
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  إعادة النظر في منظومة العالقات القائمة بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية: عباس
   لالتفاق على المسارات القادمة السلطةاجتماع موسع لقيادة

  "إسرائيل"فاوض مع تلن نو ... نية حقيقية لتنفيذهاعباسالمصالحة متوقفة ولم نلمس من : هارالز
   تضع خطة لتعزيز وحداتها العسكرية على حدود الضفة وغزة ومصر وسورية"إسرائيل"

   فلسطين باألمم المتحدة بشأن قبول عضويةاألمن يعلن عدم وجود اتفاقمجلس 

 السلطة غيرخيار حل: عباس
مطروح إطالقا مهما كانت نتائج 

  التصويت باألمم المتحدة
 ٣ص... 

  ٢٣١٧  ١٢/١١/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣١٧:                العدد١٢/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  إعادة النظر في منظومة العالقات القائمة بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية: عباس.٢
 ٦   النجار أحد مؤسسي جماعة اإلخوان في فلسطينالفقيد يانينعهنية وبحر .٣
 ٦  على عضوية األمم المتحدةللحصول  طلب السلطة ت نسف"ولة قويةد" :منصور.٤
 ٦   لالتفاق على المسارات القادمة السلطةاجتماع موسع لقيادة.٥
 ٨  لحماية مقبرة مأمن اهللا من عبث االحتالل" اليونيسكو"الحكومة المقالة تدعو .٦
 ٨  هل تتحول السلطة الفلسطينية الى سلطة خدمات بلدية؟.٧
    

    :المقاومة
 ٩ "إسرائيل"فاوض مع تلن نو ... نية حقيقية لتنفيذهاعباسالمصالحة متوقفة ولم نلمس من : الزهار.٨
١٠  إنهاء االنقسامو وفي مقدمتها الوحدة الوطنية اهي ذكرى عرفات إلى العمل بوصايفتدعو فتح .٩
١٠  إنهاء االنقسامعلى في ذكرى عرفات إلى العمل تدعو جبهة التحرير الفلسطينية .١٠
١١  ملف التحقيق في اغتياله مازال مفتوحاًو ...قامة الدولةالوفاء لعرفات يكون بتحقيق حلمه بإ: أبو النجا.١١
١١  عرفات" قتلة"األحرار تدعو للكشف عن حركة .١٢
١١  وفد من حماس يزور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ويبحث معه أوضاع الالجئين.١٣
١٢  حماس تعلن وفاة أحد مؤسسي اإلخوان المسلمين في فلسطين.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢    تُمارس ضغوطات على إيطاليا وفرنسا لمنع شركات بيع أقمار تجسس لتركيا"إسرائيل".١٥
١٣   ظناً أنهم فلسطينيونامرأتين بطريق الخطأا ويصيب الجيش اإلسرائيلي يقتل مستوطنً.١٦
١٣    تضع خطة لتعزيز وحداتها العسكرية على حدود الضفة وغزة ومصر وسورية"إسرائيل".١٧
١٣   وسطاألإلى نهاية نفوذ الواليات المتحدة في الشرق رب إيران سيؤدي ض: "معهد بيغن".١٨
١٤   تسرع في تركيب دفاعات صاروخية في طائرات الركاب"اسرائيل".١٩
١٤  "أمواج الحرية" تنهي ترحيل نشطاء "سرائيلإ".٢٠
١٥  تراجع حاد في الصادرات الصناعية اإلسرائيلية إلى الخارج.٢١
    
    :ألرض، الشعبا

١٥  األسيرات المستثنيات من صفقة التبادل يعشن حالة من الذهول واإلرباك.٢٢
١٥  مواجهات عنيفة بسلوان بعد اقتحام االحتالل للبلدة.٢٣
١٦  هضة لالستيطان والجدارالجمعة المنااالحتالل يقمع مسيرات : الضفة.٢٤
١٦  الشيخ رائد صالح يحصل على إذن لالستئناف ضد قرار ترحيله من بريطانيا.٢٥
١٧  االحتالل يستهدف الصيادين ويغلق المعبر التجاري الوحيد لغزة.٢٦
١٧   بفلسطين" بعدم التفريطأوصانيوالدي ": ابنة ياسر عرفات.٢٧
  
  

 



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣١٧:                العدد١٢/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

   : األردن
١٨ ستيطان اإلسرائيلي عقبة رئيسة أمام تحقيق السالم في المنطقةال ا:العاهل االردني.٢٨
   

   : لبنان
١٨   بكاملهاأي حرب على إيران وسورية ستتدحرج على المنطقة: نصر اهللا.٢٩
   

   :عربي، إسالمي
١٨   نتيجة نجاح الربيع العربي وزخماً القضية الفلسطينية ستأخذ دعماًيلتقي عباس ويؤكد أن الغنوشي.٣٠
١٩  من الحدود السورية" إسرائيل"إيران تهدد برد قاس على : يديعوت.٣١
١٩  "ن.ي.ط.س.ل.ف: في جيناتي ستة أحرف عربية: "رسالة من طفل تونسي للرئيس عباس.٣٢
   

   :دولي
١٩  بشأن قبول عضوية فلسطين باألمم المتحدةاتفاقيعلن عدم وجود األمن مجلس .٣٣
٢٠  ر لجنة االعتمادات ليصبح مرجع قانوني في شأن عضوية فلسطينمجلس األمن يتبنى تقري.٣٤
٢٠ التحركات الفلسطينية في األمم المتحدة خارجة عن إرادتنا: الخارجية األميركية.٣٥
٢١ المستوطناتمبعوث أوباما الجديد سيعيد فتح ملف تجميد : مصدر في الخارجية األميركية.٣٦
٢١ بسبب كاريكاتير" إسرائيل"توبخ " األونيسكو": "هآرتس".٣٧
٢٢  تشرين الثانيمن نوع آخر يصل إلى غزة أواخر " ربيع عربي: "الحملة األوروبية لرفع الحصار.٣٨
٢٢ اإلسرائيلي- نتائج اختبار جامعة فرنسية حول الصراع الفلسطينينشرت" لوموند ديبلوماتيك".٣٩
    

   :تقارير
٢٢ الهجوم على إيران وحقيقة الموقف اإلسرائيلي.٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  هشام منور... تحديات مستقبلية أمام الجيش اإلسرائيلي.٤١
٢٦  عصام نعمان... لماذا يتحملونه ويتعاملون معه؟. . نتنياهو الكاذب .٤٢
٢٨  اليكس فيشمان...  الى محرقة"سرائيلإ"نتنياهو وباراك مجنونان يقودان .٤٣
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
   غير مطروح إطالقا مهما كانت نتائج التصويت باألمم المتحدةخيار حل السلطة: عباس .١

، إن خيار حل السلطة غير      ٢٠١١-١١-١١  قال الرئيس محمود عباس، مساء يوم الجمعة       :وفا –تونس  
وأضاف، في   .مطروح إطالقا مهما كانت نتائج التصويت على طلب فلسطين للعضوية في األمم المتحدة            



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣١٧:                العدد١٢/١١/٢٠١١السبت  :التاريخ

عـضوية فلـسطين    (ه بتونس، أنه ال يتوقع أن تنجح الخطوة هذه المـرة            مؤتمر صحفي عقده بمقر إقامت    
  .، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها للحصول على العضوية)باألمم المتحدة

حتـى  'وأكد أن حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة ال يتناقض إطالقا مع عملية التفاوض، قائال                
ية سنذهب إلى المفاوضات ألن ما بيننا وبين إسرائيل على األرض ال يحـل فـي              لو حصلنا على العضو   

  .'األمم المتحدة بل على طاولة التفاوض
إننا نريد التعايش مع إسرائيل وفق أسس واضحة، وهي أن تكون الدولة الفلسطينية علـى               'وقال الرئيس   

أن الذهاب إلى األمم المتحـدة ال       'ا  ، مضيف ' بعاصمتها القدس وحل مشكلة الالجئين بالذات      ٦٧حدود الـ   
يعني مطلقا تحدي أي طرف وخاصة الواليات المتحدة، ألن لنا عالقات ودية معها ونحن حريصون على                
هذه العالقات، ولكننا قد نختلف مع بعضنا في بعض القضايا ونحلها بالطرق الدبلوماسية وال نصل إلـى                 

لواليات المتحدة إلى القيام بوساطة جديـة بيننـا وبـين           حالة من الصدام، ولكننا في ذات الوقت ندعو ا        
  .'إسرائيل

وأعرب عن أمله بأن تغير الواليات المتحدة موقفها من موضوع عضوية فلسطين فـي األمـم المتحـدة                 
  . 'اليونسكو'ومنظمة 

ونفى أن تكون الرباعية الدولية تمارس أي ضغوطات على الجانب الفلسطيني من أجـل العـودة إلـى                  
كان بيانـا   'وضات، موضحا أن بيان الرباعية الذي صدر في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي              المفا

جيدا أيدناه وننتظر أن يترجم عمليا على األرض، خاصة وأنه يدعو إلـى العـودة للمفاوضـات وفـق                   
  .'مرجعيات واضحة، ودون أي إجراءات استفزازية من أي طرف على األرض قد تعيق المفاوضات

 أن اللقاء المقبل مع الرباعية ليس بداية مفاوضات مع إسرائيل، وإنما تمهيد للمفاوضـات وجـس                  وبين
  .نبض لكال الطرفين لمحاولة جسر الهوة 

لكن ال بد من التمهيد لها بشكل جيد، لكنها         'وحول الذهاب لغزة، أكد أن الذهاب لغزة مسألة ضرورية، و         
 أي وساطة في هذا الخصوص ألن الذهاب إلى غزة ممكـن            واردة جدا في كل األحوال ولسنا بحاجة إلى       

خالـد مـشعل    ' حمـاس 'وأشار إلى أن اللقاء المرتقب مع رئيس المكتب السياسي لحركة            .'في أي لحظة  
جـزء مـن الـشعب      ' حماس'سيبحث موضوع المصالحة، ومجمل الوضع الفلسطيني باعتبار أن حركة          

  .الفلسطيني وال بد من التشاور معها
إذا صعدت التيارات اإلسالمية إلى الحكم في الدول العربية فهي ستكون إفراز طبيعـي إلرادة               'ه  وقال إن 

الشعوب التي تعتبر قضية فلسطين قضية مركزية لها، وال نفترض مـسبقا أن الحكومـات ذات الطـابع     
  .'اإلسالمي يمكن أن تؤثر سلبا على القضية الفلسطينية

ل الوضع الفلسطيني وبخاصة موضوع طلب العضوية في األمـم          وحول تقييمه للموقف العربي من مجم     
إننا لم نذهب إلى األمم المتحدة لوحدنا، بل ذهبنا بموافقة عربية كاملة فنحن نتشاور              'المتحدة، قال الرئيس    

أن الدعم العربي على المـستوى المـادي        '، مضيفا   'مع الجميع فرادى وجماعات من خالل لجنة المتابعة       
  .'التقصيريعاني من بعض 
استقبل الرئيس عباس في مقر إقامته بتونس، زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد             من جهة أخرى،    

 بنجاح االنتخابات التونسية النتخاب أعضاء المجلس التأسيسي التي جرت مـؤخرا فـي              ه وهنأ ،الغنوشي
  .تونس
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ل المخلصين في هذه األمـة، وأنهـا        وأكد الرئيس أن المصالحة الفلسطينية تحتاج الكثير من الدعم من ك          
تسير في طريقها، وأنه سيلتقي أواخر هذا الشهر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مـن                 

  .أجل دفع المصالحة لألمام
  ١١/١١/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لحكومة اإلسرائيليةإعادة النظر في منظومة العالقات القائمة بيننا وبين ا: عباس .٢

لم يكن في حسباننا أن تصبح الـسلطة،        " اكد الرئيس محمود عباس على انه        : المحرر السياسي  -رام اهللا 
ومنذ اليوم األول الذي تأسست فيه، أداة لتأبيد االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا، أو إعفائه مـن مـسؤولياته                 

ففي اللحظة التي تؤول فيها السلطة إلى هـذا         . نهتجاه الشعب المحتل، أو القيام بوظائف وخدمات نيابة ع        
  ".المآل، ال بد من إعادة النظر في وضعها

وإن كان هناك من يلوح بحل السلطة، فهذا ال يعني بأي حال من األحوال التراجع عن مطلـب أو                   " وقال
د مشروع الدولة الذي اكتمل بناؤه على األرض، بل تعزيز هذا المـشروع بـسلطة غيـر مقيـدة بقيـو              

وستكون النتيجة بالضرورة إعـادة     . هذه القيود التي تحملناها من أجل الوصول إلى االستقالل        . االحتالل
النظر في منظومة العالقات القائمة بيننا وبين الحكومة اإلسرائيلية، بما ال يمكن هذه األخيرة من مواصلة                

  ".احتاللها ألرضنا، ولجعل االحتالل مكلفا لها
حقنا في الدولة مقدس، وسعينا إلنجاز هذا الحق لن يتوقف، ولكننا قد نضطر إلى              "ن  وشدد الرئيس على ا   

وقد أكـدنا مـرارا علـى       . تغيير الوسائل واألساليب للتسريع في إضفاء الطابع السيادي على هذه الدولة          
حـدة،  المقاومة السلمية كوسيلة فعالة إلنهاء االحتالل، كما أننا وخصوصا بعد الذهاب إلـى األمـم المت               

سنركز على تعزيز وتوسيع الدعم الدولي لنا من أجل نزع الشرعية عن االحتالل، ولكننـا، وفـي كـل                   
  ".األحوال، لن نرضى بوضع يسمح باستمرار االستيطان واالحتالل ألرضنا

االنحياز األميركي الصارخ واألعمى إلسرائيل كان سببا رئيسيا في الحيلولـة دون            " واعتبر الرئيس ان    
 لحل سياسي حتى اآلن، وبالتالي تسبب في تأخير إنهاء االحـتالل وقيـام الدولـة الفلـسطينية                  التوصل
أن ننجح في تشكيل حكومة جديدة من شخصيات مستقلة         "واعرب الرئيس عباس عن االمل في     ". المستقلة

ئة الوضع  تحضر ألجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، كما يمكن لهذه الحكومة أن تسهم في إعادة تهي             
الفلسطيني لمواجهة التحديات الجديدة التي أصبحنا نواجهها بعد ذهابنا إلى األمم المتحـدة، ونأمـل مـن                 

أن تغلب المصلحة الوطنية العليا، وتقدر خطورة الظروف التي نعيشها وذلك بالتجـاوب             ' حماس'حركة  
  ".مع مسعانا في تشكيل الحكومة الجديدة

إن مثل هذا االعتراف سوف يجحف بوضع وحقوق   " كدولة يهودية وقال  وجدد رفض االعتراف باسرائيل     
مليون ونصف مليون فلسطيني يعيشون كمواطنين في دولة إسرائيل ويحرمهم مـن حقـوق المواطنـة                

كما أن االعتراف بإسرائيل كدولة     . المتساوية، وقد يعرضهم في المستقبل لسياسات من التمييز واإلقصاء        
، ١٩٤ماليين من الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم طبقـا للقـرار             يهودية سوف يسقط حق ال    

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مطلـب      . ويلغي من جدول أعمال مفاوضات الوضع النهائي موضوع الالجئين        
إسرائيل االعتراف بها كدولة يهودية سوف يحول الصراع القائم في المنطقة إلى صراع دينـي ويـؤجج    

