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  34  :كاريكاتير
***  

  
  لسنا في حاجة لحوارات جديدة بل لتوقيع: األحمد.. وحماس في دمشق ينطلق اليوملقاء فتح  .1

العاصمة السورية دمشق االثنين  من دمشق أنه قد وصل 8/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر 
رئيس وفد حركة حماس األمني في حوار المصالحة إسماعيل األشقر؛ للمشاركة في اللقاء الثنائي مع 

 لبحث الملف األمني بين الطرفين والوصول إلى اتفاق 9/11/2010 تح المقرر مساء الثالثاءحركة ف
  .شامل للمصالحة

وتعليقا على اللقاء المرتقب، قال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إن نجاح لقاء المصالحة 
اوب مع الترتيبات متوقف على مدى قدرة اإلخوة في فتح والسلطة على التج"بين حركتي حماس وفتح 

   ".األمنية بعيداً عن التدخالت واالشتراطات اإلسرائيلية واألمريكية
في أن يتم خالل اللقاء "، أعرب الرشق عن أمله "المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لـ

 اليد يعتبر نفسه صاحب"، ألن الكيان الصهيوني "تجاوز العقبة األخيرة والمتعلقة بالموضوع األمني
معروف للجميع : "وأضاف .، على حد قوله"الطولى والمقررة للوضع األمني وترتيباته في الضفة الغربية

أن إسرائيل تضغط على السيد محمود عباس والسلطة وفتح لعدم االتفاق حول الملف األمني، وهو ما 
رار وطني حر بعيدا عن يجعل األمور أكثر صعوبة والمصالحة برمتها مرهونة بمدى القدرة على اتخاذ ق

  ".اإلمالءات والتدخالت اإلسرائيلية
عزام ، أن علي الصالح نقال عن مراسلها غزة ولندنمن  9/11/2010الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

 إلى االجتماع، الموجود في العاصمة األردنية عمان، استعدادا للسفر إلى  حركة فتحاألحمد، رئيس وفد
.. أفضل أن نطلق على هذا االجتماع لقاء معالجة المالحظات": " األوسطالشرق" لـ قالدمشق اليوم

.. سنستمع إلى مالحظات حماس حول موضوع األمن في الورقة المصرية، كما سنطرح مالحظاتنا
ونأمل أن نتوصل إلى فهم مشترك حول مالحظاتنا ومالحظاتهم، لنستمع الحقا إلى مالحظات بقية 

  ."الفصائل
نحن لسنا في حاجة إلى "ول تسمية حماس لهذا االجتماع بجولة حوار، قال األحمد وردا على سؤال ح

آمل أن نكون ذاهبين إلى دمشق بإرادة صلبة وقوية إلنهاء االنقسام الفلسطيني "وأضاف . "حوارات جديدة
  ."الذي ال يخدم إال االحتالل وأعداء الشعب الفلسطيني

أيلول الماضي، خاصة أننا /  سبتمبر24انت سائدة في اجتماع توجد قوة الدفع التي ك"وتمنى األحمد أن 
فموضوع األمن يحكمه القانون أوال وأخيرا، كما هي . لن ندخل في حوار جديد، ولن ندخل في متاهات

هذا الموضوع ال يحتاج ": وتابع القول ."الحال في كل العالم وال يحكم بمحاصصات بين القوى واألحزاب
نحن في حركة فتح لنا مالحظات كثيرة على ما ورد في الورقة .. لى نيات صادقةإلى نقاش طويل، بل إ

وال نرى أي سبب يجعل حماس وغيرها . المصرية بشأن األمن، وعلى الرغم من ذلك وقعنا عليها
نود أن نذكر أنه يفترض أن هناك فيتو ": لوقا ."فالقانون هو القانون وليس محاصصات.. ترفض التوقيع

وعليه فإن على الجميع، وفي مقدمتهم حماس، أن يتحدوا هذا الفيتو ويخطو كما .. ى المصالحةأميركيا عل
ولنترك .. وأنا واثق من أن النيات هي األساس.. خطت فتح، ويوقعوا على الورقة المصرية كما هي

  ."أخالقيات االنقسام خلفنا بكل مظاهرها
 هو 2005 لعام 8 الخدمة في قوى األمن رقم إن قانون": قال مصدر أمني رفيع في السلطةإلى ذلك 

الذي يحدد عدد األجهزة األمنية ومرجعياتها وينظم عملها، وأن إعادة بناء األجهزة األمنية، يقصد بها في 
قطاع غزة فقط، حيث وقع االنقالب وما رافقه من تدمير للمنشآت وتسريح لمنتسبي المؤسسة األمنية 

  .»"رائيلي لما تبقى من مقار األجهزة األمنيةالشرعية، وما تبعه من تدمير إس
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إعادة هيكلة األجهزة األمنية ستتم وفق " نسخة منه، أن "الشرق األوسط"وأضاف المصدر في بيان تلقت 
قانون الخدمة في قوى األمن بعد إعادة بنائها في قطاع غزة، بعيدا عن السياسة والمحاصصة، فهو أمن 

أن ما يسمى بقوى "وأكد المصدر . »نية أحد الرموز الوطنية والسياديةكل الفلسطينيين، والمؤسسة األم
األمن والحماية غير منصوص عليها في القانون، وليست جزءا من المؤسسة األمنية، وهذا يعني أنها 

وأشار إلى أن الرئيس محمود . "وغيرها من التشكيالت التي لم ترد في القانون ليست نظامية أو قانونية
باره القائد األعلى هو مرجعية األمن، وأن األمن ال يسير إال بقانون واحد ومرجعية واحدة عباس باعت
  .وقيادة واحدة

 أن أطرافا فلسطينية اقترحت على الحركتين عددا من الصيغ التوفيقية كمخرج "الشرق األوسط"وعلمت 
 ومن هذه الصيغ، أن ،"منيةالشراكة األ"مقبول للخالف حول الملف األمني، ال سيما فيما يتعلق بقضية 

تدمج عناصر األجهزة األمنية التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة حماس على غزة مع عناصر 
أجهزة أمن حماس، مع بقاء تركيبة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية على حالها، على أن يبت في 

  .ورقة المصريةكل القضايا الخالفية في المجال األمني حسب ما نصت عليه ال
مـصادر مطلعـة علـى مجريـات الحـوار          من غزة أن     8/11/2010قدس برس،    وكالة وجاء في 

اللجنـة  "النقاب عن أن خالفات متوقعة ستواجه حركتي فتح وحماس بـشأن تـشكيل              كشفت  الفلسطيني،  
إن ": "قدس برس "لة  وقالت المصادر لوكا   . ، عندما تعقدان اجتماعاً ثنائياً الثالثاء في دمشق       "األمنية العليا 

الخالفات ستتركز حول تشكيل اللجنة األمنية العليا، التي ستتولى مهمة إدارة األجهزة األمنية في الفتـرة                
أن الملف األمني يعد شائكاً ومعقـداً، خاصـة عنـد           : "وأضافت ".التي تلي المصالحة وتسبق االنتخابات    

تسبيها، وشكلها، إلى جانب الوضـع المـستقبلي   الحديث عن تفاصيل عملية إعداد أجهزة األمن، وعدد من        
  ".لألجهزة األمنية في قطاع غزة

  
  السلطة تدين التوسع االستيطاني الجديد بالقدس وتستبعد استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو .2

السلطة الوطنية الفلـسطينية دانـت بـشدة التوسـع           أن   وكاالت 9/11/2010ابو ظبي،   .االتحاد ذكرت
لجديد في القدس الشرقية، محملة الحكومة اإلسرائيلية المـسؤولية المباشـرة عـن انهيـار               االستيطاني ا 

  .المفاوضات التي استبعدت استئنافها في عهد نتنياهو
ندين بشدة قرار الحكومـة     “وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات           

  .”حدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية و1300اإلسرائيلية اإلعالن عن بناء نحو 
كنا نأمل في أن يذهب نتنياهو إلى الواليات المتحدة لإلعالن عن وقف النشاطات االسـتيطانية               “وأضاف  

من أجل استئناف المفاوضات المباشرة، إال أنه واضح أن نتنياهو مصمم على تدمير هـذه المفاوضـات                 
ني الجديد أثناء وجوده فيها، وهو بذلك يغلق كل األبـواب أمـام             حيث إنه تم اإلعالن عن البناء االستيطا      

  .”المفاوضات ويتحمل المسؤولية المباشرة عن انهيارها
ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن إمكانية استئناف مفاوضات               

إن “وقال إلذاعـة فلـسطين       .”مستحيلة“ة نتنياهو   السالم المباشرة مع الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاس      
تريد مفاوضات فقط لممارسة سياستها االحتاللية، وبالتالي إجهاض أي تسوية سياسية تؤدي إلى             “إسرائيل  

تريد هذه الحكومة أن تلعب بمصير المنطقة، وهذا فعليا ما يشهد عليه            “وأضاف   .”إقامة الدولة الفلسطينية  
 يمكن الحديث عن حل أو تسوية سياسية أو تقدم أو أي مفاوضات فـي ظـل هـذه                   العالم اليوم، لذلك ال   
إن مواصلة الحكومة اإلسرائيلية إقرار خطط استيطانية يؤكد        “وتابع عبد ربه قائالً      .”السياسة اإلسرائيلية 

أن إمكانية استئناف العملية السياسية، وليس فقط مجرد المفاوضات، هي إمكانيـة مـستحيلة مـع هـذه                  
تريد هذه الحكومة المفاوضات فقط كغطاء لالنتهاكـات التـي          “وخلص إلى القول     .”حكومة اإلسرائيلية ال
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ترتكبها على األرض وسياستها التي تستهدف تقويض أي جهود دولية من أجل الوصول إلى تسوية عادلة           
  .”1967تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 

مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن القدس من 9/11/2010، نباءوكالة رويترز لألوأضافت 
استبعد اي عودة للمفاوضات طالما استمرت اسرائيل في البناء بالمستوطنات وطالب الواليات المتحدة 

  .بالضغط على اسرائيل حتى يتسنى ان تبدأ المحادثات من جديد
وانه لن تكون هناك عودة ... ضع العقبات وقال نبيل ابو ردينة لرويترز ان اسرائيل تواصل و

  .للمفاوضات بينما تتابع اسرائيل انشطة االستيطان
. واضاف ان نتنياهو يعطي اشارة لالمريكيين بأن اسرائيل لن توافق على تعليق البناء في المستوطنات

ة السالم وانه لن وقال ان الفلسطينيين طالبوا بأن تتخذ االدارة االمريكية خطوات عملية الستئناف عملي
  .تكون هناك اتفاقية سالم بدون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية

  
  هنية يعين عيسى النشار مستشاراً خاصاً له .3

تعيين المهندس عيسى النشار ,  قرر رئيس الوزراء في حكومة غزة إسماعيل هنية اليوم اإلثنين: غزة
  .مستشاراً خاصاً في ديوان رئاسة الوزراء,  لمدينة رفحالرئيس السابق المجلس البلدي

حيث أعرب هنية عن تقديره للجهود الذي بذلها النشار أثناء ترأسه , جاء ذلك خالل لقاء جمع اإلثنين
المجلس البلدي في السنوات الماضية والتي كانت من أفضل السنوات التي تمر على المدينة رغم الحصار 

  .وقلة اإلمكانيات
من مكانته وتاريخه الطويل وخبراته العظيمة في الحياة السياسية " ل إن قرار تعيين النشار نابع وقا

  ".، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة "والفكر
بدوره؛ أعرب المستشار النشار عن شكره لرئيس الوزراء، معبراً عن سعادته بالثقة العالية التي منح 

ينه على المهمة الجديدة والتي من المقرر أن يبدأ فيها بعد عيد األضحى المبارك إياها، آمالً من اهللا أن يع
  .مباشرة

  9/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  مواصلة االستيطان" إسرائيل"لب األميركيين االعتراف بدولة فلسطينية في حال اختارت سنط: عريقات .4
ن الدكتور صائب عريقات، في حديث إلى قال كبير المفاوضين الفلسطينيي:  اسعد تلحمي-الناصرة 

اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية أمس وقبل النشر عن العطاءات، إنه في حال اختارت إسرائيل مواصلة 
البناء االستيطاني وفضلته على السالم فإن الفلسطينيين سيطالبون األميركيين باالعتراف بدولة فلسطينية 

وفي حال لم يستطع األميركيون فعل ذلك «انب إسرائيل،  تعيش بسالم وأمن إلى ج1967في حدود 
صحيح أن المجلس ال يستطيع االعتراف «: وأضاف مستدركاً. »فربما نتوجه إلى مجلس األمن الدولي

بنا كدولة لكن الدول األعضاء دائمة العضوية في المجلس ستؤيد الطلب وباستطاعتها أن تدعو دوالً 
خيار ثالث هو التوجه إلى الجمعية العمومية التي تملك «ولفت الى » نيةأخرى إلى االعتراف بدولة فلسطي

  .»صالحية االعتراف بنا كدولة، وهناك خيارات اخرى
لم تعد قائمة اليوم بعد « في أعقاب اتفاقات اوسلو 1993وأضاف أن السلطة الفلسطينية التي أقيمت عام 

اإلسرائيليون «: زاد. »دية والسياسية واألمنيةان جردتها إسرائيل من صالحياتها القانونية واالقتصا
موجودون داخل مدننا لكنهم مخطئون إذا ظنوا أن لهم كل الصالحيات من دون واجبات ومسؤولية 

  . »تترتب على أية دولة احتالل
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واعتبر .»ال أقول إن إسرائيل تعمدت تفكيك السلطة الفلسطينية، لكنها عملياً فككتها«: وتابع مستدركاً

  . قات أن الفلسطينيين أخطأوا حين اعترفوا بإسرائيل من دون تحديد حدود هذه الدولةعري
  9/11/2010الحياة، لندن، 

  
  خالف عبد ربه مع قطر لم يمكنه من مرافقه عباس للدوحة": القدس العربي" .5

طينية ان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـس         ' القدس العربي 'علمت  : أشرف الهور  -غزة  
ياسر عبد ربه الذي رافق الرئيس محمود عباس في جولته األخيرة التي شملت أربعة بلدان خليجية، لـم                  
يكن ضمن الوفد الرئاسي الذي حط في مطار الدوحة آخر محطات الزيارة، بسبب الخالف القـديم بـين                  

 لـم يـستقل طـائرة       ان عبد ربه  ' القدس العربي 'وقال مصدر مطلع لـ     . عبد ربه والمسؤولين القطريين   
الرئيس عباس التي أقلت الوفد الرئاسي الفلسطيني من مطار أبو ظبي، المحطة قبل األخيرة في الجولـة                 
الخليجية إلى مطار الدوحة، رغم أنه رافق الرئيس عباس في زيارته لكـل مـن الكويـت والبحـرين                   

يس عباس في هذه الزيـارة،      ولم يكشف المصدر المطلع عن سبب عدم مرافقة عبد ربه للرئ          . واإلمارات
سواء كان سببها رفض استقباله من قبل قطر، أو عدم رغبة عبد ربه في لقاء المسؤولين القطريين وعلى                  
رأسهم أمير البالد حمد بن خليفة آل ثاني، الذين ال يرتبط معهم بعالقات حسنة، بسبب مهاجمته لهم فـي                   

  .االعالم بشكل مباشر
  9/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  هيكلة األجهزة االمنية وفق القانون وليس المحاصصة مع حماس: الضميري .6

قال عدنان الضميري الناطق بلسان قوى األمن الفلسطينية في الضفة الغربية : جمال جمال-القدس المحتلة
 هو الذي يحدد عدد االجهزة االمنية ومرجعياتها 2005 للعام 8ان قانون الخدمة في قوى األمن رقم "
وما " االنقالب"ينظم عملها ، وان اعادة بناء االجهزة االمنية يقصد به في قطاع غزة فقط حيث وقع و

رافقه من تدمير للمنشآت وتسريح لمنتسبي المؤسسة االمنية الشرعية وما تبعه من تدمير اسرائيلي لما 
  .تبقى من مقار االجهزة االمنية

 وفق قانون الخدمة في قوى األمن بعد اعادة بنائها في اعادة هيكلة االجهزة االمنية ستتم"وأضاف أن 
قطاع غزة ، بعيدا عن السياسة والمحاصصة فهو أمن كل الفلسطينيين والمؤسسة االمنية احدى الرموز 

إن ما يسمى بقوة االمن والحماية غير منصوص عليها في القانون وليست "وقال ". الوطنية والسيادية
وهذا يعني انها وغيرها من التشكيالت التي لم ترد في القانون ليست نظامية جزء من المؤسسة االمنية ، 

وأشار الى ان القائد االعلى الرئيس محمود عباس هو مرجعية االمن ، وان االمن ال يسير ". او قانونية
يأتي ذلك عشية بحث حركتي حماس وفتح في المصالحة . اال بقانون واحد ومرجعية واحدة وقيادة واحدة

