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  واتفاق على مواصلة الحوار بعد عيد األضحى".. ني األمالملف"المصالحة تصطدم بعقبة  .1

 على من دمشق أن حركتي فتح وحماس اتفقتا 10/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر موقع 
استكمال جلسات حوار المصالحة، التي عقدت على مدى يومين، إلى ما بعد عيد األضحى المبارك، الذي 

ستمرار النقاشات المتعلقة في الملف األمني، الذي شابه بعض يصادف األسبوع المقبل، وذلك في إطار ا
  .الصعوبات

وأوضح عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريح له، أنه عقدت خالل لقاء 
المصالحة األخيرة في العاصمة السورية دمشق جلستين للحوار مع حركة فتح يومي الثالثاء واألربعاء 

ة كل من الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة ، برئاس)10/11 - 9(
  .وعزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية" حماس"

، مشيراً إلى أن الملف األمني "كان جاداً ومعمقاً، وفيه بعض الصعوبات"وأكد الرشق أن حوار المصالحة 
عوبات فيه، وبرزت بعض القضايا حيث كانت هناك بعض الص"كان الموضوع األبرز في النقاش، 

الخالفية، أهمها فيما يتعلق بتشكيل اللجنة األمنية العليا، حيث تطالب حركة حماس بأن يتم تشكليها 
بالتوافق الوطني بين حماس وفتح وكل الفضائل الفلسطينية، وعدم انفراد طرف واحد في تشكيلها، بسبب 

  ".حساسية الموضوع األمني
فقد تم االتفاق على إبقاء الباب مفتوحاً الستكمال النقاش حول هذا الملف، في ورغم ذلك؛ : "وأضاف

  ".جولة قادمة يتفق عليها بعد عيد الضحى المبارك
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لقد "  قال مرزوقأبوموسى نقال عن وكاالت، أن  11/11/2010السفير، بيروت، إلى ذلك جاء في 
، " ما زالت موضوع حوارباألمن المتعلقة ، فبعض القضايااألضحىاتفقنا على مواصلة الحوار بعد عيد 

  . "األمنيجرى خالل اللقاء التأكيد على قضايا التوافق والحوار ما زال مستمرا في الملف "مضيفاً أنه 
 نقال عن مراسله محمد الخضر من دمشق، أن مصدراً قيادياً 11/11/2010نت، . الجزيرةوذكر موقع

 إلى أربعة محاور بسبب التعقيدات التي تكتنفه وصعوبة تم تقسيم الملف األمنيفي حماس أكد أنه 
  .العناوين المطروحة

 إن الجانبين عقدا لقاءين فقط، األول مساء الثالثاء واتسم "لجزيرة نت"ـوقال المصدر في حديث ل
إعادة : بالعمومية دون الدخول في التفاصيل واقتصر البحث خالله على تقسيم الملف إلى أربعة مكونات

األجهزة األمنية، والعقيدة األمنية أو المرجعية األمنية، وتشكيل اللجنة األمنية العليا، ومعالجة بناء 
أما اللقاء الثاني فعقد بعد ظهر األربعاء، وبحث المحاور  .اإلجراءات األمنية في غزة والضفة الغربية

 يزال هناك أمل بتحقيق لكنها اصطدمت بعوائق وتباينات واسعة جدا، وال" ودية"األربعة وسط أجواء 
 .تقدم في جلسات ما بعد عطلة عيد األضحى من أجل طي ملف الخالف والتمهيد للتوقيع على المصالحة

وتابع . وأضاف المصدر أن الخالف تركزت في موضوع تشكيلة اللجنة األمنية العليا والعقيدة األمنية
أوسلو أم االتفاقات األمنية المبرمة مع السؤال هو عن أي مرجعية يتم الحديث هل هي مرجعية "قائال 

  ".االحتالل واإلدارة األميركية؟
نقال  11/11/2010للقدس العربي،  في تصريحات طلب عدم ذكر اسمهوقال مسؤول في حركة فتح 
 وانتهى بعد منتصف الليل، ليل الثالثاء اللقاء الذي بدأ عند الساعة الثامنة عن مراسلها أشرف الهور، إن

  . وتفاصيلهاألمن مع حركة حماس لحل عقدة ملف "قواسم مشتركة" إلىفي الوصول لم ينجح 
 الخالف كان منصبا أن وأكدوبحسب المسؤول فان هذه التعقيدات قد تحتاج لسلسلة لقاءات بسبب كثرتها، 

 عقب التوقيع على اتفاق األمن أجهزة العليا، التي ستشرف على عمل األمنيةعلى تشكيل اللجنة 
 الذين وأفرادها األمن أجهزةوالذي يتمثل في شكل " األبرز" جانب الخالف الذي وصفه بـإلىحة، المصال

  . في قطاع غزة خالل تطبيق وبعد تطبيق اتفاق المصالحةاألمنيةسيتولون تنفيذ المهام 
 التي كانت قائمة قبل سيطرة األجهزة كانت من إن هذه القوات، وأشكال إعداد الخالف على إنوقال 

 جانب إلى تلك التي شكلتها حماس بعد السيطرة تعد احد المواضيع الخالفية، أوماس على غزة، ح
 وفد فتح ذاهب أن أكد الذي األمر في مناطق الضفة الغربية، األمن في قيادة بإشراكهامطالبة حماس 

 تتبع يةأمن حركة حماس بأي قوات إشراك جانب رفضه إلى، األمرلدمشق وهو يحمل رفضا مطلقا لهذا 
  . الوطنيواألمنمسؤوليتها المباشرة للرئيس محمود عباس مثل المخابرات العامة، وامن الرئاسة 

 أيمن طه القيادي في ، أنغزةمن  11/11/2010وكالة معا اإلخبارية، في السياق نفسه أوردت 
فقا على تا الطرفين أن اتفاق، مؤكدا إلىحماس، أكد انتهاء جولة الحوار في دمشق دون التوصل 
 من الحوار ستعقد بعد عيد أخرى جولة أناستمرار الحوار من اجل تحقيق المصالحة الوطنية، مضيفا 

  . المباركاألضحى
 الملف أنانه سيتم االتفاق على زمان ومكان جلسة الحوار المقبلة، موضحا " معا" طه لوكالة وأوضح
 البعض ولذلك لم تستطيع حماس و فتح  معقد وحساس و انه ليس بالسهولة التي كان يعتقدهااألمني

  . اتفاق إلىالتوصل 
 سيتم األجواء استمرت هذه إذا االيجابية سادت جلسة الحوار في دمشق، وانه األجواء إنوقال طه 
  . ما استمر الحوارإذا اتفاق إلىالتوصل 

و عض، أن كمال عليان نقال عن مراسله 11/11/2010الرسالة نت، فلسطين، كما أضاف موقع 
المكتب السياسي لحماس أسامة حمدان، استبعد أن تؤدي اللقاءات الجارية في دمشق إلى حدوث 
اختراقات جوهرية وخاصة ما يتعلق بالملف األمني، مشيراً إلى أنها إنها يمكن أن تؤسس لحلول ترضي 
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سير بسهولة، ، أن األمور في الملف األمني ال ت"الرسالة نت"وأكد في حديث خاص لـ .الشعب الفلسطيني
لمناقشة الملف األمني  -إلى اآلن-الفتاً أن االجتماعات بين حركتي حماس وفتح ما زالت مستمرة 

، "قبل قليل انتهينا من جولة من االجتماعات والزالت االجتماعات مستمرة" :وقال حمدان .وتداعياته
تسام الملف األمني إنما نريد نحن ال نريد اق" :وأضاف حمدان .موضحاً أن ال جديد في مواقف حركة فتح

  ".الشراكة، وتشكيل لجنة أمنية عليا إلصالح ومتابعة سياسة األجهزة األمنية ومجرياتها على األرض
وحول سؤاله عن خيارات حركة حماس في حال فشلت هذه اللقاءات وفشل المصالحة الفلسطينية، قال 

المصالحة في أقرب وقت ممكن لمواجهة ، معرباً عن أمله في أن تتم "إن لكل حادث حديث"حمدان 
  .االنتهاكات الصهيونية

  
  "السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية ":"الزيتونة"  لمؤتمرالختاميالبيان  .2

السياسة الخارجية األوروبية تجاه القضية "نظم مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات مؤتمر 
 متخصصاً 130، بمشاركة نحو 11/2010/ 4-3الزا في بيروت الفترة ، في فندق كراون ب"الفلسطينية

وخبيراً ومهتماً بالشأن الفلسطيني وبالسياسة الخارجية األوروبية، كما كانت هناك مشاركات مهمة من 
وفود تمثل جامعة الدول العربية، وعدد من سفراء أو ممثلي سفارات دول عربية وإسالمية وأوروبية، 

  . نوب إفريقياباإلضافة إلى ج
وقد ناقش المؤتمر في أجواء علمية جادة وبنّاءة، على مدى يومين، خلفيات السياسة الخارجية األوروبية، 

، "إسرائيل"واألدوار السياسية واالقتصادية واألمنية األوروبية تجاه القضية الفلسطينية، والعالقة بـ
ة واأللمانية والنرويجية، كما أعطى اهتماماً وأعطى تركيزاً خاصاً على المواقف البريطانية والفرنسي

وبحث المؤتمر الدور الشعبي األوروبي، كما تعرض لدور . خاصاً بالجوانب القانونية واإلعالمية
  . الجاليات العربية واإلسالمية في أوروبا، وإمكانات تأثيرها على السياسات الخارجية األوروبية

  : وقد خلص المؤتمر إلى ما يلي
1 .أوروبية مثمرة، –ي المؤتمر كافة الجهود البنّاءة التي تستهدف إقامة عالقات فلسطينية وعربية يحي 

تقوم على المساواة والتكافؤ والمصالح المشتركة والتواصل الحضاري، وبما يخدم تحقيق العدل والحرية 
  . والسالم والتنمية في المنطقة

قية األوروبية تجاه إنشاء الكيان اإلسرائيلي على أرض الحظ المؤتمر المسؤولية التاريخية واألخال. 2
ويدعو المؤتمر . فلسطين، وما نتج عن ذلك من نشوء القضية الفلسطينية، ومأساة الشعب الفلسطيني

الدول األوروبية لالضطالع بدور فاعل في تحمل مسؤولياتها تجاه شعب فلسطين وفي استعادة أرضه 
  . رية واالستقالل والعودة وتقرير المصيرومقدساته، وتحقيق أهدافه في الح

ينبه المؤتمر إلى ضرورة أن تعطي أوروبا اهتماماً خاصاً بالقدس، وأن تقف في وجه محاوالت . 3
تهويدها وأسرلتها، وفي وجه محاوالت تفريغها من سكانها العرب؛ كما يرفض المؤتمر الموقف 

   ".إسرائيل"األوروبي باعتبار غربي القدس عاصمة لـ
خلُص المؤتمر إلى ضرورة دعوة الدول العربية لالتفاق على رؤية موحدة، تنبع عنها منهجية عمل . 4

جادة، وتستفيد من اإلمكانات المذخورة لديها، بحيث تدفع للضغط على أوروبا لتعديل سياساتها تجاه 
  . القضية الفلسطينية، بما يكفل تحقيق األهداف المشروعة للشعب الفلسطيني

قانونياً وسياسياً واقتصادياً إللزامها باحترام " إسرائيل"يدعو المؤتمر الدول األوروبية للضغط على . 5
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وباالنسحاب غير المشروط من األراضي الفلسطينية المحتلة، بما 

  . المستوطناتفيها القدس، وضمان حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وتفكيك 
ناقش المؤتمر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودعا الدول األوروبية إلى القيام بدور فعال في . 6

  .رفع الحصار عن القطاع، وإلى عدم تطبيق أية سياسات من شأنها زيادة معاناة الشعب الفلسطيني
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صوصاً األمم المتحدة ومجلس يدرك المؤتمر أهمية الدور األوروبي على مستوى الهيئات الدولية وخ. 7
  . األمن، ويؤكد على تفعيل هذا الدور بما يخدم القضية الفلسطينية

ينظر المؤتمر بقلق إلى عدم التعامل األوروبي بما يكفي من جدية وحزم تجاه تزوير اإلسرائيليين . 8
ي في عمليات اغتيال لجوازات سفر أوروبية، واستخدامها بشكل يخالف المعايير األخالقية والقانون الدول

  . ، ويدعو أوروبا إلى عدم إعطاء أي غطاء أمني لمثل هذه الممارسات"إسرائيل"ضد أشخاص معادين لـ
ناقش المؤتمر مخاطر إعالن يهودية الكيان اإلسرائيلي، ونبه إلى ضرورة رفض الدول األوروبية . 9

كريس وجود كيان عنصري فاشي، يتعارض لذلك، بما يمنع اإلضرار بأبناء البلد األصليين، وبما يمنع ت
  . مع حركة التطور اإلنساني وقيم المدنية الحديثة

خلص المؤتمر إلى ضرورة احترام الدول األوروبية الخيارات الديموقراطية للشعب الفلسطيني، . 10
لفلسطيني وإلى التعامل بإيجابية مع نتائج االنتخابات الشفافة واستحقاقاتها، وإلى عدم معاقبة الشعب ا

  .بسبب اختياراته الحرة، حتى وإن كانت تخالف اجتهادات وآراء السياسيين األوروبيين
ناقش المؤتمر مسار التسوية السلمية، ونبه إلى ضرورة أن تقوم الدول األوروبية بالمراجعة النقدية . 11

ة تحرر وعدالة وكرامة للتجربة غير الناجحة لهذا المسار؛ وإلى التعامل مع القضية الفلسطينية كقضي
  .واستقالل، قبل أن تكون قضية تحسين ألوضاع اقتصادية أو لتحسين شروط االحتالل

يطالب المؤتمر الدول األوروبية برفع حركات المقاومة الفلسطينية من قوائم اإلرهاب، والنظر إليها . 12
أفضل للواقع الفلسطيني، باعتبارها حركات تحرر وطني، والتواصل اإليجابي معها بما يحقق فهماً 

ودوراً أوروبياً أكثر فعالية وعدالً، بحيث تكون أوروبا أكثر انسجاماً مع مبادئها وقيمها وتاريخها في 
  .المقاومة المسلحة لالحتالل، ومع ميثاق األمم المتحدة الذي يضمن حق الشعوب تحت االحتالل بمقاومته

مجال، حسب القوانين المعمول بها في هذه الدول، لمالحقة يدعو المؤتمر الدول األوروبية إلفساح ال. 13
مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وتجريم ممارسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه األرض الفلسطينية وتجاه 

كما دعا المؤتمر إلى ضرورة أن ترفض الدول األوروبية الضغوط . الشعب الفلسطيني وتراثه ومقدساته
  . ير القوانين الخاصة بمالحقة مجرمي الحربالصهيونية التي تسعى لتغي

يثمن المؤتمر الدور األوروبي في تقديم المساعدات االقتصادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية . 14
غير أن المؤتمر يرى أن هذه المساعدات وإن كانت خدمت في بعض . وقطاع غزة، ومن خالل األونروا
ب موظفي السلطة الفلسطينية وغيرها؛ إال أنها  عانت من اإلخفاق في مجاالت البنى التحتية ودفع روات

تفعيل مشاركة  الفئات المهمشة اقتصادياً كالفقراء والعاطلين عن العمل، ولم تقلل من االعتماد الفلسطيني 
للبنى التحتية والمؤسسات " إسرائيل"على المساعدات الخارجية، ولم ترافقها ضمانات بعدم تدمير

ت التي تقدمها هذه المساعدات، ويذهب جزء كبير منها لألجهزة األمنية، ولبرامج غير ذات والخدما
ولذلك، يطالب المؤتمر دول االتحاد األوروبي بعدم تسييس المساعدات . أولوية للمجتمع الفلسطيني

ما يطالب ك. االقتصادية، وعدم استخدامها كأداة ضغط على الفلسطينيين إللزامهم بمسارات سياسية معينة
المؤتمر الدول األوروبية بتبني سياسات تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وأن تكون جزءاً من 

  . من إفساد الدور اإليجابي لهذه المساعدات" إسرائيل"عملية تنموية حقيقية، وأن تمنع 
ربط سياساتها يدعو المؤتمر الدول األوروبية للعب دور حيادي ومستقل عن الدور األمريكي، وأال ت. 15

  . بالسياسات األمريكية التي أدت إلى نتائج كارثية في المنطقة
خلُص المؤتمر إلى أهمية وسائل اإلعالم األوروبية في التواصل الرسمي والشعبي، ويشير إلى . 16

خطورة وجود تغطية إعالمية غير متوازنة للشأن الفلسطيني، ويدعو المؤتمر إلى فتح  المجال أمام 
لنظر المؤيدة للقضية الفلسطينية للتعبير عن رأيها؛ كما يدعو السياسيين والناشطين المؤيدين للحق وجهة ا

  . الفلسطيني لالضطالع  بأدوار إعالمية فعالة تراعي واقع وعقلية اإلنسان األوروبي
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 استخدام ، ويدعو المؤتمر أوروبا إلى"إسرائيل"ناقش المؤتمر العالقات االقتصادية األوروبية مع . 17
ويمكن للضغط . الوسائل االقتصادية في الضغط إلنهاء االحتالل، وليس في حصار الشعب الفلسطيني

أن يشمل المقاطعة االقتصادية، بما في ذلك منتجات المستوطنات " إسرائيل"االقتصادي األوروبي على 
  . وغيرهااإلسرائيلية؛ كما يمكن أن يشمل المقاطعة األكاديمية والثقافية والسياسية

، والتي أدت "إسرائيل"يدعو المؤتمر الدول األوروبية إلى مراجعة عالقاتها األمنية والعسكرية مع . 18
في عدوانها وجرائمها، ويدعو إلى عدم تقديم أية مساعدات أو خبرات " إسرائيل"وتؤدي الستمرار 

 وأن تُستخدم في ظلم وقهر عسكرية وأمنية، وإلى عدم بيع أية أسلحة، من شأنها أن تكرس االحتالل
  . الشعب الفلسطيني

يحيي المؤتمر الجهود الشعبية األوروبية وجهود العديد من السياسيين األوروبيين، والجالية العربية . 19
، "إسرائيل"والمسلمة في أوروبا، في دعم القضية الفلسطينية، كما يحيي المؤتمر جهود مقاطعة 

ع غزة وغيرها من الجهود، ويطالب المؤتمر بأن تتخذ هذه الجهود ومحاوالت كسر الحصار عن قطا
  . أشكاالً أكثر منهجية وأكثر تنظيماً وفاعلية

وفي الختام، يؤكد المؤتمر على أن القيم الحضارية واإلنسانية األوروبية، تلتقي مع تحقيق الحرية 
 على حقائق األمور فإنه سيقف إلى وأن الضمير األوروبي الحي عندما يطّلع. والعدالة للشعب الفلسطيني

  .جانب تحقيق األهداف المشروعة للشعب الفلسطيني
  11/11/2010مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

  
   يطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس األمن لبحث موضوع االستيطانعباس .3

محمود عباس أصدر  قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس : وفا- رام اهللا
تعليماته لمراقب فلسطين في األمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة لمجلس األمن الدولي، من أجل بحث 

  .موضوع االستيطان المستشري في القدس والضفة الغربية
وقامت وزارة الشؤون الخارجية بتوجيه مندوبية فلسطين الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك للتحرك 

عمل على عقد جلسة طارئة لمجلس األمن من أجل بحث التصعيد االستيطاني اإلسرائيلي الفوري لل
المتواصل في القدس الشرقية مؤخراً، وكذلك قرارات الحكومة اإلسرائيلية المتواصلة بشأن بناء وحدات 

  .إستيطانية جديدة في بقية األرض الفلسطينية المحتلة
ليمات من الرئيس محمود عباس، حيث قام وزير الشؤون جاء هذا التحرك الدبلوماسي بناء على تع

رياض المالكي بإرسال رسالة عاجلة لمندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك . الخارجية د
رياض منصور، وذلك من أجل التحرك الفوري والتنسيق مع المجموعات المختلفة في األمم المتحدة . د

  .س األمنلضمان عقد جلسة طارئة لمجل
 11/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  جولة حوار المصالحة لن تستطيع أن تحل كل الخالفات المتعلقة بملف األمن وملفات أخرى: هنية .4

إن جولة حوار المصالحة لن : "قال رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أمس:  أدهم الشريف- غزة
  ". ل الخالفات المتعلقة بملف األمن وملفات أخرىتستطيع أن تحل ك

أن أجواء : 2010-11-10وأوضح هنية في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الصحة، األربعاء 
أهم "ليست بسيطة فيما يتعلق بالملف األمني الذي يعد " تشهد تعقيدات"اللقاءات التي عقدت في دمشق 

  ". الملفات
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كون جولة الحوار هذه ذات نتائج عملية وملموسة في سياق التوصل إلى نحن نتطلع إلى أن ت: "وأضاف
 فلسطيني لتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر التوقيع على الورقة المصرية وأيضاً ورقة -تفاهم فلسطيني

  ". التفاهم الفلسطيني
حالياً إلى نتائج وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية تدفع باتجاه ترجمة جوالت الحوار الجارية 
  . عملية لتبشير الشعب الفلسطيني بأن التفاهمات الفلسطينية المدخل الطبيعي لتحقيق المصالحة

وجاءت تصريحات هنية عقب اجتماع عمل مطول أجراه مع وزير الصحة الفلسطيني الدكتور باسم نعيم، 
تفصيلي حول إنجازات الوزارة والمسئولين والمدراء العامين في الوزارة، وذلك لالطالع على تقرير 

  . وطموحاتها والمعوقات الداخلية والخارجية أمامها
إن وزارة الصحة انتقلت نقلة طيبة، واستطاعت أن تقدم نموذجاً جيداً بالنسبة للمواطن : "وقال هنية

 ، مستنداً بذلك إلى التقارير"الفلسطيني، وكانت في تحٍد حقيقي مع الحصار المفروض على قطاع غزة
  . التي استمع إليها من قبل المسؤولين في الوزارة خالل االجتماع

  10/11/2010، فلسطين أون الين
  

    الفلسطيني ياسر عرفاتالرئيس ذكرى وفاة إحياء تنفي منع الحكومة في غزة .5
نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة، اتهامات حركة التحرير الوطني الفلسطيني : غزة

  .، لها بمنعها من إحياء الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات"فتح"
لم نمنع أحدا من تنظيم أي مهرجان، ": "قدس برس"وقال المتحدث باسم الداخلية إيهاب الغصين لوكالة 

 بطلب بهذا الخصوص، وكل جهة تريد عمل أي فعالية عليها تتوجه للوزارة" فتح"ولم تتقدم حركة 
أن وزارة الداخلية ال تعترف بهيئة العمل الوطني ألنها جهة غير شرعية، "حسب قوله، مضيفا ". للتنسيق

