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  أربع قضايا أمنية رئيسة على جدول األعمال..اليومباحثات واستكمال الم بدمشقنتهاء لقاء المصالحة ا .1
اللقاء الذي جمع وفدي حركة حماس ، أن دمشق من 10/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر

دون اإلعالن عن نتائج ) 9/11(وفتح في العاصمة السورية دمشق انتهى في ساعة متأخرة الثالثاء 
أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"أبلغ مصدر مطلع في حركة حماس للمباحثات بين الحركتين، في حين 

  .اللقاء سيستكمل اليوم األربعاء
وبعيدا عن وسائل اإلعالم، بدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء وسط أجواء من الغموض لبحث الملف 

تين، حيث مثل حركة األمني، الذي يشكل العقبة األكبر في طرق الوصول إلى مصالحة شاملة بين الحرك
 األشقر وصالح العاروري، بينما مثل وفد وإسماعيلحماس الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نصر 

  .فتح عزام األحمد وصخر بسيسو وماجد فرج وسمير الرفاعي
عن طبيعة األجواء السائدة " المركز الفلسطيني لإلعالم"مصدر فلسطيني مطلع قريب من اللقاء كشف لـ

، مشيرا إلى أن "ايجابية، غير أن الفرص لتحقيق المصالحة قليلة لخصوصية الملف األمني"ا بالقول إنه
  .وفد فتح يريد خالل اللقاء بحث الورقة المصرية، وهو األمر الذي لم  تمانع حماس من بحثه

زة إعادة بناء األجه: "وأضاف المصدر أن أربعة عناوين رئيسة ستكون بمثابة جدول أعمال اللقاء، وهي
األمنية، السياسات األمينة، اللجنة األمنية العليا، اإلجراءات التي رت بعد االنقسام من اعتقاالت 

 ستشكل) اللجنة األمنية العليا(، منوها إلى أن النقطة الثالثة "ومحاكمات، وآليات االفراج عن المعتقلين
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الوصول إلى المستويات خطورتها وما تعطيه لحماس من صالحية في "عقدة كبيرة لحركة فتح، لـ
  ".القيادية على الصعيد األمني

وحيال التهديدات الصهيونية بعدم التعاطي مع ما سيفرزه اللقاء بين الحركتين، وتحديدا فيما يتعلق 
إذا رفض اإلسرائيليون االتفاق فالكرة ستكون في ملعب حركة فتح، إما : "بالجانب األمني، قال المصدر

  ".ارا في مواقفهم، وإما أن يكونوا تابعين مرتهنين لمواقف االحتالل يكونوا مستقلين أحرأن
من مصادر سياسية فلسطينية في رام اهللا أن الموقف المصري " المركز الفلسطيني لإلعالم"إلى ذلك علم 

المعلن حيال لقاء المصالحة في دمشق هو موقف داعم ومؤيد، غير أن ما يجري خلف الكواليس مختلف 
 مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أوعز في الفترة األخيرة من أنعلمت هذه المصادر تماما، حيث 

( رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس بتحويل ملف المصالحة مع حركة حماس إلى عملية 
Process (  ال تصل إلى نتيجة، على غرار ما يمارسه الكيان الصهيوني مع السلطة في إطار عملية

  .يةالتسو
الجبهة "مسؤول نقال عن مراسلتها من دمشق سمر أزمشلي، أن  10/11/2010الحياة، لندن، وذكرت 
خسارة " إلنهاء حال االنقسام، ألن استمرارها "رغبة"وجود لمس  في الخارج ماهر الطاهر "الشعبية

إلنهاء حال وأكد وجود رغبة لدى حماس . "إسرائيلللشعب والفصائل والمستفيد االول من استمرارها 
 أن" إلىوأشار . " تسير األمور نحو األمام على رغم معضلة الملف األمنيأن"االنقسام، وأمل في 

  ."الفصائل ستلتقي مع وفد فتح خالل وجوده في دمشق
 األجواء ايجابية أن إلىالهادي  وأشار مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير في دمشق انور عبد

 هناك موضوع موعد األمنية جانب المعضلة إلىوأضاف انه . "الصادقة إلنهاء االنقسامالنيات "منوهاً بـ 
 الذي ال يزال غير محسوم ألن السلطة تأمل في اإلسراع بإجراء االنتخابات في اقرب االنتخابات إجراء

  .وقت ممكن فيما ترى حماس ضرورة التريث لنحو عام حتى تترسخ المصالحة على ارض الواقع
نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهـور، أن عـزام            10/11/2010القدس العربي، لندن،    ي  وجاء ف 
 "المصالح العليا "، المتواجد بدمشق أكد أن      مفوض العالقات الوطنية في فتح، ورئيس وفدها للحوار       األحمد  

  . في دمشق"أساس الحوار الوطني'للشعب الفلسطيني هي 
 أمريكية أو إسرائيلية في هذا المجال، وقال في تصريحات نقلتها ونفى األحمد احتكام فتح ألي اشتراطات

إن أساس المصالحة هو إعادة سلطة القانون "الرسمية خالل وجوده في دمشق ) صوت فلسطين(إذاعة 
  ."التي تم االنقالب عليها في قطاع غزة

جهزة األمنية وليس قانون الخدمة في األ"وأكد على أن الحكم الرئيس في موضوع األجهزة األمنية هو 
  ."الصفقات السياسية كما يتم طرحه من قبل حماس حاليا

، الفتاً إلى أن "السياسة والمحاصصة'وأكد أن إعادة هيكلة هذه األجهزة في قطاع غزة، ستكون بعيدا عن 
 المؤسسة األمنية إحدى الرموز الوطنية والسيادية، ورفض االعتراف بالقوات األمنية التي شكلتها حركة

  .حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة
 حركته حماس ال تطالب بتقسيم أجهزة إنوفي هذا الشأن قال النائب عن حركة حماس يحيى موسى 

وفق عقدية 'األمن أو إجراء عملية محاصصة مع فتح، الفتاً إلى أنها تطلب بأن تكون أجهزة األمن 
  ."وطنية وتعمل بمهنية وفق القانون الفلسطيني

 في الملف األمني "محاصصة واقتسام' " حديث حركة فتح عن طلب حماسإن "القدس العربي"وقال لـ
غير صحيح، لكنه أكد في ذات الوقت على ضرورة أن تشمل الترتيبات األمنية التي ستنفذ عقب االتفاق 

نحن عندما نتحدث عن ترتيب أجهزة األمن نتحدث عن "أجهزة األمن في غزة والضفة الغربية، وقال 
  ."زة والضفة، ألن الوطن غير قابل للقسمةغ
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، "أحداً ال يستطيع أن يحجر شراكة حركة حماس في أي قضية تخص الوطن" إنوأكد موسى في السياق 
  . أن يتم تحقيق القانونإلىالفتاً إلى أن حماس تسعى من وراء الشراكة في األمن 

في لبنـان أسـامة     ثل حركة حماس     نقال عن وكاالت أن مم      10/11/2010نت،  .موقع الجزيرة وأورد  
سينـصب  ) فـتح ( أن الحوار الذي سيجري في العاصمة السورية مع حركة التحرير الوطني              أكد حمدان

  .على المسألة الوحيدة العالقة أمام المصالحة وهي الملف األمني
ته وقال حمدان في لقاء مع الجزيرة إن المحادثات بين الحركتين ستتمحور حول دور األمن وفلسف

  .وتشكيل قيادة أو مرجعية للعمل األمني وإعادة بناء األجهزة األمنية
موقف الحركة كان واضحا منذ العام "وحول ما يمكن أن تطرحه حماس في هذا الشأن، قال حمدان 

الماضي ويقضي بضرورة بناء األجهزة األمنية بحيث تعمل في إطار قانوني وتخضع لإلرادة السياسية 
وأضاف أن حماس تدعو إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على كل ما يتفق  ". اإلسرائيليةالفلسطينية وليس

  .عليه، معربا عن أمله بأن يصل هذا اللقاء إلى اتفاق وال سيما أن من ضمن الحضور شخصيات أمنية
  

  وقف االستيطان ليس شرطاً فلسطينياً وإنما مطلب دولي: عباس .2
 عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، امس، عضو المكتب استقبل الرئيس محمود": وفا"-رام اهللا 

  .السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانغ غاو لي، والوفد المرافق له
واطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات العملية السلمية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السلمية 

  .قف االستيطان في األراضي الفلسطينيةنتيجة التعنت اإلسرائيلي ورفضها و
، على أن وقف االستيطان ليس شرطا فلسطينيا، وإنما هو مطلب دولي، نصت عليه كل عباسوشدد 

  .االتفاقيات الموقعة، وأكدت على عدم شرعيته وضرورة إزالته من كافة األراضي الفلسطينية
ه من التزامات حسب االتفاقيات الدولية ، إلى أن الجانب الفلسطيني نفذ كل ما ترتب عليعباسوأشار 

وخطة خارطة الطريق، وقرارات اللجنة الرباعية، اال إن إسرائيل لم تنفذ التزام واحد مما ترتب عليها 
  .حسب االتفاقيات

لقد اخترنا طريق السالم والمفاوضات المباشرة، ولكن السالم واالستيطان ال يلتقيان، كما أن : وقال
  .ه الشرعية الدولية، وهو ما ال تلتزم به الحكومة اإلسرائيلية وتتهرب من تحقيقهالسالم هو ما قررت

، انه ال يدخر جهداً من اجل إنهاء االنقسام، وعلى األطراف عباسوعلى صعيد المصالحة الوطنية، أكد 
دوق الخارجية أن توقف تدخلها في وضعنا ألنها هي التي تعرقل المصالحة والمشاركة واالحتكام إلى صن

االقتراع، كما أكد الدور الهام الذي تلعبه الصين في الخارطة السياسية العالمية، ومنها عملية السالم، 
  .والدعم الكبير الالمحدود الذي تقدمه للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني

ية ، بحكمة القيادة الصينية، ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولعملعباسوأشاد 
  .السالم، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  10/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

   بمرجعية عملية السالم"إسرائيل"فياض يدعو المجتمع الدولي إللزام  .3
لة دعا رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، امس، الى تطوير اإلجماع الدولي واتخاذ الخطوات الكفي

  .بإلزام إسرائيل بمرجعية عملية السالم ووقف شامل لكافة األنشطة االستيطانية
وأشار فياض خالل لقائه، بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام اهللا، امس، الوفد الشيوعي الصيني، إلى 

مواقف أهمية الدور الصيني في عملية السالم بما يمليه وزنها على صعيد السياسة الدولية، وثمن عالياً 
  .الشعب والحكومة الصينية الداعمة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية

  10/11/2010األيام، رام اهللا، 
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  على المجتمع الدولي الرد على اإلجراءات اإلسرائيلية باالعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية: عريقات .4

يد من الوحدات االستيطانية غير القانونية تعقيباً على الخطط اإلسرائيلية الجديدة لبناء المز: وفا–رام اهللا 
على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، صرح  الدكتور صائب عريقات، رئيس 

إن اإلعالنات اإلسرائيلية األخيرة تهدد ما تبقى 'دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، 
  '.من مصداقية العملية السلمية

يتوجب على المجتمع الدولي الرد على اإلجراءات 'شار عريقات في بيان له اليوم الثالثاء، إلى أنه وأ
اإلسرائيلية أحادية الجانب هذه بواسطة االعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 

  .'1967حزيران عام 
تين وتحقيق السالم الدائم، واالعتراف ودعا عريقات المجتمع الدولي للتدخل الفوري إلنقاذ حل الدول

 والقدس الشرقية عاصمة لها كرد دولي طبيعي على إجراءات 1967بالدولة الفلسطينية على حدود عام 
  إسرائيل التي ترى نفسها دولة فوق القانون

 9/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   كبيرة للتطوراالقتصاد الفلسطيني يملك إمكانات: فياض .5
قال الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء، ان االقتصاد الفلسطيني يملك إمكانيات كبيرة  :جعفر صدقة

العام الحالي، % 9للتطور والنمو في المستقبل، معلناً أن نسبة النمو في االقتصاد الفلسطيني وصلت الى 
اق الجاري للسلطة بحلول نهاية العام فيما توقع االستغناء عن المساعدات الخارجية في تمويل اإلنف

2013.  
وكان رئيس الوزراء يتحدث في افتتاح الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال، الذي نظمته بورصة 
فلسطين برام اهللا، أمس، بمشاركة عشرات المسؤولين ورجال األعمال، وخبراء أسواق المال، محليين 

  .ت المتحدة االميركية واوروباومن االمارات العربية المتحدة والواليا
إن االقتصاد الفلسطيني، ورغم الصعوبات التي نواجهها، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو : وقال فياض

والتطور في المستقبل، إضافة لكونه اآلن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض االستثماري، 
مالية عصرية يحظيان بثقة المواطنين، وال توجد هناك حيث تمتلك فلسطين نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا 

  ".أية عقبات أمام حركة رأس المال
قال فياض إن وثيقة برنامج عمل السلطة الوطنية تقدم رؤية متكاملة على الصعيد الوطني والتنموي، و

 أقوى في وبما يمكن من تعزيز قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على التحرك السياسي الفاعل، ومن موقع
مواجهة السياسات اإلسرائيلية ومحاوالتها للتهرب من االستحقاقات المطلوبة منها، خصوصا فيما يتعلق 

  بالوقف التام لالستيطان في كافة األرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس ومحيطها
الفلسطينية حتى أواسط جاءت خطة السلطة الوطنية إلنهاء االحتالل واستكمال بناء الدولة : وتابع قائال

 انطالقاً من الرؤية بضرورة العمل من أجل توفير مقومات الصمود ألبناء شعبنا في مختلف 2011العام 
المناطق، باعتبار ذلك الركيزة األولى في الجهد المتواصل والهادف إلى إنهاء االحتالل، وباختصار، فإن 

فعل والمبادرة، وما يتطلبه ذلك من بناء المؤسسات ما تنطوي عليه هذه الخطة هو أن ننطلق إلى حالة ال
القوية والفاعلة والقادرة على تقديم الخدمات لسائر المواطنين، ودون أي تمييز، وفي كافة المجاالت، وبما 

  .يعزز صمود شعبنا وثباته على أرضه، وثقته بالقدرة على النجاح ومراكمة االنجاز
  10/11/2010األيام، رام اهللا، 
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  على فتح وحماس االبتعاد عن منطق المنافع المتبادلة: ةخريش .6
حسن خريشة ، حركتي فتح وحماس، لعدم . دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د- معا-رام اهللا

للحركتين عقبة امام تحقيق المنافع الكبرى للشعب الفلسطيني الذي ينتظر "المنافع المتبادلة " جعل تحقيق
  .السياسي وانجاز المصالحة الوطنية انهاء االنقسام 

، ان على قيادات الحركتين التخلي عن افكار لها عالقة بالمنافع المتبادلة )معا(واكد خريشة لـ 
والمحاصصة كشرط لتحقيق المصالحة الوطنية الن اعتماد هذا المنطق لن يجعل من المصالحة الوطنية 

  . فيها احد االطراف بان منافعه من المصالحة تبددتطويلة المدى بل يجعلها مهددة في اية لحظة يشعر
واضاف من الواضح ان حركة فتح تريد من حماس ان تساعدها من مأزقها بانسداد مسار التسوية 
السياسية باالستيطان التي يمارسها نتنياهو ويتمسك بها، في ان حركة حماس تريد من فتح مساعدتها في 

 وجدت نفسها فيه، مشددا على ان المصالحة خيار كل الشعب وان التخلص من االنقسام و الحصار الذي
انهاء االنقسام استحقاق سياسي ووطني تدعمه كل فئات الشعب وعلى قيادات فتح وحماس الخضوع 

  .الرادة الشعب وتوجهاته
  9/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

 
  ياالحتالل يعتقل نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمح .7

 دهمت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم مدن وقرى في الضفة الغربية اعتقلت -معا-بيت لحم
  .خاللها نحو احد عشر مواطنا بينهم قياديا في حركة حماس 

وذكرت المصادر االعالمية العبرية انه جرى اعتقال نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور محمود 
واضافت المصادر ان االعتقاالت  . مداهمة منزله في مدينة البيرة فجر اليومالرمحي في رام اهللا بعد

 .جرت في محافظة الخليل ورام اهللا 
 10/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  ل بقريع بعد اتهامه باالختالس في تقرير للتلفزيون اإلسرائيليعباس إتص": الشرق األوسط" .8

 إلبداء الدعم بأحمد قريع اتصل يس الفلسطيني محمود عباس الرئأن» الشرق األوسط«علمت : رام اهللا
 بعدما بثت القناة العاشرة من التلفزيون اإلسرائيلي، تقرير قالت فيه إن  ،والتأكيد على أن القيادة موحدة

 مليون دوالر 700رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق والقيادي في حركة فتح أحمد قريع، اختلس نحو «
  .»ليه منصبه بالسلطة الفلسطينيةأميركي خالل تو

  1/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "إسرائيل"لـ عميل بإعداممحكمة فلسطينية تقضي  .9
حكمت محكمة عسكرية فلسطينية في جنين باعدام احد افراد حرس الرئاسة الفلسطيني : القدس المحتلة

جهزة األمنية اإلسرائيلية ومنع تنفيذ بعد ان اعترف بانه سلم معلومات أمنية مهمة الى اال" 17قوات الـ"
  .العديد من العمليات ضد اهداف عسكرية واستيطانية إسرائيلية

 جمع 17بعد الحكم عليه باالعدام انه اثناء عمله في قوات الـ) عاما( 28وقال مهران ابو عودة 
مطلوبين الذين معلومات عن نشطاء المقاومة الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي وكذلك ال

تحصنوا في كنسية المهد في بيت لحم وأسلحتهم ، وأعطاها للجيش مما سهل عملية السيطرة على 
  .حسب اعترافه" إرهابية"الكنيسة ، واكد أنه أمد الجيش بمعلومات منعت وقوع عمليات وأعمال 

  10/11/2010الدستور،عمان، 
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  "الشاباك" مع حماس والجهاد تنفيان مزاعم إسرائيلية بعقد لقاءات .10
 يكونوا اجروا حوارا مع أنحماس والجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية  نفى قياديان في حركتي: رام اهللا

 ما جرى فعال هو استجوابهم داخل أن إلىمشيرين " الشاباك"عناصر من جهاز المخابرات اإلسرائيلي 
  .منازلهم

 والقيادي في الجهاد اإلسالمي خضر عدنان وجاء النفي من قبل القيادي في حركة حماس وصفي قبها،
اإلسرائيلية عن مسؤولين في األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية " هآرتس" نقلت صحيفة أنبعد 

  .بعقد هذه اللقاءات" الشاباك"أكدوا قيام 
لته الصحف ما تناق"و اعتبر وزير األسرى في حكومة الوحدة الوطنية السابقة المهندس وصفي قبها أن 

العبرية من عقد لقاءات بين مسؤوليين إسرائيليين ورموز إسالمية من حركة حماس في جنين هو محض 
  ".افتراء
ما حصل هو قيام قوات كبيرة من مخابرات وجنود االحتالل معززة باآلليات العسكرية بتطويق "وقال 

 28/10/2010جر الخميس الموافق منطقة البساتين ودوار الشهيد يحيى عياش في الساعات األولى من ف
واقتحامها عدة منازل في اإلسكان الفلسطيني منها منزلي ومنزل الناطق باسم حماس األستاذ خالد الحاج 
والقيادي غسان الزغيبي، وقد نشرت الخوف والذعر بين أطفالنا وعائالتنا ووضعهم في غرفة واحدة 

  ".واالنتشار في كافة أرجاء المنازل
ت عناصر المخابرات بالتحقيق معنا، واالستفسار عن حماس ووضعها في الضفة وجنين، قام " وأضاف

وعالقتها المتوترة والمأزومة مع السلطة، وتوصيل رسائل تهديد للحركة مفادها بأنه لن يسمح لها 
بمعاودة نشاطاتها وأنها ستبقى محظورة، وسيتم مالحقة كل من يحاول أن يمارس نشاطات أياً كان 

  .ا، وأن نموذج غزة وما جرى في الخليل لن يتكرر أبداًنوعه
قمت بالرد على قائد المنطقة بأنني لست القناة التي تنقل رسائلكم لحماس ولست بالشخصية التي "وقال 

  ".تحمل مثل هذه المهمة، وقد هددني باالعتقال وأنني تحت متابعتهم ومراقبتهم
عسفياً يحظر علي ويمنعني من دخول قرية برطعة الشرقية ـ قام قائد المنطقة بإبالغي قراراً ت"وتابع 

وهي مسقط رأسي وتقع داخل جدار الفصل العنصري، وفيها ولدت وترعرعت ونشأت وفيها والدي 
وأخواني وأخواتي وعائلتي ولي فيها منزل شخصي أملكه وفيها أقاربي وعائلتي الكبيرة وعشيرتي من 

هويتي الشخصية تثبت ذلك وأنني على مدار سني عمري لم أغير مكان آل قبها، وأن كل وثائقي وبيانات 
، وقد قلت لقائد المنطقة أن هذا القرار ال قانوني، وال أخالقي وال إنساني، وهذا انتهاك "برطعة"السكن 

لحقوق اإلنسان والمواثيق والقوانين الدولية، فأجاب أن هذا القرار أمني، وأن األمن اإلسرائيلي ال يرغب 
  .رؤيتك في األراضي الواقعة داخل الجدارب

توقيت نشر الخبر اليوم وبهذه الصورة من أجل التشويش على لقاءات المصالحة المزمع "وشدد على أن 
أؤكد للجميع على موقفي وموقف خالد الحاج "وقال  .في دمشق" فتح"و" حماس"عقدها اليوم بين حركتي 

، بل اقتحامات وما حصل من دون تحديد موعد وقسراً ومن وغسان الزغيبي، بأن ما تم لم يكن لقاءات
  .غير إرادة منا

من جهته، فقد أكد الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، نفيه القاطع لما نقلته صحيفة 
، 29/10/2010في ليلة الجمعة "  وقالاإلسرائيليةعن اجتماعه مع عناصر من المخابرات " هآرتس"

ة من جيش االحتالل ومخابراته، منزلي، وقاموا باستجوابي داخل المنزل حول عدد من اقتحمت قو
لقد رفضت االنصياع البتزازهم واإلجابة على "وأضاف  ".القضايا من بينها اعتقالي في سجون السلطة

  ".أسئلتهم، ثم غادرت قوة االحتالل في حالة غضب وهم يتوعدونني ويتهددونني باالعتقال
  10/11/2010م اهللا، األيام، را
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   مع الشاباك هدفه جر السلطة لمزيد من االنبطاحات السياسيةلقاءاتالحديث عن : حركة الجهاد .11
عماد الرفاعي، في أبو  في لبنان، الحاج اإلسالميقال ممثل حركة الجهاد  :زهير اندراوس -الناصرة 

