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  ليس مناورة عباس محبط وتلويحه باالستقالة وحل السلطة: "الحياة"ي لـصرم مصدر .1

تلويح الرئيس محمود عباس "لحياة إن جريدة اقال مصدر مصري موثوق به ل:  جيهان الحسيني–القاهرة 
، الفتاً "بل نتاج شعوره باإلحباط بسبب جمود المسار السياسي... باالستقالة وحل السلطة ليس مناورة منه

إلى أنه حقق مكاسب كثيرة خالل الفترة الوجيزة التي مضت، وآخرها التمكن من انتزاع عضوية لدولة 
يونيسكو، وكذلك المساعي التي بذلها من أجل الحصول على مقعد كامل في األمم الفلسطين في منظمة 

، "استبعد أن يفاجئ الرئيس الفلسطيني الدول العربية، خصوصاً مصر، بمثل هذا القرار": وقال .المتحدة
االستقالة هي قرار أبو مازن، لكنني ال أتصور أنه يمكن أن يفاجئ أي دولة عربية بمثل هذا ": مضيفاً
  .أساساً، الفتاً إلى أن زيارته المرتقبة لمصر عقب عطلة عيد األضحى مرتبطة بملف المصالحة "القرار
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وعلى صعيد ما يتوقعه بعض المحيطين بعباس أن يلجأ إلى خيار حل السلطة لمجابهة التعنت اإلسرائيلي 
مصر "، مشدداً على أن "حل السلطة مسألة معقدة وليست سهلة ولها تبعاتها": والضغوط األميركية، أجاب

 إطالقاً في تحقيق االستقرار في وخيار حل السلطة ال يصب... مع تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة
  ."محاوالت نزع الشرعية عن الرئيس وإضعافه فهي تدفعه إلى مزيد من اإلحباط"وانتقد . "المنطقة

هذا ": وعن اللقاء المرتقب بين عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة، قال
 المناسب، ونحن من جانبنا نرحب بعقد مثل هذا اللقاء األمر متعلق بالرجلين، هما اللذان يحددان الوقت

وندعم أي خطوة من شأنها المساهمة في خلق أجواء إيجابية بين الجانبين تساعد على تطبيق اتفاق 
وأوضح أن مصر ستستضيف لقاءات عدة مع قيادات الفصائل والقوى . "المصالحة على أرض الواقع

ر فلسطيني شامل ومعمق للتوافق على برنامج العمل في المرحلة الفلسطينية على حدا تمهيداً لعقد حوا
ولفت إلى أن قيادات حركة الجهاد . ، معتبراً أن هذه الدعوة منطقية في ظل الظروف الراهنةةالمقبل

اإلسالمي ستحضر إلى القاهرة عقب العيد، مشيراً إلى أن اللقاء معها تم إرجاؤه بسبب الظروف الميدانية 
  .طاع غزةاألخيرة في ق

  3/11/2011الحياة، لندن، 
 

    في مجلس االمن حتى ال تصوت لنا"األخرى"أمريكا هي التي تعرقل وتدفع الدول  :عباس .2
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن قنا، نقال عن الدوحةمن  3/11/2011الشرق، الدوحة،  نشرت

، ووصف استقبال قطر للمبعدين "سطينيالداعمة للشعب الفل"أشاد بمواقف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
المبعدين "، الفتا إلى أن "موقف شهم"الفلسطينيين ضمن صفقة األسرى بين حركة حماس وإسرائيل بأنه 

  ". الفلسطينيين في قطر يعيشون بين أهلهم وإخوانهم
ة في وفي شأن الطلب الذي قدمه الرئيس عباس إلى مجلس األمن الدولي طالبا عضوية فلسطينية كامل

طلبنا إلى مجلس األمن ال تراجع عنه رغم الضغوط الدولية الكثيرة، وربما يستخدم : "األمم المتحدة قال
) األخرى(فيتو أو اثنين، لكننا سنعيد الكرة ولن نسكت أو نتراجع، فأمريكا هي التي تعرقل وتدفع الدول 

 وبين السيد خالد مشعل رئيس وقال عباس إن خطوات ولقاءات هامة ستتم بينه ".حتى ال تصوت لنا
فكلنا ) "االنقسام(المكتب السياسي لحركة حماس في مطلع نوفمبر الحالي حتى ننهي تلك الوصمة 

  ".مسؤولون عنها
نقال عن مراسلها من رام اهللا، نفوذ البكري، أن الرئيس  3/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا،  وذكرت

 بين شطري الوطن ستتحقق في الوقت القريب مشيرا إلى أنه أن استعادة الوحدة الوطنيةعباس أكد 
جاء هذا في كلمته التي ألقاها عبر . سيزور غزة قريبا ليلتقي مع أبناء الشعب واألسرى المحررين

الهاتف في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقامته كتلة فتح البرلمانية لتكريم األسرى المحررين 
ات السياسية والجماهيرية وأهالي األسرى وذلك في قاعة مؤتمر مركز الشوا بحضور العديد من الفعالي

  .الثقافي بغزة
إن تحرير األسرى مناسبة عزيزة ويجب أن نهنئ أنفسنا ونهنئ الجميع على هذه الخطوة : وقال عباس

صل أسيرا وأسيرة مؤكدا أن هذا يمثل مقدمة للعمل المتوا 1027التي أدت إلى إطالق سراح أكثر من 
وأشار إلى استمرار العمل بكل ما يمكن الستعادة الوحدة الوطنية . والدؤوب إلطالق سراح كافة األسرى

  .والكاملة والتي ستتحقق بين شطري الوطن في الوقت القريب
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   تجربة حماس في الحكم وال حاجة النتفاضة جديدةفشلتلألسف : حوار مع عباس .3

 إنهاءكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان محاوالت أ:  موفد القبس زكريا محمد-رام اهللا 
ألن ما يهمنا هو المصلحة الوطنية العليا {االنقسام مع حركة حماس لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، 

  .}أعداءبالرغم من ان تجربتها في الحكم قد فشلت، ولكن لم نتعامل معها وكأننا 
 هي االستيطان، اإلسرائيليين المفاوضات مع أمامة الرئيسية  ان العقبالقبسوقال عباس في لقاء مع 

 هو انهاء األساسحيث لم نضع شروطا للتفاوض، بل طالبنا االلتزام بمرجعية المفاوضات، ألن {
  .}االحتالل للوصول الى السالم

م، مشددا ودعا ابو مازن الى توحيد الجهود مع االشقاء العرب، الن الخالفات بينهم ال تفيد سوى اعدائه
على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني، وكذلك ربط مصالح الدول العربية االقتصادية بالسياسة للتأثير 

، خصوصا } انتفاضة جديدةإلىلكن ال حاجة {وايد قيام دائرة التظاهرات السلمية، . في الموقف االميركي
 إيرانواتهم عباس . زاع دينيعندما ترتبط بالمسلحة، متخوفا من تحويل الصراع مع الصهاينة الى ن

بدعم عدم االستقرار في دول الخليج، اضافة الى دورها السيئ في التدخل بشؤون العراق وتحريضها 
  .ودعمها لتنظيمات فلسطينية معينة

، مرحبا باستقبال وفود كويتية »تعتبر اليوم على احسن وجه«كما اشاد بالعالقات الفلسطينية الكويتية التي 
  : ولالطالع على نص الحوار."نهم الثاني فلسطينلزيارة وط«

searchText&746907=id?aspx.Article/kw.com.alqabas.www://http  

  2/11/2011القبس، الكويت، 
  

  ضها بالعمل على تقوي"إسرائيل"تتهم الفلسطينية السلطة  .4
رفضت السلطة الفلسطينية ما وصفته باالبتزاز الذي تمارسه الحكومة اإلسرائيلية :  كفاح زبون- رام اهللا

بقرارها تسريع عملية البناء االستيطاني في القدس المحتلة، ووقف تحويل أموال الضرائب الجمركية 
ة الكاملة في منظمة األمم للحكومة الفلسطينية، باعتبار أنه رد أولي على حصول فلسطين على العضوي

وأدان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير  ).اليونيسكو(المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ندين ":  نسخة منه"الشرق األوسط"الفلسطينية صائب عريقات القرارات اإلسرائيلية، وقال في بيان تلقت 

وتهدف إلى االبتزاز ونحن نرفضها رفضا هذه الخطوات غير قانونية . هذه الخطوات بشكل قاطع
هذا يثبت أيضا أن إسرائيل كانت تستخدم البناء غير القانوني في المستوطنات على ": وأضاف. "قاطعا

هذه إجراءات تفضح غطرسة القوة وعقلية المحتل . األرض الفلسطينية المحتلة لدوافع سياسية
  ."اإلسرائيلي

ل األموال بأنه سرقة واضحة، كما وصفت القرار اإلسرائيلي ووصفت الرئاسة الفلسطينية وقف تحوي
  .بتسريع البناء بأنه بمثابة وصفة لتسريع تدمير عملية السالم

واتهمت منظمة التحرير إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
طة الوطنية عبر سياسة العقوبات الجماعية التحرير ياسر عبد ربه، إن إسرائيل تسعى لتقويض دور السل

وطالب عبد ربه في حديث  .التي تنتهجها لمواجهة حقوق الشعب الفلسطيني التي أجمع العالم عليها
األمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل السريع والمباشر وإلزام إسرائيل بوقف "، "صوت فلسطين"لـ
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ودعا مجلس األمن . " السلطة وضرب دورها بشكل أساسيالسياسة الممنهجة التي تواصل فيها إضعاف
  .التخاذ سياسة أشد تجاه إسرائيل ترتقي إلى مستوى العقوبات، كونها ال تقيم وزنا ألية اتفاقيات

  3/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "اليونسكو" ال عالقة له بقرار االستيطانيالقرار : واصل أبو يوسف .5
 العام لجبهة التحرير الفلسطينية األمينة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  اعتبر عضو اللجن:رام اهللا

 وحدة استيطانية في الضفة ليس له عالقة ألفي ببناء اإلسرائيلي يوسف قرار الكيان أبوالدكتور واصل 
في  أو في سياق تصعيد العدوان الدموي على الفلسطينيين سواء في غزة يأتي وإنمابقرار اليونسكو، 

  .الضفة
 ، ليس له عالقة بقرار اليونسكواألخير اإلسرائيلي القرار أن يوسف في حوار صحفي باعتقادي أبووقال 
 الحرب على إعالن االستيطان والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني هي في سياق سياسة إن

 إلى نتنياهو ال تحتاج  حكومةإن ، نرى تصعيدا لهذا العدوانواآلنالشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة 
  .حجج الرتكاب جرائمها

  3/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  غير واقعي  الفلسطينية حل السلطة": يديعوت" .6
تناولت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فكرة حل السلطة الفلسطينية التي ترددت مؤخرا في رام اهللا، 

أن ذلك يعني السيطرة اإلسرائيلية الكاملة على حياة وذلك على خلفية الجمود السياسي، مشيرة إلى 
، ولكن "إمكانية نظرية"الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حين يعتقد خبراء إسرائيليون أن الحديث عن 

  . في حال تحققها فسيكون لها تأثير بعيد المدى
بأن ) إسرائيل(إبالغ وقال رئيس الشاباك األسبق يعكوف بيري إنه يعتقد أن الفلسطينيين يريدون 

اإلمكانية قائمة على الطاولة، ولكنهم ال ينوون تحقيق هذا التهديد بشكل فوري في ظل الوضع الذي 
  . نسبيا في السلطة الفلسطينية" الجيد"وصفه بـ
فالسلطة تنجح في فرض القانون والنظام في الضفة .. هذا كيان قائم، ويعمل ويحقق وينجح: "وأضاف

قبولة ولها مكانة في غالبية دول العالم ويظهر ذلك في النتائج في األمم المتحدة الغربية، وهي م
  ". واليونيسكو، كما أنها تمكنت من عزل إسرائيل عن أمم العالم
الضفة الغربية (تنسيق العمليات في المناطق "وقال موشي مرزوق، المستشار للشؤون العربية في قيادة 

وبحسبه فإن حل السلطة ". عقاب شديد إلسرائيل"السلطة سيكون بمثابة ، إنه يعتقد أن حل )"وقطاع غزة
إلى العودة إلى السيطرة األمنية الكاملة على الضفة ، ينضاف إلى ذلك ) إسرائيل(سوف يضطر 

في الواقع سوف نعود إلى الفترة "وأضاف . المسؤولية عن التعليم والصحة وكافة مجاالت الحياة األخرى
  ". السلطة، فترة عرفاتالتي سبقت إقامة 

في صورة شعب يحتل سكانا مدنيين بدون قيادة، وهو وضع ) إسرائيل(حالة الفراغ تضع "وأضاف أن 
ويقول أيضا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير اقتصادي بعيد ". حساس من الناحية القضائية واإلعالمية

ت االقتصادية التي تقدمها اليوم للسلطة المدى، وليس من المستبعد أن توقف الدول األوروبية المساعدا
  . الفلسطينية
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يائسة أخيرة تعني التخلي عن الحياة العادية التي حققتها السلطة "وبحسبه فإن حل السلطة هو خطوة 
ويضيف أن المجتمع الدولي لن يسمح بحدوث ". للمواطنين، والتخلي عن اتفاقيات وإنجازات ليست قليلة

  .  ال يبدو واقعيا اآلنذلك، وبالتالي فهو تهديد
ويقول يعكوف بيري إنه ال يوجد مصلحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بحلها، ولكن في حال 
لم تبدأ المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق، ففي المستقبل البعيد سيكون حل السلطة بمثابة خطوة يائسة 

  . أو احتجاجا من قبل السلطة
في "  السادات للشؤون اإلستراتيجية–بيغين "ور هيلل فريش، باحث في معهد من جهته يقول البرفيس

والمختص بالحركة الوطنية الفلسطينية، إن رام اهللا تدرك أن حل السلطة يعني أن تقوم " بار إيالن"جامعة 
بؤر حل السلطة غير واقعي، وإنما وسيلة ابتزاز لتفكيك ال"حركة حماس بمل الفراغ، ولذلك فهو يعتقد أن 

  ". االستيطانية ووقف البناء االستيطاني في الضفة الغربية
  2/11/2011، فلسطين أون الينموقع 

  
   علمانية الدولة لتأييدحماس تتجه : شعث .7

قال رئيس دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث، إن حركة حماس صارت 
لة الفلسطينية التي ال تفرق بين أصحاب المعتقدات المختلفة وهو ما أكثر قبولًا اليوم لتأييد علمانية الدو

يبدو واضحا من الحوارات األخيرة مع الحركة التي تقترب من الحالة التركية أكثر من النموذج 
وأضاف أن حركة حماس تؤيد اليوم الطابع العلماني للدولة وحقوق المرأة خاصة بعد أزمة . اإليراني

 العربي جمعت ما بين القوي الديمقراطيوقال إن حركة الربيع . ركة في دمشق حالياًوجود استمرار الح
الليبرالية واإلسالمية في وعاء واحد من أجل التغيير وهو ما يعني أن فتح وحماس يمكنهما العمل معا 

  .من أجل وحدة الشعب الفلسطيني أيضاً
  3/11/2011األخبار، بيروت، 

  
   محكوما بمناسبة عيد األضحى  180عن  اإلفراجداخلية غزة تقرر  .8

 من المحكومين بمناسبة 180قرر وزير الداخلية واألمن الوطني في غزة فتحي حماد اإلفراج عن : غزة
  . عيد األضحى المبارك

 60نسخة عنه الخميس إن حماد قرر اإلفراج عن " صفا"وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي تلقت 
 نزيالً إجازة 120 اإلصالح والتأهيل بموجب الصالحيات القانونية له، ومنح محكوماً من نزالء مراكز

  .بيتية خالل أيام عيد األضحى المبارك على أن يسلموا أنفسهم بعد انتهاء أيام العيد
وذكرت الوزارة أن المديرية العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل ستتواصل مع النائب العام والمحاكم 

  .لإلفراج عنهم إفراجا نهائيا) 60(فة الملفات بالنسبة للمحكومين الـ المختصة إلغالق كا
واستذكرت الوزارة المعتقلين في سجون االحتالل، ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والدولية العمل في 

  .نقل معاناتهم وفضح ممارسات االحتالل بحقهم في إطار تحقيق اإلفراج عنهم
مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود , ل سياسي في قطاع غزةوجددت تأكيدها عدم وجود أي معتق

عن كافة المعتقلين السياسيين كبادرة حسن " اإلفراج الفوري"عباس وأجهزته األمنية في الضفة الغربية 
  .نية في إطار تطبيق المصالحة الوطنية

 311/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   شبكة االنترنت مهاجمةالب بتحقيق دولي في  يطالفلسطينيوزير االتصاالت  .9

 االتحاد إلى انه سيتوجه أمس دقة أبو وزير االتصاالت مشهور أعلن:  كامشأبو إبراهيم -رام اهللا 
الدولي لتكنولوجيا المعلومات لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول تعرض شبكة االنترنت الفلسطينية 

 االتحاد إلىسنبدأ اليوم مراسالتنا " دقة في مؤتمر صحفي أبو وقال .أمسالختراق من قبل قراصنة 
 الختراق األول أمسوكانت شبكة االنترنت الفلسطينية تعرضت . "للمطالبة بلجنة دولية لتقصي الحقائق

  . تعطيل غالبية العناوين الفلسطينيةإلى أدى
ذي تعرضت له الشبكة  شكل الهجوم الأن في المؤتمر الصحفي التأكيد على أمس دقة أبو وأعاد

 دقة بين حصول أبووربط . " عمل دولإلى قراصنة، بقدر ما يشير أو هواة إلىال يشير «الفلسطينية 
 أيدتها أنبعد ) يونيسكو( المتحدة للتربية والثقافة والعلوم األممفلسطين على العضوية الكاملة في منظمة 

  . مباشرةإسرائيل إلىتوجيه االتهام  انه تجنب إال.  االثنين الماضي14 دول وعارضتها 107
  3/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تسعى لتدمير السالم"إسرائيل": عبد اهللاعبد اهللا  .10

 منظمة إلىتذرع إسرائيل بقرار انضمام فلسطين "أكد سفير دولة فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، أن 
ة الغربية، يشكل صفعة في وجه كل من عارض أو امتنع  في القدس والضفاالستيطاناليونيسكو لتوسيع 

 يوما، وهي تسعى االستيطانإسرائيل لم توقف  "أن إلى، الفتا "عن التصويت على العضوية في اليونيسكو
إذا تُركت " أنه إلىأمس، " صوت الشعب" إذاعة إلىولفت في حديث  ". تدمير السالم في المنطقةإلى

