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***  

  
 علـى   "إسرائيل"جموعة حوافز أمريكية تهدف لتشجيع      يبحث م " إلسرائيليالمجلس الوزاري السباعي ا   " .1

  تجميد االستيطان 
كشف رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياهو خـالل اجتمـاع المجلـس الـوزاري              : القدس المحتلة 

لضفة السباعي اإلسرائيلي، مساء أمس، النقاب عن اقتراح أمريكي، يتضمن تجميد البناء االستيطاني في ا             
  .أمريكية مقدمة إلسرائيل" رزمة محفزات"الغربية لمدة ثالثة شهور مقابل 

وفي إطار إطالع المجلس السباعي على تفاصيل محادثاته في الواليات المتحدة، الخميس الماضي، مـع               
يد وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، قال نتانياهو إن اإلدارة األمريكية تطلب من إسرائيل تجم             

  .البناء االستيطاني لثالثة شهور أخرى مقابل محفزات سياسية وأمنية
وبحسب االقتراح األمريكي فإن إسرائيل تعلن عن تجميد آخر للبناء االستيطاني في الضفة الغربية لمـدة                

 سـبتمبر   26 يوما، بحيث يسري التجميد على كل بناء جديد بدأت بعد انتهاء مدة التجميد األولى في                 90
  .ضيالما

تجدر اإلشارة إلى أن التجميد ال يشمل القدس المحتلة، كما تتعهد الواليات المتحدة بأال تطلب مرة أخرى                 
  .تمديد تجميد البناء

وفي المقابل، بحسب االقتراح األمريكي، فإن اإلدارة األمريكية سوف تطلب من الكونغرس الموافقة على              
ـ    مليـار دوالر، وذلـك بهـدف        3بقيمة  " 35اف  "طراز   طائرة قتالية متطورة من      20تسليح إسرائيل ب

  .الحفاظ على التفوق العسكري النوعي للجيش اإلسرائيلي في المنطقة
كما يتضمن االقتراح أنه في حال التوقيع على اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية فإن الواليـات المتحـدة                  

ضا أن المباحثات بشأن بلورة تفاهمات      وعلم أي . سوف توقع مع إسرائيل على اتفاق أمني منفصل وشامل        
  .أمنية بين الواليات المتحدة وإسرائيل سوف تبدأ في األسابيع القريبة

في مجلس األمـن،  " الفيتو"وتقترح الواليات المتحدة أيضا أن تقوم في السنة القريبة باستخدام حق النقض         
رة القتراح ضد إسرائيل فـي القـضايا        وتعارض في األمم المتحدة وفي الهيئات الدولية األخرى أية مباد         

ـ   محاوالت فرض تسوية سياسة على إسرائيل أو اإلعالن من جانب واحد عن إقامة دولـة               "ذات الصلة ب
  ".فلسطينية، أو أي حملة تهدف إلى نزع شرعية إسرائيل أو نزع حقها في الدفاع عن نفسها

يرو، قد عرض جـزءا مـن مركبـات         يذكر أن رئيس دائرة الشرق األوسط في البيت األبيض، دان شب          
االقتراح األمريكي في محادثة أجراها يوم الجمعة الماضي مع عدد من قادة اليهود في الواليات المتحدة،                

النشاط الدبلوماسي األمريكي ضد أية محاولة لنزع شرعية        "األمريكية تتضمن أيضا    " الرزمة"قال فيها إن    
  ".إسرائيل في الساحة الدولية

 االقتراح يتضمن أن تواصل الواليات المتحدة العمل على وقف أية مباحثات أو إجراءات في               كما علم أن  
األمم المتحدة بشأن تقرير غولدستون، وأن تلتزم بصد أي قرار ضد إسرائيل بـشأن مجـزرة أسـطول                  
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 الحرية، وضمانات لعرقلة أية قرار دولي ينص على فرض الرقابة على المنشآت النوويـة اإلسـرائيلية،            
  .وتعهدات بزيادة الضغوط على إيران وسورية بكل ما يتصل بتطوير برامج نووية

 14/11/2010وكالة سما، 
  

   إزاء وقف االستيطان سبب مأزق العملية السلمية"إسرائيل"" تعنت: "عباس .2
اإلسرائيلي إزاء وقف االستيطان هو السبب " التعنت"قال الرئيس محمود عباس أمس، إن ": وفا"رام اهللا 

  .في المأزق الذي تعانيه العملية السلمية في المنطقة
وشدد الرئيس، خالل اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، على أن وقف االستيطان 

منذ الثاني من الشهر الماضي بعد " يشكل المدخل الوحيد الستئناف المفاوضات المتوقفة" اإلسرائيلي 
  .عاية أميركيةأربعة أسابيع من إطالقها بر

  .وجرى خالل االتصال الهاتفي بحث آخر المستجدات على صعيد العملية السلمية وجهود دفعها
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس أمس، مع القنصل األميركي العام في القدس دانيال روبنستين لبحث 

  .تطورات جهود دفع عملية السالم
لي بنيامين نتنياهو أول من أمس، محادثات مع وزيرة جاء اللقاء عقب إنهاء رئيس الوزراء اإلسرائي

الخارجية األميركية هيالري كلينتون في نيويورك تناولت سبل استئناف المفاوضات التي أوقفها 
  .الفلسطينيون احتجاجاً على رفض إسرائيل وقف االستيطان

 14/11/2010األيام، رام اهللا، 
  

   اإلرادات اإلقليمية والدوليةاتفاق المصالحة مرتبط بتفاوت: مستشار هنية .3
وقال الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، : صالح النعامي: غزة

إن فشل الطرفين في إنجاز اتفاق المصالحة مرتبط بتفاوت اإلرادات، ليس فقط لدى الجانبين، بل لدى 
  .األطراف اإلقليمية وإسرائيل والواليات المتحدة

الذي تضعه » الفيتو«، قال رزقة إن فشل الحوار يدلل على أن »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ
األطراف اإلقليمية على المصالحة ما زال قائما، مشيرا إلى اعتراض كل من مصر وإسرائيل على مبدأ 

منية على الشراكة األمنية الذي تطالب به حركة حماس، ويعني أن تتم إعادة صياغة وبناء األجهزة األ
واعتبر رزقة أن احتكام كل من الحركتين لبرنامجين سياسيين مختلفين حتم وصول . أسس مهنية ووطنية

جلسات الحوار إلى ما وصلت إليه، مشيرا إلى صعوبة االلتقاء بين طرف يؤمن بالمفاوضات كخيار 
  .وحيد للحل، وطرف آخر يؤمن بالمقاومة
يؤمن بأن هناك ما يمكن ) أبو مازن( الفلسطيني محمود عباس وشدد رزقة على أنه في حال ظل الرئيس

الرهان عليه في المفاوضات مع إسرائيل، فإنه يتوجب عدم االستثمار في مجال المصالحة، مشيرا إلى أن 
أبو مازن رغم انتقاده للوسيط األميركي ورغم تعبيره عن اليأس من السلوك اإلسرائيلي فإنه ال يزال 

وأضاف أن كال من إسرائيل واإلدارة األميركية توضح لعباس أنه ال يمكنه . ضاتيراهن على المفاو
الجمع بين المفاوضات مع إسرائيل وإجراء التوصل لمصالحة مع حركة حماس، على اعتبار أن األخيرة 

  .ال يمكنها القبول بسقف المفاوضات الذي تسمح به تل أبيب
 الحوار مع حماس في رمضان الماضي في أعقاب وعزا رزقة تشجيع مصر لحركة فتح على استئناف

لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل برئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، بأن 
الحماس المصري للحوار كان شكليا، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بين المصريين والسلطة الفلسطينية 

جل تعزيز مكانة السلطة في المفاوضات مع إسرائيل، واإليحاء لكل بأن يتم توظيف استئناف الحوار من أ
من واشنطن وتل أبيب بأن عباس يملك خيارات أخرى غير المفاوضات، على رأسها استعادة الوحدة مع 
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وأوضح رزقة أن حماس أبو مازن ومصر للمصالحة تراجع كثيرا بعدما تبين لهما أن إسرائيل . حماس
مأخذ الجد، على اعتبار أنها ترى أن وجود السلطة في الضفة الغربية غير ال تأخذ تهديدات عباس 

وشدد يوسف على أن حركة حماس ستصر دائما . مضمون من دون تواصل المفاوضات والتعاون األمني
على المطالبة بالتوقيع على ورقة التفاهمات الفلسطينية الداخلية إلى جانب الورقة المصرية، معتبرا أن 

  . التفاهم حوله بين الحركتينهذا ما تم
  14/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  التعددية األمنية تقتلنا وتقتل مشروعنا الوطني: »الشرق األوسط«فياض في حوار مع  .4

فـي  » ماندرين«جاء اللقاء مع سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني في جناحه في فندق             : علي الصالح 
  :وفيما يلي نص الحوار،  لندن شارع نايتس بريدج الشهير في وسط

 تطالب منظمة التحرير الفلسطينية باالعتراف بوجودهـا،        1993كانت إسرائيل قبل اتفاق أوسلو عام       * 
اآلن تطالب إسرائيل السلطة االعتراف بها كدولة يهودية، وفي الغد القريب وعندما تحقق ذلك، ستطالب               

بالتبادل السكاني، المستوطنون مقابـل     » إسرائيل بيتنا «إسرائيل رسميا وليس فقط حزب افيغدور ليبرمان        
وهل ستصمد مقاومة مثل .. ما مدى االستعداد الفلسطيني لقبول إسرائيل كدولة يهودية      .. 1948فلسطينيي  
  .هذا الطرح؟

ومن األولى أن يكون هناك نظرة جدية وإمعان        .  هذا الطرح اإلسرائيلي غير مقبول لدينا على اإلطالق        -
، الذي تم بموجبه ليس فقط اعتراف المنظمة بوجود إسـرائيل           1993ى باالعتراف المتبادل عام     فيما يسم 

وهذا مـن الناحيـة   . وإنما بحقها في الوجود، ليس هذا فحسب بل االعتراف بحقها أن تعيش بأمن وسالم            
جحت في إقناع   النظرية على األقل يمكن أن يفسر أن لدى إسرائيل فيتو على قيام دولة فلسطينية، إذا ما ن                

المجتمع الدولي بأن قيام دولة فلسطينية يشكل تهديدا لوجودها، خاصة أن الشق اآلخر مـن االعتـراف                 
المتبادل لم يعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، وإنما االعتراف كان فقط بمنظمـة التحريـر                 