  .صالح وهيكلة األجهزة األمنية في الضفة والقطاع وا
بدوره أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة عماد نوفل أن 

في الوقت "األجهزة األمنية في الضفة الغربية ال زالت ترتكب الحماقات التي تعكر أجواء المصالحة فقال 
ديث عن المصالحة وعن قرب االنتهاء من الملف األخير فيها إال أن األجهزة األمنية الذي يتزايد فيه الح

في الضفة الغربية ما زالت تمارس سياسات هي أبعد ما تكون عن توفير أجواء لهذه المصالحة فما زالت 
تعتقل وتمارس قمع الحريات وتقوم بفصل الموظفين على خلفية االنتماء السياسي بصور وأشكال 

  ".لفةمخت
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وشدد نوفل على أن األجهزة تتدخل بصورة مباشرة في التوظيف والفصل وتطمح إلى تشكيل المؤسسات 

  . الحكومية بلون واحد عبر التوظيف والفصل غير القانوني
  9/11/2010الدستور، عمان، 

  
  السلطة تشتكي من زيارات الشاباك ألعضاء بحماس والجهاد في بيوتهم: "هآرتس" .7

اإلسرائيلية صباح اليوم الثالثاء أن مصادر رفيعة المستوى في         " هآرتس" زعمت صحيفة    : ةالقدس المحتل 
السلطة الوطنية الفلسطينية اشتكت لجهات أمنية إسرائيلية أن أعضاء من الشاباك اإلسرائيلي اجتمعوا مع              

  .مسؤولين من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في بيوتهم
، ألن زيارته ألعضاء من     " آفي مزراحي " من قائد المنطقة الوسطى      وذكرت الصحيفة أن السلطة اشتكت    

حركتي الجهاد وحماس يحرج موقف السلطة خاصة عندما تكون في متصف الليل ويسمح لهم بالـدخول                
  .، وعدم معرفة الغرض من تلك االجتماعات"حول فنجان من القهوة"والتحاور 

ر االسرى السابق في حكومة حماس وصـفي قبهـا          وأعلنت الصحيفة أن الشاباك اجتمع مع كل من وزي        
والمحامي فاضل بشناق، الذي يمثل حركة حماس، في بيوتهم، مشيرة إلى أن عدنان خضر العضو فـي                 
الجهاد اإلسالمي كان متواجدا في أحد االجتماعات، مستغربة من أنه لم يلق القبض عليهم ، رغم أنهـم                  

  .على قائمة المطلوبين إلسرائيل
حيفة أن االجتماعات لم تكن لها صلة باألمن بقدر ما كانت لتبادل وجهات النظر حول فرص                وادعت الص 

من جانبـه   .نجاح محادثات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين واحتمال وجود اتفاق سالم مع إسرائيل           
  .رفض الشاباك اإلسرائيلي التعليق على التقرير

 9/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ادات إلحياء ذكرى رحيل عرفات وسط خشية من إقدام حماس على منع تنظيم االحتفال استعد .8
 إلحياء الفلسطينية وخاصة بالضفة الغربية األراضيتجري االستعدادات في  : وليد عوض-رام اهللا 

  .الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات
ي شعبي في مقر المقاطعة برام اهللا الخميس القادم الحياء وتتواصل التحضيرات لعقد مهرجان جماهير

ذكرى عرفات بالقرب من ضريحه وبجوار مكتبه في مقر الرئاسة الفلسطينية الذي حاصرته قوات 
االحتالل االسرائيلي لسنوات قبل ان يغادره عرفات متوجها لباريس للعالج الطبي قبل ان يعود لرام اهللا 

  . في فرنساجثة بعد ان وافته المنية
واكدت مصادر فلسطينية االثنين بأنه تم تشكيل لجان من كافة القطاعات للمشاركة في المهرجان الذي 
سيجرى على أرض المقاطعة في مدينة رام اهللا يوم الخميس المقبل، مشيرة الى أن هناك عشرات 

لمشاركة في احياء ذكرى الحافالت ستنقل المواطنين من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية لرام اهللا ل
  .عرفات

ناصر القدوة، عن جائزة ياسر عرفات . ومن جهته أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات د
  .لإلبداع التي ستكون أبرز فعاليات إحياء الذكرى السادسة لرحيله

ي في وقال القدوة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابا خالل التجمع الجماهيري المركز
  .المقاطعة، كما ستكون هناك مسيرات للشموع واألطفال

ومن جهته نفى إيهاب الغصين الناطق بإسم وزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة بغزة أن تكون هيئة 
العمل الوطني تقدمت بأي طلب إلقامة مهرجان مركزي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة إلحياء ذكرى 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1963:         العدد       9/11/2010 الثالثاء :التاريخ

، في إشارة من حكومة حماس الى نيتها ' هيئة العمل الوطني جهة غير رسمية 'استشهاد عرفات، قائالً 
  .حظر اي نشاطات في محافظات القطاع إلحياء ذكرى عرفات

لكل حادث 'وفي رده على سؤال حول إذا ما تقدمت فتح بطلب إلقامة مهرجان جماهيري قال الغصين 
وكان مسلحون تابعون لحكومة وحركة حماس .'احديث، حيث ال يمكننا أن نحكم على األمور قبل أن نراه

، إحياء لذكرى رحيل عرفات 2007 من نوفمبر 11قد هاجموا مهرجانا جماهيريا أقامته حركة فتح في 
  . مواطنا بينما أصيب العشرات بجراح مختلفة11وراح ضحية الهجوم 

  9/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تحذر من حرب عقائدية "أوقاف غزة" .9
حذرت لجنة القدس بوزارة األوقاف في غزة من وقوع حرب عقائدية إزاء إعالن الحكومة : غزة

الذي ينص على أن يتم تخفيض عدد السكان الفلسطينيين » 2020القدس «اإلسرائيلية مجدداً عن مشروع 
 لبدء مرحلة جديدة 2020 على مخطط 2009وكانت إسرائيل صادقت في يونيو . 20%إلى ما نسبته 

  . يد مدينة القدس المحتلة بهدف تحويلها إلى مدينة يهوديةبتهو
وأوضحت اللجنة في بيانٍ لها أمس أن القرار يهدف لتهويد القدس ومسح الوجود المقدسي وإفراغ 

  . المواطنين المقدسيين من أهلها بشتى الوسائل والسبل المتاحة
مس المقدسات اإلسالمية والمعالم  يعني من ورائه االحتالل إلى ط2020إن قرار القدس «: وأضافت

األثرية المحيطة بالمسجد األقصى طمعا في االستيالء عليها وهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم 
  . »على أنقاضه

  9/11/2010العرب، الدوحة، 
  

   تدعو نجاد إلى زيارة غزةفي غزةالحكومة  .10
فـي غـزة، لزيـارة      "من الحكومة الفلسطينية    تلقى الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد دعوةً        : طهران

القطاع المحاصر أسوةً بالجنوب اللبناني، كي يسهم في تعزيز صمود أهلها وثباتهم على أرضهم، وفقـاً                
ندعو الـرئيس   "اإليرانية التي نقلت عن وكيل وزارة الخارجية الدكتور أحمد يوسف قوله            " فارس"لوكالة  

  " .ن أن زيارة كهذه ستكون لها أهمية بالغةنجاد لزيارة القطاع، ونحن على يقي
  9/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  لن يحل كل عقد الملف األمنيو .. لحلول ترضي جميع األطرافسيؤسسلقاء دمشق : حمدان .11

لن يحل كل العقد في "الثالثاء يوم أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، أن لقاء دمشق : بيروت
لق بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، ولكنه سيؤسس لحلول ترضي الشعب الفلسطيني الملف األمني المتع

  ".في هذا السياق
في لقاء الغد ستسعى حماس لتقديم : "الفضائية، مساء االثنين" القدس"وقال حمدان، في تصريحات لقناة 

 جميع األطراف مقاربة حول هذا الملف، وال اعتقد أنها ستحل كل العقد، ولكنها ستؤسس لحل يرضي 
من بعض مطالب حماس في لقاء دمشق، تشكيل لجنة عليا تكون معنية : "وأضاف ".والشعب الفلسطيني

بموضوع السياسيات ومتابعة المجريات على األرض، فهي مهمة لضبط كافة األمور من جميع 
أوامرها من  األطراف، باإلضافة إلى إصالح األجهزة األمنية، حيث أن تلك األجهزة يجب أن تتلقى 

نحن نريد أجهزة تعمل وفق القانون وتخضع له، : "، مستدركاً"الحكومة، فهي المسؤولة عن تلك األجهزة
  ".ال أن يكون لها قانون وفق أهوائها
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على أن المصالحة تعني الخروج من التبعية لالحتالل، وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة حمدان وشدد 
فشلت وأن األوانة لتحمل تبعات الخيار " أوسلو"ني، فقد ثبت أن تجربة الضغوط، وتصحيح المسار الوط

وبين أن عقيدة األجهزة األمنية في غزة هي مواجهة ومحاربة العمالء ال  .الصحيح هو المقاومة
  .المقاومة، وهذا المنطق يجب أن يكون في الضفة باإلضافة إلى توفير غطاء للمقاومة

  8/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
    

  توتر بين فتح والجهاد بعد خطاب شلح في دمشق": الشرق األوسط" .12
دخلت العالقة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وحركة الجهاد : كفاح زبون - رام اهللا

اإلسالمي من جهة ثانية، مرحلة جديدة من التوتر الذي صاحبه تبادل لالتهامات القاسية، بعد خطاب ألقاه 
عة الماضي أمين عام حركة الجهاد رمضان شلح، في دمشق، هاجم فيه الشرعية الفلسطينية وطلب الجم

  .أن يجلس في بيته إذا لم يتبن خيار المقاومة) أبو مازن(من الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وحدة، وردت فتح بقسوة على شلح متهمة إياه بالسعي إلثبات الوالءات على حساب القضية الفلسطينية وال

  ."من بيته من زجاج ال يرمي الناس بالحجارة"وعقبت الجهاد بالقول إن 
وزاد من التوتر اعتقال السلطة أحد أبرز القياديين السياسيين للحركة في الضفة، وإدانة الجهاد لما وصفته 

بيوت بالنهج القمعي الذي تمارسه أجهزة السلطة األمنية في حق أبناء الشعب الفلسطيني من اقتحام "
بوقف سياسة "وطالبت الحركة في بيان لها . "المواطنين اآلمنين واعتقالهم واستدعائهم دون وجه حق

  .، محذرة من التداعيات الخطيرة الستمرارها"االعتقال السياسي
 عاما، في مدينة رام اهللا، 50واتهمت الجهاد جهاز المخابرات الفلسطيني باعتقال عبد الحكيم مسالمة، 

كما قالت الجهاد إن جهاز المخابرات . قه قوات االحتالل منذ ما يزيد على خمسة أعوامالذي تالح
  .استدعى أيضا زوجة مسالمة للتحقيق

إن السلطة تنتهج نهجا خطيرا في الضفة ": "الشرق األوسط"وقال داوود شهاب، أحد قيادي الجهاد لـ
. "خراس كل األصوات المعارضةيسعى من جهة لضرب المقاومة، ومن جهة أخرى لقمع الحريات وإ

. وهاجم شهاب ما وصفه باستهداف مزدوج يطال عناصر الجهاد في الضفة، تحت عنوان التنسيق األمني
 ."يحدث بينما لدى الجهاد موقف واضح بعدم التجريح في أي أحد وعدم مواجهة أحد"وقال إن ذلك 

ات األمنية للقيادات السياسية وطالب شهاب بإطالق سراح جميع معتقلي الجهاد، ووقف المالحق
: وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف .والطالبية، متهما هذه األجهزة بعدم االمتثال للقرارات السياسية

إن ذكرى استشهاد قائد عظيم مثل فتحي الشقاقي يجب أن تكون مناسبة للوحدة الوطنية، ال أن تتحول "
رتباطات على حساب الوحدة الوطنية، والتشكيك في شرعية إلى منبر للردح وإثبات للوالءات وإظهار اال

  ."التمثيل الفلسطيني
  9/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   أوضاع الفلسطينيين في العراق ويستعرض العراقي في بيروتالسفيروفد من حماس يزور  .13

، حيث ترأس قام وفد قيادي في حركة حماس بزيارة السفير العراقي في بيروت عمر البرزنجي: بيروت
الوفد مسؤول شؤون الالجئين في الحركة ياسر عزام يرافقه عدد من المسؤولين في الحركة في العاصمة 

وعرض عزام أمام السفير العراقي واقع أهلنا الفلسطينيين في العراق والحال الذي وصلوا إليه  .اللبنانية
ي العراق بحاجة إلى حل والدفع باتجاه من تهجير وتشتيت ومعاناة، وأن مشكلة الالجئين الفلسطينيين ف

عدم تهجير القسم المتبقي منهم وإبقائهم في العراق وتوفير سبل استقرارهم وأمنهم لحين عودتهم بكرامة 
  .إلى فلسطين
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وقد رّحب السفير العراقي بوفد الحركة مؤكداً دعم بالده وشعبه للقضية الفلسطينية وعدالتها وحقوق 
اً حق العودة لالجئين، معرباً عن أمله في التوصل قريباً إلى الوحدة الشعب الفلسطيني وخصوص

  .الفلسطينية لما فيه خير للقضية وللشعب ويصّد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
وأكّد عزام أن سياسة حركة حماس وتوجهاتها ترتكز على خدمة قضايا وثوابت الشعب الفلسطيني 

وأيضاً تؤكد الحركة دعمها الستقرار الدول العربية واإلسالمية والدفاع عن حقوقه وعدم التفريط بها، 
  .وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

  8/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حملة القناة العاشرة اإلسرائيلية ضد قريع عارية عن الصحة  :"مركزية فتح" .14
 األكاذيبرفضها القاطع لحملة ' فتح'يني أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسط: رام اهللا

والتلفيقات المكشوفة التي تقوم بها جهات إسرائيلية والتي كان آخرها التقرير الذي بثته القناة العاشرة 
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "أبو عالء" والذي استهدف القائد الفتحاوي أحمد قريع اإلسرائيلية

  .هذه الحملة عارية عن الصحة جملة وتفصيالإن : الفلسطينية، وقالت
 المكشوفة التي تستهدف كسر إرادة اإلسرائيليةوأدانت اللجنة في بيان لها، اليوم االثنين، المحاوالت 

 ومخططاته التوسعية، وأنها ترى في هذا التوقيت اإلسرائيليشعبنا وصموده وتماسكه في وجه االحتالل 
كل خاص موقف القيادة الفلسطينية الصلب الذي يعبر عنه بإخالص بالذات مخططا مشبوها يستهدف بش

 والمتمسك بثبات بحق اإلسرائيليةالسيد الرئيس محمود عباس، هذا الموقف الرافض لالمالءات والشروط 
  .شعبنا بالحرية واالستقالل

التنصل من االتفاقيات  اليمينية بقيادة نتنياهو ليبرمان والتي تحاول اإلسرائيليةوأكدت اللجنة أن الحكومة 
المبرمة ومن استحقاقات والتزامات عملية السالم، والتي تعاني من العزلة الدولية، تحاول اليوم من خالل 
حملة األكاذيب تصدير أزمتها مع المجتمع الدولي إلى الساحة الفلسطينية في محاولة يائسة منها 

  .الستهداف الموقف الفلسطيني الثابت
  9/11/2010، )وفا(لمعلومات الفلسطينية، وكالة األنباء وا

  
  ويمدد اعتقال زوجة آخر لثالثة أشهر..  حماس رغم تدهور حالتهمناالحتالل يمنع زيارة قيادي  .15

قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفضت السماح :  رام اهللا-طولكرم 
ير رأفت ناصيف، الذي يواصل إضرابه عن الطعام ، األس"حماس"لمحاميها بزيارة القيادي في حركة 
قدس "، في بيان مكتوب وصل "لجنة األسير الفلسطيني"وذكرت  .بسبب إجراءات إدارة السجون بحقه

نسخة منه، أن األسير ناصيف قرر اإلضراب بسبب معاملته واحتجازه في سجن مجدو وحرمانه " برس
  ". أسير إداري"من حقوقه كـ 

 الشديد على حياته بسبب إصراره على اإلضراب، وطالبت منظمة الصليب األحمر وأعربت عن قلقها
بزيارته فوراً، ومتابعة حالته بعد منع محاميها من زيارته، محملة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة 

  .عن حياته
) محاكمةدون تهمة أو " (االعتقال اإلداري"مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فترة من جهة ثانية 

لألسيرة منتهى الطويل، زوجة القيادي في حركة حماس، لمدة ثالثة شهور أخرى، وذلك حتى الثامن من 
  .القادم) فبراير(شباط 

 9/11/2010قدس برس، 
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   غزة من حماس ونطالب الدول التي أدانتنا باالعتذارحربمن ضحايا % "50:نتنياهو .16
أمام الجمعية العامة لالتحادات , بنيامين نتنياهو اإلثنينصاحب خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي : القدس

, عدة هتافات مناهضة إلسرائيل وتصرفات نتنياهو في األراضي الفلسطينية, اليهودية في أميركا الشمالية
  .األمر الذي أدى إلى مقاطعة خطابه ألكثر من أربعة مرات
فإن نتنياهو قد إنجرح جراء الهتافات , خبرووفقاً لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي نشرت تفاصيل ال

حيث بدأ نتنياهو خطابه بالتحذير من النووي اإليراني األمر , الفردية التي أطلقها مواطنون أمريكيون
  .الذي دفع امرأة برفع يافطة مناهضة للتصرفات اإلسرائيلية

إيران عسكرياً إليقاف وفي سياق كلمته كرر نتنياهو دعوته إلى الواليات المتحدة من أجل تهديد 
إن على حلفاء " وأضاف نتنياهو , برنامجها النووي الذي تعتبره إسرائيل خطراً حقيقياًَ يهدد وجودها
  ".إسرائيل أن يهددوا إيران بشكل رسمي لكي توقف برنامجها النووي 

ا على قطاع وتطرق نتنياهو إلى تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون والذي أدن إسرائيل في حربه
وهذا دليل , مؤخراً إعترفت حماس بأن الحرب على غزة أوقعت العشرات من المسلحين" قائالً .. غزة

مطالباً كافة الدول التي أدانت إسرائيل إلى اإلعتذار , "على أن عمليتنا العسكرية كانت تستهدف المسلحين 
.  

