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  ئناف المفاوضات ساعات دون اتفاق حول وقف االستيطان واسسبعكلينتون تجتمع مع نتنياهو  .1
االجتماع ، أن    نظير مجلي   نقالً عن مراسلها   تل أبيب ، من   13/11/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  

امتـد  بين وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو،             
نهما لم يتوصال إلى صـيغة بـشأن        سبع ساعات ونصف الساعة، في نيويورك، الليلة قبل الماضية، ولك         ل

تجميد البناء االستيطاني، تتيح استئناف المفاوضات المباشرة بينه وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس             
  ).أبو مازن(

وقالت مصادر إسرائيلية إن تقدما ما حصل في هذا اللقاء، وإن طواقم المفاوضات ستواصل عملها إليجاد                
ثت هذه المصادر عن احتمال إنجاز الحوار مع واشنطن في غضون ثالثة            وتحد. هذه الصيغة في القريب   

أسابيع وعندها سيسافر نتنياهو إلى واشنطن ويجتمع مع الرئيس باراك أوباما ليبلغه بنفسه أمر االستعداد               
  .للعودة إلى المفاوضات المباشرة

ات عن مضمونه، واكتفيـا     جرى االجتماع في جو ودي، كما قال الطرفان، ورفضا اإلدالء بأي معلوم            و
بإصدار بيان من الخارجية األميركية يقول إن كلينتون أكدت ضرورة إيجاد صيغة تقارب بين االلتـزام                

  ."إسرائيل" مع تعديالت حدودية طفيفة وبين االلتزام بضمان أمن 1967بإقامة دولة فلسطينية في حدود 
، لـم تتـضح     "اوضات المباشرة لتحقيق أهدافنا   أهمية مواصلة المف  "وعلى الرغم من أن البيان شدد على        

وكـان  . كيفية العودة إلى المفاوضات مع إصرار السلطات اإلسرائيلية على مواصلة النشاط االستيطاني           
، ولكن  "التزام الواليات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل والسالم في المنطقة        "من الالفت أن البيان شدد على       
  .طانمن دون أي إشارة إلى االستي

كررت أن الواليات المتحدة تؤمن بأن من خالل المفاوضات حـسنة النيـة،             "وأوضح البيان أن كلينتون     
يمكن للطرفين أن يتفقا على نهاية للنزاع وإنجاز هدف الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة وقابلة للعيش، بناء                

حدود آمنة ومعتـرف بهـا      ، مع تبادل األراضي، وهدف إسرائيل بدولة يهودية مع          1967على خطوط   
  ".تعكس التطورات الالحقة وتتناسب مع متطلبات إسرائيل األمنية

لكن، لم يضع نتنياهو اسمه على هذا الجزء من البيان، مما يعني أنه لم يوضح موقفه من الحل النهـائي                    
 اتفاق سـالم    ستؤخذ كليا في عين االعتبار في أي      "وشدد البيان على أن متطلبات إسرائيل األمنية        . مجددا

  ".مستقبلي
وأكدت وزارة الخارجية األميركية أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيواصلون العمل خـالل األيـام              

وتترقب واشنطن إعالن موعد اجتماع لجنة المتابعة العربية لعملية السالم، المتوقع عقده بعد عيد              . المقبلة
د االستيطان قبل اجتمـاع اللجنـة المتوقـع لبحـث           وتعمل اإلدارة على الخروج بنتيجة لتجمي     . األضحى

وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الصيغة      . موضوع مواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من عدمه       
وكما يبدو أن . تدل على أن األميركيين مصرون على إبقاء مضمون المحادثات سريا، ولكن شيئا ما يتقدم           

ناء االستيطاني لفترة محدودة ومناطق محدودة، وأن التوتر الحاصـل          هناك بداية تفاهمات حول تجميد الب     
  . من جراء مشاريع االستيطان اإلسرائيلية سيكون مسألة عابرة

وكانت كلينتون قد تعهدت قبيل اللقاء مع نتنياهو بإيجاد طرق لدفع عملية السالم المتوقفـة فـي الـشرق               
وعبرت كلينتون في تصريحات للصحافيين قبـل       . تاألوسط، فيما عبر نتنياهو عن جديته في المفاوضا       

اجتماعها مع نتنياهو في نيويورك عن اعتقادها بأن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية              
الماضي بسبب الخالف على    ) أيلول(التي توقفت أواخر سبتمبر     " كانا جادين في المحادثات   "محمود عباس   

نتنياهو وعباس ملتزمان جدا بالتوصل إلى حل الدولتين، وسنجد طريقة          "ن  وأضافت أ . البناء االستيطاني 
ورفضت كلينتون الكشف عن مضمون اللقاء ولكنها أكـدت أن المحادثـات            ". في اتجاه التوصل إلى ذلك    

  ".تشمل كل شيء"
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، فإن نتنياهو قال في مستهل لقائه مع كلينتون إن أملـه كبيـر فـي                "يديعوت أحرونوت "وحسب صحيفة   
جادون فعـال   "، مشيرا إلى أن اإلسرائيليين      "الكثير من البلدان العربية األخرى    "وسيع المفاوضات لتشمل    ت

.  في مـشاركتها بالمفاوضـات     "إسرائيل"، من دون الكشف عن قائمة الدول التي ترغب          "في القيام بذلك  
اهمات أمنية شـاملة    وقال إن فرص التوصل إلى اتفاق سالم سوف تتحسن بشكل كبير إذا ما تم تحقيق تف               

بين إسرائيل والواليات المتحدة، وذلك في إشارة إلى الرغبة في التوصل إلى اتفاق يمنح إسرائيل وجودا                
عسكريا طويل األمد في وادي األردن على طول الحدود الشرقية للدولـة الفلـسطينية المـستقبلية مـع                  

 ستكون ضرورية إذا تم التوصل إلى اتفاق        الحصول على مساعدات مالية أميركية للترتيبات األمنية التي       
  .سالم

مـصادر  ، أن   برهـوم جرايـسي    نقالً عن مراسلها      الناصرة ، من 13/11/2010،  الغد، عمان  وأضافت
إن تجميد االستيطان حسب نتنياهو، وفي كل األحـوال، لـن يـشمل القـدس والكتلـة                  تقول،   إسرائيلية

ة االحتالل اإلسرائيلي، وهذا ما كان خالل فتـرة إدارة          االستيطانية الكبرى، بزعم أنها ستبقى تحت سلط      
  .جورج بوش

  
 مـع   أمنـي ال بد من تفـاهم       و  ال تقل خطورة عن االستيطان     إسرائيل"لـ األمريكيةالضمانات  : فياض .2

  حماس
قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ان التعهدات االمريكية المطروحة على اسرائيل مقابل  :لندن

ء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة شهرين، ال تقل خطورة عن استمرار البناء تجميد البنا
  .االستيطاني

وقال فياض في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في لندن ان هذه الضمانات تشكل خطورة على القضية 
الفلسطينية، خاصة من جانب تعطيل القدرة على تدويل التحركات، وحذر من ان تعطيل ذهاب 

  .لفلسطينيين لمجلس االمن الدولي سيؤدي لخسارة كبيرة ألدوات التدخل والتأثير الدوليا
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الذي قام بزيارة قصيرة لبريطانيا للحديث امام المنتدى االمريكي للشرق 

لي، مؤكدا ان االوسط، ان الفلسطينيين بحاجة الى عملية سياسية جادة من اجل انهاء االحتالل االسرائي
جهود حكومته لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من شأنها تقوية الموقف السياسي الفلسطيني في 

  .المفاوضات
وقال فياض ان برنامج بناء مؤسسات الدولة تجاوز منتصف الطريق، حيث تم اعداد برنامج للبناء من 

  .يف المقبلالقاعدة للقمة ضمن مهلة سنتين من المفترض ان تكتمل خالل الص
وربط فياض بين مشروع بناء مؤسسات الدولة والنضال السياسي، مؤكدا ان البناء على االرض يقوي 

واشار فياض الى نجاح حكومته بتقليص العجز بالميزانية بنسبة الثلث  الموقف السياسي في المفاوضات،
  .2008مما كانت عليه عام 

المفاوضات، لكنه اشار الى العراقيل الكبيرة التي تضعها واعتبر فياض ان عمليات البناء تقوي الموقف ب
التي تسيطر عليها اسرائيل اداريا وامنيا بموجب اتفاقية ' ج'اسرائيل واهمها منع البناء في المنطقة 

كما اشار الى ان مشروع بناء مؤسسات الدولة . من اراضي الضفة الغربية' 60اوسلو، والتي تشكل 
  .عدم القدرة على العمل في قطاع غزةيعتبر غير مكتمل في ظل 

  .'نحن نعمر وهم يدمرون'واشار فياض الى العراقيل االسرائيلية للبناء في القدس مؤكدا 
ان ما نبحث عنه هو 'وانتقد فياض خطط الذهاب الى مجلس االمن الدولي العالن الدولة الفلسطينية قائال 

دولة في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام الدولة وليس اعالن الدولة، فقد سبق واعلنا عن ال
1988'.  
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وانتقد فياض تركيز مفاوضات المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية وحركة حماس على الناحية 
  .السياسية، واكد على ضرورة التوصل لتفاهم امني

 اي ضرر، لكنه اعتبر ان واوضح فياض ان التعددية السياسية واالختالف بالمواقف السياسية ال يشكالن
المسؤولية االمنية يجب ان تكون بيد الدولة 'التعددية االمنية خطيرة جدا على الدولة، مشددا على ان 

  .'فقط
واشار فياض الى ان مختلف االطراف الفلسطينية متفقة سياسيا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية على 

االعتراف باسرائيل او بخارطة الطريق، مشيرا الى وانتقد الذين يطالبون حركة حماس ب. 1967حدود 
  .االختالف الكبير بمواقف االحزاب االسرائيلية من فلسطين

  13/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  اجد فرج رفض أي تعديل على األجهزة األمنية بالضفة وأفشل لقاء المصالحة م ":العربيالمستقبل " .3
والذي عقد " فتح"و" حماس"ء المصالحة األخير بين حركتي علم من مصادر فلسطينية مطلعة بأن لقا

في العاصمة السورية دمشق، وصل إلى طريق مسدود بسبب التعنت الذي أبداه وفد ) 11-10(األربعاء 
  . فتح فما يتعلق بالملف األمني، الذي شكل مادة البحث الرئيسة بين الطرفين

وتحديدا مدير " فتح"اء جاء نتيجة إصرار حركة وأضافت المصادر أن عدم التوصل لشيء في هذا اللق
جهاز المخابرات في السلطة ماجد فرج على اقتصار التعديالت األمنية االجهزة األمنية الموجود في 

  . قطاع غزة فقط، وعدم استعداده لقبول أي تعديل على الوضع األمني في الضفة الغربية المحتلة
لم يتبلور عنهما شيء ) الثالثاء واألربعاء(ذين عقدا في دمشق وأشارت المصادر أن لقائي المصالحة الل

  . يمكن الرهان عليه، أو اعتباره قاعدة يمكن البناء عليها
وفي خطوة ملفتة، رفضت تدوين أي شيء مما تم مناقشته خالل الجلستين، ما يدل " فتح"وكشفت أن وفد 

  . غير جادة في المصالحة، حسب المصادر" فتح"على أن 
في اللقائين، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، سامي " حماس"وفد حركة وضم 

خاطر، محمد نصر، صالح عاروري، وعضو المجلس التشريعي إسماعيل األشقر، فيما ضم وضم وفد 
عضوا لجنتها المركزية عزام األحمد، صخر بسيسو، وماجد فرج رئيس جهاز مخابرات " فتح"حركة 
  .بدمشق" فتح"ي الضفة، و سمير الرفاعي ممثل السلطة ف

 11/11/2010، المستقبل العربي
  

  أحدهما لالعتراف بالدولة والثاني إلدانة االستيطان.. يعدون طلبين لمجلس األمنالفلسطينيون: عريقات .4
 تستعد السلطة الفلسطينية لتقديم طلبين لمجلس األمن، األول يتعلق بإدانة مواصلة:  حسن مقنع-طنجة

االستيطان من طرف إسرائيل وتحميلها مسؤولية توقف المفاوضات، والثاني يتعلق بطلب عضوية 
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967فلسطين كدولة تحت االحتالل على حدود 

إن السلطة بصدد وضع اللمسات األخيرة » الشرق األوسط«وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات لـ
ستيطان، حيث تهدف من ورائه إلى تحقيق ثالثة أهداف، أولها إدانة الحكومة على الطلب المتعلق باال

) أيلول(اإلسرائيلية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن انهيار المفاوضات التي كانت قد انطلقت في سبتمبر 
الهدف الثاني كما يقول . الماضي تحت الرعاية األميركية، لكونها اختارت االستيطان على السالم

يعتبر االستيطان الغيا وباطال وال يخلق حقا وال ينشأ عنه «ريقات هو التوصل إلى إصدار قرار أممي ع
تطبيق ميثاق جنيف حول حماية المدنيين زمن الحرب على «أما الهدف الثالث فيتعلق بطلب . »التزام

  .»األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس وقطاع غزة
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ي تعتزم السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس األمن خالل األشهر المقبلة فيتعلق بطلب أما الطلب الثاني الذ
: وقال عريقات.  كدولة تحت االحتالل وعاصمتها القدس الشرقية1967عضوية فلسطين على حدود 

وطبعا نعلم أننا عندما سنقدم طلب العضوية . نحن اآلن نتمتع بصفة عضو مراقب في األمم المتحدة«
، فإن مجلس األمن لن يستطيع االعتراف بنا كدولة، فهو يستطيع فقط قبول العضوية ومن ثم فهو الكاملة

  . »سيصدر بيانا وقرارا يدعو فيه الدول األعضاء لالعتراف بدولة فلسطين
: وأضاف. وعن وضعية السلطة الفلسطينية حاليا يقول عريقات إن إسرائيل أفرغتها من محتواها

.  كآلية لنقل الشعب الفلسطيني من االحتالل إلى االستقالل1993 دولي في عام السلطة ولدت بتعاقد«
لكن لألسف عملت . وعند الوالدة كانت السلطة تتمتع بواليات شخصية وأمنية وقانونية وسياسية ووظيفية

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على سحب كل تلك الواليات من السلطة بعدوان مستمر وبحصار 
  . »، وبسياسات االستيطان واالغتياالت واالعتقاالت إلى أن أفرغتها من كل محتواهامتواصل

هذا أسوأ ما حدث للشعب الفلسطيني ويجب أن تتم «: وعن االنقسام الفلسطيني الداخلي قال عريقات
  .المصالحة بشكل فوري وأن ننهي انقساماتنا

  13/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   مسؤولية تعطيل المفاوضات"إسرائيل"تحميل على واشنطن : عريقات .5
قال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة  :عبد الرؤوف ارناؤوط 
ان على الواليات المتحدة األميركية ان تحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية " األيام"التحرير الفلسطينية، ل

  . هذه المسؤولية للطرفين الفلسطيني واإلسرائيليتعطيل المفاوضات وعرقلتها وليس تحميل
تحميل المسؤولية هذه للطرفين ليس عدالً وليس حقيقياً، فهناك حكومة إسرائيلية مسؤولة عن انهيار "وقال 

" المفاوضات بعد اإلجراءات والقرارات االستيطانية التي اتخذها نتنياهو أثناء وجوده في واشنطن
 يتم تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية كما قالوا لنا في رسائلهم في األشهر لماذا ال: وأضاف متسائالً

  .الماضية بأنهم سيحملون المسؤولية للطرف المسؤول عن انهيار المفاوضات؟
بأن "ورفض عريقات طريقة تعبير وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون عن الموقف الفلسطيني 

، " مع تبادل متفق عليه1967 فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على أساس حدود الهدف الفلسطيني هو دولة
الهدف الفلسطيني ليس هذا وإنما الهدف الفلسطيني هو دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على : وقال

  ".1967 وعاصمتها القدس الشرقية وليس على أساس حدود 1967حدود 
 المشترك الصادر عن وزيرة الخارجية األميركية كلينتون ورئيس وكان عريقات يشير بهذا إلى البيان

  . ساعات في نيويورك7الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب اجتماعهما الذي استمر 
 13/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
  ممثل فلسطين في األمم المتحدة يطالب برفع الحصار كامال عن قطاع غزة فورا .6

اكدت مصادر فلسطينية الجمعة بأن رئيس بعثة فلسطين في األمم المتحدة رياض : يد عوضرام اهللا ـ ول
منصور يواصل تحركاته لعقد جلسة لمجلس االمن الدولي لبحث مواصلة اسرائيل لالستيطان في 

  .1967االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
اضي وهدم المنازل بديالً عن إن إسرائيل اختارت االستيطان ومصادرة األر'وقال منصور الجمعة 

  .'السالم
غير 'وأضاف منصور خالل كلمه له أمام لجنة األمم المتحدة حول ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 

، في نيويورك، أن إسرائيل تتحدث عن الذهاب إلى مفاوضات بدون شروط، في حين 'القابلة للتصرف
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 بتكثيفها من عمليات اإلستيطان، ومصادرة أنها تضع الشروط من خالل فرض أمر واقع على األرض
  .األراضي وهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس

وأشار إلى أن البعثة الفلسطينية توجهت برسائل عاجلة إلى األمين العام والجمعية العامة ومجلس األمن 
  .إلحاطتهم بكافة المستجدات التي تجري على األرض من قبل االحتالل االسرائيلي