 األجهزة نوع من العالقات مع أييم  ال ولن يقاإلسالمي الجهاد إن "القدس العربي"حديث خاصٍ لصحيفة 
، وبالتالي فان الحركة ال ولن تقيم اإلسرائيلي التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب عالقاتها باالحتالل األمنية

، اإلسرائيلية" هآرتس" صحيفة أمس تعقيبا على ما نشرته أقوالهوجاءت . اي عالقة مع العدو الصهيوني
 العام األمن من قيام مركزيين في جهاز إسرائيل أمامنية اشتكت مؤخرا  السلطة الفلسطيأنوجاء فيه 

 في اإلسالمي اتصاالت مع ناشطين مركزيين في حركتي حماس والجهاد بإجراء) اإلسرائيليالشاباك (
  .منطقة جنين

 لمزيد من الضغط على أخرى إسرائيلية هو محاولة "هآرتس" النشر في صحيفة أن الرفاعي أضافو
 هذه العادة أن إلىالفلسطينية لكي تُقدم المزيد من التنازالت في سياستها االنبطاحية، ولفت السلطة 

 المزيد من اإلسرائيليون باتت معروفة لدى الفصائل الفلسطينية، ففي كل مرة يريد فيها اإلسرائيلية
لى اتفاق سالم مع  عن قرب التوصل اأنباء بإشاعةالتنازالت السياسية من قبل السلطة، فانّهم يقومون 

 هذا إن أيضاوقال . سورية، وذلك بهدف جر المفاوض الفلسطيني الى المزيد من االنبطاحات السياسية
 لفرض االمر الواقع وتطبيق الحلم الصهيوني المتمثل بالوطن اإلسرائيليالنشر يتماشى مع المشروع 

 الفلسطينية، التي األمنية األجهزةم بين  وتأجيج الصراع القائاألوراق خلط إعادةالبديل، والهدف منه هو 
 وحركة إسرائيلية إعالمية هذه فبركة إن القول إلىوخلص . اإلسرائيليتتعاون وتُنسق مع االحتالل 

  . تصدقها، على حد قولهأن ابعد من اإلسالميالجهاد 
  10/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  الخالف الفلسطيني الداخليالمدخل األمثل لعالج " الشاملالحوار : ""الشعبية" .12

، أن تحقيق المنجزات "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أكد عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام : رام اهللا
ال يمكن أن يتحقق دون عمل جماعي وموحد، الستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام ووضع أسس "الوطنية 

ي ظل التحديات والتهديدات التي تواجه المشروع الوطني راسخة وحقيقية إلستراتيجية المرحلة القادمة، ف
  ".والنضالي والقضية الفلسطينية

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ملوح، مساء أمس، في اللقاء السياسي الذي نظمته الجبهة الشعبية تحت 
  .في مدينة رام اهللا" قراءة للحالة السياسية الراهنة"عنوان 

 بين السلطة وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، ونحن تنبأنا بذلك منذ إن المفاوضات: "وقال ملوح
  ".اللحظة األولى لمشروع التسوية والذي انطلق منذ مدريد إلى كل االتفاقات والمراهنات الالحقة

، مؤكداً على "الحلقة األولى في الصراع مع االحتالل تستوجب وحدة الصف والقوى"وشدد ملوح على أن 
والذي الحق أضراراً فادحة بالمشروع الوطني وأضعف التعاطف "الصراع الداخلي، رفض كل أشكال 

المدخل األمثل لعالج الخالف الداخلي "، مشيراً إلى أن "والتأييد الدولي والعربي للقضية الفلسطينية
الفلسطيني هو وجود حوار وطني جاد وشامل، بعيداً عن كل أشكال المحاصصة والفئوية بين طرفي 

  ".عالصرا
  9/11/2010قدس برس، 

  
  فتح تتهم الحكومة بغزة باعتقال العشرات من أعضاءها .13

اتهمت حركة فتح أجهزة األمن التابعة لحركة حماس بشن حملة اعتقاالت واسعة : )ا ف ب( - حامد جاد
ضد أبناء وكوادر وقيادات حركة فتح في كافة مناطق قطاع غزة، وذلك إلفشال أي ترتيبات إلحياء 

واستعرضت حركة فتح في بيان لها أسماء  . السادسة لرحيل الرئيس السابق ياسر عرفاتالذكرى
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العشرات من أعضائها الذين اعتقلتهم أجهزة أمن الحكومة المقالة، مشيرة إلى أن األخيرة استدعت أيضا 
  .العديد من كوادر حركة فتح للمثول أمام محققيها في المواقع األمنية المختلفة

  10/11/2010 الغد، عمان،
  

   باعتقال ثالثة أسرى محررين من أنصارها  بالضفةاألمنيةاألجهزة حماس تتهم  .14
 أجهزة األمن في أن نسخة منه "القدس العربي"قالت حركة حماس في بيان تلقت :  أشرف الهور-غزة 

ن الضفة واصلت حملتها المستمرة والمتواصلة في جميع مدن الضفة، واعتقلت ثالثة من أنصارها م
 أحد المعتقلين جرى إطالق سراحه قبل يومين من إناألسرى المحررين من مدينة نابلس، وقالت 
  .السجون اإلسرائيلية بعد اعتقال دام ثالث سنوات

  10/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   على النقب الغربيهاونإطالق قذيفتي : غزة .15
لصنع أطلقهما مسلحون فلسطينيون من ذكر ناطق عسكري إسرائيلي أن قذيفتي هاون محليتي ا: وام

 في النقب الغربي جنوبي "أشكول"قطاع غزة سقطتا في منطقة غير مأهولة داخل مجمع مستوطنات 
 "لجان المقاومة الشعبية" الجناح العسكري لحركة "ألوية الناصر صالح الدين"وأعلنت . فلسطين المحتلة

  ." االنتهاكات والخروقات اإلسرائيلية في قطاع غزةمسؤوليتها عن إطالق القذيفتين رداً على استمرار
  10/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "اسرائيل"القدس ليست مستوطنة القدس هي عاصمة دولة : نتنياهو رداً على أوباما .16

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واصل اليوم تمسكه         أن،  9/11/2010،  48موقع عرب ذكر  
ه الرافضة لتجميد اإلستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ورد على تـصريحات             وتشدده في مواقف  

  ".القدس ليست مستوطنة، القدس هي عاصمة دولة اسرائيل"الرئيس األميركي، باراك أوباما، بالقول إن 
  .قبلجاءت اقوال نتنياهو عشية إجتماعه بوزير الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، يوم الخميس الم

: وقال نتنياهو رداً على اإلنتقادات األميركية والدولية على العطاءات الجديدة للبناء اإلستيطاني في القدس             
 الف شخص، بما في     800لم تفرض اسرائيل على نفساً ابداً قيوداً في البناء في القدس، التي يسكن فيها               "

 ترى عالقة بين العملية السلمية وبـين        وأضاف إن اسرائيل ال   . ذلك فترة تعليق اإلستيطان لعشرة شهور     
وكرر مزاعمه بأن حكومات اسرائيل على      .  عاماً 40سياسة التخطيط والبناء في القدس التي لم تتغير منذ          

مدار اربعة عقود شّيدت في كافة انحاد القدس ووقعت اتفاقيـات سـالم مـع مـصر واألردن، وادارت                   
  . عاماً مع الفلسطينيين17مفاوضات على مدار 

وخلص الى القول إن الخالف في الرأي حول البناء في القدس بين اسرائيل والواليات المتحدة متواصـل                 
  . عاماً وان ذلك ليس جديدا40ًمنذ 

هـذه  ان   ،حنـان البـدري    -، عن مراسلتها من واشـنطن       10/11/2010،  الخليج، الشارقة  وأضافت
واليات المتحـدة وتوزيـع انتقاداتـه للـسلطة         التصريحات أتت في الوقت الذي واصل نتنياهو زيارته لل        

الفلسطينية، وهي االنتقادات التي حرص على نقلها عبر مختلف وسائل اإلعالم األمريكية وكـذلك فـي                
إن "، قـائالً    "الـسالم "كلمته أمام مؤتمر الجاليات اليهودية األمريكية، وفيها اتهم السلطة بـالتهرب مـن              

، محـذراً   "المطالب الفلـسطينية  " إسرائيل"لدولي يستطيع أن يملي على      الفلسطينيين يعتقدون أن المجتمع ا    
لـن  "لن تخضع ألية ضغوط خارجية أياً كانت، معتبراً أن ذلـك           " إسرائيل"من أن   " غيرهم"الفلسطينيين و 
  " .يحدث أبداً
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ثق ت" إسرائيل"ألمن حقيقي على األرض وليس حبراً على ورق، وراوغ بقوله إن " إسرائيل"وكرر حاجة 
أبداً " يساوم"بأصدقائها وفي مقدمتهم الواليات المتحدة، وانه مستعد لتقديم تنازالت  لم يسمها  إال أنه لن 

  .على أمن الدولة اليهودية 
  

  "إسرائيل" توجيه ضربة استباقية ألعداء ضرورةيؤكد  أشكينازي .17
، أن إسرائيل ستضطر إلى كشف رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي غابي أشكينازي: محمد بدير

  .إخالء السكان، خالل أي نزاع مستقبلي مع حزب اهللا في لبنان، أو حماس في قطاع غزة
زخرون «في » المؤتمر الدولي للقتال المشترك في المناطق المبنية«وقال أشكينازي في كلمة ألقاها أمام 

 ساحة معركة تقليدية، فحماس تختار في المستقبل، لن نواجه العدو في«: شمال فلسطين المحتلة» يعقوب
في أي نزاع مستقبلي ستُستَخَدم «: أضاف. »القتال في مناطق سكنية بدالً من القتال في المناطق المفتوحة

ولمح أشكينازي إلى محدودية الخيار الجوي في حسم . »قوات برية وقوة نارية متواصلة بنحو مدمج
استطعنا وقف نيران القذائف والصواريخ من خالل قوة نارية سيكون عمالً رائعاً إذا «: الحرب قائالً

  .»متواصلة فقط، لكن هذا غير ممكن، وسنحتاج إلى دمج قدراتنا واستخدام المناورة في البر
يعمل اآلن على إنشاء بنوك أهداف للنزاعات المستقبلية مع «وأشار أشكينازي إلى أن الجيش اإلسرائيلي 

خل القوات في حرب تكون فيها بحاجة إلى البحث عن عدو يختبئ بين حزب اهللا وحماس، كي ال تد
خالل حرب يوم الغفران، كل ما احتجنا إليه هو إمساك المنظار والبحث عن الفرق «: وقال. »المدنيين

لذلك، سنحتاج إلى بذل الجهد لتحويل العدو من عدو . أما اليوم، فليس هناك فرق. والوحدات العسكرية
  .»لى متناظرغير متناظر، إ

وأكد أشكينازي أهمية توجيه ضربات استباقية قوية للعدو استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة في بداية 
القتال، مشيراً إلى الحاجة المتزايدة إلى التزود بأسلحة قادرة على إصابة األهداف بدقة متناهية تفادياً 

  .إلصابة المدنيين العزل
من أهدافه بدقة خالل عملية الرصاص % 80 استطاع إصابة أكثر من ورأى أشكينازي أن الجيش

  .»»اإلرهاب«األمر الذي ساعد في عدم المساس بأشخاص غير مرتبطين بـ«المصبوب 
  10/11/2010، االخبار، بيروت

  
   في الدفاع عن نفسها"إسرائيل"نتظر من يهود الواليات المتحدة دعم حق ن: مايكل أورون .18

حذر السفير اإلسرائيلي في واشنطن، مايكل أورون، من أن إسرائيل تنتظر من : لي نظير مج- تل أبيب
يهود الواليات المتحدة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومحاربة تقرير غولدستون والدعوات 

وعبر أورون عن قلقه المتزايد من تحول إسرائيل إلى قضية خالفية في النقاشات العامة في . لمقاطعتها
واليات المتحدة، داعيا إلى أن يكون دعم إسرائيل في الواليات المتحدة عابرا لألحزاب، معتبرا ذلك ال

  .مصلحة قومية استراتيجية للدولة اليهودية، حسب تعبيره
  10/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   مسؤولية تدهور العالقات مع واشنطنيشاينتنياهو يحمل ": الجريدة" .19

بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل أمس ' الجريدة' مطلعة لـأفادت مصادر:القدس
بوزير الداخلية إيلي يشاي زعيم حزب شاس الديني المتشدد، وصرخ في وجهه وحمَّله مسؤولية تدهور 

 1300العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، وذلك على خلفية إقرار وزارة الداخلية اإلسرائيلية بناء 
  .وحدة سكنية في القدس الشرقية
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داخل حزب ' حرب تيارات'وقالت المصادر المقربة من نتنياهو إن إعالن إقرار البناء يأتي في إطار 
بين التيار الراديكالي الذي يتزعمه وزير الداخلية، والتيار البراغماتي الذي يقوده وزير اإلسكان ' شاس'

 في الحزب يمكن أن يهدّد مكانة يشاي لدى الزعيم الروحي أرئيل أطياس الذي يعتبر نجماً صاعداً
  .للحزب الحاخام عوفاديا يوسف

وأشارت أوساط سياسية إلى أن هناك تنافساً محموماً بين أطياس البراغماتي، الذي يدعم بشكل كامل 
مع الواليات تجميد البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو إلى إيجاد صيغة توافقية 

المتحدة، وبين يشاي الذي يحاول الظهور كَمن يغار على مصالح اليهود ويحاول إرضاء اليمين 
  .المتزمّت
أن نتنياهو طلب لقاء الحاخام يوسف فور عودته من الواليات المتحدة لبحث الموضوع ' الجريدة'وعلمت 

  .وإيجاد حل لخالفات يشاي وأطياس
  10/11/2010، الجريدة، الكويت

  
  عزمي بشارة . لجنة الكنيست تصادق على قانون مصادرة صندوق تقاعد د .20

صادقت لجنة الكنيست باإلجماع على مشروع قانون مصادرة صندوق تقاعد الدكتور عزمي بشارة، 
وينص القانون على مصادرة صندوق تقاعد أي عضو كنيست . تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة األولى

  .ت معادية ومطلوب للتحقيق اإلسرائيلي وال يمثل امامهمتهم بالعالقة مع جها
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الذي قال . وتحدث في الجلسة النائب د

إن مشروع القانون هو مس خطير بحق الملكية، حيث ان مدخرات صندوق التقاعد هي ملكية خاصة 
  .ته التي جمعها خال ل سنين عمله وال تجوز مصادرتهالصاحبها ولعائلته، فهي مدخرا

وأضاف زحالقة أن مشروع القانون يمنح لجنة الكنيست صالحية لمصادرة أمالك في إجراء خاص هو 
ووصف زحالقة مشروع القانون بأنه معد لالنتقام من الدكتور عزمي بشارة وهو . بمثابة محاكمة ميدانية

خصيا فصل خصيصاً لشخص بعينه دون سواه، وهو بذلك يتناقض ومبادئ ليس قانوناً عاماً بل قانونا ش
  .التشريع في اي دولة

نحن نتعامل مع مشروع القانون كقضية مبدئية، فهو يدوس كل مبادئ حقوق اإلنسان : "وقال زحالقة
زمي القانون أصالً ال يؤثر على الدكتور ع. وأصول التشريع، وهو يتناقض وحق الملكية ومبدأ المساواة

القضية هنا عامة ومبدئية فالحقد العنصري هو المحرك . بشارة وهو حتى ال يكلف نفسه عناء الرد عليه
  ".وهو الدافع لمثل هذه القوانين

وتحدثت في الجلسة النائبة حنين زعبي قائلةً بأن األغلبية العنصرية تمرر القوانين المنافية للديمقراطية 
نحن نشعر بالغربة في الكنيست ألننا نمثل القيم : "وقالت زعبي. ادعوالتي تدوس حقوق االنسان بال رو

  ."الديمقراطية وحقوق االنسان في وجه أغلبية فاشية وعنصرية
  9/11/2010، 48موقع عرب

  
   تجبر عضو الكنيست هنغبي على االستقالة  الصلح االسرائيليةمحكمة .21

قدس صباح اليوم، الثالثاء، أن هناك محكمة الصلح قررت في الأن ، 9/11/2010، 48موقع عربذكر 
في ما قام به عضو الكنيست والوزير السابق ورئيس لجنة الخارجية واألمن تساحي هنغبي " وصمة عار"

  . الذي أدين بتقديم شهادة كاذبة في قضية التعيينات السياسية
 آالف 10يمة وقررت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، فرض غرامة مالية على هنغبي بق

شيكل، ولكنها امتنعت عن فرض عقوبة السجن الفعلي أو السجن مع وقف التنفيذ عليه، وفقما طلبت 
  . النيابة العامة، كما رفضت فرض حكم بالعمل لمصلحة الجمهور وفقما طلب محاميه
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انية في ويبعد قرار المحكمة هنغبي عن الكنيست الحالية، بيد أن القرار ال يمنعه من الترشح مرة ث
كما . االنتخابات للكنيست القادمة، وذلك بسبب عدم فرض عقوبة السجن الفعلي أو السجن مع وقف التنفيذ

  . ال يمنع القرار أن يشغل هنغبي منصب وزير الحقا
تساحي ، ان أوري لويس -عن مراسلها من القدس، 10/11/2010، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

يوم الثالثاء بعد محاكمة استمرت ثمانية أعوام لكنه قال انه مصمم على  تفقد مقعده في الكنيس هنغبي
وهو عضو كبير في حزب كديما المعارض لكنه  .مواصلة جهوده الحياء محادثات السالم مع الفلسطينيين

  . أدين في يوليو تموز الماضي بالحنث باليمين-أيضا صديق حميم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
" عمل مشين أخالقيا"ضافي أصدرته محكمة يوم الثالثاء ان هذا الحكم يرقى الى حكم ضد وقال حكم ا

  .وهو ما يعني بموجب القانون االسرائيلي أنه يتعين على هنجبي أن يتنحى تلقائيا من العمل العام
حدة وكان ينظر الى هنجبي غالبا على انه الرجل الذي سيساعد نتنياهو على االرجح في تشكيل حكومة و

وطنية موسعة وهي خطوة يعتقد كثير من المحللين السياسيين أنها ضرورية اذا كانت اسرائيل ستبرم 
  .اتفاق سالم مع الفلسطينيين

وكثيرا ما تظهر شائعات عن تشكيل هذه الحكومة في وسائل االعالم االسرائيلية وأوضح هنجبي يوم 
  .كم المحكمة الصادر ضدهالثالثاء أنه سيعمل في هذا االتجاه بغض النظر عن ح

  ."حكم المحكمة ال يغير قناعتي بضرورة بذل مجهود أكبر لتشكيل حكومة وحدة"وقال 
... انه ممكن. انني واثق من أن ذلك ليس ضروريا وحسب"وقال للصحفيين بعد صدور حكم المحكمة 

  ."الدعوة االن هي لتشكيل توافق وطني موسع... الخالفات يمكن تقريبها
  

  48عرب الجليل وترحيل بتهويد يطالبون حاخامات .22
 بل ستتكثف اآلن باتجاه 1967يبدو أن المشاريع االستيطانية لن تقتصر على األراضي المحتلة منذ عام 

 فقد بدأ عدد من الحاخامات ومتعهدي االستيطان 1948الجليل واألراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
الذي يضم مليوناً من العرب » لتهويد الجليل« شاملة بالمطالبة باإلسراع في اإلعالن عن خطط

وانتقد بعض المسؤولين في الحكومة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت لعدم . الفلسطينيين تقريباً
وبدأ آخرون بالمطالبة . استكماله لهذه الخطط التي أقرت قبل سنوات ولم يجر تنفيذ إجراءاتها الشاملة

  ؟! ونقلهم إلى الدول العربيةبترحيل العرب من الجليل
  10/11/2010، الوطن، سوريا

  
   في النقب مع غيبوبتهلمزرعتهشارون عائد  .23

تعتزم نقل رئيس الوزراء األسبق أرئيل " اإلسرائيلية"ذكرت مصادر إعالمية بأن السلطات : القدس
التابع " واينت"وقع وقال م. شارون الغارق في غيبوبته من المستشفى إلى منزله نهاية األسبوع الجاري 

بنقل شارون إلى منزله " شيبا"، أمس، إن الشرطة تلقت بالغاً من مستشفى "يديعوت أحرونوت"لصحيفة 
   .1948داخل مزرعته في النقب، والمقامة على أراضي قرية هوجا المهجرة عام 

ه بجلطة دماغية  نتيجة إصابت2006كانون ثاني /وال يزال شارون فاقدا للوعي وبحالة يائسة منذ يناير
 ألف 400(حادة، لكن عائلته أصرت على إبقائه داخل المستشفى رغم الكلفة الباهظة على نفقة الكيان 

  ) .دوالر سنوياً
  10/11/2010، الخليج، الشارقة
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  مناورات اسرائيلية لمواجهة أسلحة بيولوجية .24
بدأت امس مناورات بمشاركة » ليةالجبهة الداخلية اإلسرائي«قال الناطق باسم جيش االحتالل ان : غزة

وزارة الصحة وجنود إسرائيليين ومستشفيات للتدرب على التعامل على سقوط صواريخ بيولوجية داخل 
وبحسب الموقع االلكتروني للناطق باسم جيش االحتالل، فإن التدريبات التي تستمر لثالثة ايام . الكيان

  .سيشرف عليها ضباط من وزارة جيش االحتالل
 2010قا لضابط اسرائيلي آخر، فإن تلك المناورات خطط لها مسبقا كجزء من التدريبات لعام ووف

  . الخاصة بالجبهة الداخلية االسرائيلية
  10/11/2010، البيان، دبي

  
  من المجندين ال يكملون الخدمة% 18 في الجيش اإلسرائيلي يتهربون وللتجنيدمن المطلوبين % 23 .25

بذلها قادة المؤسسة العسكرية لزيادة عدد المجندين في الجيش اإلسرائيلي ال رغم كل المحاوالت التي ي
تزال نسبة مهمة من المجندين في الخدمة اإللزامية يتهربون أو يفرون، فقد تبين من تقرير قدمته قيادة 

من المجندين المطلوبين للخدمة يتهربون منها وال يخدمون في الجيش وأن % 23الجيش للبرلمان أن 
من الذين يلتحقون بالتجنيد اإللزامي يفرون أو يتذرعون بأسباب توجب إيقاف استمرار خدمتهم، % 18

وقد أوصى أحد مراكز األبحاث المختصة في هذه المسائل أن يبدأ الجيش بإعداد نفسه للتحول إلى جيش 
  !محترفة دون االعتماد كثيراً على المجندين والخدمة اإللزامية؟» نخبة«

