اليهود إلى الواليات المتحدة ألن ذلك قد يعود بالخطر والسمعة السيئة على دولتهم بسبب 
وفي . احتمال تأثيرهم في األميركيين، فيما تمركز اليهود في فلسطين لن يعني سوى انشغالهم بأنفسهم

صعود النازيين كان مفيداً للحركة " توم سيغيف فإن شكل عام، وكما يقتبس عن المؤرخ اإلسرائيلي
، وهي اإلفادة التي عبر عنها في شكل أكثر وضوحاً وفجاجة رئيس الوكالة اليهودية في "الصهيونية

في المانيا بنقلهم ) اليهود(لو كنت اعرف أن باإلمكان إنقاذ جميع األطفال " بالقول ١٩٣٨تصريح عام 
 ألننا ال نواجه – إنقاذ غير نصفهم بنقلهم إلى فلسطين، الخترت الخيار الثاني إلى إنكلترا، بينما ال يمكن

وقد تالقت الرغبة النازية . "حساب هؤالء األطفال فقط، بل الحساب التاريخي للشعب اليهودي
سواء أوروبا أو الواليات (والصهيونية بتهجير اليهود إلى فلسطين مع إغالق الكثير من البلدان الغربية 

  .أبوابها في وجه اليهود المضطدين في المانيا) متحدةال
 يرى األشقر أن الليبراليين التغريبيين والذين كانوا في قلب "زمن المحرقة"في نقاش المواقف العربية في 

. الحركة االستقاللية العربية عارضوا النازية منذ البداية، ومن منطلقات ليبرالية وديموقراطية وإنسانية
لم تخفف "والمهم أيضاً أن تلك المعارضة . لى تلك المعارضة بشواهد تاريخية وأدبيات مثيرةوهو يدلل ع

وكان خط ... بأي حال من األحوال عداوتهم للصهيونية وهي عداوة ترتبت على معاداتهم لالستعمار
ساعد على أن الشجب المزدوج للنازية والصهيونية قد ) ذلك... (تفكيرهم الخط األكثر إحراجا للصهيونية

ويستعين . "رفض شرعنة األخيرة باألولى، أي شرعنة المشروع الصهيوني عبر شجب بشاعة النازية
األشقر بدراسات إسرائيل غيرشوني، المتخصص في التاريخ الثقافي المصري في جامعة تل ابيب، 

 بالنازية في ثالثينات  التي تزعم أن غالبية المصريين كانوا مفتونين"بتفكيك المروية المهيمنة"والذي قام 
  .وأربعينات القرن العشرين

 وقفوا في مجملهم ضد النازية أيضاً ولم تتولد في خطابهم أي معاداة "زمن المحرقة"ماركسيو العرب في 
فقد طالب شيوعيو فلسطين ومصر والعراق بدولة ديموقراطية في . ضد اليهود كشعب وأتباع ديانة
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اتهموا مفتي القدس الحاج امين الحسيني وقيادته بالسذاجة السياسية فلسطين، ورفضوا افكار التقسيم و
والفقر األخالقي بسبب تأييدهم ألمانيا خالل الحرب، حيث تالعبت الصهيونية به وبهم واستخدمت تأييدهم 

  .النازية إلثبات أن اليهود لن يكون لهم أمان من دون دولة خاصة بهم وعن طريق التقسيم
ب الذين تتهمهم دراسات عدة بالعنصرية والفاشية فإن القراءة المعمقة للمواقف حتى القوميين العر

ويعود .  تشير إلى تعقيد وتركيب ينفيان التبسيط المباشر"زمن المحرقة"واآلراء القومية والبعثية في 
 "وعيالثوري الشي" نشرت مقاالت لميشيل عفلق ينحاز فيها الى "الطليعة"األشقر إلى أعداد من اسبوعية 

، في إشارة إلى هتلر وموسيليني، وهو كان قد رفض االشتراكية الوطنية في "المحارب الفاشستي"ضد 
لكن ذلك ال يعني مجمل الموقف . المانيا وايطاليا ألنها تقوم على فكرة التفوق العرقي والتمايز بين األمم
لكنها على . حالف بتنويعات مختلفةالقومي، فقد وجدت خطابات قومية مؤيدة أللمانيا النازية ضد دول الت

العموم كانت قد تأسست على معاداة بريطانيا وفرنسا واستعمارهما للمنطقة، وتأييدهما للحركة الصهيونية 
  ."عدو عدوي صديقي" أي على مبدأ –

عكس ويرى األشقر أن هذا المبدأ الذي سيتبناه الحاج امين الحسيني في تقربه من هتلر والمانيا النازية لم ي
سوى سذاجة بالغة عند الحسيني الذي يعتبر األشقر أنه أضر بقضية فلسطين أضعاف أضعاف ما قدمه 
من خدمات، بخاصة أن النازية كانت ضد السامية والساميين بمن فيهم العرب والمسلمون ولم تكن ضد 