جهة أخرى طالب منصور، األمم المتحدة بضرورة التدخل ورفع الحصار المتواصل على قطاع من 
غزة، وبشكل عاجل وفوري إلنعاش اإلقتصاد الفلسطيني المنهار، مؤكدا أن التسهيالت التي تتحدث عنها 
ك إسرائيل من خالل تدفق بعض البضائع غير كاف، فهناك حاجة لدخول الكثير من البضائع وخاصة تل

  .التي تتعلق بمواد البناء إلعادة إعمار القطاع بعد الحرب التي عصفت به قبل عامين
وفي إطار التحرك الفلسطيني لعقد جلسة لمجلس األمن لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي المتواصل في مسألة 

لشهر االستيطان اكدت مصادر فلسطينية الجمعة بأن منصور عقد الخميس لقاء مع رئيس مجلس األمن ل
وتم وضعه في صورة الوضع وخطورة ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية وتأثيره على ) بريطانيا(الحالي 

  .الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم
وأوضح منصور لرئيس مجلس االمن رغبة فلسطين في أن يتناول المجلس االستيطان االسرائيلي في 

  .االراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن
 13/11/2010لقدس العربي، لندن، ا

  
   ودعمه الشعب الفلسطينيلمساندتهالزهار يشكر األردن  .7

 األردن إلىوجه القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار رسالة شكر وتقدير :  بترا–غزة 
واقم جاء ذلك خالل كلمة الدكتور الزهار في االحتفال الذي نظمته ط. لمساندته ودعمه الشعب الفلسطيني

 ليلة امس األول الخميس بمناسبة قرب انتهاء مهامه 10 غزة األردنيالمستشفى الميداني العسكري 
بحضور عدد من المسؤولين الفلسطينيين في الحكومة المقالة وممثلي قطاعات واسعة من المجتمع 

  .الفلسطيني
  13/11/2010الدستور، عمان، 

  
  "الملف األمني"قت البحث في فتح هي التي علّ: أسامة حمدان .8

حركة  اتهامات  مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان،رفض: يو بي آي - الجزيرة
ن تلك االتهامات غير موفقة، مقرا بوجود إ ، وقالفتح بتعطيل التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحركتين

  .خالف مع فتح على الملف األمني
إلى محادثات المصالحة عزام األحمد، إنه ليس لحماس مالحظات جاء ذلك بعد أن قال رئيس وفد فتح 

شباط عام /جاهزة خاصة بشأن الملف األمني، في الورقة المصرية التي تم االتفاق عليها في فبراير
وقال األحمد إن مفاوضي حماس طالبوا بإضافة ملحق إلى الورقة المصرية إال أن فتح رفضت  .2009
  .ذلك

ل حمدان للجزيرة إن ذلك الملف يتطلب مزيدا من البحث، وهو السبب وراء وفي رده على ذلك، قا
وذكر حمدان أن عدم توقيع حماس على الورقة  .تأجيل جولة الحوار بين الحركتين إلى وقت الحق

وأكد أنه لو لم تكن  . ما اتفق عليه سابقا بين الطرفين-حسب قوله–المصرية جاء بسبب أنها لم تتضمن 
لبحث في موضوع الملف األمني لما جرى االتفاق على عقد اللقاءات األخيرة، والتي حماس جاهزة ل

عقدت على مدى األيام الماضية في دمشق، مؤكدا أن فتح هي التي علقت موضوع البحث في الملف 
  .األمني

  13/11/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة،  
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  لالنقسامزيز إعادة بناء أجهزة األمن في غزة دون الضفة تع: أيمن طه .9

إن الحديث عن ": "فلسطين"قال القيادي في حماس أيمن طه في تصريح خاص بـ:  أدهم الشريف- غزة
نحن نتحدث عن وطن "وأضاف  ". أجهزة أمنية في قطاع غزة فقط هو تعزيز لحالة االنقسام الفلسطيني

ية وإعادة بنائها في واحد وال نتحدث عن وطن في الضفة وآخر في غزة، ونريد بناء األجهزة األمن
أكد طه على أن األجهزة األمنية وبنائها وهيكلتها من أبرز القضايا التي  و". الضفة وغزة في آن واحد

  . طرحت على مائدة الحوار خالل لقاءات حركتي فتح وحماس في دمشق
اهتمام كانت أجواء جادة ومعمقة، وتناولت كافة القضايا بجدية و: "وعن أجواء حوار دمشق، قال طه

وأوضح أن  ". قد نصل إلى اتفاق في وقت قريب"، مؤكداً أنه في حال استمرت تلك األجواء "واضح
اللقاء تناول الملف األمني بكل تعقيداته وتشعباته، معبراً عن أمله أن تصل الحركتان إلى اتفاق خالل 

ه الجلسات بالتأكيد سنصل حتى إن لم نصل إلى اتفاق في هذ: "وقال . اللقاء المرتقب بعد عيد األضحى
  ".إلى اتفاق في الجلسات األخرى، ولكن المهم هو االستمرار باللقاءات

  12/11/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  باب المصالحة ال يزال مفتوحاً : الرشق .10
حماس عزت الرشق، أن باب المصالحة الفلسطينية  ال يزال  أكد عضو المكتب السياسي لحركة: دمشق

ستكمال النقاش حول الملف األمني، معربا عن أمنيته أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي حالة مفتوحاً ال
  .االنقسام في الجلسة القادمة، والتي من المتوقع عقدها بعد عيد األضحى

في لقاء دمشق األخير كانت هناك بعض الصعوبات، وبرزت : "وقال الرشق، في تصريحات متلفزة
يث ترى حماس تعيين السلطات األمنية من قبل لجنة أمنية عليا، فيما تصر بعض القضايا الخالفية ، ح

حماس طالبت بأن : "وأضاف ".فتح على تعيينها من قبل رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس
تكون هناك لجنة أمنية عليا تتم بالتوافق الوطني بين حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية وأن ال ينفرد 

  ". الساحة الفلسطينية بتشكيل هذه اللجنة لحساسية الملف األمنيطرف في
  12/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "التوافق"حماس تريد استبدال القانون الفلسطيني بكلمة : فتح .11

كشف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، احمد عساف، عن وجود محاوالت من قبل : معا –رام اهللا 
موضحا ان حركة حماس التي كان " التوافق"ل االحتكام للقانون الفلسطيني، بكلمة حركة حماس الستبدا

من المقرر ان تقدم مالحظاتها بخصوص الملف االمني في االجتماع االخير الذي عقد في دمشق، جاءت 
للجنة على الفقرة الثانية المتعلقة بتشكيل ا" بالتوافق "لالجتماع بدون اية مالحظات وطالبت باضافة كلمة 

  .االمنية رغم ان هذه الكلمة كانت موجودة في السطر الثاني
 على 24/9/2010حرصنا في االجتماع السابق الذي عقد في ) " معا(وقال عساف في حديث خاص لـ

االتفاق على جميع القضايا االربع لكن حماس طلبت ارجاء االتفاق على الملف االمني بعد ان تم االتفاق 
، موضحا انه عندما طلب رئيس وفد حركة فتح من "ما في ذلك محكمة االنتخاباتعلى ثالثة قضايا ب

رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق وسأله اين مالحظاتكم بخصوص اللجنة االمنية ، رد عليه اسماعيل 
االشقر باننا مش جاهزون، فقال لهما رئيس وفد حركتنا للحوار عزام االحمد ، اذا لم توجد لديكم 

  .عليكم ان تذهبوا للقاهرة من اجل التوقيع على الورثقة المصرية مالحظات ف
حركة حماس لم تستجب ولم تقدم اية مالحظات بخصوص اللجنة االمنية بل حاولت في ": وتابع عساف 

، مؤكدا ان هذا السلوك الحمساوي "االجتماع االخير اعادة فتح النقاش على القضايا المتفق عليها سابقا 
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ن قيادة حماس تمارس الحجج والتضليل والذرائع للهروب من استحقاق المصالحة يكشف بوضوح ا
الوطنية وتظهر بان هذه القيادة ليست لها ارادة وال قرار النجاح المصالحة الوطنية بل تريد اضاعة 

  .الوقت والتهرب من االستحقاقات الوطنية بما في ذلك انجاز المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام
من الواضح ان حركة حماس تريد الغاء القانون الفلسطيني وتستبدل هذا القانون بالتوافق " سافوقال ع

  ".الذي تعني فيه حصولها على حق الفيتو وبالتالي حق الرفض لكل ما ال يحقق مصالحها
اذا اردت حماس تكريس مبدأ التوافق فلماذا لم تطرحه بخصوص المجلس " وتساءل عساف قائال 

، مؤكدا ان هذه المواقف تكشف عن حقيقة ما تخطط له حماس بخصوص تعزيز !"الحكومة ؟التشريعي و
سيطرتها على كل شيء واستبدال القانون الفلسطيني ، اضافة الى انه يكشف عن انها حركة ال تؤمن 

  .بالشراكة بل تسعى للسيطرة بحجة التوافق وتسعى لكسب المزيد من الوقت لتحقيق شيء ال نعلمه
دم جاهزية حركة حماس هي التي "  عقد لقاءات جديدة قال عساف وإمكانية اللقاء المقبل وبخصوص

تعطل انجاز المصالحة الوطنية ، ونحن نقول بوضوح اذا ما استلمنا مالحظات جدية وحقيقية من قبل 
التهرب حماس فانه باالمكان تحديد زمان ومكان لعقد لقاء جديد لكننا لن نقبل هذه السلوك القائم على 

والتضليل واضاعة الوقت في حين تقوم حماس بايهام شعبنا بالحديث عن رغبتها في المصالحة وانهاء 
  .االنقسام

  13/11/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

  "إسرائيل"نتنياهو يستقوي بزعيم الجمهوريين لتحذير أوباما من الضغط على  .12
ئيلي بنيامين نتنياهو بتحذير غير مباشر إلى رئيس الوزراء اإلسرا  بعث:أحمد عبدالهادي - واشنطن

اإلدارة قبل ليلة واحدة من اجتماعه بكلينتون حين التقى ـ في سابقة لم تشهدها واشنطن من قبل، بأقوى 
األعضاء اليهود في الكونجرس وهو الجمهوري إيريك كانتور زعيم األغلبية الجديدة في مجلس النواب 

  .وحده
ثار لغطا في واشنطن إذ إنه حذر اإلدارة من الضغط على إسرائيل وطلب وصدر عن االجتماع بيان أ

منها منع السلطة الوطنية الفلسطينية من التوجه إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية 
 وقال المعلق اليهودي األميركي رون كامبيس إنه لم يحدث في تاريخ الواليات المتحدة أن التقى. المستقلة

  .عضو مهم في الكونجرس بزعيم دولة أجنبية إلرسال تحذير مشترك ضد رئيس الواليات المتحدة
وقالت بعض التكهنات في واشنطن إن قضية لقاء نتنياهو وكانتور نوقشت في اللقاء مع كلينتون، كما 

دمها نوقش أيضا موقف واشنطن من ذهاب الفلسطينيين إلى األمم المتحدة وهي ورقة ضغط مهمة تستخ
  .اإلدارة حاليا إلجبار الحكومة اإلسرائيلية على إعالن تجميد االستيطان واستئناف المفاوضات المباشرة

في غضون ذلك، يعكف طاقمان إسرائيلي وأميركي على صياغة اتفاق بين الواليات المتحدة والحكومة 
 أشهر بمقابل ضمانات أمنية 3اإلسرائيلية بشأن تمديد تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية لفترة 

ويرأس الطاقم اإلسرائيلي المحامي إسحاق مولخو، في حين يرأس . وسياسية أميركية تقدم إلسرائيل
الطاقم األميركي جورج ميتشيل، وذلك بناء على توجيهات تلقياها من نتنياهو وكلينتون عقب محادثات 

  .نيويورك
  13/11/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
   تهدد المسرحيين المناهضين لالستيطاناإلسرائيليةرة الثقافة وزي .13

عقد عدد من العاملين في قطاع المسرح اإلسرائيلي أمس، اجتماعا طارئا، :  برهوم جرايسي-الناصرة 
حضره عدد من مسؤولي نقابة الفنانين، في أعقاب تصريحات أدلت بها وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ليمور 

وجهت فيها تهديدات مبطنة للمسرحيين اإلسرائيليين واحها مسرح مستوطنة اريئيل ، ليفنات لدى افتت
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إنها ستضع مقاييس  وقالت .الذين يرفضون الظهور في مسارح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
جديدة لتوزيع الميزانيات على دور المسرح والثقافة، في تهديد واضح بقطع الميزانيات الحكومية عمن 

  .يعارضونها ويعارضون حكومتها سياسيا
وشارك في اجتماع أمس، عدد من المسرحيين والفنانين، الذين رفضوا التوقيع على رسالة عدم تقديم 
العروض في المستوطنات، إال أنهم أعلنوا رفضهم لموقف وزيرة الثقافة، واعتبروه خطرا على 

  .الحريات
سارح، في وزارة الثقافة اإلسرائيلية تساح غرانيت، أعلن مساء والالفت أيضا، أن مدير دائرة الثقافة والم

ألسباب " شهرا من توليه، وقال غرانيت، إن استقالته 13أول من أمس، عن استقالته من منصبه، بعد 
  .، إال أن وسائل اإلعالم ربطت بين استقالته وبين مواقف الوزيرة المسؤولة عنه"شخصية

  13/11/2010، الغد، عمان
  

   للدولة اليهودية"ال عمل من دون والء":  جديداسرائيليع قانون مشرو .14
اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان » إسرائيل بيتنا«يرفض حزب : الناصرة 

الذي يمثل المهاجرين الروس إلى إسرائيل، االكتفاء بمشروع القانون الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية قبل 
، إذ »دولة يهودية ديموقراطية«زام كل من يطلب الجنسية اإلسرائيلية إعالن الوالء إلسرائيل أسابيع بإل

تفتق ذهن النائب ليئه شمطوف وهي مهاجرة جديدة إلى إسرائيل، عن اقتراح قانون جديد يقضي بإلزام 
رفض اداء ، على أن يتم فصل من ي»دولة يهودية وديموقراطية«إعالن الوالء لـ » موظفي الدولة«كل 

التي حققت له » ال مواطّنة بال والء«حملة » إسرائيل بيتنا«بكلمات ابسط، طّور حزب . الوالء عن العمل
، علماً أن القانون الحالي »ال عمل بال والء«نجاحاً غير مسبوق في االنتخابات العامة األخيرة، إلى 

  .» وقوانينهادولة إسرائيل«يقضي بأن يؤدي موظفو الدولة قسماً بالوالء لـ 
ورداً على سؤال لإلذاعة اإلسرائيلية العامة للنائب شمطوف عما إذا كان الغرض من القانون تقليص 

هناك الكثير من المواطنين العرب الذين «العرب، المتدنية أصالً، قالت إن » مستخدمي الدولة«نسبة 
خرى متطرفة يجب قذفها إلى يحترمون قوانين الدولة وال مشكلة معهم، لكن هناك جهات إسالمية وأ

سيساهم في المعركة ضد كل من يحاول الطعن في حقيقة أن «وتابعت أن القسم الجديد . »الخارج
  . »إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي

  13/11/2010، الحياة، لندن
  

  وضعت آالف األهداف لعدوانها المقبل على لبنان وسوريا وغزة" إسرائيل ":"جويش كرونيكل" .15
قائمة تضم آالف األهداف التابعة لحزب اهللا لمهاجمتها " اإلسرائيلي"وضع جيش االحتالل : )آي.بي .و ي(

إن "التي تصدر من لندن، " جويش كرونيكل"وقالت صحيفة . على مراحل عند نشوب أية حرب مستقبلية 
 أن جيش أضافت" . األهداف تتضمن مواقع إطالق الصواريخ، ومراكز القيادة، ومخازن األسلحة

وضع أيضاً قوائم مشابهة من األهداف في غزة وسوريا، العتقاده بأنهما يمكن أن تشاركا في "االحتالل 
وأشارت إلى أن جيش ". أي حرب تندلع في المستقبل في منطقة الشرق األوسط، إلى جانب إيران ولبنان

لمدى ضد عدو مثل إيران أثناء يعد لخوض عدد من الحمالت، من بينها القيام بمهمات بعيدة ا"االحتالل 
قيامه بضرب المئات من منصات إطالق الصواريخ في لبنان، وتقديم الدعم الجوي في الوقت نفسه 

  " . للقوات البرية في لبنان وقطاع غزة
  13/11/2010، الخليج، الشارقة
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   العسكرية بدأت باالنحدار"إسرائيل" قوة": واشنطن بوست" .16
أن وضع جيش االحتالل اإلسرائيلي كمؤسسة تحظى بالكثير من " واشنطن بوست"ذكرت صحيفة 

  . االحترام قد بدأ باالنحدار
، إلزامية 1948وذكرت الصحيفة أنه رغم الخدمة العسكرية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ص للجنسين فإنه لوحظ تجنب األقليات في عملية التجنيد مما تسبب بمخاوف لدى العسكريين من تناق
  . أعداد الجنود الذين يحتاجونهم في المستقبل

ووفقا لدراسة أجراها علماء سياسيون في جامعة حيفا نشرت في أغسطس الماضي فقد ارتفعت نسبة 
, 1988عام % 12اإلسرائيليين الذين بلغوا سن التجنيد الذين ال يرغبون في أداء الخدمة العسكرية من 

  . 2007عام % 26لتبلغ 
سة أن شريحة الشبان الذكور في المدارس الثانوية الذين يرغبون في التطوع للخدمة وأظهرت الدرا

عام % 94 بعد أن كان 2007عام % 58العسكرية في حال لم تكن إجبارية قد تدنى كي يصل إلى 
1988 .  

