
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   بعد تأجيل توصيات غولدستون"إسرائيل" مع "التواطؤ" تتهم السلطة بـ في غزةةالحكوم
    المصالحة مع فتح بات أقرب من أي وقت مضى: الرشق

   احتجاجا على التدهور السياسي في الساحة الفلسطينية "التنفيذية"قاطع اجتماع  ت"الشعبية"
  نتانياهو وباراك يطالبان السلطة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات 

   حافظ للقرآن ١٣٠٠٠غزة تخرج 

ال مفاوضات مع:"منظمة التحرير"
 دون وقف كامل "إسرائيل"

  لالستيطان
  

 ٣ص... 

 ١٩٢٦ ٣/١٠/٢٠١٠األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٢٦:         العدد       ٣/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  ويفكر في كل االحتماالت.. أبو مازن غاضب ويشعر بخيبة كبيرة: "الشرق األوسط".٢
 ٦   بعد تأجيل توصيات غولدستون"إسرائيل" مع "التواطؤ" تتهم السلطة بـ في غزةةالحكوم.٣
 ٧  رار الفتنة واالنقالب فتوى الستم"إخوان مصر"تصريحات مرشد : السلطة.٤
 ٧  عباس سيعرض على وزراء الخارجية العرب تطورات المفاوضات المباشرة: بركات الفرا.٥
 ٨   تتحمل تدمير السالم ولن نذهب لمفاوضات جديدة"إسرائيل ":شعث.٦
 ٨   وطنيإجماع قضية األرقامد جثامين شهداء مقابر استردا: فياض.٧
 ٨  السلطة تساهم بمليون دوالر في صندوق المشاريع الصغيرة بالعالم العربي.٨

    
    :المقاومة

 ٩    المصالحة مع فتح بات أقرب من أي وقت مضى: الرشق.٩
 ٩  لقاء ثان مع فتح األسبوع القادم في دمشق  : البردويل.١٠
 ٩  "تتناقض مع أجواء دمشق"فتح تنتقد تصريحات قيادة حماس التي .١١
١٠   احتجاجا على التدهور السياسي في الساحة الفلسطينية "التنفيذية" تقاطع اجتماع "الشعبية".١٢
١٠  الفصائل الفلسطينية في دمشق تطالب بعدم العودة إلى المفاوضات.١٣
١٠  السلطة تحتجز أنصارنا مع تجار المخدرات والجنائيين: حماس.١٤
١١   باإلفراج عن أحد كوادرنامخابرات السلطة تتجاهل قراراً قضائياً": حزب التحرير".١٥
١١  قيادي في الجهاد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث في سجون السلطة.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  نتانياهو وباراك يطالبان السلطة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات .١٧
١٢  "التزامات أمريكية نادرة"االستيطان مقابل " تجميد"يوافق على تمديد " ليكودال: "مصدر عبري.١٨
١٢  بالنسبة لمصير المفاوضات" حاسمة"األيام القادمة : مصدر إسرائيلي.١٩
١٣  و للمطالبة بإطالق سراح شاليطمظاهرة إسرائيلية أمام منزل نتنياه.٢٠
١٣  في النقب الغربي" هاون"سقوط قذيفة : مصادر إسرائيلية.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٣ استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل قرب القدس المحتلة .٢٢
١٣   فلسطيني خالل أسبوع غالبيتهم من الفتية القصر ٣٠٠حتالل يعتقل اال": نادي األسير".٢٣
١٤   حافظ للقرآن ١٣٠٠٠غزة تخرج .٢٤
١٤  مستوطنة جديدة على وشك اقتحام بادية بيت لحم.٢٥
١٤   الفوري للمفاوضاتيطالب بالوقفاعتصام نسوي : نابلس.٢٦
١٥  تصاعد وتيرة نهب المستوطنين لألراضي الفلسطينية": األراضيالمكتب الوطني للدفاع عن ".٢٧
١٥  البرغوثي يحذّر من مخاطر استئناف المفاوضات على الحقوق الفلسطينية.٢٨
١٦   فلسطينياً في حوادث سير بالضفة الشهر الماضي١١مصرع : ياتمعط.٢٩
١٦  األسرى الفلسطينيون يشيدون بلقاءات المصالحة ويدعون إلى مواصلتها.٣٠
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٢٦:         العدد       ٣/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   
   : األردن
١٦ "٥ " حافلة أردنية في قافلة شريان الحياة٤٠مشاركة .٣١
   
   :بي، إسالميعر
١٧  اجتماع لجنة المتابعة العربية الجمعة المقبل في سرت.٣٢
١٧  جبهة المقاومةاإلسرائيلية ويدعوان إلى تعزيز  -ينتقدان المفاوضات الفلسطينيةنجاد واألسد .٣٣
١٧   ون دوالر من حصتها لصندوقي األقصى والقدس ملي٣،٥ُعمان تحول .٣٤
   

   :دولي
١٨  بقرار تأجيل اجتماع لجنة مبادرة السالمترحب لخارجية األميركية ا: "واي نت"موقع .٣٥
١٨  تطرد مذيعا بعد تصريحات حول اليهودشبكة سي أن أن.٣٦
    

    :التحوارات ومقا
١٨  بالل الحسن ...حوار المصالحة المحير بين فتح وحماس.٣٧
٢٠  هاني المصري ...إلسرائيلتشريع االستيطان وإنجازات إستراتيجية : ثمن استئناف المفاوضات.٣٨
٢٢  نهلة الشهال   ...ينيةغسيل دماغ يصاحب المفاوضات الفلسط.٣٩
٢٣   ياسر الزعاترة...عندما يمعن نتنياهو في إذالل أوباما.٤٠
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  
   دون وقف كامل لالستيطان"إسرائيل"ال مفاوضات مع : "منظمة التحرير" .١

 القيادة  أنوكاالتوعبد الرؤوف ارناؤوط، قال عن مراسلها  ن٣/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا، نشرت 
 في ظل االستيطان، محملة إسرائيل ال مفاوضات مع أن أمساثر اجتماعها في رام اهللا أكدت الفلسطينية 

حكومة اسرائيل مسؤولية احباط الجهود الدولية وعملية السالم في المنطقة بسبب اصرارها على الجمع 
  .  لديها البدائل وستعلنها قريباأنفاوضات، وأكدت القيادة بين االستيطان والم

وفي ختام اجتماع عقدته قيادتا منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس 
وحضور ممثلين عن كتل برلمانية، باستثناء كتلة حماس، وغياب ممثلي الجبهة الشعبية في اللجنة 

، تال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بياناً عن االجتماع التنفيذية لمنظمة التحرير
تؤكد القيادة الفلسطينية على ان استئناف المفاوضات يتطلب خطوات ملموسة تثبت جديتها وفي  :جاء فيه

  .مقدمتها وقف االستيطان بدون قيود او استثناءات
 مسؤولية تعطيل المفاوضات والعملية اإلسرائيليةالحكومة  القيادة الفلسطينية تحمل :وأضاف عبد ربه

السياسية وعن احباط الجهود السياسية لإلدارة االميركية واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي 
  .بأسره
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أكدت القيادة الفلسطينية أن وقف االستيطان يمثل الدليل الملموس  :وجاء في البيان الصادر عن االجتماع
هذا ما أجمع عليه العالم بأسره بما في ذلك اإلدارة "دية المفاوضات والعملية السياسية برمتها، وعلى ج

  ".األميركية، حيث كانت المطالبة واضحة وشاملة لحكومة إسرائيل بالتجميد التام للنشاطات االستيطانية
اوضات، إنما يدلل بوضوح إن إصرار الحكومة اإلسرائيلية على الجمع بين التوسع االستيطاني وبين المف

على عدم جديتها في التعامل مع مساعي السالم، وأنها تسعى الستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة ذات 
  .النهج االستيطاني وتغيير معالم األرض الفلسطينية وتقرير مصيرها بقوة االحتالل والعدوان

لمسؤولية عن تعطيل المفاوضات على ضوء ذلك فان القيادة تحمل الحكومة اإلسرائيلية ا: واضاف
والعملية السياسية، وعن إحباط الجهود السياسية لإلدارة األميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي 

كما أكدت القيادة أن استئناف المفاوضات يتطلب خطوات ملموسة تثبت جديتها، وفي مقدمتها . بأسره
 عن الكالم المعسول عن الرغبة في السالم والتفاوض وقف االستيطان بدون قيود أو استثناءات، بديالً

المباشر الذي تكرر الحكومة اإلسرائيلية ترداده بهدف خداع وتضليل الرأي العام العالمي والرأي العام 
  .في إسرائيل نفسها

وعبرت القيادة عن تقديرها لموقف الرئيس األميركي اوباما، وكذلك خطابه في الجمعية العامة لألمم 
تحدة بشأن أسس السالم وضرورة تطبيق حل يقود إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، ومواقف أطراف الم

  .اللجنة الرباعية الدولية وجميع الدول الصديقة
وقدرت جهود لجنة المتابعة العربية ومساندتها للموقف الفلسطيني المتوازن الذي يحرص على العملية 

  . من أمامهاالسياسية واستمرارها وإزالة العقبات
وأكدت على ضرورة مواصلة الجهود السياسية واستعدادها للمشاركة الفعالة في هذه الجهود لضمان 
انطالق المفاوضات المباشرة التي تخلو من أساليب الخداع، ومن سياسة فرض األمر الواقع اإلسرائيلية 

  .وخاصة تقرير مصير األرض المحتلة عبر التوسع االستيطاني
 القيادة إلى أنه سيتم البحث المعمق مع لجنة المتابعة العربية لجميع جوانب التحرك السياسي، وأشار بيان

والخيارات السياسية المطروحة لحماية الحقوق الفلسطينية والعربية، لضمان انطالق العملية السياسية 
  .وفق أسس جدية تنسجم وقواعد الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

القيادة بالنتائج الدولية التي أسفرت عنها جهود المصالحة الوطنية، وأكدت على ضرورة كما رحبت 
مواصلتها، من أجل التقدم نحو إنهاء االنقسام، وتوقيع وثيقة المصالحة المصرية وحماية المصير الوطني 

  .من جميع المحاوالت الهادفة الستخدام االنقسام الداخلي ضد مصالح شعبنا
إثر االجتماع الذي استمر " األيام"ة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ وقال حنا عمير

 مازن في االجتماع على ان الموقف الفلسطيني ثابت، وهو ان ال أبوأكد الرئيس :  ساعاتأربعنحو 
:  وأضاف. في االراضي الفلسطينيةاإلسرائيلي اال بوقف االستيطان اإلسرائيليمفاوضات مع الجانب 

الرئيس أكد أنه ليست هناك اآلن مفاوضات مباشرة مع الجانب االسرائيلي وأن االتصاالت تجري مع 
وأشار  .واإلسرائيلي الذي هو بدوره على اتصال متواصل مع كال الجانبين الفلسطيني األميركيالجانب 

الفلسطيني، غير انه لم يتم  الرئيس عباس وافق مبدئياً على عقد اجتماع للمجلس المركزي أنعميرة الى 
  .تحديد موعد النعقاده

نبيل أبو ردينة ، أن رام اهللامن  ٢/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وذكرت 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، قال إن القيادة الفلسطينية أكدت على أنه لن تكون هناك مفاوضات مع 

  .مراًإسرائيل ما دام االستيطان مست
، إن الرئيس عباس أبلغ المبعوث األميركي لعملية السالم، بالموقف 'وفا'وأضاف في تصريح لـ 

  .الفلسطيني الواضح والثابت باألمس، والجانب األميركي غادر وهو يعلم تماما الموقف الفلسطيني
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دينا مانع في إن الجانب األميركي طلب استمرار التواصل مع الجانب الفلسطيني، ونحن ليس ل': وقال
ذلك، ولكن إذا كانت إسرائيل جادة فعليها أن توقف االستيطان، وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة إلقناع 

  .الجانب الفلسطيني والعربي بأنها جادة في عملية سالم جادة وعادلة
وأضاف، حتى هذه اللحظة لدينا شكوك حول جدية الموقف اإلسرائيلي، واإلدارة األميركية وعدت 

تمرار جهودها، لكن حتى هذه اللحظة الجهود وصلت إلى طريق مسدود ولم يحصل أي اختراق باس
  .حقيقي، لالستمرار في المفاوضات