  10/11/2010، ياالوطن، سور
  

  خالل الحرب مع إيران وسورية وحزب اهللا وحماس  آالف الصواريخالستقبال تستعد "اسرائيل" .26
اآلتية من ' حذّرت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، أمس من أن الصواريخ:  زهير اندراوس-الناصرة 

 مقبلة، داعية السلطات ايران وسورية وحزب اهللا وحماس ستصل إلى مركز إسرائيل خالل أي حرب
المحلية إلى االستعداد للتعامل مع سيناريوهات خطيرة في حال اندالع أي حرب شاملة، وأشارت قيادة 

 سلطة محلية في إسرائيل، يهودية وعربية، حول سبل 256الجبهة الداخلية، في كتيبات وزعتها على 
تعداد لسقوط عشرات القتلى في تل أبيب، التعامل مع سيناريوهات الحرب الشاملة، إلى أنّه يجب االس

وإصابة المئات في مدينة حيفا، ومواجهة حاالت من الهلع والخوف ومئات البيوت المتضررة بشكل كبير 
  .في حال اندالع حرب كهذه

أن السيناريو يؤكد أن مراكز المدن الرئيسية في إسرائيل ستكون ' قيادة الجبهة الداخليةوأوضحت 
صواريخ التي من المتوقع أن تسقط في وسط إسرائيل، وذلك في إطار حرب شاملة معرضة لمئات ال

  .تشمل إيران وسورية وحزب اهللا وحركة حماس
وتناولت مصادر امنية رفيعة في تل أبيب هذه السيناريوهات مشيرة إلى أن مئات من الصورايخ ستسقط 

 فيها، بما في ذلك المستشفيات والقواعد على مدينة بئر السبع ايضا، وستستهدف المواقع االستراتيجية
لكنها تحذر من أن الوضع سيكون أخطر في تل أبيب حيث سيكون الهدف المركزي للقصف . العسكرية

  هو المواقع العسكرية ومحطات الكهرباء، ويشمل ذلك قصفا بصواريخ متوسطة وثقيلة، ستتسبب في
ى وأضرار في البنية التحتية في الكهرباء والصرف إلحاق أضرار كبيرة بمئات البيوت وسقوط مئات القتل

  .الصحي وخطوط الغاز
  10/11/2010، القدس العربي، لندن
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  "عملية أنصارية"لموقع  تمكنت من رصد صور طائرات االستطالع سوريا: التلفزيون االسرائيلي .27
الجديدة في عملية أنصارية كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس أن التحقيقات 

أظهرت أن سوريا تمكنت أيضاً من رصد الصور التي التقطتها طائرات االستطالع اإلسرائيلية من دون 
وقالت القناة إنه تبين لذوي الجنود اإلسرائيليين . طيار التي كانت تبث من فوق مكان العملية قبل تنفيذها

مع قائد سالح البحرية لالطالع على نتائج لجنة التحقيق، أنه الذين قُتلوا في عملية أنصارية، خالل لقاء 
ليس فقط حزب اهللا تمكن من اختراق بثّ الطائرات بال طيار، بل إن سوريا أيضاً تمكنت من اختراق بثّ 

  .الطائرات ورصده، وكانت على اطالع كامل لكل خطوة للجنود اإلسرائيليين في األراضي اللبنانية
  10/11/2010، االخبار، بيروت

  
  للحكومة اإلسرائيلية وسياستها العنصرية" الئحة اتهام"تقرير الفقر : النائب بركة .28

أكد النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي محمد بركة، أن تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة : الناصرة
الئحة اتهام "، هو 48ي اإلسرائيلية، وأشار إلى ارتفاع نسبة الفقراء في أوساط فلسطيني" التأمين الوطني"

الفقر في العام "، مشيراً إلى أن "ضد الحكومة اإلسرائيلية وكل الحكومات السابقة بسياستها العنصرية
  ".الماضي تراجع بشكل طفيف بين اليهود وتقدم بشكل حاد بين العرب بالذات

) البرلمان(كنيست ال حاجة لل"إنه ): 9/11(الثالثاء " قدس برس"وقال بركة، في بيان صحفي تلقته 
اإلسرائيلي لسن قوانين عنصرية، فها هي السياسة الحكومية، في الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة 
على مر السنين، تفعل فعلها، وهذا ما يثبته تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني، وهذا 

  ".كومات إسرائيلالتقرير يشكل وثيقة دامغة تعكس حقيقة السياسة الرسمية لح
لقد تبجحت وسائل إعالم معينة، بأن الفقر تراجع بشكل طفيف، ولكن هذا التراجع كان : "وتابع بركة قائالً

 في 15,2 إلى 2008 في المائة في العام 15,3حقيقة بين اليهود فقط، إذ تراجع الفقر بين اليهود من 
 في المائة 49,4 في المائة تقريبا، من 9نسبة ، ولكن بين العرب ارتفع ب2009المائة في العام الماضي 

  ".2009 في المائة في العام 53,5، إلى 2008في العام 
  9/11/2010قدس برس، 

  
   جاهزة للحرب ضد لبنان"إسرائيل": "السفير" .29

عاد من جولة شملت منطقة شمال  خالصة حملها مسؤول فرنسينقلت السفير :  محمد بلوط- باريس
وقال المسؤول الفرنسي إن . نإسرائيل جاهزة للحرب ضد لبنا، أن أربعة أسابيعفلسطين المحتلة قبل 

وكانت انطباعاته الماضية تؤخذ في . 2006جولته ليست األولى من نوعها، ال سيما بعد حرب تموز 
  . الحسبان لتكوين صورة في الدوائر الفرنسية المعنية عن الخطط اإلسرائيلية إزاء لبنان

نسي، إن اإلسرائيليين أبلغوه أنهم استكملوا في األشهر األخيرة، استعداداتهم العسكرية وقال الزائر الفر
والمدنية، وان البنى التحتية والمالجئ في شمال فلسطين المحتلة، وخاصة المستوطنات المحاذية للحدود 

إلسرائيليون وفي الوقت نفسه، استكمل ا. مع لبنان، باتت جاهزة لمواجهة احتماالت الحرب في أي لحظة
سلسلة مناورات هدفها اختبار قدرة األركان والفرق الجديدة في الفيلق الشمالي الذي أعيد بناؤه، على 

  . ، بأســرع وقت ممكن»حزب اهللا«تنفيذ الخطط المعدة في مسرح العمليات ضد 
الى وبحسب المصدر الفرنسي نفسه، فإن المناورات، التي جرى آخرها، في شباط الماضي، تستند 

مواجهة سلسلة من شبكات الصواريخ المتطورة، وكثافة نيرانية قد تهدد أمن إسرائيل، باإلضافة إلى 
  . صواريخ طويلة المدى وأنظمة دفاع جوي

والحظ الزائر الفرنسي أنه بخالف المرحلة الماضية، التي كان العسكريون في اسرائيل رأس حربة 
، وضرورة االستثمار الزمني أكثر في عمليات التدريب »حزب اهللا«المعارضة ألي عملية جديدة ضد 
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والتسليح، فإن ثمة انقالبا في موقف هؤالء العسكريين الذين صاروا طليعة المتحمسين للقيام بعملية 
  . عسكرية، وإنهم على أتم االستعداد لتنفيذ اي هجوم عسكري ما إن يصدر األمر السياسي

حلقة ( موشيه سوكينيك من مهمته في إعادة بناء طابور الشمال ونقل الزائر أنه منذ استقالة الجنرال
، وتوجيهه انتقادات قاسية لعدم كفاية الميزانية للتدريب، رغم )الوصل بين القيادة والكتائب الميدانية

مضاعفتها أربع مرات، خلت القيادة من األصوات المؤثرة التي كانت تستمهل حتى بداية الصيف أي 
قل الزائر أن إجماعا بات يسود الجيش اإلسرائيلي بقدرته على خوض الحرب ضد ون. عملية هجومية

  . ، متى قررت القيادة السياسية ذلك»حزب اهللا«
حينما «واختار الزائر للتعبير عن انطباعه برسوخ التوجه نحو الحرب، ما قاله غادي آيزنكوت من أنه 

انه «، كما »ون إيالء أهمية للرأي العام العالميتندلع الحرب المقبلة، يجب أن تحسم بسرعة وبقوة، من د
، بتنبيه كاف إلى اقتراب »اليونيفيل«لن تحظى ال الواليات المتحدة، وال الدول التي تشارك قواتها في 

إذ لن تُالحظ حشد االحتياطي اإلسرائيلي وال التحركات العسكرية . »حزب اهللا«موعد الهجوم على 
 ويعني ذلك أنه لن يتسنى لها الوقت للقيام بمساعٍ دبلوماسية وقائية تقنع .الكبيرة إال بعد بدء الحرب
  . »إسرائيل بالعدول عن الحرب

  10/11/2010، السفير، بيروت
  

  مستوطنون يستولون على مائتي دونم من أراضي الفلسطينيين في األغوار .30
 على أمس صباح  مستوطنا من مستوطنة مسكيوت50أقدم نحو :  والوكاالتإبراهيم ماهر -غزة 

وقال رئيس .  دونم من أراضي منطقة عين الحلوة الواقعة شمال شرق األغوار200االستيالء على 
مجلس قروي المالح عارف ضراغمة إن المستوطنين باشروا منذ ساعات الصباح األولى في وضع سياج 

  .شائك وأوتاد حول هذه األراضي المجاورة لمستوطنة مسكيوت
  10/11/2010، البيان، دبي

  
   في حي القبسي قرب نحف الجليليةجرافات الهدم تهدم منزالً .31

 قامت جرافات الداخلية اإلسرائيلية صباح يوم الثالثاء، بهدم منزل في عرب القبسي :توفيق عبد الفتاح
  . المحاذية لقرية نحف الجليلة، وذلك بذريعة البناء غير المرخص

  9/10/2010، 48موقع عرب 
  

  فلسطينياً 12واعتقال ... سمواجهات في القد .32
اندلعت في منطقة عين اللوزة ومحيط خيمة االعتصام بحي البستان ببلدة سلوان : فلسطين المحتلة

وقال شهود عيان فلسطينيون إن جنود . المقدسية مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات االحتالل
طي والحي والقنابل الغازية السامة المسيلة االحتالل استخدموا القنابل الصوتية الحارقة والرصاص المطا

واستطاعت قوات االحتالل . للدموع فيما أغلق الشبان الشوارع الرئيسية بالحجارة وباإلطارات المشتعلة
  . بمساعدة وحدة المستعربين فلسطينياً شابا12ًاعتقال 

لبلدة العيسوية وسط واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود االحتالل في محيط المدخل الشمالي 
وحسب شهود عيان فإن المواجهات جاءت بعد دهم آليات تابعة لسلطات االحتالل ترافقها . القدس المحتلة

  . بإغالق أحد مداخل البلدة باألسمنت المسلحقوة معززة من جنود وشرطة االحتالل للبلدة والشروع فوراً
  10/11/2010الخليج، الشارقة، 
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  أكتوبر/ تشرين األول اعتداء ضد سكان القدس خالل 35 نفذ االحتالل :مركز أبحاث فلسطيني .33
 اعتداء ضد 35 قال تقرير فلسطيني متخصص، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكبت  :القدس المحتلة

وأضاف التقرير الصادر عن مركز  . أكتوبر الماضي/ولاألأهالي مدينة القدس المحتلة خالل تشرين 
لتعاون مع االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، أن أبرز هذه أبحاث األراضي با

 انتهاكاً 11االعتداءات هي االعتداء على الحق في السكن المالئم حيث اقترفت تلك السلطات أكثر من 
  .منها هدم طابقين ثالث ورابع من بناية سكنية في بيت حنينا تعود لعائلة أبو خلف

  9/11/2010قدس برس، 
  

  أكتوبر/ تشرين األول من سلوان خالل فلسطينياً طفالً 33االحتالل اعتقل  .34
جنوب المسجد (في بلدة سلوان " مركز معلومات وادي حلوة" أفادت معطيات نشرها :القدس المحتلة

كتوبر الماضي ثالثة أ /، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت في شهر تشرين أول)األقصى المبارك
ن األطفال المعتقلين إوقال المركز، في بيان صادر عنه،  .ثين طفالً قاصراً من حي سلوان في القدسوثال

يخضعون دائماً إلى تحقيقات قاسية، يجريها أفراد من الشرطة أو محققين غير مختصين باألطفال، وقد "
  ".سجلت حاالت عديدة تم فيها االعتداء على األطفال بالضرب والشتم أثناء التحقيق

تم إرسالهم لقضاء إقامة جبرية خارج بلدتهم "وخلص البيان إلى أن، معظم األطفال الذين أفرج عنهم 
وقد سجلت حاالت إقامة جبرية كاملة دون األخذ .  شيقل5000 إلى 2000، وبكفاالت تصل بين )سلوان(

  ".بعين االعتبار بأن األطفال المعتقلين هم طالب مدارس
  9/11/2010قدس برس، 

  
   بنيران االحتاللمةحصالإصابة اثنين يبحثان عن و... توغل في مخيم المغازي: زةغ .35

 بشكل محدود أمس توغلت صباح اإلسرائيلية من اآلليات العسكرية  قالت مصادر فلسطينية أن عدداً:غزة
ند  إن قرابة سبع آليات ما بين جرافة ودبابة وناقلة جإلى، مشيرة )وسط قطاع غزة(شرق مخيم المغازي 

العسكري، وسط إطالق نار كثيف باتجاه " المدرسة"تقدمت إلى الغرب نحو المخيم انطالقًا من موقع 
  .منازل المواطنين

 قرب إسرائيلية صباح أمس بشظايا قذيفة دبابة أصيبا نفلسطينيي شابين أن مصدر طبي فلسطيني وأفاد
 جانب عدد من إلىصابين كانا  المأنوذكر شهود عيان . معبر صوفا شرق رفح في جنوب قطاع غزة

  .الشبان والصبية يجمعان الحصمة من بقايا منشآت مدمرة
  10/11/2010الدستور، عمان، 

  
  48 ـمن عائالت األسرى بالقدس وال انفراج أزمة مائتي حاج فلسطيني .36

 200أكد وزير شؤون األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع انتهاء أزمة استثناء : ميرفت صادق -رام اهللا 
، وأثنى قراقع على موافقة الملك 48من عائالت األسرى الفلسطينيين بالقدس والداخل المحتل عام 

 حاج إلى المنحة التي خصصت 200السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز والمكرمة السعودية بإضافة أسماء 
  .أللف من ذوي األسرى بغية حل مشكلة استثناء هذا العدد من األسماء

  10/11/2010نت، .ةموقع الجزير
  

   أسيرة35 طفالً و283 أسيراً في سجون االحتالل بينهم 6700: فروانة .37
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 قال األسير السابق، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عبد :غزة
سطينية عام الناصر فروانة، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ احتاللها لباقي األراضي الفل

 ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات اآلالف من األطفال والنساء ، وأن من 750، ما يزيد عن 1967
 820 بينهم 2000 ألف حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة األقصى في سبتمبر 70بين هؤالء أكثر من 

  . طفل8000و أسيرة،
 أسيراً موزعين على 6700تالل اإلسرائيلي وأضاف فروانة بأنه يوجد اآلن في سجون ومعتقالت االح

وبين فروانة في تقريره بأن من بين مجموع األسرى يوجد  .قرابة عشرين سجناً ومعتقالً ومركز توقيف
 أسرى من غزة وفقاً لقانون 5 دون تهمة أو محاكمة، و معتقالً إداريا192ً أسيرة، و35 طفالً، و283

 األسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة دون  نائباً، ومئات9، و"مقاتل غير شرعي"
  .تلقي الرعاية الالزمة، وعشرات األسرى القابعين في زنازين العزل اإلنفرادي منذ سنوات طويلة

وبين فروانة بأن الغالبية العظمى من األسرى هم من سكان محافظات الضفة الغربية ويشكلون ما نسبته 
من مجموع األسرى، فيما أسرى % 10.4 فقط هم من قطاع غزة ويشكلون  أسيرا700ً، وأن 82.5%

  .، باإلضافة لبضع عشرات من جنسيات عربية مختلفة%6القدس والداخل يشكلون 
 أسيراً صدر 820من مجموع األسرى يقضون أحكاماً لفترات مختلفة، بينهم % 79وأوضح فروانة بأن 

 أسيراً صدر بحقهم 598 أسيرات، وأن 5أو لمرات عديدة بينهم بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة 
 15 صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من 479حكماً بالسجن أكثر من عشرين عاماً واقل من مؤبد، وأن 

 15 أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من خمسة أعوام وأقل من 1782قل من عشرين عاماً، وأن أو
 أسيراً معتقلون منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة 307 من بين األسرى يوجد وكشف فروانة أن. عاماً

أسيراً مضى على اعتقالهم  125، ومن بين هؤالء " األسرى القدامى"الفلسطينية، ويطلق عليهم مصطلح 
الذين " جنراالت الصبر"، فيما تضم قائمة "عمداء األسرى"أكثر من عشرين عاماً ويطلق عليهم مصطلح 

 أسيراً، ويعتبر األسرى نائل وفخري البرغوثي وأكرم 27ا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل أمضو
  .منصور هم أقدم األسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثالثين عاماً

  10/11/2010خلف القضبان، موقع فلسطين 
  

  محكمة نابلس تبرئ عبد الستار قاسم .38
نابلس المفكر الفلسطيني المعارض عبد الستار قاسم من تهم برأت محكمة صلح : عاطف دغلس -نابلس 

القدح والذم التي وجهت له من قبل أشخاص فلسطينيين بينهم منتسبون ألجهزة أمنية لعدم كفاية األدلة، 
  .إضافة إلى شكاوى رفعها ضده أحد األجهزة األمنية الفلسطينية
سياسية " وأن محاكمته ،ال يوجد أدلة تدينهوأكد قاسم في حديث خاص للجزيرة نت عقب المحاكمة أنه 

  ". وبغرض التشويه ونتيجة لضغائن ضده متراكمة لدى البعضوباطلة أساساً
  9/11/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  من الفلسطينيين لن يقبلوا أي حل سلمي يتضمن تنازالت بقضايا الحل النهائي% 85: "أوراد"استطالع  .39

) أوراد(لرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية  أظهرت نتائج استطالع ل:رام اهللا
تزايدا في التقييم االيجابي لنهج الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض، على مستوى 

  .المفاوضات واألوضاع الداخلية
في قطاع غزة، % 72(مبدأ مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين % 67وأيدت غالبية قدرها 

في غزة، % 27(رفضوا دعمها في ظل الظروف القائمة % 31مقابل ) في الضفة الغربية% 63و
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عن تأييدهم بأن تكون المفاوضات مباشرة بين % 74وعبر  .ال يعرفون% 2و) في الضفة% 34و
 أن تكون مفاوضات غير% 16في حين فضل . في الضفة% 69في غزة، و% 81الجانبين، ودعم ذلك 

  .ال يعرفون% 10و. في الضفة% 18في غزة و% 15مباشرة، وأيد ذلك 
- 20 في الفترة الواقعة بين "أوراد"وجاءت هذه النتائج خالل استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد 

 من البالغين في الضفة وغزة، وضمن نسبة 1000 ضمن عينة عشوائية بلغت 2010 تشرين أول 22
  . فقهاء مدير عام أوراد–  نادر سعيد.ستطالع بإشراف دوأجري اال%. 3+خطأ 

عن تأييدهم للرئيس عباس إذا قرر % 67وفي شأن الوضع التفاوضي وظرف القيادة الفلسطينية، عبر 
في % 63في غزة، و% 73(االستمرار بالمفاوضات المباشرة مع اإلسرائيليين حول قضايا الحل النهائي 

أنهم ال % 6بينما قال ). في الضفة% 30في غزة، و% 25 (يرفضون ذلك% 28، مقابل )الضفة
أنهم % 24وفي حال استمرت المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وبقرار من عباس، رأى  .يعرفون

). في الضفة% 28في غزة و% 18(يؤيدون هذه المفاوضات إذا التزمت إسرائيل بتجميد االستيطان 
جتمع الدولي تأكيدات بجدول زمني واضح يقود إلنشاء دولة إنهم يؤيدونها إذا قدم الم% 20وقال 

أنهم يؤيدون عودة هذه % 37وأوضح  ).في الضفة% 20في غزة، و% 18(فلسطينية مستقلة 
وقف االستيطان وإلزام المجتمع الدولي بجدول زمني إلقامة  (المفاوضات بالشرطين المذكورين معاً

إنهم يؤيدون استمرار % 16وقال . في الضفة% 33، وفي غزة% 43وأيد ذلك ) الدولة الفلسطينية
  .ال يعرفون% 3المفاوضات دون شروط، و

% 74، وقال )9/10/2010(ستطالع إلى خطاب عباس أمام القمة العربية األخيرة في ليبيا التطرق او
إذا قررت إسرائيل وقف "خطاب حيث قال الإنهم يوافقون أو يوافقون إلى حد ما على ما جاء في 

لم يوافقوا على هذه % 22، مقابل "ستيطان فسوف تستمر المفاوضات المباشرة وسيتم تفعيل وتيرتهااال
إذا لم "بأنهم يوافقون أو يوافقون إلى حد ما مع ما قاله عباس % 76وصرح  .ال يعرفون% 4العبارة، و

و كافة دول العالم يتم تحقيق السالم من خالل المفاوضات والتدخل األميركي سنذهب لمجلس األمن، وندع
  .ال يعرفون% 4عدم موافقتهم على ذلك، و% 20في حين أبدى . "لالعتراف بالدولة

أن قرار حل السلطة كرد % 65وحول ما تناقلته وسائل اإلعالم عن إمكانية حل السلطة الوطنية، بين 
على ، و)في الضفة% 62في غزة، و% 70(على المفاوضات يعتبر غير مناسب في الوقت الحالي 

  .ال يعرفون% 8و) في الضفة% 27في غزة، و% 26(أيدوا فكرة حل السلطة % 27العكس 
من المستطلعين أن الشعب الفلسطيني غير قادر على تحمل تبعات % 66وإذا ما تم حل السلطة، أوضح 

اعتبروا أن الفلسطينيين قادرين على تحمل % 26مقابل ) في الضفة% 59في غزة، و% 77(هذا القرار 
  .ال يعرفون% 9و) في الضفة% 28في غزة، و% 19(عات ذلك تب

من المستطلعين أن المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الخاطئ % 63وحول الوضع الفلسطيني العام، رأى 
في % 18(يرون أن المجتمع يسير باالتجاه الصحيح % 27مقابل). في الضفة% 55في غزة، و% 76(

  .رفونال يع% 10و) في الضفة% 32غزة، و
% 6أن أكبر عقبة تواجه السالم هي القيادة اإلسرائيلية الحالية، كما يضاف إليهم % 48عبر كما 