بشعارات ضد إسرائيل وجرائمها في وخالل حديثه عن غزة هتف احد المناصرين للقضية الفلسطينية 
  .األمر الذي دعا حراس األمن إلى طرده خارج المؤتمر, القطاع

نحن مستعدون لإلعتراف بدولة فلسطينية كدولة للشعب " وفيما يخص عملية السالم قال نتنياهو 
  ".لكننا نتوقع منهم أن يعترفوا بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي , الفلسطيني

 بالدعوات الفلسطينية التي يعتبرها شروط مسبقة في مسألة إيقاف أعمال البناء في وندد نتنياهو
ومن الواضح أن حلفاء إسرائيل وأبرزهم الواليات , "إسرائيل لن تقبل باإلمالءات" قائالً .. " المستوطنات

  .المتحدة لن تسمح ألحد أن يملي شروطه على إسرائيل
  9/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   خطة انسحاب اسرائيلي من قرية الغجرالمتحدةنياهو يقدم لالمم نت .17

افادت التقارير الواردة من اسرائيل بأن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو سيقدم لالمين العام 
لالمم المتحدة بان كي مون خطة يعرض فيها خطة االنسحاب االسرائيلي من القسم الشمالي لقرية الغجر 

 ولم 2006تموز / ة للبنان وسورية واسرائيل، والتي احتلتها اسرائيل بالكامل في حرب يوليوالحدودي
  .تنسحب من شطرها الشمالي منذ ذلك الحين

واشارت المعلومات الى ان اسرائيل تنوي االنسحاب من الجزء الشمالي الواقع ضمن االراضي اللبنانية 
  ).يونيفيل( لبنان وتسليمه الى القوات الدولية العاملة في جنوب

وصدرت هذه المعلومات بعد وقت قليل من اعالن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خالل 
انسحاب إسرائيل من القسم الشمالي "مؤتمر صحفي عقده نظيره األلماني جيدو فيسترفيله في القدس ان 

ة بل بالتنسيق فقط مع األمم من الغجر سيكون من طرف واحد من دون اتفاق مع الحكومة اللبناني
  ".باحباط محاوالت سابقة لالنسحاب باالتفاق مع السلطات اللبنانية"، متهما حزب اهللا "المتحدة

االتفاق بين إسرائيل واألمم المتحدة سيبحث في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "واضاف ليبرمان ان 
  . الزيارة للواليات المتحدة التي بدأها االحدمن" للشؤون السياسية واألمنية يعقد بعد عودة نتنياهو
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وتجدر االشارة الى ان قوات اليونيفيل تطالب اسرائيل باالنسحاب من الشطر الشمالي للقرية تنفيذا لقرار 
 الذي وضع حدا للعمليات العسكرية بين اسرائيل وحزب اهللا صيف عام 1701مجلس االمن الدولي رقم 

2006.  
  9/11/2010، )بي بي سي(طانية هيئة اإلذاعة البري

  
   "خطأ تاريخي" الفلسطينية قبل االمن الدولةبحث حدود : ليبرمان .18

 اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان ان اسرائيل سترتكب : رويترز–  أ ف ب-القدس 
  . الترتيبات األمنيةإن وافقت على بحث حدود الدولة الفلسطينية المقبلة قبل تسوية مسألة» خطأ تاريخياً«

سيكون خطأ مأسوياً تاريخياً واستراتيجياً التحدث عن الحدود «وقال ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي 
  .»قبل انهاء المحادثات حول األمن

الفلسطينية، مع -وتتزامن تصريحات وزير الخارجية، الذي ال يشارك في مفاوضات السالم اإلسرائيلية
 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو الى الواليات المتحدة إلجراء محادثات مع زيارة يقوم بها رئيس

  .اإلدارة األميركية حول هذا الملف
  9/11/2010، الحياة، لندن

  
  " أرئيل" وحدة سكنية في مستوطنة 800 لبناءمخطط ": إسرائيل" .19

" أرئيل" جديد غرب مستوطنة أفادت تقارير إسرائيلية أنه بدأ قبل شهر التخطيط لبناء حي استيطاني
وعلم أنه ال ينقص عملية البدء في البناء سوى مصادقة ما يسمى .  وحدة سكنية800يشتمل على بناء 

  . ، والتي تؤيد المبادرة االستيطانية"أرئيل"التابعة لبلدية " لجنة التخطيط والبناء"بـ
ت، وأن استكمال بناء المخطط يعني وعلم أن المساحة التي يجري التخطيط للبناء فيها محاذية لسلفي

  . محاصرة سلفيت من جهتين
وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن األرض المنوي البناء عليها مقسومة إلى قسمين، األول مسجل بملكية 

وبناء عليه فإن . ، في حين أن القسم الثاني مسجل بملكية خاصة لرجل األعمال أفراهام شماي"الدولة"
ني في القسم الثاني ال يتطلب مصادقة وزارة األمن من أجل البندء بالبناء، بل تكفي البناء االستيطا

  . مصادقة لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية المستوطنة
، رون نحمان، إنه ضروري لتطوير "أرئيل"وفي حديثه عن المخطط، قال رئيس بلدية مستوطنة 

بناء في المنطقة الصناعية غرب المستوطنة وأن المصانع بدأت المستوطنة، مشيرا إلى تجدد عملية ال
  . تظهر على وجه األرض

 وحدة سكنية 100، حيث بدأ بناء نحو "موريا"كما أشار إلى تجدد البناء االستيطاني في الحي المسمى 
  .  وحدة سكنية أخرى195إلى جانب 

أنها "ستوطنة تزدهر وأن ذلك يعني ونقل عن عضو بلدية المستوطنة، يعكوف عمانوئيل، قوله إن الم
  ". ستظل جزءا من إسرائيل

  9/11/2010، 48موقع عرب
  

  تحقيق المصالحة بين فتح وحماس أمر صعب للغاية: مستشار ايهود باراك .20
 رأى مستشار وزير الجيش اإلسرائيلي للشؤون العربية، دافيد حاخام، أن احتماالت تحقيق :القدس

  ". احتماالت ضئيلة جداً"، هي "فتح"و" حماس"ة بين حركتي المصالحة الوطنية الفلسطيني
إن رئيس السلطة محمود عباس يحاول " وقال حاخام، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، االثنين 

صرف أنظار الرأي العام الفلسطيني عن العقبات التي تعترض المسيرة السياسية، وخلق مظهر من 
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، مشيراً إلى أن احتماالت تحقيق المصالحة "لمصالحة الفلسطينية المفترضةالوحدة من خالل تحقيق ا
  ". ضئيلة جداً"الوطنية 

عدم وجود أي "من جهة أخرى، فقد حمل مستشار باراك على رئيس السلطة الفلسطينية، ذلك لـ 
لى مسألة ، في إشارة إ"مؤشرات تدّل على استعداد الرئيس الفلسطيني للنزول عن الشجرة التي تسلّقها

أعمال البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة الستئناف سير العملية " تجميد"المطالبة بـ 
  .التفاوضية

  9/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  ليبرمان يندد بمقاطعة فنانين يساريين للمستوطنات .21
ني المتطرف يوم االثنين بفنانين  ندد أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية االسرائيلي اليمي: رويترز- القدس

ارهاب "يساريين هددوا بمقاطعة مسرح في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة واتهمهم بممارسة 
  ".ثقافي

وتظهر تصريحات ليبرمان تزايد القلق . وطالب ليبرمان بحرمان الفنانين من التمويل الحكومي
ية في الداخل والخارج بسبب االستيطان اليهودي الذي يعتبره االسرائيلي تجاه اتساع نطاق المقاطعة الثقاف

  .الفلسطينيون عقبة أمام محادثات السالم في الشرق االوسط
ومع االفتتاح المتوقع للمسرح الذي مولته الحكومة مساء يوم االثنين في مستوطنة ارييل الضخمة جدد 

 االولى في أغسطس اب برفض الظهور فنانون يرفضون هذه المستوطنات تهديداتهم التي نشرت للمرة
  .على هذا المسرح

جماعة متطرفة تحاول ممارسة ارهاب "وندد ليبرمان وهو نفسه مستوطن بالمقاطعين ووصفهم بأنهم 
  ".دولة عنصرية"ودعا النهاء دعم الدولة للمنتقدين الذين يتهمون اسرائيل بأنها " ثقافي

  8/11/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

   مواجهة حاالت الطوارئعلىدرب  يتنتنياهو .22
ال تقتصر عملية رفع مستوى الجهوزية على الجيش والجمهور في إسرائيل، بل تشمل أيضاً القيادة 
السياسية العليا؛ إذ تدرب سلطة الطوارئ القومية في إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مرة كل 

مل مع الحاالت الحربية أو الكوارث التي يسقط فيها ثالثة أشهر، لتحسين مستوى استعداداته في التعا
ويأتي هذا التوجه بعد انتقادات وجهت إلى أداء رؤساء . الكثير من اإلصابات في صفوف اإلسرائيليين

الحكومات في المناورات القومية وأسلوب اتخاذهم للقرارات، األمر الذي دفع هيئة الطوارئ القومية إلى 
ج الغرفة البيضاوية للرئيس األميركي باراك أوباما الذي يتدرب عليه مرة كل بناء نموذج مشابه لنموذ

  .شهر
رئيس الحكومة سيجري «وأكد رئيس هيئة الطوارئ القومية، العميد في االحتياط زئيف تسوق رام، أن 
الحرب «، مشيراً إلى أن »تدريبات على صناعة القرارات وإعطاء توجيهات للمجلس الوزاري المصغر

ريو سهل، لكن ماذا إذا انقلبت آلية تحمل مواد خطرة بالقرب من منطقة مأهولة، أو تحطمت طائرة سينا
  .» راكب، فوق تل أبيب، وليس بالضرورة من خالل عملية إرهابية؟400على متنها نحو 

  9/11/2010، االخبار، بيروت
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  مواجهة ساخنة بين زحالقة وأيالون خالل مؤتمر صحفي .23
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ونائب . رت صباح اليوم بين النائب دمواجهة ساخنة ج

وزير الخارجية االسرائيلية، داني أيالون، وذلك خالل مؤتمر صحفي حضره األثنان تلبية للمركز 
  .االعالمي االجنبي في القدس

ه المواطنون الفلسطينيون خالل المؤتمر استعرض النائب جمال زحالقة التمييز العنصري، الذي يعانو
وقال زحالقة بأن التمييز ليس سياسة فحسب، بل وباألساس نظام حكم خاص , داخل الدولة العبرية

واضاف زحالقة بان التمييز هو في كل مجاالت الحياة . بالعرب، ال يتغير بتغير الحكومات في اسرائيل
لزراعة والصناعة وفرص العمل وغيرها، أما في بال استثناء، في القوانين وفي التعليم والبنى التحتية وا

وعرض . مسألة األرض والتخطيط وبناء الهوية فالتوجه اإلسرائيلي هو العداء وليس التمييز فحسب
من اراضي المواطنين % 75زحالقة مسلسل مصادرة األراضي الذي وصل الى مصادرة أكثر من 

الرض تصادر من العرب وتنقل لليهود، ثم تدعي ا: العرب، واشار الى ان المصادرة تجري باتجاه واحد
الديمقراطية "اسرائيل الديمقراطية، وتطلب من العرب ان يحمدوا ربهم انهم ينعمون بما يسمى 

ال يعقل ان أن يأخذو ارضنا ويمننونا بحرية التعبير، معادلة األرض مقابل الكالم مرفوضة ". اإلسرائيلية
  ".جملة وتفصيالً

داني ايالون بأن اسرائيل أقيمت للمرة الثانية، فقد كانت قائمة، حسب ادعائه، قبل في مداخلته ادعى 
ال يوجد تمييز ضد العرب، وأغلبيتهم الساحقة : "وواصل أيالون ادعاءاته قائالً! حوالي ثالثة آالف سنة

قد ولم تكن هناك مصادرة ألراضيهم، بالعكس ل. تفضل العيش في اسرائيل على الحياة في دول أخرى
واستمر أيالون على نفس المنوال قائالً بأن برامج التعليم للعرب تشمل ". اعطتهم الدولة اراضي اضافية

يبدو انك ال تعيش في : "فأجابه زحالقة قائالً. دراسة النكبة واشعار محمود درويش والتاريخ الفلسطيني
  ". في الدولة اليهوديةالبالد، أو انك تفترض جهل االعالم االجنبي بواقع المواطنين العرب 

أنا : "وشن أيالون هجوماً على زحالقة متهماً إياه بعدم االعتراف بنظام الدولة اليهودية، فأجابه زحالقة
  ". أعترف بالتهمة

  8/11/2010، 48موقع عرب
  

  "أرئيل" كبار الفنانين اليهود المقاطعين لمستوطنة يعاقباليمين اإلسرائيلي  .24
 ترافقت مع تهديدات وعداء سافر، حاول قادة معسكر اليمين اإلسرائيلي، في حملة هستيرية: تل أبيب

أمس، طرح مشاريع قوانين تؤدي إلى قطع أرزاق الفنانين اليهود الذين قرروا مقاطعة االحتفاالت في 
  .مستوطنة أرئيل في منطقة نابلس، شمال وسط الضفة الغربية

زب الليكود الحاكم وأحد المقربين جدا من رئيس ويقود الحملة عضو الكنيست، يريف لفين، وهو من ح
وقال لفين إن الفنانين . الوزراء، بنيامين نتنياهو، ولذلك يقدر المراقبون أنه يدير الحملة بمباركة رئيسه

واألدباء الذين قرروا مقاطعة أرئيل، يعيشون من أموال دافعي الضرائب، ولكنهم يستغلون األموال التي 
وقال إن ما يريد فعله هو أال تصل إلى هؤالء . فكار معادية لليهودية وللصهيونيةتعطى لهم في سبيل أ

وتوجه إلى لجنة المعارف البرلمانية لكي تضع معايير جديدة لدعم الفرق المسرحية . أموال الشعب
 وغيرها من المؤسسات الفنية واألدبية، يحرم بموجبها من األموال العامة كل من يقاطع أي بلدة يهودية

  .في إسرائيل أو في الضفة الغربية
  9/11/2010، الشرق األوسط، لندن
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   المضادة للصواريخ "القبة الحديدية" ترجئ نشر "اسرائيل" .25
للدفاع الصاروخي حتى العام المقبل، حسب ما صرح مصدر " القبة الحديدية"قررت اسرائيل إرجاء نشر 

  .عسكري اليوم االثنين
" القبة الحديدية"يوليو الماضي انه سيبدأ تشغيل /يلية اعلنت في تموزوكانت وزارة األمن اإلسرائ

اال ان . نوفمبر/العتراض الصواريخ التي يمكن اطالقها من قطاع غزة ولبنان، في تشرين الثاني
المصدر العسكري صرح لوكالة فرانس برس ان الجيش قرر تاجيل نشر ذلك النظام الى الربع االول من 

  .مزيد من الوقت لتدريب االشخاص الذين سيعملون على تشغيله نظرا لشدة تعقيده التاحة 2011عام 
ويهدف النظام الذي طورته شركة رافئيل النظمة الدفاع المتقدمة بمساعدة مالية من الواليات المتحدة، 

وتتالف كل .  كلم70الى اعتراض الصواريخ والقذائف المدفعية التي تطلق من مسافة ما بين اربعة و
طارية صواريخ من جهاز رادار رصد ومتابعة وبرامج ضبط نيران متطورة للغاية وثالثة اجهزة ب

