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  "وفاء األحرار"صفقة من المرحلة الثانية الشاباك يبتز أسرى إلسقاطهم مقابل وعود باإلفراج ب .1
الخمـيس أن جهـاز الـشاباك       " صـفا "أفادت مصادر مطلعة من داخل السجون لوكالة        : الضفة المحتلة 

اإلسرائيلي ينظم محاكمات وهمية للعديد من األسرى خصوصا أسرى غزة إلسقاطهم في فخ التعامل معه               
الحاالت في سجن عوفر ممن طلبهم الشاباك لمقـابلتهم         وسجلت تلك المصادر العديد من       .والعمل لحسابه 

وفـاء  "ومحاولة ابتزازهم للتعامل معه، والعمل لحسابه مقابل اإلفراج عنهم في الدفعة الثانية من صـفقة                
  ".األحرار

المركزيـة، علمـا أنهـم    " بئر السبع" أسيرا من غزة تم نقلهم لمحكمة    15وذكرت المصادر أن أكثر من      
  . لهم أي موعد مسبق للمحاكممحكومون وليس

 .وحذرت الهيئات التنظيمية في كافة السجون من التعاطي مع مثل هذه الوعودات واالبتزازات الرخيصة             
كما حذرت من أن هذه الخطوات من قبل الشاباك ومصلحة السجون سيكون لها عواقب وخيمـة قـد ال                   

  .وفق المصادر. تحسب مصلحة السجون حسابها
 11/11/2011، )صفا(لفلسطينية وكالة الصحافة ا

  
   العضوية في األمم المتحدةجهود  تونسيبحث فيعباس  .2

 تونس في زيارة رسمية تستمر إلى أمس وصل الرئيس محمود عباس : أ ف ب-  محمد يونس-رام اهللا 
وقال عباس لدى وصوله مطار تونس قرطاج الدولي، ان الزيارة تهدف الى وضع القيادة . يومين

 الفلسطينية والجهود المبذولة في سبيل عضوية األراضي داخل األوضاعفي صورة تطورات «التونسية 
ويرافق عباس في زيارته وفد يضم عريقات والناطق الرئاسي . »دولة فلسطين الكاملة في االمم المتحدة

  . ردينةأبونبيل 
ل الزيارة التهنئة سيقدم خال«، أن عباس "فرانس برس"وكان مسؤول فلسطيني في تونس أعلن لوكالة 

إثر تنظيم أول انتخابات »  في تونسالديمقراطيةللقيادة والمسؤولين التونسيين بنجاح االنتخابات والعملية 
الجمهورية "انبثق عنها مجلس تأسيسي سيضع دستور  اكتوبر/ األول تشرين 23حرة في تونس في 

مناسبة إلطالع المسؤولين التونسيين على الزيارة ستمثل ايضاً "وأوضح المسؤول أن  . في تونس"الثانية
آخر تطورات القضية الفلسطينية، خصوصاً الجهود المبذولة على الصعيد الدولي من أجل االعتراف 

  ."بفلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة
  11/11/2011الحياة، لندن، 

  
   بدعم األردن للقضية الفلسطينيةيشيدهنية  .3

نية، رئيس الحكومة الفلسطينية، اتصالًا هاتفيا مع رئيس مجلس األعيان األردني أجرى إسماعيل ه: غزة
خالل االتصال الهاتفي الذي أجراه مساء الخميس بموقف األردن حكومة -وأشاد هنية  .طاهر المصري

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس األعيان األردني بمنصبه، وبحث  .وشعبا من القضية الفلسطينية
حيث عبر هنية عن تقديره لدور وحرص األردن على . جانبان األوضاع الراهنة والعالقات الثنائيةال

  .الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني برفض التوطين
  10/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  حكاية عرفات تتجسد بانتزاع الحرية واالستقالل والسيادة: فياض .4
في كلمة له خالل حفل إحياء الذكرى السابعة لرحيل الرئيس  ء سالم فياض شدد رئيس الوزرا:رام اهللا

الشهيد ياسر عرفات،  على أن حكاية ياسر عرفات، تتجسد اليوم في إصرار شعبنا على مواصلة الكفاح 
والبناء، إلكمال فصولها بانتزاع الحرية واالستقالل، وتكريس السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين 

  .1967ة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام المستقل
إن هذه المسؤولية الملقاة 'وأضاف فياض في كلمته خالل المهرجان، الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات، 

على عاتق المجتمع الدولي ال تعفينا من ضرورة االستمرار في أداء مهامنا وتعزيز قدراتنا لتحقيق المزيد 
ا يمكننا، ونحن اليوم أحوج ما نكون لذلك، من تنمية القدرة على الصمود من االعتماد على الذات، وبم

  . في معركة االستقالل الوطني، وعلى درب انتزاع اإلقرار الدولي الفعلي بحقوقنا
  10/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تالمفتاح الستئناف المفاوضا" الدولتين" واالستيطانوقف : عريقات .5

 السلطة الفلسطينية الخميس ان وقف االستيطان وقبول حكومة بنيامين أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 من أكثر هما المفتاح الستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 1967نتنياهو بمبدأ الدولتين على حدود عام 

  .عام
' فتح'المركزية لحركة  عن موقف السلطة على لسان الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة اإلعالنوجاء 

رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي الذي شدد على ان وقف كافة النشاطات االستيطانية 
 يشكالن المفتاح الستئناف المفاوضات 1967وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 

  .المباشرة مع إسرائيل
ع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، وممثل السكرتير العام لألمم وجاءت اقوال عريقات خالل لقائه م

  . العام دانيال روبنستاين كل على حدةاألميركيالمتحدة روبرت سيري، والقنصل 
وأكد عريقات استعداد الجانب الفلسطيني للتعامل مع اللجنة الرباعية الدولية بشكل فردي أو جماعي حول 

لرباعية الدولية لمساعدة الجانب الفلسطيني اإلفراج عن المعتقلين وخاصة كافة القضايا، داعيا أعضاء ا
  .1993هؤالء الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 

وأعاد عريقات التأكيد على رفض منظمة التحرير الفلسطينية للحلول االنتقالية بما في ذلك ما يسمى 
لنهائي يجب ان يشمل حل كافة قضايا الوضع النهائي بالدولة ذات الحدود المؤقتة، مشيراً أن الحل ا

، استناداً لقرارات )الحدود، المستوطنات، الالجئين، المياه، األمن، القدس، واإلفراج عن المعتقلين(
الشرعية الدولية ذات العالقة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

  . الشرقية وعاصمتها القدس1967عام 
أعرب عريقات عن أمله بأن يجيب ممثلو اللجنة الرباعية الدولية عن األسئلة الفلسطينية حول عملية 

  .التسوية، وخاصة في حال رفضت إسرائيل التعاون معها وما الذي ستقوم به الرباعية بعد ذلك
  11/11/2011القدس العربي، لندن، 
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   اليوماألمنية لدراسة قرار مجلس اجتماع مرتقب للمتابعة العرب: نمر حماد .6
القدس 'كشف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ: وليد عوض -رام اهللا 
الخميس بأن دوال عربية طرحت على القيادة الفلسطينية سابقا خيار التوجه الى الجمعية العامة ' العربي

  .لطلب قبول فلسطين كدولة غير عضو
 الشهر الجاري لبحث الخيارات 21 او 20د بأن لجنة المتابعة العربية ستعقد اجتماعا في  حماوأوضح

 الدولي على مستوى السفراء الذي سيعقد اليوم لبحث األمنالفلسطينية المطروحة بعد اجتماع مجلس 
  .تقرير اللجنة القانونية التي كلفت بدراسة الطلب الفلسطيني

تماع لجنة المتابعة العربية بعد فشل طلب العضوية لدولة فلسطين في وحول الخيارات التي سيبحثها اج
 في -كان العرب قد اقترحوا سابقا ان تتقدم المجموعة العربية 'االمم المتحدة قال حماد للقدس العربي 

 باقتراح للجمعية العامة لقبول فلسطين دولة غير عضو مثل الفاتيكان ومثل ما كانت -االمم المتحدة 
  .' لغاية قبل اربع سنواتسويسرا

هذا سنناقشه 'وحول اذا ما سيكون هذا الخيار المعتمد فلسطينيا بعد اجتماع مجلس االمن اليوم قال حماد 
 الى اجتماع لجنة المتابعة العربية المرتقب، منوها الى ان القيادة الفلسطينية رفضت إشارةفي 'مع العرب

تي سيصل اليها طلب العضوية الكاملة الذي قدم لالمم المتحدة بحث هذا الخيار اال بعد معرفة النتيجة ال
  .الماضي) سبتمبر(في ايلول 

 11/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عضوية الكاملة في األمم المتحدةالال تغيير في الموقف الفلسطيني بشأن طلب : األحمد والمالكي .7
وجد أي تغيير في الموقف الفلسطيني بشأن أكد أكثر من مسؤول فلسطيني أنه ال ي: علي الصالح - لندن

طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في األمم المتحدة، خالفا لما رددته بعض وسائل اإلعالم في هذا 
الصدد، بعد اإلعالن عن إخفاق لجنة العضوية على مستوى الخبراء والقانونيين في مجلس األمن في 

وأكدوا أن هذه هي فقط مرحلة أولى وستتبعها مراحل . التوصل إلى اتفاق موحد حول الطلب الفلسطيني
  .عديدة

إن ما سيحصل في جلسة «: »الشرق األوسط«وقال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ
وأكد األحمد . »لمجلس األمن ليس التصويت على طلب العضوية بل تقديم التقرير ومناقشته) اليوم(الغد 

الذي غادر ) أبو مازن(اصمة األردنية عمان بعد وداع الرئيس محمود عباس الذي كان يتحدث من الع
إلى تونس في زيارة تستغرق بضعة أيام، أنه حتى وإن لم يحصل الطلب الفلسطيني على األصوات 

ليس لدى «التسعة الالزمة للتصويت عليه في مجلس األمن وإجبار واشنطن على استخدام الفيتو، فإنه 
دولة غير (ية في تغيير التوجه بالذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على عضوية الرئيس عباس الن

إن مثل هذا الخيار متاح لنا في أي وقت وليس ثمة عجلة «: وأضاف. ، كما هو حال الفاتيكان»)عضو
واستطرد أن الفلسطينيين سيواصلون الضغط في موضوع مجلس األمن حتى لو اضطروا إلى . »في ذلك

  .ب مرة كل شهرتقديم الطل
كما ذكرت بعض وكاالت األنباء، مؤكدا » ب«ونفى األحمد أن يكون الفلسطينيون قد تحدثوا عن الخطة 

حتى اآلن، وأكرر حتى «: وكرر القول. »ب«و» أ«أن الخيارات الفلسطينية كثيرة وليست مقصورة على 
يعترفون بالهزيمة في محاولة الحصول «ونفى أنهم . »اآلن، لم نتخذ قرارا بالتوجه إلى األمم المتحدة بعد
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، وأنه سيتم »على دعم مجلس األمن في الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة
  ).ب(االنتقال إلى الخطة التالية 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بقوله إن ما سيجري في » الشرق األوسط«وأكد نفس الكالم لـ
يوم هو تسلم تقرير لجنة الخبراء وسيحصل الفلسطينيون على نسخة منه لدراستها، وإن مجلس األمن ال

الجانب الفلسطيني لن يطلب التصويت قبل قراءة التقرير ومناقشته ومعرفة األعذار التي دفعت بعض 
  .الدول للوقوف ضد طلب العضوية

ولكن كان ال بد أن نمر عبر هذه لم يكن لدينا شك في أننا سنفشل في الجولة األولى «وشدد المالكي 
نحن متأكدون «: وتابع. »الفشل في الجولة األولى هو ممر إجباري وخطوة أولى نحو النجاح.. البوابة

  .»من أننا في نهاية المطاف سنحصل على عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدة
  11/11/2011 األوسط، لندن، الشرق                                                        

  
   السلطة في اإلفراج عن األسرىلمساعدة" الرباعية"عريقات يناشد  .8

ناشد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرباعية الدولية : رام اهللا
سرائيلي، وذلك بعد مساعدة السلطة الفلسطينية في اإلفراج عن األسرى المعتقلين في سجون االحتالل اإل

من إنجاز صفقة تبادل لألسرى أطلقت بموجبها سراح ألف أسير " حماس"نحو شهر من نجاح حركة 
  .إضافة إلى سبعة وعشرين أسيرة

ونقلت وسائل إعالم رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية عن عريقات دعوته، خالل لقائه مع مبعوث اللجنة 
 العام لألمم المتحدة روبرت سيري، والقنصل األمريكي العام الرباعية طوني بلير، وممثل السكرتير

دانيال روبنستين، كل على حدة، أعضاء الرباعية الدولية لمساعدة الجانب الفلسطيني باإلفراج عن 
  .1993المعتقلين، وخاصة هؤالء الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 

  10/11/2011قدس برس، 
  

     نشر تقرير حول الوفاة خالل شهر.. صير في معرفة أسباب وفاتهمؤسسة عرفات تقر بالتق .9
ناصر القدوة، أعلن أمس، » مؤسسة ياسر عرفات«رئيس أن  11/11/2011السفير، بيروت،  نشرت

 .أن التقرير الطبي عن أسباب وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سينشر في غضون شهر
هر نشــر خالصة التقرير الطبي الفرنسي الذي تم تسليمه للسلطة سيتم في غضون ش«وقال القدوة إنه 

وأشار  .»الفلــسطينية عن أسباب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مترجما إلى اللغة العربية
التقرير سيرد على كثير من أسئلة الشعب "القدوة، في الذكرى السابعة على رحيل عرفات، إلى أن 

من حق الفلسطينيين أن يحصلوا على إجابة قاطعة بشأن وفاة الرئيس عرفات، «، مضيفا أنه »الفلسطيني
  ."ونحن من واجبنا توفير هذه اإلجابة

لدينا قناعتنا الشخصية الواضحة، كما الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني، وربما الشعوب «وتابع 
م قامت به جهات إسرائيلية، وهناك العربية، بأن هذه الوفاة لم تكن طبيعية، وأنها جاءت نتيجة تسمي