ولم تحصل على أي ترخيص، وبالتالي غير معترف بها أصال، والطلب الذي تقدمت به عوضا عن 
  ".غير قانوني" فتح"حركة 

  10/11/2010، قدس برس
  

   محمود الرمحيمجلس التشريعي الفلسطيني أمين سر البحر يدين اعتقال االحتالل .6
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام قـوات           . دان د :  وليد عوض  -رام اهللا   

االحتالل باعتقال امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي ، معتبرا ان جريمة االعتقـال               
أن 'لتي يتعرض لها والشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا علـى          تأتي في سياق حرب االستهداف الشاملة ا      

محاوالت االحتالل المسعورة لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الـذريع علـى              
صخرة اإلرادة الحرة للنواب األحرار الذين آثروا التالحم مع قضية شعبهم واالنغماس في الهم الـوطني                

  .'التضحياتمهما كانت العقبات و
وأشار بحر الى أن اعتقال الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل األعراف والقوانين واالتفاقيـات الدوليـة                
التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها                

  .النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم
طيني إلى حماية ممثليه الشرعيين ونوابه المنتخبين، والتصدي لكـل اإلجـراءات      ودعا بحر الشعب الفلس   

والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، مؤكدا على ضرورة اليقظة التامة واالحتياط الكامـل فـي إطـار            
  .التصدي إلجراءات العدو ومخططاته الحاقدة خالل المرحلة المقبلة

صالح البرلمانية التابعة لحماس عملية االعتقال وأكدت أن إعـادة          ومن جهتها استنكرت كتلة التغيير واإل     
اعتقال النائب الرمحي هي جريمة اسرائيلية منظمة تعبر عن روح اإلرهاب وتشكل نسفا للقوانين الدولية               
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وهي دليل على إفالس االحتالل عبر استنساخ سياسة الفشل أمـام اإلرادة الـصلبة للنـواب وتمـسكهم                  
  .بخيارات شعبهم

وشددت الكتلة في بيان صحافي على أن اعتقال النائب الرمحي يأتي في إطار سياسة االحتالل المستمرة                
في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج االنتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العـالم        

ياسة الفشل والتي لـن تفلـح فـي     واعترف بنتائجها ، وتؤكد على إفالس االحتالل الكبير وعودته إلى س          
  .انتزاع التنازالت والمواقف

  11/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  صندوق مساعدة الطلبة لكل الفلسطينيين في لبنان: عباس .7
 قال الرئيس محمود عباس، مساء امس، إن صندوق دعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان لكل               : وفا –رام اهللا   

ال نفرق بين أحد ألن القضية ليست حزبية، وليست فئوية وليـست عقائديـة،              نحن  «الفلسطينيين، مضيفا   
  . »وإنما من أجل كل الشعب الفلسطيني مهما اختلفت عقائده أو ارتباطاته أو انتماءاته

، في كلمته خالل االحتفال الذي أقيم في رام اهللا لجمع تبرعات لصالح صندوق الـرئيس                عباسوأضاف  
ألن هـذا   «لبة الفلسطينيين في لبنان، أن ما يدفع لهؤالء الطلبة سيكون منحة،            محمود عباس لمساعدة الط   

الطالب الذي سيتخرج ال يدري متى سيبدأ العمل، وإذا وجده فمتى سيؤسس نفسه وعائلته، لذلك كـان ال                  
هم بد أن نقدم المساعدة كمنحة لهؤالء الطالب، وبالتأكيد سيجلبون الخير والبركة ليعاونوا من يأتي بعـد               

واعلن خالل الحفل عن وصول األموال التي تم التبرع بها مـن قبـل المؤسـسات                .»األجيال التي تليهم  
 مليون دوالر منها مليون دوالر من صندوق االسـتثمار          4.5والشركات االقتصادية ورجال األعمال الى      

  .  ماليين دوالر من السلطة الوطنية10الفلسطيني اضافة الى 
 11/11/2010 اهللا، الحياة الجديدة، رام

  
  القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين: نبيل أبو ردينة .8

إن البناء االستيطاني سواء في القدس ' قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، : وفا–رام اهللا 
 أو في اية ارض فلسطينية هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على عدم شرعية االستيطان

  .'وتغيير الحقائق على األرض
إن القدس 'وأضاف في رده على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي قال فيها 

، إن كل العالم لم يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ويشترط '..هي عاصمة إسرائيل وليست مستوطنة
  .أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية

ءل أبو ردينه، من في هذا العالم يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، بما فيها الواليات المتحدة وتسا
  .األميركية ،حيث توجد سفارتها في تل أبيب

إن كل عمليات التهويد والتشويه وتغيير الحقائق التي تتعرض لها مدينة القدس 'وختم  أبو ردينه  قائال 
 وفق 1967شرقية هي جزء أساسي من األراضي المحتلة عام المحتلة، لن تغير حقيقة أن القدس ال
  .قرارات الشرعية الدولية واألمم المتحدة

  11/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فياض في الذكرى السادسة لرحيل عرفات الوفاء يكون بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة .9
دكتور سالم فياض، أن الوفاء للشهيد الراحل ياسر عرفات يتمثل أكد رئيس الوزراء ال :يوسف الشايب

في مواصلة العمل لتجسيد دولة فلسطين إلى واقع على األرض رغم االحتالل وطغيانه، ومواصلة السير 
  بشعبنا في ورشة البناء الشاملة لمؤسسات دولته الفلسطينية القوية القادرة
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دولة مستقلة كاملة ... لشعبنا والكفيلة بحماية مصالحهعلى تقديم أفضل الخدمات  فياض في الذكرى
  ...السيادة وعاصمتها القدس الشريف

واعتبر فياض، في كلمته التي ألقاها خالل الحفل الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات في قصر الثقافة في 
تحت راية منظمة رام اهللا مساء امس، أن الوفاء لذكرى أبو عمار وتراثه الكفاحي، وهو الذي وحد شعبنا 

التحرير الفلسطينية وبرنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، يتمثل في العمل الدؤوب إلنهاء حالة 
االنقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وإغالق هذا الفصل المأساوي والكارثي في تاريخ شعبنا 

تي تجسد التمسك بحقوقه، تمهيداً إلقامة دولة وقضيته العادلة، وحماية منجزات شعبنا ووحدانية تمثيله ال
، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس 1967فلسطين المستقلة على حدود العام 

  .الشرقية العاصمة األبدية لدولتنا
واضاف، إن إحياء هذه المناسبة المهمة يظهر بوضوح إصرار شعبنا على استمرار الوفاء لقائد ثورته 

عاصرة، والسير على طريقه الستكمال إنجاز ما ناضل دوماً من أجله وما كرس حياته من أجل الم
ووضع دولة الشعب الفلسطيني، . أال وهو الخالص التام من آخر احتالل في عصرنا الحديث... تحقيقه

  .التي طالما ناضل من أجلها وحلم بها أبو عمار، على خارطة العالم
 11/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
   في مراكز التوقيفاإلنساننحاسب كل منتهك لحقوق : فياض .10

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض أمس ان السلطة الفلسطينية اتخذت اجراءات : رام اهللا
انضباطية وعقابية ضد عدد من العاملين في المؤسسة االمنية بعد ثبوت انتهاك حقوق االنسان في مراكز 

  .ضيفاً ان السلطة ال تسمح للعاملين في اجهزتها ومؤسساتها بانتهاك حقوق االنسانالتوقيف، م
واوضح فياض في حديث للصحافيين ان حكومته ترفض كل أشكال اإلساءة، وتجرم التعذيب، وتضمن 

إن ترسيخ األمن «: وقال. المحاكمة العادلة، وال تتهاون في المحاسبة على أية انتهاكات لحقوق اإلنسان
األمان للوطن والمواطن، وصون حقوق اإلنسان، وحماية الحريات العامة والخاصة تأتي في مقدم و

  .»أولويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية
: وقال. وكان فياض يعقب في ذلك على تقارير تحدثت عن وقوع تعذيب وانتهاكات في سجون السلطة

لجميع أمامه، وتوفير األمن واالستقرار لمواطنينا العمل على ترسيخ سيادة القانون، وضمان مساواة ا«
كعناصر أساسية لمقومات الصمود والثبات على األرض، يتطلب منا جميعاً االلتفاف حول مبادئ الشفافية 
والمحاسبة والمساءلة، واستمرار التزام احترام حقوق اإلنسان، والحريات األساسية للمواطنين، وهي 

  .»أهداف ال تحتمل التأجيل
  .وأشاد بدور اجهزة االمن في اعادة النظام واالمن وتطبيق القانون في االراضي الفلسطينية
  11/11/2010الحياة، لندن، 

  
  أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي اعتقال تدينالسلطة  .11

أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية قيام وحدة تابعة للجـيش اإلسـرائيلي باعتقـال             :  محمود غريب  -دبي
محمود الرمحي أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، من منزله بالضفة الغربية في وقت مبكـر مـن             

  .صباح األربعاء
وقال الناطق باسم السلطة الفلسطينية ومدير المركز اإلعالمي الحكومي، غسان الخطيب، في تصريحات             

ليس من حق إسرائيل    : "، وتابع "تقالإننا ندين بشدة هذا االع    : " بالعربية عبر الهاتف من رام اهللا      CNNلـ
  ."أن تتوغل وتتدخل في المناطق الخاضعة للسلطة واعتقال مواطنين فلسطينيين
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، مشيراً إلـى أن     "أمر يضر أكثر مما ينفع    "وحذر المتحدث الفلسطيني من أن تكرار مثل هذه االعتقاالت          
  ."فلسطينيين، سواء من هذا التيار أو ذاكالقوات اإلسرائيلية تجتاح مناطق السلطة يومياً وتعتقل مواطنين 

المسؤولين الفلسطينيين أثاروا ويثيرون أمور هذه االعتقاالت في مختلف المحافـل           "وأضاف الخطيب أن    
، داعياً إلى ضرورة أن تتوقف إسـرائيل عـن          "الدولية، ولكن بكل أسف، حتى اآلن، ما زال األمر قائماً         

  .التدخل في مناطق السلطة الفلسطينية
  11/11/2010موقع سي ان ان، 

  
   تفضل االستيطان على السالم"إسرائيل": المالكيرياض  .12

 التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي في مقر الوزارة برام اهللا امس أول وفـد                 :رام اهللا 
 وبعـد أن رحـب الـوزير      . علمي وتعليمي روسي يمثل مختلف المناطق في جمهورية روسيا االتحادية         

المالكي بالوفد الروسي، قام باطالعهم على آخر التطورات السياسية في األراضي الفلسطينية، وخاصـة              
االجراءات االسرائيلية وقراراتها األخيرة بتصعيد النشاط االستيطاني في كافـة األراضـي الفلـسطينية              

السـرائيل لوقـف    المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، في تحد صارخ لدعوات دول العالم المختلفـة              
  .االستيطان، وهو األمر الذي يؤكد على أفضلية االستيطان على السالم بالنسبة السرائيل

 11/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  ستنشئ آالف الوحدات السكنية في غزةالحكومة في غزة  .13
وحدات الـسكنية فـي     قالت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إنها ستنشئ آالف ال         :  حامد جاد  -غزة  

  .القطاع، موضحة أنها باشرت تنفيذ عدد منها على الرغم من منع االحتالل وصول مستلزمات البناء
 ألـف   26وأعلن وزير األشغال العامة واإلسكان المقال، يوسف المنسي، أن لدى وزارته مخططا إلقامة              

  .وحدة سكنية ستغطي ربع العجز في غزة
ؤول، نظمه أمس مكتب إعالم الحكومة المقالة أن قطاع غزة بحاجة إلى            وأوضح المنسي في لقاء مع مس     

 ألف وحدة سكنية بسبب النقص الحاد فيها نتيجة النمو الديموغرافي المتسارع، الذي يقابله التـدمير                100
  .اإلسرائيلي المستمر ومنع اإلعمار

  11/11/2010الغد، عمان، 
  

  ام مدن الضفة بوقف اقتح"إسرائيل"السلطة تطالب : "هآرتس" .14
اإلسرائيلية أمس أن الجيش االحتالل اإلسرائيلي يعد خططه تحـسباً إلصـدار            ” هآرتس“ذكرت صحيفة   

تعليمات من الحكومة اإلسرائيلية، لقبول طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف اقتحام قواته للمـدن               
لمطلوبين، تجنباً الحتكاكها مع قـوات      الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لتنفيذ حمالت اعتقال ضد ا         

  .األمن الفلسطينية
وقالت الصحيفة إن األوساط العسكرية اإلسرائيلية تعتقد أنه من الممكن تنفيذ مثل هذا األمر دون إحداث                
أي أضرار أمنية ملحوظة، على الرغم من أن المدن الفلسطينية الكبرى مثـل رام اهللا، أريحـا، جنـين،                   

. الخاضعة للسيطرة األمنيـة الفلـسطينية     ) أ(خليل، وبيت لحم مصنّفة ضمن المناطق       طولكرم، نابلس، ال  
  .وأضافت أن قوات الجيش اإلسرائيلي تدخل تلك المدن يومياً لشن حمالت اعتقاالت فيها

  11/11/2010االتحاد، ابو ظبي، 
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   في ذكرى عرفات  احتفال مركزيإقامة بمنعفتح تتهم الحكومة بغزة  .15
نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض، أن حركة فتح  11/11/2010س العربي، لندن، القد نشرت

 عرفات في قطاع غزة  الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر ذكرىإحياءحركة حماس بمنعها من اتهمت 
 في القطاع اعتدت على طالب جامعة األقصى لسعيهم األمن أجهزة أن إلىباحتفال مركزي، مشيرة 

  .ى رحيل عرفات ذكرإلحياء
من جهته أكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم أن إحياء 

للشهيد الخالد ' الشعب الفلسطيني أبناءالذكرى السادسة الستشهاد عرفات سيكون مناسبة للتعبير عن وفاء 
لحركة بإخالص بقيادة الرئيس محمود  والتأكيد على السير بذات النهج الذي حافظت عليه ا" أبو عمار

   ."عباس وعلى التمسك بحقنا في تقرير المصير والعودة وعلى وحدتنا الوطنية
من إحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبهم " قطاع غزة أهالي لقيام حماس بمنع هسفأوأعرب العالول عن 

 العالول ابناء الشعب الفلسطيني إلى ودعا". جميعا كما كانوا عزيزين على قلب الشهيد الخالد أبو عمار
  .أوسع مشاركة في مهرجان إحياء الذكرى الذي سيقام في مقر الرئاسة في رام اهللا اليوم الخميس

النائب " فتح"عضو المجلس الثوري لحركة من غزة أن  10/11/2010قدس برس،  وكالة وذكرت
لف التحقيق بوفاة عرفات، ال زال إلى أن م" قدس برس"في حوار مع وكالة أشار فيصل أبو شهال، 

أمانة في رقاب "مستمراً وذلك حتى نصل إلى نتائج أكيدة حول وفاته، منبهاً من أن ملف وفاة عرفات هو 
  ".كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أبناء حركة فتح

سرائيلي، ودافع أبو شهال عن نهج رئيس السلطة محمود عباس بشأن إدارة ملف الصراع الفلسطيني واإل
لموافقته وتوقعيه على اتفاقية أوسلو، والقرار " أبو عمار"االنتقادات أيضاً كانت موجهة للرئيس : "وقال

جماعي للسلطة الفلسطينية وكافة القوى الفلسطينية ونحن، وهذه سياسة وإستراتيجية وضعناها الن هدفنا 
  ".هو تحرير األرض الفلسطينية

نحن : "، وقال"محظور"في قطاع غزة على أنها تنظيم " فتح" حركة واتهم حركة حماس بالتعامل مع
يرفضون حتى لهيئة العمل ) حماس(نحاول أن نقيم احتفاالً إلحياء ذكرى الرئيس أبو عمار، وهم 

  ".الوطني، والتي تشمل كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي قدمت طلباً إلحياء ذكرى أبو عمار
 س، أن حركة فتح -نقال عن مراسلها، ل  11/11/2010المستقبل، بيروت،  كرتفي السياق نفسه ذ

،  إحياء لذكرى رحيل ياسر عرفات في العاصمة اللبنانية بيروتحتفاالً في مخيم برج البراجنةأقامت ا
 أن االحتفال هو رسالة محبة ووفاء لنهج إلى أمين سر الحركة في لبنان فتحي أبو العردات  خاللهلفت
حل وتأكيد على االستمرار في خط الثورة والنضال حتى تحقيق العودة وإزالة االحتالل وإطالق الرا

  .األسرى
 قيادة -بدعوة من حركة فتح  ، شمال لبنانوللمناسبة نفسها، انطلقت مسيرة جماهيرية في مخيم البداوي

  .منطقة الشمال
  

   تطالبنا بأية أثمان سياسةوإيران ال.. حماس إيراني على –فيتو سوري لجود ال و: الحية .16
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني    ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس       :  جيهان الحسيني  –غزة  

 إيراني على الحركة للحيلولة دون إنجاز المصالحة، وقال في حوار مع            –خليل الحية وجود فيتو سوري      
  .")االنقسام(ية أبدت انزعاجها يوم حدوث الحسم إيران ال تطالبنا بأية أثمان سياسية، وسور" إن "الحياة"

كان شكلياً ألنهم يعلمون أننا لن نوقع إال بعد األخـذ           "واعتبر أن توقيع حركه فتح على الورقة المصرية         
، ورأى أن خيار حل السلطة في حاجة إلى توافق فلسطيني ودعم عربي وضوء أخضر مـن                 "بمالحظاتنا

ألنـه ال يملـك أن      "دم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على االسـتقالة         واستبعد أن يق   .المجتمع الدولي 
: ، وأقر الحية بوجود اختراقات إسرائيلية في صفوف الحركة، وقـال "يستقيل إال إذا أراد األميركيون ذلك   
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: وحول صفقة تبادل األسرى، قـال     . "نحن بشر والعدو الصهيوني اخترق كل التنظيمات واخترق الدول        "
لالطـالع  و. " الستئناف التفاوض عبر الوسيط األلماني، لكن يجب تنفيذ مطالبنا العادلـة           نحن جاهزون «

  :الحوار اضغط نص على
201402/internationalarticle/com.daralhayat.international://http  

  11/11/2010دن، الحياة ، لن
  

   من فتح في غزةأسراً وكوادروفد من حماس يزور  .17
زار قادة وكوادر من حركة حماس أسراً وكوادر من حركة فتح في محافظة شمال :  خليل الشيخ-جباليا 

واستقبلت بعض أسر الشهداء من حركة فتح مجموعات حمساوية تواصل  .غزة، خالل اليومين الماضيين
 لمناسبة قرب عيد األضحى، ترأسها وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي تنظيم زيارات منزلية

وزار وفد حماس منزل الشهيدين حسن وموسى درويش من مشروع بيت الهيا، وعائلة الشهيد  .حماد
محمد أبو هليل، وهم من قادة كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح، واستشهدوا خالل 

  .2004مخيم جباليا في العام تصديهم الجتياح 
  11/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
  النمنم تسنت بفضل معلومات استخبارية من مصراإلسالم محمد  جيش فيالقيادي تصفية : "تايم" .18

 جيش االحتالل قام بتصفية عضو تنظيم جيش أن األمريكيةزعمت مجلة تايم :  وكاالت–نيويورك 
.  من مصرإسرائيل الماضي بفضل معلومات استخبارية تلقتها بوعاألس محمد النمنم في غزة اإلسالم

 اإلسرائيلي الجانب أبلغت االستخبارات المصرية إنوقالت المجلة في تقرير لمراسلها في القدس المحتلة 
 المرابطة في األمريكية يخطط الرتكاب عملية ضد القوات اإلسالمبان النمنم وهو احد قادة منظمة جيش 

وقد استقت االستخبارات المصرية حسب الصحيفة هذه . وات حفظ السالم الدوليةسيناء ضمن ق
  . من هذه المنظمة تم اعتقالهم في سيناءأفرادالمعلومات من التحقيقات مع 

  11/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  غزةتتصدى لقوة إسرائيلية ب" سرايا القدس" .19
 لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مسؤوليتها عن أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري: )بي آي يو(

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح . تفجير عبوة أرضية بجرافة لجيش االحتالل في القرارة
العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن إطالق قذائف هاون على تجمع لدبابات 

  .  االحتالل في المنطقة ذاتها
  11/11/2010ليج، الشارقة، الخ

  
  لواليات المتحدة وا"اسرائيل"سالم ستزداد من خالل تفاهمات أمنية بين ال احراز ة فرص:نتنياهو .20

) الخميس(كشف رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن انه ينوي خالل لقائه اليوم : القدس
الحاجة لبلورة تفاهمات أميركية " كلينتون طرح في نيويورك مع وزيرة الخارجية االميركية هيالري 

اسرائيلية واسعة النطاق حول االحتياجات األمنية االسرائيلية في اطار اتفاق السالم، وذلك على ضوء 
  ".التحديات األمنية الكبيرة المرتقبة في السنوات القادمة

الفرص "فإن نتنياهو اكد ان " ياماأل"وطبقاً لمقتطفات من ايجاز له مع صحافيين ارسل مكتبه نسخة عنه لـ
الحراز اتفاق سالم ستزداد بشكل ملموس من خالل تفاهمات أمنية واسعة بين اسرائيل والواليات 

  ".المتحدة
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أهمية توسيع دائرة السالم الى دول عربية "واشار نتنياهو الى انه سيطرح ايضا على الوزيرة االميركية 
  ".موازاة بلورة التسوية مع الفلسطينيينأخرى تحل السالم مع اسرائيل وذلك ب

االختالفات في الرأي مع االدارة األميركية التي برزت خالل اليومين األخيرين حول قضية "واعتبر ان 
مؤكداً على انه سيتركز في االتصاالت التي " التخطيط والبناء في مدينة القدس هي مجرد اختالفات مؤقتة

لى القضايا التي تؤثر في المدى البعيد على التسوية السلمية بين اسرائيل ع"يجريها مع االدارة األميركية 
  ".والسلطة الفلسطينية

  11/11/2010، األيام، رام اهللا
  

   في القدس مستمّرة وال خالفات مع واشنطن بشأنهاالبناءأعمال : الحكومة اإلسرائيلية .21
ناء االستيطاني في مدينة القدس المحتلّة أكّدت الحكومة اإلسرائيلية أن مشاريع التخطيط والب: الناصرة

"ة وستستمرمع سياسة كافة الحكومات اإلسرائيلية التي " ينسجم تماماً"، ذلك أن هذا الموقف "مستمر
  .تشكّلت على مدى األربعين عاماً الماضي، كما قالت

