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   تعترض سفينتي كسر الحصار وتقتادهما إلى ميناء أشدود البحرية اإلسرائيلية .1

ندية اللتين تقالن  امس السفينتين االيرلندية والكاإلسرائيلية اعترضت البحرية : ا ف ب-القدس المحتلة 
واكدت . ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانوا يحاولون كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة

  .عدم وقوع اي اصابات خالل العملية» فرانس برس«ناطقة باسم الجيش لوكالة 
 السفينتين قبل وقت قصير، صعد ضباط في البحرية االسرائيلية على متن«: وافاد بيان للجيش االسرائيلي

المتجهتين الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض عليه والذي يتوافق مع القانون 
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تصرف جنود البحرية اإلسرائيلية «: وقال إنه سيتم اقتياد السفينتين إلى ميناء أشدود، مضيفاً. »الدولي
ن على متن السفينتين، فضالً عن وفقاً للخطط واتخذوا كل اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة الناشطي

  .وقال الجيش ان حمولة السفينتين قد تفرغان في ميناء اشدود وتنقالن براً الى غزة. »سالمتهم الشخصية
وقبل ساعات، اعلن ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، أن البحرية االسرائيلية اجرت اتصاالت بالسفينتين 

نحو «: وقال منظمو رحلة السفينة االيرلندية في بيان. اطئ غزةالكندية وااليرلندية اثناء توجههما الى شو
، وصلتنا مكالمة هاتفية عاجلة من فينتان الين منسق السفينة )بتوقيت ايرلندا(الساعة الحادية عشرة 

. »االيرلندية ليقول ان هناك سفينتي حرب اسرائيليتين تقتربان بسرعة من السفينتين االيرلندية والكندية
  .» ميالً بحرياً عن شواطئ غزة48الحرية والتحرير ) سفينتا(تبعد «: واضاف

  .قيام البحرية االسرائيلية باالتصال بهم» تويتر«وأكد ناشطون على متن سفينة التحرير عبر موقع 
أعلمت «: من ناحية أخرى، اكد الجيش االسرائيلي في بيان قيام البحرية باالتصال بالسفينتين، وقال

ئيلية السفينتين بأن المنطقة التي تتجهان اليها، سواحل غزة، تخضع للحصار البحري بما البحرية االسرا
نصحت البحرية االسرائيلية السفينتين بالعودة في اي نقطة حتى «: واضاف. »يتوافق مع القانون الدولي

ح ان واوض. »ال يتم كسر الحصار البحري المفروض او االبحار الى ميناء في مصر او ميناء اشدود
  .»الناشطين رفضوا التعاون«

الكندية، والذي يحمل » التحرير«االيرلندية وسفينة » الحرية«وكان األسطول الصغير المؤلف من سفينة 
معدات طبية وعلى متنه ناشطون، انطلق بعد ظهر االربعاء من ميناء فتحية جنوب غرب تركيا، وكان 

  .متوقعاً ان يصل امس الى غزة
 شخصاً، 27المنظمة للعملية في بيان ان على متن المركبين » واج الحرية الى غزةأم«واعلنت منظمة 

  . الف دوالر30من بينهم صحافيون وافراد الطاقم، اضافة الى ادوية تقدر قيمتها بنحو 
وقال المتحدث باسم منظمي رحلة السفينة الكندية دنيس كوسيم في اتصال هاتفي من مونتريال لوكالة 

. السفينتين» تم ارشاد الطاقم بعدم مقاومة البحرية االسرائيلية عندما تحاول اعتراض«: »فرانس برس«
  .»وقع الجميع وثيقة يتعهد فيها عدم المقاومة في حال صعود البحرية الى السفينة«: وأضاف

وقال الناشط االيرلندي فينتان الين مساء اول من امس، إن زوارق حربية اسرائيلية اقتربت الخميس 
  . مسافة ستة اميال من السفينتين وحلقت فوقهما طائرات استطالعحتى

 5/11/2011الحياة، لندن، 
  

  الحصار سينهار بفعل الحركات التضامنية مع شعبنا: هنية .2
أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن المقاومة هي الخيار االستراتيجي لتحرير : غزة

ة في كلمة له عقب صالة الجمعة في مسجد الشاطئ الكبير رحب وقال هني .األرض واسترجاع الحقوق
المقاومة .. ال اعتراف بإسرائيل وال تنازل عن شبر واحد"، 7خاللها بأعضاء قافلة أميال من االبتسامات 

  ".خيار استراتيجي السترجاع األرض والحقوق بإذن اهللا
ات والدول التي اشتملت عليها، مؤكدا أن وعبر عن تقديره للقافلة، وأعضائها، معددا الوفود والشخصي
نقدر : "وتوجه إلى المتضامنين بقوله .هذا الحصار سينهار بفعل هذه الحركة التضامنية مع شعبنا

مشددا على أن فلسطين " ها هي فلسطين كما كانت على مدار التاريخ مجمعة وموحدة لألمة.. وصولكم
  .هي قضية األمة المركزية
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زراء بقاربي التضامن اللذين انطلقا من تركيا، منددا بالقرصنة الصهيونية التي كما رحب رئيس الو
نعبر عن تقديرنا لهاتين السفينتين، هدفهم يتحقق وصلوا أم لم "وقال  .تتأهب لمنعهما من الوصول للقطاع

مطالبا المجتمع الدولي الذي ال يزال يتحدث عن حقوق اإلنسان أن يمنع هذه القرصنة " يصلوا
  .الصهيونية

يدلل على أننا "ورأى أن هذا التضامن من الجو والبحر واألرض مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة 
ورحب رئيس الوزراء بفرقتي  ".نحاصر المحتلين وأن هذه األمة وأحرار العالم يحاصرون االحتالل

دد بمشاركة المتضامنين النشيد اليرموك األردنية، واألقصى الجزائرية اللتين وصلتا مع القافلة، ور
والمصلين العديد من األناشيد الحماسية حيث لفت انتباه المتضامنين حفظه للعديد من األناشيد إلى جانب 

  .جمال الصوت
  4/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تدين القرصنة الصهيونية ضد المتضامنين مع غزة هنيةحكومة .3

" أمواج الحرية"غزة، سيطرة االحتالل الصهيوني على قاربي اعتبرت الحكومة الفلسطينية في : غزة
جريمة جديدة بحق اإلنسانية وانتهاكًا فاضحا لكافة األعراف والقوانين "المتضامنين مع قطاع غزة 

  ".الدولية
" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو في تصريحٍ تلقى 

إن استمرار الحصار واستهداف قوافل المتضامنين يمثل جريمة ) 11-4(ساء الجمعة نسخة منه م
وأشاد النونو بالمتضامنين األجانب  ".صهيونية لن تفلح في كسر عزيمة وإرادة شعبنا في التحرر والعودة

ر عبر البحر  متضامنًا الذين تحدوا الصعاب وتجشموا عناء السف27الذي استقلوا السفينتين والبالغ عددهم 
رغم التهديدات المحيطة بهم من الجيش الصهيوني، للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا المحاصر ولرفع 

  .الظلم عنه
 4/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  مجلس األمن بتبني موقف واضح حيال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيينمنصور يدعو  .4

لسطيني في األمم المتحدة رياض منصور مجلس األمن الى دعا السفير الف:  رندة تقي الدين-كان 
كما . »إصدار موقف واضح لوضع حد ألعمال إسرائيل االستفزازية وغير القانونية ضد الفلسطينيين«

أجرى اجتماعات ثنائية مع رئيس مجلس األمن للشهر الجاري السفير البرتغالي خوسيه كبرال والسفير 
  .عضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمناللبناني في األمم المتحدة وأ

هذه اللقاءات تهدف إلى وضع مجلس األمن أمام مسؤولياته في ما يتعلق بمعاقبة إسرائيل «وأوضح أن 
الشعب الفلسطيني بشكل جماعي على دخولنا كعضو كامل العضوية في يونيسكو من خالل تصعيد 

ينية التي تجمعها إسرائيل كضرائب على البضائع الفلسطينية النشاط االستيطاني وحجز األموال الفلسط
وطالب . »المستوردة عبر الموانئ اإلسرائيلية لألرض الفلسطينية المحتلة والتي تتقاضى أجراً على ذلك

مجلس األمن بتبني موقف واضح حيال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لوقف 
  .»زية وغير القانونية، واإلفراج عن األموال المحتجزة التي هي أموال فلسطينيةهذه األعمال االستفزا«

 5/11/2011الحياة، لندن، 
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   المقاومة الشعبيةأشكالسفن كسر الحصار شكل من : البرغوثيالنائب  .5

فن  قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن س:رام اهللا
  . المقاومة الشعبيةإشكالكسر الحصار عن غزة هي شكل من 

واشار البرغوثي في بيان صحفي امس اننا نعتز بسفن كسر الحصار التي بدال من سفينة واحدة كانت 
ان : واضاف . اسطوال من السفن بمشاركة دولية واسعة من جميع دول العالمأصبحتتتجه الى غزة 

مقاومة الشعبية الفلسطينية مع حركة التضامن الدولية ضد الحصار سفن كسر الحصار تجسد تالحم ال
واوضح ان سفن كسر الحصار تركز األنظار على المأساة التي  المفروض على شعبنا في قطاع غزة

يتسببها الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة وانها تعكس روح التضامن الدولي المتصاعدة لمصلحة 
  .الشعب الفلسطيني

غوثي الى السماح للسفينة الكندية التي انطلقت مع سفينة أخرى أيرلندية من ميناء فتحية التركي ودعا البر
 شعبنا المحاصر إلى ناشطا وصحفيا بالوصول 50في قافلة تحمل اسم أمواج الحرية وعلى متنهما نحو 

  .في القطاع
دى قلق اسرائيل من وقال إن تخريب محرك احدى السفن من قبل اطراف اسرائيلية هو تأكيد على م

النضال الشعبي وحركة التضامن الدولية ال سيما وان معظم السفن التي حاولت الوصول الى غزة كانت 
  .تحمل ادوية ومساعدات انسانية وتقوم بمهمة انسانية بحتة

  5/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ؟"إسرائيل"هل يسلم عباس مفاتيح السلطة الفلسطينية إلى  .6
قبل شهور، كان مجرد التفكير في خيار حل السلطة الفلسطينية ضرباً من :  محمد يونس–اهللا رام 
فالحكومة الفلسطينية تعمل على تطبيق خطة لتحويل مؤسساتها إلى مؤسسات دولة، ومنظمة . الخيال

 والقوى التحرير تتقدم بطلب إلى األمم المتحدة لتحويلها من سلطة إلى دولة عضو في المنظمة الدولية،
تتفق على تشكيل حكومة للسلطة وإجراء انتخابات عامة لمجلسها ) فتح وحماس(المتصارعة على السلطة 

  .التشريعي ورئاستها وإعادة توحيد وبناء أجهزتها األمنية
لكن مع انسداد أفق العملية السلمية وتسارع وتوسع االستيطان على نحو يقوض مشروع حل الدولتين، 

حمود عباس إلى المؤسسات الفلسطينية والعربية بطلب للشروع في درس والتفكير في تقدم الرئيس م
  .، كخيار أخير بعد انتهاء حل الدولتين»تسليم مفاتيح السلطة إلسرائيل«

وأوضح عباس في اللقاءات الخاصة أن انتهاء حل الدولتين يستدعي انتهاء السلطة التي تشكلت بعد اتفاق 
موقت لمدة خمس سنوات تتحول خاللها مؤسساتها إلى دولة مؤسسات وتعمل أوسلو كسلطة حكم ذاتي 

على نقل الفلسطينيين من االحتالل إلى االستقالل، لكن انتهى بها المطاف إلى تقديم الخدمات بدالً من 
  .سلطات االحتالل

سي ويرى أصحاب هذه الدعوة أن حل السلطة سيلقي عبء تقديم الخدمات على سلطة االحتالل، وير
  .أسس حل الدولة الواحدة للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، بعد تقويض حل الدولتين وانهياره

الدكتور محمد اشتية إن السلطة ترتبط بأربعة مفاصل مع » فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
  :إسرائيل هي على النحو اآلتي
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إسرائيل تصدر لنا ما تريده «باتجاه واحد المفصل السياسي وهو مغلق، والمفصل االقتصادي وهو طريق 
، والمفصل األمني حيث تعمل السلطة من أجل الحفاظ على األمن العام وعدم »وتستورد منا ما تريده

الدخول في تشابك غير مدروس مع إسرائيل التي تكون مستقرة من الحالة األمنية لكنها ال تدفع ثمناً 
. »تعطينا إسرائيل كهرباء وتسرق المياه وتبيعنا إياها«ث سياسياً مقابلها، والمفصل الخدماتي حي

لكن سنقوم بإجراءات ال تضرنا بل سنعيد صوغ ... نريد كسر حالة األمر الواقع مع إسرائيل «: وأضاف
  .»هذه العالقة

ى وأثار الرئيس عباس مسألة مستقبل السلطة في لقائه عدداً من قادة العالم، بينهم الرئيس باراك أوباما عل
ونقل عضو اللجنة المركزية . الماضي) سبتمبر(هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول 

هذه السلطة ُأسست عقب اتفاق أوسلو «: الدكتور نبيل شعث عن عباس قوله في اللقاء» فتح«لحركة 
ة تقدم الخدمات لتكون سلطة موقته لمدة خمس سنوات تتحول بعدها إلى دولة، واآلن انتهت إلى سلط
  .»األمنية وغيرها بديالً عن سلطة االحتالل، وهي ال يمكنها أن تواصل القيام بذلك إلى األبد

في الدورة األخيرة لمجلسها الثوري التي عقدت األسبوع الماضي، لجنة منبثقة من » فتح«وشكلت حركة 
ما طلب عباس من اللجنة ك. اللجنة المركزية والمجلس الثوري برئاسة شعث لدرس مستقبل السلطة

التنفيذية لمنظمة التحرير ومن لجنة المتابعة العربية في اجتماعها األخير في الدوحة قبل أيام، درس 
  .مستقبل السلطة