وبطبيعة الحال سيتم اإلعالن عن أية نتائج تقربنا من . الكثير من المؤشرات والدالئل في هذا االتجاه
  ."اإلجابة القاطعة، وهذا يجب أن يأتي في توقيت سليم
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سسة  المؤ"تقصير" نقال عن ا ف ب، أن القدوة اعترف بـ 11/11/2011الخليج، الشارقة،  وذكرت
وقال القدوة خالل حفل نظم،  . 2004تشرين الثاني / نوفمبر11في معرفة األسباب الحقيقية لوفاته في 

عن تسميم ” إسرائيل“نجدد قناعتنا بمسؤولية "الليلة الماضية، إحياء للذكرى السابعة لوفاة عرفات 
  ."عرفات، إال أننا نقر بالتقصير في الحصول على الجواب القاطع

  
  القضية الفلسطينية تمر في أصعب مراحلها  : لوطنيالمجلس ا .10

قال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره أمس في الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس : عمان
إن هذه الذكرى تأتي والقضية الفلسطينية تمر في أصعب مراحلها، "الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

ن من حقها في الحصول على العضوية الكاملة في األمم حيث تتكالب دول عظمى على حرمان فلسطي
المتحدة، وتحشد الدول ضد هذا الحق، في الوقت الذي تمتنع فيه عن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات 

  ."الشرعية الدولية
  11/11/2011الدستور، عمان، 

  
  حزب التحرير يهاجم فياض ويصفه برئيس بلدية الضفة .11

ن حديث رئيس وزراء حكومة رام اهللا سالم فياض اإلذاعي األسبوعي انتقد حزب التحرير في فلسطي
وقال الحزب  . الذي خصصه لموضوع جودة الخدمات التي تقدمها السلطة في سياق مفهوم الحكم الرشيد

إن رئيس بلدية الضفة الغربية الذي يحاول فاشال محاكاة رجال الدولة : "في بيان مكتوب الخميس
فهوم مضلل حول حقيقة الدول وكيفية إقامتها، إذ يحاول تصوير مشروعه إلنشاء الحقيقيين ينطلق من م

دعوى "وقلّل الحزب من ". بلدية خدماتية في الضفة الغربية على أنه مشروع وطني لدولة فلسطينية
مستدال على ذلك بأزمات المياه خالل الصيف، وبأسعار الكهرباء ومحاوالت " تحسين الخدمات للناس

 ونبه الحزب إلى أن السلطة تعالج بند األجهزة األمنية في موازنتها على حساب بنود ".خصخصتها
  . الصحة والتعليم

  10/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  " أمواج الحرية" بإطالق سراح متضامني يطالبالخضري النائب  .12
راج عن بقية طالب النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، باإلف: غزة

المتضامنين الذين اعتقلهم عن متن السفينتين الكندية وااليرلندية في المياه الدولية قبل عدة أيام قبالة 
صحفي الخميس إن االحتالل اإلسرائيلي يماطل في إطالق  وأكد الخضري في بيان .شواطئ قطاع غزة

  ".ية والكنديةااليرلند" أمواج الحرية"سراح المتضامنين المشاركين في سفينتي 
وشدد على ضرورة أن يفرج االحتالل عن من تبقى محتجزاً في سجونه بعد اعتراضه السفينتين في 

  .المياه الدولية وهما في طريقها إلى قطاع غزة واقتيادهما إلى ميناء اسدود بالقوة
  10/11/2011قدس برس، 
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  عودةوال.. المهم العيش بكرامة:  يلتقي الجميلعبد اهللا عبد اهللا .13
شأن ) اللبنانية لمستحقيها(إعطاء الجنسية «رأى السفير الفلسطيني لدى لبنان عبداهللا عبداهللا، أن : بيروت

ال أعتقد أن الفلسطينيين، وحتى من يأخذ منهم جنسية أجنبية، أكانت عربية أم «: ، وقال»سيادي لبناني
األهم من الجنسية «، مشدداً على أن »همبريطانية أم حتى اميركية، تنازلوا عن حقهم في العودة الى وطن

هو أن يعيش الفلسطينيون بكرامة ويكون لديهم الحق في كسب عيشهم بكرامة ليساهموا باالقتصاد 
اللبناني بشكل عام، وليكونوا أداة استقرار وأمان في البلد، وطموحنا هو أن نعود إلى وطننا قبل أي شيء 

  ."آخر
الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في  أمس خالل زيارته عبد اهللاوقال 

، مؤكداً »الشأن الفلسطيني والعقبات التي نواجهها والضغوط التي نتعرض لها"الصيفي، إن اللقاء تناول 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ثابتة على موقفها المبدئي الهادف "أن 

 إقامة اجل تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني المشرد والواقع تحت االحتالل، والمصمم على للعمل من
  ".1967الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على األراضي التي احتلت عام 

  11/11/2011الحياة، لندن، 
 

  تشرين الثاني /األحمد يؤكد لقاء عباس ومشعل نهاية نوفمبر .14
وقت الذي أكدت فيه مصادر فلسطينية مطلعة أن تنظيم لقاء بين الرئيس الفلـسطيني              في ال :  لندن -غزة  

ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في المستقبل القريب لـيس        ) أبو مازن (محمود عباس   
أمرا مفروغا منه، أكد عزام األحمد مفوض العالقات الوطنية في اللجنة المركزية في فتح ومسؤول ملف                

  . الحالي) تشرين الثاني(أن اللقاء سيتم قبل نهاية نوفمبر » الشرق األوسط«صالحة الفلسطينية، لـالم
وقال األحمد إن االجتماع يبحث جدول أعمال يتضمن مناقشة آفاق المستقبل الفلسطيني بما فيـه منظمـة           

وذكـرت المـصادر    . يةالتحرير الفلسطينية واألوضاع السياسية إضافة إلى الحركة الدبلوماسية الفلسطين        
ـ        أن عقد اللقاء المفترض أن يـتم فـي         » الشرق األوسط «التي تلعب جهودا في التوسط بين الحركتين، ل

وأشارت إلـى أن    . القاهرة، يتوقف على التوافق على جدول أعمال اللقاء، الذي يتوجب اإلعداد له بعناية            
ازن على طرح قضية إجراء االنتخابـات       حماس ال يمكنها أن توافق على عقد اللقاء في حال أصر أبو م            

التشريعية والرئاسية، وتجاهل البنود األخرى التي تضمنها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس؛ في              
حين أن حركة فتح ال يمكنها أن توافق على عقد اللقاء في حال أصـرت حمـاس علـى هجـر خيـار                       

وأوضـحت  .  بين منظمـة التحريـر وإسـرائيل       المفاوضات بشكل نهائي والتحلل من االتفاقات الموقعة      
المصادر أن مستويات قيادية في حماس باتت تشكك في إمكانية عقد اللقاء بين الجانبين في أعقاب تشديد                 
أبو مازن مؤخرا على ضرورة تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسـية؛ حيـث إن الحركـة تعتبـر أن                  

ستحقاقات المصالحة الوطنية األخرى يعني فقط الـسعي        اإلصرار على طرح قضية االنتخابات وتجاهل ا      
وحسب هذه المصادر فإن االعتقاد السائد لدى بعض القيادات         . إلخراج حركة حماس من المشهد السياسي     

في حماس أنه على الرغم من نبرة االنتقاد الشديدة التي يتسم بها خطاب أبو مازن ضد إسرائيل، سـيما                   
ألمم المتحدة للحصول على عضوية لفلسطين في الجمعية العامة؛ ورغـم           في أعقاب خطوة التوجه نحو ا     

تراجع فرص استئناف المفاوضات إثر إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة االستيطان والتهويد،             
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فإن الرئيس الفلسطيني ال يزال يراهن على العالقة مع الواليات المتحدة ودورها، وهذا ما يجعله يتـردد                 
  .ياراته تجاه إسرائيلفي حسم خ

  11/11/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  قيادة حماس بدأت تزيد اهتمامها في تحقيق الوحدة مع فتح": ديلي بيست"شعث لصحيفة  .15
تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكنهما لم تنجحا بذلك، » حماس«و» فتح«حاولت حركتا :  Eli Lakeكتب 

تعمد الحركة إلى تليين مواقفها المتشددة وقـد تبـدي          في سورية، قد    » حماس«لكن مع إضعاف داعمي     
  .استعدادها لعقد اتفاق، بحسب رأي المفاوض الفلسطيني البارز نبيل شعث
بدؤوا يعدلون مـواقفهم    ” حماس“يقول كبير المفاوضين الفلسطينيين نبيل شعث، إن خصومه داخل حركة           

  .حدة وطنيةعلى ما يبدو، وقد يتجهون إلى عقد اتفاق إلنشاء حكومة و
 الذي كان -بأن إضعاف النظام السوري) The Daily Beast(” ذي ديلي بيست“صرح شعث لصحيفة 

 نتيجة االضـطرابات المدنيـة أدى إلـى تغييـر           -مصدر دعم أساسي لحركة حماس خالل فترة طويلة       
التفـاوض مـع    المعطيات بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يحاولون حتى اآلن إنشاء حكومة موحدة يمكنها             

  .إسرائيل بصوت واحد
، وتحديداً بعد تآكـل قاعـدتها فـي         ”حماس“أظن أن قيادة    “: وقال شعث في مقابلة أجراها هذا األسبوع      

  .”أكثر من أي وقت مضى” فتح“دمشق، بدأت تزيد اهتمامها في تحقيق الوحدة مع 
ا البعض بأن السلطة الفلسطينية     يعبر شعث عن هذا الموقف المتفائل على الرغم من التوقعات التي أطلقه           

مقابـل تحريـر    ” حمـاس “ضعفت بسبب قرار إسرائيل إطالق سراح أكثر من ألف معتقل تابع لحركة             
  .الجندي جلعاد شاليط

ـ       ، خالد مشعل المقيم في دمشق، بدأ يتحول إلـى أبـرز            ”حماس”قال شعث إن رئيس الجناح العسكري ل
فهو من قال علنـاً إن  . ”حماس“ اآلن حمامة السالم في لقد أصبح “: إصالحي في الحركة، وأضاف شعث    

عباس يجب أن يمضي قدماً في المفاوضات إذا كان يظن أنه يحتاج إلى سنة أو سنتين مـن التفـاوض،                    
وهو من أعلن أن هدفنا الوحيد يقضي بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة من دون ذكر كامل                  

  .” من يحث اآلن على إقامة محادثات الوحدة مع الرئيس عباسوهو. أراضي فلسطين التاريخية
ال أريـد اسـتباق األمـور       “: حين سئل شعث عن السبب الذي دفع مشعل إلى تغيير لهجته، أجاب قائالً            

كذلك، كان انهيار قاعـدة     . واعتبار أنه أدرك التغييرات التي يجب إحداثها، لكن أظن أن الناس يتغيرون           
  .” في هذا المجالدمشق عامالً حاسماً

قال روب دانين، دبلوماسي أميركي سابق كان متخصصاً في الصراع العربي اإلسرائيلي، إنـه الحـظ                
تغييراً في خطاب مشعل، ولكنه ال يظن أن هذا التغيير يعني حدوث تحول استراتيجي في مـسار تلـك                   

  .باالحركة التي ال تزال تُعتبر منظمة إرهابية في الواليات المتحدة وأورو
لكـن  . بحسب رأيي، من غير المنطقي أن ندعوه رجالً سـلمياً        . أظن أن هذه المواقف تكتيكية    “: وأضاف

  .”على تبني مقاربة براغماتية” حماس“على مستويات عدة، يبدو أن االنتفاضات في سورية أجبرت 
 مرونـة   بغض النظر عن مـدى    “: وأضاف دانين الذي يعمل اآلن كباحث في مجلس العالقات الخارجية         

  .”لعقد هذه الصفقة، ال يلزمها ذلك بتغيير أي من مواقفها األساسية أو إيديولوجيتها” حماس“
  11/11/2011، الجريدة، الكويت
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  حماس رفضت طلبا إلحياء ذكرى استشهاد عرفات: أبو سمهدانة .16

 فـي غـزة      قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومسؤول الهيئة القيادية للحركـة           : حامد جاد  -غزة  
عبداهللا أبو سمهدانة أن الحركة تعتبر عدم رد حركة حماس بالقبول أو الرفض لطلب تقـدمت بـه فـتح                   
إلقامة مهرجان تأبيني إلحياء الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات التي تصادف اليوم              

  ".رفض"بمثابة 
ماس يوم أول أمس وعبر مـسؤول العالقـات   طلبنا من حركة ح" "الغد"وقال ابو سمهدانة في حديث إلى      

الوطنية في الحركة دياب اللوح إقامة مهرجان تأبيني بمناسبة الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس الراحـل               
  .، معتبرا أن عدم استجابة حماس لهذا الطلب بمثابة رفض"أبو عمار وحتى اآلن لم يردوا على طلبنا

في غزة سوى مرة واحدة فقط، مستبعدا استجابة حماس لطلب حركة           وبين انه لم يتم إحياء هذه المناسبة        
  .فتح بإحياء الذكرى التي تخص كل أطياف الشعب الفلسطيني

  11/11/2011، الغد، عمان
  

  حماس تؤكد أن إتمام صفقة األسرى سيجري خالل ستة اسابيع .17
ـ   عن مراسـليها     – رام اهللا    -عمانمن  ،  11/11/2011،  الغد، عمان  ذكرت رون ويوسـف   قـصي جع
عزت الرشـق، قـال ان اتمـام        ) حماس(عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية       ، أن   الشايب

المرحلة الثانية من عملية تبادل األسرى سيجري في غضون األسابيع الستة المقبلة، مستبعدا أن تتنـصل                
  .إسرائيل من اتمام الصفقة

نه تم االتفاق على معايير المرحلة الثانية، يقضي أولهـا          ، أ "الغد"واوضح الرشق في اتصال هاتفي أجرته       
أال يكون األسرى من المحكومين على خلفيات جنائية، وثانيها أال يكونوا ممن شارفت محكومياتهم علـى                