  . صاروخا معترضا، حسب المصدر العسكري20اطالق، ويحتوي كل منها على 
وسيتم نشر النظام بعد ذلك على الحدود مع لبنان التي اطلق منها حزب اهللا نحو اربعة االف صاروخ 

  ".القبة الحديدية"مما دفع اسرائيل الى تطوير نظام ، 2006خالل حرب عام 
  8/11/2010، 48موقع عرب

  
   القرا يدعي بأن الدروز قبيلة يهوديةايوبعضو الكنسيت  .26

عضو الكنيست من حزب الليكود ايوب القرا حدوداً، وهذه المرة كانت » عبقريات« ال تعرف :رام اهللا
 قبيلة يهودية من القبائل اليهودية التي تاهت في صحراء من نصيب العرب الدروز الذين يصر القرا بأنهم

  .مع العلم ان القرا هو درزي. كما ال يميز القرا بين الديانة والطائفة إذ يرى أن اإلسالم طائفة. سيناء
على محمل الجد، قال في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية العامة » عبقرياته«القرا، الذي ال يحمل اإلسرائيليون 

الدروز يؤمنون بزفولون «والثبات ذلك قال » روز هم احدى القبائل اليهودية التي تاهت في سيناءالد«إن 
المذكورين في التوراة وهذا اثبات اننا احدى القبائل ) شعيب(ويترو ) الخضر(والياهو ) سبالن(

  .»اليهودية
 مليون درزي مكثوا في 11 عام بمجزرة دامية قُتل فيها اكثر من 1000الدروز مروا قبل «وتابع القرا 

مصر والمملكة العربية السعودية والشرق االوسط بشكل عام، والدروز حتى اآلن لم يتكلموا عن هويتهم 
، »الحقيقية خوفا من المالحقات من ابناء الطائفة االسالمية، بالرغم من وجودنا اليوم في دولة ديمقراطية

  .ليهودحسب تعبيره، مدعيا بأن الدروز هم اقرب طائفة ل
  9/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ن أشد فقرا ي الفقراء من العرب والمقدسي:الوطنيمؤسسة التأمين  .27

 شخص قد 123,500بين تقرير للفقر، يشمل سكان القدس المحتلة، أعدته مؤسسة التأمين الوطني أن 
رة من العرب أو من اليهود وأن غالبية العائالت الفقي. أضيفوا إلى دائرة الفقر في العام الماضي

  %. 72المتدينين، كما تبين أن نسبة العائالت الفقيرة في القدس المحتلة قد ارتفعت بشكل حاد لتصل إلى 
 طفل يعيشون في دائرة الفقر، ما 850,300كما بين التقرير، الذي نشر قبيل ظهر اليوم اإلثنين، أن نحو 

 1,774,800ويصل عدد الفقراء في البالد إلى . راءيعني أن طفلين من بين كل خمسة أطفال هم فق
  . شخص

 ألف عائلة، غالبيتها من العائالت 15، نحو 2009كما تبين أنه انضم إلى دائرة الفقر في العام الماضي، 
  . كثيرة األوالد
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 غالبية ومع األخذ بعين االعتبار أن البلدات العربية تحتل قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة، فقد تبين أن
ويصل بذلك ). الحريديين(العائالت التي انضمت إلى دائرة الفقر هم من العرب أو من اليهود المتدينين 

  .  ألف عائلة435عدد العائالت الفقيرة التي تعيش في البالد إلى 
وبينت معطيات التأمين الوطني أن التراجع الطفيف الذي طرأ على معدالت الفقر لدى العائالت العربية 

في العام % 53.5 إلى 2008في العام % 49.4في السنتين األخيرتين قد انقلب، وارتفعت النسبة من 
2009 .  

في % 35.9، إلى 2008في العام % 33.8وبشكل مواز ارتفعت نسبة العرب بين عدد الفقراء عامة من 
والن السوري ، وتشمل الج%19، مع اإلشارة إلى أن نسبة العرب السكانية ال تتجاوز 2009العام 

  . المحتل والقدس المحتلة
% 25 إلى 2008في العام % 19.9وتشير معطيات التقرير إلى أن نسبة العائالت الفقيرة قد ارتفع من 

، كما 2009في العام % 25 إلى 2008في العام % 23.7، وارتفع عدد الفقراء من 2009في العام 
في العام % 36.35 إلى 2008في العام % 34من ارتفع عدد األطفال الذين يعيشون في دائرة الفقر 

2009 .  
وتبين من المعطيات أن غالبية العائالت التي انضافت إلى دائرة الفقر كانت تعتمد على معيل واحد، وفي 

كما تبين أنه كان . أعقاب األزمة االقتصادية فإن هذا المعيل قد فقد مكان عمله أو انخفض مستوى دخله
  . ة انضمت إلى دائرة الفقر وكانت تعتمد على معيلين عائل6,300هناك فقد 

 12-9ودلت المعطيات أيضا على أن المعيل في غالبية العائالت التي انضمت إلى دائرة الفقر قد أنهى 
  .  سنة تعليمية13 عائلة أنهى المعيل فيها أكثر من 4,300سنة تعليمية فقط، وكان هناك نحو 
قد ارتفعت لتصل " لواء الشمال"تضح أن نسبة الفقراء في ما يسمى بـوبناء على التقسيم إلى مناطق، ي

تراجعت النسبة " لواء القدس"، وفي %23.6بقيت النسبة كما هي عند " لواء الجنوب"، وفي %32.3إلى 
، أما في %72، في حين ارتفعت عند العرب المقدسيين بشكل كبير ووصلت إلى %22.7لدى اليهود إلى 

  %. 13لمركز فإن النسبة لم تتجاوز منطقة تل أبيب وا
وتشير تحاليل المعطيات التي وردت في التقرير إلى أن العرب المقدسيين هم األفقر، وأن نسبتهم بين 

كما تبين أن احتماالت تصنيف العرب واليهود المتدينين .  أضعاف عن نسبتهم السكانية5الفقراء تزيد بـ
  .  بالمقارنة مع غيرهمضمن قائمة الفقراء ترتفع في مناطق أخرى

 9,300إلى ذلك، دلت المعطيات على حصول تراجع في نسبة الفقراء من المسنين، حيث خرج نحو 
  . مسنين يعيش في دائرة الفقر5مسن من دائرة الفقر، ما يعني أن مسنا واحدا من بين كل 

  8/11/2010، 48موقع عرب
  

   سائح تشيلي حسبوه عربياعلىمستوطنون يعتدون  .28
ما يزال السائح التشيلي تولدو دومينوس خوزيه، يتلقى العالج في أحد :  برهوم جرايسي- صرةالنا

مستشفيات القدس المحتلة، بعد أن تعرض أواخر األسبوع الماضي إلى اعتداء بالضرب المبرح، على يد 
، فاعتدت وكانت العصابة المتطرفة نصبت كمينا لالعتداء على العرب .عصابة مستوطنين إرهابية تنتشر

  .على السائح التشيلي اعتقادا بأنه عربي
إنه جاء إلى إسرائيل للمشاركة في حفل زفاف نجل صديقه " يديعوت أحرنوت"ويقول خوزيه لصحيفة 

اليهودي الذي هاجر منذ سنوات إلى إسرائيل، وإنه في نهاية األسبوع، كان في أحد مراكز القدس 
ب يرتدي زي جندي احتالل، ثم ادعى أمامه أنه شرطي، الغربية، وفجأة خرج من بين األعشاب شا

  .وألقاه أرضا وانهال عليه بالضرب، وانضم إلى ذلك اإلرهابي عناصر أخرى من ذات العصابة
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واعترفت شرطة االحتالل، التي وضعت أيديها على العناصر االرهابية المعتدية، أن االعتداء وقع على 
دوا السائح من تشيلي عربيا، وكما يبدو فإنهم كانوا ينصبون كمينا خلفية قومية، إذ إن االرهابيين اعتق

  .لالعتداء على أي عربي يمر من أمامهم
  9/11/20101، الغد، عّمان

  
   ومنشآته الحيويةلبنانحزب اهللا اجرى تدريبا مكثفا لمحاكاة السيطرة على : تقرير اسرائيلي .29

 اسرائيلية، وصفت بانّها رفيعة المستوى، امس قالت مصادر امنية وسياسية: زهير اندراوس -الناصرة 
االثنين، اّن الدولة العبرية قلقة جدا من التطورات االخيرة في لبنان، وتحديدا من حزب اهللا، على خلفية 
التطورات االخيرة، حول نية المحكمة الدولية توجيه االتهام للمسؤول العسكري السابق في حزب اهللا، 

  .2005ن بقتل رئيس الوزراء اللبناني االسبق، رفيق الحريري، في العام كاحد المتهمين الرئيسيي
وقال محلل شؤون الشرق االوسط بالقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي، ايهود يعاري، في النشرة 
المسائية امس انّه وبناء على مصادر سياسية وامنية في تل ابيب، توجد مخاوف حقيقية لدى صنّاع 

تل ابيب من قيام حزب اهللا بالسيطرة عسكريا على لبنان، لوأد قرارات المحكمة الدولية التي القرار في 
  .تحقق في اغتيال الرئيس الحريري

وبحسب المحلل االسرائيلي، الذي زعم اعتماده على مصادر رفيعة في اسرائيل، فاّن حزب اهللا اجرى 
 قيام قوات الحزب، والتي يبلغ تعدادها، بحسب في االونة االخيرة تدريبا عسكريا واسع النطاق لمحاكاة

  .المصادر االسرائيلية، اربعين الف جندي، بين نظاميين واحتياط، بالسيطرة عسكريا على لبنان
وزاد قائال ان الحزب تدرب على السيطرة على المعابر الحدودية للدولة اللبنانية، وعلى مطار بيروت 

  .ة، الفتاً الى ان الحسم العسكري لحزب اهللا لن يستغرق وقتا طويالالدولي، باالضافة الى المدن الرئيسي
ولم يشر المحلل االسرائيلي، ال من قريب وال من بعيد، الى رّد الفعل االسرائيلي في حال اخرج 

  .السيناريو المذكور الى حّيز التنفيذ
  8/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  انية في القدس المحتلة وحدة استيط13500مخطّط إسرائيلي لبناء  .30

 كشفت بلدية القدس االحتاللية، النقاب عن اعتزامها الشروع قريباً بتنفيذ مخطّط لبناء ما يزيد :الناصرة
  .عن ثالثة عشر ألف وخمسمائة وحدة استيطانية جديدة في األحياء العربية بمدينة القدس المحتلّة

، أنها بصدد تحريك اإلجراءات الخاّصة 8/11وأكّدت البلدية، في تقرير رسمي صدر عنها يوم اإلثنين 
ببناء أكثر من ثالثة عشر ألفاً وخمسمائة وحدة سكنية جديدة في عدد من األحياء العربية بشرقي المدينة 

  .اً، كما قالتالمقّدسة، في إطار استكمال مشروع الخارطة الهيكلية التي ُأعلن عنها مؤخر
وفي السياق ذاته، أعلنت البلدية اإلسرائيلية عن مخطّط لبناء نحو ثالثمائة وخمسين غرفة دراسية بشرقي 

  .القدس المحتلّة، ضمن خطّتها لزيادة حجم االستثمارات في قطاع التعليم
ت تعليمية وأشار التقرير، إلى جملة مشاريع إسرائيلية أخرى لتشييد مالعب وقاعات رياضية ومؤسسا

  .إضافية في عدد من أحياء القدس العربية التي لم يتم الكشف عنها بعد
  8/11/2010قدس برس، 

  
  النقب وحدة استيطانية جديدة في 11 .31

 عشرة إحدى إقامةتعتزم وزارة اإلسكان اإلسرائيلية :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 
  وتهدف الوزارة من وراء هذا المخطط إلى .  مصادر فلسطينيةأكدتهمستوطنة في منطقة النقب، على ما 
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  . دونم بطابع قروي1800 إلى تواصل بين المستوطنات في النقب على مساحة تصل إيجادما تسميه 

  3/11/2010الدستور، عّمان، 
  

   عائلة يهودية تنتقل للسكن في حي استيطاني جديد يطل على المسجد األقصى66: القناة العاشرة .32
 عائلة من 66 أن أمس كشفت القناة اإلسرائيلية العاشرة في نشرتها المركزية مساء :قدس المحتلةال

خراً دون ضجة ؤ شقة استيطانية جديدة تم انتهاء تشييدها م66 في لالستيطانالمستوطنين انتقلت مؤخراً 
ت المستوطنين اة العاشرة إن عائالنوقالت الق . المباركاألقصى في حي مطل على المسجد إعالمية

 250 إلى في الحي المقدسي ليصل عدد عائالت المستوطنين التي تقطن لالستيطان باالنتقالشرعت 
  . مناطق في الحي7عائلة في 

  9/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  سقوط شجرة معّمرة في المسجد األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية .33
ن شجرة إ" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت : باء وكاالت األن، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

وحسب بيان المؤسسة، تقع . معّمرة وكبيرة سقطت صباح أمس من ساحة المسجد األقصى المبارك
الشجرة بالقرب من مصطبة أبو بكر الصديق، أو مصطبة الصنوبر، أحد مصاطب المسجد األقصى، 

ورجحت مؤسسة األقصى، . المسجد األقصى المباركوالواقعة على بعد أمتار من باب المغاربة، داخل 
أن يكون سبب وقوع هذه الشجرة الكبيرة والمعّمرة هو الحفريات اإلسرائيلية التي تنفذ في محيط المسجد 

وبحسب فحوصات أجراها العديد من المختصين في سقوط مماثل ألشجار في المسجد  .األقصى وأسفله
  . السقوط هو الحفريات اإلسرائيليةاألقصى، فإن السبب المرجح لمثل هذا

  3/11/2010الدستور، عّمان، 
  

   في سلوانالنصب التذكاري لسامر سرحانوهدم ... دهم واسعة النطاق في العيسويةحملة : القدس .34
 أمس حمالت دهم اإلسرائيلينفذت قوات االحتالل :  وكاالت األنباء، جمال جمال-فلسطين المحتلة 

وقال شهود . منازل المواطنين في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلةواسعة النطاق في متاجر و
عيان إن جنود االحتالل أغلقوا مداخل البلدة بحواجز ومتاريس حجرية تزامنا مع حملة أخرى تقوم بها 

  .سلطات الضرائب اإلسرائيلية في بلدة العيسوية جنوب المسجد األقصى المبارك
رائيلي في القدس المحتلة النصب التذكاري للشهيد سامر سرحان في بلدة وهدمت بلدية االحتالل اإلس

  .أمسسلوان برفقة شرطة االحتالل وحرس الحدود صباح 
  3/11/2010الدستور، عّمان، 

  
   بعض مطالبهمبعد تلبية إضرابهم عن الطعام يؤجلوناألسرى الفلسطينيون  .35

ون االحتالل قرروا تأجيل إضرابهم عن  أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أن األسرى في سج:نابلس
  .الطعام لعدة أشهر، وذلك في أعقاب استجابة إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية لبعض مطالبهم

أكدوا للتضامن الدولي " هداريم"، إن األسرى في سجن "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"وقالت 
 للفورة بشكل  أسيرا60ًالرمزية كالسماح بخروج كل أن اإلدارة استجابة لبعض مطالبهم التي وصفوها ب

 من خروج كل قسم على حدا، باإلضافة إلى إخراج أربعة أسرى من العزل االنفرادي جماعي بدالً
  .وزيادة المحطات الفضائية
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  8/11/2010قدس برس، 
   في سجون االحتالل26 عامهم الـ يدخلونثالثة أسرى من غزة  .36

، ربع قرن )نوفمبر/ تشرين ثاني(ينيين من قطاع غزة، خالل الشهر الجاري  يتم ثالثة أسرى فلسط:غزة
، وليرتفع بذلك عدد "جنراالت الصبر"في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ليدخلوا في قائمة ُأطلق عليها اسم 

ة، وأفاد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر فروان . أسيرا27ًهذه القائمة إلى 
، ويقضي حكماً 25/11/1985، متزوج، ومعتقل منذ ) عاما55ً(نافذ أحمد طالب حرز : األسرى همبأن 

، ويقضي 29/11/1985، أعزب، ومعتقل منذ ) عاما49ً(بالسجن المؤبد، وفايز مطاوع حماد الخور 
  .30/11/1985، أعزب، ومعتقل منذ ) عاما52ً(حكماً بالسجن المؤبد، وغازي جمعة محمد النمس 

  8/11/2010قدس برس، 
  

   تربط ماضي القدس بحاضرها"نص كيس رصاص"مسرحية  .37
نص كيس  (األخيرةيدمج الكاتب المسرحي الفلسطيني كامل الباشا في مسرحيته :  علي صوافطة-القدس 
 عن القدس الماضي  عاما50ً مسرح خيال الظل بعد غياب ما يقارب إلىالتي يعيد فيها الحياة ) رصاص

  . الناسأحوال إليهبأسلوب يجمع الجد بالهزل والسخرية حول ما وصلت بالحاضر 
) الحكواتي( على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني األحدوقال الباشا بعد عرض افتتاح المسرحية مساء 

