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   ألف وحدة استيطانية بمدينة القدس المحتلة60سرائيلي لبناء إط مخط :معاريف .1

النقاب عن مخطط إستراتيجي رسمي صادر عن بلدية القدس " العبرية "معاريف" كشفت صحيفة :القدس
االحتاللية لبناء أكثر من ستين ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، في غضون العشرين سنة 

ة معاريف اليوم األحد ان وثيقة أعدت في بلدية القدس تظهر أن البلدية ستبني وذكرت صحيف .المقبلة
ستقام في )  ألف وحدة استيطانية53( وحدة سكنية في القدس معظمها 60718خالل العشرين سنة المقبلة 

  .القدس الشرقية
 مع انعدام األراضي واستنادا إلى الوثيقة؛ فإن معظم األراضي المعدة للبناء موجودة في القدس الشرقية،

 ألف وحدة استيطانية قد تم إقرارها في لجان البناء والتنظيم وهي 24للبناء في القدس الغربية، كما أن 
 13500 وحدة سيتم بناؤها في القدس الغربية، كما تم تقديم خرائط لبناء 3500التي سيتم بناؤها، وفقط 

 23266تبين أيضا من الوثيقة أنه يتم التخطيط لـ و. وحدة من قبل رجال أعمال وسيتم قريبا النظر بها
  .وحدة استيطانية، لكن لن يتم بناؤها في المستقبل القريب

وتشير المعطيات التي وردت في الوثيقة، ان األراضي التي سيتم عليها البناء تقع في األحياء الشمالية 
بيت حنينا، وشعفاط، : ياء العربية، واألح"نفيه يعقوب"، و"بسغات زئيف"الشرقية للقدس، مثل مستوطنة 

وسيتم بناء أكثر من عشرة آالف وحدة استيطانية تم إقرار نصفها والنصف اآلخر ما زال في طور 
 10934وحسب معطيات بلدية القدس االحتاللية، فإن األخيرة تخطط لبناء  .التخطيط، بحسب الصحيفة

  .اء البلدة القديمةوحدة استيطانية، نصفها أقر، ستقام في سلوان، وفي أحي
  6/11/2011وكالة سما، 

  
   األمم المتحدة رغم التصعيد اإلسرائيليعضويةسنستمر في طلب : عباس .2

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس األحد إنه سيستمر في طلب  :وكاالت - رام اهللا المحتلة
ل للصحفيين خالل وضعه إكليال عضوية األمم المتحدة ومؤسساتها الدولية رغم التصعيد اإلسرائيلي، وقا

التصعيد "من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات بمناسبة عيد األضحى المبارك إن 
  ".اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية لم يتوقف

مؤخرا ازدادت وتيرة االستيطان في القدس، وكذلك في جميع أرجاء الضفة الغربية، "وأضاف عباس 
: ، وتابع"فة إلى العقوبات التي يفرضونها على الشعب الفلسطيني، حيث يحتجزون األموال الفلسطينيةإضا

الهجمة اإلسرائيلية الشرسة ازدادت بعد ذهاب القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة للحصول على عضوية 
  ".دولة فلسطين، والنجاح الذي تحقق في منظمة اليونسكو

لكننا : "س على المضي في خطوات طلب عضوية األمم المتحدة ومؤسساتها، مشددافي المقابل أكد عبا
  ".سنستمر فيه ولن نسأل عن أحد

سنناقش كل األمور في وقتها لقد قدمنا "وبخصوص الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس األمن، قال 
يكون العيد القادم "له بأن ، معربا عن أم"الطلب إلى مجلس األمن وننتظر كيف ستكون ردود الفعل الدولية

على الشعب الفلسطيني وقد حررت القدس وحررت األرض الفلسطينية كلها، وأقيمت الدولة الفلسطينية 
  ".حياة هنيئةوأطلق سراح كل األسرى وأن يعيش الشعب الفلسطيني 



  

  

 
 

  

            7ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

ضة وقدم عباس طلبا للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة في سبتمبر الماضي رغم المعار
  .األمريكية واإلسرائيلية

  7/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

   من بقية الحكام المستبدينتتخلص أنعلى الشعوب : هنية .3
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية األمة العربية واإلسالمية إلى التخلص من بقية األنظمة 

  .المستبدة والتحرر من التبعية للغير
إننا في عيد يطل علينا " التي ألقاها بمسجد فلسطين وسط مدينة غزة األحد ، وقال هنية خالل خطبة العيد

وحال األمة غير حالها الذي كانت عليه، ووضعنا هنا على أرض فلسطين مختلف عما كان عليه،جدير 
  ".بنا أن نطلق على هذا العيد عيد الحرية الدينية والسياسية واالقتصادية

مة العربية على غير الحال الذي كانت عليه فهي تصنع تاريخها من عيد الحرية، ألن األ"وأضاف أنه 
جديد، وأسقطت اليوم أنظمة االستبداد والعمالة والخيانة وعرفت طريقها وحددت هدفها وتحركت بخطى 

  ".ثابتة تعبر عن وعي أكيد لطبيعة المرحلة التي تمر بها
ت في كل العواصم لتقول الشعب يريد إسقاط إنه عيد الحرية لهذه الشعوب المستضعفة التي خرج"وتابع 

النظام وتحرير فلسطين والقدس، والشعب يريد الكرامة والحرية، وهو عيد الحرية وكيف ال وأسرانا 
  ".األبطال خرجوا بعزة وإباء وكرامة بعد أن غيبتهم السجون سنوات طويلة عن أحبتهم وأهلهم ووطنهم

ثة أهداف يجب أن تعمل على تحقيقها، وهي التخلص من بقية وأشار إلى أن األمة العربية أمامها ثال
أنظمة االستبداد لتفتح الطريق لدورة حضارية جديدة، والعمل على التحرر من التبعية لشرق أو لغرب، 

  .وأن تعمل على تحرير بقية األراضي اإلسالمية المسلوبة وفي مقدمتها فلسطين والقدس
 بعد زمن طويل كانت بعمل مركب أوله نجاح المجاهدين بأسر وأكد على أن حرية األسرى التي جاءت

الجندي جلعاد شاليط واالحتفاظ به على مدار هذه السنوات على قطعة أرض صغيرة ولكنها عزيزة 
  .ووفية لشعبها وأمتها وأسراها

ثم النصر في عملية نصر سياسي أرغم االحتالل أن يتراجع عن خطوطه الحمراء، ويستجيب "وأضاف 
ادة هذا الشعب الفلسطيني والمقاومة المباركة، وانتصار الستثمارها السياسي على مستوى األمة إلر

  ".جمعاء
  ".بقى لنا عيد لنتمم نعمة الحرية، عيد تحرير األسرى والمسرى واألقصى بإذن اهللا سبحانه وتعالى"وتابع 

لعرب والمسلمين والمجتمع ولفت إلى أن فلسطين استقبلت في غزة كافة الوفود المختلفة من بالد ا
نعيش أكثر من فرحة في هذا العيد فرحة عيد النحر، وفرحة تحرير األسرى، وإسقاط "الدولي، مضيفًا 

أنظمة االستبداد وفرحة لقائنا إخواننا الكرام من بالد عربية وإسالمية بما في ذلك الوفد التركي الذي 
  ".وصل لغزة قبل قليل

يوم تركوا أهلهم وأبناءهم وعيدهم في مساجدهم ومرابعهم ليعيشوا معنا هذا خيار الناس بيننا ال"وأضاف 
العيد وليعيشوا على مقربة من المسجد األقصى ولطالما قلنا إن غزة أقصر الطرق نحو القدس 

  ".والمسرى
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يأبى العدو إال أن ينغص على أبناء شعبنا حتى في أيام العيد كأنها "وعن تصعيد االحتالل، قال هنية 
سالة للشعب واألمة أن األضحية ال تقتصر على األنعام والكبش الصغير إنه نسق نتعبد ربنا به، ولكن ر

  ".الطريق نحو القدس والحرية والكرامة ال يمكن أن تتم إال بقطرة الدم
اليوم وإذ نعيش أعيادنا وفرحتنا ال ننسى بقية أسرانا وعوائل شهدائنا وجرحانا الشهداء األحياء، "وتابع 

هؤالء أهلنا وأفئدتنا وهم من قدموا أرواحهم وضحوا في سبيل اهللا ورفعة األمة وتحرير األرض 
  ".واإلنسان

  6/11/2011فلسطين اون الين، 
  

   على أن هناك نهج قوي يمكن أن يسترد الحقوقتؤكدصفقة تبادل األسرى : هنية .4
 صفقة تبادل األسرى، التي تمت شدد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، على أن: غزة

  .قبل ثالثة أسابيع، أكدت على أن هناك نهج قوي يمكن أن يسترد الحقوق، وهو نهج المقاومة والصمود
المهنئين بمناسبة عيد األضحى في منزله بمخيم الشاطئ ) 7/11(جاء ذلك خالل استقبال هنية االثنين 

ت رسمية ووطنية وفصائلية ودينية، إلى جانب غربي مدينة غزة، حيث كان من بين المهنئين شخصيا
  .قادة األجهزة األمنية وعدد كبير من المواطنين، مشدداً على وحدة الشعب الفلسطيني وترابطه

كما كان من بين الوفود المهنئة وفدان مسيحيان من طائفة الالتين برئاسة راعي الطائفة جورج 
طران ألكسيوس والذي كان برفقتهم األسير المحرر ضمن هرنانديز، وطائفة الروم األرثوذكس برئاسة الم

  .صفقة التبادل كرستيان البندك
انتصاراً، وأنها حطمت الخطوط الحمراء لالحتالل لشمولها أسرى من كل "واعتبر هنية صفقة التبادل 

  ".الفصائل وحتى أسرى ليسوا منطوين تحت أي فصيل، كما شملت مسحي ودرزي من الجوالن
خواننا المسيحيين كانوا وما زالوا في مربع النضال ونحن سعداء بهم وكنا مصرين أن إن إ: "وقال

  .، مؤكداً على وحدة الشعب الفلسطيني"تشملهم صفقة التبادل
كونهم جزء أصيل من الشعب "وجدد التزام حكومته تجاه أبناء الطائفة المسيحية من الشعب الفلسطيني 

ومة مفتوحة في وجوههم ولهم أن يمارسوا حياتهم بكل امن وأمان أبواب الحك"، موضحاً أن "الفلسطيني
  ".في وطنهم

  7/11/2011قدس برس، 
  

   دون استخدام الفيتو"طلب العضوية" إفشالالسلطة تقر بنجاح واشنطن في ": القدس العربي" .5
 فشلت  بأن السعوديةاألربعاء' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ : وليد عوض- رام اهللا

في اقناع البوسنة بالتصويت لصالح الفلسطينيين في مجلس االمن الدولي االمر الذي ادى الفشال طلب 
العضوية الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ايلول الماضي لالمم المتحدة لالعتراف بدولة 

  .1967فلسطين على حدود االراضي المحتلة عام 
لسعودية مارست ضغوطا شديدة على البوسنة باتجاه حثها للتصويت لصالح واشارت المصادر الى ان ا

  .الطلب الفلسطيني في مجلس االمن الدولي اال ان تلك الضغوط فشلت لم تسفر عن نتيجة
وحسب المصادر فان البوسنة التي تشغل مقعدا في مجلس االمن بدورته الحالية ستمتنع عن التصويت 

 الذي سيفشله دون اضطرار واشنطن الستخدام حق النقض الفيتو السقاط بشأن الطلب الفلسطيني االمر
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 حتى يمرر في مجلس االمن لتجبر 15 اصوات من اصل 9الطلب الفلسطيني الذي كان يحتاج لـ 
  .واشنطن على استخدام الفيتو

ية ومن جهته صرح نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس االربعاء أن جمهور
البوسنة والهرسك، قررت عدم االعتراف بفلسطين عضوا كامالً في األمم المتحدة، منضمة بذلك إلى 

  . اصوات9جانب كولومبيا االمر الذي يعني فشل الفلسطينيين في توفير 
وأفاد حماد بأن هناك ثماني دول فقط وافقت على التصويت لصالح الطلب الفلسطيني في حين أن ذلك 

  .وات من إجمالي أصوات مجلس األمن الدولييتطلب تسعة أص
وأشار الى ان توصية لجنة االعتماد في مجلس االمن تتطلب تسعة أصوات لتمرير الطلب الفلسطيني، 

  .موضحا أن األطراف التي ليس لها مصلحة ال تريد التصويت لصالح الطلب الفلسطيني
 المقبل لمناقشة الطلب الفلسطيني، توقع حماد وفيما يتعلق بجلسة مجلس األمن الدولي المقررة يوم الجمعة
  .أن يؤجل المجلس قراره بشأن طلب فلسطين إلى موعد الحق

ومن جهته قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن الحديث الذي يدور عن إخفاق مجلس 
  .'للمشروعأمر متوقع، وليس نهاية 'األمن في التوصل التفاق حول مشروع الدولة الفلسطينية 

وأوضح عريقات األربعاء، أن هذه االنقسامات داخل مجلس األمن متوقعة؛ بسبب الجهد األمريكي الكبير 
  .إلجهاض التصويت باألغلبية على القرار الفلسطيني

لحثها على رفض ' البوسنة'وكشف عريقات عن إرسال الرئيس األمريكي باراك أوباما رسالة لدولة 
عن ' البوسنة'ولة، مشيراً إلى أن الضغوطات األمريكية أدت المتناع التصويت على مشروع الد

التصويت، وذلك في ظل انقسام دول مجلس االمن اقسام أولها الدول التي تدعم الطلب الفلسطيني، وثانيها 
الدول التي ال تستطيع دعم الطلب في الوقت الراهن وتعتزم االمتناع عن التصويت عليه، وثالثها التي 

نه ال يستجيب لمعايير العضوية في األمم المتحدة وتنوي بالتالي معارضته وعلى رأسها الواليات ترى أ
  .المتحدة االمريكية

  10/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

 فياض يدعو لنهضة شاملة في واقع ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .6
 األسبوعي اليوم األربعاء، إن المعيار األهم  قال رئيس الوزراء سالم فياض، في حديثه اإلذاعي:رام اهللا

 .الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي تقدم له
وشدد على أن  جوهر الحكم الرشيد يتمثل في السعي للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، لما له من 

لى عدالتها، يتمثل في مدى التفاف أهمية خاصة، سيما أن رأسمال قضيتنا، ومصدر قوتها باإلضافة إ
 .اإلنسان الفلسطيني حول هذه القضية واالنخراط في تحقيق مشروعنا الوطني

لقد تمكن شعبنا من انتزاع اإلقرار الدولي بجاهزية مؤسساته، فيما يتعلق بقدرتها 'وقال رئيس الوزراء 
سسات دول قائمة، كما وأنهى على تقديم الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، وبما يفوق أداء مؤ

مؤخراً عدد من المؤسسات برامج التميز من حيث قدرة هذه المؤسسات وكفاءة العاملين فيها على تقديم 
 .'أفضل الخدمات وبتميز

مع ذلك فنحن نميز بين اإلقرار الدولي بجاهزية مؤسساتنا وامتالك عدد منها لحالة من التميز "وأضاف 
ا نطمح إليه فعلياً وفي الواقع من حيث االرتقاء بطبيعة ومستوى ونوعية الخدمة في تقديم الخدمة، وبين م
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المقدمة للجمهور، حيث أن المعيار األهم الذي نسعى إليه يتمثل في قناعة المواطن بجودة الخدمة التي 
 .'تقدم له

بهذه الجاهزية، وأوضح أنه ورغم استكمال الجاهزية الوطنية إلقامة الدولة، وانتزاع اإلقرار الدولي 
ولكن من الصحيح أيضاً أنه ما زال أمامنا الكثير مما يتعين القيام به للنهوض بواقع الخدمات واالرتقاء 

وِأشار إلى أن برامج التميز في المؤسسات الرسمية المختلفة استهدفت تمكين موظفي القطاع . بنوعيتها
مستوى مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على العام من أخذ دورهم في عملية التنمية والتغيير، ورفع 

االستجابة الحتياجات المواطنين، بكل ما تمثله هذه البرامج من جهد في نشر وتعزيز ثقافة التغيير 
اإليجابي وتعميق الوعي بثقافة التميز في بناء قدرات الطواقم العاملة في الوزارات وإمدادها بالخبرة 

 .تواصل مع الجمهورالالزمة إلعداد وتنفيذ حمالت ال
واعتبر فياض أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد، يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية في سعيها لبناء 

 .جسور الثقة مع مواطنيها، وتعبئة طاقاتهم، وتسخير جهودهم في خدمة المشروع الوطني الكبير
على ضرورة بذل جهود إضافية وأشار إلى التطور الملموس الذي شهدته المؤسسات الرسمية، وشدد 

 .لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من الكفاءات اإلدارية في تقديم هذه الخدمات
على سبيل المثال ال الحصر، فإن خدمات األحوال المدنية شهدت تطوراً ملموساً، سواء فيما يتعلق "وقال 

ما أن برامج الخدمات االجتماعية شهدت تطوراً بإصدار جوازات السفر والهويات أو الوثائق األخرى، ك
وتوسعاً ملموسين، إال أن جهداً إضافيا ما زال مطلوباً لتحقيق المزيد من تسريع العمل وتوفير المزيد من 

 ."الكفاءات اإلدارية في تقديم هذه الخدمات
 9/11/2011 والمعلومات الفلسطينية وفا، األنباءوكالة 

  
  طلب فلسطين ستسلم تقريرها خالل ساعاتبدراسة اللجنة الخاصة: عبد ربه .7

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن اللجنة التي شكلها مجلس :رام اهللا
األمن لطلب عضوية فلسطين أنهت أعمالها، وستسلم تقريرها بشكل رسمي لمجلس األمن خالل الساعات 

 .لجمعة القادمالقادمة الفتتاح النقاش حوله ا
وأوضح في حديث إلذاعة صوت فلسطين، أن التقرير يحتوي على وجهات نظر مختلفة بشأن الطلب 
الفلسطيني، منوها إلى أن الحجج والمواقف التي يتبناها المؤيدون للطلب أقوى بكثير من ذرائع 

 .المعارضين
مة العضوية في األمم المتحدة، وقال إن هناك ثماني دول حتى اآلن تدعم بشكل واضح قبول فلسطين دائ

وأن بقية الدول عدا الواليات المتحدة تتحفظ على مواقفها، مشيرا إلى أن نقاش الطلب الفلسطيني الجمعة 
القادم ليس المسعى األخير للقيادة لالعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث باستطاعتها فتح طلب النقاش مجددا 

  عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة
 8/11/2011 والمعلومات الفلسطينية وفا، األنباءوكالة 

  
  األمن أصوات في مجلس تسعة دون حصولنا على يحول األميركيالتدخل : المالكي .8

كشف وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أن التدخل االميركي :  محمد يونس–رام اهللا 
االمم المتحدة حتى اآلن على االصوات الالزمة في حال دون حصول طلب العضوية الكاملة لفلسطين في 
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لم نفاجأ من وجود آراء مختلفة في مجلس األمن إزاء الطلب «: "الحياة"مجلس االمن، وقال لـ
الفلسطيني، لكن ما فاجأنا هو حجم الضغط االميركي على الدول االعضاء في المجلس من أجل 

  .»التصويت ضد طلبنا
االمن غداً على مستوى السفراء لبحث تقرير لجنة قانونية كلفت درس ومن المقرر ان يجتمع مجلس 

العدد الالزم (كنا نتوقع الحصول على تسعة أصوات في مجلس االمن «: وقال المالكي. الطلب الفلسطيني
، لكن من الواضح ان الجهد االميركي المعاكس والتدخل الكبير )لقبول الطلب في حال عدم إستخدام الفيتو

  .»ون حصولنا على االصوات التسعة في حال التصويتسيحول د
وقال ان من أمثلة التدخل االميركي الزيارة التي قام بها مبعوث أميركي خاص الى دولة البوسنة 

تلك الدولة، واجتماعه مع اعضاء مجلس الرئاسة، ومطالبته ) المالكي(والهرسك في اليوم التالي لزيارته 
واضاف ان الجانب الفلسطيني لن يطالب بالتصويت على . طلب الفلسطينيإياهم بعدم التصويت لصالح ال

كنا نعرف أن ذهابنا الى مجلس االمن لن يكون نزهة وإنما معركة، وسنواصل الجولة تلو «: الطلب غداً
وأوضح ان الموقف الفلسطيني من الخطوة التالية سيتخذ . »االخرى من دون يأس الى أن نربح المعركة

  .»ربما نعود الى مجلس األمن في اليوم التالي او بعد أيام«:  في مجلس االمن، لكنه زادبعد التصويت
وتجري السلطة الفلسطينية اتصاالت مع جهات أوروبية في شأن مرحلة ما بعد التصويت في مجلس 

 ان الجانب الفلسطيني يسعى الى تجنيد تأييد االتحاد» الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون لـ . االمن
االوروبي الى الخطوة التالية التي ستكون التوجه الى الجمعية العامة لألمم المتحدة للمطالبة بمنح فلسطين 

  .مكانة دولة مراقبة
 10/11/2011الحياة، لندن، 

  
   المحررينلألسرى يقرر بناء إسكان عباس .9

 صندوق االستثمار  قرر الرئيس محمود عباس، بناء إسكان لألسرى المحررين، وذلك من خالل:رام اهللا
، بمقر الرئاسة، عددا من األسرى المحررين والذين أمسجاء ذلك خالل استقبال، ظهر  .الفلسطيني

وأكد الرئيس ان قضية األسرى هي دائما لها األولوية على . قضوا سنوات طويلة في سجون االحتالل
  .ل قادة العالمسلم القيادة الفلسطينية، وهي تطرح في كل اللقاءات واالجتماعات مع ك

وجدد تأكيده ضرورة تنفيذ الجانب اإلسرائيلي لتعهداته السابقة للقيادة الفلسطيني باإلفراج عن عدد مماثل 
  .من األسرى يوازي العدد الذي أفرج عنه في صفقة الجندي اإلسرائيلي شاليط

ن شكره للرئيس واشاد عباس بالمكرمة الخاصة من قبل الحكومة التركية لألسرى المحررين واعرب ع
التركي عبد اهللا غول ولرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وللشعب التركي على التسهيالت التي 

  .قدموها للحجاج من االسرى المحررين ونقلهم بالطائرات الى االراضي المقدسة ألداء مناسك الحج
  6/11/2011الحياة الجديدة، 

  
  بالقدس حول االستيطان إسرائيليةعريقات يدين وثيقة  .10

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بشدة وثيقة بلدية االحتالل التي كُشف النقاب 
عنها األحد، وتتضمن مخططات لبناء أكثر من خمسين ألف وحدة استيطانية بالقدس خالل السنوات 

  .العشرين المقبلة
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تريد مواصلة ) إسرائيل(الوثيقة تعني أن ، مساء االثنين، أن هذه "صوت فلسطين"وأضاف عريقات، لـ
  .احتاللها للقدس عشرين عاما إضافية، وأنها مصممة على مواصلة تدمير عملية السالم من كافة جوانبها

تفهم حقيقة واحدة ومحددة، وهي ضرورة مساءلة ومحاسبة الحكومة "ودعا المجتمع الدولي، مجدداً، إلى 
اصل إعالن مخططات االستيطان والتهويد، والضم، وفرض الحقائق اإلسرائيلية عن جرائمها ألنها تو

  .'على األرض بهدف نسف مبدأ حل الدولتين
وفي هذا السياق، ندد عريقات بتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها عزمه 

 .ة ضمن أي اتفاق سالم مستقبليمواصلة االستيطان بالقدس التي زعم أنها ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلي
مصمم على تدمير مبدأ حل الدولتين وخرق كافة القوانين الدولية التي تحرم "وقال عريقات إن نتنياهو 

  ".االستيطان في األراضي المحتلة باعتباره جريمة حرب
  7/11/2011فلسطين اون الين، 

  
   حسن يوسف ونجله إدارياً باعتقالاالحتالل يأمر  .11

 أشهر على برلماني من 6أصدرت محكمة إسرائيلية، أمس، حكماً باالعتقال اإلداري لمدة : يو بي آي
وقال مكتب نواب حماس في رام اهللا في بيان، إن محكمة االحتالل العسكرية أمرت . ونجله حركة حماس

 6 بتحويل النائب حسن يوسف الذي يعتبر أبرز قادة حماس في الضفة، ونجله أويس، لالعتقال اإلداري
واعتبر النواب هذا اإلجراء من ضمن . أشهر وذلك بعد أسبوع من اعتقالهما من رام اهللا بالضفة الغربية 

  ."الصلف الصهيوني وتعبير عن عجز االحتالل ومخابراته أمام صمود النواب المختطفين“
ب رام اهللا، بعد وكان القيادي يوسف اعتقل مطلع الشهر الحالي مع نجله من منزلهما في مدينة بيتونيا غر

أقل من ثالثة أشهر على اإلفراج عنه حيث اعتقلته قوات االحتالل ثاني أيام عيد الفطر بتهمة دخوله 
  .  عاما12وقضى يوسف في المعتقالت الصهيونية أكثر من . القدس من دون تصريح

  9/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

  يضة الحجن ألداء فرحماس لم ترسل معامالت أسرى محرري: قراقع .12
اوضح وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، ان كافة المعامالت التي :  القاهرة–رام اهللا 

وصلت الى وزارة الداخلية الفلسطينية في رام اهللا بخصوص االسرى المحررين في قطاع غزة الذين 
 اصدار جوازات سفر يؤدون فريضة الحج وفق مكرمة خادم الحرمين الشريفين تم استكمالها بالكامل وتم

  .لهم لتمكينهم من السفر
واشار قراقع في بيان امس الى ان معامالت عدد من االسرى المحررين لم يتم ارسالها من قبل حركة 
حماس في غزة الى وزارة شؤون االسرى في رام اهللا الستكمال اجراءاتها وهذا ادى الى عدم تمكن عدد 

  .منهم من السفر الداء فريضة الحج
ءت اقوال قراقع ردا على اتهامات حركة حماس باتهام السلطة الوطنية بعدم اصدار جوازات سفر وجا

لعدد من االسرى المحررين من قطاع غزة، وقال قراقع ان هذا اتهام ال اساس له من الصحة وانه كان 
مالتهم االجدر لحركة حماس ان توضح الحقائق لألسرى المحررين وتكشف عن االسباب لعدم ارسال معا

  .الى رام اهللا، وخاصة بما يتعلق باالسرى المحررين الذين ابعدوا من الضفة الى قطاع غزة
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 المشمولين - من محرري قطاع غزة 262وأعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، امس، عن تأمين خروج 
بر رفح  عبر مع-ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة ألداء مناسك الحج في الديار الحجازية 

  .ومن ثم إلى مطار القاهرة الدولي
وأوضح مدير مكتب السفير بالقاهرة تامر عواجة أن هؤالء األسرى المحررين التحقوا ببقية الحجاج بعد 

  .ظهر امس، بعد مغادرتهم القاهرة جوا
ود بركات الفرا، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محم.من جهته، أكد سفير دولة فلسطين لدى القاهرة د

عباس قامت السفارة وبزمن قياسي بتأمين سفر الحجاج من محرري القطاع ؛ ليتسنى لهم أداء مناسك 
  .الحج في الوقت المحدد

وقدم الفرا خالص شكره وتقديره للجهات المصرية، مشيدا بالتسهيالت التي قدمها اإلخوة المصريون من 
  .أجل تيسير سفر األسرى المحررين

  6/11/2011الحياة الجديدة، 
  

  قرصنة " سفينتي كسر حصار غزة"االعتداء على : البرغوثي . 13
 الوطنية المبادرة لحركة العام األمين البرغوثي مصطفى النائب أعرب:  وكاالت– طه  نظير- القدس

 كانتا اللتين والكندية االيرلندية السفينتين باعتراض االحتالل بحرية لقيام واستنكاره إدانته عن الفلسطينية
  .بالقرصنة ذلك غزة واصفا قطاع إلى يقهماطر في
 إلى الوصول من السفينتين منع على االحتالل بحرية إقدام إن امس "البيان"لـ تصريح في البرغوثي وقال
 القرصنة إدانة إلى العالم دول كل ذاته الوقت في داعياً اإلسرائيلية، الحكومة فشل على دليل غزة

 لألعراف وانتهاكها األفعال هذه على إسرائيل على عقوبات رضوف الدولية المياه في اإلسرائيلية
  .الدولية والقوانين

  6/11/2011البيان، دبي، 
  

  فتح في قيادي سيارة تصادر غزة داخلية . 14
 وزارة من عناصر أن سمهدانة أبو اهللا عبد الوزير فتح حركة في العليا القيادية الهيئة سر أمين قال: لندن

 جيب عن عبارة وهي بحوزته التي السيارة بمصادرة يقضي مكتوبا قرارا سلموه لحماس التابعة الداخلية
  . الحين ذلك في كمحافظا مهامه ألداء عرفات ياسر الراحل الرئيس عهد في تسلمه كان
 هذا تنفيذ بضرورة المستويات أعلى من قرارا هناك أن ابلغوه الداخلية عناصر أن سمهدانة أبو وقال
 القطاع على سيطرتها من سابق وقت في الجيب هذا صادرت كانت غزة في حماس أمن أن مضيفا األمر
 قرار إن بالقول ردوا الذين الداخلية لعناصر سمهدانة أبو ابلغه ما وهو وزاري بقرار له أعادته أنها إال

  .عنه نسخة وسلموه وزاري قرار هو أيضا المصادرة
  6/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المصالحة آليات يناقش تقلةسالم الشخصيات تجمع . 15

 آليات غزة بمدينة الماضية قبل الليلة له اجتماع خالل المستقلة الفلسطينية الشخصيات تجمع بحث: غزة
. د وأوضح. الفلسطيني االنقسام حالة إلنهاء الوطنية الوحدة تطبيق على والعمل المصالحة اتفاق تنفيذ
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 األطراف كل تكاتف تتطلب المقبلة المرحلة أن المستقلة ينيةالفلسط الشخصيات تجمع رئيس الوادية ياسر
 لثقافة االنقسام ثقافة لتغيير الوطنية الوحدة روح ونشر الوطنية المصالحة اتفاق وتنفيذ لحماية الفلسطينية

 اجل من بذلتها التي جهودها على وشكرها المصرية، المخابرات باهتمام مشيداً الجاد، الوحدوي العمل
 .غزة قطاع على اإلسرائيلي الحصار وإنهاء الفلسطينية المصالحة تفاقا تنفيذ

  6/11/2011البيان، دبي، 
  

  "الحربة رأس "الفلسطينيون كان اذا تنجح العربية الدبلوماسية: لبنان في الفلسطيني السفير . 16
 لألسرى قطر احتضان أن اهللا عبد اهللا عبد الدكتور لبنان في الفلسطيني السفير أكد :حسن منى – بيروت

 إن الراية مع حوار في وقال. الفسطيني العمل احتضان في السباقة وهي, عنها غريبا ليس المحررين
 لجنة تترأس كانت فهي السالم لعملية العربية المتابعة للجنة رئاستها خالل من مهما دورا لعبت قطر

 الدبلوماسية:  وقال.المتحدة األمم في الكاملة العضوية بطلب الفلسطيني المشروع دعم تبنت التي المتابعة
 الرحى حجر وهي الدبلوماسية هذه وعنوان محور وهم" الحربة رأس "الفلسطينيون كان اذا تنجح العربية
 مع نتشاور وإستراتيجيتنا وخططنا ببرامجنا جاهزون كفلسطينيين نحن العربية المواقف حوله تلتف الذي
. الكاملة العضوية قضية في حصل كما معاً ونعمل الحلول مله ونقدم المخارج نعطيهم العرب أشقائنا

  :ولالطالع على نص الحوار
p&93=id_template&1=version&602827=no_item&2=no_cu?asp.article/topics/site/com.raya.www://http

42=id_arent  
  5/11/2011، الدوحة، ايةالر

  
  مصرة على أن تبقى دولة سجون ومعسكرات"إسرائيل": قراقع .17

 اعتبر وزير شؤون األسرى عيسى قراقع إعالن إسرائيل بناء سجن جديد في الجنوب بأنها :رام اهللا
عني أن سياسة االعتقاالت واحتجاز الشعب الفلسطيني مصرة على أن تبقى دولة سجون ومعسكرات، ما ي

وقال قراقع في حديث لصوت فلسطين، مساء اليوم الثالثاء، أن اعتراف مصلحة السجون بأن  .مستمرة
ال يصلحان لالستخدام البشري جاء متأخرا، حيث استخدم سجن الدامون ' نفيه تريتسا'سجني الدامون و

 .67للتبغ واحتجز بداخله آالف الفلسطينيين منذ عام أبان االنتداب البريطاني كمصنع 
وأشار إلى أنه كانت هناك مطالبات من مؤسسات حقوق اإلنسان بإغالق السجن المذكور وسجون أخرى 

  كونها مليئة بالرطوبة واألوضاع الصحية السيئة ما يسبب أمراضا لألسرى
 8/11/2011 والمعلومات الفلسطينية وفا، األنباءوكالة 

 
  الصادر بحق النائب الطيراوي اإلسرائيليالحكمائق تثبت عدم شرعية وث .18

 أوضحت وثائق، نشرها نادي األسير، اليوم الثالثاء، إقرار المحكمة العسكرية اإلسرائيلية بوجود :رام اهللا
اتفاق بقضية النائب جمال الطيراوي، ينص على الكف وعدم مالحقته، وأثبت النادي ذلك، بوثيقة رسمية 

 .قعه بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطينيمو
رفض محاكمة  النائب جمال الطيراوي، وأصر ' نون'وأكدت الوثائق، أن أحد القضاة الثالث، القاضي 

 .على اإلفراج عنه احتراما لالتفاق، ورفض االستمرار في المحاكمة وخرج من المحكمة
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نه وللمفاجأة، كان الحكم الذي صدر بحقه قد تم ، إال أ12وتم تبرئة النائب الطيراوي وفق المواد رقم 
 .وفقا لتلك المواد

 42ورفض شهود النيابة العسكرية الشهادة ضد النائب جمال الطيراوي، وكذلك شهود الدفاع، وعددهم 
 جلسة 122شاهدا، كما أنه وقع اتفاق بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بعدم المالحقة، وبعد عقد 

 .رئة الطيراوي من أغلب بنود الئحة االتهام الموجهة ضدهمحاكمة تم تب
وأقرت المحكمة العسكرية في سالم االعتراف باالتفاق، بعدم مالحقة الطيراوي، وعودته إلى نابلس، 

 .وذلك ضمن اتفاق أمني
 وأقرت المحكمة العسكرية في سالم، أن الذي خرق االتفاق الجانب اإلسرائيلي، وأن المحكمة ستستمر في

المحاكمة، رغم اعترافها باالتفاق وعدم شرعية المحاكمة من الناحية القانونية، وحكم على الطيراوي مدة 
  . عاما، رغم قرار المحكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه، واعترافها باالتفاق30

 8/11/2011 والمعلومات الفلسطينية وفا، األنباءوكالة 
  

  كمال ترتيب البيت الفلسطيني استسيبحثاللقاء مع عباس : مشعل .19
أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حرص حركته أن يكون لقاءه : رائد أبو جراد

  . المرتقب مع رئيس السلطة محمود عباس ناجحاً بما يساعد في انجاز خطوات المصالحة على األرض
 الحديث واالستطراد اإلعالمي ال أفضل:"عصر االثنين " الرسالة نت"وقال مشعل في حديث خاص لـ

  ".لكن سيتحدد موعده خالل األيام المقبلة كي يكون ناجحاً, في قضية اللقاء مع أبو مازن
وبين مشعل أن اللقاء المرتقب مع أبو مازن سيبحث استكمال ترتيب البيت الفلسطيني والتفاهم الداخلي 

  .في مختلف المجاالت وخاصة في الموضوع السياسي
ظروف المرحلة وكافة الوقائع على األرض تعزز التوجه الفلسطيني نحو التفاهم وتنفيذ وأوضح أن 