  .اإلنتهاء اومحكومين بسنوات عالية، الى جانب عدم إبعاد أي من األسرى كما كان في المرحلة األولى
يس من صالح إسرائيل أن ال تتم المرحلة الثانية أو ان تتراجع عما اتفقت عليه مـع                 ل"واعتبر الرشق أنه    

الوسيط المصري، ألن هنالك صفقات مستقبلية ستخسرها إسرائيل حال عبثت في اتفاقاتها الدوليـة بمـا                
  ".  يتعلق باألسرى

أكـد فـي    ،  دويلالقيادي في حركة حماس النائب صالح البر       أن   ،11/11/2011،  البيان، دبي  وأضافت
ـ   تبذل جهوداً كبيرة وتقوم باتصاالت متواصلة      «أمس أن السلطات المصرية     » البيان«تصريحات خاصة ل

 .مع إسرائيل إلطالق سراح األسيرات الفلسطينيات داخل سجون االحتالل والمشموالت بصفقة التبـادل            
، »لها خالل األسبوع المقبل   وجود تطمينات مصرية لحماس بأن هذه القضية سيتم ح        «ولفت البردويل إلى    

  .»قريبا، وقبيل إطالق سراح الدفعة الثانية من صفقة التبادل«متوقعاً أن يتم اإلفراج عنهن 
بدوره، ذكر القيادي في حركة حماس صالح العاروري عن قرب انتهاء ملف األسيرات العشر المتبقيات               

وأكـد  . مقابـل شـاليط   » ء االحـرار  وفا«في سجون االحتالل، والمدرجات ضمن قائمة صفقة التبادل         
الصادرة في غزة أن اإلفراج عن األسـيرات الفلـسطينيات          » الرسالة«العاروري في تصريح لصحيفة     

قاربـت علـى    «، مشيرا إلى أن المباحثات بهذه الـصفقة         »سيتم خالل أسبوعين على أبعد تقدير     «العشر  
ية قوية تدفع بهذا االتجاه لإلفـراج عـن         أن هناك جهودا مصر   » حماس«وأوضح القيادي في     .»االنتهاء

  .كافة األسيرات، وضمان نجاح الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى
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  ضبط السالح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان :"السفير" .18

فـي  داخل المخيمات الفلـسطينية     » ضبط السالح الفلسطيني وتنظيمه   «أرخى الحديث عن    : محمد صالح 
لبنان، وخصوصا في مخيم عين الحلوة، بظالله على الشارع الفتحاوي، فأصبح صداه يتردد بشكل يومي               

  .في الشارع الفلسطيني وفي وسائل االعالم
محمـود عبـاس    » السلطة الفلسطينية «تشير مصادر فلسطينية متابعة الى ان االتفاق الذي تم بين رئيس            

اد ميشال سليمان، وخاصة المدير العام لألمن العام اللواء عبـاس           والوفد المرافق لرئيس الجمهورية العم    
إلى لبنان قضى بمعالجة أوضاع المخيمات الفلـسطينية مـن النـواحي            » أبو مازن «ابراهيم أثناء زيارة    

  .األمنية وفي مقدمتها ضبط السالح حيث بدأ الحديث يتمحور حول آلية تنفيذ هذا االتفاق
ـ    «ى أن   وتلفت المصادر االنتباه ال    يشهد هذه االيام   » حركة فتح «الجسم السياسي والتنظيمي والعسكري ل

ونقطة البداية هل تكون من خالل إلغاء كافـة         » فتح«ورشة من الحوار حول سبل إعادة ترتيب أوضاع         
المعني اوال واخيرا بشؤون ضبط     » الكفاح المسلح الفلسطيني  «التسميات للوحدات العسكرية وصوال الى      

الـشرطة  «خيمات ودمجها في اطار التسمية الجديدة التي من المحتمل ان يطلق عليها أسـم               أوضاع الم 
بعد ان حدد قرار الدمج وظيفتها بإمساك أوضاع المخيمات األمنيـة بالتنـسيق مـع          » المدنية اإلجتماعية 

  .الدولة اللبنانية
ـ    ل فلسطينية مشتركة تضم    هذه الخطوة تحتاج إلى بلورة ورقة عم      «إن  » السفير«ويؤكد مصدر فتحاوي ل

القـوى  «إلـى جانـب     » تحالف القوى الفلـسطينية   «و» منظمة التحرير «كافة القوى والفصائل بدءاً من      
  .»في مخيم عين الحلوة لما لهذا المخيم من خصوصية» اإلسالمية

ـ          «ويشدد المصدر على انه       »فـتح «حتى يتم تحقيق هذه الخطوة، المطلوب أوالً ترتيب الوضع الداخلي ل
اذ يجري الحديث االن عن دمج األجنحة العسكرية مجتمعة في اطار           . وإنهاء كافة التعقيدات السائدة حاليا    

التي قد يكون تعدادها الف رجل بين ضابط وعسكري علـى أن ال يتجـاوز أعمـار                 » الشرطة المدنية «
حركـة فـتح    » يمتنظ« عام كحد أقصى وإحالة كافة األعضاء اآلخرين إلى          35 عام إلى    18أفرادها من   

  .بهدف تقوية أوضاعها الداخلية او الى التقاعد
إذا لم يتم توحيد كافة هذه الجهود والوصول الى قواسم مشتركة حول المرجعية             «ويحذر المصدر من انه     

وينبـه  . »السياسية الموحدة فان هذه الخطوة اي قرار الدمج سيكون غير مجد وغير فعال على االطالق              
الصرار على تنفيذ هذه الخطوة من دون تذليل العقبات يجعل التنفيذ فوقيا، فيما تبقـى               ا«المصدر من ان    

  .كما هي في حالة من الغليان» من تحت«االمور 
ثالث قضايا رئيسية إلنجاح هذه الخطوة، أولهـا، ضـرورة          » لجنة المتابعة الفلسطينية  «وحددت مصادر   

ي لما له من انعكاسات سـلبية علـى الوضـع داخـل     العمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني ـ الفلسطين 
ثانيها، إعادة فتح باب الحوار الفلسطيني اللبناني الهادف لحل كافـة القـضايا العالقـة بـين                 . المخيمات

وثالثهـا، وجـوب    . الفلسطينيين والسلطة اللبنانية وفي مقدمتها الحقوق المدنية والفلسطينية وحق التملك         
مكوناتها من كافة الفصائل الفلسطينية حتى تتمكن من محاسبة جميع المخلين           تشكيل الشرطة المدنية بكل     

باألمن في المخيمات وهذا يتطلب تشكيل مرجعية سياسية موحدة ورفع الغطاء السياسي عن كل مخل في                
وصوال الى إعادة بناء    ... الوضع األمني واعتبار أمن المخيمات والجوار خط أحمر ال يمكن المساس به           

 منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سليمة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في المخيمات              مؤسسات
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بعيداً عن سياسية الفوضى والتخبط التي تسودها هذه المؤسسات في ظل استمرار الهيمنـة واإلسـتئثار                
  .والتفرد في كافة مؤسساتها

  11/11/2011، السفير، بيروت
  

  س لخطف الجنودكتاب اسرائيلي يكشف تعليمات حما .19
رونين بيرغمان، مؤخرا كتابا جديـدا تحـت   . اصدر د: من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ  

وفي غمرة تناوله آلالف الوثائق التي وقعت يده عليهـا          . عنوان معارك اسرائيل السرية الستعادة اسراها     
 صـفحة،   18 وثيقة تقـع فـي       لتناول قضايا اختطاف الجنود والمستوطنين، يكشف المؤلف النقاب عن        

، )مرشـد للمختَطـف   (وزعتها حركة حماس على المستويات الميدانية في كتائب القسام تحـت عنـوان              
وتضمنت شرحا مفصال عن عملية الخطف، وتبدو انها اعدت لخالياها العاملة في الضفة الغربية، حيـث        

لخطف مجيدا للغة العبرية، والتحـدث      يوصي معدو الوثيقة، بحسب الكتاب، بان يكون من سيقوم بعملية ا          
بها بطالقة، وتجنب الحديث باللغة العربية بأي حال، والبحث عن جندي ضعيف البنية لـسهولة خطفـه،            
وتفضيل تنفيذ العملية في حالة جوية ماطرة، الى جانب استخدام مـسدسات مـزودة بكـاتم للـصوت،                  

ويقدم الكتاب استعراضـا بـاهم      .  حالة الضرورة  واستبدال السيارة التي تم بها الخطف بسيارة اخرى في        
عمليات خطف الجنود والمستوطنين االسرائيليين واسرهم، ال سيما داخل االراضي الفلـسطينية، التـي              
تركّزت معظمها داخل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب تقديم استعراض تـاريخي لـصفقات                

طور، مما يجعل من هاجس االختطاف واالسـر لمجتمـع          ، وحتى كتابة هذه الس    1948التبادل منذ سنة    
  . المخابرات االسرائيلية وقيادة الجيش حاضرا في معظم االحيان

عالوة على ذلك، يكشف بيرغمان في كتابه الجديد النقاب عن قيام الجيش االسرائيلي بتجنيد ثالث فرق،                
ريوهات لمواجهة عمليات اسـر      جندي، للتدرب على سينا    1.800مكونة من تسع كتائب، تضم اكثر من        

تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينية، بعد التهديدات التي دأبت االخيرة على اعالنها، وهو ما دفع بهيئة                
اركان الجيش العالن حالة من االستنفار، وجدت تعبيرها في توظيف هذا العدد غير المسبوق من الجنود                

 واالكثر من ذلك ان الجيش استخدم عددا ممـن يوصـفون            .لالستعداد لمواجهة عمليات االسر المحتملة    
بأنهم من المع قادته لالشراف على اعداد هذه التدريبات، واالعداد لسيناريوهات محتملة لعمليات اختطاف              

  يقوم بها الفلسطينيون، 
تفاصيل مهمة وخطيرة تنشر الول مرة في هذا الكتاب، الذي يعتمد على تحقيق صحافي اسـتمر عقـدا                  

 400كامال من الزمن، اطلع خالله المؤلف على االف الوثائق االمنية واالستخبارية، واجرى من اجلـه                
 دولة حول العالم، للبحث في التفاصيل السرية التـي وقفـت خلـف محـاوالت                20مقابلة، وسافر الى    

  . اسرائيل، الناجحة والفاشلة، في استعادة اسراها
ة الوسطاء الدوليين، ال سيما االلمان منهم، الذين رافقوا اسرائيل في           عالوة على ذلك، يتناول الكتاب طبيع     

العديد من صفقات التبادل مع دول عربية ومنظمات فلسطينية، وكيف كان يتم النجاح اخيرا في اغـالق                 
  . المفاوضات، والوصول بالصفقة الى بر االمان

خفقت اجهزة االمن االسـرائيلية علـى       لماذا ا : كما طرح الكتاب السؤال المخجل من وجهة نظره، وهو        
اختالف مسمياتها في العثور على الجندي غلعاد شليط االسير في غزة، وهو على بعد كيلومترات معدودة                
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منها فقط؟ وكيف نجحت في المقابل في اختطاف عدد من الرموز الفلسطينية الستخدامهم كورقة مساومة               
  .الستعادة جنودها؟

  11/11/2011، القدس العربي، لندن
  

   غير مرخصةالحكومة اإلسرائيلية تتراجع عن هدم بؤر استيطانية .20
توجه كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه إيهـود بـاراك، إلـى                : تل أبيب 

محكمة العدل العليا طالبين إمهالهما مدة أخرى للتفاهم مع المستوطنين حول إزالة بؤر استيطانية أقيمـت                
  .غير ترخيص حكومي، واعتبار ذلك تراجعا من طرفهما أمام ضغوط المستوطنينمن 

وكان نتنياهو قد أعلن فقط قبل أيام أنه ينوي هدم جميع البؤر االستيطانية ألنه يفـضل القـانون علـى                    
ألن االستيطان حق لنـا     « وحدة سكنية في المستوطنات بشكل قانوني        2000الفوضى، وأكد أنه قرر بناء      

لكنه تعرض لضغوط شديدة من اليمين المتطرف ورجال        . » ممارسته بشكل منظم وليس بالفوضى     وعلينا
الدين اليهود، وهدده بعضهم باالنسحاب من االئتالف الذي يقوده، فخاف وتراجع، وتوجه إلى المحكمـة               

  .طالبا مهلة جديدة
 11/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   السجن لسبع سنوات على موشيه كتساف تثبت حكماإلسرائيلية المحكمة العليا .21

قررت محكمة العدل العليا في القدس الغربية تثبيت الحكم بالسجن سبع سنوات على الـرئيس               : تل أبيب 
، بعد أن رفضت دعوى االستئناف ضد الحكم الذي أديـن بـه علـى               كتسافاإلسرائيلي السابق، موشيه    

 وبينهم القاضي العربي سليم جبـران، أن قـصاب          وأكد القضاة الثالثة،  . جرائم اعتداء جنسي واغتصاب   
  .ورفضوا ادعاءاته بأنه وقع ضحية لمؤامرة استهدفت تصفيته سياسيا» رجل مجرم وكذاب«

 اعتدى جنسيا على عدد كبير من الموظفات الالئي خدمن تحت           كتسافوقالت المحكمة إن هناك حقيقة أن       
بمناصب وزارية ثم عندما بلغ قمة الهرم الـسياسي         قيادته طيلة حياته السياسية، وخصوصا عندما أصبح        

ورفـض التحـدث إلـى      . وواجه قصاب قرار الحكـم بالبكـاء      . في إسرائيل، في منصبه كرئيس دولة     
الصحافة هي التـي    «وحاول أشقاؤه الذين رافقوه إبعاد الصحافيين بعدائية واضحة وقالوا إن           . الصحافيين

  .»حكمةأدانت قصاب وأصدرت الحكم عليه وليس الم
وبهذا .  الحكم قاسيا وتوجه إلى المحكمة العليا التي رفضت أمس االستئناف وثبتت الحكم            كتسافواعتبر  