 أن تربطه بالحاضر وتسلط األهم الماضي والتراث ولكن إلىمن المهم العودة "في القدس لرويترز 
  ."د من القضايا التي تواجه المجتمعالضوء على العدي

في القدس الذي لقي حتفه في معركة ) حجي صالح (مقهى افتتاح إعادةتدور أحداث المسرحية حول 
 أن إلى وشهدت مقتل القائد الفلسطيني المعروف عبد القادر الحسيني مستندة 1948 سنةالقسطل الشهيرة 

  .خدم مسرح خيال الظل في سرد الحكايات التي كانت تستاألماكنهذا المقهى كان أحد تلك 
 في البداية على سبيل إليها اإلشارةوتروي المسرحية القصة الحقيقية لمعركة القسطل وما حدث فيها بعد 

التهكم بأن الفلسطينيين انتصروا فيها من خالل استخدام دمى مسرح الظل التي تجسد القائد عبد القادر 
 النار ثم االنتهاء بتشييع جثمان عبد القادر بعد إطالقه وأصوات الحسيني ومجموعة من المقاتلين مع

  . الرئيسية لخسارتها قلة الذخيرةاألسباب أن أحد إلىمقتله في المعركة التي تشير المسرحية 
  8/11/2010وكالة رويترز، 

  
  مصالحة فلسطينية في الرياضة بانطالق الدوري في غزة .38

فسات الدوري الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة الجمعة شكل انطالق منا:  عوض الرجوب-الخليل 
 للرياضة الفلسطينية عامة والغزية خاصة، بعد انقطاع دام أربع سنوات بسبب  جديداًالماضي انبعاثاً

 انطالق الدوري في غزة بعد ، تحدثوا للجزيرة نت،واعتبر مختصون رياضيون .االنقسام الفلسطيني
وحدة الرياضية بين شقي الوطن، مشيرين إلى سلسلة لقاءات رياضية تجاوزت  للالضفة الغربية، نموذجاً

  .االنقسام المستمر منذ أربعة أعوام
 عن خالفات وجاء التوافق الرياضي الفلسطيني بعد شهور من الجهود بذلتها لجنة رياضية مختصة، بعيداً

يني لكرة القدم جبريل  وحماس، لكن برضا الحركتين، حيث إن رئيس االتحاد الفلسطححركتي فت
  .غزةالرجوب عضو في اللجنة المركزية لفتح، في حين أن باسم نعيم يتقلد وزارة الرياضة في حكومة 

ذكر إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني أن باكورة العمل الرياضي تمثلت في و
 التي انطلقت الجمعة الماضي بمباراة الدوري العام لمباريات الدرجة الممتازة على مستوى القطاع

  . إلقامة البطوالت الرسمية بين شقي الوطناالفتتاح بين ناديي الشجاعية وخدمات المغازي، تمهيداً
  8/11/2010نت، .موقع الجزيرة
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   الغربيةر قافلة مساعدات إلى غزة والضفة تسّيالهاشميةالهيئة الخيرية األردنية  .39
 الخيرية األردنية الهاشمية امس قافلة مساعدات إنسانية عبر جسر الملـك             سيرت الهيئة  - بترا   -عمان  

حسين إلى قطاع غزة والضفة الغربية لتخفيف المعاناة عن األهل هنـاك فـي ظـل الحـصار الظـالم                    
وقال امين عام الهيئة احمد العميان إن هذه القافلة المكونة من خمس شـاحنات ثـالث                 .المفروض عليهم 
 طنا من المواد االغاثية المتنوعة منها االغذية        65ثنتان الى الضفة الغربية تحتوي على       منها الى غزة وا   

والسجاد واالقمشة والمالبس مؤكدا ان مجموع القوافل التي ارسلت الى غزة والضفة الغربية حتـى االن                
  . قافلة337قد وصلت الى 

  9/11/2010، الرأي، عّمان
  

  عيد األضحى  أيام بمناسبةستة معبر رفح مصر تغلق .40
قال مسؤول مصري في معبر رفح البري الذي يربط مصر بقطاع           : ، أ ف ب   »الحياة «-رفح، العريش   

وأوضح المسؤول الذي طلب عـدم ذكـر    .غزة االثنين ان المعبر سيغلق ستة ايام بمناسبة عيد االضحى     
 الشهر نفسه كي يتمكن     حتى العشرين من  ) نوفمبر( تشرين الثاني    15اسمه ان المعبر سيغلق اعتباراً من       

 الـشهر   26وأضاف المصدر انه اعتباراً مـن        .العاملون فيه من الحصول على عطلة خالل هذه الفترة        
  .الجاري سيغلق المعبر يومي الجمعة والسبت اسبوعياً، وهما يوما العطلة االسبوعية للعاملين فيه

  9/11/2010الحياة، لندن، 
  

  "إسرائيل " المشكلة فيلكننسعى للسالم : األسد .41
جدد الرئيس السوري بشار األسد أمس، رغبة بالده وسعيها للـسالم           ": سانا"،  "الخليج "-دمشق، بيروت   

التي ترفض السالم، ونقل بيان رئاسي عن األسد        " إسرائيل"العادل والشامل، معتبراً أن المشكلة تتمثل في        
بـاراك  ) األمريكـي (برغبة الرئيس   "ئية،  إشادته، خالل مباحثات أجراها مع كيري تناولت العالقات الثنا        

المـشكلة  "، لكنـه اعتبـر أن       "، مجددا رغبة سوريا وسعيها للسالم     "أوباما في تحقيق السالم في المنطقة     
  "".اإلسرائيلي"الحقيقية في الجانب 

  9/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   طبية وغذائية لقطاع غزةمساعداتاإلمارات تسّير قافلة  .42
سيرت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، أمس، قافلة مساعدات غذائية وطبيـة           : يم سالم  محمد سل  -شرفح  

، والفريـق   "حفظـه اهللا  "إلى قطاع غزة، بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة               
متابعـة  أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، و                

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئـيس هيئـة الهـالل األحمـر           
 35وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر أحمد حميد المزروعي، إن القافلـة تـضم                 .اإلماراتي

  .شاحنة من المواد الطبية واألغذية
  9/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   القدس بناء وحدات استيطانية في"إسرائيل"حيال إعالن " خيبة أملها"ب عن واشنطن تعر .43
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 1300حيال اعالن اسرائيل خططا لبناء      " خيبة أمل شديدة  " اعربت الواليات المتحدة امس عن       : وكاالت
  .وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، حسب ما اعلن المتحدث باسم الخارجية االميركية

) االسـرائيلي (تشعر يخيبة أمل شديدة من االعالن       " المتحدث فيليب كراولي للصحفيين ان واشنطن        وقال
واضـاف ان الواليـات     ". عن التخطيط لبناء وحدات سكنية جديدة في مناطق حساسة من القدس الشرقية           

  ". بين الطرفينيعود بنتائج عكسية على جهودنا الستئناف المحادثات المباشرة"المتحدة تعتبر ان االعالن 
شخص ما في   "وردا على سؤال، اعتبر المتحدث االميركي بانه من المحتمل ان يكون هذا االعالن قرره               

وشدد على ان هـذه المرحلـة       ". وتقويض عملية السالم  ) نتنياهو(اسرائيل بهدف احراج رئيس الوزراء      
  ".حيوي" التفاوض امر ان استئناف االسرائيليين والفلسطينيين" تظهر من جديد لماذا نعتبر"

9/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

 إلى رفع حصارها رفعاً كامالً عن قطاع غزة" إسرائيل" يدعو وزير الخارجية األلماني .44
، على  »اإلسرائيلي«حثّ وزير الخارجية األلماني، غيدو فيسترفيلي، دولة االحتالل         :  قيس صفدي  -غزة  

من دون أن يسميها إلـى إطـالق        » حماس«طاع غزة، فيما دعا حركة      رفع حصارها رفعاً كامالً عن ق     
  .األسير لديها، جلعاد شاليط» اإلسرائيلي«سراح الجندي 

من غير المقبـول  «وقال فيسترفيلي في مؤتمر صحافي عقده في غزة التي زارها لعدة ساعات أمس، إّن            
تشديد واضح علـى    «لتفقدية لغزة   فلسطيني، مضيفاً أن زيارته ا    » استمرار حصار مليون ونصف مليون    

يـشجع التطـرف    «، مشيراً إلى أن فرض الحـصار        »أننا لن ننسى، وأن الكثيرين لن ينسوا شعب غزة        
يجب أال ننسى أن غزة جزء من حـل         «: وتابع قائالً . »ويضعف المعتدلين، وهو أمر يجب أال يسمح به       

  .»الدولتين، وهذا ما نعمل عليه
ستستمر في تقديم مساعدتها ودعمها وتقديم المساعدات الملموسـة للـشعب            «وأكد فيسترفيلي أن ألمانيا   

الفلسطيني، وخصوصاً على صعيد دعم البنى التحتية وإحداث تقدم اقتـصادي، بمـا يـشمل االهتمـام                 
  .»بمجاالت المياه والصرف الصحي والصحة والكهرباء إلى جانب التعليم

، من دون أن يسميها، إلى إطـالق سـراح شـاليط          »ماسح«من جهة ثانية، دعا الوزير األلماني حركة        
  .»إلى خاطفي شاليط، أطلقوا سراحه ودعوه يعود لعائلته«: قائالً

ولم يتطرق فيسترفيلي إلى مجريات مفاوضات صفقة تبادل األسرى التي تُعـّد بـالده أحـد الوسـطاء                  
متـى اسـتطعنا تقـديم      «: لقولواكتفى با . »اإلسرائيلي«واالحتالل  » حماس«الرئيسيين فيها بين حركة     

  .»المساعدة بهذا الصدد فسنقدمها، ومن حق أسرة شاليط أن يعود إليها
، فـي   »اإلسرائيلية«الخاضع للسيطرة   » إيرز«ووصل الوزير األلماني إلى غزة عبر معبر بيت حانون          

ـ   . واألراضي الفلسطينية » إسرائيل«زيارة تفقدية قصيرة ضمن جولته في        ه مدرسـة   وتفقد خالل زيارت
كذلك . في مخيم الشاطئ لالجئين غرب غزة     » أونروا«تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       

  .»أونروا«عقد اجتماعاً مع اقتصاديين ورجال أعمال ومسؤولي 
9/11/2010األخبار، بيروت،   

  
  "القنبلة" تهديد إيران لردعها عن "إسرائيل"الواليات المتحدة ترفض طلب  .45

رفضت الواليات المتحدة أمس، طلباً قدمه رئـيس الـوزراء          ): أ ب، رويترز، أ ف ب     (، لندن،   ملبورن
، لردعها عن السعي    »ذا صدقية «اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو لواشنطن، بأن توّجه إليران تهديداً عسكرياً          

  .إلى امتالك أسلحة نووية
أي القائل بأن وحـده تهديـداً عـسكرياً ذا          ال أتفق مع الر   «: وقال وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس     

وأضـاف فـي    . »صدقية، سيجعل إيران تتخذ الخطوات المطلوبة منها إلنهاء برنامجها لألسلحة النووية          
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، )طهران(ندرك انهم قلقون إزاء تأثير العقوبات التي تترك أثراً أكبر مما توقعت             «: إشارة الى اإليرانيين  
إننا على استعداد للقيام بكل ما هو ضروري، لكننا فـي الوقـت             «: ادوز. »ونعمل بجهد في هذه المسألة    

  .»الراهن ما زلنا نعتقد أن للنهج االقتصادي والسياسي الذي نتبعه، تأثيراً على ايران
الوسـيلة الوحيـدة    «جاء تصريح غيتس بعدما قال نتانياهو لجوزف بايدن نائب الرئيس االميركـي ان              

ة نووية، هي من خالل توجيه تهديد ذي صدقية بالقيام بتحرك عـسكري             لضمان عدم امتالك ايران أسلح    
  .، كما قال مسؤول اسرائيلي بارز»ضدها، اذا لم توقف سعيها الى امتالك قنبلة ذرية

، مبـدياً خيبـة أملـه       »تحدث أثراً مؤلماً  «و  » تأثيراً كبيراً «وقال بايدن بعد لقائه نتانياهو، إن للعقوبات        
  .درات االنفتاحية إلدارة أوبامالتجاهل إيران المبا

االيرانيين ردوا وقالوا انهم مستعدون     «وقالت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون في ملبورن ان          
  .»لالجتماع، لكن على حد علمي ال تاريخ وال موعد لهذا االجتماع

9/11/2010، الحياة، لندن  
  

   سيمس بالمساعدات اإلنسانية في القدس"لإسرائي"لـنقل مسؤولية المعابر : األمم المتحدة .46
حذّرت األمم المتحدة من أن يؤدي نقل الحواجز المحيطة بمدينة القـدس            :  وكاالت األنباء  -جمال جمال   

المحتلة إلى مسؤوولية إدارة المعابر في وزارة الجيش اإلسرائيلية ، إلى المساس وبشكل ملمـوس فـي                 
وكـشف الجـيش    .  القدس المحتلة وتواصلها مع الـضفة الغربيـة        العمليات اإلنسانية لألمم المتحدة في    

اإلسرائيلي أمس انه ينقل وبشكل تدريجي في األعوام األخيرة المسؤولية عن المعابر الحدودية وتشغيلها              
 571، باإلضافة إلى الحواجز الداخلية التي يزيـد عـددها عـن             ) إسرائيل(بين الضفة والخط االخضر     
وقالت الوزارة انه وفـق     . ة المعابر التابعة لوزارة الحرب واألمن اإلسرائيلية      حاجز عسكري ، إلى سلط    

 ، المسؤولية الكاملة على جميـع       2011الخطة من المفترض أن تتلقى سلطة المعابر اإلسرائيلية في عام           
  ."إسرائيل"المعابر بين الضفة و

 لألمم المتحدة على األقل ، تتنقل        شاحنة وسيارة تابعة   186وبحسب وثيقة نشرتها المنظمة ، فإن حوالي        
وأشارت إلى أنه وبعد هذا التغيير سيقوم رجال سـلطة المعـابر            . كل يوم من الضفة إلى القدس المحتلة      

 دقيقة لكـل    15بإجراء تفتيشات على كل سيارة من هذه السيارات ، حيث سيستغرق تفتيش كهذا حوالي               
وم وهو ما يعني تعطيل وتقليص عـدد الـسيارات           ساعة من التفتيش كل ي     46سيارة ، بمجموع حوالي     

إنه وإضافة على تفتيش السيارات ، سيفرض على راكبيها النزول          "وقالت  . والحافالت التي ستدخل القدس   
 شخصا من األمم المتحدة     350والمرور مشياً عبر المعبر وتقديم الهويات الشخصية ، وبذلك فإن حوالي            

 يوم عمل في الـشهر بـسبب   1330ا كل يوم ، مما سيؤدي لفقدان سيضطرون إلى تجاوز الحواجز مشي 
  ".الوقوف على الحواجز

9/11/2010، الدستور، عّمان  
  

  رئيس الموساد طلب مهاجمة موقع دير الزور: مسؤول أمريكي .47
أمس، أن نائب مستشار األمن القومي األمريكي إليوت أبـرامس          " إسرائيلية"كشفت صحيفة   : )آي.بي.يو(

" إسـرائيلي "مائير داغان كان أول مسؤول      " الموساد"اب من تأليفه سيصدر قريبا أن رئيس        يكشف في كت  
طلب من إدارة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش مهاجمة موقع دير الزور السوري بزعم أنه مفاعل                

  .نووي
ر األمـن  إن أبرامس يذكر ذلك في كتاب مذكراته عن فترة عمله كنائب لمستشا " معاريف"وقالت صحيفة   

القومي خالل والية بوش االبن، وإن المحادثة التي أجراها داغان في واشنطن كانت قبل المحادثة التـي                 
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السابق ايهـود أولمـرت     " اإلسرائيلي"كشف عنها بوش في كتاب مذكراته، وقال فيه إن رئيس الوزراء            
  .طلب قصف الموقع السوري

 استقبال رئيس الموساد مائير داغـان بادعـاء أن          حسبما أذكر، طلب أولمرت من بوش     : "وقال أبرامس   
لديه أمرا هاما يريد أن يريه إياه، لكن بوش لم يلتق مع داغان، وبدال من ذلك التقينا معه أنـا وسـتيف                      

  ".  ، واللقاء معه كان فاتحة لسلسلة مشاورات وتعاون)مستشار األمن القومي(هادلي 
9/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  "أسطول الحرية" نائباً سويدياً لمشاركته في "إسرائيل" تدين طرد "روبيةالحملة األو" .48

بقيام سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي       " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     " نددت   :القدس المحتلة 
، حيث عمدت قوات االحـتالل      " أسطول الحرية "باعتقال نائب وفنان سويديين ، بدعوى مشاركتهما في         

