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  نا إذا لم تنجح المفاوضاتنريد وقفاً كامالً لالستيطان ولدينا خيارات: عباس .1
الرئيس محمود عباس أكد أن القيادة أن  ،"وفا" -أبو ظبيمن  8/11/2010األيام، رام اهللا،  ذكرت

والشعب الفلسطيني مؤمنان بالسالم وال يؤمنان بالفوضى، وليس فقط إيمانا، وإنما فعل على األرض، 
ضات فنحن مضطرون في النهاية ألن نقول إن لم تنجح المفاو': وقال .واثبت ذلك من خالل المفاوضات

  .'الكلمة األخيرة
وأضاف خالل كلمته في ملتقى منتدى صير بني ياس حول السالم واألمن العالمي في اإلمارات العربية 
المتحدة، أول من أمس، ان لدينا خيارات عديدة في حال فشلت المفاوضات، ورفضت إسرائيل تجميد 

 ونص moratoriumوقفا لالستيطان، وال نريد أن نخدع بـ نحن نريد ': االستيطان، وقال
moratorium وربع moratorium ال، إذا أرادوا أن نعود إلى المفاوضات المباشرة فيجب أن يتوقف 

  '..االستيطان بشكل كامل نذهب بعده مباشرة لمناقشة قضيتي الحدود واألمن
ب الواليات المتحدة بأن تضع مشروعا، نحن إذا رفضت إسرائيل تجميد االستيطان فنحن نطال': وأضاف

نقدم لها مشروعا، تضع مشروعا وتقدمه للطرفين، إذا فشلنا في هذا نريد أن نذهب لمجلس األمن من 
اجل أن نقول للعالم اعترفوا بالدولة الفلسطينية، أصال الرئيس أوباما قال خالل سنة ستكون هناك دولة 

إذا لم يحصل هذا هناك خيارات أخرى، يعني هناك ست سبع فلسطينية وعضوا في األمم المتحدة، 
  '..خيارات نحن نضعها وسيتم التعامل مع هذه الخيارات بالتسلسل

: ، وقال'الدولة اليهودية'على رفض فكرة ' السالم واألمن العالمي'وشدد الرئيس خالل كلمته في ملتقى 
عرب مليون ونصف إذا قلنا دولة يهودية فهذا نحن نعرف الغاية التي يسعون لتحقيقها من وراء هذه، ال'

إنهم يريدون إقفال الباب بشكل نهائي أمام مسألة الالجئين، ': وأضاف' مبرر كاف من أجل طرد هؤالء
وهم أيضا يحاولون أن يضللوا الرأي العام بقولهم إن الفلسطينيين يريدون أن يغرقوا إسرائيل بخمسة 

  ".ماليين الجئ
 كلمته إلى مسيرة المفاوضات منذ اتفاق اوسلو، ومع رئيس الوزراء اإلسرائيلي وأشار عباس في معرض

السابق إيهود اولمرت، وصوال إلى المفاوضات غير المباشرة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي 
لقاءات يتنصل من كافة االتفاقيات السابقة، وانه في كافة ال' نتنياهو'بنيامين نتنياهو، الفتا إلى أن األخير 

األخيرة معه كان مصمما على أنه ال يستطيع أن يوقف االستيطان، وكان يركز على قضايا ال نستطيع 
أن نقبلها، كتركيزه على األمن، حيث يرفض رفضا قاطعا الطرف الثالث، ويريد أن يكون هو هنا في 

 التالل الغربية من األرض الفلسطينية لعشرات السنين، أي أنه يريد أن يستمر على نهر األردن وعلى
  .الضفة الغربية لعشرات السنين ليحمي أمنه، وهو ما يعني تكريسه لالحتالل

الرئيس ،  أن محمد المكي أحمد نقالً عن مراسلها، الدوحة من 8/11/2010الحياة، لندن،  وأضافت
ة آل ثاني عباس اختتم جولة خليجية في الدوحة أمس بإجراء محادثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليف

تبادال خاللها وجهات النظر في شأن الوضع الفلسطيني الراهن وآفاق عملية السالم في ضوء استمرار 
السياسات االسرائيلية، فيما أطلع عباس أمير قطر على الموقف الفلسطيني في حال واصلت اسرائيل 

  . المشروعة للفلسطينيينسياساتها االستيطانية الراهنة، كما جدد أمير قطر مواقفه الداعمة للحقوق
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة أن زيارة عباس الى قطر جاءت في اطار جولة خليجية 

قمة سرت العربية في " أن "الحياة"سريعة شملت الكويت والبحرين واالمارات، وأوضح في تصريح الى 
ما زلنا بانتظار الرد "وأضاف . " االسرائيليليبيا كانت حددت كيفية مواجهة األزمة بيننا وبين الجانب

االميركي على المطالب العربية وبعدها سنطالب بدعوة لجنة المتابعة العربية لالنعقاد ربما بعد عطلة 
 وأشار الى مهلة الشهر التي أعطيت الى واشنطن لمراجعة ما يمكن أن يتم بين الجانبين "األعياد

  .هذه الفترة تعطي فرصة لالميركييناألميركي واالسرائيلي، موضحاً ان 
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وحتى اآلن لم يبلغنا الجانب األميركي عن . حتى اآلن ال شيء جديداً من الجانب االسرائيلي": وأضاف
وموقفنا الرسمي، الفلسطيني والعربي، أننا جاهزون لمفاوضات . نتائج اتصاالته مع الجانب االسرائيلي

واذا لم تلتزم اسرائيل وردت علينا االدارة . ن في شكل كاملاذا أوقفت االستيطا) مع اسرائيل(مباشرة 
األميركية بذلك فستجتمع لجنة المتابعة العربية لدرس الخيارات التي طرحها الرئيس أبو مازن أمام القمة 

  . في سرت"العربية
منسجم مع الموقف الفلسطيني والعربي، لكن الجانب "ووصف ابو ردينة الموقف األميركي بأنه 

أننا نطالب أميركا باستمرار "، ولفت الى "سرائيلي ال يستجيب للدول العربية وال للمطالب األميركيةاال
بدور فاعل وممارسة ضغوط أشد على اسرائيل، واذا لم ننجح فليس أمامنا مفر سوى الذهاب الى مجلس 

ير مباشرة اذا لم عدم استئناف مفاوضات مباشرة أو غ"وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني بـ . األمن
  .توقف اسرائيل االستيطان
وفد فتح سيتجه الى دمشق لمتابعة الحوار "حماس أوضح ابو ردينة أن "فتح و "وعن الحوار بين حركتي 

موقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير يسعى النهاء " الشهر الجاري، وأكد ان 9مع حماس في 
نحن جاهزون لحوار يؤدي الى نتائج تنهي ": وأضاف. طينياالنقسام والحفاظ على وحدة الموقف الفلس

  .االنقسام ولالعداد لحكومة تؤدي النتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن
مستوى التحديات (االرتفاع الى المستوى "نحن بانتظار رد حماس ودعاها الى ": وتابع ابو ردينة

ضرورة مواجهة التحديات "ة لالنشقاق، مشدداً على إذ ال يجوز أن تبقى اسرائيل مرتاح) الفلسطينية
  .السياسية بصف فلسطيني واحد وقوي

عباس أعرب عن أمله في أن ، أن "وكاالت نقالً عن ال8/11/2010، الجزيرة نت، الدوحةموقع  وأورد 
ين بشكل إيجابي، وأن تُحل كل المسائل العالقة خالل الحوار الدائر ب) حماس(يستمر الحوار مع حركة 

  ".فتح"و" حماس"
إن هذا سيأتي " ومن جهة أخرى ورداً على سؤال للجزيرة بشأن وجود نية لديه لزيارة غزة، قال عباس 

  ".في أوانه
وحول الخيارات البديلة التي قد تلجأ إليها السلطة في ظل الجمود الراهن في مفاوضات السالم مع 

لسطينية نحو ستة خيارات بديلة، لكن اللجوء إليها إسرائيل، قال الرئيس الفلسطيني إن لدى السلطة الف
  .مرهون بعدة عوامل، وبعد استنفاد كافة الوسائل األخرى

  
   من ذوي أسرى القدس ألداء الحج200 بإقالة وزير األوقاف على خلفية شطب اتمطالب .2

باس بإقالة طالب رئيس نادي األسير قدورة فارس، امس، الرئيس محمود ع": معا"، "األيام "–رام اهللا 
 اسم من أسماء أهالي األسرى الذين 200وزير األوقاف الدكتور محمود الهباش، إثر قيامه بشطب 

شملتهم مكرمة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وبسبب سوء إدارته وطريقة 
  .تعاطيه مع هذا الملف

ز وطن لإلعالم برام اهللا، امس، ادعاء وزير كما استنكر فارس، خالل مؤتمر صحافي عقد بمرك
األوقاف، بأن شطب األسماء تم بطلب من السعودية، وان ما حدث هو مجرد خطأ فني سيتم تجاوزه، 
معتبراً أن كون أكثر من مئة وخمسين اسماً من أصل مئتين تم إلغاؤهم، هم من أسرى القدس والداخل 

  .يس مجرد صدفةأكبر دليل على ان ما حدث كان مقصوداً، ول
لن نقبل أن يستثنى أي من ذوي األسرى، ولن نسكت على االستخفاف بمشاعر "إننا : وقال فارس

  ".األسرى وأهاليهم
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من جانبه، أشار منير منصور رئيس جمعية أنصار السجين في الداخل، الى ان ما قام به وزير األوقاف 
 هم جزء أصيل من الحركة الوطنية الفلسطينية هو تكريس لإلقصاء واالستثناء ضد أهالي الداخل، الذين

  ".أينما كان موقع تواجدها
من جهته، ناشد االسير المحرر أحمد أبو السكر، كافة فصائل العمل الوطني بالضغط على الرئيس عباس 

  .من اجل إقالة وزير األوقاف الهباش، داعياً نيابة مكافحة الفساد إلى مساءلته ومحاسبته عما بدر منه
دت المؤسسات واألطر والقوى المناضلة من اجل األسرى جلسة استمعت خاللها إلى شرح من وزير وعق

شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع حول الظروف التي أحاطت بمكرمة الحج أللف من ذوي 
األسرى، وان التوافق تم على خروج ثالثمائة من حجاج قطاع غزة، إضافة إلى سبعمائة آخرين من 

لغربية والقدس والداخل وعدد من األسرى المحررين المتواجدين في األردن، إال انه وبعد إتمام الضفة ا
كافة اإلجراءات والترتيبات من جوازات سفر وتطعيم، جرى شطب مئتي حاج، كان معظمهم من القدس 

  .والداخل
 .وزارة عالقة به حاج من اهالي القدس والداخل ليس لل200من جهته، اوضح الهباش ان قرار استثناء 

ان مكرمة خادم الحرمين الشريفين الخاصة باألسرى "وقال الهباش في حديث صحافي من مكة المكرمة 
 أسير، 700 آالف أسير ومن غزة 7والشهداء فضلنا أن نقسمها جغرافياً حسب أعداد األسرى في الضفة 

  وهي بحوزتي من سفيرنا فيولكننا فوجئنا أن السعودية تبعث برسالة رسمية تسلمتها انا شخصياً
نحن ال يوجد لدينا أية "واضاف  ". حاج من غزة1000 حاج من الضفة و1000السعودية تقول إنها تريد 

 جواز وتبين لنا أنهم من اسرى القدس والداخل ما سبب لغطاً شديداً 200مشكلة ولكننا فوجئنا بمشكلة 
  .صل بي ألوضح األمرولم يكلف أي احد من القائمين على االحتجاجات أن يت

بالنسبة لحجاج أهالي األسرى وذوي الشهداء نحن في وزارة األوقاف لم نتدخل في اختيار اسم : وتابع
واحد فوزارة األسرى هي من تختار أسماء أهالي األسرى ومؤسسة الشهداء هي من تختار اسماء ذوي 

  ".الشهداء
 فيما يتعلق بالجوازات، حيث انهم سلمونا لكن يبدو انه حدث خلل لدى وزارة شؤون األسرى: "وقال

جوازات محددة وكانت باقي الجوازات تجهز في وزارة الداخلية وبالتالي هم من سبب التأخير وفوجئنا 
  .أن الجوازات تخص أهالي القدس

 جواز لكنها تراوح مكانها وإذا لم تحل فإننا في السلطة وبناء 200حتى اآلن لم تغلق مسألة الـ: "وقال
  .ى توجيهات الرئيس نتعهد أن يتم تسجيل هؤالء بمكرمة خاصة للحج في العام المقبلعل

 حاج من ذوي اسرى قطاع غزة ألنه يتبقى لدينا 200ننتظر ان تزودنا شؤون األسرى بأسماء : واضاف
  . تأشيرة حتى تكتمل البعثة200

 8/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

  عة بعد فشل واشنطن إلزام تل أبيب بوقف االستيطانعلى لجنة المتاب السلطة ستعرض بدائل .3
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف : صالح النعامي: غزة

أن القيادة الفلسطينية ستعرض على لجنة المتابعة العربية جملة من البدائل والخيارات، ردا على الموقف 
  .جميد االستيطان واالعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطينياإلسرائيلي الرافض لت
الشرق األوسط إن المشاورات تتواصل داخل القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن "وقال أبو يوسف لـ

األمور تتجه إلى المبادرة بتحرك عربي إسالمي مشترك للمجتمع الدولي، وتحديدا لمجلس األمن، 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع وضع المجتمع الدولي أمام للحصول على اعتراف بحدود 

  .التزاماته، وعلى رأسها توفير متطلبات تسوية عادلة للصراع
  8/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  للصفر  قائمة المطلوبين الفلسطينيين للشاباك تضاءلت.. بفضل التنسيق األمني: "هآرتس" .4

 ، لم تعثر قوات جيش 2000ى منذ اندالع االنتفاضة الثانية في عام  للمرة األول-القدس المحتلة 
  .االحتالل اإلسرائيلي على فلسطيني واحد مشتبه به بمحاولة شن هجمات ضدها في شمال الضفة الغربية

اإلسرائيلية في عددها الصادر اليوم بأنه ال يوجد سوى عدد قليل من " هآرتس"هكذا زعمت صحيفة 
ة المطلوبين لديها المؤسسة األمنية، مشيرة إلى أن الوضع هو انعكاس لكل من تحسن األسماء على قائم

  .الوضع األمني في الضفة الغربية وزيادة التعاون بين اإلسرائيليين وقوات األمن الفلسطينية
كانت كل من نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم وشمال الضفة الغربية تشهد معظم :" وادعت الصحيفة

اإلرهابية، وموطئ قدم لتأسيسها خالل االنتفاضة الثانية، خاصة من قبل كتائب القسام التابع الشبكات 
لحركة حماس وسرايا القدس للجهاد اإلسالمي وكتائب شهداء األقصى، ولم يتوانوا للحظة عن استهداف 

  ".اإلسرائيليين
وابهم لفترة طويلة وبذل وأشارت هآرتس إلى أنه تم القبض على العديد من المطلوبين لديها واستج

جهودها لوقف الهجمات ضدها في شمال الضفة، إضافة إلى بناء الجدار األمني على حد تعبيرها، مشيرة 
 عندما 2006إلى أن آخر هجوم كان عندما نفذته حركة الجهاد اإلسالمي في شهر إبريل من عام 

  . إسرائيليا11 استهدف مطعم تل أبيب قرب محطة الحافالت المركزية حيث قتل فيه
وأوضحت الصحيفة أن العديد من كبار رجال المقاومة اعتقلوان وقتل عشرات آخرون في عمليات 

  .اغتيال مخططة لها
وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق األمني بين عناصر األمن الفلسطينية وقوات االحتالل اإلسرائيلية 

طلوبين لديها، منوهة إلى حالة التأهب القصوى كانت من أهم األسباب التي ساعدت على تقلص قائمة الم
  .2007يونيو /التي اعتمدتها السلطة ضد المقاومين خاصة بعد سيطرة حماس على القطاع في حزيران

وادعت الصحيفة أنه من ضمن الترتيبات التي توصلت إليها السلطة مع إسرائيل إطالق سراح العديد من 
بعدم تنفيذ أي هجمات، إضافة إلى مالحقة المقاومين من قبل نشطاء حركة فتح مع أخذ تعهدات عليهم 

  .األجهزة الفلسطينية
وكان آفي ديختر رئيس الشاباك في وقت سابق اقترح التعاون بين السلطة واالحتالل من أجل القضاء 
على المقاومة، معتبرا أن استهداف المقاومين من شأنه أن يقلل من الهجمات عليهم، مع مرور الوقت، 

  .هو ما زعمت الصحيفة بتحقيقهو
 8/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
 بدولـة فلـسطينّية     "إسـرائيل "ستجري مقايضة مساحات مأهولة بـالعرب فـي         : بروفسور فلسطيني  .5

  الضفةببنتوستانية 
قال البروفسور إيليا زريق، البروفسور في العلـوم االجتماعيـة، جامعـة     :الناصرة ـ  زهير اندراوس 

ونتاريو، كندا إن االستخفاف بحياة الفلسطينيين يميز مواقف السلطات اإلسرائيلية تجاه مواطنيهـا             كوين، أ 
العرب منذ تأسيس دولة إسرائيل، وبالنسبة إلسرائيل فإن الفلسطينيين يعيـشون تحـت شـروط الحيـاة                 

  .المكشوفة، فمجرد وجودهم يحتمل، لكنّه غير قابل للتطوير
يق في دراسة جديدة نشرها في مركز مدى بحيفا، إنّه يجري علـى الـدوام تعليـق                وزاد البروفسور زر  

في المعتاد، تُسارِع إسرائيل إلـى      . القانون عندما يصل األمر حد معالجة االحتياجات والمظالم الفلسطينية        
لدولة الفلسطينيين هي   الحياة بالنسبة لمواطني ا   . كمسوغ إلجراءاتها الفتّاكة والقاتلة   ' األمن القومي 'استخدام  

أفضل الطرق لرصد الحيـاة     . حالة دائمة من الطوارئ، حيث الخروج عن تطبيق القانون يشكّل القاعدة          
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في إسرائيل كدولة كولونيالية هي من المنظور العرقي حيث اإلثنية والعرق يتحكّمان بتعامل الدولة مـع                
  .مواطنيها

 والسكّان المركّبين األساسيين اللـذين يـشغالن المـستعمر،          وكما في األنظمة العنصرية، تشكّل األرض     
  .يشكّل هذان المكونان حجر األساس للصهيونية المعاصرة. وإسرائيل ليست استثناء لهذه الحالة