وأكد الناطق الرسمي أن على الجانب اإلسرائيلي أن يعي تماما بأن السالم الحقيقي هو السالم القائم على 
وأشار  . فستبقى األمور في حالة جمود لوقت طويلالعدل والشرعية الدولية، وما لم تقتنع إسرائيل بذلك

إلى أن الجانب الفلسطيني سيعرض كل االتصاالت مع الجانب األميركي والجهود الدولية على لجنة 
  المتابعة العربية وقمة سرت، وستجري مشاورات مع الجانب العر

عزام على الصالح، أن  نقالً عن مراسلها ٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، في نفس السياق أضافت 
إن : »الشرق األوسط«األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي شارك في االجتماع قال لـ

ال مفاوضات في ظل االستيطان، وحملوا حكومة «المجتمعين تبنوا موقف أبو مازن هذا وأكدوا أنه 
وث السالم األميركي، جورج ، التي حاول مبع»بنيامين نتنياهو وإسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات

ميتشل، إنقاذها في لقاءات كثيرة في القدس المحتلة ورام اهللا، لكنه غادر األراضي الفلسطينية وإسرائيل 
  .بخفي حنين

أبو مازن «، مؤكدا أن »أن أبو مازن أطلع المجتمعين على ما دار بينه وبين ميتشل«: وأضاف األحمد
رائيليا نقله إليه المبعوث األميركي خالل اليومين الماضيين يقضي أبلغ المجتمعين أنه رفض اقتراحا إس

  .»باستئناف محدود وجزئي لالستيطان مقابل العودة إلى المفاوضات المباشرة
القيادة شكلت لجنة ، أن  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا  من ٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، وأوردت 

 مقدمها التوجه الى مجلس االمن واستكمال المصالحة الوطنية، على لدرس الخيارات المتاحة أمامها، وفي
  .ان تُعد هذه اللجنة توصياتها في تقرير يرفعه الرئيس محمود عباس الى اجتماع لجنة المتابعة العربية

ان اجتماع القيادة الفلسطينية » الحياة«محمد دحالن لـ» فتح«وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة 
 شامالً بين الفصائل المختلفة في شأن ربط المفاوضات بوقف االستيطان، كما كشف ان اظهر توافقاً

القيادة الفلسطينية شكلت لجنة سياسية لدرس الخيارات الفلسطينية في حال إخفاق المساعي االميركية 
 االمن لوقف االستيطان، موضحاً ان اللجنة التي يشارك فيها، تدرس خيارين، أحدهما التوجه الى مجلس

عبر لجنة المتابعة العربية للمطالبة بموقف دولي يلزم اسرائيل وقف االستيطان وتطبيق حل الدولتين، 
واوضح ان اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم لدرس . والثاني العمل على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة

باس كي يعرضها على اجتماع االبعاد والجوانب السياسية المختلفة، وسترفع توصياتها الى الرئيس ع
  .لجنة المتابعة العربية

. أن الرئيس عباس سيصل إلى القاهرة غداً حيث سيجري محادثات مع مبارك بعد غد» الحياة«وعلمت 
المسار السلمي، في ضوء وقف المفاوضات «إن » الحياة«وقالت مصادر مصرية موثوق بها لـ 

تقب، وكذلك جهود المصالحة خصوصاً بعد الضوء المباشرة، سيكون على رأس أجندة اللقاء المر
األخضر الذي أعطته مصر لألطراف لالنطالق مجدداً في الحوار بين حركتي فتح وحماس من أجل 

وأملت في ان يحسم اجتماع لجنة المتابعة العربية الموقف النهائي من المفاوضات، . »إنجاز المصالحة
  . على موقفها في تبني مواقف سلبية تجاه المفاوضاتخصوصاً إذا ما استمرت إسرائيل في االصرار
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  ويفكر في كل االحتماالت.. أبو مازن غاضب ويشعر بخيبة كبيرة: "الشرق األوسط" .٢
من رحلته األخيرة إلى ) أبو مازن(أثناء عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  كفاح زبون- رام اهللا

ه والصحافيين إنه على وشك إعالن قرارات تاريخية لم واشنطن وباريس، تعمد أن يقول أمام مرافقي
، فإنه عندما سئل حول ما إذا كان هذا الكالم للنشر »الشرق األوسط«وحسب مصادر لـ. يفصح عنها

  .»انشروه.. نعم«: أجاب
ونقلت المصادر المطلعة عن أبو مازن أنه تحدث عن خيبة كبيرة بعد تجارب وصراعات طويلة خاضها 

 عاما من دون فائدة، وأعرف ما ٤٠لقد جربتهم «: ين مع اإلسرائيليين واألميركيين، قائاللعشرات السن
  .»يدور اآلن

ومن غير المعروف ما هو شكل القرار الذي يمكن أن يتخذه أبو مازن، لكن مخاطبته الحضور في 
م استقالته، بينما ، أثارت احتماالت حول نيته تقدي»قد تكون آخر مرة تسافرون معي«: الطائرة بقوله لهم

يرى مسؤولون أن خطوته القادمة قد تكون نحو الذهاب إلى مجلس األمن لترسيم حدود الدولة، أو تبني 
غاضب ويفكر في كل شيء، لكن كل يوم قد يحمل تطورا «خيار الدولة الواحدة، وقالت المصادر إنه 

  .»جديدا
لكن .  التاريخي في اجتماع لجنة المتابعة العربيةوحسبما أبلغ أبو مازن مساعديه فإنه قد يعلن هذا القرار

المحلل السياسي، هاني المصري، يرى أن خيارات أبو مازن ستكون المفاوضات، ثم المفاوضات ولو 
  .بعد حين، أي بعد توقف مؤقت

الرئيس يؤمن بالمفاوضات كآيديولوجيا، وكل «، أن »الشرق األوسط«وأوضح المصري، في حديث لـ
ويرى المصري . »حالية هي مجرد تكتيكات، وال تعني التوجه نحو تبني استراتيجية جديدةالتهديدات ال

هذه بحاجة إلى إعالن استراتيجية جديدة، ومالحقة «: وقال. أنه ال توجد مقدمات لقرارات تاريخية حقيقية
  .»إسرائيل دوليا، وإنهاء االنقسام وتوحيد الشعب ومخاطبته ومصارحته، وطرح البدائل أمامه

إنها ممكنة من الناحية النظرية، لكنها خطوة فردية ويجب «: أما بالنسبة الستقالة أبو مازن فقال المصري
واستبعد . »أن يتبعها وضع بدائل أخرى للخط الذي تسير عليه السلطة، االستقالة وحدها ال تكفي

ي التهديد المتكرر في المصري إقدام أبو مازن على اتخاذ هذه الخطوة بشكل جدي، كما أنه يرى أن ف
.. تهديدات فارغة«الذهاب إلى مجلس األمن أو اعتماد خيار الدولة الواحدة من قبل مساعدي الرئيس، 

  .»فهذه بحاجة إلى نضال أكبر حتى من موضوع الدولتين
  ٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  صيات غولدستون بعد تأجيل تو"إسرائيل" مع "التواطؤ" تتهم السلطة بـ في غزةةالحكوم .٣

اتهمت الحكومة المقالة في غزة السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع االحتالل في عدوانه :  حامد جاد-غزة 
على غزة، إذ اعتبر وزير العدل في الحكومة المقالة، محمد فرج الغول، أن مطالبة السلطة للمرة الثانية 

 خدمة مجانية لالحتالل واستهانة بدماء بتأجيل توصيات تقرير غولدستون لستة أشهر قادمة، بمثابة
  .الشهداء

إن ما قامت به السلطة من تواطؤ، يدلل على "وقال الغول خالل مؤتمر صحافي، في مدينة غزة، أمس، 
تورطها في العدوان على غزة، ومحاولتها تبرئة االحتالل من جرائمه، وتجريم المقاومة، ألن تقديم 

  ".ة سيقود إلى إدانة السلطة لمشاركتها لهاالحتالل لمحكمة الجنايات الدولي
إن السلطة بذلك تكون ضيعت حقوق الضحايا، وأعطت مبررا لالحتالل الستمراره في ارتكاب "وأضاف 

  .المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني
اإلنسان، ودان الغول ما جاء في تقرير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الذي قدمته لمجلس حقوق 

ووصفه بأنه ال يتسم بالنزاهة ومسيس، ويهدف للنيل من المقاومة فقط معتبرا أن اللجنة التي شكلتها 
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تعدت بحسبه صالحياتها، ولم تقم بأي زيارة إلى غزة، وهي " حكومة سالم فياض"الحكومة الفلسطينية 
ات االحتجاج على تأجيل ودعا الغول إلى تفعيل حرك. بذلك خالفت صراحة شروط مجلس حقوق اإلنسان

توصيات غولدستون، لما له من نتائج وخيمة على الشعب الفلسطيني واستهتار بضحاياه مطالبا المجتمع 
الدولي ومؤسساته بالوقوف عند مسؤولياتها لتحقيق العدالة، وتقديم مجرمي الحرب اإلسرائيليين للمحاكمة 

  .الدولية
لة من تسهيالت لضمان تحقيقات نزيهة واستقبال كافة اللجان ولفت الغول الى ما قامت به حكومته المقا

  .الحقوقية الدولية التي زارت غزة وتقديم كل ما يلزم من وثائق وشهادات
واستهجن تجاهل بان كي مون التعاطي مع التقارير والتحقيقات الصادرة عن الجهات الرسمية والحقوقية 

 في غزة واعتماد كل ما يصدر عنها من تقارير في غزة، وطالبه بالتعامل بمسؤولية مع حكومته
  .وتحقيقات

  ٣/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  فتوى الستمرار الفتنة واالنقالب» إخوان مصر«تصريحات مرشد : السلطة .٤

ردت السلطة الفلسطينية بعنف أمس على تصريحات نسبت إلى مرشد جماعة :  كفاح زبون-رام اهللا
واعتبر . ع، قال فيها إن السلطة توشك على لفظ أنفاسها األخيرةاإلخوان المسلمين المصرية محمد بدي

فتوى الستمرار الفتنة واالنقالب «الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية، أمس، تصريحات بديع مجرد 
  .»واإلبقاء على االنقسام الذي أقدمت عليه حركة حماس

أن السلطة الفلسطينية توشك أن تلفظ ) بالمرشد(عندما يزعم من يسمى «وقال الناطق الرسمي في بيان 
أنفاسها، فهو يعبر عن رغبة دفينة لدى جماعته، كما يخططون لذلك أيضا، بضرورة هدم منظمة 
التحرير والسلطة الوطنية، القلعة التي تقف في وجه مخططات االحتالل الرامية إلى فرض الحل 

لتي أعلنت حركة حماس، وهي فرع جماعة اإلسرائيلي المنقوص بإقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة، ا
  .»اإلخوان المسلمين في فلسطين، موافقتها عليها

إن زعم محمد بديع أن السلطة الوطنية توشك أن تلفظ أنفاسها إنما هو محاولة يائسة لشد أزر «وتابع 
رهه انقالبهم في غزة واإلبقاء عليه، وتوحيد أعضاء حركته هناك التي بدأت تواجه نقمة الشعب وك

  .»للقائمين عليه، بعدما وضحت حقيقتهم بأنهم ليسوا أكثر من حراس أمناء على بقاء االحتالل وأمنه
لحركة اإلخوان المسلمين على أنها ) بالمرشد العام(إننا ننظر إلى تصريحات من يسمى «وجاء في البيان 

ه حركة حماس خدمة لمخططات فتوى الستمرار الفتنة واالنقالب واإلبقاء على االنقسام الذي أقدمت علي
االحتالل، بإلغاء الشريك الفلسطيني وضياع القضية في أدراج التبعية واالستخدام واالستقطاب خدمة 

  »ألهداف بعيدة كل البعد عن األهداف الوطنية لشعبنا
  ٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  اوضات المباشرةعباس سيعرض على وزراء الخارجية العرب تطورات المف: بركات الفرا .٥

مندوبها لدى الجامعة العربية السفير بركات الفرا إن الرئيس وقال السفير الفلسطيني في مصر، : القاهرة
عباس سيعرض على وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة متابعة مبادرة السالم العربية تطورات 

ولية الرامية لوقف االستيطان، الموقف في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، والجهود األميركية والد
  . والخيارات الفلسطينية في حال استمراره، وذلك لبلورة موقف عربي داعم للموقف الفلسطيني

 -وأضاف في تصريحات في مقر سفارة فلسطين أمس، إن إسرائيل تدير عملية الصراع العربي 
وأضعف اإليمان كان من .  من أجلهمن يريد السالم يجب أن يعمل«اإلسرائيلي وال تريد حله، معتبراً أن 