  .خطوات المصالحة بما يعزز الوحدة الوطنية
 48هنأ مشعل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة عام , وفي سياق آخر

  .والشتات بعيد األضحى المبارك
كل عام وأنتم بخير ورغم معاناتكم :" ي لحماس مخاطباً الشعب الفلسطينيوقال رئيس المكتب السياس

القاسية ستنتقلون من نصر إلى نصر على طريق تحرير فلسطين واستعادة أرضنا وحقوقنا وإنجاز 
مشروعنا الوطني وحق تقرير المصير والعودة إلى أرضنا وإقامة دولتنا ذات السيادة الحقيقية وعاصمتها 

  ".القدس
مشيراً إلى أن كل ما يحدث في الساحة العربية ,  مشعل أن النصر قادم لألمة اإلسالمية والعربيةوأكد

ثقتنا في نصر اهللا مطلقة :" مستطرداً بالقول , والدولية يشكل مبشرات تعزز ثقة الفلسطينيين بالنصر
ويل في العطاء وثقتنا بأنفسنا كبيرة ألننا شعب مليء بالتضحيات وله صالبة استثنائية وتاريخ ط

  ".والمقاومة والجهاد والنضال
، مؤكداً أن انكشاف "استعادة للروح من جديد"واعتبر أن ما يجري في المنطقة العربية واإلسالمية عملية 

  .الموقف اإلسرائيلي واألمريكي وظهور العجز الدولي يعزز مستقبل الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            16ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

  
ات ووحدة الموقف واالبداع في وسائل المقاومة حتى ودعا مشعل الفلسطينيين إلى مزيد من الصبر والثب

  .إنجاز المشروع الوطني وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
  7/11/2011الرسالة، فلسطين، 

  
  األسيرات الفلسطينيات العشر سيتم اإلفراج عنهن قريبا: العاروريصالح  .20

ي، عن قـرب انتهـاء ملـف        صالح العارور " حماس"كشف القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
" وفاء االحـرار  "األسيرات العشر المتبقيات في سجون االحتالل، والمدرجات ضمن قائمة صفقة التبادل            

وأكد العاروري في تصريح لصحيفة الرسالة الصادرة من غـزة    .مقابل الجندي الصهيوني  جلعاد شاليط    
م خالل أسبوعين على أبعد تقدير، مشيرا إلى        األربعاء، أن اإلفراج عن األسيرات الفلسطينيات العشر سيت       

  .أن المباحثات بهذه الصفقة قاربت على االنتهاء
وأوضح القيادي في حماس، أن هناك جهودا مصرية قوية تدفع بهذا االتجاه لإلفراج عن كافة األسيرات،                

  .وضمان نجاح الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى
  9/11/2011فلسطين اون الين، 

 
  لقاء أبو مازن ومشعل بعد أسبوع: عزام االحمد  .21

 أكد عزام األحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود                :لندن
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بعد أسبوع من انتهاء عطلة عيد             ) أبو مازن (عباس  

اللقاء المرتقب  «وقال األحمد إن    . د المبذولة لتنفيذ المصالحة الفلسطينية    األضحى، يهدف الستئناف الجهو   
وأشار األحمد  . »يهدف الستكمال الملفات العالقة وتنفيذ ما تم االتفاق عليه في اتفاق المصالحة في القاهرة             

تيب عضو اللجنة المركزية لفتح مفوض العالقات الوطنية، إلى أن هناك تواصال بين حركته وحماس لتر              
ولفت إلى أن عقد اللقاء متفق عليه منـذ         . اللقاء الذي يجمع عباس بمشعل في العاصمة المصرية القاهرة        

  .مدة، وقد جرى تأجيله لظروف خاصة بحركة فتح والقيادة الفلسطينية
  10/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "إسرائيل"قعة مع عباس يقوم على إنهاء االتفاقيات المولحماس ستدعم أي قرار : البردويل .22

 أعلن الدكتور صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات : أشرف الهور-غزة 
ان حركته ستدعم الرئيس محمود عباس إذا ما تتخذ قراراُ بفك ارتباط السلطة ' القدس العربي'خاصة لـ 

  .الفلسطينية بإسرائيل، وإنهاء االتفاقيات الموقعة معها
عن موعد لقاء الرئيس عباس بخالد مشعل رئيس المكتب ' القدس العربي'دويل حين سألته وقال البر

  .السياسي لحماس، انه لم يتم تحديد تاريخ محدد لعقد هذا اللقاء، الذي تقرر أن يعقد في مصر بعد العيد
مرتقب، مشيراً وأشار أيضاً أنه لم تحدد بعد لجنة مشتركة من الحركتين لوضع جدول أعمال لهذا اللقاء ال

الى ان تحديد هذا الجدول سيساهم في الوصول إلى نتائج إيجابية أكثر في اللقاء، وقال ان لقاء بال جدول 
عن موقف حركة حماس ' القدس العربي'ورد البردويل على سؤال لـ . 'بال قيمة وبال نتائج قوية'سيكون 

وأكد في ' يحتاج للدراسة' ان األمر ، بقوله'حل السلطة'حال طرح الرئيس عباس على مشعل موضوع 
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ذات الوقت ان حركة حماس تنظر إلى األمر من منظورين، األول له بعد قانوني، يستند إلى قيام السلطة 
باإلعالن عن أنها أصبحت في حل من كل االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وإنهاء أي اتفاقيات موقعة 

  .معها
التنسيق األمني وشحذ 'هاء وضع السلطة الحالي القائم بحسب قوله على وقال ان البعد اآلخر له عالقة بإن

  .'توسيع صالحيات السلطة'، من خالل العمل على 'المساعدات المالية
وأوضح القيادي في حماس ان حركته تساند أي عمل يقوم على إنهاء االتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، 

ساعدات المشروطة، حيث قال ان مساعدات الدول الغربية إضافة إلى إنهاء التنسيق األمني، ورفض الم
  .'بقدر ما تقدم مساعدات في مجال التنسيق األمني مع االحتالل'تقدم إلى السلطة 

  10/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال عالقة بين صفقة األسرى والتهدئة: البردويل .23
ية من صفقة تبادل األسرى والتزام  نفت حركة حماس وجود أي رابط بين تنفيذ المرحلة الثان:غزة

: وقال القيادي في الحركة صالح البردويل. التهدئة من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
واضحة ال زيادة عليها، وهي عبر ) الصفقة(ال عالقة بين التهدئة وصفقة التبادل، فبنود االتفاق «

 .» بشهريناألولى تمت، والثانية ستنفذ بعدها: مرحلتين
اإلسرائيليين يصرحون ليل نهار عن التصعيد ضد غزة ولم «المحلي إن » صفا«قال البردويل لموقع و

وأضاف أن . »يعد ذلك سراً، وهذا تصعيد من طرف واحد فقط، وهو عدوان على الشعب الفلسطيني
  .تجد كل المبررات من أجل التصعيد ضد غزة«إسرائيل 

سواء أبلغتنا «: بنية اسرائيل شن عدوان جديد على غزة، قال البردويلوعن إبالغ مصر الفلسطينيين 
مصر أم لم تبلغنا، فإن ذلك تحصيل حاصل، فنحن ال عالقة لنا بنيات إسرائيل، وفي حال أرادت تنفيذ 

موضوع التهدئة موجود قبل الصفقة، وهي تصب «وأضاف أن . »عملية على غزة، فهي ال تستأذن أحداً
 الفلسطيني وليست مجانية، ومطلوب من مصر كراع وضامن لتنفيذ الصفقة أن ترعى في مصلحة الشعب

 .»تطبيق الشق الثاني منها، ونحن ننتظر جهود مصر إلتمام الشق الثاني منها في الوقت المحدد
  6/11/2011الحياة، لندن، 

  
  يجب الرد على اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي بشكل مباشر: الجهاد .24

يجب ان يتم الرد 'داوود شهاب المتحدث باسم الجهاد االسالمي ان حركته ترى انه  قال : ا ف ب-غزة 
على اعتداءات االحتالل بشكل مباشر لكن حماس بعد دخولها السلطة اصبح لديها اعتبارات اخرى 

االخوة في حماس يحاولون ان يوازنوا بين مشروع السلطة والحكم 'ويضيف ان  .'للحفاظ على السلطة
لكن نحن نختلف في وجه النظر بهذا الخصوص وهذه الموازنة غير . وع المقاومة وهذا شانهمومشر

  .'واقعية بالنسبة لنا في فلسطين
الجمع بين السلطة والمقاومة ال يستقيم في فلسطين الن برنامج السلطة في فلسطين 'ويرى شهاب ان 

ورغم هذه  .' يعيق برنامج المقاومةمحكوم بسقف االحتالل وباتفاقيات مع االحتالل وبالتالي هذا
  .'مبنية على احترام متبادل'االنتقادات يؤكد شهاب ان عالقة حركته مع حماس 
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نحن وحماس نتفق على كثير من النقاط خصوصا ان كلينا حركات اسالمية "ويوضح لوكالة فرانس برس 
لكن ما 'ويضيف  .'سطينتنطلق من رؤية اسالمية والحركتين تؤمنان بمشروع المقاومة وبتحرير فل

نختلف عليه امور ثانوية مثل المشاركة في االنتخابات والعملية السياسية والقبول بدولة في حدود 
1967".  

  10/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  المرحلة الثانية من صفقة تبادل االسرى ستشمل كبار السن والمرضى: خليل الحية .25
ركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها الـسياسي، إن المرحلـة            قال خليل الحية، القيادي في ح     : غزة

وفي مـا   . الثانية من صفقة تبادل األسرى ستشمل كبار السن والمرضى ومن أمضى فترات سجن طويلة             
يتعلق بقضية األسيرات التسع الباقيات في السجون الصهيونية، قال الحية إن قـضية األسـيرات التـسع                 

ظة األخيرة لوال أن مصر تعهدت بإخراجهن، مشددا على وجود وعـود            كادت أن تؤجل الصفقة في اللح     
وأشار إلى أن حركة حماس أصرت على إخراج أسرى من مدينـة القـدس              . مصرية إلطالق سراحهن  

 ألنهم حملوا القضية الفلسطينية، ولم تقبل بالصفقة مـن دونهـم رغـم تعنـت                1948المحتلة وأراضي   
  .الملفاالحتالل في بداية األمر في هذا 

  10/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   بديلة وليس حل السلطةبإستراتيجيةنطالب : خالدة جرار .26
  قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالـدة             : نظير طه  -القدس المحتلة  

بحث إسـتراتيجية   جرار إن موضوع حل السلطة الفلسطينية ليس باألمر السهل، وان المطروح اآلن هو              
  .بديلة للمرحلة المقبلة، والتي لم يتم التوافق عليها حتى اللحظة بين الفصائل الفلسطينية

ـ     منذ زمن طويل جرى تقوية السلطة الفلسطينية على        «أمس، أنه   » البيان«وأوضحت جرار، في حديث ل
الـدور المطلـوب مـن      حساب منظمة التحرير الفلسطينية، األمر الذي أضعف دورها، واليوم يتم بحث            

تطالب بتغيير دور السلطة الفلسطينية، بحيث يتم       «وأضافت إن الجبهة الشعبية     . »السلطة الفلسطينية فعله  
وقف عدد من الممارسات التي تقوم بها وليس حلها، كما هو مفهوم، األمر الذي يـستدعي إعـادة بنـاء        

  .» الفلسطينيةمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة كافة األحزاب والقوى
ال يمكن حل السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، وترك المواطن الفلسطيني وحيـداً             «وتابعت جرار انه    

الفتة إلى أنـه يـتم العمـل علـى بلـورة            . »يصارع مصيره دون مؤسسات تعليمية وتربوية وصحية      
همية اتخاذ قرار حازم بعدم     وأكدت جرار أ   .مع إسرائيل » إستراتيجية وطنية فلسطينية بديلة للمفاوضات    «

  .»ألن هذه المفاوضات أثبتت فشلها«العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل 
  10/11/2011البيان، دبي، 

 
  لن نسمح بأجندة خاصة في لبنان: فتح .27

السفير خالد عارف توجيهات السلطة الفلسطينية الى » فتح«اكد عضو المجلس الثوري لحركة  :بيروت
ة اللبنانية البدء بتنفيذ اجراءات لضبط الوضع في المخيمات ووضع آلية لها عالقة قياداتها على الساح

وقال عارف بعد زياته النائب بهية . بالحياة االجتماعية واإلنسانية بالتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية
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القوى جميع فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف الفلسطيني و«الحريري في مجدليون أمس، ان 
االسالمية مجمعة على أمن واستقرار مخيم عين الحلوة، وال يمكن أن يكون ألي فصيل فلسطيني أجندة 

  .»خاصة، ولن تسمح له الفصائل بذلك
 6/11/2011الحياة، لندن، 

 
  إجراءات حكومة إسرائيل لتقويض السلطة مغامرة كارثية: فتح .28

أن محاوالت حكومة إسرائيل تقويض » فتح«سطيني  اعتبرت حركة التحرير الوطني الفل: وفا–رام اهللا 
  .السلطة الوطنية، مغامرة إسرائيلية غير محسوبة ونتائجها كارثية

إن «: وقال الناطق باسم الحركة فايز أبو عيطة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة أمس
طة الوطنية، لمنع قيام الدولة سياسات حكومة اليمين في إسرائيل مبنية على المغامرة هدفها تقويض السل

الفلسطينية، بعد أن شعرت إسرائيل أن قيامها أصبح واقعا تمثل بمكانتها الدولية التي أثبتها االعتراف 
  .»الدولي المتعاظم بها

وأوضح أبو عيطة أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وحجز أموال الضرائب بمثابة إعالن حرب 
لفلسطينية، وحمل حكومة إسرائيل المسؤولية التامة عن التصعيد الخطير، محذرا على السلطة الوطنية ا

  .من نتائجه الكارثية على المنطقة
وطالب المجتمع الدولي خاصة الرباعية الدولية لمنع إسرائيل من االستمرار في هذا التصعيد، الذي من 

  .حقيق السالم في الشرق األوسطشأنه نسف جهود المجتمع الدولي خالل العقدين الماضيين من أجل ت
  6/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تداوله يتم الذي بالحجم ليس ولكن.. "الصاعقة"  منظمةلوضع ترتيب إعادة هناك: المقدح منير .29

 الفلسطينية »الصاعقة «منظمة عودة عن تحدثت التي التقارير بعض أثارت: أسطيح بوال -بيروت
 قياديو نفى ففيما. والفلسطيني اللبناني الوسطين في واسعة ارتدادات لبنانيا، كللتحر لدمشق، الموالية

.  العسكري للعمل عودتهم حتى أو صفوفهم داخل تعديالت أي اجروا قد يكونوا أن لبنان في »الصاعقة«
 التحرير منظمة وفصائل »فتح «لحركة العام المقر قائد ينف لم ،»األوسط الشرق«لـ سؤال على وردا

 جديد، هناك«: قائال »الصاعقة«لـ تنظيم إعادة عن إشاعته تتم ما المقدح منير اللواء لبنان في لفلسطينيةا
 المخيمات كل في موجود التنظيم. تداوله يتم الذي بالحجم ليس ولكن لوضعهم ترتيب إعادة هناك

 ويشارك وضعه يبترت يعيد التنظيمات وباقي فتح حركة كما اليوم وهو به، بأس ال العسكري ووضعه
  .»المخيم أمن حفظ المولجة األمنية اللجان وتطوير تعزيز في

 ما هناك ليس «أنه إلى الفتا ،»المخيم داخل الموجود العتاد يخص فيما جديد ال «أنه إلى المقدح وأشار
 ظحف في التعاون على والفصائل التنظيمات كل بين تفاهما هناك أن خاصة منه الحذر أو الترقب يستدعي

  .»المخيمات أمن
 والجنوب »الحلوة عين «مخيم في »الصاعقة «مسؤول »بسام أبو«Jب المعروف المقدح عبد قال بدوره،

 النضال إطار في وينحصر إنساني شعبي عملنا الصحة، من عار يحكى ما كل«: »األوسط الشرق«لـ
 سمير اللبنانية القوات حزب رئيس حديث «أن إلى الفتا »عنهم المعاناة ورفع الالجئين أوضاع لتحسين
 تواجد ال بأن جزم وإذ. »والمخيمات الفلسطيني الشعب على التحريض إطار في يندرج األخير جعجع
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 والتحقق الحلوة عين إلى للدخول اإلعالم وسائل مندوبي «المقدح دعا المخيم، داخل للصاعقة عسكريا
  .»الموضوع من

  6/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  طيني في غارة إسرائيلية على غزة فلسشهيد .30
 وأصيب ثالثة آخرون في غارات جوية شنها        "الجهاد"قتل عنصر من حركة     :  عالء المشهراوي  -وكاالت

وقال أدهـم   . الطيران الحربي اإلسرائيلي مساء أمس األول على شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة             
هد مواطن واصيب ثالثة آخرون بـصاروخ       استش"أبو سلمية المتحدث باسم اإلسعاف والطوارئ في غزة         
عبداهللا “وأضاف أن القتيل هو     . شرق خان يونس  ” أطلقته طائرة إسرائيلية على منطقة شرق بلدة القرارة       

، ”سـرايا القـدس   “وذكر شهود عيان ان القتيل من عناصر        . ، وهو في العشرينيات من عمره     ”عيد مهنا 
  . باساً مدنياًوكان يرتدي ل” الجهاد“الجناح العسكري لحركة 

وشنت المروحيات الهجومية االسرائيلية ثالث غارات جوية على بلدة القرارة، بحسب ما افـاد مـصدر                
وذكر شهود عيان، ان مسلحين فلسطينيين اطلقـوا        . امني في الحكومة التي تديرها حركة حماس وشهود       

اكد الجـيش االسـرائيلي     و. من جنوب قطاع غزة صاروخين باتجاه جنوب اسرائيل ردا على مقتل مهنا           
صاروخان اطلقا من قطاع غزة على مدينة عسقالن        "وقالت متحدثة باسم الجيش، ان      . سقوط الصاروخين 

  . "اسفرا عن اصابة شخص بجروح طفيفة
وأشار المتحدث الى أن صاروخا ثالثا اطلق نحو المدينة في ساعة مبكرة امس، لكنه لم يؤد الى وقـوع                   

   .اصابات أو اضرار مادية
  7/11/2011االتحاد، ابو ظبي، 

  
   مقاوما في الضفة على يد أجهزة أمن السلطة الشهر الماضي47اعتقال : حماس .31

تقريره الشهري الذي يرصد ويوثق ما " حماس"أصدر المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية  :غزة
؛ وذلك خالل شهر تشرين أول "انتهاكات وممارسات سلطة أمن عباس في الضفة الغربية المحتلة"أسمته 

  .الماضي) أكتوبر(
أبت أجهزة أمن : "على موقعها اإللكتروني الرسمي" حماس"وجاء في مقدمة التقرير، الذي نشرته حركة 

عباس في الضفة الغربية إالَّ أن تقوم بتنغيص الفرحة العارمة التي حلّت في بيوت مواطني مدن وقرى 
  ".ن صفقة مشرفة نفذتها حركة حماسالضفة، نتيجة تحرير األسرى ضم
المحاكم الظالمة واالستدعاءات وانتهاكات "، و"االعتقال واالختطاف: "وتضمن التقرير ثالثة عناصر وهي

  ".مظاهر التنسيق األمني مع جيش االحتالل"، و"حقوق اإلنسان
ف واالعتقال واصلت حمالت االختطا"وأوضح التقرير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة 

) أكتوبر(ألنصار وكوادر وقيادات حركة حماس والمقاومة عموماً، حيث اعتقلت في شهر تشرين األول 
  ". مواطناً فلسطينياً ممن عرفت أسماؤهم47

  6/11/2011قدس برس، 
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  ضد إيراندولي ويحث على تحرك ..  األمننتنياهو يعقد اجتماعا طارئا مع قادة .32
وزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا طارئا لقادة األجهزة األمنيـة وكبـار            أجرى رئيس ال  : تل أبيب 

الوزراء، استغرق حتى ساعات الفجر من يوم أمس، حول تقريـر الوكالـة الدوليـة للتـسلح النـووي                   
واتخذت في ختام الجلسة عدة قرارات وصفت بأنها أوليـة،          . بخصوص تطوير السالح النووي اإليراني    

 إعالن موقف رسمي في الوقت الحاضر، ووقف التصريحات بخصوص توجيـه ضـربة              عدم: أبرزها
عسكرية إسرائيلية إليران، وتشديد الرقابة العسكرية حول الموضوع اإليراني، ومتابعة مواقـف الـدول              

تشجيع االتجاه لتشديد العقوبات الدولية على إيران وعـدم قـصرها علـى البنـوك             "المختلفة في العالم و   
  ".تشجيع عقوبات على بيع النفطومحاولة 

الـذي  (مؤدى التقرير   : "ودعا البيان المجتمع الدولي أمس إلى منع إيران من امتالك أسلحة نووية، وقال            
هو أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لسعي إيران المتالك           ) أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية    

  ".م والشرق األوسط للخطرأسلحة نووية وهو ما يعرض السالم في العال
العالم بدأ يستوعب حقيقة مشروع التـسلح       "وقد أعرب عدد من المسؤولين في الجلسة عن الرضا من أن            

النووي اإليراني، الذي كانت إسرائيل حذرت منه قبل عدة سنوات ولكن العالم رفض تقـديراتنا ونظـر                 
  ".إليها بشكوك واعتبرها مبالغة
ئيلية المركزية موقف الحكومة اليمينية من التقرير، فقالـت تـسيبي ليفنـي،             وقد تنبت المعارضة اإلسرا   

، ولكنها حذرت حكومة    "دولة مثابة في الدفاع عن أمنها وأمن المنطقة       "إن إسرائيل   ": كديما"رئيسة حزب   
نتنياهو من خطوات أحادية الجانب ضد إيران وقالت إن هذه مشكلة للعالم الحر كله وينبغي أن تتصرف                 

كومة بمسؤولية وذكاء وتقيم عالقات جيدة مع دول الغرب ودول المنطقة بأسرها في سـبيل تعزيـز                 الح
  .الحلف الدولي ضد إيران

  10/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   إسرائيلي500 ألفا وال 50 ال لن تقتل على إيران الحرب :  يرد على منتقدي الهجومباراك .33
، إيهود باراك، هجوما مضادا على ما وصفه بالمهرجان المنفلـت           شن وزير الدفاع اإلسرائيلي    :تل أبيب 

حول الموضوع اإليراني وحملة التخويف المضخمة حول الخسائر والضحايا التي ستحصدها إسرائيل في             
وهاجم باراك، خالل تعرضـه     . حال وجهت ضربة للمنشآت النووية اإليرانية بفعل الصواريخ اإليرانية        

ل الماضية، رئيس الموساد السابق مائير دغان، الذي كان قد أعرب عـن رأيـه               لهذا الموضوع الليلة قب   
المخالف لرأي باراك ونتنياهو بخصوص ضربة عسكرية ضد إيران ووصف تـصرفه بأنـه تـآمري                

وهاجم باراك من وصفهم، بأنهم يزرعون الخوف ويشنون حملة تخويف ديماغوغية، فيما يتعلق             . ومعيب
عندما نسمع صحافيا كبيرا يقول للجمهور إن من شأن إسرائيل          : "يران قائال بأبعاد ضربة عسكرية ضد إ    

 ألف قتيل، أو صحيفة مركزية تدعي أن ذلك سيؤدي إلى خراب إسرائيل، أو نسمع عضو        100أن تخسر   
أنا أتساءل لماذا كل هذا التخويـف ونحـن الدولـة           . كنيست محترمة تقول إن المقابر لن تتسع لألموات       

  ".شرق األوسط وستبقى كذلك بالمدى المنظور؟األقوى في ال
 ألف قتيـل    50صحيح أن الحرب ليست نزهة صيف ولكن بأي سيناريو لن يكون هناك             "وأضاف باراك   

مـن  : ، ونفى ما أشيع حول صفقة بينه وبين نتنياهو لضرب إيران قائال           " قتيل 500 وال حتى    5000وال  
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ي أن يجلب أي قرار بهذا الخصوص للمصادقة عليه         الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى بحث جدي ومن الطبيع        
  .في الحكومة

وبخصوص اتخاذ قرار بما يتعارض مع آراء قادة األجهزة األمنية أكد باراك أن كل االحتماالت جـائزة                 
طالما تم الحفاظ على وظيفة القيادة العسكرية في إعداد الخطط، مشيرا إلى أنه من المهم أن تستمع القيادة                  

وحول تجربة  . لمستوى العسكري واالستخباري ولكن القرار في النهاية هو ملك للقيادة السياسية          السياسية ل 
صاروخ حيتس وتدريبات سالح الجو اإلسرائيلي األخيرة، قال باراك إنها مواعيد معينة مسبقا وتصادفت              

د عالقة سـببية    زمنيا فقط مع األجواء اإلعالمية حول الضربة المحتملة ضد إيران، مشيرا إلى عدم وجو             
  .بين هذه األحداث

  10/11/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ايران  " نووي" عاجزة عن وقف "اسرائيل": تقرير اخباري .34
يعرب خبراء وساسة اسرائيليون عن شكوك متزايدة في قدرة بالدهم على التـصدي عـسكريا               : أف ب   

  .  حكومة بنيامين نتنياهوللبرنامج النووي االيراني الذي يشكل تهديدا مستمرا يخيم على
ال تستطيع اسرائيل "وقال جنرال االحتياط عوزي ايالم الرئيس السابق للجنة االسرائيلية للطاقة النووية 

وايران ال . احترسوا من الجنون"واضاف في تصريح لالذاعة العسكرية ". ان تتحرك وحدها ضد ايران
  ".تشكل تهديدا وجوديا السرائيل

نت ايران من تفجير قنبلة نووية على غرار ما فعلت كوريا الشمالية، فهي مـا زالـت                 حتى لو تمك  "واكد  
  ".تحتاج الى ست او سبع سنوات لتزويد صواريخها برؤوس نووية

واتسمت تصريحات النائب السابق لرئيس الوزراء حاييم رامون من حزب كاديما الوسـطي المعـارض               
طيع وحدها ان توقف البرنامج النووي االيرانـي، علـى          اسرائيل ال تست  "وقال ان    .بمزيد من الصراحة  

  ". غرار ما فعلت في العراق وفي سوريا، كما ذكرت وسائل االعالم االجنبية
" حتى من تأخير البرنامج النووي االيراني خمس سـنوات        "ويعرب عن شكوكه في ان تتمكن غارة جوية         

  .رانيةبسبب بعد االهداف وتبعثرها واالستعدادات الدفاعية االي
شن هجوم اسرائيلي امر ممكن     "في المقابل، يعتبر الباحث في معهد دراسات االمن القومي افراييم كام ان             

من دون موافقـة ضـمنية      "لكنه يستبعد هذه العملية ايضا       ".في نهاية المطاف حتى لو كان بالغ الصعوبة       
  .البلدين، نظرا الى العالقات المميزة بين "على االقل من الواليات المتحدة

  10/11/2011، الدستور، عمان
  

  قادة إسرائيليون يحذرون من تصاعد العداء للديمقراطية في ذكرى اغتيال رابين .35
ـ     : نظير مجلي : تل أبيب   الغتيال رئيس الوزراء اإلسـرائيلي      16خالل نشاطات إحياء الذكرى السنوية ال

لشخصيات السياسية والعسكرية مـن     األسبق إسحق رابين، حسب التوقيت العبري، أمس، حذر عدد من ا          
  .التدهور الذي تشهده إسرائيل؛ حيث تزداد ممارسات التطرف واإلرهاب

أنصار الديمقراطية من اليمين أن يهبوا في وجه رئـيس الـوزراء، بنيـامين              " هآرتس"ودعت صحيفة   
ال أمنون لفكـين  وقال رئيس أركان الجيش األسبق، الجنر    . نتنياهو، ليكف عن نهجه المعادي للديمقراطية     

". إن الديمقراطية اإلسرائيلية تراجعت إلى حد خطير، ومحلها تحل منـاهج فوضـى وإرهـاب              : "شاحك
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الكثير ال يعرف أن أحد أهم أسرار قوة إسرائيل في المنطقـة هـو كونهـا دولـة                  "وأضاف شاحك أن    
وس علـى الديمقراطيـة،     ، الفتا النظر إلى عدة مظاهر د      "ديمقراطية، فإذا فقدناها سنرى تقويض أركاننا     

مؤكدا أن هذه لم تعد ممارسات لقلة قليلة من قوى التطرف، بل أصبحت جزءا ال يتجزأ من ممارسـات                   
الحكم، أكان ذلك في القوانين المعادية للديمقراطية أم في االعتداءات التي تنفذ ضد العرب مـن سـكان                  

وقال إن ما يقلقه هو     . محكمة العدل العليا  إسرائيل أو من الضفة الغربية وضد اليسار اليهودي وحتى ضد           
لن يبقى أحد خارج دائرة االعتداءات المعادية للديمقراطية، فما بـدأ     : "وحذر. السكوت على هذه الظواهر   

  ".بالعرب يصل بسهولة إلى اليهود
فـراح يهـاجم قـوى      . وحاول وزير المعارف، جدعون ساعر، الدفاع عن حكومته وتبرئتها من التهمة          

هناك مجموعة قليلة من اليهـود      : " اليميني كما لو أنها من خارج معسكره اليميني الحاكم، وقال          التطرف
  ". الذين يمارسون اعتداءات تخريب يجب أن نقول بملء الفم إنها إرهابية

  10/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "من الممكن أن نضطر قريباً للقتال على كافة الجبهات" :غانتسبني  .36
مساء أمس الثالثاء، من أن إسـرائيل       " بني غانتس "حذر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي      : الينعكا أون   

قد تضطر إلى خوض معركة على عدد من الجبهات، بسبب عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسـط،                 
  .في ظل الثورات العربية

إسـحاق  "رائيلي األسـبق    وأضاف غانتس خالل حفل إلحياء الذكرى السنوية لمقتل رئيس الوزراء اإلس          
في ظل عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط، وأمـام المحـاوالت المتكـررة لعـدد مـن             " ":رابين

المنظمات والدول المعادية إلسرائيل، المساس بنا، فإنه وارد جداً أن تضطر إسرائيل لمواجهة شاملة في               
 وربما سنضطر إلى أن نـستجمع كـل         م،1967المستقبل القريب، كما حدث في حرب األيام الستة عام          

  ".طاقاتنا، وأن نقاتل على كل الجبهات من اجل أمن إسرائيل
  9/11/2011، موقع عكا اون الين

  
  مراقب الدولة يسلم أدلة للنيابة العامة حول ارتكاب نتنياهو مخالفات فساد .37

تشار القـانوني للحكومـة،     سلم مراقب الدولة االسرائيلي، القاضي المتقاعد، ميخائيل ليندنشتراوس، المس        
، التي يشتبه فيها بأن رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو           "بيبي تورز "يهودا فاينشتاين، مواد تتعلق بقضية      

  .ارتكب مخالفات فساد تتعلق بسفرياته إلى خارج البالد، وتستدعي تحقيق الشرطة بشأنها
فاينشتاين دليلين على األقل، تم التوصـل       اليوم االثنين، بأن ليندنشتراوس سلم      " معاريف"وأفادت صحيفة   

  .إليهما في إطار تدقيق مكتب مراقب الدولة في القضية
مراقب الدولة سلم المستـشار القـانوني       "ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب ليندنشتراوس قولها، إن          

يات رئـيس   للحكومة، قبل بضعة أسابيع، مواد ليطلع عليها، بعد أن تم جمعها خالل التدقيق فـي سـفر                
الوزراء ووزراء ونواب وزراء إلى خارج البالد، ولن نتمكن من اإلفصاح عن تفاصيل أخرى في هـذه                 

  ".المرحلة
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وفي موازاة ذلك، قالت الصحيفة إن مكتب نتنياهو مارس ضغوطا على مراقب الدولة من أجـل تغييـر                  
وقالـت   .، نـاحوم ليفـي    ، محقق الشرطة المتقاعـد    "بيبي تورز "رئيس طاقم تقصي الحقائق في قضية       

  ".كان هناك توجها كهذا فعال، ومراقب الدولة رفضه: "المصادر في مكتب ليندنشتراوس في هذا السياق
  7/11/2011، 48موقع عرب

  
  في حيفا  وحدة سكنية1400 تصادق على بناء لجنة اإلسكان القومية .38

ء الثالثاء، على خطة اسـتيطانية      الصهيونية مسا " لجنة اإلسكان القومية  "صادقت ما تسمى بـ     : الناصرة
داخل األراضي  ( وحدة سكنية جديدة، في المدخل الجنوبي لمدينة حيفا          1400جديدة، تهدف إلى بناء نحو      

  ).1948المحتلة عام 
، "لمودوت لينكوالن "أن لجنة اإلسكان الصهيونية صادقت باألمس، على خطة         " معاريف"وذكرت صحيفة   

 دونما، تعود ملكية معظمهـا  228 جديدة، على أرض تبلغ مساحتها نحو    وحدة سكنية  1400لبناء حوالي   
  .والجزء اآلخر يعود إلى ملكية خاصة" إلى دائرة األراضي

لمواجهة النقص  "من مساحة المشروع سيبنى بها وحدات سكنية صغيرة،          % 25وأوضحت الصحيفة أن    
ونما مـن المـساحة ستـستخدم للمبـاني          د 21، باإلضافة إلى أن حوالي      "الشديد في عدد الشقق السكنية    

  .والمؤسسات العامة
  9/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  على إنشاء شبكة تواصل اجتماعي للمسلمين تعمل" إسرائيل: "الفلسطيني لإلعالم .39

من مصادر خاصة مطّلعة في روسيا أن أجهزة االسـتخبارات          " المركز الفلسطيني لإلعالم  "علم  : موسكو
ية تعمل منذ فترة على إعداد مشروع ضخم على الشبكة العنكبوتية، مخصص للمـسلمين علـى                الصهيون

، وسيستخدم الحقًا لجمع بيانات حساسة عـن        )فيسبوك وتويتر (شاكلة مواقع التواصل االجتماعي العالمية      
  .للكيان الصهيوني" أعداء محتملين"

ألولى المسلمين في الدول األوروبية، ومن ثم       ستستهدف بالدرجة ا  " الشبكة المصيدة "وأفادت المصادر أن    
ستتوجه للعالم العربي، وسوف تغطي قطاعات عديدة من مستخدمي اإلنترنت، بأكثر من لغة عالمية، بما               

  .فيها الروسية
  9/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  "ثنائياً مذهالً"عباس وفياض يشكالن : ولمرتأ .40

 السابق إيهود أولمرت الليلة قبل الماضية بشدة تعنت حكومة خلفه بنيامين            انتقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي   
نتنياهو في مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين المجمدة، بسبب االسـتيطان اليهـودي فـي               

  . الضفة الغربية المحتلة
ا لمعارك سـلبية    إن حكومة نتنياهو تصب جل جهوده     “وقال أولمرت خالل محاضرة ألقاها في تل أبيب         

لقد ضيعت وتضيع فرصـة تاريخيـة   “وأضاف . ”مع الفلسطينيين، بدالً من السعي الستئناف المفاوضات  
لتحقيق السالم مع الفلسطينيين وتقود إسرائيل إلى عزلة غير مسبوقة في تاريخها، ألنها ال تجرؤ علـى                 

ل معرفته الشخصية وتقارير أجهـزة      وقال أولمرت، إنه، ومن خال    . ”اتخاذ قرارات مبدئية باتجاه السالم    
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األمن االسرائيلية على اختالفها، يرى في الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض              
إنهما يبنيـان وينـشطان ويحاربـان       “وأضاف  . ثنائياً مذهالً في حكمته وصدقه في السعي وراء السالم        “