يشغل بال المجتمع الدولي اآلن هو      وبالتالي فإن ما يجب أن      . الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني    
وهذا واضح بالنسبة لنا على األقل، وهذا هو السبب الذي تستمر           . هذا الموضوع وليس أي موضوع آخر     

ومن جملة ما يقصده إفراغ المفاوضات من مضمونها قبـل أن تنجـز فـي               .. حكومة إسرائيل بطرحه  
عليه بكل تأكيد، من إجحاف فـي الحقـوق         موضوع الالجئين على سبيل المثال باإلضافة إلى ما يترتب          

أنا أكرر ما قلته وهو أنـه إذا        . وأيضا، كل ما ذكرناه في هذا الشأن، مثل المواطنين العرب في إسرائيل           
» اتفـاق أوسـلو  «كان هناك ما يسمى بمعيار ذهبي لالعتراف بين الدول، فإن إسرائيل حصلت عليه في        

  .1993عام 
المالحظ أن الحديث يدور فقط عن ضمانات إلسرائيل .. ألميركيةموضوع الضمانات والتعهدات ا* 

وأن هذا .. وخاصة في موضوع األمن، وكأن الجانب الفلسطيني فعال يشكل خطرا عسكريا على إسرائيل
  .الشعب ليس بحاجة لألمن والسالم واالستقرار؟

سألة االحتياجات والحقيقة أن جزءا مهما مما نجحنا في تحقيقه هو عرض م..  هذا كالم صحيح-
إذن االستمرار في . األمنية، في إطار تأكيده كحاجة فلسطينية كما هو حاجة إسرائيلية، إن لم يكن أكثر

الحديث عن الحاجة األمنية إلسرائيل، هو جزء من الخلل البنيوي الموجود، وال بد من تصويبه رغم 
مني باستمرار، وضرورة توفير إن تركيز إسرائيل على الموضوع األ. نجاحنا في تحقيق شيء منه

الضمانات األمنية قبل قيام الدولة الفلسطينية، إذا لم يوضع في إطاره الصحيح فإنه قد يترتب عليه عدم 
  إن احتياج إسرائيل لألمن يجب أن ينظر إليه في إطار . قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في يوم من األيام
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  .وا في حرية وكرامة على أرضهم وفي دولة مستقلة ذات سيادة لهميشمل حاجة الفلسطينيين إلى أن يعيش

  :  اضغطلالطالع على نص الحوار
11674=issueno&595179=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http  

  14/11/2010 األوسط، لندن، الشرق
  

   السلطة تبدأ تحركا دوليا لالعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية:عبد اهللا اإلفرنجي .5
قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدولية، عبد اهللا اإلفرنجي، إن           :  نادية سعد الدين   –عمان  

التحـرك للمؤسـسات    "، مؤكداً   "وقف اإلسرائيلي القيادة الفلسطينية لم تتسلم حتى اآلن رداً يشي بتغير الم         "
  ".الشرعية الدولية لالعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته لمندوبينا فـي هيئـة          "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وأضاف إلى   
ت الالزمة لطرح الموضوع على مجلـس       األمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالتحرك التخاذ االجراءا       

  ".األمن، وهو األمر الذي لم يلق ترحاباً أميركياً
الجانب الفلسطيني مصر على التحرك صوب المؤسسات الشرعية الدولية لمطالبتها باالعتراف           "وأكد أن   

  ." وعاصمتها القدس، وذلك بالتنسيق مع الجانب العربي1967بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
المهلة التي منحت مجدداً لإلدارة األميركية الستئناف جهود اطالق المفاوضات المباشـرة            "وأوضح بأن   

تهدف إلى إعطاء واشنطن هامش للتحرك، ولو نجحت فيعتبر ذلك أمراً جيداً، ولكن الشواهد تدل علـى                 
  ".واقفهنتنياهو لم) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(عدم وجود إشارات تبشر بتغيير 

  14/11/2010الغد، عمان، 
  

  قوات االحتالل تعتدي على جنود تابعين لقوى األمن الفلسطينية .6
أصيب أربعة عسكريين تابعين لقوى األمن الفلـسطينية، جـراء االعتـداء            :  وكاالت -عالء المشهراوي 

  . باستخدام الهراوات وأعقاب البنادقاإلسرائيليعليهم بالضرب من قبل قوات االحتالل 
وقال عبد الحليم الجعافرة، مدير اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن سـيارات               
اإلسعاف نقلت أربعة مصابين من على حاجز الكونتينر قرب بيت لحم جنوب الـضفة الغربيـة باتجـاه                  

ل لجنـة مـن     وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، بأنه تم تـشكي       . مستشفى بيت جاال الحكومي لتلقي العالج     
  .االرتباط العسكري الفلسطيني واإلسرائيلي لمعرفة مالبسات الحادث

 14/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  تهم حماس بعرقلة تفاهمات في شأن الملف األمني  ياألحمد .7
، رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد حركة »فتح« اتهم القيادي في حركة : نورالدين األعثر-دمشق 

قرار لديها من أجل توقيع الورقة المصرية التي تم االتفاق عليها في القاهرة في «دم وجود بع» حماس«
، وشدد على أن جلسات الحوار التي عقدت في دمشق أخيرا كشفت أن »العام الماضي) فبراير(شباط 

  .»غير جاهزة لمناقشة مالحظاتها على الملف األمني«الحركة 
ان حاشد أقيم مساء اول من امس للمرة األولى في مخيم اليرموك وأوضح األحمد في كلمة له في مهرج

» حماس«لمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات وغابت عنه حركتا ) جنوب دمشق(
عندما طالبوا بإضافة كلمة توافق التي هي موجودة فعال في الورقة المصرية «: »الجهاد اإلسالمي«و

، عادوا وطلبوا إضافة ملحق أو مرفق أو مرجعية، إال أن وفد فتح رفض وفقاً لما طلبته حماس نفسها
  .»أن الورقة الوحيدة التي سيجرى التوقيع عليها هي الورقة المصرية فقط«وأكد . »تلك االقتراحات
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» حماس«هناك قرار مسبق بأال يتم االتفاق، وليس لدى «: »فتح«وقال األحمد أمام حشد كبير ألنصار 
 سوى التي طرحت والموجودة في الورقة المصرية والمتعلقة بتشكيل اللجنة األمنية التي مالحظة واحدة

) سبتمبر( أيلول 24بحثنا في «: وأوضح. »وضعها المصريون في الورقة تحت عنوان كلمة التوافق
الماضي لنكمل ما بدأناه ولنتفق على مالحظات حماس في شأن عدد من النقاط األمنية للتوقيع على 

فتح عند «وكشف ان . »رقة المصرية من دون تعديل أو تغيير أو إضافة ألي مالحق أو مرجعياتالو
محمود (توقيعها على الورقة المصرية تعرضت الى ضغوط أميركية، وانه شخصياً كلّف من الرئيس 

أن المبعوث «، الفتاً إلى »أبو مازن التوقيع على الورقة المصرية رغم اعتراضه على ذلك) عباس
ألميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل طلب من عباس عدم توقيع الورقة المصرية ا

. »وهدده بأن الكونغرس سيفعل فيه كما فعل مع عرفات إذا تم التوقيع، إال أن أبو مازن رفض ذلك
ن وأعرب عن أمله في أ. »لن يكون لفلسطين إال حكومة واحدة ووطن واحد وقانون واحد«: واضاف

للتوقيع على الورقة المصرية ليس بهدف التوقيع فقط وإنما ) مع حماس(اللقاء األخير «يكون اللقاء المقبل 
  .»بداية إلنهاء االنقسام

  14/11/2010الحياة، لندن، 
  

   أفشلت لقاء دمشق بعد رفضها تشكيل لجنة أمنية مشتركةفتح: طه .8
 رئيس وفد فتح عزام األحمد والتي اتهم فيها انتقد القيادي في حركة حماس أيمن طه، تصريحات: غزة

من خالل رفضها بنود الورقة المصرية، "هي من أفشلت اللقاء، " فتح"حماس بإفشال اللقاء، موضحاً أن 
والتي تنص على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تشرف على عمل األجهزة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

  ".غزة
اجتماع دمشق كان ): 11-13(الفضائية، مساء السبت " القدس "وأضاف طه، في تصريحات لقناة

مخصصاً لالتفاق على تشكيل تلك اللجنة، ولكن ما تفاجأنا به هو التفاف فتح على الورقة المصرية 
نحن لم نكن مستعدين إلفشال الحوار : "وتابع .ورفضها إعادة بناء وهيكلية األجهزة على أسس وطنية

  ".فتح ورفضت بنود الورقة المصرية المتعلقة في ملف األمن، لذا تم تأجيل اللقاءالفلسطيني بعدما عطلته 
  13/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فتح تراجعت عن اتفاقها مع حماس بشأن البند األمني: " الفلسطيني لإلعالمالمركز" .9

في دمشق عن خفايا " مالمركز الفلسطيني لإلعال"كشف مصدر فلسطيني واسع اإلطالع لمراسل : دمشق
، وما شهده من مباحثات )10/11(جديدة للقاء األخير الذي جمع بين حركتي حماس وفتح األربعاء 

صعبة بشأن الملف األمني ولم يسفر عن شيء سوى االتفاق على لقاء آخر يقعد بين الطرفين بعد عيد 
  .األضحى

ي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس خالد أن رئيس المكتب السياس" المركز الفلسطيني لإلعالم"وعلم 
برئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام األحمد، حيث جرى النقاش ) 12/11(مشعل التقى مساء الجمعة 

حول ما شهدته جولة المصالحة الثانية، حيث نفى المصدر لمراسلنا أن يكون اللقاء مخصصا لتسليم 
  . في وقت سابقمالحظات حماس حول الملف األمني كما صرح األحمد

وأبلغ المصدر مراسلنا أن المالحظات التي تسلمها األحمد من مشعل هي رد حماس ورؤيتها للتعديالت 
التي حاول ماجد فرج رئيس مخابرات سلطة عباس اضافتها إلى البند األمني في الورقة المصرية، 

  .وليست مالحظات جديدة
 بين الطرفين، أفاد المصدر المقرب من أجواء الحوار أن وفيما يتعلق باللقاء األخير والخالف الذي تفجر