المفروض أن تستمر إسرائيل في تجميد االستيطان، وان ترفع الحواجز الموجودة في الضفة الغربية، 
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وان ترفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة حتى تثبت حسن النية في سعيها من أجل السالم 
ه في ظل الحكومة الحالية من الصعب جداً وأعرب عن اعتقاده بأن. »وليس مجرد إدارة أزمة فقط

الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل ألن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان 
العالم كله يقول لهم إن الضفة الغربية «: وقال. متطرفان وال يعترفان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه

قطاع غزة، هي أراض فلسطينية محتلة، وكل ما أقيم عليها من بكاملها، بما فيها القدس الشرقية و
مستوطنات غير شرعي، وقرارات األمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس األمن وكذلك موقف االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة، تؤكد أن االستيطان غير شرعي، ومع ذلك إسرائيل مستمرة في االستيطان 

  .» القانون وال تبالي بنداءات العالموتتصرف كأنها دولة فوق
  ٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   تتحمل تدمير السالم ولن نذهب لمفاوضات جديدة"إسرائيل ":شعث .٦

أفاد قيادي فلسطيني رفيع، أن السلطة الفلسطينية ال تستطيع الذهاب إلى مفاوضات :  فهيم الحامد-جدة
 بهدف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، بينما األرض تسرق جديدة مع إسرائيل، شعارها األرض مقابل السالم،

وأوضح الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات لـ . واالستيطان يتعمق
، أن مسؤولية تدمير عملية السالم تقع تماما على عاتق إسرائيل، موضحا أنه ال مصداقية لعملية »عكاظ«

ة، وهي ال تستطيع فرض التزام رئيسي على إسرائيل بالكف عن مزيد من سالم ترعاها الواليات المتحد
  .االحتالل

وتابع قائال إن المرونة الوحيدة الممكنة التي يمكن للسلطة أن تعطيها، هي عبر وقف االستيطان وقفا 
  كامال لمدة أربعة أشهر، شريطة إنهاء التفاوض حول األرض والحدود أثناءها،

 يستمر التجميد الكامل مؤكدا أن ١٩٦٧ئيل الوصول إلى اتفاق على أساس حدود إذا أفشلت إسرا«وزاد 
ميتشيل بذل جهودا كبيرة خالل لقاءاته التي أجراها أخيرا بيد أنه قال إن تل أبيب ليست حريصة على 

  إيقاف االستيطان، وبالتالي فإن السلطة ليست حريصة على تقديم تنازالت 
  ٣/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

  
   وطنيإجماع قضية األرقام استرداد جثامين شهداء مقابر :فياض .٧

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض أن قضية استرداد جثامين : كامل ابراهيم–رام اهللا 
الشهداء تشكل بالنسبة لشعبنا قضية إجماع وطني لما تحمله من دالالت وطنية ونضالية وقانونية 

قدمه هؤالء الشهداء من تضحية في سبيل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية، وفي وأخالقية وإنسانية، ولما 
  .مقدمتها حقه في الحرية واالستقالل

جاء ذلك خالل كلمة رئيس الوزراء في حفل إحياء اليوم الوطني لحملة استرداد جثامين الشهداء 
 من أعضاء اللجنة المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، في قصر رام اهللا الثقافي، بحضور عدد

التنفيذية، والوزراء، وقادة العمل الوطني، وممثلو المؤسسات الوطنية، وعدداً من السفراء والقناصل 
  .المعتمدين لدى السلطة الوطنية

  ٣/١٠/٢٠١٠الرأي،عمان، 
  
  السلطة تساهم بمليون دوالر في صندوق المشاريع الصغيرة بالعالم العربي .٨

اد الوطني في الحكومة الفلسطينية برام اهللا حسن أبو لبدة عن مساهمة  أعلن وزير االقتص:رام اهللا
فلسطين بمبلغ مليون دوالر، في صندوق أمير الكويت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم 

  .العربي
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نسخة منه، أن هذا اإلعالن جاء أثناء " قدس برس"وذكر مكتب الوزير، في بيان صادر عنه، وصل 
و لبدة على رأس وفد رسمي في إعمال الدورة السادسة والثمانين للمجلس االقتصادي مشاركة أب

 .واالجتماعي، التي عقدت على المستوى الوزاري بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة
التعليم، والصحة، : وقدم الوزير الفلسطيني إلى المجلس، بحسب البيان، ملفاً خاصا بالقدس شمل

الشباب، والبيئة، والثقافة، واالقتصاد، وغيرها بهدف تقديم الدعم الالزم لها، وتوجيهها لمؤسسات و
  .التمويل العربية بما يعزز من صمود المدينة المقدسة

  ٢/١٠/٢٠١٠ قدس برس
  
    المصالحة مع فتح بات أقرب من أي وقت مضى: الرشق .٩

بات "تح على تحقيق المصالحة فه مع حركة قال مسؤول في حركة حماس، أمس، إن اتفاق حركت: أ د ب
وذكر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس الذي يقيم في . "أقرب من أي وقت مضى

 التي تبث من غزة، ان اجتماعاً ثانياً سيعقد بين حماس "صوت القدس"دمشق، في تصريحات إلذاعة 
أكثر "ألجواء الحالية لتحقيق المصالحة وأكد أن ا. وفتح هذا األسبوع للمضي في التوصل للمصالحة

بين الجانبين تراعي مالحظات الحركة "ورقة تفاهمات“، الفتاً إلى أن االتفاق سيتم على صياغة ”جدية
واعتبر أن الحركتين . على الورقة المصرية للمصالحة وتكون جزءاً ال يتجزأ من اتفاق المصالحة 

” تغيراً“، معتبراً أن هناك ”وصل إلى المصالحة الفلسطينيةطرف الخيط الم" ـأمسكتا في هذه المرحلة ب
لمواجهة الغطرسة “وشدد على أولوية المصالحة . من مصر وفتح” تحفظات“بالمواقف وعدم وجود 

  .اإلسرائيلية“والعنجهية 
  ٣/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  لقاء ثان مع فتح األسبوع القادم في دمشق  : البردويل .١٠

أكد صالح البردويل القيادي في حركة حماس إن األسبوع القادم سيشهد  : محمد جمال - القدس المحتلة
لقاء ثانيا مع حركة فتح في العاصمة السورية دمشق وقال إن الحركة جادة وستعمل على إنجاح الجهود 

ءات إن عدة ملفات قد جرى االتفاق عليها في اللقا" األخيرة للوصول لمصالحة حقيقية ومتينة، مضيفاً 
قال البردويل إن القاهرة هي , وعن دور مصر في الحراك األخير ".األخيرة ولم يتبقَ إال الملف األمني

الراعي الرسمي للحوار وأنها تبارك الجهود األخيرة وسيكون األمر في نهايته تحت المظلة المصرية 
ة في ملحق فلسطيني كاشفا أن االنفراج األخير جاء بعد أخذ مالحظات حماس على الورقة المصري,

  .داخلي وبموافقة رسمية مصرية 
أكد البردويل أن حالة التفاوض القائمة حالياً هي مطلب أمريكي بامتياز , وحول ملف المفاوضات

مؤكدا أن المفاوضات خيار , لحسابات أمريكية داخلية وأخرى خارجية لها عالقة بخداع أطراف المنطقة
  .ثبت فشله منذ سنوات طويلة

  ٣/١٠/٢٠١٠، الدوحة، الشرق
  
  "تتناقض مع أجواء دمشق"فتح تنتقد تصريحات قيادة حماس التي  .١١

استهجنت حركة فتح التصريحات المتتالية التي تخرج من قيادات حماس : محمد جمال - القدس المحتلة
في غزة الرافضة للمصالحة بالرغم من اللقاءات اإليجابية التي تمت في دمشق، مؤكدة أن هذه 

  .يحات ال تخدم الجهود المبذولة إلنهاء حالة االنقسام الراهنة وال تخدم المصالح العليا لشعبناالتصر
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة 

ة العليا، بإنجاز لحركة فتح أمس إن فتح أخذت قراراً استراتيجياً ال عودة عنه، ومن خالل أطرها القيادي
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الوحدة الوطنية التي تعتبر صمام األمان إلنجاز مشروعنا الوطني الفلسطيني، وهي في سبيل ذلك قدمت 
كل مرونة ممكنة للتغلب على المعيقات التي تتذرع بها حماس، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكرة اآلن في 

بنا وتكريس الوحدة الوطنية كمنهاج بين ملعب حماس، وعليها أن تأخذ قراراً واضحاً يميل لمصلحة شع
  .صفوف أفرادها وليس تكتيكاً سياسياً لمصلحة ما

  ٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
   احتجاجا على التدهور السياسي في الساحة الفلسطينية "التنفيذية" تقاطع اجتماع "الشعبية" .١٢

جتماع قيادة منظمة التحرير واللجنة أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها لن تشارك في ا: رام اهللا
، الذي يعقد بطلب من رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس، ظهر السبت "فتح"المركزية لحركة 

)١٠-٢ .(  
وأرجع الناطق باسم الجبهة مقاطعة الجبهة لهذا االجتماع إلى قرارها بتعليق مشاركتها في اجتماع اللجنة 

وما لديها من تحفظات فيما يتصل بالتعامل مع الموقف األمريكي وحقيقة المركزية لمنظمة التحرير، 
  ". سياسات حكومة االحتالل

حالة التدهور السياسي والمؤسساتي التي تعيشها الساحة "كما أشار إلى أن هذا القرار يأتي احتجاجا على 
ته على االستجابة للتحديات التي الفلسطينية، والتي باتت عبئاً ثقيالً على القرار الوطني الفلسطيني، وقدر

  ".تواجه الشعب الفلسطيني
  ٢/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الفصائل الفلسطينية في دمشق تطالب بعدم العودة إلى المفاوضات .١٣

وتحالف القوى » لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني«طالبت :  نورالدين االعثر-دمشق 
اتخاذ قرار واضح باالنسحاب من « اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية بـ الفلسطينية أمس

المفاوضات والخروج منها وعدم العودة إلى هذا المسار الخطير الذي تحاول أميركا وإسرائيل فرضه 
رار ال تعّبرعن إرادة شعبنا وتلحق أفدح األض«وأكدت أن العودة إلى المفاوضات . »على شعبنا وأمتنا

  . »بالقضية والحقوق الفلسطينية والعربية
مسؤولية اتخاذ أي قرار في العودة الى «وحّملت اللجنة والفصائل اللجنة التنفيذية في تصريح أمس 

بذل كل الجهود والتوجه نحو تحقيق «ودعت القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى . »المفاوضات
وإعطاء األولوية لذلك على قاعدة التمسك بكامل الحقوق الوطنية الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، 

لشعبنا، والعمل الجاد إلعادة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية وبمشاركة 
  . »كل القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية لتشكيل المرجعية العليا لشعبنا

عدم تغطية مسار المفاوضات مع العدو وتعزيز «ة المتابعة العربية بـ كما طالبت الجامعة العربية ولجن
الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ومجابهة سياسة االحتالل واالستيطان والتهويد والعدوان ودعم 

ودعت إلى رفض التعهدات األميركية إلسرائيل واعتبار . »صمود الشعب الفلسطيني ومقاومة االحتالل
تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل القضية الفلسطينية، وتمثل تعزيزاً للعدوانية « التعهدات ان هذه

  .»الصهيونية وتلبية للمطالب المتعلقة بيهودية الدولة والمستوطنات والحدود والقدس والالجئين
  ٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  السلطة تحتجز أنصارنا مع تجار المخدرات والجنائيين: حماس .١٤

اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية باحتجاز أنصارها، الذين صدرت ضّدهم أحكام : اهللارام 
عسكرية، مع السجناء الجنائيين، مشيرة إلى أن السلطة تقوم بتحويل أي معتقل سياسي تتم محاكمته في 
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عتقل ونقلت الحركة عن مصادر مقربة من عائلة الم .المحاكم العسكرية إلى سجن الشرطة في بيتونيا
  .أنس انجاص قولها إنّه محتجز في غرفة جميع نزالئها من الجنائيين المحكومين على قضايا مخدرات

نسخة منه، إلى أن محكمة عسكرية تابعة للسلطة " قدس برس"، في بيان مكتوب وصل "حماس"وأشارت 
قل أنس انجاص، الفلسطينية كانت قد أصدرت األسبوع الماضي حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على المعت