  ".والتطرفمشاعر التعصب 
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التي عاودت الصدور مجـددا، بعـددها       " شؤون فلسطينية "وقد جاءت اقوال الرئيس في حديث الى مجلة         
  .بعد توقف لفترة غير قصيرة نتيجة ظروف قاهرة) ٢٠١١خريف  (٢٤٦الـ

  ١١/١١/٢٠١١، القدس، القدس
  
   النجار أحد مؤسسي جماعة اإلخوان في فلسطينالفقيد يانهنية وبحر ينع .٣

نعى إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية، الحاج محمد النجار، أحد مؤسسي وقـادة             : غزة/ةالقاهر
وقال هنية خالل    .اإلخوان المسلمين في فلسطين، داعيا ألهل الفقيد الكبير أن يلهمهم اهللا الصبر والسلوان            

منـزل الفقيـد الراحـل    تأبين الشيخ النجار إن قرارات مصيرية في تاريخ الحركة اإلسالمية اتخذت في      
وأشار إلى أن اجتماعات كبيـرة   .الحاج محمد النجار أحد مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين         

للحركة وللجماعة كانت تعقد في منزل النجار وفي مراحل عصيبة ومعقدة، مشيدا بمناقب الشيخ الراحل               
  .ه الكبيروأنه كان علما من األعالم اإلسالمية في فلسطين رغم تواضع

، مـستذكرا وفـاة الـشيخ       "لقد كان النجار مؤسسا متواضعا وقد خرج األبناء وكان ظال لهم          : "وقال هنية 
وكأن : "وأضاف .المؤسس حسن شمعة الذي وافته المنية قبل أشهرٍ قليلة حيث توفي في يوم الجمعة أيضا              

  ".وقد كانا رجلين مخلصين لألمةهذا اليوم المبارك كتب للشيخين النجار وشمعة أن يتوفيا فيه، 
كما نعى الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الشيخ محمد النجار، وعدد في بيـان                 

مناقب الشيخ النجار، مؤكدا أن فلسطين فقدت أحد أبنائها البررة النجباء الذين            ) ١١-١١(صحفي الجمعة   
ها دون كلل، وأفنوا حياتهم في سـبيل خدمـة فلـسطين،            ضحوا على مدار عقود في سبيل رفعتها وعزت       

  .الوطن والشعب والقضية
كما نعى فضيلة األستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين إلى األمة العربية واإلسالمية               
ولإلخوان المسلمين في كل ربوع األرض وللشعب الفلسطيني، المجاهد الشيخ القائد محمد عبد خطـاب               

  .النجار أحد مؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين
  ١١/١١/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  على عضوية األمم المتحدةللحصول  طلب السلطة ت نسف"دولة قوية" :منصور .٤

ألقى رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى االمم المتحـدة أمـس           :  وكاالت األنباء  -فلسطين المحتلة   
في نسف الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملـة            » دولة قوية «باللوم على   

وقال منصور، في نيويورك، عقب تبني لجنة القبول بمجلس االمن الدولي تقريرا وجد             . في األمم المتحدة  
عـد بعـدم    لكنـه و  . أنه ال يوجد دعم كاف للطلب الفلسطيني، إنه من سوء الحظ بات األمر حقيقة اليوم              

  .التوقف ومواصلة الجهود
  ١٢/١١/٢٠١١، الدستور، عمان

  
   لالتفاق على المسارات القادمة السلطةاجتماع موسع لقيادة .٥

من مصدر سياسي فلسطيني مطلـع أن الـرئيس محمـود    ' القدس العربي'علمت : غزة ـ أشرف الهور 
اء والتوافق على شكل التوجه الفلسطيني      عباس سيعقد لقاء موسع للقيادة الفلسطينية قريباً، الستطالع اآلر        
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الجديد الرامي للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، لوقوف الواليـات المتحـدة فـي وجـه                 
  .المحاوالت الرامية لتصويت مجلس األمن الدولية على دولة مستقلة

عمل القادمة للقيادة   وذكر المصدر أن كل التنبؤات الحالية وما يتسرب من معلومات عن التوجه وخطط ال             
، والتي تتحدث تحديدا عن توافق القيادة على توجيه طلب الحصول على العضوية             'غير دقيقة 'الفلسطينية  

  .من مجلس األمن إلى الجمعية العامة
وكشف عن اتفاق تم خالل اجتماعات القيادة الفلسطينية السابقة والتي أيدت مـساعي الـرئيس عبـاس                 

 في أيلول الماضي للتصويت على طلب عضوية فلسطين الكاملة، على أن يعاد             بالتوجه إلى مجلس األمن   
مجدداً نقاش أي خطوة سياسية مستقبلية في اجتماعات مكثفة، إذا ما قوبلت المساعي التي تـشرع فيهـا                  

  .'الفيتو'القيادة اآلن بالفشل، أو بـ
سياسية أهمها إن كان سينقل طلـب       وذكر المصدر ان اجتماع القيادة الموسع قريباً سيناقش عدة مسارات           

العضوية الكاملة من مجلس األمن إلى الجمعية العامة للحصول على عضوية مراقب، أم سيـسار إلـى                 
تجديد الطلب من جديد في مجلس األمن، أو سيسار إلى طلب حصول فلسطيني على عضويات أخـرى                 

  .'اليونسكو'في المنظمات الدولية على غرار ما حدث في منظمة 
حسب المصدر فقد توقع أن يكون خيار تجديد الطلب في مجلس األمن، أو التوجه إلى الجمعية العامـة                  وب

هما األكثر إلى التبني، خاصة في ظل إمكانية توافر تسع دول مؤيدة للطلب الفلسطيني، من تلك الـدول                  
  .التي ستدخل مجلس األمن قريباً

ـ وتحدث المصدر السياسي عن وجود دول أوروبية وصفه        قال انها وعـدت بـدعم الطلـب        ' الوازنة'ا ب
حال تم التصويت على األمر في الجمعية العامة، الفتاً إلـى أن  ' عضو مراقب'الفلسطيني بالحصول على    

  .الرئيس عباس يأخذ هذا األمر في الحسبان، حيث يتيح األمر للفلسطينيين االنتساب إلى المنظمات الدولية
ع أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فـتح،          وبحسب المعلومات سيضم االجتما   
  .إضافة إلى األمناء العامين للفصائل

وأكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح األمر، وقال ان التوجه الفلسطيني الجديد سيبحث               
  .في اجتماع للقيادة الفلسطينية األسبوع الجاري

ـ   انه ليس المهم نتيجة الذهاب إلى مجلس األمن، وذلك وفق تعليقـه عـن              ' قدس العربي ال'وقال العالول ل
 .عدم حصول الفلسطينيين على تسعة أصوات من األعضاء في هذا المجلس لتمرير طلبهـا للتـصويت               

المهم هو تكريس الصرخة التي تقول ان الشعب الفلسطيني لن يقبل استمرار الوضع القائم فـي                'وأضاف  
  .'لظل االحتال

، سـيتبعها   'اليونـسكو 'وأوضح القيادي في فتح أن خطوة الذهاب األمن وكذلك الحصول على عـضوية              
تعميق االشتباك الـسياسي    ''وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد        .'تكريس الصرخة 'خطوات أخرى لـ    

  .'مع الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل
لية كثيرة تسعى في هذه األيام إلى إعادة مـسار المفاوضـات            ان جهات دو  ' القدس العربي 'كذلك علمت   

المتوقفة مع إسرائيل، لوقف أي مساعي فلسطينية جديدة، حيث شرعت عدة جهات ومن بينها إلى جانب                
  .اللجنة الرباعية مسؤولون في االتحاد األوروبي

  ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  ية مقبرة مأمن اهللا من عبث االحتالللحما" اليونيسكو"الحكومة المقالة تدعو  .٦
دعت الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، منظمة األمم المتحدة للتربيـة والثقافـة               : رائد الفي  -غزة  

دورها الحقيقي في حماية المقدسات والتراث الفلسطيني الـذي يتعـرض           ”، إلى أخذ    “اليونيسكو”والعلوم  
فـي مدينـة القـدس      “ اإلسـرائيلية ” سمع وبصر الحكومة     للتخريب والهدم على أيدي المستوطنين تحت     

  .“المحتلة
منظمة اليونيسكو اليـوم    ”مصطفى الصواف، إن    “ حماس”وقال وكيل وزارة الثقافة المساعد في حكومة        

مطالبة أكثر من أي وقت مضى للقيام بمسؤوليتها خاصة في أعقاب قبول فلسطين عضوا فيها، وفي ظل                 
ت االحتالل ومستوطنيه بحق مقبرة مأمن اهللا في مدينة القدس والتـي تـشكل   تصاعد الهجمة من قبل قوا    

االعتداء األخير من قبل المستوطنين علـى مقبـرة         ”واعتبر أن   . “اعتداء صارخاً على مقدسات إسالمية    
مأمن اهللا وتكسير بعض الشواهد للقبور وعمليات النبش التي تعرضت لها هذه القبور يأتي فـي سـياق                  

جة تقوم بها سلطات االحتالل من خالل توزيع األدوار ما بين البلدية وسلطات اآلثار وقطعان               حملة ممنه 
  .“المستوطنين

  ١٢/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  هل تتحول السلطة الفلسطينية الى سلطة خدمات بلدية؟ .٧

اة تقديم طلب الى    بدأ النقاش الفلسطيني في شأن مستقبل السلطة الفلسطينية بمواز        :  محمد يونس  –رام اهللا   
وقال . ١٩٦٧الماضي لالعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود عام         ) سبتمبر(االمم المتحدة في أيلول     

انه يرى أن خيار االمم المتحدة هو األخير للحفاظ علـى           » الحياة«مقربون من الرئيس محمود عباس لـ       
  .نيين يعيدون التفكير في بقاء السلطةحل الدولتين، وأن فشل المنظمة الدولية في ذلك يجعل الفلسطي

للضغط على القوى الدولية وعلى     ) حل السلطة أو تحويل وظائفها    (وإن بدا أن عباس يستخدم هذا الخيار        
  .إسرائيل، إال أن الكثيرين يرون أنه خيار جدي على ضوء اليأس المتزايد من إمكان تطبيق حل الدولتين

السلطة الفلسطينية سلطة موقتـة     «: »الحياة«عزام األحمد لـ    » حفت«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة      
: وأضـاف . »أسست كي تكون سلطة انتقالية الى حين التوصل الى اتفاق نهائي إلقامة الدولة المـستقلة              

االتفاق االنتقالي الذي ُأسست بموجبه السلطة كان لمدة خمس سنوات فقط، وانتهت هذه السنوات الخمس               «
  .»١٩٩٩عام 
وفق احصاءات إسرائيلية، فـإن     . عف النشاط االستيطاني في الضفة ثالث مرات منذ إقامة السلطة         وتضا

وتشير الخطـط االسـتيطانية     . عدد المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، بلغ نصف مليون مستوطن          
نحـو ال  المعلنة الى ان اسرائيل ماضية في تغيير معالم أجزاء واسعة من الضفة، خصوصاً القدس، على  

  .يمكن معه اقامة دولة فلسطينية متصلة
ويرى األحمد ان بقاء السلطة بشكلها الحالي ووظائفها الحالية أمر غير ممكن فـي حـال انتهـاء حـل                    

هل نحن سلطة تحت االحتالل، أم نحن سلطة يديرها االحتالل، أم سلطة في طريقها              «: وتساءل. الدولتين
  .»في يد االحتالل مثل جيش جنوب لبنان السابق؟الى التحول إلى دولة، أم نحن أداة 

ويرى بعض السياسيين والخبراء أن مستقبل السلطة هو التحول الى سلطة خدمات بلدية تـدير الـصحة                 
والتعليم والقضاء وغيرها من الخدمات المحلية، وإعادة التمثيل السياسي الكامل الـى منظمـة التحريـر                
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لمنظمة يجب أن تعود الى الخارج لتدير السياسة الفلسطينية بمعـزل           ويرى البعض أن قيادة ا    . الفلسطينية
  .عن االجراءات والقيود االسرائيلية

وقدم بعض التوصيات الى الرئيس عباس بحل االجهزة االمنية، وإبقاء الشرطة الزرقاء المـسؤولة عـن       
يشكل بدايـة تحويـل     ويرى كثيرون أن حل االجهزة االمنية أو تغيير جوهر عملها س          . االعمال الشرطية 

  .السلطة الى سلطة خدمات بلدية
 ١٢/١١/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"فاوض مع تلن نو ... نية حقيقية لتنفيذهاعباسالمصالحة متوقفة ولم نلمس من : الزهار .٨

 محمود .دأن  ،وليد عوض، رام اهللانقالً عن مراسلها في  ١٢/١١/٢٠١١، لندن، القدس العربينشرت 
 وموعد اللقاء أعمال للقدس العربي الجمعة بأن جدول ، أكدحد قادة حركة حماس البارزينأ ،الزهار

 اختراق أين يحدث أ إمكانية في المرتقب بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل لم يحدد بعد، مشككاً
 الزهار وطالب . هناك توجها لدى عباس بالقفز على تنفيذ بنود اتفاق المصالحةأنبشأن المصالحة بحجة 

 وإنهاء كافة القضايا الخالفية إنهاء نجاحه في وإمكانيةالفلسطينيين بعدم بناء آمال كبيرة على اللقاء 
لم " و ما زال معطالًبأنه أكد حركة فتح ما زالت تراوغ في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي أناالنقسام بحجة 

 الرئيس الفلسطيني بالتخلص من ، مطالباً"حالياًمازن وحركة فتح لتنفيذه أبو  ال توجد نية لدى ألنهيتقدم 
  .الضغوط الخارجية والتوجه لتنفيذ اتفاق المصالحة كما تم التوقيع عليه

 القادم وفق اتفاق المصالحة الذي مايو/ أيار انتخابات رئاسية وتشريعية في إلجراءوبشأن دعوة عباس 
، " هذه االنتخابات غير واقعيةإلجراءدعوة ال" الزهار بأن أكد االنتخابات خالل عام إجراءنص على 

 وإعادة بعد تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الموقعة في القاهرة، إالن االنتخابات لن تكون أ إلى مشيراً
 أنوشدد على  . من جديد وتشكيل حكومة من المستقلين لتنظيم تلك االنتخاباتاألمنية األجهزةهيكلة 

  ."قفز في الهواء"عامة رئاسية وتشريعية دون تنفيذ اتفاق المصالحة هي  انتخابات إلجراءدعوة عباس 
 إطالق الذين سيتم األسرى أسماء الزهار بأن أوضح األسرىوبشأن الجزء الثاني من صفقة تبادل 

 في "إسرائيل"ن تتلكأ أ إمكانيةواستبعد الزهار  . وذلك وفق معايير مصرية"إسرائيل"سراحهم ستختارهم 
 اإلسرائيليةن التغيرات التي طرأت على العالقات المصرية أ إلى ء الثاني من الصفقة، مشيراًتنفيذ الجز

 الزهار بأن حماس تجري اتصاالت مع  وأوضح. بالتفكير في التحايل على المصريينأبيبال تسمح لتل 
  .اإلسرائيلي المتبقيات في سجون االحتالل األسيرات سراح إطالقالمصريين لتأمين 

ن الجديد الذي اعترى تلك أوضح الزهار بأنها ما زالت تراوح مكانها وأ مع األردنلعالقات وحول ا
  .ن طرد قادة حماس من عمان كان خطأأ عون الخصاونة باألردنيالعالقات هو اعتراف رئيس الوزراء 

لم " : قال الزهارأخرىية دولة عربية أ أو القاهرة إلى نقل مقر قيادة حماس من دمشق إمكانيةوحول 
، " مسؤول في حماس مغادرة سورية، ونحن ال يوجد لدينا توجه بالخروج من دمشقأيتطلب دمشق من 