 جندي 176,500ال تفصح عن حجم قوتها الحقيقية لكنهاً تملك جيشا قوامه ) إسرائيل(ويشار إلى أن 
  . وفقا لدراسة أجراها معهد األمن القومي,  ألف جندي445ملك قوات احتياط يبلغ تعدادها وت

وخلصت الصحيفة إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يبذل ما يكفي لإلبقاء والمحافظة على قوة كبيرة 
وح في األفق باإلضافة إلى مواجهة تل, لمواجهة الصراع مع الفلسطينيين وعلى الجبهة السورية واللبنانية

  .مع إيران
  9/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   في حادث سير في األردنأربعة وإصابة" إسرائيلي"مقتل  .17

قتل وأصيب أربعة آخرين في حادث سير باألردن " إسرائيلياً"أفادت مصادر أمنية بأن سائحاً : )أ.ب .د (
م في األردن، الرائد محمد الخطيب، إن وقال المتحدث باسم إدارة األمن العا. الليلة قبل الماضية 

الخمسة كانوا مسافرين على طريق سريع بين عمان والعقبة، عندما تعرضت سيارتهم " اإلسرائيليين"
 كيلومتراً إلى الجنوب من 40لحادث مع أربع مركبات أخرى بالقرب من منطقة الجيزة، التي تبعد نحو 

ونقل .  شخصاً آخرين، جروح بعضهم خطيرة 14ة وأضاف أن الحادث أسفر أيضاً عن إصاب. عمان 
  .            جميع المصابين إلى مستشفى قريب 

  13/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   تعتزم بناء سجن ضخم على الحدود المصرية"إسرائيل": "معاريف" .18
سرائيلية   كشفت صحيفة، معاريف، العبرية فى تقرير لها النقاب عن أن الحكومة اإل: سمر خالد-القدس 

ستقوم بإنشاء أضخم سجن فى تاريخها على الحدود المصرية العتقال المتسللين من أصل إفريقي الذين 
  .يصلون إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية

وبحسب صحيفة معاريف في عددها الصادر امس أنه سيتم إنشاء السجن بالقرب من الحدود المصرية 
هر، بغرض منعهم من التجول داخل إسرائيل لحين إصدار قرارات إليواء المتسللين األفارقة لعدة أش
  .السماح لهم بالتواجد فى إسرائيل

وأوضحت معاريف أن مدير مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلى، بنيامين نتانياهو، يعمل حالياً لتغيير 
  .هالقانون لزيادة المدة المسموح إلبقاء المتسللين فى هذا السجن الضخم والفريد من نوع

  13/11/2010، الرأي، عمان
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   إيراني في مشروع علمي أردني - إسرائيليتعاون ": هآرتس" .19
، كتبت صحيفة » إيراني في مشروع علمي في األردن-تعاون إسرائيلي «تحت عنوان : القدس

، امس، أنه في أحد الفنادق المقامة على الجانب األردني من البحر الميت اجتمع الثالثاء »هآرتس«
ضي حول طاولة واحدة ممثلون من إسرائيل وإيران وتركيا والسلطة الفلطسينية ومصر وباكستان الما

واألردن والبحرين وقبرص، إضافة إلى ممثلين من أوروبا والواليات المتحدة، لمناقشة مستقبل التعاون 
في األردن، » معجل الكترونات« عاما حول إقامة مركز أبحاث 15العلمي بين الدول والذي يستمر منذ 

  . كيلومترا من جسر اللنبي30على بعد 
وعلم أن الممثلين الذين شاركوا في االجتماع غالبيتهم من كبار العلماء في بالدهم، ويطلق على 

  .»SESAMEمجلس «المجموعة 
وتوصل المشاركون في االجتماع إلى اتفاق يتوقع أن يدفع في شكل ملموس بإقامة مركز األبحاث الذي 

 مليون دوالر لصالح 20كما علم أن تركيا وإسرائيل واألردن ومصر قرروا استثمار . قيد البناءال يزال 
  .استكمال بناء المعجل

  13/11/2010، الراي، الكويت
  

   يحذر من مخاطر االستيطان في حي الشيخ جراح بالقدساسرائيلي مركز دراسات .20
سرائيل، الذي يعتبر اهم مركز دراسات شدد مركز القدس لدراسات ا: القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط

اسرائيلي في موضوع القدس، في دراسة حول االستيطان في الشيخ جراح وصلت نسخة من ملخصه 
تنشئ، من خالل اعمالها، حقائق على األرض ال "على ان الجمعيات االستيطانية االسرائيلية " األيام"لـ

  ".تتفق بالضرورة مع المصالح الحيوية لدولة إسرائيل
  : تداعيات استراتيجية ممكنة على اسرائيل نتيجة لهذا النشاط االستيطاني وهي5وحدد المركز 

ان لدولة اسرائيل مصلحة حيوية في الحفاظ على اإلطار التفاوضي الذي يعالج ": 1948ملفات "فتح 
حة المصل.  للمناقشة1948 وليس فتح القضايا ذات الصلة بـ 1967القضايا الناشئة عن أحداث 

االسرائيلية فيما يتعلق بأمالك الالجئين هي صياغة معادلة للتنازل المتبادل عن الممتلكات الفلسطينية 
ان محاولة استعادة الملكية اليهودية وحقوق الحيازة . واليهودية على حد سواء، التي فقدت نتيجة للصراع

،  "1948ملفات "إلى فتح في حي الشيخ جراح تحديدا وفي القدس الشرقية عموما يمكن أن يؤدي 
ان عدم . وبالتالي الهام وحتى تشجيع المطالبات الستعادة ممتلكات الالجئين داخل أحياء القدس الغربية
 هو 1948المساواة بين اليهود والعرب حول المسائل المتعلقة بعودة الممتلكات المهجورة بسبب حرب 

  .لتفسير من قبل اسرائيلأمر غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي وغير قابل ل
ان لمستوطنة في حي الشيخ : ويعد تقييد حرية الحكومة في العمل خالل المفاوضات ثاني التداعيات

جراح القدرة على تقييد حرية الحكومة للعمل في سعيها للوصول الى أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، 
والواقع أن االستيطان اليهودي في قلب االحياء . وبذلك، تشكل مزيدا من العقبات أمام تقدم عملية السالم

العربية عموما وفي الشيخ جراح على وجه التحديد يمكن أن يحبط إمكانية حل وسط بين االسرائيليين 
كجزء ") أفكار كلينتون("والفلسطينيين على القدس على أساس تقسيم السيادة بين االحياء اليهودية والعربية 

وعالوة على ذلك، فان طرد العائالت الفلسطينية ينشئ نقطة احتكاك إضافية . يمن اتفاق الوضع النهائ
، وأبعد من )مثل سلوان، راس العامود وغيرها(للصراع، تضاف الى قائمة القضايا االخرى داخل القدس 

  .ذلك فهي تعطل إمكانات خلق بيئة مناسبة لدفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
طرد عائالت فلسطينية واستيطان اليهود مكانها في قلب :  عن اسرائيل ثالث التداعياتويعد نزع الشرعية

حي عربي تحت تغطية إعالمية واسعة النطاق يعمل على وضع ذخيرة إضافية في أيدي الكيانات التي 
وهذا يمكن أن يسهم في نزع الشرعية عن . تسعى إلى ضرب شرعية اسرائيل في مجال حقوق اإلنسان
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عمليات الطرد، حتى لو دعمها حكم قضائي، يكون لها أثر سلبي . ل داخل الرأي العام العالميإسرائي
على صورة إسرائيل في أوساط الحكومات الغربية أيضا، بما في ذلك الحكومات الصديقة مثل الواليات 

ات التي كانوا حالة مثل هذه تسلط الضوء على التنفيذ غير المتكافئ لحقوق اليهود على الممتلك. المتحدة
 في حين أن السكان العرب في المدينة ال يمكنهم بالمثل استعادة ممتلكاتهم في 1948يملكونها قبل العام 

  .القدس الغربية على وجه التحديد أو في إسرائيل عموما
يمكن لالستيطان اليهودي : ويعد تقويض إنجازات إسرائيل الدبلوماسية بشأن قضية القدس رابع التداعيات

ي حي الشيخ جراح تقويض رغبة المجتمع الدولي والمفاوضين الفلسطينيين لقبول وجود أحياء يهودية ف
والنتيجة المحتملة هي تراجع الفلسطينيين . في القدس الشرقية والحقوق اإلسرائيلية في الحوض المقدس

ومتي باراك عن تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في الجوالت السابقة من المفاوضات في عهد حك
وأولمرت فيما يتعلق بالسيادة اإلسرائيلية على األحياء اليهودية في القدس الشرقية كجزء من اتفاق 

  .الوضع النهائي وفقا لمعايير كلينتون
وتعزز قضية الشيخ جراح اتجاها بين أعضاء المجتمع الدولي يربط الجدل حول االستيطان في هذا الحي 

 في األحياء اليهودية وراء الخط األخضر، ومسألة السيادة على الحوض مع الجدل الدائر حول البناء
إضافة إلى ذلك، فإن هذه األنشطة االستيطانية تدفع لتساؤل المجتمع الدولي عن قدرة . المقدس في القدس

إسرائيل على السيطرة وإدارة أجزاء حساسة من المدينة، بوجود مجموعة واسعة من المصالح الطائفية 
لذلك فان قضية الشيخ جراح لديها القدرة على تقويض المصالح .  وغيرها، بطريقة عادلة وحساسةالدينية

  .السياسية اإلسرائيلية فيما يتعلق بالقدس الشرقية
االستيطان اليهودي في حي الشيخ جراح بالتزامن مع طرد : ويعد زيادة في القدس االستدعاء األخير

تر فيما يتعلق باألمن والعالقات بين الطوائف في القدس الشرقية ، الفلسطينيين يضيف سببا إضافيا للتو
، وتضيف إلى أعباء ) المظاهرات المستمرة ايام الجمع(ويخلق مصدرا لالحتكاك والتوتر داخل إسرائيل 

وجود نقطة مركزية إضافية من الصراع والعنف في القدس يعزز الصورة . الشرطة وقوات األمن
  .السلبية للمدينة

االستيطان اليهودي في قلب االحياء العربية له انعكاسات كبيرة " ى ذلك فقد شدد المعهد على ان وعل
ال يمكن ترك هذا الواقع المعقد للرعاية والحكم من قبل كيانات . على المصالح الحيوية السرائيل

وق الملكية، على الرغم من السياق القانوني للقضية التي تنطوي على حق": وقال)" المستوطنين(خاصة
وقد . فان لدى الحكومة األدوات القانونية واإلدارية الالزمة التخاذ إجراءات وفقا لمصالح دولة إسرائيل

أثبتت التجربة أن الحكومة قد اتخذت تدابير من هذا القبيل حتى في الماضي من أجل منع اجراءات 
ومة ان هذه االجراءات قد تقوض الملكية الخاصة من إنشاء حقائق على أرض الواقع حينما ظنت الحك

  ".المصالح اإلسرائيلية
  : توصيات الى الحكومة االسرائيلية وهي5وازاء هذا الوضع فقد قدم المعهد 

من أصحابها ، وتعويضهم ، وذلك ) بموجب القانون" اقتناؤها ألغراض عامة("اوال، مصادرة الممتلكات 
  .يتعلق باستخدام الممتلكاتللسماح للحكومة بتطبيق رؤيتها الخاصة بها فيما 

في العقارات في قلب األحياء العربية في ) وطرد الفلسطينيين لهذا الغرض(ثانيا، منع استيطان اليهود 
القدس الشرقية ، على النحو الموصى به من قبل النواب العامين االسرائيليين السابقين، على أساس منع 

  .لنظام العامتعريض السالمة العامة للخطر ومنع اإلخالل با
 لمنح الحارس العام السلطة التقديرية 1970ثالثا، تعديل المواد القانونية والمسائل االدارية في قانون العام 

  .بشأن االفراج عن الممتلكات في المستقبل
  .رابعا، إجراءات لوقف خطط مساكن يهودية في األحياء العربية
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تي تقدمها السلطات الحكومية لألنشطة االستيطانية داخل خامسا، إعادة النظر في المعونات والمساعدات ال
  .األحياء العربية
نوصي بأن تنظر الحكومة في وضع سياسة واضحة بشأن االستيطان اليهودي في قلب : "وقال المعهد

االحياء العربية في القدس الشرقية، مع األخذ في االعتبار اآلثار المترتبة على االستيطان في حي الشيخ 
على مصالح دولة إسرائيل، على النحو المفصل في هذه الورقة، وأن تنظر الحكومة في خيارات جراح 

  ".العمل المتاحة لها
  13/11/2010، األيام، رام اهللا

  
  القدس الغربيةب تم تعويضه بأمالك فلسطينية 1948 في الشيخ جراح عام عاش يهوديكل : بن يائير .21

وعة يسارية اسرائيلية ستطالب حكومتها بمصادرة البيوت أمس إن مجم" هآرتس" قالت صحيفة -القدس
التي استولى عليها المستوطنون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لمنع االحتكاك مع الفلسطينيين 

  .وتسهيل التوصل إلى اتفاقية سالم
نع التشقق في من واجب الحكومة أن تصادر هذه العقارات لم" :وقال المدعي العام السابق مايكل بن يائير

  .، في إشارة إلى المنازل التي احتلها المستوطنون اليهود في حي الشيخ جراح"النسيج االجتماعي
ويحاول بن يائير وعدد من المحلفين صياغة حل قانوني للصراع في الشيخ جراح يستند للرأي القانوني 

 التضامن مع الشيخ جراح وتعتزم حركة. الذي تبناه المدعي العام الحكومي السابق مناحيم مازوز
  .استخدام اقتراح المحلفين في حملتها المقبلة

 1971وقال بن يائير، الذي ولد في الشيخ جراح، إنه رفض عرضا من حارس أمالك الغائبين عام 
السترداد ملكية بيت جدته في الحي، ألن عائلته تم تعويضها بالفعل ببيت يملكه الجئون فلسطينيون في 

  ".القدس الغربية
وبعد شهر واحد تسلم والداي . ، عندما طلب منا اخالؤه1948عشنا في الحي حتى العام :"وأضاف يائير 

كما حصلت جدتي على بقالة كان يملكها عربي، بدال من ). روميما حاليا(شقتين في حي الشيخ بدر 
  ".متجرها في الشيخ جراح

 تم تعويضه بأمالك في 1948راح عام كل يهودي دون استثناء كان يعيش في الشيخ ج:"وقال أيضا 
، في إشارة للجمعيات االستيطانية التي تسعى إلعادة "وهكذا فالقصة بأكملها كالم فارغ. القدس الغربية

  .إسكان اليهود في المنازل التي يدعون أنها كانت مملوكة لليهود في القدس الشرقية
، وإال فلن تكون هناك فرصة للتوصل إلى 1948هذا سبب آخر لتقبل نتائج حرب :"وختم يائير بالقول 

  ".اتفاق سالم
المعلومات التي كشف النقاب عنها تعزز :"وقال افنير إنبار أحد قادة حركة التضامن مع الشيخ جراح 

  "."رأينا في أن اسرائيل تميّز ضد الفلسطينيين، وتبذل قصارى جهدها لطردهم وحرمانهم من ممتلكاتهم
  13/11/2010، )ةاالراضي المحتل(القدس 

  
  مات والسلطة تنفخ في رماد" أوسلو"اتفاق : زعبي .22

 حنين زعبي أن اتفاق 48 ـاعتبرت القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي في مناطق ال: القدس المحتلة
أوسلو مات إسرائيلياً، لكنه لم يمت فلسطينياً، حيث ما زالت السلطة الفلسطينية تنفخ في الرماد ومتمسكة 

وأ ما في هذا االتفاق، وعلى رأس ذلك مبدأ اعتماد المفاوضات كبديل عن المشروع الوطني وليس بأس
  .كجزء منه، والتنسيق األمني مع االحتالل الذي بلغ ذروته خالل الحصار على غزة

وأكدت زعبي حاجة الشعب الفلسطيني إلى انخراط الجميع بالنضال الوطني، كل من موقعه ومن دون 
وأكدت زعبي التي تحدثت .  وأوضحت أن هذه الساحات تحدد طبيعة النضال. حات المختلفة إغفال السا
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 يناهضون 48ـ في مهجران الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة وعادت، أمس، أن فلسطينيي ال
 إسرائيلي منقطع عن انتمائه وهويته الوطنية - المشروع الصهيوني الهادف لصناعة شخصية عربي

وأوضحت أن نضالهم ينبغي أن يتعدى تحصيل حقوقه القومية والمدنية، واعتبار النضال . وميةوالق
  .السياسي من أجل إنهاء االحتالل وعودة الالجئين جزءا عضويا من نضالهم ومن مشروعهم الوطني

  13/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  تحذير فلسطيني من مخطط لعزل العيسوية عن القدس .23
  اتهم مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية سلطات :إبراهيم كامل ، سمر خالد- القدس المحتلة

االحتالل وبلدية القدس بالبدء الفعلي في تنفيذ مخطط عزل لبلدة العيسوية في القدس المحتلة، امتدادا 
ميس، لمخطط يشمل كافة األحياء العربية المقدسية مثل الزعيم، مخيم شعفاط، رأس شحادة، رأس خ

تنفيذ هذا المخطط على األرض بدأ قبل بضعة أشهر لكن "إن : وقال المركز في تقرير .وضاحية السالم
مالمحه بدأت تتضح اآلن بإغالق المدخل الشمالي الشرقي من البلدة بمكعبات اإلسمنت والسواتر الترابية 