، مشيرة إلى أّن انجاص اعتقل سابقاً لعدة مرات في سجون السلطة، وتعرض "من قرية خربثا بني حارث
للتعذيب العنيف ونقل للمشفى في حالة حرجة، حيث مكث فترة طويلة في قسم العناية المكثفة وهو رهن 

  ".االعتقال
الفلسطينية في عهد الوزير سعيد صيام، وأوضحت أن انجاص شغل منصب مديراً في وزارة الداخلية 

، في إشارة "التعامل مع جهات معادية"وهي التهمة ذاتها التي وجهتها له محكمة السلطة العسكرية، وهي 
  .لحكومة الوحدة الفلسطينية التي كان انجاص مديراً في وزارة داخليتها

  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  راً قضائياً باإلفراج عن أحد كوادرنامخابرات السلطة تتجاهل قرا": حزب التحرير" .١٥

استنكر حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين، امتناع جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، : رام اهللا
  .الماضي) أغسطس(عن اإلفراج عن عضو الحزب محمد الخطيب المعتقل منذ العاشر من شهر آب 

منذ "خة منه، حيثيات القضية، مشيراً إلى أنه نس" قدس برس"وأوضح الحزب في بيان مكتوب وصل 
شهر واألجهزة األمنية الفلسطينية تماطل في تنفيذ قرار محكمة العليا القاضي بإطالق سراح الخطيب 

  ". فوراً، والذي اعتبر قرار النيابة العسكرية بتوقيف الخطيب غصباً للسلطة
، مشيراً إلى أن "متواطئة على انتهاك القانون"، بأنها واتهم البيان السلطة بكل مستوياتها السياسية واألمنية

  ".ليس بيد أحد من رجال السلطة وأجهزتها، بل هو بيد الرجل األمريكي"قرار اإلفراج عن الخطيب 
  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  قيادي في الجهاد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث في سجون السلطة .١٦

سالمي من تعرض حياة أحد قادتها في الضفة الغربية المحتلة، الشيخ حذرت حركة الجهاد اإل: رام اهللا
خضر عدنان، المعتقل في سجون السلطة الفلسطينية، للخطر بعد أن دخل إضرابه المفتوح عن الطعام، 

  ".يعيش وضعاً صحياً سيئاً للغاية"يومه الثالث على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله، مشيرة إلى أنه 
إنها حذَّرت وال زالت تحذر من مغبة : "نسخة منه" قدس برس"كة في بيان مكتوب وصل وقالت الحر

مضي السلطة الفلسطينية في سياستها األمنية بحق قوى المقاومة، وتصعيدها لحملة المالحقات 
  ".واالعتقاالت ضد قيادات وكوادر حركة الجهاد اإلسالمي في محافظات الضفة المحتلة

  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  نتانياهو وباراك يطالبان السلطة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات  .١٧

طالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مساء أمس السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
  ". التوصل إلى سالم تاريخي خالل سنة"وكرر أقواله بشأن ". محادثات السالم"عباس بمواصلة ما أسماه 

الطريق للتوصل إلى "د نتانياهو على أهمية المفاوضات والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال إن وشد
سالم تاريخي بين الشعبين هو الجلوس على طاولة المفاوضات بجدية وبتواصل، وعدم ترك 

  ".طاولة المفاوضات هي المكان لحل الخالفات.. المفاوضات
ف، عدم الذهاب إلى المفاوضات مع استمرار االستيطان، .  ت.وبالرغم من قرار اللجنة التنفيذية لـ م

  .قال نتانياهو إنه يعتقد إن هناك أمال بالتوصل إلى تسوية وحل خالق يتيح مواصلة المفاوضات
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قبل شهر "وأضاف أنه . وقال نتانياهو إن االتصاالت مع الواليات المتحدة بهذا الشأن ال تزال مستمرة
المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة، بعد أن قدمت الحكومة اإلسرائيلية دخلت السلطة الفلسطينية 

  .، على حد تعبيره"سلسلة بادرات حسن نية من جانب واحد
 عاما، وكان االستيطان متواصال ١٧وقال أيضا إن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية دامت 

يأمل أال تدير "وأضاف نتانياهو إنه . ئيلية السابقةخاللها حتى السنة األخيرة في عهد الحكومة اإلسرا
  ".السلطة الفلسطينية ظهرها اآلن للسالم، وتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار خالل سنة

وكان قد أصدر وزير األمن، ايهود براك، مساء السبت، بياناً لإلعالم في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية 
وطالب براك في بيانه قيادة .  بتعليق المفاوضات طالما استمر االستيطانلمنظمة التحرير الفلسطينية

  ".إبداء المسؤولية وعدم إتاحة المجال لوقف المحادثات"السلطة 
العملية السياسية ضرورة لمستقبل المنطقة وإن اتفاقية السالم مع "وأضاف البيان على لسان براك إن 

وقال بأنه يمكن التوصل خالل األسبوع ".  الشرق األوسطاألمن هي أمل ماليين المواطنين في أرجاء
المقبل إلى صيغة تسمح باستمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما يجرى 

  .تحاور حثيث بين إسرائيل والواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية والقادة العرب
  ٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "التزامات أمريكية نادرة"االستيطان مقابل " تجميد"يوافق على تمديد " يكودلال: "مصدر عبري .١٨

الحاكم، الذي " ليكود" كبار في حزب  أن مسئولينالناصرةمن  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، نشرت 
قبولهم باالقتراح األمريكي القاضي بتجميد االستيطان أكدوا يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

من قبل الواليات " التزامات نادرة"ال تتجاوز الشهرين، مقابل حصول الدولة العبرية على مؤقتاً، لمدة 
  .المتحدة األمريكية سياسية وأمنية

اللذين ألمحوا " ليكود"عن المسؤولين في حزب ) ٢/١٠(ونقلت اإلذاعة العبرية في نشرتها صباح السبت 
هم يوافقون على تمديد فترة تجميد أعمال البناء إلى وجود قرار داخلي في الحزب بهذا الشأن، قولهم إن

لقاء حزمة الضمانات السخية التي تردد أن واشنطن مستعدة لتقديمها إلسرائيل مقابل "في المستوطنات، 
  ".هذه الخطوة

 نقال عن مراسلها من رام اهللا محمد الهواش أن ٣/١٠/٢٠١٠النهار، بيروت، من جهة أخرى ذكرت 
". هم العقبة أمام السالم" ان الفلسطينيين  اعتبرأوفير أكونيس" ليكود" التابع لتكتل رئيس الطاقم االعالمي

 عدم استعداد الفلسطينيين وإنماسبب وقف المحادثات ليس وقف تجميد البناء في المستوطنات "وقال ان 
  ".إسرائيلللتوصل الى سالم مع 

ئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستطيع صنع ر"المعارض تسيبي ليفني أن " كاديما" فيما رأت رئيسة حزب 
حزبها سيؤيد أي قرار يدفع "وأشارت إلى أن". القرارات الكفيلة بمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين

تفّجر المفاوضات "، مؤكدة أن "المحادثات مع الفلسطينيين إلى األمام ويعزز المصالح األمنية اإلسرائيلية
 اإلسرائيليةتغليب المصالح "ودعت رئيس الوزراء إلى ". إلسرائيلسبة ستترتب عليه نتائج خطيرة بالن

  ".الحقيقية على المدى البعيد على مصالحه السياسية الشخصية اآلنية
  
  بالنسبة لمصير المفاوضات" حاسمة"األيام القادمة : مصدر إسرائيلي .١٩

فترة حاسمة بالنسبة لمصير "بمثابة قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن األيام القليلة القادمة هي : الناصرة
، في ظل إصرار كل من تل أبيب والسلطة الفلسطينية على مواقفهما المتعلّقة بمسألة البناء "المفاوضات

  .االستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة
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ورّجحت المصادر ذاتها عودة المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل إلى 
نطقة مطلع األسبوع المقبل إلجراء جولة أخرى من المباحثات الثنائية مع الجانبين الفلسطيني الم

  .المفاوضات المباشرة" منع تعثّر"واإلسرائيلي، سعياً لـ 
  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  مظاهرة إسرائيلية أمام منزل نتنياهو للمطالبة بإطالق سراح شاليط .٢٠

 نحو مائتي شخص تظاهرو الليلة الماضية قبالة منزل رئيس ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن: نابلس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيساريا الساحلية، مطالبين إياه بتكثيف العمل إلطالق سراح 

، على الرغم "حماس" شاليط عبر إبرام صفقة تبادل األسرى مع حركة  اإلسرائيلي األسير جلعادالجندي
وأضافت أنه كان من بين المتظاهرين والد الجندي األسير نوعام  . من مخاطر، كما قالوامما يحمله ذلك

  .شاليط وكذلك الوزير ورئيس جهاز األمن العام األسبق عامي أيالون
  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  في النقب الغربي" هاون"سقوط قذيفة : مصادر إسرائيلية .٢١

قت من قطاع غزة بعد ظهر السبت، سقطت في النقب ، ُأطل"هاون"قالت مصادر عبرية إن قذيفة : غزة
وأضافت أن القذيفة، التي  .الغربي، دون أن يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن عملية القصف

سقطت في منطقة خالية قريبة من إحدى البلدات اليهودية، لم تتسبب في إصابات ولم تحدث أي أضرار 
  .تذكر، كما قالت

  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
 ستشهاد فلسطيني برصاص االحتالل قرب القدس المحتلة ا .٢٢

برصاص جيش االحتالل ) ١٠-٣(استشهد عامل فلسطيني من الخليل صباح األحد : القدس المحتلة
 . الصهيوني قرب مدينة القدس المحتلة

من سكان مدينة الخليل في الضفة )  عاما٣٧(وأوضحت المصادر أن الشاب ويدعي عز الدين كوازبة 
ربية، وهو أب لستة أوالد استشهد إثر تعرضه إلطالق نار من جندي صهيوني في مدينة القدس الغ

 . ١٩٤٨المحتلة، بزعم محاولته التسلل إلى األراضي المحتلة عام 
وزعم الجندي الصهيوني القاتل أن الشاب كوازبة حاول سرقة سالحه واالعتداء عليه خالل مطاردته، 

 . يث انفلتت رصاصة بشكل غير متعمد، مما أدى إلى استشهاده على الفورح
 شابا فلسطينيا أثناء محاولتهم ١٥وبحسب القناة العاشرة الصهيونية، قامت قوات االحتالل بمطاردة نحو 

 . بالقدس" معاليه أدوميم"القفز فوق جدار الفصل العنصري ما بين القبة الفرنسية ومغتصبة 
  ٣/١٠/٢٠١٠لسطيني لإلعالم، المركز الف

 
   فلسطيني خالل أسبوع غالبيتهم من الفتية القصر ٣٠٠االحتالل يعتقل ": نادي األسير" .٢٣

أكّدت هيئة حقوقية تنشط في األراضي الفلسطينية المحتلّة، أن قّوات االحتالل الصهيوني : القدس المحتلّة
الثمائة مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أقدمت خالل األسبوع الماضي، على اعتقال ما يزيد عن ث

إن عدد "، )١٠-٢(وقال نادي األسير، في بيان صحفي صدر عنه السبت  . ومدينة القدس المحتلّة
  ، مشيرا إلى أن "المعتقلين خالل األسبوع الماضي، بلغ حوالي ثالثمائة شخص، غالبيتهم من الفتية القّصر
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طات على األسرى والمطاردين الفلسطينيين باعتقال أمهاتهم الجيش الصهيوني يواصل ممارسة الضغو
  . ونساء عائالتهم، ومباشرة التحقيق معهن

  ٢/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   حافظ للقرآن ١٣٠٠٠غزة تخرج  .٢٤

إن تحرير بيت المقدس سيكون على : "قال الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية: غزة
، مشيدا في ذات الوقت بدعم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية لمشروع "ظة القرآن الكريمأيدي حف
  . القرآن

 ألف حافظ وحافظة لكتاب اهللا بغزة، ١٣وأضاف أبو شعر في حفل إقامته األوقاف بمناسبة تخريج 
على أيدي كتاب الحفاظ يأتي احتفالنا هذا ذكري فتح بيت المقدس، آذانا بفتحه بإذن اهللا ): ١٠-٢( السبت