الحملة األوروبية لرفع الحـصار     "أنور غربي، منسق    وقال  .  في ساعة متأخرة أمس األول     إلى طردهما 
إننا في الحملة األوروبية لرفع الحصار      "السويسرية  " الحقوق للجميع "في جنيف ورئيس جمعية     " عن غزة 

، مـشيراً   " عن غزة ، ومعنا كل شركائنا ، نؤكد أننا سنستمر في المالحقة القانونية لالحتالل اإلسرائيلي              
جريمة أسطول الحرية ، كما جريمة حرب غزة كما جريمة حصار غزة ، ستبقى قضايا مفتوحة                "إلى أن   

  ".إلى أن تنال يد العدالة الدولية من المجرمين اإلسرائيليين ، طال الزمن أم قصر
 ، وهـي  "الحملـة األوروبيـة  "وشددت ". نحن بكل تأكيد نستعد لإلبحار من جديد نحو غزة  "وقال غربي   

على أن الحكومة السويدية مطالبة باتخـاذ إجـراءات         " أسطول الحرية "إحدى الجهات المؤسسة الئتالف     
رسمية وقانونية حازمة تجاه االحتالل اإلسرائيلي ، ال سيما عقب منع اثنين من مواطنيها ، أحدهما نائب                 

  ".في البرلمان
9/11/2010، الدستور، عّمان  

  
  "سرائيلإ"ـانونا يسمح بزيادة كمية المعدات العسكرية المخزنة باألمريكي يقر ق الكونغرس .49

مريكي على قانون يسمح بزيادة كمية الوسائل القتالية والمعـدات          صادق الكونغرس األ  :  معاً –بيت لحم   
العسكرية التي تقوم الواليات المتحدة بتخزينها في اسرائيل لتبلغ قيمتها مليار دوالر حتى نهايـة العـام                 

  .ومليارا ومائتي مليون دوالر حتى نهاية العام الذي يليهالمقبل 
وقالت مجلة ديفنس نيوز االمريكية ان هذه المعدات تخزن في اسرائيل ليستخدمها الجيش االمريكي فـي                
اوقات الطوارىء، مشيرة مع ذلك الى ان الجيش االسرائيلي يمكنه استخدامها ايضا فـي حـال نـشوب                  

  .ريكيحرب بعد الحصول على اذن ام
9/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية  

  
   في عين الحلوة "أطباء بال حدود" .50

الحركـة  «برئاسة رئيس البعثة فابيو فورجيوني أميـر        « منظمة أطباء بال حدود     «زار وفد من    : صيدا
. في مخيم عـين الحلـوة أمـس       » مركز النور اإلسالمي  «الشيخ جمال خطاب في     » اإلسالمية المجاهدة 

خـدمات الـصحة    «من خطاب على نشاطات الحركة في المخيمات الفلسطينية تحت عنوان           واطلع الوفد   
وشرح الوفد ما تنوي المنظمة تنظيمه من نشاطات في المخـيم، مـن خـالل فـرز أطبـاء                   . »النفسية

  .، لمتابعة الحاالت المرضية»مدرسة حطين«و» األونروا«متخصصين بالطب النفسي في عيادة 
9/11/2010، السفير، بيروت  

  
      "إسرائيل" تضيع في محاكم  كوريقضية راشيل .51
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بعد مرور سبع سنوات على مقتل الطالبة األميركية راشيل كوري فـي غـزة بجرافـة                : نيويورك تايمز 
عسكرية إسرائيلية حاولت اعتراضها، يعتقد آل كوري أن الجيش اإلسرائيلي أجرى تحقيقا معتمـا مليئـا     

عناية كافية بماهية األوامر التي تلقاها الجنود عندما واجهوا مـدنيين فـي         بالتناقضات الداخلية وليس فيه     
  .طريقهم

 وقالت شقيقة كوري الكبرى سارة إنها ال ترى األمر على أنه يتعلق بـشرعية إسـرائيل، ألن أسـرتها                   
ا ليست مناوئة لها، ولكن ما رأته راشيل عندما ذهبت لغزة كان مزعجا إلى أبعد حد، وبسبب ما حدث له                  

وأضافت أن األمر يتعلق بحقـوق اإلنـسان لكـل           .تعتقد األسرة أنهم اآلن مرتبطون بالقضية الفلسطينية      
  . الشعوب وتحميل الحكومات مسؤولية المحاسبة

9/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة   
  

  هل ارتجفت فلسطينيتك؟ .52
  فايز أبو شمالة. د

أن ال فلـسطيني    ": هـآرتس "ن قرأت في صحيفة     أنا ارتجفت فلسطينيتي في غزة، وخجلت من نفسي حي        
على قائمة المطلوبين للجيش الصهيوني في الضفة الغربية، فهل ارتجفت فلـسطينيتك يـا ابـن رام اهللا                  
والخليل ونابلس؟ ألم تخجل من نفسك وأنت تقرأ هذا الخبر الذي يشير إلى انعدام المقاومة رغـم وجـود        

  دوانية المستوطنين؟ جيش الغاصبين واستفزازات المحتلين وع
لقد تفاخرت بالخبر دولة الصهاينة، وتباهت بأن التنسيق األمني الناجع بين عناصر األمـن الفلـسطينية                
وقوات االحتالل اإلسرائيلي كانت من أهم األسباب التي ساعدت على تقلص قائمة المطلوبين، فلم يبـق                

ي رفـض االحـتالل، بعـد أن اسـتتب األمـن            التنسيق األمني أحداً في الضفة الغربية المحتلة يفكر ف        
للمستوطنين، وبعد أن صار الفلسطيني المقاوم في القبر أو السجن أو المنفى أو في قطاع غزة، ولم يبـق      

" كيـث دايتـون   "في الضفة الغربية مسيطراً إال الفلسطيني الجديد؛ الذي صنعه بيديه الجنرال األمريكي             
  .  الذي ينسق ويتعاون ويلتقي مع رؤساء األجهزة األمنية اإلسرائيليةوالمسئول الفلسطيني" ميلور"وخليفته 

خجلت من فلسطينيتي عندما عرفت أن هذا الوضع األمني المريح جداً لإلسرائيليين قد مكنهم مـن شـق                  
تقوم حالياً بشق طريق    ) إسرائيل(المقدسية، فإن   " المنار"الطرق االلتفافية بال خوف، وكما ذكرت صحيفة        

 وبناء جسور تربط بين مدينة جنين والخليل عبر الطريق الواصل بين القدس وأريحا، ليمتد خلف                وأنفاق
، وتعمل في المنطقة مئات اآلليات والجرافات منذ أكثر من شهرين إلنجاز هـذا             "معاليه أدوميم "مستوطنة  

سلطة الفلـسطينية   تماطل في استئناف المفاوضات مع ال     ) إسرائيل(الطريق، ويبدو كما تقول المصادر أن       
إلى حين استكمال شق الطرق واألنفاق وبناء الجسور، بهدف رسم حدود دولة مؤقتة تمنحها للفلسطينيين               

  . في الضفة الغربية بدعم وإسناد أمريكي، ومباركة من أنظمة عربية رسمية
افية هو انعكاس   الحق في التباهي بأن العودة إلى التوسع االستيطاني وشق الطرق االلتف          " هآرتس"لصحيفة  

لتحسن الوضع األمني في الضفة الغربية، وناتج عن زيادة التعاون بين اإلسـرائيليين وقـوات األمـن                 
وأن العديد من كبار رجال المقاومة قد اعتقلوا، وقد قتل عشرات آخرون في عمليات اغتيال               . الفلسطينية
  . مخطط لها

  أال يخجِل هذا التباهي اإلسرائيلي كل فلسطيني؟
  8/11/2010، وقع فلسطين أون الينم

  
  خلو القائمة اإلسرائيلية من المطلوبين في الضفة .53

  مصطفى يوسف اللداوي. د
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إنها الحقيقة التي جاءت على لسان اإلسرائيليين، فحاول البعض حاول تزينها، وإخرجها بغير الشكل الذي               
ية إسرائيلية عالية المستوى، وحتى ال      عبرت عنه األجهزة األمنية اإلسرائيلية، والتي أذاعتها مصادر أمن        

نقع في حبائل الفهم المغلوط، وال نقع ضحية المتالعبين باأللفاظ والتعبيرات على حساب الحقـائق، فـال                 
نفرح في المكان والزمان الخاطئ، وال نبرئ اإلسرائيليين ونطهر صفحتهم، خاصة أن بعض المهتمين قد               

ئيل توقفت عن المالحقة والمتابعة والقتل واالعتقال، فخلت القائمـة         يرون فيما نما إليهم من علم، أن إسرا       
من المطلوبين، ففرحوا لحبهم للفلسطينيين، كان ال بد من بيان حقيقة شغور قائمة الفلسطينيين المطلوبين               
إلسرائيل في شمال الضفة الغربية، خاصة أن جهاز المخابرات اإلسرائيلي بدا مزهواً فحوراً بما حققـه                

الضفة الغربية، وباالنتصار الكبير الذي أضافه الشاباك إلى سجله في محاربتـه لرجـال المقاومـة                في  
الفلسطينية، في فترة قياسية، بالمقارنة مع جهود كبيرة بذلها في فترات سابقة، ولم يحقق فيها ذات النتائج                 

  .التي ادعى تحقيقها
منية اإلسرائيلية ما قالـت، فقائمـة المطلـوبين         فهذا الخبر صحيح وغير مغلوط، وقد عنت األجهزة األ        

الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية قد انتهت، ولم يعد هناك مطلوبين إلسرائيل، فالذين كانوا مطلـوبين         
لها، هم اليوم شهداء قتلهم الجيش اإلسرائيلي، أو نالت منهم األجهزة األمنيـة الفـسطينية فـي رام اهللا،                   

ق األمني بينها وبين العدو اإلسرائيلي، إذ في الحاالت التـي يعجـز فيهـا الجـيش                 التزاماً منها بالتنسي  
اإلسرائيلي عن تنفيذ  مهامه، فإنه يكلف أو يطلب من األجهزة األمنية الفلسطينية أن تقوم بذلك نيابةً عنه،                  

ت العـدو   ومن لم يقتل من النشطاء والمطلوبين الفلسطينيين، فإنه رهين أحد المحبسين، سجون ومعـتقال             
اإلسرائيلي، التي فاق عدد المعتقلين فيها العشرة آالف معتقٍل وسجين، أو سجون السلطة الفلسطينية، التي               
ناهز عدد المعتقلين األمنيين فيها األلف معتقل، ونتيجةً لجرائم القتل واالغتيـال، ولعمليـات االعتقـال                

 والطبيعـي أن تـصبح قائمـة المطلـوبين          والمالحقة، والتي امتدت لسنوات طويلة، فإنه من المنطقـي        
  .الفلسطينيين لألجهزة األمنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية شاغرة

وحتى ال ينسب جهاز الشاباك اإلسرائيلي النجاح لنفسه فقط، أشادت مصادر أمنية صهيونية بالمـستوى               
ي أدى إلى تصفير قائمة المطلوبين      العالي للتنسيق األمني بينها وبين السلطة الفلسطينية في رام اهللا، والذ          

لقوات االحتالل في شمال الضفة الغربية، وأنه وألول مرة منذ اندالع االنتفاضة الثانية، أصبحت قائمـة                
المطلوبين الفلسطينيين الموجودة بحوزة الجيش الصهيوني واألجهزة األمنية الصهيونية فارغة تماماً فـي             

لمطلوبين في جنوب الضفة الغربية، وأشاد المـسؤولون األمنيـون          شمال الضفة، باستثناء عدد قليل من ا      
اإلسرائيليون بهذه النتيجة، وأكدوا أنهم تمكنوا من الوصول إليها، بفضل التنسيق األمنـي بـين الجـيش                 
الصهيوني وحكومة سالم فياض في الضفة الغربية، واعترف جيش االحـتالل اإلسـرائيلي أن غالبيـة                

ضاء عليهم بفعل التنسيق األمني قبل تصفير القائمة، كانوا من حركة حماس، يليها             المطلوبين الذي تم الق   
  .حركة الجهاد اإلسالمي، ثم بعض خاليا كتائب شهداء األقصى

                ولكن المقاومة في فلسطين قد علمتنا أموراً كثيرة، أصبحت لدى الفلسطينيين أموراً بديهية، ال يمكن ألحد
، فإسرائيل قائمتها دائماً عامرة، وأجندتها تجاه الفلسطينيين ال تخلو يوماً، إذ            إنكارها أو تجاوزها وإهمالها   

أن كل الفلسطينيين لديها مطلوبين، والفلسطيني الذي تتوقف إسرائيل عن مالحقته هو الفلسطيني الميت،              
ئمها، وتتعمق  ألن الفلسطيني الجيد بمنظورهم هو الفلسطيني الميت، ولهذا تعمد دوماً إلى إعادة جدولة قوا             

في التفاصيل، فتصنف بعضهم بأنهم خطرين جداً، ويجب أن يقتلوا، وآخرين خطرين يجب أن يعتقلـوا،                
وغيرهم يجب أن يشغلوا عن أعمالهم ومهامهم، ولهذا فإن القائمة اإلسرائيلية ال تنتهي، والـنهم األمنـي                 

 يمتد في عمر الزمن، والتاريخ القريب       اإلسرائيلي ال يتوقف، وشغفهم بالقتل والغدر ال ينتهي، فهو عريقٌ         
والبعيد شاهد على قوائمهم الطويلة، وهي بالمناسبة ليست قوائم فلـسطينية، إنمـا هـي قـوائم عربيـة                   
وإسالمية، فالذين نالت منهم األجهزة األمنية اإلسرائيلية كثر، وهم خلـيطٌ ومـزيج مـن الفلـسطينيين                 
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ردنيين وغيرهم، ولهذا يخطئ من يظن أن إسرائيل ستتوقف عنـد           واللبنانيين والمصريين والعراقيين واأل   
  .هذه النتيجة، وأنها لن تلجأ إلى استحداث مطلوبين جدد، لتضيفهم عندها على قوائم التصفية واالعتقال

واألمر اآلخر الذي تعلمه الفلسطينيون في مقاومتهم، هو الصمود والثبات، وعدم الخنـوع واالستـسالم               
ة، لهذا فهم ال يتوبون عن المطالبة بحقوقهم، وال يتوقفون عن النضال والمقاومة من أجل               والقبول بالهزيم 

تحقيق غايتهم، فاألجيال الفلسطينية تتابع، وكل جيٍل يسلم الراية لخلفه، وهم بين جد يـورث حفيـد، وأخٍ              
 ولن تتمكن اإلجراءات    يورث شقيق، فالمقاومة الفلسطينية ال تنتهي، والبندقية الفلسطينية ال تزال مشرعة،          

اإلسرائيلية مهما بلغت في قسوتها، من اخماد جذوة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني، ولذا فـال                
تفرح األجهزة األمنية اإلسرائيلية، أنها تمكنت من النيل غدراً أو تنسيقاً من بعض النشطاء الفلـسطينيين،                

وا، وسيحل مجاهدون كبار مكان الـذين اعتقلـوا، وقـد           إذ أن الشعب الفلسطيني سينجب غير الذين ارتق       
اعترف قادةٌ إسرائيليون أكثر من مرة، أنهم يعانون من األجيال الفلسطينية الطالعة، أكثر مـن األجيـال                 
التي سبقت، وأنهم ما إن يتخلصوا من مقاومٍ فلسطيني، حتى يخرج لهم من بطـن األرض الفلـسطينية،                  

، وأبلغ فعالً، وأعند عقالً، ولهذا فإن القائمة الفلسطينية لن تخلو يوماً، ولـن              مقاوم أشد قوة، وأقوى عزماً    
تشغر بحال، ألنها قائمة الشرف والبطولة، والئحة الخلود والشهادة، وكل الفلسطينيين يتطلعـون إليهـا،               

ع، إال إذا   ويتمنون أن يكونوا من بين أسماءها الالمعة، ولن تتوقف نجوم الفلسطينيين األبطال عن السطو             
توقفت أمواج البحار عن مدها وجزرها، أو أن تكون لهم دولة ووطن وعلم، وتتحقق لهـم فيهـا عـودةٌ       

  .وعزةٌ وكرامة
أما الذين أشرفوا على تصفير القائمة األمنية اإلسرائيلية، فسهلوا قتل بعضهم، أو اعتقالهم، أو قاموا هـم                 

فإن خزي الخيانة سيالحقهم، وسيبقى خالداً فـي صـحائف          بأنفسهم بالدور اإلسرائيلي، فقتلوا واعتقلوا،      
أعمالهم، ولن يتمكنوا يوماً من تبيض صحائفهم إال بالتوبة والعودة واإلنابة، والتخلي عن أدوار الخيانـة،       

، وإال فإن مطلوبين فلسطينيين آخرين، بمعنى       "تنسيقاً أمنياً "واالبتعاد عن العمالة الرخيصة الدنيئة المسماة       
 أشداء مقاتلين قادمين، سيتشرفون بأن تكون أسماؤهم ضمن قوائم الشرف المطلوبين إلسـرائيل،              رجاالً