وثالثمائة وحدة وأعلن سكرتير الحكومة، تسفي هاوزر، أن القرار اإلسرائيلي األخير بشأن بناء ألف 
سكنية استيطانية جديدة في بعض األحياء الفلسطينية بشرقي مدينة القدس، كان قد اتخذ قبل نحو ثالثة 
أسابيع، الفتاً النظر إلى أن توقيت اإلعالن عنه الذي تزامن مع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

  .ريحاته، وفقاً لتص"جاء لسبب ما"للواليات المتحدة األمريكية، 
، أن تل أبيب )10/11(وفي السياق ذاته، فقد أكّد هاوزر في مقابلة مع اإلذاعة العبرية اليوم األربعاء 

، مبدداً بذلك ما "هادئة ومعتدلة"تبحث مع اإلدارة األمريكية مسألة االستيطان في القدس، في ظل أجواء 
 بين الجانبين على ضوء اإلعالن عن مخطّط تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي تحدثت عن خالفات

  .جديد للبناء في المدينة المقدسة
  10/11/2010قدس برس، 

  
   عن السالمليس للفلسطينيين وال لنا أي بديل حقيقي: بيريز .22

، أن وكاالت و– أحمد رمضان -رام اهللا ، عن مراسلها من 11/11/2010، المستقبل، بيروتذكرت 
 بيريزوتحدث  .في القدس التقى أمس، الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس ريالسناتور االميركي جون كي

  .قائالً إنه من الضروري استئناف محادثات السالم
لذا آمل أنه رغم . البدائل الحقيقية هي هناك. ليس للفلسطينيين وال لنا أي بديل حقيقي"وأضاف بيريس 

 ".الجانبين للتغلب عليها والمضي قدماًكل الصعوبات أعتقد أن هناك ثقة وتفاهماً كافيين لدى 
حقيقة أنه توجد "قال إن  بيريز، أن آي.بي .يو ، عن 11/11/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 

، مشيراً "صعوبات في المفاوضات أمر ليس مفاجئاً، لكن إذا فقدنا الصبر أو األمل فإن هذا سيكون خطأ
  .ت مع الفلسطينيينالى أنه سيتم إيجاد الطريق الستئناف المفاوضا

  
   في الشرق االوسط من دون ان تكون متسلحا بعصامفاوضاتال يجوز الدخول الى : يعلون .23

العبرية ان النائب االول لرئيس الوزراء ' معاريف'ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
دخول الى االسرائيلي ووزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعلون قال مساء امس انّه ال يجوز ال

وكان يعلون يلقي خطابا في مؤتمر عن . مفاوضات في الشرق االوسط من دون ان تكون متسلحا بعصا
في جامعة حيفا، وقد حمل ايران في ) مركز ابحاث االمن القومي(تحديات االمن القومي االسرائيلي عقده 

  .لدولي مع نظام نجادسياقه المسؤولية عن النزاعات في الشرق االوسط وطالب بتشديد التعامل ا
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واكد يعلون ان ما يجب فعله تحت قيادة الواليات المتحدة وبتأييدها هو دفع النظام االيراني الى معضلة 
اما القنبلة النووية واما االستمرار في البقاء، وذلك بواسطة فرض : تجعله يقف امام خيارين ال ثالث لهما

طة تأييد المعارضة الداخلية له وتهديده بخيار عسكري عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية عليه، وبواس
صحيح ان النظام االيراني يئن تحت وطأة العقوبات االقتصادية المفروضة عليه لكن هذا ال . حقيقي

يكفي، ذلك بان ايران مصممة على التزود بسالح نووي، وعلى تعزيز القدرات االرهابية لحلفائها الذي 
  .ا السياق فانها تستعين بسورية كثيرايعملون ضد اسرائيل، وفي هذ

  10/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل"ـ ليس ضعفا وانما يمثل مصلحة لالفلسطينييناالتفاق مع : ليفني .24
 إن خيار  -  زعيمة حزب كاديما - قالت رئيسة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني  :  وكاالت-واشنطن 

  . لسطين هوالطريقة الوحيدة للحفاظ علي اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطيةحل الدولتين بين اسرائيل وف
واوضحت ليفني في بيان لها أمام المؤتمر السنوي التحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية أن 
الغالبية العظمي من اسرائيل تدعم استمرار محادثات السالم مع الفلسطينيين من اجل التوصل الي نهاية 

 منوهة الي ان االتفاق مع الفلسطينيين ليس ضعفا وانما يمثل مصلحة إلسرائيل وكل الشعب  , لنزاع القائمل
   . اليهودي

  11/11/2010،  األهرام، القاهرة 
  

  حزب اهللا رفض طلبا لحماس بمهاجمتنا خالل حرب غزة:  السابقاالحتاللنائب رئيس أركان جيش  .25
 رئيس أركان جيش االحتالل السابق، دان هارئيل، في محاضرة  زعم نائب: برهوم جرايسي- الناصرة

ألقاها اول من امس، أن حزب اهللا رفض طلب حركة حماس بمهاجمة إسرائيل، خالل عدوانها على 
  .قطاع غزة مطلع العام الماضي

 الحرب على(خالل العملية العسكرية "وزعم هارئيل في مؤتمر نظمه سالح المدفعية، أن جيشه علم أنه 
طلبت حماس مرتين من قادة حزب اهللا إطالق قذائف صاروخية على الشمال لكنهم قرروا عدم ) غزة

  ".االستجابة
قرر عمليا منذ انتهاء حرب لبنان الثانية أال يطلق صواريخ ولو حتى مرة "وادعى هارئيل، أن حزب اهللا 

نابع من الخوف "حرب، وأن موقفه ، وهذا بزعم أن حزب اهللا قد ارتدع منذ تلك ال"واحدة باتجاه إسرائيل
دليل "من رد فعل إسرائيلي شديد جدا سيلحق ضررا بمكانة حزب اهللا داخل لبنان، وأن هذا األمر هو 

  .، حسب تعبير هارئيل"على أن القيادة اإليرانية تكبح قادة حزب اهللا
 بشكل كامل، وهي، انكسار المنطق القتالي لحماس"وتابع هارئيل زاعما أن الحرب على غزة أدت الى 

ببساطة، لم تأت لمواجهة قوات الجيش اإلسرائيلي، وكانت هناك مشكلة في العثور على العدو لمقاتلته 
  ".وقيادة حماس اختبأت) اإلسرائيلية(بسبب شدة ضربة النيران 

  11/11/2010، الغد، عّمان
  

   مفقودين في عداد الالطيار ومساعده .. إسرائيلية" F-16 "ز تحطم طائرة من طرا .26
، وذلك يوم أمس "F-16Iصوفا "سمح اليوم، الخميس، بالنشر عن تحطم طائرة قتالية إسرائيلية من طراز 

في الجنوب، وكان على متنها طيار ومساعده ال يزاالن في عداد " متسبي ريمون"األربعاء، بالقرب من 
  . المفقودين
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وتحطمت " رامون"اء أمس من قاعدة سالح الجو وجاء أن الطائرة قد أقلعت قرابة الساعة الثامنة من مس
وبدأت على الفور عمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة بحثا عن الطيارين، . بعد نحو ربع ساعة

  . وسط تقديرات تشير إلى أنهما لقيا مصرعهما
 طائرات تجري تدريبات على 4كما جاء أن الطائرة التي تحطمت كانت على رأس سرب مؤلف من 

، وخالل المناورات اصطدمت الطائرة "عمق أراضي العدو"يات اعتراض في ظروف ليلية في عمل
  . ولم يقم طاقمها بإجراء أي اتصال قبل تحطمها. باألرض وتحطمت

تعتبر الطائرة القتالية األكثر تطورا في سالح الجو اإلسرائيلي، " صوفا"وتشير التقارير إلى أن طائرة 
 102 قامت إسرائيل بشراء 2008 – 2004وفي السنوات . مسافات بعيدةوهي قادرة على التحليق ل

وحتى اليوم تحطمت طائرة واحدة فقط خالل الحرب العدوانية على لبنان في . طائرة من هذا الطراز
  . 2006يوليو / تموز

" ألمانتعليمات ا"ولفتت التقارير اإلسرائيلية في هذا السياق إلى أن سالح الجو يفرض قيودا مشددة في 
في السنوات األخيرة، وخاصة ما يتصل باالرتفاع األدنى المسموح به، وخاصة في ساعات الليل وفي 

  . أحوال جوية صعبة
" يسعور"تجدر اإلشارة إلى أن هذا الحادث هو الثاني خالل العام الحالي، حيث سبق أن تحطمت طائرة 

  .  شهور4في رومانيا ولقي أفراد طاقمها الستة مصرعهم قبل 
في أيلول سبتمبر العام الماضي جنوب جبال الخليل ولقي " 16أف "وكانت قد تحطمت طائرة من طراز 

خالل " كوبرا"كما سبق وأن تحطمت قبل سنتين مروحية قتالية من طراز . الطيار أساف رامون مصرعه
  .التدريب في مرج ابن عامر، ولقي طياران مصرعهما

  11/11/2010، 48موقع عرب
  

  "إسرائيل"األكثر فسادا في ...  السياسيةاألحزاب .27
اتضح من خالل المقياس السنوي للفساد في إسرائيل، أن الجهات والدوائر التي تعتبر األكثر : القدس

  .فسادا في إسرائيل تتمثل في األحزاب
 األحزاب تعاني من موجة فساد أكثر بكثير من السلطات« في المئة من المستطلعة آراؤهم أن 69ويعتقد 

 في 41 في المئة، بينما وصلت نسبة الفساد في الكنيست إلى 43المحلية، والتي وصلت النسبة فيها إلى 
  .» في المئة38المئة، والوزارات الحكومية 

 ساعة على مسألة الحسم في قضية عضو الكنيست 24وبعد أقل من «أنه » معاريف«وذكرت صحيفة 
ين سِئلوا يعتقدون أن مثل هذه األعمال التي اقترفها  في المئة من الذ88تساحي هانغبي، اتضح أن 

  .»هانغبي كانت بمثابة فساد
 في المئة من اإلسرائيليين يعتقدون أن درجة الفساد في النظام الحاكم في إسرائيل 69«ويفيد التقرير بأن 

رة الصحة عالية جدا، وأن من بين هذه المعطيات السلبية يبرز وسطان اتصفا بنظافة اليد، وهما وزا
  .»ووزارة الدفاع

  11/11/2010، الراي، الكويت
  

  حيي منصب مندوب الجيش إلى المفاوضاتت "إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .28
، أمس، انه تم إحياء منصب مندوب "اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : )آي.بي .يو (

ت بعد فشل محادثات كامب ديفيد بين الجيش إلى مفاوضات التسوية، والذي كان ألغي قبل عشر سنوا
  .رئيس الوزراء األسبق إيهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
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وأوضحت الصحيفة ان الميجر جنرال إيتان دانغوت، منسق ما تسمى العمليات الحكومية في األراضي 
وذكرت أن . المفاوضات المحتلة عين مسؤوالً عسكرياً رفيع المستوى في منصب مندوب الجيش إلى 

المندوب "الهدف من إعادة المنصب هو أن تكون وزارة الحرب مستعدة لجميع التطورات، موضحاً أن 
سيكون مسؤوالً عن التنسيق بين مختلف وزارات الحكومة وفريق التفاوض في قضايا مدنية تتعلق 

  " . بالفلسطينيين
  11/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   التي صادرها خالل الحرب على لبنان وغزة أسلحة حماس وحزب اهللابيعيعتزم الجيش اإلسرائيلي  .29

يعتزم الجيش اإلسرائيلي نشر منقاصات لبيع األسلحة التي صادرها في السنوات األخيرة خالل 
  .المواجهات أو الحروب على لبنان وقطاع غزة

ئل القتال المخزنة لديها، وذلك اليوم أن الجيش قرر بيع األسلحة ووسا" يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
بعد عدة جلسات لدراسة الموضوع، إذ قال ضباط كبار إن لدى الجيش كميات كبيرة من األسلحة التي 

  .صودرت في المواجهات مع حزب اهللا وحماس
 االف قطعة يحظر الجيش استعمالها في صفوفه، لذا تقرر بيعها هذه األسلحة 6وتصل كمية األسلحة الى 

المحملة باألسلحة التي كانت متجهة إلى " فاظ باألسلحة التي صادرها الجيش من سفينة فرنكوبمع اإلحت
وستتولى وزارة األمن نشر مناقصات لبيع هذه األسلحة لجهات  .سوريا حسب اإلدعاء اإلسرائيلي

  .اسرائيلية أو خارجية
  10/11/2010، 48موقع عرب

  
   جنوده من عمليات أسريحذر الجيش اإلسرائيلي .30

عقد جيش االحتالل في األيام الماضية اجتماعات لجنوده في الضفة الغربية وعند مشارف : )آي.بي .يو (
يديعوت "وذكر موقع . قطاع غزة بهدف تحذيرهم من نية مقاومين فلسطينيين تنفيذ عمليات ألسر جندي 

ات استخبارية االلكتروني أن الجيش بادر إلى هذه االجتماعات في أعقاب وصول معلوم" أحرونوت
  .أخيراً تم التحذير من خاللها بأن فصائل فلسطينية تعتزم أسر جندي 

وتم التركيز في اإلرشادات التي أعطيت للجنود على وجوب الحذر عند محطات السفر بشكل خاص 
الواقعة في الضفة وعلى مشارف القطاع، وشددت اإلرشادات على االمتناع عن السفر بسيارات خاصة 

وطالب الضباط جنودهم باالنتباه إلى أي أمر غير عادي أو أشخاص مشبوهين . لشوارع مارة في ا
  .واتخاذ الحيطة طوال الوقت الذي يتواجدون فيه بالقرب من أشخاص غير معروفين لهم 
  11/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  الغجر في شأن " اليونيفيل" ستفّوض إلى ليبرمان التفاوض مع "إسرائيل: "مصادر أمريكية .31

قالت مصادر اميركية مطلعة على ملف قرية الغجر، تعليقا على التحركات والتصريحات  :واشنطن
االسرائيلية االخيرة في شأنها، ان ما هو مؤكد هذه المرة ان الحكومة االسرائيلية ستقرر في اجتماعها 

نهائي مع االمم المتحدة المقبل بعد اسبوع تخويل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان التوصل الى اتفاق 
  ".2006ينهي انتهاك اسرائيل الخط االزرق ويعيد الوضع الى ما كان قبل حرب "

وتفادت المصادر تأكيد وجود قرار اسرائيلي نهائي وقاطع في هذا الشأن، ربما النه برزت مؤشرات في 
، 2006احتالله في السابق حول عزم اسرائيل على االنسحاب من الشطر الشمالي للقرية الذي اعادت 

. لكن تبين الحقا ان االنسحاب لم يحصل الن اسرائيل كانت تفرض شروطاً ومطالب كان لبنان يرفضها
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اال ان المصادر قالت ان ثمة مؤشرات جديدة تدفع الى تفاؤل حذر بان اسرائيل ستنسحب هذه المرة 
  .فعالً

مم المتحدة ونتيجة للجهود التي بذلها وشددت على ان أي انسحاب سيجري وفقا للخطة التي وضعتها اال
الجنرال " يونيفيل"منسق االمم المتحدة في لبنان مايكل وليامس وقائد القوة الموقتة لالمم المتحدة في لبنان 

وذكرت بان واشنطن كانت دوماً تدفع اسرائيل ولبنان الى تنفيذ . البرتو اسارتا كويفاس لدى االسرائيليين
  . الى وقف نار دائم واالنسحاب االسرائيلي الى جنوب الخط االزرق الذي يدعو1701القرار 

  11/11/2010، النهار، بيروت
  

  "إسرائيل" لـسيزيد من التهديد اإلستراتيجيوالضفة  الجوالن  أراضي فيالتنازل عن: دراسة .32
ية الدفاع قالت دراسة أمنية إسرائيلية جديدة إنّه عندما ناقشت إسرائيل كيف :الناصرة ـ زهير أندراوس

عن نفسها بعد التوصل إلى اتفاقية سالم مع سورية، قرر وزير األمن آنذاك أنه بدون الجوالن ال تستطيع 
كيف يمكننا الخروج من مأزق اتفاقية سالم تتضمن تسليم : الدولة العبرية الدفاع عن نفسها، متسائلة

  السوريين مرتفعات الجوالن؟
تيبات أمنية في أي اتفاق سالم تُبعد الجيشَ السوري مسافة بعيدة عن وأضافت إن الحل تمثّل في إدراج تر

الحدود شرقاً في ما يسمح للجيش اإلسرائيلي بالتمركز على ضفاف نهر األردن القريب من مرتفعات 
الجوالن، وشددت على أنّه بناء على هذا الحل، سيكون يوماً مشؤوماً عندما تدرك إسرائيل أن السوريين 

خوض حرب وأن فرقهم العسكرية تقترب من هضبة الجوالن، وعليه ستسارع القوات يستعدون ل
اإلسرائيلية المتمركزة في منطقة قريبة من الجوالن إلى إعادة احتالل المنطقة لكي تحدث المواجهة مع 

  .السوريين على جبهة قريبة من الخطوط التي تحتلها إسرائيل اليوم
راضات خمسة تبين أنها جميعاً مضللة، بيد أنه كان يكفي أن يكون أحد وقد اعتمدت هذه المقاربة على افت

تلك االفتراضات فقط خاطئاً لينهار المفهوم برمته، وهو أنه في استطاعة إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد 
  .تخلّيها عن مرتفعات الجوالن

في المرحلة المقبلة، أعدها ما وجاءت هذه األقوال في دراسة حول االحتياجات األمنية الحيوية إلسرائيل 
للدراسات واألبحاث السياسية، وأشارت إلى أن الدولة ) وهو االسم العبري للقدس(يسمى بمركز أورشليم 

 مفاوضات مفصلة ومتقدمة مع السوريين ومع الفلسطينيين في 2000 و1999العبرية أجرت في عامي 
التنازل عن مرتفعات :  عن األراضي لكال الطرفينآن معاً، وتبين أن إسرائيل في حاجة إلى التنازل

الجوالن من أجل التوصل إلى اتفاق مع سورية، والتنازل للفلسطينيين عن جزء كبير من الضفة الغربية، 
إن لم يكن التنازل عن معظمها، في حين يفترض أن تعوض الترتيبات األمنية إسرائيل عن تنازلها عن 

ه كان صحيحا أن هذه المقاربة كانت محقةً جزئياً في ذلك الوقت في كال تلك األراضي، الفتة إلى أنّ
  .المسارين، لكنها كانت قصيرة النظر جداً أيضاً

وبرأي معدي الدراسة فإن األحداث التي وقعت في السنين العشر الماضية أظهرت تغيراً ملحوظاً في 
فلسطينية أو نتيجة للكيان الفلسطيني القائم، أنواع التهديدات التي ينبغي توقع بروزها عقب إقامة دولة 

 أنواع من األسلحة تتعارض جميعها مع التوجيهات التي نوقشت 3تنطوي هذه التهديدات على اللجوء إلى 
وأضاف أنّه سيكون ضرب كافة المناطق في إسرائيل أمراً سهالً . تمهيداً للتوصل إلى ترتيبات أمنية
  .نتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربيةبواسطة الصواريخ والمقذوفات الم

وستكون الصواريخ المتطورة المضادة للطائرات قادرة على إسقاط الطائرات المدنية التي تهبط في مطار 
اللد الدولي، فضالً عن الطوافات وحتى الطائرات المقاتلة، كما أنّه يمكن لصواريخ مضادة للدبابات ذات 

 الذي يبدأ بأقصى شمال 6مراكز اإلستراتيجية مثل الطريق السريع  كلم ضرب ال5مدى فعال يصل إلى 
  .إسرائيل وينتهي بجنوبها، فضالً عن مراكز تتجاوز ذلك
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كما أكدت على أن القاسم المشترك بين سائر ما تقدم هو سهولة تهريب األسلحة وصنعها خفية، كما هي 
 ويستطيع الحيلولة دون حصول ذلك، وال يمكن الحال اليوم في غزة، وال يوجد نظام مراقبة يمكن إقامته

الحيلولة دون تهريب هذه األسلحة إالّ بالسيطرة الفاعلة على وادي األردن الذي يمتد بموازاة الحدود 
ولفتت إلى أنّه حتى المنظومات المتطورة تكنولوجياً لن تكون مالئمة العتراض . اإلسرائيلية األردنية

تر واحد أو كيلومترين، وعليه يتحتم على تل أبيب المحافظة على صاروخ ُأطلق من مسافة كيلوم
  .مساحات تكتيكية تحت سيطرتها في محاولة لدرء هذا الخطر، على حد وصفها

، 1949وأوضحت أيضا أنّه باإلضافة إلى ما تقدم، فإذا كانت إسرائيل ستنسحب إلى خطوط الهدنة لسنة 
رائيلية الفلسطينية مقر السلطة الفلسطينية، وكذلك قاعدةً ستصبح المنطقة الواقعة شرقي الحدود اإلس

لألعداء المحتملين أيضاً، منهم حزب اهللا وسورية، وهذا يعني أنه عندما يراد وضع ترتيبات أمنية خاصة 
بالضفة الغربية، يتعين أن تتضمن المقاربة إقامة حدود تتجاوز حاجات إسرائيل المرتبطة بالفلسطينيين، 

  .ولهعلى حد ق
  10/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  "برؤية يهودية"وإقامة قدس جديدة  ... ألف منزل فلسطيني20يستهدف  مخطّط لهدم القدس .33

حذر رئيس وحدة القدس المحتلة في رئاسة السلطة الفلسطينية أحمد الرويضي :  نادية سعد الدين-عمان 
إن " الغد"ـوقال ل ".برؤية يهودية"ة قدس جديدة مخطط إسرائيلي لهدم مدينة القدس بالكامل وإقام"من 

يتضمن إقامة مستوطنات " 2020مخطط القدس "حكومة االحتالل أعدت مخططاً للقدس أطلقت عليه "
بحيث تكون البلدة القديمة وسورها " الحوض الوطني"جديدة وتغيير واقع البلدة القديمة بإقامة ما يسمونه 

 لحدائق توراتية وجسور وكنس في منطقة الحوض التي تشمل البلدة القديم مجرد أثر في معالم كاملة
  ".القديمة وسلوان والشيخ جراح وواد الجوز والصوانة

سلطات االحتالل تهدف إلى هدم المدينة المقدسة وتدمير آثارها التاريخية والحضارية ومحو "وأضاف أن 
" عاصمة إسرائيل"، بحيث تشكل موروثها الحضاري وإقامة إرث يهودي مصطنع بشكل مدينة جديدة