أن الوضع الداخلي الفلسطيني من العقبات % 17واعتبر  .يعتبرون الشعب اإلسرائيلي هو العقبة الرئيسية
الواليات % 10، كما حمل للشعب الفلسطيني% 2للقيادة الفلسطينية، و% 7التي تواجه عملية السالم، و

  .  ال يعرفون أو غير ذلك% 5المتحدة األميركية كعقبة في وجه السالم، و
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أنهم لن يقبلوا أي حل سلمي يتضمن دولة فلسطينية مقابل تنازالت لإلسرائيليين في القضايا % 85وقال 
، في المقابل )الخ.. دسكحق عودة الالجئين أو الق( اإلسرائيلي -المركزية المتعلقة بالصراع الفلسطيني

  .بأنهم سيوافقون على مثل هذا الحل% 12صرح 
إنهم يؤيدون استمرار % 28وعن أفضل طرق إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، قال 

أن % 24ورأى ). في الضفة% 25في غزة، و% 33(المفاوضات بين الجانبين حتى بلوغ اتفاق 
انعقاد مؤتمر دولي % 23وأيد ). في الضفة% 21في غزة، و% 29(يل األفضل المقاومة المسلحة السب

في % 24في غزة، و% 12(خيار المقاومة الشعبية السلمية % 19يفرض الحل على الجانبين، وأيد 
  .ال يعرفون أو غير ذلك% 7، و)الضفة

% 1ذا الخيار، وله% 3 مقابل رفض ،إقامة دولة فلسطينية على كامل فلسطين التاريخية% 96تفضل و
ويقبل  .ال يوافقون على هذا الخيار% 29 مقابل ،يؤيدون حل الدولتين% 69وفي المقابل،  .ال يعرفون

فكرة االتحاد % 60ورفض  .لهذا الخيار% 45 مقابل رفض ،خيار دولة مشتركة واحدة% 54
% 37مقابل تأييد الكونفدرالي بين الضفة الغربية واألردن من جهة، وبين غزة ومصر من جهة أخرى، 

% 45أما فيما يتعلق بأي هذه الخيارات أكثر واقعية عند التطبيق، فقال  .ال يعرفون% 3لهذه الفكرة، و
خيار فلسطين التاريخية من النهر % 31في حين رأى . أنهم يعتبرون خيار حل الدولتين األكثر واقعية

خيار الدولة المشتركة الواحدة % 14 كما اعتبر ).في الضفة% 26في غزة، و% 37(إلى البحر واقعيا 
أن خيار االتحاد الكونفدرالي بين الضفة % 11، ورأى )في الضفة% 17في غزة، و% 10(واقعيا 

  .واألردن من جهة وبين غزة ومصر من جهة أخرى واقعيا
أن تكون المفاوضات بين الفلسطينيين % 29، فضل وعن منهجية المفاوضات مع اإلسرائيليين حالياً

أنه يجب أن % 23في حين رأى ). في الضفة% 37في غزة، و% 16(سرائيليين من دون وسطاء واإل
أن تكون تحت الرعاية % 18و) في الضفة% 18في غزة، % 30(تكون تحت رعاية األمم المتحدة 

في % 10(بان تكون تحت الرعاية األمريكية % 7، و)في الضفة% 15في غزة، و% 24(األوروبية 
  .ال يعرفون% 4رفضوا كل الخيارات المذكورة، و% 19، و)ضفةفي ال% 5غزة، و

) ربما(أنه % 38وفيما يتعلق بما يمكن أن يحدث من تطورات قد تفضي إلقامة دولة فلسطينية، يعتقد 
، في )في الضفة% 36في غزة، و% 40(تقود هذه المفاوضات في نهايتها إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

في ). في الضفة% 37في غزة، % 27(فاوضات لن تقود إلقامة الدولة أن هذه الم% 33حين قال 
  .ال يعرفون% 2و) في الضفة% 25في غزة، % 31(إنهم يتوقعون حدوث ذلك % 27المقابل قال 

% 70في غزة، و% 72من الفلسطينيين أداء الرئيس عباس بأنه جيد أو متوسط، ودعم ذلك % 71وقيم 
  .، وحصل على ذات الدرجة في الضفة وغزة)ضعيف(رئيس بأن أداء ال% 27في الضفة، وصرح 

، في )في الضفة% 79في غزة، و% 72(إن أداء الحكومة بقيادة سالم فياض جيد أو متوسط % 76وقال 
  ).في الضفة% 20في غزة، و% 26(أن أداء الحكومة ضعيف % 23حين رأى 

في غزة، % 83(قرب وقت ممكن، إجراء االنتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في أ% 80دعم و
ال % 5و) في الضفة% 17في غزة، و% 13(ها إلجراء% 16مقابل رفض ). في الضفة% 77و

بأنهم % 76وحول المشاركة في االنتخابات التشريعية والرئاسية، صرح  .يعرفون أو غير مقررين
في غزة، % 9(للمشاركة بها % 18مقابل رفض ). في الضفة% 69في غزة، و% 87(سيشاركون بها 

على إحداث تغييرات على لجنة االنتخابات المركزية % 73ووافقت  .ال يعرفون% 7و) في الضفة% 23
في الضفة، مقابل % 71في غزة، و% 77كجزء من المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ودعم ذلك 

  .ال يعرفون% 12و) في الضفة% 15في غزة، و% 13(من الفلسطينيين لذلك % 14رفض 
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من المستطلعين بأنهم سيصوتون % 42ال أوراد عن انعقاد االنتخابات التشريعية اليوم، صرح وفي سؤ
في % 10في غزة، % 13(لحركة حماس % 11، مقابل )في الضفة% 38في غزة، و% 48(لحركة فتح 

عن نيتهم % 4، وأعلن )في الضفة% 28في غزة، و% 24(إنهم لم يقرروا بعد % 27وقال  ).الضفة
، وحصلت الجبهة الشعبية )في الضفة% 4في غزة، و% 3(زب مستقل بقيادة سالم فياض للتصويت لح

في % 1(للمبادرة الوطنية الفلسطينية % 3وبالتساوي بين الضفة وغزة، و% 4لتحرير فلسطين على 
  .لحركة الجهاد اإلسالمي وبالتساوي بين الضفة وغزة% 2، و) في الضفة% 4غزة، و

  9/10/2010، )وفا(ت الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوما
  

  من الفلسطينيين يؤيدون التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية% 56.2 :"كوكالي"استطالع  .40
 نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني .في أحدث استطالع للرأي أعده د: أسعد العزوني - العرب اليوم

 وشمل عينة ، الماضيأكتوبر/ رين األولتش) 30-22( الذي أجري خالل الفترة ،الستطالع الرأي
 يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع ، أشخاص1005عشوائية مكونة من 

من الجمهور الفلسطيني يعارضون استئناف %) 56.1( جاء فيه أن ، عاما فما فوق18 أعمارهم ،غزة
%) 34.3( وأيد ، أعمال البناء في المستوطنات في ظّل استئنافاإلسرائيليةالمفاوضات مع الحكومة 

  .عن إجابة هذا السؤال%) 9.6(وامتنع , استئناف المفاوضات
 هل ؟ الفلسطينية المباشرة- اإلسرائيليةما هي توقعاتك بفرص نجاح المفاوضات "ورداً على سؤال 

 ،ستنجح% 42.6 ،جحبالتأكيد ستن% 7.2أجاب " ؟ستنجح أم ستفشل في الوصول إلى اتفاقية سالم دائم
  ".ال أعرف"أجابوا % 6.3 ،بالتأكيد ستفشل% 12.3، ستفشل% 31.6

، تؤيد توقيع األطراف جميعها على ورقة المصالحة المصرية% 56.2وأشارت نتائج االستطالع أن 
  .عن إجابة هذا السؤال% 14.0 وتردد ،%29.8وعارض 

" ؟ هل تشعر بأنك تفتقده أم ال،د ياسر عرفاتبعد مضي ست سنوات على رحيل القائ"وجوابا عن السؤال 
ال أفتقده % 6.3 ،ال أفتقده إلى حد ما% 5.4 ،افتقده إلى حد ما% 26.4 ،افتقده بشدة% 60.3أجاب 
  .عن إجابة هذا السؤال% 1.6وتردد , بشدة

ى  تؤثر انتخابات أعضاء الكونغرس األمريكي النصفية عل، حسب اعتقادك،إلى أي مدى" وحول سؤال 
 ،ال تؤثر إلى حد ما% 22.3 ،تؤثر إلى حد ما% 18.9 ،تؤثر بشدة% 29.3 أجاب ،"؟عملية السالم

  .أجابوا ال أعرف% 10.2 ،ال تؤثر أبداً% 19.3
% 15.0أجاب " ؟كيف تصفون مواقفكم تجاه سياسة إدارة أوباما في الشرق األوسط"وردا على سؤال 

عندما تنظر إلى الوراء في السنة "وحول سؤال  .متشائم% 34.3 ،ال متفائل وال متشائم% 50.7 ،متفائل
/ فلسطين % 46.8 أجاب ،"؟ لك من في السياسات التالية أكثر إحباطاً،الماضية خالل إدارة أوباما

 ،حقوق اإلنسان% 6.2 ،أفغانستان% 8.6 ،المواقف تجاه اإلسالم% 18.2 ،العراق% 13.8 ،إسرائيل
  .تقديم المساعدة االقتصادية% 2.5 ،نشر الديمقراطية% 3.9

إلى حد % 46.7 ،ال% 34.8أجاب " ؟هل اإلسرائيليون معنيون في سالم مع الفلسطينيين"وحول سؤال 
هل تتوقع الوصول إلى اتفاق سالم ما "وجواباً عن سؤال  ".ال أعرف" أجابوا % 1.9 ،نعم% 16.6 ،ما

% 1.7 ،نعم% 13.5 ،ال% 26.2 ،ممكن% 58.6 أجاب" ؟بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في العام المقبل
 فيما ،هل أنت متفائل أكثر أم متشائم أكثر مما كان في الماضي"ورداً على سؤال  ".ال أعرف"أجابوا 

متفائل أكثر مما كان % 21.7أجاب " ؟يتعلق بالوصول إلى اتفاقية حّل نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
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 ،بقيت متشائماً مما كان في الماضي% 24.3 ،مما كان في الماضي بقيت متفائالً% 5.62 ،في الماضي
  ".ال أعرف" أجابوا % 02.5 ،متشائم أكثر مما كان في الماضي% 25.9

  أي من الخيارات التالية األكثر احتماالً،في حالة فشل جميع الجهود الرامية إلحياء السالم"وحول سؤال 
 السلطة الفلسطينية ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ حّل% 34.3أجاب " ؟إلدارة الشأن الفلسطيني

اإلعالن عن دولة % 31.3 ، وإدارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية،القانوني الناجم عن حل السلطة
 مع ،إبقاء وضع السلطة الفلسطينية كما هو عليه% 29.7 ، وتصعيد المقاومة،فلسطينية من جانب واحد
  ".ال أعرف"أجابوا % 4.7 ،ة إلدارة الشأن الفلسطينيتطوير استراتيجيات جديد

أجاب " ؟ما موقفك بالنسبة إلعادة إطالق صواريخ القسام من غزة على إسرائيل"وردا على سؤال 
أعارض % 7.28 ،أعارض أؤيد إلى حد ما% 20.7 ،أؤيد إلى حد ما% 33.2 ،أؤيد بشدة% 13.0
  ".ال أعرف" أجابوا% 4.4 ،بشدة

بأنهم يثقون بحركة % 24.3 في حين قال ،من المستطلعين بأنهم يثقون بقيادة حركة فتح% 50.9وقال 
  .عن إجابة هذا السؤال% 3.5 وتردد ،ال يثقون بالقيادتين% 21.8 و،حماس

بأنهم راضون عن الطريقة التي يدير فيها محمود عباس وظيفته كرئيس للسلطة % 43.2قال و
  .عن إجابة هذا السؤال% 12.1 وامتنع ،س ذلكعك% 44.7 في حين أجاب ،الفلسطينية

 لنقل إدارة معبر أبو سالم  إسرائيلياً- ذكرت مصادر إعالمية أن هناك اتفاقا فلسطينياً"وحول سؤال 
 ،أؤيد% 55.5أجاب " ، هل تؤيد عودة السلطة الفلسطينية إلدارة معبر أبو سالم أم ال،للسلطة الفلسطينية

  ".ال أعرف "أجابوا% 9.1 ،ال أؤيد% 35.4
 هل تؤيد نشر قوات متعددة الجنسيات في ،في حالة قرب الوصول إلى اتفاقية سالم"وجوابا عن سؤال 

ال أؤيد إلى % 20.7 ،أؤيد إلى حد ما% 33.2 ،أؤيد بشدة% 13.0أجاب " ؟الضفة الغربية وقطاع غزة
  ".ال أعرف"أجابوا % 4.4 ،ال أؤيد بشدة% 28.7 ،حد ما

" ؟ ما هي النتيجة المحتملة لمنطقة الشرق األوسط،لت إيران على أسلحة نوويةإذا حص"وحول سؤال 
  .أكثر سلبية% 33.6 ،ال شيء% 37.4 ،أكثر ايجابية% 29.0أجاب 

  10/11/2010العرب اليوم، عمان، 
  

   قانون ضريبة الدخل لجذب االستثماراتتراجعالحكومة الفلسطينية  .41
 الحكومة الفلسطينية إنراء الفلسطيني سالم فياض يوم الثالثاء قال رئيس الوز:  علي صوافطة-رام اهللا 

  . الفلسطينيةاألراضيتجري مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل من أجل تعزيز فرص االستثمار في 
وقال فياض في كلمة أمام الملتقى السنوي الرابع لسوق رأس المال الفلسطيني الذي تنظمه بورصة 

) قانون ضريبة الدخل(بالفعل سعينا لتعديله " والخبراء األعمال من رجال فلسطين بمشاركة عدد كبير
 المستجدات وليواكب ما استجد خاصة في قطاعي المصارف والتأمين وللتعامل مع ما آخرليتواءم مع 

  ."األخرىظهر من أوجه قصور في التعامل مع أنشطة القطاعات 
 البند السابع من بإلغاءلسطين الحكومة الفلسطينية  بورصة فإدارةوطالب رامي الحمد اهللا رئيس مجلس 

  .باألسهمقانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يفرض ضريبة على أرباح المتاجرة 
 وهناك تراجع في ةالمائنسبة نمو االقتصاد الفلسطيني هذا العام لغاية اليوم بلغت تسعة في "وقال فياض 

 للحد من إجراءاتهاالسلطة الفلسطينية مستمرة في  "بع قائالًوتا .لكنه لم يذكر النسبة" معدالت البطالة
 1.2 إلى 2008 مليار دوالر عام 1.8االعتماد على المساعدات الخارجية التي تمكنت من خفضها من 

  ."2013 لالستغناء عن هذه المساعدات عام مليار دوالر هذا العام وصوالً
  9/11/2010وكالة رويترز، 
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   بتفعيل القرارات االقتصادية العربية المتعلقة بالقدسدراسة اقتصادية توصي .42

 أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن محافظة القدس في أمس الحاجة إلى رسم سياسة : محمد ياسين-غزة 
تصحيح المسار االقتصادي الراهن الذي يتصف اقتصادية واضحة المالمح ومحددة األهداف من أجل 

  .بالخلل والتشوه وإن ذلك يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية في المقام األول
معين . د.وأعدها أ" المالمح االقتصادية لمحافظة القدس وتغيراتها الهيكلية "وشددت الدراسة المعنونة 

 إلى تجميع جهود المقدسيين أنفسهم في مجال دعم اًمحمد رجب إن محافظة القدس في أمس الحاجة أيض
نه يقع على عاتق الفلسطينيين داخل أمسيرة النشاط االقتصادي وتوجيهها الوجهة الصحيحة، الفتة إلى 

 واألكثر قدرة على الحركة والتفاعل ولية كبيرة في هذا الشأن باعتبارهم األكثر قرباًؤ مساألخضرالخط 
مقدسي هذا بجانب صور المشاركة المختلفة التي يمكن أن يقوم بها الفلسطينيون مع النشاط االقتصادي ال

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
ودعت الدراسة إلى تفعيل القرارات االقتصادية العربية المتعلقة بالقدس وخاصة على ضوء االتفاق 

د بات من الضروري  لخدمة النشاط االقتصادي في القدس قأميركي مليون دوالر 500بتخصيص نحو 
  .اإلسراع في تنفيذها

وحول أعداد المنشآت االقتصادية وأعداد العاملين في األنشطة المختلفة في القدس ذكرت الدراسة أن عدد 
 منشأة، أما عدد منشآت محافظات القدس فقد 96454المنشآت على مستوى األراضي الفلسطينية قد بلغ 

 يتركز الجزء األكبر منها في نشاط تجارة الجملة والتجزئة فقط حيث% 6 منشأة، أي بنسبة 5817بلغ 
%. 60.6أي النشاط التوزيعي السلعي وإصالح المركبات والدراجات والسلع الشخصية واألسرية بنسبة 

، %6.2، وأنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية بنسبة %11ثم نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 
وتوزعت باقي هذه النسبة على األنشطة % 84.4، أي بمجموع قدره %5.5والفنادق والمطاعم بنسبة 

  .األخرى
أما عن أعداد المؤسسات وأعداد المشتغلين في األنشطة الخدمية لمحافظة القدس فأوضحت الدراسة أن 

 منشأة، تمثل الفنادق والمطاعم أعالها من حيث عدد المنشآت أي بنسبة 1094عدد المنشآت قد بلغ 
، ثم األنشطة %29.6لك في األهمية أنشطة الخدمة االجتماعية والشخصية األخرى بنسبة ، يلي ذ32.2%

 فإن التعليم شكل ، وأخيراً%10.7، والصحة والعمل االجتماعي بنسبة %9.8العقارية واإليجارية بنسبة 
  %.7.6نسبة 

 عامل فقط في 4.1ه  أي بمتوسط قدر عامال4490ًفيما بلغ مجموع أعداد العاملين في هذه المنشآت نحو 
المنشأة الواحدة األمر الذي يدلل طبيعة هذه المنشآت من حيث صغر حجمها أي أنها تفتقد إلى مقومات 

  .النمو والتطور وإلى فرص التسويق المالئمة في السوقين المحلي والدولي على حد سواء
غيرات دراماتيكية في هذا وخلصت الدراسة إلى أن محافظة القدس قد شهدت عبر السنوات الماضية ت

الجوانب االقتصادية المختلفة في مجاالت األرض والمكان والسكان خاصة ومن ثم النشاط اإلنتاجي 
وإذا كانت هذه التغيرات قد بوشر في إحداثها فور االحتالل اإلسرائيلي لألراضي : "وأفادت .عامة

اتفاق إعالن المبادئ الموقع بين  فإن وتيرتها قد تصاعدت وتزايدت في أعقاب 1967العربية في عام 
 وما تاله لتحدث هذه 2000كما اشتدت وتيرته عام . 1993إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 

  ".التطورات تغيرات في تركيبة محافظة القدس وبخاصة شرقي القدس منها
لحياتية اليومية وفي ضوء استمرار التضييق على الفلسطينيين في معيشتهم ا: "وأضافت الدراسة

واالستيالء على ممتلكاتهم ونزع بطاقات الهوية وتهجيرهم إلى خارج حدود المحافظة فإن ذلك قد انعكس 
بشكل خطير على مستوى اإلنتاج واستقراره وانتظام عجلة دورانه، فالموارد االقتصادية األرضية قد 
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كان وحجم القوى العاملة، كما أن بطء تقلصت مساحاتها والثروة البشرية قد تناقصت من حيث أعداد الس
اإلنتاج وارتفاع معدالت البطالة قد أصبحت هي السمة السائدة بين المقدسيين، كذلك فقد اتضح من 
الدراسة غياب البيانات الحديثة عن أبرز المؤشرات االقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بمستويات البطالة 

  ".فرد منهوالفقر والناتج المحلي اإلجمالي ونصيب ال
هذا وأوصت الدراسة باإلسراع في إعداد قاعدة بيانات تفصيلية حديثة وشاملة تتناول العديد من المظاهر 
الحياتية للسكان المقدسيين وبخاصة في المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسة التي تعكس حالة 

على صعيد إحداث تنمية حقيقية في النشاط االقتصادي ولكي تساعد بدورها في اتخاذ القرارات المهمة 
محافظة القدس، بما في ذلك إنشاء مراكز أبحاث وطنية تهتم بالدراسات واألعمال البحثية التحليلية تكون 

  .قادرة على تقديم خدمات استشارية و توصيات عملية مفيدة
  9/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  

  تسجيالت نادرة له يعرض قريباًيتضمن " خليل الوزير"فيلم تسجيلي عن حياة  .43
أنهت طواقم فنية تعمل في قطاع غزة مؤخراً انجاز فيلمين وثائقيين تناوال حياة :  اشرف الهور-غزة 

 عاماً بمنزله في تونس، أظهرا تسجيالت 22، والذي اغتالته إسرائيل قبل "أبو جهاد"الشهيد خليل الوزير 
  ."إسرائيل"يذ هجمات في قلب نادرة للرجل وهو يتحدث لمقاتلين حول تنف

ووفق ما أعلن فإن الفيلمين التسجيليين للشهيد أبو جهاد تم خاللهما استعراض مراحل من حياته ونضاله 
  ."رأبو عما"لوضع قضية فلسطين على خارطة العالم إلى جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات 

 الهدف من األفالم التي إنالفيلمين وقال النائب عن حركة فتح أشرف جمعة الذي رعى عملية تجهيز 
ربط الماضي بالحاضر من أجل "تحدثت عن دور أبو جهاد ونضاله ضد االحتالل تعد محاولة لـ

ووفق ما أعلن  ."استيعاب الدروس لمستقبل تتم فيه صناعة النصر اهتداء بخطى أبو جهاد وأبو عمار
  .س عرفات بمكتب النائب جمعة بمدينة رفحفإنه سيتم عرض الفيلمين التسجيليين في ذكرى رحيل الرئي

ووفق ما أعلن أيضاً فإن الفيلمين سيكونان باكورة لسلسلة أعمال توثق حياة القادة الفلسطينيين، وسيتم في 
  .العمل القادم تناول حياة الرئيس الراحل أبو عمار بطريقة مغايرة لما تم التطرق إليه من قبل
  10/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  باالنتخابات األردنية "المشاركة" ال يزال خارج الفلسطينيالثقل الديمغرافي : تقرير .44

تعدت نسبة المشاركة في اإلنتخابات األردنية رغم مقاطعة اإلسـالميين حـاجز    :عمان ـ بسام البدارين 
اخنة نسبيا  الخطر اإلستراتيجي الذي كانت تخشاه الدولة األردنية طوال مرحلة اإلعداد لنسخة إنتخابات س            