ولفت إلى أن المجادالت حول الديمغرافيا والسكّان والمستوطنات هي التجـسد المنطقـي للـصهيونية،               
ألساسي إلى أن تحقّق إسرائيل غاياتها التي تتمثّل في التخلّص من أكبر عدد مـن               وستبقى تشكّل ركنها ا   

  .مواطنيها الفلسطينيين، وفي السيطرة على أكبر مساحة من األراضي
وأشار إلى أنّه يجري تجريد الفلسطينيين من صفاتهم اإلنسانية في الخطاب اإلسـرائيلي العـادي، فـي                 

 فتيـة   -مة، ويمتد إلى مدى بالغ االتّساع، ليتفشّى في صفوف الجمهـور            صفوف أعضاء المؤسسة الحاك   
 ، نَعتَ إيهـود     2000في العام   .  ، كما يستشف ذلك من عدد ال يحصى من استطالعات الرأي           -وبالغين

، بِالورم  )وهو أحد رؤساء أركان الجيش السابقين     (باراك الفلسطينيين بِالتماسيح، ووصفهم موشيه يعالون       
 2001في شهر آذار من العام      . طاني وشبه العملية العسكرية في األراضي المحتلّة بِالعالج الكيماوي        السر

بعد فوز حماس بأغلبية المقاعد في      . ياسر عرفات بِالعقرب  ) رحبعام زئيفي (، نعت وزير السياحة آنذاك      
ئيل قبـضتها علـى األراضـي       االنتخابات البرلمانية التي أشرف عليها المجتمع الدولي، أحكمت إسـرا         

الفلسطينية المحتلّة، وطبقت سياسة منهجية من المعاقبة الجماعية، وذلك من خالل قطع تدفّق المساعدات              
المالية، والتقليص الحاد في تزويد قطاع غزة بالمؤن الغذائية وبضائع ضرورية أخرى، وجرى كّل هـذا                

 في كّل ما يتعلّق     -وهو شخصية مرموقة في إسرائيل      (س  وقد وصف دوف فايسغال   . تحت التسمية األمن  
، وصف  )بتقديم المشورة لرؤساء الوزراء المتعاقبين حول السياسات التي ينبغي اتّباعها تجاه الفلسطينيين           

 مليون نسمة بأنّه أمر مشابه      1.2تقليص تزويد األغذية وبضائع أساسية أخرى لسكّان غزة البالغ تعدادهم           
يشبه األمر لقاء مع خبيـر فـي        :  ، تندر فايسغالس بنبرة ساخرة     2006حمية الغذائية؛ ففي العام     ِلنظام ال 

  .التغذية، سيصبح الفلسطينيون أكثر نحافة بكثير، لكنّهم لن يموتوا
إلى الفلسطينيين أنّهم صراصير في داخل زجاجـة،        ) وهورئيس أركان للجيش سابق   (وأشار رفائيل إيتان    

  .لوزراء السابق مناحيم بيغين بِالبهائم الثنائية األرجلونعتهم رئيس ا
وقبل عقد من الزمن، تمنّى زعيم شاس على اهللا أن يرسل الفلسطينيين إلى الجحيم، وأطلق عليهم كـذلك                  

 ، أعلن الحاخام السفارادي ذاته، عوفاديا يوسيف، أنّه على اهللا           2010في شهر آب عام     . وصف األفاعي 
وكتب البروفسور دان شيفتان من جامعة تل أبيب في صـحيفة           . يين بِوباء الطاعون  أن يضرب الفلسطين  

أن العرب هم أكبر إخفاق في تاريخ الجنس البشري، وأنّه ال شـيء تحـت                ) 2009أكتوبر  ) (معاريف(
  .الشمس أكثر إشاعة للخراب والفوضى من الفلسطينيين

لعام، حيث أظهرت آخر االستطالعات من شهر أيلـول         وزاد ان هذه المواقف الفردية راسخة في الرأي ا        
2010   العرب في إسرائيل ال يتمتّعون بمساواة كاملة في الحقوق، وقـال       ' 64 أن ون بأنقرمن الشباب ي

بوجوب عدم حصول العرب على مساواة كاملـة فـي          ) من الشرائح العمرية من هذه الفئة     (اإلسرائيليون  
 ، صرح نتنياهو أن على الفلسطينيين االعتراف بيهوديـة الدولـة            2009 عام   في تشرين األول  . الحقوق

وزير خارجيـة   ( ، صرح أفيغدور ليبرمان      2010وفي تشرين األول عام     . كشرط مسبق لتحقيق السالم   
  جلي ة التابعة لألمم المتحدة      )إسرائيل، وعنصرية العامبدون االعتراف بإسـرائيل كدولـة      : ، في الجمعي

ولفت زريق إلى أن استحقاق هذا الموقف الثيوقراطي جلـي          . هودية، لن نتمكّن من الوصول إلى السالم      ي
بالغ الجالء، إذ إنّه يلغي عودة أي من الالجئين الفلسطينيين إلى منازلهم في إسرائيل، ويجرد المـواطنين                 

تعامل مع الفلسطينيين في إسـرائيل      في أفضل الحاالت، يجري ال    . غير اليهود من حقوق اإلنسان العامة     
كمجتمع مشتبه فيه، وبالتالي ثمة ضرورة لمراقبته عن كثب من قبل مؤسسات الدولة المختلفة والجمهور               

سي الدولة، لن يهدأ بال               . اليهودييعمل بكامل الزخم، وبالتماشي مع حلم مؤس ما دام المشروع الصهيوني



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1962:         العدد       8/11/2010 اإلثنين :التاريخ

وخلص . حتّى يجري تقليص الوجود الفلسطيني في إسرائيل على نحو ملحوظ         القيادات الحالية والمستقبلية    
إلى القول إن هذا التقليص سيجري من خالل مقايضة مساحات مأهولة بالكثير من السكّان العـرب فـي                  

على ضوء كّل ذلك، يتبين أن محادثـات الـسالم          . إسرائيل بدولة فلسطينية بنتوستانية في الضفّة الغربية      
تواصلة بين الفلسطينيين وإسرائيل ليست سوى مشروع متخيل للوصول إلـى سـالم حقيقـي إالّ إذا                 الم

خضعت القيادة الفلسطينية لإلمالءات اإلسرائيلية بالكامل، بمساعدة من الواليات المتّحدة األمريكية، على            
  .حد تعبيره

  8/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  هيكلة األمن محور ارتكاز االتفاق: المصالحة بدمشقور لقاء  غزة لحضيغادروفد من حماس  .6
إسماعيل األشقر، القيادي في حركة حماس، ورئيس  من غزة أن 7/11/2010قدس برس، نشرت 

، متوجها إلى سورية، للمشاركة في )7/11(وفدها األمني لحوار دمشق؛ غادر قطاع غزة، ظهر األحد 
وقال األشقر، قبيل مغادرته  .، تنطلق بعد يومين"حماس"و" فتح"جولة جديدة من المفاوضات بين حركتي 

إنه من المقرر أن ينضم إلى وفد الحركة األمني لحوار دمشق، المزمع ": "قدس برس"قطاع غزة، لوكالة 
ورفض األشقر الحديث عن أجندة الحوار، أو السقف الزمني له، أو  ".عقده في التاسع من الشهر الجاري

  ".فتح"ن المقرر أن يتم مناقشتها مع حركة القضايا التي م
إن الحوار سيتركز  في حوار دمشق حول التوافق " قدس برس"وكان األشقر صرح في وقت سابق لـ

   .لتشكيل لجنة أمنية تشرف على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية
، أن  الهورأشرف نقال عن مراسلها من غزة 8/11/2010القدس العربي، لندن، إلى ذلك ذكرت 

حماس رفضت ربط مواقفها من عملية االتفاق على ملف األمن، بتصريحات الرئيس محمود عباس 
ووصف مشير المصري عضو المجلس التشريعي  . األمن مع الحركة"اقتسام"األخيرة التي رفض خاللها 

نه حاول ، وقال ا'الموتورة والمتسرعة" تصريحات الرئيس عباس بـ"القدس العربي"عن الحركة لـ
ووجه المصري انتقادات شديدة لهذه التصريحات،  .'حسم قضايا الحوار قبل لقاء دمشق المرتقب'خاللها 

، وقال انها شجعت إسرائيل على إعالن رفضها 'جهات إقليمية' صدرت من إنهاوألخرى مماثلة قال 
  .إعادة هيكلة أجهزة األمن

تالقي كل الرضا من 'دل على أن تلك األجهزة  رفض إسرائيل إعادة هيكلة أجهزة األمن تإنوقال 
يدفع نحو ضرورة إعادة بناء هذه األجهزة من "وأكد أن هذا األمر  ."الصهاينة، كونها تحافظ على أمنهم
رقما صعبا ومعادلة 'وشدد المصري على أن حركة حماس أصبحت  ."جديد على أسس فلسطينية وطنية

وأكد أن وفد حركة حماس  .'ه من ملفات الخالف العالقةيصعب تجاوزها سواء في ملف األمن أو غير
، مشيراً إلى أن هذه النقطة تعد "إعادة هيكلة أجهزة األمن"في لقاء دمشق القادم سيطرح للنقاش عملية 

وذكر أيضاً أن وفد حماس سيستمع إلى وجهة نظر حركة فتح . "محور االرتكاز إلنجاح المصالحة"
إلنجاح هذا اللقاء، ' مواقف إيجابية" أمله في أن تحمل فتح معها بخصوص ملف األمن، معرباً عن

  ."وإال ستتحمل مسؤولية حسم القضايا الخالفية بعيداً عن الحوار'وأضاف 
 أنه ال توجد ترتيبات لعقد اجتماعات بين مسؤولي الحركتين الذين "القدس العربي"إلى ذلك فقد علمت 

  .الحجغادروا قبل أيام للسعودية ألداء موسم 
  

   والملف األمني مبني عليه البرنامج السياسيفي المصالحة على األكبر الخالف: مسؤول في فتح .7
أكد مسؤول رفيع من حركة فتح أن الخالف األكبر اآلن هو على البرنامج  :أشرف الهور -غزة 

  .السياسي، وذكر أن تفاصيل الملف األمني أعقد من عملية تشكيل اللجنة األمنية العليا
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قال المسؤول الرفيع في فتح الذي فضل عدم ذكر اسمه انه لغاية اللحظة لم يتم االتفاق مع حركة حماس و
 الذي سيحكم عمل الحكومة الفلسطينية التي ستشكل عقب الوصول إلى اتفاق "البرنامج السياسي"على 

  .مصالحة
، "لعكس كما يصور اآلنملف األمني مبني على البرنامج السياسي، وليس ا"وأشار المسؤول إلى أن 

 وجد اتفاق على البرنامج السياسي، سيتم فوراً االتفاق على ملف ألمن وبرنامجه وطبيعة أن"وأضاف 
  ."عمله

لغاية اللحظة ) فتح(وتوقع أن ال تحسم جولة الحوار القادمة في دمشق ملف األمن، لعدم توصل حركته 
رغم التصريحات األخيرة ' محل خالف'نه ال زال التفاق على البرنامج السياسي مع حماس، الذي أكد أ

  .التي تحدثت عن انفراج في ملف المصالحة
لم يجر االتفاق على البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، وال على موعد "وقال انه لغاية اللحظة 

  ."االنتخابات وال على الطريقة التي ستتم بموجبها هذه االنتخابات إن كانت نسبية أو دوائر
لى ذلك فقد أكد المسؤول الفتحاوي أيضاً إلى أن تفاصيل الحديث عن الملف األمني، تعد نقاط خالف إ

أكبر من موضوع تشكيل اللجنة األمنية العليا التي ستتولى مهمة إدارة األجهزة األمنية في الفترة التي 
 إعداد أجهزة األمن، وعدد ولفت إلى أن هذه التفاصيل تتمثل في عملية .تلي المصالحة وتسبق االنتخابات

منتسبيها، وشكلها، وقال انه لم يتم الحديث بعد عن األجهزة التي ستتولى األمن في غزة، إن كانت 
األجهزة التي كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، أو األجهزة التي شكلتها حماس بعد سيطرتها على 

  .غزة
يأتي ضمن ' التنظيمات المسلحة' أن موضوع "ربيالقدس الع"ووفق المسؤول الرفيع في فتح فقد أكد لـ

اختصاصات الملف األمني الذي سيبحث في دمشق الثالثاء، وأكد أن مجمل النقاط التفصيلية في ملف 
  .'جهد كبير'، وأشار إلى أن حلها يحتاج إلى 'نقاط تفجير'األمن تعد 

  8/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  اعتقال أحد قادتها المطاردين من قبل االحتالل بالسلطةالجهاد تتهم : رام اهللا .8
اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في الضفة الغربية : رام اهللا

  .المحتلة، باعتقال أحد قادتها في مدينة رام اهللا، والمطارد من قبل االحتالل اإلسرائيلي منذ سنوات
إن جهاز المخابرات التابع للسلطة، اقتحم : "نسخة منه" قدس برس"ب وصل وقالت الحركة في بيان مكتو

  ".بعد منتصف الليلة الماضية شقة سكنية تقيم فيها عائلة عبد الحكيم مسالمة في مدينة رام اهللا المحتلة
، والذي ) عاما50ً(وأضافت أن جهاز المخابرات قام باعتقال القيادي في الحركة عبد الحكيم مسالمة 

حقه قوات االحتالل منذ ما يزيد عن خمسة سنوات، كما قام جهاز المخابرات، باستدعاء زوجة تال
  .للتحقيق في أحد مراكز االعتقال التابعة للمخابرات في رام اهللا" مسالمة"

  7/11/2010قدس برس، 
  

   من االستمرار في بناء المستوطنات"إسرائيل" أمريكا على منع قدرةتشكك في " الشعبية" .9
شككت الجبهة الشعبية أمس بقيام اإلدارة األمريكية بالرد على المهلة الزمنية التي  : أشرف الهور -ة غز

منحتها إياها لجنة المتابعة العربية إلعطائها مزيدا من الوقت للتحرك تجاه وقف عملية االستيطان 
 "القدس العربي"ان لها تلقت وقالت الجبهة في بي .اإلسرائيلي للرجوع إلى عملية عقد المفاوضات المباشرة

أوباما ) بارك(لن يكون أفضل من مصير الرسالة التي سبقتها للرئيس ' مصير هذه المهلة إننسخة منه 
  ."وما زالت دون رد حتى اآلن
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لم  'إنها، وقالت "سياسة االنتظار المتبعة في الساحة الفلسطينية"هذا وحذرت الجبهة الشعبية من ما أسمتها 
شعب الفلسطيني الذي يواجه سياسة نهب األرض وهدم البيوت وتهويد القدس والحصار تعد تجدي ال

 تكسب حكومة "وحمالت االعتقال والتنكيل باإلنسان الفلسطيني على يد جيش االحتالل ومستوطنيه، فيما
  ."االحتالل الوقت لتنفيذ مخططاتها اإلستراتيجية على األرض

لن يشهد أي تطور ايجابي ' بخصوص االستيطان " األمريكيالموقف اللفظي"وشددت الجبهة على أن 
  ."رادع يحول دون مواصلة االحتالل الستيطانه ولعدوانه الشامل والمتواصل

 مفاوضات التسوية فشلت منذ إنوفي السياق قال أبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
وأكد  . الكثير ولم تحقق أي شيء للشعب الفلسطينيواعتبر أنها أعطت االحتالل اإلسرائيلي انطالقها،

استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة البرامج 'وجود بدائل كثيرة في هذه المرحلة أهمها 
  ."واالتفاقات التي شارك في صياغتها الجميع بدون استثناء

  8/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ملف شاليط تقدم في ":الجريدة"لـمصدر فلسطيني  .10
 من مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة، أن هناك تقدماً ملحوظاً في ملف "الجريدة"علمت : القاهرة

مبادلة مئات األسرى الفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي األسير في غزة جلعاد شاليط، وأن األيام المقبلة قد 
اصيل هذه االنفراجة، مكتفياً باإلشارة ورفض المصدر الكشف عن تف. تشهد انفراجة حقيقية في هذا الملف

إلى أن الوسيط األلماني نجح في إقناع الجانب اإلسرائيلي باإلفراج عن عدد من األسماء التي سبق أن 
  . اعترض عليها، ومن بينها أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي

  8/11/2010الجريدة، الكويت، 
  

   في غزة بحمالت شعبيةريالجماهيحماس تعزز حضورها  .11
كثفت حركة حماس والحكومة المقالة من فعالياتهما االجتماعية الهادفة لتوطيد العالقة : حامد جاد-غزة 

 ألف أسرة من 300مع أهالي غزة إذ اطلقتا أمس حملتي مودة وتواصل تستمر أسبوعا وتهدف لزيارة 
  .مختلف مدن وقرى قطاع غزة لناسبة عيد األضحى

ي هذه الحملة التي تنظمها حماس للعام الثاني على التوالي قيادات الحركة واآلالف من ويشارك ف
عناصرها الذين سيزورون عشرات آالف األسر الغزية بهذه المناسبة على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم 

  .السيما الجرحى وأسر الشهداء واألسرى
ة تستهدف جميع أطياف وفئات الشعب الفلسطيني وأكد إبراهيم صالح القيادي في الحركة، أن هذه الحمل

موضحا أن الحركة تقوم بهذا الحملة سنوياً بمناسبة عيد األضحى المبارك، للتأكيد على وحدة الشعب 
  .الفلسطيني وتعميق أواصر األخوة والمحبة بين أبناء المجتمع الفلسطيني في غزة ولالحتفاء بحلول العيد

كرامة المواطن وهيبة "قالة فتحي حماد فأعلن أمس عن إطالق حملة بعنوان أما وزير داخلية الحكومة الم
الهادفة لتعزيز العالقة والثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة، حيث أكد حماد أن هذه " الشرطي

جاءت لحماية المواطن " مواطن كريم، يحميه شرطي حكيم"الحملة التي انطلقت أمس تحت شعار 
  .لذي يستحق الخدمة واالحترامالفلسطيني ا

  8/11/2010الغد، عمان، 
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   بتهديد إيران بشكل جدي بالخيار العسكري المتحدةالواليات نتانياهو يطالب .12
اجتمع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الليلة الماضية، مع نائب الرئيس األمريكي جوزيف             