المزعومة وعاصمة الشعب اليهودي ومركزه الروحي ومدينة العالم التي تتوق إليها أرواح المؤمنين في 
   ".أرجاء المعمورة

المشاريع االستيطانية التي أعلنت عنها سلطات االحتالل في القدس المحتلة خالل األعوام "وأوضح بأن 
فيذ بعضها، ومنها قرار أول من أمس بإقامة ألف وحدة استيطانية جديدة في الثالثة األخيرة، وبدئ بتن

جبل أبو غنيم، تهدف إلى استمرار محاصرة المدينة بجدار استيطاني يعزلها عن محيطها في الضفة 
 المخطط يقضي بضم أراض جديدة للقدس من أراضي الضفة الغربية استكماالً"وأشار إلى أن  ".الغربية

   ".الفصل العنصري الذي عزل المدينة المقدسة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً عن محيطهالبناء جدار 
استمرار البناء في حي رأس العامود بإقامة وحدات استيطانية جديدة وضم عائالت جديدة "ولفت إلى 

ح للعائالت هناك واستكمال ترميم مركز شرطة االحتالل السابق في رأس العامود لضمه الحقا ليصب
جزءاً من المستوطنة وإغالق الشارع الذي يربط أحياء سلوان ووادي قدوم وجبل المكبر والسواحرة 

  ".وصور باهر وأم طوبا والشيخ سعد، جنوب القدس مع وسطها
وهدم حي الشيخ جراح " الحوض المقدس"االحتالل يريد عزل هذه القرى عن منطقة ما يسمى "وبين أن 

دة ستعزل شمال القدس، كأحياء بيت حنينا وشعفاط، عن هذه المنطقة، ما وبناء وحدات استيطانية جدي
  ".يعني وفق المشروع اإلسرائيلي جعل األحياء العربية مجرد دوائر محاطة بأحياء استيطانية

 ألف وحدة استيطانية جديدة بالمدينة 50سلطات االحتالل أعلنت سابقاً عن مخطط إلقامة "وقال إن 
لف وحدة بدأت فعليا في تنفيذها ضمن مشاريع يتم الموافقة عليها بين الحين واآلخر  أ20المقدسة، منها 
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 ألف وحدة سكنية فلسطينية 20"وحذر من أن  ".ألغراض سياسية مرتبطة بالتحرك السياسي والدولي
  ".مهددة بالهدم ضمن سياسة هدم المنازل للفلسطينيين لتغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة

 ألف دونم هي 126 ألف دونم من مساحة 71القدس المحتلة، وفق المخطط، تشمل "لى أن وأشار إ
 ألف دونم تمت مصادرتها 23مساحة القدس بشقيها الشرقي والغربي، منها في شرقي القدس 

 ألف دونم مساحة خضراء وطرق وبنايات عامة مع 18 ألف دونم غير مخططة و21للمستوطنات، و
  ".ضي مخصصة للبناء آالف دونم أرا9بقاء 

  11/11/2010الغد، عّمان، 
  

  االحتالل يمنع ترميم مدرسة تعتبر جزءاً من المسجد األقصى .34
 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة من :القدس المحتلة

وقال الشيخ محمد  . مبنى المسجد األقصى، التي تعتبر جزءاً من"الخاتونية"القيام بأعمال الترميم للمدرسة 
إن سلطات االحتالل منعت يوم : "حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى

الثالثاء الماضي، عمال دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس من القيام بأعمال الترميم المطلوبة لهذه 
شؤون المقدسات الفلسطينية اإلسالمية، وعلى رأسها المسجد المدرسة، في محاولة منها للتدخل في 

  .، ومحذراً من تداعياته الخطيرة"خطير جداً"، واصفاً هذا التدخل بأنه "األقصى المبارك
كما أدان المفتي العام، في تصريح صحفي مكتوب، قيام سلطات االحتالل باعتقال عدد من العاملين في 

منحى خطيراً كونه يمس العاملين في المسجد األقصى "دهم، معتبراً ذلك دائرة األوقاف اإلسالمية وتهدي
، محذراً من أن سلطات االحتالل تهدف للسيطرة على المسجد األقصى كما فعلت في المسجد "المبارك

  .اإلبراهيمي بالخليل
  11/11/2010قدس برس، 

  
  48لـ  إزاء ممارسات الكيان بحق فلسطينيي االدوليتنديد فلسطيني بالصمت  .35

اتهمت القوى السياسية والمنظمات األهلية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بالتجاهل : ).أ.ب.د(
  .48 ـوالصمت عن تصاعد الممارسات العنصرية اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في مناطق ال

ما " ائيلإسر"ونددت القوى والمنظمات، في بيان مشترك، بصمت األطراف الدولية تجاه إقرار حكومة 
وقال البيان إن القانون  ".دولة يهودية"القاضي بأداء قسم الوالء لكيان بصفته " قانون المواطنة"يسمى 

ما يشكل تقويضاً لقيم المجتمع الدولي ومنظمة " إسرائيل"المشار إليه يهدف إلى فرض االعتراف بيهودية 
 لصيانتها واحترامها، وفي مقدمتها عدم التعرض األمم المتحدة المعلنة التي دفع ماليين البشر دماءهم ثمناً

لى اعتبار هذا القرار تعبيراً على الطابع العنصري بما إودعا البيان قوى التضامن الدولي  ".للتمييز
  .بوصفها تعبر عن االستعمار والعنصرية" إسرائيل"يستوجب فرض المقاطعة على 

مييز ضد الفلسطينيين بعامة، وفلسطينيي الداخل ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الت
ذات الطابع العنصري "بالتراجع عن القرارات أو القوانين " إسرائيل"بخاصة، بإدانة هذه القوانين ومطالبة 

  ".التي من شأنها أن تقوض األسس التي تقوم عليها منظومة حقوق اإلنسان الدولية
  11/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   مسجد البحر في يافاإمامتقل االحتالل يع .36

إمام مسجد في ) الشاباك(اعتقل جهاز مخابرات االحتالل ): .آي.بي.يو (،"الخليج "-فلسطين المحتلة 
، وذلك بعد أيام قليلة من اتهام إمام مسجد في الناصرة بإلقاء "مخالفات أمنية"مدينة يافا بدعوى ارتكاب 

وسط المناطق المحتلة عام " بتاح تيكفا" الصلح في مستوطنة ومددت محكمة". القاعدة"خطب مؤيدة لتنظيم 
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 بحظر نشر وأصدرت المحكمة قراراً.  األربعاء اعتقال الشيخ محمد عياش، إمام مسجد البحر في يافا48
  .تفاصيل حول القضية

  11/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  خالل مداهمات في رام اهللا والخليل  فلسطينيا11ًاعتقال  .37
 فلسطينياً خالل 11ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن قوات االحتالل اإلسرائيلية اعتقلت :  وكاالتاالتحاد،

  .رام اهللا والخليل وأحالتهم إلى التحقيق مداهمات شنتها في
  11/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  قوات االحتالل تهاجم عدة مناطق في قطاع غزة .38

 عدة مناطق حدودية في قطاع غزة، أمس يوم سرائيلياإلهاجمت قوات االحتالل :  اشرف الهور-غزة 
 توغل قي اإلسرائيلية من الدبابات  عدداًإنونفذت توغالت برية، وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان 

 من الموقع العسكري  المناطق الحدودية الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، انطالقاًإحدى
 تلك القوات قامت بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة التي إن شهود وقال .كيسوفيم شرق بلدة القرارة

  . من المزارعين بجراحأي يصاب أن تنسحب دون أناستهدفها التوغل، قبل 
 "الحصمة" فلسطينيين يجمعون وبالتزامن مع عملية التوغل هاجمت الطائرات المروحية المقاتلة عماالً

 الشرق من مدينة رفح جنوب إلىم في منطقة حدودية تقع المستخدمة في عمليات البناء، خالل وجوده
 احد الشبان خالل عمله ضمن مجموعة في منطقة أصيب "الحصمة"وفي هجوم آخر على عمال  .القطاع
  . الشمال من القطاعإلى تقع أخرى

 اً مصاب66 عدد المصابين نتيجة جمع الحصى بلغ إن سلمية الناطق باسم الخدمات الطبية أبووقال ادهم 
  . منذ مطلع الشهر الجاريأصيبت، منها ست حاالت 2009منذ بداية عام 

  11/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  وسط مقاطعة اإلسالميين" النجاح"تفوز بانتخابات جامعة  "الشبيبة الفتحاوية"كتلة  .39
، "يبة الفتحاويةالشب" رامي الحمد اهللا، فوز كتلة . أعلن رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس د:نابلس

 مقعداً من 57، بواقع 9/11 الثالثاء يومجامعة، التي جرت الالجناح الطالبي لحركة فتح، في انتخابات 
ويستدل من النتائج النهائية أن المبادرة الوطنية حصلت على ست مقاعد، مشكّلة بذلك  . مقعد81أصل 

 على عدد المقاعد نفسه، في حين حصلت ثاني كتلة طالبية بالتساوي مع الجبهة الشعبية، التي حصلت
الجبهة الديمقراطية على خمس مقاعد، وحزب الشعب على ثالث مقاعد، وكفاح الطلبة وجبهة التحرير 

على نسبة الحسم التي " الوحدة"على مقعدين أيضاً، فيما لم تحصل كتله " فدا"العربية على مقعدين، و
  .تؤهلها من الحصول على أي من مقاعد المجلس

  .جاء ذلك في ظل غياب كتلتي حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، اللتين أعلنتا مقاطعتهما لالنتخابات
 شككت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح بنسبة االقتراع التي ُأعلن عنها في انتخابات مجلس من جهتها،

وقال  . نسبة االقتراعالطلبة، متهمة أجهزة أمن السلطة بممارسة عمليات تزوير في االنتخابات لرفع
إنه على الرغم من كّل ما قامت به فتح وأجهزتها األمنية من "قيادي في الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح 

ضغوطات وعمليات تهديد وابتزاز بشعة على طلبة الجامعة وعائالتهم، من أجل المشاركة في 
ن تمديد فترة التصويت ساعة كاملة جاء  في المائة، وأ40االنتخابات؛ فإن نسبة التصويت لم تصل إلى 
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بأوامر عليا من قادة األجهزة األمنية في المدينة، من أجل إعطاء الفرصة إلجراء عمليات لتزوير كبيرة  
  ". في المائة51لرفع النسبة إلى فوق الـ 

ي، أن ما أنتجته  إبراهيم الحساينة، الموجه العام للرابطة اإلسالمية المقربة من الجهاد اإلسالم. أكد مكما
لم يعكس الصورة الحقيقية لما يبحث عنه الطالب الفلسطيني ويبتغيه من وراء هذه " النجاح"انتخابات 

من الطبيعي أن يحسم مجلس الطلبة لفتح منذ اللحظات األولى، وذلك لغياب : "االنتخابات، وأضاف
  .لى حد تعبيره، ع"المنافسين الحقيقيين وهما حركة الجهاد اإلسالمي وحركة حماس

  10/11/2010قدس برس، 
  

   الفلسطينيون ال يثقون باألحزاب والقيادات السياسية:استطالع مركز القدس .40
بين استطالع للرأي العام أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال في الضفة :  محمد يونس–رام اهللا 

 ال يثقون بأي  الفلسطينيين من المواطنين%37 من أكثرن أ أمس هالغربية وقطاع غزة ونشرت نتائج
 من أعلى نسبة تأييد لتنظيم سياسي حظيت بها حركة فتح وهي أعلى تنظيم سياسي، وهي نسبة أوحزب 

 يؤيدون 1.5دون الجبهة الشعبية، وي يؤإنهم %3.3 يؤيدون حركة حماس، وإنهم %13.3وقال . 35%
  .الجهاد اإلسالمي

 من أعلى واإلسالميقون بالزعماء من المعسكرين الوطني كما بين االستطالع أن غالبية الذين ال يث
 الرئيس محمود عباس ما زال يحظى بثقة أكبر من الجمهور بنسبة أنوأظهر .  الذين يثقون بهمأولئك
 الفتحاوي مروان البرغوثي األسير، ثم %9.7، يليه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية 18.9%

  .%5.6ض بنسبة ، ثم رئيس الحكومة سالم فيا6.2%
نها تؤيد إ %62.2كما قالت أكثرية من .  ال تثق بأحد من الزعماءإنها قالت 39.1لكن غالبية من 

 عملية التوسع االستيطاني، في مقابل "إسرائيل"استئناف منظمة التحرير لمفاوضات السالم حال أوقفت 
 إن عليها %9.4ي حين قال  قالت إن على المنظمة استئناف المفاوضات في جميع األحوال، ف20.9%

  .عدم استئناف المفاوضات إطالقاً
 إن الوضع االقتصادي في األرض الفلسطينية سيئ أو سيئ %71.9واعتبرت غالبية من المستطلعين 

 %52.5ورأت أكثرية من .  قالت إن الوضع االقتصادي جيد أو جيد جداً%26.4جداًَ في مقابل أقلية من 
  . يعتقدون أنه سيصبح أحسن%35.8ليصبح أسوأ في مقابل أن الوضع االقتصادي مرشح 

  11/11/2010الحياة، لندن، 
  

   أكتوبر/خالل تشرين األولتقرير فلسطيني يظهر ارتفاع حجم البضائع الواردة إلى غزة  .41
 بتوريدها إلى قطاع غزة بنسبة "إسرائيل" أظهر تقرير فلسطيني ارتفاع حجم البضائع التي تسمح :رام اهللا

وقال التقرير الصادر عن  . أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه/ولاألالل شهر تشرين  خ16%
إن عدد الشاحنات الواردة إلى غزة خالل الشهر المذكور بلغ "  بال تريد-مركز التجارة الفلسطيني"

  . شاحنة، فيما لم يطرأ أي تغيير يذكر على أصناف البضائع3490 شاحنة مقارنة مع 4288
  10/11/2010س برس، قد

  
   أصناف األدوية في غزةعشراتتحذير من نفاد  .42

 148 صنفاً من األدوية األساسية و79حذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من مخاطر نفاد : غزة
وقالت في بيان، أمس، إن هذه األدوية  .صنفاً من المهمات الطبية من مخازن الوزارة في قطاع غزة

اصة بالعمليات الجراحية وجراحة المناظير، والعناية المركزة، وجراحة العظام، خ"والمهمات الطبية 
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إضافة إلى أصناف تستخدم في عمليات التخدير أو للتنفس الصناعي، وورق تخطيط القلب والوالدة، إلى 
  ."جانب خيوط جراحية للوالدة والعيون وبالستر بمختلف المقاسات

وزارة الصحة في رام اهللا بضرورة إرسال  "وطالب مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة منير البرش
  ."مستحقات غزة من األدوية التي تحتجزها

  11/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   ألف درهم لمستشفى الشيخة سالمة بنت بطي في نابلس650بقيمة ثالثة ماليين و تجهيزات .43
ل األحمر، في إمداد مستشفى الشيخة سالمة بنت بطي الخيري، في نابلس شرعت هيئة الهال: أبوظبي

 ألف درهم، وذلك ضمن جهودها 650بفلسطين، بالمعدات، والتجهيزات الطبية بقيمة ثالثة ماليين و
لتحسين الخدمات الصحية على الساحة الفلسطينية، وتتضمن التجهيزات الطبية توفير وحدة غسيل كلى، 

  .ليات بالمستشفى، وأقسام الطوارئ وتأهيل غرف العم
  11/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  2009 مليون دوالر إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في الضفة الغربية خالل 28.8 .44

 أعلن اإلحصاء الفلسطيني مؤشرات البحث والتطوير في الضفة الغربية لعام : عماد سعاده-نابلس 
 عامال يشكلون 2,951د بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير في الضفة الغربية ، ووفقا للنتائج فق2009
تم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي  (2009 عامال بمعادل الوقت التام في العام 1,167

، )فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير% 90العاملين ما نسبته 
  .2008 عامال بمعادل الوقت التام في العام 669 عامال يشكلون 1,542مقارنة مع 

 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام 569 وباحثة يشكلون  باحثا1,550ًوبلغ عدد الباحثين في الضفة الغربية 
 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام في العام 363 باحثا وباحثة يشكلون 992، مقارنة مع 2009في العام 

، 2009 باحثا وباحثة لكل مليون نسمة في العام 232، وقد بلغ عدد الباحثين بمعادل الوقت التام 2008
  .2008 باحثا وباحثة بمعادل الوقت التام لكل مليون نسمة في العام 150مقارنة مع 

  وعدد2008 باحثا في العام 765، مقارنة مع 2009 باحثا في العام 1,259وبلغ عدد الباحثين الذكور 
  .2008 باحثة في العام 227، مقارنة مع 2009 باحثة في العام 291الباحثين اإلناث 

  إنجازات البحث والتطوير
 جائزة محلية ودولية في مجال البحث والتطوير، 21اشارت المؤشرات الى حصول الضفة الغربية على 

الت محلية،  دراسة نشرت في مج485 بحثا ودراسة نشرت في مجالت محكمة، وأنجز 251ونفذ 
من % 66.3شكلت الدراسات واالستشارات .  مؤشر اقتباس26 رقم دولي معياري للكتب، و55وسجل 

، فيما شكلت البحوث التطبيقية %14.2إجمالي أنشطة البحث والتطوير، وشكلت البحوث األساسية 
  .من إجمالي أنشطة البحث والتطوير% 5.9، وشكلت البحوث التجريبية 13.6%

  ى البحث والتطويراإلنفاق عل
 مليون دوالر أمريكي، بما 28.8بلغ إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في الضفة الغربية 

فيما بلغت نسبة اإلنفاق على مشاريع .  دوالر أمريكي لكل باحث بمعادل الوقت التام51,000يعادل 
ى البحث والتطوير، وكانت مشاركة من إجمالي اإلنفاق عل% 34.2البحث والتطوير في القطاع الحكومي 

من إجمالي اإلنفاق على % 17.5المنظمات غير الحكومية في اإلنفاق على البحث والتطوير ما نسبته 
% 48.3وبلغت نسبة مشاركة التعليم العالي في اإلنفاق على البحث والتطوير ما نسبته . البحث والتطوير

  .من إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير
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  11/11/2010، )االراضي المحتلة(س القد
  
  

  "ذاكرة التاريخ "إللكتروني:الزيتونة اوزارة اإلعالم تصدر الكتاب : غزة .45
ذاكرة : " بعنوان إلكترونياً كتابا10/11ً أصدرت وزارة اإلعالم الفلسطينية في غزة، يوم األربعاء :غزة

  .ة الفلسطينية ألحداث متعلقة بالقضي يومياً، والذي يتناول تناوالً"التاريخ
 213وقال مدير دائرة اإلصدارات والنشرات بالوزارة، إسماعيل الثوابتة، أن الكتاب المذكور مكون من 

صفحة، تحمل في طياتها آالف األحداث اليومية الفلسطينية، موضحا أنه تم توثيق ذلك بشكل مرتب في 
سيكون مرجعية تاريخية يستفيد منها بين أن الكتاب  .أحداث متسلسلة على مدار اليوم والشهر والسنة

الكتاب، والصحفيون، واإلعالميون، في تصدير مواقفهم، وإعداد تقاريرهم، ومالحقة أبرز األحداث التي 
جرت على مدار عمر القضية الفلسطينية، وذلك بالعودة إلى األحداث الموثقة والمدرجة في الكتاب، 

 تاريخي مبسط من خالل تسليط الضوء على أهم موضحا أن الكتاب يساعد القارئ في تكوين وعي
  .األحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية

لألنباء، " قدس برس"ونوه إسماعيل الثوابتة بجميع من شارك في إنجاح هذا الكتاب، وخص بالشكر وكالة 
  .حمد الساعاتي، لجهودهم الكبيرة والواضحة في إنجاح هذا اإلصدار، حسب تقديره. ود

  10/11/2010، قدس برس
  

   من برلمانات سابقة 37 و حزبيا17ً ألول مرة ونائباً 78فوز : انتخابات األردن .46
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لالنتخابـات نـايف             :  موفق كمال  -عمان  

با ألول مـرة،     نائ 78 نائبا الذين فازوا يوم أمس، دخل إلى مجلس النواب           120القاضي أن من بين الـ      
 وزراء فـي    8 نائبا في مجالس سابقة، واثنين من األعيان و        37 حزبيا و  17واشتملت قائمة الفائزين على     

  .حكومات سابقة
، مشيرا إلـى     %"53نسبة االقتراع العامة لالنتخابات التي جرت أول من أمس، بلغت           "وقال القاضي إن    

  ".وضوح والنزاهة والشفافيةال"أن األجواء التي تخللت عملية االقتراع سادها 
الحكومـة لـم تتـدخل فـي        "وأكد خالل مؤتمر صحافي، أعلن خالله نتائج االنتخابات الرسـمية، أن            

  ".االنتخابات، وارتكز دورها على تنفيذ القانون وااللتزام به تماما
 الثقـافي   وأعلن القاضي خالل المؤتمر، الذي عقد في المركز اإلعالمي الخاص باالنتخابات في المركز            

الملكي، القائمة النهائية والرسمية ألسماء الفائزين باالنتخابات، وعدد األصوات التي حصلوا عليها بمـا              
  .فيه الكوتا النسائية

وبين أن االنتخابات أفرزت نائبة واحدة فازت بالتنافس، وليس عن طريق الكوتا النسائية وهي مرشـحة                
يضم جميع صفات وحاالت األردنيين،     "ا إلى أن المجلس الجديد      دائرة عمان الثالثة ريم مضر بدران، الفت      

  ".ويمثل إرادتهم من دون تدخل من أحد، انتخبه األردنيون بجميع أطيافهم وفئاتهم ومستوياتهم
مشاركة الجميع في االنتخابات، كان بمثابة رد على الذين شككوا فيها وفقدوا مصداقيتهم، بعـد               "وقال إن   

، في حين كانت توقعات وزارة الداخلية تشير إلى أقل من هذا             %53الية بلغت   أن جرت وحققت نسبة ع    
  ".الرقم

الحكومة تعاملت مع االنتخابـات     "من جانبه، قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة إن           
 حزيـران   6باحترام وصدق شديدين، ووفق أحكام القانون منذ أن صدر قانون االنتخاب الجديـد يـوم                

  ".الماضي، وحتى إجراء االنتخابات يوم أمس وإفراز الناجحين) يونيو(



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1965:         العدد       11/11/2010 الخميس :التاريخ

وأدلى األردنيون أول من أمس ومنذ السابعة صباحا بأصواتهم، واختاروا مجلس النواب السادس عـشر،               
إذ ظهرت بعدها أولى نتائج الفرز التى استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، وحصل فيها المرشح                 