ووافقت المحكمة على منحه شـهرا السـتيعاب        . وسيدخل إلى السجن الفعلي   . انتهت إمكانيات االستئناف  
مـصلحة الـسجون االسـتعداد      من جهتها باشرت إدارة     . الحكم وبدء االستعداد للحياة الجديدة في السجن      

كمـا  .  في سجن انفرادي في البداية، خوفا من تعرضه العتداءات انتقامية من السجناء            كتسافالستيعاب  
 ساعة، حتى ال ينتحر أو يؤذي نفسه بطريقـة          24أنها قررت إبقاءه تحت مراقبة دائمة بالكاميرات طيلة         

  .أخرى
 11/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  توجه قريباً إلى روسيا إلقناع قادتها بتأييد تشديد العقوبات على إيرانليبرمان ي .22
يتوجه وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خالل األيام القادمة في زيـارة            : )فلسطين(الناصرة  

رسمية إلى روسيا يحاول خاللها الضغط على قادتها وإقناعهم بإبداء الموافقة علـى تـشديد العقوبـات                 
  .المفروضة على طهران بسبب مشروعها النووي
، بأن ليبرمان يعتزم خالل زيارتـه المقـررة         )10/11(وأفادت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الخميس       

إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس الوزراء فالديمير بوتن وعدد مـن كبـار                
عدم إبداء معارضة للتوجهات اإلسرائيلية األمريكيـة لتـشديد         المسؤولين الروس، في محاولة إلقناعهم ب     

  .العقوبات على إيران
من جانبها، أكّدت السفيرة اإلسرائيلية في موسكو، دورا غولندر، أن وزير الخارجية سـيترأس خـالل                

ـ               ه زيارته أيضاً الوفد اإلسرائيلي المشارك في اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة للجانبين لبحـث أوج
 .التعاون االقتصادي والتجاري بين تل أبيب وموسكو

 10/11/2011، قدس برس
  

   منطقة فلسطينية محتلة"أدوميم"تسجيل مستعمرة ل الفرنسيةالداخلية تحتج على " إسرائيل" .23
أعربت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس، عن غضبها من قيام وزارة الداخلية الفرنسية بتسجيل موقف              

وهذه المستوطنة هي واحـدة مـن       . ، هي منطقة فلسطينية محتلة    »معاليه أدوميم «مستعمرة  تقول فيه إن    
وتوجـه  . كبريات المستوطنات القائمة على أراض فلسطينية منهوبة في الجزء الشرقي المحتل من القدس     

شاب يهودي من إسرائيل مولود في المدينة بطلب الحصول على جواز سفر فرنسي، فكتبوا إلى جانـب                 
هـذه منطقـة    «فتوجه الشاب معترضـا، فأجـابوه       . » فلسطين -معاليه أدوميم   «: »مكان الوالدة «ند  الب

  .فأعلن أنه سيتوجه إلى المحكمة ضد الحكومة الفرنسية بسبب ذلك. »فلسطينية محتلة
ومـدعى  . »تستغرب التصرف الفرنـسي «وجاء في تصريح لمسؤول في الخارجية اإلسرائيلية أن بالده         

 ألف دونم  70اب هو أن فرنسا ال تقبل القرار اإلسرائيلي األحادي الجانب بضم القدس ومعها              هذا االستغر 
من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى تخومها، وقرارها باعتبار كل يهودي يعيش فـي هـذه المنطقـة                  

  .»مواطنا يحمل الجنسية اإلسرائيلية«
 11/11/2011، الشرق األوسط، لندن

 
   يؤيدون عملية عسكرية ضد غزةنيسرائيلياإل ثلثي :استطالع .24

" اإلسـرائيليين "للديمقراطيـة أن ثلثـي      " اإلسرائيلي"أظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز البحوث        
يؤيدون شن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة لوقف إطالق الـصواريخ علـى المـدن والبلـدات                  

  . من قبل المقاومة الفلسطينية" اإلسرائيلية"
، أن جزء ممـن شـملهم االسـتطالع         2011-11-10االلكتروني، الخميس   " 7" موقع مستوطنين    وذكر

  . يؤيدون سياسة ضبط النفس
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جدير بالذكر أن نتائج االستطالع تتناقض مع تصريحات الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرز التي قال فيها               
 في إشارة إلى أنهم مع السالم ولـيس        إن اإلسرائيليين ينتهجون نهج رئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين        

  .الحرب
  11/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   إن تكلفة ضرب إيران ستكون أكبر من أن تحتمليقولونخبراء إسرائيليون  .25

، إن التكلفة االقتصادية ألي ضربة )الخميس(قالت شركة استثمار إسرائيلية كبيرة، أمس : القدس ـ لندن 
ة اإليرانية ستكون أعلى من أن يقبلها العالم، ولذلك فمن المـرجح أن يرضـخ               عسكرية للمنشآت النووي  

كـالل  «وقال عامير كاهـانوفيتش، كبيـر االقتـصاديين فـي           . العالم لحصول إيران على سالح نووي     
، إحدى أكبر شركات السمسرة اإلسرائيلية، إن االرتفاع الحاد في أسعار النفط وتكاليف الحرب              »فاينانس

ي سيلحق بالتجارة العالمية ستكون كبيرة للغاية، مما سيثني القوى العالمية عـن اتخـاذ أي                والضرر الذ 
  .عمل جاد

ويتعارض هذا التقييم تماما مع الموقف اإلسرائيلي الرسمي، الذي يرفض تطلعات إيران النووية، ويرى              
رائيل خطرا علـى    وهو ما تعتبره إس   .. أن جميع الخيارات مطروحة لمنع حصولها على السالح النووي        

  .وجودها
 إن التكلفة االقتصادية لمواجهة عسكرية، قد ترد عليها إيران وحلفاؤهـا فـي غـزة             :ويقول كاهانوفيتش 

لألسف يبدو  «: وأضاف. ولبنان بهجمات صاروخية انتقامية، ستكون مرتفعة للغاية حتى بالنسبة إلسرائيل         
إسرائيل، يوم األربعاء، القوى العالمية لمنع إيران       ، ودعت   »أن السيناريو األكثر ترجيحا هو إيران نووية      

من اكتساب أسلحة نووية، بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران عملت فيما يبـدو علـى                  
  .تصميم قنبلة نووية، وربما تكون ما زالت تجري أبحاثا سرية

تخاذ إجـراء، مثـل إغـالق مـضيق         وقال التقرير إن إيران ستضطر، إذا لم تجد أمامها سبيال آخر، ال           
  . دوالرا للبرميل250األمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر النفط فوق .. هرمز

 11/11/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   اختفاء طائرة استطالع إسرائيلية فوق لبنان:اإلسرائيلي" NEWS1"موقع  .26
ـ      " NEWS1"ذكر موقع   : وكاالت -11-10ي، الخمـيس    اإلخباري اإلسرائيلي على موقعـه االلكترون
، أن اختفاء غامض إلحدى طائرات االستطالع اإلسرائيلية من على أجهـزة الـرادار الخاصـة                2011

بالكتيبة الفرنسية التابعة لقوات اليونيفيل العاملة على الحدود مع لبنان، يرفع من سـقف التكهنـات بـأن                 
  . ات االستطالعحزب اهللا استطاع أن يصل إلى طريقة للتشويش االلكتروني على طائر

وأضاف الموقع، أن هناك معلومات حثيثة تدلل على محاوالت حزب اهللا تطوير قدراته في هذا الـصدد،                 
وربما استطاع حزب اهللا استخدام وسائل ناجحة من أجل التشويش على نقل المعلومات من تلك الطائرات                

  . إلى محطات المراقبة األرضية المسيطرة عليها
أنه لم تتوفر معلومات حتى اآلن تدلل على حصول حزب اهللا على وسائل تقنية لتدمير               وأشار الموقع إلى    

مثل هذا النوع من الطائرات، ولكنه وبال شك تدور هناك حرب الكترونية طاحنة من أجل الوصول إلـى          
  . وسائل من شأنها أن تكون حاسمة ومهمة في أية حرب قادمة قد تندلع بين حزب اهللا وإسرائيل
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اللبناني نشر الخميس أن حزب اهللا اللبناني استطاع السيطرة على الطائرة ومـن             " ديلي ستار "وقع  ولكن م 
  .ثم االستيالء عليها، وأن هذه الطائرة لم تتحطم كما كان االعتقاد سائدا

ويبدو أن الجانب اإلسرائيلي أخذ هذه الرواية على محمل الجد، خاصة في ظل المعلومات التـي تؤكـد                  
وجيا إيرانية لدى حزب اهللا اللبناني تمكنها من متابعة هذه الطائرات، وكـذلك القـدرة علـى           وجود تكنول 

التحكم في سير هذه الطائرات والدخول على أنظمتها، والتي قد تسمح إلمكانية سيطرة الحزب على هـذه    
  .الطائرات والقدرة على االستيالء عليها

 10/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  وقصف متقطع باتجاه بلدة الشوكة" ... خط الهدنة"تواصل انتشار قوات االحتالل على : رفح .27
الواقع أقصى " خط الهدنة"واصلت قوات االحتالل انتشارها على طول خط التحديد  :محمد الجمل - رفح

الت الجند شرق محافظة رفح، خالل اليومين الماضيين، بعد أن أبقت على تواجد العديد من الدبابات وناق
  ".صوفاه"المصفحة في المنطقة الممتدة بين معبري كرم أبو سالم و

وترافق انتشار الدبابات مع قيام جنود االحتالل المتمركزين داخل أبراج المراقبة بفتح نيران أسلحتهم 
  .الرشاشة بصورة متقطعة باتجاه بساتين ومنازل قريبة من مطار غزة وبلدة الشوكة

دوا أن الدبابات تقدمت مسافة قصيرة باتجاه الغرب، صباح أمس، ومشطت أراضي وكان شهود عيان أك
وأكد الشهود أن جرافة كانت متواجدة في المكان  .التجاري" صوفاه"زراعية خالية تقع في محيط معبر 

  .هدمت أكشاكا زراعية، وجرفت أسوارا شبكية ونباتات تين شوكي في المنطقة
  11/11/2011، األيام، رام اهللا

  
       األونروا  مدارس مناهجعنتاريخ فلسطين يغيب  .28

يثير غياب مادتي تاريخ وجغرافيا فلسطين عن المناهج التربوية في مدارس : نقوال طعمة -بيروت 
سجاال عن حقها في تغييب المادتين عن األطفال الفلسطينيين، ) األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

  .جيال المتعاقبة في تعميق جهلهم بوطنهموالخوف من انعكاس ذلك على األ
المنظمة تتبع في مدارسها مناهج الدولة المضيفة في جميع "قالت الناطقة باسم األونروا هدى الترك إن و

  ).لبنان وسوريا واألردن وغزة والضفة الغربية(أماكن عملها الخمسة 
لتعليم تاريخ وجغرافيا فلسطين في الوكالة طورت مواد بديلة " أن -في تصريح للجزيرة نت-وأوضحت 

  .، ولم تشأ توضيح أو تفصيل ذلك"مدارسها خالل حصص االجتماعيات
ياسر عزام اتهم األونروا ) حماس(لكن مسؤول مكتب شؤون الالجئين في حركة المقاومة اإلسالمية 

 مادة تتبع األنشطة تعمد تغييب المادة ألنها إذا لم تكن مادة أساسية وتوضع لها عالمات، فإنها تصبح"بـ
. وتابع ما لم تعامل األونروا تاريخ وجغرافيا فلسطين كمادة أساسية فإن الطالب ال يهتم بها ".الالصفية

ويتوافق الفلسطينيون على مخاطر تغييب المادة عن المناهج على أبنائهم مستقبال، ويعتبرون أن 
  .المسؤولية الواقعية تقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم
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ويرى الكاتب حسين لوباني أنه رغم خطورة غياب المادة عن المناهج التعليمية، فإن المسؤولية تقع على 
عاتق الفلسطينيين أنفسهم في تعليم أبنائهم تاريخ وجغرافيا بلدهم، والسعي لدى من يهمه األمر في الدولة 

  .اللبنانية واألونروا للمساعدة في تدريس المادة المتعلقة بفلسطين
  10/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   صيادين وتنفذ توغالً جنوب قطاع غزةثالثةقوات االحتالل تعتقل  .29

اعتقلت قوات من البحرية اإلسرائيلية يوم أمس ثالثة صيادين فلسطينيين خالل : غزة ـ أشرف الهور
ش االحتالل في منطقة وفي اعتداء إسرائيلي آخر توغلت قوات من جي .عملهم قبالة سواحل مدينة غزة

وقال شهود عيان ان عددا من الدبابات والجرافات توغلت  .حدودية تقع إلى الشرق من جنوب قطاع غزة
وأطلقت تلك القوات النار في أرجاء المكان  .شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وشرعت بعمليات تجريف

  .كانللتغطية على عملية التوغل، ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف الس
  11/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   مستوطنون يهود يعتدون على مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية في القدس .30

، على االعتداء على مقبرة مأمن 2011-11-10أقدمت مجموعات من المستوطنين مساء اليوم الخميس 
المتطرفين أقدمت على وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين . اهللا اإلسالمية في القدس المحتلة

وهي " دفع الثمن"كتابة شعارات عنصرية على القبور فيها والجدران المحيطة بها وكان أبرزها عبارة 
السياسة التي يتبعها غالة المتطرفين في الضفة، مبينين أنهم حاولوا نبش عدد من القبور وتحطيم 

عرض فيها المقبرة العتداءات المستوطنين وليست هذه المرة األولى التي تت. شواهدها ثم الذوا بالفرار
  .وسلطات االحتالل حيث تتعرض للتجريف والتخريب دوماً

  10/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  القدسفي  تستنكر اعتداء المستوطنين على مقبرة مأمن اهللا "مؤسسة األقصى" .31
، قيام مستوطنين بشدة، في بيان صدر امس» مؤسسة األقصى للوقف والتراث«استنكرت : القدس

ومتطرفين يهود باالعتداء على مقبرة مأمن اهللا االسالمية التاريخية بالقدس، حيث قاموا بكتابة شعارات 
» دفع الثمن» و« الموت للعرب «  قبراً في المقبرة أبرزها شعارات 15عنصرية ومعادية للعرب على 