قدر اهللا أن يحمل هذا الفوج من : "وتابع . كما كان في زمن صالح الدين مهما طال زمن االحتالل
، ونحن نتفاءل بنصر قريب نري فيه بيت المقدس محرراً "لألقصى عنوان..جيل القران "الحفظة اسم 

 األمريكية التي دعت لحرق القران وشدد على أن تخريج الحفظة هو أكبر رد على الكنسية . بإذن اهللا
  ".من مزق القران مزقه اهللا وشت شمله، فكل محاوالتهم لن تنال من كتاب اهللا عز وجل: "الكريم، قائالً

  ٢/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  مستوطنة جديدة على وشك اقتحام بادية بيت لحم .٢٥

ين يمهدون لبناء مستوطنة جديدة في بادية ذكرت مصادر فلسطينية أن المستوطن: ردينة فارس -غزة 
وأكد عدد من النشطاء . بيت لحم على أراضي المواطنين الفلسطينيين دون اإلعالن عن ذلك مسبقا

المقامة على » نيكوديم«المناهضين للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي أن المستوطنين القاطنين في مستوطنة 
لخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أقاموا بؤرة أراض شرق بيت لحم والتي يقطنها وزير ا

وهي تابعة لمواطنين من التعامرة إلى الشرق من بيت » أبو الناظور«استيطانية جديدة في أراض تدعى 
وأفاد حسن بريجية رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار واالستيطان في محافظة بيت لحم أنه . لحم

  . المستوطنون في هذا الموقعشاهد تسعة كرافانات أقامها
وأكد أن كافة هذه المنازل المتنقلة قد أقيمت بعد السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وهو 
الموعد الذي أنهت فيه إسرائيل ما أسمته فترة تجميد االستيطان، إذ أقيم عشية هذا اليوم ثالثة منازل 

  .نقلةليتضاعف العدد ويصل بعد أسبوع إلى تسعة منازل مت
  ٣/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 

  
  اعتصام نسوي يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات: نابلس .٢٦

نظمت األطر النسوية في محافظة نابلس اعتصاما جماهيريا حاشدا،  :قنا - محمد جمال - القدس المحتلة
لفوري أمام مقر المجلس الوطني الفلسطيني لمطالبة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالوقف ا

للمفاوضات المباشرة مع دولة االحتالل إلى أن تعلن إسرائيل الوقف الكامل لالستيطان، ولالعتداءات 
  .اإلجرامية التي تقوم بها جماعات المستوطنين ضد األرض والشعب الفلسطيني

جميد وطالبت هذه األطر القيادة الفلسطينية في بيان بعدم قبول المقترحات األمريكية التي تتحدث عن ت
, جزئي مؤقت لالستيطان، معتبرة أن هذه المقترحات أمريكية، ألنها محاولة إلخراج إسرائيل من أزمتها

كما طالبت التمسك بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدم الرضوخ للضغوط التي 
  .تمارس
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طني سليم الزعنون، مطالبيهم وخالل االعتصام، تم تقديم رسالتين للرئيس عباس ورئيس المجلس الو
باالستجابة للتوقف عن المشاركة في المفاوضات وربط المشاركة بالوقف الكامل لالستيطان تمهيدا 
القتالعه، وتحديد مرجعية للمفاوضات، وجدول أعمال، وسقف زمني واضح، ووجوب أن تشمل كل 

  .قضايا الوضع النهائي
  ٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  تصاعد وتيرة نهب المستوطنين لألراضي الفلسطينية": األراضيي للدفاع عن المكتب الوطن" .٢٧

رصد تقرير فلسطيني صدر امس هجوم المستوطنين على االراضي الفلسطينية والبناء االستيطاني عليها، 
وقال المكتب الوطني للدفاع عن االراضي في تقريره إن  .خاصة بعد انتهاء فترة تجميد االستيطان

ن اعلنوا االسبوع الماضي استئناف اعمال البناء في المستوطنات، وخرجوا باآلالف في المستوطني
وأضاف المكتب ان  .مختلف مناطق الضفة تعبيرا عن فرحتهم وابتهاجهم بانتهاء فترة التجميد

المستوطنين وضعوا حجر االساس للعديد من المشاريع االستيطانية في كافة المحافظات في الضفة 
  .الغربية

وأوضح ان المستوطنين وضعوا حجر االساس لمدرسة يهودية في قلب الخليل وروضة اطفال واعادوا 
شرق بلدة يطا، حيث نصب فيها عدد من الكرفانات وجرف المستوطنون ” هافات معون“بناء مستوطنة 

  . يلقطعة ارض قرب كريات اربع، والقيت الحجارة على منازل المواطنين في البلدة القديمة من الخل
 دونما في بلدة تفوح وهاجموا منزال في وسط الخليل ٦٦وحسب التقرير، فإن المستوطنين جرفوا 

  .واحرقوا محتوياته، فيما اغلقت سلطات االحتالل الحرم االبراهيمي امام المصلين المسلمين
ناء وحدات وفي بيت لحم اشار التقرير الى ان المستوطنين نصبوا عددا من الكرفانات وتواصلت اعمال ب

  .جنوب بيت لحم” وافرات” “اليعازر“سكنية في مستوطنتي 
قرب ” رفافا“وفي شمال الضفة الغربية تحديدا في نابلس وسلفيت فقد شيد المستوطنون ابنية في مستوطنة 

 وحدة سكنية جديدة بعد االستيالء على اراض تعود لمواطنين فلسطينيين، كما ٢٠سلفيت اذ اضيفت نحو 
  .طنون بتوسيع مستوطنة يتسهارشرع المستو

جنوب نابلس، وتمت توسعة مستوطنة ” شفوت راحيل“واقام المستوطنون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة 
  .وارائيل وبركان وهذه المستوطنات مقامة جميعها على اراضي سلفيت” ياكير“

ونهبوا ثمار الزيتون ” اعورت“وحقول قرية ” قريوت“وبين التقرير ان المستوطنين شنوا هجوما على قرية 
  .واقتحموا مقام النبي يوسف وادوا شعائر دينية

وفي القدس استباح المستوطنون المدينة وتجمعوا في ساحة البراق وجابوا شوارع البلدة القديمة، واغلقوا 
وادي الحلوة ببلدة سلوان فيما قررت المحكمة العسكرية تمكين جماعات استيطانية اسرائيلية من وضع 

  . عائلة فلسطينية٢٠يد على اراض في حي الشيخ جراح بالقدس مقدمة لطرد ال
  ٣/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  البرغوثي يحذّر من مخاطر استئناف المفاوضات على الحقوق الفلسطينية .٢٨

أكد النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن االحتالل : رام اهللا
  ".غطاء لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني"اإلسرائيلي يستخدم المفاوضات مع السلطة 

إن الذي يجري اآلن في األراضي الفلسطينية من انفالت للمستوطنين والشروع بعمليات البناء : "وقال
كريس يؤكد أن المفاوضات الحالية تستخدمها إسرائيل غطاء لعملية التهويد والضم اإلسرائيلية ولعملية ت

  ".نظام الفصل العنصري وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني
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نسخة منه، من خطورة االستمرار في " قدس برس"وحذر البرغوثي في تصريح مكتوب وصل 
هناك خطورة كبيرة في فصل القدس عن الضفة "المفاوضات، في ظل استمرار االستيطان، مؤكداً أن 

  ".الغربية في موضوع تجميد االستيطان
التجميد الحالي المزعوم وكل الحلول المطروحة بهذا الشأن، تستثني القدس من التجميد، مما "ن وأكد أ

يعني تكريس سابقة وأمراً واقعاً جديداً يتم فيه اقتطاع القدس عن سائر األراضي الفلسطينية والدولة 
ئيل إللزامها بالقانون ما لم تُمارس ضغوط حقيقية على إسرا"وأوضح البرغوثي أنه  ".الفلسطينية المنشودة

، "الدولي، وإنهاء احتاللها األطول في التاريخ الحديث؛ فإن دوامة الصراع ستبقى مستمرة في المنطقة
  .على حد تعبيره

  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   فلسطينياً في حوادث سير بالضفة الشهر الماضي١١مصرع : معطيات .٢٩

أحد عشر ) سبتمبر/ أيلول( خالل الشهر الماضي قالت شرطة المرور الفلسطينية إنها سجلت: رام اهللا
  . شخص في الضفة الغربية، نتجت عن حوادث السير٦٥٢حالة وفاة وإصابة 

وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، أن إدارة المرور سجلت في تقريرها الشهري، 
 إصابة و أحد عشر حالة ٦٥٢ها  حادث سير نتج عن٥٢٠خالل رصدها لحوادث المحافظات الفلسطينية 

  .وفاة
 مركبة، فيما ١٤٥٠  مخالفة مرورية وأتلفت ٥٠٥١ مركبة وسجلت ١٤١٠٩كما فحصت شرطة المرور 

  . مركبه للتأكد من قانونيتها٧٢٩ مركبة وحجزت ٢٧٠أنزلت عن الشارع 
  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  اصلتهااألسرى الفلسطينيون يشيدون بلقاءات المصالحة ويدعون إلى مو .٣٠

أشاد األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بلقاء وفدي حركة التحرير الوطني : رام اهللا
، الذي بحث في مسألة المصالحة الوطنية قبل نحو أسبوع في العاصمة "حما وحركة" فتح"الفلسطيني 

  .يرها سعياً إلنهاء االنقسامالسورية دمشق، داعين إلى مواصلة هذه النوع من اللقاءات والعمل على تطو
إن األجواء السياسية "الفلسطينية، عن أحد المعتقلين القدامى، قوله " أنصار األسرى"ونقلت منظمة 

والظروف العامة التي يمّر بها الشعب الفلسطيني وقضيته، مهيأة إلجراء مصالحة شاملة وخاصة في ظل 
ي والتصعيد اإلسرائيلي الواضح ضد القدس واستمراره التعنت اإلسرائيلي المتنكر لحقوق الشعب الفلسطين

  .، حسب تقديره"لالستيطان
، سعياً "حماس"و" فتح"فيما طالب أسرى السجون اإلسرائيلية، بعقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين حركتي 

يني؛ لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية، وااللتفاف حول القضايا المشتركة التي توّحد الشعب الفلسط
  ".األسرى والقدس"خصوصاً مسألتي 

  ٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  "٥ " حافلة أردنية في قافلة شريان الحياة٤٠مشاركة  .٣١

، زاهر بيراوي، النقاب عـن أن القافلـة         "٥"كشف المتحدث باسم قافلة شريان الحياة       :  حامد جاد  - غزة
 المساعدات ومرافقيهـا إلـى مينـاء        ستنطلق خالل األيام القريبة المقبلة على متن سفينة تحمل حافالت         

  .العريش، ومن ثم ستتحرك برعاية مصرية برا إلى معبر رفح الحدودي
وأوضح بيراوي ان قافلة شريان الحياة دخلت أمس إلى األراضي السورية قادمة من دول أوروبا مرورا                

 مـن لنـدن وعواصـم        حافلة قادمة  ٤٥باألراضي التركية التي توقفت فيها مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى           



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٩٢٦:         العدد       ٣/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

أوروبية أخرى، فإن لجنة شريان الحياة األردنية التابعة لمجلس النقابات المهنية واللجنة الجزائرية لكسر              
 حافلة، بينما تشارك مؤسسة تحيا فلسطين الخليجية        ٤٠الحصار عن غزة ستشارك كل منها بما يزيد عن          

  . حافلة١٥بحوالي 
  ٣/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  ة المتابعة العربية الجمعة المقبل في سرتاجتماع لجن .٣٢

الجامعة العربية أعلنت أمس أنه تقرر عقد اجتمـاع          أن   القاهرةمن   ٣/١٠/٢٠١٠،  الحياة، لندن نشرت  
لجنة مبادرة السالم العربية على مستوى وزراء الخارجية الجمعة المقبل في سرت، وذلك بعد أن طلبـت     

 الشهر الجاري الذي يوافق عطلـة رسـمية لمناسـبة           ٦وافق  مصر اختيار موعد آخر غير األربعاء الم      
وقال نائب األمين العام للجامعة العربية الـسفير أحمـد بـن حلـي إن                . االحتفال بذكرى نصر أكتوبر   

مكرس لالستماع إلى شرح الرئيس محمود عباس عن آخر التطورات بالنسبة الـى الجهـود               "االجتماع  
، مؤكداً أن العرب يعتبرون عدم وقف االستيطان من إسرائيل نـسفاً            "األميركية إلنقاذ عملية المفاوضات   