  . ”..اإلرهاب
  10/11/2011، االتحاد، ابوظبي

  
 ينفلسطينيلل رفضت طلبا المانيا بتحويل المستحقات الجمركية "إسرائيل": تسهآر .41

الثالثاء بأن إسرائيل رفـضت طلبـا ألمانيـا بتحويـل     ' هآرتس'أفادت صحيفة : تل أبيب ـ يو بي آي 
التي جمدتها الحكومة االسرائيلية في أعقـاب قبـول فلـسطين            المستحقات الجمركية للسلطة الفلسطينية،   

 ).اليونسكو(نظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة عضوا في م
وقالت الصحيفة أن الرفض اإلسرائيلي صعد األزمة في العالقات بين إسرائيل وألمانيا التي نـشأت فـي               

 .أعقاب إعالن إسرائيل عن مخططات بناء استيطاني في القدس الشرقية قبل شهرين
 من أنه على الرغم من االنتقادات الشديدة التي وجهتها ألمانيـا            وقالت الصحيفة ان الغضب األلماني نابع     

 .إلسرائيل إال أن ألمانيا صوتت ضد قبول فلسطين عضوا في اليونسكو
 9/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  األسرى بتعذيبتقرير إسرائيلي يؤكد تعاون األطقم الطبية مع محققي الشاباك  .42

رير نشرته منظمتان إسرائيليتان، تعنيان بحقوق األسرى السياسيين أظهر تق: الناصرة ـ زهير أندراوس 
الفلسطينيين، الذين يقبعون في سجون االحتالل، أن أطباء إسرائيليين شاركوا في إساءة معاملة األسـرى               

 .الفلسطينيين وانتهاك واجباتهم الطبية المعهودة
إن التقريرين الصادرين عـن منظمتـي       اإلسرائيلية في عددها الصادر الجمعة      ' هآرتس'وقالت صحيفة   

حقوق اإلنسان اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وأطباء من أجل حقوق اإلنسان يعتبـر األول                
من نوعه حيث يكشف تورط أطباء وأصحاب مهن طبية في التنفيذ والتستر على التعذيب وسوء المعاملة                

 حالـة   100ويستند التقرير إلى أكثر من      ). شاباك اإلسرائيلي ل(أثناء التحقيق على أيدي جهاز األمن العام        
 .2007لضحايا تعذيب قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب بمعالجتها منذ عام 

عالوة على ذلك، أضافت الصحيفة، فإن التقرير يشير إلى أنه، في معظم األحيان يشارك األطباء واألطقم                
 .ر مباشر، في ممارسة التعذيب أو التستر على التعذيبالطبية المعنية، بشكل فعلي مباشر وغي

 8/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

 األبارتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين أسوأ من جنوب أفريقيا : زعبيحنين  .43
، حول النظام العنصري فـي إسـرائيل،   'محكمة راسل'انتهت أمس أعمال  :الناصرة ـ زهير أندراوس 

 شهادة مهنية جميعها تتمحور حول النظام الـسياسي         24 شهادة، منها    26ستماع إلى   مداوالت تم فيها اال   
والقانوني في إسرائيل، وفي شهادتها أمام المحكمة قالت النائبة زعبي إنها تمثـل جـزءا مـن الـشعب                   
الفلسطيني المنسي، الذي أخرج من حدود شعب، ومن حدود الصراع، لكنه عاد ودخل خريطـة شـعبه                 

 .راع، بشكل لم يتوقعه ال منظمة التحرير بصفتها الممثل الرسمي للفلسطينيين، وال إسرائيلوخريطة الص
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وأضافت النائبة زعبي أنه فقط المواطن يستطيع أن يكشف عنصرية النظام كنظام، أمـا الواقـع تحـت                  
صرية االحتالل والذي ال يملك المواطنة فهو فقط يستطيع أن يكشف عنصرية االحتالل، لكن ليس عن عن               

ـ  . النظام  هم ليسوا الشاهد على ديمقراطية إسرائيل، بل هم الشاهد علـى عنـصرية              48إذا فلسطينيو ال
 .النظام، وهم الشاهد بأننا ال نتحدث عن سياسة عنصرية بل عن نظام عنصري

وأشارت النائبة زعبي الى ان إسرائيل تنتهج إستراتيجيات مختلفة من السيطرة العنصرية في كـل مـن                 
ـ داخل ، القدس والضفة الغربية، وأنه خالل اليومين قامت الشهادات بتحليل إستراتيجيات الـسيطرة           48 ال

المختلفة المتبعة في هذه المناطق، لكنها لم تشر إلى الدافع أو الهدف أو ما يستعمل أحيانا كمبرر أخالقي                  
نظام العنصري، أال وهو    لتلك السيطرة، وشددت على أن على المحكمة أن تبحث أيضا فيما يقف وراء ال             

 .تعريف إسرائيل كدولة يهودية
 8/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
 مستوطنا في الضفة الغربية12الشرطة االسرائيلية تعتقل  .44

 مستوطنا بينهم   12اعلنت ناطقة باسم الشرطة االسرائيلية ان الشرطة اعتقلت االثنين          : ـ ا ف ب    القدس
في مستوطنة عشوائية قرب رام اهللا بالـضفة        ' غير شرعية 'الثة مبان   سبعة قاصرين خالل عملية تدمير ث     

واضافت المتحدثة ان شرطيين قدموا لتدمير هذه المباني تعرضوا للرشق بالحجارة مـن قبـل                .الغربية
  . شخصا12مستوطنين موضحة ان قوات االمن اعتقلت 

 8/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  بارد وسرق جثته وحصل على وسام البطولةضابط اسرائيلي قتل فلسطينيا بدم .45
حصل ضابط رفيع المستوى على وسام البطولة بعد ان تمكـن مـن قتـل    : الناصرة ـ زهير اندراوس 

الشهيد عيسى دبابسة في الضفة الغربية المحتلة، ولكن تبين من خالل التماس قدمته جمعيات حقوقية الى                
 قام بعملية قتل بدم بارد، واكثر من ذلك، بعد ان تأكـد مـن               المحكمة العليا االسرائيلية ان الضابط نفسه،     

استشهاد الفلسطيني قام بسرقة جثته ونقلها الى بيت مستوطن يهودي في بؤرة اسـتيطانية بـالقرب مـن       
هـا انـا   : الخليل ووضعها على مائدة االكل وقال للمستوطن الذي قتل ابنه برصاص المقاومة الفلسطينية      

 .د احضرت لك جثة القاتل لتتمتع بهانفذت ما تعهدت لك، لق
وبعد مرور عدة اشهر، وخالل احتفال الدولة العبرية بيوم استقاللها حصل الضابط على الوسام من قائد                
هيئة االركان العامة، ومن ثم حصل على تقدم وبات قائدا لوحدة المستعربين التابعـة لحـرس الحـدود                  

  . االسرائيلي في منطقة القدس
 9/11/2011، لندن، القدس العربي

 
  فلسطينيا عندما كنت قائدا لوحدة ريمون290قتلت : مئير داغان .46

سمحت محكمة إسرائيلية أمس الثالثاء بنشر جزئي لشهادة أدلى بها رئـيس  : الناصرة ـ زهير أندراوس 
ـ                  دم الموساد السابق، مئير داغان، في قضية ضابط إسرائيلي قتل سائحا بريطانيا بدم بارد وأدعى أنـه أق

التي أسسها ارييل شارون وقادها داغان، ويتبـين        ) ريمون(على فعلته بسبب خدمته في وحدة االغتياالت        
من الشهادة ان داغان اعترف بأنه عندما وصل إلى قطاع غزة كانت قائمة المطلوبين الفلسطينيين لجيش                
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شرة مطلـوبين فقـط،      فلسطينيا، وبقي ع   290 مطلوب ويتفاخر بأنه تمكن من قتل        300االحتالل تشمل   
على حد تعبيره، كما أنه قال في شهادته لم أقم بإحصاء الفلسطينيين الذين قتلتهم، وأضاف على أن كـل                   

  .فلسطيني تمت تصفيته كانت الوحدة تعتقل مئات الفلسطينيين
 9/11/2011القدس العربي، لندن، 

 
 يد مليون شيقل لبناء سجن جدأربعينمصلحة السجون اإلسرائيلية تخصص  .47

 مليون شيقل إلقامة سجن جديد في الجنـوب،         40خصصت مصلحة السجون اإلسرائيلية مبلغ      : تل أبيب 
وقال مفوض مصلحة السجون اإلسرائيلية الجنـرال أهـارون          .للنساء' تيرتسا'بدال من سجني الدامون و    

ل الظروف المتـوفرة    فرانكو، خالل نقاش أجرته لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، اليوم الثالثاء، حو           
في السجون والمعتقالت، إن سجن الدامون على جبل الكرمل ال يصلح إليواء البـشر ويجـب إغالقـه،                  

وأضاف أن مـصلحة الـسجون       .للنساء، وضرورة بناء سجن جديد ليحل مكانهما      ' تيرتسا'وكذلك سجن   
  . مليون شيقل لبناء سجن جديد في الجنوب40خصصت مبلغ 

 8/11/2011علومات الفلسطينية وفا، وكالة االنباء والم
  

  ليفني بالفسادلـ خالفات داخل حزب كاديما واتهامات  .48
" كاديمـا "العبرية ان عضو الكنيست االسـرائيلي مـن حـزب           " هآرتس  "قالت صحيفة   : القدس المحتلة 

ـ        واضـافت   .، ما يؤشر إلى بوادر أزمة داخل الحـزب        "الفساد"المعارض افي ديختر اتهم قيادة حزبه ب
، وجه انتقادا شديد اللهجة ضد رئيس       )رئيس جهاز االستخبارات االسرائيلي  األسبق     (إن دختر   " هآرتس"

، في ما يتعلق بتجاوزات مالية لعـدد مـن          "مراقب الدولة "الحزب تسيبي ليفني في أعقاب صدور تقرير        
  .األحزاب االسرائيلية

ة غير ديمقراطية، ويدير أمواله بصورة غير       إن الحزب يعمل بطريق   : "واشارت  الصحيفة ان دختر قال       
  .، على حد تعبيره"شرعية تثير الشبهات بوقوع أعمال فساد

  9/11/2011وكالة سما، 
  

  الصواريخ االيرانية يمكنها ان تصل غالبية العواصم االوروبية: موفاز .49
از اليوم االربعـاء   حذر رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست االسرائيلي شاؤول موف :القدس المحتلة 

اننا في  "من ان الصواريخ التي تملكها ايران يمكنها ان تصل الى غالبية العواصم االوروبية مشددا على                
  ".اسرائيل لن نقبل بايران كدولة نووية

ان الوقت قد حان االن ليقوم الغرب       "وقال موفاز في تصريحات لالذاعة االسرائيلية ادلى بها صباح اليوم           
  .مشيرا الى ان العمل العسكري ضد االخيرة يشكل اسوأ الخيارات" صار على ايرانبتشديد الح

  9/11/2011وكالة سما، 
  

  إيران الهجوم على  يحذر منرئيس االستخبارات العسكرية األسبق .50
العبرية سيناريو عن الهجوم اإلسرائيلي المتوقّـع علـى         ' معاريف' أعدت صحيفة    :سما -القدس المحتلة   

ئلةً إن طائرات إسرائيلية مقاتلة ستهاجم المنشآت النووية اإليرانية، ثلث هذه الطائرات سيـسقط              إيران قا 
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بصواريخ مضادة للطائرات ونظم الدفاعات الروسية بحوزة إيران، الفتةً إلى أن عملية مهاجمة المنشآت              
  .ئيلالنووية في إيران ستكون من أكثر العمليات تعقيدا وخطورة في تاريخ دولة إسرا

كما أشارت استناداً الى مصادر أمنية في تل أبيب إلى أنّه بغياب معلومات استخباراتية عـن المنـشآت                  
  .النووية في طهران، فإن الهجوم سيكون معقداً بشكل خاص، ونتائجه ستحمل كارثة إلسرائيل

 إسرائيل على ما يبـدو،      وساقت الصحيفة قائلةً إنّه من بين عشرات المفاعالت النووية اإليرانية، ستقرر          
مركـز  : إذا ما كانت ستستخدم الخيار العسكري، أن تهاجم ثالث منشآت تعتبر مركز األنشطة النوويـة              

األبحاث النووية في أصفهان، مفاعل تخصيب اليورانيوم في نتانز، ومفاعل الميـاه الثقيلـة فـي أراك،                 
دود بين تركيا وسورية، والتـسلل إليـران        وسوف يختار سالح الجو اإلسرائيلي التحليق على امتداد الح        

  .عبر شمال شرق العراق
كل طائرات التزويد بالوقود التابعة لسالح الجو ستنضم للهجوم، ولكنها ستجد صعوبة في القيام بـالتزود                

  .جوا، خشية اكتشافها بواسطة السوريين أو األتراك
بعضها محصن في كتل إسمنتية كثيفـة       وفي الهجوم نفسه، سوف تلقى على المنشآت النووية، و        : وتابعت

 كيلوغرام للواحدة، بإجمـالي     900، قنابل كاسحة للحصون، تزن      ) مترا 25مفاعل نتانز يقع على عمق      (
أما بطاريات الدفاع الروسية المتمركزة جيدا، ستنجح في إسقاط الكثير من الطائرات طبقـا              . طنين وربع 
  .للتوقعات

 دار إن أفضل أبنائنا، والذين سيعودون بـسالم إلـى قواعـدهم،             -يتشوقالت معدة التقرير، ساره ليفوف    
فالرد اإليراني على الهجوم سيكون صعباً      . سيكتشفون أنهم عادوا إلى دولة مختلفة من تلك التي غادروها         

) 3-شهاب (للغاية، ومن المتوقع أن تضرب إيران في رد فعلها بقوة بواسطة صواريخ أرض ـ أرض  
ولفتت إلى أن بعض هذه الصواريخ ستكون مزودة برؤوس كيميائية،          . قطة في إسرائيل  والتي تغطي كل ن   

  .وتلك ستكون البداية فقط
وبالتزامن، سوف تستخدم إيران حماس وحزب اهللا لعمليات انتقامية واسعة النطاق، من خالل إرهـابيين               

لمية لن تمر على إسـرائيل،  وسوف يحاول اإليرانيون إحداث أزمة نفط عا   . انتحاريين، وصواريخ القسام  
  .من خالل ضرب النفط الذي يخرج من الخليج العربي

، وصل في األيـام     )إذا ما كان على إسرائيل مهاجمة إيران      (وتابعت قائلةً إن الجدال الشعبي حول مسألة        
رئيس الموساد السابق مئير داغان أعرب عن خـشيته مـن غيـاب             . األخيرة إلى نقطة تحول شخصية    

اإلسرائيلية المناسبة، ومن مغامرة إيهود باراك وبنيامين نتنياهو، والتي من شأنها أن تؤدي إلى              الزعامة  
المقربون من رئيس الحكومة وبعض الوزراء كرروا المزاعم فـي األيـام            . هجوم عسكري على إيران   

  .األخيرة، بأن داغان أصيب بالجنون
عليه السياسية طبقا لرؤية نتنياهو والمقربين منه،       اللهجة الشخصية واختيار مهاجمة داغان، والذي تُحظر        

وفي اليوم الذي يتحول فيه الهجوم      . شتت الجدال عن مسألة ماذا سيحدث هنا في اليوم الذي سيلي الهجوم           
  .العسكري على إيران إلى واقع

ـ                ائج هـذا   وأشارت الصحيفة إلى أن إفرايم هاليفي، والذي كان رئيسا للموساد، توقع قبل ثالثة أعوام نت
، حدد أن الهجوم العسكري علـى إيـران         2008) يوليو(في تموز   ' التايم'وفي حوار مع مجلة     . الهجوم

األمر يمكنه أن يؤثر علينا على مدى يصل إلى مائة عام،           : سيجلب معه نتائج مدمرة على المدى الطويل      
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فقط لو كان هذا هو الخيـار       سينطوي األمر على تأثير سلبي على الرأي العام العربي، وعلينا أن نهاجم             
  .األخير

لم أغير موقفي، مازلت أظـن ذلـك، كالمـي          : هاليفي لم يغير من موقفه حتى اآلن، وهذا األسبوع قال         
وكنت أقصد بذلك توضيح حقبـة      )قرن(واضح جدا، عدا تحفظ واحد، لم أقل مائة عام، ولكنني قلت كلمة             

  .سيستمر أجياال وليس مائة عامزمنية معناها عمليا أن هجوم كهذا سيحمل تأثيراً 
: ، فقال للصحيفة  )أمان(أما شلومو غازيت، والذي كان في الماضي رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية            

لن نستطيع البقاء بعـد هـذا       . الهجوم على المنشآت النووية في إيران سيؤدي إلى تصفية دولة إسرائيل          
وم، أي تدمير البرنامج النووي اإليرانـي، سـتكون عكـسية    النتائج التي تمنينا تحقيقها من الهج   . الهجوم
  .تماما

  8/11/2011وكالة سما، 
  

  والعالم” إسرائيل“إيران تشكل التهديد األكبر الذي تواجهه : بيريز .51
شيمون بيريز، أمس، مخاطباً زعماء الدروز خالل زيارته لقريـة          ” اإلسرائيلي“وصف الرئيس   : وكاالت

  .”إيران تشكل الخطر األكبر إلسرائيل والعالم بأسره“إن تقع شمال فلسطين المحتلة 
وجاءت تصريحات بيريز وسط استمرار الجدل في الكيان بشأن ما إذا كان يتعين عليها أن توجه ضربة                 

  .جوية للمنشآت النووية اإليرانية
/ امن من نوفمبر  وأدلى بيريز بهذه التصريحات فيما يفترض ان تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الث             

  .”ينذر بالشر“انه ” إسرائيليون“تشرين الثاني تقريراً عن البرنامج النووي اإليراني، يقول خبراء 
الوكالة لديها أدلة على أن اإليرانيين سيصنعون فعالً أسـلحة نوويـة            “وفي مقابلة أخرى، قال بيريز ان       

ادة من عنصر الشك وهذا التقرير، إذا ما        الوكالة سمحت إليران باالستف   “وأضاف ان   . ”رغم إنكارهم ذلك  
  .على إيران” االقتصادية والنفطية“داعياً إلى تعزيز العقوبات ” نشر، سيبدد كل الشكوك

  7/11/2011الخليج، 
  

   شخصاً من سفينتي كسر الحصار ما زالوا معتقلين21": إسرائيل" .52
 راكباً كانوا على مـتن الـسفينتين        21أعلنت متحدثة باسم جهاز الهجرة في وزارة الداخلية أن          : أ ف ب  

اللتين تم اعتراضهما الجمعة أثناء محاولة كسر الحصار على قطاع غزة، ال يزالـون محتجـزين لـدى                  
 راكباً معتقلون ألنهم رفضوا تـرحيلهم فـي         21“وصرحت المتحدثة سابين حداد أن      . الكيان الصهيوني 

بعد هـذا اإلجـراء     “وأضافت المتحدثة أنه    . ”همبسبب اعتقال ” إسرائيلي“الحال ورفعوا شكوى أمام قاض      
  . ” ساعة سيتم ترحيلهم اليوم72الذي يدوم 

  7/11/2011الخليج، 
  

  الجيش اإلسرائيلي يجري تدريبات تحاكي اختطاف حافلة على طريق إيالت .53
 العبرية  إن تقديرات الجيش اإلسرائيلي تشير إلـى أن         " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : القدس المحتلة 

قيام مجموعة مسلحة بالتسلل إلى داخل إسرائيل، وإطـالق         "ستكون على شكل    " العملية القادمة "ما أسماه   
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النار باتجاه حافلة في طريقها إلى إيالت، وبعد ذلك يسيطر عناصر المجموعة على الحافلة، ويختطفـون                
  ".جميع ركابها الستخدامهم كورقة مساومة

ش تدريب جنود من وحدات مختارة لمواجهة عمليات من هذا النوع،           وفي أعقاب هذه التقديرات قرر الجي     
  .وتم وضع خطة تدريب خاصة

 8 شهور على الحـدود مـع مـصر وقتـل فيهـا            3وكتبت الصحيفة أن عملية إيالت، التي وقعت قبل         
وخالل جلسة تقييم للوضع أجريت مؤخرا في قيادة الجيش         . إسرائيليين، أكدت وجود مثل هذه المخططات     

متسبي "عرض سيناريو بموجبة تقوم مجموعة مسلحة بالسيطرة على حافلة على الطريق الواصل بين              تم  
  .وإيالت" ريمون

وبحسب األجهزة األمنية اإلسرائيلية فإنها ال تنفي إمكانية محاولة تنفيذ مثل هذه العملية، كما تـدعي أن                 
وأشارت الـصحيفة فـي هـذا       . حافلةعناصر المجموعة الذين نفذوا عملية إيالت كان هدفهم اختطاف ال         

  .السياق إلى تعرض حافلتين إلطالق النار في العملية ذاتها، إضافة إلى مركبات خصوصية
  6/11/2011وكالة سما، 

  
   إلى إعادة احتالل قطاع غزة"إسرائيل"ديختر يدعو  .54

صب رئـيس   ـ الذي شغل في الماضي من     ) كاديما(قال النائب آفي ديختر، من حزب       : أ.ب. د –تل أبيب   
إن إسرائيل في حاجة إلى إعادة      : ـ في إحدى الفعاليات في بئر السبع، أمس       ) الشاباك(جهاز األمن العام    

احتالل القطاع للقضاء على المنظمات اإلرهابية في حال لم يتم التوصل إلى حل سياسي آخر بمـشاركة                 
  .الدول المجاورة

 لن تكون كافيةً، وذلك حـسبما       2008 العام   "الرصاص المصبوب "إن عملية على غرار عملية      : وأضاف
  .ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس

  6/11/2011االيام، رام اهللا، 
  

   ساعاتأربع "إسرائيل "إضراب عام يشّل .55
 ساعات وشمل مطار بـن غوريـون        4شهدت إسرائيل امس، إضرابا عاما استمر       :  وكاالت –تل أبيب   

 النقل العام والعيادات الطبية ورياض األطفال والمـصارف         وبورصة تل أبيب لألوراق المالية وخدمات     
جاءت هذه الدعوة لإلضراب من جانب اتحـاد النقابـات العماليـة فـي إسـرائيل                . والمكاتب الحكومية 

 ألف عامـل بيـنهم عمـال        150 ألف و  100احتجاجا على ظروف عمل ما يتراوح بين        ) هيستدروت(
لون كمتعاقدين، ما يعني حرمانهم من أي مزايا اجتماعيـة          خدمات اجتماعية ومعلمون وعمال نظافة يعم     

  .يتمتع بها العمال اآلخرون
  8/11/2011الراي، الكويت، 

  
  قانوني غير غزة لقطاع الشامل "إسرائيل" إغالق: إسرائيلية دراسة . 56

" غزة؟ على إسرائيل تسيطر هل: السيطرة مؤشر "عنوان حملت حديثة إسرائيلية دراسة وصفت: اهللا رام
 والبضائع األشخاص تنقل على المطبق الشامل اإلغالق "اإلسرائيلي) جيشاه (مسلك مركز عن صدرتو

 أن إلسرائيل يحق "قالت لكنها ،"قانوني غير "بأنه ،"والبر والجو البحر عبر ومنه غزة قطاع إلى المدنية
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 هذه تطبيق لها ويحق أمنية، تفتيشات وإجراء والبضائع لألشخاص والخروج الدخول قنوات تحدد
  ".لها االنصياع ترفض التي السفن فيها بما أيضا، النقل وسائط على اإلجراءات

  9/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   للسلطة الفلسطينية  تحويل عائدات الضرائب إعادة تدرس"إسرائيل: "يديعوت .57
ئيلية تدرس إمكانية   إن الحكومة اإلسرا  : ، أمس "يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   :  كفاح زبون  - رام اهللا 

  .استئناف تحويل األموال التي تجبيها من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قريبا
إسرائيل تعيد دراسة قرارها األخير بوقف تحويل األموال، بعـد أن قـرر             "وأكدت مصادر إسرائيلية أن     

  ".للسلطة الفلسطينيةالكونغرس األميركي اإلفراج عن أموال دعم أميركية كان قد جمد تحويلها 
  9/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  المتطرفين بتشجيع ه نتنياهوموتته تحمل "اآلن السالم" . 58

 مواصلة عن المسؤولية نتنياهو بنيامين الحكومة رئيس اإلسرائيلية، ،"اآلن السالم "حركة حملت: اهللا رام
 متطرفين تهديد أعقاب في ذلك جاء. ائيلإسر في اليسارية الحركات في لنشطاء اإلسرائيلي اليمين تهديد
 جدران على لها معادية شعارات بكتابة عفرون، حاجيت ،"اآلن السالم "حركة في الناشطة حياة يهود
 صلبان مع" ينتظرك رابين "مثل منزلها، من بالقرب تقف كانت سيارة وعلى ،)الغربية (القدس في منزلها
  . معقوفة

  9/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  للقضاء آخرين وتحول.. "التحرير" و"الحرية" بعض ركاب قاربي تبعد "إسرائيل" . 59
 اعترضهما اللذين الكندي" التحرير"و اآليرلندي" الحرية "قاربي ركاب بعض إسرائيل أبعدت: اهللا رام

. صغير سجن في متنهما على من واعتقل غزة، إلى الطريق في أمس من أول اإلسرائيلي البحرية سالح
 مختلفة، جنسيات يحملون وآخرين الداخل، من وفلسطينيا صحافيين فورا اإلسرائيلية السلطات بعدتوأ

  .بالدهم إلى إبعادهم رفضوا بعدما منهم، شخصي طلب بعد للقضاء بعضهم حولت بينما
 اتوالوالي وآيرلندا وكندا أستراليا من للفلسطينيين، المؤيدين الناشطين من 27 القاربين متن على وكان

 إلى متوجهين كانوا مصرية، صحافية بينهم من وصحافيين إسرائيلي عربي مواطن إلى إضافة المتحدة،
 شواطئ من ميال 60 بعد على القاربين على الجيش يسيطر أن قبل إنسانية، مساعدات يحملون غزة

  .السجون لمصلحة تابعة صغيرة منشأة إلى ثم أسدود ميناء إلى الجميع ويقتاد القطاع،
 جميع واتخذوا مقرر هو كما اإلسرائيلية البحرية جنود تصرف "بيان في اإلسرائيلي الجيش قالو

  ".هم سالمتهم إلى باإلضافة السفينتين متن على النشطاء سالمة لضمان الالزمة االحتياطات
  6/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   يذبح األضحية أمام منزلهلمنغرامة مالية : "إسرائيل" .60

 ألف شيكل على كل فلسطيني في 48فرضت سلطات االحتالل غرامة قدرها  :قنا-المحتلةالقدس 
  . بما فيها مدينة القدس يقوم بذبح األضحية أمام منزله48األراضي المحتلة 



  

  

 
 

  

            32ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

ويزعم االحتالل أن ذلك القرار جاء بحجة الحفاظ على صحة المقدسيين والحيلولة دون انتشار 
ب أن يكون تحت إشراف ومراقبة قسم الخدمات البيطرية اإلسرائيلية األمراض، وأن ذبح األضاحي يج

  .وبموافقته
وأثار هذا القرار غضب المقدسيين على سلطات االحتالل التي تحاول التضييق عليهم حتى في األعياد، 

ر لو كانت بلدية االحتالل مهتمة بصحتنا كما تقول فكان من األجد"وعلق أحد المواطنين على ذلك بالقول 
بها أن تحافظ على نظافة الطرقات من القمامة المتراكمة وتوفير الخدمات التي تليق بنا كبشر نعيش تحت 

  ".االحتالل
  6/10/2011الشرق، الدوحة، 

  
   يستبعد انضمامه لحكومة نتنياهو وأحزاب اليمين تهدد باالنسحاب منها"العمل" .61

لي يحيموفيتش، انضمام حزبهـا إلـى صـفوف    اإلسرائيلي، شي " العمل"استبعدت رئيسة حزب    : الناصرة
االئتالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلن انسحابه كلياً باستقالة كافّة وزرائه من الحكومة،               

  .بداية العام الجاري
اإلسرائيلي السابق صالح طريـف، الليلـة       " شؤون األقليات "وقالت يحيموفيتش، خالل لقاء جمعها بوزير       

، مؤكدةً في الوقت ذاته استعداد الحزب المـشاركة         "حزب العمل سيبقى في صفوف المعارضة      "الماضية،
  .، وفق تأكيدها"إذا ما كانت تحمل أجندة اجتماعية وديمقراطية"في الحكومة القادمة 

  9/11/2011قدس برس، 
  

  48 مليون نسمة عدد المسلمين في فلسطين 1.3: معطيات إسرائيلية .62
ائيات إسرائيلية رسمية، ارتفاعاً ملحوظاً في عـدد المـواطنين المـسلمين فـي              أظهرت إحص : الناصرة

، التي يقارب إجمالي عدد سكانها ثمانية ماليين نسمة، معظمهـم  1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة   
  .من اليهود

 وبحسب معطيات التقرير الصادر عن دائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، بمناسـبة عيـد األضـحى              
المبارك، فقد بلغ عدد سكان الدولة العبرية من المسلمين نهاية العام الماضي مليونـاً وثالثمائـة وواحـد     

  .2009وعشرين ألفاً، بزيادة قدرها خمسة وثالثين ألف عن عام 
 يتركّز فـي مدينـة      1948وذكر التقرير، أن أكبر تجمع للمسلمين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام            

 في المائة من    21 بلغ عدد سكانها المسلمين مائتين واثنين وسبعين ألف نسمة، أي ما نسبته              القدس؛ حيث 
والناصـرة وأم   ) 48جنوب أراضـي    (إجمالي عدد المسلمين في الداخل الفلسطيني، تليها كل من رهط           

  .الفحم
لفلسطيني؛ حيث  وأفادت معطيات التقرير اإلحصائي بتزايد معدالت اإلنجاب في وسط المسلمين بالداخل ا           

  . في المائة، حسب التقرير3.8بلغ معدلها لدى النساء المسلمات وفقاً ألحدث الدراسات 
وفي سياق متصل، أشارت دائرة اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي إلى أن معدل القوى العاملة بـين أبنـاء                 

 فـي المائـة     20لرجال و  في المائة ل   60 عامصا وما فوق في الدولة العبرية، بلغ         15المسلمين من عمر    
  . ألف نسمة20.972للنساء، في حين بلغ عدد الطالب المسلمين 

  9/11/2011قدس برس، 
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  الكنيستب اإلسرائيلية من النواب العرب الجنسيةنواب يمينيون يطالبون بسحب  .63

ب انتظم عدد من نواب اليمين الحاكم حول مطلب لسحب الجنسية اإلسرائيلية من النواب العر: تل أبيب
  .، الذين يقومون بنشاطات يعتبرونها معادية إلسرائيل)البرلمان اإلسرائيلي(في الكنيست 

وجاء هذا المطلب في أعقاب مشاركة النائبة حنين زعبي، من حزب التجمع الوطني، في أعمال محكمة 
  .راسل حول فلسطين في جنوب أفريقيا

بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور " يل بيتناإسرائ"وقد توجهت عضو الكنيست أنستاسيا ميخالي من حزب 
ليبرمان، إلى المستشار القضائي لحكومة إسرائيل، المحامي يهودا فاينشطاين، وطلبت منه أن يحيل 

وطالبت بإبعاد زعبي من ". ما تقوم به من أعمال ضد دولة إسرائيل"النائبة زعبي، إلى القضاء بسبب 
في الكنيست : "لفحص نشاطات أعضاء الكنيست العرب، وقالتالكنيست، وإقامة لجنة تحقيق برلمانية 

  ".ثمة طابور خامس يعمل من داخلنا
لقد آن األوان إليجاد : "المعارض، عتنيئال شنلر" كديما"ومن جهة أخرى، قال عضو الكنيست عن حزب 

ن ، شجب تصرفات حني"عرب إسرائيل"وأضاف شنلر أنه على . وسيلة لسحب مواطنة حنين زعبي منها
التي " التفاحة الفاسدة"زعبي، ألنها بحسب أقواله تؤيد حزب اهللا وحماس، على حد تعبيره، وقد وصفها بـ

  . يمكن االستغناء عنها
  7/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  مشروع قانون حول الطابع اليهودي للدولة  .64

نطوي على تخفيف ما وكانت الحكومة قد أقرت، أمس، مشروع قانون حول الطابع اليهودي للدولة ي
الوطن : "وبدال من ذلك اختارت االسم". دولة يهودية"للصيغة القديمة التي أرادتها بأن تسمى في القانون 

وقصدت بهذا التعديل إفساح المجال للمواطنين العرب بأن يشعروا أن لهم مكانا ". القومي للشعب اليهودي
ا هذه التسمية أيضا، وطالبوا بأن تكون إسرائيل ولكن عددا من النواب العرب رفضو. أيضا في الدولة
  .ثنائية القومية

  7/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ليبرمان يدعو إلى فرض عقوبات على طهران تطال صناعات النفط والغاز .65
دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى فرض عقوبات صارمة على إيران، وذلك             : الناصرة

عها من امتالك القنبلة النووية، مشددا على ضرورة أن تطال هذه العقوبات صناعات حيويـة               في إطار من  
وأعرب الوزير ليبرمان عن اعتقاده، في إطار نقاش مغلق جرى أمس، بحسب ما نُشر؛ بـأن                 .لطهران

والغاز العقوبات الجديدة األكثر صرامة يجب أن تطال البنك المركزي اإليراني وصناعات النفط والوقود              "
  .، على حد تعبيره"في إيران

  8/11/2011قدس برس، 
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   تصادق على تطوير موقع القسطل األثري على مشارف القدس"إسرائيل"حكومة  .66
لموقع القسطل األثري التاريخي، الواقـع      " الخطة التطويرية "صادقت الحكومة اإلسرائيلية على     : الناصرة

يأتي في إطار المشروع لتخليـد تـراث رئـيس          " أن ذلك    عند مشارف مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى      
  ". الوزراء سابقًا اسحق رابين في الذكرى السادسة عشر الغتياله

وقال نتنياهو إن الحكومة قررت بعد ستة عشر عاما على اغتيال رابين المصادقة على تطـوير موقـع                  
بفعل إبداء التقدير لجيل مؤسـسي      " هو   ، مضيفًا أن تخليد تراثه    "باعتباره جزءا من متنزه رابين    "القسطل،  

  .، على حد تعبيره"الدولة ولدور رابين في رفع الحصار عن القدس
  7/11/2011قدس برس، 

  
 2030في العام % 88واليهودي % 12 بالقدس المحتلة الفلسطينيالوجود : التفكجي .67

ن المخطط اإلسرائيلي لبناء أكد خبير االستيطان في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، أ: رام اهللا
 ألف وحدة استيطانية جديدة خالل العشرين سنة القادمة في القدس المحتلة، يهدف إلى تغيير الواقع 60

 .الديموغرافي للمدينة
 وضمن المخطط، سيكون 2030اليوم الثالثاء، أنه في العام ' صوت فلسطين'وبين التفكجي في حديث ل

'  عاصمة لدولتين'، ما يعني تقسيم القدس %88واليهودي % 12المحتلة الوجود الفلسطيني في المدينة 
 .مستحيل

وأضاف أن بناء هذه الوحدات االستيطانية سيتم في كل شبر من أراضي القدس، سواء في المستوطنات 
، أو ستبني في المستقبل وفي اإلحياء العربية أيضا، لتغيير 1967التي بنيت بعد احتالل القدس عام 

 . الديموغرافي للمدينة المحتلةالواقع
وأوضح أن توقيت اإلعالن عن المخطط في هذا التوقيت، يهدف أيضا إلى توجيه رسالة للفلسطينيين 
والعرب والمسلمين، مفادها أن القدس عاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية، ورسالة ثانية للمجتمع 

 يمكن تقسيمها، وأن البناء في القدس كالبناء في تل الدولي بأن القدس عاصمة لكل اليهود في العالم وال
 .أبيب