ماراً حتى للدول التي تدعمها وتساندها، لذلك نطالب األمم المتحدة باتخاذ إسرائيل على حريتها ستسبب د
 إجراءاتتمكن الواليات المتحدة من اتخاذ "، مستبعدا "إجراءات فورية لمواجهة البلطجة اإلسرائيلية

 للضغط على السلطة الفلسطينية، بعد أن قامت بتجميد مساعداتها المالية لها، بما يشكل أخطر دور عقابي
لها على السلطة، من خالل سكوتها ودعمها لإلجراءات اإلجرامية للحكومة اإلسرائيلية ضد الشعب 

  ".الفلسطيني
  3/11/2011المستقبل، بيروت، 

  
   غزةى مصر خاضت مفاوضات شاقة لوقف تصعيد العدوان عل : حماس .11

ة حماس إسماعيل األشقر إن     كشف القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمي      :  خالد األصمعي   - رام اهللا 
 أنوقـال االشـقر      ,  تثبيت التهدئة  ى التوصل ال  ىالجهود التي خاضتها مصر كانت صعبة وعسيرة حت       

 النجاز ذلك وكان لهذه الضغوط النتائج االيجابية في وقـف           إسرائيل ىمصر مارست ضغوطا كبيرة عل    
  .التصعيد

  3/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

  جيبة حماس وال عصا بيد فتح وحل السلطة يتطلب اتفاقالسنا في : خالد البطش .12
 اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي العدوان االسرائيلي األخير على قطاع غـزة            : موفد معا  -مكة المكرمة 

محاولة لجر المنطقة إلى موجة عنف جديدة للتغطية على المشاكل االسرائيلية الداخلية وقطـع الطريـق                
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كمال صفقة تبادل األسرى التي أبرمت بين فصائل المقاومة واسرائيل مقابل           على الحوار والمصالحة واست   
  .الجندي جلعاد شاليط

علـى  ) كبرى الفصائل الفلسطينية  (ودافعت حركة الجهاد عن استقالل إرادتها وعدم هيمنة حماس أو فتح            
ا يحفظ حقوق الشعب    قرارها أو توجهها، بينما رأت الجهاد أن اإلقدام على حل السلطة يتطلب اتفاقا وطني             

  .الفلسطيني ويلقي بالمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي
زهير الشاعر الى الديار الحجازيـة مـع        " معا"جاءت هذه المواقف في إطار مقابلة أجراها موفد وكالة          

  .المتواجد في مكة الداء مناسك الحج" أبو عاشور"القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش 
المصالحة معطلة ألن طرفي الصراع فتح وحماس قررا تأخير اتمامهـا لحـين ذهـاب               وقال البطش ان    

الى االمم المتحدة، واآلن جرى تأجيلها لشهر آخر ونأمل أن يكـون لقـاء تـشرين                " ابو مازن "الرئيس  
والدخول في  والذهاب لتشكيل حكومة واحدة     .  نوفمبر حاسما لتطبيق اتفاق المصالحة بشكل نهائي       -الثاني

بناء منظمة التحرير واالتفاق على برنامج وطني موحد ليكون للشعب الفلسطيني مرجعية موحدة وبنـاء               
  .المنظمة من جديد

ان الجهاد االسالمي ليست طرفا في االنقسام وحاولت الخروج من االنقسام وقامت بدور ميـادني فـي                 و
را كبيرا على القضية الفلـسطينية مـن خـالل          غزة والضفة الغربية، وان االنقسام وتداعياته شكل خط       

  .استغالل اسرائيل النشغال الفلسطينيين باالقتتال من أجل بناء مستوطنات في الضفة
نحن فـي حركـة الجهـاد       .. نحن لسنا في جيبة حماس ولن نكون عصا في يد حركة فتح           وقال البطش   

تح وحماس، نحن حركة ضـد االحـتالل        االسالمي عالقتنا قوية ومحترمة مع كافة التنظيمات بما فيها ف         
عالقتنا مع فتح عالقة خندق ولم يحصل أي خالف صغير مع فتح            .. وحريصون على عالقتنا مع الجميع    

  .في غزة
  : لالطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرابط التاليو

434357=ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www//:http  
 2/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   لمطالب اتحاد الموظفين لديهااالستجابةإلى " األونروا"حماس تدعو  .13

تفاقم القضايا والمشاكل االجتماعية في وسط الالجئين " حماس"انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية : بيروت
تدير األذن الطرشاء "، )األونروا(لبنان، وأكدت أن الجهة المسؤولة عن حلّها؛ أي وكالة الفلسطينيين في 

  ". لكل ما يحدث من أزمات
إلى أن آخر هذه " قدس برس"في لبنان، أرسلت نسخة منه لـ " حماس"وأشار بيان لمكتب حركة 

، بسبب التقصير "األونروا" في تَمثَّل في قرار المقاطعة اإلدارية الذي ينفذه اتحاد الموظفين"األزمات 
بغض النظر عن أي اعتبارات : "، وقال"اإلداري الفاضح، وحرمان الموظفين من حقوقهم الطبيعية

سياسية، سواء في أسباب المقاطعة أو في االنتماء السياسي للجهة الداعية إليه؛ فإننا في مكتب شؤون 
وفصائل منظمة التحرير، وندعم " فتح" في حركة نضع أيدينا في أيدي اإلخوة" حماس"الالجئين في حركة 

  ."مطالبهم ونؤيد التحرك الذي يقوم به اتحاد الموظفين في هذا اإلطار
  2/11/2011قدس برس، 
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   األسرى المحررين في غزةلحماية حماس تتخذ إجراءات  .14
حمايـة  أمس أن الحركة اتخذت أخيراً إجراءات لتـوفير         ” حماس“كشف مصدر في حركة     : ) أ.ب  .د  (

خشية من تنفيذ   ” إسرائيل“خاصة لألسرى في قطاع غزة، المفرج عنهم بموجب صفقة تبادل األسرى مع             
إجـراءات  “إن  ) أ.ب  .د  (وقال المصدر الذي طلب االحتفاظ باسمه، لوكالـة         .األخيرة عملية تستهدفهم    

ميـداني التـي شـهدها    خاصة تم اتخاذها لمزيد من التأمين على األسرى المحررين بعد حالة التصعيد ال      
  .”قطاع غزة منذ بداية األسبوع الحالي

غيرت أماكن إقامة عدد كبير من األسرى المحررين وفرضـت إجـراءات            “وذكر المصدر أن الحركة     
خاصة، بينها مالزمة مرافقي أمن لهم في تنقالتهم بغرض تعزيز إجراءات الحماية المتخذة لهم في ظـل                 

  .”لهم بالقتل أو إعادة االعتقال” ائيليةإسر“الخشية من عمليات استهداف 
  3/11/2011الخليج، الشارقة، 

 
  أخطر من وعد بلفور نفسه" إسرائيل" بشرعية اعترافأي : الجهاد اإلسالمي .15

لن يسقط "أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين على أن حق الشعب الفلسطيني ): فلسطين(غزة 
، وجددت "الظالم"، الذي وصفته بـ "وعد بلفور" عاماً على بالتقادم بالرغم من مرور أربعةٌ وتسعين

تأكيدها على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني؛ ورفض أية حلول على حساب المبادئ والثوابت في 
  . صراعه مع إسرائيل

واعتبرت الحركة في بيان لها في الذكرى الرابعة والتسعين وتزامنها مع استشهاد الدكتور هاني عابد، 
وأكدت على مواصلة مسيرة الجهاد، . أخطر من وعد بلفور نفسه" إسرائيل" تراف بشرعيةأي اع

والتصدي لكل أشكال العدوان بحق الشعب الفلسطيني مهما كلف ذلك من تضحيات، معتبرةً بأن تهديدات 
   . االحتالل لن تزعزع عزم الفلسطينيين ولن تفت في عضدهم

  3/11/2011قدس برس، 
  

  تمرة في االعتقاالت بالضفة الغربيةالسلطة مس: حماس .16
قالت حركة حماس إن األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت شابين من مدينة : القدس المحتلة

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن .  مواطنين آخرين7نابلس بعد اقتحام منزليهما، فيما أفرجت عن 
  . لتي تقوم بها بحق المواطنين بالضفةأجهزة أمن السلطة واصلت حملة االنتهاكات ا

  3/11/2011الدستور، عمان، 
  

  طالب بريطانيا باالعتذار والتعويضت فصائل فلسطينية: وعد بلفور ل94الذكرى الـب .17
حمل الفلسطينيون االربعاء بريطانيا المسؤولية عن  : وليد عوض واشرف الهور-  غزة–رام اهللا 

ضهم جراء وعد بلفور المشؤوم الذي وعد الحركة الصهيونية باقامة معاناتهم وطالبوها باالعتذار وتعوي
  .وطن قومي لليهود في فلسطين التي شرد شعبها من اجل اقامة اسرائيل

نسخة منه أن الشعب الفلسطيني ' القدس العربي'وبمناسبة هذه الذكرى قالت حركة فتح في بيان لها تلقت 
اريخية وسياسية مفصلية وعلى مستوى كبير من األهمية وعد بلفور المشؤوم في ظل مرحلة ت'يستقبل 

من نضاله وكفاحه الوطني العادل لتصحيح الخطأ التاريخي الفادح الذي ألحقه وعد بلفور وما ترتب عليه 
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وأكدت فتح . 'من تداعيات تسببت في ضياع فلسطين وسقوطها في براثن االستعمار واالحتالل الصهيوني
ذا اإلجحاف الذي لحق بالشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في فلسطين التاريخية، آن األوان إلزالة ه'أنه 

  .'بإعادة الحق إلى نصابه وأصحابه الشرعيين بدعم حق الشعب الفلسطيني وطلبه في مجلس األمن
تصحيح ما 'وأشارت إلى أن الفرصة ال تزال متاحة أمام العديد من دول العالم وخاصة بريطانيا لـ 

  .'إجحاف وظلم تاريخي بالشعب الفلسطيني بإصدارها وعد بلفور المشئومسببته من 
وطالبت حركة فتح كافة األطراف اإلقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها ورفع الظلم التاريخي الواقع على 
الشعب الفلسطيني والضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلنهاء احتاللها بكافة أشكاله العسكرية 

  .ةواالستيطاني
ورغم : في اشارة لوعد بلفور وقالت' جريمتها'ومن جهتها طالبت الجبهة الشعبية بريطانيا بان تكفر عن 

مرور ما يناهز قرن من الزمان على ذلك الوعد المشؤوم الذي ارسى األساس الظالم وغير الشرعي لهذا 
ات آالف الشهداء السلوك االستعماري العنصري الذي كلف الشعب الفلسطيني وأالمه العربية مئ

والجرحى واألسرى وشتى صنوف التضحيات واآلالم والعذاب وما زال، فإن بريطانيا لم تكلف نفسها 
عناء االعتذار للشعب الفلسطيني عن إجحافها التاريخي بحقوقه و ما زالت تواصل تنكرها لحقوق شعبنا 

  . بكل شعوب المعمورةأسوة' العادلة والمشروعة وفي المقدمة منها في تقرير مصيره بنفسه
ودعت الجبهة الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمساءلة وردع ووقف العدوان 
االسرائيلي، وتوجهت إلى كل قوى الحرية والديمقراطية والسالم لتعزيز نضالها ودعمها للشعب 

حدة والدول األوروبية التي ما وبخاصة في الواليات المت'الفلسطيني وحقه الفوري في تقرير المصير،
زالت أسيرة الضغط االسرائيلي واألمريكي الذي يحول دون االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

  .مصيره و نيل دولته المستقلة على ترابه الوطني
 ومن ناحيتها أكدت حركة المقاومة الشعبية االربعاء على أنه يجب مقاضاة بريطانيا على المأساة التي

، الذي أعطى فلسطين كوطن قومي لمن 'وعد بلفور'يعانيها الشعب الفلسطيني اليوم بسبب ما يسمى بـ 
  .ال يستحقونها، ضاربا بعرض الحائط تاريخ شعب أصيل ضرب في جذور التاريخ منذ آالالف السنين

  3/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  "وعد بلفور"الفلسطينيون يحيون ذكرى : لبنان .18
أحيا الفلسطينون في لبنان أمس، على اختالف فصائلهم وتوجهاتهم : عمر إبراهيم - لحسينيسامر ا

وعم اإلضراب المؤسسات الفلسطينية في البقاع األوسط ، . »وعد بلفور المشؤوم«الحزبية، ذكرى 
ي ندوة سياسية للمناسبة، ف» الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«، كما أقامت »األونروا«ومدارس 

في سعدنايل، بحضور الفاعاليات الفلسطينية، وممثلي الفصائل، واللجنة » المركز الثقافي الفلسطيني«
  .الشعبية، والمعلمين، وحشد من األهالي

الضمير البريطاني «، محمالً »الديموقراطية«تحدث في الندوة عبد اهللا كامل، عضو اللجنة المركزية في 
اللجنة الشعبية «وطالب امين سر . »ّل بالشعب الفلسطيني وقضيتهمظالم وعد بلفور المشؤوم، وما ح

قوى الحرية واإلنسانية، والمنظمات الحقوقية العالمية «في البقاع األوسط عبد الرحيم عوض » الفلسطينية
  .»بضرورة بذل الجهود ورفع الصوت إلخراج آالف األسرى الفلسطينيين من المعتقالت الصهيونية
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لقاء للمناسبة، حضره ممثلو الفصائل وعدد من أبناء المنطقة، » الديموقراطية«ت وفي البداوي، نظم
النتائج السلبية التي نتجت «أبو فراس موسى باسم، متناوالً » لجان حق العودة«وتحدث في مستهله عضو 

  . »مواصلة مسيرة النضال حتى دحر االحتالل«، ودعا إلى »من االتفاق المشؤوم
عبر «في مخيم البداوي عاطف خليل، إلى إتمام المصالحة الفلسطينية » الجبهة«بدروه، دعا مسؤول 

العودة لطاولة الحوار الشامل بمشاركة الجميع ووضع آلية لتنفيذ إعالن المصالحة وتشكيل حكومة وحدة 
  .»وطنية يشارك فيها كل ألوان الطيف الفلسطيني

 3/11/2011السفير، بيروت، 
 

  ن في القدس هي حق وواجب عليناعملية االستيطا: نتنياهو .19
إن عملية االستيطان في القدس ليست عقابا بـل         : "قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين    : القدس المحتلة 

  ".حقٌ أساسي مشروع لنا في بناء عاصمتنا األزلية
وضع الذي كانـت  وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن نتنياهو وعد بأن ال تعود مدينة القدس أبداً إلى ال            

  .عليه قبل حرب األيام الستة
" األردن هو فلسطين  "أعرب النائب أرييه إلداد من كتلة االتحاد الوطني عن رأيه بأن الخطة المسماة              كما  

إن هذه الخطة قـد تتحقـق فـي حـال انـدالع             : "وقال. أصبحت اآلن أكثر واقعية من أي وقت مضى       
  ".لمثل هذا االحتمال" إسرائيل" وفي مصر، ويجب أن تستعد اضطرابات في األردن كما حدث في ليبيا

 3/11/2011، السبيل، عمان
  

  "إسرائيل" شل الصواريخ الفلسطينية للحياة في علىال يمكن السكوت : ليبرمان .20
هدد وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بتصعيد عسكري إسرائيلي جديد : )فلسطين(الناصرة 

 بذريعة وقف إطالق الصواريخ الفلسطينية باتجاه أهداف إسرائيلية داخل األراضي ضد قطاع غزة،
ال يمكن "، )2/11(وقال ليبرمان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم األربعاء  .1948المحتلة عام 

التسليم بقدرة تنظيم إرهابي على شل الحياة في أجزاء كبيرة من األراضي اإلسرائيلية، وهو ما يحتم 
  .، على حد تعبيره"علينا اتخاذ إجراءات مختلفة بعضها عسكرية

من جانبه؛ رأى النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، أن الوضع في محيط قطاع غزة 
الحكومة اإلسرائيلية باتت قريبة من اتخاذ قرار دراماتيكي حاسم لوضع حد "، مشيراً إلى أن "ال يطاق"

  ".لفلسطينية الصاروخيةلالعتداءات ا
المسؤولية كاملة عن التصعيد العسكري من جانب " حماس"وحمل شالوم، حركة المقاومة اإلسالمية 

  . فصائل المقاومة، فيما هدد بالعمل ضد البنى التحتية للمقاومة وباستهداف قادتها
 2/11/2011، قدس برس

 
  ع صاروخي جديد تختبر نظام دف"اسرائيل: "وزارة الدفاع االسرائيلية .21

قالت وزارة الدفاع االسرائيلية إن اسرائيل اختبرت نظام دفع صاروخي من قاعدة عسكرية فـي وسـط                 
  .وافادت تقارير في وسائل االعالم االسرائيلية ان صاروخا بالستيا قد اطلق في هذه التجربة .البالد

ة تحضر لضربة عـسكرية ضـد       وجاءت هذه التجربة وسط تكهنات في اسرائيل بأن الحكومة االسرائيلي         
  .المنشآت النووية االيرانية
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 ".اجرت اسرائيل اليوم اختبارا لنظام دفع صاروخي من قاعدة بالماتـشيم          "وقال بيان عسكري اسرائيلي     
وتلك التجربة خططت لها مؤسسات دفاعية منذ وقت طويل واجريت في التوقيت المقرر             "واضاف البيان   

 قالت  ساصيل عن اي نوع من الصواريخ قد تم اختباره، بيد أن صحيفة هآرت            ولم يعط البيان اي تف     ".لها
  .إن نوعا جديدا من الصواريخ البالستية قد تم اختباره

  3/11/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 

   حماسلمفاوضةدعوات إسرائيلية  .22
اع غزة وإسـقاط حركـة      رغم الدعوات المحرضة على شن حرب جديدة على قط        : وديع عواودة  -حيفا  

، تتصاعد في إسرائيل األصوات المطالبة بالتفاوض مع الحركة خاصة بعـد            )حماس(المقاومة اإلسالمية   
  .إبرام صفقة تبادل األسرى بين الطرفين

صفقة تبادل األسرى تدلل على أن حركة حمـاس         " إن   -وهو رئيس سابق للموساد   -فقد قال إفرايم هليفي     
  ".تجيد قراءة الخريطة

وحذر من التغييرات الدرامية المتواصلة في مصر بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وشدد               
ورغم تأييده للحوار بين الجانبين، فقد استبعد رئيس مركز دانئيل أفرهام للحوار اإلسـتراتيجي رؤوبـين     

س الـوزراء بنيـامين   بيديتسور تفاوض إسرائيل مع حماس، مشددا على أن الحكومة الحالية بقيادة رئـي          
  ".لن تدخل في مفاوضات حقيقية مع أي جهة فلسطينية"نتنياهو 