  .وآلية تشكيلها" اللجنة األمنية العليا"النقطة التي عادت باألمور إلى المربع األول متعلقة بما يسمى 
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وأفاد المصدر أن ماجد فرج هو من أصر على صيغة معينة حول هذه النقطة دفعت باألمور إلى 
شكيلها بالتوافق، وحصرها برئيس السطلة المنتهية واليته محمود عباس، الخالف، حيث رفض أن يتم ت

 الماضي، ما يشكل تراجعا من قبل 24/9بخالف ما اتفق عليه بين الحركتين في اللقاء الذي جمعهما في 
  .حركة فتح عن ما اتفق عليه

، أن "ني لإلعالمالمركز الفلسطي"وبشأن موضوع إعادة بناء األجهزة األمنية أوضح المصدر لمراسل 
قدم تفسيرا مستغربا لمصطلح إعادة البناء وهي إعادة بناء المقرات التي فهدمت "ماجد فرج خالل اللقاء 

، مضيفا أن حركة فتح ال تريد إعادة بناء "سواء خالل الحسم العسكري أو الحرب األخيرة على غزة
  .األجهزة في الضفة الغربية

غير موجودة، ) بناء(حوزة حماس وفيما يتعلق بالشأن األمني كلمة في الورقة التي ب: "وأوضح بالقول
  ".بينما هي موجودة  في ورقة فتح وقجد وقعوا عليها

المجلس الثوري لفتح سيعقد في الرابع "وبشأن موعد اللقاء القادم بين الحركتين، أفاد المصدر أن 
ات المصالحة وعلى إثر ذلك سيتم والعشرين من الشهر الجاري في رام اهللا، سيتم خالله بحث مستجد

  ".التواصل مع حماس لتحديد الموعد الجديد
  14/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تكثف انتشارها على الحدود المصريةحماس .10

تعليمات إلى عناصرها باالنتشار المكثف في منطقة األنفاق على الحدود » حماس«أصدرت قيادة حركة 
المقدسية أمس بأن تقارير استخباراتية تلقتها الحركة » المنار«ادت صحيفة وأف .بين قطاع غزة ومصر

  .»تتحدث عن عناصر متطرفة تستعد لتنفيذ اعتداءات على أهداف غربية في الساحة المصرية«
  14/11/2010البيان، دبي، 

  
  تتصدى لقوة إسرائيلية بغزة" كتائب أبو علي مصطفى" .11

د أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير أعلنت كتائب الشهي:  سمر خالد-غزة 
فلسطين مسؤوليتها عن قصف قوات االحتالل المتوغلة في منطقة الفراحين شرق محافظة خانيونس 

وحدة المدفعية التابعة لها استهدفت «:وقالت الكتائب في بيان لها إن .جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون
وتوغلت قوة إسرائيلية مدعومة ).  ملم60(غلة بقذائف الهاون من عيار الدبابات اإلسرائيلية المتو

  .بالدبابات والجرافات العسكرية أمس في األطراف الشرقية لبلدة القرارة جنوب قطاع غزة
  14/11/2010الرأي، عمان، 

  
  ةنقل العرب ومناطقهم إلى السلطو كنيست يدعو لضم قرى ومدن بالضفة إلسرائيل عضو .12

ـ       : لةالقدس المحت  ، امس الى ضـم قـرى ومـدن         " ليكود"دعا عضو الكنيست كرميل شاما من حزب ال
إنه يجب ضم مناطق في المثلث إلى السلطة الفلسطينية ، كما أكد أنه يدعم              "فلسطينية إلى إسرائيل ، وقال      

تصبح نقل أكبر عدد ممكن من العرب إلى السلطة الفلسطينية لتنقية إسرائيل من العرب الفلسطينيين كي                
وفي كلمة ألقاها في مدينة بئر السبع ، اوضح إنه يجب نقل المثلث ومنطقـة أم                ".إسرائيل يهودية خالصة  

وادعى أن هناك تطرفا في وسط العرب فـي         . الفحم إلى مناطق السلطة الفلسطينية في إطار الحل الدائم        
من حركـة حمـاس التـي       إسرائيل ، مشيرا إلى الشيخ رائد صالح والحركة اإلسالمية التي هي جناح             

تسيطر على قطاع غزة وتتغلغل في صوف الفلسطينيين في الضفة الغربية بقوة داعياً الى توجيه ضـربة       
  . قاسمة لها
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. وأضاف أنه ال يؤيد الترانسفير ، وإنما نقل العرب مع أمالكهم وبيوتهم إلى مناطق السلطة الفلـسطينية                
لى مناطق السلطة في إطار الحل الـسياسي ، أجـاب أن            ولدى سؤاله عن عدد العرب الذين يجب نقلهم إ        

يخشى من سيطرة المحامين العرب على لواء الـشمال         "وأضاف أنه    .العدد يجب أن يكون أكبر ما يمكن      
وادعـى أن   ". يوجد من يمكن التحدث معه عـن التـسوية        "وبحسب شاما أيضا فإنه     ". في نقابة المحامين  

 شهور ،   3قيقية والجدية مع الفلسطينيين ، وأن ذلك لن يحدث خالل           نتانياهو يدرك معنى المفاوضات الح    "
  ".وربما ليس في السنة القادمة ، ولكن يوجد شريك في الجانب الفلسطيني قد يقبل ذلك

  14/11/2010، الدستور، عّمان
  

   بعضها في القدس 2011 آالف شقة جديدة للبيع عام ثالثة: "كول هعير "صحيفة .13
االسرائيلية ان نحو ثالثة آالف شقة جديدة ستباع        " كول هعير " أفادت صحيفة    - ب    أ ف  -القدس المحتلة   

 في اربعة احياء يهودية من القدس، اثنان منها في القدس الشرقية المحتلـة منـذ عـام                  2011خالل عام   
1967.  

ـ                 تين وأفادت الصحيفة االسبوعية ان المهندس شلومو اشكول الذي عينته بلدية القدس اعلن امام نحـو س
 2011مقاوالً اسرائيلياً بحضور عمدة القدس االسرائيلي نير بركات، ان هذه المنازل ستكون جاهزة سنة               

فـي القـدس    " هار حومـا  "و  " غيفات هماتوس "وفي حيي   ) غرب" (رامات راشيل "و  " عرنونا"في احياء   
 ألـف   50ء  وأضافت الصحيفة ان اشكول تحدث عن خطة على المدى الطويل تنص على بنـا             . الشرقية

ويبلـغ عـدد سـكان       .منزل في القدس خالل السنوات العشر المقبلة كي تعد المدينة حينها مليون ساكن            
 ألف آخرين فـي     200 الف يهودي في غربها، و     330 الف نسمة، بينهم     800المدينة المقدسة حالياً نحو     
  . الف فلسطيني270القدس الشرقية، الى جانب 

  14/11/2010، الحياة، لندن
  

  ف البناء االستيطاني بالقدس وسلفيتتكثّ" سرائيلإ" .14
 وحدة استيطانية   1300 قال تقرير فلسطيني إن حكومة إسرائيل قررت بناء          : سمر خالد  - القدس المحتلة   

 دونم في منطقـة  200 وحدة أخرى في محافظة سلفيت، بينما صادرت     800شرق مدينة القدس المحتلة و    
  .الغربيةتياسير بمحافظة طوباس شمال الضفة 

بانتهاك القـانون الـدولي     " إسرائيل"وأشار تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن األرض امس إلى استمرار           
 الستمرارها في بناء وحدات اسـتيطانية       1907، واتفاقية الهاي لعام     1949واتفاقية جنيف الرابعة لعام     

  .جديدة
ق بحق الفلسطينيين منـذ بدايـة الـشهر         وأكد أن الحكومة اإلسرائيلية تمعنت في سياسة الخنق والتضيي        

الجاري في القدس ومحيطها حيث نفذت عمليات اقتحام للمنازل في بلدة سـلوان والعيـسوية واعتقلـت                 
  .الشبان بحجة المشاركة في مواجهات ضد االحتالل

المقامة على أراضي محافظـة قلقيليـة شـمال         " أورنيت"ولفت إلى استمرار أعمال البناء في مستوطنة        
في البلدة القديمة بمدنية    " واد الحصين "ضفة، كما شرع المستوطنون بتأهيل شارع استيطاني في منطقة          ال

وشرعت قوات االحتالل بتجريف أراض مزروعة بالزيتون ألهالي قريتي مسحة وسنيريا غرب            . الخليل
  ".عيتس فرايم"سلفيت لبناء وحدات سكنية جديدة بمستوطنة 

للبلدات والقرى في مختلف محافظـات الـضفة، ونـصب          " إسرائيل"اقتحام  وأشار إلى استمرار عمليات     
  .العديد من الحواجز العسكرية التي نكلت بالمواطنين الفلسطينيين

  14/11/2010، الرأي، عّمان
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   وحدة استيطانية تم بناؤها منذ انتهاء التجميد1649":  اآلنالسالم" .15

 1649رائيلية أمس، أن المستوطنين تمكنوا مـن بنـاء          اإلس" السالم اآلن "قالت حركة   :  وكاالت –القدس  
وحدة استيطانية منذ انتهاء قرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية في السادس والعشرين مـن أيلـول                 

  .الماضي
) 63( وحدة استيطانية في     1126وأشارت الحركة في تقرير أصدرته أمس، إلى أن لغاية اللحظة تم بناء             

  .في الجانب الغربي منه) 17( شرق الجدار الفاصل و)46(مستوطنة، منها 
اتضح أن تجميد االستيطان لم يكن أكثر من مجرد تأخير لمدة عشرة أشهر في البناء،               "وأضافت الحركة   

، وطالبت الحركـة الحكومـة اإلسـرائيلية        "حيث تمكن المستوطنون من ملء الفجوة بشكل سريع جداً          
ية بما في ذلك المشاريع التي بدأت في األسابيع الماضية، حتـى            بضرورة وضع حد للنشاطات االستيطان    

يكون هناك اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين من شأنه ترسيم حدود الدولة الفلسطينية وإيضاح مـستقبل                
  .المستوطنات

 ولفتت الحركة إلى أنها أجرت العديد من الجوالت الميدانية في األسابيع القليلة الماضية، مـن أجـل أن                 
  .تكون قادرة على تقدير عدد الوحدات االستيطانية الجديدة في المستوطنات

وقال تقرير الحركة إن المستوطنين يبذلون جهوداً كبيرةً وسريعة مـن أجـل حفـر أساسـات المبـاني       
االستيطانية الجديدة، على أساس أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق يقضي بموجبه تجميد االستيطان مرة أخرى                