قياسا بغيرها، رغم ان المالمح األولية ألرقام ونسب المشاركة قياسا بالمحافظات والجغرافيا أظهرت مرة              
المدن الكبيرة التي تتواجد فيها غالبية من األردنيين من أصـل فلـسطيني تجـاه العمليـة                 ' سلبية'أخرى  

  .اإلنتخابية
حكومة األردنية طوال أشهر إلقناع مدن الكثافة السكانية        ومن الواضح ان الشعارات البراقة التي رفعتها ال       

باإلقبال على صناديق اإلقتراع فشلت في تحقيق فارق مميز عن النسب المعتادة في اإلنتخابات الـسابقة،                
خصوصا في مناطق الديمغرافيا الفلسطينية التي تعتبر في أغلبها من معاقـل تـأثير حركـة األخـوان                  

  .المسلمين
دد مقاعد البرلمان في مدن الكثافة السكانية خذلت بعض التجمعات اإلجتماعية كل خطـط              ورغم زيادة ع  

ومشاريع دعوتها للمشاركة في اإلنتخابات فاستمرت العاصمة عمان التي تعتبر المحطة األهم للديمغرافيا             
  .الفلسطينية في احتالل أدنى السلم في قياسات نسب المشاركة مقارنة ببقية محافظات المملكة
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ومرة أخرى امتنع األردنيون من أصل فلسطيني عموما عن التوجه بكثافة نحو الـصناديق فـي مـشهد                  
سيدفع المؤسسة الرسمية لقراءته مجددا، خصوصا بعدما تربعت مناطق الثقل العشائري على الـصدارة،              

  .فيما يخص نسب المشاركة قبل وقت قصير من انتهاء عملية اإلقتراع وبدء عملية الفرز
تى قبل وقت قصير من إنتهاء عملية اإلقتراع كانت مدن مثل الزرقاء وعمان وإربد في ذيل القائمـة                  وح

عندما يتعلق األمر بنسب المشاركة، فيما كانت محافظات ومناطق الثقل العشائري في صـدارتها مثـل                
  .دوائر البدو في الشمال والوسط والجنوب ومحافظات الكرك ومعان والعقبة والطفيلة وجرش

سياسيا ال تعني األرقام األولية الخاصة بنسبة المشاركة إال رسالتين ال ثالث لهما فقـد أفلتـت حكومـة                   
الرئيس سمير الرفاعي من عنق الزجاجة، فيما يتعلق بنسبة مشاركة معقولة ال تشكل خيبة امـل علـى                  

حيث لم تنتـه العمليـة      مستوى المؤسسة الرسمية وفي انتخابات ثمة إجماع على نظافة غالبية إجراءاتها            
بنسبة مشاركة سيئة للغاية وبقيت النسب في معدل قريب من اإلنتخابات السابقة وبحـدود نـصف عـدد           

  . بالمئة بعد قليل من انتصاف النهار اإلنتخابي40المسجلين حيث تجاوزت الـ 
إلسالمي المقـاطع   وبذلك حققت وزارة الرفاعي هدفا أساسيا ومرحليا تمثل في إقناع الجميع بأن التيار ا             

ليس وحيدا في ميدان التحكم بالشارع وفي التمكن الحقا من ترويج نسبة مشاركة معقولة تضفي الشرعية                
  .ولو نسبيا على العملية اإلنتخابية ومصداقية التجربة في الخارج

 زالـت غيـر     الرسالة السياسية الثانية تقول فيها مدن الكثافة السكانية وأغلبها فلسطينية األصل بأنهـا ال             
مهتمة بالدرجة الكافية، إلن الذهاب لصناديق اإلقتراع هنا كان ممرا إجباريا ألنصار المرشحين وأقاربهم              

تقريبا بأن نحو   '  بالمئة 27نحو  'وللنشطاء فقط، حيث تعني اقتراب نسبة المشاركة في العاصمة من الربع            
ي المشاركة في اإلقتراع، وهـو وضـع ال         ثلثي أهالي العاصمة على األقل لم يشعروا بأن واجبهم يقتض         

يغير كثيرا من المعادلة اإلصالحية والسياسية في البالد ألسباب تتعلق فيما يبدو بقانون اإلنتخاب نفـسه                
  .وتوزيعات المقاعد على الدوائر اإلنتخابية وأسباب أخرى

 10/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  تنقية الذاكرة اللبنانية ـ الفلسطينية  ":لبنانصورة الفلسطينيين في " متري في ورشةطارق  .45
نظمـت  » مسار للثقافة واإلعالم  « جمعية   ، أن مادونا سمعان ، عن   10/11/2010،السفير، بيروت نشرت  
 صورة الفلسطينيين في لبنـان مـن أجـل    حيث ناقشت  بحثية في مركز توفيق طبارة،       عمل ورشة   امس

، بحسب  »مسؤولية لبنانية وفلسطينية مشتركة   «كـ» مسار «صناعة رأي عام لبناني جديد، والتي حددتها      
  . عنوان الورشة

وقد قدم كل من الصحافي الزميل طانيوس دعيبس ومدير الجمعية فتحي كليب ورقتين حول الموضـوع،         
. ماجد عزام والصحافي سليمان الرياشـي     » مركز شرق المتوسط للدراسات   «ليعقّب عليهما كل من مدير      

اللبنانية في فلك واحد، حاول من خالله دعيبس والرياشي إسقاط حالـة البـؤس التـي                ودارت األوراق   
يعيشها الفلسطينيون في لبنان على اللبنانيين أنفسهم، مع إقرارهما بضرورة نيل الالجئـين الفلـسطينيين               

 الفلـسطيني «في المقابل، سعى المتحدثون الفلسطينيون إلى برهنـة أن صـورة            . كامل حقوقهم المدنية  
  . لم تعد موجودة إال في أذهان اللبنانيين، وأنها وجدت، في األصل، بتزكية من أهل البلد أنفسهم» المرقّط

 ا، خالل ورشة العمـل،    وزير اإلعالم طارق متري دع    ، أن   10/11/2010المستقبل، بيروت،   وأضافت  
االعتراف بأن هذه العالقـات     ضرورة العمل على تنقية ذاكرة العالقات اللبنانية الفلسطينية بدءاً من           "الى  

فيها الحلو والمر والصعب واألقل صعوبة وأن انتقاء بعضها وإعادة اختراع بعضها اآلخـر هـو لعـب        
بفك أضالع مثلث السالح والتوطين وعبء الفلسطينيين االقتـصادي         "، مطالباً   "بعقولنا وأعصابنا وحقوقنا  

للواقع كما هو دون إبشاعه أو تجميلـه ووضـع          على لبنان وبتغيير الصورة النمطية وخلق معرفة أكثر         
  ".شرعة لمصلحة الطرفين
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الصور النمطية التي تشكلت في العقود الثالثة األخيرة بين اللبنانيين والفلـسطينيين            "أشار متري الى أن     و
يجري إعادة اختراعها والتالعب بها، وهذه مسؤولية مشتركة تستدعي بناء عالقات يومية بين اللبنـانيين               

ضرورة تصويب النظرة وخلق معرفة أكثر للواقع كما هو دون إبـشاعه أو             "وركز على    ".لفلسطينيينوا
تجميله وعلى أهمية وضع نوع من الشرعة يكون مرجعاً للعالقات اللبنانية الفلسطينية، بما فيه مـصلحة                

  ".الطرفين
طينيين، تولـدت بخلفيـات     هناك أكثر من نظرة لبنانية الى الفلـس       "ورأى مدير الجمعية فتحي كليب أن       

تاريخية لم تعد موجودة في واقعنا الراهن وأن المحزن أن بعض األطـراف ال تقـيم وزنـاً للمعـايير                    
  ".األخالقية واإلنسانية في مقاربتها للموضوع الفلسطيني في لبنان

ايجاد رأي عام لبناني جديد متحرر من األحكام المسبقة والوصول الـى صـورة حقيقيـة عـن                  "وأمل  
  ".الفلسطينيين

  
  هدد بمجلس األمنت وحدة استيطانية جديدة و1300 بناء دينتجامعة الدول العربية  .46

 1300 قرار الحكومة اإلسـرائيلية بنـاء        ، عمرو موسى   أدان األمين العام لجامعة الدول العربية      :القاهرة
لمباشرة النهيـار الجهـود     وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، محمالً إسرائيل المسؤولية ا          

  .الجارية للعودة للمفاوضات بتلك الخطوات االستفزازية
وأشار األمين العام إلى أن هذه الممارسات االستفزازية تأتي تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي               

بذولـة  بنيامين نتانياهو إلى الواليات المتحدة، في إشارة واضحة إلى أن حكومته تـستهدف الجهـود الم               
إلحياء الحركية نحو تسوية سلمية، يكون جوهرها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصـمتها القـدس                

  .الشرقية
وقال موسى إن استمرار تلك الممارسات االستفزازية سوف يؤكد أهمية التوجه إلى مجلس األمن لعرض               

  .القضية برمتها واتخاذ ما يلزم إزاء تلك اإلجراءات غير المشروعة
  9/11/2010، دس برسق

 
   والفلسطينيين"إسرائيل"أبوالغيط وسليمان في أمريكا لبحث عملية السالم بين  .47

 :  وكـاالت األنبـاء    - سالي وفائي غـزة      - خالد األصمعي القاهرة     - رام اهللا    -واشنطن عزت إبراهيم    
اشـنطن خـالل    يجري أحمد أبوالغيط وزير الخارجية و الوزير عمر سليمان في العاصمة األمريكيـة و              

وسبل دفـع     .ساعات محادثات مكثفة مع كبار المسئولين األمريكيين حول تطورات األوضاع في المنطقة           
 إن  - وقال سامح شكري سفير مصر لدي واشنطن في تصريحات خاصة لـ األهرام              ، عملية السالم قدما  

علي غداء عمل فـي مقـر       الوزيرين المصريين سيلتقيان بوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون         
وزارة الخارجية لبحث كافة الموضوعات المتصلة بالعالقات الثنائية بـين مـصر والواليـات المتحـدة                
باإلضافة إلي القضايا اإلقليمية وفي مقدمتها تطورات ملف محادثات السالم بين إسرائيل والفلـسطينيين              

  .وقضايا األمن اإلقليمي 
  10/11/2010األهرام، القاهرة، 

  
  في القدس الشرقية استيطانية وحدة سكنية1000 أكثر من تدين بناءالخارجية المصرية  .48

دان الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية      أ: محمد ابو خضير   - زكي ابو الحالوة     -  القاهرة – القدس
  لشرقية،  في القدس ا    استيطانية  وحدة سكنية  1000 أكثر من     ببناء السفير حسام زكي،  القرار االسرائيلي     

مثل هذه القرارات تؤثر سلبا وفي شكل عميـق لـيس فقـط علـى فـرص اسـتئناف                   «مشيرا إلى أن    
 .»المفاوضات
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  10/11/2010الراي، الكويت، 
 

   تنفى"التجارة"و.. "إسرائيل"رجال أعمال يستوردون علم مصر من : "المصري اليوم" .49
سمية تم تبادلها بين عـدد مـن        على مكاتبات ر  » المصرى اليوم «حصلت  : مصباح قطب وأشرف فكرى   

الدوائر الحكومية، تؤكد استيراد العلم المصرى من إسرائيل، بمعرفة مستثمرين مصريين عبـر منافـذ               
  . رفح، والعوجة، وطابا

تعود القضية إلى يوليو الماضى عندما قدم عباس عبدالعزيز، عضو مجلس الشعب عن دائرة األربعـين                
لمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قال فيه إن هنـاك            فى السويس، سؤاالً عاجالً إلى ا     

شركة صهيونية تصنع العلم المصرى فى إسرائيل، وتصدره إلى مصر من خالل بعض المستثمرين عبر               
ألن مـصادرى مـن   % 100أثق فى معلوماتى بنـسبة  «: منافذ رفح، والعوجة، وطابا، وقال عبدالعزيز 

، وهم أشخاص غيورون على الوطن، وخاطبت مسؤولين فى الوزارة فكـان            داخل وزارة التجارة نفسها   
ردهم أنها رسالة تجارية لم تخالف قانون الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بما ال يدع                

، وتساءل عن كيفية قبول الجهات المعنية دخول الرسالة التى وصـفها بأنهـا              »مجاالً لمنعها أو رفضها   
  .  جميع القيم واألعراف المتفق عليها فى المجتمعتتناقض مع

إلحاقـاً بكتابنـا    «: وأرسل الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، مذكرة بالسؤال إلى رشيد، جاء فيهـا            
، أرسل مع هذا السؤال المقدم من النائب عباس عبدالعزيز، عن قيام شركة             2010 يوليو   15المؤرخ فى   

 10وكلف رشيد ـ فى خطاب مـؤرخ فـى    . »رجاء موافاتنا بالردصهيونية بتصنيع العلم المصرى، و
أغسطس الماضى، وممهور بتوقيع مصدق أحمد حسن، رئيس اإلدارة المركزية لشؤون مكتب الـوزير              

ـ  الرد كتابة على السؤال، وموافاتنا بالرد على هـذا  «لشؤون الصناعة ـ مستشاره السيد أبوالقمصان، ب
  . »الموضوع

مصان خطابا إلى أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، خطاباً يستفسر فيه عن             بدوره أرسل أبوالق  
رجـاء  «: قيام بعض المستثمرين المصريين باستيراد علم مصرى صنع فى إسرائيل، وقال فى الخطاب            

التفضل بموافاتنا برسائل العلم المصنوع فى إسرائيل والتى دخلت األراضى المـصرية عبـر المنافـذ                
  . »لماذا يقوم مستورد مصرى بهذا األمر؟«واستبعد رشيد حدوث هذا األمر، وقال . »الجمركية

 رداً على   -ونفى أبوالقمصان دخول أى رسائل تحتوى على أعالم مصرية مصنوعة فى إسرائيل، وقال              
إن الجمارك تتحمـل المـسؤولية،      :  أشهر 3عدم إصدار أى رد رسمى على األمر رغم مرور أكثر من            

  . فراج عن البضائع تقع عليها وليس هيئة الرقابة على الصادرات والوارداتومسؤولية اإل
ـ            : »المصرى اليوم «وقال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فى تصريحات ل

، وهو نفس ما قاله باسم سلطان، الخبير فى شـؤون التجـارة مـع               »أنا أسمع هذا الكالم للمرة األولى     «
لم يصلنى  «: وقال عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع التجارة الخارجية      . »الكويز«ر بروتوكول   إسرائيل عب 

    .»شىء عن هذا الموضوع
 10/11/2010، المصري اليوم، القاهرة

 
 بناء وحدات استيطانية جديدة" إسرائيل"يدين قرار " التعاون مجلس" .50

عاون لدول الخليج العربية، قرار الحكومـة       أدان السيد عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس الت         
 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلـة، واصـفا هـذه التـصرفات               1300اإلسرائيلية بناء   

  . وتشكل إعاقة لجهود تحقيق السالم في المنطقة , بالعدوانية واالستفزازية
ستيطان في القدس الشرقية وغيرها مـن       إن هذا السلوك اإلسرائيلي المتمثل في مواصلة اال       : وقال العطية 

األراضي الفلسطينية المحتلة ال يعدو كونه نتيجة لمواصلة إسرائيل في استعراض القوة العـسكرية مـن                
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. خالل سياساتها العدوانية وابتالعها األراضي الفلسطينية، وإنكارها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني          
 التأكيد على وقوف مجلس التعاون دوال وشعوبا، مـع الـشعب            وخلص األمين العام لمجلس التعاون إلى     

الفلسطيني الشقيق في محنته، من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصـمتها     
 .القدس الشرقية

  10/11/2010، الشرق، الدوحة
 

  "إسرائيل"العسكر يعترض على التعاون مع سوريا ألنه يغضب : تركيا .51
للمرة األولى منذ بدء مسيرة تطبيع العالقات بين تركيا وسوريا، حتى منـذ مـا قبـل                 : ور الدين محمد ن 

، تظهر بوادر اعتراض عسكرية تركية على       2002وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة نهاية عام         
  .  السوري، وال سيما على الصعيد األمني والعسكري-توثيق التعاون التركي 

ثاني في رئاسة األركان التركية الجنرال أصالن غونير، ويعتبر هرميا الرجل الثاني في             وطلب الرئيس ال  
المؤسسة العسكرية وإن لم يكن كذلك من ناحية التأثير العملي، في تقرير أعده بوقف االستعدادات لتوقيع                

  . اتفاقيات عسكرية شاملة مع مشق أعد لتوقيعها في تشرين الثاني الحالي
أن غونير ذكر فـي     » العدالة والتنمية «التركية المقربة من    » ستار«صلت عليها صحيفة    وفي معلومات ح  

ويقـول  . تقريره أن الظروف غير مناسبة لتوقيع هذه االتفاقية مع سوريا ألنها ستثير غـضب إسـرائيل      
ال ودافع غونير عن اطروحة انه يجب ا      . التقرير انه من الضروري استمرار العالقات الجيدة مع إسرائيل        

  .  يعقد مثل هذا االجتماع
 وزراء من البلدين في دمـشق فـي تـشرين األول            10وذكرت الصحيفة أن االجتماع الذي شارك فيه        

. الماضي، ومن بينهم وزراء الدفاع والداخلية، تقرر فيه تعميق التعاون في المجاالت األمنية والعـسكرية             
   . التركية ستوقع اتفاقاً مع الحكومة السوريةوأعلن وزير الداخلية التركي بشير اتاالي أن الحكومة

وكلف هذا بـدوره    . وتحضيرا لهذا الحوار طلب من الرئيس الثاني لألركان إعداد تقرير بهذا الخصوص           
رئيس دائرة العالقات الخارجية وشؤون األمن القومي في رئاسة األركان اللواء برتان نويغـار اوغلـو                

وقد قدم التقرير فعـال     . لتركي السوري، بل منع انعقاد هذا االجتماع      إعداد تقرير بهدف عرقلة التعاون ا     
  . إلى رئاسة األركان، وقام غونير بعرض نقاطه األساسية

  10/11/2010، السفير، بيروت
 

  "إسرائيل"عودة العالقات باعتذار : تركيا .52
لعالقات مع إسرائيل لن     إن عودة ا   " وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خالل زيارته إليطاليا،           قال

تكون ممكنة إال بعد االعتذار إسرائيل رسميا والتعويض عن ذلك الهجوم الذي وقع في المياه الدولية قبالة                 
  .شواطئ قطاع غزة

فبالتأكيد كان سيعاني من عواقب وخيمة مثل فرض عقوبات    "وأشار إلى أن هذا الهجوم لو قام به بلد آخر           
  ".دولية عليه

في مستهل لقاء عقده مع صحفيين بالسفارة التركية في روما عن سبب معارضـة ثـالث           وتساءل أوغلو   
حزيـران  / يونيـو  2 لقرار مجلس حقوق اإلنـسان يـوم         -هي الواليات المتحدة وهولندا وإيطاليا    -دول  

  .الماضي الذي يدين إسرائيل ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم اإلسرائيلي
  

التي اتخذتها تركيا بعد الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية لم تكـن فقـط              ولفت إلى أن اإلجراءات     
  .إلطالق سراح مواطنيها، بل أيضا مواطني البلدان األخرى

 10/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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   في فلسطينبشكل خاصوأمير قطر يحذّر من خطورة أوضاع العرب  .53

خالل افتتاحه دورة االنعقاد العـادي      ،  ليفة آل ثاني أمس   حذر أمير قطر الشيخ حمد بن خ      : )آي.بي  .يو  (
 األوضاع التي طال عليها األمد في عالمنا العربي تحمل في طياتها نذراً             أن " من  لمجلس الشورى  39ال  

إن القضية الفلسطينية   " وقال" . بتفاقم تلك الصراعات في المستقبل بما يهدد األمن العربي بأوخم العواقب          
 ولم تدع لنا األحداث والتطورات التي مرت بها هذا العام وآخرها مواصـلة االسـتيطان                تراوح مكانها "
في القدس الشريف، وغيرها من األراضي المحتلة، وانهيار محادثات السالم تبعا لذلك، أمال             " اإلسرائيلي"

  ".في أن السالم العادل بات قريب المنال
قوة العسكرية دافعا للتعنت واالستمرار فـي سياسـاتها         ترى في ال  " إسرائيل"إذا كانت   "وأكد الشيخ حمد    

العدوانية وابتالعها األراضي الفلسطينية وإنكارها الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني، فـإن حقـائق              
التاريخ تؤكد أن الحروب والعدوان لم تفلح أبدا في فرض الحلول التـي تـؤدي إلـى تحقيـق الـسالم                     

  " .واستدامته
سطينيين إلى تنحية خالفاتهم جانبا والتوصل إلى مصالحة حقيقية تدعم موقفهم وتوحـد             اإلخوة الفل "ودعا  

  " .رؤيتهم في هذا المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية
 10/11/2010، الخليج، الشارقة

 
   شهور10األحمر في فلسطين خالل " الهالل" مليون درهم قيمة برامج 54.2 .54

/ نية التي نفذتها هيئة الهالل األحمر في فلسطين في الفترة من ينـاير            بلغت قيمة البرامج اإلنسا   : أبوظبي
 درهمـاً، وتـضمنت     630 ألفـاً و   270 مليوناً و  54تشرين األول الماضي    / كانون الثاني وحتى أكتوبر   

العمليات اإلغاثية والمشروعات الصحية واإلنشائية والتنموية والموسمية إلى جانب الكفـاالت التعليميـة             
 ألفـاً  94 مليونًـا و 12ية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت قيمة العمليات اإلغاثيـة    واالجتماع

 درهماً، فيمـا    529 ألفاً و  639 مليوناً و  18 درهماً، وبلغت تكلفة المشروعات اإلنشائية والتنموية        615و
 مليونـاً   11ة   درهماً، وبلغت المشروعات الموسـمي     251 ألفاً و  265 ماليين و  10بلغت البرامج الصحية    

  . درهم، وتجاوزت قيمة الكفاالت التعليمية واالجتماعية المليوني درهم 500 ألفاً و232و
وأكد احمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة أنها تضطلع بدور إنساني وتنمـوي كبيـر علـى           

اً على أن جهود الهيئة في      الساحة الفلسطينية لتحسين حياة الفلسطينيين والحد من معاناتهم اإلنسانية، مشدد         
فلسطين تعززت بفضل المبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولـة،                
حفظه اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلـس الـوزراء                  

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد        حاكم دبي، رعاه اهللا، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن            
األعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربيـة                 

  .رئيس هيئة الهالل األحمر 
  10/11/2010، الخليج، الشارقة

  
 الضفةبناء مستوطنات جديدة في القدس و" إسرائيل"ردود فعل دولية تنتقد قرار  .55

 1300انضم الرئيس األميركي باراك أوباما إلى قائمة المنتقدين لقرار إسرائيل أول من أمس بناء               : لندن
 وحدة أخرى في مستوطنة أرئـيس،       800وحدة سكنية في القدس المحتلة، يضاف إليها اإلعالن عن بناء           