 عدد من القبور وتحطيم شواهدها ، وحاول هؤالء نبش«  اسم مستوطنة في الضفة -»جفعات أساف»و
المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية مسؤولية هذا االعتداء، » مؤسسة األقصى«ثم الذوا بالفرار، وحملت 

وطالبت بمالحقة الجناة، ودعت الحاضر االسالمي والعربي والفلسطيني للتحرك العاجل والفوري لوقف 
  .ن االعتداءاتمثل هذه االعتداءات والجرائم، وحماية المقدسات م

  11/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  أكتوبر/  صعدت انتهاكاتها ضد حقوق المقدسيين خالل شهر تشرين األول"إسرائيل": "مركز القدس" .32
أكد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية ان : عمان

  .انتهاكات جديدة لحقوق المقدسيين خالل شهر تشرين األول الماضيالسلطات اإلسرائيلية ارتكبت 
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ووفقا للتقرير، فقد سجل الشهر الماضي ارتكاب جنود إسرائيليين انتهاكات جديدة تتعلق بحق المقدسيين 
 شمال شرق –في الحياة، كان أبرزها إطالق نار من معسكر تدريب مقام على أراضي بلدة عناتا 

  .برصاصة)  سنوات4(إصابة الطفلة أسيل محمود عراعرة  ما تسبب في -القدس
 وحدة استيطانية جديدة موزعة على 300وصادقت بلدية القدس في السابع من الشهر الماضي على بناء 

كما أعلن عن .  مبنى في مستوطنة بسغات زئيف المقامة على أراضي المواطنين في بيت حنينا11
توطنة جفعات همتوس المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا مخطط إلقامة حي استيطاني جديد في مس

  . وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم2610جنوب القدس، يتضمن بناء 
 وحدة استيطانية، وهي تستهدف تطويق بلدة بيت 4000وتشمل خطة البناء االستيطاني المقترحة بناء 

وشهد الشهر الماضي هدم مزيد من منازل .  كليا عن الضفة الغربيةصفافا بحزام استيطاني، وعزلها
بدورها أصدرت بلدية االحتالل في القدس، في  و.المقدسيين، وإرغام مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم

الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أمرا بهدم وإزالة جسر باب المغاربة في غضون شهر، والبدء 
من ناحية أخرى صعدت السلطات اإلسرائيلية من إجراءاتها ضد المؤسسات المقدسية و .ببناء جسر جديد

. خالل الشهر الماضي، حيث نفذت سلسلة من عمليات الدهم واإلغالق لعدد من المؤسسات المقدسية
وتواصلت االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المقدسات وأماكن العبادة، حيث سجلت المزيد من االقتحامات 

وترافقت هذه . المسجد اٌألقصى من قبل متطرفين يهود وإقامتهم طقوسا خاصة في باحاتهلباحات 
االقتحامات مع تشديد اإلجراءات ضد طلبة مساطب العلم ومنعهم من دخول األقصى، واعتقال العديد 

  .وسجل الشهر الماضي مزيدا من حمالت االعتقال، واختطاف أطفال من قبل مستوطنين يهود .منهم
  11/11/2011، ور، عمانالدست

  
   يدعو التخاذ صفقة تحرير األسرى أساساً لتطبيق اتفاق المصالحةمؤتمر التجمع الفلسطيني بألمانيا .33

رغم تخصيص التجمع الفلسطيني في ألمانيا مؤتمره السنوي لالحتفاء بتحرير األسرى الفلسطينيين : برلين
جئين الفلسطينيين داخل العراق وعلى حدوده مع فإن األوضاع اإلنسانية لال, من السجون اإلسرائيلية

  .سوريا وبالمخيمات اللبنانية وفي إيطاليا والسويد، شغلت حيزا هاما من فعاليات هذا المؤتمر
، وتضمن فقرات ثقافية وفنية "فرحة األحرار"وحمل مؤتمر التجمع الفلسطيني بألمانيا هذا العام عنوان 

  .عاء في برلينمختلفة، وأقيم المؤتمر مساء األرب
الشولي التخاذ تحرير األسرى أساسا لتطبيق اتفاق المصالحة ماهر ممثل التجمع الفلسطيني بألمانيا  ودعا

  .الفلسطينية على قاعدة ثوابت الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها عودة الالجئين الفلسطينيين
ادة والمساحة يمثل إجراء ال يستند اللجوء إلى األمم المتحدة للحصول على دولة منقوصة السي"واعتبر أن 

  ".إلى مشروعية شعبية، وال يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويجهز على حق الالجئين في العودة
  10/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الفلسطينيون يفتقدون عرفات في الذكرى السابعة لرحيله .34

ن افتقاده للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عبر الشارع الفلسطني الخميس ع :رام اهللا ـ وليد عوض
 وسط شبه اجماع على ان االنقسام -في الذكرى السابعة لرحليه التي تصادف اليوم الجمعة -عرفات 

 لو كان - او حتى يستمر اذا حصل-الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ما كان ليحصل 
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 في شوارع رام اهللا الخميس اوضح الكثير من وفي جولة للقدس العربي .الراحل على قيد الحياة
ان االنقسام و ،بانه كان أب للجميع'المواطنين الذين سألتهم بمناسبة حلول الذكرى السابعة لرحيل عرفات 

وفق ما ' 'لو كان ابو عمار على قيد الحياة' ما كان ليحدث 2007الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 
اشار المواطن موسى الديرباني الى ان عرفات كان يعرف كيف يحافظ  و.ثيقال المواطن عبد اهللا البرغو

القدس 'وفيما حرص معظم الذين التقتهم ، على شعرة معاوية مع جميع الفصائل والتيارات الفلسطينية
في شوارع رام اهللا وسألتهم عن عرفات على ذكر محاسنه والتغاضي عن سيئاته اال ان اكثر ' العربي

 اجماع في صفوفهم هو استحالة ان يحدث االنقسام الفلسطيني او يستمر لو كان عرفات شيء كان عليه
  .على قيد الحياة

  11/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

   قلق من تغلغل حزب اهللا داخل الجيش اللبناني:مجلة الجيش اإلسرائيلي .35
رت عن قلقها مـن ارتفـاع       ذكرت مجلة الجيش اإلسرائيلي أن قيادة لواء الشمال في جيش االحتالل عب           

  . أعداد الشيعة المؤيدين لحزب اهللا والذين يخدمون في الجيش اللبناني خالل األعوام األخيرة
وأشارت مصادر في جيش االحتالل إلى أن االرتفاع في أعداد الشيعة داخل الجيش اللبناني جـاء فـي                  

نسبة اإلقبال على التجنيد في أوساط      ، حيث تناقصت    2006أعقاب إلغاء قانون التجنيد اإلجباري في عام        
  . المسيحيين وفي المقابل ارتفعت نسبة إقبال الشيعة والسيما في العام الحالي

ووفق تلك المصادر فإن نسبة الضباط في الدرجات العليا في الجـيش كانـت فـي الماضـي لـصالح                    
 بينما يشكلون األغلبيـة فـي      من الدرجات العليا،  % 40المسيحيين، ولكن والشيعة يمثلون اليوم ما نسبته        

  . الدرجة الثانية من الرتب العسكرية
وحسب التقديرات فإن الشيعة الذين يخدمون في الجيش اللبناني هم أولئك المتمركزون بالقرب من الحدود               

  .  بينما يخدم المسيحيون في الوحدات الخاصة التي تعمل وسط لبنان،"إسرائيل"مع 
الل إلى أن الجيش اللبناني مستمر في شراء الوسائل القتاليـة الجديـدة،             ولفتت المصادر في جيش االحت    

  . "إسرائيل"وأقدم على تغيير نشر المدفعية على طول الحدود مع 
وأوضحت المصادر أن الجيش اللبناني يسعى للظهور بأنه هو الذي يحمي لبنان وليس حزب اهللا، وبنـاء                 

  . د من الدورياتعليه هو يقوم بتحصين مواقع على الحدود ويزي
ووفق المصادر فإن الوجه اآلخر لالستعدادات في لبنان يتمثل في اتساع القرى في الجنوب اللبناني باتجاه                

 بشكل ملحوظ منذ حرب لبنان الثانية، وبات يالحظ مبان جديدة على بعد عدة أمتار               "إسرائيل"الحدود مع   
ن الزيادة تعتبر طبيعية فـي عمليـة التوسـع          إ"وقال ضابط رفيع في جيش االحتالل       . من الخط األزرق  

العمراني، ولكن هناك منازل غريبة تقترب منا وهي مبنية بطريقة مريبة، واالعتقاد السائد أن كثير مـن                 
  ".المباني تخدم حزب اهللا

10/11/2011، موقع فلسطين أون الين  
  

   يحيى سكاف تدعو إلى أسر جنود إسرائيليين اللبنانيلجنة األسير .36
لجنة األسير يحيى سكاف، أمس، ذكرى والدته الواحدة والخمسين بلقاء تضامني رمزي أقيم فـي               أحيت  

وأكـدت  .  شمعة تـضامناً معـه     51 الضنية، حيث أضيئت     -منزل العائلة في بلدة بحنين بقضاء المنية        
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ينـه المغلقـة   ال يزال يصر على معاقبته من خالل إبقائه في زناز "اللجنة، في بيان، أن العدو اإلسرائيلي       
قيام أوسع حملة تـضامن مـع قـضيته وجميـع     "، داعية إلى "على المنظمات الدولية والهيئات اإلنسانية   

  ."األسرى، وإلى أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بجميع األسرى المعتقلين
11/11/2011، ، بيروتاألخبار  

  
   إسرائيلي-ي  هجوم عسكري أميركأي على " حديديةقبضات" سترد بـإيران: خامنئي .37

، "إسرائيل"و حذّر، المرشد األعلى في إيران آية اهللا علي خامنئي الواليات المتحدة :أمينحمد أ -طهران 
 والسيما الواليات األعداءعلى ": قال أمسومن القيام بأي عمل عسكري ضد منشآت بالده النووية، 

 بلد، لكنها أي ال تريد التعدي على انيةاإلير األمة أن يعرفوا أنالمتحدة وخدامها، والنظام الصهيوني 
... أمتنا والحرس الثوري والجيش...  تهديدأيوحتى على ) عسكري( عدوان أيسترد بكل قوتها على 

  ."سيردون على الهجمات بصفعات قوية وقبضات حديدية بحيث يتم تدمير المعتدين من الداخل
 عدم االستخفاف بالتهديدات ضد بالده إلىاني من ناحيته، دعا رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريج

. " الرعب وال ينبغي اخذ تهديداتهم بالكثير من الجديةإثارة إلى األعداء يسعون اآلن إن" :لكنه قال
 المنطقة وظروف الدول الغربية، ال تسمح بتنفيذ وأوضاع وقدراتها، إيران إمكانات" أنوأضاف 

  ."التهديدات التي تطلق بصوت عال
  11/11/2011، الكويت، الراي

  
  "إسرائيل" من "أم الرشراش"تعهد بالعمل على استرداد ي والعدالةحزب الحرية : مصر .38

، بالعمل على استرداد منطقة أم الرشراش، )اإلخوان المسلمين ( المصريتعهد حزب الحرية والعدالة
العليا لحزب الحرية والعدالة وقال عضو اللجنة  ."إسرائيل"المعروفة حاليا بإيالت، والواقعة تحت سيطرة 

  ليس لها حدود على البحر األحمر، مؤكداً"إسرائيل"محمود قشطة، إن أم الرشراش أرض مصرية، وان 
هذه القضية سوف تطرح على "وأضاف أن . مجاورة الحدود األردنية المصرية مباشرة في هذه المنطقة
  ."البرلمان المقبل من خالل أعضاء حزب الحرية والعدالة

  11/11/2011السفير، بيروت، 
  

   من امتالك قمر اصطناعي فرنسيممنوعة تركيا ":هآرتس" .39
 أمس من أزمة جديدة بدأت تلوح في أفق العالقات المتوترة أساساً بين اإلسرائيليةحذّرت صحيفة هآرتس 

كيا بقمر  جهود بذلتها تل أبيب في الفترة األخيرة للحؤول دون تزويد ترأعقاب وتركيا، في "إسرائيل"
 القمر الفرنسي المعني، قادر على أنوأضافت . اصطناعي فرنسي يستخدم ألغراض التجسس العسكري

 إلى اإلعراب عن خشيتها من توجيه إسرائيل"التقاط صور بوضوح وجودة عالية جداً، األمر الذي دفع 
 دول معادية مثل إلىلصور ، وتصوير مواقع عسكرية واستراتيجية، وأن تقوم تركيا بنقل هذه اإليهاالقمر 
  ."حماس) حركة( وسوريا وحتى إيران

  11/11/2011األخبار، بيروت، 
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     بسبب وقف التمويل األمريكي برامجهاتعلّق " اليونيسكو" .40
ايرينا بوكوفا  ) اليونيسكو(أعلنت المديرة العامة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة          : )وكاالت(

نفيذ برامج الوكالة حتى نهاية العام بعد قرار الواليات المتحدة وقف مـساهماتها الماليـة               الخميس تعليق ت  
  .على إثر قبول عضوية فلسطين فيها

 مليون دوالر من الصندوق     30ستؤدي، مع استخدام    ”  مليون دوالر  35بتوفير  “وستسمح هذه اإلجراءات    
 مليون دوالر، كما أعلنت بوكوفا في       65ر ب   الجاري، إلى تغطية عجز صندوق المنظمة لهذا العام المقد        

  .جلسة اختتام المؤتمر العام للمنظمة في باريس
ونفى االئتالف الحاكم في ألمانيا عزم الحكومة األلمانية وقف مساهمتها المالية للمنظمة وأبدى اعتزامـه               

  .اإلفراج عن الدفعة الجديدة من نصيب ألمانيا في تمويل المنظمة
كنهاوزر مسؤول الشؤون الخارجية بحزب االتحاد المسيحي الديمقراطي وعضو لجنة          وقال هربرت فران  

