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  "تجميد االستيطان"عريقات يكشف حجم االستيطان قبل وبعد قرار فرية  .1

م الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات الى السيناتور           قد :  محمد ابو خضير    -القدس  
عقـدت بينهمـا، آخـر      جورج ميتشيل المبعوث األميركي لعملية السالم خالل االجتماعات االخيرة التي           

التقارير التي اعدتها دائرة شؤون المفاوضات والذي يـشمل تفـصيل حـول النـشاطات االسـتيطانية                 
، موعد انتهاء ما يسمى بقرار      )سبتمبر( ايلول   26االسرائيلية المحموم والمكثف في فترة ما قبل وما بعد          

  .االسرائيلي" وقف االستيطان"
ينقسم التقرير المذكور الى جزئين، يتطرق الجزء األول الى النشاط           " :"القدس"ـوقال الدكتور عريقات ل   

المذكورة، " وقف االستيطان " اي خالل فترة     2010االستيطاني االسرائيلي خالل فترة النصف األول للعام        
كما ويشمل التقريـر خارطـة      ". وقف االستيطان "اما الجزء الثاني فيتطرق الى فترة ما بعد انتهاء قرار           

الماضي وصـور لمواقـع قيـد البنـاء فـي           ) سبتمبر( ايلول   26 ترصد النشاط االستيطاني بعد      مفصلة
  .مستوطنات مختلفة

  :واوضح عريقات ان الواقع على االرض يفضح نهج الحكومة اإلسرائيلية مشيراً الى ان
  ":وقف االستيطان" النشاط االستيطاني االسرائيلي خالل فترة –الجزء األول * 

 بانتهاك التزاماتها وفقاً للقـانون الـدولي والبنـد          2010ئيل خالل النصف األول من العام       استمرت اسرا 
  :األول لخارطة الطريق
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وفقا للبيانات االسرائيلية الرسمية، بدأ العمل خالل النصف األول للعـام           : الوحدات االستيطانية الجديدة  • 
دس الشرقية، كما وبدأ البناء في خمـس         وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بالق      108 على بناء    2010

  .مستوطنات اخرى بالضفة الغربية
 603الماضي عن الـشروع ببنـاء       ) اغسطس(اوردت في تقرير نشرته مستهل شهر آب        " السالم اآلن "

خالل النصف األول من العام     ) دون القدس الشرقية  (وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية        
وقف " منزالً متنقالً، يشكل بناءها انتهاكاً لقرار        167 وحدة سكنية دائمة و    295رقم  ، ويشمل هذا ال   2010

 وحدة تم اسـتثناؤها مـن       492 وحدة سكنة من ضمن مجموعة مؤلفة من         141، إضافة الى    "االستيطان
  انتهاكا لقرار  900وقد أكّد وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك مؤخراً حدوث          ". وقف االستيطان "قرار  

  ".وقف االستيطان"
تواصل على قدم وساق إكمال بناء الوحدات السكنية االسـتيطانية          : الوحدات االستيطانية المكتملة البناء   • 

 وحدة فـي النـصف      1135وقد أكتمل بناء    ) بما فيها في القدس الشرقية    (في كافة أنحاء الضفة الغربية      
 وحدة في باقي مناطق الضفة      796لشرقية و  وحدة في القدس ا    339األول من العام الجاري، من ضمنها       

  .الغربية
 3009اعتباراً من نهاية النصف األول من العام، كـان هنالـك نحـو        : الوحدات االستيطانية قيد البناء   • 

 وحدة فـي القـدس      1029وحدات سكنية قيد البناء في كل المستوطنات في الضفة الغربية، من ضمنها             
  .ق الضفة الغربية وحدة في باقي مناط1980الشرقية و

وشدد عريقات في التقرير على انه باإلضافة إلى كون كافة النشاطات االستيطانية غيـر شـرعية وفقـاً                  
للقانون الدولي، تستمر االنتهاكات االسرائيلية بتقويض امكانية التوصل الى اتفاق سلمي مبني على أساس              