 الجارية في األحداثوبشأن موقف حماس من  . الحركة لها مقرات في دول غير سوريةأن إلى مشيراً
 تتم أنمل في  التي جرت بالعالم العربي، ونأاألحداث من أينحن لم نتدخل في " :سوريا قال الزهار

  ." في سورية ما بين الحكومة والشعب بما يحفظ مصالح سوريةاألوضاعتسوية 
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 على توجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي "إسرائيل" تقدم أن استبعد الزهار أخرىومن ناحية 
وع  توجيه ضربة عسكرية للمشرإمكانية اللغط حول إثارة من اإلسرائيلين الهدف أ إلى ، مشيراًاإليراني
  . اإلسرائيلية الداخلية األوضاع عن اإلسرائيلي الشارع إشغال هو اإليرانيالنووي 

محمود ، أن  جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  ١٢/١١/٢٠١١الحياة، لندن، وأضافت 
وأوضح . ، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة"إسرائيل" ال تجري مفاوضات مع حماسالزهار أكد أن 

 في صفقة تبادل األسرى فقط من أجل اإلسرائيليين الحركة خاضت مفاوضات غير مباشرة مع أن
وشدد الزهار في  .شاليطلعاد جغرض محدد هو الذي ُأجريت من أجله عملية اسر الجندي اإلسرائيلي 

ل  إال في حا"إسرائيل"تصريحات للحياة على أن حماس لن تنجر إطالقاً إلى مفاوضات غير مباشرة مع 
 هو مشروع المفاوضات الذي هو "إسرائيل"وأشار الزهار إلى أن خيار  . بحتهإنسانيةكانت هناك قضية 

على ماذا نفاوض إذاً؟ وهل نكرر تجربة أبو مازن ": خيار الرئيس عباس أيضاً، وتساءل باستنكار
 بأنها "يلإسرائ" األصوات التي تتحدث عن احتماالت خوض حماس مفاوضات مع أنورأى . "الفاشلة؟

، معتبراً أن "أصوات غير عاقلة، وما يتم الترويج له في هذا الشأن مجرد بالونات اختبار ال قيمة له"
  . مضيعة للوقت"إسرائيل"المفاوضات مع 

 أن إلىورفض الزهار الربط بين التهدئة وصفقة تبادل األسرى ألن القضيتين منفصلتان تماماً، مشيراً 
 اإلسالميودافع الزهار عن حركة الجهاد . طالقاًإ الحركة، لكنها ليست استراتيجية إليهالتهدئة تكتيك تلجأ 

 - إيرانية في قطاع غزة تنفيذاً ألجندة األخير التصعيد إلىورفض اتهامات البعض لها بأنها عمدت 
 الجهاد ليست من":  عما يجري في سورية، وقالاألنظار في غزة للفت األوضاع توتير إلىسورية تهدف 

 هم الذين جروا كتائب سرايا القدس اإلسرائيليون، بل اإلسرائيليةبادر إلطالق الصواريخ على البلدات 
 داخلية، وأن إسرائيلية أزمة أن هناك إلى، مشيراً "، وذلك عقب سقوط شهداء بين صفوفهمة المعركإلى

  . تعتقد أن التصعيد العسكري في غزة يصب في مصلحتها"إسرائيل"
  
  إنهاء االنقسامو وفي مقدمتها الوحدة الوطنية اهفي ذكرى عرفات إلى العمل بوصايتدعو فتح  .٩

العمل بوصايا "دعت حركة فتح في ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى : )وكاالت(
تها الرئيس الخالد ونواميسه الوطنية واألخالقية واإلنسانية التي جذرها في الواقع الفلسطيني وفي مقدم

نحن "وقالت الحركة . "دعوته الدائمة وصرخته المدوية بالعمل على صيانة الوحدة الوطنية الفلسطينية
أحوج ما نكون في هذه اللحظات التاريخية إلنهاء هذا االنقسام الفلسطيني المرير واستعادة الوحدة الوطنية 

فاف الوطني والقومي حول ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من التالحم واالصط
  ."المشروع والثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات واالستحقاقات الماثلة أمامنا

  ١٢/١١/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  إنهاء االنقسامعلى في ذكرى عرفات إلى العمل تدعو جبهة التحرير الفلسطينية  .١٠

حرير الفلسطينية تمسكها بالثوابت والحقوق الفلسطينية التي جددت جبهة الت: معاًوكالة  ،الحياة الجديدة
ناضل واستشهد من اجلها ياسر عرفات والسير على نهجه الذي رسخه على مدار أربعة عقود ونصف 
العقد الستكمال المشروع الوطني التحرري في العودة وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .ها القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها قسراكاملة السيادة وعاصمت
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وأكدت الجبهة أنه يجب أن نستغل هذه الذكرى في وقفة جادة وحازمة إلنهاء هذا الوضع المخجل من 
في االنقسام الذي أنهك الشعب الفلسطيني وجعل عدونا يتفرد بنا وتنفيذ بنود المصالحة التي اتفق عليها 

  .حوارات القاهرة بين جميع الفصائل خاصة فتح وحماس
  ١٢/١١/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ملف التحقيق في اغتياله مازال مفتوحاًو ...الوفاء لعرفات يكون بتحقيق حلمه بإقامة الدولة: النجاأبو  .١١

مواصلة النضال "ي إلى دعا قيادي في حركة فتح، القيادة والشعب الفلسطين: عبد الغني الشامي -غزة 
حتى تحقيق الحلم الذي سعي إليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإقامة الدولة الفلسطينية 

على " قدس برس" في حديث مع وكالة ، مشدداً"المستقلة وعاصمتها القدس، مهما كلفهم ذلك من ثمن
المتحدة مهما كانت المعيقات أو عدم التراجع عن طلب الحصول على عضوية دائمة في األمم "رة وضر

ملف : "وحول آخر النتائج حول التحقيق في ملف وفاة الرئيس عرفات؛ قال القيادي الفتحاوي ".الضغوط
استشهاد ياسر عرفات مازال حياً والقضية معقدة جداً، ولو كان اإلسرائيليون واألمريكيون أو من دبر 

  ".انه سيماط اللثام بشكل سريع عنها لما أقدموا عليهاالمؤامرة أو من شارك فيها؛ لو كانوا يعرفون 
  ١١/١١/٢٠١١قدس برس، 

  
  عرفات" قتلة"األحرار تدعو للكشف عن  حركة .١٢

اعتبرت حركة األحرار الفلسطينية، المنشقة عن حركة فتح، أن الوالء للرئيس الفلسطيني : رام اهللا، غزة
إنه على : "وقالت الحركة في بيان صحفي ".الكشف قتلته ومحاكمتهم"الراحل ياسر عرفات يكون بـ

الرغم من مرور سبع سنوات على اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؛ فإن اإلصرار على 
، مما يثير تساؤالت عن السبب الحقيقي في التستر عن إحاطة ملف اغتياله بالكتمان ما زال مستمراً

  ".المسؤولين عن حادثة االغتيال
  ١١/١١/٢٠١١قدس برس، 

  
   يزور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ويبحث معه أوضاع الالجئينحماسوفد من  .١٣

 قام وفد من حركة حماس في لبنان بزيارة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير عبد :بيروت
مع قصير وناقش الوفد  .١٠/١١ الخميس  يومالمجيد قصير، في مكتبه الكائن في السراي الحكومي

ضرورة وجود إرادة سياسية لبنانية جادة في قضية رفض التوطين، من خالل العمل على إقرار الحقوق 
وذكر خبر صحفي نشره موقع  .المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، وأبرزها حق التملك والعمل

مخيمات الفلسطينية، حركة حماس الرسمي على االنترنت أن الوفد دعا السفير قصير إلى زيارة ال
وطالب وفد  .للوقوف عن كثب على حجم المعاناة اإلنسانية التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان

حماس بإيجاد حل لعدد من المشكالت التي يواجهها الالجئون الفلسطينيون في مخيم نهر البارد، وإعادة 
زمة الثانية من منازل مخيم نهر البارد، ترسيم مساحات المخيمات، واإلسراع في عملية تسليم الر

  .والضغط على الشركات المتعهدة لعملية اإلعمار، وتشغيل عمال فلسطينيين من أبناء المخيم
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وأثار وفد حماس قضية الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيات مقيمات في أراضي السلطة الفلسطينية، إذ 
 دائرة الشؤون السياسية والالجئين في لبنان، أو إقامات إنهم ال يستطيعون استصدار وثائق ألبنائهم من

  .لزوجاتهم وإنما تأتي الزوجة إلى لبنان بصفة زائرة
  ١١/١١/٢٠١١قدس برس، 

  
  حماس تعلن وفاة أحد مؤسسي اإلخوان المسلمين في فلسطين .١٤

ان ، أحد مؤسسي جماعة اإلخو) عاما٨٤ً(الجمعة الحاج محمد عبد خطاب النجار يوم توفي صباح 
والحاج النجار من مواليد خان يونس عام  .المسلمين في فلسطين، بعد صراع شهرين مع المرض

ولدت يوم انضممت لإلخوان "، وكان من كالمه ١٩٤٨، وانضم لجماعة اإلخوان المسلمين عام ١٩٢٧
أحمد عاصر الفقيد مشاهير اإلخوان في تلك الفترة وعلى رأسهم الشاعر اإلسالمي الكبير  ".المسلمين

فرح عقيالن والشيخ محمد أبو سردانة، ومن خارج فلسطين الشيخ محمد فرغلي وكامل الشريف والشيخ 
  .سعيد رمضان والشيخ عبد الحكيم عابدين

ورافق النجار الشيخ الشهيد أحمد ياسين في رحلته الدعوية والجهادية الطويلة، وشارك معه في تأسيس 
  .يونس سالمي وجمعية الرحمة الخيرية ومستشفى دار السالم بخانالجامعة اإلسالمية وجمعية المجمع اإل

يونس في الهيئة اإلدارية األولى لإلخوان المسلمين في قطاع غزة فترة  كان ممثال عن مدينة خان
الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهو عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية منذ 

  .عشر سنوات وحتى وفاته
 للمجاهدين من أبناء شعبنا أمثال القائد العام لكتائب  ومالذاًوذكرت حماس في بيان لها أن بيته كان مقراً

  .القسام محمد الضيف، والشهيد يحيى عياش والشهيد إبراهيم المقادمة
وتعرض الحاج الفقيد ألربع محاكمات عسكرية لدى االحتالل في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات، 

التئم في بيته مجلس شورى اإلخوان المسلمين في قطاع غزة على مدار عشرات السنوات الماضية وفي و
يونس، وهو حتى وفاته  ويعرف عنه رمزيته في العمل الخيري في محافظة خان .أصعب الظروف

  .رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية
، قبل ١٩٤٧ في األربعينيات، ثم تركه في بداية التحق بالجيش الفلسطيني عند دخول االنتداب البريطاني

 شهور، عايش خاللها قادة ومؤسسي جماعة اإلخوان المسلمين، ٧أن يذهب إلى مصر ويمكث فيها 
  . من البنات٤ من األوالد و٥وتزوج خاللها في مصر، ورزق 

  ١١/١١/٢٠١١السبيل، عمان، 
  
  

  شركات بيع أقمار تجسس لتركيا تُمارس ضغوطات على إيطاليا وفرنسا لمنع "إسرائيل" .١٥

' هـآرتس ' كشف أمس المحلل للشؤون اإلستراتيجية واألمنية فـي صـحيفة            : زهير أندراوس  -الناصرة  
العبرية، يوسي ميلمان، النقاب عن نشوب أزمة جديدة في العالقات الثنائية بين أنقرة وتل أبيب ، تزيـد                  

مصادر التي اعتمد عليها المحلل اإلسرائيلي تـسعى        دة األزمة الحادة أصال بينهما، إذ أنه بحسب ال        حمن  
الدولة العبرية بخطى حثيثة إلقناع شركات غربية مختصة في إنتاج األقمار االصطناعية بعدم بيع تركيا               
قمر تجسس، والذي بإمكانه تزويد الجيش التركي بصور ذات جودة عالية جـدا، الفتـا إلـى أن وزارة                   
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ومـع الـشركتين    ) طيلـيس ( على اتفاق مع الـشركة الفرنـسية         ٢٠٠٩الدفاع التركية وقعت في العام      
  . لتزويد تركيا بأقمار تجسس) وبين ميكانيكا) تيلمباتسييو(اإليطاليتين 

وزاد قائال إن تل أبيب تخشى من أن قمر التجسس يوجه كاميراته ويقـوم بتـصوير مواقـع عـسكرية                    
تل أبيب، تقوم تركيا بإرسـال الـصور إلـى دول           وإستراتيجية، وبعد ذلك، بحسب المصادر األمنية في        

مصنفة بالدول األعداء إلسرائيل، مثل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، سورية، وحتى حركـة المقاومـة              
  . )حماس(اإلسالمية 

  ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  

  نيون أنهم فلسطياً ظنامرأتين بطريق الخطأالجيش اإلسرائيلي يقتل مستوطنًا ويصيب  .١٦

قال متحدث عسكري إن جنودا إسرائيليين اطلقوا النار على مـستوطن إسـرائيلي             ): د ب أ   (- تل أبيب 
  .وأردوه قتيال في وقت مبكر الجمعة، عن طريق الخطأ، بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية

 باتجاههم وانهم   وأوضح المتحدث أن القوات االسرائيلية عند أحد الحواجز الحظت اندفاع سيارة مسرعة           
اشاروا لها بالتوقف ولكن قائدها لم يستجب فأطلقوا النار عليها خشية أن يكون سائقها فلـسطينيا يريـد                  

وقالت االذاعة اإلسرائيلية إن امرأتين كانتا في الـسيارة اصـيبتا            . عاما ٦٠وكان عمر المتوفي     .دهسهم
  .بجروح

 ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
 

   خطة لتعزيز وحداتها العسكرية على حدود الضفة وغزة ومصر وسورية تضع"إسرائيل" .١٧

 ٢٠كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية الجمعة أن قيادة الجيش تخطط لزيادة تـصل إلـى              :  أشرف الهور  -غزة  
بالمئة مقارنة مع العام الماضي على قواتها العاملة في المجال العمالني في مناطق الضفة الغربية وقطاع                

  .ول الحدود مع مصر، وفي منطقة الجوالنغزة وعلى ط
أعبـاء المهمـات    'وبحسب ما نقلت اإلذاعة عن مصادر في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي فقد قالت ان               

  .الجارية تلزم بزيادة خدمة وحدات االحتياط' األمنية
دي للعمل فـي     بالمئة من كتائب االحتياط بشكل غير اعتيا       ١٠وقالت انه بسبب هذا األمر تقرر استدعاء        

  .هذه المناطق
وبحسب تفسيرات قيادة أركان الجيش اإلسرائيلي لعملية االستعداد هذه لجنود االحتياط، ونشر المزيد من              
وحداتها في غزة والضفة وعلى الحدود فقد قالت ان األمر مرجعه التغييرات التي تجري على الحـدود،                 

  .وعلى رأسها الحدود مع مصر في منطقة سيناء تحديداً
التي تسود منطقة سيناء الصحراوية، وعدم قدرة السلطات        ' حالة الفوضى 'وتقول إسرائيل ان األمر مرده      

  .المصرية الحالية على السيطرة على ما يجري هناك
  ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  إلى نهاية نفوذ الواليات المتحدة في الشرق األوسطضرب إيران سيؤدي : " بيغنمعهد" .١٨