' 2020' وبين التفكجي أن هذا اإلعالن عن عشرات آالف الوحدات االستيطانية، يأتي ضمن المخطط 
 .'2030' وتم تطويره ليصبح 1994الذي وضع عام 

 ألف 60الل لبناء وكانت صحيفة معاريف اإلسرائيلية كشفت األحد الماضي، عن مخطط لبلدية االحت
وحدة استيطانية، وهو ما أدانته القيادة الفلسطينية بشدة، معتبرة أن إسرائيل بذلك، تريد مواصلة احتاللها 

  للقدس عشرين عاما إضافية، وأنها مصممة على تدمير عملية السالم من كافة جوانبها
 8/11/2011وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

  
  ضد األسرى النتزاع حقوقهمجديدة شرسة حملة: قراقع .68

 كشف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، عن حملة شرسة جديدة إلدارة سجون :رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلية، بحق األسرى النتزاع حقوقهم، مشيرا إلى أن اإلدارة منعت عنهم الزيارة لمدة 

 .ى العيد إليهمشهرين في سجني عسقالن ونفحة، كذلك إدخال حلو
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، اليوم الثالثاء، من مغبة مواصلة إدارات السجون انتهاكاتها 'صوت فلسطين'-وحذّر قراقع في حديث ل
بحق األسرى، مشيرا إلى حالة من اإلرباك والتوتر تسود كافة سجون ومعتقالت االحتالل، متوقعا أن 

 .تزيد االعتداءات ضدهم خالل األيام القادمة
 8/11/2011معلومات الفلسطينية وفا، وكالة االنباء وال

  
  ال تصلح إليواء البشراإلسرائيليةجميع السجون : فروانة .69

أكد الباحث المختص بشؤون األسرى، مدير دائرة اإلحصاء في وزارة األسرى والمحررين عبد : غزة
ى واالنتقام الناصر فروانة، أن جميع السجون اإلسرائيلية ال تصلح إليواء البشر، وهدفها تحطيم األسر

 .منهم، وإعدامهم نفسياً ومعنويا وجسدياً، بشكل بطيء وغير مباشر
ووصف فروانة في بيان صحفي اليوم األربعاء، تصريحات مفوض مصلحة السجون اإلسرائيلية الجنرال 
أهارون فرانكو بخصوص سجن الدامون، بأنها كانت صادقة وصائبة، لكنها غير منصفة حيث أن كافة 

معتقالت اإلسرائيلية األخرى وليس فقط سجن الدامون هي أيضاً ال تصلح إليواء البشر السجون وال
ويجب إغالقها، أو على األقل إغالق بعضها وتحسين شروط وظروف بعضها اآلخر بما يتناسب 

 .ونصوص االتفاقيات الدولية
 9/11/2011وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

  
   عرضة إلرهاب المستوطنينلسطينيفربع مليون ": أوتشا" .70

 فلسطيني عرضة 250000 مجمعا سكنيا فلسطينيا يسكنها 80ما يزيد عن «أكدت األمم المتحدة أن : لندن
المعدل «، مشيرة إلى أن » ألفا عرضة لخطر مرتفع76لعنف المستوطنين وإرهابهم، من بينهم 

ابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار األسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين التي تؤدي إلى إص
مقارنة % 165، وبما يزيد عن 2010 مقارنة بعام 2011خالل عام % 40بنسبة «ارتفع » بممتلكاتهم

في تقرير له أمس ) أوتشا(وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة . »2009بعام 
 والظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون يقوض عنف المستوطنين اإلسرائيليين األمن الجسدي«

ويتضمن هذا العنف، على سبيل المثال ال الحصر، . تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي منذ فترة طويلة
االعتداء الجسدي، واإلزعاج، واالستيالء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، وإعاقة الوصول إلى مناطق 

وحمل التقرير . »هجمات التي تستهدف الماشية واألراضي الزراعيةالرعي واألراضي الزراعية، وال
في السنوات األخيرة، تم تنفيذ «الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن تفشي ظاهرة عنف المستوطنين وقال 

  .»)البؤر االستيطانية(الكثير من الهجمات على يد المستوطنين الذين يعيشون في 
  10/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   اإلسرائيلية توقع إصابات جنوب غزةالحربيةغارات جوية للطائرات  .71

شنت طائرات إسرائيلية نفاثة فجر أمس غارتين على جنوب قطاع غزة ما أدى : غزة ـ أشرف الهور
إلى إصابة مواطن بجراح وإحداث أضرار مادية، وقالت إسرائيل ان هذه الهجمات رداً على قيام نشطاء 

  .روخ على أحد بلداتها الجنوبيةمن غزة بإطالق صا
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وقال متحدث عسكري إسرائيلي أن الجيش شن غارة جوية على قطاع غزة، بعد أن أطلق نشطاء من 
  .القطاع صاروخاً على جنوب إسرائيل

وفي اعتداء إسرائيلي آخر أطلقت الزوارق الحربية اإلسرائيلية مساء الثالثاء، قذيفة تجاه مجموعة 
م في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ولم يسفر هذا الهجوم عن وقوع مواطنين خالل تواجده

  .إصابات
وفي سياق آخر قررت السلطات اإلسرائيلية يوم أمس فتح معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة 

ل وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخا. جزئيا إلدخال مساعدات غذائية وكميات من الوقود
 شاحنة محملة بمساعدات، 280البضائع إلى القطاع أن سلطات االحتالل من المقرر أن تسمح بإدخال 

  .إضافة إلى سلع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصالت
  10/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  تونهم  على المزارعين الفلسطينيين لمنعهم من قطف ثمار زياعتداءاتهمالمستوطنون يواصلون  .72

اكدت مصادر فلسطينية متعددة االربعاء تواصل اعتداءات المستوطنين على : رام اهللا ـ وليد عوض
  .المزارعين الفلسطينيين لمنعهم من قطف ثنار زيتونهم واالعتناء بأرضهم

وفي ذلك االتجاه اوضحت المصادر بأن المستوطنين اقدموا فجر االربعاء على احراق ثالث مركبات 
  . من بلدة بيت أمر شمال الخليللمواطنين

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت أمر يوسف أبو ماريا بأن مستوطنين من 
  .'عتصيون'تجمع مستوطنات غوش عتصيون أحرقوا ثالث مركبات في منطقة الثغرة القريبة من تجمع 

لجدران تدعو إلى االنتقام ومالحقة الفلسطينيين وأكد أبو ماريا أن المستوطنين خطوا شعارات على ا
  .وممتلكاتهم

وفي سلفيت، منعت قوات االحتالل صباح االربعاء مزارعين من الوصول الى اراضيهم لقطف ثمار 
  .غرب قرية ديراستيا' رفافا'الزيتون قرب مستوطنة 

بيت لحم، مساء هذا ورشّ مستوطنون من مستوطنة عصيون المقامة على أراضي المواطنين جنوب 
الثالثاء، الغاز على أسرة المواطن سعود محمد حسن أسعد من قرية ارطاس في بيت لحم أثناء تواجدهم 

  .في أرضهم القريبة من منزلهم قبالة المستوطنة
  10/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  االحتالل يقمع مسيرة بيت أمر المناهضة لالستيطان .73

أمس، المشاركين في مسيرة بين أمر المناهضة لجدار الفصل العنصري  قمعت قوات االحتالل، :الخليل
وقال الناشط الشبابي في بلدة بيت أمر، يونس عرار إن عشرات جنود االحتالل منعوا .واالستيطان

المشاركين والمتضامنين الدوليين، ونشطاء السالم اإلسرائيليين، من الوصول إلى األرض المهددة 
  .»كرمي تسور«اذاة مستوطنة باالستيالء عليها بمح

       6/11/2011الحياة الجديدة، 
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   على التجار العرب الذين يفتحون مصالحهم السبتغراماتبلدية عكا تهدد بفرض  .74
تستمر بلدية عكا في األيام األخيرة في مسيرة تضييق الخناق على التجار العرب في المدينة، : رب48ـع

لتجار العرب سكان المدينة أن من يفتح متجره أيام السبت وذلك من خالل إصدار إخطارات تنذر ا
الذي يمنع فتح المتاجر والمطاعم وأماكن ) قانون مساعد(يعرض نفسه لغرامات مالية وفقًا القانون البلدي 

تأتي هذه اإلخطارات رغم قرار المحكمة العليا في االلتماس الذي قدمه مركز  و.الترفيه أيام السبت
، حيث التزمت البلدية أمام المحكمة بعدم تغريم المصالح التجارية 2007ة عكا عام ضد بلدي" عدالة"

الواقعة في األحياء العربية، وفي األحياء التي تقطنها أغلبية عربية وحولت المحكمة هذا االلتزام إلى 
  .قرار حكم نهائي

  9/11/2011، 48 موقع عرب
  

   مستوطن شمال سلفيتدهسهاستشهاد مواطن  .75
، من بلدة ديراستيا شمال غرب ) عاما46( مساء األربعاء المواطن عبد المطلب محمد حكيم استشهد،

  .سلفيت، بعد أن دهسه مستوطن، خالل عودته من أرضه القريبة من البلدة
  10/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  تدعو اليونسكو لحماية طريق المغاربة" القدس الدولية" .76

، إلى حماية التراث "يونسكو"، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "مؤسسة القدس الدولية"دعت 
اإلنساني في مدينة القدس المحتلة، ووقف تدخل سلطات االحتالل في إدارة شؤون المسجد األقصى 

  .المبارك، وتوثيق المعالم واآلثار العربية واإلسالمية في القدس
، على ضرورة التدخل لمنع قيام االحتالل 2011-11-5ت وشددت المؤسسة في بيان صحفي لها، السب

نقطة االرتكاز في أي "بهدم باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى، مؤكدة أن قضية القدس هي 
  ".استقرار في المنطقة، وعليه فإن على كافة األطراف مراجعة سياستها تجاه المدينة

  5/11/2011فلسطين اون الين، 
  

   يجتاحون بيت لحم ألف مستوطن150 .77
 ألف مستوطن شمال مدينة بيت لحم بالضفة الغربية وأغلقوا الطريق 150اجتاح  :وكاالت -فلسطين 

المؤدية إلى قبر بالل عند المدخل الشمالي للمدينة، متذرعين بذكرى وفاة السيدة راحيل عليها السالم، 
ق المستوطنون الطريق أمام حركة وأغل. زوجة سيدنا يعقوب عليه السالم، ومنعوا مرور السيارات

  .الفلسطينيين رغم مناسبة عيد األضحى المبارك، ومنع المستوطنون تنقلهم لزيارة أهلهم
  8/11/2011 الشارقة،الخليج،

  
  طبيبا في النمسا50طبيب فلسطيني بين أفضل  .78

 حل في المرتبة  طبيبا في النمسا، حيث50 اختير الطبيب الفلسطيني جورج نيقوال، من بين أفضل :فيينا
  وأعربت الجالية الفلسطينية في النمسا، عن تهانيها للدكتور نيقوال، معتبرة أن هذه المرتبة شرف  .40الـ
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  كبير لكل الجالية الفلسطينية في النمسا، وأوروبا جميعها

 8/11/2011وكالة االنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
  

  وء إلى القضاء الدوليباللج  يهددون"إسرائيل"اللبنانيون في  .79
في رسالة الى الرؤساء الثالثة والنائب ميشال عون » اللجنة القانونية للمبعدين إلى دولة إسرائيل«رفضت 
، مطالبة بمنح هؤالء »اللبنانيين في اسرائيل«، مشروع المجلس النيابي حول عودة »حزب اهللا«ونواب 

اظ بكل حقوقهم المادية والمعنوية خالل فترة شهرين حق العودة إلى أرضهم مع كامل االحتف«اللبنانيين 
  .»من تاريخ التصديق على هذا القانون في المجلس النيابي

دعاوى الحق العام وكافة المالحقات واألحكام والتحقيقات العالقة وال يجوز إحالة أي «ودعت الى إسقاط 
  .»ى أي مرجع قضائيمن القضايا أو الدعاوى أو الملفات المشمولة باقتراح القانون عل

 .واعتبرت ان مشروع القانون يناقض قرارات دستورية سابقة وينقض اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  .وسمت هذه الرسالة باإلنذار االخير مهددة باللجوء إلى القضاء الدولي

  9/11/2011، السفير، بيروت
  

  نيين  على البوسنة للتصويت لصالح الفلسطيالضغطالسعودية تفشل في  .80
االربعاء بأن السعودية فشلت ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ :رام اهللا ـ وليد عوض

في اقناع البوسنة بالتصويت لصالح الفلسطينيين في مجلس االمن الدولي االمر الذي ادى الفشال طلب 
مم المتحدة لالعتراف بدولة العضوية الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ايلول الماضي لال

  .1967فلسطين على حدود االراضي المحتلة عام 
واشارت المصادر الى ان السعودية مارست ضغوطا شديدة على البوسنة باتجاه حثها للتصويت لصالح 

  .الطلب الفلسطيني في مجلس االمن الدولي اال ان تلك الضغوط فشلت لم تسفر عن نتيجة
  10/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  "إسرائيل" والواليات المتحدة األمريكيةإيران تلوح بنقل الحرب إلى  .81

نشاطات «اعتبرت إيران أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمها بتنفيذ : أ ب - طهران
ة لن تتراجع قيد أنمل«أكد الرئيس محمود أحمدي نجاد أن بالده و، »خطأ تاريخي«، »إلنتاج سالح نووي

في مواجهة ) نوويتين(الشعب اإليراني ذكي ولن ينتج قنبلتين «، معتبراً أن »عن الطريق الذي تسلكه
  .التي يملكها الغرب» القنابل العشرين ألفاً

وأعلن الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس األركان اإليراني، ان مفاعل ديمونا النووي اإلسرائيلي 
ضد طهران، فيما حذر النائب » مر إذا حصل أدنى تحرك إسرائيليهو أسهل موقع قد نستهدفه، وسيد«

اإليراني، من ) البرلمان(حسين نقوي، عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى 
  القوات اإليرانية ستواجه الجنود الصهاينة في شوارع تل أبيب، وستخرجهم من األراضي «أن 
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ساحة المعركة ستتسع لتشمل أوروبا «: وأضاف. »ئيل هجوماً على إيرانالفلسطينية، إذا شنت إسرا
  .»والواليات المتحدة

  10/11/2011، الحياة، لندن
  

   للمرة السابعة"إسرائيل"ـتفجير خط الغاز المصري الذي يصدر ل": عكا أون الين" .82
رض في ساعة قال مصدر أمني وشهود عيان أن خط الغاز المصري الذي يصدر إلسرائيل واألردن تع

  .مبكرة من صباح اليوم للتفجير مجددا وهو السابع من نوعه خالل العام الحالي
وقال مصدر أمني مصري ان التحقيقات األولية تشير الى ان مسلحين مجهولين وضعوا عبوات ناسفة 

 كيلومترا غربي 60من صنع محلي تحت انبوب الغاز وفجروها بجهاز تحكم عن بعد على بعد حوالي 
التي تشغل الخط أوقفت ) جاسكو(واضاف المصدر ان الشركة المصرية للغازات البترولية  .عريشال

  .تدفق الغاز عبر محطة قريبة من مكان التفجير الذي وقع على بعد ثالثين كيلومترا من مدينة العريش
  9/11/2011، موقع عكا اون الين

  
 ضد السودان وسنرد بقوة وصرامة" الشعبيةالحركة " ومنظمات أجنبية تدعم "إسرائيل": البشيرعمر  .83

من إسرائيل " الحركة الشعبية"كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن دعم متواصل لما يسمى بـ 
ودول ومنظمات أجنبية أخرى، وحذر الجنوب من أن السودان سيرد عليه بقوة وصرامة إذا بادر 

 .تها الحركة الشعبية فى أبيي وكادوجلي والدمازينمنبها للدروس والعبر التي تلق .باالعتداء على الشمال
 6/11/2011األهرام ،القاهرة، 

  
  "إسرائيل"تركيا تتسلم طائرتين بعد صيانتهما في  .84

من دون طيار كانتا أرسلتا قبل فترة ” هيرون“أعلنت تركيا، أمس، أنها تسلمت طائرتي : )آي.بي .يو (
ناضول عن وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ قوله في ونقلت وكالة أنباء األ. ”إسرائيل“للصيانة في 

 أرسلت إلى 5الصنع من أصل ” اإلسرائيلية“جلسة للجنة التخطيط والموازنة ان طائرتي هيرون 
وذكر يلمظ أن . وأشار إلى الطائرات المتبقية ستسلم في وقت الحق. للصيانة سلمتا إلى تركيا” إسرائيل“

  . 2005عام ” هيرون“ طائرات 10اق لشراء وقعتا على اتف” إسرائيل”تركيا و
  6/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
  إعادة تشغيل معبر رفح بعد انتهاء إجازة العيد .85

يعاد اليوم الخميس العمل مجدداً في معبر رفح البري المخصص لسفر سكان : غزة ـ أشرف الهور
  .قطاع غزة بعد خمسة أيام من اإلغالق بسب إجازة عيد األضحى

كل األجهزة العاملة على المعبر في الجانب الفلسطيني والمصري بإجراء االستعدادات الالزمة وشرعت 
  .لبدء العمل من جديد، خاصة وأن المعبر سيبدأ باستقبال قوافل الحجاج العائدة إلى قطاع غزة

وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري منذ يوم السبت الماضي بسبب عيد األضحى 
  .ركالمبا

  10/11/2011، القدس العربي، لندن
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  "أونروا" مليون دوالر لوكالة 2الكويت تتبرع بـ  .86

بتقديم مساهمات طوعية قيمتها حوالي ) األربعاء/الثالثاء(تعهدت دولة الكويت الليلة الماضية : الكويت
  .ستة ماليين دوالر، للسنة القادمة الى مختلف وكاالت وبرامج وصناديق األمم المتحدة

وأعلن المندوب الدائم لدولة الكويت لدى األمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في مؤتمر األمم 
المتحدة إلعالن التبرعات لألنشطة االنمائية، عن مساهمة بالده بمليوني دوالر لوكالة غوث وتشغيل 

 ألف دوالر لبرنامج 750ين، وبمليون دوالر للمفوضية العليا لشؤون الالجئ" اونروا"الالجئين الفلسطينيين 
  .األمم المتحدة اإلنمائي

  9/11/2011قدس برس، 
  

   أسرة في فلسطين3000 األضاحي على لحومجمعيات إماراتية توزع  .87
اإلماراتيتين لحوم األضاحي لهذا العام على " دار البر"الخيرية وجمعية " الشارقة"وزعت جمعية : أبوظبي

  .بفلسطين" المجلس العلمي للدعوة السلفية"المحتلة، من خالل ثالثة آالف أسرة فقيرة في فلسطين 
  9/11/2011قدس برس، 

  
  يفلسطينالطلب البشأن  لجنة العضوية بمجلس األمن تخفق في التوصل إلى إجماع .88

أخفقت لجنة دراسة طلبات العضوية في مجلس األمن الدولي في الخروج بتوصية : ب ف  أ–لندن 
من جانبه قال . ة فلسطين إلى األمم المتحدة المقدم إلى مجلس األمن الدوليموحدة بشأن طلب انضمام دول

وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس إن بريطانيا العضو الدائم في مجلس األمن الدولي ستمتنع 
وبعد أيام . عن التصويت في مجلس األمن الدولي على منح الفلسطينيين عضوية كاملة في األمم المتحدة

مثلما فعلت فرنسا، وبالتشاور مع شركائنا " إعالن فرنسا أنها ستمتنع عن التصويت، قال هيغ من
األوروبيين، فإن المملكة المتحدة ستمتنع عن التصويت على منح العضوية الكاملة للفلسطينيين في األمم 

تار وعندما يكون نحتفظ بحقنا في االعتراف بدولة فلسطينية بشكل ثنائي عندما نخ": وأضاف. "المتحدة
ستستمر في كونها واحدة من الداعمين الرئيسيين «وأكد هيغ أن بريطانيا . "ذلك في مصلحة إحالل السالم

  .»لجهود بناء دولة للفلسطينيين ومساعدتهم على مكافحة الفقر وبناء مؤسسات تعزز اقتصادهم
  10/11/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   الفلسطينيةها للسلطةأمريكا توقف قرار تجميد مساعدات .89

 مليون دوالر 200، مساء االثنين، أن اإلدارة األمريكية أوقفت تجميد "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
  .كمساعدات للسلطة الفلسطينية

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشئون الخارجية األمريكية في مجلس النواب األمريكي النائب للينا 
 50يس باراك أوباما وخالل األسابيع الماضية قالت إنه لن يمنع تحويل روس ليثمان، أن إدارة الرئ

  . مليون دوالر كمساعدات أخرى148مليون دوالر كمساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى 



  

  

 
 

  

            41ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

ويذكر أن الكونغرس األمريكي كان قد أوقف وجمد تحويل المساعدات للسلطة عندما قررت منظمة 
مم المتحدة لتقديم طلب عضوية فلسطين في األمم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو التحرير التوجه لأل

  .ضد قيام الدولة
البريطانية، إن الرئيس األمريكي باراك أوباما تجنب الحديث " االندبندنت"من جانبها، قالت صحيفة 

لصهيوني أقدم على هذه مؤخرا عن معاقبة الفلسطينيين عبر استخدام المساعدات األمريكية، لكن اللوبي ا
الخطوة بالرغم من معارضة بعض المسؤولين األمريكيين واإلسرائيليين، تحسبا من ردات الفعل 

  .الفلسطينية
ورأت الصحيفة أن إجراء الكونجرس سيؤثر على الفلسطينيين واإلسرائيليين أيضا، منتقدة قرار 

لفلسطيني لالنضمام إلى األمم المتحدة أمر كانت التهديدات األمريكية ضد المسعى ا: "الكونغرس، وقالت
  ".سيئ، فإن قرار الكونجرس أمر يدعو إلى الخجل

ونقلت الصحيفة عن الرئيس األمريكي األسبق، بيل كلينتون، تحذيره من إقدام الكونغرس على مثل هذه 
في ) رائيلإس(اإلجراءات، ألن الكونجرس، وكما يعرف كل فرد، هو الجسم البرلماني األكثر قربا إلى 

  .العالم، وليس عليه أن يبرهن على ذلك
  8/11/2011فلسطين اون الين، 

  
  بريطانيا ستمتنع عن أي تصويت يمنح العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة: هيغ .90

اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ االربعاء أن بالده ستمتنع عن أي تصويت :  يو بي آي-لندن 
  .ية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدةيمنح العضو

إن لجنة القبول في 'البريطاني ) البرلمان(وقال هيغ في بيان حول الشرق األوسط في مجلس العموم 
مجلس األمن ستنهي مداوالتها بشأن الطلب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل وتعد تقريراً يلخّص آراء 

  .'ر العضوية بموجب ميثاق األمم المتحدةأعضائه حول ما إذا كانت فلسطين تفي بمعايي
نحن لن نصوت ضد الطلب الفلسطيني بسبب التقدم الذي انجزته القيادة الفلسطينية من أجل " وأضاف

تلبية المعايير المطلوبة، كما أننا لن نصوت لصالحه في حين ال يزال هدفنا الرئيسي العودة إلى طاولة 
لجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط ونجاح تلك المفاوضات من خالل عملية تقودها ال

  ."المفاوضات
، ستمتنع عن األوروبيينأن بريطانيا، ولهذه األسباب وبعد التشاور مع فرنسا وشركائها " هيغ إلى وأشار

  .'أي تصويت يمنح فلسطين العضوية الكاملة في األمم المتحدة
 لن تعيق الحاجة الملحة اإليرانيلق بشأن البرنامج النووي إن أحداث الربيع العربي وتزايد الق'وقال 

 إلى واإلسرائيلي، مكرراً دعوة الجانبين الفلسطيني 'الحراز تقدم في عملية السالم في الشرق األوسط
التفاوض على حل الدولتين دون تأخير وشروط مسبقة وعلى أساس الجدول الزمني المحدد في بيان "

  .'الماضي) سبتمبر( أيلول 23 بتاريخ اللجنة الرباعية الصادر
أن حدود الدولة الفلسطينية هي تلك التي أكد عليها االتحاد األوروبي ' وزير الخارجية البريطاني وأضاف

 حل عادل ومنصف وواقعي لالجئين، واالتفاق على القدس وإيجاد، 1967ككل، وتستند إلى خطوط 
  ."كعاصمة مستقبلية لكال الدولتين

  10/11/2011بي، لندن، القدس العر
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  ساركوزي واوباما يشتمان نتنياهو في حديث على انفراد .91

 الرئيس الفرنسي نيكوال أن اإلعالم ذكر موقع الكتروني متخصص في تحليل وسائل : ا ف ب-الرأي 
 3خالل حديث على انفراد في " الكاذب" بنيامين نتانياهو باإلسرائيليساركوزي نعت رئيس الوزراء 

  ".التعامل معه كل يوم"ثاني مع الرئيس االميركي باراك الذي اجابه انه مضطر الى تشرين ال
لم اعد احتمل رؤيته، انه "وقال ساركوزي خالل لقائه مع اوباما على هامش قمة مجموعة العشرين 

" أري سور ايماج"، بحسب موقع "ل معه كل يومسئمت منه، لكنني مضطر الى التعام"فرد اوباما " كاذب
  .الذي نقل كالمهما بدون ان يوضح ما اذا كان يملك تسجيال صوتيا له

واوضح الموقع ان الحديث بين ساركوزي واوباما الذي جرى على انفراد كان يفترض ان يبقى سريا 
  .لكنه وصل بالصدفة الى مسمع صحافيين

ميين اجهزة الترجمة للمؤتمر الصحافي المشترك الوباما وساركوزي واورد الموقع انه تم تسليم االعال
بشكل مسبق، فقام بعض الصحافيين بوصل سماعاتهم على الفور وتمكنوا من التقاط بعض االصداء من 

  .الحديث الخاص
  .واكد عدة صحافيين مضمون الحديث ردا على اسئلة فرانس برس

يحات حرفية ان اوباما اخذ على ساركوزي خالل الحديث من جهة اخرى اكد الموقع بدون ان يورد تصر
عدم ابالغه بنيته التصويت لصالح انضمام فلسطين الى اليونيسكو وهو ما كانت الواليات المتحدة 

  .تعارضه بشدة
  8/11/2011الرأي، عمان، 

  
  "إسرائيل"لـ مسيء قانون حظر التبرعات للجمعيات والمنظمات "إسرائيل" في سفير بريطانيا .92

في حديثه مع عضو الكنيست من الليكود أفير اكونيس، احتج سفير بريطانيا في إسرائيل على النية 
  ".اليسار اإلسرائيلي"لتشريع قانون يفرض قيودا على تمويل حكومات أجنبية لجمعيات عربية ومنظمات 
 إلى اقتراح القانون، ونقل عن دبلوماسيين بريطانيين قولهم إن السفير البريطاني قال الكونيس، الذي بادر

  .إن لندن قلقة جدا من االقتراح
ونقل عن السفير البريطاني قوله إن بالده تدعم الدفع بحقوق اإلنسان في عدة دول، بهدف الوصول إلى 

  .قيمة كونية، وأن الدعم الذي يقدم إلى الجمعيات والمنظمات ليست موجهة إلى الحكومة اإلسرائيلية
السفير البريطاني حذر اكونيس من أنه في حال تمت المصادقة على القانون وأضاف الدبلوماسيون أن 

وبحسبه فإن بريطانيا تتصرف بشفافية كاملة . فإنه سيؤثر لألسوأ على مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي
بكل ما يتصل بدعم المنظمات غير الحكومية، كما تفحص جيدا لمن تقدم هذه التبرعات وكيف يتم 

  .استخدامها
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن اكونيس الذي بادر إجراء مكالمة مع السفير البريطاني، قد قال له إنه 

  .تقديم دول صديقة أمواال لجمعيات سياسية في إسرائيل يستوجب ترتيب هذه المسألة من خالل التشريع
في إسرائيل، وأن تقديم األموال واعتبر اكونيس تقديم األموال على أنه تدخل في النقاش السياسي الداخلي 

التي تعمل على تدمير االستيطان في الضفة الغربية خالفا لموقف الحكومة " سالم اآلن"لجمعيات مثل 
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اإلسرائيلية هو أمر غير مقبول، وأنه سيعمل على تمرير القانون األحد القادم في اللجنة الوزارية 
  .للتشريع

 20سياسية في إسرائيل ال تستطيع تلقي أموال تزيد قيمتها عن وبحسب اقتراح اكونيس فإن الجمعيات ال
ألف شيكل من حكومات أجنبية وهيئات دولية مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، وذلك بذريعة نشاط 
هذه الجمعيات التحريضي الذي يعمل تحت غطاء منظمات حقوق إنسان، وتسعى إلى التأثير على الحوار 

  .ة إسرائيل وسياستها، على حد قولهالسياسي وطابع دول
ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر في الكنيست قولها أن الحديث عن اقتراح قانون إشكالي، وهناك 
عالمة سؤال بشأن موافقة المحكمة العليا عليه بصيغته الحالية، وذلك بسبب الصعوبة القضائية في تحديد 

  .ما هو العمل السياسي للجمعية
  9/10/2011، 48موقع عرب

  
  الفلسطينية نائبا أميركيا تطالب بإعادة النظر في قرار وقف المعونة للسلطة 44رسالة من  .93

لفت السفير األميركي السابق في الرياض تشاز فريمان إلى أن وقف : الهادي أحمد عبد: واشنطن
وعند . ي طرف آخرالمعونات األميركية إلى السلطة الفلسطينية، يضر باإلسرائيليين أكثر مما يضر بأ

سؤاله عن األسباب التي تدفع ببعض أعضاء الكونجرس المؤيدين إلسرائيل إلى المطالبة بوقف هذه 
ولكن من المهم . إنهم يصبحون أحيانا إسرائيليين أكثر من اإلسرائيليين أنفسهم" "الوطن"المعونات، قال لـ

ة ال يؤيدون إسرائيل وإنما يؤيدون تيارا هنا إدراك أن مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة بصفة عام
  ".معينا في إسرائيل هو التيار األكثر تشددا

وكان الكونجرس قد دخل على خط الحوار الدائر في واشنطن حول وقف المعونات إلى السلطة 
الفلسطينية بسبب تحديها لطلب من واشنطن باالمتناع عن السعي لترفيع وضع فلسطين إلى دولة كاملة 

 برسالة الديمقراطيين عضوا جميعهم من 44فقد بعث . ية سواء في اليونسكو أو في األمم المتحدةالعضو
إلى اللجنة الفرعية للمخصصات والعمليات الخارجية لحثها على التراجع عن وقف الدعم للسلطة 

  ".ألن من شأن ذلك اإلضرار بكل من الواليات المتحدة وإسرائيل"الفلسطينية 
في أعقاب جهود مكثفة بذلتها الخارجية والبيت األبيض لجمع األعضاء حول موقف وجاءت الرسالة 

موحد مفاده أنه ليس من مصلحة أحد وقف المعونات، إذ إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اإلضرار 
  .باالستراتيجية األميركية في المنطقة

  10/11/2011الوطن أون الين، السعودية، 
  

   تجارياً"دولة غير موثوقة " بـ"إسرائيل"كوريا الجنوبية تصف  .94
في العالقات » دولة غير موثوقة«وصفت حكومة كوريا الجنوبية إسرائيل، أمس، بأنها  :تل أبيب

التجارية، وذلك بعد أن اكتشفت أنها استغلت المفاوضات معها لتخفيض أسعار طائرات تدريب إيطالية 
اعات العسكرية اإلسرائيلية واستبدال وهددت بأن تلغي كل الصفقات مع الصن. عسكرية ستشتريها

إن هذه : وقالت مصادر سياسية في إسرائيل .صفقات مع شركات أخرى منافسة في العالم بها
وكشفت عن أن . التصريحات الكورية تشير إلى تفاقم األزمة بين الدولتين إلى حدود لم تُعرف من قبل
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اليا مع إسرائيل وبموجبها تشتري كوريا أسلحة كوريا الجنوبية تهدد حاليا بإلغاء الصفقات القائمة ح
  . مليون دوالر، وأن الواليات المتحدة تؤيد كوريا الجنوبية في هذا الخالف280إسرائيلية بقيمة 

ونشبت هذه األزمة خالل المحادثات بين سيول وتل أبيب حول صفقة بقيمة مليار دوالر، تشتري 
ويقول الكوريون . »50تي «ي من كوريا من طراز  طائرة تدريب عسكر30 - 25إسرائيل بموجبها 

معهم؛ فهي قررت أن تشتري طائرات التدريب » محادثات نظيفة«إنهم اكتشفوا أن إسرائيل ال تدير 
، لكنها تستخدمهم لممارسة ضغوط على الشركة اإليطالية حتى تخفض »346إم «اإليطالية من طراز 

اقية باألحرف األولى مع اإليطاليين في الوقت ذاته الذي من أسعارها، وأنها في الواقع وقعت على اتف
  .كانت تدير فيه المفاوضات حول الطائرات الكورية

، أمس، في الوقت نفسه الذي »غضبها الشديد على إسرائيل«وحرصت كوريا على نشر األنباء عن 
الذي يزور إسرائيل يزور فيه وفد كوري تل أبيب للتفاوض حول هذه األزمة، وهو الوفد الكوري الثاني 

باإلضافة إلى خطورة األسلوب المخادع الذي اتبعه «ويقول الكوريون إنه . في الشهر األخير
اإلسرائيليون مع كوريا، فإن تفضيل الطائرة اإليطالية ال يستند إلى منطق مهني أو تجاري سليم؛ ولهذا 

ال، فإنها ستضع نفسها في مصاف على إسرائيل أن تتراجع وأن تتخذ موقفا نزيها في هذه الصفقة، وإ
  .»الدول التي ال تحترم قواعد التجارة السليمة والتي ال تعتبر موثوقة

  10/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  تتعاونان استخباراتياً ضد تركيا  وقبرص"إسرائيل": "ميللييت" .95
وقّع اتفاقية ) الموساد (التركية أمس، أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي» ميللييت«ذكرت صحيفة : ا ش ا

لمتابعة تحركات تركيا في المنطقة، فيما ذكرت صحيفة ) كيب(سرية مع استخبارات قبرص اليونانية 
ضد التغلغل االستخباراتي الذي شهدته » درعا تكنولوجية«أن رئاسة األركان التركية أنشأت » راديكال«

  .مؤخرا
وقعتا اتفاقية سرية تتضمن تبادل المعلومات «القبرصية إن االستخبارات اإلسرائيلية و» ميللييت«وقالت 

تم التوقيع على «، مشيرة إلى انه »والتعاون بين الطرفين من أجل متابعة كافة تحركات تركيا في المنطقة
  .»االتفاقية السرية أثناء زيارة الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إلى نيقوسيا األسبوع الماضي

تم التوقيع كذلك على اتفاقية تتضمن التعاون في المجال العسكري، إضافة «ه وأشارت الصحيفة إلى أن
  .»إلى القيام بمناورات في مجال البحث واإلنقاذ بين الطرفين ضد تركيا

ضد التغلغل االستخباراتي » درعا تكنولوجية«أن رئاسة األركان التركية أنشأت » راديكال«وذكرت 
 غرفة 14كما جددت رئاسة األركان كافة المعايير األمنية لـ«لماضية الذي شهدته خالل الفترة القريبة ا

  .»سرية للغاية تابعة لرئاسة األركان في مناطق تركية مختلفة
رئاسة األركان أسست هذه التكنولوجيا التقنية المتقدمة كدرع ضد عمليات اختراق قد تقوم بها «وقالت إن 

ف السرية عن طريق استخدام نظام البطاقة الذكية إضافة إلى استخبارات أجنبية، وسيتم الدخول لهذه الغر
  .»استخدام البصمة والتعرف على الوجه لهدف السيطرة على جميع مداخل وخروج الغرف السرية