  ناخ المالئم الستئناف عملية سياسية حل الدولتين واعاقة الجهود الدولية الرامية الى خلق الم
   ايلول 26خريطة البناء االستسطاني خالل وبعد قرار استئناف االستيطان في 

  .موثوقة وذات مغزى
  ":وقف االستيطان" النشاط االستيطاني االسرائيلي بعد انتهاء فترة –الجزء الثاني * 

يرة النشاط االستيطاني االسرائيلي فـي األيـام        قال التقرير الموثق ان االرقام المذكورة سابقا، اشتدت وت        
  ).سبتمبر( ايلول 26في " وقف االستيطان"المنصرمة والتي تلت موعد انتهاء قرار 

 وحدة سكنية اسـتيطانية حـصلت علـى كافـة           2000وفقاً لحركة السالم اآلن، هنالك ما ال يقل عن          • 
  .الموافقات االسرائيلية الالزمة وهي جاهزة لبدء البناء

وفقاً للتقارير اإلعالمية التي تذكر ارقام المخططات والخرائط والمجالس االستيطانية، سوف تـستأنف             • 
 مستوطنة اسرائيلية منتشرة على اراضي الضفة الغربية، بما فيهـا           30إسرائيل البناء في ما ال يقل عن        

  .قريرالقدس الشرقية، كما هو موضح في الخارطة المشار اليها والمرفقة لهذا الت
  :كما وأورد التقرير بعض األمثلة عن آخر النشاطات االستيطانية في االسبوع المنصرم

بتنظـيم حفـل    " وقف االسيتطان "أحيى مستوطنو الخليل انتهاء فترة      : مستوطنة البلدة القديمة في الخليل    • 
فل المئـات مـن     ، وقد حضر الح   )سبتمبر( ايلول   27لتشييد روضة أطفال جديدة في يوم االثنين الموافق         

  .نشطاء اليمين ومن ضمنهم نائب وزير التربية والتعليم االسرائيلي مئير بوروش
  
شرعت الجرافات في اعمال تجريف األرض في الجزء الجنـوبي مـن المـستوطنة              : مستوطنة أرئيل • 

ر وفقاً لحركة الـسالم اآلن تـم اصـدا        ( وحدة سكنية على األقل      50تحضيراً لبناء حي جديد يتألف من       
  ). وحدة سكنية126تصريح لبناء 

  ).سبتمبر( ايلول 27بدأت أعمال بناء جديدة يوم االثنين الماضي الموافق : مستوطنة غيفعات بنيامين• 
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  .تم الشروع ببناء حضانة جديدة في المستوطنة: مستوطنة كريات نيتافيم• 
  . في المستوطنةبدأت ست عائالت باجراء االستعدادات لبدء البناء: مستوطنة أورانيت• 
  . وحدة سكنية في مدخل المستوطنة34سوف يتم الشروع ببناء : مستوطنة كريات أربع• 
  .جديد في المستوطنة" لحي يهودي"شرع المستوطنون بوضع حجر األساس : مستوطنة هجاي• 
هـاء   وحدة سكنية جديدة في مشروعين مختلفين فور انت        90من المخطط البدء ببناء     : مستوطنة كيدوميم • 

  .األعياد اليهودية
 3/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  للبحث عن حلول في إطار أن االستيطان يجب أن يتوقفسنتواصل مع األمريكان : عباس .2

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان أن المفاوضات المباشرة فـي مـأزق نتيجـة إصـرار                  
لقائه الملك عبد اهللا الثاني في عمان إنـه بعـد أن جـاء              وقال عقب    .على مواصلة االستيطان  " إسرائيل"

ال تريد أن تجدد    " إسرائيل"ميتشل إلى المنطقة، تم الحديث أن       المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج      
ونحن ال نتمكن من االستمرار في المفاوضات، فصار هناك مأزق، وال بد            "مهلة تجميد االستيطان، وتابع     