ديث عن إيران، وقال نتانياهو إنه يوجد تأثير لفرض العقوبـات           بايدن، في نيو أورليانز، حيث تركز الح      
  . على إيران، ولكن ذلك ال يؤدي إلى تغيير في جاهزية النظام لتطوير البرنامج النووي

 هـو   2003وبحسب نتانياهو فإن األمر الوحيد الذي أدى إلى وقف البرنامج النـووي اإليرانـي عـام                 
  . ا عسكريا مؤكداالتقديرات اإليرانية بأن هناك خيار

ـ     بين إسـرائيل والـسلطة الفلـسطينية، رفـض نتانيـاهو           " العملية السياسية "وخالل مناقشة ما يسمى ب
ال يمكن فرض االتفاق من فوق، وإنما       "التصريحات الفلسطينية بشأن اإلعالن األحادي الجانب، وقال إنه         

  . من الطرفين
زيادة في  "، بادعاء أن ذلك يوفر إلسرائيل       "ة السالم عملي"وطالب نتانياهو بإشراك دول عربية أخرى في        

  ". األمن، وتعزيزا سياسيا وبوليتيا
ونقل عن مصدر إسرائيلي أن نتانياهو تحدث بحدة مع بايدن بشأن البرنامج النووي اإليراني، وطالب بأن                

ع طهـران إلـى     تقوم الواليات المتحدة بإطالق تهديد جدي بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران لدف            
  . التراجع عن البرنامج النووي

إسرائيل قامت بالكثير من الخطوات إلثبات جديتها، فـي         "إلى ذلك، كرر نتانياهو تأكيد في اللقاء على أن          
  ".حين أن الفلسطينيين لم يقوموا بخطوة واحدة

  8/11/2010، 48موقع عرب
  

  فلسطينيين لمناقشة تحويل األردن إلى دولة قومية للإسرائيليمؤتمر  .13
تمكن من تجنيد يميني متطـرف      ) االتحاد القومي (أفادت تقارير إسرائيلية أن عضو الكنيست أرييه إلداد         

حـل  "من البرلمان الهولندي، خيرط ويلدرز، للمشاركة، الشهر القادم، في مؤتمر يطالب بـالتخلي عـن         
  . ، وتحويل األردن إلى دولة الفلسطينيين القومية"الدولتين لشعبين

كمـا سيـشارك فيـه      ". الخطـة "علم أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر المشار إليه إيجابيات ونواقص            و
  . الوزراء السابقون موشي آرنس وعامي أيالون، وهما ليسا من المؤيدين لها

تجدر اإلشارة إلى أن ويلدرز يترأس الحزب الثالث في هولندا، وتجري محاكمته بتهمة التحريض علـى                
كما أن حزبه يعارض الهجرة إلى      . ذلك في أعقاب تصريحات مسيئة للقرآن الكريم والمسلمين       الكراهية، و 

هولندا، وخاصة من الدول اإلسالمية، ويطالب بمنع بناء المساجد في الدولة التي يعيش فيها نحو مليـون                 
  . من عدد السكان% 6مسلم، يشكلون ما نسبته 

 عضوا،  24 إلى   2004 من عضو واحد في البرلمان عام        وكانت قد ارتفعت شعبية حزبه من كتلة مؤلفة       
ويعرف ويلدرز في هولندا على أنه من       .  عضوا 150علما أن عدد أعضاء البرلمان الهولندي يصل إلى         

  . في الحرب مقابل اإلسالم" خط الدفاع األول للغرب"المؤيدين الدائمين إلسرائيل التي يعتبرها 
د، إنه من المقرر أن يعرض في المؤتمر خطة بديلة للوضع الـذي ال              إلى ذلك، قال إلداد يوم أمس، األح      

  . يوجد فيه أمام الجمهور سوى خطة الدولتين على جدول األعمال
، وأن الهـدف مـن      "إسـرائيل "يشكل خطرا على وجود دولـة       " حل الدولتين لشعبين  "وبحسب إلداد فإن    

  . بتوسع" الحل"المؤتمر هو مناقشة هذا 
عدد كبير من الشخصيات من اليمين، وحتى مـن اليـسار الـذين ال              "يه الدعوة إلى    وأضاف أنه تم توج   

  ". يؤيدونها، وذلك لعرض نواقصها ونقاط الضعف فيها، والحلول السياسية التي يقترحونها
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وقال إلداد إن ويلدرز يؤيد تحويل األردن إلى دولة قومية للفلسطينيين، وأنه سيعرض موقفه الذي يدعي                

  .دولة فلسطينية غرب نهر األردن من الممكن أن يشكل خطرا على وجود إسرائيلأن إقامة 
  8/11/2010، 48موقع عرب

  
  باراك يتوقع تطورات تاريخية لتسوية الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني خالل سنتين .14

، إيهود باراك، بأن تغييـرات تاريخيـة لتـسوية           االسرائيلي وزير الدفاع  صرح: نظير مجلي : تل أبيب 
 الفلسطيني ستطرأ في السنتين المقبلتين، وطلب من رفاقه في حزب العمـل عـدم        -الصراع اإلسرائيلي   

  .عرقلة هذه المسيرة بالصراعات الشخصية التي يبثونها من حوله
وقال باراك، في رسالة وجهها إلى أعضاء مؤتمر حزب العمل، إن الجهود التي يبذلها هو ورفاقـه فـي             

ثمر، وأنه من اآلن وحتى نهاية الدورة الحالية للحكومة، يتوقع تغييرات تاريخيـة             الحكومة بدأت تنضج لت   
في المنطقة، وأن حكومته تنوي استغالل الفرصة التاريخية السانحة حاليا، وهي فرصة وجـود القيـادة                

  . الفلسطينية الحالية التي تعتبر األكثراعتداال في تاريخ الشعب الفلسطيني
  8/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   خالل الحربحال الطوارئ" كراسات حول مواجهة توزع" إسرائيل"في " الداخليةالجبهة " .15

الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي على جميع السلطات المحلية في          "وزعت قيادة   : الحياة" –الناصرة  
 والممتلكـات   كراسات خاصة تتضمن معلومات حول حجم اإلصابات في األرواح        )  سلطة 256(إسرائيل  

حال طوارئ، أي في حال تعرضت إسرائيل لحرب شاملة، وكيفيـة االسـتعداد             "المتوقع في كل بلدة في      
  .لمواجهتها

الجبهة الداخلية في إعدادها السلطات المحلية لمواجهة الطوارئ بـأن إسـرائيل بجميـع              "وتنطلق قيادة   
المحـاذي لقطـاع    (وجنوبها  ) للبنانالمحاذي  (مناطقها قد تتعرض لقصف صاروخي، وليس فقط شمالها         

والمئات في منطقة حيفا    ) وسط إسرائيل (وتتناول السيناريوات عشرات القتلى في منطقة تل أبيب         ). غزة
وآالف المصابين بحاالت فزع وصدمة في أرجاء إسرائيل، إضافة         ) جنوباً(وقالئل في بئر السبع     ) شماالً(

  .إلى تعرض مئات المنازل إلى أضرار جسيمة
وتتطرق الكراسات الحتمال تعرض إسرائيل إلى قصف صاروخي في آن واحد مـن سـورية ولبنـان                 

الجبهة الداخلية بإرشاد السلطات المحلية في منطقتـه        "وايران وقطاع غزة، وعليه يقوم قائد كل لواء في          
يو محدد  أي أنه يتم إطالع كل سلطة محلية على حدة على سينار          "الى كيفية االستعداد لقصف صاروخي،      

وبناء لما ورد في الكراسات التي سلمت لبلدية تل أبيـب، ترسـم             . تتوقعه قيادة الجبهة الداخلية لكل بلدة     
الجبهة الداخلية سيناريو أصعب لهذه المدينة، إذ تعتقد أن قواعد الجيش فـي المدينـة ومحطـة توليـد                   "

دينة ستتعرض لمئات الصواريخ بوزن     ريدينغ ستكون المنشآت الرئيسية المستهدفة، وأن الم      "الكهرباء في   
كذلك سـيتم  . متوسط وعشرات أخرى بوزن ثقيل، ما سيتسبب بأضرار كبيرة للمباني ويوقع مئات القتلى 

الجبهـة الداخليـة للبلديـة      "وتقدم  . ضرب منشآت حيوية مثل المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي        
  .تمال انهيار منظومات مختلفةإرشادات حول كيفية مواجهة مثل هذا السيناريو واح

   8/11/2010الحياة، لندن، 
  

  ورفاقه في اليمين يهاجمونه..  إحراج أوباما في قضية بوالرديرفضنتنياهو  .16
هاجم نواب اليمين المتطرف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألنه رفـض حمـل              : تل أبيب 

تطالب الرئيس األميركي، بـاراك أوبامـا،       ) رلمان نائبا في الب   129من مجموع   ( نواب   109رسالة من   
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وقالت لجنة الدفاع عن بوالرد في بيان لها إن نتنياهو يخون مبادئه            . بالعفو عن الجاسوس جونتان بوالرد    
فقد صرح عندما كان في المعارضة أن بوالرد يعتبر جنديا إسـرائيليا، وإن مـن واجـب                 . مرة أخرى 

  .ى إطالق سراحه، ولكنه اآلن يتخلى عن هذه القضيةحكومة إسرائيل رفع صوته عاليا حت
   8/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  بالعمل على إطاحته باراك يتهم نواب حزبه .17

امس، أن إيهود باراك وزير الدفاع اإلسرائيلي،       " معاريف"و" جيروزاليم بوست "ذكرت صحيفتا   : رام اهللا 
برلمانية، بالعمل بكافة الطرق لإلطاحة بـه مـن          اتهم أعضاء كتلة حزب العمل ال      ،ورئيس حزب العمل  

منصبه السياسي في حزب العمل الذي يرأسه، ومن منصبه الحكومي الذى يعمل به كوزير للدفاع، ووجه                
باراك هجوما شديداً على الوزير يتسحاق هرتسوغ، واتهمه بالتخطيط إلسقاطه من رئاسة الحزب وأخـذ               

ب العمل لتعجيل موعد انتخابات حزب العمل بعد إعالنـه          منصبه، عن طريق جمع توقيعات أعضاء حز      
  .تنافسه عليها

  8/11/2010، المستقبل، بيروت
  

   الغربية يدعو نتنياهو للتمسك بالضفة"شاس "من حزب كنيستعضو  .18
طالب عضو كنيست رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بـأن يحـافظ            :  الدستور –القدس المحتلة   

وقال نسيم زئيف وهو    . في الضفة الغربية المحتلة النها جوهر قضية الشعب اليهودي        على حقوق اليهود    
المتطرف انه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم وان الرئيس عباس لـم ينتخبـه              ) شاس(عضو من حزب    

الشعب الفلسطيني بل انتخب إسماعيل هنية القيادي بحركة حماس وان هنية هو الذي أعلن الحرب ضـد                 
  )".هوديالشعب الي(

هنية هو من يدير عجلة االرهاب في منطقتنـا ،          "واوضح زئيف في تصريحات للقناة السابعة االسرائيلية        
هو يقود حملة تابعة لالرهاب العالمي ، على نتنياهو أن يفهم ذلك قبل أن يقبل على أية خطوات قادمـة                    

  ".خالل تواجده في واشنطن
  8/11/2010، الدستور، عّمان

  
  اللبنانيةمن طرف واحد من قرية الغجر " االنسحاب ررتق "إسرائيل" .19

وزيـر الخارجيـة    ، أن   تـل أبيـب   من  نظير مجلي    ، عن    8/11/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن أمس، أن بالده قررت االنسحاب من قرية الغجـر المحتلـة بـشكل                 

حكومة لبنان التفاوض حول هذا االنـسحاب، ولكـن         أحادي الجانب، وادعى أن حكومته عرضت على        
  .حزب اهللا الذي يعتبر جزءا من هذه الحكومة، أجهض فكرة االتفاق على إعادة األراضي للبنان

وأضاف ليبرمان، الذي كان يتحدث لدى استقباله وزير خارجية ألمانيا، أن المجلس الـوزاري األمنـي                
. لسة قريبة له، في حالة موافقة األمم المتحـدة عليهـا          المصغر سيبحث خطة االنسحاب من الغجر في ج       

اليونيفيل التابعة لألمم   "وذكر أن مدير عام وزارته، يوسي غال، أعد هذه الخطة بالتنسيق التام مع قوات               
  .1701المتحدة والمرابطة في الجنوب اللبناني وتراقب تطبيق قرار مجلس األمن 

مصدر سياسي إسـرائيلي قـال      ة، أن   ويترز القدس المحتل  ر عن ،   8/11/2010 الحياة، لندن،    وأضافت
أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقدم اليوم خطة الى األمم المتحدة تتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي               

  .من جزء من قرية الغجر اللبنانية
رية وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه أن نتانياهو سيقدم التوصيات التـي أعـدتها لجنـة عـسك                 

: وقال المـصدر  . وسيقدمها إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عندما يلتقيان في نيويورك اليوم             
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) يونيفيـل (أقر رئيس الوزراء الخطة التي نوقشت مع قادة القوات الدولية العاملة فـي جنـوب لبنـان                  "
  .وسيناقشها كبار الوزراء بعد عودته من الواليات المتحدة

  
       "أسطول الحرية"بدعوى مشاركته في   دخول برلماني سويديمنعت "إسرائيل" .20

منعت السلطات اإلسرائيلية كال من عضو البرلمان السويدي مهمت كبالن والمواطن السويدي            : يو بي آي  
وذكـرت وسـائل     .درور فايلر من الدخول إلى أراضيها بدعوى مشاركتهما في أسطول الحرية التركي           

رطة منعت كبالن من الدخول عبر مطار غوريون الـدولي قـرب تـل أبيـب                إعالم إسرائيلية أن الش   
  .واحتجزته في غرفة بالمطار

, كما منعت دخول فايلر، وهو إسرائيلي سابق تنازل عن جنسيته اإلسرائيلية وشارك في أسطول الحريـة               
د أن تنازل   وقد تم منعه من دخول إسرائيل السبت بعد أن كان قد دخلها عشرات المرات في الماضي وبع                

  .عن الجنسية
وكان الهدف من زيارة كبالن وفايلر إسرائيل هو تقديم شكوى للشرطة ضد الجيش اإلسرائيلي يتهمانـه                
فيها باالختطاف والسطو المسلح ومنعهما من حرية التنقل واستخدام العنف ضدهما أثناء مشاركتهما فـي               

  .أسطول الحرية
  8/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   مستوطنة11خطط جديد لتهويد النقب وإقامة م :اإلسرائيليةزارة اإلسكان و .21

 مـستوطنة   11أعدت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية مؤخراً مخططاً جديداً لتهويد النقب من خـالل إقامـة               
يهودية في النقب في المنطقة الممتدة ما بين مدينة بئر السبع ومدينة عراد، فيما حذرت منظمات بيئية من                  

  .مخاطر البيئية لهذا المخططال
ويهدف المخطط إلى خلق تواصل بين المستوطنات اليهودية في النقب، لكن وزارة جودة البيئة تعـارض                

، مؤكدة أن هناك    "35تاما  "المخطط لمخاطره البيئية مشيرة الى انه يتعارض والخارطة الهيكلية القطرية           
  . لكنها لم تنفذ حتى اليومعدة مشاريع لتهويد النقب بإقامة مستوطنات جديدة

ويدعي .  دونم 1800وحسب المخطط فإن المستوطنات ستكون ذات طابع قروي على مساحة تصل الى             
القائمون على المخطط في وزارة اإلسكان انه يشمل اقامة بلدة عربية إلستيعاب وتجميع سـكان القـرى                 

  .العربية غير المعترف بها من قبل السلطات اإلسرائيلية
  .داد المخطط بالتعاون ما بين الوزراء ووزارة الزراعة وقسم اإلستيطان في الوكالة الصهيونيةوتم اع

  7/11/2010، 48موقع عرب
  

   اعتراضاً على تنحية زميل لهم يهددون بإعادة اسلحتهم للجيشالمستوطناتب ضباط األمن .22
 ضابط أمن يعملـون فـي       يديعوت احرونوت امس ان ثالثين    " ذكرت صحيفة    : الحياة الجديدة  -رام اهللا   

مستوطنات الضفه الغربية هددوا باعادة اسلحتهم للجيش وعدم االستمرار بعملهم ما لـم تعـدل قـوات                 
  .االحتالل عن قرارها بتنحية زميل لهم

وأعرب الضباط عن وقوفهم الى جانب زميلهم بعد ان اطلق النار باتجاه فلسطينيين بالقرب من مستوطنة                
 بحجة اقترابهم من السياج المحيط بها االمر الذي استدعى تنحيتـه مـن منـصبه                تلمون بمنطقة رام اهللا   

  .كضابط أمن المستوطنة المذكورة
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جاء التهديد المذكور في رسالة وجهها ضباط األمن الى ما يسمى قائد لواء الضفة الغربية التابع لقـوات                  
 يعد يغطيهم ويـدعمهم خـالل االيـام         االحتالل العميد نيسان الون، معربين عن شعورهم بأن الجيش لم         

  .االخيرة 
  8/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ُأقتل كل فلسطيني يتحدث بالهاتف الخلوي :عسكرية خالل الحرب على غزة وامرأ .23

اإلسرائيلي امس إن الشرطة العسكرية شرعت مـؤخراً بـالتحقيق فـي            " والال  " كشف موقع    -تل ابيب 
إجـراء  " غزة فـي اطـار        قطاع علىاالخيرة  ا ضباط وجنود خالل الحرب      شبهات حول أوامر اصدره   

تقضي بإعتقال كل فلسطيني يتحدث في الهاتف الخليوي، وفق اجراءات اإلعتقال المتبعـة فـي               " بيلفون
وتشتبه الشرطة العسكرية بـأن     . الجيش، التي تتيح للجندي إطالق النار نحو المشتبه به وقد تنتهي بقتله           

. د في وحدة غفعاتي اطلقوا النار نحو فلسطينيين في غزة تحدثوا فـي الهـاتف الخليـوي                عدد من الجنو  
  .وقالت إن اإلجراء اتبع على ما يبدو بسبب خشية الجنود من ان تكون تلك الهواتف مفخخة وتستهدفهم

  8/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  بقنابل ذكية قريباً" إسرائيل"واشنطن تزود  .24
سيتسلم قريباً من الواليات المتحدة الدفعة األولى       " اإلسرائيلي" إخبارية أمس أن سالح الجو       كشفت تقارير 