 الـسادات للدراسـات     - قال البروفيسور ايتمار عنباري، مدير معهد بيغن      : زهير أندراوس  -رة  الناص
اإلستراتيجية في ورقة بحثية أعدها ونشرها على الموقع االلكتروني للمعهد إن التقرير األخيـر للوكالـة                
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ألمر الذي قد يولّد تولد جولة      الدولية للطاقة النووية أكد الشكوك بأن إيران تسعى المتالك أسلحة نووية، ا           
  .إضافية من العقوبات على طهران، وهذا هو المرجح إلحداث تغيير في سياسة إيران النووية

ستواجه إسرائيل قريبا قرارا بشأن ما إذا كان من الصعب توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت               : وأضاف
  .النووية اإليرانية

 قوة عظمى لها مسؤولياتها، فإن األمور ستبقى على حالها، مشددا           الواليات المتحدة ما لم ترق إلى     : وأكد
على أن ضربة أمريكية تستهدف البنية التحتية النووية اإليرانية ليس ضرورية فحسب، بل هـي أيـضا                 
السبيل الوحيد للعمل الذي يمكن أن يمنع االنسحاب األمريكي الوشيك من العراق وأفغانستان من أن يشير                

  . نفوذ الواليات المتحدة في الشرق األوسط، على حد تعبيرهإلى نهاية
  ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   تسرع في تركيب دفاعات صاروخية في طائرات الركاب"اسرائيل" .١٩

قال مسؤول أمني يوم الجمعة إن اسرائيل سارعت بتركيـب دفاعـات مـضادة              :  دان وليامز  - تل أبيب 
دما رأت خطرا متزايدا لتعرضها لهجوم من متشددين باستخدام أسلحة          للصواريخ في طائرات الركاب بع    

  .ليبية مسروقة
وأضاف المسؤول أن الطائرات التابعة لخطوط طيران العال االسرائيلية وشركتي طيران أخريين زودت             

على الـصواريخ التـي     " للتشويش"الذي يستخدم الليزر    ) ميوزيك-سي(بنظام صنع محليا وعرف باسم      
  . كموعد نهائي لتركيب النظام في معظم طائراتها٢٠١٣لحرارة وقال ان اسرائيل حددت عام تتعقب ا

. وأوضح المسؤول أن اسرائيل تطبق بشكل مؤقت اجراءات جوية مضادة على متن الطـائرات المدنيـة               
  .وأحجم عن االفصاح عن التكنولوجيات المستخدمة كما طلب عدم ذكر اسمه

مخابرات جاء فيها ان الفوضى في ليبيا أثناء الثورة التي أطاحـت بـالزعيم           ونقل المسؤول عن تقارير لل    
الراحل معمر القذافي سمحت بتهريب صواريخ ليبية تحمل على الكتف الى فلسطينيين وجماعـات لهـا                

  .صالت بتنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء المصرية
وتتراوح بين مليـون    ) ميوزيك-سي(يب نظام   وقال المسؤول ان حكومة بنيامين نتنياهو تتكفل بتكلفة ترك        

  . مليون دوالر١.٥دوالر و
 ١٢/١١/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

  
    "أمواج الحرية" تنهي ترحيل نشطاء "سرائيلإ" .٢٠

أنهت إسرائيل ترحيل نشطاء األسطول الدولي المحتجزين منذ نحو أسبوع بعـد محـاولتهم              : )ب.ف.أ(
  .“أمواج الحرية”طاع غزة من خالل اإلبحار في سفينتي خرق الحصار البحري المفروض على ق

 شخصاً صعدوا على متن طائرات      ٢١إن  “ اإلسرائيلية”وقالت سابين حداد المتحدثة باسم وزارة الداخلية        
وكـان   .مختلفة متجهة إلى بلدانهم بدءاً من صباح الخميس وتم ترحيل آخر النشطاء بعد ظهر الجمعـة               

وقالت حـداد انـه كـان        .بسبب اعتقالهم “ إسرائيلي”وا شكوى أمام قاض     هؤالء رفضوا ترحيلهم ورفع   
 ايرلنـدياً   ١٤ومن بين المعتقلـين     . باالمكان ترحيل هؤالء النشطاء قبل أسبوع إال أن بعضهم اعترض         

  .ورعايا من كندا وبريطانيا واستراليا والواليات المتحدة
  ١٢/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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   الصناعية اإلسرائيلية إلى الخارج حاد في الصادراتتراجع .٢١

شهد حجم الصادرات الصناعية اإلسرائيلية إلى الخارج تراجعا حادا، خالل الربـع            : )فلسطين(الناصرة  
بنسبة بلغت أربعة في المائة، وذلـك بنحـو الـضعف عـن تراجـع               ) ٢٠١١(الثالث من السنة الحالية     

  .الصادرات للربع الثاني من العام الجاري
اإلسرائيلي إن حجم الصادرات الـصناعية اإلسـرائيلية        " اتحاد أرباب الصناعة  "عطيات نشرها   وذكرت م 

شهدت خالل الربع الثالث من السنة الحالية تراجعا بنسبة أربعة في المائة، بالمقارنة مع نفس الفترة فـي                  
ي المائة فـي حجـم       ف ٢.٤العام الفائت بعد أن سجل خالل الربع الثاني من العام الحالي انخفاض نسبته              

  .الصادرات
، إلـى انخفـاض     "الحـاد "من جانبه؛ علل مدير عام االتحاد أمير حايك هذا التراجع، الذي وصفه بــ               

  .الصادرات في مجال التكنولوجية العالية
إن األسواق العالمية تضع العراقيل أمام الصادرات اإلسـرائيلية وتوصـد           : "وقال حايك، لإلذاعة العبرية   

إن حالة عدم الوضوح المتزايدة في االقتصاد العالمي تحدو بعدد اكبر من الدول             "وأضاف  ". االباب أمامه 
  .، كما قال"إلى تشجيع اإلنتاج المحلي

  ١١/١١/٢٠١١، قدس برس
  
   المستثنيات من صفقة التبادل يعشن حالة من الذهول واإلرباكاألسيرات .٢٢

سيرات التسع اللواتي لم تشملهن صفقة التبـادل        أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين، أن األ      : رام اهللا 
األخيرة يعشن حالة من الصدمة والذهول واأللم الشديد بسبب استثنائهن من صفقة التبادل، بعد أن أعلـن                 

وأشارت الوزارة في تقرير لها، أمس، نقالً األسيرة خديجة أبو عياش، مـن              .عن تحرير كافة األسيرات   
 إلى إن الوضع النفسي لألسيرات سيئ للغاية، وأنهن يعشن في حالـة             قرية عيلوط داخل الخط األخضر،    

انتظار ويؤجلن جميع مطالبهن المعيشية واإلنسانية من إدارة السجن على أساس التوقع باإلفراج عـنهن               
  .في أية لحظة

حيث تقبع  " الشارون"وأوضحت أبو عياش لمحامية وزارة شؤون األسرى شيرين عراقي، أن إدارة سجن             
سيرات التسع، استغلت هذا الوضع النفسي لألسيرات وتقوم بتقييدهن فـي أرجلهـن خـالل زيـارة                 األ

المحامين أو خالل الخروج للعيادة، وتمارس االستفزاز عليهن من خالل اختزال ساعات الخـروج لــ                
ير ولفت تقر  .وتشغيل صفارات اإلنذار بشكل مستمر واإلعالن عن حالة الطوارئ بشكل متكرر          " الفورة"

لينا الجربـوني، وسـعاد نـزال،       : الوزارة إلى أن األسيرات التسع اللواتي لم تشملهن صفقة التبادل هن          
وورود قاسم، وهنية ناصر، ومنى قعدان، وبشرى الطويل، وفداء أبو سنينة، وخديجة أبو عياش، ورانية               

  .هلسة
  ١٢/١١/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  حتالل للبلدة عنيفة بسلوان بعد اقتحام االمواجهات .٢٣

اندلعت في حي راس العامود والحارة الوسطى في سلوان جنوبي المسجد األقصى مواجهات عنيفة بـين                
، وذلك اثر اقتحام قوات كبيـرة مـن         ١١/١١قوات االحتالل وأهالي وشبان مقدسيين مساء يوم الجمعة         
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وأفـادت مـصادر    .  عاما ٢٨ اإلسرائيلي لمنزل عائلة جابر، واعتقال الشاب حامد جابر          االحتاللجيش  
أن الحاجة أم جميل جابر أصيبت في قدمها بشظايا قنبلة صوت ألقاها جنود االحتالل داخل المنزل                 طبية،

  . إثناء اقتحامهم البلدة
خرى، قضت المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، بالسجن الفعلي مدة عام كامل علـى الـسيدة               أمن جهة   

قدس بتهمة محاولة تهريب هاتف خلوي الى احد المعتقلين الفلسطينيين في           رانية الهلسة من سكان مدينة ال     
احـد الـسجانين بمبلـغ      “ إغراء”وجاء في حيثيات القرار أن الهلسة حاولت         . سجن النقب الصحراوي  

  . شيكل مقابل كل جهاز خلوي يقوم بتهريبه وتسليمه للمعتقلين في سجن النقب٨٠٠٠
  ١١/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  الجمعة المناهضة لالستيطان والجداراالحتالل يقمع مسيرات : الضفة .٢٤

 قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة السلمية ضـد الجـدار            : وكاالت ، نائل موسى  -محافظات  
واحيا المشاركون في المـسيرات الـذكرى الـسابعة         . العنصري واالستيطان ما ادى الى وقوع اصابات      

  .حل ياسر عرفاتالستشهاد الرئيس الرا
ففي كفر قدوم بمحافظة قلقيلية أصيب خمسة عشر مواطنا واعتقل شاب ومتضامن أميركي جـراء قمـع      

  . سنوات٩االحتالل لمسيرة نظمت للمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق منذ 
من بجروح وعشرات   ) عاما٣٧(وفي قرية بلعين غرب رام اهللا، اصيبت متضامنة برازيلية تدعى إنجيال            

المواطنين والمتضامنين األجانب باختناق شديد بالغاز المسيل للدموع عندما هاجم جنود االحتالل مسيرة             
سلمية نظمها األهالي بمشاركة متضامنين دوليين ونشطاء سالم إسرائيليين في ذكرى استشهاد الـرئيس              

عنيفة بين المتظاهرين   وشهدت قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا مواجهات وصفت بال          . ياسر عرفات 
واعتدت قوات االحتالل على الطواقم الـصحفية       . وقوات االحتالل ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين        

» بيتـسيلم «واعتقلت المصور الصحفي بالل التميمي والذي يعمل مصورا للمقاومة الشعبية، ولمنظمـة             
  .الحقوقية اإلسرائيلية بعد االعتداء عليه بالضرب

طن برضوض واعتقل آخر، والعشرات بحاالت اختناق، إثر قمع قوات االحـتالل لمـسيرة              وأصيب موا 
المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع العنصري، التي انطلقت هذا األسبوع تحـت عنـوان               

  .«إحياء الذكرى السابعة الستشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات»
شيعي جنازة مواطنة من بلدة بيت أمر، وقامـت بـاغالق           وهاجمت قوات االحتالل مساء أمس جموع م      

مداخل البلدة وحولت أحد منازل البلدة لثكنة عسكرية، فيما أصيب عدد من المواطنين باختناقات جـراء                
، ان قوات االحتالل اعتقلت أكثـر مـن         »معا«وافاد شهود عيان لوكالة     . استنشاقهم للغاز المسيل للدموع   

  . مواطنا من البلدة١٥
  ١٢/١١/٢٠١١، حياة الجديدة، رام اهللال

  
  الشيخ رائد صالح يحصل على إذن لالستئناف ضد قرار ترحيله من بريطانيا .٢٥

كسب الشيخ رائد صالح زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر في إسرائيل،            : )يو بي آي  ( –لندن  
  .الجمعة، حكماً قضائياً في معركته القانونية للبقاء في بريطانيا
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إن الشيخ صالح حصل على إذن لرفع دعاوى استئناف متعددة ضد قرار            ' إيفننغ ستاندارد 'الت صحيفة   وق
محكمة للهجرة بإبعاده عن بريطانيا، بعد أن حكم قاضٍ بريطاني أن بإمكانه تحدي البنـود الـستة التـي                   

  .استندت إليها المحكمة في قرار إبعاده عن المملكة المتحدة
 يونيو  / البريطانية تريزا ماي، منعت الشيخ صالح من دخول بريطانيا في حزيران           وكانت وزيرة الداخلية  

الماضي بحجة أن وجهات نظره تعزز الكراهية الدينية ومعاداة السامية، لكنه تمكن من دخـول المملكـة             
  .المتحدة من دون اعتراض من موظفي الهجرة في مطار هيثرو القريب من لندن

زارة الداخلية البريطانية في قضية الشيخ صالح ضعف بعد أن تبـين أن             وأضافت الصحيفة أن موقف و    
مسؤوليها اعتمدوا فقط على األدلة المقدمة من منظمة يهودية واحدة تدعى صندوق أمن الجالية، قبـل أن                 

  .تصدر أمر ستبعاد ضده
ن ترحيل الـشيخ    محكمة الهجرة وافقت على أ    'ونسبت إلى متحدث باسم وكالة الحدود البريطانية قوله إن          

صالح من شأنه أن يخدم الصالح العام، وبما أن هذا القرار صار عرضة للطعن فـسيكون مـن غيـر                    
  .'المناسب اإلدالء بمزيد من التفاصيل

  ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  االحتالل يستهدف الصيادين ويغلق المعبر التجاري الوحيد لغزة .٢٦

 غزة، أمس، أن قوات البحرية اإلسـرائيلية أجبـرت عـشرات            أكد صيادون فلسطينيون في قطاع     :غزة
الصيادين على مغادرة البحر تحت وقع إطالق نار كثيف من الزوارق الحربية التي تجوب بحر القطـاع                 

وقال الصيادون إن الزوارق الحربية اإلسـرائيلية فتحـت          .على مدار الساعة، لتعزيز الحصار البحري     
نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيد الفلسطينية قبالة شواطئ مدينة غزة، مشيعة أجواء من الرعب               
واإلرهاب الشديدين، اضطرت الصيادين إلى مغادرة البحر خشية على حياتهم، من دون اإلبـالغ عـن                

  .وقوع إصابات
ن أنهم يتعرضون العتداءات وانتهاكات إسرائيلية متكررة وشبة يومية، مبررين ذلك فـي             وأكد الصيادو 

سياق سعي االحتالل لتعزيز الحصار البحري المضروب على القطاع منذ نحو خمسة أعـوام، وازدادت               
  .حدته وقسوته منذ الحرب األخيرة على القطاع قبل نحو ثالثة أعوام

  ١٢/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   بفلسطين" بعدم التفريطأوصانيوالدي ": بنة ياسر عرفاتا .٢٧

 فـي   ،) عاما ١٦(قالت زهوة عرفات ابنة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات          : )ا ف ب  ( –رام اهللا   
اول مقابلة لها عبر الهاتف من مالطا حيث تقيم مع والدتها سهى، في الذكرى السابعة لوفاة والدها التـي                   

 عمار بعدم التفريط بوطننا فلسطين والتمـسك بـالحقوق والثوابـت          أبو والدي   نيأوصا'تصادف الجمعة   
 من رؤيتـه بعـد      اإلسرائيليافتقد والدي الذي لم اعرفه كثيرا وحرمني االحتالل         'وتضيف   . 'الفلسطينية