  .كبرى مستوطنات الضفة الغربية
ال «محطته الثانية في جولته اآلسيوية، أن القـرار اإلسـرائيلي           واعتبر أوباما خالل زيارته إلندونيسيا،      

هذا النوع من األنشطة لم يكن له أبدا دور         «وقال أوباما إن    . في عملية السالم في الشرق األوسط     » يساعد
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لعدم رؤية كل جانب يبذل أقصى الجهود       «وعبر عن قلقه    . »مساعد عندما يتعلق األمر بمفاوضات سالم     
 يمكن أن يؤدي في النهاية إلى خلق إطار تعيش فيه إسرائيل في سالم إلى جانـب دولـة                   لتحقيق اختراق 

  .»فلسطينية ذات سيادة
. بالتراجع عن قـرار البنـاء االسـتيطاني       " إسرائيل"وطالبت وزيرة الخارجية األوروبية كاثرين أشتون       

تمـع الـدولي السـتئناف      مع الجهود المبذولة من المج    «ورأت أشتون في بيان أن بهذه الخطة تعارضا         
إن المستوطنات غير قانونيـة بموجـب القـانون         «: وقالت. »المفاوضات المباشرة ويتعين إلغاء القرار    

  .»الدولي، وتشكل عقبة أمام السالم، وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيال
ـ  » العودة عن قرار  «للقرار وطلبت من إسرائيل بإلحاح      » أسفها الشديد «وعبرت فرنسا عن     أنه أن  من ش

  .لجهود السالم» نتائج عكسية«يأتي بـ
يجب عدم تفويت الفرصة التي أتيحت في الثاني من         «: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو      

الماضي مع استئناف المفاوضات المباشرة بهدف قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تعـيش             ) أيلول(سبتمبر  
أن فرنسا تطلب بإلحاح من السلطات اإلسرائيلية العودة عن هـذا           «وأكد  . »في سالم إلى جوار إسرائيل    

  .»القرار
  .»هذا المشروع أثار قلقا شديدا في موسكو«وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن 

نرى من الضروري أن يمتنع الجانب اإلسرائيلي عن أعمال البناء المعلن عنها، ممـا              «: وأضاف البيان 
هذا الحوار يظل حال ال بديل عنه للتوصـل إلـى           «وجاء في البيان أن     . »ف المفاوضات سيسمح باستئنا 

  .»ستساهم فيه بشكل فاعل«، مضيفا أن روسيا »تسوية سياسية عادلة وشاملة في الشرق األوسط
وفي نيويورك، أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، الذي التقي رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي    

وقال متحدث باسم األمم المتحدة في بيان بعد محادثـات بـين            .  قبل الماضية، عن قلقه حيال القرار      الليلة
األمين العام أشار إلى أنه من الضروري الخروج من المأزق الدبلوماسي واسـتئناف             «مون ونتنياهو إن    

من اإلعـالن   أعرب عن قلقه من استئناف البناء و      «وأضاف أن مون    . »المفاوضات والتوصل إلى نتائج   
أعرب أيضا عن األمل فـي  «، مشيرا إلى أنه »األخير حول بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية  

  .»أن تأخذ حكومة إسرائيل إجراءات في المستقبل لتسهيل حركة انتقال السكان والبضائع من وإلى غزة
10/11/2010الشرق األوسط، لندن،   

  
  مؤتمر اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الشماليةنشطاء يهود يقاطعون نتنياهو أمام  .56

تظاهر خالل خطاب ألقاه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة قبـل            :  نظير مجلي  -تل أبيب   
الماضية أمام مؤتمر اتحاد المنظمات اليهودية في أميركا الـشمالية، اتهـم فيـه الفلـسطينيين بإفـشال                  

صوت يهـودي مـن أجـل       « المؤتمر عدد من اليهود من نشطاء في حركة          في قلب قاعة  . المفاوضات
وتمكنوا قبل أن يتم إخـراجهم مـن        .  إسرائيليين، وراحوا يصرخون ويقاطعون نتنياهو     3، منهم   »السالم

، كما هتفوا   »ال شرعية لالحتالل، واالحتالل يسحب الشرعية عن إسرائيل       «: القاعة من إطالق الشعارات   
إلسرائيل كدولة يهودية، بينما ركز نتنياهو في خطابه على الملف النووي           » الوالء «بشعارات ضد قانون  

  .اإليراني وما وصفه بالحملة لسحب الشرعية عن إسرائيل
وحذر السفير اإلسرائيلي في واشنطن، مايكل أورون، من أن إسرائيل تنتظر من يهود الواليات المتحـدة                

وعبـر أورون   . حاربة تقرير غولدستون والدعوات لمقاطعتها    دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وم       
عن قلقه المتزايد من تحول إسرائيل إلى قضية خالفية في النقاشات العامة في الواليات المتحدة، داعيـا                 

في الواليات المتحدة عابرا لألحزاب، معتبرا ذلك مصلحة قومية استراتيجية          " إسرائيل"إلى أن يكون دعم     
  .ة، حسب تعبيرهللدولة اليهودي

10/11/2010الشرق األوسط، لندن،   
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  بوش يكشف في مذكراته عن صفقة لم تكتمل بين عباس وأولمرت .57

الرئيس األمريكي السابق جورج بوش     ، أن   )وكاالت(، نقالً عن    10/11/2010،  الخليج، الشارقة  ذكرت
 الـرئيس الفلـسطيني   كـشف أن  ، حيث   »نقاط قرار «عنوان  بإلى األضواء، أمس، مع نشر مذكراته       عاد  

الـسابق إيهـود    " اإلسرائيلي"محمود عباس كان مستعداً لإلعالن عن دعم اقتراح طرحه رئيس الوزراء            
  .أولمرت قبل أن يؤدي إقصاء األخير عن رئاسة الوزراء إلى القضاء على الصفقة 

تحمـل عنـوان    إلى أن بوش كتب في المذكرات التي        " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست "وأشارت صحيفة   
مـن أراضـي الـضفة الغربيـة إلـى          " أغلبية كبـرى  "، أن االقتراح كان سيتضمن تسليم       "نقاط القرار "

من الالجئين الفلـسطينيين    " عدد محدود "الفلسطينيين، وبناء نفق لربط الضفة بقطاع غزة ما يسمح بعودة           
ارة األراضي المقدسة إلـى      وتحويل القدس إلى عاصمة مشتركة وتسليم إد       48إلى فلسطين المحتلة عام ،    

  " .لجنة من الزعماء غير السياسيين"
ابتكرنا عملية لتحويل عرض أولمرت الخاص إلى اتفاق علني، بحيث يسافر أولمرت إلى واشنطن              "وقال  

لتسليم اقتراحه، ويعلن عباس أن الخطة تنسجم مع مصالح الفلسطينيين، وكنت سأدعو الزعيمين لوضـع               
  " .الصفقةاللمسات األخيرة على 

إالّ أن بوش أشار بعدها إلى أن أولمرت أجبر على التخلي عن رئاسة الوزراء بسبب اتهامات بالفـساد،                  
  " . لم يكن يرغب في عقد اتفاق مع رئيس وزراء في طريقه للخروج من الحكومة"وعباس 
لنـدن  ومن   حسين عبد الحسين     نقالَ عن مراسلها   واشنطن   ، من 10/11/2010،  الراي، الكويت  وأضافت

ن وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس عارضـت       أ  قال في كتابه   بوش، أن    الياس نصراهللا  نقالً عن مراسلها  
وكتب بوش انه اثناء اجتماع عقده مجلـس         .2006اثناء الحرب العام    » حزب اهللا «على  " إسرائيل"قضاء  

نترك اسرائيل تنهي حـزب     علينا ان   «: االمن القومي للبحث في تطورات الحرب، قال نائبه ديك تشيني         
سوف تموت اميركـا فـي      ... اذا ما فعلت ذلك   «: وردت على تشيني بالقول   » كوندي«هنا تدخلت   . »اهللا

  .»الشرق االوسط
كذلك روى بوش االحداث    " فرصة لتوجيه ضربة كبيرة لحزب اهللا      "2006رأى بوش في حرب صيف      و

: الى خطف جنديين اسرائيليين، وقـال     » اهللاحزب  « عندما بادر    2006التي ادت الى اندالع حرب يوليو       
سنحت لالسرائيليين فرصة توجيه ضربة قاسية الى حزب اهللا وراعيه في ايران وسورية، ولكن لـسوء     «

  .»التعاطي مع هذه الفرصة) االسرائيليون(الحظ، اساء 
انـا  ... يةاولمرت انه لن يتم استهداف سـور      ) ايهود(ولتعقيد االمور، اعلن رئيس الحكومة      «: واضاف

اعتقد ان ذلك كان خطأ، اذ ان استبعاد ضرب سورية شجع السوريين على االستمرار في دعـم حـزب                   
  .»اهللا

 2002، بعد خطابه الشهير عـام       »أول رئيس يهودي  «ويكشف بوش في مذكراته أن والدته وصفته بأنه         
دة الـرئيس الراحـل ياسـر       الذي دعا فيه إلقامة دولة فلسطينية ديمقراطية في ظل قيادة جديدة غير قيا            

  .عرفات
أن ) أ ب (، ووكالة هشام ملحمنقالً عن مراسلها واشنطن  ، من   10/11/2010،  النهار، بيـروت   وأضافت

 فكر جديا في قصف منشأة في سوريا قالت االستخبارات االسرائيلية واالميركية انها نووية بعـدما                بوش
الستخبارات االميركية لم تعط صورة متكاملـة       طلب منه ذلك أولمرت، وانه عدل عن ذلك الن اجهزة ا          

 المنشأة ودمرتها، يؤكـد بـوش فـي         2007وبعدما قصفت اسرائيل عام     . عن البرنامج النووي السوري   
  ".لم يطلب ضوءاً أخضر، وانا لم اعطه مثل هذا الضوء"مذكراته ان اولمرت 

  
  "مهما كلفها ذلك" "إسرائيل"ـرئيس الوزراء الكندي يؤكد دعم كندا ل .58
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ستقف إلى جانب إسرائيل مهمـا      « أكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن بالده          : يو بي أي   -أوتاوا  
، في إشارة إلى خسارة أوتاوا مقعدها في مجلس األمن في االنتخابات األخيرة ألسباب بينهـا                »كلّف ذلك 

، اول من أمس، في مؤتمر      ونقلت وسائل اإلعالم الكندية عن هاربر في خطاب       . تأييدها الكبير إلسرائيل  
أكان في األمم المتحدة أو أي منتدى دولي، األمر السهل الذي يمكـن             «: برلماني لمكافحة معاداة السامية   

طالما أنا رئيس وزراء، أكـان      «، لكنه أصر    »فعله هو ببساطة اإلنسياق مع التصاريح المعادية إلسرائيل       
مهما كانت  ) مؤيدا إلسرائيل (ان آخر، ستتخذ كندا موقفاً      ذلك في األمم المتحدة أو الفرنكوفونية أو أي مك        

  .»التكلفة
10/11/2010، الراي، الكويت  

  
  عملية السالم يساعد ال "سرائيلإ"القدس عاصمة دولة  بأن بيان نتنياهو: ولياكر .59

جيه كرولي المتحدث باسم الخارجية االمريكية ان البيان الـصادر          . قال بي :  دوجالس هاملتون  - القدس
ال يـساعد   ." القدس عاصمة دولـة اسـرائيل     .. القدس ليست مستوطنة  " الذي قال فيه     ن مكتب نتنياهو  ع

  .ورفض افتراض البيان عدم وجود صلة بين النشاط االستيطاني وعملية السالم
من الواضح أن هناك احساسا بأنها ملزمة لكال الطرفين وكنا نصر طوال الوقت على أنهما               "وقال كرولي   
افتراض أن اعالن كهذا لن يكون له تـأثير         "وأضاف  ." ن تهيئة الظروف لمفاوضات ناجحة    مسؤوالن ع 

  ."على الجانب الفلسطيني افتراض غير صحيح على ما اعتقد
10/11/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
   بتمديد تجميد االستيطان "إسرائيل " التي طلبتها الواليات المتحدة لمحاولة إقناعانتهاء المهلة .60

انتهت أمس مهلة الشهر التي طلبتها الواليات المتحـدة مـن           : عبد الرؤوف أرناؤوط، أ ف ب     : شنطنوا
الجانب العربي لمحاولة إقناع الحكومة اإلسرائيلية بتمديد تجميد االستيطان في األراضـي الفلـسطينية،              

وقال مـسؤول    ة،وطلبت واشنطن مهلة جديدة تنتهي آخر الشهر الجاري لالتفاق مع الحكومة اإلسرائيلي           
ـ  سننتظر رد اإلدارة األميركية وبعدها سيصار إلى عقد اجتمـاع للجنـة المتابعـة              " "الوطن"فلسطيني ل

  ".لمبادرة السالم العربية واجتماع للقيادة الفلسطينية من أجل تقييم وتدارس األمر
10/11/2010، الوطن اون الين، السعودية  

  
  ح العالقات بينهما  إلصال"إسرائيل"كيري يدعو تركيا وجون  .61

دعا رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي جون كيري، في أنقـرة              : )ا ب، ا ش ا    (
 إلى تجاوز األزمة الراهنة في العالقات بينهما، والعودة إلى سابق عهدهما مـن              "إسرائيل"أمس، تركيا و  

  . أجل المساعدة في تحقيق السالم في الشرق األوسط
عودة العالقات بين تركيا وإسرائيل إلى طبيعتها، سيساعد في العالقات بين إسـرائيل             «كيري أن   واعتبر  

إنه يتفهم رد الفعل التركي القوي تجاه الهجوم اإلسرائيلي على سـفن أسـطول              «وقال  . »وسوريا ولبنان 
بأن بعض األخطاء   إسرائيل اعترفت   «، لكنه أشار إلى أن      »الحرية لغزة في المياه الدولية للبحر المتوسط      

  . »قد ارتكبت في هذا الحادث
وأضاف كيري، الذي بحث مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغـان العالقـات بـين تركيـا                  

أننا نثق بأن التوترات القائمة بين تركيا وإسرائيل يمكن أن توضع           «وإسرائيل والملف النووي اإليراني،     
  . »وإسرائيل أن يفهم كل منهما اآلخرفي حجمها المناسب إذا حاول شعبا تركيا 

10/11/2010، السفير، بيروت  
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   "سرائيلإ" الخاصة بفلسطين تدين الشركات المتواطئة مع "راسيل"محكمة : لندن .62
أعرب ممثلون عن محكمة راسيل المقرر أن تعقد جلستها الثانية في لندن بعد عشرة               :هيام حسان  -لندن  

ون لها أثر كبير في دعم الفلسطينيين، وحثوا المتـضامنين والناشـطين            أيام عن قناعتهم بأن الجلسة سيك     
على حضور جلسات المحكمة واالستفادة من القرارات واألحكام التي ستصدر عنها في مواصلة عملهـم               

  .الداعم للقضية الفلسطينية
فيها ادانـة دول    وتكللت أعمال الجلسة األولى للمحكمة التي انعقدت في برشلونة باسبانيا بالنجاح وجرى             
  .االتحاد األوروبي لدورها في دعم اسرائيل وممارساتها المخالفة للقانون الدولي واالنساني

وبات من المؤكد أن جلسة لندن سوف تنظر في ممارسات بعض الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى               
محتلة من خالل أنـشطتها     التي تقوم بدعم االحتالل االسرائيلي وممارساته غير الشرعية في األراضي ال          

التجارية التبادلية، األمر الذي سيترتب عليه ادانة لهذه الشركات وفقاً لمـواد وأحكـام القـانون الـدولي                
  .واالنساني

9/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

  استئناف المفاوضات المباشرة أولوية فرنسية  :سفير فرنسا بمصر .63
ليكس باجانون سفير فرنسا بمصر أن موقف الحكومة الفرنسية إزاء          أكد جان في    :  عائشة عبدالغفار   - كتبت

الصراع في منطقة الشرق األوسط يتلخص في إعطاء األولوية الستئناف المفاوضـات المباشـرة بـين                
   . الفلسطينيين واإلسرائيليين

ر وأشار ـ في محاضرة بنادي روتاري القاهرة شامبليون ـ إلي أن هناك مشاورات مستمرة بين مـص   
وفرنسا للمساهمة بدفع واستئناف المفاوضات مشيرا إلي أن هناك أيـضا مـشاورات بـين الحكومـات                 

   . واإلدارات األمريكية والفرنسية والمصرية في هذا الشأن
10/11/2010، األهرام، القاهرة  

  
   ضد مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية"نوبل" حائزا على جائزة 37 .64

علـى عريـضة ضـد مقاطعـة الجامعـات      » نوبل«ائزا على جائزة  ح37 وقع  :أي يو بي    -تل أبيب   
اإلسرائيلية أو فرض عقوبات عليها، فيما اعتبرت رئيسة لجنة رؤساء الجامعات في إسرائيل البروفيسور              

  .»العريضة تمنح دعما مطلقا وشرعية في العالم للجامعات اإلسرائيلية«ريفكا كارمي أن 
10/11/2010، الراي، الكويت  

 
  ع معدالت الطالق في دول الخليجارتفا .65

سجلت معدالت الطالق في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً خالل السنوات : غزالةأبو دالل -دبي 
ويعزو محللون ذلك إلى قوتين متباينتين تبرزان في الحياة العصرية . األخيرة ومازالت في ارتفاع مستمر

 اإلحصاءات أظهرت أن معدالت أن، أمسفي تقرير صدر  "بوز آند كومباني"وأكدت مؤسسة  .والتقاليد
، وفي اإلمارات العربية المتحدة %24، وفي البحرين %20الطالق اإلجمالية في السعودية تجاوزت 

  .%37.13، وفي الكويت %34.76، وفي قطر 25.52%
نسبة  اإلحصاءات تشير إلى أن أنوأوضحت المستشارة في مركز الفكر منى صالح الدين المنجد، 

  ." سنة29-20تكاد تتساوى مع نسبة الزواج في الفئة العمرية "الطالق 
  10/11/2010الحياة، لندن، 

  
   السيد عباسقالهأجمل ما  .66
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  فايز أبو شمالة. د
وبعـد  . وذهبت، ولم يتحقـق أي تقـدم      . ال بأس : قال. اذهب إلى المفاوضات التقريبية   : قيل للسيد عباس  

ذهبـت، ولـم    : فقـال .. ذهب إلى واشنطن للمشاركة في اللقاء الخماسي      ثمانية أشهر، قيل للسيد عباس ا     
. ، وعليك أن تعقد لقاءات ثنائية مع نتانياهو       )إسرائيل(سنضغط على   : قيل لي في أمريكا   . يتحقق أي تقدم  

  . من مواقفه" نتانياهو"عقدت عدة لقاءات ثنائية دون جدوى، ودون أن يغير : قال
حول السالم في اإلمارات    " صير بني ياس  " الكلمة التي ألقاها في منتدى       يواصل السيد عباس اعترافه في    

اذهب إلى شرم الشيخ والتقـى      : بعد ذلك قيل لي   :  من هذا العام، ويقول    7/11العربية المتحدة، يوم األحد     
بعد ذلك؛ قيـل    . ذهبت، ولم يغير نتانياهو من مطالبه     : ، قال عباس  )إسرائيل(مع نتانياهو، سنضغط على     

ذهبت إلى القدس، وإلى بيت نتانياهو نفسه، والتقيت معـه عـدة سـاعات،              :  اذهب إلى القدس، قال    :لي
  : القضايا التالية" نتانياهو"فعرض علينا 
عرض نتانياهو أن تبقى القوات اإلسرائيلية على طـول الحـدود مـع األردن، وفـوق                : القضية األولى 

غيـر  ) إسـرائيل ( فهو ال يثق بأحد يحمي حدود دولة         المرتفعات في الضفة الغربية، حفاظاً على األمن،      
  . الجيش اإلسرائيلي

عرض علينا أن نعترف بالدولة اليهودية، ونحن نعرف أن الهدف من ذلك ترحيل مليون              : القضية الثانية 
  . ونصف مليون عربي

 لكل ما توصلنا    ، وال نية لديه إلزالة أي مستوطنة، ويتنكر       1967قال ال عودة لحدود سنة      : القضية الثالثة 
  . إليه من تفاهمات مع رئيس الوزراء السابق

  . ال عودة ألي الجئ فلسطين: قال: القضية الرابعة
  . يصر أن القدس الموحدة عاصمة أبدية للدولة اليهودية: القضية الخامسة
  " نتانياهو"وماذا أنت فاعل بعد كل هذا الوضوح في موقف : قيل للسيد عباس

أنـتم احـتالل،    : سنقول للجانب اإلسرائيلي  : مل كالم يمكن أن ينطق فيه لسانه، قال       السيد عباس قال أج   
يعني أنتم محتلون أرضنا، ولكم السيطرة، ولكننا نحن من يدفع تكاليف االحتالل، وندفع كل شيء بما في                 

لتزاماتكم، نحن طبقنا كل التزاماتنا، وأنتم لم تطبقوا ا       : في النهاية سنقول لهم   : ويضيف عباس . ذلك األمن 
  . إننا في حل من التزاماتنا

هذا الكالم الجميل الوارد على لسان السيد عباس يلخص تجربة عشرين عاماً من المفاوضات الفلسطينية               
  . اإلسرائيلية التي كان رائدها، ومنظرها، وبطلها السيد عباس نفسه

  فهل فشل التجربة يحتم طي صفحة المجرب والتجريب؟ 
  9/11/2010، الينموقع فلسطين أون 

  
   أميركي في اليونيسكووانكشافنجاح عربي  .67

  معن البياري
، قبل أيام، خمسةَ قرارات تقـدمت بهـا         )اليونيسكو(أقرت منطمةُ األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم        

 سـحبِ   المجموعةُ العربية، عارضتْها إسرائيل والواليات المتحدة بشدة، إلى حد تلمـيحِ األخيـرة إلـى              
مساهمتها في موازنة المنظمة الدولية، غير أن المندوبين العرب نجحوا في جمعِ أصوات الزمة لتمريـرِ                
القرارات، والتي تتعلق بالحفاظ على الهوية والتراث الثقافي للقدس، وبالحفريات بجوار بابِ المغاربة في              

اإلبراهيمي فـي الئحـة التـراث اليهـودي،         المسجد األقصى، ورفضِ تسجيل مسجدي بالل بن رباح و        
وإرساِل اليونيسكو بعثةَ تقويمٍ ثقافية إلى الجوالن السوري المحتـل، وعقـد جلـسة للمعلومـات حـول                  