  .لمستوطنون قد وضعوا الحجَر األساس لوحداتهم االستيطانية الجديدةيكون ا
وكشفت الحركة إلى أن معظم أعمال البناء تتم في المستوطنات األكثر عزلة، أي التي تقـع فـي عمـق       

  .أراضي الضفة الغربية
  14/11/2010، األيام، رام اهللا

  
  ع صفوفها السينمائيين اإلسرائيليين المقاطعين للمستوطنات توسحملة .16

خطت حملة الفنانين واألدباء واألكاديميين اإلسرائيليين لمقاطعة مـستوطنات         :  برهوم جرايسي  -الناصرة
الضفة الغربية المحتلة، أواخر األسبوع الماضي، خطوة نوعية، بإعالن عشرات الممثلين والعاملين فـي              

بل نحو ثالثة أشـهر لـرفض تقـديم         القطاع السينمائي والتلفزيوني، االنضمام إلى الحملة التي أطلقت ق        
وتعد هذه الخطوة، تحديا جديدا لوزيرة الثقافة اإلسـرائيلية ليمـور         .عروضهم على مسارح المستوطنات   

ليفنات التي أطلقت األسبوع الماضي تهديدات ترهيبية ضد المسرحيين، بتلميح إلى نيتها قطع الميزانيات              
  .الحكومية عنهم

بارزين في إسرائيل أمس بيانا جديدا، أعربوا فيه عن وقوفهم إلى جانـب             واصدر عشرات السينمائيين ال   
  .المسرحيين وانضمامهم إلى حملتهم، وجاء في رسالة السينمائيين للمسرحيين

  14/11/2010، الغد، عّمان
  

  التركي" مرمرة"فيلم عن سفينة  إسرائيلي من قلق .17
حالة من القلق والتوجس عقب اإلعـالن عـن         تنتاب المسؤولين في الدولة العبرية      :  غزة -ردينة فارس   

، التي استهدفها اعتداء في مايو الماضي من قبل جنـود     "مرمرة"االنتهاء من إنتاج فيلم تركي عن السفينة        
  .االحتالل، وفق ما روته مصادر إعالمية

ـ               ن إسـرائيل   وأوردت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس أن تركيا وجدت سبيال جديدا لالنتقام م
قبـل وصـولهم    " مرمرة"بسبب عدوانها على المتضامنين األجانب الذين كانوا على متن السفينة التركية            

لقطاع غزة، من خالل إنتاج فيلم جديد عن الحادث، بداية من انطالق السفينة من تركيا وحتـى محاولـة        
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ة وتل أبيب عقب التدهور الـذي       األمر الذي سيسهم في زيادة توتر العالقات بين أنقر        . وصولها إلى غزة  
  .شهدته في اآلونة األخيرة

أن المحطات التلفزيونية ودور السينما في تركيا قد شرعت بالفعل فـي            " اإلسرائيلية"وتابعت القناة الثانية    
 -وادي الـذئاب    "نشر صور مبدئية لبعض مشاهد الفيلم، مشيرة إلى أن الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان               

لمتوقع أن يحقق أعلى مشاهدة بين األتراك، بعد عرضه المرتقب على الشاشات الفضية في              من ا " فلسطين
  . الثامن والعشرين من يناير المقبل

ماليين دوالر، يعتبر األعلى تكلفة     10وأوضحت القناة الثانية أن الفيلم الذي بلغت تكاليف إنتاجه أكثر من            
لم وأحداثه ستسيء لصورة إسرائيل، وستفضح ممارساتها       في تاريخ السينما التركية، زاعمة بأن قصة الفي       

الوحشية أمام المجتمع الدولي، خاصة في تصوير مشاهد جنود االحتالل الذين وصفوا في الفيلم بالقتلـة،                
وأنهى التلفزيون العبري تقريره باإلشارة إلـى أن        . وهم يعتدون على النشطاء األتراك على متن السفينة       

وقد " وادي الذئاب "من سلسلة أفالم ومسلسالت تركية معادية إلسرائيل تحمل عنوان          الفيلم، هو الثالث ض   
  .حظي الجزءان األوالن بنسبة مشاهدة عالية للغاية، سواء داخل تركيا أو خارجها

  14/11/2010، عكاظ، جدة
  

   ومخطط لسلخ بلدة العيسوية.. ستأنف هدم منازل المقدسيين بعد عيد األضحىياالحتالل  .18
،  ، التي تقع جنوب األقصى المباركقال عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب: جمالجمال 

تعتزم تنفيذ حمالت هدم واسعة النطاق لمنازل المواطنين في المدينة ، "إن بلدية االحتالل في القدس 
 أبو دياب إن وأردف". خاصة في سلوان ، وأن الحملة قد تبدأ في الثاني والعشرين من الشهر الجاري

معلومات أكيدة وصلت من العديد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية ومن داخل أروقة بلدية االحتالل "
 يوم عيد -تأجلت ليوم الثالثاء " الكنيست"تؤكد بأن جلسة طارئة كانت مقررة للبرلمان اإلسرائيلي 

 واسعة النطاق للمنازل في  لمنح البلدية العبرية الضوء األخضر للشروع بعمليات هدم-األضحى 
  ".المدينة

في نفس السياق قالت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة انها اعدت خطة تقضي باستئناف هدم 
منازل المقدسيين ، على نطاق واسع بعد عيد األضحى مباشرة ، خاصة في سلوان ومناطق مثل 

وكشف مركز معلومات وادي حلوة ، امس . محتلةالعيسوية وشعفاط وبيت حنينا في القدس الشرقية ال
النقاب عن أن بلدية االحتالل اعطت الضوء االخضر لهدم عدة بيوت عرف منها ، منزل خليل العباسي 

  .في حي عين اللوزه ، ومنزل محمد عاشور الرازم وكالهما في سلوان وايمن ابو رميلة في بيت حنينا
ية هدمت في الفترة األخيرة بركسات ، ثم انتقلت الى سياسة هدم وقال المحامي سامي ارشيد ، ان البلد

  .المحالت التجارية واألن تعود الى البيوت مرةً أخرى
وحذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من مخطط إسرائيلي يستهدف عزل بلدة العيسوية 

ال قبل ذلك أحياء مثل الزعيم ، شمال شرق القدس وسلخها عن المدينة المقدسة في إطار مخطط كان ط
وقال تقرير لوحدة البحث والتوثيق في . مخيم شعفاط ، رأس شحادة ، رأس خميس ، وضاحية السالم

المركز أن تنفيذ هذا المخطط على األرض بدأ قبل بضعة أشهر لكن بدأت مالمحه تتضح اآلن بإغالق 
واتر الترابية والصخرية ، ومحاوالت إغالق المدخل الشمالي الشرقي من البلدة بمكعبات اإلسمنت والس

المدخل الغربي الرئيس المؤدي إلى مستوطنة التلة الفرنسية ، حيث وضعت شرطة االحتالل قبل أيام 
مكعبات إسمنت وإشارات مرورية جديدة تتيح الدخول فقط للمركبات لكن دون السماح لهم بالخروج من 

شرقي أعمال بنى تحتية وإنشاءات ضخمة ، وشبكة من ذات المدخل ، في وقت تجري عند المدخل ال
تفرعات الطرق تؤدي إلى منطقة المعبر الجاري إنشاؤه على المدخل الغربي لمخيم شعفاط ، والمتوقع أن 

، ي عزلها الجدار شمال شرق المدينةيصبح معبرا رئيسيا كما هو الحال في معبر قلنديا لسكان األحياء الت
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 في حين سيتم الحقا إغالق مدخل البلدة الرئيس بصورة نهائية ، وهو ما كان تضاف إليها العيسوية ،
  .يطالب به مستوطنو التلة الفرنسية

التقرير إلى أن وضع اإلشارات المرورية عند المدخل الغربي والتواجد شبه الدائم لحرس الحدود وأشار 
والشرطة عليه يشكل مرحلة أولى في تطبيق هذا المخطط وتنفيذه ، في حين تتذرع السلطات بأن 

كبات اإلجراءات الحالية نابعة من تطورات أمنية في المنطقة وتزايد أعمال رجم الحجارة باتجاه مر
المستوطنين ، إضافة إلى االحتجاجات شبه اليومية التي يقوم بها شبان البلدة ضد الممارسات اإلسرائيلية 

  .بحق بلدتهم ، وفي مدينة القدس المحتلة
ووفقا للتقرير ، فإن بلدة العيسوية تعد من أكثر القرى والبلدات في محيط البلدة القديمة وداخل الحدود 

قدس معاناة جراء األزمة السكنية الخانقة والتي تدفع بالمواطنين إلى محاولة التغلب البلدية المصطنعة لل
عليها من خالل البناء العمودي ، في وقت تفرض بلدية االحتالل قيودا مشددة على أعمال البناء فيها ، 

الماضية ، في وبالتالي كانت هذه البلدة من أكثر البلدات تعرضا لعمليات الهدم على مدى السنوات العشر 
وقت ضاعفت فيه السلطات من حجم مصادرة ما تبقى من أراضيها في الناحية الشرقية حيث أقيمت 
شبكة ضخمة من الطرق واألنفاق والجسور ، وشيدت منشآت عسكرية ومقرات أمنية عليها مثل مبنى 

رق القدس وعلى الكتيبة التابع لحرس الحدود اإلسرائيلي والمكلف بحماية طرق المستوطنات شمال ش
امتداد شارع الطوق الشرقي ، إضافة إلى مقر قيادة اللواء الجنوبي في الشرطة اإلسرائيلية الذي انتقل 

  .من مقره القديم في رأس العمود إلى المنطقة المتاخمة لمستوطنة معاليه أدوميم
يات استيطانية حيث وأشار التقرير إلى أن المقر القديم للشرطة في رأس العمود تمت مقايضته مع جمع

سيطرت عليه وتقوم في هذه المرحلة بترميمه وإعادة تأهيله لبناء عشرات الوحدات االستيطانية والتي 
 عائلة جديدة من المستوطنين 66ستتصل بجسر مع مستوطنة معاليه هزيتيم التي تم توطينها مؤخرا ب 

كية على هذا المقر للمستوطنين ، مول ومقابل نقل المل. عائلة250ليرتفع عدد هذه العائالت إلى نحو 
المليونير األمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش بناء المقر الجديد للشرطة شرق بلدة العيسوية على 