 صوتا ليسجل بذلك نيلـه      15326 دائرة اربد االنتخابية الدائرة الفرعية السابعة على         مجحم الصقور من  
  .أعلى األصوات في هذه االنتخابات

 دوائر فرعية، إضافة    108 دائرة رئيسية تضم     45وجرت عملية االقتراع في الدوائر االنتخابية، وعددها        
فظات االثنتا عشرة ودوائر البادية الـشمالية        المخصصة للمرأة، تنافست عليها المحا     12إلى المقاعد الـ    

 صندوقا فـي  4220 مركز اقتراع، ووزعت 1492والوسطى والجنوبية، بينما خصصت وزارة الداخلية       
  .المحافظات واأللوية

وساد العملية االنتخابية، الهدوء، إذ استطاع الناخبون اإلدالء بأصواتهم بيسر، غير أن بعض المناطق في               
 والمفرق وبعض دوائر العاصمة عمان، شهدت تجاوزات محدودة، جرت السيطرة عليها            محافظتي الكرك 

  .من قبل األجهزة األمنية
 12 مرشحا، بينهم    120امرأة، فاز منهم    ) 134( مرشحا، بينهم    763: وترشح النتخابات المجلس الجديد   

  . امرأة13س امرأة بنظام الكوتا، وامرأة بالتنافس ليصبح عدد السيدات الممثل في المجل
  11/11/2010، الغد، عّمان

  
  بإعطاء الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية"  االنسانحقوقمجلس "مطالبات في  .47

 لبنان تقريره في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة فـي جنيـف              عرض: مالك القعقور  –جنيف  
جية بالوكالة السفير وليم حبيب والبعثـة الدائمـة          الوفد الرسمي األمين العام لوزارة الخار      وترأسأمس،  

  .برئاسة السفيرة نجال عساكر
إلى تسجيل شكوى لدى الدوائر المعنيـة فـي         خالل المؤتمر    سعى المندوب االسرائيلي وليد أبو رهيا،        و

ألقـى كلمـة    و،  »كيان صـهيوني  «األمم المتحدة في جنيف على وصف لبنان في مقدم تقريره لبلده بأنه             
بأنه منظمة ارهابية، ما استدعى من المستشارة في بعثة لبنان رنا مقـدم التـي               » حزب اهللا  «فيها وصف

  . كانت في مقعد لبنان، إلى مقاطعته
منح الالجئين الفلسطينيين مزيـداً     بلبنان   يقوم   وأوصى كثيرون بأن    وفي مجال حقوق االنسان في لبنان،       

  .من الحقوق المدنية واالجتماعية
ب نفسه الذي كان قدم ملخصاً في بداية الجلسة عن التقرير، الرد فـي مـا يعنـي الالجئـين                    وتولى حبي 
لبنان وحده ال يمكنه إيجاد الحلـول المطلوبـة         «: وفي شأن الالجئين الفلسطينيين قال حبيب     . الفلسطينيين

فـي  » اونروا«ام  لتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ليست لديه االمكانات المادية كما أنه لن يقوم مق            
ألسباب كثيرة وبالدور الذي تؤديـه، وأي أمـر سـنقوم بـه تجـاه               » اونروا«نتمسك بـ   . هذه المهمة 

أرجو من كل الدول التي تطرقت الى هذا الموضـوع، أن           «: وأضاف. »الفلسطينيين سيكون من خاللها   
 تقدمون من دعم لها ستجدون      ، وبقدر ما  »اونروا«تراجع امكاناتها في زيادة الدعم الكريم الذي تقدمه لـ          

الحكومة «وأشار الى ما انجز من تشريعات لتحسين أوضاعهم، مؤكداً أن           . »ان اوضاع الالجئين تتحسن   
جادة بفعل ما يمكنها وضمن امكاناتها، إليجاد جو افضل لهم لكن سيبقى أمامنا الهـدف االسـاس وهـو                   

  . »عودتهم إلى ديارهم ألن وجودهم في لبنان طال
لبنان منح بطاقة الجئ أللفي فلـسطيني       «ا اإلطار، قالت العميد في األمن العام جمانة دانيال إن           وفي هذ 

 ملف، على رغم أن معظمهم كان مسجالً كالجئ فـي           1500من فاقدي األوراق الثبوتية، ويدرس اآلن       
  .»دول أخرى

  11/11/2010الحياة، 
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   داعمة ألهالي غزةدولية هيئات يستقبلالحص  .48
في المـشرق العربـي     " فيفا فلسطينيا "ومدير  " شريان الحياة "رئيس سليم الحص امس قائد حملة       استقبل ال 

" لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار عن غـزة       "كيفن اوفنزين يرافقه المسؤول عن العالقات العامة في         
  .نبيل حالق

ان هـذا   "فلسطينيين، وقـال    اثر اللقاء اوضح اوفنزين انه سيشارك في افتتاح مؤتمر لدعم اهالي غزة وال            
 دولة ستشارك فيه بما فيها دول عربية، وسيناقش مشروع          137المؤتمر سيحقق نجاحاً كبيراً، اذ ان نحو        
  ". مليون دوالر اميركي500مساعدات مالية للشعب الفلسطيني قيمتها 

  11/11/2010، النهار، بيروت
  

  خيماتاً لبحث أوضاع الم وفداً فلسطينيتستقبلالحريري بهية  .49
ضـم  " جبهة اليسار الفلـسطيني   "استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون وفداً من          ":النهار "-صيدا  

عـن  " ابـو باسـل   "في منطقة صيدا خالد يونس، و     " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "المسؤول عن   
جـرى خـالل اللقـاء      و". حزب الشعب الفلسطيني  "وعمر النداف عن    " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "

  .عرض للشأن الفلسطيني ولالوضاع في المخيمات
  11/11/2010، النهار، بيروت

  
  تأجيل اجتماع لجنة المبادرة العربية للسالم .50

تقرر تأجيل اجتماع للجنة المبادرة العربية للسالم، والذي كان من المقرر أن يعقـد              : أحمد ربيع -القاهرة
ك وتردد أن المهلة الجديدة لن تتجاوز الشهر، وسـتكون بـضع            عقب انتهاء عطلة عيد األضحى المبار     

  . أسابيع علي أن يعقد االجتماع القادم للجنة إما نهاية نوفمبر أو خالل النصف األول من شهر ديسمبر
واعتبرت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة هذا التأجيل بمثابة تمديد للمهلة العربية، التـي كانـت قـد                 

  . أكتوبر الماضي8ن قبل لمدة شهر خالل اجتماعها في سرت حددتها اللجنة م
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوي أنه ال يوجد شئ في األفق عن عقد هذه اللجنة، فيمـا                  
رجحت بدورها أال يتم عقدها في الموعد الذي كانت الجامعة العربية قد أعلنت عنه، وهـو بعـد عيـد                    

جاه العربي اآلن هو منح فرصة أخري لكافة األطراف للوقوف علـي مـدي              الفتة إلى أن االت   . األضحى
نجاح الجهود المبذولة إلنقاذ العملية السياسية ومفاوضاتها المتعثرة بسبب سياسات إسرائيلي االستيطانية،            

  .والتعنت الذي تمارسه حكومة نتنياهو
  11/11/2010، الشرق، الدوحة

  
  "سطول الحريةأ" التعويضات عن هجومها على  ستعتذر وستدفع"سرائيلإ": ردوغان أ .51

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس ان تركيا لن تعيد عالقاتهـا              :  ا ف ب   -باريس  
مع اسرائيل الى ما كانت عليه في السابق ، ما لم تقدم الدولة العبرية اعتذارا على الهجوم الوحشي على                   

 24"فـرانس   "واكد اردوغان بالتركية لتلفزيون     . عدات لقطاع غزة  السفينة التركية التي كانت تحمل مسا     
. واسرائيل سـتدفع التعويـضات    . اسرائيل ستعتذر "طبقا لترجمة التلفزيون الذي يبث برامجه من باريس         

  ".وبعد ذلك يمكن ان نبدأ التفاوض
اليا بيننا ، ويجـب     اقول بصراحة ان اسرائيل هي المسؤولة عن حالة العالقات الثنائية ح          "وقال اردوغان   

كيف يمكن ان نسامح هجوما من الجو ومن البحر ضد سفينة           "وتابع اردوغان   ". اال يفسر االمر بغير ذلك    
". تبحر رافعة العلم التركي وتحمل مسافرين من كافة انحاء العالم كانوا يرغبون في مساعدة أناس اخرين               

". وال يوجد تفسير اخر لـذلك     . لمياه الدولية اعتبر انه من الوحشي التصرف بهذه الطريقة في ا        "واضاف  
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ولـذلك ال   . وهم هاجموا هؤالء الناس العزل من الجو ومن البحر        . هل عثروا على اية اسلحة؟ ال     "وتابع  
  ".يوجد اي مبرر مطلقا لمثل هذا التصرف

  11/11/2010، الدستور، عّمان
  

   مرومانيا تستطيع ان تلعب دوراً مساعداً في عملية السال: االسد .52
قال الرئيس بشار األسد بعد محادثاته مع نظيره الروماني ترايان باسيسكو           :  ابراهيم حميدي  -بوخارست  

، فيما اكد الـرئيس     »تستطيع ان تلعب دوراً مساعداً في عملية السالم       «في بورخارست امس ان رومانيا      
  .رق األوسطفي تعزيز االمن واالستقرار في منطقة الش» العب أساسي«الروماني ان سورية 

وكان االسد وباسيسكو أجريا أمس محادثات بعد وصول الرئيس السوري وعقيلته الـسيدة أسـماء الـى                 
بوخارست في زيارة رسمية، تضمنت جلسة محادثات ثنائية وأخرى موسـعة جـرت بحـضور الوفـد                 

مهوريـة  المرافق وضم وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية واالعالميـة فـي رئاسـة الج              
ووقع الوزراء المعنيون اتفاقـات للتعـاون فـي         . الدكتورة بثينة شعبان ووزيرة االقتصاد لمياء عاصي      

مجاالت العدل والبيئة والنقل والثقافة، قبل لقائه رئيس الوزراء الروماني اميل بوك وكبار المسؤولين في               
  .رومانيا

عالقات «ان لرومانيا   " ،)سانا(» سورية لالنباء الوكالة ال «قال الرئيس الروماني في حديث الى       ومن جهته   
جيدة جداً مع كل األطراف المعنية في عملية السالم، وكنا على الدوام من بين أقوى المؤيـدين للحـوار                   

األولويـة  «: واضـاف . والمفاوضات كطريقة وحيدة لتحقيق سالم دائم بين إسرائيل وجيرانها العـرب          
تحاد األوروبي والواليات المتحدة هي توفير مناخ موثوق يدفع باتجاه          الرئيسية التي تركز عليها جهود اال     

  .استئناف المفاوضات الجارية وإنجاحها
  11/11/2010، الحياة، لندن

  
   تنسيق كامل بين مصر وأمريكا حول مباحثات السالم : أحمد نظيف  .53

العالقات بين مـصر    أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري عمق         أكد الدكتور   : عصام عبدالكريم 
والواليات المتحدة األمريكية واتفاق الجانبين علي أهمية هذه العالقات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الـسالم               

  . ومواجهة اإلرهاب وجهود الجانبين في التعامل مع الموقف في مباحثات السالم بين فلسطين وإسـرائيل              
 وردا علي أسـئلة      , دراسات الشرق األدني أمس   جاء ذلك خالل لقاء الدكتور نظيف بوفد معهد واشنطن ل         

الوفد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الجانب العربي قدم خطوة كبيرة علي طريق السالم هـي المبـادرة                  
   . العربية لكنه لم يجد لها صدي مناسبا من الجانب اإلسرائيلي

 المنطقة يحتاج إلي قـرارات        إلي أن السالم وتحقيق االستقرار في       )خالل اللقاء (وأشار الدكتور نظيف    
جريئة يفتقدها الجانب اإلسرائيلي مدلال علي بعض القيادات اإلسرائيلية التي سارت في طريـق الـسالم                

   . مثل إسحق رابين الذي كان له دور ملحوظ في العملية السلمية
وفـد   وأضاف أن الحاضرين مـن ال       , صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء        

ركزوا خالل مناقشتهم علي التعرف علي عملية اإلصالح االقتصادي وتحقيق التنمية في الريف والتعرف              
   .  األمريكية-علي مستقبل العالقات المصرية 

  11/11/2010، األهرام، القاهرة
  

   مليون دوالر150وتمنح السلطة .. كلينتون تشيد بجهود فياض .54
ة الخارجية األميركية هيالري كلينتـون اليـوم رئـيس الـوزراء            تلتقي وزير :  مينا العريبي  - واشنطن

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط أجواء إحباط أميركي معلن من القـرار اإلسـرائيلي ببنـاء وحـدات                 
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وحرصت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما على إرسـال  . استيطانية جديدة فوق األراضي الفلسطينية 
بإقامة دولة فلسطينية عشية اللقاء، باإلعالن عن تزويـد الـسلطة الفلـسطينية             رسالة واضحة بالتزامها    

  . مليون دوالر لدعم ميزانيتها150بـ
علينا أن نعمـل    «: وقالت كلينتون بمناسبة تسليم السلطة الفلسطينية الدعم المالي المباشر لميزانيتها أمس          

نيين واإلسرائيليين، ومسار دعم الـسلطة      ، أي مسار المفاوضات بين الفلسطي     »لدعم مسارين في آن واحد    
وأضافت كلينتون في تصريحات أمـام صـحافيين فـي مقـر وزارة             . لالستعداد إلقامة دولة فلسطينية   

علينـا أن  «: الخارجية األميركية وبمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عبر دائرة تلفزيونيـة      
وحرصت كلينتون على الربط    . » في اتجاه دولة فلسطينية    نعمل مع السلطة الفلسطينية لدعم الجهود للعمل      

ـ    مليون دوالر للسلطة الفلسطينية والعملية السياسية، قائلة إن مـنح األمـوال مباشـرة               150بين منح ال
وأشادت بجهود فياض وحكومتـه،     . »يشدد على أنها شريك ذو مصداقية في السالم       «للميزانية الفلسطينية   

وأشـارت إلـى    . »ية عكس تاريخ الفساد، وتنتج نتائج تحسن حياة الفلـسطينيين         السلطة الفلسطين «: قائلة
تحسن األوضاع األمنية في الضفة الغربية وتمكين قوات الشرطة، باإلضافة إلى تحسن الحياة المعيشية،               

  .على الرغم من إقرارها بتحديات عدة أمام الفلسطينيين؛ على رأسها البطالة
الواليات المتحدة ُأحبطت بعمق لمعرفة الخطط المتقدمة للوحدات        «:  بالقول واستهلت كلينتون تصريحاتها  

تعمـل  «وأضافت أن هـذه خطـوة       . ، في إشارة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية       »السكنية الجديدة 
نحن نعمل كل يوم، بل     «: استئناف المفاوضات المباشرة والتوصل إلى حل للنزاع، مؤكدة       » عكس جهود 

  .»الظروف المناسبة الستئناف المحادثاتكل ساعة لخلق 
سأتحدث مع رئيس الوزراء حول الطريق إلى       «: وردا على سؤال حول لقائها مع نتنياهو، قالت كلينتون        

عبـاس  ) الفلسطيني محمـود  (ما زلت مقتنعة بأن رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس         «: وأضافت. »األمام
  .»ملتزمين بمساعدتهما على ذلكسنبقى «: ، موضحة»يريدان تحقيق حل الدولتين

: وعلى الرغم من إقرارها بوجود عقبات وصعوبات كثيرة أمام التوصل إلى سالم شامل، فإنهـا قالـت                
  .للجهود الحالية» نتيجة إيجابية، ممكنة، بل ضرورية«

ـ  «وعلى الرغم من تأكيد كلينتون دعمها إلقامة الدولة الفلسطينية، فإنها شددت على أن               ي المفاوضات ه
الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق إلقامة دولة فلسطينية تعـيش مـع                  

وكان هذا رد غير مباشر على األصوات المطالبة بإعالن دولة فلسطينية بشكل أحـادي              . »إسرائيل بأمان 
وحذرت . إلى حل نهائي  إذا واصلت إسرائيل بناء المستوطنات ولم تتجه للمفاوضات بنية صادقة للتوصل            

الشعب الفلسطيني له أصدقاء يفضلون دعمه من خالل الكلمات بدال من األعمال، ولكن             «كلينتون من أن    
  .، من دون أن توضح من هم هؤالء األصدقاء»ذلك ال يجلب نتيجة

11/11/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   قد تمدد تجميد االستيطان"إسرائيل": كيري .55
، بعـد لقـاءات مـع       2010-11-10لسناتور األميركي جون كيري، مساء األربعـاء        أعلن ا : الفرنسية

مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين أن سلطات االحتالل قد تمدد تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية              
  .والقدس المحتلة

صـحفي  وقال كيري وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ األمريكي، خـالل مـؤتمر                
ال .. من الممكن أن يكون هناك تمديد لمذكرة تجميـد االسـتيطان          : "مع صحافيين ) إسرائيل(مصور من   

  ".اعتقد أن الباب قد أغلق
الرئيس شمعون بيرس ووزيرة الخارجية السابقة وزعيمة المعارضة تسيبي         ) إسرائيل(والتقى كيري في    

  .ليفني ولكن ليس مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
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أوضح كيري الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي أنه حث رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس                و
  .ورئيس الوزراء سالم فياض اللذين التقاهما أيضاً، على استئناف مفاوضات التسوية

أجرينا محادثات مطولة حول طريقة العودة إلى طاولة المفاوضات وكذلك شـجعتهما علـى              : " وأضاف
  ".العودة

  11/11/2010طين اون الين،فلس
  

   "إسرائيل"ضاف إلى مخازن الطوارئ في ي مليون دوالر 400عتاد عسكري أمريكي بقيمة  .56
األمنية أن اإلدارة األمريكية ستقوم في السنتين القريبتين بنقل عتاد عسكري بقيمـة             " ديفينس نيوز "كتبت  
اد، من جملة ما يشتمل عليـه، علـى         ويشتمل العت .  مليون دوالر إلى مخازن الطوارئ في إسرائيل       400

  . كما أنه بإمكان الجيش اإلسرائيلي استخدام هذه األسلحة في ساعات الطوارئ". القنابل الذكية"
وكان الكونغرس قد صادق الشهر الماضي على زيادة حجم العتاد العسكري المخزن في إسرائيل لحاالت               

  . 2012لعام  مليار دوالر حتى ا1.2 مليون إلى 800الطوارئ من 
 Reserves( وتأتي عملية نقل العتاد هذه في إطار بنـد خـاص فـي قـانون المـساعدة الخارجيـة       

Stockpiles for Allies War (  الذي يسمح للواليات المتحدة بتخزين عتاد عسكري على أراضي دول
أنحاء العـالم، أو    حليفة، والذي يمكن استخدامه بشكل مزدوج، سواء من قبل القوات األمريكية في كافة              

  . من قبل جيش الدولة الحليفة في ساعات الطوارئ
وعلم أن تركيبة العتاد قد تقررت في حوار بين الجيش اإلسرائيلي وبين قيادة جيش الواليات المتحدة في                 

، كما نوقشت في المحادثات التي جرت األسبوع الماضي خالل زيارة رئيس مـا               )EUCOM(أوروبا  
وتـضمن  . في الجيش اإلسرائيلي، دان بيطون، إلـى البنتـاغون        " ولوجيا واللوجيستيكا شعبة التكن "يسمى  

  . االتفاق الشروط التي يمكن بموجبها للجيش اإلسرائيلي استخدام هذا العتاد
وتشير التقديرات إلى أن قسما كبيرا من العتاد العسكري الذي سيتم تخزينه في إسرائيل يـشتمل علـى                  

  . لجوأسلحة دقيقة تطلق من ا
 2008في هذا السياق أنه خالل الحرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة نهاية العـام               " هآرتس"وكتبت  
من الصواريخ والقنابل التي أطلقت من الجو من قبل سالح المدفعيـة التـابع              % 80 فإن   2009ومطلع  

  ". سالحا دقيقا"للجيش اإلسرائيلي كان 
شروط بمصادقة اإلدارة األمريكية، وقد تم استخدام هذه األسـلحة          وأضافت أن استخدام العتاد األمريكي م     

  . 2006يوليو / خالل الحرب العدوانية على لبنان في تموز
وأشارت أيضا إلى أن تخزين العتاد العسكري في إسرائيل يسمح لها بتوفير الوقت وتقليص تكاليف إقامة                

  . سرائيل خالل الحربفي حال سعت الواليات المتحدة إلى مساعدة إ" قطار جوي"
تقديرات إسرائيلية مفادها أن هذه الخطوة تأتي للتأكيـد علـى أن اإلدارة األمريكيـة               " هآرتس"كما نقلت   

تأمل الواليات المتحدة أن تمنع إسرائيل من شن هجـوم        "تواصل ضمان أمن إسرائيل، وأنه بهذه الطريقة        
ائيل بأنه بإمكانها المخاطرة األمنية في إطار عملية        مفاجئ على المنشآت النووية اإليرانية، والتلميح إلسر      

  ". السالم مع السلطة الفلسطينية
في إسرائيل أن   " ديفينس نيوز "وإضافة إلى زيادة حجم العتاد العسكري الذي سيتم تخزينه، كتبت مراسلة            

ار أنواع األسلحة   االتفاق بين إسرائيل والواليات المتحدة يسمح للجيش اإلسرائيلي بأخذ دور كبير في اختي            
  . والذخيرة التي سيتم تخزينها، وحرية أكبر للجيش في استخدامها في ساعات الضرورة

ـ           في مخازن خاصة تقع    " وحدة مخازن الطوارئ  "وعلم أنه يتم تخزين هذه األسلحة في قواعد ما يسمى ب
يتوقع أن يتم   " نباطيم"في  كما علم أن مطار اللد وقاعدة سالح الجو اإلسرائيلي          . تحت المراقبة األمريكية  

  . استخدامهما كمراكز الستيعاب العتاد األمريكي في حاالت الطوارئ
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وتأتي زيادة كمية العتاد العسكري المخزنة في إسرائيل في إطار تعزيز العالقات األمنية بـين إسـرائيل                 
، كمـا صـادقت     والواليات المتحدة، خاصة في السنة األخيرة، حيث تم رفع عدد المناورات المـشتركة            

القبـة  "الواليات المتحدة مؤخرا على ميزانية خاصة تصل إلى نصف مليار دوالر لتمويل شراء بطارية               
  ". 35أف " طائرة قتالية من طراز 20، وتم التوقيع على اتفاق لتزويد الجيش اإلسرائيلي بـ"الحديدية