  حماس باقية
وأشار بيديتسور إلى أن حماس باقية في غزة ومن غير المجدي تجاهلها وال بد من التعامل معها حتـى                   

التفـاوض مـع    من أجل التهدئة ريثما تتشكّل قيادة فلسطينية تقبل بالتفاوض معنا، ومن المفضل أن يتم               
  ".حكومة فلسطينية موحدة

  المنطق السياسي
تسفي بار إيل أنه بدون حماس لن يكون بيد السلطة          " هآرتس"وأوضح محرر الشؤون العربية في صحيفة       

وشـدد علـى ضـرورة       .الفلسطينية تسوية أمنية متكاملة تقترحها على إسرائيل الرافضة للتفاوض معها         
علينـا  "، وصرح في هذا الصدد      "للمنطق السياسي "التسوية استنادا   إشراك حركة حماس في المفاوضات و     

العودة لنقطة البداية وتمكين السلطة الفلسطينية من تشكيل حكومة مشتركة مع حماس واالعتراف بدولـة               
  ".فلسطينية مسؤولة

  هدنة طويلة
 حـول تـسوية     بالمقابل يرى معلق الشؤون العربية في صحيفة معاريف أنه ال مكان لمفاوضات حقيقية            

  ".الفرصة الوحيدة المتاحة هي هدنة طويلة األمد معها"سياسية مع حركة حماس، مشددا على أن 
في نفس االتجاه يسير المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية السابق ألون ليئيل الذي قال إن حمـاس                 

 ".مستعدة لعمليات تنسيق تقنية فقط    "غير مستعدة للتفاوض مع إسرائيل حول قضايا سياسية، الفتا إلى أنها            
ال جدوى من التفاوض مع حمـاس طالمـا ال تبـدي اسـتعدادا              "وأضاف لئيل في تصريح للجزيرة نت       

  ".للتفاوض حول حل سياسي
 2/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  سليمان سيكون حاكم مصر القادم عمر شاليط ليس بطال و: داغان .23
صفقة تبادل األسرى مـع     , الخميس,  الموساد اإلسرائيلي السابق مئير داغان     انتقد رئيس : القدس المحتلة 

إلطالق سراح األسـرى، وان الـصفقة       " ال ينبغي على إسرائيل أن تفعل كل شيء       " حركة حماس  قائالً     
  .عززت حماس، وأضعفت السلطة الفلسطينية

 في مؤتمر صحفي عقـده      ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر الخميس عن داغان قوله          
لست متأكدا من أنني شعرت بسعادة غامرة مع حقيقة أن نتنياهو استقبل شاليط وبدا لي انه                "في تل أبيب    

  ".كبطل، وأود أن أحذر من هذه التعاريف" جلعاد شاليط" حل كل مشاكل إسرائيل، ويجري تصويره 
ن ينبغي أن يعود للمنزل، ولكن بطـال؟        جلعاد مر في معاناة رهيبة وكا     "وأضاف رئيس الموساد السابق،     

  ".هذا الحدث ال يروق لي أن اسميه بطولة
كما علق داغان أيضا على الثورة في مصر وقدر بأن جماعة اإلخوان المسلمين لن تسيطر على الحكـم                  

أن يضر االقتصاد والسياحة وقنـاة الـسويس، وان الواليـات المتحـدة             "في مصر وذلك الن من شأنه       
  ".ويل عن مصرستخفض التم

داغان يقدر أيضا أن القاهرة لن تقوم بإلغاء معاهدة السالم مع إسرائيل، متوقعاً أن يتولى عمر سـليمان                  
  .حكم مصر في الفترة القادمة

  3/11/2011، وكالة قدس نت
  

  " ال يريد ضرب إيران وإنما تمديد فترة منصبهباراك:"مسئول إسرائيلي رفيع .24
ى في إسرائيل اليوم الخميس، انتقاداً الذعاً لوزير الجـيش اإلسـرائيلي            وجه مصدر سياسي رفيع المستو    

أن " على تصريحاته األخيرة حول عزم إسرائيل شن عملية عسكرية على إيران، كاشـفاً              " ايهود باراك "
حقيقة األمر هي أن باراك ال يريد ضرب إيران وإنما يستخدم هذه الورقة للتالعـب بـرئيس الحكومـة                   

  .، ومن حوله للبقاء في منصبه الحالي لفترة أطول"بنيامين نتنياهو"اإلسرائيلية 
أن باراك تعمد في اآلونة األخيرة من خالل حديثه إلى الصحافة أن يقنع الرأي العـام                :"وأضاف المسئول 

بأن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران هي خطوة على الطريق الصحيح، األمر الذي سيدخل لـيس فقـط                  
  ". هستيريا وإنما الشرق األوسط بأسرهإسرائيل في دوامة
في الحقيقة انه ليس من المنطق وال من طابع المسؤولية ان يتصرف وزير الجيش فـي                "وخلُص بالقول،   

إسرائيل بهذا الشكل، وأن يشرك الصحافة وغيرهم في هذه الدائرة المقلصة، وفي المقابل يؤيـد القيـام                 
  ".بعملية عسكرية ضد إيران

رئـيس جهـاز    " مـائير دغـان   "نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية،     " بوغي يعلون " اتهم   وفي ذات الشأن،  
الموساد المنصرف، وحمله المسؤولية الكاملة عن التسريبات اإلعالمية التي ملئت وسائل اإلعالم في هذه              

  .األيام حول الموضوع اإليراني
أن يقنع الجميع بموقفه مـن خـالل        ) نداغا(هو يريد   "وقال يعلون في مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم،         

  ".التسريب إلى وسائل اإلعالم ويحاول استئناف النقاش العام على أساس معلومات جزئية
  2/11/2011موقع عكا أون الين، 
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  وزير الداخلية اإلسرائيلي يقرر إعفاء المعاهد الدينية من ضريبة االمالك .25
ى قرار يعفي من خالله المعاهد الدينية في إسـرائيل مـن            عل" ايلي يشاي "وقع وزير الداخلية اإلسرائيلي     

 معهـد   300دفع ضريبة االمالك لصالح البلديات التي تتواجد فيها تلك المعاهد، ويشمل القـرار اعفـاء                
  .ديني

وحسب صحيفة معاريف، جاءت هذه الخطوة إستجابة لطلب تقدم به رؤساء تلك المعاهـد الدينيـة الـى                  
ان مثل هذا االجراء سيخفف العبئ المالي المفـروض علـى عـاتق المعاهـد               "ه،  وزارة الداخلية، ومفاد  

  ".ويساعد في تطويرها وتوسيعها ال سيما وأنها تعاني اليوم من ضيف المساحة وقلة االماكن
وافادت الصحيفة، أن تكاليف هذه االعفاءات تصل الى عشرات ماليين الشواكل سنوياً، علـى حـساب                

  .تي تقع فيها هذه المعاهدميزانيات البلديات ال
وبدورها أبدت جهات في وزراة الداخلية عن رفضها لضم المؤسسات سالفة الذكر الى صالحيات القرار،               
كما رفضت سلطة الحكم المحلي القرار قطعياً، موضحة، انه ال يجوز اتخاذ مثل هـذه القـرارات دون                  

من افتقار في الميزانيـات فـي جميـع          -حسب قولهم _اجراء مشاورات مسبقة مع السلطة التي تعاني        
  .المجاالت االمر الذي من شأنه ان يرفع تلك الضريبة على الشرائح االخرى في الداخل اإلسرائيلي

  2/11/2011موقع عكا أون الين، 
 

  من اإلسرائيليين يؤيدون شن هجوم على إيران% 41": هآرتس" استطالع .26
من اإلسرائيليين يعتقدون أنه علـى إسـرائيل أن         % 41أن  " هآرتس"بين استطالع للرأي أجرته صحيفة      

  .أجابوا بأنها ال يعرفون% 20، في حين أن %39تهاجم المنشآت النووية اإليرانية، مقابل معارضة 
وجاء هذا االستطالع على خلفية التقارير التي نشرت في وسائل اإلعالم في األيام األخيرة حول هجـوم                 

أعقاب التقارير التي أشارت يوم أمس، األربعـاء، إلـى أن رئـيس             إسرائيلي محتمل على إيران، وفي      
  .الحكومة بنيامين نتانياهو يحاول تجنيد غالبية وزارية مؤيدة لشن الهجوم

من اإلسرائيليين يثقون بالقرارات التي يتخذها رئيس الحكومـة ووزيـر           % 52وبحسب االستطالع فإن    
وقد شـارك فـي      .قون بقرارات نتانياهو وإيهود باراك    إنهم ال يث  % 37األمن بشأن إيران، في حين قال       

  %.4.6 إسرائيليا، وتصل نسبة الخطأ إلى 495االستطالع 
 3/11/2011، 48موقع عرب

  
   تشرع قوانين ضد المتضررين من جرائمها"إسرائيل" .27

) لمبدأمن حيث ا  (أقر الكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء، بالقراءة التمهيدية        :  برهوم جرايسي  - الناصرة
تضرر من الجرائم اإلسـرائيلية،     " دولة عدو "مشروع قانون عنصري جديد، يمنع كل من هو مواطن في           
  .من رفع دعاوى أمام المحاكم اإلسرائيلية لطلب تعويضات

ويعد هذا القانون توسيعا لقانون قائم، ويمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من رفع دعاوى                
  .سرائيلية بطلب تعويضات عن األضرار التي تكبدوها من الجرائم اإلسرائيليةأمام المحاكم اإل

الـذي يمثـل    " هبايت هيهـودي  "وقد بادر إلى هذا القانون النائب العنصري زبولون أورليف من حزب            
وقال اورليـف، بـشكل     . عصابات المستوطنين، وحصل مشروع القانون على دعم الحكومة اإلسرائيلية        

عه إلى سن هذا القانون هو الدعوى التي رفعها األسـير اللبنـاني المحـرر مـصطفى                 واضح، إن ما دف   
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الديراني أمام المحاكم العسكرية، بطلب التعويضات بسبب التعذيب الذي واجهه، ومن ضـمنه جريمـة               
  .اغتصابه في سجون االحتالل من قبل أحد المحققين

 3/11/2011، الغد، عمان
  

   خالل شهر أكتوبر الماضى"إسرائيل" هجوماً مسلحاً فى 80: االمن الداخلي االسرائيلي .28
 زيادة كبيرة فى عدد الهجمـات المـسلحة التـى           د جهاز األمن الداخلى اإلسرائيلى    رص: القدس المحتلة 

تعرضت لها إسرائيل فى شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بتلك التى شنت على البالد فى شـهر سـبتمبر                  
  .السابق عليه

عن الوضع األمنى فـى إسـرائيل، ونـشرته صـحيفة           " الجهاز"شهرى الذى يصدره    وأوضح التقرير ال  
اإلسرائيلية على موقعها اإللكترونى، أن عدد الهجمات المسلحة فى شهر أكتوبر بلغ            ) جيروزاليم بوست (

  . هجوماً شن فى شهر سبتمبر السابق عليه68 هجوماً، مقارنة بـ80
 محاولة مـسلحة    46سلحة تمت فى قطاع غزة، منها حوالى        وذكرت الصحيفة أن معظم هذه الهجمات الم      

  .لالعتداء على السياج األمنى وإلطالق الصواريخ على إسرائيل
 هجوما، مقارنـة    28وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الهجمات المسلحة فى الضفة الغربية المحتلة إلى             

فى عدد الهجمات التى شنت فـى        هجوماً مسلحاً، كما حدث انخفاض       39 الذى شهد    2011بشهر سبتمبر   
  . هجوماً مسلحا17ً هجمات، مقارنة بشهر سبتمبر الذى شهد 6مدينة القدس المحتلة، وصل إلى 

 3/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  سفارة تل أبيب في القاهرة لن يعاد فتحها قبل بعضة أشهر: مصدر إسرائيلي .29
 بروز عدة دالئل ومؤشرات في تل أبيب خالل اآلونـة           أشارت اإلذاعة العبرية، إلى   ): فلسطين(الناصرة  

  .األخيرة، تفيد بتأخير موعد إعادة فتح السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة لبضعة أشهر
، أن وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية قامـت بإسـناد مناصـب جديـدة               )2/11(وذكرت اليوم األربعاء    

لمصرية عقب اقتحام جموع المتظاهرين مقر السفارة،       للدبلوماسيين اإلسرائيليين الذين غادروا األراضي ا     
  .قبل نحو شهرين

فيما أشارت إلى أن الجانب اإلسرائيلي يواصل بذل جهوده المكثّفة في مسعى لرصد مقر جديد للـسفارة                 
في مصر، إال أن مالكي المباني وأصحابها المصريين يرفضون التجاوب معهـا، وعليـه فـإن الطـاقم                  

  .يلي العامل في القاهرة قبل أحداث السفارة مستقر حالياً في تل أبيبالدبلوماسي اإلسرائ
 2/11/2011، قدس برس

 
  أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى" األردن هو فلسطين"خطة : نائب إسرائيلي .30

اإلسرائيلي دعوته إلقامة الدولة الفلسطينية فـي       ) البرلمان" (الكنيست"جدد نائب في    : )فلسطين(الناصرة  
  .أصبحت واقعية اآلن أكثر من أي وقت سابق، حسب زعمه" الخطة"ن، معتبرا أن ما أسماها األرد

، خالل الجلسة التي عقدتها  الكنيست بكامل هيئتها اليوم          "االتحاد الوطني "وقال النائب أرييه إلداد من كتلة       
فـي، وبحـضور    ، بمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على اغتيال الوزير رحبعام زئي          )2/11(األربعاء  
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أصبحت اآلن أكثـر    " األردن هو فلسطين  "إن لخطة المسماة    : "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو    
  ".واقعية من أي وقت مضى

أن هذه الخطة قد تتحقق في حال انـدالع اضـطرابات فـي             "وأضاف إلداد، في كلمة له خالل الجلسة،        
، علـى حـد     "ن تستعد إسرائيل لمثل هذا االحتمـال      األردن كما حدث في ليبيا وفي مصر، وانه يجب أ         

  .تعبيره
 2/11/2011، قدس برس

 
   مناورة تحاكي سقوط صواريخ غير تقليدية تجريالجبهة الداخلية اإلسرائيلية  .31

 قتيل نتيجة   400 تجري الجبهة الداخلية اإلسرائيلية في هذه االثناء، مناورة تحاكي سقوط            -عكا أون الين  
بمـشاركة  " حولـون "، وتجرى المناورة في مدنية      "غوش دان "ليدية على منطقة    سقوط صواريخ غير تق   

قوات من االحتياط ووحدات مكافحة الغازات السامة وطواقم من نجمة داود الحمراء وأفراد مـن وحـدة                 
  .المطافئ واالنقاذ والشرطة االسرائيلية، الى جانب مشاركة بلدية المنطقة والمستشفيات العاملة هناك

 صحيفة يديعوت احرنوت، الى أن هذه المناورة تأتي في ظل النقاشات الـدائرة حـول توجيـه                  وألمحت
ضربة عسكرية على إيران وما لها من انعكاست محتملة على المنطقة، وبالمقابل نقلت الـصحيفة عـن                 

أن المناورة جرى االعـداد لهـا مـسبقاً، وال تنطـوي علـى              "مصدر في قيادة الجيهة الداخلية، قوله،       
  ".يناريوهات جديدة وإنما تنخرط في استعدادات الروتنية للجبهةس

 2/11/2011موقع عكا أون الين، 
 

  لجنة الهجرة في الكنيست تناقش طلب الحاخام عمار جلب يهود أثيوبيا .32
ناقشت لجنة الهجرة واالستيعاب في الكنيست صباح اليوم طلب الحاخام األكبر شلومو عمار جلب مزيـد                

  .ا إلى إسرائيلمن يهود أثيوبي
وكان الحاخام عمار قد توجه إلى الكنيست بكتاب يعرب فيه عن أسفه بسبب تراجع هجرة يهود أثيوبيـا                  

إنني أتوجه بطلب من شغاف قلبي لرفع هذه القضية الهامة والتي فيها إنقاذ             "وجاء فيه   , في اآلونة األخيرة  
  .عمهعلى حد ز, "أرواح إخوتنا من أبناء شعبنا من مكان منفاهم

وقال إن  , وبدوره عبر رئيس لجنة الهجرة واالستيعاب في الكنيست عن سعادته من توجه الحاخام عمار             
  ".الهجرة من أثيوبيا هي مهمة وطنية

وحسب أقوال دانون فإن تراجع أعداد المهاجرين من أثيوبيا في الفترة األخيرة يـشكل مـيال يجـب ان                   
وبعد ذلك العمل على اسـتيعابهم      ,  أثيوبيا إلى دولة إسرائيل    علينا العمل لجلب كل يهود    "وأضاف  , يتوقف

  ".بالشكل األمثل الذي يمكنهم من االندماج في المجتمع اإلسرائيلي
 2/11/2011موقع عكا أون الين، 

  
   في قاعدة لسالح الجو المصريبالخطأطيار إسرائيلي يهبط ": يديعوت" .33

هبط عن طريق الخطأ في قاعدة عسكرية       "  حسون فيكتور"، أن الطيار    "يديعوت احرنوت "ذكرت صحيفة   
مصرية وهو ال يدري أن الجنود الذين أمامه ليسوا من سالح الجو اإلسرائيلي وإنما أفراد مـن الجـيش                   

  .المصري
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ولكنه قال أنه جرى التعامل معه بلطف ولم ينزل على ارض المطار وفقط جـرى تـصويره وإرسـال                   
  .من ثم ترك ليعود إلى إسرائيلالصور إلى عناصر في األمم المتحدة و

أنني لم انزل من الطائرة واستطعت اإلقالع مرة ثانية ولكن هذه المرة            "ونقلت الصحيفة عن الطيار قوله،      
  ".إلى العنوان الصحيح بعد أن نفذ مني الوقود

 2/11/2011موقع عكا أون الين، 
  

  عاناة األسرى إلنهاء م"إسرائيل" على الضغطقراقع يدعو المجتمع الدولي إلى  .34
التقى وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع في رام اهللا، أمس، وفداً تضامنياً من : رام اهللا

السويد بحضور وكيل الوزارة زياد أبو عين، وأطلعه على انتهاكات االحتالل اليومية ضد األسرى، داعياً 
  .المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل إلنهاء معاناة األسرى

وقدم قراقع شرحاً حول سلسلة العقوبات التي تعرض لها األسرى خالل األشهر الماضية، والتي وصلت 
 عقوبة، كاإلهمال الطبي والعزل والحرمان من الزيارات والتعليم وفرض العقوبات الجماعية 15إلى 