إن هذه المؤسسات الفلسطينية » الحياة«عزام األحمد لـ » فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
هذه سلطة موقتة انتهت «: وأضاف. لسلطة قبل نهاية العاموالعربية ستقدم تصوراتها في شأن مصير ا

 إذ كان من المقرر لها أن تتحول إلى دولة، واستجبنا الطلبات األميركية بإجراء كل 1999مدتها عام 
أنواع المفاوضات مع إسرائيل ولم تنجح، وفي غضون ذلك، تواصل االستيطان حتى بات إمكان إقامة 

فوق كل ذلك، أعادت إسرائيل احتالل مناطق «: وأضاف. » شبه مستحيلدولة فلسطينية متصلة أمراً
، ولم يعد وجود حقيقي للتصنيفات أ، ب، ج، في األراضي الفلسطينية، )المدن الرئيسة(السلطة الفلسطينية 

هل نحن تحت االحتالل، أم نحن سلطة يديرها االحتالل، أم «: وتساءل. »وأصبح كلها تحت االحتالل
قها للتحول إلى دولة، أم نحن أداة في يد االحتالل مثل جيش أنطوان لحد وسعد حداد سلطة في طري

ال يستطيع فلسطيني أن يحفر بئر ماء من دون إذن إسرائيلي، وال «: وأضاف. »السابق في جنوب لبنان؟
يستطيع رجل أمن أن يقوم بعمل ما من دون إذن إسرائيلي، فهل نكذب على أنفسنا ونقول أننا سلطة 

  .»وطنية؟
وارتفعت حدة النقاش في شأن مستقبل السلطة في األوساط المختلفة بعد الموقفين األميركي واإلسرائيلي 

عقب اعترافها بفلسطين عضواً ) يونيسكو(» منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة«المتشددين من 
بحق الفلسطينيين والسلطة، مثل تسريع البناء في المنظمة، وقيام إسرائيل باتخاذ خطوات عقابية وانتقامية 

  .االستيطاني في القدس ووقف التحويالت المالية للسلطة
ويرى مراقبون أن اإلجراءات اإلسرائيلية قد تقود إلى انهيار السلطة، وقال الكاتب هاني المصري لـ 

المنظمات الدولية، وقيام تحدي الجانب الفلسطيني إسرائيل عبر اللجوء إلى األمم المتحدة و«: »الحياة«
وأضاف إن . »إسرائيل بإجراءات وخطوات انتقامية، ربما يؤدي إلى انهيار السلطة في حال استمراره

اإلشارات المتناقضة الصادرة عن «التهديد الفلسطيني بحل السلطة في هذه المرحلة غير جدي بسبب 
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من يريد حل «: ، وقال»حل السلطةالسلطة مثل الدعوة إلى االنتخابات في وقت يجري الحديث عن 
  .»السلطة ال يعد إلجراء انتخابات لها
يؤكدون أن حل السلطة هو أحد الخيارات المطروحة مستقبالً، » فتح«لكن مسؤولين في السلطة وفي 

ويعد خبراء وسياسيون في مؤسسات السلطة دراسات . وربما يكون الخيار األخير بعد فشل حل الدولتين
تداعيات المحتملة لخطوة من هذا النوع، وأوصى بعض هذه الدراسات بتغيير اسم السلطة عن اآلثار وال

، فيما أوصى آخرون بحل األجهزة األمنية باستثناء الشرطة »سلطة مقاومة«وتركيبتها بحيث تكون 
ف وإبقاء المؤسسات الخدماتية مثل الصحة والتعليم والبريد، وثمة من أوصى بإبقاء مؤسسات السلطة ووق

التنسيق األمني واالقتصادي مع إسرائيل، وثمة من يعارض حلها بسبب الخشية من عودة الضباط 
اإلسرائيليين للتحكم في الخدمات المقدمة للفلسطينيين وتغيير النظام التعليمي وممارسة االبتزاز للمواطنين 

  .الذين يحتاجون الخدمات كما كان سائداً قبل إقامة السلطة
والسؤال الكبير بالنسبة إلينا هو سؤال الكرامة الوطنية وليس ... الموضوع جدي «د أن لكن األحمد يؤك

  .»الخدمات، فنحن حركة تحرر وطني وليس حركة خدمات
وقال . »حماس«و» فتح«ودخل موضوع مستقبل السلطة في قلب النقاش الجاري عن المصالحة بين 

كل محور لقاء الرئيس عباس مع رئيس المكتب إلى الحوار بأن الموضوع سيش» فتح«مسؤولون في وفد 
  .خالد مشعل المتوقع الشهر الجاري» حماس«السياسي لحركة 

 مشعل في شأن تطبيق اتفاق المصالحة، خصوصاً االنتخابات -وكان من المقرر أن يتمحور لقاء عباس 
ية المصالحة إلى غير أن التطورات األخيرة دفعت بقض. وتشكيل الحكومة وإعادة بناء منظمة التحرير

  .صدارة األجندة الفلسطينية
ويرى ديبلوماسيون غربيون أن الرئيس عباس يستخدم حل السلطة في هذه المرحلة للضغط على إسرائيل 

وقال ممثل األمم . والواليات المتحدة، لكنه ربما يقدم على هذه الخطوة في حال فقدان الخيارات األخرى
ندما يتحدث الفلسطينيون عن حل السلطة يجب على اإلسرائيليين ع«: المتحدة في القدس روبرت سري

  .»أن يأخذوهم على محمل الجد
 عاماً، وأحد أبناء الجيل المؤسس للثورة 76ويعتقد ديبلوماسيون أن الرئيس عباس البالغ من العمر 

مشيرين إلى أنه الفلسطينية، سيلعب الدور األساسي في حل السلطة في حال فقدانه خيار الدولة المستقلة، 
لن يقبل بانحسار المشروع الوطني في عهده إلى سلطة تحت االحتالل، تقوم بالخدمات، خصوصا 

  .األمنية، لخدمة االحتالل
 5/11/2011الحياة، لندن، 

  
   العربية لكسر حصار غزةالجامعةحماس تدعو  .7

 قطاع غزة ردا على الجامعة العربية إلى كسر الحصار عن" حماس"دعت حركة المقاومة اإلسالمية 
  .القرصنة الصهيونية ضد المتضامنين الدوليين

تعقيبا على قيام البحرية الصهيونية باعتراض القاربين ) 11-4( الحركة في بيان لها اليوم الجمعة توقال
دة اإليرلندي في عرض البحر، إنَّنا في حركة حماس ندين بش" الحرية"الكندي، و" التحرير"التَّضامنيين؛ 

القرصنة الصهيونية ضد المتضامنين الدوليين مع شعبنا الفلسطيني المحاصر، ونعدها جريمة وانتهاكًا 
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فاضحا للقوانين واألعراف الدولية، تستهدف متضامنين أحرارا يحملون مساعدات إنسانية لقطاع غزة 
  .المحاصر ظلما وعدوانًا
وني واستهداف االحتالل لقوافل المتضامنين مع قطاع أن استمرار الحصار الصهي"وأضاف بيان الحركة 

غزة يمثل جريمة صهيونية تضاف إلى سجل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، التي لم ولن تفلح في كسر 
ودعت حركة حماس جامعة الدول العربية إلى كسر الحصار  ".عزيمته وإرادته في التحرر والعودة

حمل مسؤولياتها في وقف الجرائم الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني إلى ت"الجائر، كما دعت األمم المتحدة 
  ".والعمل الفوري على إنهاء الحصار بشكل كامل

  4/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   على أراضيهالحماسأطراف تتوسط مع األردن لطرح إعادة فتح مكاتب : يوسفأحمد  .8
، وجود أطراف تتوسط    "حماس"ة المقاومة اإلسالمية    بين قيادي بارز في حرك     : نادية سعد الدين   -عمان  

مع األردن لطرح فكرة إعادة فتح مكاتب الحركة في األراضي األردنية، وسط أجواء ايجابية تؤشر إلـى           
  .استئناف عالقات طبيعية بين الجانبين

بعـدما  ،  "أطراف وساطة تطرح لدى األردن إعادة فتح المكاتب       "وقال القيادي في حماس أحمد يوسف إن        
، مضيفا  "إذا وجدت الحركة الموافقة والتسهيالت الالزمة، فستقدم على تلك الخطوة         "، و 1999أغلقت عام   

اإلخوان المسلمين في األردن هم األكثر مناسبة لتمهيد الطريق أمـام           "من األراضي المحتلة أن     " الغد"لـ
  ".ذلك األمر
، ولكنـه لـم يـستبعد طـرح         "الخصوصقد يكون من الصعب تقدم حماس بطلب مباشر بهذا          "وأوضح  

  .الموضوع عند الزيارة المرتقبة خالل أيام قليلة لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى األردن
حماس ال تريد أن تشكل عبئاً على أحد، ولكن إذا تم وضع تسهيالت معينة أمام تلك الخطـوة                  "وقال إن   

  ". الحركة واألردنفسيسعدها ذلك، بما يعزز الثقة والتنسيق بين
ـ             ، "اإليجابيـة "من جانبه، وصف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق التصريحات ب

  ".اعترافاً بالخطأ الذي حدث بسبب طرد قيادة حماس"بحيث تتضمن 
تحسن العالقة مـع األردن     "، مؤكداً أن    "هناك توجها لتصحيح الخطأ   "وقدر في تصريح أصدره أمس أن       

صالح الشعبين الفلسطيني األردني، ويسهم في التنـسيق والتعـاون بـشأن القـضايا الـسياسية                يصب ل 
  ".المطروحة، سيما المرتبطة بالصراع العربي الصهيوني

  5/11/2011الغد، عمان، 
  

  "إسرائيل" جديدة تنظر في شكل ومستقبل العالقة مع فلسطينيةإستراتيجية :اشتيه .9
ه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وفريق التفاوض الفلـسطيني          كشف محمد اشتي   : أشرف الهور  -غزة

 ستبدأ القيادة بتنفيذها بعد تاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري، ترتكـز       "أمس عن إستراتيجية فلسطينية   
  .على إعادة صياغة العالقة مع إسرائيل

كل لجنة من منظمة التحرير      المحلية ان الرئيس محمود عباس ش      "مع"وقال اشتيه في مقابلة نشرتها وكالة       
ومن اللجنة المركزية لحركة فتح لوضع إستراتيجية فلسطينية جديدة تنظر في شكل ومستقبل العالقة مع               

تأخذ بعين االعتبار كامل المتغيرات المحلية      "إسرائيل ووظيفة السلطة مستقبال، وقال ان هذه اإلستراتيجية         
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يـتم  "ير في حركة فتح ان هناك حديثا عن أن هذه اإلستراتيجية            وتابع المسؤول الكب   ."واإلقليمية والدولية 
  ."رسمها لتصبح نافذة بعد الحادي عشر من هذا الشهر

  
  5/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ال مفر من عملية عسكرية ضد غزة في أي تصعيد مقبل: وزير الداخلية اإلسرائيلي .10

لي يشاي إلى شن عدوان موسع على قطاع غزة، في دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي إي: القدس المحتلة
حال تجدد إطالق الصواريخ الفلسطينية، في الوقت الذي أقر فيه بعدم استكمال تحصين البلدات اليهودية 

إن أي تصعيد آخر في قطاع غزة سيجعل : "وقال يشاي، لإلذاعة العبرية .الواقعة في مرمى الصواريخ
داعيا إلى ضرورة اإلسراع في إنجاز مشروع تحصين ". اً ال مفر منهالعملية العسكرية في القطاع أمر

  .جميع المدن والبلدات الواقعة في مرمى الصواريخ الجاري إطالقها من القطاع
من جهة أخرى؛ قال وزير الداخلية اإلسرائيلي إن اللغط والخطاب العام حول ملف توجيه ضربة للمفاعل 

مؤسسات الدولة باتت تضيع الوجهة الصحيحة من حيث "، معتبراً أن "هأمر ال مبرر ل"النووي اإليراني 
  ".تعاملها مع القضايا األمنية

   5/11/2011قدس برس، 
  

   اإلسرائيلية هي التي قتلت رابينالمخابرات: لجنة شعبية يهودية .11
سبق، بعد مؤتمر تضمن أبحاثا عديدة حول مقتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي األ:  نظير مجلي- تل أبيب

، بأنه هو »الشاباك«إسحق رابين، خرج مئات المشاركين فيه باتهام صريح لجهاز المخابرات العامة 
وطالبوا بإعادة التحقيق في مقتل رابين من جديد، وإخراج رفاته من القبر لمصلحة هذا . القاتل الحقيقي

  .التحقيق
كر، إن إيغال عمير، الشاب المستوطن وقال رئيس اللجنة الشعبية للتحقيق في مقتل رابين، يعقوب فير

وإن الرصاص . الذي أدين بقتل رئيس الوزراء األسبق، لم يكن سوى صورة شكلية في هذه الجريمة
وإن هناك شخصين آخرين أطلقا الرصاص على رابين، أحدهما من الخلف . الذي أطلقه لم يصب رابين

ثالثا قتل في هذه الجريمة، هو أحد حراس وإن هناك شخصا . والثاني من األمام، ال يزاالن طليقين
  .رابين، وقد تم دفنه بسرية في الساعة الحادية عشرة ليال، أي بعد ساعتين من مقتل رابين

  5/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   ضربة عسكرية إليران ازداد مؤخرا"إسرائيل"احتمال توجيه : زبيري .12
زة اإلسرائيلية الليلة الماضية النقاب عن نقاش جاد  كشفت قنوات التلف: وكاالت– واشنطن - بيت لحم

داخل الحكومة اإلسرائيلية حول آليات وطرق الهجوم العسكري الجوي وربما الصاروخي على إيران ال 
  .سيما المفاعالت النووية المنتشرة على أراضي الجمهورية اإلسالمية الواسعة

س ان احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية وفي هذا االطار قال الرئيس االسرائيلي شمعون بيري
إليران ازداد مؤخرا فيما اعتبر محللون عسكريون وسياسيون في إسرائيل ان رئيس الوزراء االسرائيلي 
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بنيامين نتنياهو قرر فعال خوض فكرة الهجوم العسكري على ايران لكنه ينتظر صدور تقرير منظمة 
  .غل بالملفات النووية ألغراض عسكريةالطاقة العالمية التي ستثبت ان إيران تشت