  . مليون دوالر100طريق أريحا القدس بكلفة وصلت إلى نحو 
  14/11/2010الدستور، عمان، 

  
  االحتالل يقمع مسيرة بيت أمر المضادة لالستيطان .19

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، أمس، بحاالت : يوسف الشايب – اهللا رام
اختناق باستنشاق الغاز بعد قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة المناهضة لالستيطان وجدار الفصل 

  .العنصري في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل
اطنين الفلسطينيين والمتضامنين اإلسرائيليين واألجانب، أمس، في من جهة أخرى شارك المئات من المو

في احتفالية "مسيرة مناهضة لجدار الضم العنصري في قرية الولجة شمال غربي بيت لحم تحت عنوان 
  ".هدم جدار برلين

  14/11/2010الغد، عمان، 
  

  إصابة فلسطيني بتوغل إسرائيلي بغزة .20
بجراحٍ في قدمه برصاص )  عاما22(فلسطيني يبلغ من العمر  أصيب أمس، مواطن : سمر خالد-غزة 

وقال الناطق باسم الخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية  .قوات االحتالل اإلسرائيلي شمال قطاع غزة
  إن قوات االحتالل فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون على جمع «
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وأضاف أبو سلمية أن المصاب نقل إلى . »لحجارة من مخلفات االحتالل شمال القطاعالحصمة وا
  .مستشفى كمال عدوان، ووصفت حالته بالطفيفة

  14/11/2010الراي، عمان، 
  

  قطعان المستوطنين يفرضون سياسة األمر الواقع: خبير فلسطيني .21
 خليل التفكجي أن الحكومة أكد خبير االستيطان والخرائط في القدس: عبد القادر فارس -غزة 

اإلسرائيلية تستغل عملية المفاوضات من أجل مضاعفة مشاريعها اإلجرامية بحق القدس، وفرض سياسة 
 ألفا، بجانب 32المستوطنين حاليا ليصل » قطعان«األمر الواقع على األرض، مشيرا إلى ارتفاع أعداد 

  .تشييد آالف الوحدات السكينة
لذا، فالمطلوب . ع الحالي على ما هو عليه، فعلى ماذا سنقيم دولتنا الفلسطينيةإذا استمر الوض«: وتابع

وقفة جادة وحازمة تكبح المفاوضات، وتمارس الضغوط في هذا الصدد لوقف المشاريع الصهيونية ضد 
القدس والضفة، مضيفا أن المخططات اإلسرائيلية في القدس تهدف إلى جعل المدينة ذات أغلبية يهودية 

وعقّب . »لية عربية، بغية لتحويلها لمنطقة جذب لتصبح عاصمة سياسية وروحية للدولة العبريةوأق
التفكجي على فشل سلطات االحتالل ومستوطنيها في مخططاتها في القدس حتى اآلن، مع أنها تسعى 

  .لتغيير ما تحت األرض وما وفوقها
  14/11/2010عكاظ، جدة، 

  
  تنوي استهداف سياح إسرائيليين" خلية مصرية"محافظ شمال سيناء ينفي اعتقال  .22

إن ما تردد في بعض وسائل اإلعالم       «:  محافظ شمال سيناء اللواء مراد موافي امس       قال: )مصر(سيناء  
خالل األيام الماضية عن توقيف أجهزة األمن في سيناء لعدد من األفراد يشتبه في انتمائهم إلـى خليـة                   

لعريش كانت تنوي القيام بأعمال من شأنها زعزعـة االسـتقرار           أصولية في مدن رفح والشيخ زويد وا      
كل ما تردد في هذا     «: وأضاف. »واألمن بالمحافظة، أمر عار من الصحة تماماً وال يمت للحقيقة بشيء          

  .»الشأن افتراءات تهدف إلى زعزعة السالم االجتماعي في المحافظة
اعتدنا على إطـالق مثـل هـذه        «: ضيل شوشة من جانبه، قال محافظ جنوب سيناء اللواء محمد عبدالف        

  ، »التصريحات اإلسرائيلية المطالبة رعاياها السياح بسرعة مغادرة سيناء خشية تعرض حياتهم للخطر
  14/11/2010، الحياة، لندن

  
  ديسمبر/ كانون أول تقيم الموقف من المفاوضات أوائل "لجنة المبادرة العربية للسالم" .23

 مصادر دبلوماسية مصرية مسؤولة عن تأجيل عقد اجتماع لجنـة المبـادرة             كشفت: أحمد ربيع -القاهرة
شهر من اجتماعها   "العربية للسالم لنحو ثالثة أسابيع فقط من المهلة التي منحتها اللجنة للجهود األمريكية              

  ". نوفمبر الجاري9، والتي انتهت في " أكتوبر8السابق في مدينة سرت الليبية يوم 
يعقد االجتماع خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر القادم، وأن يتم الترتيب له من              رجحت المصادر أن    

بعد انتهاء عطلة عيد األضحى المبارك، مشيرة إلى أن األيام العشرة األخيـرة مـن نـوفمبر ستـشهد                   
الت ولفتت إلى أن هذه االتصا    . اتصاالت دبلوماسية وجهود مكثفة مع األطراف اإلقليمية والدولية المعنية        

سوف تعمل في عدة اتجاهات سواء بين الدول العربية والجامعة للوقوف على صعيد مدى ما ستثمر عنه                 
الجهود األمريكية من تحريك للعملية السياسية، وتغيير الـسلوك اإلسـرائيلي خاصـة حيـال سياسـة                 

 من بدائل وخطة    االستيطان، أو على صعيد تحديد أجندة هذا االجتماع وما ينتظر أن يخرج به وينتج عنه              
  .تحرك عربية للتعامل مع هذا التحدي

  14/11/2010، الشرق، الدوحة
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   تطالب واشنطن بالتركيز على ملف حدود الدولة الفلسطينية "الخارجية المصرية" .24

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تقرير رفعه إلى الرئيس محمد حـسني               :  وفا –القاهرة  
بضرورة التركيز  «يرته األميركية هيالري كلينتون خالل لقائهما األخير في واشنطن          مبارك إنه طالب نظ   

وقد أبرز أبو الغـيط     . »على الموضوع األهم في ملفات قضايا الحل الدائم، وهو حدود الدولة الفلسطينية           
 مـن   في التقرير الذي رفعه الليلة قبل الماضية، إلى الرئيس مبارك عقب عودته والوزير عمر سـليمان               

باريس وواشنطن، المقترحات المصرية التي قدمت قبل يومين لوزيرة الخارجيـة األميركيـة هـيالري               
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية المصرية للصحفيين أن تقريـر          . كلينتون بشأن عملية السالم   

يركيـة هـيالري    التفصيل األفكار المصرية التي قدمت إلى وزيرة الخارجيـة األم         «أبو الغيط تناول بـ     
. » اإلسـرائيلية -كلينتون في واشنطن للخروج من التوتر الذي تمر به حاليـا المفاوضـات الفلـسطينية              

وأوضح أبو الغيط أن الجانبين المصري واألميركي اتفقا على استمرار التشاور في ضوء التزام الطرفين               
 كوشنير وزير خارجية فرنـسا حـول        كما تضمن التقرير نتائج لقاء الوفد المصري مع       . بالعملية السلمية 

االتحاد من أجل المتوسط والمشاورات المكثفة للرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية بشأن انعقاد القمـة              
    . القادمة لالتحاد في برشلونة

 14/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "2 الحرية ولأسط"اتساع حجم المشاركة في :  لرفع الحصار عن غزةاألوروبيةالحملة  .25
وتتخذ " أسطول الحرية"، إحدى مؤسسي ائتالف "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"أعلنت : غزة

من العاصمة البلجيكية مقراً لها، اتساع حجم المشاركة األوروبية في األسطول الثاني الذي من المتوقع 
  .أن يبحر نحو قطاع غزة في ربيع العام المقبل

 جاؤوا من عموم 2معظم المشاركين في أسطول الحرية "ة األوروبية مازن كحيل إن وقال منسق الحمل
 دول 10هناك اكثر من "وأضاف في تصريح أن ". القارة األوروبية، إضافة إلى سفن من آسيا وأميركا

أوروبية سيشارك بسفن في األسطول مثل بلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، واليونان، 
  ". ويد، وايرلندا، والنمسا، وسويسرا، في حين ستشارك وفود من باقي الدول األوروبية في األسطولوالس

، الفتاً الى أن "تشكيل تحالفات ضخمة في كل دولة على حدة من أجل إنهاء الحصار عن غزة"وأشار إلى 
إنهاء الحصار هذه التحالفات موجودة في قارات العالم المختلفة، وتضع نصب أعينها العمل على "

  .في القطاع" المفروض على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني
أكثر من ألف "حجم المشاركة في األسطول المقبل، وأن يتجاوز عدد المنظمات الداعمة له " اتساع"وتوقع 

 إتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من"وعزا ارجاء إنطالق األسطول الى ". منظمة من أنحاء العالم
معوالً لهدم جدار الحصار المفروض على غزة، "، معرباً عن أمله في أن يكون هذا األسطول "السفن

وأشار الى  ".وإكمال جميع اإلجراءات القانونية والفنية، خصوصاً للجهات الجديدة التي تنضم لألسطول
  .2 جهة إعالمية تقدم بطلبات للمشاركة في أسطول الحرية 40نحو "إن 

  14/11/2010ن، الحياة، لند
  

  "إسرائيل"الفاتيكان يرحب بالتقدم في مفاوضاته مع  .26
الذي ُأحرز في المفاوضات مع اسرائيل االسبوع       " التقدم" رحب الفاتيكان السبت بـ      : أ ف ب   -الفاتيكان  

  .الجاري في شأن حقوق الملكية واالعفاءات من الرسوم التي تستفيد منها الكنيسة الكاثوليكية
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، مـن   "ان المحادثات ُأجريت في جو ودي وأدت الى تقدم في االتجاه المنـشود            "ان في بيان    وأعلن الفاتيك 
وستجتمع لجنة العمل الثنائية الدائمـة بـين        . دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن اجتماع عقد الخميس        

  .المقبل) ديسمبر(الطرفين مجدداً في التاسع من كانون االول 
  14/11/2010الحياة، لندن، 

  
   أطفال قطاع غزة يدخلون موسوعة جينيس مرتين:ليبو جرانديفي .27

بأكبر عدد من الطائرات الورقية التي حلقت في السماء بوقت واحد، وكذلك مـن               : جمال جوهر  -القاهرة
خالل الكم الكبير للكرات التي تم إلقاؤها، تمن أطفال قطاع غزة من دخول موسوعة جينـيس لألرقـام                  