ومنها ومن المتعاونين معها سينتقمون، فال يفرح اإلسرائيليون بلحظة لن تدوم، وليندم الـذين سـاعدوها                
  .على لحظة االنتقام التي ستدوم

 9/11/2010المستقبل العربي، 
  

  ية قادمةالمصالحة الفلسطين .54
  أحمد يوسف . د

إن السؤال الذي يدور على ألسنة الناس في الشارع الفلسطيني وداخل الصالونات الـسياسية والمنتـديات                
هل المصالحة قادمة أم هي جولة أخرى من الحكايات والمناورات التي اعتادت عليها             : الفكرية اليوم هو  

  الفصائل الفلسطينية؟
ها عين المراقب للحالة السياسية والمجتمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة           الحقيقة التي ال يمكن أن تخطئ     

 جّراء سياسـة الحـصار      -ففي قطاع غزة، تعطلت     .. هي أن األوضاع الحياتية بلغت مستويات كارثّية      
 إمكانيات التنمية وتطوير المجتمع بسبب اإلجراءات التي اتخذتها سلطة االحـتالل بفـرض            -المفروض  

عابر القطاع، وقطع الطريق أمام أية قوافل مساعدات عبر البحر، ناهيك عن التدمير الذي              الطوق على م  
  .لحق بمطار غزة الدولي وجعل منه أثراً بعد عين

أما الضفة الغربية فإن شل حركة الناس وتنقالتهم عبر مئات الحواجز على الطرقات، والمداهمات التـي                
جيش االحتالل وعناصره األمنيـة، والتعـدي علـى أراضـي     تطال القرى والبلدات الفلسطينية من قبل   

المواطنين وحرق محاصيلهم الزراعية أو اقتالع أشجار كرومهم وبياراتهم التي هي مـصدر رزقهـم،               
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والتي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ليل نهار، إضافة لإلهانات التي تتعرض لها المستويات الـسياسية               
  .ة خالل تنقالتها الداخلية والخارجيةوالبرلمانية والشخصيات الوطني

ال شك أن هذا المشهد المأزوم وطنياً، والمجروح عربياً وإسالمياً، والمهجور عالمياً ال يمكن أن يـضع                 
  .القضية الفلسطينية في المكانة التي تجعلها تتصدر قائمة االهتمامات اإلقليمية والدولية

ة أضعفت من حجم الدعم السياسي والتأييد العالمي للقضية         إن حالة اإلخفاق المتكررة في إنجاز المصالح      
 -الفلسطينية، وربما كان هذا الحراك األخير نحو المصالحة هو استجابة للنصائح التـي كانـت تأتينـا                  

عّجلـوا  .. باهللا علـيكم  : " مع كل قادم يتحرك لحشد الموقف الدولي من أجل قضيتنا، وهي           -كفلسطينيين  
 االنقسام ال يعود على أحد منكما بالنفع، بل هو خـسارة كبيـرة لكمـا وللقـضية،                  بإنهاء االنقسام، فهذا  

  ".والمستفيد الوحيد هو عدوكم الذي يتربص بكم الدوائر
حقيقة أن هذه النصائح والتوجيهات، التي كنا نسمعها من كل حريص على قضيتنا وشعبنا، لم تكن غائبة                 

 في غزة، لكّن السياسة لها دهاليزها وأوهامها وعنادها الـذي   عن أحد؛ ال في رام اهللا وال  - في الواقع    -
يجعل البعض يكابر ويماطل ويبحث عن الذرائع بل وحتى يتمرغ في الوحل ويناطح الـصخر، ويبنـي                 

 أنها كانت في مجملها خاطئة أو       - بعد حين    -رهاناته على حسابات متسرعة وتحليالت عاطفية، يدرك        
  .محض سراب

بحاجة للخروج السريع من نفق األزمة واستعادة وضاءة المشهد الفلسطيني، وإصالح ما            إننا كفلسطينيين   
 بكل ما لنا عليه     - فلسطينية، وبعدها العودة إلى الحضن العربي اإلسالمي         -عطب من عالقات فلسطينية     

عـن   ليكون شريكاً يتحمل معنا كامل المسؤولية في الحفاظ على الحقوق والدفاع             -من عتب ومالحظات    
  .الثوابت الوطنية الفلسطينية

إننا كواجهتين سياسيتين؛ واحدة في رام اهللا واألخرى في غزة، نمّر بمرحلة حرجة جداً، فإما أن ندفع في                  
اتجاه تحقيق المصالحة، والقفز فوق خالفاتنا السياسية لبناء جهد وطني يقوم على الـشراكة الـسياسية،                

 –وإما أن نستمر نراوح في المكان؛ يلعن بعضنا بعضاً، ونقرأ           وتوجيه بوصلة نضالنا إلى صدر عدونا،       
  . على أرض فلسطين السالم-يوماً بعد يوم 

إن المهمة الوطنية تفرض علينا جميعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة التوقـف عـن تغذيـة الوسـائل                   
إننا أمـام اختبـار     . .اإلعالمية بالمادة التي تعمل على توتير األجواء وإجهاض مسعى تحقيق المصالحة          

  .صعب الستعادة حيوية القضية الفلسطينية وطهارة مشهدها
 بانتظار اللحظة التي يتم فيها اإلعالن عن        - كما الشعب العربي وشعوب هذه األمة المسلمة         -إن شعبنا   

اة مـن   نهاية االنقسام، والعودة إلى مائدة الحوار لتسوية خلل أوضاعنا الداخلية، بالشكل الذي يبعث الحي             
جديد في المشروع الوطني الفلسطيني، ويعاظم من إمكانيات المقاومة وقدراتها في ردع جيش االحتالل،              

  .وتحسين مساحات الرؤية اإلستراتيجية لكيفية مواجهة هذا الكيان الغاصب
  ما الذي تريد فتح من حماس، والعكس؟

 والحالة الفلسطينية برمتها تحـت      )فتح وحماس (عالم يختلف الطرفان    : تساؤل مشروع أن يقول البعض    
  االحتالل، أليس في تحقيق المصالحة كسب لكٍل منهما؟

                الشك أن نقاط الخالف قائمة، وستبقى فجوتها تعطل جسر وحدتنا بالصورة التي نتمناها ونحلم بها، ولكن
ية قادمة مـن     هو وضع طبيعي لفصيلين كانت منطلقاتهما الوطن       - من ناحية    –الحقيقة هي أن هذا األمر      

زاويتين متباعدتين، وبين انطالقتيهما فرق عقدين من الزمان، ثم عركتهما التجربة فحـدث شـيء مـن                 
 لمـا بعـد إنجـاز الدولـة         - بـالطبع    –التقارب في جزء من الرؤية السياسية، والجزء اآلخر متروك          

ل معاً وفق قواسـم مـشتركة       أما اآلن، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن نعم         .. الفلسطينية الحرة والمستقلة  
  .يمكن بسهولة التفاهم حولها والتوافق عليها



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1963:         العدد       9/11/2010 الثالثاء :التاريخ

علينا أن نتعلم أن نبني بما لدينا، وأال نطيل انتظـار           : "إن الوعي بحقائق التاريخ يضعنا أمام الواقع القائل       
  ".فراغات المجهول

 هو الذي يتدبر العواقب وال     ، والحكيم "معرفةُ ما لم يكن بما كان     : "وقد سئل بعض األذكياء عن العقل فقال      
  .يطلق لحمأة الجموح العنان

إن أمامنا أياماً قادمة، يتطلع فيها شعبنا إلى انفراج أفق العالقة بين فتح وحماس، حتـى تـصفو سـماء                    
  .الوطن من الكدر، ويسود الوئام والتآخي بين الناس

  زوبعة في فنجان: الملف األمني
 -نعم؛ قد تكون هناك     .. ملف األمني كل ما لدينا من تفاؤل وأمل       هناك تخوفات أن ينسف الخالف حول ال      

 الكثير من الصعوبات للتوصل إلى تفاهمات نهائية حول إدارة الشأن األمنـي فـي الـضفة                 –في البداية   
 حقائق علـى األرض مطلـوب التعامـل معهـا ولـيس            - اآلن   -الغربية وقطاع غزة، حيث إن هناك       

مة في غزة إشرافاً كامالً على الملف األمني في القطاع، وهـذه األجهـزة              فاليوم تشرف الحكو  .. تجاهلها
األمنية بالنسبة إليها هي صمام األمان لعدم عودة القطاع إلى حالة الفلتان األمني الذي كان قائمـاً قبـل                   

، وهي كذلك الضمانة لحماس بأن العودة لالنتخابات ليست محاولة إلخراجها من السلطة             2007حزيران  
ستحواذ على الساحة السياسية من جديد، وكذلك للتأكيد بأن هذه األجهزة األمنية سوف تبقـى رافعـة       واال

  .للمقاومة تشد من أزرها وليس طوقاً يحاصرها ويوهن من عزائمها
في الضفة الغربية، تبدو األمور أكثر صعوبة وتعقيداً، حيث إن األجهزة األمنية تّم ربطهـا باألمريكـان                 

ن عبر ما يسمى بالتنسيق األمني، وهذا معناه أن هذه األجهزة في هذه المرحلـة بالـذات ال                  واإلسرائيليي
 لبعض الوقت، حتى تخلع هذه األجهـزة مـا          - بدون شك    –تملك قرارها، وأن عملية اإلصالح تحتاج       

ان ، وضرورة التخلي عنه، حتى يتم االطمئن      "التنسيق األمني "ارتبط في أذهان الناس من سيئات وسوءات        
  .إلمكانية بناء الشراكة السياسية التي ينادي بها الجميع

إن المطلوب اليوم لنجاح المصالحة هو فترة سماح قد تمتد عاماً أو عامين يتم التعاطي فيها مع العناوين                  
إن اإليغـال فـي     .. األمنية العريضة وليس الدخول في جوهر تفاصيلها واستثارة الشيطان الكامن فيهـا           

اج أوالً إلى بناء الثقة في جدار العالقة المجروحة بين فتح وحماس، ولكن كلما تقدمنا فـي                 التفاصيل يحت 
 بال  -إن األمر   .. هذا المجال يمكن التعمق أكثر في تفاصيل ترتيب هذه األجهزة على أسس وطنية مهنية             

 علينـا أن    كمـا أن  ..  يحتاج إلى جهود الخبرة المصرية التي ال لن نختلف عليها في فتح وحماس             -شك  
 - لما هـي عليـه       -نسلم بأن الترتيبات األمنية القائمة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة قد تستمر               

لبعض الوقت، ولكن التنسيق بين هذه األجهزة األمنية يحتاج إلـى مرجعيـة عليـا مهمتهـا األشـراف          
  .والتنسيق، وأن تكون صالحياتها وسلطاتها واضحة لدى الطرفين

فـي إدراك الخطـر     " الجيـل ... يا سارية الجبل  "يس لدينا بصر زرقاء اليمامة، وال بصيرة        وحيث إنه ل  
ومع كل خطـوة    .. المحدق الذي يتربص بنا جميعاً، لذا فإن علينا أن ننتهج سياسة التدرج في الخطوات             

ـ                ى صحيحة وأمينة فإن دائرة الثقة تتوسع، وتنفرج األجواء باتجاه خطوات أوسع وأسرع، حتى نصل إل
  .النقطة التي يتحقق معها االطمئنان إلى سالمة هذه األجهزة وتمتعها باألهلية المهنية والوطنية المرجوة

إن علينا أن نتذكر بأن لشعبنا قضية عادلة، وهي القضية المركزية التي تحظى فـي وجـدان                 .. وختاماً
لتعاطف يتوجب تـشجيعه والحفـاظ      األمتين العربية واإلسالمية باألولوية، وأن االستثمار السياسي لهذا ا        

عليه، كما أن حالة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ينبغي الحفاظ على ديمومتها وزخمها، لهـدف                
  .الوصول إلى تفهم أفضل على مستوى صانعي السياسة في الدوائر الغربية

لدولي وتجاوزاتهـا للقـانون     إن إسرائيل مأزومة اليوم في عالقاتها الدولية بسبب تعدياتها على القانون ا           
الدولي اإلنساني، وتكفي اإلشارة إلى ما ورد في تقرير جولدستون من اتهامات إلسرائيل بارتكاب جرائم               
حرب، وجرائم بحق اإلنسانية، وكذلك ما جاء في التقرير الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم                
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يلي بارتكاب مجزرة بحق المدنيين على سفينة مرمـرة،         المتحدة بجنيف من إدانة لجيش االحتالل اإلسرائ      
وإذا أضفنا إلى ذلك مـا قـام بـه الموسـاد            .. وممارسة القرصنة في المياه الدولية ضد أسطول الحرية       

اإلسرائيلي في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي باستخدام أو تزييف جوازات سـفر لعـدة                 
وإذا أخذنا أيضا بعين االعتبار التقارير      .. وانين التي تنظم العالقة بين الدول     بلدان أوروبية منتهكاً بذلك الق    

أمنستي انترناشونيل وأوكس فام وهيومن رايت وتش، والتـي تـدين           : الصادرة عن مؤسسات دولية مثل    
قة جميعها إسرائيل بعدم احترام القانون الدولي، وممارسة التعديات واالنتهاكات المتكررة لما جاء في وثي             

  .جنيف الرابعة
 أن نجني ثمرة هذا الضغط الدولي على إسرائيل، فإنه يتوجب علينا أن نثبت              – كفلسطينيين   –وإذا أردنا   

  .للعالم بأننا شعب واحد وقضيتنا واحدة، أال وهي االحتالل وال شيء غير االحتالل
هي المدخل السترداد هيبتنـا     إن الحقيقة التي ال يختلف عليها اثنان في الشارع الفلسطيني أن المصالحة             

واستعادة احترام العالم وضمان تضامنه معنا، وأنها هي الرد القاطع على الغطرسـة اإلسـرائيلية التـي                 
  .يجسدها اليوم نتانياهو وليبرمان

 بـأن المخـاض     - في الوقت نفسه     -إننا ال نملك إال أن نبشر بأن المصالحة قادمة، ولكن علينا أن نعلم              
  .ن حزام الخالف والتشهير بيننا قد بلغ الطبينعسير، وخاصة أ

تفـاءلوا  : ولشعبنا، الذي يعض الكثير من حكمائه وأخياره على جذع شجرة منذ زمن ليس بعيد، نقـول               
  .بالخير تجدوه

  9/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  هل سيحل لقاء دمشق عقدة العقد ؟ .55
  هاني المصري

الذي سيفتح نجاحه طريق التوقيع     " حماس"و" فتح"اء المرتقب الثاني بين     تشهد العاصمة السورية اليوم اللق    
على الورقة المصرية، وسيكون تحوال ملموساً يسمح باستئناف الحوار الوطني الـشامل المعطـل مـن                
حوالي عامين، ما يضعنا أمام وضع جديد عنوانه بدالً من توقيع او عدم توقيع الورقة المصرية، تطبيقها                 

  .بيقها، وإذا فشل سيبقينا في دائرة البحث عن المصالحة المفقودة او عدم تط
لقد تراجعت موجة التفاؤل التي رافقت اللقاء االول ولم تتحقق نبوءة عزام االحمد بعقد احتفال المصالحة                
بعد اسبوعيين، وحل محل التفاؤل حذر بالغ من السياسيين وعدم اكتراث من المواطنين الذين لم يصدقوا                

  .اآلن أن لحظة المصالحة الوطنية قد اقتربتحتى 
  .إن الخالف على األمن كان من أهم األسباب التي أدت إلى انهيار اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية 

لذا، بدون اتفاق على األمن ال يمكن االتفاق على أي شيء، وإذا حدث االتفاق رغماً عـن ذلـك، فإنـه                     
  . تعددية االسلحة داخل سلطة واحدة سوى الى التدمير الذاتي سرعان ما ينهار، فال يمكن ان تؤدي

على شراكة في كل شيء تبدو مـستبعدة        " حماس"و" فتح"نظرياً يمكن أن يتحقق االتفاق األمني إذا وافقت         
على صيغة ال تتضمن اشتراكها في قيادة األجهزة األمنية في الـضفة            " حماس"حتى اآلن، او إذا وافقت      

  .ير مرجح حتى اآلنالغربية، وهذا غ
والسلطة عن استمرار قيادتها    " فتح"أن توافق على ذلك في حالة واحدة هي إذا تغاضت           " حماس"يمكن لـ   

في الضفة الغربيـة    " فتح"لألجهزة األمنية في قطاع غزة، بحيث تكون خاضعة لها بينما هي خاضعة لـ              
  .عبر اقتسام األجهزة األمنية وفي هذه الحالة نكون أمام إدارة االنقسام، واقتسام السلطة 