 5/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   النووي سيمنع مهاجمتها علىحصول إيران : باراك .13
واصل وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، الذي يزور بريطانيا حالياً،  : وكاالت- القدس المحتلة

هاجمة المنشآت النووية اإليرانية، وقال إن إطالق التصريحات حول الموضوع اإليراني والتلويح بم
  .حصول إيران على قنبلة نووية سيمنحها الحصانة من مهاجمتها 

أمس، عن باراك قوله خالل لقاءات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ” يديعوت أحرونوت“ونقلت صحيفة 
  .” إلحاق األذى بهاعلى سالح نووي فإنها ستمتلك حصانة من ) إيران(بعد حيازتها “بريطانيين إنه 

بحقيقة التهديدات ” الخليج”ضمن تصريحات خاصة ب” اإلسرائيلي“وشكك نواب عرب في الكنيست 
  .إليران ويشيرون إلى اعتبارات أخرى تقف خلف تصعيد لهجة الحرب ” اإلسرائيلية“

تطيع القيام ال تس” إسرائيل“ويرى رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست جمال زحالقة أن 
بمغامرة ضد إيران وحدها، ويعتبر أن كل ما تقوم به هدفه الضغط على المجتمع الدولي التخاذ خطوات 

  .عقابية أقوى ضد إيران ومحاصرتها 
بحاجة ” إسرائيل“محمد بركة فيقول إن ” الكنيست“أما رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة عضو 

المحافظة على مكانتها االستراتيجية بالنسبة للغرب، والثاني لصرف : بينالختراع الخطر اإليراني لسب
  .النظر عن القضية الفلسطينية، القضية المركزية في المنطقة

 5/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   المتدينين اإلسرائيليين أكبر من النووي اإليرانيخطر: رئيس الموساد األسبق .14
هو ” إسرائيل“ أفرايم هليفي، أمس، إن الخطر الذي يهدد وجود قال رئيس الموساد األسبق: يو بي آي

ونقلت اإلذاعة العامة .تزايد تطرف الحريديم، أي المتزمتين دينياً، وليس البرنامج النووي اإليراني 
الخطر الحقيقي الوجودي “عن هليفي قوله خالل محاضرة ألقاها في مدرسة عسكرية، إن ” اإلسرائيلية“

 وهذا التصاعد هو الخطر "الحريديم"ادم من الداخل، ومن التطرف وزيادة نسبة ق” إسرائيل“على 
ال ينبغي التحدث "وأضاف . "أحمدي نجاد) الرئيس اإليراني محمود(وأكثر من ” إسرائيل“الوجودي على 

  ."إسرائيل"عن إيران بمصطلحات يوم الدين وأنا ال أعتقد أنه باإلمكان القضاء على 
محتمالً ضد إيران بأنه ” إسرائيلياً“لموساد السابق مائير داغان الذي وصف هجوماً وحول أقوال رئيس ا

من ينهي مهامه ال تتوفر بيده صورة آنية ولذلك عليه أن يحاذر، وباإلمكان “، قال هليفي إن ”عمل غبي“
ق من التعبير عن الرأي لكن من أنهى مهامه ليس لديه المعطيات حول المخططات العسكرية، ويجب القل

  .            "إيران نووية ولكن من هنا وحتى خطر وجودي فإن المسافة بعيدة
  5/11/2011الخليج، الشارقة، 
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   مع أجهزة السلطةاألمنيإشادة صهيونية بالتنسيق  .15
أشاد رئيس ما يسمى اإلدارة المدنية الصهيونية موتي إلموز بالتنسيق األمني والمدني مع : الناصرة

وقال إلموز في تصريح اليوم لإلذاعة العبرية العامة  .الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلةأجهزة السلطة 
هذا التنسيق يصب في مصلحة الفلسطينيين ويجب أن يبقى بعيدا عن المواجهة الدبلوماسية والسياسية "إن 

  ".الحاصلة بين الجانبين
مناسبة عيد األضحى تمنحهم حرية الحركة والتنقل أن التسهيالت المقدمة لسكان الضفة الغربية ب"وادعى 

  ."وتفسح لهم المجال بالتواصل مع عائالتهم وأقربائهم داخل إسرائيل
 4/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  قانون إسرائيلي جديد لمصادرة األراضي الخاصة في الضفة الغربية .16

ين المتشدد في الكنيست اإلسرائيلي، من بينها  قدم أربعة من رؤساء كتل اليم: برهوم جرايسي-الناصرة 
حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون يقضي بمصادرة فورية لكل أرض فلسطينية بملكية خاصة تستولي 

  .عليها عصابات المستوطنين وتبني عليها البؤر االستيطانية، المدعومة من سلطات االحتالل
 أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية العام وقد بادر إلى مشروع القانون، الذي من المفترض
النائب زئيف إلكين ورئيس لجنة التشريعات " الليكود"الحالي، رئيس االئتالف الحاكم، ورئيس كتلة 

القانونية دافيد روتم من إسرائيل بيتنا ورئيس اللجنة اإلدارية في الكنيست النائب ياريف لفين، ورئيس 
  . النائب يعقوب كاتس، وجميع هؤالء النواب هم من مستوطني الضفة الغربيةكتلة االتحاد الوطني

ويسعى النواب األربعة إلى استباق توصيات اللجنة التي عينها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 
له، بمصادر جميع األراضي الفلسطينية بملكية خاصة، التي " تسمح"من أجل أن تضع له الصياغات التي 

ولت عليها عصابات المستوطنين اإلرهابية على مدى السنين، وبنت عليها مستوطنات وبؤرا است
وكان . استيطانية، تفاديا لقرارات المحكمة العليا اإلسرائيلية التي أوصت بإخالئها أو تعويض أصحابها

اء كهذا سيحرج المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية قد عبر عن معارضته لنوايا نتنياهو وقال إن إجر
  .إسرائيل أمام العالم

ويعترف النواب المستوطنون األربعة، بأن على هذه األراضي أقيمت آالف البيوت ومن غير الممكن 
إخالؤها، وعلى حكومة االحتالل أن تستولي عليها كليا وتنقل ملكيتها لعصابات المستوطنين وتدفع 

  .ألصحابها" تعويضات"
 5/11/2011الغد، عمان، 

  
  ليط الستئصال شظايا من ذراعهاراء عملية جراحية لشإج .17

أعلنت إسرائيل الجمعة أن الجندي غلعاد شليط الذي أطلقت حركة حماس سراحه  : أشرف الهور-غزة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن  بموجب اتفاق صفقة تبادل األسرى خضع لعملية جراحية في ذارعه، 

ستشفى رمبام، الستئصال شظايا معدنية من ذراعه، كان قد أصيب العملية الجراحية لشليط أجريت في م
وأعلن أن العملية جرت  .بها خالل عملية هجوم المسلحين الفلسطينيين على الموقع الذي أسر فيه شليط

  .بنجاح، حيث سيبقى شليط قيد المراقبة في المستشفى حتى اليوم السبت
  5/11/2011القدس العربي، لندن، 
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  ئيلي يغير مسار الطائرات قرب الحدود المصريةالجيش اإلسرا .18

أصدر الجيش االسرائيلي أمرا بتغيير مسار الطائرات المدنية والحربية   : أ   ب    د -  القدس المحتلة
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية أمس أن هذا التغيير   .  قرب الحدود المصريةاإلسرائيلية

 العسكرية االسرائيلية بإجراء تقييم لالوضاع االمنية مؤخرا في اطار جاء في أعقاب قيام المؤسسة
وأضافت أن هذا التقييم . الدروس المستفادة من هجمات إيالت التي وقعت في شهر اغسطس الماضي

مشيرة إلي أن الجيش أصدر , األمني نصح الجيش بتغيير مسار الطائرات الحربية والمدنية في المنطقة
  .ت بالطيران شرق مساراتها المعتادةتعليمات للطائرا

  5/11/2011األهرام، القاهرة، 
  

   المحررين بالضفة الغربية والقدس من اداء فريضة الحج االسرىقوات االحتالل تمنع  .19
منعت قوات االحتالل االسرائيلي االسرى المحررين ضمن صفقة تبادل االسرى  :رام اهللا ـ وليد عوض

وحماس والذين اطلق سراحهم للضفة الغربية والقدس الجمعة من التوجه التي تمت مؤخرا بين اسرائيل 
  .للسعودية الداء فريضة الحج

مكرمة من الملك السعودي في حين تمكن االسرى المحررون في غزة من السفر الداء فريضة الحج ب
  . لهذا العام

يسى قراقع منع قوات ومن جهته اكد وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين بالضفة الغربية ع
  .االحتالل األسرى المحررين من الذهاب إلى أداء فريضة الحج

إنه تم إعادة األسرى المحررين الذين توجهوا إلى معبر الكرامة ألداء فريضة الحج، والبالغ ' وقال قراقع
  . أسيرا84عددهم 

 مطالبا في الوقت ذاته وانتقد وزير األسرى هذا اإلجراء اإلسرائيلي ووصفه بأنه عمل غير أخالقي،
  .بمحاكمة إسرائيل على إجراءاتها القمعية تجاه المسافرين عبر المعبر وخاصة هؤالء األسرى

واعتبر االسرى المحررون وذووهم منعهم من السفر اجراء عقابيا لهم ومنعا لممارسة الشعائر الدينية 
  .لهم

  5/11/2011، القدس العربي، لندن
  

   زل أسيرتينامن قتحموتعتقل تسعة توالضفة القدس وتقمع مسيرات ب إجراءاتهاقوات االحتالل تشدد من  .20
 فرضت قوات االحتالل أمس إجراءات مشددة على مدينة القدس : وكاالت– نائل موسى -محافظات 

و دفعت بتعزيزات إضافية من عناصر شرطتها وحرس حدودها إلى . عشية عيد األضحى المبارك
ضت إجراءات أمنية مشددة على المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على مداخل المدينة المقدسة، كما فر

  . المدينة الرئيسية
أصيب أمس العشرات من المتظاهرين المحليين واألجانب في قريتي بلعين والنبي صالح من جهة أخرى 

 سلمية خرجت في محافظة رام اهللا والبيرة بذخائر جيش االحتالل أطلقها باتجاه مشاركين في مسيرات
تندد بوعد بلفور المشؤوم وباالحتالل وسياساته العدوانية واالحتاللية التوسعية لتعلن للعالم من األرض 
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المنكوبة باالستيطان وجدار الضم العنصري ان هذه األرض كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى 
  .فلسطين

اطنين ومتضامنة أجنبية، باالختناق وأصيب جميع أفراد ثالث أسر بينهم خمسة أطفال إضافة إلى ستة مو
وشارك عشرات . الشديد أمس إثر قمع قوات االحتالل لمسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة لالستيطان

  .المواطنين والمتضامنين األجانب أمس في مسيرة المعصرة األسبوعية المناوئة للجدار واالستيطان
 واقتحمت منزلي األسيرتين المحررتين ضمن صفقة واعتقلت قوات االحتالل تسعة مواطنين من الضفة

  .التبادل األخيرة أمل جمعة وفتنة ابو عيشة في مخيم عسكر
  5/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   نظام في العالم يشرع تعذيب األسرىأولاالحتالل : "جمعية حسام" .21

حتالل أول من شرع في العالم كله ، امس، إن دولة اال»حسام«قالت جمعية األسرى والمحررين : رام اهللا
، وحددت اإلجراءات الجديدة 1987التي شكلت عام » لنداو«تعذيب األسرى، من خالل ما أكدته لجنة 

  .وتمت المصادقة عليها من قبل الكنيست اإلسرائيلي بما يعد سابقة خطيرة في تشريع تعذيب األسرى
يوجد بحوزتنا تفاصيل موثقة «ة محمد بدر، أنه وأكد الباحث في قضية األسرى ومدير اإلعالم الجمعي

بشهادات مشفوعة بالقسم عن الوسائل المستخدمة بحق المعتقلين الفلسطينيين أثناء التحقيق معهم وفي 
مقدمتها العزل، مشيرا إلى أنها سياسة ثابتة تقضي بعزل األسير منذ لحظة اعتقاله لفترات طويلة 

ومحاميه، ناهيك عن التجديد لفترة التوقيف بأمر من القاضي وحرمانه من لقائه بالصليب األحمر 
  .»العسكري دون وجه قانوني

وأشار إلى أن األسرى في سجون االحتالل ترتكب بحقهم انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، حيث تمارس 
التي بحقهم أبشع أساليب التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بشكل مخالف للقوانين واألعراف الدولية 

حددت حقوق األسرى، األمر الذي يتطلب بشكل عاجل بإرسال لجان متخصصة تابعة لألمم المتحدة 
  .لمتابعة هذه االنتهاكات الخطيرة

  5/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   نفحة تلغي كافة العقوبات التي فرضتها على المعتقلينسجنإدارة : وزارة األسرى .22
ن األسرى والمحررين أن إدارة سجن نفحة الصحراوي ابلغت أسرى السجن قالت وزارة شؤو: رام اهللا

   اسيرا، إلغاء كافة العقوبات التي هددت بفرضها عليهم350البالغ عددهم 
بسبب خوض األسرى في سجن نفحة إضرابا مفتوحا عن الطعام مؤخرا وذلك احتجاجا على العقوبات 

  .هم الجديدة التي فرضتها إدارة مصلحة السجون علي
وأكدت الوزارة أن إلغاء العقوبات متعلق فقط بسجن نفحة الصحراوي وما زال االحتالل يمارس سياسة 

حيث نقل عددا من األسرى المرضى الدائمين من مستشفى سجن , اإلهمال الطبي المتعمد ضد األسرى
  . غرف8 غرف بدالً من 4الرملة الى قسم جديد داخل المستشفى يحتوي على 

  5/11/2011، لجديدة، رام اهللالحياة ا
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  وزع مساعدات على الالجئين في مخيمات لبنان والقدسي فلسطيناالتحاد العام لشباب  .23
عين على القدس (أطلق االتحاد العام لشباب فلسطين المرحلة الثانية من حملة دفء القلوب : رام اهللا