، وهو األمر الذي سيزيد بشكل ملحـوظ مـن          )39 -جي بي يو  (من قنابل ذكية دقيقة التوجيه من طراز        
" يلإسـرائ "، التي نشرت التقريـر، أن       "جيروزاليم بوست "وذكرت صحيفة    .قدراته على قصف األهداف   

  .ستكون أول دولة خارج الواليات المتحدة تتزود بهذا النوع من القنابل التي تنتجها شركة بوينج 
 على صفقة تزويـد   2008ان الكونجرس األمريكي صادق عام      " اإلسرائيلية"ومن جانبها، ذكرت اإلذاعة     

نه رغـم أن القنبلـة      وأوضحت الصحيفة أ  .  مليون دوالر    77بألف قنبلة من هذا النوع بقيمة       " إسرائيل"
 كجم فقط من المواد المتفجرة، إال أن قوتها تعادل وزن قنبلة عادية تحتـوي               22،7الجديدة تحتوي على    

 متر فإن أي طائرة حربية تستطيع حمـل         1،75 كجم من المتفجرات، ونظرا ألن طولها ال يتجاوز          900
وأشارت إلى أن   . فها في طلعة واحدة     عدد أكبر من القنابل، ومن ثم يزيد عدد األهداف التي تستطيع قص           

، وأنـه سـيتم     )إس.بي  .جي  (القنبلة سيجري التحكم في أهدافها من خالل النظام العالمي لتحديد المواقع            
  .أيضاً تزويد القنبلة بموجه ليزر ليزيد من قدرتها على ضرب األهداف المتحركة

  8/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  وتنديد فلسطيني واسع بالجريمة... اإلسرائيليةه السلطات  بناء مسجد هدمتإعادة: النقب .25
أهالي مدينة راهط ، أن  أسعد تلحمي،الناصرة نقالً عن مراسلها في 8/11/2010الحياة، لندن، نشرت 

 أمس إعادة بناء مسجد جديد على أنقاض مسجد الصحوة الذي هدمته جرافات واالبدوية في النقب، باشر
مديرية أراضي "اإلسرائيلية فجر أمس بذريعة البناء غير المرخص، فيما تقدمت تابعة لوزارة الداخلية 

 بشكوى إلى الشرطة التي أعلن قائدها أن قواته ستحمي جرافات وزارة الداخلية لدى هدمها "إسرائيل
  .المسجد من جديد
 بتفريق أهالي  من أفرادها لحماية جرافات الهدم وقامت700 أرسلت أكثر من اإلسرائيليةوكانت الشرطة 

 .المدينة الذين تصدوا للهدم ورشقوا أفرادها بالحجارة، بالغاز المسيل للدموع واعتقلت عدداً من الشبان
  . هدم المسجد"لجنة التخطيط والبناء"وكانت محكمة إسرائيلية صادقت قبل أشهر على قرار 
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هدم وتجمهر األهالي حول  نسمة، احتجاجاً على الألف 45وعم إضراب عام مدينة راهط، التي تعد 
وقال رئيس بلدية راهط فايز أبو صهيبان إن هدم المسجد  .المسجد المهدوم لحماية بناة المسجد الجديد

وكان يفترض بالشرطة أن تحكم العقل، أو على األقل أن ترجئ الهدم إلى ما "يمس بمشاعر كل المسلمين 
مديرية "ليها المسجد تابعة للبلدية وليست لـوأضاف أن األرض المقام ع. "بعد عيد األضحى المبارك

  .، وهدم المسجد هو خرق سافر لالتفاق مع البلدية"األراضي
رغم أنف كل "وأعلن النائب العربي في الكنيست ابن النقب طلب الصانع أن المسجد سيبنى من جديد 

سرائيلية تغض الطرف ن السلطات اإلإوقال . "العنصريين بمن فيهم المدعون أنهم يحافظون على القانون
  .عن البناء غير القانوني في البلدات اليهودية

تصعيد خطير في الهجمة العنصرية القمعية للسلطات "ووصف النائب جمال زحالقة الهدم على أنه 
  ."اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب والمثلث والجليل

عضو الكنيست ، أن  برهوم جرايسي،الناصرةلها في  نقالً عن مراس8/11/2010الغد، عّمان، وأضافت 
 عازمة ومصرة "إسرائيل"، قال في بيان، إن )الجنوبية(الشيخ إبراهيم صرصور عن الحركة اإلسالمية 

على محاربة المواطن الفلسطيني في أرضه وعقيدته، مؤكداً أن هدم بيت هللا هو تجاوز لكل الخطوط 
 تريد محاربة كل ما هو عربي في هذه البالد حتى ولو كان "ائيلإسر"الحمراء، وال مبرر له سوى أن 

  .حجراً
يوسف أبو جمعة، وهو قيادي في ، أن وكاالتال  نقالً عن8/11/2010الخليج، الشارقة، وأوردت 

إذا استمروا في الهدم فإننا سنبني المسجد مرة بعد أخرى، " الجناح الشمالي، قال -الحركة اإلسالمية 
واليوم سيحضر ) في إشارة إلى الحركتين اإلسالميتين(متحدون جناح شمالي وجنوب واآلن جميعنا 

وأشار إلى أنه تم بناء المسجد في موقعه ألنه كان يوجد " . العرب من جميع أنحاء البالد للتضامن معنا
  .في المكان محطة لبيع المخدرات وأن إقامة المسجد جاءت بهدف إغالق هذه المحطة

 في بيان، هدم مسجد الصحوة واستمرار 48متابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين ،لجنة ال"ودانت 
  .االعتداء على المقدسات

سلوك عنصري معاد للشرائع "بشدة االعتداء، معتبرة انه "وفي دمشق، دانت حركة حماس في بيان أمس 
  ".السماوية وحرية العبادة

سماحة ، أن  جمال جمال،القدس المحتلةعن مراسلها في  نقالً 8/11/2010الدستور، عّمان، وجاء في 
 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، أدان ،الشيخ محمد حسين

" الصحوة"الهجمة التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد المساجد الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم مسجد 
  .ة البناء دون ترخيصفي مدينة رهط البدوية، بحج

القائمة العربية الموحدة والعربية "من جانبه استنكر النائب عن الحركة اإلسالمية مسعود غنايم عن 
  .في مدينة رهط" الصحوة"، إقدام السلطات اإلسرائيلية على هدم مسجد "للتغيير

المسجد  يوسف جمعة سالمة، خطيب . د، أنرام اهللا من 7/11/2010قدس برس، وذكرت وكالة 
 ما قامت به الشرطة اإلسرائيلية، ،نسخة منه" قدس برس" استنكر في تصريح مكتوب وصل ،األقصى

  .في مدينة راهط بالنقب، داعياً إلى التصدي لسياسة هدم المساجد" الصحوة"فجر يوم األحد، بهدم مسجد 
ها الشديدة لجريمة عن إدانت، "قدس برس" في بيان صحفي تلقته ،"رابطة علماء فلسطين" أعربت كما

االحتالل اإلسرائيلي بهدم مسجد الصحوة، واعتبرت ذلك تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، وإمعاناً في 
االستخفاف بمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في مشارق األرض ومغاربها، عدا عن كونه 

  .استفزازاً يستحيل الصمت عليه بأي حال من األحوال
  

   وحدة سكنية في مستوطنات الضفة1250ائيلية تقرر بناء الحكومة اإلسر .26
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ووضعت . قرت الحكومة اإلسرائيلية دعم بناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منهاأ :القدس المحتلة
الحكومة ثالثة مشاريع استيطانية جديدة مدعومة مباشرة من الحكومة اإلسرائيلية منها مشروع إقامة 

 وحدة 983" ج" تنفيذ المرحلة إلى باإلضافة) هارحوماة( غنيم أبوة في جبل  وحدة استيطانية جديد1250
  .10310استيطانية ضمن المخطط الذي يحمل رقم 

انه ضمن " :وقال خليل التفكجي خبير االستيطان رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية
والقاضي بإقامة ) أ /30( ة وتنفيذاً للمشروعقلية عربية وأغلبية يهوديأسياسة تهويد المدينة وترسيخ مبدأ 

سلسلة جديدة من المستوطنات وتوسيع القائم منها فان الحكومة اإلسرائيلية تغذي وتدعم سلسلة مشاريع 
استيطانية كبيرة تتمثل في مراكز حيوية وحساسة في القدس ومحيطها والقرى المشرفة عليها ضمن 

ن البلدية والحكومة اإلسرائيلية شرعتا بفرض ألى إشار التفكجي أو ).القدس الكبرى(الدائرة التي تسمى 
 في ن هناك تعمداًإوقال ) فترة التجميد(ـسياسة التعتيم على المشاريع االستيطانية منذ انتهاء ما يسمى ب

تضليل الرأي العام بعدم نشر كافة تفاصيل المشاريع االستيطانية الجديدة خاصة تلك المتعلقة بالقدس 
  .ها وتحديداً في المستوطنات الضخمة مثل جيلو وبسجات زئيف وهار حوماةومحيط

 مدينة تعج بالمستوطنين إلى هاوحذر من مخطط جعل القدس ذات أفضلية واستغالل هذا القانون بتحويل
للشعب ( فقيرة وجعلها عاصمة أصولية مدينة إلى تحولت أن بعد أخرىالجدد القادمين من مدن 

 وحدات استيطانية جديدة تحت بند المرحلة وإضافةن المشروع ذاته يحمل توسعة أ لىإر اش وأ).اليهودي
  .12825ضمن المخطط رقم ) ب"هارحوماه ( غنيم أبو وحدة استيطانية في جبل 42ويقضي ببناء " ب"

 الفلسطينية األراضي للتوسيع يصادر مساحات جديدة من  أو موازياً مكمالًن هناك مشروعاًأ وأضاف
ة تخصص لبناء منشات هندسية ورياضية وأماكن استجمام في الشطر الشرقي الجنوبي المطل على المحتل

 المواطنين أراضيمنطقة الغور مؤكداً أن هذه المشاريع تأتي لرفاهية المستوطنين على حساب 
الفلسطينيين الذين قسمهم الجدار وعزلهم عن بعضهم البعض وضرب وحدتهم الجغرافية وحصر وضيق 

لى قيام السلطات اإلسرائيلية إ  وأشار. البناء المتاحة في القرى والمدن وخاصة بين بيت لحم والقدسنسبة
 وحدة استيطانية جديدة ومركز تجاري ضخم في 250ب إلقامة /4820بإيداع مخطط جديد يحمل 

  .لهاأه قرى بيت حنينا شمال القدس ولفتا المدمرة والمهجر أراضيالمقامة على ) راموت(مستعمرة 
  20/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  مستوطنون يكملون سيطرتهم على عقار آل الداهودي بالقدس .27

 وسع مستوطنون أمس من أعمال الترميم والبناء في عقار آل الداهودي في عقبة السرايا بالقدس :القدس
وأدخل المستوطنون . القديمة، وهو العقار الذي كانوا استولوا على الجزء األكبر منه قبل أكثر من عام

 ناصر قوس رئيس مواد بناء وأثاث إلى داخل المبنى وفق شهود عيان في المنطقة، وهو ما أكده أيضاً
 إلى أن أعمال بناء تجري فوق المبنى عدا أعمال الترميم داخله، في وقت نادي األسير في القدس، مشيراً

  .عقار تقيم في جزء منه وترفض مغادرتهال تزال المواطنة فاطمة الداهودي التي تملك عائلتها ال
  8/11/2010الدستور، عّمان، 

  
   لصالح المتطرفين اليهود في يافاالعجميمصادرة حي  .28

 مواطناً عربياً من سكان حي 28أن االلتماس قدمه " هآرتس"ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة : )وكاالت(
ضد " حاخامات من أجل حقوق اإلنسان"و" مبمكو"وجمعية " إسرائيل"العجمي وجمعية حقوق المواطن في 

وبررت المحكمة .  تم رفضه لليهود المتطرفينالتي تبني بيوتاً" بئيموناه"تأجير أرض في الحي لشركة 
لم تعد ) من المحكمة(االستئناف موجه ضد عمل تم إنجازه وأن الخطوة المطلوبة "رفضها لاللتماس بأن 

" هآرتس"ونقلت " . آلن لسلب الحق بقطعة األرض من المدعى عليهمعملية وال توجد إمكانية عملية بعد ا
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سوف نجتمع ونقرر "عن رئيس لجنة حي العجمي كمال إغبارية تعقيبه على قرار المحكمة بالقول إنه 
خطواتنا المقبلة، ويجب أن يكون هناك نضال عنيد ويجب الخروج إلى الشارع، فهذا نضال من أجل 

  ". السكان ما يخسرونهحماية البيت ولم يعد لدى
  8/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  جيش االحتالل يشن حمالت دهم واعتقال في طولكرم وبيت لحم والخليل .29

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس مدن :  وكاالت األنباء- الدستور -القدس المحتلة، غزة 
  .ت عشوائيةطولكرم وبيت لحم والخليل وشرعت في عمليات انتشار واعتقاال

 من البيوت وعبثت  عدداً قوات االحتالل داهمت أيضاًأنوأفادت مصادر أمنية في المحافظتين 
  .  من الشبان بالغات لمراجعة مقار المخابرات اإلسرائيليةبمحتوياتها، كما سلمت عدداً

  8/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  طيران االحتالل يشن غارتين على رفح وخانيونس .30
الطيران ، أن  والوكاالت، ماهر إبراهيم،غزة نقالً عن مراسلها في 8/11/2010، ان، دبيالبينشرت 

الحربي اإلسرائيلي شن غارتين جويتين على مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة ما أسفر عن 
طيران االحتالل قصف  "وذكر شهود فلسطينيون من رفح أن. إصابة فلسطيني واحد بجراح طفيفة

بصاروخ واحد نفقا مهجورا يقع في منطقة يبنا على الحدود مع مصر، ما أدى إلى تدميره، فضالً عن 
  ."إلحاق أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية القريبة

كما قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية أرضاً خالية في منطقة الزنة الواقعة شمال شرق مدينة 
  .من دون وقوع إصابات س بصاروخ واحد، ما أدى إلى إلحاق أضرار في الممتلكات،خانيون

 اإلسرائيلي ناطقة باسم الجيش ، أن.)ب.ف.أ(  نقالً عن وكالة8/11/2010الحياة، لندن، وأضافت 
 صاروخاً وقذيفة هاون 180 نحو إنوقالت . " القذائفإطالقرداً على "ن شن الغارتين جاء أأوضحت 
  .قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي من أطلقت

  
  االحتالل يقطع المياه عن بلدتين فلسطينيتين قرب سلفيت .31

 أمس لليوم الخامس على التوالي، مياه اإلسرائيليقطعت سلطات االحتالل : يوسف الشايب –رام اهللا 
  .الشرب عن بلدتي بروقين وكفر الديك غرب محافظة سلفيت

نسخة منه، أمس، إلى أن كمية مياه " الغد" سمارة، في بيان تلقت وأشار رئيس بلدية بروقين، عكرمة
 وهي غير  يوميا3ً م300 – 280للبلدتين تبلغ من " ميكروت اإلسرائيلية"الشرب التي تخصصها شركة 

 أن قطع المياه لخمسة أيام على التوالي يشكل ف نسمة هم عدد سكان البلدتين، موضحاًالآكافية لتسعة 
  .فمعظم بيوت البلدة بال مياه شرب حتى اللحظة إنسانيةكارثة 

  8/11/2010الغد، عّمان، 
  

   إسرائيلية تتهم إمام مسجد بالتحريض على العنف في الناصرةمحكمة .32
 سليم، إمام مسجد أبو لمحكمة الصلح في الئحة اتهام بحق الشيخ ناظم  األحدقدمت النيابة العامة يوم

 بنود التحريض على العنف من خالل نشر مواد االتهامالئحة وتشمل . شهاب الدين في مدينة الناصرة
  ".إرهابيتنظيم "تحريضية عبر اإلنترنت وتأييد 

وطالب محامي أبو سليم، المحامي رافي مصالحة تأجيل المحكمة حتى يوم الثالثاء المقبل ليتسنى له 
، األولىملف ملفق من الدرجة وقال مصالحة إن ال . الموجهة بحق موكله والرد عليهااالتهامدراسة الئحة 
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نحن نعيش واقع المطاردات السياسية :  مصالحةوأضافوهذا الشيء يتضح لنا من خالل كل جلسة، 
  .العنصرية بحق قيادينا العرب، وهذا مسلسل غير جديد علينا

تم سرائيلية قد ربطت الشيخ أبو سليم باتهامات لسبعة من شبان من قضاء الناصرة إ إعالموكانت وسائل 
، 2009 يهودي في أجرةاعتقالهم قبل عدة شهور بزعم االرتباط بتنظيم القاعدة، وقتل سائق سيارة 

" يديعوت احرونوت"واعتبر الصحافي رونين برغمان من صحيفة . والتخطيط لالعتداء على مسيحيين
كانوا يترددون  للقاعدة باالنتماء المتهمين أن االستخبارات، في مقال نشره وقتذاك أجهزةوالمقرب من 

  . مسجد شهاب الدينإلىكثيرا 
  7/10/2010، 48موقع عرب 

  
   تغطي انتهاكاتها ضد األسرى بحرمانهم من مقابلة محاميهم"إسرائيل": قراقع .33

التغطية " اتهم وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، الحكومة اإلسرائيلية بمحاولة :رام اهللا
بحق األسرى الفلسطينيين داخل سجونها، من خالل مناقشتها مشروع قانون على االنتهاكات التي ترتكبها 

  ".يقضي بحرمانهم من حق مقابلة هيئة الدفاع عنهم لمدة عام كامل، عوضاً عن ثالثة أسابيع المتبعة حالياً
إن هذا القانون مخالف لكل القوانين : "7/11وقال قراقع، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم األحد 

مواثيق الدولية، وهو ينم عن نية إسرائيل باستمرارها ارتكاب المزيد من االنتهاكات واالستفراد وال
كّد قراقع أن األسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقالت االحتالل أو ".باألسير خاصة خالل فترة التحقيق

  .سيقومون بتنفيذ عدد من الخطوات االحتجاجية التصعيدية للتصدي لهذا القانون
  7/11/2010قدس برس، 

  
   وتطالب بإقالته48مكرمات حّجاج القدس وفلسطينيي " سرقة" تتّهم الهّباش بـفلسطينيةلجان حقوقية  .34