  .نالقياسية مرتين متتاليتي
فيليبو جراندي، الذي أعلن    " أونروا"كشف ذلك المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          

أمس أنه قام بإهداء سكرتير عام األمم المتحدة بان كى مون شهادتين فاز بهما أطفال قطاع غـزة، وتـم                    
  .وإنجازاتهم الرائعةضمهما إلى موسوعة جينيس لألرقام القياسية وذلك لتذكيره بأطفال القطاع 

وقال بيان للمكتب اإلقليمى لألونروا بالقاهرة أمس إن أطفال قطاع غزة تمكنوا منذ ثالثة أشهر من تحقيق               
إنجاز جديد خالل دورة األلعاب الصيفية، التي أقيمت لألطفال فى غزة ونظمتها األونروا حيـث دخلـوا                 

 الطائرات الورقية التي حلقت في الـسماء فـي          موسوعة جينيس لألرقام القياسية من حيث أكبر عدد من        
  .وقت واحد خالل الدورة، وكذا من حيث أكبر عدد من كرات السلة التي تم إلقاؤها

وأضاف مفوض عام األونروا أنه قطع كل هذه المسافة من غزة إلى نيويورك لتذكير أرفع المـسؤولين                 
كي مون، بأطفال قطاع غزة واإلنجازات الرائعة       الدبلوماسيين فى العالم، سكرتير عام األمم المتحدة بان         

مـضيفا  . التي يحققونها، وأن بوسعهم تحقيق إنجازات أعظم من ذلك، إذا حصلوا على الفرصة المناسبة             
  .أنه فخور بأطفال غزة وسعيد ألن األونروا منحتهم الفرصة لتحقيق هذا اإلنجاز

 14/11/2010الوطن اون الين، السعودية، 
  

  !سوية ما بين الفلسطينيين واسرائيل ؟أين حلول الت .28
    عرفات حجازي

اعلن الرئيس االمريكي أوباما بأنه سيسعى القامة تسوية دائمة للسالم ما بين الفلسطينيين واالسرائيليين 
وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان رئيس الوزراء ..  من اجل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية 

بدأ اجتماعاته قريبا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل بلورة اتفاق االسرائيلي نتنياهو سي
تسوية دائمة بين الفلسطينيين واالسرائيليين على غرار ما جرى في اتفاقية اوسلو التي استمرت احتفاالت 

يا عنها توقيع اتفاقياتها عدة سنوات ولم تنته حتى االن ولم تصل الى نتيجة ألن الفريقين في النهاية تخل
بعد أن ثبت انها كانت مجرد مضيعة للوقت ومن اجل خلق امر واقع اسرائيلي جرى تتويجه باقامة مئات 

أكثر 42المستوطنات وجرى الغاء كل محاوالت السالم عندما تمكنوا من بناء الجدار العازل الذي التهم 
...   قدم آمن للفلسطينيين من بالمئة من أراضي الضفة الغربية ولم يترك فيها مجاال إلقامة موطئ

سيناريو السالم  ولكن ما يلفت النظر الى هذه القرارات وخاصة قرارات الرئيس االمريكي انه وقع مع 
اسرائيل اتفاقا رسميا قدم فيه بموجب هذا االتفاق للدولة العبرية مليارات الدوالرات لمساعدتها في الحفاظ 

وهنا ال بد ان نتوقف امام عدة مراحل تنتظر بلورة ..  على تفوقها العسكري في المنطقة العربية 
سيناريو السالم المقترح لمعرفة كيف يمكن ان يقوم سالم في الشرق االوسط يضم مائتي مليون عربي 
وخمسة ماليين اسرائيلي ويجري فيه علنا وعلى رؤوس االشهاد تخصيص مليارات الدوالرات للدولة 

وقها على جميع الدول العربية التي فرض على بعض دولها شراء العبرية حتى يطمئن اوباما من تف
ان يشعر كل انسان عربي بأن "جرأة"اسلحة امريكية ال تلزمها بمبلغ ثالثين بليار دوالر وكأنه اراد بكل
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نظرته للعرب ما زالت نظرة استخفاف واهانة ألن الرئيس االمريكي الذي ستغرب شمسه عن الوجود 
للدنيا حرصه على تأمين القوة المذهلة الفائقة لليهود على حساب الكرامة والحقوق قريبا اراد ان يؤكد 

لكل مواطن عربي ارادته امريكا ان يكون حاميا وعميال لدولة االغتصاب التي ما عادت تستطيع ان 
تحارب لحماية وجودها بعد هزيمتها امام حزب اهللا الذي حطم خالل حربه معها كل السالح والعتاد 

تدمير العراق ..  ريكي الذي زودت به امريكا اسرائيل ولكن على حساب االنسان العربي المسكين االم
اما المرحلة الثانية التي ال بد من التوقف عندها وهي كيف ستنجح اسرائيل و حليفتها .....  وايران

دمرت كل تلك امريكا باقامة سالم لدول الشرق االوسط وهي في معظمها دول عربية واسالمية بعد ان 
الدول عندما اشيع العداء والخالف بين سكانها واهلها ، تنفيذا لمخطط الذي اعلنته عندما شنت 

وفعال عندما تم تفجير .. إعادة تشكيل دول المنطقة : على العراق وقيل ان الهدف "النجسة"حربها
االقتتال ما بين الشيعي و الخالفات الطائفية والعنصرية وشهدنا ألول مرة في تاريخنا هذا االنقسام و

السني و الكردي والمسيحي وقبل حرب بوش لم يسبق ان تكررت او شهدنا مثيال لها بينما يأتي اوباما 
اليوم ليعلن انه يسعى الن تصبح اسرائيل اقوى قوة في المنطقة وكأنه كان قد خطط مع بوش لمأساة 

ن محاولة تدمير ايران احد اكبر البلدان االسالمية العراق التي تسبب فيها بقتل مليون انسان بريء ، و اال
اما ..  من اجل خلق شرق اوسط فاسد تستطيع اسرائيل ان تتحكم بأهله الذين تفرقوا شيعا واحزابا 

المرحلة الثالثة وهي االهم وهي بيت القصيد في مشروع الدولة الفلسطينية التي سيبقى الحديث عنها 
كيف يمكن اقامة دولة : فإن السؤال سيبقى هو السؤال المهم وهو "بوتخيوط العنك"اوهى من الحديث عن

فلسطينية بعد ان قامت الواليات المتحدة باثارة الفتن بين الشعوب العربية التي لها عالقة بفلسطين 
؟وجعلتهم شيعا واحزابا ال يمكن ان يتفقوا على اقامة دولة فلسطينية معينة بعد ان حطموا كل الروابط 

بل وانعكس ذلك على جموع الشعب الفلسطيني الذي اصبح العداء بين طوائفه .. جمعها ؟؟التي ت
ومرجعياته اكثر من العداء مع اليهود الذين هم سبب كل ما حل بالشرق من مآسي وكوارث ومجازر 

يين وانقسامات وكل ذلك جرى بسبب الفتنة التي اشعلها بوش وزبانيته ومن بعده يأتي اوباما بين الفلسطين
انفسهم عندما كان يؤلب باستمرار فريقا على فريق ،،  الفلسطينييون هم الضحية ؟،  فهل للرئيس 
االمريكي او لكل زبانيته ان يدلنا كيف سيقيم دولة فلسطينية والشعب الفلسطيني مدرجة دماؤه وموزعة 

بب الفتنة التي بل وما بين كل فيصل وفيصل بس.. حساباته ومشتتة خالفاته ما بين حماس وفتح ؟
الذي يزعمون انهم يريدون فيه "االكذوبة"احكمتها اسرائيل بين كل الفرقاء حتى اذا جاء مثل هذا اليوم

ان ...  خيرا للفلسطنيين تعود حرب االخوة االعداء التي لم يشهدها تاريخ الشعب المناضل المجاهد
انه بأمس الحاجة الى لقاء الدم .. الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى لقاء نتياهو ومحمود عباس 

الفلسطيني بالدم الذي يعتبر الفتنة بين الفلسطينيين اشد من الكفر بدال من ان تسود كل مخازي التاريخ 
ان هذه الخالفات ما بين محمود عباس وكافة الفصائل الفلسطينية االخرى التي ..  وعذابات الخيانات 

ين على حكم الخليفة ستبدو انها اكذوبة عندما يلتقيان وتعود تبدو وكأنها اكبر من خالفات كل المتقاتل
العالقة كما كانت بين الحماسيين والفتحاويين عندما هبط عليهم الرحمن ذات يوم واعطوا فلسطين 

الشعب الفلسطيني ضحية خالف رجل او اثنين ..  والفلسطينيين حقوقهم وتركوا التزلف والنفاق لالعداء 
عا باستثناء العمالء كلهم يد واحدة وقبضة واحدة وايمانهم باهللا انهم يعيشون لمصير او عشرة ولكنهم جمي

واحد وال يطلبون الغفران اال من رب واحد،،  يا ايتها الرموز في زمن زالت فيه الرموز يكفي ان 
ون الذين ظنوا انهم يحكم"الرمزات"تعودوا لاليمان بأن الشعب هو االبقى واسألكم اين تلك الرموز و

واكتشف العالم انهم ال يساوون في النتيجة شروى نقير ،،   وواهللا لن يبقى .. ويتحكمون بمصير امة 
لفلسطين وللفلسطنيين اال الذي يعيش من اجل فلسطين والفلسطنيين وليس للذين يعيشون من اجل ان 

ل الباليين اذا عاد وهي لن تحكمه بإذن اهللا بك.. تتسلم اسرائيل مليارات الدوالرات لتحكم العالم 
الفلسطيني كما كان االولون عندما كان قلب الفلسطيني على قلب اخيه وسيفه وسيف اخيه في عنق وكبد 
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المحتلين اعداء اهللا واعداء الدين وواهللا ان دولة نقية سخية تعطي الصحابها الكرامة والشرف لن تكون 
تاريخ علمنا ان الدولة تؤخذ وال تعطي ان ال.. اعطيه بدل التنازل عن حقوق الوطن والمواطنين 

  ..حصوصا في مثل هذا العصر الذي اصبحت فيه العطايا هي بدل التنازل عن الشرف والعطف والدين
  14/11/2010 الدستور، عمان،                                                             

  
  " رزمتنا"و" .. رزمتهم" .29

  حسن عصفور 
راء دولة المحتل االسرائيلي نتنياهو زيارته الى واشنطن بلقاء اعتبرته عديد األوساط أنه أنهى رئيس وز