11/11/2010، 48موقع عرب  
  

   عدد من المقاتالت  والهند اشترت أكبر"إسرائيل"اإلمارات و .57
ذكر المعهد الدولي ألبحاث السالم، في تقرير نشره في استوكهولم أمس، أن دولـة اإلمـارات                : أ ف ب  

 أبرز الدول التي اشترت طائرات مقاتلة، مسجلة        2009ـ2005وإسرائيل والهند كانت للفترة الممتدة بين       
  . حوالى ثلث العدد اإلجمالي لعمليات الشراء هذه

 108 مقاتلـة واإلمـارات      115قرير انه خالل السنوات الخمس الماضية، اشـترت الهنـد           وأوضح الت 
  . 82وإسرائيل 

11/11/2010، الجمل بما حمل  
  

   تخفيف حصارها "سرائيلإ"عالن إاالوضاع بغزة لم تتغير منذ : جون جنج .58
على حيـاة   " سأي تغير ملمو  "إنه لم يحدث    "اكد مدير عمليات االونروا في قطاع غزة جون جنج          : غزة

  ".عن تخفيف حصارها االقتصادي على المناطق الفلسطينية" إسرائيل"الناس في غزة منذ إعالن 
لـيس ثمـة أي تغيـر       " واتهم جنج اإلسرائيليين بتجاهل مطالب المجتمع الدولي برفع الحصار مـضيفا            

ساعدات، وغياب أي   ملموس بالنسبة للناس على األرض هنا في ما يتعلق بأوضاعهم، واالعتماد على الم            
  ".وال اقتصاد. تعاف أو إعادة بناء

  ".أن التخفيف كما وصف، لم يكن سوى تخفيف سياسي للضغط على إسرائيل ومصر" وأوضح 
11/11/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
  اتخذوا خطوة مهمة بانتخابهم محمود عباسالفلسطينيون  :بـوش .59

إن » لحظـات القـرار   «السابق جورج بوش في كتابـه       الرئيس األميركي   ذكر  :  خالد داود  - نيويورك
. اتخذوا خطوة مهمة بانتخابهم رئيس وزراء لتمثيلهم في القمة وهو محمود عباس           «الفلسطينيين كانوا قد    

وكان غير واثق من نفسه بعـض الـشيء،   . وكان عباس رجال ودودا وبدا أنه يريد بالفعل تحقيق السالم  
وهو قال إنـه علـى      . ه وأيضا ألنه كان يحاول الخروج من ظل عرفات        جزئيا ألنه لم يكن قد تم انتخاب      

ولكن قبل أن يتمكن من ترجمة أقواله إلى افعال، فإنه بحاجة إلـى المـال               . استعداد لمواجهة اإلرهابيين  
. وبعد االجتماعات الرسمية، دعوت شارون وعباس إلى المشي سويا        . وقوات أمنية يمكن االعتماد عليها    

وأوضح شارون أنه تخلى عن فكرة إسرائيل الكبرى،        . أمامنا فرصة تاريخية لتحقيق السالم    وقلت لهم إن    
كما أعلن عباس عن ضرورة انتهاء االنتفاضة واللجوء للوسائل السلمية النهاء           . وكان هذا اختراقا ضخما   

  . »طالطريق كان ما يزال طويال، ولكنها كانت لحظة تبعث على األمل في الشرق األوس. االحتالل
 والتي  2006كما دافع بوش عن قراره السماح بالمضي قدما في االنتخابات الفلسطينية في كانون الثاني               

من غير الممكن أن تكون أميركـا       «وقال  . ، على الرغم من التحذيرات اإلسرائيلية     »حماس«انتهت بفوز   
الـبعض فـسر فـوز       «وأضاف أن . »في موقع دعم االنتخابات فقط عندما ترضى عن النتيجة المتوقعة         

فحماس خاضـت االنتخابـات     . حماس على أنه نكسة لجهود السالم، ولكنني لم أكن متأكد تماما من ذلك            
  . »على خلفية إنشاء حكومة نظيفة وتقديم خدمات عامة فعالة، وليس الحرب ضد اسرائيل
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ـ             ف أنهمـا تمكنـا     وتناول كذلك عالقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أولمرت مع عباس، وكي
ولكنـه  . سريعا من إقامة عالقة عمل والتوصل التفاقات بشأن ازالة نقاط تفتيش وإطالق سراح سـجناء              
بإلقـاء  «اتهم سوريا وإيران بدعم حماس للقيام بانقالبها في غزة وأشار إلى واقعة قيام مسلحيها الملثمين                

معتدلين من الجنـاح الـسياسي لحركـة        قادة حركة فتح من فوق أسطح المباني، واستهدفوا األعضاء ال         
إن سـوريا   . هذا انقالب ضد الديموقراطية نفسها    «: ونقل بوش عن عباس قوله له عبر الهاتف       . »حماس

  . »وإيران تحاوالن إشعال الشرق األوسط
دعـم  «وتناول بوش بعد ذلك سياسته القائمة على تحسين أحوال الضفة الغربية تحت قيادة عباس مقابل                

كنا نريد أن يرى سكان غزة التنـاقض الكبيـر بـين ظـروف              . بحري اإلسرائيلي على غزة   الحصار ال 
وكنت واثقا أنهم مع الوقت،     . معيشتهم تحت قيادة حماس وتلك القائمة تحت قيادة قائد ديموقراطي، عباس          

  . »سيطالبون بالتغيير
11/11/2010، السفير، بيروت  

  
  تنجازه إال من خالل المفاوضاالسالم الدائم ال يمكن إ: الرئيس الروماني .60

 الـرئيس الـسوري بـشار        خالل لقائه   الروماني ترايان باسيسكو    الرئيس قال:  زياد حيدر  - بوخارست
قمنا بالجولة األولى من المحادثات مع األسد، وتطرقنا إلى العالقات الثنائية بـين البلـدين               «األسد، أمس   

تعاون الثنائي، وبشكل عام تحدثنا عن آفاق العالقـات         والوضع في الشرق األوسط، واآلفاق المستقبلية لل      
  . »بين سوريا واالتحاد األوروبي

ال بديل عن الـسالم فـي المنطقـة،    «السورية، إنه » الوطن«وكان باسيسكو قال، في حوار مع صحيفة   
ولـة  بالده تؤيد حل إقامـة د     «، مشددا على أن     »والسالم الدائم ال يمكن إنجازه إال من خالل المفاوضات        

ودافع عن الدور األوروبي في عملية السالم، مشيرا    . »فلسطينية تعيش في سالم وأمن إلى جانب إسرائيل       
  . »دور المانح المالي الذي تؤديه أوروبا اتجاه الفلسطينيين«إلى 

11/11/2010، السفير، بيروت  
  

  هـل يأتـي التغيير من الغـرب؟ : المواقف الشعبية األوروبية تجـاه فلسطين .61
الدكتورة نهلة الشهال، فـي  » الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني   «تقول منسقة   : حنان عيسى 
الجو العام في أوروبا بات حساساً تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ال يعني انـه              « ، إن   »السفير«مقابلة مع   

وانهيار العملية السياسية التـي تـم       ولكن ما ارتكبته إسرائيل في السنوات العشر الماضية،         . مؤيد ومنظم 
التسويق لها في أوروبا، أوجدت إحساسا أوروبيا بأن إسرائيل كيان عدواني تجاه الفلسطينيين، وهو مـا                
نستطيع تلمسه من خالل العديد من المقاالت، وخصوصاً في فترات العدوان، حتى أن الوضـع تجـاوز                 

  . »الفلسطينيينحدود المعقول بالنسبة ألولئك الذين ال يؤيدون 
ألننا في حال صراع، ال نتوقع عندما نقوم بعمل أن نقطـف ثمـاره سـريعاً، أو أن                  «وتضيف الشهال   

البرلمان األوروبي أو المفوضية األوروبية سوف تستجيب بسرعة لمطالبنا، فنحن نعتبر أنفسنا جزء من              
ارية والتخطيط وطول النفس حتـى      الصراع المفتوح مع إسرائيل، وبالتالي فإن المواجهة تتعلق باالستمر        

  . »نصل الى النتائج المرجوة
11/11/2010، السفير، بيروت  

  
  المياه ستفّجر الحرب المقبلة في الشرق األوسط .62

 مع الزيادة المطـردة لعـدد الـسكان، واالضـمحالل           : ترجمة وإعداد محمد أمين    -إد بالنش   : الكاتب
ناخية، وسوء استغالل هذه الثروة في بلدان منطقة الـشرق          المتسارع في موارد المياه نتيجة للتغيرات الم      



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1965:         العدد       11/11/2010 الخميس :التاريخ

األوسط التي تعج أصال بالنزاعات ألسباب قومية أو دينية أو سياسية أو أيديولوجية، فإن من المتوقع أن                 
  .تفجر المياه حروبا جديدة خالل العقود المقبلة

عظم مـصادر الميـاه علـى    السيطرة على م» إسرائيل«ففي الشق اآلسيوي من الشرق األوسط، تفرض  
وتؤثر مشاريع السدود التي تقيمها تركيا على مـا تحـصل           . حساب الفلسطينيين ولبنان وسوريا واألردن    

  .عليه سوريا والعراق من مياه نهري دجلة والفرات
أمـا فـي الـشق      . ويتوقع أن يعاني سكان هذه الدول كثيرا من نقص المياه على مدى السنوات المقبلـة              

مـصر  (إن توقيع دول منبع حوض النيل اتفاقا جديدا لتقاسم المياه بمعزل عن دول المـصب                األفريقي، ف 
، ينذر ببدء مرحلة جديدة من النزاعات بين مصر والسودان من جهة، وكل مـن بورونـدي                 )والسودان

  .وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، من جهة أخرى
والفلسطينيين حول مصادر المياه اآلخذة بالنضوب في الضفة الغربية، إلـى           » إسرائيل«لخالف بين   أدى ا 

إعاقة جهود االتحاد األوروبي أثناء المؤتمر الوزاري لدول حوض البحر المتوسط حول المياه الذي عقد               
تيجية إلدارة المياه في  في مدينة برشلونة االسبانية في الثالث عشر من أبريل الماضي، للتوصل إلى استرا            
ـ   مليون نسمة مـع  290منطقة حوض البحر المتوسط، حيث يواجه سكان المنطقة الذين سيناهز عددهم 

وفي ذلك اليوم تحديدا، رفضت مصر بشكل قاطع، التوقيع على اتفاقية لتقاسـم ميـاه               . 2025حلول عام   
  .نهر النيل مع تسع دول أفريقية

لقوات اإلسرائيلية النار وأردت فتى فلسطينيا وأصابت آخر بجـروح          وفي شهر مارس الماضي، أطلقت ا     
خطرة أثناء صدام بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين اليهود حول بئر مياه بالقرب من مدينة نـابلس                

هذه الحادثة تعكس التوتر المتصاعد في المناطق الفلسطينية المتقطعة األوصال بـسبب            . بالضفة الغربية 
اصل، والعمليات الواسعة لمصادرة األراضي التي مـن المفتـرض أن تقـوم عليهـا الدولـة       الجدار الف 

  .الفلسطينية المستقبلية
بسرقة مياههم، في الوقت الذي يعلن فيه أكثر مـن أربـع مئـة ألـف                » إسرائيل«الفلسطينيون يتهمون   

  .ق سالممستوطن، االستنفار خشية إجبارهم على إخالء الضفة الغربية كجزء من أي اتفا
ويخشى كثيرون من أن سفك الدماء الذي وقع في نابلس يمثل نذير شؤم لمعركة مستقبلية سيشعلها نقص                 
المياه، وتتجاوز حدود األزمة، ويفاقمها الجفاف والطلب اإلسرائيلي المتنامي وضعف التخطـيط وسـوء              

  .التخزين في الجانب العربي
  نضوب مصادر المياه

فقـد  . سط، تشكل األنهار والطبقات الصخرية المائية مصدرا رئيسيا للنزاع        في جميع أرجاء الشرق األو    
أدى برنامج بناء السدود التركي الطموح إلى تقليص إمدادات مياه نهري دجلة والفـرات إلـى سـوريا                  

بؤرة نزاع بين مصر والـسودان      )  كيلو مترا  6560(ويشكل النيل الذي يعد أطول أنهار العالم        . والعراق
هي اثيوبيا واريتريا واوغندا وتنزانيا وكينيـا والكونغـو الديموقراطيـة           (ماني دول أفريقية    من جهة وث  
  .بسرقة مياههم» إسرائيل«ويتهم الفلسطينيون واللبنانيون، . من جهة أخرى) وبوروندي

» أرض الـشرق األوسـط    «وقد حـذرت منظمـة      . أما نهر األردن فقد تحول إلى مجرد جدول صغير        
، في تقرير أصدرته في شهر مايو الماضي، من أن عددا كبيرا من روافد نهر األردن قد                 المختصة بالبيئة 

 في المئة   98وسوريا واألردن قد حولت مجرى      » إسرائيل«وكانت كل من    . تجف مع حلول العام المقبل    
 20-39من مياه النهر وروافده على مدى السنوات الماضية، ولم يتبق من مياه النهر سوى النزر اليسير                 

  . مليار متر مكعب كانت طاقته في الثالثينات من القرن الماضي1.3متر مكعب مقارنة بـ
ويورد هادي العربي، وهو تونسي الجنسية، ويتولى منصب مدير إدارة الشرق األوسط في البنك الدولي،               

يـاه فـي   ، بشأن معالجة مشكلة نـدرة الم 2009التي تتخذ من بيروت مقراً لها، في تقرير أعده في عام           
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إنها أشبه بالمعجزة أن يتفادى الشرق األوسط المبتلى بالنزاعات، نـشوب    
  .حروب كبرى بسبب المياه، على الرغم من أنها مسألة حياة أو موت اقتصادياً لشعوب المنطقة

جهة، أصبحت المياه بشكل    ولكن بالنسبة للكثير من هذه الدول، التي تسير بالفعل على شفا الموا           : ويضيف
  .متزايد عامالً للتوتر، وقضية أمن وطني وسياسة خارجية واستقرار محلي

ففـي  . ووفقاً للبنك الدولي، فإن اإلسرائيليين يستهلكون أربعة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون من المياه            
التحتيـة للفلـسطينيين،    بتجاهل تنميـة البنـى      » إسرائيل«أكتوبر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية       

نفت هـذه   » إسرائيل«وحرمان أكثر من مئتي ألف فلسطيني في الضفة الغربية، من المياه الجارية، لكن              
  .االتهامات

  خطوة أحادية
نصف ما تستهلكه من المياه، من جيرانهم الفلسطينيين، ومن هضبة الجوالن، حـسب             » إسرائيل«وتأخذ  

في حاجة إلـى    » إسرائيل«مصدرين آخذان في النضوب، واآلن، فإن       علماً بأن هذين ال   . معظم التقديرات 
وربما كان نهر الليطاني في جنوب لبنان، الذي ال يبعد سوى ثالثة كيلومترات عن حدود               . مصادر جديدة 
  .الدولة العبرية

، كانت أعين القادة الصهاينة مسلطة على نهـر الليطـاني،           1948عام  » إسرائيل«وحتى قبل قيام دولة     
انوا يرغبون في توسيع حدود دولتهم المستقبلية إلى لبنان، أي السيطرة على ما يقرب من ثلث مساحة                 وك

  .لبنان
. لقد اعتبروا أن نهر الليطاني وروافد نهر األردن في سوريا، حيوية للتقدم االقتصادي للدولـة العبريـة                

» إسرائيل«األراضي التي احتلتها    ولذلك، فربما لم يكن من قبيل المصادفة أن تشكّل هذه المناطق معظم             
، وكانت السيطرة على منطقة الليطاني، من دوافع الغزو اإلسرائيلي للبنان عـامي             1967في حرب عام    

انسحبت، في خطوة أحادية، من جنوب لبنان في الثالث والعشرين مـن            » إسرائيل«، لكن   1982 و 1978
ن حولت معظم مياه نهر الليطاني عبر خطـوط          عاماً من االحتالل، وبعد أ     22، منهية بذلك    2000مايو  

  .أنابيب إلى شبكة المياه اإلسرائيلية
والمفارقة أنه في الوقت الذي يخوض فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون صراعاً مريراً على مصادر الميـاه            

مناسـب  المستهلكة، يهدر اللبنانيون مياههم بسبب سوء اإلدارة، والفشل في الحفاظ على أو بنـاء نظـام      
  .لالمداد

. ويعد لبنان، هذا البلد الصغير، غنياً نسبياً بمصادر المياه، حيث يمتلك الكثير من مصادر المياه المتجددة               
فمثال، يقول فادي قمير، المسؤول في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، إننا نستهلك نصف هذه كمية مياهنـا                

  . فيتم التخلص منه في البحر المتوسطأما الباقي،. للشرب والري واألغراض الصناعية
وأضاف، أنه ما لم يتم التحرك عاجالً، وال تبدو في األفق مالمح لمثل هذا التحرك، فإن لبنان قد تجـف                    

» إسـرائيل «ومع اضمحالل مصادر المياه، تتصاعد التوترات بين        . منابع مياهه فعالً خالل سنوات قليلة     
  .نهاوجيرانها، وبين دول عربية كمصر وجيرا

  اتفاق متكافئ
هي الدولة األكثر تقدماً في المنطقة، من الناحية التكنولوجية، ولديها مشاريع إعادة تـدوير              » إسرائيل»فـ

 من الميـاه   70كبرى، وتخطط لبناء محطات تحلية للمياه، ووفقاً لألرقام الرسمية، فإن أكثر من في المئة               
بروفيسور الجغرافيا بالجامعة العبرية، ديفيد نيومان، أن       المعاد تدويرها يعاد استخدامها، ومع ذلك، يرى        

وجيرانهـا، علـى    » إسرائيل«هناك الكثير من الحاالت التي كانت فيها المياه مصدراً إضافياً للتوتر بين             
  .مدى الخمسين عاماً الماضية

ـ              دى صـعوبة   إن مراجعة مثل هذه الحاالت تظهر األهمية االستراتيجية لمصادر المياه في المنطقة، وم
  .التوصل إلى أي اتفاق لتقاسم متكافئ للمياه
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 خطة لتحويل مياه نهر األردن في الشمال إلـى   1953لقد كان الجنرال موشيه دايان هو الذي اقترح عام          
، على الرغم من أن مياه النهر دولية، وفقاً للقانون الدولي، وكان هدف             »إسرائيل«صحراء النقب جنوب    
  .، والسيطرة على منابع المياه شماالًدايان إبعاد السوريين

وفي هذه األثنـاء مارسـت ادارة الـرئيس         . وقد استمر العمل في مشروع تحويل مياه النهر لعدة أشهر         
وحين لم تستجب، أوقف عنها     . كي توقف المشروع  » إسرائيل«األميركي دوايت أيزنهاور ضغوطا على      
  .مشروع التحويل» إسرائيل«المساعدات ولم تستأنف اال بعد أن اوقفت 

 مليون متر مكعب من المياه، أي حوالي فـي  700 وحولت 1956أحيت المشروع عام » إسرائيل«ولكن  
وكان لذلك تأثير مباشر في زعزعة استقرار المملكة األردنية الهاشمية الفقيـرة            .  من مياه النهر   60المئة  

  .بالموارد، التي يعتمد اقتصادها على الزراعة بشكل أساسي
المشروع الـوطني   «توشك على االنتهاء مما عرف بــ       » إسرائيل«، وبينما كانت    1964ي سبتمبر   وف

عقدت قمة عربية في مدينة االسكندرية وصادقت على خطة لتخريب المـشروع مـن دون               » لنقل المياه 
  .القيام بعمل عسكري، بل بتبني خطة سورية لتحويل مياه النهر من المنبع

. »إسـرائيل « بانياس، الذي ينبع من سوريا والحاصباني من لبنـان ودان مـن              ويتألف النهر من روافد   
  .وتسهم بانياس والحاصباني بنصف مياه نهر األردن

  معركة شرسة
وأدرك رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق ليفي أشكول الذي كان يترأس شركة ميكوروت للمياه أنـه ال                

  .على مصادر المياه هذه» إسرائيل«يمكن تحقيق المشروع الصهيوني، ما لم تسيطر 
فـي الـشمال،    «: ليور المساعد العسكري لرئيس الوزراء أشـكول      » إسرائيل«ويقول البريغادير جنرال    

وأدار الحرب رئيس أركان الجيش اسحق رابين وقائد المنطقة         . دارت معركة شرسة على مصادر المياه     
ع المياه وحول السيطرة على المنطقـة منزوعـة         لقد أصبحت المعارك حول مناب    .. الشمالية دادو اليعيزر  

  .»السالح مع سوريا جزءا ال يتجزأ من روتين الحياة اليومي
ووفقا للمؤرخ االسرائيلي آفي    . يعتقدون أن األمور تتجه نحو الحرب     » إسرائيل«لقد كان ليور وغيره في      

، فسيكون من المتعذر تفادي     إذا مضى العرب قدما في خططهم     «شااليم فقد جادل وزير الدفاع دايان أنه        
  .»الحرب

األعمال السورية لتحويل مياه نهر األردن بشكل متكرر، وتوجت هذه الهجمـات            » إسرائيل«لقد هاجمت   
  .1967بسلسلة من الغارات الجوية في عمق األراضي السورية في ابريل 

وفي صـبيحة يـوم     . اهوفي نهاية المطاف، تراجع السوريون واللبنانيون عن مشاريع تحويل مجرى المي          
الخامس من يونيو، اندلعت الحرب وغيرت بشكل دراماتيكي المـشهد الجيوسياسـي للـشرق األوسـط                

  .وأدخلت المنطقة في دوامة نزاعات ال نهاية لها
للغارات الجوية المباغتة في بداية الحرب، قصفت الطائرات االسرائيلية،         » إسرائيل«وقبل يومين من شن     
ريا لمنع تدفق مياه نهر اليرموك إلى نهر األردن ومنه إلى بحيرة طبريا التي تعتبـر                سدا كانت تبنيه سو   

  .احتياطي الماء الرئيسي في البالد
  مشكلة أمنية

نقلها أن أي محاولة للعبث بتدفق المياه الطبيعية        » إسرائيل«الرسالة التي أرادت    «ويعتقد ديفيد نيومان أن     
  .»اف العالن الحربسينظر اليها كمبرر ك» إسرائيل«إلى 

، شنت طـائرات    1969ففي الثالث من سبتمبر     . ولكن حرب المياه استمرت بعد توقف حرب األيام الستة        
سالح الجو االسرائيلي غارة على األراضي األردنية، ودمرت جانبا من قنـاة الغـور الـشرقية، وهـو                  