 عاما في 28من جهة ثانية، طالب مكتب االدعاء العام في ديار بكر جنوب شرق تركيا بالسجن لمدة 
  .ديار بكر عثمان بايديميرالئحة االتهامات بحق رئيس بلدية 
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الكردي، اشتراكه في مراسم » حزب السالم والديموقراطية«وتضم الئحة االتهامات ضد بايديمير، عضو 
تشييع سبعة قتلى من عناصر حزب العمال الكردستاني ومشاركته في تظاهرات بذكرى اعتقال زعيم 

  .المنظمة المسجون عبد اهللا أوجالن
  9/10/2011السفير، بيروت، 

  
  حفيد تشرشل يحذّر من امتناع بريطانيا عن التصويت للعضوية الفلسطينية  .96

حذّر وزير بريطاني سابق في حكومة حزب المحافظين بالده من مواجهة عواقب خطرة في : يو بي آي
  .حال امتنعت عن التصويت لمصلحة االعتراف بالدولة الفلسطينية باألمم المتحدة

س، أن نيكوالس سومز حفيد رئيس الوزراء البريطاني األسبق ونستون ، أم"الغارديان"وذكرت صحيفة 
ستخطئ في حال أنكرت على الفلسطينيين حق تقرير “تشرشل اعتبر في بيان أصدره أن المملكة المتحدة 

. "المصير، وستواجه عواقب وخيمة إذا ما امتنعت عن التصويت على إقامة دولة فلسطينية باألمم المتحدة
نعتقد أن بريطانيا يجب أن تصوت لمصلحة قيام دولة فلسطينية في مجلس األمن الدولي “وأضاف سومز 

 نوفمبر الحالي، كونها دعمت دائماً إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة وآمنة إلى جانب 11يوم 
رشل على أن وشدد حفيد تش. "، وهذا الموقف ال يطلب أكثر من التصويت لمصلحة هذا التوجه”إسرائيل“

الوقت المناسب للمملكة المتحدة للوقوف مع الجانب الصحيح من التاريخ، خاصة بسبب “هذا هو 
إن الرأي العام يقف بقوة إلى جانب "وقال . "مشاركتها التاريخية في االنتداب البريطاني ووعد بلفور

أن يسمع ) البريطاني(ن  استطالعات الرأي األخيرة، ويتعين على البرلماأظهرتالفلسطينيين حسب ما 
  .    "صوته بدالً من أن يقف على الخطوط الجانبية كمتفرج سلبي

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

    نظام فصل عنصري" إسرائيل: "محكمة أممية .97
 تطبق نظام فصل عنصري على "إسرائيل"حكمت محكمة راسل حول فلسطين بأن : يو بي آي

. شعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد جريمة ضد اإلنسانية الفلسطينيين واتهمتها باضطهاد ال
 "إسرائيل"وخصصت جلسات المحكمة التي عقدت في اليومين الماضيين للنظر في ما إذا كانت معاملة 

للشعب الفلسطيني تتفق مع التعريف القانوني الدولي لجريمة الفصل العنصري، وجاءت بعد أيام على 
للقاضي ريتشارد غولدستون التي زعم فيها بأنه ال وجود للفصل ” ايمزنيويورك ت“مقالة في صحيفة 

  ."إسرائيل“العنصري في 
وتوصلت المحكمة ومقرها مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية، بعد استماعها إلى شهادات من سياسيين 

لسيطرة تخضع الشعب الفلسطيني لنظام مؤسساتي من ا” إسرائيل“وقانونيين وآراء اختصاصيين، إلى أن 
وأوضحت أن هذا النظام يتجلّى بإجراءات تختلف قسوتها تبعاً لفئات . "يبلغ حد الفصل العنصري

الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري “الفلسطينيين التي تعتمد على مواقعهم، مشيرة إلى أن 
  ."نصرياالستعماري في األراضي الفلسطينية المحتلة يخضعون لشكل أسوأ من الفصل الع

 اليهودية على "األمة"فهم رغم حقهم بالتصويت، ليسوا جزءاً من " 48أما الفلسطينيون في مناطق ال،
 ويخضعون لتمييز "الجنسية اليهودية"النحو الذي حدده القانون اإلسرائيلي وبالتالي يستبعدون من منافع 

  ."منهجي يتعلق بمروحة واسعة من حقوق اإلنسان المعترف بها
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بغض النظر عن هذه االختالفات، فإن المحكمة تخلص إلى أن الحكم “المحكمة استدركت أنه غير أن 
 على الشعب الفلسطيني، أينما كانوا يقيمون، يرتقي بشكل جماعي إلى نظام واحد متكامل من "اإلسرائيلي“

  ."الفصل العنصري
ضد ” اإلسرائيلية“طات وأوضحت المحكمة أنها أصغت إلى أدلة كثيرة على ممارسات تقوم بها السل

تتضمن العمليات العسكرية وعمليات التوغّل واالغتياالت ” أعماالً غير إنسانية"الشعب الفلسطيني تشكّل 
  .الموجهة واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، واالعتقاالت العشوائية ومن دون تهم

رتكب انتهاكات ممنهجة لحقوق اإلنسان  تسيطر أمنياً على الفلسطينيين كمجموعة وت"إسرائيل"وأكدت أن 
. ضدهم من خالل منعهم كمجموعة من المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

واعتبرت أن الالجئين الفلسطينيين هم ضحايا الفصل العنصري من خالل استمرار تجريدهم من حقهم 
قوقهم المدنية، وقالت إن سياسة الترحيل القسري للسكان في العودة إلى منازلهم ومصادرة أراضيهم وح

  .ال تزال واسعة االنتشار خصوصاً في األراضي المحتلة 
من خالل “ تضطهد الشعب الفلسطيني جماعياً وهذا يعد جريمة ضد اإلنسانية "إسرائيل"وأكدت أن 

لممنهجة والواسعة تجريدهم من الحقوق األساسية كأعضاء في مجموعة محددة في سياق الهجمات ا
وأوضحت أن األدلة على ذلك تتمثل في حصار قطاع غزة كشكل من . ” االنتشار ضد السكان المدنيين

العقاب الجماعي واستهداف المدنيين من خالل العمليات العسكرية غير المبررة والجدار الفاصل في 
وطلبت من الجمعية  ."إسرائيل"الضفة الغربية وحملة تدمير المنازل واإلخالء في منطقة النقب جنوب 

للفصل العنصري ضد الشعب ” إسرائيل“العامة لألمم المتحدة عقد جلسة خاصة للتحقيق في سياسة 
  .الفلسطيني

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   إليران"إسرائيل"الكنيسة اإلنجيلية في ألمانيا تنتقد تهديد  .98
االنجيلية في ألمانيا انتقادات حادة للتهديدات وجه نيكوالوس شنايدر رئيس مجلس الكنائس : ب أ د
وخالل مؤتمر ألساقفة .  بشن ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية البرنامج النووي إليران"اإلسرائيلية"

الكنائس االنجيلية عقد في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، أمس، قال شنايدر إن الطريقة التي تصر بها 
واضاف شنايدر أن . "أمر غير مقبول“ى العنف كوسيلة وحيدة لحل المشاكل  عل"اإلسرائيلية"الحكومة 

  ."هذا طريق خطأ وعلينا أن نرفضه"
في الوقت نفسه قال شنايدر إن الكنيسة االنجيلية وهويتها قامتا على أساس اليهودية لكن هذا ال يعني أن 

 . على الكنيسة أن تغطي وتقر بظلم الحكومة اإلسرائيلية "
  7/11/2011 الشارقة،الخليج،

  
  "مفتوحا "إيران خيار ضرب أبقت "إسرائيل": االندبندنت .99

استمرت الصحف البريطانية في التركيز واالهتمام بتداعيات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 
  .ايران، حيث خرجت بعدة عناوين في سياق تغطيات موسعة ومتنوعة

اوينها، تصريحات وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك، التي قال وتنقل صحيفة االندبندنت، في احد عن
فيها ان اسرائيل ال تريد الحرب مع ايران، بل تدعو االمم المتحدة الى فرض عقوبات على ايران 
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وفتح قنوات حوار من " بأخذ شهيق عميق"كما تنقل الصحيفة خالصة الموقف الروسي القائل  ".تشلها"
  .يدات بالضربة العسكريةاجل خفض حرارة التهد

وتشير الصحيفة الى ان اسرائيل تدعو الى تضييق الخناق على ايران من خالل زيادة العقوبات عليها، 
  .بعد ان زاد القلق الدولي من احتماالت ضربة عسكرية اسرائيلية محتملة على منشآت نووية ايرانية

ية حول نشاطات ايران النووية، ابقى ايهود وتقول الصحيفة انه مع خروج تفاصيل تقرير الوكالة الدول
  .باراك خيار الضربة العسكرية مفتوحا، وفي الوقت نفسه قلل من خطورة الرد االيراني العسكري عليها

وشدد باراك، حسب الصحيفة، على انه لم يتخذ قرار اسرائيلي حتى اآلن بضربة عسكرية، لكنه اكد 
ر باراك مما قيل عن جر رئيس الوزراء االسرائيلي وسخ .ايضا على عدم رغبة اسرائيل بالحرب

بنيامين نتنياهو البالد الى صراع مع ايران من دون الحصول على اجماع ودعم واسع من جانب 
  .الحكومة

حملة "وتنقل الصحيفة عن باراك تقليله، في تصريحات لالذاعة االسرائيلية، من اهمية ما وصفه بأنه 
 ألف قتيل اسرائيلي، اذ قال 100ين من ان الرد االيراني سيعني سقوط حذر فيها بعض المنتقد" تخويف

  ".عشرة آالف، وال حتى ألف، وان اسرائيل لن تدمر"ان الرقم لن يكون 
نحن : "وردا على احتمال رفض صيني روسي محتمل لعقوبات جديدة على ايران، قال الوزير االسرائيلي

  ". والنفسنا، بعدم استبعاد اي خيار من الطاولةسنستمر في التوصية الصدقائنا حول العالم،
وتقول الصحيفة ان تصريحات باراك تأتي ردا على اتهامات وجهها الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف 

شعارات خطيرة، وان اي ضربة عسكرية قد تفضي الى حرب كبرى، "السرائيل، وقال فيها انها تستخدم 
  ".تح قوات الحوارأخذ شهيق عميق، وف"وانه من المهم جدا 

كما رفض وزير الخارجية الفرنسي آالن جوبيه فكرة الضربة العسكرية بالقول انها ستنسف وتقوض 
  .االستقرار في المنطقة، حسبما نقلت الصحيفة عنه

  9/11/2011بي بي سي، 
  

   المتحدة تعد تقريرا يعكس الخالف حول طلب عضوية فلسطينباألمملجنة  .100
مم المتحدة ان مجلس االمن الدولي ال يمكنه االتفاق على قبول طلب عضوية ذكرت مسودة تقرير في اال
ضد الطلب الفلسطيني اذا ) الفيتو(واعلنت امريكا انها ستستخدم حق النقض  .دولة فلسطين في المنظمة

  .طرح للتصويت
سة عشر ووزعت المسودة على االعضاء الخم .ومن المقرر ان يقبل مجلس االمن التقرير رسميا الجمعة

 ".اللجنة عجزت عن التوصل باالجماع الى توصية لمجلس االمن"بمجلس االمن يوم الثالثاء، وذكرت ان 
وتؤكد الوثيقة المؤلفة من اربع صفحات ان المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة في االمم المتحدة 

  .سيفشل بسبب الخالف المستعصي في مجلس االمن
 لالمم المتحدة هي التي تتخذ القرارات بشأن عضوية المنظمة الدولية فان الدولة ورغم ان الجمعية العامة

التي تتقدم بالطلب تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس االمن قبل ان يصبح بامكانها الذهاب الى الجمعية 
مانية اصوات لكن دبلوماسيين في االمم المتحدة يقولون ان الفلسطينيين لم يضمنوا حتى االن اال ث .العامة
  .مؤيدة
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كخطوة وسيطة ان تتبنى الجمعية العامة قرارا تصبح بموجبه "وتقول مسودة التقرير ان بعض الدول تؤيد 
وقال دبلوماسيون بمجلس االمن انه في اجتماع االسبوع الماضي  ".فلسطين دولة تتمتع بوضع مراقب

المسعى الفلسطيني، وعارضته الواليات ايدت روسيا والصين والبرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا 
  .المتحدة وقالت بريطانيا وفرنسا وكولومبيا انها ستمتنع اذا طرح القرار للتصويت

  9/11/2011بي بي سي، 
  

 االسرائيلي -االمريكي التحالف تاريخ في مناورات أضخم .101
 ضد وشيك عسكري عمل بشن إسرائيلية تهديدات  وسط  : عبداهللا  مصطفي - فيينا - وكاالت - واشنطن
  . موعدها يحدد لم التاريخ في عسكرية مناورات أضخم إلجراء وإسرائيل المتحدة الواليات تستعد  , إيران
 العـسكرية  للـشئون  الخارجيـة  وزيـرة  مساعد شابيرو أندرو عن اإلسرائيلية هاآرتس صحيفة ونقلت

 محاكـاة  ستتـضمن  التي ناوراتالم في سيشاركون وإسرائيلي أمريكي جندي آالف 5إن قوله والسياسية
 فـي  اإلسرائيلية الخبرة من االستفادة لنا تتيح المناورات أن وأوضح. الباليستي الصاروخي الدفاع لنظام
 العـراق  فـي  نجاحهـا  أثبتت التي -اإلسرائيلية التكنولوجيا أن مؤكدا, اإلرهاب ومكافحة الحرب مجال

 إدارة دعم علي وشدد. الجنود وحماية الداخلي يكياألمر األمن تحسين مجال في ضرورية -وأفغانستان
 كانت مما وأقوي وأعمق أوسع حاليا أبيب تل مع العالقات وأن, إلسرائيل أوباما باراك األمريكي الرئيس
 .كلينتون هيالري الخارجية ووزيرة أوباما أولويات قمة يحتل اإلسرائيلي العسكري التفوق وأن, عليه

 مـن  بـالرغم  المقبلـة  العشر السنوات خالل أبيب تل إلي مليارات 3بتقديم ملتزمة واشنطن أن وأضاف
 خـوض  خطر من ويزيد أعداءها سيشجع إسرائيل ضعف إن األمريكي المسئول وقال. المالية األزمات
  .األمريكية المصالح علي كارثيا سيكون ما وهو, بالمنطقة شاملة حرب في المنطقة

  7/11/2011األهرام ،القاهرة، 
  

 اإلسرائيلية األمنية األجهزة مواقع تضرب "هاكرز" وعةمجم .102
 والجـيش  والـشباك  الموسـاد  حواسـيب  ضرب من' انونيموس 'الهاكرز مجموعة استطاعت :أبيب تل

 .غزة قطاع إلى توجههما أثناء والكندية االيرلندية السفينتين على االستيالء على احتجاجا اإلسرائيلي،
 ساعات منذ توقفت قد اإلسرائيلية األمنية األجهزة مواقع أن نشرت قد يةاإلسرائيل اإلعالم وسائل وكانت
 واصـلت  مـا  إذا اإلسرائيلية األمنية المواقع بضرب هددت قد' انونيموس 'مجموعة وكانت األحد، اليوم

 بضرب فيه هددت شريطا' تيوب يو 'الـ على المجموعة وبثت .غزة قطاع على الحصار فرض إسرائيل
 وهـي  الـسفن  على وتستولي اللصوص القراصنة مثل تتصرف إسرائيل ألن اإلسرائيلية يةاألمن المواقع
  .اإلسرائيلية الكنيست موقع ونصف شهر قبل هاجمت المجموعة وكانت .غزة قطاع إلى بطريقها

  6/11/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

   من مقاومي غزة300 اغتيال : تبوح بأسرارهااإلسرائيلية "ريمون"وحدة  .103
يعرف كل من عاش في قطاع غزة أواخر الستينيات ومطلع الـسبعينيات وسـائل القمـع                : حلمي موسى 

ويمكن القول ان   . والتنكيل والقتل اإلسرائيلية في مواجهة أنماط المقاومة الشعبية والمسلحة ضد االحتالل          
ين شكل ذروة القمع الـذي طـال البـشر          تولي الجنرال أرييل شارون قيادة الجبهة الجنوبية في ذلك الح         

في » اوتوسترادات«فقد لجأ شارون إلى أسلوب هدم البيوت بشكل واسع وإنشاء           . والحجر على حد سواء   



  

  

 
 

  

            49ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

ولم يكتف بذلك بل أنشأ وحدة خاصة في        . المخيمات الكبيرة بقصد عزل أحيائها والتمكن من التحكم فيها        
وأوكـل  .  إال القتل وسيلة للتخلص مـن المقـاومين        ال تعرف » سييرت ريمون « حملت اسم    1970العام  

شارون قيادة هذه الوحدة للنقيب حينها، مئير داغان، الذي غدا الحقا رئيس الموساد وكان من مرؤوسـيه                 
  .في لواء المظليين

من جانب شارون كان، بشكل من األشكال، استنـساخا للوحـدة           » ريمون«ويمكن القول ان إنشاء وحدة      
لشارون نفسه أن قادها في منتصف الخمسينيات والتي تخصصت في حينه باألعمـال             التي سبق   » 101«

وهذا يعني أن للوحدة الجديدة تقاليد سابقة وإن اضـطرت هـذه            . االنتقامية وارتكبت، مثال، مجزرة قبية    
ـ       التي شكلت الحقا أرضية لوحدات مثل      » وحدات المستعربين «المرة التخاذ سمات جديدة باتت تعرف ب

حـزب  «التي تخصصت في محاربة     » إيغوز«التي تخصصت في مطاردة نشطاء االنتفاضة و      » اندفدف«
  .»اهللا

في حينه كان قطاع غزة يعج بالعمل الفدائي الذي أزعج االحتالل بشكل كبير خصوصا أنه تصاعد كثيرا                 
لجبهـة  وكان قطاع غزة ممرا رئيسيا لإلمدادات اإلسرائيلية نحو ا        . في زمن حرب االستنزاف مع مصر     

وربمـا  . على قناة السويس، على األقل بسبب خط السكة الحديد الذي غدا في ظل االحتالل خطا عسكريا               
لهذا السبب كانت النظرة اإلسرائيلية للمقاومين أشد وحشية وهو ما بدا عبر تشكيل وحدة يرأسها مـن ال                  

  .»ال يحب أن يرى العربي إال ميتا«و» السكين بين أسنانه«يسير إال و
التي تعني بالعبرية فاكهة الرمان، إال أنه فعليا يعود إلى كلمـة            » ريمون«غم االدعاء أن اسم الوحدة      ور
وكانت القنبلة اليدوية في حينه السالح األشـد فعاليـة بأيـدي            . التي تعني أيضا القنبلة اليدوية    » رمانة«

سلحة، بتوزيع قنابل مفخخـة     وبدأت الوحدة، عبر عمالء الشاباك من تجار األ       . المقاومين في قطاع غزة   
وأدى ذلك إلى استشهاد العديد من المناضلين الذين صـاروا          . تنفجر حال نزع صمام أمانها وقبل إلقائها      

  .يتخوفون من استخدام القنابل أو حملها
ولم تكتف هذه الوحدة بذلك بل انها كانت باالشتراك مع الشاباك تقوم بمصادرة سيارات األجرة أو حتـى                  

 الخاصة من سائقيها والدخول بها إلى داخل المخيمات أو األحياء الشعبية لمطاردة مطلـوب أو                السيارات
ويقـول عـدد مـن      . وباختصار غدت هذه الوحدة فرقة القتل األولى في الجيش اإلسـرائيلي          . لقتل آخر 

عـن مئتـي    اإلسرائيليين ممن عملوا في الوحدة أو في الشاباك انها خالل عامين أو أقل قتلت ما ال يقل                  
  .مقاوم فلسطيني في غزة اغتياال

مقاطع من شهادة   » يديعوت أحرونوت «من جديد يوم أمس بعد أن نشرت        » ريمون«وقد أثير أمر وحدة     
.  في محاكمة أحد أفراد وحدته السابقين بتهمة قتـل سـائح بريطـاني             1998مئير داغان في أيار العام        

لرقابة العسكرية لرفضها السماح لها بنـشر تلـك         وكانت الصحيفة قد رفعت طوال عامين دعوى ضد ا        
 1997المقاطع من شهادة داغان عن وحدته، إذ أقدم دانييل عوكف، على قتل سائح بريطـاني فـي آب                   

وفي التحقيق معه قال انه يعـاني مـن         . رميا بالرصاص ومحاولة قتل صديقته بعد أن أقلهما في سيارته         
راء خدمته في وحدة ريمون بسبب قيامه مع زمالئه بقتل          إصابة عضوية في دماغه ومن صدمة نفسية ج       
واستدعت المحكمة داغان لإلدالء بشهادته عن واحـدة        . الكثيرين من الفلسطينيين في غزة في السبعينيات      

  .من الوحدات األكثر سرية ووحشية في تاريخ الجيش اإلسرائيلي
ال انها وحدة خضعت لكـل التعليمـات       وفي شهادته نفى داغان أن تكون وحدة ريمون فرقة اغتياالت وق          

. العسكرية التي قضت بعدم إطالق النار إال في حال التعرض للخطر الجدي وعندما يكون الخصم مسلحا               
أنني لـم   «ومع ذلك سئل عن عدد من قتلتهم هذه الوحدة فأكد           . وشدد على أن هدف الوحدة لم يكن القتل       

وقال داغان إن غايـة الوحـدة كانـت         .  » بعشرات كثيرة  أقم بتعداد المخربين القتلى، لكن األمر يتعلق      
إذا كان هناك زعم بأن الوحدة أعدت للقتل        «و» تحقيق معلومات استخبارية وإلقاء القبض على مطلوبين      «

كل القواعد المعمول بها في الجيش االسـرائيلي        . فإن جوابي هو أن الوحدة عملت كوحدة عسكرية تماما        
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أنه عندما نالمس المطلوبين وال يستسلمون أو كنا في وضع خطر وهـم             «وأوضح  . »كانت تسري عليها  
وتحدث داغان في شهادته عن أن المطلوبين في ذلك الوقت كانوا مـسلحين             . »مسلحون، كان هدفنا قتلهم   

أقل مـن ثـالث     (خالل فترة قيادتي للوحدة     «وقال إنه   . جيدا لذلك كانت معظم الحوادث اشتباكات نارية      
 اسم في غزة وعندما أنهيت مهمتي لم يبق مـنهم سـوى             300ينا قائمة مطلوبين تضم     كانت لد ) سنوات
  .»عشرة

ونفى أن يكـون اللـون      . وأقر داغان بأن قائمة المطلوبين كانت تضم األسماء باللونين األحمر واألسود          
لوبون للجيش  األحمر اشارة لمن ينبغي قتلهم مبررا هذا التمييز بأنه فارق بين من كانوا يعلمون بأنهم مط               

وكان محـامي   . وفي نظره هذا يحدد سلوكهم الالحق والسالح الذي يحملون        . اإلسرائيلي ومن ال يعلمون   
، لكن كانت هـذه     »الملطخة أياديهم بالدماء أحياء   «لم تعط أوامر صريحة بعدم جلب       «عوكف قد أكد أنه     

:  ورد داغان على ذلك بـالقول      .»هي األجواء وكان واضحا للجنود أنه عند ضبط واحد كهذا ينبغي قتله           
والقول انه تم قتل كل من كان فـي القائمـة الحمـراء لـيس               . ردي هو أنني لم أكن في تلك األجواء       «

  .»صحيحا
وسأل المحامي عما إذا كان أفراد الوحدة قد عملوا وفق تعليمات تقضي بأن يأخذوا المعتقلين إلى منطقة                 

هذا يبدو خياليا جدا،    «رد داغان   .  يقتلوهم حال اقترابهم منها    بعيدة ويتركوا بجوارهم مسدسا أو قنبلة كي      
لديك دقيقتان للفرار وبعد ذلك نقتله أثناء فـراره،         : إذا كان سؤالك أننا نقول للمخرب     . لم نفعل أمرا كهذا   
واعترف داغان بمصادرة سيارات الفلسطينيين خالل تلك الفترة واسـتخدامها فـي            . »فإنني أرد بالسلب  

من أجل العمل في منطقة ينبغي أن تصل إليها بـسياراتها األصـلية، والحاجـة               «دته وقال   عمليات وح 
  .»العمالنية أملت علينا مصادرة سيارات لفترات زمنية محدودة

 9/11/2011، السفير، بيروت
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ين اخفاء ما كشف من خطة لرئيس الحكومة على رغم محاولة مسؤولين اسرائيلي:  أمال شحادة-القدس 

بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك لضرب ايران، اال ان االجواء التي تشهدها اسرائيل تثير قلقاً 
 :كبيراً بين السكان وازداد هذا القلق مع القيام بنشاطات عدة في آن، منها

منطقة تل ابيب، على كيفية مواجهة تعرض يجري تدريبات في غوش دان، في » جيش الدفاع المدني «-
المدينة الى قصف مكثف بالصواريخ، بينها صواريخ غير تقليدية وخالل ذلك تم اطالق صفارة االنذار 

 .اكثر من مرة وأطول من الفترة المعتادة في التدريبات
طويل المدى » يريحو« االعالن عن نجاح تجربة اطالق صاروخ باليستي مطور من طراز -
وتفاخر وزير الدفاع ايهود باراك بنجاح هذه التجربة واعتبارها . لمعروف بأنه صاروخ عابر للقاراتوا

 .قفزة نوعية، ليس فقط لسالح الجو االسرائيلي والصناعات الجوية، بل في زيادة قوة ردع الدولة العبرية
ي مناطق بعيدة وعلى  كشف سالح الجو عن اجراء تدريبات في ايطاليا على تنفيذ عمليات عسكرية ف-

 .كيفية توجيه ضربات بعيدة المدى وخالل ذلك التزود بالوقود في الجو
تزامن مع هذه النشاطات االسرائيلية خالل يومين رفع حدة القلق لدى االسرائيليين من احتمال ان يقرر 

وقد ادى . قنتانياهو او باراك توجيه ضربة عسكرية إليران، مماثلة لضرب المفاعل النووي في العرا
النقاش في الملف االيراني الى انقسام كبير في الشارع االسرائيلي، وعبر ثمانون في المئة عن قلقهم من 

 .ان ضربة إليران ستؤدي الى اندالع حرب في المنطقة كلها
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ووفق رئيس القسم السياسي االمني في . في اسرائيل هناك من يتوقع ضرب ايران خالل الشتاء المقبل
الدفاع، عاموس جلعاد، فإنه منذ اللحظة التي يقرر فيها االيرانيون تغيير ميزان القوى، فإن التهديد وزارة 

وأكد جلعاد ما تم تسريبه، مشيراً الى ان كل االمكانات باتت مفتوحة امام . بضرب ايران يصبح واقعاً
وبرأيه فإن . بلها ووجودهاالخيار العسكري ضد ايران باعتبارها تمثل التهديد المركزي السرائيل ومستق

: الجهود الدولية والعقوبات لم تغير الموقف االستراتيجي اإليراني ولم تلحق الضرر بدوافعها، ويقول
 .»إيران مصرة على امتالك سالح نووي وهذا يعتبر تهديداً خطيراً جداً إلسرائيل«

والقيادتين العسكرية واالمنية ان في دعمه للخيار العسكري، قال عاموس جلعاد ان على حكومة نتانياهو 
تتعامل في منتهى الجدية مع التصريحات التي تطلق في الخارج، بخاصة من ايران حيث صرح اكثر من 

وبأن ال بد من ان تصبح ايران امبراطورية عظمى تتساوى » الكيان الصهيوني ال مكان له«مسؤول بأن 
 .مع الواليات المتحدة

ربة عسكرية إليران بالجهود التي تبذلها األخيرة لتطوير قدراتها ويبرر جلعاد ضرورة توجيه ض
 لم تكن لدى ايران صواريخ تهدد العمق االسرائيلي، وتصل حتى 2000حتى عام «: الصاروخية، ويقول

غوش دان وتل ابيب، لكنها اليوم باتت تملك القدرة على اطالق مئات الصواريخ برؤوس نووية لمسافة 
 .» اسرائيل خالل عشر دقائق كيلومتر تصيب1500

وعلى رغم ان جلعاد يؤكد انه ال يوجد تهديد نووي ايراني حالي، لكنه في الوقت نفسه يرى ان هناك 
حيث قام االيرانيون بعمليات تخصيب لليورانيوم وهم موجودون على خط «إصراراً على جعله واقعاً 

 .»اإلنطالق
 سيتوقف حالياً على رغم التعليمات التي اصدرها رئيس في اسرائيل ال يبدو ان نقاش الملف االيراني

الحكومة الى رئيس الشاباك يورام كوهين، وطالبه فيها بفتح تحقيق لمعرفة كيفية تسريب المعلومات حول 
اال ان التحقيق هذا لن يجدي نفعاً، وسيتواصل الكالم،على االقل، حتى موعد نشر . خطة ضرب ايران

وبالنسبة الى . لطاقة الذرية، االسبوع المقبل، حول البرنامج النووي االيرانيتقرير الوكالة الدولية ل
اذ من المتوقع ان يشمل التقرير أدلة حول نيات . االسرائيليين فسيكون التقرير وثيقة مهمة لحسم القرار

ت في وتنشغل اسرائيل اآلن بالتنسيق مع الواليات المتحدة لضمان صياغا. ايران تطوير سالحها النووي
 .الوثيقة تضمن كشف حقيقة الخطر النووي االيراني

وفي واحد من . وتمهيداً، بدأت اسرائيل بنشر تقارير تشير الى نشاطات ايران في تخصيب اليورانيوم
هذه التقارير جاء ان االيرانيين بدأوا نقل أجهزة الطرد المركزي الى المنشأة النووية الجديدة في برودو، 

ويدور الحديث عن الموقع السري ذاته الذي كشفت الواليات المتحدة النقاب عنه عام . بجوار مدينة قم
 . وميزته العسكرية انه محصن ومبني داخل جبل2009

حتى اآلن، ووفق التقرير، فإن معظم عمليات تخصيب اليورانيوم االيراني جرى في نطنز، المنشأة 
المنشأة النووية الجديدة في برودو . دولية للطاقة الذريةالنووية الخاضعة بقدر كبير للرقابة من الوكالة ال

 أعلن االيرانيون انهم سيبدأون بنقل أجهزة 2011) اغسطس(ومنذ نهاية آب . غير خاضعة ألي رقابة
الطرد المركزي الى المنشأة النووية بجوار قم، ولكن محافل استخبارية في الغرب لم تعرف مدى دقة 

يرة تبين أن االيرانيين ينفذون نقالً ألجهزة الطرد المركزي الى داخل التحصينات وفي االسابيع االخ. النبأ
 .في المنشأة النووية الجديدة ويعتزمون البدء في عملية تخصيب اليورانيوم هناك أيضاً
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نشر هذا التقرير جاء متزامناً مع زيارة ايهود باراك الى لندن، ولم يكن مصادفة ان يتضمن نشاط وزراء 
وجاء في التقرير ان وزراء في المجلس الوزاري . حكومة البريطانية متركزاً حول هذا الموضوعفي ال

الى المنشأة النووية » أجهزة طرد مركزي اكثر نجاعة«البريطاني اطلعوا على وقائع تفيد بأن ايران تنقل 
 .المشروع النوويترتبط ب» قدرات ومواد«المحصنة في مدينة قم، وبأن االيرانيين يخفون في القاعدة 

امكانية الهجوم من : وفي التقارير االسرائيلية، فإن أهمية نقل أجهزة الطرد المركزي الى قم مزدوجة
وال يوجد أي رقابة على اليورانيوم الذي يدخل أو . الجو تصبح أقل نجاعة، بسبب التحصينات العميقة

 .يخصب
 حرب طويلة

ن ضربة عسكرية على ايران يدور حول ما اذا كان تننياهو السؤال الذي يطرحه االسرائيليون القلقون م
وباراك ومن يدعمهما قد اعدوا الظروف المناسبة لهذه الضربة من النواحي السياسية والعسكرية االمنية؟ 
الخبير اري شبيط يقول انه اذا نفذت اسرائيل عملية في ايران قبل األوان، فإن التأثيرات قد تكون 

طويلة مع ايران، وحرب فورية مع حماس وحزب اهللا وستنطلق عشرات آالف فستكون حرب . حاسمة
اما اذا تأخرت اسرائيل عن العمل في ايران، «: ويضيف. الصواريخ على عشرات المدن في اسرائيل

وقنبلة ذرية في أيدي مسلمين متطرفين قد تُغير حياتنا من األساس وقد . فإن التأثيرات قد تكون وجودية
وال يجوز أن . وأمام وضعية كهذه، يجب ان يتخذ القرار في الشأن االيراني في اتزان. ياتناتُقصر مدة ح

يجب على حكومة اسرائيل ان تتخذ القرار . يختلط بمصالح شخصية، وتقديرات اجنبية وغرائز طاغية
 .»في مصير اسرائيل بنقاش عميق ومسار منظم

إما الخروج لهجوم . إما المنع وإما الردع: منا خيارانحينما نقف على المفترق سيكون اما«: ويقول شبيط
 أو ذاك، فسيحدث jpg.وسواء كان هذا بنيامين نتانياهو. عسكري وإما الخروج من المواجهة الذرية

النقاش الذي يجب «: ويضيف. »ضجيج ضخم في الشرق االوسط، وفي اسرائيل وسينشأ فضاء جديد
هل نشرت حكومتنا : انما في السؤال. ن تتلبد السماء بالغيومخوضه اآلن ليس هل نرسل الطائرات قبل ا

وهل عدلت حدة الصراع وضاءلت . فوق دولة اسرائيل قبة حديدية سياسية تحميها في اللحظة المناسبة
االحتالل وجعلت الحدود مستقرة؟ وهل اكتسبت قلب العالم؟ وهل وحدت الشعب؟ وهل أعدت أنظمة 

 .»؟1948نفسها لتحد لم نواجهه منذ تحدي الجبهة الداخلية؟ وهل أعدت 
قد يكونان مخطئين . ليس نتانياهو وباراك توأمين هاذيين مشعلين للحرب في الغرف المغلقة«: ويختتم

وهكذا فإن السؤال الحقيقي الذي . انهما يديران المعركة مع ايران بتفكير عميق. لكنهما ليسا قليلي الفطنة
   هل أعدا اسرائيل كما ينبغي للوضع الجديدينبغي ان يوجه الى االثنين هو

 6/11/2011الحياة، لندن، 
  

 "سرائيلإ" الثانية في معارك لالنتفاضةالمميزات الخاصة  .105
االنتفاضة الثانية للفلسطينيين كانت واحدة من أشد المعارك التي واجهتها اسرائيل على الصعيدين 

 العسكري والمدني
 وعز هندلالبروفيسور زاخي شالوم والدكتور ي

كانت تلك فترة وجدت فيها . 2000مر أكثر من عشر سنين منذ بدأت االنتفاضة الثانية في سنة : مقدمة
وكان ذلك نتيجة . دولة اسرائيل والمجتمع االسرائيلي أنفسهما تحت أحد أشد االمتحانات التي واجهاها قط
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الرهابية داخل دولة اسرائيل موجهة سلسلة طويلة ومتصلة وكثيفة من العمليات التي نفذتها المنظمات ا
على مواطنيها وجنودها، وكانت األصعب العمليات االنتحارية التي نُفذت على نحو عام في مراكز مدنية 

أصبحت ظاهرة االرهاب عامال مهيمنا في . وأوقعت عددا كبيرا من المصابين والجرحى أكثرهم مدنيون
اطنيها وغيرت تغييرا ملحوظا حياة مواطني الدولة صوغ برنامج العمل الوطني لدولة اسرائيل ومو

صاحب االنتفاضة . وأثرت ايضا في الجهاز السياسي ومست غير قليل بمنعة الدولة االقتصادية. العادية
مدة سنين شعور صعب عند الجمهور االسرائيلي فحواه أن ليس الجهزة االمن رد حقيقي يفضي الى 