بالتأكيد نحن لن نقطع العالقة مع األمريكـان،        "وأردف  ".  من خالل التنسيق العربي    أن نتابع هذا المأزق   
وسيستمر التواصل معهم للبحث عن حلول في إطار أن االستيطان يجب أن يتوقف، وأننا نذهب بعد ذلك                 

  ".إلى المفاوضات
ية سعياً للتوصـل    وكان مسؤول في السلطة قال إنها ستواصل اتصاالتها بشكل حثيث مع اإلدارة األمريك            

وأكد المسؤول، الـذي طلـب االحتفـاظ         .إلى حل ألزمة االستيطان يتيح استئناف المفاوضات المباشرة       
باسمه، أن السلطة لم تغلق باب المفاوضات بشكل نهائي وتؤكد استعدادها السـتئنافها شـرط اسـتجابة                 

  .لمطلب تمديد تجميد االستيطان" اإلسرائيلية"الحكومة 
  4/10/2010، رقةالخليج، الشا

  
  جلسة الحوار المقبلة اختبار حقيقي ألجواء المصالحة: هنية .3

وصف رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية قرار اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية               : غزة
القاضي بتعليق المفاوضات بخطوة جيدة، معتبرا أن الجلسة المقبلة من الحوار الفلسطيني تعد االختبـار               

  .لحقيقي ألجواء المصالحةا
ان تحديد موعد الجلسة المقبلة للحـوار وإحـداث         " وقال هنية في تصريح صحافي تلقت الغد نسخة منه          

اختراق ملموس في ملف األمن من شأنه أن يضعنا أمام خطوة التوقيع على الورقة المصرية ويفتح الباب                 
  ".أمام الجدول والبرنامج العملي لتطبيق االتفاق

هنية من أن التباطؤ في تحديد موعد الجلسة وربطه بالحراك الخاص بملف المفاوضات وتداعيات              وحذر  
قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو عدم حدوث اختراق في ملف األمن بما يؤسس لـشراكة أمنيـة                  

أن قرار اللجنة   "وأوضح  . حقيقية، االمر الذي من شأنه أن يفتح الباب للتفسير السلبي الذي ال نرغب فيه             
التنفيذية بتعليق المفاوضات خطوة جيدة، ولكن يجب أن تتبعها خطوات تؤكد أن هذا القرار ليس تكتيكًـا                 
بقدر ما أنه يعبر عن رغبة صادقة في تقييم المسار السياسي ويعزز العمل وفق برنامج وطنـي موحـد                   

ات األمنية بحق أبناء شعبنا في الـضفة        ، داعيا إلى وقف اإلجراء    "على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية    
  .المحتلة وإطالق سراح المعتقلين السياسيين

، معتبرا أن السير فـي خـط   "إن موقفنا من المفاوضات واضح برفض االرتهان لإلرادة األميركية   "وقال  
  حرصه وشدد هنية على    . المصالحة يتمشى مع القناعة الراسخة والقرار المتخذ في كل المستويات القيادية          
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على إنجاح هذه التحركات وفق الجهود التي بذلت طيلة المرحلة الماضية داخل الساحة الفلـسطينية فـي                 
  . إطار الرعاية العربية والوساطة المصرية

  4/10/2010، الغد، عّمان
  

   في بيت لحم فلسطينيون يستقبلون أشكنازيأمنيونقادة  .4
 بيت لحم، اليوم االحد، برئيس أركان الجيش االسرائيلي         التقى قادة أمنيون فلسطينيون في    :  معا -بيت لحم 

غابي اشكنازي، الذي وصل إلى المحافظة على رأس وفد امني رفيع يضم عددا مـن ضـباط رئاسـة                   
  .االركان االسرائيلية، وسط اجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة األمن الفلسطينية

إن قائد الجيش االسرائيلي زار كنيـسة المهـد         " معا"وقال الوزير عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم لـ          
وتجول في محيطها لقرابة ساعة من الوقت، حيث التقى بقائد المنطقة العميد سليمان عمران، ومـسؤول                