دة ثرية واألهم من ذلك أن سياسة وممارسات الحسيني وفرت للخطاب الصهيوني ما. اليهود وحسب
وفي هذه النقطة على . "هتلرية العرب والفلسطينيين"استخدمت بأقصى ما يمكن من مبالغات للتدليل على 

وجه التحديد يجادل األشقر بأن من المهم التفريق بين من تعاملوا مع المانيا من العرب تبعاً لتوافق 
أولئك الذين ربطوا انفسهم ربطاً مصالح ظرفي ووقتي مع الحفاظ على تباعدهم عن الفاشية والنازية، و

 مثالً التفريق بين الحبيب بورقيبة من جهة، وشكيب أرسالن والحاج أمين الحسيني –تبعيا بدول المحور 
  .من جهة اخرى

 ويالحظ تنوعها أيضاً ابتداء "الجامعة اإلسالمية" يستعرض األشقر مواقف دعاة "زمن الحسيني"لكن قبل 
يهود وامتداداً على طيف متسع يصل إلى الدعوة لتعايشهم مع المسلمين والمسيحيين من المعاداة التقليدية لل

خير لليهود إذا كانوا يريدون أن "ونقرأ هنا اقتباساً مثيرا للشيخ محمد رشيد رضا يقول فيه . في فلسطين
ع به سائر اهلها ويكونوا فيها احراراً آمنين متمتعين بما يتمت) فلسطين وغيرها(يكثروا في البالد العربية 

من الحقوق المدنية والشخصية، أن يتفقوا مع زعماء العرب انفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد، وأرى 
وعلى رغم ان السلفية اإلسالمية رأت ان الصراع على فلسطين هو حرب دينية، إال . "...أن ذلك ممكن 

لمستوى المذهبي على األقل، ألن ليست عنصرية، على ا"أن هذه السلفية نفسها كما يرى األشقر بحق 
الدعوة اإلسالمية في رغبتها في تحويل جميع البشر إلى اعتناق اإلسالم، دعوة تتوجه إلى جميع الناس 

  ."الذين هم دون مستوى البشر غريب عنها تماماً) الناس(بال تفرقة، والمفهوم النازي عن 
 لكن مع "زمن النكبة" سيستمر في "زمنها"قة في ونالحظ مع األشقر أن تنوع المواقف العربية إزاء المحر

وسينحدر منحى .  في قلب المنطقة العربية"إسرائيل"تطرفات إضافية مدفوعة بهول كارثة الهزيمة وقيام 
 وما رافق ذلك من نزعات إلنكار "إسرائيل"الوعي األخالقي في النظرة إلى المحرقة بسبب الصراع مع 

 واإلسرائيليين في أكثر الموضوعات الحساسة "إسرائيل" وبهدف إيالم حدوث المحرقة على أرضية ثأرية
فهنا ثمة تصاعد في الخطابات العربية واإلسالمية التي تنكر . التي تشرعن قيام الدولة في نظرهم

 للمحرقة نفسها في تسويغ جرائمها "اسرائيل"المحرقة يتوازى مع تصاعد االستخدام الذرائعي من قبل 
. حقة، وكذا الخطاب اإلسرائيلي واليميني الذي يشبه العرب والفلسطينين بهتلر والنازيينوحروبها المتال

وفي . ويرى األشقر محقاً أن هذا التشبيه السخيف يقلل في جوهره من هول وفظاعة المحرقة وهتلر
بهتلر، وهو  وممارساتها بالنازية وزعمائها "إسرائيل"الوقت نفسه يرى االشقر، ومحقاً ايضاً، أن تشبيه 

تشبيه متكرر في اإلعالم والخطاب العربي، ينم عن ضحالة فكرية وسياسية، تُفقد هذا الخطاب صدقيته 
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 إزاء الفلسطينيين، وهي كبيرة وال "إسرائيل"فمهما بلغت الجرائم التي ارتكبتها . وقدرته على اإلقناع
وكما أن اإلقرار . ادة ستة ماليين يهودييمكن التقليل منها، فإنها ال تصل إلى بشاعة جريمة المحرقة وإب

بجريمة ما في حق ضحية ما ال تسوغ لهذه الضحية ممارسة جرائم ضد ضحايا آخرين، فإن هؤالء 
  .الضحايا الجدد ال يخدمهم إنكار ما تعرض له جالدوهم من جرائم في سياق دفاعهم عن انفسهم

 يحتاج الخطاب العربي والفلسطيني إزاء يأتي كتاب األشقر في زمن نحن في أمس الحاجة إليه، حيث
 إلى إعادة إنتاج معمق وفق رؤية إنسانوية مركبة ال تخلط بين القضايا، وتبتعد كلياً "إسرائيل"الصراع مع 

، والتمسك "إسرائيل"من المعركة الدونكيشوتية في إنكار المحرقة، أو شيطنة كل اليهود وتحميلهم جرائم 
يم الليبرالية والمساواة وخوض الصراع على أسس أخالقية وقيمية وليس حتى في خضم اشد المعارك بق

  .عبر التخلي عنها
 ٧/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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