لم يتالش ذكر تلك االيام الشديدة من الذاكرة الجماعية . على نحو حادوقفها أو الى مضاءلتها على األقل 
فهو موجود فيه ويؤثر تأثيرا بارزا في صوغ مواقفه من القضايا السياسية واالمنية . للمجتمع االسرائيلي

 .التي تُطرح للنقاش منذ ذلك الحين الى أيامنا هذه
سنحصر العناية في هذه . ائفة واسعة من الشؤونلالنتفاضة وجوه كثيرة، ويمكن ان نبحث في اطارها ط

المقالة في محاولة الفحص عن فرضية تؤكد المميزات الخاصة لالنتفاضة وتعرضها باعتبارها احدى 
 .أصعب المعارك التي واجهتها دولة اسرائيل منذ أصبحت دولة مستقلة

 خاصية االنتفاضة بين معارك اسرائيل
يمكن أن . ترات صعبة لحروب مليئة بالثكل والخسائر بالروح والبدنعرفت دولة اسرائيل منذ ُأنشئت ف

نسب القوة بين األطراف؛ : نفحص عن شدة كل واحدة منها على أساس معايير مختلفة ومتنوعة مثل
وتصور األخطار التي تعرضت لها دولة اسرائيل؛ وتقدير األخطار في واقع االمر؛ وعدد المصابين؛ 

ن قياسا بالجنود؛ ومبلغ الدافعية التي صاحبت المعركة؛ ومستوى التأييد أو ونسبة المصابين المدنيي
المعارضة السياسيين اللذين صحبا المعركة؛ والعالقات بين المستوى السياسي والعسكري اثناء الحرب 

يصعب أن نجد سلم معايير متفقا عليه يمكّن من تدريج شدة . االتفاقات إزاء االختالفات وما أشبه
 .إن كل إقرار بمبدأ لتقويم شدة معركة هو بقدر كبير ذو طابع ذاتي. رك التي واجهتها دولة اسرائيلالمعا

برغم ذلك، عندما نفحص عن الخطاب العام المتعلق بالمواجهة العسكرية الرهاب المنتحرين في السنتين 
إن أصداء االنفجارات . 'ةمعضلة االستطاع'االوليين من االنتفاضة، نتبين ظاهرة متميزة يمكن أن نسميها 

وتيار المنتحرين الذي ال ينقطع سببا جدال اسرائيليا داخليا في أنه هل الجيش االسرائيلي قادر على أن 
هل جيش قوي قادر على العموم أن يهزم منظمة : يهزم ارهاب المنتحرين، وعلى نحو أكثر عموما

به المحقق انها ما زالت تعتقد، أن الجواب عصابات أو ارهاب؟ اعتقدت دوائر واسعة في اسرائيل ومن ش
ألنه كيف يمكن أن تردع، سأل كثيرون، من هو مستعد ألن يبذل مهجته للمس . عن هذا السؤال بالنفي

بمواطني اسرائيل؟ أي عقوبة تستطيع أن تردعه؟ فهو مستعد بل مشتاق الى أن يبذل أعز ما لديه، أي 
يردعه؟ أفضت هذه التساؤالت التي ال جواب عنها الى شعور فأي عقاب يمكن أن . حياته، لتحقيق هدفه

وفي . واسع بالعجز واليأس من القدرة على مجابهة ظاهرة االرهاب التي زادت ضرباتها كل يوم تقريبا
النهاية هزم الجيش االسرائيلي ارهاب المنتحرين عسكريا، لكن االرهاب ودوائر تأثيره أثرت وما زالت 

 .ل في شتى المجاالت في المستوى االستراتيجيتؤثر في دولة اسرائي
 الجانب االستراتيجي لتهديد االرهاب

على مدى سنين كثيرة ومنذ انقضت حرب االستقالل في واقع االمر ثبت في التصور االمني في اسرائيل 
وى تهديدات في المستوى االستراتيجي وتهديدات في مست: تمييز بين فئتين من التهديدات لدولة اسرائيل

نُسبت التهديدات في المستوى االستراتيجي دائما الى الدول العربية المجاورة وال . االمن اليومي الجاري
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وكان الفرض األساسي أن جيوش الدول العربية المجاورة تستطيع أن تهدد وجود دولة . سيما مصر
هديدات مستوى االمن ونُسبت ت. اسرائيل باحتالل مناطق والقضاء على االستيطان اليهودي في البالد

كان الفرض األساسي أن نشاط المنظمات . الجاري في األساس الى نشاطات المنظمات االرهابية المختلفة
 .'تهديد استراتيجي'االرهابية إقالق مضايق لدولة اسرائيل لكن ليست فيه خصائص تسوغ أن يعرف بأنه 

فالنشاط الكثيف . خذ هذا التمييز يطمس عليهفي السنين االخيرة، وال سيما خالل االنتفاضة الثانية أ
. للمنظمات االرهابية وال سيما ارهاب المنتحرين غير على نحو جوهري روتين حياة مواطني الدولة

وأثر تأثيرا شديدا في تطور دولة اسرائيل االقتصادي ومقدار الهجرة والسياحة اليها وفوق كل شيء أن 
والى ذلك أثر االرهاب في بنية الجهاز السياسي . هديد استراتيجيتأثيره في وعي الجمهور أخذ صبغة ت

يمكن أن نقول انه في جميع المعارك االنتخابية تقريبا التي حدثت في العقدين االخيرين . في اسرائيل
أصبحت قضية االرهاب ومواجهته في السياق السياسي والعسكري موضوعا من الطراز االول في 

 .خبالنضال من اجل صوت النا
ُأجريت تلك االنتخابات في . 1996مايو /كانت األبرز في هذا السياق المعركة االنتخابية للكنيست في أيار

أشارت جميع استطالعات الرأي التي سبقت االنتخابات الى . ظل مقتل رئيس الحكومة اسحق رابين
انتخب لرئاسة الحكومة أما النتيجة بالفعل فكانت مختلفة فقد . هزيمة شديدة متوقعة الحزاب اليمين

نُسب انتخابه المفاجيء في وسائل االعالم . بأكثرية ضئيلة في الحقيقة، زعيم الليكود بنيامين نتنياهو
االسرائيلية بقدر كبير من الصدق الى عمليات ارهابية صعبة وقعت في البالد في االشهر التي سبقت 

 .موعد االنتخابات اثنتان منها في قلب تل ابيب
النتفاضة الثانية عندما قاد حزب العمل برئاسة اهود باراك الدولة وعندما بدت مسيرة السالم بدأت ا

وانتهت بعد أن عاد الحكم الى الليكود، ومن وراء ذلك . واعدة ومعها تأييد الجمهور لخطوات مصالحة
ي صاحبت دولة الت' المناطق مقابل السالم': تضاؤل أخذ يزداد لتأييد الجمهور التفاقات اوسلو وصيغة

في مقابل هذا أفضت االنتفاضة ايضا الى تغيير تصور أبعاد قوة دولة اسرائيل . اسرائيل على مدى سنين
. 'حقنا في البالد'بدأ على هذه الخلفية تآكل حاد في اليمين لقضية . وقدرتها على أن تحكم سكانا معادين

عداد للتخلي عن أجزاء من يهودا والسامرة وعلى هذه الخلفية أخذ يتسع في دوائر اليمين مقدار االست
 .'أمرا محظورا'كانت تُعد قبل سنين فقط 

أصبحت االنتفاضة في المستوى االستراتيجي ايضا قاعدة نشأ فوقها صراع من نوع جديد وهو سلب 
إن نجاح قوات االمن في القضاء على ظاهرة االرهاب واعتراف القيادة . دولة اسرائيل شرعيتها

ة الذي أخذ يزداد بأن النضال العنيف ال يخدم مصالح الفلسطينيين القومية وال يقدمها باتجاه الفلسطيني
تحقيق فكرة دولتين للشعبين، أفضى بالفلسطينيين الى حصر نضالهم ضد اسرائيل في الصعيد السياسي 

 معادية وفي هذا الصعيد، وينبغي أن نعترف، ينجح الفلسطينيون في ادارة معركة فعالة. الدعائي
السرائيل تؤلف بين منظمات فلسطينية ومنظمات يسار ويمين متطرف من أنحاء اوروبا ودوائر معادية 

 .للسامية استغلت المنصة لتحقيق أفكارها
وفي الخالصة يبدو أنه يوجد اليوم اعتراف واسع بأن نشاط منظمات االرهاب ذو تأثير استراتيجي في 

 .قل عن تأثير معارك مع جيوش نظاميةدولة اسرائيل في مجاالت شتى ال ي
 تعريف العدو
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كانت حرب االنتفاضة شاذة بين جميع معارك اسرائيل ومن جملة اسباب ذلك أنه لم يكن في أكثر 
مراحلها تحديد واضح متفق عليه لمن هو العدو بالضبط الذي يفترض ان تواجهه دولة اسرائيل ومن 

 .يهايتحمل المسؤولية عن العمليات الموجهة عل
بدأت المعضلة في مستوى القيادة، وسؤال أي دور أداه رئيس السلطة الفلسطينية عرفات الذي كان 

ارتاب فريق من متخذي القرارات في دولة اسرائيل أن عرفات . يفترض أن يكون حليفا قريبا السرائيل
 هذا على معلومات يرسل جزءا كبيرا من المخربين المنتحرين الى قلب مدن اسرائيل واعتمدوا بموقفهم

وفي المقابل، رأى اشخاص آخرون في قيادة الدولة ودوائر واسعة من . استخبارية أخذت تتجمع
الجمهور، اتفاقات اوسلو برهانا على استعداد عرفات الصادق النهاء الصراع الطويل بين حركتين 

ه في االرهاب وجد من برغم المعلومات عن مشاركت. قوميتين الحركة الصهيونية والحركة الفلسطينية
أرادوا تصديق أن من يتحدث فوق كل منبر وأمام كل سماعة عن طموحه ألن يصنع مع دولة اسرائيل 

 .، ويندد بالعمليات على اسرائيل وبقتل األبرياء، نواياه حقيقية'سالم الشجعان'وقيادتها 
في النشاط االرهابي الموجه وفي النهاية عزز الملف االستخباري المنفوخ عن مشاركة عرفات الشخصية 

على اسرائيل، واألحداث االرهابية المتجمعة على نحو كبير، الشبهات بأن زعيم السلطة الفلسطينية 
في هذه الظروف وجدت القيادة االسرائيلية نفسها . يضلل العالم كله وفيه اشخاص من القيادة االسرائيلية

وبين المعطيات التي أشارت الى أن ' لصديق الجديدا'بين المطرقة والسندان بين ارادة الحفاظ على 
الحديث عن عدو في الحقيقة، وقد بدأوا بين الجمهور في اسرائيل ايضا يتناقشون في نوايا عرفات 

أال يخشى أن يعرض للخطر جميع انجازاته بغض عينه عن االرهاب بل بمشاركة فاعلة فيه؟ : الحقيقية
عام الذي يؤيده ونضاالته في العالم كله وبين أجزاء واسعة من أهو مستعد ألن يعرض للخطر الرأي ال

المجتمع االسرائيلي؟ اعتقد كثيرون انه قد يكون، مثل حكومة اسرائيل المعتدلة، في نضال شديد مع 
هل ينبغي العمل عليه ردا على . دوائر متطرفة تطمح الى منعه السير نحو سالم حقيقي مع اسرائيل

عافه؟ وماذا سيحدث اذا قويت نتيجة ذلك القوى المتطرفة في المعسكر العمليات وهل نريد اض
 .الفلسطيني؟

لم تواجه اسرائيل قط اسئلة شديدة كهذه تتعلق بزعيم كان يجب عليها ان تواجهه، ووضع عدم يقين لفترة 
وعندما تجمعت ايضا معلومات ال لبس فيها عن مشاركة عرفات الشخصية في النشاط . طويلة جدا

رفض كثيرون في . هابي كان كثيرون رفضوا قبول هذا باعتبار ذلك حقيقة ال اعتراض عليهااالر
اسرائيل آنذاك ايضا المس بقيادة السلطة الفلسطينية ورئيسها بسبب العمليات التي نُفذت موجهة على دولة 

ة عرفات اسرائيل ومواطنيها وجنودها وذلك في األساس على خلفية شكوك تتعلق بمعلومات عن مشارك
 .'أخف الضرر'الشخصية في النشاط االرهابي وعن فرض أنه على كل حال 

أيام 'مع نشوب االنتفاضة و. اشتدت معضلة تحديد العدو أضعافا مضاعفة بالنظر الى نشطاء الميدان
، استصعبوا في الجيش االسرائيلي أن يقرروا كيف ينبغي السلوك في شؤون تكتيكية مثل أوامر 'الغضب
ُأثيرت اسئلة مثل كيف يجب النظر الى أفراد شرطة . النار وال سيما على ناس مؤسسة فلسطينييناطالق 

السلطة الفلسطينية ومعهم اتفاقات في الظاهر على التعاون على مكافحة االرهاب؟ هل يجوز العمل على 
جال الشرطة مواجهة شرطي يلبس بزة الشرطة في النهار وينفذ عمليات في الليل؟ هل يجوز السماح لر

الفلسطينيين بحمل السالح؟ أين ينبغي العمل على مواجهة المخربين وهل أراضي السلطة الفلسطينية هي 
 .ذات حصانة بفعل االتفاقات مع اسرائيل أم ارض عدو ينبغي العمل فيها؟' مدن لجوء'
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التي نقلت سالحا  وهي 2002يناير /في الثالث من كانون الثاني' كارين إي'بعد احتجاز سفينة السالح 
كثيرا من ايران الى السلطة الفلسطينية، تالشت الشكوك في اسرائيل والنظام الدولي في شأن مشاركة 
السلطة الفلسطينية الفاعلة ورئيسها ياسر عرفات في النشاط االرهابي الموجه على دولة اسرائيل، وأخذ 

االدارة االمريكية تحطمت تماما بعد هذا التقدير يقوى على خلفية حقيقة أن صدقية عرفات في نظر 
حتى ذلك الحين احتارت القيادة في اسرائيل كيف تحدد لنفسها ولمواطني الدولة . احتجاز سفينة السالح

 .من هو العدو الذي يواجهنا بالضبط
 هل يمكن االنتصار في معركة مع منظمات ارهابية؟

ثير في االنتفاضة هو هل يمكن االنتصار على كما قلنا آنفا كان أحد االسئلة األكثر تأثيرا والذي ُأ
بل قال . منظمات االرهاب التي تعمل في مواجهة دولة اسرائيل؟ زعم كثيرون أن هذا غير ممكن

هو في الحاصل العام فصائل مختلفة من ' منظمات ارهاب'اشخاص كثيرون في الدولة أن ما نسميه 
ر للشعب الفلسطيني وأن بينها اختالفات في سبل حركة قومية فلسطينية تريد تحقيق حق تقرير المصي

فبينها من يؤيدون حصر النضال بالدبلوماسية وطريقة عمل سياسية، وهناك من : احراز هذا الهدف
لن ' دولة محتلة'وقالوا إن الحركات القومية التي تطمح الى تحقيق استقاللها بازاء . يؤيدون العمل العنيف

 .تصبو اليهتهدأ ولن تستقر حتى تحقق ما 
على أنه قد ' برهن'زعم كثيرون بين متبني هذا الموقف لالقناع بصدق موقفهم أن التاريخ البشري 

آخر االمر الى التخلي عن سيطرتها على االرض المحتلة والى تمكين الشعوب ' دول محتلة'اضطرت 
 االولى، والجزائر فقد برهنت حروب الهند والصين. الواقعة تحت االحتالل من أن تحظى باالستقالل

وفيتنام والحرب السوفييتية في افغانستان، بزعم المتمسكين بذلك الموقف، على أنه ال يمكن التغلب 
وقالوا انه لما كانت النتيجة النهائية لنضال . بمساعدة الجيش على منظمة ارهابية أو عصابة مسلحة

لضحايا التي يضطر الطرفان الى دفعهما المنظمات الفلسطينية معلومة سلفا فمن الخسارة بذل الثمن وا
عن النضال النه لن تستطيع أية طريقة عمل عسكرية أن تفضي الى وقف النشاط العنيف الموجه على 

 .لهذا فان التسوية السياسية هي السبيل الوحيدة لوقف العنف الفلسطيني. اسرائيل
ياة عامة ووسائل اعالم واكاديميات عبر عن هذه اآلراء كثيرون في المجتمع االسرائيلي منهم ناس ح

وقد أصاب مسار مشابه ذو مستويات من . وهذا مسار طبيعي في دولة ديمقراطية. 'خبراء باألمر'و
لكن االنتفاضة تميزت بأن الشكوك . الكثافة مختلفة حقا، أصاب اسرائيل ايضا في معارك اخرى واجهتها

عرفت دولة اسرائيل اختالفات في . نية العسكريةفي اثنائها تغلغلت الى سويداء قلب المؤسسة االم
هذا ما . حروب اخرى ايضا، لكن القيادة االمنية عرفت دائما كيف تزرع في الشعب الثقة باحراز النصر

وعد به دافيد بن غوريون الشعب في حرب االستقالل وقال سندفع ثمنا باهظا لكننا سننتصر في نهاية 
وبعد ست سنين . رئيس االركان اسحق رابين عشية حرب االيام الستةوقال كالما مشابها ايضا . االمر

في حرب يوم الغفران دوى صوت رئيس االركان دافيد بن اليعيزر المصمم الذي قال إننا سنعرف كيف 
 .نغلب وننتصر في معركة فُرضت علينا

خل المؤسسة فقد دعا اشخاص كبار جدا دا. خالل االنتفاضة كانت صورة الوضع مختلفة بقدر كبير
االمنية وداخل الجيش االسرائيلي، وقادة ذوو أوسمة بطولة وامتياز ال يستطيع أحد الشك في استقامتهم 

وبينوا أنه يجب علينا أن نتوجه . العامة وقدرتهم الفنية، دعوا الشعب الى عدم الغرق في أوهام النصر
برز بينهم اللواء عمرام متسناع الذي كان األ. الى تسوية سياسية ستضع هي فقط حدا للعنف الفلسطيني
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وقد عبر في تصريحات كثيرة عن موقفه الحازم . كان قائد منطقة المركز حينما نشبت االنتفاضة االولى
ومؤداه انه ال يمكن التوصل الى حسم عسكري في مواجهة منظمات ارهابية وأن تسوية سياسية فقط 

 .يل كثيراتستطيع أن تفضي الى الهدوء الذي تترقبه اسرائ
إن الصراع الفلسطيني الذي هو اليوم في الحقيقة لب المجابهة العسكرية االرهابية التي نواجهها يستنفد '

يخيل إلي أن ... منا طوال السنين االخيرة جميع الطاقات ال الموارد المالية فقط بل جميع الطاقات حقا
وقد قلت هذا .  ما فهموه قبل أكثر من سنتينأكثر سكان دولة اسرائيل ربما يفهمون اليوم على نحو أفضل

إن . قبل سنين كثيرة جدا وهو أنه ال حل عسكريا لصراعنا مع الفلسطينيين، من المهم أن نفهم هذا
دعوا الجيش االسرائيلي ينتصر، وهي سياسية في أساسها، لكن لها معنى فنيا موضوعيا : شعارات

 عسكري، كما أن االرهاب لن ينجح في لي يد دولة ال يوجد حل. بطبيعة االمر، هي شعارات فارغة
اسرائيل ولن ينجح في أن يفرض على دولة اسرائيل وسكانها تسويات واتفاقات أو حلوال تضر بأمنها 

للجيش وللقوة العسكرية معنى كبير جدا، وأهمية كبيرة جدا في هذا النضال . وبمصالحها الحيوية
لكن من المهم أن . رى تتصل بأمن دولة اسرائيل بطبيعة االمرلالرهاب الفلسطيني وفي شؤون كثيرة اخ

 .نفهم أنه ال يوجد حل عسكري، ال يوجد حل قوة فقط
 االرتياب في عدالة النهج

قام فوق جميع الشكوك والريب في مسألة طريقة التغلب على االرهاب غيمة ثقيلة تصاحب المجتمع 
فقد سأل كثيرون أنفسهم هل نُجري على . 'طريقعدالة ال'االسرائيلي منذ سنين طويلة هي قضية 

الفلسطينيين حربا اخالقية نحن أبناء الشعب الذي حارب آالف السنين عن حريته واستقالله؟ أمن العدل 
منا أن نسلبهم حقهم في تقرير المصير؟ وذكر آخرون أن جزءا كبيرا من الفلسطينيين يعيشون منذ 

عن اراضيهم اثناء حرب االستقالل وكان زعم هؤالء أننا عشرات السنين الجئين بعد أن طُردوا 
باعتبارنا شعبا عاش في الجالء الجئا مطاردا في احيان كثيرة، ال نستطيع أن نسمح ألنفسنا بتجاهل أزمة 

أحدثت هذه المزاعم واالسئلة صدوعا شديدة في المجتمع االسرائيلي حول عدالة . الالجئين الفلسطينيين
 .االرهابيةمكافحة المنظمات 

عرفت دولة اسرائيل أنواعا مشابهة من االحتجاجات العامة اثناء المواجهات الحربية كانت الواقعة االولى 
. 1970 1968التي صيغ فيها احتجاج عام على عدالة المعركة زمن حرب االستنزاف في السنين 

 لضربات نار ثقيلة من فالمكوث في سكون على شاطيء قناة السويس وتعريض جنود الجيش االسرائيلي
الطرف المصري وكمائن يومية الى جانب الشعور بأن حكومة اسرائيل برئاسة غولدا مئير ال تُظهر 
مرونة كافية في الطريق الى تسوية اسرائيلية مصرية، أفضت الى موجة احتجاجات استمرت حتى 

ات األشد بروزا عن موجة كان بين التعبير. 1970اغسطس /احراز وقف اطالق النار في القناة في آب
ملكة حوض 'بأداء فرقة الشباب المقاتلين الطالئعيين والعرض المسرحي ' نشيد السالم'االحتجاجات هذه 

كان الموضوع المركزي في هذين العملين الفنيين أنه يوجد امكان واقعي الحراز سالم مع . 'االستحمام
رائيل تحبط هذا االمكان النها تريد االستمرار الدول العربية الجارة وعلى رأسها مصر وأن حكومة اس

 .في حكم المناطق التي احتُلت اثناء حرب االيام الستة
في اثناء حرب لبنان االولى ايضا، وبعدها في اثناء الحرب الطويلة في جنوب لبنان كان هناك احتجاج 

ت في األساس لمضادة عام طغى كلما استمرت الحرب، وكان التعبير الرئيس عنها أناشيد احتجاج وجه
وقد أسهمت حركة . 1997في ' أمهات اربع'وزير الدفاع آنذاك اريئيل شارون، وانشاء حركة االحتجاج 
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االحتجاج هذه اسهاما حاسما في صوغ تأييد عام جارف لالنسحاب من جنوب لبنان حتى من غير اتفاق 
استوعب الطاقة االنتخابية العظيمة كان رئيس حزب العمل آنذاك اهود باراك أول من . مع حكومة لبنان

الكامنة في هذه الحركة وفي طلب االنسحاب من لبنان، واستغلها من اجل معركته االنتخابية في 
وقد كان التزامه االنسحاب من لبنان بين العوامل الحاسمة التي أفضت الى فوزه في . 1999مايو /أيار

 حقق وعده وأدى الى انسحاب 2000مايو / في أياراالنتخابات على بنيامين نتنياهو، وبعد ذلك بسنة
في مقابل أمواج االحتجاج هذه كان االحتجاج الذي طغى في اسرائيل اثناء . الجيش االسرائيلي من لبنان

وكان لزعم أنه ال يمكن االنتصار . االنتفاضة مختلفا وأشد كثافة مما كان في معارك سبقت وأطول ايضا
شاط العسكري الشديد الموجه على الفلسطينيين ال جدوى منه معنى عظيم فيما على االرهاب ولهذا فان الن

قامت المنظمات االرهابية الفلسطينية بالقتال، . يتعلق بمسألة شرعية القتال الذي أجراه الجيش االسرائيلي
يل أن بقدر كبير، مشركة في ذلك السكان الفلسطينيين، وهذه الحقيقة أوجبت على سلطات االمن في اسرائ

تجري المعركة بطريقة تأخذ في الحسبان امكانية اصابة سكان فلسطينيين غير مشاركين مباشرة 
برزت في هذا السياق جدا ظاهرة االغتيال . بالضرورة في النشاط العنيف الموجه على دولة اسرائيل

 .المركز الذي أفضى أكثر من مرة الى اصابة شديدة لمدنيين أبرياء
وقد برز . لمركز انتقادا عاما واسعا داخل دولة اسرائيل ُأضيف الى االنتقاد الدولي عليهاأحدث االغتيال ا
 29 ووقع عليها 2003سبتمبر / ايلول24الرافضين التي نشرت في ' رسالة الطيارين'في هذا الشأن 

تاح طيارا حربيا من سالح الجو وعلى رأسهم واحد من الطيارين المشهورين في السالح هو العميد يف
احتج الطيارون في رسالتهم على نشاط سالح الجو الموجه على مطلوبين في قطاع غزة وأدى . سبكتور

 :الى قتل مدنيين أبرياء
وخدمنا في . نحن طياري سالح الجو الذين تربينا على الصهيونية والتضحية والبذل لدولة اسرائيل'

ير اخالقية من النوع الذي تنفذه دولة اسرائيل المقدمة دائما، نعارض تنفيذ أوامر هجوم غير قانونية وغ
هذه االعمال غير قانونية وغير اخالقية، . ونرفض االستمرار في المس بمدنيين أبرياء... في المناطق

 .'وهي نتيجة مباشرة الحتالل طويل يفسد المجتمع
المس بأبرياء ال تُعبر الرسالة عن موقف يرفض على االطالق عمليات االغتيال المركز، بل ترفض 

في مقابل دعوى الطيارين قالت عناصر أمنية انه ال يمكن أن يضمن ألبتة أال . اثناء عمليات االغتيال
وقالوا انه يمكن االجتهاد في منع اصابة المدنيين وان الجيش االسرائيلي . تصيب عملية اغتيال ما أبرياء

 طلب االمتناع عن قتل مدنيين إنذاري فمعناه اذا كان. يفعل هذا حقا لكنه ال يمكن ضمان أال يحدث ذلك
بالضرورة احباط وسيلة االغتيال المركز هذه التي يراها الجيش االسرائيلي وسيلة ناجعة جدا في نضاله 

 .للمنظمات االرهابية
قال طيار آخر من سالح الجو هو يغئال شوحط كالما صريحا انتقاديا يتعلق بعمل طائرات سالح الجو 

 :'رسالة الطيارين'فحة المنظمات االرهابية يزيد حتى على ما عند كُتاب في نطاق مكا
يجب على ... عندما يتم الحديث عن طيارين، ال يمكن الحديث عن رفض الخدمة وراء الخط االخضر'

الطيارين أن يقرروا كل يوم من جديد وكل ساعة احيانا، ماذا يجوز لهم أن يفعلوا من جهة اخالقية 
راية 'عندما يكون الحديث عن طيارين فانني اؤيد توسيع مصطلح ... ا ال يجوز لهموقانونية وماذ

أرى أنه يجب على الطيارين أن يفحصوا جيدا عن األمر العسكري الذي يتلقونه، وأن يسألوا . 'سوداء
أعتقد أنه يجب على طياري الـ ... اسئلة كثيرة عن الهدف وأن يرفضوا تنفيذ أمر يرونه غير قانوني
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يجب عليهم أن يفكروا كيف كان يبدو مثل هذا القصف لمدينة .  أن يرفضوا قصف مدن فلسطينية16 اف
حينما تقصف طائرة مدينة مأهولة يأخذون في ... أتحدث عن اغتيال في الشارع الرئيس... يسكنونها

ن سبق أرى أن هذا قتل للمدنيين ع. الحسبان قتل مدنيين حتى عندما يكون الحديث عن قنابل دقيقة
 .'إصرار وجريمة حرب

حركات مدنية رأت محاربة ' نكسر الصمت'ُأنشئت الى جانب الطيارين الذين ذكرناهم آنفا ومنظمات مثل 
فقد : وقد تغيرت دعاواهم مع تطور المعركة. الجيش االسرائيلي لالرهاب الفلسطيني خروجا عما يحل
ومنذ اللحظة التي تضاءل . يه نصر على كل حالأوضحوا في البدء أنه ال داعي للقتال ألنه لن يحرز ف

فقد قالوا اآلن إن الغاية . االرهاب فيها بفضل العمل المضاد له وجهوا الدعاوى على التصور االخالقي
 .منطقية لكن الوسيلة غير سائغة

 تم بدء االنتفاضة الثانية مثل كل قتال مع منظمة عصابات أو ارهاب مع عدم يقين ودون خط: الخالصة
بخالف حروب صغيرة في أنحاء العالم تعرضت دولة . فاصل بين الجبهة األمامية والجبهة الداخلية

ُأضيفت معطيات البدء . منتحرين ومشكلة التعريف الصعب للعدو' طوفان'اسرائيل اثناء االنتفاضة لـ 
اب أو عصابة هذه الى تصور عام سياسي نظري ساد اسرائيل وفحواه أنه ال يمكن االنتصار على االره

أفضى ذلك الى االعتراض على مجرد عدالة مكافحة دولة اسرائيل للمنظمات االرهابية، أو . مسلحة
 .بعبارة اخرى ـ الى فقدان االيمان بعدالة الطريق

إن مجموع هذه العناصر يجعل االنتفاضة الثانية واحدة من أشد المعارك التي واجهتها دولة اسرائيل في 
وفي النهاية وبرغم الشكوك والريب هزم ارهاب المنتحرين . في الصعيد المدنيالصعيد العسكري و

 .'انتصر الجيش االسرائيلي'عسكريا و
البروفيسور زاخي باحث في معهد ابحاث االمن القومي وباحث في معهد تراث بن غوريون ومحاضر ' 

لالبحاث االستراتيجية في يوعز باحث في مركز بيغن ـ السادات . د. في جامعة بن غوريون في النقب
 جامعة بار ايالن

  الجيش واالستراتيجية ـ معهد ابحاث االمن القومي ـ
  9/11/2011لقدس العربي، لندن، ا

  
  نتنياهو» ال يتحمالن رؤية« صداقاتها األوروبية؟ ساركوزي وأوباما "إسرائيل"هل تخسر  .106

ركي باراك أوباما والفرنسي نيكوالي أعاد الحديث المحرج الذي دار بين الرئيسين األمي: حلمي موسى
ساركوزي حول رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الواجهة حقيقة العالقات بين إسرائيل 

فقد سمع عدد من الصحافيين المشاركين في تغطية قمة مجموعة العشرين وعبر . والدول الغربية
.  أوباما وساركوزي حول موقفهما من نتنياهوالميكروفونات حديثا دار ألكثر من ثالث دقائق بين

ولتقليص الحرج تم الطلب من الصحافيين تجنب نشر أي شيء عن األمر ولكن مدونا صحافيا فرنسيا 
  .»لو موند«كشف األمر فنشرته مواقع صحفية مهمة كـ

شر وحسب ما ن. والحديث بين أوباما وساركوزي كان بالغ الخصوصية ونقيض الدبلوماسية بصراحته
فإن ساركوزي وأوباما انتقال للحديث عن » Arret sur Images«في الموقع اإلخباري الفرنسي 

هل تظن أنك فقط من «: ورد أوباما. »أنا ال أتحمل رؤيته أكثر، إنه كذاب«: وقال ساركوزي. نتنياهو
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يث جرى بين وقال الموقع إن الخطأ نبع من واقع أن الحد. »ضجر منه؟ أنا مضطر للتعامل معه كل يوم
  .الرئيسين عبر دائرة الترجمة وهو ما سهل وصول الصوت للصحافيين

وأشار الموقع إلى أن أوباما أيضا وبخ ساركوزي لعدم إطالعه على نية فرنسا التصويت إلى جانب قبول 
 تجدر اإلشارة إلى أن وسائل اإلعالم الفرنسية والدولية لم تنشر شيئا عن. فلسطين في منظمة اليونسكو

في موقعها اإللكتروني إشارة » لو موند«وقد نشرت . الحديث، الذي تسرب مضمونه إلى الموقع اآلنف
  .بجملة واحدة إلى أن الرئيسين األميركي والفرنسي تحدثا عن عالقاتهما السيئة مع نتنياهو

لني عن ويذكر أن ساركوزي الذي كان يعتبر من أبرز أصدقاء إسرائيل في أوروبا صار يبتعد وبشكل ع
 عندما جمع بينهما أحد قادة 2003فالرجالن أصدقاء منذ العام . نتنياهو الذي كان يعتبره صديقا شخصيا
وقد التقيا منذ ذلك الحين مرارا في إسرائيل وفرنسا وبصحبة . الطائفة اليهودية في فرنسا، مئير حبيب

  .زوجتيهما
ة في السفارة األميركية في باريس في العام صادرة عن الملحقة السياسي» ويكيليكس«وقد أظهرت وثيقة 

 أن صديق نتنياهو المعتمد في أوروبا، ساركوزي، يبدي تحفظاته منه ويخشى البقاء معه على 2009
واستندت هذه البرقية على كالم مستشار ساركوزي لشؤون الشرق األوسط، بوريس بويون قبل . انفراد

لى أنه لدى التحضير لزيارة نتنياهو للعاصمة الفرنسية رفض وأشارت البرقية إ. تعيينه سفيرا في العراق
ولكن نتنياهو أصر حتى خالل اللقاء . »باالجتماع على انفراد«ساركوزي االستجابة لطلب نتنياهو 

ولكن ساركوزي ظل على رفضه وفسر بويون هذا . »لحديث خاص«بوجود المستشارين على عقد اللقاء 
. نياهو سيخرج بعد اللقاء على انفراد ليكشف ما يريد عما جرىالرفض بأن ساركوزي يعرف أن نت

وشدد بويون على أن ساركوزي حرص على السيطرة على مجريات الحديث في اللقاء ولم يفسح المجال 
وحمل بشدة على االستيطان وعلى الحواجز في الضفة الغربية كما أنه . له» نصب كمائن«لنتنياهو لـ

  . كاف مما أشعر نتنياهو باإلهانةاعتبر خطاب بار إيالن غير
وقد ازدادت العالقة تدهورا بين ساركوزي ونتنياهو في أواخر العام الماضي عندما رفض نتنياهو تمديد 

وأجرى ساركوزي حديثا قاسيا مع نتنياهو ألن قراره أفسد مشروعا . قرار تجميد البناء في المستوطنات
المصري المخلوع والفرنسي ووزيرة الخارجية األميركية لعقد مؤتمر قمة في باريس بحضور الرئيسين 

  .إلى جانب كل من نتنياهو وأبو مازن
 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيال ليوتر 1100وجاء قرار نتنياهو في الشهر الماضي ببناء 

لمانية أمر ونشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واأل. العالقة ليس مع فرنسا وحسب وإنما أيضا مع ألمانيا
ال تصدق أي كلمة تصدر «محادثة بين المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ونتنياهو قالت فيها األخيرة إنها 

  .»عنه
هذا يعرض لخطر . األمر يتعلق بأزمة ثقة شديدة«وفي حينه اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن 

يذكر أن الصحافة األلمانية نشرت . »ة األهميةسلسلة من المواضيع المشتركة، بينها قضايا أمنية بالغ
الحقا نية ألمانيا التراجع عن وعد قطعته ميركل إلسرائيل بالنظر إيجابا بتزويد إسرائيل بغواصة دولفين 

  .سادسة
وتدهور الوضع أكثر بين عدد من الدول األوروبية وإسرائيل إثر رد حكومة نتنياهو على قبول فلسطين 

ورفضت إسرائيل طلبا . بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقيةفي اليونسكو بقرار 
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ألمانيا بمعاودة ضخ األموال الضريبية للسلطة وقال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إنه لن يسمح 
  .»هبات للقتلة«بوصولها ألبو مازن ألنه يدفعها 