  . وإجهاضاً لعملية السالم والمفاوضات
  من جانبه، قال السفير الفلسطيني في مصر، مندوبها لدى الجامعة العربية السفير بركات الفرا 

من يريد السالم يجـب     "أن   اإلسرائيلي وال تريد حله، معتبراً       -إن إسرائيل تدير عملية الصراع العربي       
   .أن يعمل من أجله

الـسفير هـشام     أن   القـاهرة من  أشرف مخيمر    نقالً عن مراسها   ٣/١٠/٢٠١٠ عكاظ، جدة،    وأوردت
إذا لم تجدد إسـرائيل     انه  أكد في تصريحات صحفية     ،   رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية      ،يوسف

 في المفاوضات، مؤكدا أن استمرار المفاوضات فـي         وقف االستيطان فلن تتمكن السلطة من االستمرار      
  . ظل استمرار النشاط االستيطاني فإن هذه المفاوضات عندئذ تعتبر عبثية

  
  جبهة المقاومةاإلسرائيلية ويدعوان إلى تعزيز  -ينتقدان المفاوضات الفلسطينيةنجاد واألسد  .٣٣

حمدي نجاد والسوري بشار األسـد      دعا الرئيسان اإليراني محمود أ    : ، سعاد جروس  - طهران  - دمشق
 دمشق، من أجل دعم فرص السالم في الشرق األوسـط، مـوجهين             - محور طهران    "تعزيز"أمس إلى   

 فـي   "إيران وسورية "وقال نجاد إن    .  لمفاوضات السالم الجارية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين      "انتقادات"
السوري لما بقي أي بلد في المنطقة بمأمن من         لوال تضحيات الحكومة والشعب     "خندق واحد، مضيفا أنه     

  ."عدوان الكيان الصهيوني ولما بقي أثر لفلسطين
" ، موضحا أنهـا تهـدف     "أي جديد لم يطرأ على عملية السالم      "واعتبر األسد، بحسب البيان اإليراني، أن       

ـ " أن نجادفيما أكد    ."فقط لتأمين دعم لباراك أوباما داخل الواليات المتحدة        ة األميركيـة انهـارت   الواجه
األوضاع الحالية في المنطقة تـسير باتجـاه        "نجاد إن    وأضاف   ."النظام الصهيوني ) طبيعة(وكشفت عن   

 إلسرائيل، وفـي طليعتهـا إيـران        "تعزيز جبهة المقاومة  "، داعيا إلى    "التحول لمصلحة شعوب المنطقة   
  ."حالل السالم في المنطقةسيدفع الدول األخرى لالنضمام إليها وسيساعد على إ"وسورية، ما 

  ٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   مليون دوالر من حصتها لصندوقي األقصى والقدس ٣،٥ُعمان تحول  .٣٤

 أفادت المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى جامعة الدول العربية، بـأن الـسلطنة قامـت                : وفا –القاهرة  
  يـشار الـى أن دعـم    .  وقي األقصى والقدس مليون دوالر أميركي من حصتها لصند ٣،٥بتحويل مبلغ   
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 ٥٠٣موازنة السلطة الوطنية يأتي استجابة لطلب الدعم االضافي المقرر في قمة سـرت بـالقرار رقـم         
    . لصندوقي األقصى والقدس

  ٣/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
    

  رة السالمبقرار تأجيل اجتماع لجنة مبادترحب الخارجية األميركية ": واي نت"موقع  .٣٥
 قوله، ان واشنطن رحبت األميركيةااللكتروني عن مسؤول في وزارة الخارجية " واي نت"نقل موقع 

 اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية اربعة أيام ما يسمح للواليات المتحدة بمواصلة جهودها لمنع بإرجاء
" تلعب دورا حيويا" دوال عربية  ان واشنطن تؤمن بأناألميركي المسؤول وأضاف. انهيار عملية السالم
وتعطي زخما "وحث الدول العربية على القيام بخطوات تشجع الثقة بين الطرفين . في عملية السالم
وأكد المسؤول ان الخارجية االميركية تعتقد بأن تجميد البناء االستيطاني في الضفة ".  حقيقيا للمحادثات

نحن نعلم ان المهمة صعبة ولكننا مصممون على . اسنواصل جهودن"وقال . الغربية يجب ان يستمر
  ". تحقيق سالم شامل قابل للحياة

  ٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  تطرد مذيعا بعد تصريحات حول اليهودشبكة سي ان ان .٣٦
 العالمية عن إقالة أحد مذيعيها مساء امس االول بعد يوم واحد من إدالئه بتصريحات CNNأعلنت شبكة 

 . أحد البرامج اإلذاعيةمثيرة للجدل على
وقال خالل اللقاء إن , Stand-Up with Pete Dominickفقد ظهر ريك سانشيز في مقابلة مع برنامج 

شخص متعصب ضد كل من يختلف , CNN على  The Daily Showمقدم برنامج  , جون ستيوارت
 .عنه

: الذي أضاف بالقول, نشيزلم يتوان بيت دومينيك عن الحصول على تفاصيل أكثر من سا, ومن ناحيته
 .فكل ما يفعله هو تسمية المشاهدين بالمغفلين, هذا ما يحصل عندما تشاهد نفسك يومياً من خالل برنامجه

وال ,  وفي محطات أخرى مشابهون لستيوارتCNNجميع من يعملون في : وأضاف سانشيز بالقول
  .أعتقد أن اليهود في هذا البلد هم من األقليات المضطهدة

, إن ستيوارت يهودي, الذي عمل مع جون ستيوارت في برنامجه الكوميدي, قال دومينيك, خالل اللقاءو
وقد تم تناقل التصريحات التي أدلى بها سانشيز عبر  .فهو من األقليات, وكما يقول سانشيز, وبالتالي

وقت اليومي  أنه سيتم استبدال الCNNوذكرت  .مختلف وسائل اإلعالم اإللكترونية واالجتماعية
  . حتى إشعار آخرCNN Newsroomالمخصص لريك سانشيز ببرنامج 

  ٣/١٠/٢٠١٠العرب اليوم، عمان، 
  
  حوار المصالحة المحير بين فتح وحماس .٣٧

 بالل الحسن
 أسفر اللقاء األول عن تفاهم حول الكثير من القضايا، فهل سيتواصل التفاهم حول ما تبقى من القضايا؟

تنبع من جلسات الشهور الطويلة . ن تاريخ الحوار الشائك والمعقد بين الطرفينتنبع هذه التساؤالت م
بينهما في القاهرة، حتى خرجت مصر على الجميع بورقة المصالحة، وأصدرت أمرها العسكري 

 .للطرفين بالتوقيع، فوقع من وقع واستنكف من استنكف
ء، فلسطينيين وعربا، وفشلوا كلهم في إنجاز وتنبع هذه التساؤالت من الجهود الفاشلة التي بذلها الوسطا

أنجزوا أفكارا للتفاهم، ولكنهم لم يستطيعوا دفع تلك األفكار نحو التطبيق، حتى عمرو موسى، . المصالحة
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أمين عام جامعة الدول العربية، دخل معمعة الوساطة، وعاد محمال بورقة عمل تقترح صيغة للتفاهم، 
 .ولكنها ُأفشلت

، جاء مرارا إلى غزة، محمال بتكليف من الرئيس محمود )منيب المصري(فلسطينيين أحد الوسطاء ال
عباس ليبحث في المصالحة، ثم فوجئ الجميع بالرئيس عباس يسحب علنا تفويضه لمنيب المصري، 

 .فتوقفت وساطته وماتت
زام األحمد، ومن بين ركام هذا الفشل كله، يتم اإلعالن عن أن وفدا من حركة فتح، يرأسه ع.. وفجأة

الشخص الذي كان عالمة مميزة في إعالن رفض محاوالت الوساطة، سيصل إلى دمشق ليبحث في 
ولكن ما إن وصل عزام األحمد إلى دمشق، وأزال . الوساطة التي كانت تبدو، حتى ذلك الحين، مستحيلة

تم اإلعالن عن عن وجهه عالمات الغضب التي اشتهر بها، واختلى جلسة واحدة مع قادة حماس، حتى 
ما : ولذلك من حقنا أن نسأل، ومن حق الجميع أن يسألوا. تفاهم يفتح باب المصالحة على مصراعيه

 الذي حدث حتى تغيرت المواقف؟
مصر التي اعتبرت أن : لقد كان هناك طرفان أساسيان يمنعان الوساطات والتفاهم بين الطرفين، أوال

ميع، تقتضي أال يرفض أحد التوقيع على الورقة التي تقترحها مكانتها، وهي مكانة كبيرة باعتراف الج
الواليات المتحدة األميركية، التي نظرت إلى حركة حماس كحركة إرهابية، ونظرت : وثانيا. للمصالحة

إلى نفسها كدولة تخوض حربا ضد اإلرهاب العالمي، وال يجوز لها بالتالي أن تقبل من أي طرف كان 
كة حماس، أو أن يسعى السترضائها لكي توقع، فهي حركة يجب أن تحارب، أن يسعى للحوار مع حر

وهي حركة يجب أن يتم القضاء على وجودها في قطاع غزة، وكانت لذلك تتدخل عند بروز أية وساطة 
وكان هناك كثيرون يستجيبون، حتى إن الرئيس عباس أعطى، كما قلنا، . لتأمر بأن تتوقف وأال تتم

 .ري بالتوسط، ثم سحب منه علنا ذلك التفويضتفويضا لمنيب المص
 :مرت محاوالت الوساطة مع حركة حماس، لتوقيع ورقة المصالحة المصرية، بمرحلتين

إن على حركة حماس أن تحضر إلى القاهرة، وأن توقع على الورقة : كان يقال: في المرحلة األولى
دخلت على ورقة المصالحة مواقف ال إن القاهرة أ: وحين كانت حماس ترد وتقول. المصرية كما هي

إن الورقة المصرية لن : تتفق مع ما عرضته حماس في المفاوضات، كانت القاهرة تغضب وتقول
وحين كان الجدل يتواصل وتقول حماس إن لديها مالحظات وتوضيحات، كان الرد . تخضع ألي تعديل
تطيعه مصر هو أن تعد بأخذ هذه ليعلن كل طرف ما لديه من مالحظات، وأقصى ما تس: المصري يقول

وهكذا كانت الطريق تنسد . المالحظات باالعتبار عند التطبيق، ولكنها ال تعتبر المالحظات ملزمة لها
 .كلما فتحت، وكان الخالف الفلسطيني بين رام اهللا وغزة يبقى على حاله

نية، وتتداول فيما بينها بما تراه وجاءت مرحلة ثانية، تم االقتراح فيها أن تلتقي األطراف الفلسطينية المع
ضرورة لنجاح المصالحة، ثم تكون هناك ورقة فلسطينية، تضاف إلى الورقة المصرية التي تبقى على 

وتتم المصادقة على الورقتين في وقت واحد، ويتم اعتبار الورقتين ورقة واحدة، . حالها دون تغيير
 األميركية تغضب وتزمجر كلما سمعت بشيء وكانت مصر ترفض أيضا هذه الصيغة، وكانت اإلدارة

 .من هذا القبيل، وكان الخالف الفلسطيني يتواصل ويبقى على حاله
 .ولكن شيئا ما حدث وغير الصورة كلها

: مسؤول مصري كبير، يلتقي صدفة مع مسؤول من حركة حماس، ويسأل المسؤول المصري مستغربا
ألنكم ترفضون كل محاوالت الخروج من : الجوابلماذا ال توقعون على ورقة المصالحة؟ ويأتيه 

أنتم مخطئون، مصر ال تعترض على أية محاولة فلسطينية : ويكون الجواب المصري الجديد. المأزق
وقد كان هذا الجواب غريبا ومفاجئا إلى حد يثير . للتفاهم تفسح طريق التوقيع على ورقة المصالحة

ذا رفض محمود عباس الموافقة من جهته كما فعل في السابق؟ وماذا إ: الدهشة، وهنا برز السؤال اآلخر
 .نعتقد أن محمود عباس لن يعارض: ويأتي الرد المصري مرة ثانية
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وما هي إال أيام قليلة، وإذا باتصال من رام اهللا . هذا هو الحدث الذي تم، في مكان ما، وغير الصورة
 .ر للحوار والتفاهم، وهذا ما تميبلغ حركة حماس، في دمشق، أن وفدا من حركة فتح سيحض