بس واحتياجات العيد على آالف ، وذلك بتوزيع مساعدات نقدية وعينية تضمنت مال)وعين على لبنان
  .األطفال من اسر الشهداء واألسرى والمحتاجين في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان وأهالي القدس

  4/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الالجئين الفلسطينيين في لبنان في خطة التعليم"األونروا" تناقش "أشد" .24
وكالة غوث وتشغيل «وآخر من رئاسة ) أشد( اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني التقى وفد من

وجاء . في لبنان للتباحث بواقع التعليم الذي تقدمه الوكالة للفلسطينيين) األونروا(» الالجئين الفلسطينيين
ألبرز المشاكل وقدم وفد االتحاد عرضا . اللقاء بعد سلسلة بيانات منددة بالمشاكل التي تعتري القطاع
التابعة للوكالة، والتي تعد من ابرز » سبلين«التي يواجهها برنامج التعليم الجامعي والمهني، ال سيما كلية 

وطالب الوفد بالحصول على معادلة لشهادة معهد . مراكز التعليم المهني بالنسبة للفلسطينيين في لبنان
كما عرض إلشكالية غياب . ما أفادتهم، وهو ما ستحصل عليه الوكالة فعالً، بحسب »سبلين«

  .التخصصات والدورات المالئمة للفتيات في المعهد، وعدم تجديد المعدات التي يستخدمها الطالب فيه
وعرضت الوكالة لخطتها المستقبلية لتطوير التعليم والبرامج التربوية، فيما بقي موضوع المنح الجامعية 

لزيادة عدد المنح، » أشد«س االتحاد يوسف أحمد، على أساس طلب خالفياً بين الطرفين، وفق ما أكد رئي
التي ال يتجاوز عددها الراهن العشرة في المئة من أصل عدد الطالب الجامعيين الفلسطينيين، وهو 

  .مطلب ال ينفي ضرورة إنشاء جامعة للفلسطينيين، بحسب أحمد
  5/11/2011، السفير، بيروت

  
   اإلسرائيلية قسم المرضى في سجن الرملة تالسلطاتحذّر من إغالق " واعد" .25

ان سلطات السجون في إسرائيل قررت  لألسرى والمحررين' واعد'أكدت جمعية  :غزة ـ أشرف الهور
  .إغالق قسم المرضى بسجن الرملة

يقبع بقسم  حيث .'كارثة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى'جمعية أن هذه الخطوة تعد الاعتبرت و
 مستشفى سجن الرملة عدد من األسرى الفلسطينيين المرضى، والذين يحتاجون للعالج، أو المرضى في

  .عمليات جراحية صغرى
وحملت هذه الجمعية السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى المرضى الذين كانوا 

  .يقيمون في القسم وباقي األسرى المرضى في مختلف السجون
ارتكاب مجزرة بحق آالف 'لمنع إسرائيل من ' التدخل العاجل'لصحة العالمية بضرورة وطالبت منظمة ا

  .'األسرى داخل السجون، ومئات األسرى المرضى الذين هم بحاجة لرعاية طبية دائمة ومستمرة
  .وأكدت على حاجة العديد من األسرى من أصحاب األمراض المزمنة إلى عمليات جراحية عاجلة

  5/11/2011، ندنالقدس العربي، ل
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   نشاطها؟الفلسطينية" الصاعقة"  منظمةمن استئناف اللبنانيةأين الحكومة : جعجع .26
» الصاعقة«استئناف المنظمة الفلسطينية «سمير جعجع » حزب القوات اللبنانية«استغرب رئيس 

اً في أعلى الجرد أين الحكومة؟ وأين األجهزة األمنية التي تالحق مواطناً يحمل مسدس«، سائالً »نشاطاتها
فيما تغض النظر عن دخول سالح الى بعض المنظمات الفلسطينية التي تبني هيكليتها من جديد من دون 

عن توقيت ظهور هذه المنظمة في ظل المخاض الذي نشهده على مستوى «، متسائالً »رقيب أو حسيب؟
  .»المنطقة

  5/11/2011، السفير، بيروت
  

  نصر ديبلوماسي وثقافي" اليونيسكو"طين في  فلسعضوية: جنبالط يهنئ عباس .27
النائب وليد جنبالط الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناسبة " جبهة النضال الوطني"أبرق رئيس 

نصر ديبلوماسي وثقافي كبير، يشكل محطة "، معتبرا انه "اليونيسكو"فوز دولة فلسطين بعضوية منظمة 
ية الفلسطينية التي صادرها ويصادرها االحتالل االسرائيلي منذ مهمة على طريق استعادة الحقوق الوطن

  ".عقود طويلة
  .سياسة الهجوم الديبلوماسي التي تعتمدها السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت تؤتي ثمارها"واشار الى أن 

  5/11/2011ت، المستقبل، بيرو
  

  وم إسرائيليمصر تربط بين استمرار التهدئة وصفقة التبادل وتحذّر غزة من هج .28
 دعا مصدر مصري رفيع قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى ضرورة : جيهان الحسيني–القاهرة 

الحفاظ على التهدئة والتزامها، محذراً من أن أي تصعيد آخر من قطاع غزة تجاه البلدات اإلسرائيلية 
هوداً ومساعي من أجل وأوضح أن مصر تبذل ج.  عملية عسكرية ضد القطاع"إسرائيل"سيؤدي إلى شن 

أن يستمر اإلسرائيليون في سياسة ضبط النفس، لكنه لفت إلى أن هناك حدوداً وسقفاً لهذا الدور 
ولفت المصدر إلى أن حركة حماس حريصة على التهدئة، واإلسرائيليون يعلمون جيداً أنها . المصري

حركة هي التي تسيطر على قطاع ليست الجهة التي تقف خلف إطالق هذه الصواريخ، لكنهم يرون أن ال
الحفاظ على التهدئة من : "على الصعيد ذاته أشار قائالًو. غزة، وبالتالي هي التي تتحمل مسؤوليته كاملة

شأنه أن يضمن استمرار التزام إسرائيل تعهداتها التي قطعتها في البنود التي تضمنتها صفقة تبادل 
ورأى أن حرص حماس .  إلى منازلهم في الضفة الغربيةين المبعد، مشيراً إلى عودة المحررين"األسرى

وأوضح أن مصر ستستأنف عقب . على الحفاظ على أجواء التهدئة يصب في مصلحة صفقة التبادل
 من أجل إطالق األسيرات التسع اللواتي لم يفرج عنهن وفق "إسرائيل"عطلة عيد األضحى، االتصاَل مع 

  ."عود إسرائيلية بأنه سيتم اإلفراج عنهن جميعاًحصلنا على و": صفقة التبادل، وقال
  05/11/2011، الحياة، لندن

  
   مجلس األمن على طلب فلسطين اإلنضمام إلى األمم المتحدةتصويتتلميح عربي إلى إمكان إرجاء  .29

لم تحسم " أفاد دبلوماسي عربي في األمم المتحدة أمس أن السلطة الفلسطينية : علي بردى–نيويورك 
من حيث امكان تصويت مجلس األمن على طلبها العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة " دأمرها بع

الدولية، في إشارة هي األولى من نوعها الى احتمال ارجاء هذه الخطوة، مرجحاً أن يترك القرار في هذا 
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نسا وبريطانيا ، بعدما أعلنت فر"حتى اللحظة األخيرة"الشأن للرئيس محمود عباس ولجنة المتابعة العربية 
  .وكولومبيا أنها ستمتنع عن التصويت على الطلب

  05/11/2011، الحياة، لندن
  

   لن تعود إلى سابق عهدها بأي حال من األحوال"إسرائيل"العالقة بين تركيا و: داوود أوغلو .30
الدولي، الذي ناقش " منتدى إسطنبول"، أعمال 2.11.2011اختتمت في مدينة اسطنبول األربعاء، 

طورات السياسية في المنطقة وبضمنها الثورات العربية وعالقات تركيا بجيرانها واألزمة في العالقة الت
ألقى وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، .  واإلسالم السياسي وغيرها"إسرائيل"بين تركيا و

عود إلى سابق عهدها بأي حال  لن ت"إسرائيل"الكلمة االفتتاحية للمنتدى، وأكد فيها أن العالقة بين تركيا و
وكشف أوغلو أنه قال .  بالشروط التركية"إسرائيل"من األحوال وأن إلغاء قطع العالقات مرهون بقبول 

للمسؤولين اإلسرائيليين إنه منذ تأسيس الجمهورية التركية لم يقتل مواطنون أتراك بيد قوات نظامية إال 
 أن العامل المحرك لشباب الثورات العربية كان البحث لوفي السياق ذاته، أكد أوغو. في سفينة مرمرة

  . عن الكرامة ورفض الذل قبل الفقر وتحقيق الطموحات المادية
  03/11/2011، 48موقع عرب

  
    الشرقية ببناء ألفي وحدة سكنية جديدة في القدسالتعجيل "إسرائيل"قرار  مصر تدين .31

 التعجيل "إسرائيل"أعرب وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، أمس، عن إدانة مصر لقرار : القاهرة
،  لهفي بيانوقال . ببناء ألفي وحدة سكنية جديدة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة والضفة الغربية

نزاع وللقضية إن هذا القرار يمثل صفعة لكل الجهود المبذولة من أجل التوصل لتسوية عادلة لل
الفلسطينية، مضيفاً أنه يمثل أيضاً استفزازاً للفلسطينيين، وينطوي على استهانة ظاهرة باإلرادة الدولية 

  .التي أجمعت على رفض االستيطان واعتباره عقبة في طريق السالم
  05/11/2011، الخليج، الشارقة

  
  فلسطين هي قضية األمة وليست قضية شعب بمفرده: الغنوشيراشد  .32

قال زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن قضية فلسطين هي قضية األمة وليست : تونس
جاء ذلك خالل لقاء الغنوشي، سفير فلسطين . قضية شعب بمفرده، وإنه ال يمكن أن نستعيدها إال بالوحدة

حركة في اللدى تونس سلمان الهرفي في مقر حركة النهضة، حيث سلمه األخير رسالة تهنئة بفوز 
أن "إن الغنوشي أكد ، قال الهرفيمن جهته و. انتخابات المجلس التأسيسي من الرئيس محمود عباس

االهتمام بالقضية الفلسطينية يصل إلى مستوى العقيدة والقداسة، وأن من خان القدس فقد أنكر القرآن، 
  ."وأننا لن نقصر في دعم هذا الشعب العظيم

  04/11/2011، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال
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  "إسرائيل" مع الفريق الفرنسي في اللعبالمغربي عليوي يرفض  .33
رفض العب كرة القدم المغربي األصل والحامل للجنسية الفرنسية رشيد عليوي دعوة منتخب : الرباط

سابع من الشهر ، لمدة أسبوع اعتبارا من ال"إسرائيل"فرنسا للشباب، الذي سيقيم معسكرا تحضيريا في 
  .الجاري، تتخلله مباراتان وديتان

  4/11/2011، قدس برس
  

    االضحى أيام بمناسبة عيدستةغلق معبر رفح مصر ت .34
قررت السلطات المصرية، أمس، إغالق معبر رفح الحدودي، لستة أيام متتالية، اعتباراً : القاهرة، رفح

 10على أن يعاد فتحه الخميس المقبل ، وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك، )الجمعة(من أمس 
  .تشرين الثاني، وفقاً لآللية الجديدة لتشغيله/نوفمبر

  05/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  فرنسا وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت على اقتراح انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة .35
ـ : باريس ـ لندن ـ رام اهللا ـ وكاالت    دة مـساء الخمـيس ان فرنـسا    قال دبلوماسيون في األمم المتح

وبريطانيا ستمتنعان عن التصويت في مجلس األمن الدولي على اقتراح انضمام فلسطين كعضو كامـل               
إلى األمم المتحدة، فيما أشارت تقارير إلى أن كّل من كولومبيا والبوسنة ستمتنعان أيضاً، ما قـد يحـول         

 الفلسطينيين لن يحصلوا علـى مـا يكفـي مـن            ألن) الفيتو(دون استخدام الواليات المتحدة حق النقض       
  .األصوات

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة في مؤتمر صحافي إلكتروني إنه بينما ترى فرنـسا أن الـسعي                 
الفلسطيني إلقامة دولة أمر مشروع إال أنه ال توجد فرصة لقبول طلب الحصول على العضوية الكاملـة                 

ونقلت عدة وسائل إعالم امريكية وغربية عن دبلوماسيين من داخل           .خاصة بسبب المعارضة األمريكية   
األمم المتحدة قولهم إن فرنسا أبلغت أعضاء مجلس األمن خالل اجتماع لجنة قبول عضوية دول جديـدة                 

  .إنها ستمتنع عن التصويت
ت تقارير وأشار .عن مسؤول آخر قوله إن بريطانيا ستمتنع أيضاً عن التصويت     ' سي أن أن  'ونقلت شبكة   

أخرى إلى أن كولومبيا والبوسنة قد تمتنعان أيضاً عن التصويت، ما يهدد بعدم حصول الفلسطينيين على                
   للحصول على تأييد المجلس، ما سيوفر على الواليات المتحدة إحراج 15 أصوات ضرورية من أصل 9

  5/11/2011، القدس العربي، لندن
  

  م تجميد المستحقات الجمركية للسلطة بعد"إسرائيل"الواليات المتحدة تطالب  .36
ذكر تقرير إسرائيلي الجمعة أن اإلدارة األميركية طالبت إسرائيل : باريس ـ لندن ـ رام اهللا ـ وكاالت   

بعدم تجميد تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية عقب قرار إسرائيلي بفـرض عقوبـات               
  .يوم اإلثنين الماضي) اليونسكو(ة على السلطة بعد قبول فلسطين عضوا في منظم

بأن المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط ديفيد هيل والسفير األمريكي لـدى            ' هآرتس'وأفادت صحيفة   
إسرائيل دان شابيرو، التقيا يوم الثالثاء الماضي مع المحامي يتسحاق مولخو مبعوث رئـيس الـوزراء                