رنسا في اليونسكو إلى جانب قبول عضوية غير أن تصويت عدد من الدول األوروبية وخصوصا ف
وقد طلب ليبرمان تسليم هذه الدول . فلسطين أعطى إشارة واضحة إلسرائيل التي ردت على ذلك بغضب

اوضحنا للفرنسيين أن «وقال مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية، . رسائل غاضبة جدا على موقفها
فموقفهم هو ما حفز سلسلة دول . ذى سياسيا بليغاتصويتهم في اليونسكو غير مقبول وألحق بإسرائيل أ

لو أنهم امتنعوا عن التصويت لتفهمنا األمر أما أن يصوتوا إلى جانب . أوروبية للتصويت مثلهم
  .»الفلسطينيين فكان عمال في غير محله

في تجدر اإلشارة إلى أن وزير الدفاع األميركي السابق روبرت غيتس انتقد نتنياهو بشدة قبل شهرين 
ليس فقط ناكرا للجميل وإنما أيضا يعرض بالده «وقال غيتس إن نتنياهو . »بلومبرغ«مقابلة مع وكالة 

للخطر برفضه مواجهة العزلة المتزايدة على إسرائيل والتحدي الديموغرافي جراء استمرار السيطرة 
  .»على الضفة الغربية

المساعي التي بذلت من أجل تحقيق السالم كما أن الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون قال إن كل 
 .»ضاعت سدى عندما تولى حزب نتنياهو الحكم«

  9/11/2011، السفير، بيروت
  

 الفرص لمبادرة سياسية: االستراتيجي ومحيطها "سرائيلإ" .107
يتوجب على اسرائيل ان تتبنى مبادرة السالم العربية باعتبارها اساسا للتفاوض مع الدول العربية 

 جديد تفاوضها مع الفلسطينيينلتستطيع ت
 شلومو باروم وشمعون شتاين

ال تتصل الزعزعة التي تجري على العالم العربي اتصاال مباشرا باسرائيل أو بالصراع المتصل مع 
وعلى هذه الخلفية فان تدهور . الفلسطينيين، لكنها تزيد في حدة ازمات قائمة مع العالم العربي واالسالمي

لفلسطينيين بسبب جمود مسيرة التفاوض وتوجههم الى االمم المتحدة قد يفضيان الى عالقات اسرائيل با
والرد االسرائيلي على هذا الوضع . إساءة اخرى لوضع اسرائيل لمواجهة محيطها في الشرق االوسط

سلبي ودفاعي في أساسه، وال توجد أية محاولة للتعرف على فرص سياسة مبادرة تستطيع ان تؤثر 
 .جابيا في مكانة اسرائيلتأثيرا اي

وعلى هذه . الدعوى التي تعرضها هذه المقالة هي ان هذه الفرص موجودة حقا وعلى اسرائيل استغاللها
الخلفية سيفحص فيما يلي عن الواقع المتوقع في المنطقة بعد اجراءات الفلسطينيين في االمم المتحدة في 

حص عنها في اربع ساحات؛ الساحة الفلسطينية وسيف. محاولة لنتعرف فيه فرص مبادرة اسرائيلية
 .والساحة المصرية والساحة التركية والساحة السعودية

فعلى حسب السيناريو المحتمل، . أحدث قرار الفلسطينيين على التوجه الى الساحة الدولية حراكا جديدا
 بسبب فيتو امريكي بعد ان يرفض الطلب الفلسطيني في مجلس االمن إما النه لن تُحرز اكثرية وإما

سينقل الى الجمعية العامة اقتراح قرار االعتراف بدولة فلسطينية بمكانة مراقبة في االمم المتحدة، ويجاز 
وهذا القرار حينما يأتي على خلفية االزمات مع تركيا ومصر والتوتر . في الجمعية العامة بأكثرية كبيرة

وسيمكّن هذا القرار الدولة الفلسطينية من . اسية عليهامع االردن سيزيد عزلة اسرائيل والضغوط السي
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وعلى سبيل المثال سيمكّن االنضمام الى المحكمة . االنضمام الى منظمات دولية اخرى ومواثيق دولية
الدولية من رفع دعاوى قضائية على اسرائيل عن سلوكها في المناطق ورفع دعاوى قضائية على ساسة 

وستوسع . لون مسؤولية شخصية عن جرائم حرب ومخالفات للقانون الدوليوعسكريين بزعم أنهم يتحم
 .هذه الظواهر ما يفسر في اسرائيل بأنه عملية نزع الشرعية

يوجد خطر في التأثير الذي سيكون الجتماع جمود التفاوض مع الفلسطينيين، واالجراءات في االمم 
فلسطيني وللجمهور في البلدان العربية االخرى في سيتبين للجمهور ال. 'الربيع العربي'المتحدة وتأثير 

اليوم الذي يلي االجراءات في االمم المتحدة، أنه لم يتغير شيء حقيقي، وأن الواقع في الضفة الغربية 
ماذا بعد؟ كيف يتم تحقيق فكرة الدولة : آنئذ سيثار للنقاش السؤال التالي. وفي قطاع غزة بقي بال تغيير

يعطي الجمهور الفلسطيني جوابا، ' الربيع العربي'و.  االعتراف بها في االمم المتحدةالفلسطينية التي تم
والمشكلة انه في الواقع في المناطق حيث . انه يمكن تحقيق هذه األهداف بمظاهرات مكثفة بطرق سلمية

يقوم جمهوران عدوان بعضهما بازاء بعض، يصعب تصديق ان تبقى هذه المظاهرات غير عنيفة زمنا 
. فهي ستبدو للمستوطنين والقوات التي تحرسهم والذين سيتقدم المحتجون صوبهم، تهديدا حقيقيا. طويال

وسيكون من الصعب السيطرة على هذه المظاهرات بمعدات تفريق مظاهرات وهو ما سيفضي الى 
ى المبادرة فليس الخوف اذا من استقرار رأي أحد الطرفين عل. اطالق نار عليهم وعودة الى دائرة العنف

وال يصعب ان نتخيل . الى عنف بل من مسار يفقد فيه الطرفان السيطرة على الوضع فيندفع الى العنف
ماذا سيكون تأثير هذه االنفجارات العنيفة في الجماهير العربية والمسلمة التي أخذ يزداد تأثيرها على 

 .ه عزلتهاالحكومات، وفي صورة اسرائيل في العالم الغربي في وضع تزداد في
سيتبين بعد االجراءات في االمم المتحدة في الشأن الفلسطيني، ان الوضع بقي كما هو لكنه ستواجه 

هذه فرصة التوجه الى الطرف الفلسطيني باقتراح . اسرائيل دولة فلسطينية تعترف بها االمم المتحدة
وهذا الحوار في . ي بهادخول حوار في معنى مكانتهم الجديدة، وما هو المطلوب العتراف اسرائيل

ان اسرائيل ستوجد في وضع أفضل من عدة جهات النه . الحقيقة هو تجديد التفاوض بطريقة اخرى
ومن جهات اخرى سيكون وضع . أسهل اجراء تفاوض بين دولة ودولة مما هو بين دولة ومنظمة

ن ليس في هذا جديد في اسرائيل أقل راحة ألن الفلسطينيين سيدخلون التفاوض مع تأييد دولي واسع لك
فسواء استقر رأي اسرائيل على مبادرة في مجال التفاوض أم لم يستقر، فعليها ان تمتنع عن . الحقيقة

تبني فكرة عقاب الفلسطينيين بوقف تحويل االموال التي تجبيها من اجلهم واالمتناع عن ضم الكتل 
ل وضعا سياسيا صعبا الى وضع سياسي فأعمال من هذا النوع ستزيد االزمة شدة وتحو. االستيطانية

فالمس المتوقع باستقرار السلطة الفلسطينية سيضر اضرارا شديدا . أصعب بسبب الرد الدولي المتوقع
 .بالمصلحة االسرائيلية ايضا

برغم الوضع الداخلي االشكالي في مصر، فان هذه تطمح الى ان تموضع نفسها مرة اخرى باعتبارها 
ياسة الخارجية االقليمية، بسبب ما لذلك من تأثير في الجمهور داخل مصر وألن العبة مركزية في الس

هذا سيدل على تحلل من عهد مبارك الذي كانت تُرى مصر فيه دولة خسرت مكانتها وطريقها بصفتها 
واليوم يوجد استعداد أكبر عند الدول العربية لتدع مصر تؤدي دور القيادة، ويمكن . زعيمة العالم العربي

وكل ذلك . أن نرى هذا ايضا بنجاحها في الوساطة بين فتح وحماس بقصد احراز اتفاق مصالحة بينهما
في وضع يتأثر فيه الرأي العام المصري تأثرا قويا بالتطورات في الساحة الفلسطينية، فهذه فرصة 

وفي .  الفلسطينيةتستطيع اسرائيل استغاللها للتوصل الى تنسيق هاديء الجراءات في الساحة االسرائيلية
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المقابل ايضا فان المصلحة المشتركة في إقرار القانون والنظام في سيناء هي فرصة النشاء حوار 
 .استراتيجي ينحصر في التغييرات المطلوبة في الملحق العسكري التفاق السالم

ود اسرائيل يبدو في ظاهر االمر انه احترقت الجسور بين اسرائيل وتركيا، وينبع ذلك بحسب رواية تس
من قرار الحكومة التركية على ادارة ظهرها الوروبا وحصر عنايتها بالشرق االوسط مع بذل جهد 

يبدو انه توجد حقيقة في دعوى التغيير األساسي لسياسة تركيا . لتوسيع التأثير التركي في هذه المنطقة
ع إشراك اسرائيل ال خالفا لكنه يوجد تجاهل ان حكومة اردوغان حاولت في بداية الطريق فعل ذلك م

ونشك في ان يكون . عليها، بموضعة تركيا وسيطة عاقدة للجسور بين اسرائيل وجهات عربية مختلفة
فرض ان تركيا قررت تبني سياسة معادية السرائيل دونما صلة بسلوك اسرائيل، أن يكون صحيحا، فاذا 

، فهناك مجال فرص لتحسين العالقات مع نجحت اسرائيل في ان تجد حال لمطلب االعتذار من قبل تركيا
تركيا بموافقة اسرائيلية على اعطاء تركيا أدوارا، وهذه الخطوة مهمة لتركيا اآلن خصوصا في الوقت 

ازاء سوريا وازاء األكراد وازاء قبرص واليونان وازاء ' صفر المشكالت'الذي تنهار فيه سياسة 
ركيا في انشاء امكانية وصول سفن الى غزة بعد عملية هكذا مثال يمكن دخول مباحثات مع ت. أرمينية

 .تفتيش يكون لالتراك فيها دور بتنسيق وتعاون مع اسرائيل
فهي قلقة جدا للتطورات في العالم العربي، وقدرة ايران على استغاللها وتقدم . وفي النهاية السعودية

يوجد في ظاهر االمر . ة أكثر الحاحاوبسبب هذا القلق اتخذت السعودية سياس. المشروع الذري االيراني
أساس لتعاون واسع وتفاهمات استراتيجية بين اسرائيل والسعودية، لكنه يوجد سقف زجاجي منخفض 
جدا للقدرة على تحقيق هذه النية ما بقي الصراع بين اسرائيل والعالم العربي وال سيما الفلسطينيون، في 

بأن تتبنى أوال مبادرة السالم العربية، بتعبير االمير . قعالسرائيل قدرة على تغيير هذا الوا. تصاعد
السعودي تركي الفيصل باعتبارها أساسا للتفاوض بين اسرائيل والدول العربية، وبأن تمنح تجديد 

وهذه االعمال بطبيعتها ال تنحصر في الساحة السعودية فقط وهي . التفاوض مع الفلسطينيين فرصة
 . تكون لها آثار اقليمية ايضاأساس لمبادرة اسرائيلية قد

نشك في ان تكون السياسة االسرائيلية السلبية الحالية، في سياق التطورات في الساحة االقليمية وعالقتنا 
مثل الحفاظ (ال يجوز ان تُملي اعتبارات داخلية . بالفلسطينيين، قادرة على خدمة المصلحة االسرائيلية

بدل ذلك ينبغي استغالل نافذة الفرص . اسة هي في أساسها رديةالحاجة الى األخذ بسي) على االئتالف
 .التي أحدثتها التطورات في المنطقة دون مس بمصالح اسرائيل االمنية

  283نظرة عليا ـ العدد ' 
  8/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  الضربة وليس الصفقة   ..  وإيران"إسرائيل" .108

    عدنان أبو عامر
خيرة التسريبات والتحليالت اإلسرائيلية حول الفرضية القائلة بأن إبـرام إسـرائيل             تزايدت في األيام األ   

لصفقة التبادل مع حركة حماس، إنما يأتي للتفرغ لشن هجوم عسكري على منشآت إيران النوويـة، مـا              
ـ                " الهدف األسـمى  "يعني أن إنهاء قضية الجندي يزيح عائقاً آخر في الطريق لما يوصف في تل أبيب ب

لذي يسعى إليه رئيس الحكومة ووزير الدفاع، بحيث أنهما بعد أن غيرا قـادة أذرع األمـن، ال سـيما                    ا
من جملة القادة األمنيين والعسكريين الذين عارضوا هذا التوجـه،          " تخلصا"جهازي الشاباك والموساد، و   
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لى البرنامج النـووي    وأثقلوا عليهما في العمل ضد إيران، وأعادا الجندي، فإنهما متفرغان لالنقضاض ع           
  .اإليراني

  شواهد االستعدادات
، "إيـران -صـفقة شـاليط   "وهو ما دفع بارتفاع حدة التحذيرات المتزايدة في إسرائيل مما بات يـسمى              

والمطالبة بمنع رئيس الحكومة ووزير الدفاع من تحويل الفرحة العارمة بإطالق سراح الجندي إلى مظلة               
رابطة بين توقيت إبرام صفقة التبادل، والتأهب اإلسرائيلي لتنفيذ ذلك          أو شرعية لشن هجوم على إيران،       

  ".المغامرة المتهورة"الهجوم على طهران، الذي وصفته بـ
نحو " إيهود باراك "ووزير الدفاع   " بنيامين نتنياهو "الذي يجريه رئيس الحكومة     " سباق الزمن "وقد وصف   

الوزراء ووزراء الدفاع في قضايا تاريخية سـابقة،        شن هجوم على إيران في هذه اآلونة بسلوك رؤساء          
حيث تظهر مؤشرات دالة تتراكم لتصبح اتجاهاً واضحاً لهما، في الطريق نحو مغامرة عـسكرية، فـي                 
ضوء تقارير الخبراء األكثر مصداقية في إسرائيل ممن يقدرون أن الخطر الكامن في النووي اإليرانـي                

  .2014سيتحقق في أقرب وقت عام 
حين قـدر تعـاظم االحتمـاالت       " آيال آيزنبرغ "كر هنا ما صرح به قبل أسابيع قائد الجبهة الداخلية           ويذ

يبين أنه قد يشتعل صدام كبيـر، متعـدد الجبهـات، مـع     " جهاز قياس الحرارة"لالشتعال اإلقليمي، ألن    
 وحمـاس   صواريخ ومقذوفات صاروخية من الشمال والجنوب على الجبهة الداخلية، رداً من حـزب اهللا             

  .على حملة كبيرة للجيش، أو كضربة مسبقة، بتكليف من إيران
مع العلم أن السنوات األخيرة، شهدت تهديدات إسرائيلية مراراً بشن هجوم على إيران، فلماذا تم إعـادة                 
إحياء هذا الموضوع اليوم؟ وهل تشعر تل أبيب بالقلق بسبب اقتراب طهران من حيـازة القـدرة علـى                   

  لة نووية؟صناعة قنب
يجمع معظم الخبراء االستخباراتيين اإلسرائيليين على أن إيران لم تتخذ بعد قراراً بشأن صناعة األسلحة               
النووية، لكن الدافع األرجح إلسرائيل وراء تخوفَها يكمن في موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية فـي                

يد المحادثات، كما تخشى كثيـراً أن تتوصـل         مجلس األمن وألمانيا، على العرض اإليراني القاضي بتجد       
المجموعة لتسوية معها تسمح لها باستكمال تخصيب اليورانيوم ألهداف مدنية، ما قد يدفع العالم للموافقة               
على التعايش مع إيران النووية، وإن حصل ذلك، ستخسر إسرائيل احتكارها لألسلحة النووية التي تشكّل               

  .هيمنتها العسكرية اإلقليميةمصدر قوة أساسيا للحفاظ على 
علماً بأن إسرائيل وجهت في السابق عمليات عسكرية ضد دولتين ذريتين عدوتين، وفي المرتين أفشلت               

بمهاجمة سوريا،  " إيهود أولمرت "بمهاجمة العراق، وأمر    " مناحيم بيغن "برامجهما النووية بالقوة، فقد أمر      
ن إيران مشكلة مختلفة تماماً، واألخطار والكلفـة كـذلك،          ما يعني أنه توجد سوابق وتركة ونجاحات، لك       

فكل قرار مقرون بمقامرة على مصير الدولة، رغم أن المثير في النقاشات السائدة، مـا قالـه الكاتـب                   
من أن إسرائيل ترى عدوها الحقيقي إيران، ويمكن فهم اعتذارها لمصر           " ديفد هيرست "البريطاني البارز   

امها صفقة تبادل األسرى مع حماس، بأكثر من طريقة، إحداها تهيئـة األجـواء              بعد مقتل جنودها، وإتم   
  .لهجوم عليها

  التنفيذ العسكري واللوجستي
يأخذ النقاش اإلسرائيلي حول ضرب إيران أبعاده الجدية في ضوء المطالبات المتكررة من المـستويات               

لقرار في تل أبيب لمنعها من نيل       العسكرية واألمنية بضرورة وضع ملف مهاجمتها على طاولة صناع ا         
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السالح النووي، وهو ما رفع حالة التأهب لدى جيوش دول عدة في المنطقة، مقابل حالة االستنفار فـي                  
  .إيران استعداداً ألي تطورات أو حاالت طارئة

وعلى فرض أن إسرائيل هاجمت المنشآت النووية في إيران، وسواء نجح الهجوم أم ال، فـإن األخيـرة                  
ى في هذا الهجوم خطوة شاذة، حربية، تستدعي رداً عسكرياً واقتصادياً وسياسـياً، وهنـاك عـدة                 ستر

  : إمكانيات لرد إيراني في المجال العسكري، منها
  . إطالق صواريخ على إسرائيل، أو مهاجمتها بسالح الجو، واستخدام سالح البحرية ضدها-1
  . ادرة لعمليات في العراق ضد أهداف أميركية اإليعاز لحلفائها من حزب اهللا وحماس، والمب-2
  .  أعمال عدائية في أرجاء العالم ضد أهداف يهودية-3
  . إمكانية متدنية، تتمثل بإطالق الصواريخ من األراضي السورية-4
 ضرب السفن التي تمر في مضيق هرمز، أو مكان رسوها، ما قد يقلل حجم تصدير النفط والغـاز،                   -5

  . عارها في العالممما سيؤدي لرفع أس
  :في هذه الحالة، فإن مراحل عمل الجيش اإلسرائيلي، وبالتنسيق مع نظيره األميركي كفيل بأن يكون

  .  مهاجمة األسطول اإليراني، القواعد والوسائل التي تستخدم إلغالق مضيق هرمز-1
مة الـصواريخ،    ضرب منظومات مضادات الطائرات، مراكز التحكم والرقابة، وسالح الجو، ومنظو          -2

  . مع التشديد على الصواريخ بعيدة المدى
  ". ال تهرب" استهداف المنشآت النووية، والفرضية أن هذه المنشآت -3

  توريط أميركا
تتزايد المزاعم اإلسرائيلية المتكررة من أن إيران النووية خطر كبير، ليس فقط على إسرائيل، بل علـى                 

صلحة دولية بقيادة الواليات المتحدة للقيام بجهـود كبيـرة طـوال            الكثير من األنظمة الغربية، وهناك م     
  .الوقت، لمنعها من التوصل إلى المشروع النووي، بزيادة الضغط عليها

لكن السؤال المفتاح في النقاش اإلسرائيلي الدائر حول ضرب إيران، يكمن في كيفية ضـمان مـشاركة                 
لى جانب إسرائيل في حال أدى الهجوم األولي إلى انـدالع           الواليات المتحدة في الهجوم، أو أقله وقوفها إ       

حرب أوسع، بعد أن شكّلت التقارير المتعلقة بهذه النقاشات مصدر قلق كبير في واشـنطن وعـدد مـن                   
العواصم األوروبية، ونُقل عن بعض الخبراء العسكريين الغربيين قولهم إنه سيتم إغالق نافذة الفرصـة               

يران في غضون شهرين، بما أن قدوم فصل الشتاء سيجعل هذا الهجوم أكثر             لشن هجوم صهيوني على إ    
  .صعوبة

كما شكّلت الخشية من أن تقرر تل أبيب شن هجوم دون إعالم الواليات المتحدة مسبقاً، السبب الـرئيس                  
 فـي   لزيارة تل أبيب مؤخراً، ويكمن هدفها على ما يبـدو         " ليون بانيتا "الذي دفع بوزير الدفاع األميركي      

: كبح جماح الصقور اإلسرائيليين، وهو ما دفع أوساطاً إسرائيلية نافذة لتلخيص رسالته على هذا النحـو               
تقف أميركا بجانب إسرائيل، إال أن شن األخيرة هجوماً غير منسق على إيران قد يتسبب باندالع حرب                 "

 ينبغي عليها التصرف بطريقـة  إقليمية، ورغم أن الواليات المتحدة ستعمل على الدفاع عن إسرائيل، لكن 
  ".مسؤولة

ـ         واشنطن في هذه الضربة، التقدير السائد لدى       " توريط"في المقابل، فإن ما قد يعزز الرغبة اإلسرائيلية ب
بأن الوقت قد حان النتهاز المبادرة، حيث تقوم حساباته على أن شن هجوم مدمر على إيـران                 " نتنياهو"
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االضطرابات، وجعل حزب اهللا يتيماً، وبذلك تصيب إسرائيل ثالثـة          من شأنه إضعاف سوريا التي تعاني       
  .عصافير بحجر واحد

أكثر من ذلك، فقد ذكرت محافل أمنية غربية أن الواليات المتحدة وإسرائيل تخططان إلجـراء تمـارين                 
ة للتـدخّل   أيار المقبل، إلرساء قوة تدخّل مشتركة مستعد      /مشتركة ال سابق لها لقواتهما الميدانية في مايو       

في حال حصول حرب إقليمية كبيرة، وتقوم الخطة على إرساء مقرات قيادة أميركيـة فـي إسـرائيل،                  
ومقرات قيادة إسرائيلية في أميركا، ونادراً ما كان التعاون بين القوتين وثيقاً لهذا الحد.  

ق األوسـط،   فـي الـشر   " 22" طائرة نقل عسكرية ضخمة من السرب        41كما نشرت الواليات المتحدة     
وتجرب قيادة النقل العسكري في الجيش األميركي حالياً قدرتها على توفير استجابة سريعة وفعالـة فـي     

الضخمة للنقل في إسرائيل ودول     " 5سي  "حال نشوب أي أزمة في المنطقة، ومن المقرر انتشار طائرات           
 إيران هي المقـصودة بتلـك       عربية، تحمل على متنها عناصر قيادة وسيطرة ووحدات قتالية، زاعمة أن          

  .التحركات
قلقهـا مـن   " ديان فاينشتاين"في ذات السياق، نقل عن رئيسة لجنة الموازية في مجلس الشيوخ األميركي             

إجراءات إيران، وفي الوقت ذاته عن قلق غير قليل من إجراءات إسرائيل، واالرتياب الحاصل لديها من                
ركا حتى عنقها، مـشيرة إلـى أن الفـروق بـين تقـديرات              أنها تعد لعملية عسكرية مغامرة تورط أمي      

االستخبارات األميركية واإلسرائيلية قد ردمت، من حيث وجود تقدم سريع في البرنامج الذري اإليراني،              
لكن الفرق موجود في أن أميركا باعتبارها القوة العظمى تسمح لنفسها باالنتظار، وتعريفها للحظة التـي                

وعاً على عنقها مختلف عن إسرائيل، وربما ال تهاجم البتة، ألنها تعايـشت مـع               يكون فيها السيف موض   
  .كوريا الشمالية وباكستان والهند، وكلها دول ذرية، وكذلك تستطيع أن تعايش إيران

وبدون مقدمات، وفجأة، عبرت أوساط إسرائيلية عن ارتياحها لتصريحات رئيسة لجنـة االسـتخبارات              
، بأن الواليات المتحدة وإيران تسيران نحو االصطدام،        "ديان فاينشتاين "ألميركي،  التابعة لمجلس الشيوخ ا   

ألن األخيرة تواصل تطوير مشروعها النووي، وتصعد اعتداءاتها، بما في ذلك مخطط اغتيـال الـسفير                
السعودي في واشنطن، األمر الذي دفع بكبار المحللين األمنيين في تل أبيب للحديث عن شـكوك كثيـرة          
تحيط بالمخطط المزعوم، ألن التفاصيل التي كشفت تشير بوضوح إلى أنّه يفتقر للتنظيم والخبرة، ممـا                
يزيد من عدم الثقة به، ويطرح فرضية أن اإلدارة األميركية بدعم أجهزة مخابراتها، فبركت القصة لتدين                

أن هناك من اتهم جهـاز      إيران في نطاق تهيئة الرأي العام لضربة عسكرية قادمة توجهها ضدها، رغم             
الموساد، بالوقوف وراء المخطط لقرع طبول الحرب ضد إيران، مستذكرين دوره في بلورة الدالئل التي               

  .أدت للحرب األميركية ضد العراق
، استعان بمعلومات اسـتخبارية     "جورج بوش "أخيراً، يستذكر اإلسرائيليون جيداً كيف أن الرئيس السابق         

زعومة لصدام حسين، إلنتاج السالح النووي والكيمياوي والبيولـوجي، لتبريـر           خاطئة حول الخطط الم   
إذا كانت االستخبارات األميركية مستعدة لمالءمـة       : ، وهم يتساءلون ويقولون   2003اجتياح العراق سنة    

  المعلومات والتقديرات االستخبارية ألغراض القيادة السياسية، فما الذي يضمن أال يفعلوا ذلك اليوم؟ 
  10/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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   واألوروبيينحماسعن عالقات  .109
   علي بدوان

من المعروف أن الموقف األوروبي لم يكن موحداً خالل السنوات الخمس األخيرة، إزاء العالقة مع 
 هذه حركة حماس، ولم يكن في أي وقت متوافقاً على كيفية إدارة االتصاالت أو بناء العالقة معها، فبقيت

المسألة مثار جدل بين األوروبيين، ما دفع البعض منهم لفتح قنوات اتصاالت خلفية مع حركة حماس، 
حيث يشير العديد من المصادر إلى لقاءات واتصاالت جرت في أكثر من عاصمة، بين شخصيات قيادية 

ت جميع من حركة حماس وشخصيات رسمية وعلى مستويات معينة من بعض الدول األوروبية، وجاء
  .تلك اللقاءات بمبادرات من األطراف األوروبية منفردة

، 2006وقد زاد منسوب تلك االتصاالت بعيد االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت أوائل العام 
 2003بمقاطعة حماس، وهو قرار اتخذ منتصف أغسطس ) القديم(ليكسر قرار دول االتحاد األوروبي 

، ولم يكن في حينها قراراً أوروبياً خالصاً، "اإلرهاب"اسي للحركة ضمن الئحة حين أدرج المكتب السي
  .بقدر ما اتخذ تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية

وبالطبع، فإن االنفتاح األوروبي المحدود ومن خلف الكواليس، الذي تم مع حركة حماس بعيد انتخابات 
ن الغربيين لسواد عيون قادة حركة حماس ، لم يكن حباً م2006المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

وكوادرها، بل تم على ضوء التمدد الشعبي الذي حققته الحركة وفوزها المؤثر في االنتخابات التشريعية 
  . نائبا74ًسنتذاك، يوم حصدت أكثر من ثلثي المجلس بواقع 

ول الخط، وليست لديهم فالتجربة التاريخية تدل على أن األوروبيين براغماتيون إلى أقصى حد، وعلى ط
ولذلك ال عجب إذا الحظنا خالل . ثوابت دائمة، وهم على استعداد دائم اللتقاط المتغيرات والبناء عليها

السنوات األخيرة، تكثيف الزيارات واللقاءات العلنية والسرية، التي يقوم بها القناصل والمسؤولون 
لمقربة من حركة حماس في األراضي الفلسطينية الغربيون القادمون من القدس وتل أبيب، للمؤسسات ا

، وااللتقاء بعدد من القيادات الحمساوية في الدوحة وبيروت ودمشق وغيرها من 1967المحتلة عام 
  .العواصم

وقد صدر تقرير فعلي قبل عامين تقريباً، للجنة برلمانية بريطانية مشتركة بين كل األحزاب، يؤكد 
، باعتبار المقاطعة سياسة أثبتت فشلها، وتبع ذلك التقرير اللقاء "اسحم"ضرورة إنهاء مقاطعة حركة 
، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في دمشق ورئيس 2008المطول األخير منتصف مارس 

مجموعة األزمات "وصدر بعد ذلك تقرير أخير عن . المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل
عزل حركة حماس وفرض "يقر بأن سياسة إسرائيل القائمة على ، 19/3/2008، بتاريخ "الدولية

الحركة اإلسالمية تتجه "، موضحاً أن "العقوبات على غزة، قد أفلست وأعطت عكس نتائجها المرجوة
  ".نحو إقامة إطار فاعل للقوة
دامى في ، وهو هيئة دولية تتشكل من زعماء ودبلوماسيين ق"مجلس الشيوخ"وتلت التقرير إياه مبادرة لـ

األمين العام السابق : العالم، حيث توجه المجلس إلسرائيل باقتراح قدمه أربعة من أعضائه الكبار، هم
لألمم المتحدة كوفي عنان، الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، األسقف ديزموند توتو، ورئيسة 

مع حماس، عبر حوار لحث إسرائيل على وقف إطالق نار "إيرلندا السابقة ماري روبنسون، وذلك 
  ".إسرائيلي مباشر معها، واالعتراف بدورها وسط الفلسطينيين، والكف عن منطق العزل
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وأتت جولة الرئيس األسبق جيمي كارتر هذه األيام، وما دار بشأنها من جدال حاد ونقاش ساخن في 
دى الكثيرين، مفادها أن األوساط اإلسرائيلية والحمساوية تحديداً، لتثير من جديد قناعات بدأت تتعزز ل

 لخطأ تقديراتهم المتعلقة بحركة حماس، -" غير الرسمي" واإلدراك األميركي -إدراك الغرب الرسمي 
يسجل نقطة لصالحها على حساب القوة األكبر في هذا العالم، التي تعج بمراكز األبحاث والدوائر 

  .االستشارية لصانعي القرار
تصاالت العلنية، لقاءات الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، الذي وكان من بين تلك اللقاءات واال

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أكثر من مرة، وبرفقته بعض األوروبيين من 
  .الشخصيات السياسية السابقة والفاعلة في الميدان العام في دول الغرب األوروبي

ولة بين قادة حركة حماس والرئيس كارتر ومستشاريه، ومن وبغض النظر عما دار من مناقشات مط
سبقه ومن سيلحقه من المسؤولين الغربيين، سراً وعلناً، فإن هناك العديد من الحوافز والدوافع التي تجعل 
الغرب اآلن، بعد إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، يسعى نحو توسيع دائرة تلك الحوارات 

  .اس والمقربين منها في فلسطين والشتاتواالتصاالت مع حركة حم
فلقاءات كارتر عبرت عن تحول بدأ يشق طريقه، ولو خافتاً وخجوالً، داخل الواليات المتحدة، بشأن 

وانطالقاً من المعطى إياه، لم . ضرورة التعاطي مع حركة حماس، والكف عن محاوالت إقصائها وعزلها
ة التي سنرى فيها اشتعال الحوار بين حركة حماس وواشنطن يكن أحد من المراقبين ليستبعد قدوم اللحظ

مباشرة، ودون قنوات سرية في هذه العاصمة أو تلك، فلقاءات كارتر تمثل خطوة األلف ميل في هذا 
  .االتجاه، رغم أن الرئيس كارتر خارج إطار المؤسسة الرسمية

 غربياً إلجراء مراجعة شاملة أكثر من ذلك، يشير بعض المعطيات المتوافرة، إلى أن هناك توجهاً
في المنطقة " المعتدلة"لسياسات الغرب تجاه األحزاب والحركات اإلسالمية عموماً، ذات التوجهات 

  .العربية، انطالقاً من إدراكه لقوتها وتأثيرها في الرأي العام داخل مجتمعاتها، ومنها حركة حماس
لالستطالعات " أي أس أم"راً، وقد أجرته مؤسسة وفي هذا السياق، أظهر استطالع تم نشر نتائجه مؤخ

لصالح ثالثة مراكز بحثية في لندن وإكستر والدوحة، تزايداً في الوعي األوروبي بمجريات األحداث في 
كما أظهر . 2004المنطقة العربية، خاصة فلسطين، مقارنة مع استطالع أجرته جامعة غالسكو عام 

 التحول النسبي في مواقف األوروبيين تجاه إشكالية الصراع العربي االستطالع األخير أن هناك نوعاً من
من المستطلعين، إلى إشراك حركة حماس في المفاوضات، وقد % 45اإلسرائيلي، حيث دعت نسبة 

  .حددوا إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة
د اليهودي للسياسات، وتتفق آراء االستطالع في هذا مع استطالع بين اليهود البريطانيين أجراه المعه

  .من المشاركين تؤيد المفاوضات مع حركة حماس، من أجل تحقيق التسوية% 52ووجد أن نسبة 
أخيراً، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة في مايو الماضي، فتح األبواب على 

حال توافر اإلرادة الحاسمة لدى مصراعيها لتوحيد األداء والفعل السياسي الفلسطيني، على كل مستوياته، 
فتح وحماس، كما فتح األبواب أمام إزاحة التحفظات الدولية، خصوصاً الغربية منها تجاه بعض القوى 
الفلسطينية، ومنها حركة حماس التي تمثل جزءاً أساسيا من النسيج الوطني الفلسطيني، كما قال الرئيس 

  .محمود عباس
    7/11/2011البيان، دبي،                                     
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  ! األبارتهايدوفرية "إسرائيل" .110
    

   ريتشارد غولدستون     
الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية بهدف الحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة أعاد ضخ                

بين اإلسرائيليين  ذاك أن الحاجة إلى المصالحة      . األمل بإمكان تحقيق حل الدولتين تحت الضغط المتزايد       
لذا، يبدو مهماً التمييز بين النقد المشروع إلسـرائيل،         . والفلسطينيين لم تكن يوماً أكبر مما هي عليه اآلن        

  .واالعتداءات التي تهدف إلى عزلها وشيطنتها ونزع الشرعية عنها
. »عنـصرية «سات  ومن بين الشائعات الخبيثة التي يروج لها بصورة دائمة تتصل بانتهاج إسرائيل سيا            

وأنا أعلم تماماً مدى قسوة نظام الفصل العنصري المقيت الذي ساد في جنوب أفريقيا، حيـث أصـحاب                  
البشرة السوداء افتقروا لحق االقتراع، ولحق العمل السياسي، أو الستخدام المـراحيض والـشواطئ، أو               

 المرور فيها من دون إجازة      للزواج من البيض، وكانوا ممنوعين حتى من السكن في مناطق البيض، أو           
كذا، كان السود الذين يتعرضون لإلصابة من جراء حادث سير، يتركـون للمـوت مـضرجين                . مرور

فالمستـشفيات  . بدمائهم إذا لم تنقلهم سيارة إسعاف مخصصة للسود إلى مستشفى مخصص لهـم أيـضاً              
  .المخصصة للبيض كانت ممنوعة من إنقاذ حياتهم