  .، وقائد شرطة المحافظة العقيد خالد التميمي"أبو حرب"االرتباط العسكري العقيد 
طلب من الجانب االسرائيلي، بحث بعض المواضيع التي        وأكد حمايل أنه تم خالل الزيارة التي، جاءت ب        

لها عالقة بحياة المواطنين اليومية، كالحواجز العسكرية التي تعيق تنقل المـواطنين، وموسـم قـصف                
الزيتون واإلجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الجيش االسرائيلي لتمكين المـزارعين مـن الوصـول                

  .لواقع السياحي في يبت لحمألراضيهم، إضافة إلى بحث تطوير ا
ورأى حمايل أن هذه الزيارة لمسؤولين أمنيين كبار في الجيش االسرائيلي، ال تمثل تناقضا مع الموقـف                 

" خاصة"السياسي الرافض لالستمرار في المفاوضات مع اسرائيل في ظل االستيطان، معتبراً أنها زيارة              
  .أي شأن سياسيهدفت لمتابعة حياة المواطنين دون أن تتطرق إلى 

  3/10/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   "سرائيلإ"ـميركا منحازة لأالمفاوضات عبثية و: يوسفحمد أ .5
وصف أحمد يوسف، وكيل الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع           :  أحمد حرب  -غزة  

ـ     غزة، المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منذ اتفاق م          ، "العبثيـة "دريد إلى اآلن ، بـ
  ".خاطئة ومطعونا في مصداقيتها ونزاهتها"معتبرا المرجعيات التي انطلقت على أساسها 

ما "أن يتمخّض عن عملية التسوية التي ترعاها اإلدارة األمريكية          " الدستور"واستبعد يوسف في مقابلة مع      
  ". يعول عليه الشعب الفلسطيني لتحقيق الدولة المستقلة

كل الصراعات تنتهي بالجلوس على طاولة المفاوضات ، سـواء أكنـت صـاحب              "لكن يوسف أقر بأن     
  )". الرئيس محمود عباس(، أم مشروع تسوية ) حركة حماس(مشروع مقاوم 

ـ      إلسرائيل في المفاوضات ، نازعا عنهـا       " المحاباة واالنحياز "واتّهم يوسف الواليات المتحدة األمريكية ب
المفاوض الفلسطيني نفسه يعرف ذلك ، ويعي أن هذه المفاوضات لن تحقـق             "، معتقدا أن    "يةالحياد"صفة  

ألنها مستفيدة  : "كما اتّهم الدول العربية بأنها تريد هذه المفاوضات       ". شيئا من طموحات الشعب الفلسطيني    
  ". بشكْل أو بآخر

خاطئة للعالم أنها تعمل من أجـل  إعطاء إشارة "وأشار إلى أن إسرائيل ترغب من وراء هذه المفاوضات        
  ". السالم، وبالتالي ال تتيح ألي طرف دولي الدخول على خط المفاوضات

كان على عباس، من باب أولى، أن يركز جهده على تحقيق المصالحة الفلسطينية ، ليعزز               : "وقال يوسف 
، " نية منقسمة على نفسها   موقفه باإلجماع الوطني الفلسطيني ، بدل الذهاب إلى واشنطن والساحة الفلسطي          

الذي يتذرع دائما   "داعيا عباس إلى االستفادة من أسلوب نظيره رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو             
كان عليه  "، لذلك   " بأنه ال يستطيع فعل شيء ألن االئتالف سيتفكك ، أو لعدم وجود إجماع داخل الكنيست              

  ". في ظل االنقسام ، وعدم تحقق المصالحةأن يقول إنه ال يستطيع العودة للمفاوضات 
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تجلب لنا المشاكل مـع المجتمـع الـدولي، ويـستغلها اإلعـالم             "وقال يوسف إن العمليات االستشهادية      
وهذه مـسألة تجاوزناهـا     ... اإلسرائيلي في تشويه صورتنا ، واتهامنا باإلرهاب والتحريض على العنف         