قصف منزلنا في غزة حيث طلب من والدتي بأن نغادر فلسطين حتى ال يضغط عليه االحـتالل بابنتـه                   
 والدي هو رمز للـشعب الفلـسطيني وقـضيته          أنغرفتي مليئة بصوره، فانا اعرف      'وتتابع   . 'وزوجته
  . ' كل فلسطيني يحبه ويعرف انه قدم حياته من اجل فلسطين وحرية شعبهاأنواعرف 

 ١٢/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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  لمنطقةستيطان اإلسرائيلي عقبة رئيسة أمام تحقيق السالم في اال ا: االردنيالعاهل .٢٨

 عبداهللا الثاني مساء أمس االول مع وزير الخارجية البريطاني وليـام            العاهل االردني  بحث   :بترا–لندن  
هيج أفاق تحقيق السالم في الشرق األوسط على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد إلنهـاء                 

 وصـوال إلـى قيـام الدولـة     الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والدور البريطاني في دعم جهود الـسالم      
  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 

وأشار العاهل االردني إلى أن استمرار اإلستيطان اإلسرائيلي يشكل عقبة رئيسة أمام مـساعي تحقيـق                
  .السالم في المنطقة

 ١٢/١١/٢٠١١، الرأي، عمان
  
  رية ستتدحرج على المنطقة بكاملهاأي حرب على إيران وسو: نصر اهللا .٢٩

حذر حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا الجمعة من أن أي حـرب علـى ايـران    : بيروت ـ د ب أ 
  . وسورية لن تبقى في البلدين بل ستتدحرج على المنطقة بكاملها

ـ     ' يوم الشهيد 'وقال نصر اهللا بعد ظهر الجمعة في مهرجان          ة لبيـروت إن    الذي أقيم في الضاحية الجنوبي
الحرب على إيران وعلى سورية لن تبقيا في إيران أو في سورية انما ستتدحرج هـذه الحـرب علـى                    '

  . 'مستوى المنطقة بأكملها وهذه حسابات واقعية وهذا هو واقع الحال
ع من الطبيعي أن تقوم اإلدارة األمريكية بمعاقبة الدول المؤثرة بالحاق الهزيمة بالمـشرو            'وأشار إلى أنه    

والدولتان اللتان وقفتا بوجه االحتالل االمريكي للعراق ودعمتا صمود الشعب العراقـي همـا              . األمريكي
  '' .'إيران وسورية، وأمريكا تريد أن تقول لهما ال تفرحا فالعصا ستبقى مشرعة عليكما

يين وللغرب  ولفت نصراهللا إلى أن التحوالت التي حصلت في المنطقة كان فيها قدر من الخسارة لألمريك              
  . في مصير هذه التحوالت' محور المقاومة يكبر ويقوى'وأن 

الـضعف والـوهن    'وأن الرهان على    ' زمن الضعف والتراجع على مستوى هذه االمة انتهى       'ورأى أن   
دخلنا عـصر االنتـصارات وولـى عـصر         .. خاسر والتراجع أمام العدو االسرائيلي واالمريكي انتهى      

  . 'الهزائم
اذا لم يكن من مخطط للحرب علـى المنطقـة   ' حزب اهللا حرباً إسرائيلية على لبنان، وقال   واستبعد زعيم 

  .  'هذا ال يعني أن ننام'، لكنه أشار إلى أن 'على لبنان) االسرائيلية(نستبعد الحرب 
 ١٢٨/١١/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   نتيجة نجاح الربيع العربياً وزخم القضية الفلسطينية ستأخذ دعماً يلتقي عباس ويؤكد أنالغنوشي .٣٠

 محمود عباس  السلطة الفلسطينيةزعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي رئيسزار  :تونس
أكد الغنوشي ثبات موقف الشعب التونسي الداعم  و،١١/١١ في مقر إقامته بتونس، مساء يوم الجمعة

  ."مقدسة وهي في قلب كل عربي ومسلم) نيالشعب الفلسطي(إن قضيته "بقوة للشعب الفلسطيني، وقال 
 ، موضحاً" كبيرين نتيجة لنجاح الربيع العربي ودعماًلقضية الفلسطينية سوف تأخذ زخماً"وشدد على أن 

وفا، وكالة وفي تصريح ل ."أن القضية الفلسطينية اليوم أحوج ما تكون لوحدة الصف الوطني الفلسطيني"
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تداولنا حول أوضاع األمة العربية " : بلقاء الرئيس عباس، مضيفاًعقب اللقاء، قال الغنوشي إنه تشرف
واالعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في األمم المتحدة، وأن الرئيس أبو مازن هنأ الشعب 

  ."التونسي بنجاح ثورته وبإنجاز انتخاباته الحرة النزيهة الديمقراطية وتمنى لتونس كل الخير
  ١١/١١/٢٠١١، )وفا(نية معلومات الفلسطيوكالة األنباء وال

  
  من الحدود السورية" إسرائيل"إيران تهدد برد قاس على : يديعوت .٣١

قولها إن " فارس"العبرية عن وكالة األنباء اإليرانية " يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة : القدس المحتلة
  .رائيل من الحدود السوريةإيران تستعد لهجوم محتمل على منشآتها النووية، وتهدد برد قاس على إس

 ألف شاب سوري وفلسطيني تدربوا في الشهور الثالثة ٣٠وبحسب وكالة األنباء اإليرانية فإن نحو 
فإن " فارس"وبحسب ". وقت األزمة"األخيرة على اجتياز الحدود إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات انتحارية 

عبروا فيها عن جاهزيتهم لتقديم المساعدة في عشرات آالف الشبان بعثوا برسائل إلى الحكومة السورية 
طلبوا من الحكومة السورية السماح لهم باجتياز "وأضافت أن الشبان . قد تنشأ مع إسرائيل" كل أزمة"

  ".الحدود إلى أرض فلسطين المحتلة، وتنفيذ عمليات انتحارية ضد جنود إسرائيليين
دريبات عسكرية مختلفة، عمالنية وتكيتيكة، وأعدوا الشهور الثالثة األخيرة أجريت ت" كما جاء أنه في 

وأضاف التقرير أن غالبية الشبان اجتازوا دورات إرشاد ". أنفسهم ألصعب الظروف في تل أبيب
عسكري، وتم تدريبهم على القيام بعمليات خاصة، وأنه في حال وقعت أزمة مع سورية من جهة 

  ".طيرة لحكومة نتانياهوللقيام بمشاكل خ"إسرائيل، فإنهم على استعداد 
  ١١/١١/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "ن.ي.ط.س.ل.ف:  أحرف عربيةستةفي جيناتي : "رسالة من طفل تونسي للرئيس عباس .٣٢

 أن تركيبة جيناته إلى رسالة تأييد من طفل تونسي أشار فيها أمس تلقى الرئيس محمود عباس، :تونس
لسين، والطاء، والياء، والنون، وأن بدمائه تجري أربع الفاء، والالم، وا: تحوي ستة أحرف عربية

  .اإلسالم، العروبة، تونس، وفلسطين: كلمات
  ١٢/١١/٢٠١١، القدس، القدس

  
 اتفاق بشأن قبول عضوية فلسطين باألمم المتحدةيعلن عدم وجود مجلس األمن  .٣٣

جلـس األمـن،    ، أن لجنة طلبات االنـضمام التابعـة لم        ١٢/١١/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  
اجتمعت الجمعة، في نيويورك، وأعلنت، عدم وجود اتفاق بين أعضائها بشأن قبول طلب فلسطين عضوا               

  .في األمم المتحدة، حسب ما جاء في تقرير صدر عنها أمس
حـول  » عجزت عن إصدار توصية تحظى بإجماع أعضاء مجلـس األمـن          «جاء في التقرير أن اللجنة      

  .الطلب الفلسطيني
تقرير، الذي أقرت صيغته النهائية أمس، أن لجنة طلبات االنضمام التابعـة لمجلـس األمـن                وأضاف ال 

  .من أعضائها خالل هذه االجتماعات» حيث ُأبديت آراء متعارضة«اجتمعت مرارا 
ال توجد غالبية لقبول فلسطين في األمـم        «: من جهته، قال السفير األلماني لدى األمم المتحدة، بيتر فيتيغ         

ويضع قرار لجنة قبـول األعـضاء مـسعى    . ، إضافة إلى وجود تهديد أميركي باستخدام الفيتو  »المتحدة
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السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف من األمم المتحدة بدولة فلسطينية في الضفة الغربيـة وقطـاع                
وإذا . ن مؤيدين حتـى اآل    ٨ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين ليس لديهم سوى        . غزة على شفا االنهيار   

ـ           فإنه لن تكون هناك حاجة للواليـات        ٩قرر الوفد الفلسطيني إجراء تصويت من دون حشد األصوات ال
وتناول تقرير للجنة التي تضم جميع الدول األعضاء        . إلعاقة القرار ) الفيتو(المتحدة الستخدام حق النقض     

  . تفاصيل الخالف بين أعضاء المجلس١٥بمجلس األمن وعددها 
السفير البرتغالي جوزيه فيليب مـوريس كـابرال        ، أن   ١٢/١١/٢٠١١،  الة رويترز لألنباء  وكوأضافت  

 المجلس سيبحث التقريـر وينـاقش اي        أنقال  ،  رئيس مجلس االمن لشهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري       
  .مبادرات مستقبلية

ما الجابون ونيجيريـا    ويقول دبلوماسيون ان روسيا والصين ولبنان والبرازيل والهند وجنوب افريقيا ورب          
سيدعمون الفلسطينيين وستصوت الواليات المتحدة ضده في حين ان من المـرجح ان تمتنـع بريطانيـا                 

  .وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة عن التصويت مع احتمال ان تصوت ألمانيا ضده
اعتقـد ان   "وقال  . وي فيما سيقومون به   ودعا سفير ألمانيا لدى االمم المتحدة بيتر فيتيج الفلسطينيين للتر         

  )."عضوية فلسطين باالمم المتحدة(الصورة واضحة وانه ال توجد اغلبية هنا لقبول 
  
 مجلس األمن يتبنى تقرير لجنة االعتمادات ليصبح مرجع قانوني في شأن عضوية فلسطين .٣٤

ية تستند إليها في مـسار      وضعت فلسطين أساساً قانونياً في مجلس األمن يشكل مرجعية قانون         : نيويورك
وتبنى مجلس األمن أمس تقرير لجنـة دراسـة         . الحصول على العضوية الكاملة كدولة في األمم المتحدة       

االعتمادات في شأن الطلب الفلسطيني بعد إدخال تعديالت أصر لبنان على إدراجها في النسخة النهائيـة                
  .للتقرير الذي أصبح وثيقة من وثائق األمم المتحدة

أن أهمية التقرير أنه أرسى مرجعية لبحث       » الحياة« السفير اللبناني في األمم المتحدة نواف سالم لـ          أكد
ألن المسألة قد تأخذ وقتاً، ونحن علمنا من البدايـة مواقـف الـدول              «عضوية فلسطين في مجلس األمن      

» ة وقاعدة قانونية   أصوات، حققنا إنجازاً بإرساء مرجعي     ٩األعضاء، لكن بغض النظر عن وجود أكثرية        
  . دائمة في مجلس األمن حيال الطلب الفلسطيني بالحصول على صفة دولة عضو في األمم المتحدة

وأوضح أن دوالً عدة بينها دول كبرى كاليابان، لم تحصل على العضوية من المحاولة األولى، مـشيراً                 
على عـدم ارتبـاط   «ية، أهمها التأكيد    إلى أن أربعة أهداف تم تحقيقها في التقرير بصيغته النهائية الرسم          

وأضاف أن التقرير عكس مـسار      . مع إسرائيل » الحصول على العضوية في األمم المتحدة بالمفاوضات      
وقال إن التقرير تضمن الـرأي      . »إلى حد كبير وبشكل أمين    «المناقشات في اللجنة التابعة لمجلس األمن       

ق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو غير مرتبط         إعالن دولة فلسطين أمر يعود إلى ح      «القائل أن   
  . »بالمفاوضات

١٢/١١/٢٠١١الحياة، لندن،   
  
   خارجة عن إرادتنا في األمم المتحدة التحركات الفلسطينية:الخارجية األميركية .٣٥

 عن توقع صدور بيان من مجلس األمن حـول           أمس قال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية األميركية      
وواضح أيضا أن التحركات الفلسطينية وغيرها خارجـة عـن        . موقفنا واضح «: ية فلسطين، طلب عضو 

والفلسطينيون أحرار في أن يقـرروا مـا        . إنها جزء من عمليات تجري في نطاق األمم المتحدة        . إرادتنا
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نحن نرى التماس القبول في مجلس األمن، وكذلك في مختلف منظمات األمم المتحـدة، لـيس                . يريدون
  .»والشيء األكثر أهمية هو العودة إلى المفاوضات المباشرة. إنه مشهد جانبي لشيء أكثر أهمية. ءبنا

وعن اجتماع اللجنة الرباعية، المكونة من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والواليات المتحـدة،              
ا سياستنا منذ فتـرة طويلـة،   إنه. نحن ال نتفاوض في أجهزة اإلعالم    «المتوقع بعد غد االثنين، قال تونر       

القضية واضحة جدا، وهي أن األطراف ال بد أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وال بـد                . وال نريد خرقها  
  .»أن تتحرك وفقا لبيان اللجنة الرباعية

١٢/١١/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  
  
  لمستوطنات مبعوث أوباما الجديد سيعيد فتح ملف تجميد ا:مصدر في الخارجية األميركية .٣٦

ـ     :  محمد علي صالح   - واشنطن إن ديفيد هيـل،    » الشرق األوسط «قال مصدر في الخارجية األميركية ل
المبعوث األميركي الجديد لحل المشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية، والذي اختاره الرئيس األميركـي بـاراك              

يد المـستوطنات اليهوديـة فـي       أوباما بعد استقالة السيناتور السابق جورج ميتشل، سيعيد فتح ملف تجم          
  .الضفة الغربية

وقال المصدر، الذي طلب عدم اإلشارة إلى اسمه أو وظيفته، إن استقالة دينيس روس، أول من أمـس،                  
كمسؤول عن المشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية في مجلس األمن القومي في البيت األبيض، بعد أكثر مـن                

يمكن «الرؤساء األميركيين وفي وزارة الخارجية األميركية       عشرين سنة قضاها روس مستشارا لعدد من        
  .»أن تفتح صفحة جديدة في الوساطة األميركية بين إسرائيل والفلسطينيين

١٢/١١/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن  
  
  كاريكاتير بسبب "إسرائيل" توبخ "ونيسكواأل" ":هآرتس" .٣٧

منظمة االمم المتحدة للتربية    «الوسط في   امس، ان مسؤول قسم الشرق ا     » هآرتس«أفادت صحيفة   : لندن
 لدى المنظمة نمرود    "إسرائيل" الماضي سفير    األربعاءاريك بيليت، استدعى    ) ونيسكوأ(» والعلوم والثقافة 

عـرض علـى    » ونيـسكو  أ « ان مسؤول    وأوضحت. بركان لتوبيخه بسبب كاريكاتور نشرته الصحيفة     
 الجاري يظهر فيـه رئـيس       ٤اتورياً نشرته الصحيفة في     السفير االسرائيلي خالل االجتماع رسماً كاريك     

الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك وهما يصدران توجيهات لطيارين قبيل خروجهم في              
في طريق عودتكم من إيران، اقصفوا مقر       «: مهمة قصف المنشات النووية اإليرانية، فيما يقول نتانياهو       

  .وذلك على خلفية قبول فلسطين عضواً كامالً في المنظمة، »يونيسكو في رام اهللا
ان رسومات من هذا    «:  بالتحريضي، قائالً  الكاريكاتيروصف  » ونيسكو أ «ان مسؤول   » هآرتس«وكتبت  