رئيس مجلس األمن القومي اإلسـرائيلي، ورون دريمـر         اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعقوب عميدرور      
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المستشار السياسي، واحتجا على العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلـسطينية بعـد قبولهـا              
  .عضوا في اليونسكو

 5/11/2011، القدس العربي، لندن
 

  "سكويوني" على عقوباتها ضد السلطة بسبب "إسرائيل" لدىاحتجاج أميركي وبريطاني  .37
اإلسرائيلية أمس، أن الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسـط          » هآرتس«أفادت صحيفة   : الناصرة

ديفيد هيل والسفير األميركي في تل أبيب دان شابيرو، احتجا لدى مستشاري رئيس الحكومة اإلسرائيلية               
الثلثاء الماضي على الـسلطة     » هيئة الوزراء الثمانية  «بنيامين نتانياهو على جملة العقوبات التي فرضتها        

فلـسطين دولـة    ) يونيـسكو (» منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة     «الفلسطينية في أعقاب قبول     
  .كاملة العضوية فيها

هيئة «وأضافت أن المسؤولين األميركيين أكدا لمستشاري نتانياهو عدم ارتياح الواليات المتحدة من قرار              
 تجميد نقل العائدات الضريبية التي جبتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية الشهر الماضـي             »الوزراء الثمانية 

، وأنها تأمل في تحرير المبلغ فوراً للحيلولة دون حصول أزمة في دفع رواتـب               )نحو مئة مليون دوالر   (
  .موظفي السلطة وأفراد أجهزتها األمنية عشية عيد األضحى المبارك

ان لإلسرائيليين، أن العائدات الضريبية هي أموال مستحقة للفلسطينيين، وأن          وأوضح المسؤوالن األميركي  
ورد مستشارو نتانياهو بأن قرار تجميد نقل األمـوال         . إسرائيل ملزمة تحويلها بحسب االتفاقات الموقعة     
  .ليس نهائياً، وأن الحكومة ستبحث الموضوع قريباً
 وليام هيغ طلب هو أيضاً من وزير الدفاع اإلسـرائيلي           وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية البريطانية     

إيهود باراك خالل لقائهما في لندن أول من أمس، تحويل العائدات الضريبية للفلـسطينيين علـى وجـه                  
لتجميـد  » االنعكاسـات الفوريـة   «السرعة، مضيفاً أن بريطانيا قلقة من القرار اإلسرائيلي، ومشيراً إلى           

  .السلطة على بسط النظام واألمن في الضفة الغربيةتحويل األموال على قدرة 
  5/11/2011، الحياة، لندن

  
   ليست عمال خيريا"إسرائيل"لـمساعداتنا العسكرية : االمريكيةوزيرة الخارجية مساعد  .38

أكد آندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العسكرية، على التزام الواليات المتحدة الدائم 
وأعلن خالل ندوة أقامها معهد واشنطن . يق بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكريوالمستمر والعم

لسياسات الشرق األدنى، أمس، أن إدارة الرئيس أوباما تضغط على الكونغرس للموافقة على تخصيص 
كبر  مليار دوالر كمساعدات إلسرائيل خالل السنوات العشر القادمة، موضحا أن هذا المبلغ هو أ30مبلغ 

وقال إن دول منطقة الشرق األوسط تحصل . مساعدات عسكرية تتقدم بها الواليات المتحدة في تاريخها
 في المائة من هذا 60 مليار دوالر، وتحصل إسرائيل على 5.5على مساعدات أميركية بمبلغ إجمالي 

  . مليارات دوالر سنويا3المبلغ، حيث تحصل على 
 مليار دوالر على مدى عشر سنوات إلسرائيل قد 30 األميركية بدفع وأوضح شابيرو أن التزام اإلدارة

يراه البعض مبلغا كبيرا من أموال دافعي الضرائب األميركيين، ويتساءل عن مدى ضرورة استمرار 
إن «وقال . ذلك، مؤكدا أن استمرار الدعم األميركي إلسرائيل يصب في مصلحة األمن القومي األميركي

تفوقها العسكري في مصلحتنا، ألن إسرائيل تحافظ على االستقرار في المنطقة، وإذا دعم أمن إسرائيل و
ضعفت إسرائيل فسيشجع ذلك أعداءها على شن هجوم عليها، وبذلك يتم تقويض السالم واالستقرار في 
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إننا ال نقدم المساعدات إلسرائيل كنوع من العمل الخيري، وإنما نقدمها «وأضاف شابيرو . »المنطقة
  .»ضمان استقرار األمن في المنطقةل

  5/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   والفلسطينيين"سرائيلإ"بين " صدام مباشر"بان كي مون يتخوف من  .39
حذر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، مـن خطـر             :  ا ف ب   -) األمم المتحدة (نيويورك  

  .ين بسبب ترشيح فلسطين لعضوية األمم المتحدةبين االسرائيليين والفلسطيني" صدام مباشر"وقوع 
وقال بان كي مون على لسان أحد المتحدثين باسمه خالل اجتماع مع وزير خارجية اإلمـارات العربيـة         

الوقت قد حان ليتحلى جميع األطراف بضبط النفس بطريقة         "المتحدة الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، إن         
  ".تحول دون وقوع صدام مباشر

 5/11/2011، يام، رام اهللاأل
 

   إعادة اإلعمار في مخيم نهر الباردمواقعطلع على وفد أوروبي ي .40
في االتحاد األوروبي مخيم نهر البارد أمس، حيث اطلع على مواقـع            " المساعدات اإلنسانية "زار وفد من    

 .في المخيم الجديـد   إعادة اإلعمار في الجزء القديم منه، وعلى الظروف المعيشية واالقتصادية للمقيمين            
وشملت جولة الوفد لقاءات مع عدد من أصحاب المحال التجارية، واستمع إلى شرح عن معاناة النازحين                
المقيمين في البيوت الموقتة، واعداً بالعمل لتخفيف المعاناة، قبل أن ينتقل الوفـد للقـاء مـسؤولين فـي                   

 ".اللجنة الشعبية"و" األونروا"
  5/11/2011، السفير، بيروت

 
   من التعجيل بتوجيه ضربة عسكرية اليران"سرائيلإ" يحذر موفاز": يديعوت" مع حوارفي  .41

. في يوم الثالثاء من االسبوع الماضي كان وزراء الثمانية في تباحث عند رئيس الحكومة             : ناحوم برنياع 
عالم فـي   وكان في جدول االعمال بعض المواضيع لكن نتنياهو أقلقه على نحو خاص مسألة وسائل اال              

  . القضية االيرانية
جاء شاؤول موفاز الى منصب رئيس لجنة الخارجية واالمن بتجربته الثرية إذ كان رئيس هيئة االركان                

في يوم الثالثـاء    . ووزير الدفاع ومطامحه السياسية، وروح قتالية لم تميز هذا المنصب منذ سنين طويلة            
  .ا عن هجوم عسكري ممكن على ايرانوتحدثن. الماضي التقيت به في مكتبه في الكنيست

توجد مشكلة في اتخاذ القرارات عند القيادة العليا في         «. ، قال موفاز  »أنا على نحو شخصي غير هادىء     «
وأرى ان العمل العسكري هو الخيار األخير ويجـب         . لست أرى ضرورة ملحة لعمل عسكري     . الحكومة

أنوي الرقابة بواسطة اللجنـة الثانويـة       . بات الدولية وتوجد سبل اخرى، مع تأكيد العقو     . االعداد له جيدا  
  .»للجنة الخارجية واالمن على عملية اتخاذ القرارات

هـذه  : وقلت. »إن عدم العدل االجتماعي والشلل السياسي أخطر من الذرة االيرانية         «: قال جملة فاجأتني  
  .جملة تحتاج الى تفسير

ان المخاطرة التي تصاحب الهجوم على ايـران        . خطاران عمل السياسي أن يوازن بين األ      «: قال موفاز 
قد تنشب حرب اقليمية تكون حرب      . ليست هي بمجرد الهجوم بل بما سيحدث في منطقتنا في اليوم التالي           

  .قد تنجح العملية الجراحية ويموت المريض. وجود بالنسبة إلينا
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فبغير . تقود المعركة على الذرة االيرانية    من المهم من ناحية استراتيجية ان تعلن الواليات المتحدة أنها           «
  .»قيادة أميركا وبغير تأييدها وضمانها، نخاطر مخاطرة غير معقولة

ما زلت ال أفهم، لماذا ترى ان اهمال االحتجاج االجتماعي وأن الجمود السياسي أخطر من الذرة                : وقلت
  .االيرانية

لكن القضية انه يوجد    . ال جدل في هذا ألبتة    «. ، قال موفاز  »ان التهديد الذي تعرضنا ايران له وجودي      «
فالموضوع االجتماعي ساخن، واسرائيل لم     . وال زمن في الموضوعين اآلخرين    . زمن فيما يتعلق بايران   

فالفروق االجتماعية أخذت تتسع علـى حـساب الطبقـة الوسـطى            : تعد تؤدي عملها مثل مجتمع واحد     
مختصون وهم من أفاضل الناس عندنا، نـاس يخـدمون فـي            خُذ على سبيل المثال االطباء ال     . والشباب

ان ضرورة عالج المشكالت االجتماعيـة      . جعلوهم أعداء الشعب ايضا   : الجيش وفي الحياة المدنية ايضا    
  .أكبر من ضرورة الخروج لعملية غدا

 االتجاه  وأخذ يقوى . أما فيما يتعلق بالمسيرة السياسية فكلما مر الوقت أصبح التوصل الى تسوية أصعب            «
  .»وفي نظري ان هذا التهديد ال يقل خطرا عن تهديد الذرة االيرانية. الى دولة واحدة ثنائية القومية

موفاز في المعارضة ولهـذا     : ان كثيرين من القراء سينظرون الى كالمك في ارتياب، فسيقولون         : قلت
  .لو كان في الحكومة الختلف موقفه. يعارض
توجد موضوعات هي فـي المـستوى       .  في االئتالف أم في المعارضة     هذا موقفي سواء كنت   «: وأجاب

ويجـوز ان نتوقـع ان      . ان الحكومة تتحمل مسؤولية قومية    . الوجودي للدولة  وال يوجد فيها موعد ثان       
  .»تكون قراراتها متزنة وعقالنية

  أال يفهم نتنياهو وباراك المشكالت بأنفسهم؟: سألت
ان المجلس الوزاري المصغر هـو الـذي        «. ، قال موفاز  »بأربع أعين ان قرارا من هذا النوع ال يبت        «

وال أتذكر في تاريخ الدولة قرارا على معركة عسكرية تم اتخـاذه بخـالف   . يتخذ القرار في نهاية االمر    
صحيح انه يجب االستعداد لمعركة عـسكرية لكننـي باعتبـاري           . رأي قادة جهاز االمن ومع تحذيرهم     

  .لحاجة ليست مباشرة وأن الشرعية في العالم لمواجهة الذرة االيرانية أهم اآلنأعرف الوضع أقول ان ا
  .»وال يعني هذا انه يجب علينا ان نجلب على أنفسنا االسوأ. يجب علينا ان نستعد لألسوأ«

  .حينما تقول االسوأ، ما الذي تقصده: سألت
 اهللا، على النهوض في اجراء كهذا عن        اذا استقر رأي اسرائيل، ال سمح     . اليوم التالي في األساس   «: قال

وفي الوضع الهش   . رأيها الذاتي، بال دعم أميركي، فسينظر اليها انها تحاول جر العالم الى حرب اقليمية             
  .»في الشرق االوسط اآلن، من الواضح ان الحماسة الموجهة على اسرائيل ستكون أكبر كثيرا

  .ماذا يعني هذا: سألت
سنضطر الـى   . فحول اسرائيل آالف الصواريخ التي تغطي الدولة كلها       . ريخيعني اطالق صوا  «: أجاب

  .»وهذا يعني اشياء كثيرة اخرى. مجابهة هذا
وآنذاك ايـضا عـارض كثيـرون       . 1981قرر مناحيم بيغن ان يهاجم المفاعل الذري العراقي في          : قلت

وكان الهجوم قصة   .  وايزمن التوقيت وبينهم جنراالت جديون مثل اسحاق رابين وحاييم بار ليف وعيزر          
  .فما الفرق بين العراق آنذاك وايران اليوم؟. نجاح

وكـان  . أوال كان التهديد السرائيل مختلفا تماما؛ وثانيا كان ذلـك هـدفا واحـدا    «. ، قال »الفرق عظيم «
  .»مستوى مخاطرة الطيارين منخفضا جدا، وكان التقدير ان المخاطرة برد عربي منخفضة ايضا
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.  كل ما يريده نتنياهو وباراك أن ُيعِمال الضغط على األميركيين لتشديد خطواتهم على ايـران         ربما: قلت
  فما السيىء في هذا؟

يوجد خطر ان يـصيب مـستوى االسـتعداد         «. ، قال موفاز  »حينما تستعد دول لمعركة من هذا النوع      «
. الحبل دقيق جـدا   . مر علينا ، يصبح الضغط آخر اال    »أمسكونا«حينما نقول للعالم    . الجميع بوباء القرار  

  .»وأشعر بأنهم يوحون بتعجل غير صحيح وغير محق
من النادر كثيرا ان نرى تقاربا كهـذا بـين          . ما اعتقادك في تماثل المواقف بين باراك ونتنياهو       : سألت

  .رئيس حكومة ووزير دفاع
 أكثـر فـي الـشأن       كانت توقعات من باراك ان يـؤثر      . هذا االختالف نشأ عن مصلحة سياسية     «: قال

  .»وهو يقبل في الشأن االيراني خاصة. ويؤسفني ان رأيه لم يقبل هناك. السياسي
فهـل هـذه    . لنفترض للحظة ان جميع محاوالت صد ايران فشلت وأنها بلغت الى القدرة الذرية            : قلت

  نهاية العالم من وجهة نظر اسرائيل؟
لهـذا يجـب علـى      «. ، قال موفاز  »ون العالم مختلفا  اذا أصبح اليران سالح ذري، والعياذ باهللا، فسيك       «

اسرائيل في الجبهة األمامية للنضال، يجب عليها ان        . اسرائيل ان تستعد وعلى الواليات المتحدة ان تقود       
  .تُحذر، لكن الحرب ليست حربنا وحدنا بل حرب العالم الحر كله