في برلين إن طلب وقف المساهمات تم سحبه        ) أ.ب  .د  (، أمس، ل  )بوندستاج(الموازنة بالبرلمان األلماني    
  .بالفعل

 11/11/2011، الخليج، الشارقة
  

    أوباما وساركوزي  للتغطية على فضيحة "إسرائيل" مع بالعالقةواشنطن تتغزل  .41
بعـد  ” إسرائيل“سعى البيت األبيض األربعاء إلى تحاشي حصول أي حادث دبلوماسي مع            : )ب.ف  .ا  (

فضيحة الحوار بين الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وباراك أوباما اللذين تسرب منهما كالم نابٍ بحق               
اعد مستشار ما يسمى األمن القـومي       وقال بن رودس، مس   . بنيامين نتنياهو ” اإلسرائيلي“رئيس الوزراء   

. ”همـا يتحـدثان بـشكل دائـم    . يعمل عن كثب مع رئيس الوزراء نتنياهو    “األمريكي، إن باراك أوباما     
. أعتقد أن الرئيس أوباما أجرى معه الكثير من االجتماعات المغلقة، أكثر من أي زعيم آخـر               “وأضاف  

تجمعهما عالقات وثيقة حـول المـسائل األمنيـة         ” يلإسرائ”وهذا األمر مرتبط بكون الواليات المتحدة و      
وأشار رودس أيضاً إلى أن أوباما أمضى الكثير من الوقت خالل قمة مجموعة العـشرين                .”وحول القيم 

على دفع الموقف األمريكي المعارض لمسعى الفلسطينيين الحصول على اعتراف بدولة لدى الكثير مـن               
  . المنظمات الدولية

  11/11/2011، الخليج، الشارقة
  

  الجاري ستوجه ضربة عسكرية اليران قبل نهاية العام "سرائيلإ": صحف بريطانية .42
عن مصادر ان الرأي العام داخل الحكومة البريطانية هو ان اسـرائيل            ' ديلي ميل 'ذكرت صحيفة   : لندن

  .وبدعم لوجيستي من امريكا' اما عاجال او اجال'ستحاول وقف ايران 
زا في الخارجية البريطانية اعلن ان وزراء الحكومة قد ابلغوا ان عليهم توقع عملية              وقالت ان مصدرا بار   

  .عسكرية في وقت قريب وربما قبل احتفاالت اعياد الميالد نهاية العام الميالدي الحالي
ويقول مسؤولون ان باراك اوباما سيجبر على دعم الخطوة االسرائيلية واال فانه سيخسر دعـم اللـوبي                 

واضافت الصحيفة ان مصادر    . 2012 الذي يحتاجه من اجل تأمين والية ثانية في انتخابات عام            اليهودي
اكدت قيام وزارة الدفاع البريطانية قامت بوضع خطط طارئة في حالة قررت الحكومة دعـم الخطـوة                 

  .االسرائيلية لكن المسؤولين استبعدوا تدخال بريطانيا مباشرا
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عن مسؤولين في الخارجية وعسكريين توقعهم هجوما اسرائيليا        ' اندبندنت'وفي نفس االتجاه نقلت صحيفة      
في غضون اشهر فيما قال مسؤول عسكري بريطاني ان على اسرائيل القيام بتوجيه هذه الضربة باسرع                
ما يمكن الن التأخر سوف يجعل ذلك اكثر صعوبة بسبب االحوال المناخية فـي الـشتاء فـي الـشرق                    

 انه اذا تم اتخاذ القرار في اسرائيل فانه سيكون سياسيا وليس عسكريا الن العديد               واضاف قائال . االوسط
من القادة العسكريين في الجيش االسرائيلي الذين التقيت بهم لديهم شكوك حول امكانية القيام بهذا الهجوم                

  .'ومدى نجاعته
  11/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  داً والكرة في الملعب الفلسطيني في شأن التصويت أمام مجلس االمن مجد"عضوية فلسطين" .43

قال ديبلوماسيون في مجلس االمن ان قرار البت بإحالة الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في              : نيويورك
بعدما أقرت رئاسة لجنة دراسـة      » الى القيادة الفلسطينية  «األمم المتحدة على التصويت في المجلس يعود        

أن اللجنة لم تكن قادرة على التوصل الى إجماع بإصـدار توصـية الـى           «من  االعتمادات في مجلس األ   
  .بإحالة الطلب الفلسطيني على التصويت» مجلس األمن

النقاشات التقنية أخذت وقتها الكافي خالل جلسات لجنـة دراسـة           «وأوضحت مصادر مجلس األمن أن      
سـتعيد  «، وهذا يعني أن اللجنة      »ينياالعتمادات، وخلصت الى أن المجلس منقسم في شأن الطلب الفلسط         

وأضـافت  . »المسألة الى مجلس األمن، أي الى الهيئة السياسية، بعدما فشلت اللجنة التقنية في البت فيها              
يعود الى الفلسطينيين اآلن أن يقرروا إما الطلب الى لبنان طرح مـشروع قـرار علـى                 «المصادر أنه   

  .لسطيني بالعضوية الكاملةللتصويت على الطلب الف» مجلس األمن أم ال
 9الخطوة التالية يحددها الفلسطينيون أنفسهم رغم أنهم يعلمون عدم وجود أكثرية األصوات الـ              «: وقالت

الواليـات  «وبحسب المصادر، فـإن     . في طلب العضوية الكاملة   » المطلوبة في مجلس األمن الى جانبهم     
ى التصويت، لكن تصويتها بال لن يكون بمثابة        المتحدة ستصوت ضد الطلب الفلسطيني فيما لو طرح عل        

  .»9فيتو ألن مشروع القرار سيسقط إجرائياً بسبب عدم توافر أكثرية األصوات الـ 
وتسلم لجنة دراسة االعتمادات التقرير الى مجلس األمن اليوم في جلسة قال رئيس مجلس األمن الـسفير                 

وتوقـع  . »ستعقد صباح الجمعة وستكون مغلقة« إنها   »الحياة«البرتغالي خوسيه فيليبه موايس كابرال لـ       
القتراح تعـديالت،   « ساعة   24كابرال اعتماد التقرير كما هو بعدما كان منح أعضاء مجلس األمن مهلة             

وقال إن المهلة المعروفة اصطالحاً في مجلـس األمـن بــ            . حتى بعد ظهر أمس   » وهو ما لم يحصل   
، لكن أياً من أعضاء المجلس لـم يقتـرح أي           )الخميس(وم  الى بعد ظهر الي   «، مددت   »إجراء الصمت «

إجراء الصمت حتى بعد    «وقالت مصادر مجلس األمن إن لبنان كان العضو الذي طلب تمديد            . »تعديالت
ويتطلب تبني مـشروع التقريـر      . »الظهر ألنه لم يكن جاهزاً صباح أمس للموافقة على مشروع التقرير          

  .ال تبنيه سيحال اليوم ليكون وثيقة رسمية من وثائق األمم المتحدةإجماع أعضاء مجلس األمن، وفي ح
وقالت مصادر مجلس األمن إن أمام الفلسطينيين خيارات، منها اللجوء الى الجمعية العامة للحصول على               

وأشارت الى أن الرئيس محمود عباس سـيلتقي لجنـة          . صفة دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة       
وقد يتخذ قراره في شأن الخطوة المقبلة في األمم المتحـدة بعـد هـذا               «ية األربعاء المقبل    المتابعة العرب 

  .»االجتماع
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وعما إذا كان خيار الدولة المراقبة مضموناً للفلسطينيين ليحصلوا على االعتـراف بهـم كدولـة، قـال                  
لتصويت لصالح قرار   سننظر الى األمر كسلة متكاملة، وال يمكننا ا       «: ديبلوماسي غربي في مجلس األمن    

  .»في الجمعية العامة يعطيهم صفة الدولة المراقبة إذا كان القرار يضر بالعودة الى المفاوضات
  11/11/2011، الحياة، لندن

  
  فلسطين شرط أساسي للسالماالعتراف ب.. لن أخذل الفلسطينيين: وزير خارجية الدنمارك .44

يلي سوندال، في مقالة لـه نـشرت فـي صـحيفة            أكد وزير الخارجية الدنماركي، ف    :  وفا –كوبنهاغن  
الدنماركية اليوم الخميس، أنه لن يخذل الفلسطينيين، وبأنه يعمل منذ اليوم األول الستالمه مهام              ' بوليتيكن'

  .عمله على االعتراف بالدولة الفلسطينية
بهذا الشان، لكننـا    ربما تختلف التقييمات    'وبرر سوندال امتناع الدنمارك عن التصويت في اليونسكو بأنه          

كنا نريد أن يدخل الفلسطينيون من الباب األمامي وليس الخلفي وكانت لدينا خشية من أن التصويت فـي                  
  .'اليونسكو على قبول عضوية فلسطين قد يضرهم أكثر مما ينفعهم

م دائم  واضاف سوندال في مقالته بأن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة هو شرط اساسي لسال             
  .ومستقر وهويصب ايضا في مصلحة اسرائيل

وأكد ان الدنمارك تعتبر أن فلسطين يجب ان تكون على قدم المساواة مع المجتمع الدولي عـضوا فـي                   
  .األمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية األخرى

  10/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   لمواجهة إيران بمفردها والدول الغربية تدعمها ضطرت لن "إسرائيل": بريطانيا .45
إن بريطانيا وسائر الدول الغربية تقـف       " السفير البريطاني في تل أبيب، ماثيو غولد،         قال: القدس المحتلة 

إلى جانب إسرائيل في أزمة الملف النووي اإليراني، وهي تشاطر إسرائيل همومها وقلقها بصورة كاملة،               
  .، على حد قوله"ل أن تعلم علم اليقين أنها لن تضطر إلى مواجهة هذه األزمة لوحدهاويتعين على إسرائي

  10/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  استقالة مستشار اوباما للشرق االوسط دنيس روس .46
اعلن دنيس روس احد المستشارين الرئيسيين لدى الرئيس االمريكي باراك اوبامـا            : ـ ا ف ب    واشنطن

وكان روس المفاوض االمريكي المخضرم وعـد زوجتـه          .وسط وايران عن استقالته الخميس    للشرق اال 
باال تتجاوز مدة خدمته في ادارة اوباما اكثر من عامين، فيما استمرت ثالث سنوات، على ما اعلن فـي                   

  .بيان
  11/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   وإطالق انتفاضةالفلسطينيةحل السلطة  .47

  منير شفيق
ف، من مجلس األمن قبول دولة فلـسطين التـي          .ت.قيادة م -ال بد من معارضة طلب سلطة رام اهللا       كان  

  .، عضواً في هيئة األمم المتحدة1967 أو ما سمي حدود 1948حددت بخطوط الهدنة للعام 
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انياً  يقدم اعترافاً مج   1967فتحديد حدود دولة فلسطين بحدود      . وذلك من خالل االستناد إلى موقف مبدئي      
ـ           وهـو  . مـن فلـسطين   % 78بحدود دولة الكيان الصهيوني في تلك الحدود أي االعتراف باغتصابه ل

يضعف، أيضاً، وإلى حد بعيد جداً، حق عودة الالجئين إلى الديار الفلسطينية التي هجـروا منهـا فـي                   
  .1967وذلك باالدعاء أن دولة الفلسطينيين في حدود . 1948

، وكان مجلـس األمـن قبـل        "اسرائيل" يئة األمم المتحدة حددت اعترافها بدولة       كانت الجمعية العامة له   
مع االشتراط بإعادة الذين هجروا     . 1947 لعام   181عضوية تلك الدولة ضمن الحدود المحددة في قرار         

 األمر الذي يجعل طلب عـضوية       1948من قراهم ومدنهم وبيوتهم نتيجة حرب اغتصاب فلسطين العام          
 بمثابة تقديم تنازل مجاني من هيئة األمم من خـالل االعتـراف بحـدود               1967ين في حدود    دولة فلسط 

، وألنه يخـالف    1947 لها العام    181من أرض فلسطين عما أعطاه قرار       % 24للكيان الصهيوني تزيد    
ان ميثاق هيئة األمم الذي ال يعطي الجمعية العامة أو مجلس األمن الحق بتقسيم أراضي أي بلد من البلـد                  

  .أو تقرير مصيرها على الضد من إرادة شعبها
على أن النتيجة التي أفشلت الطلب المذكور في مجلس األمن، حين لـم تـستطع قيـادة سـلطة رام اهللا                     

ف تأمين تسعة أصوات، قدمت نصراً مجانياً لنتنياهو وأوباما اللذين عارضا التقـدم بمثـل ذلـك                 .ت.وم
  .الطلب

يتركز على حصر موضـوع     " دولة فلسطين "اهو وأوباما لمعارضة طلب عضوية      كان الدافع من قبل نتني    
وهو ما قبلت بـه     .  لضمها   1967وذلك النتزاع المزيد من األرض المحتلة في        . الدولة في المفاوضات  

وهي اآلن تهرب إلى مجلس األمن بدالً من االعتراف بفشل          . قيادة سلطة رام اهللا وتفاوضت على أساسه      
ومن ثم لم تكن معارضة الطلب من قبل نتنياهو وأوباما ألسباب تتعلق            . الرهان على أميركا  المفاوضات و 

وهو الذي حصل من خالل التقـدم       . فمحتواه قدم تنازالً جديداً معلناً السرائيل       . بالطلب من حيث محتواه   
 مصراً على العودة    بالطلب فلماذا ال يطالب نتنياهو بالمزيد وكيف له أن يرضى به ما دام محمود عباس              

للمفاوضات وسالم فياض يتمادى بقمع أي تحرك شعبي باتجاه االنتفاضة أو الصدام بحواجز االحتالل أو               
  .المستوطنين

وبهذا يكون التقدم بذلك الطلب شكل فضيحة تكتيكية سياسية ولم يقتصر على فضيحته المبدئية وتفريطـه                
  .لى البحربحق الشعب الفلسطيني بكل فلسطين من النهر إ