عاه الواليات المتحدة لتعـويض     المشروع ذو الكلفة التي تناهز خمسة عشر مليون دوالر، الذي كانت تر           
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غاراتها حتـى   » إسرائيل«وواصلت  . إلى النقب » إسرائيل«األردن عن نقص مصادر المياه التي حولتها        
  .1970مطلع عام 

 ميال  250 كيلو مترا، بمحاذاة وعلى طول نهر األردن وتغذي          68وتسير قناة الغور الشرقية البالغ طولها       
وتـستمد القنـاة    .  ألف فدان من األراضي الزراعية     30تروي أكثر من    من القنوات الفرعية التي كانت      

وهو ما يقلّص كمية المياه التي تذهب إلى صحراء         . مياهها من نهر اليرموك، الرافد األكبر لنهر األردن       
  .النقب

ين أن تستخدم مياه قناة الغور الشرقية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين الذ         » إسرائيل«وكان من دواعي قلق     
طردهم االسرائيليون من أرض األجداد، واستقروا في وادي األردن وأصبحوا يـشكلون مـشكلة أمنيـة                

  .»إسرائيل»لـ
وردا على الغضب األميركي العارم، ال سيما استخدام طائرات أميركية الصنع فـي الهجمـات، كانـت                 

ية انطالقـا مـن األراضـي       تتذرع باستمرار بأن هجماتها انما كانت انتقاما لغارات فلسطين        » إسرائيل«
ولكن الغارات الجوية االسـرائيلية     . األردنية وتوجيها لرسالة قوية إلى الملك حسين، كي يوقف هجماتهم         
ـ             في المئة من االنتاج الزراعـي       40أسفرت عن تقليص تدفق المياه إلى وادي نهر األردن الذي يسهم ب

  .للمملكة
الحرب » إسرائيل« أن تشن    2009ي الربابعة قد توقع عام      وكان بروفيسور العلوم السياسية األردني غاز     

ومصر ستقع فـي غـضون      » إسرائيل«وقال إن الحرب بين     . ضد لبنان وسوريا ومصر من أجل المياه      
  .سبع سنوات من أجل السيطرة على مياه النيل
ياه ، أصرت مصر على استمرار حصتها السنوية من م        2010ففي اجتماع عقد في شرم الشيخ في ابريل         

 مليار متر مكعب كما هي من دون نقصان، وهو ما يمثل أكثر من نـصف اجمـالي   55.5النيل والبالغة   
  . مليار متر مكعب سنويا84مياه النهر البالغة 

  نصيب األسد
ويعيش معظم سكانها الذين يزيد تعـدادهم علـى ثمـانين       . يعتبر نهر النيل شريان الحياة الحقيقي لمصر      

وتتحدث . ولوال النيل لما قامت أصال الحضارة القديمة التي شيدت األهرامات         . همليون نسمة على ضفاف   
 مـع   1929فاتفاقيـة   . في مياه النيل  » التاريخية«الحكومات المصرية منذ زمن طويل عن حقوق مصر         

بريطانيا التي كانت تمثل مستعمراتها في شرق افريقيا، منحت القاهرة الحـق فـي االعتـراض علـى                  
، مع السودان الذي يعطي القاهرة نصيب األسد من         1959واتفاق  . ي تغير مجرى مياه النهر    المشاريع الت 
  .ويعتبر السودان ثاني أكبر مستهلك لمياه النهر بعد مصر. مياه النيل

على أي مشاريع ري جديدة تـشيدها       » الفيتو«وفي ابريل الماضي، طالبت مصر باستمرار تمتعها بحق         
جنوب الصحراء رفضت المطلب ودعت إلى اعادة تقسيم حـصص ميـاه            ولكن دول   . دول حوض النيل  

نهر النيل بما يتواءم مع الزيادة المطردة في عدد السكان والمشاريع الصناعية، ال سيما مـشاريع توليـد                  
  .الطاقة والنمو الزراعي

 وليس من   . اتفاقا للتعاون بشأن المياه    -باستثناء مصر والسودان أخيرا   -لقد وقعت كل دول حوض النيل       
تتحالف ضـد مـصر وسـط       » دول المنبع «الواضح ماذا سيحدث بعد ذلك، ال سيما أن ما يعرف بــ            

وفي ظل تمسك مـصر     . التأثير الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم للتغير المناخي واضمحالل موارد المياه           
لتقاسم المياه، غيـر    بمواقفها واصرارها على الحصول على حصتها التي تمنحها إياها االتفاقات السابقة            

  .منقوصة، فمن المؤكد أن يتجه النزاع حول مياه النيل إلى مزيد من السوء
  10/11/2010، السبيل، عّمان
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   البريطانيالعفودروس من  .63
  محمود المبارك

بثقة عارمة وجرأة غير مبالية، استهل وزير الخارجية البريطاني، وليام هيـغ، زيارتـه األخيـرة إلـى                
ح يتناسب مع تاريخ بالده الوفي لمساندة اإلجرام واالحتالل الصهيوني، حين أعلن عـن              إسرائيل بتصري 

نية بالده في تغيير قوانينها الداخلية، ألجل حماية مجرمي الحرب اإلسرائيليين من المثول أمام ما كـان                 
  ".العدالة البريطانية"يمكن أن يوصف بـ

منةً مع الذكرى الثالثة والتـسعين لوعـٍد، غنـي          جاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني هذه متزا      
بالشهرة عن التعريف، أطلقه سلفٌ له قديم، ال يزال يتربع في ذاكرة اليهود والمسلمين، بدرجة مختلفـة                 

  .من الحب والبغض
، فإن الوزير البريطاني الحالي تفوق عليه       "من ال يملك لمن ال يستحق     "وإذا كان بلفور قد سن سنة عطاء        

  ".العفو عن كل من ال يستحق"رس بإعطاء د
هذا العفو البريطاني السخي يأتي متزامناً مع الذكرى الرابعة والخمسين ألحد أبشع الجرائم اإلسـرائيلية،               

ـ          ، كما أنه ليس بعيـداً      "مجزرة خان يونس  "التي شملت إبادة المئات من الفلسطينيين فيما عرف تاريخياً ب
ية على غزة، والتي بسبب جرائمها غير المسبوقة ال يـزال أحـرار             عن الذكرى الثانية للحرب اإلسرائيل    

العالم وشرفاؤه ينتظرون الساعة التي تبسط فيها العدالة الدولية يدها ومن ثم تقبـضها بـصيد مجرمـي                  
  .الحرب اإلسرائيليين، أو حتى بعضهم

فقد سبقت  . م الغرب الحديث  ليست الخطوة البريطانية لالنسالخ من االلتزام بالقوانين الدولية بدعة في عال          
فأما الخطوة األولى فقد جاءت مـن بلجيكـا، حيـث غيـرت             . هذه الخطوة، خطوتان غربيتان مماثلتان    

الحكومة البلجيكية قوانينها الداخلية ألجل منع محاكمها الداخلية من قبول قضايا مرفوعة ضـد مجرمـي                
  .2001لجيكية ضد شارون عام الحرب اإلسرائيليين، مثيلة لتلك التي قبلتها المحاكم الب

أما الخطوة األخرى فقد جاءت من إسبانيا، حيث تغيرت القوانين الداخلية التي كان بموجبها يمكن التقـدم         
برفع دعوى ضد مجرمي الحرب اإلسرائيليين من قبل المواطنين اإلسبان، أصحاب البـشرة البرونزيـة               

  . يزال يجري في عروق الكثير منهمالرائعة الجمال، التي تنم عن الدم العربي الذي ال
وعلى الرغم من أن التبجح اإلسرائيلي تجاوز ازدراء القوانين الدولية إلى التعدي على القوانين الداخليـة                

بما فيها بريطانيا، أثنـاء القيـام       " صديقة"للدول األوروبية من خالل تزوير جوازات سفر دول أوروبية          
الرغم من ذلك كله، إال أن العين األوروبية ال تزال مستمرة فـي             بجريمة اغتيال محمود المبحوح، على      
  .تجاهل هذه الجرائم مجتمعة ومتفرقة

مشغولة عن الجرائم اإلسرائيلية بجرائم الحكومة السودانية في        " العدالة األوروبية "من يدري فربما كانت     
إليقاف سيل الفضائح الذي ما     أو ربما كانت الحكومات األوروبية منهمكةً في البحث عن طريقة           . دارفور

زال يتدفق من موقع ويكيليكس المدمر لسمعة الغرب، خصوصاً ما يعلن عنه أصحاب الموقع من أن ما                 
  .هو أفظع وأشنع لم يأت بعد

وأياً كان الحال، فإن مفاجأةَ العفو الذي أعلن عنه الوزير البار سجيةٌ بريطانيةٌ نادرة، وال يظهر إال ألهل                  
ال أحد يـدري بـم      . صهاينة، المتوارث حبهم جيالً بعد جيل لدى صناع السياسة البريطانية         الحظوة من ال  

  .سيفاجئنا سيادة الوزير غير الموفق في زيارته القادمة إلسرائيل
إذ ربما كان حرياً بوزير الخارجية المتصهين أن يكسب قلوب أصدقائه اإلسرائيليين بسن تشريع برلماني               

ي على ذكر أي من مجازر الدولة العبرية، كمجزرة دير ياسين أو مجزرة خـان               جديد يجرم كل من يأت    
 2006يونس أو مجازر صبرا وشاتيال أو مجزرتي قانا األولى والثانية أو الحرب اإلسرائيلية على لبنان                

أو أو حتى الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، تماماً كما هو الحال مع قوانين بالده التي تحرم إنكار                  
  .التشكيك في المحرقة اليهودية المقدس ذكرها
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ربما استطاع الوزير هيغ المبدع دائماً، أن يقترح دفع تعويضات للحكومة اإلسرائيلية جراء القضايا التي               
  "رفعت في محاكم بالده ضد مسؤوليها، لما نتج عن ذلك من إضرار بسمعة إسرائيل الطيبة

، أن يقترح دفع تعويضات للحكومة اإلسرائيلية جراء القضايا التـي           أو ربما استطاع الوزير المبدع دائماً     
رفعت في محاكم بالده ضد مسؤوليها، لما نتج عن ذلك من إضرار بسمعة إسرائيل الطيبـة، وتـشويه                  

  .صورة مسؤوليها األخيار في الصحافة العالمية
 أن  - أعرق جامعات أوروبا   الذي درس الفلسفة والسياسة واالقتصاد في     -ولكن ربما كان يحسن بالوزير      

يتعلم كيف يشرح لطالب سنة أولى قانون الفرق بين مجرمي الحـرب النـازيين ومجرمـي الحـرب                   
  .اإلسرائيليين الذين خرقوا كل القوانين واألعراف الدولية

وإذا كان تدمير البيوت على من فيها من األطفال والنساء والمدنيين، وقـصف المستـشفيات وسـيارات                 
المساجد ومقرات األمم المتحدة، واستخدام األسلحة المحرمة دولياً، واستهداف وسائل اإلعالم           اإلسعاف و 

المحمية في القانون الدولي، كل ذلك يمكن أن تسعه عباءة العفو البريطاني، فهـال وسـع هـذا العفـو                    
 بريطاني قبل أيـام،  البريطاني الرحيم الفتاة الغرة التي قامت بمحاولة بدائية فاشلة في االعتداء على نائب       

  بدالً من الحكم عليها بالسجن مدى الحياة؟
ترى هل يخبرنا الوزير غير الموقر بما أوتي من حكمة غير جلية، عما إذا كان هذا التخـاذل القـانوني                    

  الذي يريد تشريعه سوف يزيد أو ينقص من أعمال العنف في الشرق األوسط ضد المصالح الغربية؟
 الرجل الذي يدير شؤون خارجية اإلمبراطورية التـي غابـت الـشمس عـن               ثم بأي وجه حق يستطيع    

  مستعمراتها، أن يعظ دول العالم المتخلف في مسائل حقوق اإلنسان، كما هي عادة أسالفه؟
أم إن الشخص الذي سبق أن أدين بإساءة ممارسة أعمال انتخابية أثناء ترشحه لمنصب زعـيم جمعيـة                  

  ورد، سيجد طرقاً أخرى غير الئقة لتبرير مخازيه، كما كان حاله من قبل؟المحافظين لطلبة جامعة أوكسف
وبغض النظر عن هذا الموقف البريطاني المشين، فإن حقيقة باتت اليوم أكثر وضـوحاً مـن ذي قبـل،                   
مفادها أن القوانين الدولية وقوانين حقوق اإلنسان إنما وضعت لحماية الرجل الغربي األبـيض، ولـيس                

  .ضده
 للسخرية أن سيد البيت األبيض السابق الذي أطلق الرصاص في رأس القـانون الـدولي مـرات                  المثير

  .ومرات، هو اليوم يعود إلى الصدارة اإلعالمية بنفس الجرأة التي اعتاد أن يتحفنا بها
ففي كتابه المتوقع صدوره هذا األسبوع، اعترف الرئيس األميركي الذي ارتقى في سلم الوقاحة السياسية               

عد انتهاء فترته الرئاسية، اعترف غير مباٍل، أنه كان أصدر أوامره لالستخبارات األميركية باسـتخدام               ب
أساليب احتوت على تعذيب المعتقلين في غوانتانامو، على رغم ما في هذا االعتراف من تحٍد للقـوانين                 

  .الدولية والمحلية األميركية على حٍد سواء
فإن رفضت محاكم القارة العجوز قبول رفع قضايا ضد         . ل اليأس بعد  لكن ورغم ذلك كله، فليس هذا مح      

العـدو  "مجرمي الحرب اإلسرائيليين، فال تزال لدينا دول عربية لديها عالقات دبلوماسية مباشـرة مـع                
  .، وال يزال المسؤولون اإلسرائيليون يترددون من وإلى عواصم، بل ومدن وقرى تلك الدول"الصهيوني

ن الخطوة القادمة هي من أبناء عدنان وقحطان، الذين سوف تباشر سـلطات حكومـاتهم               وتبعاً لذلك، فإ  
العربية الباسلة في القبض على مجرمي الحرب اإلسرائيليين، واحداً تلو اآلخر بمجرد حط أقدامهم فـي                

  .مطارات دولهم
  .ال نامت أعين الجبناء

  10/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  !والكونجرس الجديد... "إسرائيل"العرب و .64
  وحيد عبد المجيد
. أسفرت نتائج االنتخابات النصفية األميركية في األسبوع الماضي عن كونجرس أكثر تأييـداً إلسـرائيل              

فاالختراق الذي حققه اليمين األميركي في هذه االنتخابات، وأدى إلى سيطرة الحزب الجمهـوري علـى                
تيح لحكومتها حرية حركة أوسع في التعامل مع الـرئيس          مجلس النواب، يصب في مصلحة إسرائيل وي      

لذلك لم تكن مصادفة أن أول ترحيب خارجي بنتائج هـذه االنتخابـات نقلتـه إذاعـة الجـيش                   . أوباما
. اإلسرائيلي عن مصادر حكومية عبرت عن ارتياحها لوجود سند قوي للدولة الصهيونية في الكونجرس             

هو أنه في حال وقوع أي خالف مع أوباما، يمكن إلسرائيل أن تلجأ             وكان أهم ما نُسب إلى هذه المصادر        
  .إلى أصدقائها في الكونجرس للضغط عليه

لذلك ال ينبغي االستهانة بهذا التطور بدعوى أن اللوبي الصهيوني قادر على توجيه سياسة واشنطن فـي                 
لنـواب الـذي تغيـرت    صحيح أن االتجاه العام في مواقف الكونجرس عموماً، ومجلـس ا . كل األحوال 

غير أن هذا التأييد أصبح أكثر شموالً وقـوة فـي الكـونجرس         . تركيبته خصوصاً، كان مؤيداً إلسرائيل    
لذلك فاألرجح أن تكون مساندته إلسرائيل، في حالة حدوث خالف جديد مع إدارة أوباما، أقـوى                . الجديد

  مقارنة بما صدر عن الكونجرس الحالي في الربيع الماضي
 عضواً في مجلس النواب حينئذ طالبوا وزيرة الخارجية بتأكيد التحالف مع إسرائيل، كانت              333ن  فرغم أ 

لهجة رسالتهم إليها معتدلة إلى حد كبير، إذ حرص النواب الجمهوريون الذين بادروا بها على جذب أكبر                 
  .نضمام إلى موقعيها نائباً ديمقراطياً عن اال94ومع ذلك أمتنع . عدد ممكن من الديمقراطيين لتوقيعها

ورغم أنه ليس هناك دليل على عالقة ما بين وجود نواب متوازنة مواقفهم تجـاه الـصراع الفلـسطيني                   
اإلسرائيلي والموقف الذي اتخذه أوباما تجاه االستيطان قبـل أن يتراجـع عنـه، فـاألرجح أن تمتـع                   

لترجيح الى استطالعات متواترة في     ويستند هذا ا  . الديمقراطيين باألغلبية في الكونجرس شجعه على ذلك      
العامين الماضيين أظهرت أن الديمقراطيين باتوا أكثر استعداداً لدعم سياسة أميركية أكثر توازنـاً فـي                

  .الشرق األوسط
 في المائة من الذين اختاروا أوبامـا        10 أن   2009فمثالً أظهر استطالع أجرته مؤسسة زغبي في أبريل         

 في المائة من الذين     60ألخيرة، أرادوا منه دعم إسرائيل إلى أقصى مدى، مقابل          في االنتخابات الرئاسية ا   
  .صوّتوا لماكين

وبعد حوالي عام، ُأجري استطالع آخر حول كيفية تعامل اإلدارة األميركية مع إسرائيل في إطار سعيها                
 يمانعون في مراجعة     في المائة من الديمقراطيين ال     73وأظهرت النتائج أن نحو     . إلى عملية سلمية جادة   

 في المائة فقط من الجمهوريين هم الذين وافقـوا  24الروابط التاريخية الخاصة مع إسرائيل، في حين أن  
  .على مثل هذا التغيير في سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط

في للكـونجرس،   وظل هذا التباين الملموس واضحاً في استطالعات ُأجريت عشية انتخابات التجديد النص           
  .وخصوصاً االستطالع الذي ركَّز على ميول الناخبين المحتملين تجاه المرشحين الموالين إلسرائيل

 في المائة فقط من الناخبين الديمقراطيين يفضلون المرشح الموالي إلسـرائيل،  39فقد أظهرت نتائجه أن  
  .ذا المرشح في المائة من الجمهوريين عبروا عن تفضيلهم مثل ه69في حين أن 

والمعروف بتأييده  " المحافظين الجدد "وذلك ما رصده بشيء من القلق دانيال بايبس، أحد أهم منَّظري تيار             
يـسرائيل  "فقد نشرت   . المطلق إلسرائيل، والذي كان من أبرز المحّرضين على شن الحرب ضد العراق           

ـ         21مقالة له في    " اليوم بـين  " الخالفـات اإليديولوجيـة   "ي   أكتوبر الماضي حول ما اعتبره ازديـاداً ف
وخلص إلى أن التوافق السابق بين الحزبين على دعم         . الجمهوريين والديمقراطيين خالل األعوام األخيرة    

اتجاهات متطرفة في أوساط الديمقراطيين اليوم تتسبب فـي تآكـل           "إسرائيل، يتراجع اآلن بسبب تبلور      
في الحزب الديمقراطي جعلت إسرائيل موضـوع نقـاش         ، وأن تغيرات حدثت     "الدعم التلقائي إلسرائيل  
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وانتهى بايبس إلى ما يمكن اعتباره أمالً في أن تكون مقالته هـذه دلـيالً للناخـب                 . وليست مسألة اتفاق  
  .األميركي الذي يرغب في مساعدة إسرائيل من خالل االنتخابات النصفية

عما إذا كان اللوبي اليهودي قـام بـدور         وهكذا كانت إسرائيل حاضرة في هذه االنتخابات بغض النظر          
وقد استبعد جون سايرز، أستاذ العلوم السياسية فـي جامعـة           . مباشر في خسارة الديمقراطيين من عدمه     

جورج واشنطن، أن يكون هذا اللوبي قام بدور مؤثر في االنتخابات، إذ لم يكن الناخب معنياً بالـسياسة                  
  .الخارجية عامة خالل االقتراع

فاهتمـام الناخـب    .  التعليق الفوري على نتائج االنتخابات النصفية األخيرة يتسم بعمومية زائدة          لكن هذا 
لكن إسرائيل ليـست قـضية    . وهذه قاعدة عامة معروفة   . األميركي بالسياسة الخارجية محدود بوجه عام     

بس دليالً لهم في    خارجية بالنسبة لعدد غير قليل من الناخبين األميركيين، خصوصاً أولئك الذين وضع باي            
  .مقالته المشار إليها أعاله

كما أن عدم قيام اللوبي اليهودي بدور مؤثر في انتخابات األسبوع الماضي ال ينفي حـضور إسـرائيل                  
وبسبب هذا اإلحبـاط لعـب      . فاألكيد أن اإلحباط من سياسة أوباما كان العامل األكثر تأثيراً عليها          . فيها

، وتحـول كثيـر مـنهم صـوب         2008ندوا أوباما والـديمقراطيين عـام       الناخبون المستقلون الذين سا   
  .، الدور الرئيسي في تحديد النتائج2010الجمهوريين في 

ورغم أن حضورها بدا باهتاً ألنـه    . لكن هذا كله ال ينفي حضور إسرائيل في االنتخابات واستفادتها منها          
ء وجود كونجرس أكثر تأييداً لها على نحـو       لم يكن مباشراً، فساطعة هي المكاسب التي ستجنيها من جراَّ         

يمنع أوباما من التفكير مجدداً في محاولة إلزامها بتقديم ضمانات إلثبات استعدادها لالنخراط في عمليـة                
  .سالم جدية

وهذا ما قد يجوز استنتاجه من رد فعل أوباما الفوري على نتائج االنتخابات، عندما أكد استعداده للتفـاهم        
وقد بدا في تلك اللحظة وكأنه ينحني أمام الموجة المحافظة المرتفعة والمتشددة فـي آن               . ريينمع الجمهو 

فهو يعرف أنه مضطر للتعاون مع األغلبية الجمهورية في مجلس النواب إذا أراد زيادة فرصته في                . معاً
  .الحصول على والية ثانية

ستهينوا بالوضع الجديد الذي يلقى ارتياحـاً       وينبغي أن يعرف الفلسطينيون، والعرب، ذلك أيضاً كي ال ي         
فمن الطبيعي أن يطمئن نتنياهو، وحلفاؤه األكثر تطرفاً كذلك، حـين تتـولي نائبـة               . شديداً في إسرائيل  

فهي ليست مؤيـدة    . جمهورية مثل إلينا روس ليتسيان رئاسة لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب           
وقد تحفظت علـى صـفقة      . ة بمواقفها السلبية تجاه العرب أيضاً     إلسرائيل بشكل مطلق فقط، بل معروف     