 غير مسلحين يجب علـى اسـرائيل تقـديم          دبلوماسيينالنوع تهدد حياة موظفي المنظمة الذين يعتبرون        
يسكو تتفهم حرية الصحافة، لكن الحكومة ملزمة وقف انفعاالت واندفاعات          يون«، مضيفاً ان    »الحماية لهم 

 بالصدمة لـدى عـرض      أصيب اإلسرائيليوأضافت الصحيفة ان السفير     . »من هذا النوع ضد المنظمة    
  . وتسليمه رسالة احتجاج رسمية موقعه من المديرة العامة للمنظمة ايرينا بوكوفاأمامه الكاريكاتير

١٢/١١/٢٠١١، الحياة، لندن  
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   انيثتشرين ال من نوع آخر يصل إلى غزة أواخر" ربيع عربي ":الحملة األوروبية لرفع الحصار .٣٨
تستعد الحملة األوروبية لرفع الحصار عـن غـزة وبالتعـاون مـع المنـسقية                 : أيمن أبو عبيد-روما 

، والتي من المقرر    “لعربيالربيع ا ”األوروبية للعمل اإلنساني إلى تسيير قافلة جديدة نحو غزة حملت اسم            
  .دخولها القطاع في الثلث األخير من الشهر الحالي

من القائمين على الحملة أن هناك نقلة نوعية مـن حيـث عـدد وجنـسيات وطبيعـة                  “ الخليج”وعلمت  
 شخصية دولية، مـن     ١٥٠المشاركين إضافة إلى المهام المقررة للقافلة إنجازها، حيث ستضم أكثر من            

واألحزاب وأعضاء برلمانات ومجالس شيوخ من مختلف دول العالم، إلى جانب لفيف من             أعالم الساسة   
  .علماء األمة اإلسالمية وقيادات عربية

وعلى صعيد العمل الميداني، ستضع القافلة حجر األساس لعدد من مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى               
كذلك وللمـرة  . ل وذوي االحتياجات الخاصة العمل الخيري والذي ركزت القافلة فيه على شريحة األطفا     

األولى سوف تركز القافلة على نقل حليب األطفال الخدج والذي استنجد سكان القطاع القـائمون علـى                 
  .الحملة أن يوفروه ألطفالهم

، أوضح الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة األوروبية لكسر الحصار علـى            “الخليج“وفي تصريح ل  
  . تأثرت بهذه الحمالت التي أصبحت ورقة ضغط على الكيان المحتل“إسرائيل”غزة، أن 

١٢/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة  
  
  اإلسرائيلي-الصراع الفلسطينيحول  جامعة فرنسية نتائج اختبار تنشر" لوموند ديبلوماتيك" .٣٩

ن عام  ً  نتائج اختبار خضع له طالب جامعيون فرنسيو        »لو موند ديبلوماتيك  «نشرت مدونة   : صباح أيوب 
والنتـائج  ...  اإلسرائيلي - بشأن معلومات تاريخية وجغرافية أساسية تتعلق بالصراع الفلسطيني          ٢٠٠٩

غـزة هـي مجموعـة      «: ، مثال على ذلك   جاءت صادمة تظهر جهالً معيباً بالقضية التاريخية المعاصرة       
، »ها عـسكرياً  دولـة مواليـة لفلـسطين وتـدعم       : الضفة الغربيـة  «،  »فلسطينية مسلّحة تقاتل إسرائيل   

وهي نتائج اختبـار    ... »إسرائيل كانت مستعمرة بريطانية قديمة    «،  »االستيطان؟ ظاهرة لم تعد موجودة    «
أجرته األستاذة الجامعية كلوي إيفرو على طالب السنة الثانية في فرع التاريخ والجغرافيا فـي جامعـة                 

بتنا نتلقى كميات ضخمة مـن      «تي تشرح   تقول إيفرو التي صعقت بإجابات طالبها وال      . مونبلييه الفرنسية 
المعلومات عبر وسائل اإلعالم التي غالباً ما تفلترها قبل بثها، ثم تقوم عقولنا بفلتـرة تلـك المعلومـات                   

  .»لذا فإن رؤيتنا للعالم باتت موتورة... والصور مرة أخرى قبل حفظها
١٢/١١/٢٠١١، ، بيروتاألخبار  

  
  إلسرائيلي على إيران وحقيقة الموقف االهجوم .٤٠

أعلنت إسرائيل رسمياً بأن قراراتها قد أصبحت مستعدة وجاهزة لجهة القيـام            : قسم الترجمة والدراسات  
بتوجيه الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية، وفي هذا الخصوص فقد شـهد يـوم أمـس                 

ضم طبيعة وحقيقة الموقـف     وأمس األول سيالً من التقارير والتحليالت السياسية والعسكرية التي سعت ل          
اإلسرائيلي، فلماذا هذا الموقف اإلسرائيلي وما هي أبعاد التصعيدات اإلسرائيلية الجديدة، وما هي عوامل              

  البيئة األمنية اإلسرائيلية الداخلية والخارجية التي حفزت على هذا الموقف، وفي هذا الوقت بالذات؟
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  :ماذا تقول التخمينات: الموقف اإلسرائيلي التصعيدي الجديد•    

تحدث كبار المسئولين اإلسرائيليين قائلين بأن القوات اإلسرائيلية قد أكملت استعداداتها الالزمـة لجهـة               
القيام بتوجيه الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية، وعلى ضوء المعلومات المتاحة، يمكـن              

  :ديد، على ضوء اآلتياستعراض محفزات الموقف التصعيدي اإلسرائيلي الج
    إدراك اإلسرائيليين المتزايد بأن إيران على وشك أن تصبح قوة نووية، وفـي هـذا الخـصوص                     -

أشارت بعض التخمينات بأن إيران أصبحت تمتلك من موارد التكنولوجيا النووية ما يكفي لجعلها تمتلـك                
  ..قنبلة نووية خالل بضعة أشهر

سة المزيد من االبتزاز، فإسرائيل تعاني من ضغوط اقتصادية داخليـة،               رغبة اإلسرائيليين في ممار       -
دفعت إلى تصاعد المزيد من االحتجاجات، وما من سبيل أمام إسرائيل سوى اصطناع سيناريو توجيـه                
الضربة العسكرية اإلسرائيلية ضد إيران، وعدم اإلذعان لرغبة واشنطن بعدم توجيه هذه الضربة إال بعد               

  .لدعم الكافي إلخراج إسرائيل من أزمتها االقتصاديةالحصول على ا
 إسرائيل بيتنا الحاكم، فـي توظيـف مفهـوم          -    رغبة الحكومة اإلسرائيلية، وتحديداً ائتالف الليكود         -

الحظر  النووي اإليراني كوسيلة لحشد التأييد والدعم السياسي الداخلي، وذلك ألن القوانين والتـشريعات               
درت مؤخراً سوف تتيح لحكومة نتنياهو تحويل إسرائيل إلى دولة شـمولية ليكوديـة              اإلسرائيلية التي ص  

بالمعنى الحقيقي، فالقوانين الجديدة تعطي السلطات اإلسرائيلية استهداف كل القوى السياسية اإلسـرائيلية             
  .التي تسعى لمعارضة التوجهات الليكودية الرسمية

 الموقف الدولي الداعم لالعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي            رغبة الحكومة اإلسرائيلية في ابتزاز        -
فإن التلويح اإلسرائيلي بضرب إيران سوف يدفع األطراف الدولية داخل مجلس األمن الدولي والجمعيـة               
العامة لألمم المتحدة لجهة التراجع عن دعم مشروع الدولة الفلسطينية كثمن لتراجع إسرائيل عن ضرب               

  .إيران
غبة اإلسرائيليين في قطع الطريق أمام انسحاب القوات األمريكية من العراق، وبالتالي فلن يكون                  ر    -

أمام واشنطن إما خيار اإلبقاء على قواتها في العراق كثمن لعدم قيـام إسـرائيل بـضرب إيـران، أو                    
إلسـرائيلية  اإلصرار على االنسحاب األمريكي من العراق ومن ثم مواجهة تداعيات الضربة العسكرية ا            

  ..ضد إيران
    رغبة الحكومة اإلسرائيلية في القيام بعمل عسكري ضد قطاع غزة والضفة الغربية وبالتالي فـإن                   -

.. الذي يتيح إلسرائيل تخفيضه الحقاً ضمن الـسقف األدنـى         .. التلويح بضرب إيران هو السقف األعلى     
فلسطينية، وتحديداً بالتركيز علـى قطـاع   والذي هو في هذه الحالة القيام بعمل عسكري ضد األراضي ال         

غزة، والذي تشير التسريبات إلى وجود نوايا إسرائيلية بإعادة احتالله أو باحتالل جزئه األوسـط، بمـا                 
  .ينتج شطر القطاع إلى نصفين

    رغبة إسرائيل في توجيه ضربة عسكرية ضد جنوب لبنان، وفي هذا الخـصوص فـإن التلـويح                     -
 منه رصد تحركات حزب اهللا اللبناني وفهم كيفية استعداداته، بما يتيح لإلسرائيليين             بضرب إيران، الهدف  

استطالع مراكز قوة الحزب العسكرية، ثم القيام الحقاً بتوجيه المزيد مـن الـضربات بالقـدر الكـافي                  
  ..لتدميرها بما يفسح المجال عملياً أمام المضي قدماً في مخطط ضرب إيران
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تسريبات الخافتة إلى أن التلويح بضرب إيران، الهدف الحقيقي غير المعلن لـه هـو                   هذا، وتشير ال      -
ردع دمشق من مغبة استهداف إسرائيل إذا تعرضت سوريا لعملية استهداف عسكري أجنبي، وبالتـالي               
فإن إسرائيل قد سعت من خالل هذا التلويح، القيام بتوجيه رسالة إلى دمشق مفادها أن إسرائيل مـستعدة                  

  ..ردلل
  :التطورات والوقائع الموازية للموقف اإلسرائيلي•    

تحدثت العديد من التسريبات والتقارير عن وجود العديد من تطورات األحداث والوقائع الموازية للموقف              
  :اإلسرائيلي التصعيدي الجديد ضد إيران، وفي هذا الخصوص نالحظ اآلتي

لبريطانية بإعداد المزيد من الخطط العسكرية الـساعية            رصدت بعض المصادر قيام قيادة القوات ا          -
الستهداف إيران، وأضافت التسريبات بأن قيادة القوات البريطانية تسعى مـن أجـل االسـتعداد ورفـع           
جاهزية قواتها الحتماالت أن تجد نفسها في موقف المشارك في عملية استهداف إيران، وبالتـالي فـإن                 

  .م بترتيب استعداداتها تفادياً ألي ارتباك أو تردد إذا حانت ساعة الصفرالقوات البريطانية يجب أن تقو
    رصدت العديد من التقارير، عملية التسريب المتعمدة لمحتويات تقرير وكالة الطاقة الذرية األخيـر                  -

المتعلق بتطورات الملف اإليراني، وعلى وجه الخصوص الفقرات التي تسعى التهام إيران بأنهـا تقـوم                
  .نفيذ مخططات سرية من أجل تصنيع الرؤوس النووية غير التقليديةبت
    رصد العديد من الخبراء والمراقبين عملية التزامن الدقيقة للغاية والتـي جمعـت بـين تـسريب                     -

  .محتويات تقرير وكالة الطاقة الذرية، وإعالن اإلسرائيليين إكمال استعداداتهم العسكرية ضد إيران
 -ير حديث اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية األمريكيـة للـشؤون العـسكرية                رصدت التقار     -

السياسية، خالل محاضرته أول أمس في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، والذي قال فيه بأن الفترة                
ـ       -القليلة القادمة سوف تشهد تعاوناً عسكرياً استراتيجياً أمريكياً        نطن  إسرائيلياً، إضافة إلى مطالبـة واش

بضرورة عدم التدخل في التأثير على قرار إسرائيل بالعمل العسكري ضد إيران إضافة إلى حديثه القائل                
بأن واشنطن سوف تنظر إلى الضربة العسكرية اإلسرائيلية ضد إيران إن حدثت بأنها أمر واقع، وسوف                

  .لن تتردد في الوقوف فوراً إلى جانب إسرائيل
اثنين من كبار أعضاء مجلس النواب األمريكي، هما النائبة إيليانـا روز                رصدت التقارير تحركات        -

ليتنين والنائب هاوارد بيرمان، لجهة القيام بإجراءات تمرير مشروع قانون جديـد داخـل الكـونغرس                
األمريكي، يقيد صالحية أي مسئول أمريكي بما في ذلك الرئيس أوباما من القيـام بـأي مفاوضـات أو                   

بإيران مع أي طرف إال بعد موافقة الكونغرس، وأشار الخبراء إلى أن هذا معنـاه أن ال                 محادثات تتعلق   
يقوم الرئيس األمريكي أو أي مسئول أمريكي بالحديث مع اإلسرائيليين حول أي إجراءات تتعلق بإيران،               

فـي أي   وبكلمات أخرى فإن هذا القانون يمنع المسئولين األمريكيين من االعتراض لدى اإلسـرائيليين              
  .إجراء إسرائيلي ضد إيران

    رصدت التسريبات بأن منظمة اإليباك أعلنت إعادة ترتيب أولويات جدول أعمالها، بحيث لم يعـد                   -
ملف الدولة الفلسطينية، أو عملية سالم الشرق األوسط على قمة جدل أعمالها، واألولوية اآلن هي لــ                  

  ..حصراً) الضربة العسكرية ضد إيران(
هذه التطورات، فإن تحليل المعطيات الميدانية يفضي إلى نتيجة واضـحة مؤداهـا، أن قيـام                برغم كل   

  :إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إليران هو أمر ضعيف االحتمال وذلك لألسباب اآلتية
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    عدم وجود ممر جوي متاح للطائرات اإلسرائيلية، وذلك ألنه حتى الدول التي يمكن أن توافق على                    -
مجال أمام عبور الطائرات اإلسرائيلية، سوف تجد صعوبة بالغة في حماية نفـسها مـن الـرد                 إفساح ال 
وبكلمات أخرى إذا كانت إسرائيل قادرة على حماية نفسها فإن تركيا والسعودية ستكونان في              .. اإليراني

  ..حالة انكشاف كامل أمام الرد اإليراني، والذي سيكون مدمراً
 تستطيع مهما أوتيت من قوة أن تكون بمأمن من مخاطر رد الفعل اإليرانـي،      إن إسرائيل نفسها لن  -

  ..والذي سوف ينطلق من مسافة بضعة كيلومترات من حدود إسرائيل الشمالية
هذا، وفي معرض التفسيرات األكثر واقعية للتصعيد اإلسرائيلي، تحدثت بعض اآلراء قائلة بأن األكثـر               

 في الظهور أمام دمشق بمظهر القوي، إضافة إلى رغبة اإلسرائيليين فـي             احتماالً هو رغبة اإلسرائيليين   
الضغط على أمريكا ومجلس األمن الدولي، وأيضاً تركيا وبلدان الخليج لجهة الوقوف بحزم إلى جانـب                
جولة العقوبات الدولية الجديدة التي سوف يتم تقديمها إلى مجلس األمن الدولي على خلفية تقرير وكالـة                 

  .. الذرية الذي تم تسريب محتوياتهوتم توزيعه باألمس على أعضاء مجلس أمناء الوكالةالطاقة
  ٩/١١/٢٠١١، الجمل بما حمل