 اتهمت لجان حقوقية فلسطينية، تُعنى بشؤون األسرى في األراضي الفلسطينية، وزير األوقاف :الناصرة
لكية السعودية، الممنوحة لذوي أسرى القدس المكرمات الم" سرقة"في حكومة رام اهللا محمود الهباش بـ

وأوضحت كل من لجنة متابعة قضايا األسرى والرابطة  .والداخل، ووهبها آلخرين اختارهم بنفسه
، في بيان صحفي مشترك، أن "يوسف الصديق"العربية لألسرى، إضافةً إلى لجنة أسرى القدس ومؤسسة 

 قد استوفوا كافّة الشروط المطلوبة منهم وتهيؤوا ،48الحجاج الفلسطينيين من القدس وأراضي الـ 
بالكامل للسفر بعد أن ودعوا أبناءهم في سجون االحتالل لتأدية فريضة الحج، إال أنهم قد تفاجئوا الحقاً 

  .بتبديل قوائم أسماء الحجاج لتستثني القوائم الجديدة مائتي حاج من ذوي أسرى الداخل والقدس
ما قام به ينطوي على تبلّد في "هباش من منصبه كوزير لألوقاف، ذلك أن وطالب البيان بإقالة ال

  .، حسب تعبيره"العواطف، واستهانة بمشاعر أنبل الناس من أسرى وذوي أسرى
  7/11/2010قدس برس، 

  
   العاهل السعودي التدخل لرفع الظلم عن ذويهم المحرومين من الحجيناشدونأسرى القدس  .35

في سجون االحتالل العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز، التحرك لرفع  ناشد أسرى القدس، :غزة
  .الظلم عنهم وعن ذويهم بسبب حرمانهم من مكرمة الحج السعودية لهذا العام

واتهم األسرى وزارة األوقاف في رام اهللا بالتراجع عن وعدهم لذويهم، وذوي أسرى الثمانية واألربعين 
  ، وذلك بعد إبالغهم بذلك ومن ثم خذالنهمحول مكرمة الحج لهذا العام

  7/11/2010قدس برس، 
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  داخل الحرم الجامعي" ثقافة التسامح"جامعيون يوصون بضرورة تعميم : غزة .36
، وقبول اآلخر "ثقافة التسامح" أوصى طلبة جامعيون فلسطينيون في قطاع غزة، بضرورة تعميم :غزة

اة ديمقراطية مستقرة، وإنهاء حالة االنقسام التي ساهمت كمدخل حقيقي ومهم لحي"داخل الحرم الجامعي، 
  ".في تعزيز التطرف، وعدم قبول اآلخر بين األوساط الطالبية في الجامعات الفلسطينية

نحو تسامح سياسي وفكري بين طلبة : "جاء ذلك خالل المؤتمر الطالبي عقد في مدينة غزة بعنوان
ت الطلبة الذين تم استهدافهم وتدريبهم من  على مدار عام ، والذي حضره عشرا"الجامعات الفلسطينية 
  .بالتعاون مع مركز رام اهللا لحقوق اإلنسان" لوزا لكمسبرج"كامل من قبل مؤسسة 

  7/11/2010قدس برس، 
  

  الفلسطينية" الوطنية موبايل" في االكتتابفتح باب  .37
" الوطنية الفلسطينية لالتصاالت"أمس، أن عضو مجموعة كيوتل شركة " مجموعة كيوتل"أعلنت : الدوحة

ويمكن للراغبين في . فتح باب االشتراك في االكتتاب األولي العام" الوطنية موبايل"المساهمة العامة 
االشتراك االتصال ببنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود كبنك االكتتاب العالمي الوحيد ومدير 

  .بي بصفته منسق االكتتاب في المنطقةسجل االكتتاب الوحيد، إضافة إلى البنك العر
 فرصة ،2000ويوفر االكتتاب األولي العام، والذي من المنتظر أن يكون األكبر في فلسطين منذ عام 

جذابة للنمو واالستثمار في شركة تعمل في سوق جذابة تتمتع بسمات ديموغرافية جذابة وبمعدالت 
ت خاص باالكتتاب األولي العام متضمناً جميع وتم أمس إطالق موقع على االنترن .انتشار قليلة

  .المعلومات التي قد يحتاجها المستثمرون
 38.7وسيتم بيع  . من أسهمها للجمهور، يعقبه إدراج في بورصة فلسطين%15أضافت أنه سيتم طرح و

وسعر االكتتاب  .من رأس مال الشركة المصرح به% 15مليون سهم جديد للجمهور، وهو ما يمثل 
 دوالر أمريكي للسهم الواحد، وتتوقع الشركة أن يبلغ الحجم الكلي لالكتتاب األولي 1،30هو محدد و

 مليون 335.4وستبلغ القيمة السوقية الكلية للوطنية موبايل عند اإلدراج . مليون دوالر أمريكي50.3العام 
 .2010ديسمبر / ولكانون األ 2وتستمر فترة االكتتاب حتى . دوالر أمريكي، بناء على سعر االكتتاب

من % 52،5) كيوتل(وتعد الوطنية موبايل إحدى شركات الوطنية لالتصاالت، التي تمتلك اتصاالت قطر 
  .كما يمتلك صندوق االستثمار الفلسطيني جزءاً من الوطنية موبايل. أسهمها

  8/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ر سنوات خالل عش زيتونةشجرالحكومة في غزة تهدف إلى زرع مليون  .38
 غزة هدفها الحكومة في تلقي فيه الضوء على خطة جديدة تسعى لتطبيقها نشرت الفاينانشيال تايمز مقاالً

وتقول الصحيفة أن الشهر الماضي تم كشف النقاب عن  .تقليل اعتماد القطاع على المنتجات اإلسرائيلية
 لتوزيعها على اللوز تمهيداً لزرع شتالت ألشجار الزيتون والمشمش و في غزةةكوممشروع جديد لح

وتهدف الخطة على وجه الخصوص الستزراع مليون شجرة زيتون على مدى  .المزارعين في غزة
وأوضحت الصحيفة أن حملة زراعة األشجار هي جزء من خطة طموحة أعدها  .السنوات العشر المقبلة

اخل القطاع وتقليل االعتماد على  الزراعي داإلنتاجحكومة تهدف لزيادة المحمد األغا وزير الزراعة في 
إن حملة االكتفاء الذاتي ال تهدف فقط لتوفير "ونقلت الصحيفة عن األغا قوله  .االستيراد من إسرائيل

  ". الزراعي ولكن هي خطوة نحو االستقالل السياسيواإلنتاجفرص عمل 
   سنة 19لتطبيقها على مدى  الحكومةوتقول الصحيفة إن الحملة الزراعية تأتي ضمن خطة للتنمية أعدتها 
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في قدرتها على حماس  ما هي إال دليل على ثقة حركة الحكومةوترى الفاينانشيال تايمز أن خطة  .مقبلة
  .المحافظة على سلطاتها في قطاع غزة

  8/11/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  م في الشرق األوسطالعاهل األردني يؤكد أهمية الجهود األوروبية في عملية السال .39
 جدد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، خالل استقباله وزير خارجية المجر يانوس : أ ف ب-عمان 

  .مارتوني في عمان أمس، تأكيده أهمية الجهود األوروبية في عملية السالم في الشرق األوسط
ى إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف أهمية الجهود األوروبية في العمل عل"وشدد الملك عبد اهللا على 

المفاوضات المباشرة بين الفلسطنيين واإلسرائيليين والتي يجب أن تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، 
وتنطلق وفق مرجعيات واضحة تكفل الوصول الى حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق األمن 

  .عن الديوان الملكي األردنيواالستقرار في المنطقة كما ذكر بيان صادر 
وأكد الملك خالل لقائه الوزير المجري، الذي ستترأس بالده االتحاد األوروبي في دورته المقبلة في 

ذلك يتطلب وقف جميع اإلجراءات األحادية التي تعيق جهود تحقيق "المقبل، أن ) يناير(كانون الثاني 
على الجهود المبذولة لتجاوز "، بحسب البيان، وركز االجتماع .السالم، خصوصاً بناء المستوطنات

العقبات والتحديات التي تواجه مساعي تحقيق السالم في الشرق األوسط، والدور األوروبي في هذا 
  .المجال

  8/11/2010الحياة، لندن، 
  

  األغوار خاص بأمن الحدود في أميركي فلسطيني أردني اجتماع عقد ينفي األردن .40
 الدولة لشؤون االعالم واالتصال علي العايد ما تناقلته بعض وسائل االعالم نفى وزير:  بترا–عمان 

حول عقد اجتماع امني اردني فلسطيني اميركي في عمان وافضى الى اتفاق يقضي بالسماح لقوات 
اردنية بمشاركة قوات االمن الفلسطيني باالنتشار على الحدود في مناطق االغوار في حال تم التوصل 

  .نهائي بين الفلسطينيين واالسرائيليينالى اتفاق 
امس ان ما تناقلته وسائل االعالم بهذا الخصوص عار عن الصحة وان " بترا"وقال العايد في تصريح لـ

  .مثل هذا االجتماع لم يعقد اطالقا وانه لم يتم عقد اي اتفاق بهذا الخصوص
يني في اقامة دولته المستقلة على ترابه وجدد العايد التاكيد على الموقف االردني الداعم للشعب الفلسط

الوطني وعاصمتها القدس الشرقية ، مشددا على ان االردن لن يقوم بأي دور أمني في الضفة الغربية 
وان هدفه دعم السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة 

  . بما فيها مبادرة السالم العربيةدولة باالستناد الى المرجعيات الدولية
  8/11/2010الدستور، عمان، 

    
   أن يدفع لبنان ثمن تهويد فلسطينتخشى "أملحركة " .41

نخشى ان يدفع هذا البلد : "رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن" امل" عضو هيئة الرئاسة في حركة قال
 في انتخاباتها النصفية ونخشى ان ندفع فاتورة تهويد فلسطين، وان ندفع فاتورة هزيمة االدارة االميركية

فاتورة ضعف االدارة الفرنسية، نخشى الننا نقول ال والننا ما زلنا في موقع الصمود وفي موقع 
  ".المقاومة، نخشى ان يكون الهدف اشغالنا في فتنة يراد بها ضرب وحدتنا ومقاومتنا وصمودنا

  8/11/2010النهار، بيروت، 
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 " في تجميد االستيطان  في حال فشل اإلدارة األميركيةبديلةطة ختعد  مصر: ""معاريف" .42
أكد مسؤول مصري بارز أن الرئيس محمد حسني مبارك حمل الوفد المصري الذي يضم كال من وزير                 

، رسالة إلـى    )الثالثاء(الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان، الذي سيتوجه إلى واشنطن غدا             
ك أوباما تطالب اإلدارة األميركية باستخدام ثقلها العالمي لبدء مفاوضات جادة بين            الرئيس األميركي بارا  

معـاريف  "الفلسطينيين واإلسرائيليين لتحقيق حل الدولتين قبل الدخول في الوقت الحرج، ذكرت صحيفة             
ية فـي   اإلسرائيلية أن مصر تعكف على إعداد مبادرة لتكون بديال سياسيا في حال فشلت اإلدارة األميرك              

إخراج عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من الطريق المسدود الذي انتهـت إليـه بعـد أن       
  .رفضت حكومة بنيامين نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية القدس

سـرائيل لتمديـد فتـرة    اليوم إنه فيما تستمر الواليات المتحدة بالضغط على ا    " معاريف"ذكرت صحيفة   و
تجميد اإلستيطان الجزئي في الضفة الغربية إلستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، تـدفع مـصر               
بقوة بمقترح بديل إلستئناف المفاوضات في حال فشلت المساعي األميركية، تطلق عليها دوائر سياسـية               

" تنـازالت " اإلسـتيطان لكـن مقابـل        ، وتقضي بإستئناف المفاوضات دون تجميد     "خطة الموجة الثانية  "
  .اسرائيلية في مجال األمن

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعرض الوزيران أحمد أبو الغـيط وعمـر سـليمان أمـام اإلدارة                   
  .األميركية اإلقتراح المصري خالل زيارتهما لواشنطن يوم غد اإلثنين

فـي حـال فـشلت اإلدارة       " تجميد اإلستيطان عقدة  "، لتجاوز   "معاريف"، وفق   "الخطة المصرية "وتسعى  
ـ          أمنية كبيرة مـن    " تنازالت"األميركية في الحصول على قرار اسرائيلي بتجميد اإلستيطان، وإستبدالها ب

ولفتت الصحيفة إلى أن المساعي المصرية وإعداد مقترح بديل جاء في اعقاب الزيـارة              . طرف اسرائيل 
  .إلسرائيلي، عوز اراد، الى القاهرة وعمان قبل أسبوعينالتي اجراها رئيس مجلس األمن القومي ا

اإلسرائيلية تعني اعادة ترتيب انتشار قوات اإلحتالل في عدة مواقـع           " التنازالت"وحسب الصحيفة، فإن    
في الضفة الغربية ونقل الصالحيات األمنية فيها الى السلطة الفلسطينية، كمـا مـن الممكـن، حـسب                  

أن تسعى القاهرة للحصول على تعهد اسـرائيلي قبـل اسـتئناف            "  المصرية الخطة"الصحيفة، أن تشمل    
لكل طرف القيام   " ما المسموح " أساس للمفاوضات ليتحدد وفقها      1967المفاوضات بأن تكون حدود العام      

  .به في تلك المناطق، أي ستحدد المناطق التي يمكن إلسرائيل استئناف اإلستيطان فيها
لم تحدد أن القاهرة ال تزال متفائلة بنجاح مساعي اإلدارة األميركية لحلحلة            ونقلت الصحيفة عن مصادر     

  . عقدة اإلستيطان"
 8/11/2010، 48موقع عرب

  
   القدس الدولي يعقد في الدوحة نهاية ينايرمؤتمر: الجامعة العربية .43

الذي قررتـه   أكدت جامعة الدول العربية أهمية مؤتمر الدوحة الدولي حول القدس           : مراد فتحي -القاهرة
الليبية في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في شهر مارس الماضي من أجل التـصدي               " سرت"قمة  

لالنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة في المدينة المقدسة والرامية لتهويد المقدسات الدينية فـي األراضـي              
  . الفلسطينية المحتلة

عد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلـة بالجامعـة         قال السفير محمد صبيح األمين العام المسا      و
العربية المنسق العام للمؤتمر، إن المؤتمر الدولي الخاص بدعم القدس تقرر انعقاده في نهاية يناير المقبل                

  .في الدوحة، وذلك تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى
  8/11/2010، الشرق، الدوحة
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   مليون دوالر59أونروا بـ " استثنائية لـ تبرعات تقدمالسعودية  .44
 مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعـة الـدول           ،أكد السفير أحمد عبدالعزيز قطان    : القاهرة
جئـين   أن الحكومة السعودية تولي موضوع تقديم الدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الال             ،العربية

 مليون  1.2أونروا جل اهتمامها، موضحاً أن المملكة كانت تقدم مساهمة سنوية لدعمها تبلغ             "الفلسطينيين  
  .دوالر وتمت زيادتها إلى مليوني دوالر

وقال السفير قطان في تصريح أمس نقلته وكالة األنباء السعودية، إن المملكة قدمت تبرعات استثنائية لـ                
مليون دوالر أميركي، مشيراً إلى أن الصندوق السعودي للتنمية سبق له التوقيع             59األونروا بلغت نحو    "

 44األونروا على خمس مذكرات تفاهم في مجاالت التعليم والصحة واإلسكان بمبلغ إجمالي قـدره               "مع  
  .2004مليون دوالر في 

 بمبلـغ  2005) برايرف( شباط 28أونروا، األولى في "وأوضح أن الصندوق وقّع أيضاً مذكرتي تفاهم مع      
 مليون دوالر لتمويل المرحلة األولى للمشروع السعودي إلعادة إسكان أسر الالجئين الفلسطينيين في              20

  .رفح جنوب قطاع غزة
 مليون دوالر الستكمال المرحلة األولى وتنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن              70ولفت إلى أنه تم تخصيص      

 للمساهمة في تمويل مشروع إعادة إعمار مخيم نهـر البـارد             مليون دوالر  25والثانية بمبلغ   . المشروع
  .القديم لالجئين الفلسطينيين في لبنان

  8/11/2010، الحياة، لندن
  

   مقابل تجميد االستيطان"رزمة الحوافز" عرضها لنتانياهو تقديم تجدد واشنطن .45
س الحكومـة اإلسـرائيلية     يسعى أركان اإلدارة األميركية، في لقاءاتهم مع رئي       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

بنيامين نتانياهو، خالل زيارته الحالية للواليات المتحدة التي بدأت أمـس، إيجـاد حـل ألزمـة تعثـر                   
ونقلت صحيفة  . المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على خلفية استئناف البناء في المستوطنات          

ن المسؤولين األميركيين سيوضحون لنتانياهو     هآرتس اإلسرائيلية عن موظفين كبار في البيت األبيض أ        "
رزمة االمتيازات والمحفزات السياسية واألمنية التي اقترحتها واشنطن إلسرائيل في مقابـل تجميـد              "أن  

  .ما زالت مطروحة على الطاولة"البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة شهرين 
ل أكثر من شهر تزويد الدولة العبرية طائرات        وتضمنت الرزمة التي اقترحتها واشنطن على إسرائيل قب       

حربية متطورة ومساعدات أمنية أخرى، وضمانات بفرض الفيتو األميركي على أي قرار لمجلس األمن              
يعلن قيام دولة فلسطينية، وغير ذلك من ضمانات تتعلق بتأييد واشنطن بقاء الجيش اإلسرائيلي في غور                

القتراح بداعي أنه ال يحظى بدعم غالبية وزراء حكومته األمنيـة           لكن نتانياهو رفض في حينه ا     . األردن
  .المصغرة

وتابعت الصحيفة أن نائب الرئيس األميركي جو بايدن ووزيرة الخارجيـة هـيالري كلينتـون، اللـذين             
سيلتقيان نتانياهو، سيحاوالن إقناعه بتجميد البناء لشهرين، أو أن يتقدم بعرض جدي يظهر نياته للتقـدم                

ألن "ألة الحدود، من دون أن يوجها له أصابع االتهام بوصول العملية السياسية إلى طريق مسدود،                في مس 
  .الواليات المتحدة ليست معنية في الوقت الراهن بصدام مع نتانياهو