اللقاء األطول في تاريخ لقاءات نتنياهو بمسؤول أمريكي ، حيث زاد زمن اللقاء بست ساعات عما هو 
التكنيت "أو"الرغي"بساعة ونصف ، وزيادة الوقت هنا بهذه الساعات ليس زيادة في" بروتوكوليا"مقرر

االستراتيجية والتكتيكية في المدى (، بل يعكس جدية جادة جدا في تناول القضايا قيد البحث " السياسي
، وحتما جدية اللقاءات هنا تختلف كثيرا عن جديتها التي يتحدث عنها كثير من العرب ) المنظور والبعيد

ارة األمريكية قد تجبر نتنياهو خالل أن االد"حواريي أمريكا"أشاع بعض من..  بعد كل لقاء أو اجتماع 
واعتقد البعض أن عدم لقاء أوباما " تجميد جديد للنشاط االستيطاني"الزيارة باعالن موقف خاص بـ

المسافر خارجا قد يشكل عنصر ضغط ونوعا من الرسائل التي يراد لها أن تصل نتنياهو ، كما يروج 
بين هيالري كلينتون وزير الخارجية األمريكية " ريخياللقاء التا"بعض مشتري الوهم األمريكي ، فكان 

ونتنياهو هو األهم في مسيرة نتنياهو السياسية منذ أن اقتنص رئاسة الوزراء في المرة السابقة العام 
 لينهي عملية التسوية السياسية ويقطع الطريق بتحالفه المعادي التفاق أوسلو المضي قدما في 1996
 مفتخرا بأنه 2001 وهو ما عبر عنه عبر شريط مصور صوتا وصورة العام (، " السالم الشامل"مسار

 بيبي كان ، وفقا لما نشر مبدئيا ، األهم في تاريحه وهو -، لقاء هيالري ) تدمير اتفاق أوسلو"تمكن من
الشخص الذي يقال أنه مكروه جدا في صفوف االدارات األمريكية المتعاقبة منذ أن كان ناطقا باسم الوفد 

السرائيلي خالل مؤتمر مدريد ومساعدا لوزير الخارجية خالل مفاوضات واشنطن ، حتى أن وزير ا
الخارجية األمريكية في حينه جيمس بيكر ، أصدر تعليمات بطرده من مبنى الخارجية األمريكية وعدم 

لسلة االتفاقات يضاف الى س"اتفاقا أمنيا استراتيجيا"استقباله حتى على ساللم المبنى وها هو يحصد اليوم
تمنح اسرائيل ، الى جانب ما لديها "التوافق األمني الى اتفاقات أمنية"السابقة ، وتمكن أن يحيل طلبات

ووفقا للمنشور حتى اآلن ، فاالتفاق األمني االستراتيجي الجديد ، رزمة ..  أصال ، تفوقا أمنيا جديدا 
مساعدات أمنية ومالية كبيرة يشمل ضمانات أمنية شاملة بعيدة المدى ، يتضمن حصول اسرائيل على 

أمنية ، مثل تحسين منظومة الدفاع االسرائيلية ضد الصواريخ ، وقيام واشنطن بتزويد اسرائيلي 
بمعلومات مباشرة من أقمار اصطناعية أميركية تتعلق بامكان تعرضها لقصف صاروخي ، وتخزين 

ق ألوساط نتانياهو أن سربت أن اسرائيل تريد ابقاء وسب. المزيد من األسلحة االستراتيجية في اسرائيل 
جيشها في غور األردن وعلى طول الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية بعد قيامها ، بداعي منع تغلغل 

الى الدولة الفلسطينية ، خصوصاً أن انسحاب القوات األميركية من العراق سيؤدي " ارهابيين"أسلحة و
هذه العناوين تأتي لتكمل األساس الراسخ في . السرائيل ، كما يقول نتانياهوالى احياء الجبهة الشرقية 

وهي لم تكن (العالقة بين الدولتين أن تحفظ أمريكا تفوقا عسكريا اسرائيليا لمعدل القوة العربية مجتمعة 
لعرض كما أنها تتعهد بعدم السماح للطرف الفلسطيني باستخدام مجلس األمن ) .. كذلك مرة واحدة أصال
والى جانب عناوين أمنية وسياسية ، حتما لم تنشر راهنا تتعلق بالوضع في ..  أي من خياراته السياسية

لتل أبيب يقابلها ما يعتبره "الرزمة المقدمة"لبنان وايران ومصر وفلسطين وسوريا ، فتلك بعض مالمح
تقوم مجملها على وعود وعهود  العربي ، -تقدم للطرف الفلسطيني "رزمة"البعض في بالدنا المنكوبة ، 

، حيث يرد فيما يرد من كالم أن واشنطن ستعمل على الطلب " المستطاع"و" الممكن"كالمية تحت عباءة
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حسن "، وأنها ستطلب من نتنياهو تقديم بعض خطوات" من اسرائيل تجميد النشاط االستيطاني شهرين
عن دخول بعض المناطق ) المحتل(ئيلي للسلطة الفلسطينية ، كتوقف قوات الجيش االسرا" النوايا

الفلسطيني كي ال يحرج الشرعية ، وأن تزيد من بناء مراكز الشرطة الفلسطينية في المنطقة المسماة 
وليس وفقا التفاق اوسلو كما يشيع  ( 1995وفقا لتقسيم األراضي الفلسطينية حسب اتفاقية العام ) ب(

اهو دراسة امكانية اعادة انتشار القوات االسرائيلية من ، وتطلب أمريكا بود من نتني) البعض عمدا 
كي تتوسع رقعة األرض التي يمكن للسلطة أن تستفيد منها ، وطبعا ال تنسى ) ج ( بعض مناطق 

، واتخاذ اجراءات معينة لرفع ) وليس رفعه بالمناسبة( واشنطن الحديث عن تخفيف الحصار عن غزة 
ى الحواجز التي تغطي ارض الضفة وشوارعها ، وكذلك تبدي بعض معاناة الفلسطيني اليومية عل

" رزمتنا.." على ما يحدث في القدس الشرقية العربية من نشاط استيطاني وتهويدي " العتاب"بعض
"..  هدية من الشعب األمريكي"األمريكية تشبه ما كان يصل يوما من أكياس مساعدات تحمل عبارة

تستحق " رزمة"م ووزنهم العام ، رزمة تحمل كل ما يمكن أن يقال أنهاوفقا لمكانتهم ومقدرته"رزمتهم"تلك
مالمح االنحطاط التي وصل لها حالنا العام ، ودرجة االستخفاف المطلق بنا ، " رزمتنا"بينما تحمل.. 

ضمانة وجود لدولة تخرق كل ما له صلة بالمنطق والقانون "رزمتهم.."عروبة وأمة وقومية ، وقبلها دوال 
هدية من الشعب "أليست.. هدية اغاثة انسانية ربما يراها البعض ثمينة وثمينة جدا " رزمتنا" و.. 

بالكالم عن الطلب من واشنطن االعتراف بالدولة " الوهم"ألن يتوقف تصدير: مالحظة "..  األمريكي 
. سياسةمطلوب أحيانا في ال" الخجل"بعض" .. بائعي الوهم"أال يكفي رد هيالري على.. الفلسطينية 

    
 14/11/2010الدستور، عمان، 
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  بالل الحسن
نادرا ما تتحرك أو تنفجر، لكنها حين تفعل تنتقم من كل ما حولها، . تعيش البراكين داخل األرض

  .تفعل ذلك ببرود رغم حرارتها الشديدة.. ولمسافات بعيدة
د البراكين منذ مئات السنين، ولم تخلف لنا سوى جبال صلدة أما في المنطقة العربية، فقد انتهى عه

جامدة، مثل جبل العرب في سورية، وجبال عدن وحي كريتر الشهير فيها الذي هو في الحقيقة فوهة 
لكن البراكين استبدلت نفسها في المنطقة العربية بأشياء أخرى، أشياء كامنة . بركانية ذات أبواب ومداخل

ياء تنفجر بين فينة وأخرى مثل البراكين، وهي تقتل بالنار أيضا مثل البراكين، لكنها مثل البراكين، وأش
تختلف عنها جذريا، إذ إنها من صنع البشر، ونحن نطلق عليها لقب الحروب، الحروب القبلية، 

  .والحروب الطائفية، والحروب االستعمارية، وكل ما قد يشابه ذلك
ال، وتوجد في اليمن، وتوجد في السودان جنوبه وغربه، وتوجد في توجد براكين البشر عندنا في الصوم

وهي تنفجر في أغلب األحيان داخل حدود البلد، لكنها تفيض أحيانا . لبنان عبر الطوائف وصراعاتها
عبر الحدود كما هو الحال مع براكين إسرائيل، التي حدث أن فاضت نحو لبنان ونحو سورية ونحو 

اكين البشر ميزات أخرى، إذ يمكن التحكم بها أحيانا، وذلك حين تتدخل دول ولبر. األردن ونحو مصر
في جنوب السودان مثال توجد دول عظمى، كما توجد . استعمارية لتحريكها أو لالستفادة من حممها

توجد دول عظمى كما توجد إسرائيل، وتتضامن معها حتى دول ) دارفور(وفي غرب السودان . إسرائيل
يندلع بركان البشر، ال تعود تعرف أين هو محرك الدول العظمى، أو أين هو محرك وحين . مجاورة

  .الدول المحلية، أو أين هو محرك الخالفات القبلية أو الطائفية أو العرقية
القوى الصغيرة توجد في الميدان . وانفجار البراكين الضخم يتحرك بشريا أحيانا بواسطة قوى صغيرة

وتوجد مع القوى الصغيرة دوما قوى . ثا ودماء ودمارا ومشردين وجوعىوتترك وراءها أحيانا جث
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كبيرة، لكنها نادرا ما تظهر، وال يراها الناس إال عبر الوفود والوسطاء والمندوبين، وكذلك عبر 
  .المؤتمرات التي تنعقد في قاعات أنيقة، ويتبادل فيها المدعوون التهديد والوعيد بألفاظ شديدة التهذيب

انت براكين الصومال واليمن والسودان قد أصبحت ملء العين والبصر، فإن ما يجري في لبنان وإذا ك
وإذا كان خبراء البراكين يذهبون إليها وهي . اآلن، وفي هذه األيام بالذات، جدير بالدرس والمراقبة