وليس مستبعداً أن   . األسلحة األميركية الجديدة إلى السعودية، وطالبت بكشف مزيد من المعلومات حولها          
كما . تسعى، من موقعها في رئاسة اللجنة المعنية بهذه المسألة، إلى النبش في خلفيات الصفقة وتداعياتها              

 في هذا الموقع وضمن أغلبية جمهورية سيوفر ضمانة تمّكن إسرائيل من التصرف بحريـة               أن وجودها 
  .أكبر تجاه جهود أوباما السلمية

  أال يكفي هذا كي ال نستهين بنتائج االنتخابات النصفية في الواليات المتحدة؟
  11/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  عماد حسن
مع أي دولة في العالم مثار جدل وريبة، ناهيك عن عالقتها بدولة داخل المنظومة              " إسرائيل"عالقة  تظل  

" اإلسـرائيلية "والمحاوالت  . العربية أو الجوار اإلفريقي، فاالستنكار واالنتقاد يحالن محل الجدل والريبة           
اضـي، وال تعلـق بالـذاكرة       الختراق السودان قديمة، وباءت جميعها بالفشل، حتى تسعينيات القرن الم         
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السودانية سوى حادثة الفالشا الشهيرة إبان حكم الرئيس السابق جعفر نميري، وهي القـصة المعروفـة                
  .من معسكرات نزوح شرق السودان إلى الكيان الصهيوني " الفالشا"بترحيل عدد من اإلثيوبين 
 لماماً، وفي إطـار تـصريحات كيديـة         على الخريطة السودانية إال   " إسرائيل"بعد تلك الحادثة لم تظهر      

لم تخرج عن سياق المكايدات السياسية،      " إسرائيل"متبادلة، حتى عالقات الحركات المسلحة في دارفور ب       
حقيقة ماثلة في جنوب وغرب السودان، وطالت أياديها الخطوط الحمر          " إسرائيل"حتى اكتشف الجميع أن     

  .الحياة السودانية " منفستو"والمحظورات في 
مجرد تكهنات، حتى رحب وزير اإلعالم بحكومة       " إسرائيل"ظل الحديث عن عالقة الجنوب السوداني ب      

": الخلـيج "، وقال في حديث سابق ل       "إسرائيل"الجنوب، برنابا بنجامين، صراحة بإقامة عالقات جيدة مع         
الدولية أجندة على رأسها    سيقيم الجنوب المستقل عالقات مع كل دول العالم، ولن نعادي أحداً، وللعالقات             "

االعتراف بالحكومات الناشئة، وأية دولة تعترف بنا سنقيم معها عالقات، ومثلما توجد عالقات دبلوماسية              
  ؟"، فلماذا نحن ال"إسرائيل"لبعض الدول العربية مع 

" لإسـرائي "الحقاً، أعلن سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب صراحة، أنه ال يستبعد فتح سـفارة ل                
وقبلـه  . عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب       " إسرائيل"وإقامة عالقات بعد االنفصال، ويرى أن       

أعلن أموس يادلين الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية في الكيان الصهيوني إنجاز عمل عظيم للغاية              
دريب العديد منها، والقيـام     في جنوب السودان، من خالل تنظيم خط إيصال السالح للقوى االنفصالية وت           

بأعمال لوجستية، ونشر شبكات في الجنوب ودارفور، واإلشراف حالياً على تنظـيم الحركـة الـشعبية                
  .وتشكيل جهاز أمني استخباري لها 

إذا مـا  " إسـرائيل "بيد أن النفي القاطع والمتكرر من قيادات الحركة الشعبية لتلك العالقة يكشف أن لعنة            
 فإنها تخسر كثيراً، وهذا ما أدركه قياديو الجنوب، ولو آنياً، لحـين وقـوع االنفـصال                 التصقت بجهة ما  

غير أن نفي العالقة ال يحقق مصداقية عدم وجودها علـى أرض الواقـع،              . وعندها لكل حادث حديث     
وباألمس القريب أعلنت تقارير أن عشرات اآلالف من قوات األمم المتحدة يستخدمون الفنادق بـالجنوب               

ووفقـاً لـبعض     . 2005قدموا مع تدشين اتفاقية سالم الجنـوب فـي          " إسرائيليون"لتي يسيطر عليها    ا
 مخيماً، يـسيطر    13 نزل صغيرة، و   9 فندقاً، و  45اإلحصاءات يوجد في كل مدن جنوب السودان قرابة         

 التقارير إن   فيما قالت . على أغلبها بشكل غير مباشر قياديون من الحركة الشعبية ويوفرون لها الحماية             
في منطقة حوض النيل وجنوب السودان ليس مجرد صدفة، برغم أنه يـدر مئـات               " اإلسرائيلي"الوجود  

الماليين من الدوالرات على الصهاينة، فمن جهة هو يوفر لهم أداة قوية لرصد كل المعلومات واألحداث                
  .ار مياه نهر النيلالتي تدور في المنطقة، ومن جهة أخرى يضع يدهم على منطقة مهمة في مس

  "اإلسرائيلية"اليد 
ستجعل من الجنوب قاعدة جديدة لالعتداء على اإلسالم والمسلمين في          " إسرائيل"وترتفع تحذيرات من أن     

قريبة جداً من أكثر من بلد عربي، وستكون لها القـدرة           " إسرائيل"إفريقيا، وأن انفصال الجنوب سيجعل      
لضغط من خاللها لتحقيق مصالحها، بل إن استطالع أجراه المركـز           على التحكم في بعض مياه النيل، وا      

العربي  األوروبي أكد أن المطالبة بانفصال الجنوب تأتي ضمن سياق مخطط أمريكي  صهيوني، وهـو                 
  .التكتيك الجديد في الحرب على المنطقة العربية، أي تقسيم الدول 

 سلفاكير النقاط فـوق الحـروف، ولـم يـدع           وتبدو التحذيرات أكثر حدة حينما يقول مراقب لقد وضع        
الحتماالت حسن النوايا أي نصيب في تفكيرنا، وهو إذ يكشف سوءته بهذه الطريقة، إنما يوضح الهـدف                 

هي التي سلّحت   " إسرائيل"ف. ويكشف للجميع عن الممول والداعم الرئيس لحزبه، منذ عهد جون قرنق            
نتقال لمرحلة متقدمة من خطتها، أي فـصل الجنـوب          ودعمت ومولت، وبنفوذها األخطبوطي تسعى لال     

رسمياً، وافتتاح سفارة تكون بمثابة قاعدة لنشاطاتها االستخباراتية، وبقية ما تسعى إليـه مـن حمـالت                 
  .تعطيش للسودان ومصر، واستخدام العنصر اإلفريقي لضرب العرب والمسلمين 
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، عندما تكررت الالزمة الدعائية بأن السودان       على السودان منذ وقت طويل    " إسرائيل"وقد انفتحت شهية    
أسـلحتها، ووقفـت    " إسرائيل"هو سلة غذاء العالم، فشحذت      ) مليون ميل مربع  (الذي يحتل مساحة كبيرة     

بكل قوة وراء دعاوى انفصال الجنوب، لتضع قدمها هناك وتبدأ مسيرة استخباراتية الستعمار من نـوع                
وقبل كل ذلك للهيمنة على مياه النيل من جهة منابعه،          . ة والحيوانية   جديد لكل ثرواته المعدنية والزراعي    

يقول مراقبون إن الجنـوب كـان فـي األجنـدة           . بعدما فشلت محاوالتها عند نهايات جريانه ومصبه        
، بدءاً من مؤسس الحركة     "إسرائيل"، وتلقى مساعدات ودعم منذ أن بدأت قياداته الذهاب إلى           "اإلسرائيلية"

ويـرى  . تحرير السودان جون قرنق، ومروراً بقيادات الوسط ومسؤولي المخابرات من بعـده             الشعبية ل 
استفادت من تهميشها وتقليل دورها من قبل القيادات الشمالية،         " إسرائيل"كثيرون أن العالقة بين الجنوب و     

هرة بهـا   بل إن استبعاد احتمال حدوثها جعل تلك العالقة تترعرع في صمت وسرية، حتى بدأت المجـا               
  .تأخذ حيزاً في قاموس الخالفات واالتهامات المتبادلة بين الشريكين 

السرية لم تعد كذلك، حيث صاحبت الكشف عنها تحذيرات كثير من المراقبين مـن              " إسرائيل"مخططات  
خطورتها على األمن العربي، وأمن مصر على وجه الخصوص، وقد كشفت اجتماعات عقدت في تـل                

ووزراء إثيوبيين، أنه تم بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع          " اإلسرائيلي"الكنيست  أبيب بين أعضاء ب   
نهر النيل، لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه باتجاه السودان ومـصر، وذلـك بهـدف                 

" إسـرائيلي "وكشف في حينها عن وعـد       . إشغال مصر في قضية تمس أمنها القومي وهي قضية المياه           
كومة اإلثيوبية بمعونة مالية تفوق المئتي مليون دوالر، باإلضافة لمعدات حربيـة وأسـلحة ثقيلـة،                للح

من دعم مشروعات إثيوبيا المائية، إضعاف وضرب مصر اقتصادياً، كما أنها لعبـت             " إسرائيل"وتهدف  
  .دوراً كبيراً مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل 

في وقت سـابق،    " اإلسرائيلي"االستخباري  " ديبكا"آخر، كشفت تقارير بثها موقع      " إسرائيلي"وفي مخطط   
نقالً عن مصادر استخباراتية إفريقية، عن وجود نشاط وتعاون محموم بين أجهزة المخابرات األمريكيـة               

دولـة الـسودان    (دويـالت،   والفرنسية، لتنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم السودان إلى ثالث          " اإلسرائيلية"و
، وأشارت التقارير إلى أن أجهزة المخـابرات المـذكورة          )اإلسالمية، ودولة دارفور، ودولة في الجنوب     

  .تعمل حالياً على تفكيك السلطة المركزية عبر عمالء داخليين وحركات متمردة 
 عن قيـام تـل أبيـب        ،"اإلسرائيلي"ولمزيد من إلقاء الضوء، كشف يوسي ميلمان، الخبير االستخباري          

بعمليات استخبارية داخل دولة إريتريا من بينها عمليات تتعلق بعدد من الدول العربية، على رأسها مصر                
التي يعمل فيها محلـالً للـشؤون       " هآرتس"واعتبر ميلمان، في تقرير له في صحيفة        . والسودان واليمن   

مراً خطيراً، مشيراً الى أن إريتريا من أهم الدول         األمنية، عدم تعيين سفير لتل أبيب بإريتريا حتى اآلن، أ         
االستراتيجية لسياسة تل أبيب الخارجية، موضحاً أن إريتريا كانت ومازالت منطقة تجمـع لعـدد مـن                 

، ونقطة مراقبة لعدد من الدول العربية المجاورة، وعلى رأسـها           "اإلسرائيلية"العمليات السرية للمخابرات    
  .وة على أنها مركز لطرق البحر األحمر وإيالت اليمن ومصر والسودان، عال

هددت أمن الـشمال    " إسرائيل"يقول القيادي اإلسالمي والمفكر األكاديمي البارز، الدكتور حسن مكي، إن           
ويضيف مكي فـي حـوار إعالمـي إن         . ويشير إلى أن التهديد مازال حاضراً وماثالً        . بما فيه الكفاية    

موجـودة فـي الفنـادق      " إسـرائيل "اآلن  . يمثل الدجاجة التي تبيض ذهباً      " إسرائيل"الجنوب بالنسبة ل    
كذلك موجودة في شمال السودان، فحينما هجـرت        " إسرائيل"بالجنوب وتبيض ذهباً للشركات اليهودية، و     

لم تهجرهم من الجنوب، وإنما هجرتهم من الخرطوم، وهي موجودة في الـسفارة األمريكيـة،               " الفالشا"
ويؤكد مكي، أن العالقة    . ضرة في وكاالت اإلغاثة واألمم المتحدة، وفي كثير من األجهزة           وموجودة وحا 

لم تنقطع أصالً، ولم يكن آخرها مذكرات جوزيف القو والمخضرمين مـن            " إسرائيل"بين قادة الجنوب و   
ارفـور  واآلن بعض حركات د   " إسرائيل"قيادات الحركة الشعبية، فكل المساعدات السابقة كانت تأتي من          

  " .إسرائيل"لها مكاتب في 
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، "إسـرائيل "ورداً على سؤال حول أطروحات بعض اإلسالميين عن إمكانية إقامة عالقات سياسية مـع               
وهل ما زالت مثل هذه األفكار موجودة وتنفيذها ممكناً، يقول مكي إن الرئيس الفلسطيني األسبق ياسـر                 

، وكان يريد قيام دولة علمانيـة،       "إسرائيل"الحوار مع   عرفات ربما يكون مثاالً في هذا الموضوع، اختار         
ولتحقيق هذا الهدف دخل مفاوضات أوسلو، وفي النهاية مات مسموماً، اآلن مصر أجبرت علـى بنـاء                 

  .وأمريكا " إسرائيل"الجدار الفوالذي بينها وبين غزة كعمل تكتيكي لتأجيل معاركها مع 
وأجلت " إسرائيل"ي أن هناك دوالً أقامت عالقات مع        ويضيف مكي المتخصص في شؤون القرن اإلفريق      

أمر المواجهة معها، ودوالً أخرى أقامت عالقات داخلية مثل بعض دول الخليج، بعضها لديها قنصليات،               
واستعادت عالقات قوية مع اللوبيات اليهودية ورجال األعمال، وآخرون أقاموا عالقات دبلوماسية كمـا              

ويؤكد . تنهي المشكالت   " إسرائيل"دن، لكن هذا ال يعني أن إقامة العالقات مع          الحال بالنسبة لمصر واألر   
مكي أن مصر بدأت تنتبه إلى أن الطوق لن يكون في عنق الشمال وإنما سيشملها، ألن دولـة جنـوب                    
السودان ستفتح ملف مياه النيل وتتحالف مع إثيوبيا وتصبح الدولة الخامسة في مفوضية مياه النيل، وبهذه                

  .الصورة ستكون دولة الجنوب مهدداً ألمن مصر القومي واالستراتيجي 
كـانون األول المقبـل     / مطلع ديـسمبر  " اإلسرائيلية"ويتوقع مراقبون أن تهبط طائرات الخطوط الجوية        

إلى العلن كترجمة واقعيـة للعالقـات المعلنـة    " إسرائيل"بمطار جوبا، لتخرج عالقة الحركة الشعبية ب   
وارد ) الحركة الشعبية (بالعالقة بحكومة الجنوب    " اإلسرائيلي"ير المراقبون إلى أن االعتراف      بينهما، ويش 

، "مركز ديان ألبحاث الشرق األوسـط وإفريقيـا       "في كتاب من مئة صفحة، صدر في العام الماضي عن           
لبدايـة  وحركة تحرير جنوب الـسودان نقطـة ا       " إسرائيل: ("عنوان الكتاب هو  . التابع لجامعة تل أبيب     

، تبين معلوماته أنه وثيق الصلة بدوائر القـرار         )عميد متقاعد (ومؤلفه ضابط سابق    ) . ومرحلة االنطالق 
وأهمية الكتاب تكمن في أمرين، أولهما أنـه        . الموساد، اسمه موشي فرجي     " اإلسرائيلية"في المخابرات   

في مساندة حركة تحرير الجنـوب،      " اإلسرائيلية"يشرح بالتفصيل الدور الكبير الذي قامت به المخابرات         
. سواء على صعيد اإلمداد بالسالح والخبراء والمال، أو حشد التأييد الدبلوماسي والـسياسي لمـصلحتها          

األمر الثاني الذي ال يقل أهمية أو خطورة أنه يشرح على وجه الخصوص بالتفصيل أيضاً اسـتراتيجية                 
  .إلضعاف العالم العربي بوجه عام " إسرائيل"

واحدة من المهددات التي تضرب السودان من جنوبه المنفصل الحقـاً، لكنهـا تـشكل               " إسرائيل"وتبقى  
األخطر بأجندتها المعروفة وايديولوجيتها المرعبة، التي ال تراعي ذمة، وتبقى التحذيرات من األرضـية              

مقدرتها علـى دارة    الخصبة التي ستجدها هناك، دولة ضعيفة ووليدة ستتحالف مع الشيطان لثبت للعالم             
دولتها والعيش بعيداً عن الشمال، كما يبقى اإلنصات إلى األصوات التي بدأت تعلو خـالل األسـبوعين                 
الماضيين، مشفقة من حرب ايديولوجية تنطلق شرارتها هذه المرة من جنوب السودان، بمعاونة ومساندة              

 كل المنطقـة العربيـة واإلفريقيـة        غربية، للنيل من العرب وعقيدتهم، ليس في الشمال فحسب، بل في          
، والذي ستـستفيد    "اإلسرائيلي"المجاورة للسودان، وتظل المخاوف مبررة وفقاً لتاريخ الصراع العربي            

هذه المرة من مقدرات وثروات أرض بكر مثل جنوب السودان، ولن تخسر شيئاً سوى جهـد                " إسرائيل"
  .إدارة هذه المقدرات وتسويقها وتجييرها لمصالحها 

  11/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  2010 قراءة أولية في انتخابات] االردن[ .66
  عريب الرنتاوي

يتيح لنا أي استقراء سريع لسير العملية االنتخابية ونتائجها ، تشكيل جملة من االنطباعات والفرضيات ،                
ابـات  تصلح كنقطة انطالق لجدل وطني عميق ومتواصل ، حول بعض الظاهرات التـي سـبقت االنتخ               

، فإننا اليوم ، وبعد االطالع      " العنف االنتخابي المتنقل  "وإذا كنا باألمس قد تحدثنا عن       . ورافقتها وأعقبتها 
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على االنطباعات األولى للمراقبين المحليين واألجانب ، نقول أن التاسع من نوفمبر ـ تشرين الثـاني ،   
  .خالت والتجاوزات الحكوميةكان يوماً انتخابياً نظيفاً ، أقله حين يتصل األمر بالتد

في النتائج ، بدت االنتخابات كمحطة عسيرة على األحزاب السياسية المشاركة فيها ، فقد وجهت نتائجها                
صفعة قاسية لمعظم هذه األحزاب ، إن لم نقل جميعها ، إذ حتى األحزاب التي اعتمدت مرشـحين مـن                    

مرشحيها للعبدلي ، وسوف يتعين علـى قادتهـا   ذوي الثقل العشائري ، أخفقت في إيصال عدد كافْ من      
أو المرشحين السريين الذين طالما بشرونا بهم       " الخاليا النائمة "منذ اآلن ، البحث في أنجع الوسائل إليقاظ         

  ".تحت طائلة اإلغماء لهول المفاجأة"، 
اً عل سوء التقدير    والحقيقة أن تجربة التيار الوطني ومرشحيه االثنين والثالثين الجسورين ، تنهض شاهد           

والحساب ، بعد أن خسر الحزب ثالثة أرباع قائمته في االنتخابات ، وبات يتعين عليه العودة ألسـالبيه                  
ونخـص هـذا    .. القديمة في حشد المؤيدين بعد الجلوس تحت قبة البرلمان ، وليس قبل الوصول إليهـا              

، بل ألنه التجربـة األقـوى علـى هـذين     الحزب بالذكر ، ليس ألنه التجربة األضعف حزبياً وانتخابياً        
الصعيدين ، بعد اإلخوان حزباً وجماعة ، وما يصح على هذا الحزب ، صح على حزب الجبهة األردنية                  
الموحد وائتالف أحزاب الوسط وقائمة الوسط اإلسـالمي ـ حـزب الرسـالة ، واالئـتالف الـوطني       

  .نالديمقراطي الممثل ألحزاب اليسار والقوميين والبعثيي
جميع هذه األحزاب مجتمعة ، موالية ومعارضة ، لم تأت بأكثر من أحد عشر نائباً ، رغـم أن بعـض                     
الفائزين تحت مظلة الحزب وشعاره ، ما كان لهم أن يحتفلوا اليوم بفوزهم ، لو أنهـم اعتمـدوا علـى                     

 جـاؤوا بأصـوات   ، ذلك أن أكثر من ثالثة أربع هؤالء الحزبيين الفـائزين ، " قواعد الحزب وبرنامجه  "
  .عشائرهم وحمائلهم

يضاف إلى هؤالء الحزبيين المنضبطين ، مرشحان اثنان تمردا على حزبيهما المقاطعين لالنتخابـات ،               
وعدد آخر محسوب على هذا الحزب أو قريب من ذاك التيار ، أو مر فيها وحظي بعضويته ذات يوم ،                    

صويتاً ، اكتشف أن له صديقين أو مؤيدين أو عضوين          والطريف أن حزباً قرر المشاركة في االنتخابات ت       
  .، نجحا في حجز مقعدين لهما تحت القبة

قلنا من قبل ، ونقول اليوم ، أن قانون الصوت الواحد للناخب الواحد ، بدوائره الوهمية أو غير الوهمية                   
إلى البرلمان ، فـي     ، ليس قانوناً صديقاً للنساء واألحزاب ، ولن تكون لألحزاب فرصة حقيقية للوصول              

ظل هذا القانون ، والمؤكد أن نتائج االنتخابات سوف تحدث حراكاً حزبياً ، أو هكذا المأمول ، ولو مـن                    
  ".النقد والنقد الذاتي"باب أضعف ممارسات 

وفي النتائج أيضاً ، ما تكشّف عن رغبة األردنيين بمعاقبة نوابهم ومجلسهم السابق المنحل ، لقد أخطأنـا                  
كاتب هذه السطور شخصياً ، إذ تنبأ بعودة أزيد من نصف أعضاء المجلس المنحـل إلـى قبـة                   وأخطأ  

البرلمان ، األردنيون قرروا تغيير الوجوه واألسماء وكان لهم ما أرادوا ، ليبقى السؤال عمـا إذا كـان                   
ـ     يتبناها تغيير الوجوه واألسماء ، سينعكس على مستوى االداء ومضمون السياسات والتشريعات التـي س

  .المجلس المقبل ، أم ال؟
 أن يميز الذين اشتروا األصـوات ونقلوهـا فـي           2010ويمكن للقارئ الحصيف لنتائج االنتخابات في       

 ، وإال كيف نفسر حصول هؤالء على أقل من ربع ، وأحياناً أقل من خُمس األصـوات                  2007انتخابات  
إلـى موطنهـا األصـلي ، وتكـشفت         " جرةالطيور المهـا  "التي حصلوا عليها من قبل ، بعد أن عادت          

  .بامتياز" لعبة حجوم"االنتخابات عن 
  ."ولنا وقفة أخرى مع ظاهرات أخرى تكشفت عنها االنتخابات ، فإلى الغد

  11/11/2010، الدستور، عّمان
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