لكن مصادر إسرائيلية مطلعة على سير االتصاالت بين واشنطن وتل أبيب استبعدت أن تقـوم األولـى                 
رزمة االمتيازات فإن واشنطن ستطلب ثمناً      " ولفتت الى إنه في حال وافق األخير على          بمسايرة نتانياهو، 

  .مرتفعاً، ولن تكتفي بتجميد لشهرين
8/11/2010، الحياة، لندن  
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   االنتخابات النصفيةبعدإدارة أوباما  .46
  نقوال ناصر

ية األسـبوع الماضـي،     صحيح أن السياسات الداخلية هي التي حسمت نتائج االنتخابات النصفية األميرك          
وليس السياسة الخارجية، غير أن نتائج هذه االنتخابات تبعث رسائل خارجيـة ينبغـي أن تثيـر قلـق                   

أو من حلفاء واشنطن    " عملية السالم "من الشركاء في    " المعتدلين العرب "من تصفهم واشنطن ب   " معسكر"
ربية ألن هذه االنتخابات أوصـلت      واصدقائها في األردن ومصر والمفاوض الفلسطيني ودول الخليج الع        

إلى قيادة مجلس النواب في الكونغرس ممثلين للحزب الجمهوري معروفين بالدعوة إلى تقليص المعونات              
الخارجية للواليات المتحدة وتعديل عقود بيع التكنولوجيا النووية األميركية لالستخدامات المدنية ويدعون            

لة االحتالل االسرائيلي، وألن نتائجها تبدد أية آمال عربية متبقيـة           علنا كذلك إلى االنحياز السافر إلى دو      
في أن يتمكن الرئيس باراك أوباما بعد االنتخابات من الوفاء بوعوده للعرب التي عجز عن الوفـاء بهـا       

  .وهو في ذروة سيطرة حزبه الديموقراطي على السلطتين التنفيذية والتشريعية قبلها
م اليوم مطالبين من شعوبهم بوقف رهانهم على الوعود والمواعيـد األميركيـة             ويجد القادة العرب أنفسه   

ومفاوضاتها ومصير الشعب الفلسطيني واألمن والتنميـة واالسـتقرار         " عملية السالم "التي تحولت هي و   
االقليمي إلى رهينة مرة لالنتخابات في الواليات المتحدة وأخـرى لالنتخابـات فـي دولـة االحـتالل                  

  .ي في حلقة مفرغة ال نهاية لهااالسرائيل
وصحيح أن إدارة الرئيس أوباما سارعت إلى تطمين العالم الخارجي بعدم حدوث أي تغيير في الـسياسة                 
الخارجية األميركية بعد االنتخابات النصفية، فمستشار األمن القومي، توم دونيلون، أبلغ رويتـرز بأنـه               

دعـم  "السياسة الخارجية إلدارته التي أكد بأنها تحظى ب       يتوقع أن يواصل الجمهوريون دعم استراتيجية       
مهما يحدث في انتخاباتنا فـإنكم      "، ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون أكدت بأنه        "قوي جدا من الحزبين   

، بينما أكد المتحدث باسم وزارتها، فيليب كراولي بـأن          "مستمرا في متابعة أجندته   ) أوباما(سوف ترونه   
اطية والجمهورية مدعومة من الكونغرس بقيادة ديموقراطية أو جمهورية قـد أيـدوا             االدارات الديموقر "

مصلحة قومية هامة ال أتوقع أن تؤثر       "ألن هذا السالم    " جميعهم سعينا إلى سالم شامل في الشرق األوسط       
خارجية فـي  السياسة ال"، وألن هناك اجماع بين الحزبين على "تغيير االدارات "أو  " فيها أية نتائج انتخابية   

  ".الواليات المتحدة معظم الوقت
وهذه التطمينات األميركية وجدت ظهيرا لها في وزير الخارجية األلماني غويدو فيسر فيله الذي اعلـن                

، وقال منسق   "الرئيس األميركي قوي جدا وسوف يتم الحفاظ على االستمرارية في السياسة الخارجية           "بأن  
 الريش كلوز لالذاعة الوطنية إن أوباما سوف يركز         –في حكومته، هانس     األميركية   –العالقات األلمانية   

اآلن أكثر على الصراع في الشرق األوسط، بينما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجيـة فـي البوندسـتاغ                  
دور قوي في السياسة الدولية ألن الـرئيس يعتمـد          "، روبريشت بولينز، أن أوباما سيحتفظ ب      )البرلمان(

  ".في البدبلوماسة الدولية فقط عندما يتعلق األمر بالتصديق على المعاهداتعلى الكونغرس 
واستشهد كثير من المحللين لدعم هذه التطمينات بحجج عديدة منها عدم وجـود اي اهتمـام بالـسياسة                  

الذي كان حاسما في فوز الجمهوريين، وبحقيقة تاريخية تتمثل بتقليـد درج            " حزب الشاي "الخارجية لدى   
لناخب األميركي لمعاقبة الرئيس في االنتخابات النصفية طوال الستين عاما المنـصرمة باسـتثناء              عليه ا 

سبتمبر قبـل عـام، فالرؤسـاء       /  بسبب هجمات الحادي عشر من أيلول        2002جورج بوش االبن عام     
كـنهم  ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان وبيل كلينتون أصابهم في االنتخابات النصفية ما أصاب أوبامـا ل              

انتخبوا ثانية بعد عامين، وبحقيقة أخرى هي أن الرئيس يظل هو القائد العام وصانع القرار األخير فـي                  
الدستور يفوض الرئاسة بالدور المبادر والمسيطر في السياسة        "السياسة الخارجية واألمنية األميركية، ألن      

م المتحدة جون بولتون للنيويورك تايمز      كما قال سفير إدارة بوش الجمهورية السابقة لدى األم        " الخارجية
يوم الجمعة الماضي، وفي اليوم السابق عزز هذه التطمينات برنت سكاوكروفت مستشار األمن القـومي               
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في عهدي الرئيسين جورج بوش األب وجيرالد فورد عندما نسبت الكريستيان ساينس مونيتور إليه القول               
لى حد كبير في مجال السياسة الخارجية بسبب مصاعبه مـع           ربما يجد فرصه إ   ) أوباما(هذا الرئيس   "إن  

  .، إلخ"الكونغرس الجديد
بعدم حدوث تغيير في السياسة الخارجية      ) البرلمان(لكن كل هذه التطمينات لم تقنع مجلس الدوما الروسي          

" يـدة ستارت الجد "األميركية، مما دفع لجنة الشؤون الدولية إلى سحب توصيتها بالمصادقة على معاهدة             
أبريل الماضي خشية أن ال يـصادق عليهـا         / التي وقعها الرئيسان أوباما ودميتري ميدفيديف في نيسان         

يناير المقبل عندما يلتئم الكـونغرس      / الكونغرس األميركي إذا ما تأجل تصويته عليها إلى كانون الثاني           
 على االنتخابـات النـصفية      الجديد، كما قال قسطنطين كوساشيوف رئيس اللجنة، في أول رد فعل دولي           

  .  يبدد كل التطمينات األميركية
ولم يعد سرا اآلن أن مهلة الشهر التي منحتها اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة الـسالم العربيـة لـالدارة                
األميركية القناع دولة االحتالل االسرائيلي بالوفاء باستحقاقات االستجابة للمقترح األميركـي باسـتئناف             

 االسرائيلية المباشرة كانت بناء على طلب أوباما أكثر مما كانت مبادرة عربية             –ات الفلسطينية   المفاوض
خالصة، وقد انتهت هذه المهلة اآلن، وحسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة فـإن لجنـة                 

انـب األميركـي بمـا      أن يبلغنا الج  "المتابعة العربية سوف تجتمع بعد عيد األضحى وهي اآلن بانتظار           
سـوف  " الـرد األميركـي  "وبالتالي فإن هذا  ". قبل العاشر من الشهر الجاري    .. توصل إليه مع اسرائيل     

  .يكون أول اختبار للسياسة الخارجية األميركية بعد االنتخابات النصفية
ونغرس التـي   والمتابع لردود الفعل االسرائيلية على هذه االنتخابات وتفاصيل التغييرات في عضوية الك           

األميركية، ال يمكنه   " التطمينات"تمخضت االنتخابات النصفية عنها، وغيرها من المؤشرات التي تدحض          
أبدا االطمئنان إلى تطمينات إدارة أوباما التي فشلت على كل حال في الوفاء بوعودها العربية وهي فـي                  

كونغرس جمهـوري وبـين رئاسـة       ذروة قوتها قبل االنتخابات، إذ من دون أعباء وجود مواجهة بين            
  .طوال حوالي عامين من واليته" عملية السالم"ديموقراطية لم يستطع أوباما تحقيق اي اختراق في 

تغييرا فـي بعـض الالعبـين       "لقد اعترف كراولي بأن الخريطة السياسية للكونغرس األميركي قد تشهد           
ومن هؤالء القـادة الجـدد      . نواب والشيوخ حيث سيرأس قادة جدد لجانا رئيسية في مجلسي ال        " الرئيسيين

على سبيل المثال عضوة الكونغرس الجمهورية عن مقاطعة يسيطر اليهود عليها بوالية فلوريدا، اليانـا               
تنتخـب  ) هاربة مـن كوبـا    ( ليهتينن التي كانت أول امرأة أميركية أصلها من أميركا الالتينية            –روس  

نة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ومعروفة بأنها كانت         للكونغرس، فهي المرشح األقوى لرئاسة لج     
من أكثر أعضاء الكونغرس تطرفا تجاه القضايا العربية والعالم االسالمي خالل السنوات العشر الماضية،              

ادارة أوباما على دولة االحـتالل االسـرائيلي،        " ضغط"حيث عارضت أي حوار مع ايران، وعارضت        
 األخيرة للسعودية بستين مليار دوالر، وودعت إلى تقليص المعونات الخارجية           وصفقة األسلحة األميركية  

وخصوصا في المغرب العربي والقرن االفريقي، وقد دعت فعال         " مكافحة االرهاب "واشترطت تقديمها ب  
إلى قطع التمويل األميركي لألمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، وكانت منتقـدة باسـتمرار لموقـف إدارة      

من اسرائيل، وهي تدعو إلى تعديل االتفاق مع االمارات العربية المتحـدة علـى بيعهـا                " الفاتر"ما  أوبا
تكنولوجيا نووية أميركية لالستخدامات المدنية وانتقدت ابرام عقـود مماثلـة مـع األردن والـسعودية                

  .والكويت، وهي ترفض اي محاوالت لتطبيع العالقات األميركية مع كوبا وفنزويال
المتوقع أن يكون زميلها اريك كانتور من والية فيرجينيا زعيم األغلبية الجمهوريـة فـي مجلـس                 ومن  

النواب وكالهما يدعو إلى نقل المعونات األميركية السرائيل من ميزانية المعونات الخارجية إلى ميزانية              
. مصالح االسـرائيلية  وزارة الخزانة ليسنى لهما المطالبة بتخفيض المعونات الخارجية دون االضرار بال          

 ليهتينن وكانتور فإن جون بويهنر من والية أوهايو يتوقـع أن يخلـف نانـسي                –وباالضافة إلى روس    
بيلوسي في رئاسة مجلس النواب حسب تقرير لصحيفة هآرتس التي أبلغها كانتور في التقرير نفسه بـأن                 
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 – تحـسين العالقـة األميركيـة        تأثير ملموس في  "الكونغرس الذي يسيطر الجمهوريون عليه سيكون له        
  "  االسرائيلية

في الكونغرس ال يمكن أال يكون لها تأثير علـى الـسياسة            " الالعبين الرئيسيين "ومثل هذه التغييرات في     
الخارجية، فمنذ وجه الرئيس دوايت أيزنهاور انذاره السرائيل باالنسحاب من شبه جزيرة سـيناء بعـد                

 بدأت جماعات الضغط الصهيونية واليهوديـة األميركيـة تهـتم           1956العدوان الثالثي على مصر عام      
بالسيطرة على الكونغرس حيث يتعدد الالعبون وبالتالي يتسنى لها التالعب بهم حتى ال يتكرر ارتهانهـا                

وفي الثالث من الشهر الجاري كتب يورام ايتينغر في تعليق          . لصانع قرار واحد في رئاسة البيت األبيض      
 هو الـذي أنهـى      – وليس الرئيس    –لقد كان الكونغرس    : "ديعوت أحرونوت االسرائيلية  له في صحيفة ي   

التدخل العسكري األميركي في فيتنام والوس وكمبوديا ونيكاراغوا وقطع عالقات الواليات المتحدة مـع              
والحد للمبادرة إلى مبيعات السالح والغائها      ... ويملك الكونغرس السلطة    . نظام البيض في جنوب افريقيا    

منها، ولتقديم المعونات الخارجية وقطعها وتعليقها، وزيادة التمويل األميركي لألمم المتحدة وغيرها مـن              
المنظمات الدولية والحد منه وتعليقه، ولتوجيه الرئيس لتنفيذ سياسة ما تجاه البلـدان األخـرى واألمـم                 

 االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو يعتبـر         وقال أحد المعلقين االسرائيليين إن رئيس وزراء دولـة        ". المتحدة
، مما يذكر بنكته سياسية رواها السفير الفلسطيني السابق عفيف صـافية فـي رام اهللا                "ملعبه"الكونغرس  

لماذا ترفض اسرائيل أن تنضم إلى الواليات المتحدة، والجواب هو ألنه عندئذ سـيمثلها              : مؤخرا، بسؤال 
  .    ا يمثلها حاليا الكونغرس األميركي بمجلسيهعضوان فقط في مجلس الشيوخ األميركي بينم

منـذ  "وقد اعتبر ايتينغر أن نتائج االنتخابات النصفية كانت كالزلزال سياسيا في الكونغرس ال مثيل لـه                 
نعم، سوف  : "بتل أبيب "  للدراسات االستراتيجية  BESAمركز بيسا   "وقال جوناثان راينهولد من     ". 1948

إن الترحيـب الـذي     ". الثمن السياسي الداخلي ألي مواجهة مع اسرائيل      يرفع وجود كونغرس جمهوري     
استقبلت به وسائل إعالم دولة االحتالل االسرائيلي نتائج االنتخابات األميركية يسوغ قول الكثيـر مـن                
المعلقين العرب بان نتنياهو كان هو الفائز األكبر فيها، ومما ال شك فيه أن نتنياهو الذي فشل أوباما قبل                   

المتمثل في تجميد   (االنتخابات في ارغامه على دفع االستحقاق الفلسطيني الستئناف المفاوضات المباشرة           
سوف يكون في موقف أقوى لعدم دفع هذا االستحقاق عنـدما يلتقـي نائـب               ) جزئي ومؤقت لالستيطان  

در ما هو مؤكـد أن      الرئيس جو بايدن وهيالري كلينتون أثناء زيارته المرتقبة لواشنطن هذا األسبوع، بق           
المفاوضات المباشرة إذا ما استؤنفت في ضوء المعطيات الجديدة فإن استئنافها سيعني فقط تراجعا جديدا               

  . في الموقف العربي وتنازال جديدا من المفاوض الفلسطيني
وحيد األمر ال "إن تصريح زعيم األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بعد االنتخابات بأن              

هو إعالن مواجهة بين أوبامـا      " األهم الذي نريد تحقيقه هو أن يكون الرئيس أوباما رئيسا لوالية واحدة           
وبين الكونغرس، وهي مواجهة سوف تترك أوباما بالتأكيد رهينة الحسابات االنتخابيـة ودور الـصوت               

اعفات سلبية علـى اآلمـال      ، بكل ما يعنيه ذلك من مض      2012اليهودي فيها في االنتخابات الرئاسية عام       
  .التي يعلقها شركاء السالم العرب عليه

وحتى لو استجاب الجمهوريون لدعوته إلى التوافق فإن التجربة العربية مع اجماع الحزبين على السياسة               
فـي  .  االسرائيلي كانت صفرا وفشال أميركيا وعربيا ذريعا حتى اآلن         –الخارجية تجاه الصراع العربي     

، لكن أبواب الحرب المفتوحة     "الحرب المفتوحة ال تخدم مصالحنا    "الماضي قال أوباما إن     أغسطس  / آب  
 األميركية في الشرق األوسط كانت تخدم هذه المصالح طوال الستين عامـا المنـصرمة،               –االسرائيلية  

ي يستيقظوا  وربما كان القادة العرب الذين ما زالوا يراهنون على أوباما بحاجة إلى هزيمته االنتخابية لك              
  . على حقيقة أنه قد آن األوان لهم لكي يسقطوا هذا الرهان

لقد بدأ أوباما يوم الجمعة الماضي جولة تستغرق عشرة أيام في آسيا تشمل الهند واندونيـسيا واليابـان                  
وكوريا الجنوبية، وقد علقت الواشنطن بوست على الجولة بقولها إن أوباما وفريق سياسـته الخارجيـة                
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ن اآلن بأن الشرق األوسط بصفة خاصة كان يشغل قدرا أكثر جدا من الالزم من اهتمامهم، لكـن                  يعتقدو
نحـن  : "آسيا قد تكون أكثر أهمية للمصالح األميركية، ونسبت إلى مستشار األمن القومي دونيلون قولـه              

يفوتنـا  ولن نكون االدارة التي تـسمح بـأن         .. اآلن في مركز معمار أمني واقتصادي صاعد في آسيا          
  .وهذه مؤشر واضح إلى تراجع صنع السالم في الشرق األوسط في األولويات األميركية". نهوض آسيا

وهذه المؤشرات وغيرها تدحض تفاؤل السفير االسرائيلي السابق في واشنطن زلمان شوفال الذي قـال               
" بالرغم مـن  "سطينية   فل –اسرائيلية  " أوباما لن يتخلى عن دفعه من أجل صفقة سالم        "لألسوشيتدبرس إن   

هزيمته االنتخابية وضعفه الناجم عنها، وتدحض توقعات المعلق في هآرتس آري شافيت الذي كتب بـأن                
يمكنه أن يرفع معنويات    "اللعبة الحقيقية تبدأ اآلن، واسمها لعبة فلسطين، فإقامة دولة فلسطينية خالل سنة             "

مركـز  " كذلك تقريرا كتبه فرانك جافني ونشره        ، وتدحض "أوباما ومعسكره الذي يصف نفسه بالليبرالي     
سـوف يظهـر    ..  خلفـه    2010بمجرد أن يترك انتخابات     "وخلص فيه إلى أن أوباما      " السياسة األمنية 