  ."لتلة الفرنسيةوالصخرية، ومحاوالت إغالق المدخل الغربي الرئيس المؤدي إلى مستوطنة ا
ونوه المركز إلى أن شرطة االحتالل وضعت قبل أيام مكعبات إسمنت وإشارات مرورية جديدة تتيح 
الدخول فقط للمركبات لكن دون السماح لهم بالخروج من ذات المدخل، في وقت تجري عند المدخل 

منطقة المعبر الجاري الشرقي أعمال بنى تحتية وإنشاءات ضخمة، وشبكة من تفرعات الطرق تؤدي إلى 
وأكد أن مساحات كبيرة من أراضي البلدة كانت صودرت قبل  .إنشاؤه على المدخل الغربي لمخيم شعفاط

)  ون-إي(  سنوات لصالح المشروع االستيطاني الضخم شرق البلدة والمعروف بمخطط 10أكثر من 
وبين  .عيم، والطور والعيسوية دونم من أراضي بلدات العيزرية، والز12400والذي يلتهم ما مجموعه 

أن هذه األراضي معدة إلقامة آالف الوحدات االستيطانية والمناطق الصناعية والمنتجعات السياحية التي 
  .ستربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس

  13/11/2010الرأي، عمان، 
  

  أهالي حي رأس العامود في القدس يخشون على مستقبل أوالدهم من المستوطنين .24
القدس شرقي  يخشى أهالي حي رأس العامود، وهو من أجمل أحياء .):ب.ف.ا( –قدس المحتلة ال

المحتلة، على مستقبل أبنائهم بعد انتقال عشرات المستوطنين المتشددين إلى مجمع استيطاني ُأقيم داخل 
ليه معا"وقال رئيس لجنة الدفاع عن األراضي في راس العامود سليمان العباسي إن تجمع . الحي

 15هو عبارة عن مستوطنة مصغرة وسط " عائلة من المستوطنين، 66 أخيراً إليه، الذي انتقلت "هازيتيم
  ." يخيفنااألمر فلسطيني، وهذا ألف

وهو يضم عدة مبان مبنية بالحجر، . ويبدو التجمع االستيطاني على شكل قلعة مسورة من كافة الجهات
ويدخل المستوطنون من موقف . مراحل النهائية للتشطيبولها شرفات تطل على مدينة القدس، في ال

وتنتشر .  صغيرةإسرائيلية المجمع عبر بوابة مركزية كهربائية زينت بأعالم إلىالسيارات في الحي 
الكاميرات على طول سور المجمع الذي يحرسه حراس مسلحون وال يسمح ألحد من الخارج بالدخول 

  . من دون تنسيق مسبقإليه
 للقناة أكد ارييه كينج الذي يسعى لتهويد القدس، لكنه "معاليه هازيتيم" مقابلة مسؤول تجمع ولم تتسن

لقد تم البناء هنا على ارض . خيراًأ عائلة يهودية استوطنت 66" أن اإلسرائيليالعاشرة في التلفزيون 
ق عن جبل الهيكل المكان جميل ويبعد فقط عشر دقائ": وتابع. " ومثل حيفاأبيبيهودية مثلها مثل تل 

  ."وعن حائط المبكى
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 وحدات سكنية 108 متر يضم 300ويجري العمل على قدم وساق لبناء تجمع استيطاني آخر على بعد 
 الجمعيات االستيطانية التي تقيم عليها مجمعاً استيطانياً إلىفي أرض كان عليها مركز للشرطة، وتحولت 

 أنمعين االستيطانيين جسر علوي بين األسطح، ويتوقع وسيربط التج. "معلوت دافيد" عليه اسم أطلقت
  . عائلة200يسكن فيهما 
 تجري مشاكل أنالمستوطنون الذين يسكنون هنا هم ممن يكرهون العرب، ونحن نخشى ": وقال العباسي

المستوطنة الجديدة بنيت "ن أ وأوضح. "ن برنامجهم يقوم على تفريغ القدس من العربفي المستقبل أل
  ." عائلة130 دونماً، وهم على وشك االنتهاء من البناء ويريدون توطين 16 مساحتها رضأعلى 

وقال رئيس . ويعتبر تجمع رأس العامود االستيطاني من اكبر التجمعات االستيطانية في مدينة القدس
اية في البد. بات الوضع صعباً جداً":  سلوان اشرف عاصم األعور- لنادي راس العاموداإلداريةالهيئة 

 سبتمبر /أيلول رمضانية في النادي في أمسيات إقامةسكنت خمس عائالت يهودية، ولقد منعونا من 
لقد استولوا على ": وأضاف. " عندما احتفلنا بتخريج طالب الثانوية العامة في الناديوأزعجوناالماضي، 

 المستوطنين أوالدن  كاأسبوعقبل ": وتابع. " خسرنا القضيةأن متر مربع من ارض النادي، بعد 400
، اتصلنا بالشرطة لكنها لم تحضر، األوالديضربون الحجارة علينا ويلقون حبات فاكهة المندرين على 

  ."، هرع حراس المستوطنين ولد فلسطيني عليهم حجراًألقىوعندما 
  13/11/2010الحياة، لندن، 

  
   للقصف اإلسرائيليابقاًاستشهاد طفلين وجرح شاب في انهيار التربة في منطقة تعرضت س: غزة .25

، وأصيب شاب بجراح نتيجة انهيار حفرة عليهم، في منطقة 12/11/2010استشهد طفالن مساء الجمعة 
وأفاد أدهم أبو سلمية المنسق اإلعالمي للخدمات الطبية في . بئر النعجة في بلدة جباليا شمال قطاع غزة

ووسام يوسف )  عاما11ً( عبد الحافظ علوان بأن الطفلين وهما تامر" فلسطين أون الين"قطاع غزة لـ
  .لقيا مصرعهما، إثر انهيار لتربة منطقة تعرضت لقصف إسرائيلي سابق)  عاما12ً(علوان 

  12/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   في الضفة الغربيةإصابة العشرات في مسيرات ضد الجدار .26
ي القرى والبلدات التي تتصدى لالستيطان وجدار  والقوى الوطنية فاألهالي أحيا : نائل موسى-رام اهللا 

 الذكرى السادسة أجانبالضم والتوسع العنصري في ريف محافظة رام اهللا والبيرة ومعهم متضامنون 
  .األسبوعية المهددة بالمصادرة، عبر المسيرات أراضيهمعرفات فوق   ياسروفاةل

 حاولت منع تنظيمها في قرية أنمية بعد وتصدت قوات االحتالل بالقوة للمهرجانات والمسيرات السل
النبي صالح شمال غرب رام اهللا والقريتين الجارتين نعلين وبلعين غرب رام اهللا موقعة جرحى وعشرات 

  . بين المتظاهرين ما تسبب في اندالع مواجهاتاإلصابات
سيرة عضو وشارك في الم . العشرات بحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل للدموعأصيبففي بلعين 

اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العينين، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
 صالح هشام، أبوالكريم، وعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية  فلسطين النائب قيس عبد

 اهللا والبيرة جميل  لحركة فتح أحمد عساف، ونائب امين سر حركة فتح في راماإلعالميالناطق 
  . ومتضامنين أجانباإلسرائيليينالبرغوثي، أهالي قرية بلعين، وعشرات من نشطاء السالم 

 قرية النبي صالح مواطن واحد بجروح  كما أصيب في. عدد من المتظاهرينأصيبوفي نعلين 
  .دهم منازل للقريةوعشرات بحاالت اختناق شديد بالغاز اثر قمع قوات االحتالل للمحتفلين وفي اقتحام و

  13/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   في ذكرى رحيل عرفات"الحفاظ على الثّوابت"مهرجانٍ يقيم التجمع الوطني الديموقراطي  .27
ياسر وفاة  أحيى التّجّمع الوطنّي الّديموقراطّي يوم الجمعة، الذّكرى الّسادسة ل:علي نصوح مواسي

وشارك في  .الوطنّية الفلسطينّية" الحفاظ على الثّوابت: "حمل عنوانعرفات، وذلك في مهرجانٍ ضخمٍ 
المهرجان الذي افتتح في قاعة األنيس بأّم الفحم، المئات من أعضاء التّجّمع الوطنّي وأصدقائه، إلى 

  .جانب قيادة الحزب وأعضاء مكتبه الّسياسّي ولجنته المركزّية ومؤّسساته وفروعه
ا على روح عرفات، وشهداء األّمة العربّية اإلوافتتح المهرجان بالوقوفحداد سالمّية، الّذين  دقيقة صمت

  ".موطني"قضوا وهم يدافعون عن كرامة أوطانهم وحرّيتها واستقاللها، تال ذلك النّشيد القومّي العربّي 
مان، وعضو بلدّية وتحّدث في المهرجان على التّوالي، كّل من نائب رئيس بلدّية أم الفحم، الّسّيد أيمن سلي

أم الفحم عن التّجّمع الوطنّي وعضو المكتب الّسياسّي في الحزب، الّسّيد رياض جمال، ورئيس حزب 
التّجّمع، الّسّيد واصل طه، وأمين عام التّجّمع، الّسّيد عوض عبد الفتّاح؛ والّدكتور جمال زحالقة، رئيس 

  .كتلة التّجّمع البرلمانّية
  12/11/2010، 48موقع عرب 

  
   من ذوي األسرى من السفر للحجفلسطينياً 32االحتالل يمنع  .28

 أن سلطات .)آي.بي .يو(، لوكالة  وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين،أكد عيسى قراقع
 فلسطينياً من ذوي األسرى خالل سفرهم من الضفة الغربية للحج في السعودية عبر 32االحتالل أعادت 

  .بين الضفة واألردنمعبر الكرامة الذي يصل 
  13/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
   يتسلمان قافلة المساعدات اإلماراتيةالفلسطينياألونروا والهالل : غزة .29

تسلمت وكالة األونروا والهالل األحمر الفلسطيني قافلة المساعدات الغذائية والطبية التي تبرعت : )وام(
  .بها هيئة الهالل األحمر في الدولة

 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم الواقع جنوب شرق قطاع غزة إلى 35لقافلة المكونة من فقد وصلت ا
قال جمال حمد مدير مكتب اإلعالم في المكتب اإلقليمي لوكالة  و.مخازن األونروا في مدينتي رفح وغزة

تحتوي  طن من المواد الغذائية جرى تسليمها إلى الوكالة وهي 500األونروا في غزة إن القافلة حملت 
  . إماراتي مليون درهم1،5 والسكر وتبلغ قيمتها واألرزعلى مواد غذائية تتضمن الطحين 

وفي القطاع الطبي تسلم مندوبون عن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في قطاع غزة قافلة المساعدات 
ل األحمر وسيقوم الهال .الطبية التي قدمها الهالل األحمر والتي وصلت إلى القطاع عبر معبر رفح

الفلسطيني بفرز المساعدات الطبية ومن ثم تحويل األدوية الخاصة بمرضى السرطان إلى مجمع الشفاء 
 1،5 خليل أبو الفول مدير دائرة الكوارث في الهالل الفلسطيني إن هذه الشحنة وقيمتها .وقال د .الطبي

مستلزمات طبية، باإلضافة إلى أدوية مليون درهم تعد الشحنة الثالثة خالل العام الحالي وتشمل أدوية و
  .خاصة بمرضى السرطان ستقدم إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

  13/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  القوى والفعاليات تحمل مديرة عمليات األونروا في الضفة مسؤولية تفاقم األزمة بين الوكالة وعامليها .30
ت والفعاليات الوطنية في مخيم الدهيشة، أمس، مديرة حملت القوى والمؤسسا :كتب حسن عبد الجواد

 في الضفة الغربية، باربرة شينستون، مسؤولية تردي األوضاع الصحية األونرواعمليات وكالة 
والتعليمية، وتقليص الخدمات االغاثية التي تقدمها األمم المتحدة لالجئين، بسبب رفضها، وإدارة ظهرها 

العاملين في الوكالة، وطالب العديد منهم برحيلها، مناشدين األمين العام لألمم المتحدة بان لمطالب اتحاد 
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كي مون تعيين مدير جديد لمكتب عمليات الوكالة في الضفة، يكون متفهما الحتياجات الالجئين 
  .والخدمات اإلنسانية التي تقدم لهم

لثقافية في مؤسسة إبداع في مخيم الدهيشة، في جاء ذلك خالل لقاء مفتوح نظمته اللجنة االجتماعية وا
 شاكر الرشق رئيس .قاعة المؤسسة، بالتعاون مع لجنة اتحاد العاملين في محافظة بيت لحم، شارك فيه د

، والنائب محمد خليل اللحام، ومدير منطقة الخليل في وكالة الغوث األونروااتحاد العاملين في وكالة 
  .لدهيشة مصطفى يونسامجد أبو لبن، ومدير مخيم ا

  13/11/2010 رام اهللا، األيام،
  

  صالة استسقاء لمسلمين ومسيحيين ويهود: بيت لحم .31
يبدو أن انحباس األمطار عن أرض فلسطين التاريخية العام الحالي خلق هّماً :  محمد يونس–رام اهللا 

يهود ومسيحيون فلسطينيون مشتركاً بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إذ اتفق رجال دين مسلمون وآخرون 
ولتجنُّب االلتباس السياسي في شأن مكان الصالة، اتفق ممثلو . على إقامة صالة استسقاء مشتركة

الديانات الثالث على إقامة صلواتهم الموجهة إلى اهللا إلنقاذ األرض والبشر من الجفاف على خط الرابع 
  .فظة بيت لحم المحتلة في قرية الولجة في محا1967و عام ي يون/من حزيران

  .وقاد الصلوات كل من الحاخام فرومان، ومفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا واألب عيسى
  13/11/2010الحياة، لندن، 

  
   يطالب بتسريع إعمار مخيم نهر البارد"اتحاد لجان حق العودة" .32

م نهر البارد اعتصاماً أمام مكتب  في مخي"اتحاد لجان حق العودة" نظم :شمال لبنان/ مخيم نهر البارد
 في المخيم أمس، للمطالبة بتسريع وتيرة اإلعمار، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية األونروامدير 

  . واللجنة الشعبية وعدد من أبناء المخيم
 باسم المتضررين من عدم صرف بدل اإليجار، ومسؤول وأكدفي االعتصام، تحدث كل من مروان 

بإعادة بدل اإليجار إلى مئتي دوالر أميركي، نتيجة " عبد اهللا ديب، الذي طالب "ة حق العوداتحاد لجان"
بإلغاء الحالة العسكرية عن المخيم وأهله، من "، وطالب الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش "ارتفاع األسعار

  . "خالل إلغاء نظام التصاريح ليتسنى ألهل المخيم العيش بكرامة وبشكل طبيعي
 في لبنان سلفاتوري لألونرواتال أبو نزار خضر مذكرة باسم أهالي المخيم موجهة إلى المدير العالم و

  .لمباردو
  13/11/2010السفير، بيروت، 

  
  اقتراب تسليم الرزمة األولى يفتح النقاش حول إدارة شؤون مخيم نهر البارد .33

نازلي لموعد تسليم ما أنجز من وحدات مع بدء العد الت: إبراهيمعمر  - شمال لبنان/ مخيم نهر البارد
سكنية في الرزمة األولى في مخيم نهر البارد القديم نهاية العام الحالي وفق ما أعلن مسبقاً، دخلت 

 والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والجهات اللبنانية المعنية في سباق مع الزمن لتذليل األونروا
  . الفنية التي قد تعترض عملية إتمام هذه المرحلة كما هو مخطط لهاالعقبات الوجستية ومعالجة المشاكل 

 الفلسطيني تحتوي على قائمة مقترحة من األولويات -وجهت األونروا رسالة إلى لجنة الحوار اللبناني و
 في بيان لها أنها شكّلت فريق عمل كخطوة األونرواوأعلنت . ذات الصلة بالدخول إلى مخيم نهر البارد

للتخطيط لعودة العائالت إلى الرزمة األولى، الفتة إلى أن هذا الفريق يتألف من أقسام وحدة إدارة جديدة 
الشمال المختلفة بما في ذلك الهندسة، والتصاميم، واإلشراف على الموقع، وإدارة األعمال، والمشاريع، 

األولى يقوم حالياً بالمتابعة أن فريق التخطيط للرزمة "وأشار البيان إلى . واإلغاثة، والمكتب اإلعالمي
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مع أصحاب العالقة لحل قضايا تتعلق بالدخول إلى هذه الرزمة، وسالمة الموقع، والصرف الصحي، 
  . "والمياه والكهرباء، والتنسيق بين شركتي الجهاد والجنان إلنجاز أعمال البنى التحتية

 هو أمر يتطلب تنسيق مهام متعددة ومتابعة أن عودة العائالت إلى منازلها"ولفتت األونروا في بيانها إلى 
شركة الجنان "وأوضحت أن . "هذه المهام هي عملية معقدة تستوجب تفكيراً إبداعياً وحالً للمشاكل

أي (المتعهدة بدأت أعمال البنى التحتية في الرزمة األولى بعد أن وقعت العقد مع الوكالة، وأنها 
جديد في المخيم القديم لتوفير المياه للرزمة األولى بحلول نهاية ماء ) بئر(تخطط لبناء خزان ) األونروا

، وهي A0هذا العام، كما ال يزال العمل جارياً على إعداد مناقصة الرزمة الثالثة والبلوك األول من الـ
  .  "عملية يتوقع ان تنجز بحلول نهاية العام

  13/11/2010السفير، بيروت، 
  

  خال المنطقة العربية في دوامة الصراع الدينيمركز حقوقي فلسطيني يحذر من إد .34
 أكد مركز حقوقي فلسطيني، على ضرورة أن تتنبه كافة القوى والفصائل السياسية الفلسطينية، :رام اهللا