تتمثل الفضيحة التكتيكية السياسية بعدم التحقق مسبقاً من عدد األصوات التـي سـينالها الطلـب عنـد                  
التصويت وهو أمر بدهي ال يجوز الحطأ فيه ألن ضمان األصوات التي سينالها يمكن أن يحدد سلفاً، وال                  

ت التسعة التي يحتاجها الطلـب،      يترك األمر للمجهول ألن الذي حدث عندما لم يستطيعوا تأمين األصوا          
  .كان التبرع بنصر تكتيكي سياسي لكل من نتنياهو وأوباما

كثيرون ممن أيدوا تقديم الطلب اعتبروه خطوة تحدّ ألميركا إذ سيجبرها علـى اسـتخدام الفيتـو ممـا                   
لعام العـالمي   سيحرجها ويزيد من فضيحتها الداعمة إلسرائيل ضد المواقف الفلسطينية والعربية والرأي ا           

  .األمر الذي جعلهم يغضون النظر عن التنازل المبدئي الذي تضمنه الطلب، مقابل إحراج أميركا
ولكن حتى هذا االعتبار تهاوى بسبب اإلدارة الفاشلة لمن تقدموا بهذا الطلب فلم يتحقق إحراج ألميركـا                 

تصويت ووضع على رف مجلـس      وال عزلة لحكومة نتنياهو حين انفجر الطلب على قاعدته حتى قبل ال           
األمن ليأكله التراب إلى جانب القرارات التي صدرت عن مجلس األمن وهيئة األمم من دون أن تكون قد                 

  .فشلت حتى في نيل األصوات الضرورية لصدوره
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ومرة أخرى بدالً من أن يعترف محمود عباس بهذا الفشل الفاضح كما لـم يعتـرف مـن قبـل بفـشل                      
 تبناها في رهن القضية الفلسطينية للتسوية والمفاوضات، ووضعها تحت رحمة أميركا،            اإلستراتيجية التي 

وقد ظن أن التنسيق األمني الذي استهدف حماية قوات اإلجتالل والمستوطنات والمستوطنين من خـالل               
  .أجهزة األمن التي أنشأها دايتون سوف يقنع الكيان الصهيوني بالتفاهم معه

  .مع قوات االحتالل" التنسيق األمني"ة تأملوا جيداً في عبار
هل يجوز أن يبقى الوضع الفلسطيني على حاله بعد التجربة الطويلة مع اتفاق أوسلو وتداعياته               : والسؤال

سالم فياض في اتفاق التنـسيق األمنـي واالرتهـان للتـسوية            -واألخطر مع استراتيجية محمود عباس    
قابل تنازالت أساسية عن الحق الفلسطيني بكـل فلـسطين          والمفاوضات وصوالً لدويلة فلسطينية مسخ م     

  ؟)1968ف .ت.ميثاق م(وعن حق العودة وعن استراتيجية الكفاح المسلح لتحرير فلسطين 
يجب أن يستقيل محمود عباس، ويحّل السلطة، فيترك فصائل المقاومة لتتحد من جديـد              : الجواب ببساطة 

  .ستمساك بكل الثوابت والحقوقعلى أساس برنامج المقاومة واالنتفاضة واال
  11/11/2011، الدستور، عمان

  
   إسرائيليةاستخالصات .48

  أسعد عبد الرحمن. د
هل تمتلك دولة الكيان الصهيوني ما يكفي من        : من األسئلة المطروحة عند عدد من المفكرين اإلسرائيليين       

ا سمة الدولة الدائمـة؟ بمعنـى       مقومات البقاء واالستمرار؟ وهل تحمل في داخلها نواة الثبات الذي يهبه          
هل دولة الكيان الصهيوني دولة حقيقية أم مصطنعة على قاعدة أن ما يميز أصالة الدول هو وجود                 : آخر

شعب تنبت على أرضه الدولة بشكل طبيعي، متمسك باألرض وال يفكر بالخروج منها مهمـا تعاظمـت                 
  أكان ديموقراطياً أو ديكتاتورياً؟المشاكل والمصائب علىه، حتى وإن تغير نظام الحكم سواء 

ومن المؤكد أن عدداً متزايداً من أهل الرأي في الكيان الصهيوني يدركون حقيقة أن ذلك الكيـان، فـي                   
وحتى المستقدمون من يهود العالم، ومنذ بدايات القـرن         . األصل، دولة بال شعب، وال أصالة، وال جذور       

 في صناعة دولة حقيقية، وذلك      -روحات إسرائيلية وصهيونية  وفقاً لط –الماضي، لم ينجحوا إلى حد اآلن       
  .لتعدد ثقافاتهم واختالف جذورهم القومية ومنابتهم اللغوية

، المختص بالقانون الـدولي، مـن أشـهر الكتـاب           "فرانكلين الم "ويعتبر المحامي إلىهودي األميركي     
على ذلك بحقيقة التقارير    " الم"وقد دلل   . والناشطين الذين تنبؤوا في كتاباتهم العديدة بقرب زوال إسرائيل        

الرسمية اإلسرائيلية التي بينت أن أكثر من نصف إلىهود المقيمين على أرض فلسطين يودون مغـادرة                
. إسرائيل في السنوات القليلة القادمة، خاصة إذا استمرت األوضاع السياسية واالجتماعية علـى حالهـا              

هناك نسبة كبيرة من المستعمرين الصهاينة في فلسطين التاريخية         : "قائالً" الم"وبشأن هذه الظاهرة، يؤكد     
وفي نفس الوقت، هناك مجموعة كبيـرة       . هم اآلن على أهبة االستعداد الستعمال حقهم الطبيعي للمغادرة        

من الفلسطينيين أصحاب األصول التاريخية في البالد أصبحوا ضحية التمييز العنصري، وهم أيضاً اآلن              
إن الحلم الصهيوني الذي قام في القـرن التاسـع          : "ويضيف". االستعداد الستعمال حق العودة   على أهبة   

عشر من أجل استعمار فلسطين كي تكون ملجًأ آمناً ليهود أوروبا، أصبح حلماًِ فاشالً في القرن الحـادي                  
األكثريـة مـن    فقد أصبحت دول أوروبا والواليات المتحدة األميركية الملجأ اآلمن في نظر            . والعشرين

وفي هذا الـسياق،    ". المحتلين إلىهود لألراضي الفلسطينية، والذين باتوا يودون الهجرة منها إلى الغرب          
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قبل وقت قـصير مـن      " هآرتس"، في مقال نشرته صحيفة      "جدعون ليفي "يقول أيضاً الكاتب اإلسرائيلي     
ار من أوروبا، فإنه يوجد اآلن بيننا       إذا كان آباؤنا حلموا بالحصول على جواز سفر إسرائيلي للفر         : "اآلن

  ". كثيرون ممن يحلمون بالحصول على جواز سفر ثان يفرون به إلى أوروبا
وضمن الدراسات المتكاثرة التي أعدتها معاهد ومؤسسات يهودية، وأخرى أميركية، بهذا الشأن، أكـدت              

ـ   وهـي اللـوبي إلىهـودي      –) كإيبـا " (لجنة العالقات العامة األميركية اإلسـرائيلية     "دراسة مشتركة ل
" صندوق الجإلىة إلىهودي الـوطني    " بالتعاون مع    -الصهيوني المتطرف واألبرز في الواليات المتحدة     

إذا استمرت الحالة السياسية واالجتماعية في إسرائيل على حالها، فإن          "في ألمانيا، أكدت هذه الدراسة أنه       
مركز مناحيم  "وبالمقابل، أوضح   ". ام لمغادرة إسرائيل  أكثر من نصف إلىهود اإلسرائيليين على استعداد ت       

 في المئة من اإلسرائيليين تقـدموا أو ينـوون          70أكثر من   "في دراسة حديثة أصدرها، أن      " بيغن للتراث 
كما ". التقدم بطلبات إلى سفارات أجنبية في تل أبيب بهدف الحصول على جنسية أخرى وجواز سفر ثان               

 ألـف   100أكثـر مـن     "اإلسرائيلية، في دراسة أعدوها مـؤخراً أن        "  إيالن بار"أكد باحثون في جامعة     
 يتقدمون سنوياً للحصول على مثل ذلك الجواز، وأكثـر          7000إسرائيلي يملكون جواز سفر ألمانياً، وأن       

من نصف مليون إسرائيلي لديهم جواز سفر أميركي، وربع مليون ينتظرون جوازات سفرهم األميركيـة               
  ".طلبات الحصول على الجنسية األميركية في تل أبيببعد أن قدموا 

: ، يعلق سـاخراً بـالقول     "بار إيالن "، األستاذ في جامعة     "جوناثان رينهولد "ومن جهته، فإن البروفيسور     
إلىهود سيكونون أكثر أمانا في طهران من عسقالن في هذه األيام، إلى أن تبدأ إسرائيل وأميركا بإلقـاء            "

  !"القنابل على طهران
ثالثة أجيال إسرائيلية بالفعل لم تملك إلى اآلن جذوراً عميقة فـي            "نجده يستخلص أن    " الم"وبالعودة إلى   

أما التوتر النفسي الذي أقنع اإلسرائيليين      ". األرض، وما زالت فكرة الهجرة من الهجرة تراود خواطرها        
 الـسفر األميركـي أو   بضرورة الحصول على جواز سفر ثان فمرده أسباب عديـدة، منهـا أن جـواز            

، حـسب   "الربيع العربـي  "فأوالً،  ". وثيقة تأمين لمواجهة األيام العاصفة المرئية في األفق       "األوروبي هو   
مسألة "ويرى هؤالء أنها    ". مؤيدي وحماة إسرائيل في الشرق األوسط     "محللين إسرائيليين، قد يقضي على      

فمـا رآه   . غزاة المحتلـين لفلـسطين العربيـة      وقت فقط حتى يكون الربيع العربي حربة النضال ضد ال         
اإلسرائيليون ويرونه في ميدان التحرير والميادين العربية األخرى يقنع بأن المقاومة الفلسطينية والعربية             

وثانياً، كما يضيف المحللون    ". لن يقف في وجهه سالح مهما كانت حداثته       ) تسونامي سلمي (ستتحول إلى   
حرب أهلية قد يشعلها أو يتسبب بها المـستوطنون المتطرفـون           "اً متنامياً من    اإلسرائيليون، فإن ثمة خوف   

تحول إسرائيل إلـى دولـة فاشـية    "، فضالً عن أن "الذين ينهبون األرض الفلسطينية ويعيثون فيها فساداً 
أضعف من أنصارها في المجتمع الدولي، بل وسبب الذعر واالشمئزاز في نفوس كثير من يهود العـالم                 

، بحسب بيـان    )"القيم واألخالق إلىهودية العلىا   (الدولة التي أبادت    ...  باتوا يتبرؤون من إسرائيل    الذين
كذلك، فإنه، ومن األسباب األخـرى      ". إلىهود المحافظون المتحدون ضد الصهيونية    "صادر عن جماعة    

 ما جاء في    التي تدخل ضمن مخاوف اإلسرائيليين على مستقبلهم وسعيهم للحصول على جواز سفر ثان،            
) البالد(عدم الثقة بالقيادات اإلسرائيلية الفاسدة في معظمها والتي تقود          : "البيان الصادر عن هذه الجماعة    

  ".، بعد أن جعلت من إسرائيل الدولة األكثر كراهية في العالم)محرقة ثانية(عبر سياستها العنصرية إلى 
 مـا جعـل     -اً لعدد متنام من الكتاب اإلسرائيليين     وفق– عاماً على وجود الدولة الصهيونية هناك        63بعد  

دولتهم ومن زوال كيانهم، علماً بأن المفكـر المـصري الراحـل            " شيخوخة"اإلسرائيليين يتخوفون من    
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فـي أعقـاب نـشره      –الدكتور عبد الوهاب المسيري قد سبق المفكرين اإلسرائيليين بسنوات حين حدد            
: وهذه العالمات هـي   . للكيان الصهيوني " وشيك"لى زوال    عشر عالمات تؤشر ع    -لموسوعته الشهيرة ة  

تآكل المنظومة المجتمعية للدولة العبرية، والفشل في تغيير السياسات الحاكمة، وزيادة عـدد النـازحين               "
لخارج إسرائيل، وانهيار نظرية اإلجماع الوطني، وفشل تحديد ماهية الدولة إلىهودية، باإلضـافة إلـى               

قبل، والعزوف عن الحياة العسكرية، وعدم القضاء على السكان األصليين، وتحول           عدم إلىقين من المست   
  ".إسرائيل إلى عبء على االستراتيجية األميركية، نهايةً باستمرار المقاومة الفلسطينية

  11/11/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  ونسكوي فلسطين في إلدولة انتصار ىمعن .49
  محمد جمعة

ونسكو لن تعيد من الناحية العملية الحقوق ألصـحابها         يضوية فلسطين في إل    القول بأن ع   ىالذين ذهبوا إل  
 فاتهم أن عضوية فلسطين في إلىونسكو كانـت          , ألن إستعادة تلك الحقوق تحتاج إلى استراتيجية متكاملة       

   .  الهوية الثقافية لشعب فلسطينىمطلوبة لذاتها من أجل الحفاظ عل
حيث تؤسس إسرائيل وجودها على حساب نفي الهوية        , سرائيليففي ظل صراع كالصراع الفلسطيني اإل     

يصبح الحفاظ على تلك الهوية والثقافة هـدفا ومهمـة          , والثقافة الوطنية والعربية واإلسالمية في فلسطين     
ألن . خاصة عندما ال تتمكن الحركة الوطنية الفلسطينية حتي اآلن من إنجاز مشروع الدولة            , استراتيجية

ث تعتبر شهادة تاريخية على عالقة الشعب باألرض وضمانة لألجيال القادمـة لمواصـلة              الهوية والترا 
  .النضال من أجل استعادة الحقوق المسلوبة

حيـث تفيـد    , وتتأكد صدقية ما سبق ومدي أهميته في ضوء تطورات األحداث في األراضي المحتلـة             
و لوبي اإلستيطان قـد طبعتـا       , رائيلمعطيات العامين الماضيين بأن كال من قوي إلىمين الديني في إس          