، فهذا االسـتنتاج اليتـيم لنتـائج االنتخابـات          "تصميما ال خطأ فيه وال رحمة الخضاع اسرائيل الرادته        
  .قرب إلى الوهم الذي يغذيه أمثال جافنياألميركية سوف يظل مجرد أمنية عربية ا

  5/11/2010المستقبل العربي، 
  

  "اسرائيلي أكثر من الكنيست... الكونغرس" .47
  جهاد الخازن

الموقف الفلسطيني والعربي من مفاوضات السالم مع إسرائيل لم يكن معزوالً عن االنتخابات النصفية في             
العربي للرئيس باراك أوباما كانت تهدف الى تركه يركز         الواليات المتحدة، والمهلة التي أعطاها الجانب       

أما وقد انتهت االنتخابات فالسؤال هـو مـاذا         . على االنتخابات الصعبة من دون ضغوط يهودية أميركية       
  سيحدث اآلن؟

المصادر اإلسرائيلية كافة تشير الى ان بنيامين نتانياهو سيعلن وقف االستيطان، ضمن أضيق نطاق، أو               
ر أخرى، قد تمتد الى سنة، وكل معلق اسرائيلي أو يهودي اميركي يحاول ان يروج لفكـرة أن           ثالثة أشه 

  .، وهو كالم غير مسبوق منه"دولتين لشعبين"زعيم ليكود تغير، وأنه تحدث عن 
ال أرى نتانياهو تغير إطالقاً، فهو ال يزال متطرفاً دجاالً، ومواقفه وتصريحاته وتسريباته ال تهدف الـى                 

 فهـو   1999 و 1996غير كسب الوقت، فكما دمر عملية السالم في والية بيل كلينتون الثانية بين              شيء  
يعمل لتدميرها في والية أوباما الذي يعتبره الليكوديون أقل الرؤساء األميركيين تأييـداً إلسـرائيل فـي                 

  .حوالى نصف القرن األخير
عندما نعود الى هنا الـسنة      : تحدة قبل ستة أسابيع   سمعت الرئيس أوباما يقول في الجمعية العامة لألمم الم        

المقبلة فقد يكون بحوزتنا اتفاق يؤدي الى عضو جديد في األمم المتحدة هو دولة فلسطين مـستقلة، ذات                  
  .سيادة تعيش بسالم مع إسرائيل

 أعطي الرئيس األميركي أعلى عالمات في حسن النية والرغبة في حل، إال انني ال أجده قـادراً علـى                  
إسرائيل، والكونغرس الذي قلت دائماً انه اسرائيلي أكثر مـن          ) أو لوبيات (تحقيق سياسته في وجه لوبي      

  .الكنيست، وزاد إسرائيلية بعد االنتخابات النصفية
يفترض إزاء التطرف اإلسرائيلي والعجز األميركي ان تصبح المفاوضات عبثية، وهي كـذلك إال انهـا                

  .ب الفلسطيني المسؤولية عن فشلهاضرورية حتى ال يحمل الجان
الرئيس محمود عباس لديه خيارات عندما تفشل المفاوضات نهائياً، ومعلوماتي انه سـيطلب مـن إدارة                

، أو يذهب الى مجلس األمن الدولي بطلبه هـذا، أو           1967أوباما إعالن تأييدها دولة فلسطينية في حدود        
  .ة فلسطينيةيسعى الى قرار من الجمعية العامة يعترف بدول
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سألت هل يعلن أبو مازن هذه الدولة فاستبعدت مصادره ذلك، وهي أشارت الـى ان المجلـس الـوطني     
، وكان وزير خارجيتها أبو اللطف، وأيدت إعالنها        1988الفلسطيني أعلن دولة فلسطين في الجزائر سنة        

  .غالبية من دول العالم، أو أكثر من الدول التي تعترف بإسرائيل
ت مفاوضات السالم كما يتوقع الجانب الفلسطيني، وإذا لم يستطع أبو مـازن انتـزاع اعتـراف                 إذا فشل 

اميركي أو دولي بالدولة، فهو سيحمل أوراقه ويعود الى بيته من دون ان يتنازل عن شيء إطالقاً، ولـو                   
  .شعرة على حد قوله

البية شعبه ضده خوفاً من نتـائج       المفارقة اليوم هي ان العالم الخارجي يقف مع الرئيس عباس غير ان غ            
) جنتلمان ال فلوس  (والخوف مبرر إال ان الرجل لم يتنازل عن شيء إطالقاً، وهناك رهان             . المفاوضات

  .بيني وبين بعض القراء فأنا أقول إنه لن يتنازل عن شيء وأنا أعرفه شخصياً وهم ال يعرفونه
إذا حافظت الـسلطة  : البنك الدولي قال في تقرير لهالمفجع في الوضع كله ان الدولة الفلسطينية ممكنة، و        

الفلسطينية على مستوى أدائها في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فإنها قادرة على إقامة الدولة في                
  .اي وقت في المستقبل القريب

ـ                 ون نجاح حكومة سالم فياض في إرساء اسس الدولة يعكس خلفية رئيس الوزراء كاقتصادي قبل ان يك
  .سياسياً، إال أن النجاح جاء بثمن باهظ هو تعاون أمني غير مسبوق مع قوات االحتالل

أركـان الـسلطة    . اسأل أصحابك في حماس عنه    : عندما أشرت الى هذا التعاون جاءني رد غاضب هو        
الوطنية يقولون ان حماس هي المسؤولة عن التعاون األمني مع إسرائيل فهم لن يسمحوا لها بأن تـدبر                   

  .مقلباً ضد السلطة في الضفة الغربية كما فعلت في قطاع غزة، والمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين
أحاول أن أبقى على مسافة واحدة من فتح وحماس، قرباً ال بعداً، وأدرك ان عند حماس مئة رد على تهم                    

 نـسمع ويحـالن     السلطة، ولعلّي أسمعها قريباً وأنقلها الى القراء، أو يجتمع الطرفان في دمـشق كمـا              
  .مشاكلهما

في غضون ذلك، الحكم في إسرائيل بيد يمين متطرف عنصري استيطاني يحاول ان ينتزع مزيـداً مـن     
الفوائد والتنازالت من اإلدارة األميركية ليستمر في عملية السالم، فال يكملها ويبقـى مـا انتـزع مـن                   

  .األميركيين
  8/11/2010، الحياة، لندن

  
  كونفدرالية بين الضفة وغزة؟مأمصالحة فلسطينية  .48

 ماجد عزام
اثمر االجتماع االخير بين حركتى حماس وفتح الذى عقد  منتصف ايلول سبتمبر الماضى فى العاصـمة                 
السورية دمشق اتفاقا على ثالث من النقاط االربع محل الخالف والتى تمثل مجتمعة مالحظات حمـاس                

يحسم اللقاء القادم  بعد ايام النقطة المتبقيـة المتعلقـة           على ورقة المصالحة المصرية  بينما يفترض ان         
 .بالملف االمنى االكثر تعقيدا 

للتذكير فان مالحظات حماس هى فى الحقيقة  بضع كلمات يراد اضافتها او حذفها من الورقة المصرية                 
ـ                 ان يكـون   التى تقبلها الحركة بنسبة خمس وتسعين بالمائة حسب تعبير احد قادتها وهى طالبت  مثال ب

تشكيل لجنة االنتخابات بالتوافق بدال من التشاور واالمر نفسه مع محكمة االنتخابات اما اللجنة المكلفـة                
وتـضيف فـتح بـشرط اال      "غير قابلة للتعطيل  "اعادة بناء منظمة التحرير فتريد حماس ان تكون مهامها          

حظة االخيرة تتعلق بتفسير العبـارة  يتعارض ذلك مع  صالحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و المال       
الواردة اصال فى الورقة المصرية والتى تشير الى اعادة بناء وهيكلة االجهزة االمنية فى الضفة الغربية                

 .وغزة
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مع الترحيب بالتوافق على الثالث مالحظات او باالحرى الثالث كلمات من اصل اربعة  خالل االجتماع                
حسب تصريحات متطابقة   -م تستغرق المناقشات فيه اكثر من ربع ساعة       السابق بين فتح وحماس والذى ل     

 اال ان ذلك يطرح السؤال  المنطقى والمؤلم عن اسباب استمرار الخالف واالنقسام كل هـذه                 -للطرفين  
المدة رغم ان االمر يتعلق ببضع كلمات كان تجاوزها فى متناول اليد لو تـوافرت االرادة والمـسؤولية                  

رفى االزمة والخالف مع العلم ان حماس فازت فى االنتخابات السابقة فى ظـل  لجنـة                 الوطنية عند ط  
االنتخابات الحالية ناهيك عن حيوية المجتمع الفلسطينى وقوة حضور منظماته المدنية واالهلية كما اتضح              
من  ردود الفعل على تأجيل عرض تقرير غولدستون امام مجلس حقوق االنسان فى جنيف تـشرين اول       
اكتوبر من العام الماضى  كما على قرار الذهاب الى المفاوضات غير المباشرة وهو مـا يقـف خلـف                    
تصلب الموقف الفلسطينى الرسمى الحالى الرافض للعودة للمفاوضات اال بعد التجميد  التام لالسـتيطان               

 .خاصة فى القدس ومحيطها 
فية تفسير العبارة الواردة فى ورقة المصالحة       الخالف الجدى الحقيقى يتعلق طبعا بالملف االمنى وفى  كي         

المصرية والتى تتضمن اعادة بناء وهيكلة االجهزة االمنية فى الضفة الغربية وغزة على اسـس مهنيـة                 
ووطنية وهى المهمة الصعبة فى ضوء الواقع الحالى حيث االحادية االمنية فى الضفة لصالح فتح وفـى                 

ير جدى وجوهرى  فى المدى القصيروالحقيقة ان التعاطى مع          غزة لصالح حماس وصعوبة اجراء اى تغ      
الملف االمنى يعبر عن فلسفة و روح الورقة المصرية والطريقة الواقعية التى تعاطت بها من اجل انهاء                 
االنقسام عبر اتباع التدرج وخلق وقائع على االرض كفيلة مع الوقت بازالة جدار عدم الثقة  العالى بـين             

 تلحظ ابقاء الوضع على حاله تقريبا خالل الفترة االنتقاليـة مـا بـين توقيـع اتفـاق                   حماس وفتح وهى  
المصالحة واجراء االنتخابات والبالغة تسعة اشهر فى حدها االدنى مع تشكيل لجنة وطنية للتنسيق بـين                

ظـور  الجانبين بدال من حكومة توافق وطنى نظرا لصعوبة وعدم واقعية الفكرة االخيرة على المدى المن              
وهذه اللجنة ستاخذ على عاتقها مهمات صعبة  منها العمل على رفع الحصار وانطـالق عمليـة اعـادة                   
االعمار وتحضير االجواء المناسبة الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قانون انتخابات عصرى            

فيما يخـص امـن     ونزيه ودمج جزئى لعناصر من حركة فتح ضمن المنظومة االمنية فى غزة وتحديدا              
المعابر ما يعنى من جهة اخرى اننا سنكون خالل المرحلة االنتقالية امام شكل من اشـكال الكونفدراليـة         

 من حيث التنفيذ االمـين      -والمواكبة العربية -بين الضفة الغربية وقطاع غزة  وسيكون االداء الفلسطيني        
لفتحاوية حاسما وقاطعا لجهـة انهـاء االنقـسام     والدقيق للوثيقة المصرية والتفاهمات الثنائية الحمساوية ا      

السياسى والجغرافى الحالى  او تابيد االنفصال بين الضفة وغزة  واعادة تحديث الواقع الذى كان سـائدا                  
  اى سلطة فلسطينية فى غزة خاضعة لوصايات عدة مصرية ودولية  واخـرى               1967قبل نكبة حزيران    

واسرائيلية ودولية ما يعنى ايضا تـصفية المـشروع الـوطنى           فى الضفة خاضعة لوصايات عدة اردنية       
بشكل عام واعطاء اسرائيل على طبق من ذهب ما عجزت عن تحقيقة باالحتالل والقهر والمفاوضـات                

 .خالل الستين عاما الماضية 
فى كل االحوال طبعا يجب عدم تجاهل  الطابع االجرائى البحت للورقة المصرية وهـو امـر محمـود                   

ومسؤول لعدة اسباب منها ان ثمة وثائق عديدة وضعت من قبل وتتعاطى مع الجانب الـسياسى                وواقعى  
 واتفـاق مكـة     2006 ووثيقة الوفاق الـوطنى      2005وتمت االشارة اليها فى الوثيقة مثل اتفاق القاهرة         

  اضافة الى عبثية ووهم ربط المصالحة بالتوصل الى توافق سياسى جديد قـد ال يحـصل  مـع                     2007
لوية انهاء االنقسام وتكريس المصالحة وتنظيم الخالفات واالحتكام الى الشعب عبر انتخابـات شـفافة               او

وحرة ونزيهة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس السيد خالد مشعل كان واضحا وصريحا  فى هـذه                 
ـ               حـول  ” ىالجزئية حيث قال بالحرف الواحد فى اجتماع لتحالف القوى الفلسطينية اواخر ايلـول الماض

التفاهم السياسى قبل خمس سنوات لم نتمكن من ذلك فكيف االن نحن نتحدث عن االنقسام فى الجغرافيـا                  
 ".على االرض نتوحد وبعدها ليبقى الخالف السياسى لنذلل الصعاب على شعبنا 
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 حتى  تمثل الوثيقة المصرية اذن خريطة طريق واقعية ومسؤولة نحو انهاء االنقسام  الكارثى والماساوى             
لو استمر الخالف السياسى علما ان ثمة وثائق يفترض انها حسمت هذا االمر او على االقـل وضـعت                   

 وامام الفلسطينيين سنة تقريبا لترتيب البيت الوطنى الداخلى         -وثيقة الوفاق الوطنى  -خارطة طريق النهائه  
 مع اسرائيل ترقبا لالعـالن      وبلورة قيادة او مرجعية عليا لوضع استراتيجية متفق عليها الدارة الصراع          

الرسمى عن فشل المفاوضات  واال فاننا سنكون امام كونفدرالية  بين الضفة وغزة او انقـسام سياسـى                   
وجغرافى ابدى ودائم وفى الحالتين نحن امام انهاء للمشروع الوطنى وهدر للتضحيات الجسام التى قدمها               

 .نصف قرن من الزمان الشعب الفلسطينى بمختلف فئاته وفصائله الكثر من 
8/11/2010  

  
  حشو خيارات .49

  حسام كنفاني
قبل أقل من شهر من اليوم، خرج محمود عباس ليبشّر الفلسطينيين بأن ال ييأسوا، فالسلطة لديها أربعـة                  

حينها كان أبو مازن يحـاول اإلشـارة إلـى أن           . خيارات تنوي استخدامها في مواجهة الفشل التفاوضي      
بل هي قادرة على اجتراح حلول خارج السياق األميركي واإلسـرائيلي، وربمـا             سلطته ليست عاجزة،    

فقبل أيام ظهر أبـو مـازن       . لم يلجأ عباس بعد إلى أي من حلوله، بل عمد إلى تكديسها           . بمباركة عربية 
  .ليعلن تزايد الخيارات، التي انتقلت من الرقم أربعة إلى الرقم سبعة

وان كان مناسباً إلعالن الرئيس الفلسطيني، وينفع الستخدامه في قصص          أبو مازن والخيارات السبعة عن    "
مفاجآت لإلسرائيليين خصوصاً، إذ إنه ال      "األطفال، وال سيما إذا ما تمعنّا بما يعده الرئيس الفلسطيني من            

  .ينوي السير في أي خطوة تتعارض مع الرغبات األميركية والعربية
لسطينية قادر على إخراج األوضاع التفاوضية من النفق المظلم، الذي          عباس يوحي بأن ما في الجعبة الف      

لكن قراءة ما يعد، أو على األقل ما يسعى أبو مازن إلى اإليهام بأنـه يعـده،                 . كان باألساس أحد مسببيه   
 يثير الكثير من السخرية حتى بين المسؤولين الفلسطينيين أنفسهم، الذين ال يأخذونه على محمـل الجـد،                

  .وهم بالتأكيد محقّون في ذلك
الخيارات السبعة متفرعة من األربعة وال تزيد عليها بشيء، إلّا في تقسيم المراحل التي كانت موجـودة                 

كالعادة، الخيار األول بالنسبة إلى أبو مازن هو أن         . سابقاً، وطرحها على اعتبارها إجراء قائماً بحد ذاته       
هذا الخيار هو الذي    . المفاوضات مع شرط توقف البناء في المستوطنات      ترعى الواليات المتحدة استئناف     

ال يزال عباس يراهن عليه، وكل ما يليه من طروحات يدور في فلك الخيار األول وال يخرج عن إطار                   
  .ال بديل عنه"المسعى السياسي الذي يرى الرئيس الفلسطيني أن 

فالثاني مشتق مما قيل سابقاً في صيغة األربعـة         . اتعلى هذا األساس، يسوق أبو مازن ما بقي من خيار         
خطـوة  . عن اللجوء إلى مجلس األمن، لكن هذه المرة التوجه إلى الواليات المتحدة قبل المنظمة الدولية              

تمهيدية للتالية، فعلى الواليات المتحدة، بحسب ما يريد عباس، تحديد موقفها مـن االعتـراف بالدولـة                 
  .1967 الفلسطينية على حدود

ال شك أن أبو مازن يدرك أن جوهر الموقف األميركي من الخيار اُألحادي قائم على الـرفض الـشديد                   
وفق هذا المعطى ال معنى لما بقي من خيـارات مـا دام             . الفيتو"وعلى اللجوء إلى استخدام حق النقض       

عتراف بالدولة، بالحصول   عباس قد ربط البند الثالث، وهو التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار ا            
  .على رضى أميركي عن هذه الخطوة

من الممكن الوقوف في الخيارات عند هذه النقطة، التي تنهي عملياً ما يحمله عباس فـي جعبتـه مـن                    
حلول، لن تكون أكثر من حشو ال معنى له إال في سياق اإليهام بأن الفلسطينيين ليسوا أسـرى العمليـة                    "

  . رغم أن الواقع معاكس لذلكالتفاوضية فقط ال غير،
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حشو الخيارات جاء على شكل توجهات للضغط على إسرائيل، وهي عملياً ليست خيارات إال في ذهـن                 
العمل على تفعيل الدور األوروبي لمساعدة أميركا في الضغط         ) الخيار الرابع (محمود عباس، الذي يريد     