ووصف مندوب إسرائيل في اليونيسكو يوم جلسة التـصويت بأنـه           . االحتياجات التعليمية في قطاع غزة    
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للمنظمة الدوليـة بأنّهـا مارسـت       )  عضواً 58( المجلس التنفيذي    ، واتّهم المجموعة العربية في    »أسود«
  .»ضغوطاً وترهيباً مدرسياً«

يجدر التنويه، في شأنِ هذا النجاح العربي، بجهود مندوبي السعودية ومـصر والمغـرب فـي شـرحِ                  
ذي تقـدمت   القرارات للدول األعضاء في المجلس التنفيذي وكسبِ التأييد لها، وبجهود مندوبِ األردن ال            

بالده بمشروعي قرارين من الخمسة، يوجب أحدهما على اليونيـسكو أن تتعامـَل، باعتبارهـا إحـدى                 
الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، مع قرارِ محكمة العدِل الدولية عدم قانونية وشرعية جدارِ الفـصل               

ي األراضي الفلسطينية المحتلة، مـن منطلـق        اإلسرائيلي، وغيرِه من اإلجراءات اإلسرائيلية اُألحادية ف      
إلزامية القرار، وبالتالي، اعتبار أي دراسة أو تقويمٍ أو تفويضٍ بأي مخطط إسرائيلي حـول تلـة بـابِ                   
المغاربة غيَر قانوني، لكونه صادراً عن سلطة االحتالل، وهي إسرائيُل التي يطلب القرار منها التعـاوَن                

مح بوصوِل خبراء األوقاف اُألردنيين إلى موقعِ تلة بابِ المغاربة، الستكماِل دراسات فنيـة              فوراً بما يس  
ويشدد القرار الثاني على قلق المجلس التنفيـذي        . الزمة إلنجازِ التصميم األردني إلعادة بناء جسرِ التلة       

      والتنقيبِ اإلسرائيلية في محيط المسجد األقصى والقدس القديمـة،        لليونسكو العميق إزاَء أعمال الحفريات 
ويشدد أيضاً على قلق المجلسِ من الممارسات اإلسرائيلية في القدس الـشرقية، والتـي تهـدد الطبيعـةَ                
الخاصةَ للقدس وهويتها الثقافية والتاريخية وتركيبتها الديموغرافية، ويدعو المدير العام لليونيـسكو إلـى              

  .عة ممثالً للمنظمة في القدسِ الشرقيةتعيينِ شخصية رفي
وإذا كاَن في محله وصفُ يومِ التصويت على القرارات الخمسة بأنه يوم أبيض في اليونيسكو، بحـسبِ                 
مندوبِ السعودية زياد بن عبداهللا إدريس، فإنّه يوم أبيض أيضاً لعمٍل عربي جدي ومنسق في معركة مع                 

لم ينجح هذا الجهد فقط في صد إرادة المحتلِّ اإلسـرائيلي           . يلية في ساحة دولية حساسة    العدوانية اإلسرائ 
إللحاق التراث الثقافي الخاص للقدسِ المحتلة به، بل استطاَع أيضاً أن َيكسَر إرادةً أميركيـةً ضـاغطةً                 

.  الثقـافي المتنـوعِ للمدينـة المقدسـة    وذات تأثيرٍ كبير في دعمِ المحتلِّ في محاولته السطَو على الطابع    
                  العـربِ أمـام القـدرات باستضعاف ه رمى التسليَم القدريالعمل من أجل في هذا النجاح أن والجوهري
السياسية ألميركا، واختبَر إمكانات حوارٍ ثقافي، وسياسي بالضرورة، مع دوٍل تهجس بتواصٍل مع الثقافة              

وعويَن في األثناء انكشافٌ أميركي جديد فـي        . شتباك الفلسطيني مع حالة احتاللية مقيتة     العربية، ومع اال  
التواطؤ السافرِ مع العدوانية اإلسرائيلية ضد شأنٍ حضاري عربي وإسالمي، في زمن باراك أوباما الذي               

.  الواليات المتحدة والعـالم اإلسـالمي      أطلقَ، في القاهرة مثالً، كالماً وفيراً عن وجوبِ عالقة سوية بين          
                 علـى القـرارات التـصويت األميركي، في واقعـة ومما يعنيه التوازي بين النجاح العربي واالنكشاف
الخمسة، أن رهانات العرب في المحافِل الدولية، يحسن أن تستنَد أوالً إلى إمكاناتهم الخاصة، وإلى تعظيمِ                

ومعه الحـقُّ   . ى، قبل البناء على أوهامٍ بشأنِ خطابٍ أميركي موسمي أو عابر          صالتهم مع الدول األخر   
زياد الدريس في قوِله إن التصويت لمصلحة القرارات انتصَر لهيبة اليونيسكو واحترامها وحيادها، ففـي               

الل البال ما يتبدى، منذ سـنـوات، من ضـعف في صوت المنظمة فـي مواجهـة اسـتهداف االحـت                 
اإلسرائيلي المقدسات اإلسالمية والمسـيحية في فلسطين، واعتداءاته على مآثَر تاريـخـية وعمرانيـة،            
               مقيتـة إلـى إجـراءات الفلسطينيين، باإلضافة تعليمِ التالميذ تعليمية، وتسميمِ أجواء وتدميرِه مؤسسات

ناهضة ثقافية تطويرِ حياة للفلسطينيينيقترفُها ضد كلِّ مناشط .  
وفي شأنِ القدس، وكما أبانت تفاصيُل المعركة من أجِل إصدارِ القرارات الجديدة، يتبدى في محلّه قـوُل                 

أميركـا  «إن  ) 2009يوليو،  /  تموز 4(» اإلمارات اليوم «وزير الثقافة المصري فاروق حسني، لصحيفة       
ة القدس، أو بمعنى أدق، مرحلةَ تـسجيِل القـدسِ          وإسرائيل تعتبران المرحلةَ المقبلةَ في اليونيسكو مرحل      

كأثرٍ إسرائيلي ضمن قائمة التراث العالمي، في إطارِ تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد واقعٍ جديد علـى        
وكانت قولة حسني هذه في أثناء حملته االنتخابية التي نافس فيهـا            . »األرضِ في أثناء عمليات التفاوض    

قع مدير عام المنظمة الدولية، وعملت الوالياتُ المتحدة على أن يفوَز أي أحد إال حـسني، وقـد                  على مو 
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إنّه يعتقد أن هويةَ القدس كانت      ) 2009سبتمبر،  / أيلول 26(بعد خسارته   » المصري اليوم «قال لصحيفة   
  .األساَس في الصراعِ الذي جرى على المنصب، ما إذا كانت عربيةً أم ال

نجاح العربي المستجد موصوٌل بنجاحٍ سابق للمجموعة العربية في المنظمة، ولمصَر خـصوصاً، فـي               ال
الذي طرحته إسرائيُل أمـاَم لجنـة التـراث العـالمي فـي             » اُألخدود اإلفريقي العظيم  «عرقلة مشروعِ   

إفريقيا وحدةً ثقافيةً واحـدة، مـا       اليونيسكو، وَيعتبر دوَل األخدود الممتد من وادي األردن وحتى جنوب           
يمكّن صيغةَ اختراق إسرائيلي إلفريقيا في ثوبٍ ثقافي، وما يضع القدَس في إطارٍ ثقافي جغرافي، يبعدها                

       اإلسرائيلي -عن اعتبارِها قضيةً في الصراعِ العربي  .          ا كان موضوعاً على القـدس فـي خـرائطولم
تعني أن ال صاحَب لها، فذلك يسوغُ إلسرائيَل محاولةَ انتـزاعِ نـسبة المدينـة               اليونيسكو ووثائقها نجمةً    

وإذا كانت موجةٌ من تفاؤٍل شاعت مع انتخاب البلغارية إيرينـا بوكوفـا             . واآلثار فيها إلى الدولة العبرية    
وع، فـذلك يوجـب     مديراً عاماً لليونسكو بأن المنظمة الدولية ستنشطُ في تفعيِل حضورِها في غيرِ موض            

على المجموعة العربية في إداراتها وتشكيالتها العمَل على إحداث اندفاعة مطلوبة في جهود بشأن قضايا               
                العربي، واإلسالمي أيضاً، ال سيما أن واليتي المدير الـسابق للمنظمـة بالموضوع الثقافي متصلة ةملح

تا حالةً كبرى من الترهل والبطء، جعلتها ضعيفةَ الحضورِ فـي           الدولية الياباني كويتشيرو ماتسورا شهد    
 31النشرة العربية،   (» لوموند ديبلوماتيك «ويصاب بذهوٍل من يطالع الدراسة الموثقة في        . تأديتها مهماتها 

للصحافية غابرييل كابال، ففيها حقائقُ عن فساد كبير وإهدارٍ كثير وانهيارٍ إداري واسـع،              ) 2009أيلول  
ومن فوائَد للعربِ نجمـت     . لَّ يحدثُ في اليونيسكو تحت إدارة ماتسورا الذي جعلها في فوضى مهولة           ظ

عن حملة ترشّح فاروق حسني، العام الماضي، فهي تذكُّرهم أهمية اليونيسكو كساحة اشتباك ثقافي فـي                
 وجذرية، في سياساتها وخططها وأهدافها      تحتاج إلى إعادة نظرٍ إبداعية، شاملة     «العالم، وإن تظلَّ منظمةً     

وأياً يكن التشخيص الوافي للحالة هذه، فإن شيئاً مـن الغبطـة   . ، على ما كتَب أدونيس مرة  »وممارساتها
غشَينا، ونحن نلحظُ إمكانية نجاحٍ عربي في خوض معركة غير هينة األسلحة في منظمة دولية كانت في                 

حةَ مواجهات عالمثالثية مع نزعات هيمنة غربية وأميركية، مـن تفاصـيلها انـسحاب        محطات سابقة سا  
، والبادي أن جوالت من المواجهـات العربيـة مـع           2003 و 1983الواليات المتحدة من اليونيسكو بين      

  .إسرائيل استؤنفَت فيها، يتبدى االصطفافُ األميركي شديَد االنكشاف
  10/11/2010، الحياة، لندن

  
  حماس و المعركة الصامتة ضد االحتالل في غزة .68

  حمزة إسماعيل أبوشنب
منذ انتهاء العدوان األخير على غزة ، يشهد القطاع هدوءا نسبيا في مـا يتعلـق باألعمـال العـسكرية                    
المتبادلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ، سيما حركة حماس و دولة االحتالل، باستثناء بعض عمليـات                

لقصف والتوغالت المحدودة على أطراف القطاع من جانب قوات االحتالل ، وما كان يقابلها من ردود                ا
محدودة أيضا لفصائل المقاومة ، أي أن الصورة العامة لحدود قطاع غزة مع األراضي المحتلـة تتـسم                  

 لكنهـا   -سـة   بالهدوء ، هذا الهدوء الحذر والنسبي المعلن يخفى خلفه معركة أقل ما توصف بأنهـا شر               
 بين االحتالل من جهة وحركة حماس وحكومتها التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة من الجهة                -صامتة
  .األخرى

  الهدوء و قفص االتهام 
 أوقفت عمليات إطالق القـذائف محليـة        - الجناح المسلح لحركة حماس    -نستطيع القول أن كتائب القسام    

تهاء الحرب مباشرة ، وبقيت تحتفظ بحقها في الـرد علـى أيـة              الصنع باتجاه المدن اإلسرائيلية ، بعد ان      
عملية توغل تشهدها المناطق الحدودية على أطراف قطاع غزة ، وهنا نسجل أنه قد قتل بعـض جنـود                   
االحتالل في عمليات التصدي  هذه ، باإلضافة إلى أنه أطلقت بعض القـذائف المحليـة علـى المـدن                    
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، وشـباب   " مجتهـدة "ة ، وفي الغالب كانت تقوم بإطالقهـا عناصـر           اإلسرائيلية القريبة من قطاع غز    
في بعض التنظيمات الفلسطينية ، دون مراعاة الظروف العامة وقـرارات الفـصائل التـي               " متحمسون"

  .وافقت على الهدوء في قطاع غزة منذ انتهاء الحرب 
تالي كان متوقعـا أن تخـرج       لم يكن يعي الجميع ماذا تريد حماس من هذا الهدوء في قطاع غزة ، وبال              

بعض األصوات التي تتهم حركة حماس بترك الساحة الجهادية والتمسك بالكراسي وتبني نفـس وجهـة                
نظر السلطة الفلسطينية من هذه القضية ، وقد دأبت قيادات الصف األول في حركة فتح علـى التـذكير                   

ها ، بل تمنعها وتالحـق عناصـرها ،         والتنويه في كل المحافل بأن حماس ال تدعي المقاومة وال تمارس          
ونسيت أو تناست هذه القيادات الدور البارز والكبير ألجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية فـي إحكـام                  
الخناق على كل من تسول له نفسه إطالق رصاصة واحدة على جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه ولـو                 

  .كان ذلك من باب الدفاع عن النفس
 هذا األمر ليست غرضا لنا في هذه المقالة ، فالموقف الرسمي للفصيلين الكبيـرين فـي                  ولعل مناقشة   

  . من المقاومة معروف ومعلن بشكل واضح– حماس وفتح –الساحة الفلسطينية 
  ضبط  الفلتان 

لقد اعتاد الشعب الفلسطيني على سماع أنباء عمليات المقاومة ونشاطها عبر وسائل اإلعـالم المختلفـة                
المحلية أو العربية ، هذه المصادر اليوم ال تزود الجمهور الفلسطيني بأخبار المقاومة وعملياتهـا،               سواء  

 إلى االعتقاد بأن المقاومة قد توقفت أو أوقفت أو أرهقت بسبب الحـرب              - وليس الكل    –فذهب البعض   
وسائل اإلعالم العربية   مغاير تماما لهذا االعتقاد  ، ف      " حماس"األخيرة على قطاع غزة في ولكن ما تفعله         

في معظمها تتعاطى مع الشأن الفلسطيني ميدانيا بدرجة أولى ، فأهم ما يشغلها بهذا الصدد هـو تزويـد                   
 الفلسطينيين ، باإلضافة إلى تأثير      - ال يركزون على األسرى    –الشارع العربي بأعداد الشهداء والجرحى      

على حالة االنقسام الحاصـلة بـين شـطري         الحصار على الوضع المعيشي ، إلى جانب تسليط الضوء          
الوطن و مبادرات المصالحة ، في المقابل نجد الصحافة العبرية تطالعنا بين الحين واآلخر بمواد إعالمية                

 حـول   - بغض النظر عن مصداقيتها    –مركزة حول استعدادات حماس للمعركة المقبلة ، وتنشر أخبارا          
  .ركة حماسالتحسن في القدرات العسكرية واألمنية لح

لقد تمكنت حماس والحكومة التي تديرها من بسط األمن الداخلي تماماً خالل التهدئة التـي وقعـت فـي                   
 ودخلت من أجل ذلك  في مهمة صعبة ، لكنها كانت محمودة النتائج ، فقد واجه قطـاع                   6/2008مصر  

من الجـو والبحـر     غزة الحرب األخيرة بجبهة داخلية متماسكة ومنضبطة حتى في ظل القصف الكثيف             
والتوغل البري، و غياب مقرات الشرطة واألمن لكن الجبهة الداخلية ظلت متماسـكة نتيجـة للجهـود                 

  .األمنية التي بذلتها الحكومة التي تقودها حماس لكبح الفوضى والفلتان
 لم تكن المعركة ضد الفوضى وضبط األمن هي المعركة الوحيدة التي كان على حماس أن تقوم بها فـي                  

المتعاونين "قطاع غزة ، بل  ثمة جبهة أخرى أهملت لفترة طويلة من الزمن ، أال وهي جبهة العمالء أو                    
   .1967حسب التسمية اإلسرائيلية ، الذين يشكلون الذراع الطولى والمتقدمة لالحتالل ، منذ عام " أمنيا

    1987الحرب ضد العمالء في انتفاضة 
ية على مالحقة هذه الظاهرة ، وحققت بعض النجاحات في ذلك ، لكـن              تاريخيا، عملت الفصائل الفلسطين   

ثمة صعوبات كانت تواجه الفصائل في هذه المهمة لعل أبرزها سيطرة الجيش اإلسرائيلية علـى األرض          
والمعابر ، وما يعيق تنفيذ عمليات رصد العمالء وتتبعهم ومن ثمة اعتقالهم والتحقيق معهم ، وما يتطلب                 

، وحرية حركة ، ولعل هذه العقبة بالتحديد تكون تفسيرا  لألحكام الميدانية التـي كانـت                 ذلك من وقت    
تصدر على العمالء وكانت في معظمها اإلعدام، نضيف إلى ذلك غياب القيادة الوطنية الموحدة ،صاحبة               

حرب ضـد   هذه العوامل وغيرها كانت تجعل ال     . القرار ، مما أدى إلى اجتهاد كل فصيل بما يراه مناسبا          
  . العمالء غير ممكنة بصورتها الصحيحة والسليمة 
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   2007_ 1994نشاط  العمالء من 
شهدت مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أسلو نشاطا واضحا للعمالء ، وذلك لوجود الظروف المـساعدة علـى                
عملهم وغياب وسائل الردع ، فاالتفاقيات الموقعة بين السلطة واالحـتالل جعلـت مـن الـسهل علـى                   

لمتعاونين الهروب للمناطق الخاضعة لسيطرة االحتالل، كما أن جهد السلطة الفلسطينية في هذه الفتـرة               ا
كان موجها لمالحقة عناصر حماس والجهاد اإلسالمي وإنهاء مظاهر العمل المسلح في الضفة الغربيـة               

  وقطاع غزة ، 
 حققت إنجازات ملموسة، كتفجيـر      ومع بدء انتفاضة األقصى ، وتصاعد وتيرة المقاومة المسلحة ، التي          

 ، وتنفيذ سلسلة من العمليات االستشهادية في        - فخر الصناعة العسكرية اإلسرائيلية    –" 3"دبابة الميركفاه   
العمق اإلسرائيلي ،مما شكل صفعة قاسية للمؤسستين العسكرية واألمنية في الدولة العبرية ، األمر الذي               

ـ  دعا جهاز األمن العام اإلسرائيلي ،      إلى العمل علـى زيـادة عـدد الفلـسطينيين          " الشاباك" المعروف ب
المتعاونين معه ،والبحث عن  عناصر تخترق الفصائل المقاتلة وبالتالي إفشال مخططاتها ، واسـتهداف               
عناصرها الفاعلة والمؤثرة ، ويسجل في هذه الفترة زيادة الضغط الشعبي والفـصائلي علـى الـسلطة                 

تعاطي الجدي مع  هذه الظاهرة، وبالفعل فقد نفذت أجهزة أمـن الـسلطة أحكـام                وأجهزتها األمنية ، لل   
اإلعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني بحق عدد يسير من العمـالء المحكـومين باإلعـدام ، وبهـذا                  
استطاعت السلطة امتصاص غضب الشارع الفلسطيني ، رغم ذلك لم يكن هناك قرار رسمي من القيادة                

تصدي الفعلي لهذه الظاهرة ، وهنا نستذكر الـضريبة الباهظـة التـي دفعتهـا الفـصائل                 الفلسطينية بال 
الفلسطينية ، من دماء خيرة قياداتها السياسية والعسكرية ولعل حركة حماس كان لها النصيب األكبر في                

  .ذلك
النظر فـي   فيما بعد ذلك طرأت على الساحة الداخلية الفلسطينية جملة من المتغيرات ساهمت في تأجيل               

معالجة ، مثل األوضاع المهلهلة التي كانت تعيشها السلطة قبيل رحيل الرئيس ياسر عرفات ، ومن ثـم                  
 مقاليد الحكـم ، وانـسحاب االحـتالل         -غير المؤيد لفكرة المقاومة من األساس     -تولي محمود عباس ،     

الء والتواصل معهـم ، فكـان   اإلسرائيلي من قطاع غزة ، األمر الذي أفقده الكثير من مراكز تجنيد العم            
  . االحتالل بحاجة ماسة لصياغة وابتكار وسائل جديدة لذلك 

ثم جاءت مرحلة االنتخابات البلدية والتشريعية ، التي فازت فيهما حركـة حمـاس ، لتنـشغل الـساحة                   
ـ                 ذه الفلسطينية، سياسيا و عسكريا بالصراعات الداخلية المؤسفة ، التي أشغلت الجميع عن النظر فـي ه

  .القضية
   والتحديات   2007سيطرة حماس على قطاع غزةعام 

 ، تغيـرت الحـسابات      2007منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في الرابع عشر من حزيـران لعـام               
اإلسرائيلية تماماً في التعامل مع القطاع ، فاالحتالل يعلم بأن قيادة حماس ال تؤمن بالسالم مع إسرائيل ،                  

سيصبح مصدر إزعاج مستمر لالحتالل ، ومع غياب التنسيق األمني بين االحـتالل             وبالتالي فإن القطاع    
والسلطة في ما يخص قطاع غزة ، و إحكام الحركة سيطرتها على القطاع ، أصبحت عملية التواصـل                  

  . بين االحتالل مع عمالئه على األرض أكثر صعوبة 
زة ، فعلى المستوى الخارجي كـان       لقد واجهت حركة حماس صعوبات جمة بعد سيطرتها على قطاع غ          

 البوابة الوحيدة التي ال تتحكم بها       –الحصار  الخانق المفروض على القطاع ، وإغالق معبر رفح البري            
  .إنهاء حكم حماس في قطاع غزة بكل الوسائل " عرب االعتدال" بشكل شبه تام ،ومحاوالت -إسرائيل

  :اس ،يمكن أن تتلخص في ما يليأما أبرز التحديات الداخلية ، التي واجهتها حم
  . توفير المتطلبات اليومية للمواطنين بعد إحكام اإلغالق ، أزمة الكهرباء مثال واحد على ذلك .1
  .الخالف على إدارة شؤون القطاع بين الحكومة في غزة و حكومة رام اهللا  .2
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زعة األمن الـداخلي كـان       بعض األنشطة التخريبية التي قامت بها عناصر أمنية من حركة فتح لزع            .3
  .أبرازها التخطيط الغتيال إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة

بعض التجمعات العائلية المسلحة والتي خاضت معها الحكومة عملية أمنية لتفليك ما كان يعرف بــ                 .4
  ".المربعات األمنية المغلقة "

الن إمارة إسالمية انطالقا مـن مدينـة        محاولة بعض الشباب المتحمسين من أنصار التيار السلفي إع         .5
  .رفح، جنوب القطاع 

حقا ، لقد انشغلت حماس واستنفرت جزءا كبيرا من طاقتها في مواجهة هذه التحديات والمخاطر الجسيمة                
، لكنها في ذات الوقت كانت تعد العدة لخوض المعركة التي كانت تؤجل باستمرار ، فكان التفكير فـي                   