 700 إلى تستعد لالنفجار ليدرسوا حرارتها وغازاتها وأنواع التراب الذي ينبعث منها بحرارة تصل
درجة مئوية، فإن ما يجري في لبنان جدير بأن يذهب إليه الخبراء ليدرسوا المواقف والتصريحات 
والتهديدات، وليدرسوا أيضا القضايا السياسية المحلية التي يسمح الكبار للصغار بدرسها، وتلك التي 

ور، واستعدادات إسرائيل يمنعون االقتراب منها، مثل القرار الظني، والمحكمة الدولية، وشهود الز
  .للحرب

وأحيانا يأتي الكبار ليرشدوك . يكفي أن تكون خبيرا، أو مساعد خبير حتى، لتلتقط ما تشاء من مالحظات
إلى مالحظات قد تفوتك، فهم ال يضيرهم أن تعرف عنهم بعض ما خططوا له في السابق، وبعض ما 

  .يخططون له اآلن
.  البشري المحتقن، مذكرات الرئيس األميركي جورج بوش االبنلقد ظهرت في قلب البركان اللبناني

، وكيف منع إسرائيل من إيقاف الحرب ودفعها 2006تحدث فيها كيف شجع إسرائيل على الحرب عام 
هنا كلمة دبلوماسية بارعة، ألنها كلمة تتم ترجمتها على األرض " تطويل أمدها"وكلمة . لتطويل أمدها

وتستطيع أنت كمراقب صغير أن تستنتج . وهي األكثر تدميرا في تلك الحرببغارات كانت هي األقسى 
من ذلك أن كثيرا مما يجري اآلن في لبنان، من مواقف تعلن، ومن تحد يتصاعد، ومن تدخالت 
دبلوماسية فجة، على لسان مندوبة أميركا لدى األمم المتحدة، وعلى لسان وزيرة الخارجية األميركية، 

ها فيلتمان الذي تخصص في التصريحات الوقحة، هو من تخطيط وتوجيه الدول وعلى لسان مساعد
  .العظمى، ثم تلتقط أطراف محلية تلك التوجيهات، وتعمل على هديها

هناك جانب محلي في البركان اللبناني البشري، يجري النفخ في ناره، لكن هناك جانبا إسرائيليا يجري 
وال نحتاج هنا إلى أدلة كثيرة، فهي أمامنا، وهي علنية، ويكفي . برتحضيره ليقوم بالتفجير البركاني األك

  :أن نذكر بعضها
، حملة إعادة تدريب لجيشها، شملت كل أنواع 2006أن إسرائيل بدأت منذ أن هزتها نتائج حرب : أوال

رتها األسلحة، وكل أنواع التدريبات، وكل أنماط األسلحة الحديثة التي يسمونها أسلحة ذكية، بسبب قد
  .الهائلة على التدمير

المسؤول الفرنسي الذي زار إسرائيل، وقام بجولة ميدانية شملت شمال فلسطين المحاذي للبنان، : ثانيا
إن اإلسرائيليين أبلغوه "، وعاد منها ليقول "إن إسرائيل باتت جاهزة للحرب ضد لبنان"وعاد منها ليقول 

وذكر المسؤول الفرنسي ما هو أخطر فقال إن ". نية للحرببأنهم استكملوا استعداداتهم العسكرية والمد
حينما تندلع الحرب المقبلة يجب أن تحسم بسرعة "الجنرال غادي آيزنكوت رئيس األركان المقبل قال له 

لماذا؟ ألن درجة التدمير والقتل ستكون عالية جدا، ". وبقوة، ومن دون إيالء أهمية للرأي العام العالمي
  .الرأي العام العالميوستثير اعتراض 

األمنية األميركية، أن اإلدارة األميركية قررت تخزين عتاد " ديفنس نيوز"نشرت مجلة أخبار الدفاع : ثالثا
عسكري في إسرائيل، وأن قسما كبيرا من العتاد الذي سيتم تخزينه يشتمل على أسلحة دقيقة تطلق من 

 على بند يسمح إلسرائيل باستخدام تلك األسلحة، كما ويالحظ هنا أن معاهدة تخزين األسلحة تشتمل. الجو
إن إسرائيل سوف تضطر في "يالحظ هنا تصريح أدلى به غابي أشكنازي رئيس األركان الحالي قال فيه 

" الدقيق"األمر الذي يعني أن السالح األميركي ". الحروب المقبلة إلى استخدام أسلحة دقيقة بشكل واسع
وهو أيضا األمر . الذي سيستخدم في الحرب المقبلة" الدقيق"الح اإلسرائيلي الذي سيخزن، هو نفسه الس
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الذي يعني أن الواليات المتحدة األميركية هي التي تحضر إسرائيل للحرب منذ اآلن، على الرغم من كل 
  .تصريحات أوباما الخادعة

وفي . ائما كهدف أساسيإن العمل على تفجير البركان ال يقتصر على لبنان، فسورية موجودة د: رابعا
تركيز على أن إسرائيل ال تستطيع الدفاع " مركز أورشليم للدراسات واألبحاث السياسية"دراسة أعدها 

وذكرت الدراسة أن أي حل مع الفلسطينيين يبعد الجيش . عن نفسها إذا تخلت عن مرتفعات الجوالن
من تلك الحدود قاعدة لألعداء المحتملين، اإلسرائيلي عن حدود نهر األردن القريبة من الجوالن، سيجعل 

ويزداد األمر سوءا، حسب قول الدراسة، مع امتالك سورية لصواريخ قادرة على ضرب . ومنهم سورية
  .العمق في إسرائيل

وتشير هذه النقاط كلها إلى أن هناك من يعمل دوليا وإسرائيليا على تفجير البركان اللبناني، وهو بركان 
تماما كما كان الحال عليه . لضرورة نحو سورية، وبالتأكيد نحو ما هو أبعد من سوريةستتناثر حممه با

  . بعد حادث اغتيال الشهيد رفيق الحريري2005عام 
  .وبقي الهدف االستراتيجي هو نفسه.. وتغير نمط االتهام.. لقد تغير العنوان

  14/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  مأزق الخيارات األخرى .31
   اسكندرعبداهللا 
لكـن  . دول العالم كلها، بما فيها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس األمن، تعلن تأييدها لحل الدولتين               

هذا الحل الذي أعلنت إسرئيل موافقتها عليه أيضاً لم يتحرك قيد أنملة، رغم كـل الجهـود والمـساعي                   
ل التعهدات من الراعـي األميركـي       المبذولة، ورغم الوقت الطويل الذي استغرقته هذه الجهود، ورغم ك         

وليس اكتـشافاً القـول ان   ). االتحاد االوروبي وروسيا واميركا واالمم المتحدة  (واعضاء اللجنة الرباعية    
اسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات من اجل هذا الحل وتضع الشروط وتُقدم على إجراءات آحادية من                

ازالت من الواليات المتحدة على حساب الفلسطينيين، وتبتـز         اجل منع تنفيذه، وتبتز في الوقت نفسه التن       
  .المساعدات والتعهدات من واشنطن باسم الحصول عل ضمانات السالم

والجولة األخيرة من المحادثات، والتي استضافتها واشنطن، تلخّص المأزق الذي تضع إسـرائيل فيهـا               
 إذ لم تتمكن الـوزيرة االميركيـة هـيالري          انصار حل الدولتين في العالم، خصوصاً الواليات المتحدة،       

كلينتون، بعد محادثاتها المباشرة مع وزير الخارجية المصري أحمـد أبـو الغـيط ورئـيس الـوزراء                  
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومكالمتها الهاتفية عبر الفيديو مع رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض، لم              

 ان يؤشر الى احتمـال حـدوث اختـراق فـي أزمـة توقـف         تتمكن من إعالن أي عنصر جديد يمكن      
  .المفاوضات، ناهيك عن جدول اعمال مضمونها وما يمكن ان تتوصل اليه لجهة قضايا الحل النهائي

ويجمع المراقبون على ان نتانياهو بات، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس االميركي، اكثر قـوة               
 تشجيع حل الدولتين، وتاليا الدفع في اتجاه تحميل الفلسطينيين كـل            وثقة في مواجهة نيات واشنطن على     

اكالف اي عملية سالم، سواء لجهة الدولة المستقلة ذات السيادة او حدود هـذه الدولـة او مواصـفاتها                   
  .االخرى

وفي ظل استمرار هذا المأزق في عملية السالم، ومع تسريع اسرائيل الجراءاتها اآلحاديـة، خـصوصاً                
يطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تبدو السلطة الفلسطينية في وضع يزداد صعوبة مع مرور               االست
  . الوقت

ومن هنا الحديث عن خيارات اخرى غير       . وقد تكون السلطة شعرت بهذا المأزق الذي ينعكس بقوة عليها         
اضـح حتـى اآلن ان هـذه        ومن الو . وراح هذا الحديث يكبر ويلقى تأييداً عربياً      . التفاوض مع اسرائيل  

الخيارات تريد ان تظل تحت مظلة الشرعية الدولية، مستندة الى القرارات الصادرة عن االمم المتحدة في                
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وهي تراوح بين اللجوء الى مجلس االمن والجمعية العامة لالمم المتحدة، او اعالن الدولة من               . هذا الشأن 
  .نهاية ستصل الى المأزق نفسهلكنها كلها في ال. طرف واحد وطلب االعتراف بها

فال قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة يمكن ان تلزم اسرائيل باالنسحاب من االراضـي الفلـسطينية                
وال تستطيع السلطة انتزاع قرارات ملزمة من       . المحتلة، كما تؤكد وقائع القرارات السابقة في هذا الصدد        

وحتى لو صدر مثل هذا القـرار       . ار تعارضه إسرائيل  مجلس االمن، في ظل الرفض االميركي ألي قر       
عن مجلس االمن من دون ان تمارس واشنطن حق النقض، فانه يظل عاجزاً عن تحقيق الغرض منه ما                  

. وهذا ما ال يمكن تصوره في الوقت الحـالي        . لم يقترن بإجراءات تجبر اسرائيل على القبول به وتنفيذه        
  . لجديدة مناورة سياسية، فانها لن تخدع أحداًاما اذا كان الحديث عن الخيارات ا

. هكذا تظهر هذه الخيارات األخرى امام السلطة الفلسطينية، والعرب، مآزق جديدة تضاف الى الحاليـة              
خصوصا اذا لم تقترن بخيارات جدية داخلية تجمع مصادر قوة الفلسطينيين، على نحو يمكن معه اعـادة                 

  .ترتيب اولوياتهم
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