جوهر نفسه موجود في البند الخـامس، الـذي         ال. على إسرائيل لوقف االستيطان واستئناف المفاوضات     
بعد ذلك يأتي   . يتمثل في اللجوء إلى لجنة المتابعة العربية، ومن ثم األمم المتحدة، لتحقيق األهداف نفسها             

  .1967الدور على الخيار السابع واألخير، القائم على إعالن الدولة من جانب واحد على حدود عام 
بدائل تدور كلها حول عنصر التفـاوض باعتبـاره         . لطاولة الفلسطينية هذه هي البدائل المطروحة على ا     

لكن هل يظن أبو مازن أن ما يطرحه يقنع أحداً، سواء في الداخل أو الخـارج         . الركيزة األساسية لألزمة  
الفلسطيني؟ وهل كل ما يهدد به يؤخذ على محمل الجد في دوائر صنع القرار فـي الواليـات المتحـدة                    

ذا عن حل السلطة، الذي كان في الفترة الماضية ضمن الخيارات األربعة؟ لماذا سقط منها               وأوروبا؟ وما 
  حين تمددت؟

أسئلة كثيرة أخرى تفرضها المعطيات المقدمة من جانب السلطة الفلسطينية، التي تثير أساساً انقساماً بين               
الفلسطيني السابق فـي األمـم      المسؤولين فيها لجهة كونها عدم واقعية، وهو ما أعلنه صراحةً المندوب            

  .المتحدة ناصر القدوة
رغم ذلك ال يزال بعض مسؤولي السلطة يدافعون عن البدائل باعتبارها جدية، مغفلين التهديد اإلسرائيلي               

قد يكون األمر غير وارد في حسبان المـسؤولين ألنهـم           . بخيارات مضادة وكيفية تعاطي السلطة معها     
  . إال كالماً في الهواء، وغير مخصصة للتطبيقمقتنعون بأن الطروحات ليست

  8/11/2010، ، بيروتاألخبار
  

  صدق أو ال تصدق  .50
  فهمي هويدي

. عدائية إزاء الدولة العبريـة    "شن وزير السياحة اإلسرائيلي حملة ضد تركيا التي اعتبر أنها تتبع سياسة             
الشريف الـذي   "لمقاطعة هي الموقف    واعتبر أن ا  . وقال إنه يتعين عقابها عبر مقاطعة سفر السياح إليها        

وذهب إلى أن اإلسرائيليين بهذه الطريقـة       . الكرامة القومية "ينبغي أن ينحاز إليه اإلسرائيليون دفاعا عن        
العدائيـة التـي    "يبعثون برسالة إلى حكومة حزب العدالة والتنمية خالصتها أن المواقف والتـصريحات             

لى مواردها التي تجنيها من وراء سفر مئات اآلالف من          تصدر عن أنقرة سوف تنعكس بصورة سلبية ع       
  .السياح اإلسرائيليين إلى تركيا كل عام

دعوة المقاطعة التي أطلقها وزير السياحة ستاسي مسيجنيكوف أثارت لغطا في إسرائيل، التـي يخـشى                
قلبت سياستها إزاءها   قادتها من تدهور العالقات مع تركيا، فتخسر بذلك حليفا تقليديا وتلحق بإيران التي ان             

لذلك فإن وزراء آخرين فـي      . 1979على النحو الذي يعرفه الجميع بعد نجاح الثورة اإلسالمية في عام            
شعرة معاوية مع تركيا حتى ال تتدهور العالقات أكثر بما قد           "الحكومة اإلسرائيلية دعوا إلى الحفاظ على       

ة ضربة إستراتيجية موجعة إلسرائيل المهددة بالعزلة       يؤدي إلى قطع العالقات معها، األمر الذي يعد بمثاب        
  .الدولية

ما يهمنا في المشهد هو الرأي الذي عبر عنه وزير السياحة السيد مسيجنيكوف واعتبر فيه مقاطعة زيارة                 
الكرامة القومية، علما بأن حكومة حزب العدالة لم تقدم على شىء           "تركيا موقفا شريفا يقتضيه الدفاع عن       

وكل ما فعلته أنها أدانت العدوان اإلسرائيلي على غزة وانتقدت الجرائم التي ترتكـب              . الكرامةيمس تلك   
بحق الفلسطينيين، وغضبت لقتل تسعة من األتراك كانوا على ظهر الباخرة مرمرة التي حاولـت كـسر                 

ـ "إن شئت فقل إن خطيئة حكومة أنقرة وجريمتها الحقيقية أنها خرجـت مـن               . الحصار على غزة   ت بي
الطاعة الذي فرض عليها طوال السنوات التي خلت، وأرادت أن تتخذ موقفا نزيها ومستقال إزاء القضية                

  .الفلسطينية، واعتبر وزير السياحة اإلسرائيلي أن ذلك سلوك عدائي يستوجب المقاطعة
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حين طالعت الخبر، استعدت على الفور تصريحات وزير األوقاف في مصر الدكتور محمود زقـزوق،               
لذي ما برح يدعو بمناسبة وبغير مناسبة إلى زيارة المسجد األقصى، وال يجد غضاضة في أن يتم ذلك                  ا

وفي الوقت ذاته يرفض ويندد بفكرة مقاطعة الزيارة التي يتمسك بها آخرون طالما أن              . بتأشيرة إسرائيلية 
ل وال في كل الجرائم التي      لم يجد الوزير في استمرار االحتال     . القدس والمسجد تحت االحتالل اإلسرائيلي    

ترتكبها إسرائيل بحق أهل القدس الذين يقتلعون يوما ما بعد يوم أو بحق بقية الفلسطينيين فـي الـضفة                   
  .وغزة، لم يجد في كل ذلك شيئا يمس الكرامة العربية، ويستوجب المقاطعة، ناهيك عن المقاومة

ر اإلسرائيلي يعتبر مجرد نقد الـسياسة اإلسـرائيلية       فالوزي. ال يخلو األمر من مفارقة لها داللتها الكاشفة       
أما الوزير المصري فال يرى في سحق الفلسطينيين وتدمير         . مساسا بالكرامة القومية يستوجب المقاطعة    

ومحاولة تفسير ذلك   ! حياتهم وال في تهويد القدس ما يمكن أن يمس الكرامة القومية أو يستدعي المقاطعة             
أحد هذه األسئلة ينصب على ما إذا كانت غيرة الوزير اإلسرائيلي على            . ن سؤال التفاوت تستدعي أكثر م   

ما يعتبره كرامة قومية لبالده، أقوى وأكبر من غيرة الوزير المصري على الكرامة العربية، ثمة سـؤال                 
آخر يتعلق بزاوية النظر التي يتحدث منها الوزير المصري وما إذا كان يتعامل مع الكرامـة المـصرية                  

هناك سؤال ثالث يتعلق    . بحسبانها منفصلة عن الكرامة الفلسطينية أو العربية التي لم يضعها في اعتباره           
بمنطلق كل منهما وكون الوزير اإلسرائيلي سياسيا ال يتردد في التعبير عن موقف يتعارض مع سياسـة                 

ف حكومتـه التـي   حكومته، في حين أن الوزير المصري تصرف كموظف ال يستطيع إال أن يلتزم بموق       
  .وقعت اتفاقية صلح مع إسرائيل قد ال تسوغ فكرة المقاطعة

ليست هذه هي المفارقة الوحيدة، بل أزعم أنها فرع عن مفارقة أكبر برزت في األفـق خـالل األيـام                    
ذلك أن إسرائيل أبدت انزعاجها حين أصدر مجلس األمن القومى التركي وثيقة األمن المعتمـد               . األخيرة

وكانت تلـك هـي المـرة       . تهديدا مركزيا لها  "األربع المقبلة، واعتبرت فيها أن إسرائيل تمثل        للسنوات  
األولى منذ تأسيس الدولة العبرية التي اعتبرت فيها تركيا أن ممارسات إسرائيل في تركيا تمثل تهديـدا                 

اب القـضية  االعتدال المنخرطة معها مـن أصـح  "وتبلغ المفارقة ذروتها حين نجد أن مصر ودول   . لها
األصليين ــ باتوا يعتبرون أن إيران وليست إسرائيل تمثل التهديد المركزي لهـا ـــ صـدق أو ال                   

  !تصدق
  8/11/2010، الشرق، الدوحة
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  امير اورن
في الجيش اإلسرائيلي والشاباك يعتبرون مساهمة الجنرال كيث دايتون في بناء قوات األمن الفلـسطينية               

بعد حوالى عام، فإن دايتون سـيكون أحـد         , وإذا أنشأ محمود عباس وسالم فياض دولة فلسطينية       . هامة
  . عرابيها األمنيين

ووفـق  . وبنيامين نتنياهو يشمئز من فكرة الدولة الفلسطينية، رغم توقيعه عليها العام الماضـي مرغمـا              
لكن دايتـون   . دايتون عنصر إشكالي  نظرية نتنياهو، الذي فرح أمس األول لخسارة الديموقراطيين، فإن          

وكان الرئيس بوش أول الزعماء األميـركيين       . الجمهوريين: في األصل من تعيين الفائز في االنتخابات      
وبوش، كوالده جمهوري، وكالهما اتخذ مواقـف يعارضـها         . الذين تجرأوا على تأييد الدولة الفلسطينية     

  . نتنياهو
تمر الصحافي الذي عقده أوباما أمس األول، ليست فقط المنطقـة،           والشرق األوسط لم يبرز أبدا في المؤ      

فقط في الدقيقة األخيـرة ذكـر أوبامـا      . وإنما العالم بأسره كهدف للسياسة الخارجية، لم يكونا موجودين        
الحرب في العراق وأفغانستان، وكان ذلك فقط من أجل تجسيد مدى إصغائه لمشاعر الناس، فـي هـذه                  

أما الدولة الوحيدة التي أثارت اهتمامه، كمنافس اقتصادي وكنموذج         . العائالت الثكلى الحالة كانت مشاعر    
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في الخارج بقي فالديمير بوتين، أسامة بـن        . لالستثمارات المجزية في األبحاث والتطوير، فكانت الصين      
  . الدن ومحمود أحمدي نجاد، وأيضا عباس ونتنياهو

ارة الرائعة التي تخرج من نتائج االنتخابات؟ ولمن هو يشتاق؟          بحسب نتنياهو، هو البش   , فهل هذا التجاهل  
إلدارة بوش، التي شجعت أرييل شارون على إخالء المستوطنات من غزة وشمالي الضفة؟ أم لكوندليسا               
رايس، التي ضغطت على شارون من أجل إشراك حماس في االنتخابات للسلطة الفلسطينية؟ أم لعمليـة                

  ش ورايس؟ أنابوليس التي قادها بو
كان نتنياهو الوزير المفوض والقائم بأعمال السفير موشيه أرينس في واشنطن في الثمانينيات أثناء حرب               

ولم تكن إدارة ريغان الجمهورية الودودة إلسرائيل تكن تقديرا لياسر عرفات، لكنها عرفت أيـضا               . لبنان
وخطة ريغان في أيلـول     . ود السياسي كيف تعاقب حكومة مناحيم بيغن على االنتهاكات العسكرية والجم        

، كانت صيغة معدلة من وثائق كامب ديفيد التي أسسها الرئيس الديموقراطي الذي هزمه ريغـان،                1982
  . جيمي كارتر

  ضربة وقائية 
العامان اللذان انتهيا فعليا هذا األسبوع في البيت األبيض يستحقان عنوانا، من زوج كلمات يمكن قراءتها                

فقد اكتشف باراك حسين أوباما أن من األسهل له أن الفـوز            . أمابوا: أوباما": ليسار وبالعكس من اليمين ل  
فعلى المرشح إقناع الجمهور بأن شيكاته ليست مزيفـة، لكـن           . في االنتخابات أسهل من ممارسة الحكم     
  . الرئيس هو المطلوب منه تسديد الحساب

. بات المقبلة، المتوقع أن يتعزز فيها موقع الجمهوريين       ولم يكشف أوباما أوراقه الشخصية تمهيدا لالنتخا      
وظاهريا ألمح إلى أنه يتطلع ثانية للتنافس على الرئاسة، فريغان وكلينتون، اللذان هزما في الكـونغرس                

  . بعد عامين من انتخابهما، انتعشا ثانية بعد عامين آخرين
صادية وبطالة فإن قضايا الحرب والـسالم       وحتى إذا أخرج الناخبون بطاقات اقتراعهم وهم في أزمة اقت         

، قبل عام ونصف من غزو      1988والعراق لم يكن قضية انتخابية في العام        . سوف تعود لمالحقة الرئيس   
: وللناخبين لم يكن هذا أمرا هامـا      . 2000كما لم يلعب بن الدن دورا في انتخابات العام          . صدام للكويت 

والمعنى هو أن أوباما، رضي أن يذكر كفائز محق بجائزة          . واقعإنهم يقررون وفق رد فعل قادتهم على ال       
نوبل للسالم أم سعى الستخدام ذلك كرافعة النتصار سياسي آخر، لن يترك الشرق األوسط يغـرق فـي                  

  . دمائه
لقد أيد األميركيون الوقوف إلى جانـب       . من الصعب جدا إقناع جمهور متشكك بحيوية الضربة الوقائية        

ب لطرد العراق من الكويت أيام جورج بوش األب وغزو جورج بوش االبن ألفغانستان،           السعودية والحر 
وإذا أجـاد النظـام     . لكنهم شككوا بعدالة غزو العراق، الذي لم يكن قد جسد قدرته على إلحاق الـضرر              

ع اإليراني دراسة خطواته وتجنب اجتياز السقف النووي في العام القريب، فلن يتوفر ألوباما مبرر قـاط               
  . للعمل عسكريا ضد إيران

ويتـشدد  . إن معقولية عملية كهذه ترتبط أكثر بسلوكيات أخرى إليران وربما أكثر بحرسـها الثـوري              
وكل عملية ألوباما ضد إيران ستنال دعما إذا كانت ردا على عمليـة             . األميركيون في كرامتهم وجيوبهم   

أو ان الرئيس يمكـن أن يرسـم خطـا          . كثراستعراضية، يقع فيها ضحايا أميركيون بالعشرات وربما أ       
مباشرا بين االستفزاز اإليراني، مثال ضد ناقالت في مضيق هرمز، وبين سعر البنزين فـي محطـات                 

ومشكلة أوباما هي جهده الفائق من أجـل        . الطاقة في أوهايو وخطر انهيار مصانع الفوالذ في بيتسبورغ        
 كمعتد ومستعد الستخدام القوة العسكرية، وال إغضاب        ال يريد شن حرب، وال الظهور     . أن ال يكون سلفه   

نيويورك تايمز والنـواة الثابتـة للنـاخبين الـديموقراطيين والمتبـرعين            "كتاب المقاالت الرئيسية في     
ومثـل كينيـدي حـى أزمـة     . وفي العالم فهموا أنه رخـو     . وقد أراد أوباما أن يكون لطيفا     . لمرشحيهم

ومثل كارتر في رد فعله على سـقوط        . عامين من دخوله للبيت األبيض    الصواريخ في كوبا، تقريبا بعد      
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إن مسألة الصورة، حتى لو كان أوباما استمرارا مباشرا لبوش، في األساس في             . الشاه وسيطرة الخميني  
  . عاميه األخيرين، بما في ذلك السياسات التي رفضها السيناتور أوباما

عسكرية وإلى االستعداد الملموس الستخدامها، فإنها تبقى مجرد كالم         وإذا لم تستند الدبلوماسية إلى القوة ال      
وكارتر، ضابط الغواصات النوويـة،     . وهذا هو الفارق أيضا بين كارتر وكلينتون، كدرس ألوباما        . فارغ

وقد أفاق متـأخرا، بـشكل      . تردد في سل السيف األميركي من الجراب الذي أدخل فيه بعد حرب فييتنام            
. لية الفاشلة لتحرير الرهائن من السفارة في طهران، وخـسر فـي االنتخابـات لريغـان               فاشل، في العم  

وكلينتون، الذي وصل إلى البيت األابيض باشمئزاز ظاهر من كبار الضباط، وجد نفسه محشورا للقيـام                
وكينيدي الذي عارض بشدة المفاعل النووي فـي ديمونـا تطلـع    . بعملية عسكرية في االبوسنة وهاييتي   

سين عالقات اإلدارة مع مصر، لكنه كان الرئيس األميركي األول الذي باع إسرائيل أسلحة متطورة،               لتح
وكارتر دخل الصراع الشرق األوسطي وواصل سياسة الجمهوري        . صواريخ أرض جو من طراز هوك     

قات سالم  وهكذا أبرم الرئيسان الديموقراطيان اتفا    . واستجاب كلينتون لمبادرة اسحق رابين    . جيرالد فورد 
ذعر منه إيهود بـاراك     (مع مصر واألردن واتفاقيات إشكالية مع منظمة التحرير وشبه اتفاق مع سوريا             

  ). في اللحظة األخيرة
  ال حصانة 

ومثـل غالبيـة    . أي إسرائيل؟ ليس بالضبط إسـرائيل نتنيـاهو       . كل قادة الجمهوريين يؤيدون إسرائيل    
وهم يؤيدون التـسوية اإلقليميـة      . اط المشروع النووي اإليراني   اإلسرائيليين يريدون أمنا إلسرائيل وإحب    

والهدف هو حل الصراع ومساعدة األنظمة      ). حتى في الجوالن   (1967والعودة بشكل ما إلى حدود العام       
  . العربية التي تواجه إيران

الهتمـام  فهذا لن يـضعف ا    . ومن الجائز أن تركيز الناخبين على البعد االقتصادي سيصيب وجه نتنياهو          
سيزداد الـسعي للحـل وللدولـة الفلـسطينية         . بالصراع ولن يشدد الموقف ضد الفلسطينيين، بل العكس       

لقد تعلم الجمهوريون والديموقراطيون درسا     . المستقلة األمر الذي يقلل األضرار على االقتصاد األميركي       
  . ال حصانة ألحد: حارقا هذا األسبوع

 سيبدأ التفكير في سياسته في الـشرق األوسـط ويتخـذ            2011لع العام   وفي مط . لقد انتهت مقدمة أوباما   
  . ومن الجائز أن نتنياهو سوف يكتشف أن فرحته سابقة ألوانها. القرار

  "هآرتس"
  8/11/2010، السفير، بيروت
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  9/11/2010الرأي، عمان، 

  