األمـن  " لتدير من خالله حربها ضد العمالء ، فشكل جهاز أمني علني أطلق عليه               بناء جهاز أمني جديد   
  " . الداخلي

  الضربة الجوية األمنية 
ركزت بـشكل ملحـوظ علـى    -كما أعلنت -الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلسقاط حكم حماس        

ية فـي القطـاع ودمـرت       المحور األمني ، وكانت البداية واضحة ، حيث استهدفت جميع المقرات األمن           
  بشكل تام،

لكن هذه الضربة لم تحقق أهدافها في كسر حركة حماس ونشر الفوضى والفلتان وعادت حركة حمـاس                 
لتعمل في الميدان األمني بطريقة مميز طالما تعودت عليها، فكانت عناصر الشرطة المدنية منتشرة فـي                

ك الوقت أصدرت األجهزة األمنية للحكومة فـي        كل أنحاء القطاع رغم التحليق المكثف للطيران ، في ذل         
 قرارا أمنيا هاما ، يقضي بمنع التجول في الطرقات، ما بعد الساعة الثامنة              -بالتنسيق مع المقاومة  -غزة  

مساءاً في جميع المناطق المستهدفة من قبل االحتالل، فأصبحت هناك إشكالية توجه االحتالل في تحريك               
 خاطر بعض المتعاونين بحياتهم خالل الحرب ، ولم ينـصاعوا للقـرار ،              المتعاونين على األرض، وقد   

فكانت المقاومة لهم بالمرصاد ، مما جعل االحتالل يعترف بأنه فقد عددا ال بأس به من المتعاونين معـه                   
خالل الحرب، وفي مسعى إلفشال هذا القرار الصائب ، أعلن االحتالل عن وقف إطالق النار لمدة ثالثة                 

يوماً ، تحت ذريعة إفساح المجال لمرور قوافل المساعدات، لكن الهدف غير المعلن هو إتاحـة                ساعات  
فرص التحرك للعمالء واالندساس بين عامة الناس ، ومما يدلل على ذلك هو استمرار عمليات القـصف                 

  . خالل تلك الفترة 
  الهجوم والهجوم المضاد

 التحضير للمعركة القادمة المتوقعة، فواصلت المخابرات       بعد انتهاء العدوان على غزة ، بدأ الطرفان في        
اإلسرائيلية العمل لتجنيد مزيد من العمالء ، عبر استغالل الظروف المادية الصعبة لشريحة واسعة مـن                
المواطنين ، أو االبتزاز على المعابر، في المقابل ، لم تهمل حماس إعادة بنـاء قـدراتها العـسكرية ،                    

 هذه االستعدادات ألي معركة متوقعة مع االحتالل ، شنت الحركة وحكومتها فـي              واألمنية ، ومن ضمن   
 ضد العمالء ، فكانت البداية هي إعدام ثالثة من العمالء المحكـوم علـيهم               -وهادئة–غزة حربا شرسة    

 باإلعدام ، ثم فتح باب التوبة للعمالء مع ضمان السرية التامة في التعامل معهم ، وخالل ما عرف بحملة                  
  .وبعدها تم اعتقال عدد كبير من العمالء الفاعلين الذين لم يسلموا أنفسهم لوزارة الداخلية بغزة" التوبة"

 أو حـاول    -التي وجهها االحـتالل   " األمنية"هذه الحملة األمنية ضد العمالء كشفت عن بعض الضربات          
  : لحماس ، منها على سبيل المثال–توجيهها 

الحد التجار في غزة ، إليصالها لقيادات عسكرية في حماس          " مخترقة"لكي  االحتالل يرسل أجهزة الس    .1
، وقد نجح االحتالل لحد ما في تسجيل اختراق ، لكن سرعان ما اكتشف األمر، ليكتشف بعد ذلك ما هو                    

  !اخطر منه ، حيث هرب هذا التاجر من قطاع غزة بالتنسيق مع االحتالل؟
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مني المحيط بالجندي األسير شاليط من خالل أحد عمالئـه ، وقـد             حاول االحتالل اختراق الجدار األ     .2
يكون هذا السبب في تحفظات نتنياهو التي أوقفت الصفقة بشكل مفاجئ بداية العام الحالي ، لكن  األمـر                   

  .  لم يتم كما يريد االحتالل فاكتشف أمر هذا الرجل وتم اعتقاله 
 الهاربين من  قطاع غزة بعد اكتشاف أمرهم ، حيث تمكن            استقبل االحتالل عددا من العمالء الفاعلين      .3

  . من إدخالهم عبر الحدود في عملية تسجل نجاحا بالنسبة لالحتالل 
تشن المخابرات اإلسرائيلية حملة اتصاالت على هواتف المواطنين الفلسطينيين ، في محاولة لتجنيـد               .4

  .ذه االتصاالت أو إيجاد حلول لهابعضهم لصالحها ، في ظل عدم قدرة حركة حماس على وقف ه
  :أما حركة حماس فقد سجلت هي األخرى نجاحات بارزةً في هذا الصدد ، غير المشار إليها أعاله

 عاماً في ضربة كانت مؤلمة جداً لالحـتالل، أيـضا           38تم اعتقال عمالء يعملون مع االحتالل منذ         .1
ظيمات الفلسطينية ، هذه االعتقـاالت طالـت        اعتقل عدد من العمالء المركزين داخل صفوف بعض التن        

  .عمالء يوفرون على االحتالل الكثير من الجهد البشري والميداني
إعدام عدد من العمالء من داخل صفوف حركة حماس في عملية أحيطت بالسرية التامة ، ما أصاب                  .2

  .العدو في مقتل
 أهداف تخربيه داخل قطاع غزة باإلضافة       اكتشاف شبكات من العمالء كانت تعمل مع االحتالل لتنفيذ         .3

  .إلى مهمات جمع المعلومات
تنفيذ عدد من أحكام اإلعدام بحق العمالء مما سبب رادع لدى اآلخرين، وإصدار أحكام أخرى لم تنفذ                  .4

  . بعد 
أعلن عدد من العمالء توبتهم وتسليم ما لديهم من معلومات ، أضف إلى ذلك ضبط عدد من الوسائل                   .5
  .جسس المتطورة ، خالل اعتقال بعض العمالءالت

  الخالصـة 
استطاعت حماس أن تسجل ضربات أمنية متالحقة للعدو ،وبتنسيق رائع مع جميع فصائل المقاومة ، في                
ظل هجمة استخبارية محمومة على قطاع غزة ، تشنها مخابرات االحتالل بالتوازي مع بعض األطراف               

اس ترفع شعار المقاومة الحقيقية وليس كما يصفها اآلخـرون بالتـشدق            الفلسطينية والعربية ، لتبقي حم    
بالمقاومة ، لكن ترتيب األولويات كانت ضرورة انتبهت لها حماس ، وال ضرورة أهم من الحفاظ علـى                  

  .البيت الداخلي وتنقيته من العمالء والخونة 
وتيرة، ولعل المعلومات المتـواردة     أمام  هذه النجاحات ال يمكن لالحتالل أن يترك الوضع يسير بهذه ال            

في اإلعالم بأن هناك حربا ضد غزة ستكون في نهاية العام ، هي مؤشرات حقيقية تنذر بموعد مواجهة                  
جديدة ، ولكان ليس مثلما يتصور الجانب المصري أو بعض اإلطراف التي نقلت التحذيرات لحماس، أن                

رجح في ذلك هو قيـام االحـتالل بعمليـات تـصفية            المواجهة  بين الطرفين لن تحدث قريباً ، لكن األ         
واستهداف للكوادر الفاعلة ميدانيا مع استمرار استهداف المناطق التي تشكل خطـراً علـي االحـتالل ،                 
وبطريقة متدرجة من خالل الفعل ورد الفعل قد تصل إلى حد المواجهة الواسعة، لكن المواجهة القادمـة                 

 االحتالل ألنها في الفترة الماضية لم تنجر حماس إلي ردة الفعـل             ستختار وتوقيتها حركة حماس وليس    
  .وحافظت على الهدوء في قطاع غزة

  10/11/2010  
  

   إلى فاعل مجرورللمقاومةفتح من رافعة  .69
  محمد المدهون

يواصل محمود عباس اجترار تصريحاته مجاناً، حاملةً أخيراً أوضـح عبـارات التفـريط والخنـوع                «
حركة التحريـر الـوطني     «العبارة جزء من تصريح صحافي صدر أخيراً عن         . »زيمةواالستسالم واله 
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ولسنا بحاجة إلى جهد للتيقن من أن الموقعين علـى البيـان   . »فتح ـ قيادة اإلنقاذ الموحدة «الفلسطيني 
 ويؤكّد عدد كبير من رموز الحركة، الشلل الـسياسي الـذي          . يمثّلون حالة انقسام جديدة، تشهدها الحركة     

تعانيه، وضبابية في مواقفها السياسية التي تتطبع في جزء كبير منها، بمواقف زعيمها المتفرد بقيادتهـا                
  .محمود عباس» المنبوذ«
هذه، أوضحت أن القرارات الواردة في تصريحها جاءت بعد اجتماعات مكثفة في إحـدى              » قيادة اإلنقاذ «

 الموقف السياسي والتطورات الجارية في المشهد       االجتماعات كانت مخصصة لتدارس   . العواصم العربية 
وأكّدت أن اجتماعها شهد انـضمام      . »فتح«الفلسطيني، باإلضافة إلى بحث األوضاع الداخلية في حركة         
  .ممثلين لعدد كبير من مختلف األقاليم لقيادة اإلنقاذ الموحدة

في الحركـة،   » سابقة«ل بتوقيع كوادر    التصريح وما ورد فيه، وكثير من البيانات المشابهة له، التي تُذيَّ          
ـ           عن كـّل الفعـل     » شعور عدم الرضا  «ليس سوى تعبير واضح عما يمكن وصفه في أفضل الحاالت ب

  .من العام الماضي، وحتى اليوم) أغسطس(السياسي لفتح، منذ أن انتهى مؤتمرها السادس في آب 
علق بأعضاء لجنته التحـضيرية ومكـان       شاب االستعدادات للمؤتمر كثير من اللغط، خصوصاً في ما يت         

انعقاده في بيت لحم، أي للمرة األولى داخل األراضي المحتلة، وتحت حـراب االحـتالل اإلسـرائيلي                 
ويتضح شهراً تلو آخر أنّه كان الرمضاء التي استجار بها الفتحاويون من نار أوضاع              . وبإشرافه ورضاه 

لها اندحار قيادتها وطردها من قطاع غزة، بعـد اقتتـال           » صورة الهزيمة «حركتهم السابقة، التي كانت     
  .دموي شهده القطاع الذي تسيطر عليه اليوم، ونتيجة لذلك، حركة حماس

ويصح القول إن الحركة مرت بمراحل كثيرة، شهدت خاللها تحوالت نوعية وكثيفة، من حيث المواقـف        
وفتح تونس ليـست    . كرامة، ليست فتح التي قبلها    ففتح ما بعد ال   . السياسية واألداء التنظيمي والجماهيري   

لكن االخـتالف   . أما فتح ما بعد أوسلو فهي قطعاً مختلفة عن سميتها التي تلت االتفاق            . تماماً فتح بيروت  
األوضح الذي نجد أنفسنا أكثر قدرةً على مالمسته وتحسسه، هو أن فتح أبو مازن، التي ولدت يوم رحل                  

  .يراً عن فتح قبل ذلكياسر عرفات، مختلفة كث
كـان  . ، وتبع فشلها هذا، فشل أكبر في االنتخابات التشريعية        2005فشلت فتح في االنتخابات البلدية عام       

ذلك قبل أن تتورط الحركة بتنفيذ أجندات خارجية إلفشال حكم حركة حماس، لكنّها فشلت حتى في إفشال                 
اضاً قد بدأ لوالدة فتح ناضجة قويـة متحـررة مـن            قيل حينها إن مخ   . ما توافرت كّل المقومات إلفشاله    

وقيل إن الصحوة الفتحاوية التي ستلي المؤتمر ستجبّ كّل الخيبة التي سـبقته،             . أخطائها ومسببات فشلها  
  .لكن شيئاً من ذلك لم يحدث

املة،  في إعداد قائمة واحدة ك     2010، فشلت في    2005فبعد االنتخابات المحلية التي خسرتها الحركة عام        
في بعض مدن الضفة الغربية، للمنافسة على المقاعد، رغم ارتياحها حتى من خـصمها األلـد، حركـة                  

فشل إضافي أوعزت بعده الحركة الفاشلة لرئيس الوزراء سالم فيـاض           . حماس التي قاطعت االنتخابات   
  .لتأجيل، بإلغاء هذه االنتخابات تحت عنوان ا)ال صالحية يمتلكها إلصداره(بإصدار قرار 

يقول نبيل عمرو، عضو المجلس الثوري السابق للحركة، والمرشح الراسـب فـي انتخابـات اللجنـة                 
كنا نجد توليفة منطقية ألخطائنا الكثيـرة ولـصوابنا         .. في زمن عرفات  «: المركزية في المؤتمر األخير   

 وأحرجهم على الشاشات    وكنت أنفذ من بين التعاريج ألقاتل خصوم فتح مستعيناً بأفضل ما فيها،           . األكثر
بتذكيرهم أنّهم مهما فعلوا فلن يصلوا إلى ما وصلت إليه فتح األصيلة، التي يتحمل الناس أخطاءها ألنّهم                 
يدركون أن التيار الصحيح الذي تجسده، البد من أن يجرف األخطاء، وهو في طريقـه نحـو المـصب                

قال خاطب فيه إبراهيم أبو النجـا، قيـادي         ثم يضيف في م   . »الذي هو الهدف الوطني الكبير    .. المنطقي
أما اآلن، أرجوك أن تجـد عبقريـاً        «: الحركة في قطاع غزة، الذي همشه أيضاً مؤتمر الحركة األخير         

  .»يدلني على ما أستشهد به في دفاعي، وما أتقوى به في هجومي على اآلخرين
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 الكبير، الذي يقـوده محمـود عبـاس،         فتح اليوم مأخوذة بجريرة الهبوط واالنحدار واإلسفاف السياسي       
خسرت فتح الكثير عندما ُأخرجت من قطاع غزة،        . والبطانة المعدودة على أصابع اليد الواحدة التي حوله       

أصبحت فتح مجرد متفرج    . فالثالثة أعوام الماضية كانت أقل أعوام السلطة تأثراً بالقرار التنفيذي للحركة          
ـ فياض باسمها، وتدفع ثمن ذلـك تاريخـاً أسـود            يفعله ثنائي عباس  يبصم قسراً بالموافقة على كّل ما       

يسجَّل تحت طائلة مسؤوليتها، وردود فعل حمساوية قاسية على ممارسات أجهزة أمن الـضفة، تطـاول                
  .أبناء فتح في قطاع غزة

كفـاحي  فتح التي عرفها الفلسطيني رافعة من روافع العمل الوطني، ورافداً أساسياً من روافـد فعلـه ال                
المقاوم أياً كان شكله، ال تعدو كونها اليوم فاعالً مجروراً بأفعال تتأفف منها كّل القاعدة الجماهيرية لها،                  

  .ومراتبها القيادية الوسطى، وجزء كبير من صفها األول
على المصالحة، وهو الهجوم الذي تسارع أخيراً، مـشيعاً حالـة مـن             » هجومها«على فتح أن تواصل     

 األوساط الشعبية الفلسطينية، ألنّها بدون ذلك، ستبقى مجرد فاعل يؤثم على كّل الخطايا، التي               التفاؤل في 
  .قد ال يرتكبها بالضرورة
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تخابات العامة التي لم يحـظ      في بريطانيا عقب االن   ) مايو(أطلقت الحكومة االئتالفية التي تشكلت في أيار        
 تـشرين األول    20 و 19 و 18فيها أي حزب بأكثرية مطلقة، تصريحات مهمة أمام مجلس العموم فـي             

بريطانيا قويـة فـي     «ففي اليوم األول، قدم وزير الخارجية وليام هيغ وثيقة بعنوان           . الماضي) أكتوبر(
يفيد كامرون عن مراجعة الشؤون الدفاعيـة       وفي اليوم الثاني، تحدث رئيس الوزراء د      . »مرحلة غامضة 

المثيرة للجدل فيما اعتبر وزير المالية جورج أوزبورن أن التخفيض الكبير في اإلنفاق هدفـه مواجهـة                 
وبدت هذه المناسبات الثالث غايـة      . التحدي الذي تفرضه الديون الموروثة عن الحكومة العمالية السابقة        

  .المتحدة كما أنها اعتُبرت ناجحةفي األهمية بالنسبة إلى المملكة 
تشير إستراتيجية األمن القومي التي أعدها مجلس األمن القومي الجديد في بريطانيا إلـى أن اإلرهـاب                 

وتخوف وزير الخارجية من أن يتحول كّل من اليمن والصومال والـسودان            . الدولي يشكل الخطر األكبر   
وحذّرت سلطات األمن في    . حصوناً له » القاعدة«ا تنظيم   إلى ساحات حرب في المستقبل بعد أن استخدمه       
تقضي بشن هجمات في أوروبا على غرار ما        » القاعدة«المملكة العربية السعودية من خطة أعدها تنظيم        

 في مدينة لنـدن     2012ويبدو أن األلعاب األولمبية التي ستُقام عام        . 2008حدث في مدينة مومباي عام      
وسيتم رفع عديد القوات الخاصة في بريطانيا مع العلم أن الشرطة في لنـدن              .  لها تشكّل الهدف المحتمل  

كما يبدو أن الخطر الذي تفرضه فلول       . تعمل على انشاء وحدات مسلحة جديدة وأفضل لمكافحة اإلرهاب        
  .المجموعات اإلرهابية المرتبطة بأرلندا الشمالية قد ارتفع بدوره

ين تم ذكر الهجمات المحتملة على الفضاء االفتراضـي البريطـاني           وفوجئ عدد كبير من األشخاص ح     
إضافة إلى الجريمة اإللكترونية الواسعة النطاق، على غرار ما حصل في إستونيا منذ سنوات عدة، فـي                 

الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين يقعون اليـوم       «كما أشارت الوثيقة إلى أن      . البند األول من الوثيقة     
ومن شأن  . لتعرض لهجوم افتراضي مستدام على يد الدول العدوة والمجرمين على حد سواء           تحت خطر ا  

ويقال إن تكلفـة الجريمـة      . »الهجمات في الفضاء االفتراضي أن تخلّف تأثيراً حقيقياً مدمراً على العالم          
 على برنـامج    الذي شن » ستاكسنت«كما تم ذكر هجوم     . اإللكترونية تصل إلى تريليون دوالر في السنة      

 مليون جنيه إسترليني بالنـسبة      650وقد تشكّل الحرب االفتراضية استثماراً إضافياً بقيمة        . إيران النووي 
  .إلى مقر قيادة االتصاالت التابع للحكومة في مدينة تشيتنهام في وسط بريطانيا
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زاع بدالً من دفـع الـثمن       ومن الجيد طبعاً الدعوة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحؤول دون اندالع الن           
وعلى الصعيد الديبلوماسي، طالما نادت األمم المتحدة باتخـاذ خطـوات           . بسبب اإلخفاق في منع حدوثه    

لقد سـرني أن    . احترازية لمواجهة األزمة، إال أن ما حصل في أفغانستان أظهر أنه نادراً ما يتم تطبيقها              
 كبير يبذل جهداً أكبر من أجل مساعدة الدول الضعيفة في          أرى أن قسم التنمية الدولية الذي يحظى بتمويل       

  .مجال الحكم الرشيد
وربما لم يكن ممكناً تفادي ما ورد في تقرير رئيس الوزراء حول شؤون الدفاع ومفاده أنه تـم إعطـاء                    

وطغـى  . أهمية لتخفيض اإلنفاق أكبر من تلك التي تم إعطاؤها إلعادة ترتيب قدرات بريطانيا الدفاعيـة              
سالح البحريـة والجـو     (شعور باألسى داخل القوى الثالث التي تتشكل منها منظومة الدفاع البريطانية            

وبفضل الثكنات المحصنة ومنـاطق     . بدالً من التركيز على المخاطر الحالية والمستقبلية      ) والقوات البرية 
 مـع دبابـاتهم الثقيلـة       التدريب الواسعة، ال يزال معظم جنود الجيش البريطاني متمركزين في ألمانيـا           

  .ومدفعيتهم البعيدة المدى، وذلك بعد سنوات على انتهاء الحرب الباردة
فقـد ورثـت    .  في المئة خالل السنوات األربع المقبلة      7.5ويجب تقليص موازنة الدفاع البريطانية بنسبة       

ترليني، األمر الذي يدل     بليون جنيه إس   38وزارة الدفاع في الحكومة االئتالفية التزامات غير ممولة تبلغ          
 آالف جندي وكّل مـن      7وسيخسر الجيش حوالى    . على سوء إدارة في الوزارة على مدى سنوات عديدة        

 آالف جندي في أفغانستان لغاية عام       10كما يجب أن يبقى     .  آالف عنصر  5القوة البحرية والقوة الجوية     
  .لتفكير الدفاعي الحالي مع العلم أن هذا االلتزام يشكل عنصراً أساسياً في ا2015

وافقت الحكومة على مضض على بناء حاملتين جديدتين للطائرات سبق للقوة البحرية أن طلبت الحصول               
وقد تكون تكلفة إلغاء بناء واحدة منهما أو كليهما أكبر من           . عليهما منذ عشر سنوات في ظروف مختلفة      

ومن غير الممكـن شـراء      .  إبرام العقد األول   وقد شاركت ثالث شركات مختلفة في     ! تكلفة إنجاز بنائهما  
وأنا أظن أنه سـيتم     . طائرة نفاثة لحاملة الطائرات الجديدة األولى التي ستحمل طائرات مروحية فحسب          

التابعـة للقـوة   » هـارير «بيعها بعد االنتهاء من بناء حاملة الطائرات الثانية على أن يتم إيقاف طـائرة    
  .ير المالالبحرية عن العمل من أجل توف

الذي » ترايدنت«وسيتم اإلبقاء على قوة الردع النووي البريطاني المتمثلة في نظام الصواريخ األميركي             
يضم أربع غواصات مزودة بصواريخ باليستية كما سيتم إرجاء اتخاذ القرار في شأنها إلـى مـا بعـد                   

  .2015االنتخابات العامة المقبلة المزمع عقدها في أيار من عام 
كمـا  . تيجة لهذه المراجعة الفاصلة، ال تزال المملكة المتحدة تملك رابع أكبر موازنة للدفاع في العـالم         ون

 2تعتبر المملكة المتحدة بين الدول القليلة في حلف شمال األطلسي التي يشكل فيها اإلنفاق على الـدفاع                  
  .في المئة من إجمالي الناتج المحلي

  10/11/2010، الحياة، لندن
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