وحين بدأت جلسة الحوار بين الطرفين في دمشق، وقعت مفاجأة ثانية؛ إذ أعادت حركة حماس ذكر 
تحفظاتها، وإذا بمندوب حركة فتح، والذي اشتهر بشراسته في اإلعالن عن رفض مطالب حركة حماس، 

ة حماس في ساعة واحدة، على نقاط يتحول إلى حمل وديع، ويدير الحوار بسالسة، ويتفق مع حرك
صحيح أن قضايا أساسية لم يتم التطرق إليها في هذا اللقاء األول، . استحال االتفاق عليها شهورا طويلة

ولكن النقاط التي تم االتفاق عليها ال يمكن التقليل من قيمتها، وهي قد تفتح طريق التفاهم على النقاط 
 .األخرى في جلسة مقبلة

ر الموقف المصري؟ وما الذي دفع الموقف األميركي للصمت وعدم االعتراض العنيف كما ما الذي غي
 هي العادة؟

وحتى . إن األمر يتعلق بالمفاوضات، واهتمام واشنطن بإنجاح هذه المفاوضات بأي ثمن: البعض يقول
من انتزاع حجة تنجح المفاوضات ال بد من تقوية أبو مازن في وجه نتنياهو من خالل المصالحة، وال بد 
 .من يد نتنياهو يتذرع بها دائما، هي أن أبو مازن ال يسيطر على الوضع الفلسطيني بكامله
كذلك فإن نقاط . ولكن حركة حماس ال تعيش في مناخ المفاوضات هذا، وال تقبل أن تكون طرفا فيه

العمل السياسية المقبلة، المصالحة المؤجلة للنقاش في الجلسة المقبلة، تتناول ضرورة االتفاق على خطة 
وفيها مواقف حركة حماس المعروفة من المقاومة إلى القدس إلى حق العودة إلى إزالة المستوطنات، 

فهل سيصمد حوار ). الدايتونية(وفيها أيضا تحديد الموقف من الجهاز األمني الفلسطيني وسياساته 
 المصالحة ويتواصل عندما يتم طرح هذه النقاط للحوار؟

هي األسئلة الصعبة، والتي ستقرر ما إذا كانت العودة لحوار المصالحة، ستكون عودة ناجحة، أم هذه 
  !مجرد مناورة لها سقف ال تستطيع تجاوزه

  ٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  إلسرائيلتشريع االستيطان وإنجازات إستراتيجية : ثمن استئناف المفاوضات .٣٨

  هاني المصري
رائيلية تمديد مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان رغم الجهود بعد رفض الحكومة اإلس

األميركية والدولية الرامية لتحقيق ذلك لضمان استمرار المفاوضات جاء جورج ميتشل مهروالً إلى 
المنطقة في محاولة إلنقاذ المفاوضات من االنهيار في ضوء التهديد الفلسطيني بوقفها إذا استمر 

 .االستيطان
 اإلدارة األميركية عبر ميتشل تحاول في اللحظة األخيرة النجاح فيما فشل فيه الرئيس األميركي إن

 .ووزيرة خارجيته كلينتون طوال شهر كامل
وضع الحدود خالل شهرين، ألنه " مزراب"تجميد االستيطان إلى " دلف"إن نتنياهو ال يريد أن يهرب من 

 . يريد المحافظة على ائتالفه الحكومي المتطرف والمتعصب جدايريد أن يترك يديه حرتين تماماً، وألنه
لقد تناقلت وكاالت األنباء أن الصيغة التي يحملها ميتشل تتضمن موافقة الحكومة اإلسرائيلية، علناً أو 

إذا . سراً، على تمديد تجميد االستيطان لمدة شهرين يتم فيهما تركيز المفاوضات على الحدود واألمن
وضات بالتوصل إلى اتفاق حول الحدود يصبح بعده بمقدور إسرائيل أن تواصل االستيطان نجحت المفا

 .بالمستوطنات التي ستكون ضمن الحدود اإلسرائيلية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل القضايا األخرى
جديدة بوقف وإذا فشلت المفاوضات تعهدت اإلدارة األميركية بعدم مطالبة إسرائيل الحقاً بأية مطالبات 

االستيطان، وبمنع إنجاح أي مشروع قرار عربي يعرض في مجلس األمن يتضمن اعترافاً دولياً بقيام 
 .دولة فلسطينية تفرض على إسرائيل بقرار دولي وبدون مفاوضات ثنائية
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إضافة إلى ما تقدم عرضت اإلدارة األميركية رزمة إجراءات أمنية وعسكرية سخية جداً تتضمن موافقة 
ميركية على بقاء القوات اإلسرائيلية في غور األردن بعد قيام الدولة الفلسطينية، إذا وافقت إسرائيل على أ

 مجرد تمديد
إن ثمن استئناف المفاوضات في هذه الحالة سيكون غالياً جداً وأغلى ! عجبي!! االستيطان لمدة شهرين
 .بكثير من عدم استئنافها

دولية والعربية على تجميد االستيطان بشكل جزئي ومؤقت تشكل منحاً إن مجرد الموافقة األميركية وال
فاالحتالل باطل شرعاً . للشرعية لالستيطان المفترض أنه بقضه وقضيضه غير شرعي وال قانوني

وقانوناً، وكل ما بني على االحتالل باطل شرعاً وقانوناً، وال يجب منحه وما بني عليه أي شكل من 
 .حال من األحوال، وبأية صيغة من الصيغأشكال الشرعية، بأي 

لقد تناقلت وكاالت األنباء المختلفة أخباراً وتصريحات صادرة على لسان مسؤولين فلسطينيين على 
الذي يعني عملياً تجميداً جزئياً (مختلف المستويات تفيد بأن الجانب الفلسطيني يقبل بتجميد االستيطان 

، حتى لو كان سرياً، كما يقبل بل )ت قيد البناء والمرافق العامةومؤقتاً يستثني القدس وآالف الوحدا
ويطالب بتركيز المفاوضات حول الحدود، وال يمانع أن تواصل إسرائيل االستيطان في المناطق التي 

 .ستكون ضمن الحدود المتفق عليها
جانب الفلسطيني على السؤال هو ما العمل إذا لم يتم االتفاق على الحدود خالل الشهرين؟ هل سيوافق ال

استئناف االستيطان، أم هل سيكتفي بورقة الضمانات األميركية الجاري الحديث عنها وتتضمن إقامة 
 دولة فلسطينية على

 مع تبادل أراض بدون تحديد مساحتها ونسبتها وقيمتها ؟ ما الذي يضمن عدم تراجع ٦٧أساس حدود 
 بقاً؟اإلدارة األميركية عن هذا التعهد كما فعلت سا

إن الموقف الفلسطيني الذي يوافق ضمناً أو صراحة على أي شكل من أشكال استمرار االستيطان، ولو 
بشكل الموافقة على تجميد مؤقت، خاطئ تماماً وخطير جداً، ألنه يعطي موافقة فلسطينية على استمرار 

ئيلي السابق، ولن يشملها االستيطان في القدس والمناطق والوحدات التي لم يكن يشملها القرار اإلسرا
 .القرار الجديد إن صدر

كما أن هذا الموقف يشكل استمراراً وإمعاناً في فصل القضايا التي تشكل قضية واحدة إلى قضايا منفصلة 
 .عن بعضها البعض رغم أنها ال انفصال بين أجزائها المختلفة

وانطالقا من . زها وتصفيتهاإن فصل القضايا عن بعضها البعض يعني إضعافها ويسهل عملية تجاو
إدراك ذلك، كان موقف المفاوض الفلسطيني في السابق في مؤتمر كامب ديفيد يحاول أن يقلل من خطر 
المفاوضات التي تسير بدون مرجعية وال ضمانات وال أي التزام إسرائيلي بأي نوع، من خالل اعتبار 

ميع القضايا، بحيث إن االتفاق على بعضها أن توقيع االتفاق النهائي مرهون بإنهاء التفاوض حول ج
 .والفشل في االتفاق على بعضها اآلخر يعني عدم االتفاق على أي منها

إن القيادة الفلسطينية أمام ضرورة اتخاذ موقف جريء وتاريخي يستند على مراجعة تجريه المفاوضات 
لفصل وتقطيع األوصال واستخالص الدروس والعبر، ورفض التفاوض في ظل االستيطان والجدار وا

وتهويد وأسرلة القدس، واإلصرار على أن تكون المفاوضات في إطار دولي كامل الصالحيات وعلى 
 أساس مرجعية

 .واضحة وملزمة تقوم على إنهاء االحتالل والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة
وهام حول الحل القريب، أما االستمرار بالرهان على المفاوضات بدون ضمانات ومرجعيات، وباأل

والدولة التي على مرمى حجر، فهو اإلمعان في الخطأ، الذي يمكن إذا استمر أن يصل إلى حد ارتكاب 
 !!.الجريمة بحق النفس والوطن والشعب والقضية
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إن األمر الحاسم الذي يمكن أن ينقذ القضية الفلسطينية من التصفية الشاملة أو التدريجية هو العمل على 
ة بديل واقعي وطني ديمقراطي عن طريق المفاوضات من اجل المفاوضات، طريق المفاوضات إلى بلور
  !!األبد

  ٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  غسيل دماغ يصاحب المفاوضات الفلسطينية  .٣٩

  نهلة الشهال 
في المصطلح ليس هذا نقالً للفلسطينيين من دولة إسرائيل اليهودية، أو ما يقال له : انتبهوا للغة أيها السادة

االسم الرسمي » نقل الحدود«، وسيصبح »تبادل أراض مأهولة«، بل هو »الترانسفير«الحقوقي العالمي، 
هذا ما شرحه ليبرمان من على منبر األمم المتحدة، للحل الذي أسماه . العائد لها» كود«للعملية الـ 

هم جداً التنبه إلى ما يصاحب الحدث، وم. والرجل ليس قاطع طريق وإنما وزير خارجية إسرائيل. انتقالياً
فإما أن . ولدينا هنا فرضيات عدة لتأويل ما يجري. إذ سارع نتانياهو إلى التنصل من كالم وزيره

إسرائيل دولة تحكمها فوضى تامة، وكل مسؤول فيها يغني على لياله، أو أن الصراع على السلطة بين 
نا إن انشقاقاً وشيكاً سيقع، أو انه توزيع أدوار يحتمل الرجلين وصل إلى ذروته، ولو كانا في حزب لقل

، بل ما يمكن اعتباره عملية غسيل »مؤامرة«وليس في هذا . في طياته الفرضيتين السابقتين ويحتويهما
  . دماغ، إعادة موضعة للبديهيات، تهذيب وتشذيب لمفاهيم الناس

لتفاوض الجاري ال يستند من الجهة الفلسطينية أليست الصيغة جذابة ملساء؟ لم ال، طالما أن ا! نقل حدود
إلى استراتيجية مبنية، تعرف ماذا تريد، وما الذي يمكن التساهل في شأنه وما هو المستحيل، فيما ال 
ينفك اإلسرائيليون يبلورون أهدافهم ويسّيدون مفردات تصبح رويداً مألوفة، طالما أن الطاقم الفلسطيني 

 الحفاظ عبر التفاوض على االعتراف الرسمي به ممثالً للموضوع، ويعتبر يسعى في نهاية المطاف إلى
. هو مكسب بذاته) حقاً كل شيء(أن الحصول على إعالن دولة فلسطين، بغض النظر عن كل شيء آخر 

لم ال، طالما . لماذا؟ ألنه قابل للتطوير تدريجياً وعلى مراحل، وفق التبرير الرسمي الفلسطيني والعام
تذكروا الصراع (ود عباس أن وافق على مبدأ تبادل األراضي، بأل التعريف أو من دونها، سبق لمحم

لم ال، طالما ). ٢٤٢تلك في تأويل قرار » أل«العنيف، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء دوليون، على 
لية تفاعلية ، وهو كالم يتجاهل أن توازن القوى عم»هاتوا بديالً«، و »هذا هو توازن القوى القائم«يقال 

دائمة، وليس حساباً استاتيكياً، وأن المسلك المختار يساهم بفعالية وكل يوم في تشكيلها، وأن البديل ال 
كما ال يفضي المسار (يولد من عدم، وال ينشأ بذاته، وقد ال يكون هناك اآلن حل جاهز للتطبيق 

ضيق بالصراع ال يعود يملك بالطبع فمن ي. ، وأنها عملية صراعية)التفاوضي الحالي إلى حل هو اآلخر
سوى االستسالم للعدو الشرس، ومسارات الصراع متعددة، وال يجدي تكبيل الذات بين تفاوض فحسب أو 