  
   مستقبلية أمام الجيش اإلسرائيليتحديات .٤١

  هشام منور
مع اشتعال المنطقة بحراكات الثورات العربية في أكثر من بلد عربـي، وشـعور الكيـان اإلسـرائيلي                  

من خالل إعادة فـتح الملـف النـووي         ) كعادته(راتيجي الذي دفعه للهروب نحو األمام       باالختناق االست 
اإليراني، واالستناد إلى تقارير استخباراتية قديمة من حيث مضمونها، تظل التحديات العسكرية العملياتية             

 يمنـع مـن     الهاجس األكبر لجيش يعد نفسه األقوى من حيث العتاد والتجهيز في المنطقة، إال أن ذلك ال               
  .هواجس تنتابه إزاء عدد من القضايا العسكرية

غيورا إيلند، الباحث المشارك في معهد دراسات األمن القومي، ورئيس مجلس األمن القومي في الكيـان                
اإلسرائيلي سابقاً، طرح في ورقة معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب، ما سماه خطة عمـل                  

، مؤكداً أن مهمة إعداد خطـة لعـدة         ٢٠١٦ -٢٠١٢سنوات الخمس المقبلة من     الجيش اإلسرائيلي في ال   
في الجيش اإلسرائيلي اللذين يواجهان     ) أغات(أعوام منوطة بكل من نائب رئيس األركان وفرع التخطيط          

ثالث صعوبات موضوعية من وجهة نظرهم، وهي صعوبة افتراض ما سيحدث خالل األعوام الخمـسة               
 مليار شيكل تحت تصرف معدي      ٢٥٠قلة مرونة ميزانية األمن، فهناك ظاهرياً، أكثر من         : المقبلة، وثانياً 

 مليار شيكل فـي العـام،       ٥٠الخطة، ويمثل مجموع ميزانية السنوات الخمس، من ضمنها أي أكثر من            
  .والصعوبة األخيرة تتمثل في تحديد منهجية الخطة التي تشمل مئات التغييرات

برته الخطة ماثالً هو السياسة المتبعة إزاء مصر، فمنذ معاهـدة الـسالم عـام               التحدي األبرز الذي اعت   
وعلـى مـر العقـود الثالثـة     " خطراً ال تهديداً"، عرف الكيان اإلسرائيلي مصر على أنها تشكل      ١٩٧٩

افتراض أنه في حال نشوب حرب أو نزاع مسلح مع خصوم آخـرين             " إسرائيل"الماضية، كان في وسع     
إن مصر لن تتدخل، وأتاح ذلك للجيش اإلسرائيلي خوض حربين في لبنان والقيام بعمليات              في المنطقة، ف  

، وتـرى   )الرصـاص المـصبوب   (، وفي قطاع غزة     )الدرع الواقي (عسكرية واسعة في الضفة الغربية      
الخطة أنه بموجب اتفاق السالم أمكن تقليص عديد الجيش وال سيما القوات البريـة، كمـا تـم تقلـيص                    

ية مع الحفاظ على مستوى ثابت فيما يتعلق باألمن، وتعدى ذلك إلى تقليص مخزون الذخيرة وقطع                الميزان
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هـل  : لكن التحدي األبرز يبقى في ظل ما شهدته مصر، في الـسؤال التـالي             . الغيار لآلليات العسكرية  
بـصعوبة  يستوجب التغيير الذي شهدته مصر تغييراً في الموازنة؟ وإلى أي مدى؟ ويقر معدو الخطـة                

اإلجابة عن ذلك في الوقت الراهن، إال أن التغيير النسبي حصل بالفعل فيما يخص تعزيز أمن الحدود مع                  
  .مصر، والحاجة إلى رصد استخباراتي أشمل

أما التحدي الثاني أمام معدي خطة عمل الجيش اإلسرائيلي المستقبلية، فهو استمرار االعتماد على سالح               
لمنظومة الحربية اإلسرائيلية خالل السنوات الماضية، ال سيما مع بروز تهديدين           الجو بعد أن هيمن على ا     

من المضادات األرضية، األمر الذي يذكر، من       " الخصم"مهمين في األعوام األخيرة، هما تحسن قدرات        
، والثاني، وهـو األهـم،      ٧٣وجهة نظرهم، بخطر المضادات األرضية المصرية والسورية إبان حرب          

الذي تشكله ترسانة صواريخ العدو، وإمكان تعرض الطائرات لهجمات صاروخية، ما يعني إعاقة             التهديد  
سالح الجو حالياً، وأهمية االعتماد أكثر على قدرة القوات البرية، ولو مؤقتاً، وكذلك القـوات البحريـة،                 

  .لتوزيع المخاطر وتنويع قدرة الرد
لي مستقبالً تتمثل في واحد من أهم مزاياه الحاليـة، وهـي            المعضلة الثالثة التي يواجهها الجيش اإلسرائي     

، ذات المزايا العسكرية الهائلة، وتنبع المعضلة من ارتفاع ثمن شراء سرب إضافي من              ٣٥طائرات اإلف 
هذه الطائرات ما يعني تكريس معظم ميزانية األمن لذلك وتركيز الجهد الحربي على نوع وحيـد مـن                  

همية االعتماد على الطائرات دون طيار في المنظومة القتالية الجوية، األمـر            الطائرات، واألمر اآلخر، أ   
  .٣٥الذي يعني تراجع أهمية النوعيات األخرى من الطائرات وبالذات اإلف

وفي ظل ما اعتبره معدو الخطة نجاحاً لمنظومة القبة الحديدية في صد الهجمات الصاروخية من غـزة،                 
فـي  )  القبة الحديدية  - العصا السحرية  -٢ حيتس -٣حيتس(عية المعتمدة   فإن إمكان دمج المنظومات الدفا    

فيمـا يعتـرف    . شكل منظومة موحدة وحجم الميزانية المطلوبة لذلك، أمر ال يزال يؤرق معدي الخطة            
معدو الخطة بضعف القدرة على المناورة للجيش اإلسرائيلي والتي تبددت فـي حربـي لبنـان وغـزة                  

تحسين القدرات الهجومية بشكل خاص مع اعتماد أنواع جديـدة مـن الـسالح              األخيرتين، والحاجة إلى    
  .والعتاد

الباحث العسكري االستراتيجي ال ينكر أثر قرار تخفيض ميزانية األمن على القرارات التي سوف تتخذها               
تبر اللجنة بخصوص الخطة المستقبلية للجيش اإلسرائيلي، وهو أمر قد يوجه الكثير من قراراتها، لكن اع              

أن من أهم مزايا الخطة الحالية الشفافية في طرح األفكار والقرارات، رغم عدم وثوقه فيما قد يـتمخض                  
عنها، إال أن الحاجة إلى االنفعال بمؤثرات الواقع واتخاذ رد فعل على ذلك يبقى أمراً مهماً وضـرورياً                  

  .في الوقت الراهن
  ١١/١١/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  لماذا يتحملونه ويتعاملون معه؟. . ذب نتنياهو الكا .٤٢

  عصام نعمان
قد يكون خطأ تقنياً غير مقصود أو مقصوداً ذلك التسرب أو التسريب للحديث الـذي دار بـين نيكـوال                    

مجموعـة  ”ساركوزي وباراك أوباما قبل دقائق من بدء مؤتمرهما الصحفي المشترك على هامش قمـة               
فقد قال الرئيس الفرنسي لنظيره األمريكـي فـي معـرض           . ي  مطلع الشهر الجار  “ كان”في  “ العشرين
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أنت سئمت منه، لكنني مضطر     ”: رد أوباما . “لم أعد أحتمل رؤيته، إنه كاذب     ”: توصيفه لبنيامين نتنياهو  
  .“إلى التعامل معه كل يوم

 الذي نقل التبادل الطريف بين الرئيسين أن األمـر حـدث عنـدما سـلم              “ آري سورايماج ”أوضح موقع   
اإلعالميون أجهزة الترجمة الفورية للمؤتمر الصحفي المشترك، فقام بعضهم على الفور بوصل سماعاتهم             

  .وتمكّنوا من التقاط بعض أطراف الحديث الخاص الدائر بينهما
كما أن أحـداً    ! “الكاذب”لم ينف أي من الرئيسين الحديث الطريف المتبادل بينهما، وال علّق عليه نتنياهو              

 بأن تسرب أو تسريب الحديث الخاص الذي جرى بينهما على انفراد كان خطأ تقنياً غير مقصود            لم يجزم 
مع ذلك، وأياً كان األمر، فإن سؤاالً وجيهاً يـنهض لمناسـبة الحـديث الطريـف                . أو مقصوداً بامتياز    

ل مع ذلك يتعامل    لماذا لم يعد ساركوزي يحتمل رؤية نتنياهو؟ ولماذا سئم أوباما منه أيضاً وظ            : الفضاح
  معه؟

. “ قريب مـن القلـب    “ثمة، أوالً، بعد شخصي للمسألة، إذ لم يؤثَر عن نتنياهو أنه شخص خفيف الظل و              
غير أن هذا الجانب الشخصاني ال يشكّل بحد ذاته سبباً كافيـاً            . لعل غالظته هي ما نفّرت ساركوزي منه      

ثمة، ثانيـاً، سـبب إضـافي،       . رئيس األمريكي ليقوم ساركوزي بنقل مشاعره السلبية عن الرجل إلى ال        
المرجح . بنعت قاسٍ وإن كان صحيحاً وحقيقياً       “ يغتابه”سياسي في األغلب، دفع الرئيس الفرنسي إلى أن         

أن نتنياهو كَذب مراراً على ساركوزي في أمور عدة حملته على النفور منه، بل على الرد عليه، بـدليل                   
لم تعجبني الطريقة التي عرضتم بها األمر فـي         ”:  الحديث المتسرب ذاته   ما قاله له الرئيس األمريكي في     

هذا أضعف موقفنا، كان يجـب التـشاور معنـا، لكننـا          . “اليونيسكو”ما يتعلق بالعضوية الفلسطينية في      
  .“تجاوزنا هذا الموقف اآلن

ذبه، بموقف من   من عتاب أوباما الصريح، يتضح أن ساركوزي ترجم سأمه من نتنياهو، بل نفوره من ك              
لم يعجب الرئيس األمريكي، وقبلـه طبعـاً رئـيس الـوزراء            “ اليونيسكو”عضوية فلسطين في منظمة     

إلى ذلك، أعتقد أن سبباً آخر دفع ساركوزي إلى النفور من نتنياهو، إنه مواقفـه الـسلبية                 . “اإلسرائيلي”
لفرنسي عمومـاً، وال سـيما مـنهم        الدائمة من حقوق الفلسطينيين التي تُحرج ساركوزي أمام الجمهور ا         

أنصار حقوق اإلنسان، وأمام جمهور المسلمين الفرنسيين خصوصاً الـذين يحتـاج إلـيهم سـاركوزي                
  .ليصوتوا له في االنتخابات الرئاسية المقبلة

لعل ما قاله أوباما تعليقاً على نعت ساركوزي لنتنياهو بالكاذب، أو ربما رداً عليه، يحمل أيـضاً داللـة                   
فهو، وإن كان سئم من نتنياهو على الصعيد الشخصي، إالّ أنه ال يخفي اضطراره إلى               . سية واضحة   سيا

  .“التعامل معه كل يوم”
أمـا  . “ إسـرائيلية “ال شك في أن اضطراره إلى التعامل مع نتنياهو تمليه مصالح مشتركة، أمريكيـة و              

ياهو أو برم به نتيجةَ كذبه أو عنـاده أو          فيشي بوجود نفور من نتن    “ كَل يوم ”اضطراره إلى التعامل معه     
سـبباً  “ اإلسرائيلي”غير أن الضطرار الرئيس األمريكي إلى التعامل مع رئيس الوزراء           . كثرة تطلباته   

فأوباما يتطلع إلى والية رئاسية ثانية في العام المقبل، وهو يعلم أن حظه بالفوز              . آخر، لعله األكثر أهمية   
إذا لم يضمن تأييد اليهود األمـريكيين، وهـؤالء يتـأثرون، بطبيعـة الحـال،               سيكون محفوفاً بالخطر    

نتنياهو يعرف، بالتأكيد، هذا الواقع ويعرف، بالتالي، مكانه فـي هـوى            . وبمواقف قياداتها “ إسرائيل“ب
  .المرشحين إلى الرئاسة األمريكية، ويعرف، أخيراً وليس آخراً، كيف يتدلل عليهم ويتطلّب
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إلى التعامل مع نتنياهو بالرغم من غالظته الشخـصية         ) وفرنسية أيضاً (ثمة حاجة أمريكية    إلى ذلك كله،    
في صراعها مع إيـران بعـد       “ إسرائيل”وتطلباته السياسية، إنه الدور الذي تريد إدارة أوباما إسناده إلى           

أن تضطلع بـه    ) اوفرنس(صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ربما الدور الذي تخشى أمريكا             
كثيراً ما تنفرد باتخـاذ قـرارات       “ إسرائيل”ذلك أن   . في الصراع من دون استشارتها مسبقاً       “ إسرائيل”

أمنية مهمة من دون ضوء أخضر مسبق من أمريكا، كما فصل ذلك سفير واشنطن األسبق في تل أبيـب                   
لعامل الوازن والخطر يحتّم على أي      هذا ا . والقاهرة على التوالي كرتزر في دراسة له نشرها قبل أشهر           

مـع رئـيس الـوزراء      “ التعامـل ”رئيس أمريكي، خصوصاً عشية انتخابات رئاسية، الحرص علـى          
  .والعنيد والمتطرف“ الكاذب”، والسيما إذا كان من طراز نتنياهو “اإلسرائيلي”

ما مـن رؤسـاء     لكل هذه األسباب، وألخرى ربما تكون أسوأ منها، سيضطر أوباما وساركوزي وغيره           
دول أمريكا وأوروبا، إلى التعامل دائماً مع نتنياهو رغم سئمهم منه لكذبه وغالظته وتطلّباته الـصهيونية                

  .التي ال سقف لها
  ١٢/١١/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
   الى محرقة"سرائيلإ" وباراك مجنونان يقودان نتنياهو .٤٣

  اليكس فيشمان
فشال ذريعا، في محاولتها وقف تطوير سـالح ذري فـي دول            فشلت االدارة االمريكية من قبل مرتين،       

وفوتت فرصة توقع حصول باكستان علـى القـدرة الذريـة فـي             . ذوات نظم حكم عسكرية واستبدادية    
وفي . منتصف التسعينيات ولم تنجح في منع تحول كوريا الشمالية الى قوة ذرية في مطلع األلفية االثالثة               

وقدرت قدرة االنتـاج،    . دة بمسارات التسلح هذه وتابعتها على نحو وثيق       الحالتين عرفت الواليات المتح   
وحسبت كمية المادة المنشطرة وعدت المنشآت والصواريخ ورؤوس الصواريخ، لكنها فشلت في وضـع              

  .وكذلك لم تساعد عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها. يدها على نقطة الالعودة
ع مسؤولين اسرائيليين كبار أوحوا آنذاك بثقة بقـدرتهم علـى           في مباحثات أجراها عناصر من االدارة م      

وهـدأوا  . معرفة متى تتحول المشروعات من مرحلة التطوير الى مرحلة انتاج نظام الـسالح الـذري              
 نفذت كوريا الشمالية أول تجاربها الذرية بال        ٢٠٠٦لكن في   . حينما يحدث هذا سنصدهم   : النفوس بقولهم 