لليلية واإلبعاد والغرامات وتقييد األيدي واألرجل أثناء زيارات المحامين المداهمات واالعتداءات ا
قانون "لألطفال عن مكان سكنهم، خصوصاً في مدينة القدس، مبيناً ان هذه العقوبات وضعت تحت مسمى 

رغم اإلفراج عنه وعودته إلى أهله، إال أن إسرائيل مستمرة باعتداءاتها وتصعيدها على : "، وقال"طشالي
  ".لاألسرى، الذين لم يتغير عليهم شيء منذ إتمام عملية التباد

ودعا قراقع المحكمة الدولية إلى إيضاح الصبغة القانونية لألسرى في السجون اإلسرائيلية الذين تتعامل 
  .معهم إسرائيل على إنهم مجرمون وليسوا أسرى حرب، وال تطبق بنود اتفاقية جنيف الرابعة عليهم

  3/11/2011، األيام، رام اهللا
  

  لسطينيين وزيتونهم في الضفةاالحتالل والمستوطنون يستهدفون منازل الف .35
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، ظهر أمس، منزال :  يوسف الشايب–رام اهللا 

بحي الطور المطل على القدس القديمة بحجة البناء دون ترخيص، في حين هدمت سلطات االحتالل، 
  .رقية، شرق مدينة نابلسوصادرت كل ما يحوي محيطه في قرية اللبن الش" كرفانا"

، وصادرت كل ما يحوي محيطه في قرية اللبن "كرفانا"وفي محافظة نابلس هدمت سلطات االحتالل 
   .الشرقية شرق المحافظة

نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين في الخليل بالضفة الغربية، فجر أمس، بمرافقة جيش االحتالل، و
وناشد أهالي منطقة البقعة الشخصيات . قعة شرقي المدينةعمليات عنف وعربدة ضد أهالي منطقة الب

الرسمية والمؤسسات الوطنية االطالع على أوضاع سكان المنطقة دائمة االستهداف من قبل المستوطنين 
  .الذين يهاجمونها باستمرار بهدف ترحيلهم عن أراضيهم

حد السكان قرية عقربا جنوب وأحرقت مجموعة من المستوطنين، الليلة قبل الماضية، جرارا زراعيا أل
وحذر دغلس من اعتداءات أخرى للمستوطنين في محافظة نابلس، وذلك بعد قرار سلطات .نابلس

، داعيا الفلسطينيين إلى أخذ الحيطة "يتسهار"االحتالل إغالق مدرسة دينية للمستوطنين في مستوطنة 
  .والحذر من هذه االعتداءات

  3/11/2011، الغد، عمان
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   بسلوان بالغات لهدم منازلهمعائالتل يسلم خمس االحتال .36

واصلت سلطات االحتالل حمالت التهويد والطرد للسكان المقدسيين من منازلهم، حيث وزعت : القدس
خمسة بالغات لخمس عائالت من قرية سلوان لهدم منازلهم، كما حاولت القوات اإلسرائيلية اقتحام ملعب 

  .هالي تصدوا لهاحي وادي حلوة بالقرية إال أن األ
  3/11/2011، السبيل، عمان

  
   من القدس سرق سالح جنديلشاب  شهرا28السجن لمدة  .37

من القدس، بالسجن لمدة )  سنة22(حكمت محكمة القدس على الشاب محمد عنباوي : سمير أبو الهيجاء
ح، في  شهرا، وذلك بعد إدانته، بسرقة سالح من جندي والتآمر الرتكاب جريمة، وحمل السال28

وجاء في قرار المحكمة، ان المتهم استعمل أسلوب الكذب مع صديقته التي  .حزيران من العام الماضي
  .تخدم في الجيش لكي يسرق السالح من احد أصدقائها

  2/11/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  أكتوبر /  يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية خالل تشرين األول" وفاوكالة" في مركز المعلومات .38
عن انتهاكات قوات ' وفا'في وكالة ' مركز المعلومات الوطني'كشف التقرير الشهري الذي أعده : رام اهللا

  .أكتوبر/ االحتالل خالل شهر تشرين األول
 غارة على قطاع غزة 26أكتوبر الماضي /ورصد تقرير مركز المعلومات خالل شهر تشرين األول

 8كما الحظ التقرير .  شهيدا وعدد كبير من الجرحى12نفذتها الطائرات الحربية وأسفرت عن سقوط 
 وحدة سكنية في القدس وباقي المناطق، 4000انتهاكات خاصة بالتوسع االستيطاني تشمل خططا لبناء 

 اعتداء للمستوطنين تم خاللها حرق مئات األشجار المثمرة، وعمليات دهس للمواطنين، واعتداءات 51و
  .ء الجسديبالضرب وأشكال أخرى من اإليذا

 عملية اقتحام لبلدات 157ومن جملة االنتهاكات اإلسرائيلية التي نوه لها التقرير قيام قوات االحتالل بـ
وأحياء ومدن في الضفة، دوهمت خاللها المنازل وتم تفتيشها والعبث بمحتوياتها، فضال عن استفزاز 

  .طنا موا117المواطنين بتسيير دوريات عسكرية بين األحياء واعتقال 
وبين التقرير الشهري سبعة انتهاكات خاصة بتهويد القدس، منها بناء بؤر استيطانية جديدة وعمليات حفر 

  .حول المسجد األقصى بغرض تغيير معالم المدينة المقدسة
  www.wafainfo.ps : لإلطالع على التقرير مفصال

  3/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  باألمم المتحدة" العضوية" السلطة إذا فشلت حلأغلبية تفضل : رام اهللا .39
أظهر استطالع للرأي أعده المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، أن النسبة األكبر من المستطلعة : رام اهللا

آراؤهم تؤيد حل السلطة كرد على فشل محتمل لعضوية فلسطين في األمم المتحدة، بينما أيدت نسبة أقل 
  . لدولة من جانب واحدإعالن ا
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 في المائة إنهم مع خيار حل السلطة ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ 33.9وحسب االستطالع قال 
القانوني الناجم عن هذه الخطوة، وإدارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية، في حالة فشل الجهود 

في المائة اإلعالن عن دولة فلسطينية من  29.9وأيد . للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة
 في المائة قالوا إنهم مع إبقاء السلطة كما هي، مع تطوير 20.3جانب واحد، وتصعيد المقاومة، مقابل 

 في المائة 15.9وبين االستطالع أن نسبة كبيرة تصل إلى . استراتيجيات جديدة إلدارة الشأن الفلسطيني
)  في المائة58.2(عارضت األغلبية » يد حدوث انتفاضة ثالثة أم ال؟هل تؤ«وردا عل سؤال  .ال رأي لها

  . في المائة39.1الفكرة، وأيدها 
 في المائة من المستطلعين بأنها راضية عن الطريقة التي 55.7حول أداء الرئيس عباس، فقالت نسبة و

وحول الالجئين، وردا  . في المائة قالت إنها غير راضية41.9يدير بها وظيفته كرئيس للسلطة، مقابل 
هل تعتقد أن يكون لزاما على الفلسطينيين مقابل إقامة دولة مستقلة لهم وإبرام اتفاقية سالم «على سؤال 

، دعت الغالبية »مع إسرائيل، أن يتخلوا عن مطالبهم بحق العودة الذي لن توافق عليه إسرائيل أبدا؟
 في المائة 6.8و أدى ذلك إلى عدم إبرام اتفاق، مقابل إلى عدم الموافقة حتى ل)  في المائة89.8(الساحقة 

وبشأن احتمال قبول القيادة .  في المائة ال يعرفون3.4قالت إنه يجب على الفلسطينيين الموافقة، و
 في 89.5(الفلسطينية التخلي عن حق العودة واستبدال ذلك بالتعويض المالي، أكدت الغالبية الساحقة 

  . في المائة ال يعرفون3.2 في المائة ستقبل به، 7.3، مقابل أنها سترفض ذلك) المائة
  3/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   واالضطرابات النفسيةقامةأطفال غزة يعانون من فقر الدم ونقص الوزن وقصر ال: حقوقيون .40

ة  دق عدد من المختصين بالمجال الصحي ناقوس الخطر تجاه واقع الخدمات الصحي: نفوذ البكري-غزة 
لألطفال في غزة والتي أدت إلى زيادة معدالت فقر الدم ونقص الوزن وقصر القامة واإلصابة 
باالضطرابات النفسية وطالبوا بإيجاد قواعد البيانات التحليلية واالستفادة من الخبرات المحلية والعلمية 

  .وإدراج نمو الطفل في سياق التعليم
ق االقتصادية واالجتماعية بالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان جاء ذلك في حلقة نقاش نظمتها وحدة الحقو

  .لمناقشة واقع الخدمات الصحية لألطفال في قطاع غزة بحضور عدد من المختصين والمهتمين
وقال خليل شاهين مدير وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية أن الحلقة تهدف إلى مناقشة الخدمات 

تصاص والعمل على وضع التوصيات لالرتقاء بمستوى الرعاية الصحية الصحية التي تقدمها جهات االخ
  .في كافة المرافق بما يتالءم مع المعايير الدولية للحق في الصحة

  3/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   الغذائية غير الصالحة لالستهالكالمواد طناً من 38إتالف : غزة .41
ة المستهلك بوزارة االقتصاد الوطني خالل األسبوع الجاري، أتلفت دائرة حماي:  نرمين ساق اهللا-غزة

وخالل الزيارات الميدانية لمفتشيها كميات كبيرة من المواد الغذائية المستوردة وحلوى األطفال غير 
تم تحرير محاضر تحفّظ على سلع :"أحمد أبو ريالة .وقال مدير الدائرة م. الصالحة لالستهالك اآلدمي

، والذي ينص على 9 البند - من قانون حماية المستهلك22 عبر المعابر تخالف المادة تدخل إلى القطاع
، مطالباً التجار المستوردين "عدم السماح بإدخال أي مادة غذائية تعدت الثلث األول من فترة الصالحية
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حيث بطاقة بالتأكد من السلع التي يتم استيرادها، حيث يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية من 
  . بعدم تعديها الثلث األول من فترة الصالحية عند إدخالها إلى القطاع, البيان والصالحية والجودة

  1/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   قادة حماسإبعاد دستورية حوللخصاونة ا تصريحردود فعل واسعة على  .42
 مع حماس   األردنيةرحب بعودة العالقة     التي ت  واألقالم اآلراءخرجت العديد من    :  بسام البدارين  - عمان

ـ          األردنيسياسيا لكنها تحذر رئيس الوزراء        بالخطـأ   ه الجديد عون الخـصاونة مـن تـداعيات اعتراف
  . بإبعاد حماس عن األردنالدستوري

 الخطأ الدستوري وال تصورا شامال لطبيعة العالقة        إلصالح الخصاونة لم يقدم برنامجا سريعا       أنورغم  
لفترة الالحقة اال ان الهجوم عليه وانطالقا من نقطة الخطأ الدستوري كان قاسـيا لـسبب                مع حماس في ا   

 لم يكـن    1999بسيط وهو ان هذا االعتراف يعني عمليا بأن االبعاد الشهير لقادة حماس االردنيين عام               
  .شرعيا وال كل االجراءات التي تمت على اساسه
لم تخل من االثارة والتصعيد فقد رفض رئيس الـوزراء          وردود الفعل على االعتراف بالخطأ الدستوري       

االسبق الذي ابعد قادة حماس في عهده عبد الرؤوف الروابده دعوات عشرات الصحافيين للتعليق علـى                
يظهر االستياء من كالم الخـصاونة مـصرا علـى          ' عمون'االمر واكتفى بموقف بسيط نشرته صحيفة       
دستوري من قبل رئيس الوزراء اذا كان مصرا على انه خطأ           ضرورة المبادرة وفورا لتصحيح الخطأ ال     

  .فعال
لكن على جبهة موازية اشار محامي التنظيمات االسالمية المقرب من حركة حماس موسى العبدلالت ان               

ـ    أصبحتمسألة عودة حماس سياسيا ومكتبيا لالردن        بـأن مـصالح    ' القدس العربي ' مسألة وقت مؤكدا ل
طلب ليس فقط التعامل سياسيا مع حماس بل التحالف معها بسبب موقفها العقائـدي               العليا اليوم تت   األردن

 تتآمر عليها   "إسرائيل" رسميا بأن    األردنية القيادة   إعالنضد الوطن البديل وخياراته خصوصا في ضوء        
  .األردنوعلى 

3/11/2011، القدس العربي، لندن  
  

   بيت استيطاني2000 تسريع وتيرة بناء "إسرائيل"األردن يدين قرار  .43
 بيت استيطاني، وكذلك    2000 عبر االردن عن إدانته إعالن إسرائيل تسريع وتيرة بناء           :)بترا( -عمان  

حجز عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إن هذه األمور تـؤثر بـشكل سـلبي                 
يلي مرفوض على نجـاح الطلـب       مباشر على سبل المعيشة اليومية للفلسطينيين وجاءت كرد فعل إسرائ         

  .الفلسطيني بالعضوية في منظمة اليونيسكو
اسم وزارة الخارجية السفير محمد الكايد، ان هذا التصعيد اإلسـرائيلي يـشكل             وقال المتحدث الرسمي ب   

 اإلسرائيلي، مثلما يشكل تحدياً سافراً لجهود       –ضربة للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السالم الفلسطيني         
  .اللجنة الرباعية الدولية الهادفة إلى استئناف مفاوضات السالم

   .هذه االستفزازات وكل اإلجراءات األحاديةوطالب الكايد إسرائيل بوقف 
3/11/2011، الغد، عمان  
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   عربي ال يحق ألحد التنازل عن شبر منهاوقففلسطين : نقابة المهندسين .44
فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، أرضا وتاريخا وحضارة، هـي           "أكدت نقابة المهندسين أن      :عمان

  ".شبر منها، وأن الحقوق ال تسقط بالتقادموقف عربي ال يحق ألحد أن يتنازل عن 
هـذا  "وشددت النقابة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم، على أن               

الوعد سيبقى وصمة عار في جبين اإلنسانية جمعاء، يجب أن تتحمل مسؤوليته تلك الدولة التـي أقرتـه                  
  ".أسها بريطانيا والواليات المتحدة األميركيةوالدول التي ساندته ودعمته وعلى ر

إلغاء معاهدة وادي عربة وقطع كافة العالقـات الدبلوماسـية مـع الكيـان              "وطالب البيان، الحكومة بـ     
الصهيوني، ودعم النهج المقاوم الذي تقوده فصائل المقاومة الفلسطينية وضـرورة المـضي بالعالقـات               

  ".اإليجابية معها
3/11/2011، الغد، عمان  

  
   قرار االحتالل اإلسرائيلي هدم جسر باب المغاربةتشجبالقدس " الملكية لشؤون" .45

 كنعان، عن اسـتنكارها     عبد اهللا أعربت اللجنة الملكية لشؤون القدس بلسان أمينها العام         : )بترا  (-عمان  
دء استئناف بنـاء    وتحذيرها من قرار بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، هدمها جسر باب المغاربة لب            

جسر حديدي مؤد الى الحرم القدسي الشريف، مدعية أن جسر باب المغاربة آيل للسقوط أو االحتـراق                 
  . يوما30ويجب هدمه خالل 

3/11/2011، الغد، عمان  
  

   "إسـرائيل" طن فاكهة من 1255 منحت العام الحالي تصاريح الستيراد "الزراعة" .46
على إحصائية رسمية تشير الى التصاريح التـي منحتهـا          » تورالدس«حصلت  :  محمود كريشان  -عمان  

 منـذ بدايـة العـام       "إسرائيل"وزارة الزراعة لتجار من القطاع الخاص الستيراد كميات من الفاكهة من            
  .الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي

يلية طيلـة   طن من منتج المانجا االسـرائ     ) 800(وتبين اإلحصائية أن الوزارة منحت تصاريح الستيراد        
) 55(طن من منتج الكاكا، وتصاريح الستيراد       ) 400(الفترة المشار اليها، فيما تم منح تصاريح الستيراد         

 "إسـرائيل "أن الوزارة أوقفت تصاريح استيراد الفاكهـة مـن          » الدستور«وعلمت  . طنا من مادة الجزر   
  .اعتبارا من يوم االثنين الماضي

3/11/2011، الدستور، عمان  
  

  "إسرائيل" لعودة اللبنانيين الذين لجأوا إلى قانونا النواب اللبناني يقر مجلس .47
 عقـب   إسـرائيل  إلىاقر مجلس النواب اللبناني اليوم االربعاء قانونا يسمح بعودة اللبنانيين الذين لجأوا             

لنائـب  ، ولم يعودوا خشية تعرضهم للمالحقة او التوقيف، بحسب ما افاد ا           2000انسحابها من لبنان العام     
ينص على عودة اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل والـذين لـم            "وقال كنعان ان القانون      .ابراهيم كنعان 

 1983الذي انشأته اسرئيل خالل فترة احتاللهـا للبنـان بـين            " يكونوا اعضاء في جيش لبنان الجنوبي     
عسكري او امني بالتعامـل     الذين سيسمح لهم بالعودة، ال يجب ان يكون لهم ملف           "واوضح ان    .2000و
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 عائالت االشخاص الذين كانوا منضوين في جيش لبنـان الجنـوبي   أفرادكما ان  " وأضاف ".إسرائيلمع  
  ".يمكنهم العودة ايضا

واشار كنعان الى ان عناصر جيش لبنان الجنوبي او الذين تعاملوا مع اسرائيل خالل وجودها في لبنـان                  
الحكومة ستصدر مراسيم تطبيقيـة     "واضاف ان    ".ا لمحاكمة عادلة  يمكنهم العودة ايضا شرط ان يخضعو     "

ال يمكن محاكمة   "وقال كنعان    .، من دون ان يحدد الوقت الذي سيستغرقه ذلك        "تنظم العودة، وتحدد آلياتها   
  . نواب حزب اهللا اقتراح القانون وأيد".مجتمع بكامله على اخطاء سياسييه

2/11/2011، البلد، بيروت  
  

  مشاورات لبنانية فلسطينية إلنشاء مرجعيتان سياسية وأمنية في المخيمات": السفير" .48
ـ    : داود رمال  الى وجود معطيات جديدة في إطار الرعايـة اللبنانيـة          » السفير«يشير مرجع غير مدني ل

أن اجتماعات متالحقة يعقدها المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبـراهيم            «للوضع الفلسطيني مفادها    
يادات في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي الفـصائل الفلـسطينية ومـسؤولين فـي الـسلطة                مع ق 

الفلسطينية، تهدف الى ترتيب الوضع داخل المخيمات الفلسطينية توصالً إلى تحديد مرجعية موحدة تأخذ              
ة تريد العبث   على عاتقها الواجبات األمنية داخل المخيمات وتمنع تحولها إلى بؤر ومالذ لجماعات إرهابي            