إلى خطورة التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، وتمس العالقة بين المسلمين والمسيحيين في المشرق 
الدعوات المتصاعدة الستهداف األخوة "من "  شمس-نسان والديمقراطية حقوق اإل"وحذر مركز  .العربي

  ".المسحيين وكنائسهم، في محاولة يائسة من بعض األطراف لضرب التعايش المشترك
، على )12/11(الجمعة " قدس برس"الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، وتلقته " شمس"وأكد بيان 

األرض المدافعين عنها دوما، فاألوضاع المتفاقمة في بعض الدول مسيحيو الشرق هم أصحاب "أن 
ينذر بإدخال الوطن العربي في .العربية والصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية، وتقزيم مفهوم المواطنة

  ".دوامة الفوضى وفقدان األمل والتفسخ المجتمعي والتهجير واللجوء
وكل ما من شأنه تضييق .. ات العالقة بتغذية ثقافة التعصب كافة  الممارسات ذ"وشدد البيان على رفض 

  ". مساحات التسامح بين أفراد المجتمع الواحد
من تأثير االنفصال الداخلي الفلسطيني على الملف الديني في فلسطين المحتلة، " شمس"وحذر مركز 

 والحق في حرية الرأي بضرورة احترام الحريات العامة،"وطالب المركز السلطة الفلسطينية والفصائل 
والتعبير، والتجمع السلمي، والتعددية السياسية، والتسامح السياسي، ونبذ الخالفات والفرقة، واالحتكام 

  ".للحوار كخيار أوحد لحل كافة الخالفات ونبذ العنف والتعصب على المستويين الرسمي والشعبي
  12/11/2010قدس برس، 

  
   طفال خالل أسبوع19 آخرين بينهم 25 مواطن وإصابة استشهاد: "أوتشا" .35

قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلـة التـابع لألمـم المتحـدة،      : رام اهللا 
 آخرين، في األرض الفلـسطينية المحتلـة،    25، إنه خالل هذا األسبوع، استشهد مواطن وأصيب         "أوتشا"

  .على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي
في تقريره األسبوعي، إلى أنه استشهد مواطن في قطاع غزة، وأصيب آخران على أيدي              " أوتشا "وأشار

 طفال تتراوح   19  مواطنا في الضفة معظمهم في القدس الشرقية، بينهم           23قوات االحتالل التي  أصابت      
  . سنة15-10أعمارهم ما بين 

الل، فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة،         أصابت قوات االحت   2010وأوضح التقرير أنه ومنذ بداية عام       
 في قطاع غزة،  وهو ما يعتبر ارتفاعاً ملحوظا،          222 في الضفة الغربية و    1 051 مواطنا، منهم    1273

 في قطـاع  163، في الضفة الغربية، و2009  إصابة وقعت في الفترة المماثلة من عام        755مقارنة بعدد 
  .غزة
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  طفال فلسطينيا في الضفة الغربـي،         237ت قوات االحتالل  ،حسب التقرير، أصاب  2010ومنذ مطلع عام      
  . بالمائة من مجمل اإلصابات في صفوف الفلسطينيين23وهو ما يمثل 

 عملية بحث واعتقال في أنحـاء الـضفة         77وأفاد التقرير بأن قوات االحتالل نفّذت خالل هذا األسبوع          
  . األطفال في منطقة القدس الشرقيةالغربية بما فيها القدس الشرقية، اعتقلت خالل عددا من

  عنف المستوطنين
خالل هذا األسبوع ثالثة حوادث نفذها مستوطنون إسرائيليون أسفرت عن وقوع أضرار            " أوتشا"وسّجل  

ومنذ مطلـع شـهر     . بممتلكات المواطنين، اثنان من هذه الحوادث وقعا في سياق موسم قطاف الزيتون           
يق الشؤون اإلنسانية في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة معـدال            أكتوبر سّجل مكتب تنس   /تشرين األول 

أسبوعيا بلغ ثمانية حوادث متصلة بموسم قطاف الزيتون أدت إلى إصابات وأضرار جسيمة بالممتلكـات               
  .شملت اقتالع وإحراق آالف األشجار

  استمرار إصدار أوامر الهدم
 مبنى يمتلكها مواطنون    25أوامر بوقف البناء في     بأّن سلطات االحتالل  اإلسرائيلية أصدرت       " أوتشا"أفاد  

 بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، ممـا أدى إلـى تـضرر              5، وسلفيت   20في منطقتي الغور    
  . عائلة15ظروف السكن والظروف المعيشية لـ

 مبنى يمتلكها مواطنون في     315، هدمت سلطات االحتالل     2010وأوضح أنه حتى هذا التاريخ من عام          
 مبنى هـدمها أصـحابها فـي        17من بينها   (في الضفة الغربية بما فيها والقدس الشرقية،      )  ج(منطقة    ال

 1296 شخـصا، وتـضرر      402أعقاب استالمهم ألوامر هدم؛ األمر الذي أدى إلى تهجير ما مجموعه            
  .آخرين

ّمع خلة زكريا   وأشار إلى أن سلطات االحتالل صادرت ثالث مركبات من بينها شاحنة للنفايات تعود لمج             
في محافظة بيت لحم، إضافة إلى خالط       " جوش عصيون "بحجة أنها رمت النفايات بالقرب من مستوطنة        

إسمنت ومضخة في منطقة بيت عوا في محافظة الخليل كانت تستخدم لبناء منزل أصدر ضده أمر وقف                 
  .للبناء

  الحواجز العسكرية
 خالل الفترة التي شـملها التقريـر، ثمـاني حـواجز            إلى أن قوات االحتالل نصبت    " أوتشا"أشار تقرير   

عسكرية  جديدة في محافظة الخليل، من بينها خمس سدود ترابية وثالث حواجز طرق على طول شارع                  
  .، األمر الذي منع وصول المزارعين إلى األراضي الزراعية356

 حـاجزاً   64  من بينهـا      00بـوقدر أوتشا عدد الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية حاليا           
  .دائما تُعيق تنقّل المواطنين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية

  زيادة القلق بشأن انخفاض مخزون القمح لدى مواطني قطاع غزة: المعابر
أنه طرأ خال ل هذا األسبوع  انخفاض طفيف على عدد حموالت الشاحنات التي دخلت               " أوتشا"أكد تقرير   

ويمثل هذا الرقم، حسب التقرير،     ).  حمولة شاحنة  985  مقابل    951(باألسبوع الماضي   إلى غزة مقارنة    
ثلث المعدل األسبوعي من حمولة الشاحنات التي دخلت قبل الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا               

  .إلى أن كميات القمح التي تسمح إسرائيل بدخولها قليلة، وتثير القلق والمخاوف
إنتاج الكهرباء في قطاع غزة ما زال ال يلبي حاجة المواطنين هناك، مـشيرا إلـى أن                 وبين التقرير أن    

  . ساعة يوميا12-8انقطاع التيار الكهربائي يصل من 
12/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
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  " دولة يهودية-إسرائيل "منتدون يعاينون مضامين وتداعيات االعتراف بـ .36

نظمت لجنة فلسطين في رابطة الكتاب األردنيين، مساء األربعاء الماضي، : ر أبو الهيجاء عم-عمان 
أنيس القاسم، والباحث نواف الزرو، . ، شارك فيها د"مضامين وتداعيات: يهودية الدولة"ندوة بعنوان 

  .وأدارها الباحث عليان عليان، وسط حضور من المثقفين والمهتمين
طرح في : "، فقال)؟"الشعب اليهودي" بدولة االعترافلماذا شرط (رقة بعنوان واستهل القاسم الندوة بو

دولة " إسرائيل" بـاالعتراف مؤداه أن على المفاوض الفلسطيني  إسرائيلياًالسنوات القليلة الماضية مطلباً
وقيع على  للت مسبقاً، في البداية، يضعون هذا المطلب بوصفه شرطاً اإلسرائيليون، وكان"الشعب اليهودي"

اإلسرائيلي   للتفاوض، ويبدو أن هذا المطلبأي اتفاقية سالم، ثم أصبحوا يضعونه اآلن بوصفه شرطاً
 عليه، كما وافق عليه باراك أوباما االبن لدى قادة البيت األبيض، حيث وافق جورج بوش أصبح مقبوالً

دولة ذات سيادة وأنها الوطن " يلإسرائ" أن 2010حين أعلن في الجمعية العامة لألمم المتحدة في تموز 
ويبدو أن القيادة الفلسطينية، والتي حشرت نفسها بنفسها في : "، وأضاف القاسم"التاريخي للشعب اليهودي

مأزق المفاوضات العبثية، تحاول أن تنقذ نفسها بالهروب إلى األمام، فأطلق السيد ياسر عبد ربه، 
بأي شكل " إسرائيل"لسطينيين على استعداد لالعتراف بـإن الف:  في غاية الخطورة قال فيهتصريحاً

  .خريطة تبين فيها حدودها" إسرائيل"ترغب فيه إذا استلمت القيادة الفلسطينية من 
 والتي اقترحت تقسيم 181هل تعلم القيادة الفلسطينية أن توصية األمم المتحدة رقم : ثم تساءل القاسم

دولة "هو " دولة يهودية"لم يكن القصد من استخدام تعبير " ةيهودي"ودولة " عربية"فلسطين إلى دولة 
وداللة ذلك أن التوصية : "، وأضاف"بل استخدام هذا التعبير في مواجهة دولة عربية؟" الشعب اليهودي

 اإلسرائيليين ألف بينهم عشرة آالف يهودي، والظن عندي أن 700جعلت عدد السكان في الدولة العربية 
 وفي قرارة نفوسهم بأن ما يسم بالحق التاريخي لليهود في فلسطين هي مجرد ميقاً عيدركون إدراكاً

 خالل أربعة اإلسرائيليةأوهام، إال أنها مقوالت تبرر للمستوطنين استعمار فلسطين، ولم تكشف الحفريات 
  .عقود عن وجود أي أثر لوجود أي معلم يهودي في فلسطين

: ، فقالاإلسرائيلي المؤسسة وهواجس الوجود واألساطير" يهوديةالدولة ال"تاليا تحدث نواف الزرو عن 
 السياسية األجنداتيحتل " دولة يهودية - إسرائيل"بـ" االعتراف الفلسطيني والعربي والدولي"بات مطلب 
 الحزبية والحكومية واإلعالمية واألكاديمية، حيث أخذت المؤسسة األمنية والسياسية اإلسرائيلية
بط ليس فقط مستقبل عملية المفاوضات والسالم بهذا المطلب، بل أنها تربطه على نحو  تراإلسرائيلية

هواجس وجود "من جهة، وكذلك بـ" إسرائيل"استراتيجي باألساطير المؤسسة للحركة الصهيونية ودولة 
ثوا  إلى حسابات استراتيجية كان منظروهم األوائل قد تحدتلك الدولة من جهة أخرى، استناداً" ومستقبل

 ونجحت حكومة اإلسرائيلي السياسي باإلجماع يحظى سرائيلياًإعنها، فهذا المطلب الذي أصبح شرطا 
 والعالمية، يحملنا إلى بداياتهم وأساطيرهم وإلى خطابهم األميركية األجنداتنتنياهو بطرحه على 

  ".اإلعالمي الوجودي ومرتكزاته االيديولوجية والثقافية
إلى ثالثية " إسرائيل" اإلعالمي الوجودي استند بداية منذ ما قبل وخالل وبعد فخطابهم: "وأضاف الزرو

هم   شعب اهللا المختار، والحق التاريخي باعتبار أن اليهود-أرض الميعاد : األساطير المؤسسة وهي
أصل السكان وأصل البالد وأنه لم تقم في هذه البالد سوى دولة اليهود الذين لهم الحق التاريخي كل 

 نظريات األمن اإلسرائيلي إلى اإلعالميلحق في إعادة بناء الهيكل والدولة فيها ، كما استند خطابهم ا
حيث سمفونية األمن اإلسرائيلي هي التي ترددت وهيمنت على مدى العقود الماضية من الصراع، وهي 

سرائيلي خالل عملية التي ما تزال تهيمن حتى اليوم على كل الخطاب السياسي واإلعالمي والتفاوضي اإل
فنحن أمام عملية ربط وارتباط استراتيجي ما بين هذا المطلب، : وأشار .السالم والمفاوضات المستمرة

، وما بين تلك األساطير المؤسسة " دولة يهودية نقية- إسرائيل" المتعلق بـاإلسرائيليالشرط التعجيزي 
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ريونية وغيرها، حيث تستحضر المعطيات للدولة الصهيونية، ونظريات الوجود الديانية والبن غو
إسرائيل ممكن أن تهزم " عند تأسيس الدولة اليهودية بأن أكده اليوم ما كان بن غوريون قد اإلسرائيلية

العرب مئة مرة ولكن أن هزمت مرة واحدة فيعني ذلك نهايتها، فالصراع من وجهة نظرهم هو صراع 
بوصفها دولة يهودية يكرس " إسرائيل" بـيممني العربية األوجود أيضا ، يعتقدون أن االعتراف الفلسطي

  ! مدة زمنية ممكنةأطولويضمن بقاء ووجود دولتهم إلى 
  13/11/2010الدستور، عمان، 

  
  "أبوظبي السينمائي"السينما األوروبية تعرض الواقع الفلسطيني في مهرجان  .37

ي السينمائي، التي عقدت الشهر كشفت الدورة األخيرة من مهرجان أبو ظب: ).أ.ب.د( -أبوظبي 
 على الماضي، عن اهتمام صناع السينما األوروبية بالقضية الفلسطينية، وأن هذا االهتمام لم يعد قاصراً

فتضمن برنامج المهرجان ومسابقته الرسمية هذا العام، سبعة أفالم من هولندا وألمانيا والنرويج . العرب
ناة الشعب الفلسطيني، وهموم سكان قطاع غزة، وتبرز مشاهد وفرنسا وإيطاليا، تسلط الضوء على معا

  .مؤلمة لضحايا القصف اإلسرائيلي
الذي خصص له المهرجان أكثر من عرض في دور السينما " دموع غزة"وكان الفيلم النرويجي 

  .اإلماراتية، أكثر األفالم التي تضمنت مشاهد مؤثرة للواقع الفلسطيني
  13/11/2010الدستور، عمان، 

  
  " بمسألة وقف االستيطان"إسرائيل"قناع  إلوقتمن ال األميركية تطلب مزيداً اإلدارة": أبو الغيط .38

توقع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن تتجه الدول العربيـة إلـى              :  رندة تقي الدين   -باريس  
ين من الشهر الجـاري     المقررة في برشلونة في الحادي والعشر     » االتحاد من أجل المتوسط   «إرجاء قمة   

  .للجلوس إلى طاولة واحدة مع إسرائيل» ألن المناخ غير مالئم«
 -وحذّر أبو الغيط، الذي أجرى محادثات في واشـنطن وبـاريس تناولـت المفاوضـات الفلـسطينية                  

  .اإلسرائيلية المتعثرة واألوضاع في لبنان والعراق والسودان
عودته إلى القاهرة، إنه خلص من محادثاته في واشنطن إلى          في باريس قبل    » الحياة«وقال في مقابلة مع     

، لكنـه   »اإلدارة األميركية تطلب مزيداً من الوقت للتحّرك وإقناع إسرائيل بمسألة وقف االسـتيطان            «أن  
. »شّدد على أن المهلة التي منحها العرب للتحرك األميركي تنتهي بنهاية الشهر الجـاري بأقـصى حـد                 

ينبغي أن تسبقه موافقـة الواليـات       «إلى مجلس األمن إلعالن الدولة الفلسطينية       ورأى أن خيار الذهاب     
هناك خيارات أخرى متاحة، واإلدارة األميركية      «، قبل أن يلفت إلى أن       »المتحدة وموافقة اللجنة الرباعية   

ـ                  ى تعرفها، لكن يجب أن نسعى ونستمر في اتجاه الحصول على مواقف أميركية أكثر تقدماً للتـأثير عل
  .»إسرائيل

المسار الفلسطيني متوقف نتيجة لموقف إسرائيلي حاد للغاية ال يساعد اإلدارة األميركية فـي              «ورأى أن   
مساعيها، ويسعى دائماً إلى أن يضع الجانب الفلسطيني في مأزق متكرر، والجانب اإلسرائيلي الحظ أن               

ـ           ة المفاوضـات عـن طريـق       الفلسطينيين يتمسكون بوقف االستيطان، فوضع حجر عثرة فـي مواجه
  .»االستمرار في االستيطان

ال يمكن أن يقبلهما أحد، ال الطرف الفلسطيني وال العرب وال المجتمع الـدولي،              «وأضاف أن الخيارين    
خصوصاً أن تكون هناك دولة فلسطينية مقطّعة األوصال ضعيفة تعيش في ظالل إسـرائيل وحمايتهـا                

ومهمتنا كانـت   . سئلة التي طُرِحت من جانب مصر في واشنطن       هذه هي األ  ... وتحت سيطرتها الكاملة  
التعرف على حقيقة الرؤية األميركية وماذا تفعل الواليات المتحدة وما هي أهـدافها الفعليـة وخططهـا                 
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وحدود حركة الموقف األميركي إذا ما ثبت أن الجانب اإلسرائيلي يناور فعالً وأن الواليات المتحدة عليها                
  .» آخرأن تأخذ منهجاً

نهاية الـشهر الحـالي كحـد       «غير أنه شدد على أن المهلة التي منحها العرب لإلدارة األميركية تنتهي             
أقصى، وهم يعرفون ويتفهمون أنه ليس متاحاً أمامهم وقت طويل، ومن هنا أتصور أن نهايـة الـشهر                  