. ١٩٩٨وأصبحت باكستان دولة ذرية فـي       . ا تجاوزت كثيرا نقطة الالعودة    تشويش وكان معنى ذلك أنه    
وفي الحالتين اعترفت الواليات المتحدة بالفشل، وال يوجد أي سبب في العالم باعتقاد ان ايران لن تكـون        

  .اضاعة فرصتها الثالثة
ه يوجد أكثر مـن احتمـال       ويقولون هناك ان  . في القيادة السياسية االسرائيلية العليا ال يعيشون في أوهام        

معقول ألن نبلغ وضعا نضطر فيه الى ان نبت، بأنفسنا وألنفسنا، متى تحين تلك اللحظة الحاسـمة فـي                   
واسرائيل ال تستطيع ان تسمح لنفسها باضاعة الفرصة االخرى فاالمر ليس في الشرق االقـصى               . ايران

  .بل هو عندنا هنا في الحي
   ضعف٢.٥زادت الميزانية بـ 

وهو يقـول  .  تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر هذا االسبوع باعتباره وجبة شعيرية باردة       قُدم
وورد فـي التقريـر ان      . للعالم أين وقفت ايران في المجال الذري العسكري حتى أواخر العقد الـسابق            
. ي السنين التي تلت ذلـك     للوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع االسباب لتفرض ان التطوير استمر ايضا ف           
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ومعنى هذا ان الجمهورية االسالمية قد قامت في هذه المدة الزمنية بقفزة الـى أعلـى نحـو اسـتكمال                    
ويبـدو  .  موعدا تبلغ فيه هذه النقطـة     ٢٠١٥وقد سمى رئيس الموساد السابق مئير دغان سنة         . المشروع

  .اليوم بعد التقرير انه كان متفائال كثيرا
حتـى ان   .  أمسكت واشنطن والقدس بساعتين مختلفتين في القـضية الذريـة االيرانيـة            الى ما قبل سنة   

. االمريكيين كانوا آنذاك أكثر تفاؤال من دغان لكن الساعتين اليوم تجريـان بحـسب زمـن اسـرائيل                 
وتشخيص الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقبله الطرفان، والفرق اآلن هو في سؤال أية طريقة عالج يؤخذ                

فالواليات المتحدة تؤيد توجها محافظا، أما الطبيب االسرائيلي فال يريد كما يبدو ان يلتزم لها أال ينفذ                 . هاب
فهم يرون غرفـة الجراحـة واألدوات       : وهذا يضغط االمريكيين  . جراحة طارئة في موعد يراه صحيحا     

شترك ايضا ان يفترضوا انه     المنثورة على المائدة، ويعرفون قدرات الجراح، ويستطيعون من التاريخ الم         
  .قد يكون غير متوقع

ال عجب من ان شعورهم هو بأنهم أخذوا يفقدون السيطرة على اسرائيل التي قد تجرهم الى اجراءات ال                  
ان وسائل القتال التي تشتريها وزارة الدفاع اليوم من انتاج الواليات المتحدة خاصة، مخصصة              . يريدونها

وقد أبلغت وسائل االعـالم أن واشـنطن زودت   .  أهداف في مدى بعيدفي جملة ما خصصت له الصابة  
 ٣٥وتشتري اسرائيل منهـا طـائرات اف        . جهاز االمن بقنابل الختراق المالجىء تحت االرض العميقة       

  .المعدة لهذه األهداف فقط
ت ايـضا   تُبين زيارة لخط انتاج طائرة هيركوليس في مصانع لوكهيد مارتن في أتالنتا ان اسرائيل اشتر              

جـي، مـزود بـنظم اتـصال        ١٣٠ليس فقط ان طرازها الجديد من نوع سي       . طائرة نقل متطورة جدا   
وركب على الطائرة نظام    .  ساعة ١٥والكترونيات خاصة بل انه قادر على المكوث في السماء نحوا من            

ري اسرائيل  وفي المقابل تشت  . تحكم ورقابة بحيث تستطيع ان تكون موقعا جويا لنشاطات في عمق العدو           
وهذه الطائرة بال طيار    . 'ايتان'من المانيا غواصات متقدمة وتنتج طائرة بال طيار ذات حجم ضخم اسمها             

قادرة، على حسب أنباء منشورة اجنبية، على ان تحمل محل بعض الطائرات التي تحمل طيارين والتـي                 
  .تعمل على جمع المعلومات االستخبارية والحرب االلكترونية

 ان اكثر المساعدة الخارجية السرائيل أو كلها مصروفة الى شراء طائفة من أدوات الجراحة التي                والواقع
. وتعلم الواليات المتحدة بالضبط ما الذي باعتنا إياه وما الذي ستبيعنا إياه بعـد             . يعرفها االمريكيون جيدا  

 ٢.٥ العقد االخير زادت بـ      في' الشباك'ويجب ان نضيف الى هذه المعطيات حقيقة ان ميزانية الموساد و          
وفي موضوع الشراء، يعارض االمريكيون ادخال تقنية اسرائيلية في مجاالت االلكترونيات مثل            . ضعف

. على طائرات حربية قديمة للجيش االسرائيلي بدل الرادار االمريكي        ' ألتا'تركيب جهاز رادار من انتاج      
مطلع الثمانينيات ويحتاج الى تحسينها من آن آلخر         التي تم استيعابها حتى      ١٥والحديث عن طائرات اف     
  .للتمكين من استمرار خدمتها

ان مجال الرادار هو في واقع االمر الوحيد الذي ال تُمكّن الواليات المتحدة من تركيب نظم اسرائيلية في                  
 ان واالصرار على إبقاء رادار امريكي في طائرة عمرها ثالثون سـنة، ال تنـوي اسـرائيل    . الطائرات

ومهما يكن االمر فان اسرائيل شـفافة جـدا للعيـون           . تبيعها لدولة ثالثة، يبدو غريبا اذا لم نشأ المبالغة        
  .االمريكية، فاالدارة تعرف قدراتها وربما هي قلقة كثيرا من اجل ذلك

  روسيا بدور روبرت كنيدي
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حروب ال مفـر    'ألصلي وهو   تتمسك االستراتيجية األساسية في حكومة نتنياهو باراك بالتصور االمني ا         
وحينما يكـون الحـديث     . أي أننا نخرج الى معركة فقط حينما يكون السيف موضوعا على الرقبة           . 'منها

عن حرب تقليدية يكون من السهل نسبيا ان نالحظ هذا الوضع، فهناك استعدادات وحركات آليات وهناك                
  .أوامر عسكرية

اذا كان يخيل لـشخص مـا ان مرحلـة          . قدرة ذرية محتملة  ويكون االمر أكثر تعقيدا في مواجهة تهديد        
فحينما يحـدث   . التجارب الباردة أو الساخنة للقنبلة هي المرحلة التي تشهد على قدرة ذرية فانه مخطيء             

هذا يكون معناه أننا تأخرنا عن القطار ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى ان ايران قد نفذت                  
  .سلسلة تجارب

تفحص الجهات المختصة في العالم عن ايقاع سير تخصيب اليورانيوم وكم من المادة المخـصبة جمـع                 
ومن المؤكد أنهم يفحصون عن عدد آالت الطرد المركزي ويحاولون ان يحسبوا            . االيرانيون حتى اليوم  

. كريةمتى تستطيع ايران ان تجعل المادة التي تم تخصيبها بدرجة منخفضة مادة مخصبة بدرجـة عـس                
وتستطيع هذه المعطيات الى جانب عناصر اخرى ان تساعد على صوغ تقدير كم من الوقت بقي حتـى                  

  .تبلغ الى نقطة الالعودة
ومن وجهة نظر اسرائيل فان نقطة الالعودة هي في واقع االمر نقطة مرنة، حركوها مع السنين مرة بعد                  

يبدي فيها االيرانيون عالمات اولى على امكانية       ففي البداية كان األجل المسمى هو اللحظة التي         . اخرى
بعد ذلك دحرجت كل حكومة الوديعة الى الحكومة التالية وتم تجاوز الخطوط            . انتاج قدرة ذرية عسكرية   

وكانت النتيجة ان نقطة الالعودة االولى لم تعـد         . الحمراء السابقة وحددت كل حكومة خطا احمر جديدا       
  .مما كان قبل عشر سنين' المشكلة االيرانية'عقيدا اليوم عالج موجودة منذ زمن وأصبح أشد ت

قد يكون سنة وقد يكـون   . تقول الرواية الرسمية انه ما يزال يوجد مجال تنفس ما غير كبير لكنه موجود             
فلاليرانيين مشروعات سـرية ونحـن ال   . ومع ذلك هناك من يقولون اننا ربما تأخرنا     . سنة ونصف سنة  

المدة القصيرة التي ربما بقيت يحاول كل واحد من الالعبين ان يكسب شيئا ما وهـذا                في  . نعلم كل شيء  
. ان محاولة ايران الفاشلة الغتيال سفير السعودية في واشنطن مثال تـشهد علـى ذعـر               . ال ينجح دائما  

. انوكانت تلك محاولة غير مرتبة لتهديد السعوديين ولردع االمريكيين وانتهت الى كارثة بالنسبة لطهـر              
  .وزاد الشقاق بينها وبين الدولتين عمقا. تم الكشف عن المؤامرة

وهي تطمح الى   . تستغل اسرائيل هذه الفترة لتنسج سيناريو يذكر بازمة الصواريخ في كوبا في الستينيات            
. انتاج تهديد عسكري مفرط كي تضطر الجانب الثاني الى الكشف عن أوراق اللعب واتخـاذ قـرارات                

 األلف من جنود المارينز الذين مكثوا على حامالت الطائرات على           ١٠٠ي الدور الذي أداه     فالحكومة تؤد 
  .سواحل فلوريدا وانتظروا االمر العسكري

وكما كانت الحال في تلك االزمة يفترض ان تعمل في هذا السيناريو على التوازي ذراع ضغط سياسـي                  
ذا الدور الذي أداه في ذلـك الوقـت شـقيق           وه. من اجل تمكين الطرف الثاني من النزول عن الشجرة        

. الرئيس جون كنيدي، روبرت، تؤديه اليوم تركيا وروسيا والواليات المتحدة ايضا على نحو غير مباشر              
  .فهي تتحدث مع االيرانيين

  لم يعودا مجنونين
ه، فقد تجـد    ألنك اذا كنت تنشىء تهديدا وال تنوي تحقيق       . هناك خطر في لعبة البوكر التي تلعبها اسرائيل       

. حتى ان مط الحبل قد يجعلك تواجه ردا غير متوقع من العدو           . نفسك أضعف كثيرا مما كنت في البداية      
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لكنه ما يزال يوجد فرق جوهري بين ازمة كوبا واالزمة الحالية ألنه ال أحد يمضي في الحقيقـة هـذه                    
واليوم . لى الذروة على نحو معلن    ان كنيدي في زمانه رفع مستوى االستعداد الذري ا        . المرة حتى النهاية  

  .اسرائيل تُبرز عضالتها لكنها تنكر في نفس الوقت هذا النشاط الرياضي
ان الحوار الذي يجريه الروس ايضا مع نظام الماللي ليس صارما على وجه خاص حتى ان العقوبـات                  

تحدة ال تهب مثال الى فرض      فالواليات الم . الثقيلة التي تتوقع اسرائيل ان يقودها االمريكيون مشكوك فيها        
فهي لم تفعل هذا حتى اليوم وال سبب يدعوها الى تغييـر رأيهـا   . حصار بحري على االقتصاد االيراني 

لكن في عيون محلية تقتضي المدة القصيرة الباقية تنفيذ اجراءات حاسمة مثل وقف نقل الوقود من                . اآلن
  .لمصرف المركزي في طهرانايران واالضرار بالتجارة الخارجية بواسطة تقييد ا

والمشكلة هي ان فرض عقوبات على تصدير الوقود االيراني يعني ارتفاع اسعار البنـزين فـي العـالم                  
ارتفاعا كبيرا وال يحتاج االقتصاد االمريكي، وال االقتصاد االوروبي المتعثر، بيقين، الى هذه الـضربة               

التضحية باحتياطيها من الـنفط الغـراق الـسوق         هذا الى ان االدارة في واشنطن ال توافق على          . اآلن
فهذا االحتياطي هو ضمان الواليات المتحدة لمستقبلها االقتصادي ولن تتخلى عنه حتى            . وخفض االسعار 

  .لو كان ذلك مؤقتا من اجل أية ازمة في الشرق االوسط
والمملكة المجـاورة تعمـل     . ان ما يفعله االمريكيون هو اقناع السعوديين بزيادة انتاج الوقود في مجالها           

لهذا فان التقـدير  . بحسب ذلك في الحقيقة لكن ال في مستويات تُسكّن ظمأ امبراطوريات كالصين للبنزين    
ومع ذلك من الممكن جدا ان تكتفي الواليات المتحدة بمعاقبة          . هو ان حصارا بحريا ال يؤخذ في الحسبان       

مقابل تستعد لنشر قوات عسكرية في امارات الخليج        وفي ال . شركات دولية تزود طهران بمكررات الوقود     
  .الفارسي بقصد ردع االيرانيين ولتكون قاعدة للمدد الحربي زمن الطوارىء

تدرك اسرائيل، مثل سائر دول المنطقة انه في اللحظة التي تمتلك فيها دولة االستبداد االسـالمية قـدرة                  
والسعودية من جهتها يتوقع    . رثة وستنتج قنبلة لنفسها   عسكرية ذرية، فان تركيا لن تستطيع البقاء غير مكت        

ان تشتري لنفسها واحدة من باكستان، ولن تبقى مصر ايضا متنحية اذا أرادت الحفاظ على مكانتها فـي                  
وهكذا ستجد اسرائيل نفسها في شرق اوسط ذري يضيق قدرتها على المداورة تـضييقا شـديدا         . المنطقة

  .الى درجة الخطر على بقائها
وفي اليوم الذي تمتلك ايران فيه قنبلة كيف سترد الحكومة بالضبط على هجوم صاروخي تقليدي لحزب                
اهللا؟ هل تستطيع ان تسمح لنفسها بأن تهاجم بيروت بصورة حرة؟ فماذا لو استقر رأي جمهورية خامنئي                 

ـ              شمالية، مـاذا سـتفعل     على ان تنقل الى المنظمة الشيعية سالحا ذريا تكتيكيا واستعملته على الحدود ال
اسرائيل آنذاك بالضبط؟ وكما ان واشنطن حذرة في سلوكها مع كوريا الشمالية ستضطر اسرائيل ايـضا                

  .الى ان تحسب خطواتها بحذر بالغ منذ تلك اللحظة
فهـم يعلمـون    . ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال يؤثر حقا في سلوك والة االمر في اسـرائيل               

لكن له أهمية في إحداث رأي عام هنا وفي العالم من اجل زيادة شـدة الخطـوات علـى                   . أصالالحقيقة  
أنتم تقفون هنا وهذا    : أقامت جهة موضوعية دولية هذا االسبوع أمام مواطني اسرائيل مرآة تقول          . ايران

 على أنهما   لم تعد هذه أحاديث مجردة من رئيس الموساد السابق الذي يعرض باراك ونتنياهو            . هو الواقع 
  فهذه معضلة حقيقية قد تكون من أصعب ما واجهـت          . مجنونان يقودان الجمهور االسرائيلي الى محرقة     
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وما هو الـثمن الـذي يكـون        . كيف نحيا تحت تهديد ذري، وهل يمكن إزالته       : اسرائيل منذ نشأت وهي   
  .المجتمع مستعدا لدفعه عن ذاك إن احتاج

  ١١/١١/٢٠١١يديعوت 
 ١٢/١١/٢٠١١،  لندنالقدس العربي،

  
  :كاريكاتير .٤٤
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