باألمن اللبناني وتعريض الفلسطينيين للمخاطر، وهذا التوجه لتنظيم الوضع الفلسطيني ال سـيما ببعـده               
  .»األمني يتم بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الرسمية اللبنانية المعنية

مشتركة، بهـدف  أن الجهد ينصب راهناً على محاولة التسريع في إنشاء القوة األمنية ال«ويوضح المرجع  
سد الثغرات األمنية من جهة واتخاذ إجراءات وقائية تحسباً ألي اهتزاز أمني إقليمي قد ينعكس سلباً على                 
الواقع اللبناني ومن ضمنه المخيمات، باإلضافة إلى مواكبة ما يدور على الساحة الفلسطينية الداخلية من               

اس ذلك على الواقع الفلسطيني في لبنان، من        ومنظمة التحرير وانعك  » حماس«حراك وخاصة بين قيادتي     
دون إغفال الحاجة أيضاً إلى خطوات احترازية لكي ال يكون أي حل مقبل لموضوع الدولة الفلـسطينية                 

  .على حساب لبنان وفلسطينيي الشتات
  :أن الهدف من إنشاء القوة األمنية المشتركة يصب في خانة تحقيق اآلتي«ويتابع المصدر 

مرجعية األمنية داخل المخيمات الفلسطينية بإجماع ومباركة ودعم كـل القـوى والفـصائل              ـ توحيد ال  
  .الفلسطينية وفي مقدمها منظمة التحرير الفلسطينية

ـ منع حصول أي خلل أمني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان وصوالً الى لجمه كليـاً عبـر رفـع                    
  . باألمن لغايات مختلفة وألجندات مشبوهةالغطاء الكامل عن أي مجموعة أو أفراد يعبثون

ـ تحقيق هذا الهدف سيوصل إلى مجتمع آمن وهادئ قادر على التـصدي للمهـام المرتبطـة بتقريـر                   
  .المصير وفق روح الوحدة الوطنية الفلسطينية

ـ أي تطور إيجابي في الساحة الفلسطينية في فلسطين أو في لبنان تنعكس مفاعيله إيجاباً فـي الـساحة                   
الفلسطينية في لبنان وبالتالي ينسحب تلقائياً على الوضع الوطني اللبناني الذي يحتاج في هذه المرحلة الى                

  .ما يحصنه في ظل ما يجري من تطورات عاصفة في المنطقة
أن الجهد المبذول، وهو جدي أكثر من أي وقت مضى، ســيؤدي وبإرادة الجــميع             «ويؤكد المرجع   

األمنية المشــتركة، بالتنسيق الكامل مع األجهزة األمنية اللبــنانية، ألن التعويل          إلى إنشاء هذه القوة     
كبير عليها في فرض األمن واالستقرار وقطع دابر الفتنة، ولذلك تجري مشاورات مـع قيـادة منظمـة                  
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تحتمل التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، انطالقاً من استشعار الجميع حجم المخاطر والتحديات التي ال              
  .»اي تقاعس او إحجام عن تحمل المسؤوليات الوطنية التاريخية عبر االستثمار على عامل الوحدة

العمل ال ينصب فقط على المستوى األمني، إنما يتالزم مع عمـل بنـاء علـى                «وشدد المرجع على أن     
 في كـل مـا يخـص        المستوى السياسي، بما ينتج مرجعية سياسية فلسطينية في لبنان يتم الرجوع إليها           

الوضع الفلسطيني وعالقة الدولة اللبنانية به، بحيث ال تبقى المسؤولية ضائعة فـي تفاصـيل الخالفـات            
  .»واالنقسامات التي يفترض أن تنتهي لمصلحة قضية العودة وإقامة الدولة واستعادة الحقوق

المكثفة التي تجري بعيداً عـن      وتوقع المرجع الوصول الى نتائج قريبة إيجابية جداً، في ظل المشاورات            
األضواء لتذليل أي صعاب خالل عملية المتابعة، وكذلك في ظل جهوزية كـل االفرقـاء الفلـسطينيين                 
للتجاوب مع كل ما يحقق الهدف المنشود، من دون استبعاد احتمال عقد لقاء لممثلي الفـصائل ومنظمـة                  

ع اللمسات األخيرة على كامـل تفـصيل القـوة          التحرير بمعية اللواء ابراهيم في التوقيت المناسب لوض       
األمنية المشتركة ومهامها ومسؤولياتها، وفي الوقت نفسه، جعل القوى اإلسالمية في مخيم عين الحلـوة               

  .»شريكة في أي قرار يتخذ على الساحة الفلسطينية في لبنان
3/11/2011، السفير، بيروت  

  
  الفلسطينيين على الدول العربية توزيع الالجئين تؤيد قدامى القوات اللبنانية  .49

تقف بحزم الى جانب البطريرك بشارة الراعي وتـرى         «أعلنت هيئة قدامى القوات اللبنانية في بيان أنها         
في مواقفه وفي تحركاته الداخلية والخارجية انسجاماً كبيراً مع واجب الكرسي البطريركـي فـي هـذا                 

ووجوب تحقيق حق العودة للفلسطينيين مؤكدة      » اهللاحزب  «الشرق، خصوصاً نظرته الواقعية الى سالح       
  .»على ضرورة توزيعهم على البلدان العربية القادرة بانتظار تحقيق حق العودة

3/11/2011، السفير، بيروت  
  

  الرد اإلسرائيلي سيفرض الدولة الواحدة :"اليونيسكو"جنبالط يهنئ الفلسطينيين بـ .50
ني بالنصر الدبلوماسي والثقافي الكبير الذي تحقـق بفـوز دولـة            هنأ النائب وليد جنبالط الشعب الفلسطي     

ما يؤكد مرة جديدة على حق هذا الشعب بقيام دولته المستقلة           «،  »اليونيسكو«فلسطين في عضوية منظمة     
والتخلص من االحتالل اإلسرائيلي الذي رد بطريقة همجية من خالل االستمرار في التوسع االسـتيطاني               

  .» يلغي نهائياً أي فرصة حقيقية لقيام دولتين مستقلتينالذي من شأنه أن
3/11/2011، السفير، بيروت  

  
  "إسرائيل"البطريرك الماروني بشارة الراعي يرحب بمعالجة أوضاع اللبنانيين الالجئين إلى  .51

رحب البطريرك الماروني بشارة الراعي بإقرار مجلس النواب مشروع قانون معالجة أوضاع اللبنـانيين              
لقد فرحت كثيراً عندما سمعت بهذا الخبر في بغداد، ألن هذا االمـر هـو               : الجئين إلى اسرائيل، وقال   ال

همنا الكبير الن المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعيشون في الجنوب كانوا متروكين مـن قبـل الدولـة                  
  .ومهملين، وجاء االحتالل فاضطر بعضهم فعل ذلك من أجل أن يعمل ويعيش

3/11/2011، ، بيروتالسفير  
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  امصر تؤكد وجود اتفاق تهدئة وتسعى إلى تثبيته .52
 أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن هناك اتفاقا على التهدئة بين :الضفة الغربية

، وأنها بدأت بالفعل، ومصر تواصل جهودها للتأكد من تثبيتها ووقف كافة "إسرائيل"الفصائل الفلسطينية و
ودحض عثمان في تصريحات صحفية أمس األربعاء مزاعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي  .وقاتالخر

 من التزام مصر  أن التدخل جاء انطالقاًلم تطلب التهدئة في غزة، مؤكداً" إسرائيل"بنيامين نتنياهو بأن 
  .القومي تجاه الشعب الفلسطيني، وبناء على طلب من األطراف المختلفة أيضاً

3/11/2011ان، السبيل، عم  
  

  سليمان تعهد بمحاصرة حماسعمر : ويكيليكس .53
 أن عمر - سري للغاية - CAIRO908كشفت وثيقة ويكيليكس المنشورة بكود :  وكاالت–الرسالة نت 

، تعهد 2/1/2008 مدير المخابرات المصرية السابق، خالل اجتماعه مع وفد أمريكي رسمي في ،سليمان
صار حماس في قطاع غزة، عبر إجراءات عديدة، منها تدريب قوات ببذل مزيد من الجهد من أجل ح

 .تابعة لحركة فتح باالشتراك مع الجانب األمريكي تكون قادرة على الدخول لغزة ومواجهة حماس
ونوهت إلى أن  .وذكرت الوثيقة أن سليمان أشاد بالمجهود األمريكي في دعم فتح وعزل حماس سياسياً

 - أمريكا –مريكا كي تشرع بتدريب قوات خاصة تابعة لفتح، لكنها فضلت مصر كانت تنتظر موافقة أ
  .أن تتولى األردن مهمة تدريب تلك القوات في المرحلة األولى، ثم تأتي مصر في المرحلة الثانية

وتعهد عمر سليمان باستمرار الحكومة المصرية في الضغط على حماس حتى توقف هجمات صواريخ 
إن مصر مثل : "وبحسب الوثيقة، قال سليمان للمبعوث األمريكي جورج فينوفيتش ."إسرائيل"القسام على 

 فيأمريكا وإسرائيل تتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه القضاء على اإلرهاب الفلسطيني، ويعيش الجميع 
 يجب التعاون من أجل إجبار حماس على: "، مضيفاً"سالم، فنحن نريد الجميع سعيد بعيداً عن الحروب

االستسالم، وأن تتحول لحركة سياسية وتبتعد عن المقاومة مثل فتح أو أن يبقوا محاصرين لو استمروا 
  ".في المقاومة

  :طالع نص الوثيقة باللغة االنجليزية
html.9ROCAI08/01/2008/cable/org.wikileaks.www://http#  

  3/11/2011، الرسالة نت 
  

   تسريع االستيطان في الضفة الغربية"إسرائيل" قرار  تدينمنظمة التعاون اإلسالمي .54
أدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية تسريع االستيطان في الضفة الغربية بما 

 وعنجهيتها إزاء انحياز المجتمع الدولي لحق "إسرائيل"فيها القدس، معتبرة القرار دليالً على عجز 
 االثنين، على منح دولة فلسطين العضوية "اليونيسكو"الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، بعد موافقة 

وقال األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، في . الكاملة لديها
كشف النوايا اإلسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها في المضي في عملية سالم القرار قد "بيان إن 

  وشدد على عزم منظمة التعاون على المضي مع الجهود الفلسطينية  ."حقيقية قائمة على مبدأ الدولتين
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 إقامة حتى"، في مساعيها لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في األمم المتحدة، "إلى آخر الطريق"
  ."دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  3/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إنجاز تاريخي"اليونيسكو" حصول فلسطين على العضوية الكاملة في ":األلكسو"منظمة  .55
حصول فلسطين ) األلكسو(وصفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  :الخليج، وكاالت -عواصم 

وذكرت أن . "إنجاز تاريخي وكسب دبلوماسي باهر"اليونيسكو، بأنه منظمة الكاملة في على العضوية 
هذا اإلنجاز يعد بمنزلة الكسب الدبلوماسي الباهر الذي يتنزل في حقل نصرة الشعب الفلسطيني واإلقرار "

  ."بحقه الطبيعي في الحفاظ على كيانه بمختلف أبعاده السياسية والثقافية والحضارية
  3/11/2011ج، الشارقة، الخلي

  
   ألداء فريضة الحج"وفاء األحرار"جميع محرري صفقة  باستضافة يوجه الملك السعودي .56

 مكرمة ملكية ، ملك السعودية، بن عبد العزيزاهللا اصدر الملك عبد: تحسين االسطل-مكة المكرمة 
 فريضة الحج هذا أداء من األخيرة المفرج عنهم في صفقة التبادل األسرى لتمكين اإلجراءاتباتخاذ كل 

  .العام
 ورئيس بعثة الحجفي حكومة التي يرأسها سالم فياض  األوقاف وزير ،محمود الهباش. وقال د

 خادم الحرمين الشريفين اصدر مكرمة ملكية إن في حديث للصحفيين في مكة المكرمة الفلسطينيين،
ن الرئيس عباس شكر خادم الحرمين أ داً مؤك، بأداء فريضة الحج هذا العاموأسيرة أسيراً 477لتمكين 

 المفرج عنهم من األسرىالشريفين على مكرمته واصدر توجيهاته لكل الجهات بالعمل الفوري لتمكين 
  . فريضة الحج في موعدها الشرعيأداء وتمكينهم من ، مكة المكرمة قبل يوم السبت المقبلإلىالوصول 

  3/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   اندلعت الحربإذا خسائر فادحة ستتكبدان" سرائيلإ" الواليات المتحدة و:انطهر .57
 للقوات المسلحة اإليرانية اللواء العامةاتهم رئيس هيئة األركان :  وكاالت، زهير اندراوس-الناصرة 

ام الحرب الناعمة ضد النظ" بإدارة ما وصفه بـ"إسرائيل"و األمريكيةحسن فيروزابادي الواليات المتحدة 
 عن فيروزابادي قوله في األربعاء )ارنا(ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية  ." الفقيهةاإليراني ووالي

يران في حالة إ إن :إيران التي تتعرض لها "الحرب الناعمة"كلمة خالل مراسم افتتاح معرض حول 
 قوله ه عنلألنباءالة فارس ونقلت وك . تشنه عليهاأن هجوم يمكن أي على "إسرائيل" "ستعاقب" وتأهب

وقال  ." قصوىتأهبنحن في حالة . أكيداً تهديداً)  بعيداأوحتى لو كان احتماله ضعيفا ( تهديد أينعتبر "
  ."إيران هجوم عسكري ضد أي ما شن النظام الصهيوني إذاستتكبد خسائر جسيمة " الواليات المتحدة إن

  3/11/2011، لندن، القدس العربي
  

  إذا سقطت سورية سينتفض المسلمون جميعاً وسيزول الكيان الصهيوني: لحة اإليرانيةلقوات المسا .58
 أكد رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء حسن فيروزآبادي أن سورية :طهران

تها ، مضيفاً في تصريحات نقل"تمثل الخط األمامي لمحور المقاومة والممانعة ضد االحتالل الصهيوني"
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سينتفض المسلمون جميعاً وبالتالي ستزول " اإليرانية أن في حال سقوط النظام السوري "أسنا"وكالة 
شهدت وتشهد انتفاضات "مبيناً أن الدول التي ، "الواليات المتحدة األميركية ويزول الكيان الصهيوني معها

كن في سورية تقف الواليات في إطار موجة الصحوة اإلسالمية، الشعب هو من يقف في وجه الطغاة ول
المتحدة ووزيرة خارجيتها هيالري كلينتون والكيان الصهيوني ضد نظام الرئيس بشار األسد الذي ينوي 

  ."إجراء إصالحات شاملة في البالد ويدعمه الشعب السوري في ذلك
  3/11/2011الحياة، لندن، 

  
   بحاجتها من الغاز"إسرائيل" مصر تزود ":هآرتس" .59

 بحاجتها الكاملة "إسرائيل" عبر ملحقها االقتصادي أن مصر زودت  اإلسرائيلية هآرتسكشفت صحيفة
 أمس انه ابتداء من أول من إلى، ولفتت %70من الغاز الطبيعي، بعدما رفعت إمدادات الغاز بنسبة 

 مليار متر 1.6 بعد وصوله مطلع األسبوع لمعدله السنوي بنحو %70 إلى %50ازدادت النسبة من 
 مليار متر مكعب 2.1 ملزمة بتصدير EMGيضاً إلى أن شركة غاز شرق المتوسط أب، مشيرة مكع

 0.6 لشراء  عقداEMGًكانت قد وقعت مع ) ORL(، وأن شركة مصفاة حيفا "إسرائيل" إلىسنوياً، 
  . مليار متر مكعب تحتاج إليها الشركة لتشغيلها1.1مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من أصل 

  3/11/2011ر، بيروت، األخبا
  

   في القدس الشرقيةلقرار تسريع االستيطان" خيبتها" تعرب عن واشنطن .60
 تـسريع   "إسـرائيل "، عن خيبتهـا لقـرار       2011-10-2أعربت الواليات المتحدة األمريكية، األربعاء      

ملـة  االستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ردا على حصول فلسطين على العضوية الكا             
  . في اليونيسكو

إننا قلقون جدا لإلعالن أمس عن تسريع بناء        "وقال المتحدث باسم البيت األبيض جاي كارني للصحافيين         
إننا نعارض أي تدبير يتخذه هذا الفريق أو ذاك من شـانه            "وأضاف  . في القدس والضفة الغربية   " مساكن

أن القـرارات   "وأكـد    . ائيليين والفلسطينيين بين اإلسر " أن يعقد بدال من أن يسهل المفاوضات المباشرة       
  ". األحادية الجانب تضر بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات المباشرة

  2/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اإلتحاد األوروبي وفرنسا وبريطانيا والصين يدينون بناء المستوطنات بالقدس الشرقية .61
 االتحاد االوروبي وفرنسا والصين وبريطانيـا  أدان كل من : نباء وكاالت األ- عواصم  -القدس المحتلة   

  . قرار تسريع بناء االف البؤر االستيطانية في القدس الشرقية
دعت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون اسرائيل الى التراجع عن قرارها التـسريع فـي         و

اشعر بـالقلق   «وقالت اشتون   . ى منظمة اليونسكو  بناء مستوطنات جديدة ردا على انضمام الفلسطينيين ال       
البالغ من قرارات اسرائيل االخيرة التسريع في النشاطات االستيطانية ردا على ضم الفلـسطينيين الـى                

النشاطات االستطيانية االسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما فـي           «واضافت ان   . »اليونسكو
  .»وقد قلنا هذا مرارا في الماضي. ا عقبة امام السالمذلك القدس الشرقية، كما انه



  

  

 
 

  

            29ص                                     2312:                العدد3/11/2011الخميس  :التاريخ

فرنسا تدين قرار السلطات االسـرائيلية      «وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان          
واضـاف ان   . »تسريع بناء آالف الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات القدس الـشرقية ومحيطهـا            

ي الضفة الغربية والقدس الشرقية على حد سواء، غير شرعي في نظـر             تذكر بان االستيطان ف   «باريس  
  .»القانون الدولي ويشكل تهديدا لحلول الدولتين

والتي من   »بالمستفزة» كما وانتقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخطوات االسرائيلية واصفا اياها          
ة الفلسطينيين على حفظ النظام في الـضفة        الممكن ان يكون لها اثر سلبي على اسرائيل التي تقوض قدر          

برنامج بناء المستوطنات غير قانوني وهو اخر اعالن مـن سلـسلة            «وقال هيغ في بيان له ان       . الغربية
من تجميد تحويل   »قلق جدا «واضاف هيغ انه    . »وانا ادين قرار تسريع البناء    . اعالنات استيطانية مستفزة  