وأن كليهما، وسواهما، يتطلبان على أية حال تدابير عامة جّرد منها تماماً الوضع . كفاح مسلح فحسب
  . المجتمعي الفلسطيني

تُخلق : البلطجة واضحة. »يعكس الحقائق الديموغرافية في شكل أفضل«ه ذاك يقول ليبرمان إن مقترح
يتم توسيع المستوطنات فوق أراضي الضفة الغربية في شكل . وقائع تجري بعد ذلك الدعوة إلى احترامها

واليوم، يجري استنفار الشعور الفلسطيني . هذه حقائق: محموم، ويرفض وقف نمو االستيطان، ثم يقال
تزاع قرار إسرائيلي بتجميد االستيطان حتى يتم استئناف جوالت التفاوض المباشر، وسيتقرر ذلك حول ان

» لجنة المتابعة العربية«، بل إن السيد عباس يعلن انه سيتشاور مع )أكتوبر(يوم الرابع من تشرين األول 
 وفيه قرارات خطاب مهم جداً«، وسيدلي إثر ذلك بـ )هذه التي أصبحت تمنحه كل فترة المباركة(

يعلن عن تجميد التوسع في االستيطان لمدة : بينما يسرب الرئيس أوباما الصيغة! هو من يقول. »تاريخية
شهرين، فتستأنف المفاوضات، ولكن بعدها يصبح موضوع االستيطان جزءاً من ملفات التفاوض على 



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٩٢٦:         العدد       ٣/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

ن؟ واألميركيون في هذا يهندسون هل ما زلتم تتابعو. الحل النهائي، أي تُنزع عنه صفة الشرط المعطل
رمزياً، تتيح لعباس عدم خسارة كل ماء وجهه، وفعلياً تتيح : مخارج الئقة تحفظ مصالح الجميع

  . لإلسرائيليين استئناف االستيطان من دون عوائق، وإن بعد شهرين، والى ما ال نهاية
. الرجل أنه سيشق صفوف أعدائه، قرر )سبتمبر( أيلول ٢٧ماء وجه عباس؟ في زيارته إلى باريس يوم 

فهو دعا شخصيات يهودية فرنسية إلى العشاء، . هذاعلى األقل ما قالته حاشيته تبريراً لما أقدم عليه
واختارها بعناية، بحيث تمثل حصرياً عتاة الصهاينة، هؤالء الذين يتولون قيادة الحملة األوروبية 

ررة، وال يتورعون استطراداً عن وصم أبناء لمصلحة إسرائيل، وباألخص خالل عدواناتها المتك
واستبعد من . في كل مناسبة، وفاء منهم لصراع الحضارات» الحثالة«المهاجرين من أصول عربية بـ 

وهم (الدعوة الشخصيات اليهودية المعروفة باعتدالها، ناهيك عن تلك التي تناصر الحق الفلسطيني 
وهو لم ... ديح لشجاعته وألنه رجل السالم من أول مسارهوقد انهال المدعوون عليه بالم). متوافرون

ثم أعقب . يصرح بشيء، وال فهمنا مما نقلته الصحف أنه تمكَّن من توضيح مرتكزات الحق الفلسطيني
إلى لقاء لم يصدر عنه سوى ) »كريف«(عباس ذلك بدعوة المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية الفرنسية 

طيني ورئيس ذلك المجلس أمام عدسات المصورين، وتصريح من األخير مصافحة بين الرئيس الفلس
األهمية التي يحيط بها يهود فرنسا أشقاءهم في إسرائيل، مضيفاً أن ) هكذا واهللا(يقول إنه أفهم عباس 

وقد بدا عباس في ذلك كله الصامت األكبر، . موضوع االستيطان ثانوي وال يجب أن يعرقل السالم
وهو، بصفته الممثل . »محترم«ء قبول المنظمات والشخصيات الصهيونية به كرجل ساعياً فحسب ورا

الرسمي للقضية الفلسطينية، منح ضيوفه هؤالء شرعية مؤكدة، بينما لم يقرر في المناسبة نفسها اللقاء 
  ! بأي شخصية أو طرف فرنسي من حركة نصرة الشعب الفلسطيني

جزءاً من عملية غسيل الدماغ وإعادة التربية؟ هكذا يمكن » المالس«أليس االستخدام الديماغوجي لمقولة 
تلك المنظمات والشخصيات : للقتلة االحتماء بعباءة السالم بسهولة فائقة ليمعنوا بمزيد من القتل

الصهيونية تالحق قضائياً منذ أشهر عشرات المناضلين الفرنسيين الذين يعملون في إطار حملة 
ركة التضامنية مع فلسطين، وهم بذا يفون بنصيبهم من الخطة العامة المقاطعة، بهدف كسر الح

  . اإلسرائيلية
وهو على محدوديته، معبر . والمثال بحذافيره كان قد سبق له الحدوث في نيويورك قبل باريس بيومين

وهو لم يقل أمام أعدائه هؤالء سوى (ال يوجد لدى الرئيس عباس ما يقوله : جداً، ويلخص الموقف
وهو ال يمكنه تفسير اللحظة السياسية ). ميات، فتولوا هم القول والتأويل ووظفوا المناسبة لمصلحتهمعمو

الراهنة، وال خطته واستراتيجيته ألصدقاء فلسطين ومناصريها، الذين سيكونون بالضرورة متطلبين 
فكما أضاعه ومّوهه ما العجز واإلفالس، إن لم يكن هذا؟ ثم، أين يقع خط االشتباك السياسي؟ . وقلقين

  .عباس في لقاءاته الباريسية، فإنه يضيعه ويمّوهه في لقاءاته التفاوضية
  ٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  عندما يمعن نتنياهو في إذالل أوباما .٤٠

 ياسر الزعاترة 
لم يتعرض رئيس أمريكي إلى هذا المستوى من اإلذالل الذي تعرض ويتعرض له أوباما أمام رئيس 

إلسرائيلي نتنياهو منذ شهور ، تحديدا منذ اشتراطه وقف االستيطان من أجل استئناف الوزراء ا
مفاوضات السالم ، ثم تنازله عنه وتوجيه ضغوطه نحو قيادة السلطة من أجل إعادتها إلى طاولة 

 .المفاوضات المباشرة دون تلبية الشهر المذكور
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بوسعه فرض رأيه ، فيما لم يكن بوسع نتنياهو لم يشترط أوباما وقف االستيطان إال عندما اعتقد أن 
القبول بذلك ألن أسالفه جميعا فاوضوا وسعروا االستيطان في ذات الوقت ، وآخرهم أولمرت الذي كانت 

 .حكومته األكثر نشاطا على هذا الصعيد
ما إن تورط أوباما في هذه اللعبة حتى انهالت عليه الضغوط من أعضاء الكونغرس ، بمن في ذلك 
الديمقراطيون منهم ، فيما بدأت الحملة تأخذ أشكاال شتى مثل الحديث عن أصوله المسلمة ، وهو ما أقنعه 
بعجزه عن مواجهة اللوبي الصهيوني ، ثم ازداد الموقف سوءا حين أخذ موعد انتخابات التجديد النصفي 

حزبه في حال أصر على مبشرا بهزيمة كبيرة ل) تشرين الثاني المقبل(للكونغرس يقترب شيئا فشيئا 
 .الصدام مع نتنياهو

والحق أن أوباما لم يتورط في مواجهة نتنياهو إال بعد حصوله على دعم من طرف جنراالت البنتاغون 
الذين يرون أن أي تصعيد في الملف الفلسطيني سيؤثر على جنودهم في العراق وأفغانستان ومصالح 

جعوا هم أيضا ، بخاصة عندما بدأت فضائح جيشهم تتوالى من بالدهم في المنطقة، لكنهم ما لبثوا أن ترا
  ).وثائق ويكيليكس(خالل وثائق يبدو أن دوائر صهيونية هي التي سربتها 

نتنياهو بدوره ، ولكي يحافظ على ائتالف الحكومي من جهة ، مع عدم إعطاء انطباع بأنه ال يتراجع 
أما أوباما الذي أدرك . ى تمديد تجميد االستيطانأمام الضغوط الخارجية من جهة أخرى ، لم يوافق عل

عدم قدرته على الضغط على نتنياهو في ذات الوقت الذي يريد المفاوضات العتبارات تهدئة المنطقة ، 
 .لم يجد غير اإلغراءات يقدمها لنتنياهو على أمل أن تمنحه النتيجة التي يريد

االمتناع عن المطالبة بتجميد آخر : " كانت كالتالي"إسرائيل اليوم"اإلغراءات األمريكية بحسب صحيفة 
للبناء في المستوطنات ، وجود فترة انتقالية بين االتفاق المرحلي واالتفاق الدائم ، مرابطة قوات 
إسرائيلية في غور األردن في الفترة االنتقالية ، تعهد بالتعاون األمني في السياق اإليراني ، تحسين 

ئيل في إطار التسوية الدائمة ، دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المتطورة ، القدرة الدفاعية إلسرا
فيتو تلقائي في صالح إسرائيل في مجلس األمن ضد أي محاولة عربية إلعالن الدولة الفلسطينية من 

 ". جانب واحد ، إعالن بشأن شرعية الرد اإلسرائيلي في غزة ولبنان
من كتب هذه الوثيقة : "لية نقلت عن أحد أعضاء الكونغرس قولهاإلسرائي" يديعوت أحرونوت"صحيفة 

إذا كان هذا ما يبدي الرئيس األمريكي استعدادا إلعطائه إلسرائيل مقابل تجميد البناء . ليس سوي العقل
 ".في المناطق لستين يوما ، فما الذي سيتعهد بإعطائه مقابل اتفاق سالم شامل؟

ستستأنف ، أكان اليوم أم غدا أم بعد أسابيع ، واألرجح أن نتنياهو أيا يكن األمر ، فإن المفاوضات 
سيحصل على ما ذكر أعاله أيا يكن موقفه ، وسيكون على أوباما الضغط على محمود عباس من أجل 
أن استمرار المفاوضات ، وذلك بعد تأمين ضغط مماثل على مصر كمرجعية عربية ، والنتيجة أن 

 .دون دفع الثمننتنياهو سيأخذ الجزرة من 
لذلك كله دالالت سياسية بالغة األهمية أولها أن أي تعويل على موقف أمريكي متوازن من الملف 
الفلسطيني هو ضرب من الهذيان ، أما ثانيها فيتمثل في بؤس الموقف العربي ، والمصري على وجه 

 عن المفاوضات ألنها حاجة التحديد ، ثم وهو األهم بؤس الموقف الفلسطيني الذي ال يمكنه االستغناء
األمن مقابل (ماسة بالنسبة إليه لكي يبرر مضيه في برنامج التنسيق األمني والسالم االقتصادي وسلطة 

، وهو البرنامج الذي يذهب في اتجاه تأبيد النزاع دون التوصل إلى حل لقضايا ما يسمى ) المعونات
 .الحل النهائي وفي مقدمتها القدس والالجئين

بة هي كيفية الرد على هذا البؤس المزمن على مختلف الصعد ، وقد كان مفاجئا أن تقوم حماس المصي
ببث إيحاءات بتقدم في مسار المصالحة ، وهو ما يمكن القول إنه جاء نتاج ضغوط كبيرة ، أكان من 

مقيمة في القاهرة التي تمسك بخناق القطاع ، أم من سوريا التي ربما أوحت للحركة وقوى المقاومة ال



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                     ١٩٢٦:         العدد       ٣/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

 في ظل حاجة واشنطن الماسة دمشق بعدم قدرتها على استيعاب نشاطات معارضة قوية للمفاوضات
 .، وضغوطها على دمشق تبعا لذلكإليها

 ، لكن الذنب األكبر يقع على ٢٠٠٣مشهد بالغ السوء من دون شك ، وهو استمرار لما يجري منذ العام 
ادة الفلسطينيين بدعم الخارج ، من دون تبرئة الوضع من اختطفوا حركة فتح ومنظمة التحرير وقي

الرسمي العربي ، ومن دون تبرئة حماس التي تورطت في انتخابات في ظل أوسلو ، األمر الذي جعل 
مواجهتها لما يجري ضعيفة إلى حد كبير ، بخاصة بعد الحسم العسكري الذي أطلق يد السلطة في الضفة 

  .ل بشع لمشاعر الثأر لدى عناصر حركة فتحدون رقيب وال حسيب ، مع استغال
 ٣/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  :كاريكاتير .٤١

  

   
  ٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 