عملياً يتحقق االتفاق على األمن إذا تم تطبيق القانون الفلسطيني على األجهزة األمنية وعلى كيفية التعامل                
  .مع المقاومة وسالحها وعلى عقيدة أمنية وطنية، وعلى مهنية وال حزبية األجهزة األمنية قوال و فعال
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وواقع االنقسام الحاصل نجد الهوة شاسعة، فالجميع يتحدث عن ضرورة          ما بين اآلمال بالمصالحة البعيدة      
  .أن تكون األجهزة األمنية مهنية ووطنية بعيداً عن الحزبية، ولكن الكالم في واد والواقع في واد آخر

صحيح أن هنـاك    ". فتح"فالغالبية الساحقة من أفراد وكوادر وقيادة األجهزة األمنية في الضفة تنتمي لـ             
الت لخلق أجهزة أمنية مهنية جديدة بالضفة إال أن هذه المحاوالت ال تزال في بـدايتها، وال يـزال                   محاو

تطل عليها ظالل سوداء بسبب التزامات المنظمة والسلطة األمنية مع إسرائيل والتنـسيق األمنـي مـع                 
دة بنائهـا علـى     االحتالل وإشراف الضباط األميركيين على تدريب وتأهيل أفراد األجهزة األمنية وإعـا           

، كما قال كيث دايتون الضابط األميركي السابق الذي أشرف على إعـادة  " الفلسطيني الجديد " أساس خلق 
  .بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية

كما أن األغلبية الساحقة من أفراد وكوادر وقيادة األجهزة األمنية في قطاع غزة تنتمي لحركة حمـاس،                 
م تمارس مهامها بصورة غير شرعية وتضمن هدنة واقعية غير متفق عليها مباشرة             وأصبحت بعد االنقسا  

  .مع االحتالل، ومن يقوم بخرقها أصبح متمرداً في أحسن األحوال وال وطني في أسوأها 
إذا أراد الطرفان االتفاق أمنياً، عليهما الكف عن تقديم تبريرات لالنقسام باسم الـشرعية او الوطنيـة او                  

 واالعتراف باختالف الظروف بالضفة عنها في غزة، فاالحتالل بالضفة مباشر ويأخـذ شـكل               المقاومة
بأن تشارك فـي   " حماس"االجتياحات الدائمة لمناطق السلطة، األمر الذي يعني أن االحتالل لن يسمح لـ             

ـ                ى اذا وافقـت    قيادة األجهزة األمنية في الضفة إذا لم توافق على شروط اللجنة الرباعية الدولية، هذا حت
  .السلطة على ذلك

ان االحتالل في غزة يأخذ شكل الحصار ومنع حرية الحركة والسيطرة على المياه اإلقليميـة واألجـواء                 
ومعظم المعابر الحدودية، ويأخذ شكل العدوان والقصف والتوغل واالغتياالت، بما يسمح لتعامل مختلف             

  .لضفةمع األجهزة األمنية في القطاع عما هو كائن في ا
كيف يمكن لالختالف بالظروف بين الضفة وغزة أن ينعكس على الملف األمني، هذا ما نحن بحاجة إلى                 

  دراسته واتخاذ قرار بشأنه بكل مسؤولية؟
يمكن أن يكون القرار بأن تحتفظ المقاومة بسالحها في غزة على أن تشكل جبهة مقاومة وطنية موحـدة                  

  .فاق الوطنييخضع لها الجميع كما نصت وثيقة الو
ويمكن أن تدمج المليشيات المسلحة في جيش وطني يضمن وحدة السالح والقيادة والقرار على أن تكون                
من مهمات هذا الجيش الدفاع عن الوطن والمواطنين، وممارسة المقاومـة إذا أرادت القيـادة الوطنيـة                 

  .الموحدة ذلك
المنية في الضفة مؤقتاً إلى أن تتغير الظروف        عن مشاركتها بقيادة االجهزة ا    " حماس"ويمكن ان تتغاضى    

  .مقابل ان تأخذ شيئاً بدال عنها في السلطة او المنظمة 
للقاء دمـشق،   " حماس"أن االتفاق على الملف األمني يبدو سهال كما صرح إسماعيل األشقر عضو وفد              

ـ               ى بنـاء وهيكليـة     حيث قال إن المطلوب فقط هو التوافق على تشكيل اللجنة األمنية التي ستشرف عل
األجهزة األمنية، لكنه في الحقيقة أمر صعب جدا ألنه بحاجة إلى إرادة تتحدى االجندات الخارجيـة ألن                 
ما يتم االتفاق عليه فلسطينياً ال يمكن تطبيقه اال عبر كفاح، إذا لم يحصل على موافقة سلطات االحـتالل                   

  .خصوصا في الضفة الغربية 
ى المضمون السياسي التفاق المصالحة، فبدون االتفاق على كيفية التعامل مع           إن هذا يقودنا مرة أخرى إل     

المقاومة والمفاوضات ووضع السلطة والمنظمة بما في ذلك االتفاقات وااللتزامات مع إسرائيل والحريات             
ـ                 ا والحقوق الفردية والعامة وقواعد حل الخالف سلمياً وديمقراطياً وقانونياً، لن نجد حـال وطنيـا جامع

وإذا تم االتفـاق    . للمسألة األمنية، وإنما سنكون أمام اقتسام لألمن واألجهزة األمنية باتفاق أو بدون اتفاق            
على المضمون السياسي يمكن أن يساعد ذلك كثيراً على االتفاق على المسألة األمنية رغـم ان امكانيـة                  

  .تأجيل هذا الملف تبقى واردة 
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لكن وحـدة الـسالح     . س االنقسام وأسرع طريق لالقتتال واالنقالب       أن تقاسم األمن وصفه مؤكدة لتكري     
بحاجة إلى وحدة العقيدة االمنية و البرنامج الوطني واألدوات والقرار أو على األقل بحاجة إلـى توافـق                  
وطني على االهداف األساسية وأشكال النضال الرئيسية وقواعد العمل الديمقراطي التـي تحكـم البيـت                

  .الفلسطيني
سيساً على ما سبق إذا أردنا الوحدة خصوصاً في الملف األمني ال بد من أن تكون في مواجهة االحتالل              تأ

ومخططاته التوسعية واإلستيطانية والعنصرية، وفي سياق إعادة االعتبار للبرنامج الوطني وإعادة تشكيل            
  .المنظمة بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي على أسس وطنية و ديمقراطية

أن الوحدة لن تتحقق ما دام الرهان على المحاصصة الفصائلية وعلى إدارة االنقسام وتفضيل الحفاظ على                
على أي شيء آخر، والرهان على المفاوضات وعملية التسوية         " فتح"والضفة في يد    " حماس"غزة في يد    

التحالفات الخارجية، هـو    ما دام االنتظار لنتيجة الجهود األميركية واستئناف المفاوضات والرهان على           
سيد الموقف، وما دامت االلتزامات واالتفاقات مع إسرائيل قائمة رغم عدم التزام االحتالل بهـا جملـة                 

عندما يتم التفكير فعليا بالبدائل عن المفاوضات ويتم وقف التزامات السلطة عندها سيفتح جدياً              . وتفصيال  
  .ار المصالحة الوطنية المؤجل حتى إشعار آخرباب الخيارات والبدائل األخرى، بما فيها خي

إن المأزق الوطني الفلسطيني شامل وبحاجة إلى رؤية إستراتيجية متكاملة قادرة على تجـاوز وتحقيـق                
  !!!!األهداف الوطنية التي عجزنا عن تحقيقها حتى اآلن

  9/11/2010، األيام، رام اهللا
  

   عن حملة المقاطعة واألسطول الثاني وأشياء أخرى .56
  نهلة الشهال

تكمن ميزة إيلي فايزل، الحائز على نوبل للسالم، في سعيه الدائم لتجديد الصهيونية عبر محاوالت منحها                
» تنـزل «وقبله تأكيداً، ولكن اإليديولوجيات كلها ال تتجسد إال عندما          (إنسانوية تفتقدها بشدة بعد التطبيق      

لو أنها شكلية، ألنها غير ذات صلة بالموضوع، تغرف         ، وعبر تغليفها بكثافة فكرية، و     )لتسكن في الواقع  
لهذه الغاية من إلفة الرجل مع الفلسفة واألدب والموسيقى، وهو يوظف كل هذا في خدمـة الـصهيونية                  

  . وإسرائيل، تعينه في ذلك بشدة الهالة التي تمنحها نوبل ألصحابها
: فتان للنظر، نشرا على نطـاق واسـع       وخالل األسبوع المنصرم، وبشكل متزامن فعالً، صدر موقفان ال        

تـصريح  «، وعنوانـه الفرعـي   »ال لخرافة ـ ميث ـ األبرتايد  «واحد يقوده إيلي فايزل ذاك، وعنوانه 
، ونـداء المقاطعـة     BDSحاملي جوائز نوبل رداً على حملة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات           

شخصية حائزة على جائزة نوبل في اختـصاصات         38ويلي ذلك توقيع    . إلسرائيل طبعاً ... »األكاديمية
ويعني ذلك أن هؤالء، هم اآلخرون، يلوون عنـق جـوائزهم           . متنوعة، كلها علمي، كالفيزياء والكيمياء    

. لتوظيف هالتها، في ما ال صلة له بالسبب الذي منحوا نوبل ألجله، وهذا اعتداء أخالقي على الجـائزة                 
صاخباً، وإنما، ومن دون القليل من شأن هـذا الحـدث، فعلينـا أن              وقد بدا األمر    . ولكن دعونا من ذلك   

 حائز على نوبل ما زالوا على قيد الحياة، وقد توجه إيلي فايزل إلـيهم               200نعرف أن هناك على األقل      
ومن دون تبرئتهم من مسؤولية الموافقة على مـنح أسـمائهم،           . جميعاً، فلم يستجب له إال هؤالء العلماء      

ظيف جوائزهم في ما ال عالقة له بالموضوع، فيمكن تفسير موقف معظمهم بجهله التـام               ومجددا على تو  
نزع الشرعية  «بالمواضيع السياسية والفكرية، كما أن يهودية الموقعين قد استُنفرت تجاه ما يقال له اليوم               

أو (ريين  الذي تهدف إليه حملة المقاطعة، واتهامها بأنها تبني نظام تمييز وفـصل عنـص             » عن إسرائيل 
. ، دفع إلى الحملة العالمية ضد نظام جنوب أفريقيا السابق، وهو مدان في شرعة األمم المتحدة               )األبرتايد

ولم يحصل فـايزل علـى      . وحصيلة ذلك تُصور باختصار ديماغوجي على أنها تهديد جديد بإبادة اليهود          
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ن بينهم أيضا نسبة من اليهود، مـا        توقيعات آخرين من حملة نوبل، في األدب واالقتصاد والسالم، مع أ          
  . يسجل ألهمية داللته

تشرين الثاني، وهو يتخـذ     /  نوفمبر 2الموقف الثاني صدر ونشر في جريدة لوموند الفرنسية العريقة يوم           
، ووقعه رئيس بلدية باريس السيد دوالنويه، ومعه بـضعة          »مقاطعة إسرائيل سالح مشين   «عنواناً يقول   

وهو عادة موضع سخرية عامـة فـي        (تير السابق للحزب االشتراكي السيد هوالند       نواب، وكذلك السكر  
فرنسا بوصفه أبله، ولكنه يسعى رغم ذلك، وبكل الوسائل ومنها التزلف للصهاينة، إلى استعادة مكانتـه                

الذي » المقلب«ما يثير مسألة    ! 2012في حزبه، وربما إلى ترشحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام           
تلعه بعض السياسيين حين يعجزون عن تقييم أنفسهم ومعرفة حدودهم، وهو مرض شائع جداً لدى هذه                يب

  ). الفئة من الناس في العالم كله، ولكن هذا أيضاً موضوع آخر
، وعلى رأسهم اآلفتان في السطحية، اآلن       »الفالسفة الجدد «وهناك طبعاً األسماء التقليدية، ممن يقال لهم        

نار هنري ليفي، وحشد من الفنانين من الدرجة الرابعة، وأخيرا سـكرتير حملـة النـداء     فينكلكروت وبر 
االميركي، على أنـه    » جي ستريت «، الذي صور عند صدوره، مثله مثل نداء         )»جي كول «أو  (اليهودي  

  ! خطوة إيجابية باتجاه السالم، بل دعا بعض الكتاب العرب إلى تبنيه على هذا األساس
لك كله، عدا العلم بالشيء، هو إدراك مبلغ وهن إسرائيل رغم امتالكها لـرؤوس نوويـة                ما يهمنا من ذ   

وألسلحة فتاكة بالتأكيد، واستعدادها الستخدامها بشكل متفلت من أي خشية من عقوبات، وبشكل وحـشي               
ازها العـالم  بال رادع وال حدود، وبرغم تمتعها بتأييد القوى العالمية النافذة، لتالقي المصالح، وبرغم ابتز      

بمعاناة اليهود، وبوقوع المحرقة، فقد كفى أن تنطلق حملة شعبية عالميـة تطالـب بمقاطعـة إسـرائيل                  
وبسحب االستثمارات منها وبمحاسبتها، وتسعى إلى ذلك عبر أشكال مفتكَرة وذكية ومنهجية من النضال،              

 على أكتاف مناضلين ومناضالت من      علماً أن الحملة تلك تقوم    . حتى تولول هذه األخيرة وتستنفر أتباعها     
أرجاء العالم، يتبرعون بوقتهم وجهدهم وذكائهم، بال إمكانات مادية على اإلطالق ـ مما يجعل كل عمل  
يقومون به أشد صعوبة، فخذ مثال ماذا يعني طبع ملصقات جميلة، تكلف بضعة آالف من اليورو، غيـر                  

ملصقات أقل إتقاناً ألنها أزهد ثمناً، أو بمناشير عوضاً         المتوفرة، فيستعاض عنها بجمع ما في الجيوب، وب       
تجن إسرائيل ألن الحملة تميز بينها وبين اليهود، الذين تصادر هـذه األخيـرة       ...). عن الملصق، وهكذا  

تعسفياً النطق باسمهم، وباسم االضطهاد التاريخي الذي لحق بهم، وهو بند واضح موجود في الـشرعات                
 في كل مكان، وحتى في الدعوة األصلية للمقاطعة، الصادرة عن الهيئـات األهليـة               التي بلورتها الحملة  

هيئـات كاتحـاد المنظمـات اليهوديـة        : وتجن اسرائيل ألن هناك يهوداً في حملة المقاطعة       . الفلسطينية
األوروبية للسالم، وشخصيات كثيرة هي أعمدة في بلدانها، إلى حد معبر نكتفي منهـا بـذكر األسـتاذ                  

معي البريطاني وأحد مؤسسي منظمة ماتزبن اليسارية المناهضة للصهيونية في السبعينيات، حـاييم             الجا
برشيت، والسينمائي االسرائيلي إيال سيفان، وحقوقيين بريطانيين، وغيرهم في الواليات المتحدة وكنـدا             

ن من أقرب رفـاق     ويقف اليوم في مقدمتهم ستيفان هيسيل، وهو من معالم فرنسا، ألنه كا           . وكل أوروبا 
ديغول إليه وأبرزهم، وواحد من قلة قليلة من بينهم ما زالت على قيد الحياة، وألنه كان سفيراً لفرنسا الى                   
األمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة، وألنه أحد محرري الشرعة العالمية لحقوق اإلنـسان،               

هذا العلَم يؤيد حملة ال     ! ، وألنه يهودي من أصل ألماني     وألنه كان معتقالً في معسكرات االعتقال النازية      
BDS  وقد جنت إسرائيل والمنظمات الصهيونية من موقفه هذا، فلم تتورع عن القيام بحملـة              !  بال تحفظ

ـ             سـحق رأس األفعـى     «بذيئة ضده، من اتهامه بالخرف لتقدمه بالسن، إلى دعوة البعض من أصواتها ل
  .  حرفياً على لسان الكاتب تاغييف، وعلى أثير إحدى اإلذاعات الفرنسيةهكذا... الذي يمثله» السامة

أال تستدعي هذه الوقائع التفكير بهشاشة إسرائيل، وهي هشاشة خطرة قد تدفعها الرتكاب أعمال إجرامية               
ل وهذا اتجاه متزايد القوة اليوم في الطبقة السياسية وحتى العسكرية الحاكمة في ت            . كبرى، وإن انتحارية  

أبيب، وهو نتاج تحول في نشأة هذه األخيرة وفي مكوناتها، يزيد منسوب الجنون الذاتي فيها على حساب                 
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ولكن العامل األهم واألعمق هو ما يمكن تسميته بدقـة بوصـول            . الخدمة الوظيفية للغرب الذي أنشأها    
ك ذلك من أجل النجاح في      ال بد من إدرا   . المشروع اإلسرائيلي إلى نهاياته واصطدامه بحدوده التاريخية      

تعيين المتوقَع، وهو إدراك غير ممكن ما لم يتم التحرر من دراسة ما يجري على المستوى الفوقي فـي                   
  .الساحة الدولية، والتنبه إلى الوقائع المتسارعة على المستوى الشعبي والعام ألرض الصراع
  9/11/2010، السفير، بيروت
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