ليست من مصلحة احد وعلى االقل اسرائيل حيـث ان          «ضحا انها   اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية مو    
  . »لها تاثيرات مباشرة على قدرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على االمن الفعال في الضفة الغربية

من جهتها قالت الصين انها تعارض االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة الى              
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجيـة      . دور اليونسكو واهدافها والمجريات السياسية    ضرورة الفصل بين    

الصينية هونغ لي في تصريح صحافي دعم الصين للشعب الفلسطيني في سعيه الستعادة حقوقه الوطنيـة                
ي بـين   الشرعية بما فيها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها الشرط االول واالساس للتعايش السلم            

الفلسطينيين واالسرائيليين، االمر الذي سيساهم في االستقرار والسالم على مدى طويـل فـي الـشرق                
  .االوسط

  3/11/2011، الدستور، عمان
  

  "يونيسكو" باللحظة األخيرة بالتصويت النضمام فلسطين لـساركوزيتعليمات من : الحياة .62
فرنسية كان االمتناع عن التصويت على عـضوية        أن قرار وزارة الخارجية ال    » الحياة«علمت  : نيويورك

الى أن تلقى المندوب الفرنسي في المنظمة اتصاالً هاتفياً من قصر األليزيه عند             » يونيسكو«فلسطين في   
وفيه تعليمات من الرئيس نيكوال ساركوزي بالتصويت لـصالح         «التاسعة والنصف صباح يوم التصويت      

  .صادر ديبلوماسية، بحسب م»انضمام فلسطين الى المنظمة
أن اليابان وكوريا الجنوبية ستسددان حصة الواليات المتحدة المقتطعـة مـن تمويـل              » الحياة«وعلمت  

  .ألنها كانت في جزء كبير منها تمول مشاريع إنسانية وغذائية في كوريا الشمالية» يونيسكو«
  3/11/2011، الحياة، لندن

  
  ن نزيد مساهماتنا للمنظمة لسد العجز بالموازنةل": يونيسكو"لـكندا تنتقد انضمام فلسطين  .63

اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد الثالثاء ان بالده لن تزيد مـساهمتها فـي               : ـ وكاالت  عواصم
اليونيسكو لتعويض النقص الناجم عن قرار الواليات المتحدة التوقف عن دفع مستحقاتها لهـذه المنظمـة                

كندا لن تزيـد فـي اي       'وقال بيرد في بيان ان      . ها دولة كامل العضوية   الدولية بسبب انضمام فلسطين الي    
ان الـدول التـي     . حال من االحوال مساهمتها المالية لسد اي عجز في الموازنة قد ينجم عن هذا القرار              

صوتت لصالح طلب انضمام السلطة الفلسطينية كان يتوجب عليها ان تعرف ما ستكون عليـه التبعـات                 
  .'ة لهذا القرارالمالية المحتمل
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) اليونيـسكو (واضاف ان اوتاوا ستبقي مساهمتها المالية في منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة              
ليس لديها في الوقت الراهن اية مشاريع جديدة لتمويل بـرامج           ' ماليين دوالر، ولكن     10على حالها عند    

  .'لليونيسكو
  3/11/2011، القدس العربي، لندن

  
     حصار غزة يبحر من تركيالكسر كندي ـ إيرلندي أسطول .64

فاجأ شبان فلسطينيون وناشطون أجانب إسرائيل، حينما اعلنوا في ساعة متأخرة من مساء أمس              : رام اهللا 
. في تركيـا باتجـاه قطـاع غـزة    » فتحية«عن إبحار سفينتين محملتين بالمتضامنين األجانب من ميناء      

يا من تسع دول، ومحملتان باألدوية والمعدات الطبية لـسكان القطـاع             ناشطا أجنب  27السفينتان تحمالن   
وهي إيرلندية، موجودتـان    » حرية«وهي كندية والثانية    » تحرير« ألف دوالر، السفينة األولى      30قيمتها  

  .حالياً في المياه الدولية في طريقهما إلى قطاع غزة المحاصر لتحدي الجرائم اإلسرائيلية المستمرة بحقه
ـ        هو لقد أبقينا األمر سـرا حتـى ال        «: »لسفير«يدا عراف إحدى المشاركات في تجهيز السفينتين قالت ل

نتعرض لحمالت دولية من الدول التي أبحرت منها هذه السفن ونمنع من وصول المياه اإلقليمية، لكننـا                 
  .»نجحنا في تحقيق المفاجأة والسفن اآلن في المياه اإلقليمية

ول السفينتين إلى قطاع غزة يوم الجمعة أو السبت المقبلين في حـال لـم تقـم                 ووفق عراف يتوقع وص   
  . إسرائيل باعتراضهما

  3/11/2011، السفير، بيروت
  

   شبه مستحيلة في الظروف الحاليةالسالممفاوضات : جيمس بيكر .65
 بعد مرور عشرين عاما على مؤتمر مدريد الذي مهـد التفـاق أوسـلو بـين               :  مينا العريبي  - واشنطن

 اإلسرائيلي مليئا   –الفلسطينيين واإلسرائيليين، ما زال االحتالل اإلسرائيلي قائما، وما زال النزاع العربي            
واعتبر وزير الخارجية األميركي األسبق جيمس بيكر الذي كان من أبرز الالعبين في عقـد               . بالتعقيدات

مستحيلة، ولكن ربما ليس    ) ائيليينبين الفلسطينيين واإلسر  (حينها ظهرت المفاوضات    «مؤتمر مدريد، أن    
وعدد بيكر أسباب شبه استحالة عقد المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سالم،           . »بقدر ما هي مستحيلة اآلن    

وعلى رأسها رفض الحكومة اإلسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو دخول مفاوضات جدية، ومواصلة             
الفلسطينية الداخلية، وانعدام القيادة األميركية الملتزمة بعمليـة        بناء المستوطنات، باإلضافة إلى الخالفات      
  .السالم، بغض النظر عن التصريحات العلنية

معهـد  «، عقـد    1991) تشرين األول ( أكتوبر   31وإحياء للذكرى العشرين لمؤتمر مدريد الذي عقد في         
، »م بين العرب واإلسـرائيليين    الطريق إلى األمام لتحقيق السال    «مؤتمرا حول   » الواليات المتحدة للسالم  

أكد فيه عدد من المشاركين أن أي تقدم ملموس في عملية السالم لن يحدث قبل االنتهاء من االنتخابـات                   
نحن بحاجـة   .. عملية السالم لم تمت بعد، ولكنها تتنهد      «: وأضاف بيكر . 2012الرئاسية األميركية عام    

فع عملية السالم قبل أن يفوت األوان بينما تنغلق تـدريجيا           إلى قيادة أميركية حقيقية، وهناك حاجة إلى د       
اإلسرائيلية غير الشرعية على    » نافذة فرص إحالل السالم مع انتقال كل مستوطن جديد إلى المستوطنات          

  .أراض فلسطينية
  3/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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   وحزب اهللا إيران يجب أن تصاحبه ضربات وقائية ضد حماسعلىأي هجوم : بروس ريدل .66

حذر المستشار السابق لشئون الشرق االوسط في مجلس االمن القومي االمريكي في فترة             : القدس المحتلة 
الرئيسين بوش وكلينتون من ان الهجوم على ايران هو اشبه بالجنون وسيكون كارثيـا علـى اسـرائيل                  

  .والمنطقة
ن الجميـع يجـب ان      "لية اليـوم    وقال بروس ريدل في تصريحات لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائي        

معتبرا ان حربا شاملة ستندلع     " يتساءل عن اليوم الذي يلي عملية الهجوم على المنشئات النووية االيرانية            
وقال ان اي هجوم على ايران يجب ان يصاحبه هجوم وقائي           ".من اقغانستان الى غزة جراء ذلك الهجوم        

انه بدون ضربة مانعة للمراكز المؤيدة اليران مثل حماس         على مؤيدي ايران في لبنان وغزة مشيرا الى         
  .وفصائل غزة وحزب اهللا ستسقط االف الصواريخ على المدن االسرائيلية

  3/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  راسية للطلبة الفلسطينييندسريالنكا تقدم منحا  .67
بة الفلسطينيين هذا العام في مجال      قدمت جمهورية سريالنكا عددا من المنح الدراسية للطل       :  وفا – كولمبو

وقالت سفارة فلسطين لدى سريالنكا في بيان        .دراسة البكالوريوس في الهندسة والعلوم واآلداب وغيرها      
  .صحفي اليوم األربعاء، إنه تم اختيار عدد من الطلبة عبر وزارة التعليم العالي في رام اهللا

تم قبولهم لدراسة البكالوريوس فـي الهندسـة بجامعـة          ووصل اليوم عدد من الطلبة الفلسطينيين الذين        
موراتوا السريالنكية، التي تعتبر من أفضل الجامعات في جمهورية سريالنكا، حيث سـتقوم الحكومـة               
السريالنكية بموجب تلك المنح بتغطية إقامة الطلبة بالجامعة مع إعفاء من الرسوم الجامعية وتقديم مبلـغ                

زم من متطلبات، باإلضافة إلى مبلغ بسيط يعطى لكل طالب لمرة واحدة عند             شهري للطالب لتغطية ما يل    
  .وصوله ومباشرته الدراسة بالجامعة

في سياق آخر، فقد أصدرت لجنة الصداقة والتضامن السريالنكية مع شعبنا الفلـسطيني بيانـا لمناسـبة                 
دتها وابتهاجها الـشديدين    حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لدى اليونسكو، عبرت فيه عن سعا           

  .بهذا اإلنجاز الذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية في تاريخ القضية الفلسطينية
  2/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  مخاوف من خطف مزيد من الجنود" إسرائيل"صفقتا التبادل مع حماس ومصر تثيران في  .68

، وتحديداً في هذا »حماس«يد العسكري المفاجئ بين إسرائيل والتصع:  أمال شحادة-القدس المحتلة 
الوقت الذي يسبق المرحلة الثانية من صفقة األسرى، مع التهديد بخطف المزيد من الجنود اإلسرائيليين 
لتحرير األسرى، ومع الدعوات اإلسرائيلية لالنتقام من قادة التنظيمات الفلسطينية، هذا التصعيد أحدث 

 إسرائيل كانت صفقة الجندي شاليت عنوانه المركزي إلى حد اعتبر معه مسؤولون في انقساماً في
إسرائيل أنه ناجم عن الصفقة التي أفقدت إسرائيل قوة ردعها، وقد ساند مثل هذه المواقف مسؤولون 

  .أمنيون وعسكريون سابقون
» حماس«دل األسرى مع وكان الموقف الصريح للرئيس السابق للشاباك، يوفال ديسكن، ضد صفقتي تبا

ومصر وتوقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من عمليات االختطاف، مغذياً مواقف اليمين اإلسرائيلي 
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الذي يخوض معركة سياسية وشعبية وقضائية وقانونية ضد هذه الصفقات، بعد أن ألغت حكومة بنيامين 
عن أسرى ممن تشملهم إسرائيل في قائمة نتانياهو معايير اإلفراج عن أسرى وصادقت على اإلفراج 

  .»الملطخة أيديهم بالدماء«
  قوانين جديدة

هذا المصطلح الذي وضعته الحكومات اإلسرائيلية يشجع بحد ذاته على حملة اليمين لكن دعم هذا 
الموقف من قبل شخصية أمنية كبيرة مثل يوفال ديسكن، وهو الذي اعترف بفشله في معرفة مكان أسر 

. شاليت وتحريره بعملية عسكرية، إنما يعزز التوجه الصدامي المتنامي في الحلبة اإلسرائيليةالجندي 
فأصحاب هذه الوجهة يختبئون وراء مواقف كهذه لكي يمرروا قوانين جديدة تمنع صفقات كهذه في 

 سنين طويلة ويطالبون الجيش بأن يربي الجنود على تقبل إمكانية الوقوع في األسر والبقاء فيه. المستقبل
  .كهذه» صفقات مهينة«من دون ممارسة ضغوط على الحكومة لتفادي تنفيذ 

ولكن ديسكين، لم يكتف بهذا الموقف المعارض للصفقة، فقد تحدث بالتفصيل عن أبعادها السياسية معتبراً 
ني من في الوقت الذي بدا أنها تفقد مواقعها في سورية وإيران وتعا» حماس«أنها منحت القوة لحركة 

وأن الصفقة أضعفت في الوقت نفسه قوة السلطة الفلسطينية ورئيسها . أزمة شديدة وخالفات داخلية
ولذلك، فقد طالب بمنح السلطة الفلسطينية تعويضاً مناسباً، . محمود عباس والتيار المعتدل الذي يمثله

لسعي الجاد إلى ليس في إطالق سراح مزيد من األسرى، كما تطالب مصر ودول أوروبية، بل با
فهو يرى أن . مفاوضات سالم حقيقية معمقة تفضي إلى اتفاق تسوية دائمة للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

  .استمرار الوضع الحالي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح اإلسرائيلية االستراتيجية
ه إلى أن قوى في اليمين تحاول وقد اتخذ رئيس الموساد األسبق أفرايم هليفي موقفاً مشابهاً، وهو الذي تنب
وهو أيضاً الذي بنى . »حماس«الخروج من مأزق الحكومة بواسطة دفع الجيش إلى حرب انتقامية ضد 

رصيده السياسي واألمني وثروته المالية من خالل المحاضرات التي طاف بها العالم الغربي كله، والكتب 
ال مفاوضات مع «: ، مركزاً على نظريةالتي طبعت بأكثر من عشر لغات وبعشرات ألوف النسخ

، هذا الرجل »اإلرهابيين الذين يخطفون وال تنازل عن مبدأ واحد مقابل واحد في صفقات تبادل األسرى
اليمين اإلسرائيلي يطالب اليوم باتخاذ إجراءات انتقامية ضد . هو نفسه تراجع عن ما قاله في أول امتحان

وما يقترحونه هو الحرب أو . هدف ردعهما عن اختطاف الجنودأوال وكذلك ضد حزب اهللا، ب» حماس«
ويرى بعضهم أن على الحكومة أن تضع أمام الجيش . تنفيذ سلسلة اغتياالت تؤدي إلى تصفية قيادتيهما

  .في قطاع غزة» حماس«مهمة إسقاط حكم 
ائجها غير مضمونة، لكن هليفي يحذر من ذلك ويقول إن حرباً كهذه قد تقود إسرائيل إلى معركة دامية نت

إذا حدثت عملية رصاص مصبوب أخرى، فستكون كلفتها أكبر من أن تحتمل، وسيكون «: ويتابع
وعليه فإن األفضل إلسرائيل التوصل إلى هدنة في الجنوب . إنجازها في أحسن الحاالت قصير األمد

حماس التي يصفها بـ فهليفي يرى أن في ذلك مصلحة ل. »تكون مدخالً لتغيير سياسة شاملة إزاء غزة
، ومصلحة للقيادة المصرية الحالية، ويجب أن تكون الهدنة مصلحة »الضعيفة بعد أن تركتها إيران«

  .حقيقية إلسرائيل
: ويضيف. »ميدان القتال في الساحات السياسية«هليفي يؤكد أن من حق بالده حماية نفسها ممن أسماه 

وتوجد تناقضات .  من النتائج المطلوبة لضمان نصرناالوسائل التي نملكها لم تفض إلى أدنى قدر«
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ومن نتيجة ذلك أننا نصوغ طرق عمل ال تستطيع أن تؤدي . داخلية صارخة بين تقديرات الوضع عندنا
  .»بنا إلى أي هدف

وينتقد هليفي سياسة الحكومة اإلسرائيلية وتحليلها للمجريات السياسية في المنطقة ويرى أن تقدير 
في وضع ال يكون « إمكان استمرار التحالف بين حماس وفتح هو تقدير خاطئ ويقول إسرائيل بعدم

التفريق فيه بين فتح وحماس واقعياً فان االختيار أمام إسرائيل هو بين محاولة إجراء محادثة سياسية مع 
  .»الفلسطينيين كما هم، وبين أن نقرر عدم التفاوض معهم

  األخوان المصريين مجدداً
رى يرى هليفي أن افتراض إسرائيل بأن القيادة العسكرية المصرية الحالية ستدير ظهرها ومن جهة أخ

لإلخوان المسلمين وستخوض معهم معركة مكشوفة حاسمة وتتصدى لحليفتهم حماس، هو افتراض 
ويؤكد أن على إسرائيل أن تقرر، إذا كانت مصلحتها العليا في إقامة معاهدة السالم مع مصر . خاطئ

وإذا . فعالة، العودة إلى سياسة جديدة مع حماس وأن تكثف جهودها لترتيب عالقاتها مع مصربصورة 
اقتصرت الحكومة في محادثاتها مع مصر على احتواء التوتر الحالي من غير التطرق إلى القضايا 

  .»األساسية فإن الجولة التالية قريبة جداً
ماً بعد يوم، لكن المسؤولين جميعاً مقتنعون بأن خطف الخالفات اإلسرائيلية حول هذا الموضوع تتفاقم يو

ومهما حاول . الجنود لن يتوقف، بل سيستمر وسيتخذ أشكاالً أكثر حدة بعد صفقتي شاليت وغرابل
المسؤولون طمأنة المواطنين وحثهم على الثقة بقدرات الجيش وأجهزة األمن في منع تنفيذ وتكرار 

يش بيني غانتس، إال أن اإلسرائيليين ال يطمئنون، خصوصاً في االختطاف، كما قال رئيس أركان الج
  .ظل إصرار الفلسطينيين على اإلفراج عن جميع األسرى

ومن هذا المنطلق يتعزز الخوف اإلسرائيلي من أن تكون صفقات األسرى مشجعة لعمليات اختطاف 
طقة الشرق األوسط كلها ظاهرة حتى أن النائب اليميني ارييه الداد عبر عن قلقه من أن تسود من. جديدة

وبحسب الداد فان صفقتي األسرى انعشتا في الشرق . تشجع على اختطاف إسرائيليين، مدنيين وجنوداً
  .األوسط قناعة أن إسرائيل تعطي وال تأخذ

والداد كغيره من المتطرفين، ال يتوانى عن طلب توجيه ضربات استباقية ألية عملية اختطاف وذلك عبر 
، ال بل حتى األسرى الذين شملتهم المرحلة األولى من صفقة شاليت وتم نفيهم »حماس«قيادة استهداف 
وكان هناك أيضاً من طالب بتصفية األسرى المحررين، خصوصاً أولئك الذين وصلوا إلى . إلى غزة

  .بيوتهم في الضفة الغربية
  الهزيمة

فوصفه .  ليبرمان، ضد الرئيس عباسزادت قوة هذه الدعاوى تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي،
ودعاه إلى االستقالة من منصبه ليفتح طريق التسوية، مدعياً أنه بغيابه سوف . بالعقبة الكأداء أمام السالم
ما اضطر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إلى الخروج عن تقليد مسايرة . تستأنف عملية السالم

الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس حكومته، «وقال بيريز إن . الحكومة، وانتقد بحدة تصريحات ليبرمان
سالم فياض، هما قائدان جديان يتوقان إلى السالم ويعمالن على منع العنف والتطرف في منطقتنا ويجب 
على حكومة إسرائيل أن تستأنف المفاوضات معهما للتوصل إلى اتفاق سالم كامل يضع حداً للصراع 

وقد اعتبر هجوم ليبرمان على عباس بمثابة اعتراف بالسياسة . »ل والمريراإلسرائيلي الفلسطيني الطوي
 jpg.اإلسرائيلية الرسمية المثابرة، ضد التيار المعتدل في السلطة الفلسطينية، واستكماالً جلعاد شاليت
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وقال شيكو منشيه، المراسل السياسي للقناة العاشرة، وهي قناة تلفزيون تجارية . للهجوم على عباس
 -تقلة، إنه سمع من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين تقديرات تقول إن هدف حكومة نتانياهومس

إطالق رصاصة الموت السياسي على الرئيس الفلسطيني، انتقاماً منه ألنه «ليبرمان من صفقة شاليت هو 
  .»توجه إلى األمم المتحدة

تبرون حماس أفضل وأسهل من أبو مازن، وأضاف إنه لم يعد سراً في إسرائيل إن هناك كثيرين يع
حماس هي قيادة واضحة، على عكس أبو مازن «: وفسر ذلك بقوله. خصوصاً بعد صــفقة شاليت

حماس متطرفة ومنبوذة في العالم، كل إجراء إسرائيلي ضدها يحظى بموافقة . الضبابي المفاجئ دائماً
ولذلك . رعية الدولية ويحظى بتأييد كبير في العالمبينما أبو مازن يعتبر خطيراً، ألنه يحظى بالش. دولية

  .فإن إسرائيل ال تستطيع االقتراب إليه أو المساس به
  3/11/2011الحياة، لندن، 

   
  القدس بين اإلنفاق واألنفاق .69

  ديمة طارق طهبوب.د
لجهاد بالمال في جميع مواضع ذكر الجهاد في القرآن الكريم قُرن الجهاد بالنفس مع الجهاد بالمال، وقُدم ا

في بعض المواطن، وتذكّرنا السيرة كيف أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ضمن الجنة لعثمان بن عفان 
والجهاد بالمال هو جهاد . رضي اهللا عنه بعد أن جهز جيش تبوك، عندما كان المسلمون في عسرة وفاقة

من جهز "هللا بابا لألجر بإعداد العدة القاعدين الذين ال يستطيعون الخروج والقتال، فكان أن فتح لهم ا
، ولرفع الحرج والحجة عنهم، وبذا تقوم األمة بقاعديها ومجاهديها بإقامة "غازيا في سبيل اهللا فقد غزا

  .الفريضة األعظم في اإلسالم كل بحسب طاقته واستطاعته
أوهنت عزائمهم وأشغلتهم وفي وقتنا الحالي، الذي سلبت فيه األنظمة العربية قدرة شعوبها على الجهاد و

بدنياهم واستخدمت الجيوش في ترويعهم وتصالحت بالمقابل مع عدوهم، يغدو الجهاد بالمال أعظم أثرا 
  .في تمكين قلة مؤمنة توفّرت لها السبل والقدرة ألداء هذه الفريضة الغائبة نيابة عن األمة

المدائن وبوابة السماء، التي تواجه عملية والحاجة إلى الجهاد بالمال اآلن في أوجها في القدس، زهرة 
تهويد منظّمة ومبرمجة، ينفق عليها ما يوازي ميزانية دول مجتمعة، وعملية التهويد ال تقتصر على 

فقط والتدخّل والتضييق على " إسرائيل"اإلجراءات السياسية بإعالن القدس عاصمة موحدة وأبدية ل
تقديرات لمؤسسة القدس الدولية تبين أن حكومة المحتل تنفق ما وفي آخر . األوقاف اإلسالمية في القدس

 مليون لتهويد حي 15 مليون على القدس، وأقل جمعية صهيونية تنفق ما يعادل 19مجموعه مليار و
سلوان، وهذه المبالغ تتوزع على قطاعات مختلفة لصبغ المدينة المقدسة بالطابع اليهودي، ففي مجال 

 مليون دوالر لتضمن وجود معلم يهودي في 15كنيس الخراب بتكلفة بلغت " رائيلإس"األبنية أقامت 
 مليون دوالر، 7صور القدس بجانب المعلمين اإلسالمي والمسيحي، وأقامت كنيس قدس األقداس بتكلفة 

وكذلك كلّف كنيس خيمة إسحاق، أما في قطاع الفنون والثقافة والتأريخ فقد أقامت المتاحف في كل 
 مليون 20 القدس تقريبا، ومن هذه المتاحف متحف ايش هتوراة مقابل حائط البراق بتكلفة قدرها مناطق

في قرية المالحة فقد تمت " إسرائيل" منها الممثل األمريكي مايكل دوغالس، أما متحف 7دوالر، دفع 
 15أكثر من  وكلّف 2006 مليون دوالر، ومتحف قافلة األجيال الذي افتتح عام 100توسعته بمبلغ 

مليون، ومتحف التسامح الذي تم المصادقة على مخططاته ليبنى فوق أرض مقبرة مأمن اهللا االسالمية 
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 مليون، 250 دونم وتكلفة تقدر ب 45، بمساحة !التي تم مصادرتها وتجريف مقابرها، ونعم التسامح هذا
ليون دوالر، وهذا الحرص  م80 في حي اللطرون الذي كلّف mini Israelومتحف اسرائيل المصغرة 

المسعور على اصطناع التاريخ، بالرغم من أن عالم اآلثار في جامعة تل أبيب إسرائيل فلنكشتاين، 
المعروف بأبي اآلثار، صرح أن ال صلة لليهود بالقدس وأن كل حمالت التنقيب المستمرة لم تستطع 

، يهدف إلى التأثير في األجيال الناشئة إيجاد أثر يربط اليهود بالقدس كما تزعم القصص التوراتية
باإلضافة إلى ترسيخ الوجود اليهودي في المدينة وبالذات في أذهان السياح األجانب، حيث وضعت 

  .السلطات كذلك اسما عبريا لكل الشوارع بدل العربية
ات العربية والصورة المقابلة لإلنفاق العربي الشعبي والرسمي في منتهى البؤس، حيث ال تزيد المساهم

  . مليون دوالر في العام بحسب تقديرات مؤسسة القدس40الداعمة للقدس عن 
 38أما األنفاق فالمسجد األقصى شبه مفرغ من تحته، تمسكه رحمة اهللا، فتحت المسجد مدينة كاملة و

لليهود  فيه حفريات نشطة وقيد التتفيذ، كما سمح الحاخامات 15 منها مكتمل ومفتوح للزوار، و13نفقا، 
بدخول المسجد األقصى وبأداء الصالة فيه وأصدروا فتاوى جديدة بهذا الخصوص، وكانوا يمنعونهم قبل 
ذلك، واآلن يطالبون بتقديم القرابين، وحددت سلطات االحتالل أوقاتا لصالة المسلمين وأخرى لليهود، 

 في رمضان، كما وفّرت وبهذا منع المسلمون من الصالة متى يريدون، وقلل هذا أعداد المعتكفين
 أشهر 6الشرطة حماية لالقتحامات وال يمكن للمسلمين الوقوف في وجههم، وأي معترض يعاقب باإلبعاد 
 في 48ويمنع من دخول المسجد، وضيقت على مشروع مصاطب العلم وعلى تواجد ورباط فلسطينيي 

  .المسجد
 60د إلى محاولة تهويد اإلنسان، حيث يدرس والتهويد ال يقتصر على األرض والمباني والحجارة بل يمت

 في المئة من 40في المئة من الطالب المقدسيين في مدارس تابعة لالحتالل، إذ تعتمد المدارس بنسبة 
ميزانيتها على سلطة االحتالل لعدم وجود مصادر دعم أخرى، وبالمقابل يدعم االحتالل كل طالب بمبلغ 

از من وزارة المعارف االسرئيلية، والذي أزيل منه كل ما تقول  شيكل مقابل تدريس المنهج المج700
  !أنّه يشجع العداء ضدها" إسرائيل"

محلّق هو التشدق العربي الرسمي في التمسك بالقدس على شاشات التلفزة، وبائس هو الحال وراء 
سطيني بالقدس الكواليس من كثرة التفريط والتي كشفت آخر حلقاته الجزيرة، حيث فرط المفاوض الفل

ولكن يبقى األمل بعد اهللا بشعوب الربيع العربي "! الحلول الخالّقة"وأعطى لليهود فوق ما يتمنّون بدعوى 
التي تسارع بعد االنتهاء من مصائبها الداخلية باإلعالن أن القدس هي الموعد القادم وحلم المستقبل، 

آتية بإذن اهللا، ولعلّهم ال يتأخّرون حتى تبقى ولآلن جمعت القدس في رصيد قوتها ثالثة شعوب والبقية 
  .القدس ربيعنا الدائم حتى وإن حل الخريف

  3/11/2011السبيل، عمان، 
  

  حقيقة التلويح بحل السلطة .70
  فايز رشيد. د

في ظل انتصار اليونسكو للشعب الفلسطيني بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية فيها، وما من شك 
يجري الحديث حالياً عن رغبة الرئيس عباس ... مكن البناء عليه، من زاوية اخرى بأنه انتصار كبير ي

، هذا ما ذكره محمود عباس في االجتماع الثوري 'سلطة بال سلطة'بحل السلطة الفلسطينية باعتبارها 
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، 'ال نقبل بسلطة دون سلطة': لحركة فتح الذي جرى مؤخراً عقده في رام اهللا، وأضاف عباس قائالً
وسبق لي أن قلت هذا الكالم للرئيس أوباما، هناك ثالثة قضايا : أين نحن ذاهبون؟ مستطردا..ساءل وت

  :للبحث
هي أن السلطة :هي بيانات الرباعية، والقضية الثالثة: الذهاب إلى الجمعية العامة، والقضية الثانية: األولى

المكتب السياسي لحركة حماس خالد أيضاً أكد عباس أن هذه القضايا سيبحثها مع رئيس . 'ليست سلطة
من جانب ثان ووفقاً لما ذكره صائب عريقات وأكدته صحيفتا . مشعل في لقائهما المنتظر في القاهرة

أن السلطة الفلسطينية أبلغت دوالً في العالم بما فيها إسرائيل والواليات : معاريف وهآرتس اإلسرائيليتين
' نقل الصالحيات إلى االحتالل'يناير القادم، في إطار ما تسميه /ولالمتحدة، نيتها حل نفسها في كانون األ

ضمن خطة متدرجة في نقل هذه الصالحيات، بحيث تبدأ بالصالحيات المدنية كالصحة والتعليم، وتأجيل 
  .الصالحيات األمنية إلى وقت الحق

سلطة منذ سنوات طويلة، فكاتب هذه السطور دعا إلى حل ال, بدايةً، نتمنى لو كانت هذه المسألة صحيحة
فحقيقة األمر أن هذه السلطة ليست سلطة، بل تريدها إسرائيل كوكيلة عنها في ممارسة اإلشراف الحياتي 
على الفلسطينيين في المناطق المحتلة، دون امتالكها ألية مظاهر سيادية، تريدها كممثل عنها في حفظ 

أن :  خاضعة لإلمالءات اإلسرائيلية، وحقيقة األمراألمن ومنع القيام بأية عمليات ضدها، تريدها سلطة
السلطة منذ بدايات تشكيلها مثّلت هذه المهمات الثالث، بمعنى أنها في نهاية المطاف ليست غير حكم 

األمر الطبيعي والحالة هذه أن تقوم السلطة بحل نفسها إذا كانت تحترم . ذاتي هزيل في المناطق المحتلة
لكن لألسف ليست هذه المرة األولى التي يتحدث فيها عباس عن حل السلطة هذا ذاتها وتحترم شعبها، و

 28الجمعة (أوالً، وثانياً ال نفهم الخطابات عن حل السلطة في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة هآرتس 
ائل لقد قامت إسرائيل خالل األيام القليلة الماضية بنقل وس': خبرا قالت فيه) أكتوبر الحالي/تشرين االول

نقل الوسائل : وأضافت... لتفريق المظاهرات الى رام اهللا وذلك ألول مرة منذ إقامة السلطة الفلسطينية
قنابل الغاز : جاء تلبية لطلب من الجانب الفلسطيني لالستعداد لمواجهة تظاهرات حاشدة، وتشمل الوسائل

، كذلك ال نفهم النية لحل 'غازالمسيل للدموع، وطلقات مطاطية، وقنابل صوتية، وأقنعة واقية من ال
: االحرى بالرئيس عباس.السلطة في الوقت الذي ما زال فيه التنسيق األمني قائماً بينها وبين إسرائيل

  .الغاء اتفاقيات أوسلو المدمرة ومن ثم، حل السلطة
كثر طرحت إن هناك تناقضاً في الطرح الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، فمنذ أسبوع ال أ: من جهة ثانية

، وهو ما يعني 2012السلطة اقتراحات على حماس تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 
معروف . تجديد صالحيات السلطة ورئيسها المنتخب والمجلس التشريعي أيضاً والمجالس البلدية: تحديداً

 ألفاً من عناصر 50 ألفاً إضـــــافة إلى 250أيضاً أن عدد موظفي السلطة يصـــــل إلى 
األمن في كل األذرع، من الطبيـــــعي والحالة هذه أن يجري التساؤل عن مصير هؤالء؟ ثم 

تكونت شرائح طبقية اغتنت كثيراً بوجودها وهناك شريحة من : وعلى مدى السنوات منذ إنشاء السلطة
ليسوا خارج إطار السلطة، السماسرة، وكل هؤالء معنيون بوجود السلطة واستمرار بقائها، وهـــؤالء 

بل هم من مؤسسيها وممن يحتلون المراكز األولى والصفوف القيادية فيها، ومن الطبيعي أن يعمل هؤالء 
على استمرار بقاء السلطة وليس حلها، هذه الشرائح شكلت مؤسسات اقتصادية وطبقة من رجال األعمال 

منية متنفذة بفعل امبراطورياتها بالضرورة، صوحبت بمواقع اجتماعية وسياسية وعسكرية أ
  .الكمبرادورية
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ال نفهم جدية الحديث عن حل السلطة، في ظل تهميش منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسساتها، 
ف، لذلك انصبت كل جهودهم على تقوية مؤسساتها .ت.فالقائمون على السلطة ارتأوا فيها بديالً عن م

هم جدية الحديث عن حل السلطة في الوقت الذي تعاني فيه كذلك ال نف. على حساب منظمة التحرير
الساحة الفلسطينية من االنقسام وعدم وجود أدنى األشكال من الوحدة الوطنية الفلسطينية، فمن يريد حل 
السلطة يبدأ بتطبيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ويقوم بإصالح منظمة التحرير بكافة مؤسساتها، ويقطع 

فاوضات مع إسرائيل التي أثبتت عقمها وال جدواها على مدى عقدين من الزمن، ويعيد كل خيوطه مع الم
االعتبار للمقاومة بكافة أشكالها ووسائلها وبخاصة المسلحة منها، وال يقوم باعتقال المقاومين في السجون 

ئيل سياسياً الفلسطينية وال يصادر السالح من أبناء شعبه تحت طائلة المسؤولية، ويقوم بمقاطعة إسرا
واقتصادياً وأمنياً ويعيد القضية إلى اعتبارها العربي معتمداً على الجماهير العربية، بدالً من انتظار 

، وقراراتها التي لن تخرج )باعتبارها إحدى القضايا المطروحة للنقاش حاليا(اجتماعات اللجنة الرباعية 
لطة يعيد القضية الفلسطينية إلى الشرعية من يريد جدياً حل الس. عن محددات السقف األمريكي لها

 فقط، كما يتمسك 67الدولية وكل قرارات األمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن، وال يطرح دولة على حدود 
  .بحق عودة الالجئين أيضاً

من يريد حل السلطة بشكل جدي يلتزم باستراتيجية مرسومة بدقة، ومستندة إلى عوامل عنوانها العودة 
عب وما يقرره من حيث التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة دون المساومة على أي حق إلى الش

منها،ويمارس تكتيكاً سياسياً يخدم هذه االستراتيجية التي يتوجب أن تستند أيضاً إلى المقاومة والمسلحة 
  .منها تحديداً

روط العودة إلى طرح قيادات السلطة بحلها، ليس جدياً، وال يخرج عن دائرة التلويح بتحسين ش
المفاوضات ليس إالّ، وبخاصة أن حل السلطة يلقى معارضة شديدة من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل 

  .'سلطة بال سلطة'والدول الغربية، وهي معنية كلها بوجود 
ة القيادة الجديد: عليه بطرح البديل الالزم في حالة الحل وهو: أن من يريد جدياً حل السلطة: يبقى القول

  .للشعب الفلسطيني من خالل الحوار والتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية بال استثناء وبموافقتها أيضا
. هو محاولة للضغط من أجل استئناف الواليات المتحدة لمساعداتها المالية للسلطة: التهديد بحل السلطة

  .هذا التهديد ليس أكثر من زوبعة في فنجان
  3/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  »الجنسيات«عن الرئيس وحماس و .71

  عريب الرنتاوي
جل ما كنّا نتطلع إليه، نحن الذين انشغلنا بملف العالقة بين األردن وحماس، لم يتعد الفقرة الثانية من 
تصريح رئيس الوزراء التي قال فيها، إن األردن سيقيم عالقات متوازنة مع مختلف األطراف 

، 1999ا مراجعة الحقبة السابقة، ولم ننتظر تصريحاً يقول إن ما حصل في لم تخطر ببالن...الفلسطينية
المهم أن رئيس الوزراء طرح المسألة على اتساعها، وتناول المسألة بلغة ...كان خطًأ سياسياً ودستورياً

الماضي والحاضر والمستقبل، سواء عبر في ذلك عن إجماع الدولة بمختلف مؤسسات صنع القرار فيها، 
  .ذهب بعيداً في االجتهاد الشخصيأو 
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، لم نتحدث يوما بزيادة حرف واحد عما قاله الدكتور عون "سحب الجنسيات"وفي مسألة 
أن ينام المرؤ أردنياً، ويستفيق صبيحة اليوم فإذا به " من المعيب"جل ما قلناه وقاله، إن ...الخصاونة