  .»الجاري ستكون الفيصل في كيفية التحرك
  13/11/2010، الحياة، لندن

  
  رض على واشنطن عقد مؤتمر دولي حول عملية السالم بالشرق األوسطتعمصر  .39

، أن مصر عرضت على الواليات المتحدة خالل زيارة وزير الخارجية           "المصريون"علمت  : أحمد عثمان 
أحمد أبو الغيط واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية إلى واشنطن في األسبوع الماضي               

لعقد مؤتمر إقليمي للسالم في منطقة الشرق األوسط، مع بحث إمكانية تحويله إلى مؤتمر              مقترحا بالدعوة   
  .دولي، بهدف الخروج من المأزق الراهن وإعادة إحياء عملية السالم المجمدة

يأتي ذلك بعد فشل الواليات المتحدة التي كانت الجامعة العربية قد منحتها مهلـة لمـدة شـهر إلنقـاذ                     
نهيار، على خلفية قرار إسرائيل استئناف البناء االستيطاني داخل األراضي الفلسطينية           المفاوضات من اال  

منذ مطلع أكتوبر، وانسحاب الفلسطينيين اعتراضا على ذلك، بعد أقل من شهر على إطالق المفاوضـات     
  . المباشرة

تمر الـسالم   ، أن القاهرة تسعى من خالل عقـد مـؤ         "المصريون"وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ      
المقترح، إلعادة ضخ الدماء في المرجعيات والقرارات الدولية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلـسطينية،              

، ومن أجل حشد الدعم الدولي لتأييد إعـالن دولـة           338،  242،  141متمثلة في قرارات األمم المتحدة      
  .حال إتمام المصالحة الفلسطينيةفلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة أحادية األجانب في 

واعتبرت المصادر، أن الهدف من وراء هذا المقترح إيصال رسالة إلى الواليات المتحدة الراعية لعملية               
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على وجود تحرك عربي تقوده مصر في مواجهة مساعي إسرائيل              

حالة الجمود في فـرض نـوع مـن األمـر الواقـع علـى       الرامية إلى تجميد عملية السالم، واستغالل   
  . الفلسطينيين

وتسعى القاهرة تسعى النتزاع دعم أمريكي إلقامة المؤتمر المقترح على الرغم من وجود تحفـظ مـن                 
جانب السلطة الفلسطينية تجاهه، سعيا إلى تشديد الضغوط الدولية على رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية                

م التزامات القرارات الدولية بشأن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وعلـى رأسـه            بنيامين نتنياهو الحترا  
  .1967حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة في حدود األراضي المحتلة عام 

بدورها، وعدت واشنطن القاهرة بدراسة المقترح المصري بشكل موسع، والعمل على تـسويقه دوليـا،               
كة فيه، من أجل تنشيط عملية السالم بالمنطقة، وإخراجهـا مـن نفـق              وإقناع إسرائيل بضرورة المشار   

  .الجمود
وكان وزير الخارجية المصري أكد في ختام زيارته إلى واشنطن أن الجانب األمريكـي يبـذل جهـودا                  
النجاح عملية السالم واستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين، لكن هذه الجهود لـم         

  . الهدف منها حتى اآلنيتحقق
وأشار إلى أن مباحثاته مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون تناولت الخطوات التي تقوم بهـا                
واشنطن، والخطوات المستقبلية من جانب اإلدارة األمريكية القناع األطراف المعنية وخاصـة إسـرائيل              

  . بقبول وقف االستيطان
 13/11/2010، المصريون، القاهرة

  



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1967:         العدد       13/11/2010 السبت :التاريخ

  
  

   وحدة استيطانية في القدس1300بإنشاء " إسرائيل"تركيا تدين قرار  .40
 وحدة استيطانية   1300بإنشاء  " إسرائيل"دانت وزارة الخارجية التركية بشدة، أمس، قرار        : )آي.بي  .يو  (

ونقلت وكالة أنباء األناضول عن المتحدث باسم الخارجية التركيـة سـلجوق            . جديدة في القدس المحتلة     
ستؤدي إلى فشل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات فـي          " اإلسرائيلية"نال قوله إن هذه األعمال      أو

  .المنطقة 
لتغيير البنية الديموغرافية ووضع القدس وهويتها الثقافيـة،        " إسرائيل"وعبر عن قلق تركيا من محاوالت       

والقـدس الـشرقية المحتلـة واتخـاذ     وحثّ إسرائيل على وقف نشاطاتها االستيطانية في الضفة الغربية      
  . خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض المحادثات حول الحّل النهائي 

  13/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  ويخشى ان تكون دخلت غزة عبر األنفاق" إرهابية" خلية يطارداألمن المصري  .41
ثانيـة  " إرهابية"للقبض على خلية     أعلنت مباحث امن الدولة المصرية، أنها تكثف من جهودها           :العريش

سبق اعتقالهم عن طريق امن الدولة علـى        " مرسي مطروح "مكونة من سبعة مصريين من أبناء محافظة        
  .خلفية نشاط ديني وسياسي 

 شهور وعاودا نشاطهم، وكونوا خلية      3وقالت المباحث ان وزارة الداخلية المصرية اطلقت سراحهم منذ          
  .تورط في إطالق الصواريخ األخيرة على ايالت في اسرائيل من جنوب سيناءجديدة ويشتبه ان احدهم م

ـ    فقد توجه سبعة أشخاص لشمال سيناء الى احد أصدقاءهم ممن كان           ": معا"وحسب المعلومات األمنية لـ
معتقل معهم من أبناء سيناء وله نفس النشاط الديني، وطلبوا مساعدتهم للـدخول غـزة عبـر األنفـاق                   

  ".مقاومة، وشن هجمات على إسرائيل وتنفيذ عمليات أخرى في جنوب سيناءلالنضمام لل
وبعد ان علمت األجهزة األمنية المصرية قامت بتمشيط ثالث مدن في شـمال سـيناء               "وأضاف المصدر   

هي العريش والشيخ زويد ورفح المصرية في محاولة للقبض عليهم دون جدوى حتى اآلن وترجيحـات                
  ".لى غزة هم ابأمنية كبيرة بهرو

  13/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   أنفاق بين رفح وغزةستةكتشف تالشرطة المصرية  .42
 أنفاق للتهريب بين مدينـة      6ذكرت مصادر أمنية ان الشرطة المصرية اكتشفت أمس          :القاهرة، وكاالت 

فارقـة فـي    رفح الحدودية وقطاع غزة، فيما أصيب إريتري برصاص الشرطة أثناء توقيفها لعدد من األ             
  .محاولتين منفصلتين للتسلل إلى األراضي العربية المحتلة 

  13/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  اً على مصري قتل إسرائيلي " عاما15" المشدد لحكم بالسجنا: مصر .43
 عاماً على مصري اتهـم      15قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المشدد       : محمد سليم سالم   -القاهرة  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد أبوحامـد رئـيس          . بشبه جزيرة سيناء    " يإسرائيل"بقتل سائح   
 عندما قام المتهم حمدي عبدالخالق طه       2002وتعود أوراق القضية لعام     . محكمة الجنايات بجنوب سيناء     

بآلة حادة أثناء تجواله بأحد شواطئ مدينة نويبع بمحافظـة جنـوب            ) سائح إسرائيلي (بقتل مزان كومبر    
يناء وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الجريمة بقصد السرقة، وتمت إحالته إلى المحكمة التـي                س

  .أصدرت حكمها المتقدم 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1967:         العدد       13/11/2010 السبت :التاريخ

  13/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  سرتهألى إ على نقل رسالة من شاليط توافقحماس  :كارتر .44
لى نقل رسـالة مـن الجنـدي        سبق جيمي كارتر، موافقة حركة حماس ع      مريكي األ كد الرئيس األ  أ :دبي
لى عائلته، حيث تلقى هذه الموافقة خالل اللقاء الذي جمعه مـع رئـيس المكتـب                إسير جلعاد شاليط    األ

مر من خالل لقاء مـع محطـة الجزيـرة          ، وقد كشف كارتر هذا األ     السياسي للحركة خالد مشعل مؤخراً    
  .مسأ

عالن من كارتر للربط بين الزيارة التي قـام بهـا           سرائيلية اللتقاط هذا اإل   وسارع موقع القناة العاشرة اإل    
، حيث التقى مع والد الجندي االسير نوعام شاليط، مؤكدا سعيه الدائم للمساهمة في              "سرائيلإ"مؤخرا الى   

 للقناة العاشـرة    يضاًأ صرح   "سرائيلإ"ثناء وجود كارتر في     أحل هذا الموضوع وتقديم كل مايستطيع ، و       
 عن  "سرائيلإ"الجندي االسير جلعاد شاليط، خاصة انه كان يوجد تساؤالت في           سرائيلية حول موضوع    اإل

مصير الرسالة التي سبق وحملها كارتر قبل عام من عائلة شاليط البنهم االسير، واكد وقتها ان الرسـالة                 
 وصلت الى جلعاد شاليط بعد ان سلمها لقيادة حركة حماس، واليوم يتم التأكيد ليس على وصولها لجلعاد                

  .فحسب، وانما سوف تتلقى عائلته ايضا ردا منه على الرسالة التي وصلته 
ضاف الموقع محاوال استذكار المقابلة مع كارتر في اخر زيارة، عندما فهم من حديثه وقتها انه يحمل                 أو

  كد على ان حركة حماس والعديد مـن قياداتهـا          أتمام الصفقة، و  إسرائيلي في عدم    المسؤولية للجانب اإل  
بـدوا  أسـر، وقـد     سرى الفلسطينيين خـارج األ    تمام الصفقة، وعلى رؤية العديد من األ      إلهفون على   مت

  .لى المنطقة وفتح المفاوضات من جديد بما يخص صفقة التبادلإلماني ارتياحهم من عودة الوسيط األ
13/11/2010، )راضي المحتلةاأل(القدس   

  
   أفظع جريمة ضد اإلنسانيةغزةحصار  :كارتر .45

 وبعض الدول اإلقليمية تعمل على تقوية حركة        "إسرائيل"الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، أن       أكد  
  . فتح أمام حركة المقاومة اإلسالمية حماس رغم أن األخيرة تسيطر على مقاليد الحكم في قطاع غزة

غـزة،  ، استمرار حصار قطـاع      2010-11-12واستهجن كارتر في تصريحات لقناة الجزيرة، الجمعة        
  . معتبراً إياه من أفظع االنتهاكات بحق اإلنسانية الموجودة في العالم

، مؤكـداً أن    "إن حماس فازت في االنتخابات ولكن االحتالل اعتقل نوابها وهدد اآلخرين باإلبعاد           :" وقال
  . إحالل السالم لالحتالل ال يمكن أن يتم دون إحالل األمن للفلسطينيين أوالً

 40عالم ينظر إلى الحصار على غزة بشيء من القبول والرضا، رغم وجود أكثـر               لألسف ال : "وأضاف
  ".ألف طالب بالقطاع ال يجدون مدارس يدرسون بها بسبب منع االحتالل إدخال مواد البناء لغزة

12/11/2010، موقع فلسطين أون الين  
  

   الدولي تحذر من حذف البند السابع من أجندة مجلس حقوق اإلنسانحقوقية منظمة 79 .46
 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية مما وصفته بمؤامرة جديدة تحاك بحق القضية             79حذرت  : رام اهللا 

 والواليات المتحدة األميركية، تقضي بإلغاء البند السابع المهم على أجندة           "إسرائيل"الفلسطينية، تخطط لها    
االحتالل والمقاومة وحق تقريـر المـصير       مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، الذي يتناول قضايا          

  .للفلسطينيين
نسخة عنه، الوفدين اإلسرائيلي واألميركـي      " الشرق األوسط "واتهمت المنظمات في بيان مشترك، تلقت       

في مجلس حقوق اإلنسان بالعمل منذ أسابيع على إسقاط الفقرات التي تتناول قضايا االحتالل والمقاومـة                
  .جندة الدورية لمجلس حقوق اإلنسانوحق تقرير المصير من األ
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الوفد األميركي ووفودا قريبة منه أيدت بقوة، في أعمال المراجعة العامة للمجلـس             "وقالت المنظمات، إن    
في دورته الحالية المستمرة في جنيف، االقتراح اإلسرائيلي بحذف البنـد الـسابع المتعلـق باألراضـي                 

  ".الضفة الغربية، القدس، غزة والجوالن: محتلةالفلسطينية المحتلة واألراضي العربية ال
يجعل تناول الجوالن المحتل فـي كـل دورة   ) إذا ما تم(هذا األمر "وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن       

كما (أمرا شبه مستحيل، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد األدنى، عبر تقرير كل أربع سنوات                
  ". سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيفأو كل) تطرح الوفود الغربية

مكسبا جوهريا من مكاسب    "واعتبرت المنظمات غير الحكومية الموقعة على النداء، أن البند السابع يعتبر            
تأييدا مباشرا للمحتل في احتالله     "، قائلة إن محاولة إلغائه تمثل       "حركة حقوق اإلنسان والشعوب في العالم     

 حقوق اإلنسان عن تناول القضية الفلسطينية واألراضي العربيـة المحتلـة            واستقالة صريحة من مجلس   
وطالبت المنظمات كل الوفود األعضاء في مجلـس        ". بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف       

ـ    اإلسرائيلية حول قضايا االحتالل وتقريـر       -لمواجهة المقترحات األميركية    " االستنفار"حقوق اإلنسان ب
ر ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق اإلنسان لموافقة مجلس األمن، إلى غير ذلـك                المصي

  .من االقتراحات التي يحاول الوفد األميركي تمريرها
 اإلسرائيلية ال تمثل إال أقلية صغيرة، ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ            -المقترحات األميركية   "وأضافت أن   

اإلبقاء على البند السابع دون أي تعديل مطلـب الحـد           "منظمات أن   وأكدت ال ". عربي لتمريرها بصمت  
  "".األدنى لمصداقية مجلس حقوق اإلنسان في كل ما يتعلق باألراضي العربية المحتلة

13/11/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  العتقالاسرائيليين  تعديل القوانين البريطانية لتجنيب اإليدعم األحرار الديمقراطيينحزب  .47
أدلى نيك كليغ زعيم حزب الديمقراطيين األحرار بتـصريحات داعمـة السـرائيل              :هيام حسان  -ن  لند

ومطالبها بتعديل القوانين البريطانية التي تعرض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لخطر االعتقال            
ل كلمة ألقاها في    خال وقال   .على خلفية اتهامات بارتكابهم جرائم حرب عند دخولهم األراضي البريطانية         

قال فيها انه كان مدركاً لبعض التوتر في العالقة بـين           " الديمقراطيين األحرار أصدقاء اسرائيل   "أعضاء  
 وهو ما جعله يشارك في محاوالت ازالة سوء الفهم في هذا الخصوص، وذلك حسب ما                "سرائيلإ"حزبه و 

  .في عددها الصادر الجمعة" الجويش كرونيكل"نقلت عنه صحيفة 
قد أزال الكثير من التـوتر فـي        " االعتذاري"ومن المرجح أن يكون خطاب كليغ الذي غلب عليه الطابع           

أوساط اليهود الصهاينة خاصةً وأن هؤالء حملوا عليه بعد توليه رئاسة حزبه والحقوه باتهامات التساهل               
 البارونة تونـغ التـي      تجاه بعض أعضاء حزبه البارزين المعروف عنهم تأييدهم للحقوق الفلسطينية مثل          

اضطر كليغ في نهاية احدى حمالت الضغط اليهودي عليه الى اقالتها من منصبها الحزبي البـارز فـي                  
أعقاب مطالبتها باجراء تحقيق حول قيام اسرائيل باالستيالء على أعضاء بشرية مـن ضـحايا زلـزال                 

  .هايتي
ين القاء القبض على المشتبه بهـم بارتكـاب         وقال كليغ موضحاً موقفه من تعديل القوانين انه يدعم قوان         

ال أعتقد أنه كان من الصحيح أن تـصدر المحـاكم           : جرائم حرب من حيث المبدأ، ولكنه استدرك قائال       
واعتبر أن اصدار مذكرات االعتقال يجـب أن يكـون مـن            " دوافع سياسية "مذكرات االعتقال بناء على     

  .قضائيصالحيات مسؤولين رفيعي المستوى في السلك ال
وعالوةً على ذلك، بدأ كليغ في خطابه وكأنه يعتذر عن الدعم الملحوظ الذي ناله الفلسطينيون في حزبـه                  

 في مواجهة التحديات األمنية التي تتعرض لهـا         "سرائيلإ"دون أن يقابل هذا الدعم دعم آخر موازٍ لحق          
  .ى حد قولهوحقها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها باستمرار عل
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 من قبـل    "سرائيلإ"ـوقال انه لن يكون هناك حل لمشكالت الشرق األوسط دون اعتراف كامل والئق ب             
  .كل أطراف الصراع

12/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

   لسفينة مساعدات متوجهة إلى غزةيونانيةمضايقات  .48
قوات كوماندوز يونانية صعدت علـى      عالمية في العاصمة اليونانية أثينا بأن       إأفادت تقارير   : )أ.ب  .د  (

متن سفينة المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة، أمس، في ميناء بيريه الرئيسي بالبالد، وسـط خـالف                 
  .على ما يبدو بين ربان السفينة وإحدى منظمات المعونات حول األموال

دن إنه جرت معـاملتهم     في لن " الطريق إلى األمل  "وقال عشرة عمال إغاثة بريطانيين ينتمون إلى منظمة         
  .مشتبه فيهم من قبل الكوماندوز اليوناني " ارهابيون"كأنهم 