سرائيل بأنها تنتهج سياسات عنصرية، التي بالتعريف تتعلق بالعرق أو االثنية، مـن             ولدى تقييم االتهام إل   
الضروري التفريق بين الوضع في إسرائيل حيث العرب مواطنون، وبين الوضع فـي منـاطق الـضفة          

  .الغربية التي ال تزال تحت السيطرة اإلسرائيلية في ظل غياب اتفاقية سالم
فال شيء هناك يقترب من تعريف االبارتهايد كما نـص عليـه قـانون    . دفي إسرائيل، ليس ثمة ابارتهاي   

ترتكب في ضوء نظام مؤسسي قائم على االضطهاد المنهجي والهيمنـة           ... سلوكيات ال إنسانية  «: روما
. »من قبل جماعة عرقية على جماعة أو جماعات عرقية أخرى وترتكب بنية المحافظة على ذلك النظام               

 في المئة من سكان إسرائيل ـ يقترعون، ولديهم أحزاب سياسية، وممثلون  20ب ـ  فاإلسرائيليون العر
ويقبع المرضى العرب إلى جانب     . في الكنيست وبمقدورهم تولي مواقع مهمة، منها مركز المحكمة العليا         
ية ففي إسرائيل، الحقوق المتـساو    . المرضى اليهود في المستشفيات اإلسرائيلية، حيث يتلقون العالج ذاته        

  .هي روح القانون والطموح والمثال، أما الظلم فغالباً ما يتم تحديه بنجاح في المحاكم
لكن، إلى حين بلورة سالم على أساس حل الدولتين، وما دام مواطنـو إسـرائيل مهـددين بـالتعرض                   
 العتداءات من الضفة الغربية وغزة، ستحافظ إسرائيل على الحواجز ومعايير مماثلة ضـرورية لتـأمين        

وكما هي األمور دائماً، تقابل االعتداءات      . دفاعها عن ذاتها، حتى لو شعر الفلسطينيون بأنهم مضطهدون        
  .من جهة ما، باعتداءات مقابلة

لكن، أولئك الذين يخلطون األمور     . طبعاً، للفلسطينيين تطلعات وطنية وحقوق إنسانية، ال بد من احترامها         
 االثنتين بجنوب افريقيا القديمة، يقومون بإيذاء كل الراغبين بالعدل          في إسرائيل والضفة الغربية ويشبهون    

  .والسالم
فالعالقات اليهودية ـ العربية في اسرائيل والضفة الغربية ال يمكن اختزالها بسردية التمييز اليهودي إزاء  

ت في حالـة    فإسرائيل، الديموقراطية الفريدة من نوعها، ظل     . هناك عداء وتشكيك على الجانبين    . العرب
  .حرب مع عدد من جيرانها الذين يرفضون وجودها
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فاالعتراف المتبادل وحماية الكرامة اإلنسانية للجميع أمران ال غنى عنهما لوضع حد نهـائي لمـشاعر                
والتهمة الموجهة إلى إسرائيل بكونها عنصرية خاطئة، تمنع تحقيق السالم واالنسجام           . الكراهية والغضب 

  .بين الطرفين
 10/11/2011، ر، بيروتالسفي

 
  ؟ فلسطينيةأي خيارات  .111

  أمجد عرار  
، يحمل نقيضي ما يلزم ”قرارات تاريخية ستغير وجه الشرق األوسط“ما أعلنه مسؤولون فلسطينيون عن 

أما اإلعالن أنها . فالقرارات التاريخية المشار إليها بال تحديد الزمة وضرورية ومصيرية . وما ال يلزم 
م له إال في حالة واحدة هي تهيئة الشعب الفلسطيني وشحنه ليكون على استعداد للدفاع عن ستتخذ فال لزو

ال نستطيع أن نتصور قرارات ترقى إلى . هذه القرارات التي تتعلق بمستقبله ومصيره، وربما وجوده 
عودة مستوى المصيرية خارج منطق االفتراق عن منهج المفاوضات العبثي وحل السلطة الفلسطينية وال

هذه ليست قصيدة . إلى الشعب القادر على الدفاع عن خياراته الوطنية بكفاءة واقتدار واستعداد للتضحية 
شعر أو تصور رومانسي، بل عصارة تجربة أظهر فيها هذا الشعب كيف يدافع عن ثوابته ومقومات 

  .وجوده والعناصر المكونة لقضيته 
الحديث عن أسابيع وأشهر حاسمة، فإننا نخشى أن يكون من أما اإلعالن اآلن عن قرارات تاريخية ثم 

باب ممارسة الضغوط التكتيكية على األطراف المعنية بحلقة المفاوضات المفرغة، من أجل تحسين 
شروطها أو باألحرى ترقيعها، ذلك أن الشروط الضرورية لعملية تسوية بالحد األدنى المقبول لم تتوافر 

إلى أن أية مفاوضات ستجري، حتى بعد اعتراف األمم المتحدة بدولة بعد، وليس هناك ما يشير 
فلسطينية، لو تم ذلك، فإن المفاوضات في هذه الحالة ستفرغ الدولة أو الدويلة هذه من مضمونها 

  .االستقاللي والسيادي 
 ظل الفيتو فلو افترضنا أن األمم المتحدة قبلت العضوية الفلسطينية الكاملة، وهذا لن يتم بالمطلق في

األمريكي المتربص، فإن المنطق السياسي والقانوني يقول إن هذه الدولة يجب أن ال يخضع إنشاؤها 
للتفاوض بل للتنفيذ باعتباره أوالً جزءاً من حق مشروع، وألنه ثانياً قرار دولي ال تفاوض على مضمونه 

عة األمم المتحدة محددة مالمحها بل على آليات تنفيذه، علماً بأن الدولة في القانون الدولي وشر
وال ينبغي أن . ومواصفاتها، وإذا أخضعت للتفاوض فإنها ستتعرض للتمسيخ والتشكيل الكاريكاتوري 

تطرفاً وإرهابية بمن فيهم بنيامين نتنياهو إلى تسيبي ليفني، مروراً ” اإلسرائيليين“ننسى أنه حتى أشد 
ددون في القول إنهم ال يمانعون في قيام دولة فلسطينية، لكن بأفيغدور ليبرمان وسيلفان شالوم، ال يتر

وحدودها وعدد المسدسات الفارغة ” الدولة“، أي أنها هي التي تحدد مواصفات هذه ”إسرائيل“باالتفاق مع 
  .التي ستحملها شرطتها 

صريحات لسنا بحاجة إلى اإلعالن عن قرارات قبل شهور من اتخاذها، ولسنا بحاجة إلى ممارسة أي ت
وهنا نستذكر ما أعلنه محمود عباس . تكتيكية ترمي إلى ترقيع المفاوضات وإحياء تسوية ولدت ميتة 

مؤخراً، ومنه فهمنا أنه سيلتقي قادة الفصائل، ليس لبحث المصالحة الداخلية فحسب، بل للبحث في 
ية جديدة وموحدة بعيداً عن هذا يعني بلغة السياسة الوصول إلى استراتيجية نضال. الخيارات الفلسطينية 

منطق التسوية الفاشل بعد تجربته ألكثر من عقدين برعاية أمريكا التي برهنت بما ال يدع مجاالً للشك 
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بالمطلق، وأنها ليست وسيطاً، ال منحازاً وال محايداً، بل ليست وسيطاً من ” إسرائيل“أنها تقف مع 
  .األساس 

أن تواجه العالم بال خوف، مهما كان هذا الشعب صغير العدد، ولنا إن كل قيادة تلجأ إلى شعبها، تستطيع 
مهلة له ” إسرائيل“أن نتذكّر كيف حمى الشعب الفلسطيني زعيمه الراحل ياسر عرفات، عندما حددت 

حينها خرج الفلسطينيون، المعارضون قبل المؤيدين، وشكّلوا درعاً بشرية . للخروج من مقره أو قصفه 
ال خيار إال الشعب، أما المعتمدون على غيره فلن يجلبوا لقضاياهم إال الذل . ” إسرائيل“وأخالقية ردعت 

  .والعار 
  6/11/2011  الشارقة،الخليج،

  
  إخفاق أميركي"... اليونسكو"ن في يعضوية فلسط .112

  جيمس زغبي
وية في  على ضم فلسطين عضواً كامل العض     " اليونسكو"الهستيريا التي رأيناها في واشنطن بعد تصويت        

هذه المنظمة الدولية، وإن كان جهداً مصطنعاً إلى حد كبير، إال أنه كان مزعجاً وتعليقـاً حزينـاً علـى                    
  .الطابع المختل للسياسة األميركية

معارضـة المحـاوالت الخطيـرة      "فمن الرسالة التي وجهها الكونجرس إلى اإلدارة ودعاها فيها إلـى            
، واإليجاز الذي قدمه البيت األبيض لمـديري الـشركات          "ونسكوالي"للفلسطينيين الحصول على اعتراف     

إرغام الواليات المتحدة علـى     "وحذرهم فيه مما قد تتعرض لهم مصالحهم في حال نجح الفلسطينيون في             
اللتزامـات  " القطـع األوتومـاتيكي   "، إلى االحتجاج الصاخب الذي رافق       "قطع التمويل عن وكالة أممية    

… "اليونسكو"لية والخطاب المخزي الذي حمّل الفلسطينيين مسؤولية اإلضرار بعمل          الواليات المتحدة الما  
  .يمكن القول، إن كل جانب تقريباً من جوانب من هذه القضية كان سريالياً

 بعد اتفاق أوسلو، عندما كان الكثيرون يتوقعون، في غمرة          1994 و 1993لقد كنتُ هنا في واشنطن في       
ي أعقبت مصافحة عرفات ورابين ومراسم التوقيع على عشب البيت األبيض،           أجواء الحماس والفرح الت   

فقد كـان ذلـك سيـصبح       . أن يقوم الكونجرس بإلغاء قائمته الطويلة من التشريعات المناوئة للفلسطينيين         
المتشددين فيها لـن يقبلـوا      " الليكود"الشيء الصائب والصحيح، ولكن ذلك لم يحدث؛ ألن آيباك وأنصار           

  . بذلك
وهكذا وبدلًا من تغيير أو إلغاء القوانين المناوئة للفلسطينيين التي كان قد مررها خالل العقد السابق، دفع                 
الكونجرس إلى وضع عقوبات أشد على عالقات الواليات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية والدعم              

تحرير الفلسطينية في واشنطن أو حتى      وبدلًا من أن تتم إزالة الحظر على نشاط منظمة ال         . الذي تقدمه لها  
للعمل في أميركا يمكن سحبه تحت بعـض الظـروف،          " تنازالً"زيارة الواليات المتحدة، منحت المنظمة      

كما منحت مـساعدات    . وكان يتطلب تقريراً دورياً من اإلدارة إلى الكونجرس حتى يظل ساري المفعول           
  . أي حزمة مساعدات أميركية أخرىللفلسطينيين، ولكن تحت شروط أكثر إذاللًا من

على مجلس النواب، تغلبت السياسة المتشددة الموالية إلسـرائيل         " الديمقراطية"وعلى الرغم من السيطرة     
وبعد سـيطرة  .  فلسطيني -على دعوات اإلدارة للكونجرس إلى اتخاذ خطوات أكثر دعماً لسالم إسرائيل            

قد نقـل مكاتبـه إلـى مقـر         " الليكود"ألمر كما لو أن     ، بدا ا  1994على الكونجرس عام    " الجمهوريين"
والكونجرس الرامية إلى الضغط    " آيباك"وفي لحظة من اللحظات، أصبحت جهود       . الكونجرس األميركي 



  

  

 
 

  

            72ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

على الفلسطينيين ومعاقبتهم جد مثيرة للقلق لدرجة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقتئذ إسحاق رابين جاء               
؛ ألن تدخلهم في الكونجرس بدأ      "يتراجعوا"طالبهم فيها بأن    " آيباك"بة إلى   إلى واشنطن ليوجه رسالة غاض    

  .يشوش على جهوده الرامية للتوصل إلى السالم
هو نتيجة لـذلك    " اليونسكو"القانون الذي طبق اآلن ويعلق تسديد الواليات المتحدة اللتزاماتها المالية تجاه            

كانوا يرغبون في نصب أكبر عدد ممكن من الفخاخ حتى          عهد الليكود وحلفائه في واشنطن الذين       : العهد
الذين لم يقفوا لدعم رئيسهم عبر معارضة هـذه الـسياسة           " الديمقراطيين"يجعلوا السالم مستحيالً، وعهد     

  .المعرقلة
. واألمر المثير للحنق بالطبع هو الطابع االنتقائي لذكريات األشخاص الذين يديرون واشـنطن الرسـمية              

لمساهمة الواليات المتحدة المالية إنما     " أوتوماتيكي"كّر أن هذه القوانين التي تنص على سحب         فبدالً من تذ  
 فلسطيني أكثر صـعوبة،     -مررت تحديداً بهدف معاقبة الفلسطينيين وجعل السعي وراء سالم إسرائيلي           
ا يتأسف المسؤولون   وعندم. يتصرف السياسيون اليوم، كما لو كانت هذه العقوبات كتاباً منزالً من السماء           

، حتى في الوقت الذي يدركون فيه األخطـار التـي           "إننا ال نملك خياراً   "هنا لفرض هذه القوانين بقولهم      
تطرحها هذه القوانين على الواليات المتحدة والعالم، فإن ما يقولونه في الحقيقة هو أنهم يفتقـرون إلـى                  

  . ذاتها التي وضعوهاالشجاعة واإلرادة السياسية للتحرك وتغيير القوانين
، فـإنهم يحمّلـون   "آيبـاك "وألن المشرعين األميركيين يرفضون تحدي األنصار المتشددين لليكود داخل      

. الفلسطينيين بالتالي مسؤولية إرغامهم على مواجهة الوضع الذي خلقوه بأنفسهم ويرفضون اليوم تغييره            
يركا هي الضحية التي يتم إرغامها اليوم على القيام         وفي العالم السريالي الذي خلقته هذه العقلية، تصبح أم        

بشيء تدرك أنه سيضر بفقراء العالم، وسيعوق جهود المحافظة على تراث عالمي، وسيـضر بمـصالح                
  .الشركات األميركية، وسيلحق مزيداً من الضرر بصورة أميركا ومكانتها المتضررتين أصالً في العالم

الت في الداخل، وعليهم أن يسعوا إلى التوصل إلى مـصالحة وطنيـة،             األكيد أن الفلسطينيين لديهم مشك    
غير أنه خـالل    . وأن يمنحوا شعبهم األمل الذي يقوِّيهم حتى يصبحوا جزءاً من كفاح حقيقي لتحرير أمة             

العقود األخيرة، لم يضطر الفلسطينيون إلى مواجهة احتالل إسرائيلي وحشي ومذل وتوسعي فقط، وإنما              
 إلى مواجهة أميركا ال تتوانى عن تقديم الدعم لهذا االحتالل، أميركا تـدعي لعـب دور                 اضطروا أيضاً 

ولهـذا  . الزعامة كوسيط نزيه، في الوقت نفسه الذي تتصرف فيه كداعم ومشجع لطرف واحد في النزاع      
ى هـذه   السبب، وبقدر ما أجد هذا الوضع مؤلماً، فإنني أعتقد أنه كان من المهم أن ينكب الفلسطينيون عل                

االستراتيجية إلرغام واشنطن على مواجهة وقبول األسباب التي تقف وراء إخفاقاتها في الشرق األوسط              
  .وعزلة متزايدة في العالم

ولكن هـذا  . والواقع أنه حتى يكون ثمة سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، يتعين على أميركا أن تتغير             
من مظاهر الغضب واالحتجاج الصاخب والـشكوى مـن أن          لن يتأتى بسهولة، حيث سيكون ثمة مزيد        

ولكن في الواقع كل ما نُرغَم      ". يرغموننا على القيام بهذا أو ذاك     "أو  " الفلسطينيين يسلكون مساراً خطيراً   "
على فعله اآلن هو التعامل مع إخفاقنا ومواجهة ما أصبح على نحو متزايد الـسبب وراء عزلتنـا التـي                 

  . بأنفسنافرضناها على أنفسنا
  6/10/2011  أبوظبي،االتحاد،

  
 



  

  

 
 

  

            73ص                                   2315:                العدد10/11/2011- 5  الخميس-األحد  :التاريخ

  القبول األممي لفلسطين الدولةأمامالمعادلة الصعبة  .113
 باسل يسري

 حتي تعالت األصوات     , لم تكد تظهر فكرة لجوء فلسطين لألمم المتحدة النتزاع قرار دولي باالعتراف بها            
  , المنادية بضرورة الرجوع لطاولة المفاوضات دون شرط مسبق

واذا مـا سـلمنا   , ر الذي اعتادت عليه اسرائيل كفترة زمنية مؤقته تعيد فيها ترتيب أوراقها الداخلية   األم
وحشده األصوات لتأييد المـسعي الفلـسطيني       , بإدراك الجانب اإلسرائيلي لصالبة الموقف العربي اآلن      

ين خطـاه الدبلوماسـية     فلم يستطع هذا الموقف العربي إنشاء توازن حقيقي ب        , داخل أروقة األمم المتحدة   
فالحلم الفلسطيني لن يتحقق حتي لو ايده العـالم         , وبين الدفاع األبدي للواليات المتحدة عن دولة اسرائيل       

التي أشارت إلي أنها تعتزم استخدام حق الـنقض ـ   , أجمع ورفضته الواليات المتحدة األمريكية وحدها
فال تزال ,  القرار إلي نزع الشرعية عن إسرائيلالفيتو ـ ضد قرار مجلس األمن خوفا من أن يؤدي هذا 

الواليات المتحدة تأمل بأن تتوصل كل من إسرائيل وفلسطين إلي إتفاق سالم شامل قبل القيام بخطوة من                 
 .هذا القبيل

; وبين االعتراف واالعتراض خطي حثيثة تبذلها مصر واألشقاء العرب من أجل انتـزاع هـذا الحـق                
خارجية المصرية المستشار عمرو رشدي أوضح لـ األهرام أن المطلـوب هـو             المتحدث باسم وزارة ال   

لكن هذا األمر يتطلب توصية من مجلس األمن تؤيدها تـسعة           , االعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية    
أما في حـال    , أصوات علي األقل من أصل الخمسة عشر عضوا بما فيهم الدول الخمسة دائمة العضوية             

 دول من ثم تحصل فلسطين علي       9فاألساس هو تأييد  , ن التصويت فذلك ال يعتبر رفضا     امتناع أي دولة ع   
ولو كان الحصول علي كيان دولـة       , توصية صادرة الي الجمعية العامة وبدورها تجتمع للتصويت عليها        

فإن فلسطين قد توصلت إلنشاء عدد ال بأس به مـن           , يتطلب اعترافا به من عدد كاف من الدول األخري        
اما في حـال    . صوتا في الجمعية العامة    129وتحتاج لقبول عضويتها باألمم المتحدة إلي     , قات الدولية العال

الـذهاب الـي    , ما اذا اصطدم الجانب الفلسطيني بالفيتو األمريكي فيمكن أن يقرر وفقا لحساباته الخاصة            
ـ   , الجمعية العامة بطلب جديد وهو الحصول علي وضع الدولة المراقب          ن حـق فلـسطين     وهنا يكون م
 .االنضمام الي الوكاالت والمنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة

وهنا يمكن أن توضع عدد من الدول الغربيـة فـي           , ومن ضمن هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية      
وبعض , حرج بالغ خصوصا تلك الدول التي تزعمت وقادت الحركة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية             

ألنها حينئذ يكون لها الحـق      , هذه الدول متخوف اآلن من انضمام فلسطين الي النظام األساسي للمحكمة          
 .في مقاضاة اسرائيل أو الشكوي للمدعي العام للمحكمة اذا ما اعتدت اسرائيل علي فلسطين مرة آخرة

بما يشمل مبدأ حل    , سلوإن االعتراف بدولة فلسطين يتماشي مع جوهر األسس التي تستند إليها اتفاقية أو            
وال يشكل االعتراف بدولة فلسطين بديال عن المفاوضـات         , الدولتين وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة     

بل إنه يعزز إمكانية التوصل إلي سالم عادل ودائم قائم علي اساس المرجعيات التي أقرها ويعترف بهـا           
 المجتمع الدولي كأساس لحل الصراع القائم

 7/11/2011القاهرة، األهرام ، 
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 لماذا ال تدخل العراقيب موسوعة غينس؟ .114
 رشاد أبوشاور

، وألن الحرب لم تنته منـذ       1948العراقيب قرية فلسطينية تقع في صحراء النقب، وهي محتلة منذ العام            
ذلك التاريخ، فإن العراقيب تخوض حربا دفاعية عن نفسها، عـن جـذورها، عـن هويتهـا العربيـة                   

 وبهذا فهي تختصر كل أبعاد الصراع العربي الفلسطيني ـ الصهيوني، وإن كانت ال تنفـرد   الفلسطينية،
 .وحدها في هذا الشأن

المشروع الصهيوني في الجوهر، في السر وفي العلن، يقوم على فكرة اقتالع الفلسطينيين من وطـنهم،                
لشرق األوسط، وهو ما عبر     صرفة في قلب الوطن العربي، وا     ) دولة يهودية (وتحويل فلسطين كاملة إلى     

الطافح بالعنصرية واألكاذيب واألوهام، والـذي      ) الدولة اليهودية (عنه أب الصهيونية هيرتزل في كتابه       
 !يقر بأن دولته ستكون جسرا للغرب، وامتدادا لحضارته، وحارسة لمصالحه في قلب الشرق الهمجي

.. ات الغزوة الصهيونية مستظلة باالنتداب البريطـاني      الفلسطينيون بمقاومتهم الباسلة التي لم تهدأ منذ بداي       
وحتى يومنا هذا، نجحوا في إيقاف زحف المشروع الذي يتهدد األمة العربية، بثبـاتهم فـي أرضـهم،                  

 .وبمقاومتهم بشتّى أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة
ددوا مخططـات قـادة الكيـان       بقوا خنجرا في حلق الكيان الصهيوني، وهم ب        48الفلسطينيون رغم نكبة    

 .الصهيوني الهادفة لتمزيق وحدتهم وتماسكهم
منذ البداية حاول عتاة الصهاينة أن يضعوا فواصل ويزرعوا حساسيات بين أبناء المدن واألرياف، بـين                

وهذا األمر بدأ إبان زمن االنتداب، فمن يقرأ مشروع التقسيم سيدهشه أنه تمت             ..البدو وشعبهم الفلسطيني  
ولكن يشار  .. ألفا 90شارة للبدو وكأنهم ليسوا عربا فلسطينيين، فهم في الدولة الممنوحة لليهود يبلغون             اإل

 .إليهم كبدو، وهذا حتى ال يكون عدد العرب الفلسطينيين في الدولة الممنوحة لليهود أكثر من عدد اليهود
وأشـير إلـى    .. ألفا   460ليهود  وعدد ا .. االف 405كان عدد العرب الفلسطينيين في مشروع تلك الدولة         

 !فتأملوا.. ألفا90البدو بأنهم يبلغون 
كانت سياستهما متطابقـة مـع      ..دائما كانت بريطانيا وأمريكا تخططان لتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني          

وما زالت، وستبقى إلى أن تهزم بإرادة أمتنا، وجماهيرها الثائرة التـي تـسقط              ..المخططات الصهيونية 
 . العميلة التابعة التي تسببت ألمتنا بالهزائم، والنكبات، والفرقة، والضعفأنظمة الحكم

 بدأت سياسة تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني، فتّم التركيز على          48بعد نشوء دولة الكيان الصهيوني عام       
 !وعومل الدروز العرب على أنهم حالة مختلفة..فصل البدو عن باقي المجتمع العربي الفلسطيني

بتشبثهم بأرضهم، ورفضهم للتجنيد، وحفـاظهم علـى        ..مخطط الخبيث بدأ يفشل بكفاح أبناء النقب      هذا ال 
هم الذين ما زالـوا يعيـشون بتقاليـدهم العريقـة فـي             ..ومن أكثر وأنقى منهم عروبة    ..هويتهم العربية 

 !وباديتهم، وعالقاتهم، وثقافة انتمائهم، ودينهم؟.. صحرائهم
وال سـيما   ..المتاخمة لمـصر  ..المنطقة اإلستراتيجية   ..درك أهمية النقب  من يتأمل خارطة فلسطيني، سي    

 .صحراء سيناء حيث بدو سيناء الذين يرتبطون معهم بصالت القربى
فإعالن دولة الصهاينة شيء، وتحقيـق األهـداف        ..48حرب االحتالل واالقتالع الصهيونية لم تنته عام        

مـع  .. ماليين عربي فلـسطيني    5رض فلسطين قرابة    واألهداف ال تتحقق مادام يوجد على أ      ..شيء آخر 
وهي ..وحرب الديمغرافيا ال تهدأ وال تتوقف     ..التذكير بأن الفلسطينيات خصبات جدا، واألعداد في ازدياد         

 !كابوس لقادة الكيان ومنظريه العنصريين
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عـن  أهلنا في النقب يعيشون في كثير من قراهم تحت سقوف من التنك ـ وهذا مـا يجهـل عـنهم، و    
معاناتهم، وروح المقاومة التي يتحلون بها ـ ألنهم يرفضون التخلّي عن أرضهم، ومبادلتها بقطع أرض  
تطوب لهم بعيدا عن بئر السبع، وصحراء النقب، واألماكن العزيزة على قلوبهم التـي أورثهـم إياهـا                  

 .أجدادهم وآباؤهم
فالجرافات التي تهدم بيـوت     ..قد انتقلوا للعنف  ولذا تراهم و  ..لم تنجح سياسة الصهاينة مع أهلنا في النقب       

القدس، نفسها التي تهدم بيوت الفلسطينيين في النقب، وتحاول اقتالعهم من جذورهم، ورميهم بعيدا عـن                
وعلمـوا  ..الصحراء التي استأنسوها هم وقطعانهم، وزرعوها وجعلوها مراعي خصبة، وبنوا فيها بيوتا           

بحجة ) للجيش(رغم كل أساليب العدو في تجهيلهم، والتخطيط الجتذابهم         أبناءهم وبناتهم، وطوروا حياتهم     
 !وأنهم يختلفون عن فلسطينيي المدن والقرى..أنهم بدو

قرية العراقيب باتت العنوان لصمود وصالبة وعناد أهلنا في النقب، بله للشعب الفلسطيني كله، على كل                
 .أرض فلسطين، وفي الشتات والمنافي البعيدة والقريبة

هذا الكالم مدفوع الثمن دما، وبناء،      !..كما يقال لوصف كالم الفشر    ..هذا الكالم ليس من فوق األساطيح       
واستشهادا، وصبرا فـي الـسجون      ..وانزراعا في األرض، وعبورا بالسالح للقتال على ثرى فلسطين          

 .الصهيونية
وأهلنـا فـي النقـب يهبـون        ..اءهايهدمها االحتالل فيعيد أهلها بن    .. مرة 31العراقيب هدمت حتى اآلن     

 .فزعة كما يقال، والفزعة تقليد فلسطيني عريق يجسد روح الجماعة وتماسكها وتواشجها..لنجدتهم
وتبـدأ  .. فتتقدم الجرافات محروسة باآلليات العسكرية، والجنود المدججين بالسالح ..أهل العراقيب يبنون 

 !تى يستأنف أهل العراقيب البناء من جديدومن أن تفرغ الجرافات من الهدم ح.. عملية الهدم
حجارتهم التي لهم معها تاريخ،     ..يعد أهل العراقيب الطين من تراب وماء أرضهم، ويحضرون الحجارة           

ثم يقفون عراة الصدور، مشمرين عن زنودهم السمراء بجوار بيوت بسيطة           ..ويرفعون الجدران من جديد   
 .أليفة تنبت من األرض تماما كأهلها

باسم شعب فلسطين، ويهدم الصهاينة أرض الفلـسطينيين بأنيـاب          ..ذا يبني فلسطينيو العراقيب والنقب    هك
 !الجرافات، ورصاص البنادق، وصواريخ الطائرات

وفي هـذا إدانـة لكـل متجاهـل، وعـارف      ..وإن تجاهلها األقربون واألبعدون..العراقيب ملحمة زمننا 
فالتـضحية لفلـسطيني    .. وورث التقصير، في التـضحية     ومقصر استمرأ التقصير مع فلسطين،    ..صامت

التضحية لفلسطيني فعل دائم يتساوق مع تضحيات شعب        ..ليست وقفة عابرة، أو حسنة وصدقة مناسباتية      
 .فلسطين

ملحمة العراقيب تستحق أن تصل إلى العالم كله ألنها تعبر عن جوهر الـصراع بيننـا وبـين عـدونا                    
 .وانحطاطه الفكري واألخالقي والقيمي..ا بين أخالقنا وقيمن..الصهيوني

 .العراقيب يجب أن تتحول إلى أيقونة تعلّق على صدر شعبنا، وأمتنا في زمن الثورات الشعبية العربية
 !وحكايات يقرأها أطفالنا..وكتبا ..العراقيب تستحق أن تقدم فيلما وثائقيا 

 31فمن هي القرية التي بناها أهلهـا        ..سية  العراقيب تستحق أن تدخل كتاب موسوعة غينس لألرقام القيا        
 !وأعادوا بناءها من جديد؟..وهدمها المحتّل..في أشهر قليلة

 .العراقيب هي طائر الفينيق الكنعاني الذي يخرج من رماده حيا كلما احترق
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ـ       ..العراقيب هي الثقافة والتحضر والمدنية العربية الفلسطينية         ة وهي جرافة الهـدم الـصهيونية الغربي
 !االستعمارية

وإلى ..فمن يوصلها إلى أهلها أوالً      ..وهي تضيف زهوا للثورات الشعبية العربية     ..العراقيب قضية إنسانية  
 !العالم ثانيا؟

أرجوكم أن تتقدموا بالعراقيب إلى موسوعة غينس لألرقام القياسية بعدد مـرات الهـدم       : وإلى أهلنا أقول  
فهذا أمر أوسـع وأرفـع      ..لنمتحن القائمين على هذه الموسوعة    و..والبناء لقرية واحدة وفي زمن قياسي     

يا أهل العراقيـب    ..ولذا فهو يهم البشر أجميعن    ..إنه تحضر ومدنية  ..وأجل من أن يكون سياسة محضة       
 يا من تجسدون عزيمة وصبر وجلد وعناد شعب فلسطين..

 9/11/2011القدس العربي، لندن، 
 

 ب ايضاوزعماء امريكا والغر.. نتنياهو كاذب .115
 رأي القدس

تشهد فرنسا ضجة اعالمية كبرى هذه األيام بسبب ما نشرته مواقع الكترونية وصـحافية حـول نعـت                  
اثناء حـديث   ' الكاذب'الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ           

ان سيشارك فيه االثنان في مدينة      خاص تبادله مع الرئيس االمريكي باراك اوباما قبيل مؤتمر صحافي ك          
 .كان على هامش قمة الدول العشرين

الرئيس الفرنسي لم يكتشف الذرة، ولم يأت بأي جديد على االطالق، فهناك شبه اجماع على تخـصص                 
نتنياهو بأساليب الكذب والخداع، داخل اسرائيل وخارجها، ولعل الفلسطينيين الذين اكتووا بنار اكاذيبـه              

 .سنوات يمكن ان يكونوا مرجعية في هذا الخصوصعلى مدار ال
الغريب في األمر ان الرئيس االمريكي باراك اوباما الذي ايد ساركوزي في وصفه هذا لرئيس الوزراء                 
االسرائيلي بطريقة غير مباشرة، قال انه مضطر للتعامل مع هذا الزعيم االسرائيلي الكـاذب بـصورة                

 .يومية
رس االمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، الذي صفق لنتنياهو وقوفاً اكثـر           وال نعرف ما اذا كان الكونغ     

من ستين مرة اعجاباً بخطابه المليء باالكاذيب، يشاطر الرئيس الفرنسي الرأي نفسه، ولكن من المؤكـد                
انهم حتى لو كانوا يتفقون معه، فانهم سيكررون الشيء نفسه في المرات القادمة، الن هـذا الكـونغرس                  

مساندة السرائيل، ونتنياهو بالذات، الذي يتحدث االنكليزية بلكنة امريكية، وبات الكونغرس يتبنـى             اكثر  
 .مواقفها وامالءاتها دون اي نقاش

اوباما الذي اثار انتخابه رئيساً للدولة االعظم في العالم موجات من التفاؤل في اوساط العرب والمسلمين                
ه النارية، بات العوبة في يد نتنياهو، والمصدق االكبـر ألكاذيبـه،            بسبب لونه وخلفيته الثقافية، وخطابات    

بحيث نصب من نفسه، اي اوباما، العدو االول للفلسطينيين والعقبة الكأداء امام طموحاتهم في الحـصول                
 .على اعتراف دولي بعضوية دولتهم الوهمية في االمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة

 نظيره الفرنسي النه لم ينسق معه، وخالف مواقفـه عنـدما صـوتت بـالده                كان معيباً ان يعاتب اوباما    
الى صالح عضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو، الننا كنا نتوقع منه، وهـو الراضـخ                ) فرنسا(

الذليل المالءات نتنياهو ألسباب يقول انها انتخابية، ان يساند الموقف الفرنسي االخالقي هذا ان لم يكـن                 
 . فبالصمت كأضعف انواع االيمان، ولكنه لم يفعل لألسف الشديدعالنية
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نتمنى على الرئيس الفرنسي، وبعد ان جاهر بشجاعة بافكاره تجـاه نتنيـاهو وأكاذيبـه ان ال يمـارس                   
ضغوطاً على السلطة الفلسطينية ورئيسها للعودة الى مائدة المفاوضات مجدداً، لمواجهة شريك كاذب، ال              

عهداته وال يمكن الوثوق به وعقد سالم مع حكومة يرأسها تعتبر األكثر تطرفاً في تاريخ               يلتزم بأقواله وت  
 .اسرائيل

المنطق يقول ان الدول الغربية، والواليات المتحدة االمريكية زعيمة العالم الحر على وجه الخـصوص،               
حية هذه االكاذيب،   من المفترض ان تعاقب حليفها االسرائيلي الكاذب على اكاذيبه ومراوغاته، وليس ض           

اي الشعب الفلسطيني المحاصر المجوع المحروم من ابسط حقوقه في الدولة والكرامة، مثلما نرى حالياً               
في مجلس االمن الدولي لمنع االعتراف بدولـة فلـسطين،          ' الفيتو'من خالل التهديد االمريكي باستخدام      

النها صادقت على هـذه العـضوية خالفـاً         ' واليونسك'وتجميد كل المساعدات المالية االمريكية لمنظمة       
 .للرغبة االمريكية

نتنياهو سيظل يكذب ويكذب، ويجد من يصدقه في اوروبا والبيت االبيض والكونغرس االمريكيين، االمر              
الذي يؤكد مجدداً كم النفاق والكذب المتراكم في الذهنية الغربية، خاصة عندما يتعلق االمـر بانـصاف                 

 .يا ضحايا النازيةومساندة حقوق ضحا
انهم ايضاً يكذبون مثله، ألم يكذب الرئيس بوش حول اسلحة الدمار الشامل العراقية، ألـم يكـذب بيـل                   
كلينتون عندما نفى انه مارس الجنس مع مونيكا لوينسكي، ألم يكذب توني بلير رئيس وزراء بريطانيـا                 

 ملف يؤكد قدرة الرئيس الراحل صـدام        سابقا ومبعوث السالم في الشرق االوسط حالياً عندما تحدث عن         
األمثلـة كثيـرة وال مجـال       ..  دقيقـة؟  45حسين على تجهيز اسلحة الدمار الشامل التي في حوزته في           

 لحصرها
 9/11/2011القدس العربي، لندن، 
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  10/11/2011أبوظبي، االتحاد، 