.  االسرائيلي بطابع توراتي يستدعي ردود فعل فلسطينية وعربية من طبيعة مختلفة           -الصراع الفلسطيني 
والشاهد على ذلك حملة تغيير أسماء المعالم واألحياء والطرقـات التـي أطلقتهـا سـلطات اإلحـتالل                  

ي جنوب وشمال البلدة القديمة حيث منـاطق بـاب           والتي تركزت باألساس ف    2009اإلسرائيلي في العام  
كذلك الئحة التراث إلىهودي التي أعلنتها حكومة نتنياهو في فبراير          . الخليل ووادي حلوة ووادي الجوز    

 موقعا دينيا وتراثيا بينها مساجد ومواقع إسـالمية مثـل المـسجد             150وضمت نحو , من العام الماضي  
, وبلدة سـلوان وتـالل القـدس   , وأسوار البلدة القديمة, في بيت لحم ومسجد بالل   , اإلبراهيمي في الخليل  

.... ومغارة التوأمين غـرب القـدس     , وجبلي عيبال وجرزيم في نابلس ومرج ابن عامر شمال فلسطين         
فضال . وغيرها من المعالم التي تسعي إسرائيل إلى إعادة تقديمها للعالم من خالل رواية يهودية مصطنعة              

 اإلسالمية والمسيحية بمجموعة مـن الكـنس إلىهوديـة والمـدارس التلموديـة              عن حصار المقدسات  
وآخرها إقامة معبد الخراب الذي يعتبره إلىهود مؤشرا على قرب بنـاء معبـد              , والجمعيات االستيطانية 

واألخطر ما تقوم به شركات سياحية عالمية مرتبطة بإسرائيل من          . الهيكل على أنقاض المسجد األقصي    
ومثال علـى ذلـك مـا حـدث فـي           . د قبة الصخرة في إعالناتها كموقع تراثي إسرائيلي       توظيف مسج 

 حيث شهدت وسائل اإلعالم الصينية حملة إسرائيلية كبري احتلت فيها صورة لمسجد قبـة               2009ديسمبر
الصخرة مساحات واسعة على صفحات الصحف الصينية والعديد من المواقع اإللكترونية لبعض وسـائل              

األمـر الـذي يعكـس      , في إعالن مدفوع األجر بهدف تشجيع السياحة إلى إسـرائيل         , رسميةاإلعالم ال 
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بغية تـرويج الروايـة     , محاوالت تزوير التاريخ وخلق وقائع جغرافية جديدة في ذهن المواطن الصيني          
ـ         , األسطورية الصهيونية المتعلقة بالقدس العربية اإلسالمية      ذه بهدف قلب الحقائق وإقناع العـالم بـأن ه

  .القدس إنما هي قدس يهودية
هذه المعطيات وغيرها تؤكد خطأ التقليل من أهمية ما حدث في يوم الحـادي والثالثـين مـن الـشهر                    

حيث صوتت الدول األعضاء في منظمة إلىونسكو لصالح منح دولة فلسطين العضوية الكاملة             , الماضي
ي صوتت ضد انضمام فلسطين لمنظمـة        دولة أخر  14 من األعضاء لصالح القرار في مقابل      107بأغلبية

السيما وأن التصويت االوروبي في معركة إلىونـسكو        .  دولة عن التصويت   52فيما امتنعت , إلىونسكو
ـ     . شكل مفاجأة كبيرة لألمريكيين والفلسطينيين على السواء        فـي   27إذ أخفقت دول اإلتحاد األوروبي ال

فع األلمان والهولنديون بشراسة عن موقـف يـدعو   وبينما دا. توحيد صفوفها واالتفاق على موقف موحد    
. طالب الفرنسيون في البداية بموقف وسطي يقضي باالمتناع عن التصويت         , إلى التصويت ضد فلسطين   

ومعهم اسـبانيا   , قرر الفرنسيون التصويت بنعم   , وعندما فشلت محاوالت التقريب بين أطراف المجموعة      
في الدفاع عن حق    ) مالطا( كما برز مندوب الدولة األوروبية األصغر     . والنمسا وسلوفينيا وفنلندا وإيرلندا   

وأي نتائج سلبية   .... ونسكو األخالقي والثقافي يحتم اإلعتراف بالحقوق الفلسطينية      يدور إل : فلسطين قائال 
ولعلـه  . قد تترتب على إلىونسكو نتيجة التصويت سيتحمل مسئوليتها اآلخرون وليس من أيد فلـسطين             

ـ              بذلك يقصد   80 التهديد بحرمان ميزانية المنظمة الدولية من المساهمة األمريكية السنوية التي تقـدر بـ
وفي السياق ذاته اسـتطاعت مجموعـة الـدول          .من الميزانية السنوية لليونسكو   % 22أي, مليون دوالر 

ـ   صـوتا فـي خدمـة الهـدف         70 ومعها اإلتحاد اإلفريقي أن تحشد كتلة ال تقل عـن          54اإلسالمية ال
أما الواليات المتحدة األمريكية فقد نجحت تهديداتها في إخراج الجابون من صف المؤيـدين              . لفلسطينيا

وكان ملفتا أن تمتنع البوسنة والهرسك عن التصويت تجنبا لتوتر دبلوماسي           . إلى الممتنعين عن التصويت   
  .فيما أيد الصرب الحق الفلسطيني نكاية في واشنطن, مع الواليات المتحدة

ونسكو يثير التساؤل بشأن المـسئولية الفلـسطينية عـن          ين ناحية أخري فإن هذا النجاح في معركة إل        وم
وفي هذا السياق يبدو من غير المستساغ عدم وجود قانون فلـسطيني            . حماية الهوية والتراث الفلسطيني   

بـل  . نية عاما على نـشأة الـسلطة الفلـسطي        17لحماية التراث الوطني حتي اآلن رغم مرور أكثر من        
وتحديدا منذ منتـصف    , والمفارقة أن التنقيبات األثرية الصهيونية في فلسطين بدأت قبل قيام الدولة ذاتها           

الذين كانوا يبحثون عـن آثـار       ) باحثو الكتاب المقدس  ( هميالقرن التاسع عشر على يد ما كان يطلق عل        
ائـرة اآلثـار والتـراث الثقـافي        في حين تأخر تأسيس د    . المواقع التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس      

والمعني الكامن وراء تلك الحقائق أن      .  سنوات من نشأة السلطة    8أي إلى بعد  , 2002الفلسطيني حتي العام  
النخب السياسية الفلسطينية التي كان يفترض أن تولي أهمية أكبر للثقافة الوطنية وللتراث ولآلثار نظـرا                

ومحاولة , منذ تأسيس السلطة الوطنية بالصراع على تلك السلطة       انشغلت  , لطبيعة التهديد الذي تتعرض له    
وفي خضم هذا االنهماك تراجع اهتمام تلك النخب بالحفاظ         . ومية المعيشية للمواطنين  يتلبية االحتياجات إل  

غير مدركة بأنه ليس بالسياسة وحدها تحيا الشعوب وتحافظ علـى   , على التراث والهوية والثقافة الوطنية    
( والشاهد أن ميزانية وزارة الثقافة الفلسطينية هي األقل بين الوزارات األخري حيث ال تتجاوز             . وجودها

ثالثة ونصف مليون دوالر تذهب     ) وفقا لتصريحات وزير الثقافة الفلسطيني السابق دكتور إبراهيم أبراش        
,  ألف دوالر  160اوزوما يتبقي بعد ذلك ال يتج     . غالبيتها إلى رواتب الموظفين ومكاتب ومقرات الوزارة      

  !!وهذا المبلغ أقل مما تنفقه جمعية أهلية على أنشطتها
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ونسكو التي كللت بنجاح الجهود العربية والفلسطينية جاءت قبل أحد عشر           يبقي أن نشير إلى أن معركة إل      
وهذا سيشكل بحد ذاتـه     , يوما فقط من الموعد المتوقع للتصويت على عضوية فلسطين في مجلس األمن           

بعد أن نجحت في اإلختبار بشأن      , إلختبار اإلرادة الدولية تجاه الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني       فرصة  
وهذا في الحاصل األخير يوفر فرصة أخري للباحثين للوقوف على طبيعة           . الحقوق الثقافية لذات الشعب   

  .ونمط التأييد الدولي بين الحالتين
  11/1/2011، األهرام، القاهرة

  
   تجاه إيرانالحسمسنة .. 2012 .50

  آري شبيط
فقد زعم رئيس الحكومة ووزير     . الجدل الكبير في المؤسسة اإلسرائيلية سنين طويلة كان جدالً في الزمن          

السابق أنه يوجد زمن فـي مواجهـة        " الموساد"وزعم رئيس   . الدفاع أنه ال يوجد زمن في مواجهة إيران       
ة وتبرهن على أنه ال يوجد زمن حقاً، وال تزال المفاجآت           واآلن تأتي الوكالة الدولية للطاقة الذري     . إيران
لكن صورة الوضع اآلن    . وكما حدثت معجزات في الماضي، قد تقع معجزات في المستقبل أيضا          . ممكنة

 وال  2018لن تكـون    . هي أن بنيامين نتنياهو وايهود باراك كانا على حق، أما مئير دغان فأخطأ وأضل             
فإسرائيل أخذت تقترب من مفترق القنبلة أو القنبلـة         .  سنة الحسم  2012 سنتي الحسم بل ستكون      2015
  .ذاتها

فقد فـضلت   . أدركت ولم تدرك  . أدركت إسرائيل في مطلع سني األلفين أنها تجابه مشكلة إيرانية صعبة          
" حـزب اهللا  "حكومات إسرائيل والجمهور اإلسرائيلي أيضا أن يـشغلوا أنفـسهم بـسورية وفلـسطين و              

وفضلنا جميعا أال نعلم    . والسياسة الضئيلة الشأن والشره الكبير    . رى تفضيل العقيدة القديمة   وج". حماس"و
لكن المؤسسة اإلستراتيجية لم تكن قادرة على تجاهل أنه أخذت تنـشأ عاصـفة وراء جبـال                 . ما علمناه 
بعد غد  وغدا  . سنة ثم سنة ثم سنة    . وكسب وقت . لهذا فرضت على أفضل الشباب وقف العاصفة      . الظالم
  .بعد غد

ونُسبت إلـى دغـان     . وأصبح سهال سياسيا وسهال شعوريا وجاء بنتائج      . أصبح مذهب الغد مذهبا سائدا    
وتمت أعمـال رائعـة     . وُأخر خط الموت مرة بعد أخرى     . وُأجلت سنة الحسم مرة بعد أخرى     . امتيازات

وهكذا أصبح  . د أخرى انتشاره  لم تعالج إسرائيل السرطان، لكنها أخّرت مرة بع       . وحدثت انجازات مدهشة  
ونشأ في إسـرائيل وهـم أن       . وهكذا رسخ الشعور بأن دغان قادر على كل شيء        . دغان الكاهن األكبر  

  .إسرائيل ستبلغ الخالص بالحيل
فالتقرير يبرهن على أن إيران لـيس لهـا برنـامج           . التقرير، الذي نشر قبل أيام في فيينا، يحطم الوهم        

وهو يبرهن على أن إليـران      . خ فحسب بل برنامج إنتاج سالح ذري أيضا       تخصيب وال برنامج صواري   
إن إيران علـى شـفا امـتالك        . منشآت سرية وقنوات سرية وعلى أنها تعمل سراً على إنتاج قنبلة ذرية           

القنبلة حينما يوجد في القبو خمسة أطنان من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة وسبعون كيلوغرامـا               
وحينما تطور إيران متفجرات ذريـة ومعـدنا كرويـا ذريـا            . لمخصب بدرجة متوسطة  من اليورانيوم ا  

نُسبت إلى دغان عظائم، لكنه لـم يثبـت أمـام           . ورؤوسا حاملة للمادة الذرية تصبح تهديداً حقيقيا فوريا       
  .فهو لم يفشل البرنامج الذري اإليراني. المهمة التي ألقاها عليه ارئيل شارون قبل عشر سنين
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ولهذا شاهدنا ما شـاهدناه     . ان، إلبعاد نفسه عن الفشل، خرج في هجوم أهوج على نتنياهو وباراك           إن دغ 
لكن المشكلة ال تبدأ وال تنتهي عنـد نتنيـاهو وبـاراك،            . في األشهر األخيرة وفي األسبوعين الماضيين     

ـ                ي منحهـا دغـان     فالمشكلة هي أن إسرائيل لم تستغل حتى النهاية السنين التي هي أثمن من الذهب، الت
وليس صدفة انه في ذات صباح أزرق يطلق صاروخ بالستي من           . تمت أمور، وتمت أمور عظيمة    . إياها

ولـم  . لكن إسرائيل لم تفعل ما كان يجب عليها فعله إلعداد نفسها في الداخل والخارج             . رمال البالماحيم 
نفصال ولم تستغل أنابوليس ولـم      ولم تستغل إسرائيل اال   . تنجح إسرائيل في صد إيران من جهة سياسية       

فقد أقنعت المؤسسات اإلستراتيجية في الغرب، لكنهـا        . تعرض على براك اوباما اقتراحا ال يمكن رفضه       
لم ينجح شارون وايهود اولمرت وتسيبي لفني ونتنياهو وباراك في جعل           . لم تُجند الرأي العام في الغرب     

  . الجماعة الدوليةالجماعة الدولية تفعل ما ال يستطيع فعله سوى
قبل سنين قال لي رجل استخبارات رفيع المستوى وحكيم إن توجه دغان ليس جزءا من الحل بل جـزء                   

إن وهم الزمن الذي أحدثه دغان      . بات واضحاً اليوم ما الذي قصده رجل االستخبارات ذاك        . من المشكلة 
نشأ أن نسمع حس آالت الطرد المركزي       لم  . ووهم الزمن جعل أحاسيسنا تتبلد    . ويحدثه جعلنا ننام جميعا   
  .فماذا عن غد؟ غداً اآلن. وقد نفد الزمن اآلن. لكننا نسمع اآلن. ولم نشأ أن نفهم معناه

  10/11/2011، "هآرتس"
  11/11/2011، األيام، رام اهللا
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