  .لك قيل فينا ما لم يقله مالك في الخمرومع ذ...يبيت المرؤ مواطناً ويستيقظ شقيقاً"...مقيما"
نريد أن نرى عالقات ...على أية حال، ليست هذه الكلمات، سوى مقدمة لما نريد أن نراه في المستقبل

نحن ... فلسطينية، في بعديها الداخلي والخارجي، من أفضل ما يكون، ومن أعمق ما يكون–أردنية 
 باالعتذار من الرئيس السوري بشار األسد، نريد لهاتين ،"صفيحتي الفالق الزلزالي"الذين نجلس على 

 –الصفيحتين أن تلتحما معاً، فتشكالن سوية، وحدة وطنية نموذجية في البعد الداخلي، وحلفاً أردنيا 
" مؤامرات تصفية قضية فلسطين"و" الفوضى الخالقة"فلسطينياً منيعاً، في البعد الخارجي، لمواجهة رياح 

  .من األردن" األردنإسقاط "ومحاوالت 
ال بد من تصحيح المظالم ورد الحقوق إلى ...ولكي يكون ذلك ممكناً، ال بد من اتباع القول بالفعل

ثمة أسر ...ثمة مئات األسر، التي استفاقت فلم تجد لنفسها موطئ قدم قانوني في البالد...أصحابها
  ....م يكونوا يوماً إال في القارب ذاته، مع أن أفرادها ل"ووضعيتين قانونيتين" "هويتين"انشطرت إلى 

نريد من دولة الرئيس، عون الخصاونة وهو الرجل ذو الخلفية الحقوقية، أن يشكل لجنة فاعلة، لتلقي 
نريد من ...نريد من دولته أن ينصف من ظلموا من قبل موظفين صغارا ...الشكاوى وتصويب األوضاع

 ولديه من بين فريقه أشخاص نثق بنزاهتهم وصدقية دولته توفير ممر أخضر سريع، لكل ذي مظلمة،
  .مواقفهم وحصافة رأيهم

أما فيما خص العالقة مع حماس، فأحسب أن الدولة األردنية، ال رئيس الوزراء وحده، قد وصلت إلى 
فال تستطيع أية جهة، ، أن تدعي بأنها تقيم ...االستنتاج المطلوب والصحيح حول مستقبل هذه العالقة

ال يستطيع أي طرف أن يلعب ...لعالقات مع الشعب الفلسطيني، وهي تتجاهل نصفه على األقلأفضل ا
ال يستطيع أحد أن ...دوراً مؤثراً في المسألة الفلسطينية، وهو يستعدي طرفاً رئيساً بوزن فتح أو حماس

 متين مع يزعم بأنه قادر على درء المؤامرات والمناورات اإلسرائيلية، من دون أن يتكئ إلى حلف
  .الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، ال الى فريق واحد منهم

، يكاد يدين لحكم اإلخوان المسلمين ونفوذهم "شرق أوسط متغير"ثم، من ذا الذي يستطيع أن يعيش في 
المتزايد، وللسنوات العشر القادمة على األقل، من دون أن يكون على عالقة وطيدة معهم في مختلف 

ومن باب أولى، من ذا الذي يستطيع، رغب أم لم يرغب، في أن يقفز عن حقائق ..".ربيعهم"دول 
الحراك الشعبي ونتائج أية انتخابات نزيهة مقبلة، في األردن وغيره، ويبقى على تنكره لإلخوان 

  .المسلمين، وعدائه لهم
ائت، ينهض كشاهد أمس، قلنا إن حديث األسد عن حربه المستمرة على اإلخوان منذ خمسينيات القرن الف

ما ينطبق على األسد وإخوان سوريا، ينطبق بدرجات متفاوتة، على ...على عدم جدية نواياه اإلصالحية
ومن األفضل أن نبدأ بتفتيح قنوات ....كل األنظمة العربية وجميع الجماعات اإلخوانية الموازية لها
  .ولى بالمعروفالحوار محلياً، ومع األقربين في األردن وفلسطين، الذين هم أ

تصريحات رئيس الوزراء، إن هي امتلكت أقداماً تسير عليها، من شأنها تخفيف الكثير من مظاهر 
الشرطية، ألننا " إن"ونلوذ بـ...االحتقان في العالقات األردنية الفلسطينية في بعديها الداخلي والخارجي

في وجه أي جديد " قاومة والممانعةالم"واألرجح أنها لن تكل من . نعرف أن البعض سيقف ضد توجهاته
، فما قاله لن يمر "للتشمير عن سواعده"ولهذا ندعو الرئيس ...في السياسة األردنية الداخلية والخارجية
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بسهولة، فإن حصل التقدم، سجل له ولنا وللبالد والعباد، وإن أخفق وتعثر، عاد وعدنا خطوات إلى 
 تراجعاً، فما بالك حين يصبح األمر مراوحة أو نكوصاً الوراء، في زمن يعتبر فيه السير البطيء

  !.للخلف؟
  3/11/2011الدستور، عمان، 

  
  واالعتراف فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية.. ال عودة لحماس إلى األردن .72

  صالح القالب
نة، مع تشكيل هذه الحكومة األردنية الجديدة، التي شكلها القاضي في محكمة الهاي الدولية عون الخصاو

ساد انطباع لدى األردنيين، وربما أيضا لدى المراقبين من الخارج، بأن الطالق السياسي بين األردن 
الذي مر عليه نحو اثني عشر عاما في طريقه إلى النهاية وذلك إلى ) حماس(وحركة المقاومة اإلسالمية 

لهذه الحركة برئاسة خالد مشعل حد أن تقديرات األكثر تفاؤال قد ذهبت إلى توقع انتقال المكتب السياسي 
  .1999من دمشق إلى عمان خالل أيام ليستعيد الوضع الذي كان عليه قبل عام 

وسبب هذه التقديرات واالنطباعات أن رئيس الوزراء الجديد عون الخصاونة، الذي جاء إلى الساحة 
وجوده منذ بدايات العقد األردنية بمثابة وافد من عالم آخر بعد غياب استمر أعواما طويلة على أساس 

الماضي في الهاي بهولندا، قد بادر، في محاولة منه للتقرب من جماعة اإلخوان المسلمين المعارضة، 
إلى االنفتاح على حركة حماس واستقبال أحد أعضاء مكتبها السياسي في منزله خالل تشكيل حكومته 

وتلقي اتصال هاتفي من رئيس وزراء الجديدة، وإلى فتح خط ساخن مع خالد مشعل المقيم في دمشق 
  .إسماعيل هنية) المقالة(حكومة غزه 

ولعل ما عزز القناعة لدى من بقوا يسعون لعودة حماس، بمكتبها السياسي وبتنظيمها، السري والعلني، 
إلى الساحة األردنية ومن بينهم، باإلضافة إلى الحركة اإلسالمية، رؤساء وزارات سابقون وأحد مديري 

برات السابقين، أن المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، الذي يعتبر األكثر المخا
تشددا واألكثر رفضا في هذه الجماعة، قد قال، بينما كان الجدل محتدما حول زيارة مرتقبة كان 

طالب بأن نحن ن«: المفترض أن يقوم بها خالد مشعل إلى عمان، في حديث إلحدى الصحف األردنية
يكون لحماس وجودها على الساحة األردنية كما هو الحال بالنسبة لفتح ومنظمة التحرير، فهي منظمة 

  .»فلسطينية
وحماس أولى بحرية العمل على الساحة األردنية من فتح ومنظمة : وأضاف في هيئة تهديد مبطن

ديل، يعطيها األولوية ليكون لها التحرير، نظرا ألن برنامجها المقاوم في غزة وألن رفضها للوطن الب
وبمعنى .. وجودها المعلن والرسمي في األردن، وألن هناك متغيرات دولية وعربية وإقليمية كثيرة جدا

أن الذي ال يتغير في ضوء هذه المتغيرات ال بد أن يتغير، وفي الحقيقة أنه ال يمكن أن نبقى نتعامل مع 
إن هذه هي سنة الربيع العربي، ولقد غيرت هذه السنة . لماضياألمور كما كنا نتعامل معها في العام ا
  !!»كل شيء في العالم وفي هذه المنطقة

إزاء هذا، فقد جاء رد الحكومة األردنية على تصريحات همام سعيد عاجال وحاسما وواضحا؛ إذ قالت 
نتمنى أن ال يفهم إننا ننظر لحماس باحترام وأهمية كفصيل فلسطيني كبير، و«: على لسان أحد وزرائها

هذا على أنه على حساب عالقاتنا بالسلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر مثل أي عالقات بين دولتين، 
وأما العالقة الطبيعية مع حركة المقاومة اإلسالمية، فإنها تعني أن يزور مسؤولو هذه الحركة األردن 
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مكتب أو مركز في عمان، فإن هذه مسألة غير وأن يلتقوا بمسؤولين أردنيين، لكن فكرة أن يكون لها 
ومع أن هذا المسؤول األردني المشار إليه قد أكد على أن فكرة انتقال . »مطروحة في الفترة الحالية

المكتب السياسي لحركة حماس من دمشق إلى عمان غير مطروحة أيضا من قبل هذه الحركة، فإن ما 
ن المسلمين في تصريحاته الصحافية المشار إليها آنفا يؤكد أن قاله في هذا المجال المراقب العام لإلخوا

هناك مشكلة جدية باتت تواجه حركة المقاومة اإلسالمية، والحركة اإلسالمية بصورة عامة، بسبب بقاء 
خالد مشعل ومكتبه السياسي في دمشق، خاصة وقد تطورت األمور في سوريا على هذا النحو وأصبح 

الرئيس السوري من ضيوفه الفلسطينيين أن يساهموا بدور عملي في مواجهة هناك احتمال بأن يطلب 
هذه االنتفاضة الشعبية السورية المتصاعدة على غرار ما بقي يفعله حزب اهللا اللبناني وما بقي يفعله 

  .الماضي وحتى اآلن) آذار(التابع لحراس الثورة اإليرانية منذ مارس » فيلق القدس«
عل، الذي ال يزال وفيا لعالقاته وعالقات مكتبه السياسي بإيران التي تعود إلى وحقيقة، فإن خالد مش

إخوان «ومن قبل » إخوان األردن«بدايات ثمانينات القرن الماضي، بات يتعرض لضغط فعلي من قبل 
والتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين، وأيضا من قبل الرأي العام الفلسطيني الذي ال يجد مبررا » مصر

في االنتفاضة الشعبية » إخوان سوريا«قاء المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق بينما يشارك لب
السورية التي دخلت شهرها الثامن مشاركة رئيسية ويتعرضون لكل ما يتعرض له الشعب السوري 

  .واألطراف األخرى المنضوية في إطار هذه االنتفاضة الشعبية
اظ له ولمكتبه السياسي بموطئ قدم في دمشق حتى اللحظة األخيرة والواضح أن خالد مشعل يريد االحتف

لتبقى الطرق بينه وبين طهران سالكة وآمنة ولتبقى حركة حماس بالنسبة لمرشد الثورة اإليرانية علي 
خامنئي أحد أضالع المثلث االستراتيجي الذي كان تحدث عنه قبل فترة، والذي يضم، باإلضافة إلى هذه 

ن سوريا بشار األسد، وحزب اهللا اللبناني بزعامة حسن نصر اهللا، وكل هذا مع البحث الحركة، كال م
عن موقع بديل يكون جاهزا في حال حصول مفاجآت في ضوء كل هذه التوترات السورية المتصاعدة 
وفي حال أن يحصل في سوريا ما حصل في ليبيا التي كان حكامها يشعرون بإمكانية تجاوز المستجدات 

  .انت تهددهم على غرار ما يقوله اآلن كبار رموز القيادة السوريةالتي ك
وهنا، فإن االعتقاد الذي يالمس حدود اليقين أن عين خالد مشعل، خالفا لتأكيدات المسؤول األردني 
المشار إليها آنفا، مسلطة على األردن، وأنه ال يحلم فقط؛ بل ويعمل من أجل عودة حماس تنظيميا 

احة األردنية التي يعتبر أن الوجود فيها بالنسبة إليه يساوي الوجود في الضفة الغربية وسياسيا إلى الس
المالصقة للضفة الشرقية والمتداخلة معها جغرافيا وديموغرافيا، وأهم من الوجود في غزة التي يعتقد أن 

 الداخل، وهي خالفات عودته لإلقامة فيها ستكون سببا لتفجر الخالفات المستفحلة بين قيادة الخارج وقيادة
  .غدت مكشوفة ومعروفة

لكن وبغض النظر عما أشار إليه الوزير في الحكومة األردنية الجديدة، فإن المؤكد أن األردن قد يقبل 
بزيارات متقطعة يقوم بها خالد مشعل ويقوم بها بعض أعضاء مكتبه السياسي، لكنه لن يقبل أبدا وعلى 

جودها في الساحة األردنية وفقا لما كان عليه الوضع قبل عام اإلطالق بأن تستعيد حركة حماس و
، فهذه مسألة من رابع المستحيالت، خاصة أن أوضاع المنطقة هي هذه األوضاع المضطربة، 1999

وأن حركة المقاومة اإلسالمية متمسكة بعالقاتها مع إيران المتوترة عالقاتها مع المملكة العربية السعودية 
  .ة اغتيال السفير السعودي في واشنطنعلى خلفية محاول
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وكل هذا باإلضافة إلى أن األردن كدولة ال يقيم عالقات مع أي تنظيم فلسطيني حتى بما في ذلك حركة 
، »الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني«فتح، وأن عالقاته تنحصر في منظمة التحرير الفلسطينية 

  .التي لها سفارة في عمان على غرار باقي الدول العربيةوبالسلطة الوطنية التي هي دولة فلسطين 
، الذين يجمعهم بحركة المقاومة اإلسالمية تداخل تنظيمي معروف هو سبب »إخوان األردن«سيبقى 

اإلشكاالت التنظيمية الداخلية التي بقوا يواجهونها خالل العشرين سنة الماضية، يضغطون على هذه 
مة ستخلفها من أجل إعادة وضع حماس في األردن إلى ما كان عليه الحكومة األردنية وعلى أي حكو

، لكن كل هذا لن يغير في األمر شيئا، ألن المسألة 1999قبل إبعاد مكتبها السياسي عن عمان في عام 
تتعلق بأمن الدولة األردنية، وتتعلق أيضا بعالقات هذا البلد ببعض الدول العربية األساسية، وبالسلطة 

  .منظمة التحرير الفلسطينيةالوطنية و
  3/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  رؤوبين بدهتسور
ان كل ما يجب على .  اذا كان يوجد شخص ما يستطيع ان ينقذ اسرائيل من كارثة فهو قائد سالح الجو

ة ووزير الدفاع أن هجوم سالح اللواء عيدو نحوشتان ان يفعله هو ان يهمس في أذني رئيس الحكوم
تستطيع طائرات السالح في الحقيقة الوصول الى ايران بل . الجو على ايران ال يستطيع تحقيق األهداف

تستطيع القاء قنابل، هذا ما يجب عليه قوله لهما، لكن البرنامج الذري االيراني لن يقضى عليه بعد انتهاء 
وعليه ان يصف لهما خطط الهجوم التي يتدرب عليها .  اشهرالعملية بل سيؤخر في أحسن الحاالت عدة

السالح وان يبين أنه قد خلص الى استنتاج أنه بسبب كثرة األهداف والدفاع الجوي الكثيف وحقيقة ان 
  .بعضها مدفون عميقا تحت االرض، فان االحتماالت منخفضة جدا

، لكن يجب على نحوشتان ان "ح الجوروح سال" هذا التوجه الى مقرري السياسة يخالف في الحقيقة 
لن يكون هذا اظهارا لالستخذاء بل اظهارا لمسؤولية سامية في عهد يتميز فيه . يظهر مسؤولية وطنية

يستطيع هو فقط ان يوقف انطالق القطار في طريقه الى التحطم . اتخاذ القرارات بجنون اجهزة خطير
ر دغان في الحقيقة ان يحذر من قرار متسرع حينما حاول رئيس الموساد التارك مئي. في سماء ايران

، لكنهم في ديوان رئيس الحكومة يعلمون ان دغان "هجوما على ايران هو أغبى شيء سمعته"قال ان 
يفهم في الجواسيس والمغتالين لكن حينما يصل االمر الى عمليات طائرات سالح الجو وطياريه، فانه 

  .يعوزه كل علم وفهم
لجو يتدرب على الهجوم على ايران فانه يمنح بنيامين نتنياهو واهود باراك وهم أنه يمكن  ما ظل سالح ا

وعلى ذلك يجب على قائد سالح الجو ان يتوجه . القضاء على البرنامج الذري االيراني بعمل عسكري
يمكن . الى االثنين وأن يبين أنه ال داعي لالستمرار في النفقة على هذه التدريبات وأن وقفها أحسن

القرار ان يبقى في سرية مطلقة لكن يجب ان يبين لرئيس الحكومة ولوزير الدفاع ان عليهما ان يغيرا 
اتجاه تفكيرهما االستراتيجي بأال تبقى سياسة في مركزها تخطيط لضربة عسكرية بل استعداد لعهد 

  .تصبح فيه ايران ذرية
س الحكومة يؤمن من سويداء قلبه بأن المهمة الملقاة  لن يكون سهال اقناع باراك، ونتنياهو خاصة، ورئي

ان الشأن االيراني يشغله أكثر من اتفاق مع . عليه هي انقاذ شعب اسرائيل أو ربما العالم الحر كله
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ان نتنياهو حينما يسوي . الفلسطينيين، وعالقات بالعالم العربي بل أكثر من عالقاته باالدارة االمريكية
ان والنظام النازي وبين محمود احمدي نجاد وأدولف هتلر فانه يقصد ذلك بكامل بين النظام في طهر

أما باراك في المقابل فقال لي ذات مرة ان ايران الذرية هي خطر في الحقيقة، لكنه  ألغى . الجدية
ة بل ان وزير الدفاع أشار بين فينة واخرى الى قدر. محاوالت التسوية بين هذا الوضع والمانيا النازية

وبرغم ذلك، والعتبارات ربما توجد في مجال الشخصية والحسابات السياسية، ينقل . اسرائيل على الردع
  .باراك الى محيطه رسالة تقول انه قد يؤيد عمال عسكريا في ايران

فمن المعقول ان نفترض ان تُستعمل عليه .  يتبين من كل هذا ان مهمة قائد سالح الجو لن تكون سهلة
وال شك في أن نحوشتان قد دفع لغير صالحه .  ليغير تقديراته وليستمر في التخطيط للهجومضغوط ثقيلة

ويبدو انه لم يوجد قط ضابط في الجيش االسرائيلي في وضع قد تجلب . الى موقف حسم في فترة حرجة
تسامى الى يجب ان نأمل ان ينجح نحوشتان في ان ي. فيه توصيته المهنية على اسرائيل كارثة بهذا القدر
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