رة صاروخية بعيدة المدى وقنبلة ذرية      سيكون هذا عالما مختلفا ألن التأليف بين نظام حكم متطرف وقد          «
وسيقلب السباق الى السالح الذري جدول العمـل رأسـا          . ستعيش المنطقة في ظل رعب ذري     . ال يطاق 

وسـقف  . ستبلغ دول اخرى الى هذا ويطمح الجميع الى ان يصبحوا اعضاء في هذا النـادي     . على عقب 
  .»الخطأ في عالم كهذا أخفض كثيرا

 5/11/2011،  اهللالحياة الجديدة، رام
 

  وامتداده.. الزلزالقلب  .42
  نبيل عمرو

أن يقال في أي مكان من العالم بأن عملية السالم بلغت حد االحتضار النهائي واليائس، فهذا قول لم يعـد                    
  .يثير أي قدر من الدهشة أو االستغراب، فهو بالضبط المعزوفة المميزة للواقع المعيش

ن ينطلق من فم رجلين، ال يشك أحد في حرصهما على السالم ومصلحتهما             إال أنه يبلغ مرتبة اإلنذار، حي     
فيه، واستعدادهما للذهاب بعيدا من أجل تحقيقه، ودون أن أقول سالما عادال أكتفي بالقول سالما متوازنا                
وموضوعيا، يلبي احتياجات ورغبات الشعوب ويوفر استقرارا مطمئنا في المنطقة ويبعد بالتأكيد خطـر              

  .واالضطراب وزعزعة األمن وتهديد المصالحالحرب 
الرجالن هما محمود عباس الواقع في مركز الزلزال، ويليه الملك عبد اهللا الثاني الواقع في أقرب امتداد                 
له، أي الجغرافيا الطبيعية والسياسية واالجتماعية اللصيقة بالمركز التي مهما بـذل مـن جهـد لـدرء                  

ير بيت في نابلس أو الخليل أو القدس ال بد أن يصيب بيتا مالصقا في               المضاعفات، إال أن حقيقة أن تدم     
  .عمان وأربد والزرقاء بالتشقق

محمود عباس الذي حمل التحذير من صاعق التفجير وطاف به العالم كله حتى استقر به األمر أمام الباب                 
 يحصل من مجلس األمـن      استحالة أن .. المغلق بإحكام في مجلس األمن، دخل دائرة االستحالة المزدوجة        

الذي يضاعف من بـاله جاهزيـة الفيتـو         .. بفعل التصويت الغامض لألعضاء   .. على ما رغب وتمنى   
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األميركي القطعي، مع استحالة استئناف المفاوضات وفق شروطه حتى المتساهلة منهـا، أمـام التعنـت                
  .والتشدد السياسيأي ثنائي االستيطان .  نتنياهو-اإلسرائيلي الذي يجسده ثنائي ليبرمان 

ويراقب عباس مجريات معركته المعقدة والصعبة، ويرى طريقة إسرائيل في التعامل معه، حيث الهجوم              
المباشر عليه بلغة لم تستخدم إال في الماضي مع عرفات، التي وصلت إلى أقرب نقطـة مـن التهديـد                    

ووراء اللغة المتمادية في    . اعدوهالمباشر بالقضاء عليه معنويا وماديا وهذا ما حذر منه هو شخصيا ومس           
التصريح وليس التلميح تكمن المعضلة األعمق، وهي رؤية عباس للواليات المتحدة التي كانت وال تزال               
محل رهان إلنقاذ ما بقي من حطام المشروع التفاوضي، وهي تتكيف مع االشتراطات اإلسرائيلية وتعمل               

سواء عبر الرباعية   » قصى المراد الستئناف المفاوضات   أ«على تسويقها للجانب الفلسطيني تحت عنوان       
ذات الطروحات البائسة والمستحيلة، أو عبر اإلدارة ذاتها أو حتى عبر أفضل األطراف األوروبية التـي                

  .علقت عند نقطة المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة
 أنه بحاجة إلى معجزة كي    إن عباس الذي يرى كل ذلك مجسدا أمامه بصورة صريحة وحادة يبدو كما لو             

ينفذ من بين التعاريج الراهنة، أو كي يخترق الجدر اإلسمنتية الصماء من حوله، وهو يعلـم كـذلك أن                   
شعاره ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات، لم يعد منطقيا أمام اإلصرار اإلسرائيلي واألميركي على               

 شرط، وال ضمانة من أن تظل المفاوضات في واقع          أن المفاوضات تعني الذهاب إلى الموائد دون قيد أو        
  .األمر من أجل المفاوضات ليس إال

إن الرئيس عباس مضطر إلى مواصلة الحركة على مستوى العالم خوفا من الجمـود وعلـى مـستوى                  
الرباعية خوفا من ارتداد العزلة إليه، إال أنه ال يملك أي مسوغ للتفاؤل بأن األفق المرئي يحمل عالمات                  

  .فاؤل سياسي أو تفاوضيت
وما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة في تحليل موقف عباس، فمنها يصلح االنطالق إلى تحليل موقف الملـك                  
عبد اهللا الثاني الذي لم يتوقف عن التحذير من مضاعفات انهيار المشروع السلمي إال أنه نادرا ما كـان                   

ة في المشروع المحتضر، لقد قال أخيرا وبصريح        يستخدم مفردات تدل على يأسه من اإلنقاذ وبعث الحيا        
  .»إنه لم يعد متفائال بعملية السالم«العبارة 

ربما يكون قالها كثيرا بصيغة أو بأخرى، إال أن هذه الدرجة من الصراحة مع التوقيت، وضـعت أمـام                   
 ربما يذهب الظن    المنطقة والعالم حقيقة سياسية ال يجوز تجاهلها وال يجوز اعتبارها مجرد تكرار ألقوال            

  .إلى أنها قيلت أو تقال من أجل حث العالم على الحركة وفق قوانين اللعبة الجارية
بحكم عوامل كثيرة وأساسية ليس مجرد دولة أو مجتمع مجاور لفلسطين، وأن الصالت أعمـق       .. األردن

 فاألردن لـيس    من هذا الوصف الدبلوماسي السطحي للواقع وحين قلت إذا كانت فلسطين مركز الزلزال            
فقد استرجعت من الذاكرة ما جرى على مدى نصف القرن الماضي وقبل            .. مجرد محيط له وإنما امتداد    

ذلك، من عشرات الصيغ والترتيبات التي هدفت إلى احتواء الخطر المشترك أو التصدي لـه أو التقليـل     
عالقة وال إلى تفادي التأثر المباشر      من خطره، إال أن هذه الترتيبات جميعا لم تبلغ حد النفاذ إلى جذور ال             

وحين يواصـل ملـك األردن وظهيـر        . بما يحدث في هذا الجزء أو ذاك من أجزاء الزلزال وامتداداته          
فلسطين األقرب تحذيره من الخطر المحدق، وإن بدا كامنا لبعض الوقت فإنه يحذر مما هو أبعـد مـن                   

نه يوسع زاوية الرؤية والتحـذير لتـشمل الـشرق          المساس المباشر باألردن دولة ومجتمعا ودورا، بل إ       
ودلونا على بلـد مهمـا      .. األوسط، من خالل الموقع المميز للمملكة الهاشمية في حضن المشرق العربي          
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كبر أو صغر ال يتصل بالدولة األردنية كحالة مميزة قبل أن نتحدث عن الجغرافيـا والنـاس واألمـن                   
  .بمفاهيمه وقوانينه الحديثة

ألردن في وجه رياح عاتية منذ تأسيسه وواصل صموده بفعل المكانـة والـدور وأداء لعبـة                 لقد صمد ا  
التوازن في أخطر الظروف، وال أخالني آتي بجديد حين أقول ذلك، بل إننـي أذكـر بحقـائق التـاريخ                    

ات والسياسة والجغرافيا وحتى االقتصاد، وواقع المجتمعات في أي مكان وأثر هذا الواقع في صنع السياس              
أذكر بذلك في وقت نرى فيه الخطر ليس خلف األبواب بل مع كل ذرة هواء في المنطقـة                  .. والمصائر

ومـن  . كلها مما يستلزم فهم اإلفصاح عن اليأس ومغزاه، وما يمكن أن ينتج عنه لو لم يتم تدارك األمر                 
 التي تأثرت بالربيع العربي     هي القوى الداخلية في األردن المعروفة دائما باالعتدال       .. ينبغي أن يفهم أوال   

وخاضت كفاحا مطلبيا عادال لم تكن قد غادرته أصال منذ زمن، وأن يفهم كذلك من قبل النظام الذي إلى                   
جانب تحذير رأسه من الخطر أشار إلى حتمية الوئام العميق والمستقر مع المجتمع كشرط بقـاء للنظـام      

 العنوان األول واألخطر الذي توجه إليـه الرسـائل          والكيان والدور، ومن حول األردن فإن إسرائيل هي       
فلتتوقف إسرائيل أوال عن التطفل الساذج على هذا الكيان الحساس والمهم بتـصدير             .. عادة في أمر كهذا   

بعض البدع والمقوالت التي ال هدف منها إال زرع الشكوك وإعاقة الوئام الـداخلي والموضـوعي مـع                
شخيص الملك للفهم اإلسرائيلي المغلوط لما يجري في المنطقة والنتائج          اآلخرين ولعله لم يأت من فراغ ت      

الكارثية التي ينطوي عليها هذا الفهم الذي هو في واقع األمر ليس مجرد فهم إسرائيلي أكاديمي بقدر مـا        
  .هو على نحو ما مؤشر سياسي وسلوكي للحاضر والمستقبل

كان هذا الوصف حقيقيا وموضوعيا بفعل قراءة هادئـة         فإذا  .. عودة إلى العنوان حول الزلزال وامتداده     
للعناصر التاريخية والجغرافية والمجتمعية، فإن بعدا جديدا أضيف إليه، وهو المتغيرات المتسارعة فـي              

تلك المتغيرات التي ربطت وبدرجة وثيقة السياسات والكيانات والمفاهيم واالعتبارات حتى بـين             .. العالم
فكيف والحالة هذه تبدو العالقة الموضوعية بـين األردن وفلـسطين           .. افيا وجغرافيا البلدان المتباعدة ثق  

  .ومخاوفهما المشتركة، واطمئنانهما المشترك كذلك
  5/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  غازي العريضي
العالمية قبول عضوية فلسطين في صفوفها حتى       فعلتها اإلدارة األميركية، فما أن أعلنت منظمة اليونسكو         

أعلنت الخارجية األميركية رفضها القرار والتوقف عن دفع مساهمتها المالية للمنظمة وقيمتها خمـسون              
. مليون دوالر أميركي، وهي ليست المرة األولى التي تتخذ فيها الواليات المتحدة األميركية هذا الموقف              

وعندما عادت كانت عودتها مبرمجة وأولى خطـوات البرمجـة رفـض            . سبق لها أن قاطعت اليونسكو    
  .2003معاهدة أو اتفاقية التنّوع الثقافي وقد ساهمت في عدم إقرارها عام 

منذ أسابيع، عندما حاولت السلطة الفلسطينية الحصول على اعتراف األمم المتحـدة بدولـة فلـسطين،                
وهددت علناً أنه في حال أقـر هـذا         .  حصول ذلك  استخدمت أميركا كل أساليب الضغط والترهيب لمنع      

األمر وفي حال استمرت السلطة في سعيها من أجل تمرير القرار فإنها ستوقف مساعداتها الماليـة لهـا                  
واليوم اتخذت الموقف ذاته من اليونسكو لكن فلسطين احتلت موقعها          . والتي تقدر بخمسماية مليون دوالر    

  . في قلب هذه المنظمة
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يب وال أخالقي من اإلدارة األميركية أن تعترض على انضمام فلـسطين إلـى منظمـة الثقافـة                  أمر مع 
وكأنـه ممنـوع    . فلسطين دولة الشعب األكثر سعياً ورغبة في التعلّم والتطور واإلنتاج         . والتربية والعلوم 

طلوب التأكيد أن   أو كأن الم  . على الناس التواصل الفكري والثقافي والتربوي والموسيقي والفني والتراثي        
وفي صفوفه فنانون وكتّاب ورسامون وموسيقيون وتربويون ومثقفـون         . ليس ثمة شعب فلسطيني مبدع    

أو كـأن المطلـوب     . وصلوا إلى العالمية بانفتاحهم على اإلنسانية وبابداعهم وتفاعلهم مع ثقافات العـالم           
. قدرات فممنوع عليه أن تكون له دولـة       التأكيد على أنه حتى لو كان هذا الشعب موجوداً ويمتلك هذه ال           

  .وبالتالي ال مكان لفلسطين على األرض وفي األمم المتحدة أو في اليونسكو وغيرها
مثل هذا الموقف غير المستغرب من أميركا ال يمكن أن يساهم في تحقيق األمن والسالم واالستقرار في                 

اسة األميركية، وبالتالي يبقي باب الـصراع       المنطقة، بل هو يسبب المزيد من الحقد والكراهية ضد السي         
مفتوحاً على األرض بكل الوسائل واألساليب كما يبقي الذاكرة حية ويرسخ في أذهـان أبنـاء الـشعب                  
الفلسطيني وعلى مدى أجيال من الزمن المواقف العنصرية التي تتخذها اإلدارات األميركيـة المتعاقبـة               

  .بهاوالمنحازة دائماً إلى إسرائيل وإرها
فقد توقّع كثيرون أن تكون هدنة على األقل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد إتمام صفقة تبادل عدد من                 

  .األسرى الفلسطينيين باألسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط
إسرائيل قبل أن تستكمل تسليم األسرى المشمولين باالتفاق، صـعدت          . لكن التوقع سقط قبل إتمام الصفقة     

ليس في قاموسها اتفـاق وتـسوية       . صفت مناطق فلسطينية واستكملت بناء مستوطنات جديدة      الموقف وق 
  .وإسرائيل تبدي ارتياحها للموقف األميركي في الجوهر واألساس، وللموقف األخير من اليونسكو. وسالم