وقالت المنظمة إنه كان من المفترض أن تبحر السفينة التي ترفع علم مالطا، ستروفاديس الرابع، وعلـى                 
  . شخصاً، من ليبيا إلى مصر حيث كان سيتم نقل المساعدات براً إلى غزة 16متنها طاقم مكون من 

 متطوعاً في ليبيا وأبحـرت الـسفينة        70ولكن عقب الخالف جرى التخلي عن شحنة المساعدات وقرابة          
 ألـف دوالر    90وقال المتطوعون إن الربان كان يخشى أال يدفع له السمسار            .إلى ميناء بيريه اليوناني   
  .مقابل الرحلة الى غزة

13/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  تحاد العاملين المحليين بمنع توزيع المساعدات في شمال الضفةقيام ال تأسف" األونروا" .49
عبرت وكالة الغوث في بيان لها، أمس، عن أسفها الشديد إزاء قيام اتحـاد العـاملين                : حسن عبد الجواد  

المحليين بمنع توزيع الحصص الغذائية والمساعدات المالية، التي كانت مقررة، أمس، في منطقة شـمال               
  .ثالثة على التوالي الضفة، للمرة ال

وقال مكتب االعالم التابع لوكالة الغوث، ان االتحاد اشترط على إدارة الوكالة، أنه يجب على األخيـرة                 
تقديم طلب خطي للحصول على إذن من االتحاد، للسماح لطواقمها بالدخول إلى مخازن الوكالة، وتنفيـذ                

العاملين خطيا ببرنامجها لدورة التوزيع الحالية يـوم        عملية التوزيع، مؤكدا أن إدارة الوكالة أبلغت اتحاد         
  .الخميس الماضي

13/11/2010، األيام، رام اهللا  
  

   التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديهامستوىحكومة البيرو ترفع  . 50
قررت حكومة البيرو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى الفلسطيني لديها، وقدم سفير فلسطين في :  البيرو

  . وليد عبد الرحيم مساء أمس، أوراق اعتمادة سفيرأ مفوضأ فوق العادة لفلسطين.البيرو د
سلمت أوراق اإلعتماد لرئيس جمهورية البيرو بالنياية لويس جانبييترى في القصر الجمهورى بحضور 

  .وزيرة  الخارجية بالوكالة ووزيرة العدل البيروفية
 هامة على صعيد دعم القضية الفلسطينية وتعميق خطوة'واعتبر السفير قرار حكومة البيرو المذكور 

  .'العالقات الثنائية بين فلسطين والبيرو
تقدير القيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطينى لهذا القرار، إذ يعبر عن عمق العالقات وأهمية 'وعبر عن 

لسطينية المستقلة الجهود من كافة اصدقائنا في العالم من أجل تحقيق السالم العادل وإقامة الدولة الف
  .'وعاصمتها القدس الشريف

  13/11/2010، )وفا(   وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  2009 و2005 اشترت اكبر عدد من الطائرات المقاتلة بين "إسرائيل"الهند واإلمارات و .51
ونشر  ولمأفاد تقرير صادر عن المعهد الدولي ألبحاث السالم في ستوكه: ).ب.ف.ا(وكالة  ،رب48عـ

الدول   أبرز2009-2005 كانوا للفترة الممتدة بين "إسرائيل" وواإلمارات، أن الهند 10/11 يوم األربعاء
  .هذه  لعمليات الشراءاإلجماليالتي اشترت طائرات مقاتلة مسجلة، وصلت حوالي ثلث العدد 

 108اإلمارات  طائرة و115وأوضح التقرير أنه خالل السنوات الخمس الماضية، اشترت الهند 
  .82 "إسرائيل"و

تقع في مناطق   التي اشترت طائرات مقاتلة في الفترة المذكورة44ـ  من الدول ال كبيراًوأكد أن عدداً
وباكستان ) 36(واألردن ) 16(وبنغالدش )  طائرة32(واشترت دول مثل الجزائر ". توتر دولي خطير"
  . أيضاًتالت مقا) 37(واليمن ) 24(وفنزويال ) 33(وسوريا ) 23(

المصدر  وبقيت الواليات المتحدة وروسيا.  دولة طائرات مقاتلة11، صنعت 2009 و 2005وبين 
 2000 بين 286مقابل ( طائرة 341 إلىاألكبر للطائرات المقاتلة رغم أن المبيعات األميركية ارتفعت 

 58ة مقاتلة مقابل  طائر75وباعت فرنسا ). 331مقابل  (219 إلىوتراجعت مبيعات روسيا ) 2004و
وإيطاليا  والدول األخرى المصنعة هي الصين والسويد والهند واليابان بشكل فردي وألمانيا. للفترة السابقة

  ".يوروفايتر"وإسبانيا وبريطانيا ضمن كونسورسيوم 
  10/11/2010، 48موقع عرب 

  
  "إسرائيل" مع التنسيقإما الوحدة أو  .52

   عبد الستار قاسم. د
سرائيل نقيض الوحدة، ونقيض الشعب الفلسطيني، ونقيض الحقوق الوطنية الثابتة للـشعب            التنسيق مع إ  

التنسيق األمني مع إسرائيل عبارة عن استنزاف أخالقي ووطني         . الفلسطيني، ونقيض االستقالل والحرية   
وديني وتاريخي ومعنوي وعاطفي وذهني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو وصـمة عـار               

  . ة على جبين الشعب، إذا بقي هناك جبينمقرف
الذي شرد الشعب واغتصب األرض في خزي تاريخي أمام أنفسنا          " العدو"لقد وضعنا التنسيق األمني مع      

من في التاريخ وقف علـى أبـواب جالديـه وقاتليـه     . وأمام األمم، وجعلنا أضحوكة للتندر واالستهزاء    
أصحاب التنسيق األمني من الفلسطينيين؟ وال يبدو بـأن         ومغتصبيه يحرسهم وهم يزنون وينتهكون غير       

  . الدعوة للخجل قد باتت تنفع
فهل من الممكن أن تتم وحدة الصف الفلسطيني على أرضية التنسيق األمني مع إسـرائيل؟ نحـن أمـام                   

ادة إما أن نتوحد بناء على االعتراف بإسرائيل وخدمتها أمنيا، وإما على قاعدة العمل على اسـتع               : أمرين
ربما يقول أحد إن التنسيق مع إسرائيل يوصلنا إلى حقوقنا الثابتة، ولكن عليه أن يجيـب كيـف                  . حقوقنا

يمكن أن يستعيد مظلوم حقه من خالل خدمة ظالمه؟ ربما يشفق الظالم عليه قليال فيعطيـه شـيئا، لكـن                    
األمني على مدى عشرين    وقد جرب أصحاب التنسيق     . الظالم لن يكون ظالما إذا أعاد الحقوق ألصحابها       

عاما تقريبا، ورأوا أن طلبات إسرائيل األمنية ال تنتهي، وأنها ال تبحث عن إعاداة حقـوق وإنمـا عـن                    
استعباد الفلسطيني ليكون حارسا أمنيا لها وتحت إشرافها مقابل فتات من المال تقدمها الدول المانحة بإذن                

توهمون أنهم سيقيمون دولة تبقى تحت رحمة إسـرائيل،         حتى لقمة خبز هؤالء الذين ي     . من إسرائيل ذاتها  
وكان عليهم أن يتعلموا أن فلسطين قد تحولت إلى راتب وسيارة ومتع لبعض القيادات، وأن ما يتغنون به                  

  . من حقوق ثابتة ليست إال مجرد شعارات إعالمية ال قيمة لها
أن يرفض االعتراف بإسرائيل، ويرفض     من يريد الوحدة، عليه ان يتوقف عن التنسيق األمني، أي عليه            

. وله أن يختار ما بين الوحدة مع شعبه أو خدمة عدو من كان شـعبه              . كل ما ترتب على هذا االعتراف     
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من يصافح العدو ال يصافح الشعب، ومن يالحق بندقية مقاتل فلسطيني ال يدعي أمـن الـشعب، ومـن                   
  . يةيتواطأ مع العدو يتوارى عند الحديث عن الوطن والوطن

األمن المدني يجـب أن يكـون بيـد     . لكي نحل األزمة، علينا أن نميز بين األمن المدني واألمن الوطني          
أما األمن الوطني فال يمكن تحقيقـه       . الشرطة، مع ضرورة إحداث تغيير جوهري في هيكليتها وإدارتها        

  . نظامي كجيش إسرائيلمن خالل أجهزة أمنية علنية ذلك ألنها ال تملك القوة الكافية لمواجهة جيش 
األمن الوطني يجب أن يكون بيد المقاومة التي يجب تطويرهـا بطريقـة تتالفـى أخطـاء الماضـي،                   

ولهذا من الضروري حّل األجهزة األمنية القائمة حاليا مـن          . واختراقات الصفوف، والعشوائية في العمل    
نحن لسنا  .  مؤسسات ومرافق مدنية   مخابرات واستخبارات وأمن وقائي وغير ذلك، واستيعاب أفرادها في        

نحن بحاجة لمن   . بحاجة لمن يالحقنا ويكتب فينا التقارير، ويطردنا من أعمالنا، ويحاربنا في لقمة عيشنا            
  . يقف معنا في مواجهة إسرائيل

ولهذا مطلوب من حماس أن تتوقف عن المطالبة بإصالح األجهزة األمنية ألنها في ذلك تعني أنها تريـد                  
نحن لسنا بحاجة لهذه األجهزة في الضفة الغربية، ويجـب          .  شريكا في إدارتها والسيطرة عليها     أن تكون 

  . حلها
المطلوب تطوير المقاومة على أسس علمية ومهنية، وإقامة قيادة موحدة سرية لها في مكان سري في هذا                 

ظن أن الجميع أصبح علـى      وأ. العالم، وعلينا أن نودع العلنية في العمل، والعنجهية في استخدام السالح          
وإذا كـان لمحادثـات المـصالحة    . يقين بأن السالح العلني في ظل االحتالل إما سالح خائن أو جاهـل  

والوحدة أن تكون حقيقية فإنه مطلوب من حماس وفتح أن يوكال األمر لخبـراء فلـسطينيين ومـستقلين                  
  .لتزم به الجميعللتفكير في الوضع األمثل للشعب الفلسطيني، ووضع ميثاق جديد ي

 12/11/2010، 48موقع عرب
  

  دبلوماسية األنفاق السرية .53
  نقوال ناصر

بدعم استقالل العرب عن الدولة العثمانية في دولة متحدة         " في العلن "بدءا من الوعد الذي قطعته بريطانيا       
" د بلفـور  وع"أعطت وعودا مناقضة وأبرمت اتفاقيات مع حلفائها، نسفت وعدها العلني مثل            " في السر "و

 بيكو الشهير الذي أبرمته مع فرنسا وروسيا، وكـل ذلـك خـالل              –للحركة الصهيونية، واتفاق سايكس     
ـ             " اتفـاق أوسـلو   "عامين تقريبا أثناء الحرب العالمية األولى أوائل القرن العشرين الماضي، وانتهاء بـ

در عبد الشافي في واشـنطن      حي. السري الذي نسف محادثات السالم العلنية التي كان يقودها المرحوم د          
أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان مصير األمة في وطنها العربي الكبير يتقرر في الظـالم                 
داخل األنفاق السياسية السرية بمعزل تام عن الجماهير الشعبية التي حرصت كل األطراف المعنية على               

  . تغييبها تضليال أو قهرا
فاق السرية عبر القنوات الخلفية هي سيدة الموقف حتى اآلن، ومع ذلك ما زالت              وما زالت دبلوماسية األن   

نخب عربية طغى عليها التغريب تصدق بسذاجة ادعاءات الدول الغربية بأن مصالحها الحيوية تكمن في               
نما المنطقة، بالرغم من تجربة أكثر من مائة عام التي تؤكد بأن المصالح الحقيقية لهذه الدول إ               " دمقرطة"

تكمن حقا في استمرار تغييب الجماهير العربية واإلسالمية عن تقرير مصيرها بنفسها في وضح النهار،               
  . والحالة الفلسطينية هي المثال النموذجي في الوقت الراهن وتاريخيا

 حالـة   1993وقد كان اتفاق أوسلو بين دولة االحتالل اإلسرائيلي وبين منظمة التحرير الفلسطينية عـام               
ـ    در معهد السالم  "في واشنطن العاصمة والمستشار في      " الجامعة األميركية "اسية نموذجية دفعت األستاذ ب

 سانت جون، إلـى تـأليف       –الذي سبق له أن قدم المشورة أيضا للبنك الدولي، أنتوني وانيس            " األميركي
ـ    لـيخلص  " شرق األوسط التفاوض عبر القنوات الخلفية السرية في عملية سالم ال        "ونشر كتابه المعنون ب
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فيه بعد العرض والتحليل إلى أن أساليب المحادثات والمفاوضات السرية قد جعلت الـصراع يـستفحل                
  . وأطالت أمد استعصاء حله

ومن يعش النتائج الكارثية التي تمخض عنها نفق أوسلو في الوقت الحاضر يجد فيها أدلة دامغـة علـى                   
، ليس فقط بالنسبة لما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني تحت           صحة االستنتاج الذي خلص إليه سانت جون      

االحتالل وفي المنافي والمهاجر وما آلت إليه قضيته الوطنية، بل أيضا بالنسبة للسالم الذي يبدو اليـوم                 
  . ذاتها التي يحاولون اآلن إحياءها وهي رميم" عملية السالم"أبعد منه في أي وقت مضى وبالنسبة لـ

 قدم أطروحة له لمدرسة الحقوق والدبلوماسـية بجامعـة تفـتس            2001 نفسه في سنة     وكان سانت جون  
االستخدام االستراتيجي لقنوات التفاوض المتعددة في صنع       .. دبلوماسية القنوات الخلفية  "األميركية بعنوان   

أوضح فيها أن المتفاوضين في نفق أوسلو اعتمـدوا المفاوضـات الـسرية             " السالم في الشرق األوسط   
استراتيجية الحقة لهم، وعرض وحلل تطور القنوات السرية التي قادت إلى االتفاقيات التي انبثقت عـن                

في واشنطن، ولم يترك مجاال للشك في أن التفـاوض          " علنا"الذي وقع   " المبادئ"اتفاق أوسلو األول على     
  .. السري هو منهج ال يمكن إال أن يكون مستمرا حتى اآلن

سرا كـذلك تـم   " إعالن المبادئ"ستعرض مؤلف األطروحة أنه مثلما تم التوصل إلى   فعلى سبيل المثال ي   
بعد مفاوضات سرية بين رئيس وزراء دولة االحتالل بنيـامين نتنيـاهو            " واي ريفر "التوصل إلى اتفاق    

قبل أن  ) أبو عالء ( وبين كبير مفاوضي منظمة التحرير آنذاك أحمد قريع          1996أثناء واليته األولى عام     
للتفاوض السري مع نتنياهو    " السابقة"االتفاق في المكان الذي حمل اسمه بواشنطن العاصمة، وهذه          " يعلن"

تشكك كثيرا في أي نفي قد يصدر عن مفاوضي المنظمة في الوقت الحاضر لوجود مفاوضات سرية مع                 
  . نتنياهو أثناء واليته الثانية الحالية

 ما كشف الرئيس األميركي السابق جورج دبليو بـوش عنـه فـي              وفي هذا السياق ال يعد أمرا استثنائيا      
التي نشرها األسبوع الماضي، بأن رئيس دولة االحتالل السابق إيهـود أولمـرت             " نقاط القرار "مذكراته  

 - عبر أنفاق مؤتمر أنابوليس هـذه المـرة          -والرئيس محمود عباس قد توصال إلى صفقة سالم سرية          
لجنة حكماء غيـر سياسـية، تتـولى        "، وتتضمن توكيل    "إلى اتفاق معلن  .. ها  قمنا بتصميم عملية لتحويل   "

بعـد أن أطاحـت     " علنا"المسؤولية عن المقدسات الدينية في القدس، لكن عباس رفض المصادقة عليها            
  . فضيحة فساد بشريكه أولمرت فيها

علني المعتمد منذ توقيـع     وألن هذا الكشف ينسجم تماما مع نهج استراتيجية التفاوض المزدوج السري وال           
اتفاق أوسلو فإن أهميته الوحيدة تكمن في الواقع في تسليطه الضوء على ما يدور فـي ظـالم الـدهاليز           

  . المغلقة في الوقت الحاضر
حول تجميد جزئي مؤقت لالستعمار االستيطاني اليهودي فـي         " في العلن "إذ بينما يدور حاليا جدل ساخن       

كير بحقيقة أن التفاوض السري قاد في وقت مبكر إلـى تفـاهم حـول تبـادل                الضفة الغربية، يجدر التذ   
قبـل  " قناة خلفيـة سـرية    "األراضي كحل لعقدة االستيطان في المفاوضات العلنية منذ أنشأ المتفاوضون           

االفتتاح الرسمي العلني لمحادثات الوضع النهائي عندما أشرف على هذه القناة الرئيس الحـالي لمنظمـة      
عباس ونائب وزير خارجية دولة االحتالل في حينه يوسي بيلين وواصلت هذه القناة عملها فـي                التحرير  

 إلى نهاية الشهر العاشر من العـام        1994العاصمة السويدية ستوكهولم منذ األول من الشهر التاسع عام          
 اسـحق   وتوصلت إلى مسودة اتفاق إطار عمل للتفاوض على الوضع النهائي حال اغتيـال   1995التالي  

رابين ومجيء نتنياهو إلى رئاسة الوزراء بدال منه دون اإلعالن عنه، قبل خمس سنوات مـن انهيـار                  
، وكانت هذه قمة علنية     2000محادثات قمة كامب ديفيد الثالثية حول الوضع النهائي مع األميركيين عام            