 الـسلطة   أبسط ما يجب القيام به اليوم، هو تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني، فالحركة التي قام بها رئيس               
حققت مكسباً سياسياً   . الفلسطينية في األمم المتحدة أربكت إسرائيل، ووتّرت قادتها، وأحرجت قادة أميركا          

ساعدت حركة المقاومة ألنها كشفت أن إسرائيل ومـن وراءهـا ال يريـدون          . دبلوماسياً إعالمياً للسلطة  
رضهم وبالتالي ال مجال أمـامهم سـوى        سالماً وال يريدون اإلقرار بحق الفلسطينيين بإقامة دولة على أ         
  .التمسك بخيار المقاومة والصراع في وجه اإلحتالل واإلرهاب

والحركة التي قامت بها السلطة في اليونسكو حققت نجاحاً معنوياً إعالمياً وسياسياً ودبلوماسـياً وثقافيـاً                
. ائيل وأميركـا وحلفائهمـا    كبيراً للشعب الفلسطيني، وهي أدت إلى ردات الفعل المذكورة من قبل إسـر            
إنها فلسطين الحاضرة في    . وساعدت أيضاً في تكريس فكرة المقاومة واستنهاض أبناء الشعب الفلسطيني         

  .وأساس الصراع واألمن واالستقرار في المنطقة. كل مكان
يـد  على مستوى األسرى، ثم صفقة التبادل شكل خطوة متقدمة جداً لتأك          " حماس"وفي المقابل ما قامت به      

الموقع التفاوضي للفلسطينيين وقد كان مهماً التناغم الذي حصل بين الـسلطة الفلـسطينية فـي رام اهللا                  
  .في غزة" حماس"وحركة 

لقد عززت هذه المواقف األمل بتحقيق وحدة فلسطينية ضرورية ال بد منها مبنية على الثوابت األساسـية     
  .التي تجمع أبناء الشعب الفلسطيني

إسرائيل واستفادت من دعم أميركا وغيرها، وحاولت االستفادة مما يجـري فـي العـالم               ومهما حاولت   
العربي تحت عنوان أن خطراً بدأ يظهر من التحوالت في عدد من دوله، وهي تذهب في اتجاه أنظمـة                   

حـت  ، تشكل تهديداً ألمنها واستقرارها ومستقبلها، وبالتالي تريد حشد أكبر دعم لها ت            "متطرفة" "إسالمية"
هذا العنوان، ومهما حاولت أن تفعل لتكريس مثل هذه القناعة، فإن حقيقة تاريخية قائمة لن تستطيع هـي                  
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ومن معها ووراءها إلغاءها، وهي حقيقة الشعب الفلسطيني ووجوده وحقه في البناء على أرضه وإقامـة                
  .دولته المستقلة عليها

وثبت . ها إسرائيل ضد الفلسطينيين أي هدف لها      لن تحقق سياسة العزل والفصل العنصريين التي تمارس       
  .للجميع أن اإلرهاب ال يمكن أن يحقق هدفه من أي جهة أتى

 وبعد هذا الكم الكبير الهائل من التضحيات التي قـدمها           1948والشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عام       
وصالبة وتمسكاً بحقه ويـضاعف     واآلالم التي تحملّها لن يستسلم إلسرائيل وإرهابها، بل هو يزداد قوة            

قدراته الميدانية على األرض ويعزز حضوره في المنتديات الدولية، رغم الخالفات العاصفة بـين قـواه                
الحية ورغم الغياب العربي شبه الكامل عن التأثير في مجريات األحداث بسبب انغالق كل دولـة علـى                  

لو تبصرنا قلـيالً، لـسألنا، إذا كـان         . ة قضايا أخرى  حالها واهتمامها بشؤونها الداخلية وانشغالها عن أي      
الشعب الفلسطيني قد استطاع تحقيق هذه األهداف في هذه الظروف فكم كان سيظهر قوياً وفاعالً ومؤثراً                
لو أن قواه وحدت رؤيتها وموقفها وقواها، ولو أن العرب كانوا أكثر تفاهماً وانسجاماً واحتضاناً للقضية                

  ية الفلسطينية الواحدة؟الفلسطينية والرؤ
لكن الواضح أن ثمة من يعيش فـوق الحقـائق          . ما جرى ويجري يجب أن يشكل درساً نتعلّم منه جميعاً         

  .ثمة من يكابر ويغامر ويعيش حالة وهم وإدعاء، بل بات أسيرها. والوقائع
ن حاالتهم تلـك لكـنهم   العالم يتغير، كل العالم يتغير وهؤالء ال يغيرون أفكارهم وال يحاولون الخروج م       

في انتظار ذلـك ورداً علـى الموقـف األميركـي مـن             . سيتغيرون حكماً، وسنكون أمام حاالت جديدة     
اليونسكو، على الدول العربية والممولين العرب حتى تأمين الدعم الالزم لهذه المنظمة ليس تقديراً لموقفها           

بل للتأكيد أن الموقف األميركي لن يكـون ذا         . وإعطاء إلشارة مهمة لكل من ساند انضمام فلسطين إليها        
تأثير في جانبه المالي، وأن فلسطين ستكون كاملة العضوية هناك وستلعب دورها الفاعل والبـارز وأن                

  !االبتزاز والضغط األميركيين ليسا قدراً حاسماً في تاريخنا وحياتنا
  5/11/2011، االتحاد، ابوظبي

  
   ؟السلطةهل تسقط  .44

  يوسف رزقة. د
ثمة قواسم مشتركة بين األنظمة العربية والسلطة الفلسطينية، ومن الباحثين من يقول إنه ال يمكن الفصل                
بين السلطة وبين النظام العربي الرسمي في صفاته وخصائصه، فالنظام العربـي تـسكنه الدكتاتوريـة                

ه أيـضاً تبعيـة مذلـة       والفساد واالعتماد على األجهزة األمنية في قمع الشعب وكبت المعارضة، وتسكن          
للغرب ولواشنطن، وهو عادة ما يركل ببسطاره القانون، ويدوس ببـسطار األجهـزة األمنيـة الـشعب                 
والمعارضة، إنك إذا نظرت في هذه العيوب وجدت أشكاالً وافرة منها تتغلغل في أحشاء السلطة كالتبعية                

لمراوغة ، وهذا التوافق فـي الخـصائص        لواشنطن، واالعتقاالت السياسية، والتفرد بالقرار السياسي، وا      
والصفات الينفي حالة التباين بينهما مائة في المائة ، فالسلطة التي نشأت على جزء صغير من فلـسطين                  

برعاية الدول المانحة حتى تتمكن من االستمرار في الحيـاة ،           ) اتفاقية أوسلو (تخطى ومنذ اتفاقية النشأة     
يء ،والتحرير وتقرير المصير شيء آخر ، الـدول المانحـة تـرى        االستمرار في الحياة وفي السلطة ش     

الحياة اليومية للسلطة لكي ال تنهار أو تموت تدريجياً، وال تملك الدول المانحة رؤية بعد ذلك، ال علـى                   
  .مستوى التحرير أو تقرير المصير، وال حتى على بناء الدولة الفلسطينية 
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ال يقول إذا كانت السلطة تحمل أوجـه شـبه عديـدة لألنظمـة              هذا الواقع التعيس للسلطة يدفع نحو سؤ      
إذا ! العربية، وهي تكابد مشاكل الحياة اليومية ال التحرير، فهل تسقط السلطة كما تسقط األنظمة العربية؟              

كانت السلطة مشروعاً عربياً للتسوية فهل هي في طريقها إلى الحل أو السقوط كما حـدث فـي مـصر               
 األمر بيد الدول المانحة وأموالها وليس في يد الجماهير الفلسطينية الغاضـبة مـن               وتونس وليبيا؟ أم أن   

  !من صاحب القرار في حل السلطة أو في إسقاطها؟! السلطة؟
ف بالحصول على عضوية    .ت.قبل أيام شكلت حركة فتح لجنة لدراسة الخيارات والبدائل إذا ما فشلت م            

رات التي طفت إلى أعلى على صفحات الجرائد خيـار حـل            فلسطين في األمم المتحدة، ومن بين الخيا      
  .السلطة ، وتحميل االحتالل المسؤولية عن الشعب المحتل 

لقد سـقطت   . إن السلطة سقطت منذ زمن      "دار نقاش بين مثقفين حول هذا الخيار وأعجبني قول أحدهم           
لمشروع فـساد كبيـر     وانتهت من يوم أن فشلت في تحقيق األهداف الوطنية ، وسقطت يوم أن أسست               
التنسيق األمني حـالل    (لطبقة حاكمة ركبت ظهر الشعب ، وأكلت أمواله، وقمعته بأجهزة أمنية عقيدتها             

وسقطت بكثرة وعودها الزائفة التي خدرت بها الشعب حتى لم يعد لوعودها قدرة على              !) من أجل البقاء  
حل ، ونحن نرى العواصم العربيـة تـسقط         التحرير، لذا ال يجدر بنا إرهاق أنفسنا في نقاش السقوط وال          

  .واحدة تلو األخرى تحت أقدام الشعوب المنتفضة الثائرة 
  5/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  جديد في القضية الفلسطينية  لنهج سياسييؤسستصويت اليونسكو  .45

   خالد اإلصمعي
علي صـواب    ) ة والعلوم والثقافة   منظمة االمم المتحدة للتربي     ( أكد حصول فلسطين علي عضوية اليونسكو     
   ,  وتجاوز سياسة االنتظار المفرطة , خيار القيادة السياسية في التوجه لألمم المتحدة

,  التي حاولت وما زالت تحاول االدارة االمريكية ودولة االحتالل االسـرائيلي فرضـها علـي األرض               
  .ة والشعب الفلسطينيوشكلت عضوية فلسطين في اليونسكو دفعة قوية للقيادة السياسي

ومنحت العضوية القيادة مزيدا من الثقة بالذات وبالعالم وقواه الخيرة الداعمة للشرعية وحقـوق الـشعب                
وعززت تمسكها بخيار مواصلة العمل علي كل الجبهات الـسياسية والدبلوماسـية لتحقيـق              , الفلسطيني

  .المالءات االمريكيةوعدم رهن السياسة الفلسطينية بمنطق ا, االهداف الفلسطينية
وهناك , ورغم أن اليونسكو منظمة دولية متخصصة ال تتدخل بالشأن السياسي وال تصدر قرارات ملزمة             

ذلـك أن   , فرق بين العضوية في منظمة دولية متخصصة كاليونسكو والعضوية في منظمة األمم المتحدة            
ألمن أما العضوية في اليونـسكو فـال        العضوية الكاملة في األمم المتحدة ال تكون إال من خالل مجلس ا           

يكون لها نفس الداللة السياسية الن اليونسكو قبلت بعضوية دولة فلسطين دون أن تخوض بماهية وحدود                
ومع ذلك فالعضوية في اليونسكو تعد مؤشرا علي تزايد االعتراف والقناعة الدوليـة بحـق               , هذه الدولة 

شر علي تراجع قدرة الواليات المتحـدة األمريكيـة علـي           الفلسطينيين بدولة مستقلة خاصة بهم وهو مؤ      
وهو اعتراف سيجعل موقف واشنطن أكثر إحراجا عند        , التحكم في األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة     

الن التـصويت   , وسيزيد من محاصرة إسرائيل دوليا    , التصويت في مجلس األمن علي عضوية فلسطين      
  . قالوا للواليات المتحدة واسرائيل ال193 دولة من157ان يعني 50 باالضافة الي امتناع107بــ
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قبل االقدام علـي التوجـه      , واشارت هذه الخطوة الي تثبيت نهج سياسي مغاير لما كان عليه الحال سابقا            
وهو ما يعني مواصلة القيادة الفلسطينية العمل علـي         , لالمم المتحدة للحصول علي العضوية الكاملة فيها      

منظمات التابعة والمنبثقة من االمم المتحدة بما في ذلك استمرار معركة الحصول علي             نيل عضوية كل ال   
فالبدايات قديمة قدم   , واليمكن اعتبار معركة اليونيسكو هي البداية     , 67العضوية الكاملة للدولة علي حدود    

  .والحفاظ علي الهوية الفلسطينية, الكفاح التحرري الوطني
ل أمام الفلسطينيين للنضال والعمل في مجاالت ال تقل أهمية عن المجـال             وتفتح عضوية اليونسكو المجا   

السياسي والعسكري وهو ميدان التربية والعلوم والثقافة وهذا ميدان واسع يشمل التعليم والبحث العلمـي               
, والفنون والمعرفة بكل أشكالها وتبادل الثقافات وحماية البيئة وحقـوق اإلنـسان والحريـات األساسـية              

كما اعطت الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية والثقافيـة فرصـة الـدفاع            , تدريب في هذه المجاالت   وال
وستقطع الطريق علي دولة    , المباشر عن التراث واالثار والعمارة والثقافة الفلسطينية في المنظمة الدولية         

ـ             بنـسبها االثـار    , اريخاالحتالل االسرائيلية من مواصلة عملية التزوير واالفتراء علـي الحقيقـة والت
, والمقدسات الدينية في القدس وبيت لحم والخليل ومورث الشعب الفلسطيني في الميادين المختلفـة لهـا               

وستجعلها تفكر الف مرة قبل االدعاء واالفتراء علي الحقيقة حول عودة االثـار التـي تختزنهـا ارض                  
ألن من أبرز مهام اليونسكو وجودها كطـرف        فلسطين التاريخية بما في ذلك المقامة عليها دولة اسرائيل          

أو , وعدم السماح بتدمير هذا التـراث أو تغييـر شـكله          , دولي شرعي في الحفاظ علي التراث اإلنساني      
ألن , ومعروف أن الفلسطينيين مستمرين في حالة اشتباك دائم مع إسرائيل في هذا الجانب            , تزييف هويته 

يتعرض علي يد االحتالل اإلسرائيلي إلي عدوان دائم ممـثال          المقدسات والميراث الحضاري الفلسطيني     
ووجود فلسطين بعضوية كاملة في     , أو االمتالك القسري  , وعمليات التدمير المباشرة  , باالدعاءات الزائفة 

وسيجد اإلطار الذي   , يعني أن الميراث الحضاري الفلسطيني سيكون جزءا من الذاكرة العالمية         , اليونسكو
ذلك وجدنا هذه الهستيريا اإلسرائيلية التي عبر عنها أفيجدور ليبرمـان وزيـر الخارجيـة               ول, يدافع عنه 
الذي اطلق العنان الي تهديدات دون الحد األدني من التوازن وخـرج االجتمـاع الـوزاري                , اإلسرائيلي

المصغر للكابينيت االسرائيلي برزمة من العقوبات ضد الـسلطة الفلـسطينية تكـشف عـن االرتبـاك                 
سرائيلي فمنها تكثيف النشاط االستيطاني وتسريع وتيرته بالتصديق علي الفين وحدة استيطانية جديـدة              اال

ووقف اموال عائدات البضائع عن السلطة وهو االمر الذي يمـس الموظـف البـسيط               , بالقدس الشرقية 
ة في عجزها   الن مثل هذا الموقف تكرر وتكررت معه مأساة السلط        , والمواطن في االراضي الفلسطينية   

ـ      , عن دفع الرواتب    للمـسئولين الفلـسطينيين التـي       VIPكما قام اليمين االسرائيلي بالغاء بطاقات الـ
األمر الذي يؤكد أن إسرائيل تعيش      , يتحركون من خاللها علي المعابر في الضفة الغربية والسفر للخارج         

ويستدرج خلفه  , واكبة تلك التغيرات  حيث تعيش في عالم متغير بعقل قديم غير قادر علي م          , ذروة المأزق 
التي دوما تجد نفسها في مأزق ان لم يكن قـانوني فهـو             , قوي عظمي بحجم الواليات المتحدة االمريكية     

  .اخالقي امام العالم اجمع
ربمـا يكـون البروفـة النهائيـة قبـل          , وبهذة الخطوة استطاعت فلسطين أن تحدث االختراق التاريخي       

, وهي بروفة يمكن من خاللها قـراءة المـزاج الـدولي          , لها في األمم المتحدة   التصويت لعضوية كاملة    
  .واستنتاج االتجاهات الذاهب إليها هذا المزاج

وال تستطيع اليونسكو إلزام إسرائيل أو واشنطن بشئ ألن أهدافها العمل علي تعزيز التعـاون الـسلمي                 
رتها علي العمل مرتبط بتعاون مختلف األطـراف        وبالتالي قد , العالمي من خالل التربية والعلوم والثقافة     
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والن واشنطن وتل أبيب متخوفتان من تـداعيات اعتـراف اليونـسكو            , علي تحقيق أهدافها وتوصياتها   
بفلسطين اال ان ذلك يجب أال يؤثر علي استمرار الجهود الفلـسطينية الكتـساب العـضوية فـي بقيـة                    

  .تي النهايةالمنظمات الدولية ألنها معركة يجب ان تخاض ح
, ال شك في أن الواليات المتحدة األمريكية أكثر الخاسرين من انضمام فلسطين إلي عـضوية اليونـسكو                

وهي أظهـرت موقفـا     , فموقف واشنطن ساهم في تشويه صورتها أمام الرأي العالم العربي واإلسالمي          
كما أن رفضها االعتـراف بهويـة       , يتنافي مع القيم األميركية التي يتم التشدق بها دوما في كافة المحافل           

فـضال عـن أن   , ينال من وعودها حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية       , شعب وتراثه الحضاري والثقافي   
هذا الموقف قد يجبر الواليات المتحدة علي تكرار موقفها باالبتعاد عن منظمة اليونـسكو كمـا فعلـت                  

فهي تغيبت في   , ليونسكو ليس قضية خطيرة   ويؤكد لدول العالم مجددا أن غياب واشنطن عن ا        , 1984عام
وموقـف االتحـاد    . ولم تتأثر المنظمة الدولية بهذا الغيـاب      , 2003ثم عادت عام  ,  عاما 19الماضي لمدة 

االوربي يكشف عن جوانب عدة فيما احدثته الدبلوماسية الفلسطينية بل والعربية في هذا السياق بما جعل                
وبما يشير انه اليوجد ثوابت في السياسة وال العمل الدبلوماسي          , ددول االتحاد تعجز عن اتخاذ قرار موح      

وال حتـي   , فال فرنسا جائت حسب التوقعات بتصويتها بنعم وال السويد اكملت تأييدها المطلق لفلـسطين             
بل ادهشت امريكا بامتناعها عن     , بريطانيا التي ال تقوي علي ال امام الواليات المتحدة انصاعت للضغوط          

  .اكثر مما فعلت فرنساالتصويت 
  5/11/2011، األهرام، القاهرة

  
   إلى المشكلةالقضيةمن .. الفلسطيني .46

  احمد برقاوي
تدلل فلسطين ـ منذ والدتها قضية شعب وحتى اآلن ـ على هشاشة النظام السياسي العربـي وعجـزه     

ب من واقعـة    بل لم يشهد التاريــخ المعــاصر واقعة أغر      . وتبعيته واغــترابه عن وجدان العرب    
قيام إسرائيل وسلب حق الفلسطيني في وطنه سلباً وصل حد رفض أن يكون له كيان سياسي علـى مـا                    

  .تبقى من أرضه التي سلبتها الحركة الصهيونية
ولعمري أن غرائبية ما جرى لفلسطين وما يجري، ستكون واحدة من الوقائع التـي سيـشكك بحـدوثها                  

  .المؤرخون بعد قرون
 إذا طبق معيار المعقولية في النظر إلى الوقائع التاريخية فإنه لن يـصدق أنـه يمكـن                  ذلك أن المؤرخ  

لجماعة أوربية بدأت باستعمار فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر، ثم قامت بطرد الجزء األكبر مـن                 
ول السكان الذين يفرون إلى دول الجوار، ويشكلون دولة تكسر رأس دول العرب أجمعين، وتحيط بهـا د        

  .ذات سيادة، عدد سكان عاصمة واحدة من عواصمها أكبر من عدد اليهود في فلسطين ثالث مرات
 أن بعضاً من األنظــمة العــربية قـد         - إذا ما تأمل المشهد      -لن يصدق المؤرخ بعد قرون عديدة       

 الدولة التي   عقدت تسويات مع العدو واعترفت به، وأن جلها كانت تابعة للواليات المتحدة األميركية وهي             
  .»إسرائيل«حمت 

وسلوكها ستكون أحد األمثلة النـادرة فـي تـاريخ          » إسرائيل«بل إن المعقولية المفقودة في واقعة وجود        
 كما يـدرس    - أي هذه الالمعقولية     -وستدرس  . البشرية على الشذوذ التاريخي والالمعقولية في التاريخ      

  .الطب حال مولود بثالثة رؤوس
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ي مع مشــرفي العــلمي في االتحاد السوفياتي انتاولي الكسندر روفيش فيدوسييف           ما زلت أذكر نقاش   
لقد شرحت له تاريخ قضية فلسطين وكان يســتمع        . وكنا نركب القطار معاً متوجهين إلى البحر األسود       

ماذا تقول؟ أال يمكن للعـرب أن يهجمـوا بليلـة          .. أحمد: بدهـشة، لكن الرجل كاد يفقد صوابه وسألني      
واحدة على إسرائيـل ويزيلوها من الوجود؟ كان فيدوسيـيف فيلسوفاً مـشهوراً متخصـصاً بالفلـسفة               

ترى ما الذي حمل هذا الفيلسوف علـى التفكيـر بهـذه            . السياسية باألصل وبالفلسفة الغربية المعاصرة    
عجز عـن إزالتهـا     الطريقة؟ ببساطة ال معقولية وجود إسرائيل، وال معقولية القبول بها، وال معقولية ال            

فالفيلسوف نفسه لم يستطع أن يتحمل ال معقولية كهذه بل إن ال معقولية سلوك النظام العربـي الرسـمي                   
  .ذاتها» إسرائيل«وبخاصة منذ السبعينيات وحتى اآلن، أشد ال معقولية من وجود 

  كيف تحولت فلسطين من قضـية إلى مشكلة؟
  . في هذه النقطة بالذات ـ كبير جداًالفرق بين داللة القضية وداللة المشكلة ـ

والقضية فضالً عن ذلك قارة في الذات       . القضية ذات ارتباط بالوجود اإلنساني ومعنى الوجود والمصير       
ولهذا ما إن تحولت فلسطين إلى موضوع تضاد، حتى أخذت معنى القضية في إطـار               . بوصفها هماً كلياً  

 تحولت فلسطين إلى قضية حتى تعينت بالفـدائي والحنـين           نكون أو ال نكون ما إن     : الصيغة الشكسبيرية 
القضية تعني أن نكبة قد حصلت كما سماها قسطنطين زريق في كتابه الـشهير              . والشوق والحق والبكاء  

  .»معنى النكبة«
  .وأخذت القضية صفتها القومية حين أجمع على أنها قضية العرب األولى

 فلسطين قضية بالنسبة إلـى جميـع العـرب أنظمـة             استمرت 1967منذ احتالل فلسطين وحتى حرب      
  .وشعوباً

فلسطين القضية لجمت كل النظام السياسي العربي من أن يفكر بما دون تحرير فلـسطين، القـضية إذاً                  
  .1964أنتجت مفهوم التحرير وصدر قرار إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية بقرار عربي عام 

 ظهرت على المأل كل التنظيمات الفلسطينية بأسماء متعددة لم          1965ومع انطالق الثورة الفلسطينية عام      
 فتح، الجبهة الـشعبية لتحريـر       -يخل أي اسم منها من كلمة تحرير، حركة التحرير الوطني الفلسطيني            

  .فلسطين، طالئع حرب التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية لتحرير فلسطين
ـ      اب التـحرير والثـقة بالتــحرير واألمل في التحرير       فلسطين القضية، ولدت تحرير فلسطين وخطـ

  .وأدب التحرير وقومية التحرير، بل إن فلسطين قضية أخذت طابع القداسة
كانت هزيمة حزيران بداية هزيمة القضية لقاء ظهور مفهوم جديد بصيغ مختلفة مشكلة الشرق األوسط،               

  .المشكلة الفلسطينية، مشكلة فلسطين
ناك سؤاالً ليس عنه جواب واحد، بل هناك عدة احتماالت إجابة عن السؤال، ولهذا مذ               المشكلة تعني أن ه   

  .تحولت فلسطين مشكلة مات مفهوم التحرير ونشأ مفهوم الحل
لم يدخل مفهوم الحل حقل السياسة العربية الرسمية فقط بل وسياسـات تنظيمات التحرير التـي شـكلت                 

  . إال اسم بال مسمىمنظـمة التحرير لم يعد لمفهوم التحرير
اإليديولوجية إن توطن فهم جديد مفـاده اسـتحالة التحريـر إذاً            » الواقعية«لقد أخذ شكل الوعي صورة      

كانت عدة التحرير واضحة جـداً      . التحرير مستحيل الحل إمكانية   .  التسوية هي المخرج   -إمكانية الحل   
تحرير الشعبية، أما عدة الحـل التـسوية        القوة العسكرية وحدها تحرر فلسطين، الجيوش العربية حرب ال        

فمختلف عليها وشبه متفق على أسسها أال وهي انسحاب إسرائيل من األراضي العربية التي احتلتها عام                
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 لقاء االعتراف بها وإنهاء النزاع إلى األبد عبر قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وعاصمتها                1967
  .ضح المبادرة العربيةالقدس، هذا الحل كثفته على نحو وا

 رتبـت مـن اجـل       73 الحل عربياً التفاوض زائداً الضغط األوربي صحيح أن حـرب            -عدة التسوية   
التفاوض لكنها لم تنجز مهمة التسوية، بل أنجزت مهمة قتل مفهوم التحرير، إذا كانت القضية قد جـرى                  

 من مستحيل، اسـتحالة التـسوية،       التخلي عنها بسبب أن التحرير مستحيل، فإن المشكلة قد أنتجت أكثر          
استحالة العودة، استحالة عودة القدس، استحالة إزالة المستوطنات، استحالة قيام الدولة ذات السيادة فـي               

  .الضفة وغزة
لقد مضى على توقيع أول تسوية تضمنت قوالً في فلسطين المشكلة أكثر من اثنــين وثالثين عاماً ولم                 

طين مشكلة غير قابلة للحل، بل مستـحيلة الحل، وإن الثمن الذي يجب أن             ولعمري أن فلس  . تحل المشكلة 
عودة الالجئين، إزالة المستوطنات، االنسحاب من القـدس هـو          ) قيام دولة فلسطــينية  (يدفع لقاء الحل    

مع فارق مهم أال وهو أن      .  أي هو ثمن فلسطــين القــضية     -ذاته الثمن الضروري لتحرير فلسطين      
ـ  ية تحتاج إلى تحرير تزود اإلرادة بقوة روحية هائلة ومتطابقة مع الوعي الشعبي، فيمـا               فلسـطين قض

  .فلسطين المشكلة ال تزود أبداً العربي بأية قوة روحية
فمنذ أن رضي العرب والفلسطينيون أن يتعاملوا مع فلسطين مشكلة صار لزاماً عليهم قبول بعض مـن                 

. ا قلنا لو كانت المشكلة تتضمن حالً واحداً لما عادت مـشكلة           وكم. حلول العدو أي أجوبته عن المشكلة     
فواجه الفلسطيني مشكلته بحـل واحـد تطرحـه         . أن تطرح حلولها للمشكلة   » حق إسرائيل «فصار من   

  .إسرائيل من دون أن تترك له منفذا ألن يكون شريكاً في الحل
ناخ طرح المـستقبل العربـي كلـه        وهنا نصل إلى بيت القصيد أال وهو العودة إلى فلسطين قضية في م            

بوصفه قضية وفي التعامل مع فلسطين قضية يجري التعامل مع وجود إسرائيل بوصفه مشكلة، إسرائيل               
هي المشكلة وال يجوز لها أن تكون طرفاً في حل المشكلة ألن حل مشكلة إسـرائيل سـيكون تحـصيال                   

  .حاصال بتحقيق القضية على األرض أي تحرير فلسطين
  5/11/2011،  بيروتالسفير،
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  5/11/2011الشرق، الدوحة،                                          