ار أكثر من عام بين عباس      لكن محادثاتها كانت سرية مثلها مثل سلسلة االجتماعات كل أسبوعين على مد           
التي كشف بوش عنهـا فـي       " الصفقة" التي تمخضت عن     2007وبين أولمرت بعد مؤتمر أنابوليس عام       

  . مذكراته، مما يعني أن معظم المفاوضات عبر القنوات العلنية كانت سرية أيضا
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نـدالع انتفاضـة    وهنا ال يمكن عدم التساؤل عما كان مفاوض المنظمة يفعله منذ توقفت المفاوضـات با              
صائب عريقات، وهل   . كما قال كبير المفاوضين الحالي د     " الحياة مفاوضات "األقصى عام ألفين طالما أن      

  أم كان يحافظ على حياته في األنفاق السرية للتفاوض ؟ " الحياة"كان عاطال عن العمل و
اوض قضية االستيطان فـي     إن السؤال الذي يكرر اإلسرائيليون طرحه حول ما استجد لكي يثير هذا المف            

الوقت الحاضر وهو الذي وقع اتفاقيات أوسلو ثم استمر في التفاوض طوال العشرين عامـا المنـصرمة                 
دون المطالبة بتجميده هو سؤال فلسطيني أيضا ال جواب له من هذا المفاوض حتى اآلن، وإن عدم إجابة                  

 االستيطان هي السبب الحقيقـي للجـدل        مفاوض منظمة التحرير عليه يثير الشك في ما إذا كانت قضية          
أخرى يدور الجدل حولها في الغرف المغلقـة كمـا          " سرية"العلني الدائر حولها اآلن أم أن هناك أسباباً         

  ... جرت العادة سابقا
في التاسع والعشرين من الشهر     " مسؤول فلسطيني "إن ما نقلته الشرق األوسط اللندنية عن مصادر أيدها          

دثات سرية كانت جارية بين الواليات المتحدة وبين دولة االحتالل حول إقامـة دولـة               الماضي بأن محا  
 سنة يجعـل    99 – 40فلسطينية مقابل استئجار الثانية ألراض من سلطة الحكم الذاتي لمدد تتراوح بين             

هذا الشك مشروعا، وبالرغم من نفي السلطة والمنظمة لتأجير األراضي من حيث المبـدأ، فـإن تأكيـد                  
، التي  2001للشرق األوسط بأن تأجير األراضي قد بحث في مفاوضات طابا عام            " المسؤول الفلسطيني "

 9 – 6بـين   "عن التأجير لمدة    " الحديث جرى "يريد مفاوض المنظمة استئناف التفاوض بناء عليها، لكن         
  . هو تأكيد يشكك بدوره في صدقية نفي السلطة والمنظمة"  عاما99سنوات وليس 

تراح السالم الخطي السري الذي قدمه عباس إلى إدارة بوش في أواخر عهدها وقال عريقات فـي                 أما اق 
 لتسليم نسخة منه إلى بـوش دون        18/12/2008أبريل العام الماضي إنه زار واشنطن سرا في         / نيسان  

ماسـية  أن يدري ال الشعب وال المؤسسات الفلسطينية شيئا عنه، فكان أحدث مثال على أن أنفـاق الدبلو                
السرية طويلة وال نهاية لها وما زالت مفتوحة مثلها مثل عملية السالم ووهم السالم الذي تلهـث خلفـه،                   
دون أن يتحول إغالق هذه األنفاق السياسية إلى مطلب وطني فلسطيني ملح بالرغم مـن كـل النتـائج                   

  .العكسية والمأساوية الملموسة التي تسللت منها
  12/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   سالم وعملية مصالحة ايضاعملية… فلسطين .54

  ماجد عزام
ابتدع وزير الخارجية االمريكى السابق هنرى كيسنجر قبل ثالثين عاما تقريبا مصطلح عمليـة الـسالم                
وطوال هذه الفترة كان الحرص كبيرا على العملية بغض النظر عن تحقيق السالم الـذى اختـصر فـى         

  .ية لها بدال من تكريس المفهوم عبر وقائع على االرض اجراءات ومفاوضات ال نها
كيسنجر ابتدع المصطلح متعمدا عن سبق اصرار وهو سعى الى استخدام العملية من اجل تحقيق اهداف                
تكتيكية واستراتيجية للواليات المتحدة واسرائيل فى المنطقة ومن غزو لبنان ومحاولة تحطـيم منظمـة               

-الماضى الى االنسحاب الهادىء من العراق وعـزل ومحاصـرة ايـران           التحرير فى ثمانينات القرن     
 فى الوقت الحالى كانت عملية السالم حاضرة دائما لنسج التحالفات وتمرير السياسات واعطاء              -وحلفائها

االنطباع ان امريكا ال تتوانى عن بذل الجهود لحل القضية المركزية للعرب وللمسلمين وبالتـالى فانهـا                 
  . عبر االنخراط العربى واالسالمى فى سياستها العامة فى المنطقة تستحق الثمن

 2007وزيرة الخارجية االمريكية السابقة كونديليزا رايس قالت بعد انطالق مسيرة انابوليس نهاية العام              
ان هذه المسيرة تعتبر بمثابة الرد االمريكى والدولى على المتسائلين والمشككين بجدية وصدق النوايا من               

  .جل التوصل الى اتفاق سالم نهائى فى فلسطين والمنطقة ا
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كما الواليات المتحدة تعاطت اسرائيل دائما مع عملية السالم بذهنية انتهازية ومزدوجـة المعـايير مـن                 
رابين حيث محاربة االرهاب و عملية السالم غير موجودة الى تسيبى لفنى التى رات العملية ضـرورية                 

محاربة االرهاب وبدونها ما كان باالمكان الذهاب برايها الى حربى لبنان وغزة            الطالق يد اسرائيل فى     
وحسب افادتها امام لجنة تيركل لوال غياب العملية لما كان اسطول الحرية وتداعياتـه الـسلبية متعـددة                  

  .االبعاد على الدولة العبرية 
رب واجانب تتحدث عن االثار     فى االيام االخيرة سمعنا عدة تصريحات ومواقف صادرة عن مسؤولين ع          

 ––الضارة لجمود عملية التسوية وضرورة بذل الجهود الستئنافها باسرع وقت ممكن الن الواقع الحالى               
يخدم المتطرفين واعداء السالم فى المنطقة اى اننا بصدد السعى الستئناف العملية باى شكل من االشكال                

  .رض اى السالم بغض النظر عن الجوهر والوصول الى الهدف المفت
اذا كانت المواقف االمريكية واالسرائيلية غير مستغربة قياسا الى السياسات المتبعة من طـرفهم خـالل                

العمليـة  " صنم"العقود االخيرة فان من المستغرب ان نرى هذا االستالب العربى وحتى الفلسطينى تجاه              
انت اضرارها على العـرب اكثـر مـن         التى لم تؤد الى نتيجة فى العقدين الماضيين بل على العكس ك           

منافعها ويمكن لمسالة االستيطان ان تقدم دليال ملموسا وحاسما على ذلك حيث كان عدد المستوطنين فى                
هم االن يتجـاوز نـصف مليـون        الضفة والقدس قرابة مائتى الف عند توقيع اتفاق اوسلو وبات عـدد           

  .مستوطن
صناع القرار الفلسطينى والعربى غيـر ان االفتقـاد الـى    اعتقد بل اجزم ان المعطيات السابقة واضحة ل   

االرادة الشخصية والسياسية الضرورية من اجل الخروج باالستنتاجات المناسبة وبالتالى بلورة المـسار             
البديل ناهيك طبعا بالمصالح الشخصية واالمتيازات والمنافع التى يوفرها االنخراط فى العمليـة بغـض               

  .لهدف النهائى النظر عن الوصول الى ا
كان عملية واحدة ال تكفى وتبدو فى االفق محاوالت لخلق عملية ثانية تتعلـق بالمـصالحة الفلـسطينية                  

 2005وبنظرة الى الوراء يمكن االستنتاج ان العملية بدات منذ خمس سنوات تقريبا عبر وثيقة القـاهرة                 
شاؤما يمكن القول ان عمليـة المـصالحة    وبتقييم اقل ت2007 فاتفاق مكة 2006ثم وثيقة الوفاق الوطنى   

بنسختها االخيرة بدات عبر حوارات القاهرة التى امتدت لعام تقريبا قبل ان تتم بلورة الورقة المـصرية                 
للمصالحة في تشرين اول اكتوبر الماضى وحتى االن لم توقع حماس عليها بينما قامت فتح بذلك ناهيـك                  

الذى يمتد لعام تقريبا من لحظة التوقيع المشترك لكل مـن حمـاس             بالطابع االنتقالى والمرحلى للورقة و    
  .وفتح 

الطابع االنتقالى والمرحلى ليس سلبيا ويمكن قبوله اذا اقتصر على عام واحد تتم خاللـه تهيئـة البيئـة                   
السياسية الفلسطينية لتكريس المصالحة على االرض والشروع فى اعادة االعمار فى غـزة والتحـضير               

شفافة ونزيهة وديموقراطية بالتوازى مع اعادة بناء وهيكلة على اساس وطنى ومهنى لالجهزة             النتخابات  
االمنية غير ان السيناريو االسوا قد يتم عبر استنساخ النموذج العراقى بمعنى ان ال تاتى نتائج االنتخابات                 

ك النتـائج بينمـا     حاسمة وتتواصل الحوارات والنقاشات حول كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق تل           
يتكرس االنفصال واالنقسام والتباعد بين الضفة وغزة وخلق وقائع متراكمة تجعل من الوحدة امرا بعيـد                

  .المنال 
فى الفترة االخيرة يمكن رؤية مساع لربط او عالقة ما بين العمليتين بمعنى ان عملية المصالحة تتكفـل                  

جاره او تدهوره نحو االسوا بما ال يؤثر سلبا على العملية           الحفاظ على الواقع الفلسطينى الراهن وتمنع انف      
االولى اى عملية السالم ناهيك عن اعطائها االفق الزمنى الالزم والحيوي لها لعام او لعامين وربما اكثر                 

  .من ذلك 
كانت المصالحة الفلسطينية وما زالت ضرورة حيوية للمشروع الوطني ويجب عدم تحويلها الى عمليـة               

ل من االحوال عبر التوقيع على الورقة المصرية والتنفيذ على اساسها اضافة الى ورقة التفاهمات               باى حا 
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الفلسطينية الداخلية والذهاب الى االنتخابات وفق بيئة مالئمة واحترام نتائجها وتـشكيل حكومـة وحـدة                
مؤسـسات مـن اجـل      وطنية فى ضوئها وعلى قاعدة وثيقة الوفاق الوطنى واعادة الحياة والوحدة الى ال            

تالفى التمديد المفتوح للعملية االولى بل واالستعداد الجدى لما بعدها لجهة بلورة الخيارات الوطنية البديلة               
واذا لم يحدث ذلك فسوف تتواصل العمليتان فى مدى زمنى مفتوح ويتابد االنفصال الفلـسطينى بينمـا                 

  .تصفية نهائية للمشروع الوطنى الفلسطينى تفرض اسرائيل الحقائق والوقائع على االرض وصوال الى 
  13/11/2010، القدس العربي، لندن

  
   الصعبةحماسخيارات  .55

  عريب الرنتاوي
في مكة المكرمة ، وجدت حماس نفسها أمام خيارين اثنين ، أحدهما أصـعب              " الصدفة المرتبة "منذ لقاء   
تها بسرعة جديدة بمجرد مكالمة واحدة      إما االستجابة لنداء المصالحة الوطنية التي دارت عجل       : من اآلخر 

من الوزير عمر سليمان للمقاطعة في رام اهللا ، مع كل ما سيترتب على هذه االستجابة مـن تفـاعالت                    
وتداعيات ، وإما إدارة الظهر للوزير والمقاطعة ولوفد فتح الذي بلغ مشارف دمشق ، والمقامرة بتحّمـل                 

 الحوار واستعادة الوحدة ، تماماً مثلما حـصل فـي مـرات             المسؤولية عن إحباط آخر محاولة الستئناف     
  .سابقة

الحركة غلّبت الخيار األول ، من دون أن يساورها أدنى شك ، في ضآلة الفرص ومحدودية التوقعات ،                  
بل أنها فعلت ذلك ، وهي تدرك حجم الرفض والمقاومة ، من داخل الحركة وخارجها ، للعبـة شـراء                    

  .دو أن أطرافاً فلسطينية وعربية ودولية ، قد أتقنتها أيما إتقانالوقت وتقطعيه والتي يب
في مكة المكرمة ، كان مقصوداً ، البعض يقول خبيثاً ، ففي تلـك األيـام ،   " لقاء الصدفة المرتبة  "توقيت  

حزمت السلطة حقائبها وتوجهت إلى مائدة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ، عارية مـن الـضمانات                
تتركز حول احتماالت نشوء جبهة فلـسطينية       " معسكر االعتدال "سبقة ، وكانت الخشية لدى      والشروط الم 

مقاومة للرئيس عباس وفريقه ، من داخل السلطة والمنظمة وفتح ، ومن خارجها ، سيما وأن إرهاصات                 
بالتنـصل مـن    " مركزيتها"هذه المعارضة كانت قد أطلت برأسها من داخل فتح ، التي أخذ أعضاء في               

رار الذهاب إلى المفاوضات المباشرة ، ومن داخل المنظمة حيث أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين               ق
قرارها بتعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وبدأ ائتالف اليسار بإطالق حركـة       

  .احتجاجية الفتة في الضفة
 وحماس في تلك الظروف ، قد أسهم إسهاماً حقيقياً في           ال شك أن فتح صفحة الحوار والمصالحة بين فتح        

وقف تداعيات قرارات استئناف المفاوضات المباشرة ، وال شك أن مناخات التفاؤل التي أشاعها الفريقان               
حركة االعتراض واالحتجاج التي كانت تتفاعل في أوساط الضفة الغربية ورام           " نفّست"المتحاوران ، قد    

ت تدركه حماس بال شك ، ولكنها مع ذلك ، آثرت الذهاب للحوار والمصالحة ، تفادياً                اهللا ، وهذا أمر كان    
لتحمل المسؤولية من جهة ، وفي مسعى شبه يائس للخروج من أطواق الحصار والعقوبات التـي تثقـل                  

  .كاهل الحركة في القطاع المحاصر
مصالحة ، فمن تتحدث معـه    ليس لدى قادة حماس كثير من األوهام حول فرص نجاح الحوار وحظوظ ال            

األجنـدات  "و" النوايـا الكامنـة  "، عن " المناورات واألالعيب"من قادة الحركة ، ينبئك بالخبر اليقين عن    
 أبو  -لدى الطرف اآلخر ، والحقيقة أنه كلما أكثرت السلطة من اتهام إيران بعرقلة عملية السالم                " الخفية
كلما ازداد المراقب يقيناً بأن السلطة غير جاهزة للحـوار           - عزام األحمد    - وتعطيل المصالحة    -مازن  

والمصالحة ، وأن كل ما توخت تحقيقه من جوالت دمشق األخيرة ، هو كسب الوقت واحتواء تـداعيات                  
  .، على أمل التوصل إلى مخرج الستعصاء المفاوضات والعملية السلمية" التفاوض المباشر"
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لـن  ... للسلطة بأن تفتح كوة في جدار أجهزتها األمنية لحمـاس          )والقاهرة(لن تسمح واشنطن وتل أبيب      
في رام اهللا والضفة ، لـن       " نظرية األمن وأجهزته  "لحماس بأن تكون شريكاً في      " التنسيق األمني "يسمح  
المندرجين علـى قـوائم   "بأن تذهب أموال دافعي الضرائب الغربيين إلى جيوب   " مجتمع المانحين "يسمح  

وط حمراء ال يعود القرار بشأنها لرام اهللا في أي حال من األحوال ، ولـذلك مـن                  ، هذه خط  " اإلرهاب
" الفيتوات"األسهل إطالق االتهامات إليران على اإلقرار بحجم الضغوط واالعتراف بالخطوط الحمراء و           

  .المشهرة في وجهة المصالحة والوحدة
ما لنا لنا   : "لى دمشق بهدف واحد أوحد    والمتتبع آلخر جولة من جوالت الحوار ، لحظ أن وفد فتح ذهب إ            

" ونظريـات أمنيـة   "، كل ما بني في الضفة الغربية من أجهزة ومؤسـسات            " وحدنا ، وما لكم لنا ولكم     
لنا وحدنا ، ال صلة لكم به من قريب أو بعيد ، وكل ما بني في غزة من بنى ومؤسـسات                     " عقائد قتالية "و

تعود لبيت الطاعة ، وأن تخضع للشرعية التي ال تـسير إال            ، يجب أن    ) انقالبية ، غير شرعية   (وأجهزة  
  .في ركاب هؤالء حتى وإن خسروا صناديق االقتراع بصورة مدوية

لهذا الملف  " تسوية فوقية "والحقيقة أن بارقة األمل التي أشاعتها حوارات دمشق ، انطلقت من رهان على              
 هي ، في الضفة والقطاع وخلق إطر فوقيـة          الشائك ، تسوية تقوم على إبقاء األوضاع على األرض كما         

، يبدو أنه تبـدد تحـت ضـغط         ) والمقلق(تنسيقية ال أكثر وال أقل ، لكن حتى هذا االحتمال المتواضع            
الخالفات التي شهدتها الحوارات حول الملف األمني ، مثلما تبددت األمآل والرهانات لتحل محلها مشاعر               

  .اليأس واإلحباط
  13/11/2010، الدستور، عمان

  
  :كاريكاتير .56

  

  
    13/11/2010الراية، الدوحة،                              