  ".شهادية ، حيث توقفت العمليات االست2004منذ عام 
وضعت مجموعة مـن  "وفيما يتعلق بتراجع العمل العسكري المقاوم في قطاع غزة ، أوضح أن الحكومة             

األولويات بعد العدوان اإلسرائيلي األخير ، على رأسها إعادة إعمار القطاع ، وتشجيع المستثمرين على               
جواً من التهدئة   " أن األوضاع تشهد     ، معتبرا " القيام بمشاريع ننجح من خاللها في إيواء من دمرت بيوتهم         

ألن على عاتقها هي األخـرى إعـادة بنـاء نفـسها ، ودراسـة المخططـات                 : ، وليس منعا للمقاومة   
  ". واالستراتيجيات في حال تجدد العدوان

  4/10/2010، الدستور، عّمان
  

   لم يكن واضحا سلطة تعليق المفاوضات المباشرةقرار ال: البرغوثيمصطفى  .6
ان 'قال الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام للمبادرة الوطنية الفلـسطينية   :القدس العربي'ـ  رام اهللا
 لم يكن واضحا حيث لم ينشر بكلمات واضحة تحدد ان كـان هنـاك انتهـاء                 ]السلطة الفلسطينية  [القرار

طـوة ايجابيـة    ولكن نحن لنفترض حسن النية ونقول ان هذه خ        '، مضيفا   'للمفاوضات المباشرة او غيرها   
، مطالبا بالبحث عن نهج فلسطيني      'اكدت صحة موقفنا السابق بعدم تجاوز المفاوضات في ظل االستيطان         

  .بديل لنهج اتفاق اوسلو كامل على حد قوله
  4/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مسؤولية احباط الجهود االميركية"سرائيلإ" ليحّمالمالكي  .7

 حمل وزير الشؤون الخارجية الـدكتور ريـاض المـالكي،           -نتصر حمدان    م – الحياة الجديدة    –البيرة  
الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية إحباط الجهود السياسية لإلدارة األميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي            

، مجددا التمسك بالموقف الفلسطيني الذي يؤكـد ان اسـتئناف            حول استئناف المفاوضات المباشرة    بأسره
  .وضات يتطلب وقف كافة األنشطة االستيطانية دون استثناءاتالمفا

  4/10/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
      

   وتطالب بوقفها نهائياالمفاوضاتالفصائل والقوى الفلسطينية ترحب بقرار تعليق  .8
الفصائل أن  كفاح زبون رام اهللا نقال عن مراسلها من 4/10/2010الشرق األوسط، لندن، نشرت 

قوى الفلسطينية مجتمعة، بما في ذلك حركة حماس، رحبت بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وال
  .وحركة فتح تعليق المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي لحين وقفه لالستيطان بشكل كامل

ه القى قرار وقف المفاوضات ارتياحا عاما لدى الفلسطينيين، ووصفت الفصائل الفلسطينية القرار بأنو
وعقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الرافضة الستئناف للمفاوضات، أمس، . خطوة في االتجاه الصحيح

اجتماعا أكدت فيه دعمها لموقف القيادة الفلسطينية الرافض الستئناف المفاوضات في ظل استمرار 
ر على موقفها، وعدم ودعت اللجنة القيادة الفلسطينية إلى اإلصرا. االستيطان في الضفة الغربية والقدس

  .التراجع عنه تحت أي ضغوط قد تمارس عليها
ووصف ممدوح العكر، ممثل الشخصيات المستقلة باللجنة، موقف تعليق التفاوض بأنه يعبر عن صمود 
القيادة الفلسطينية أمام كل محاوالت الحكومة اإلسرائيلية التملص من شروط استئناف المفاوضات ووقف 

  .االستيطان
ته، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هشام أبو غوش، بالقرار، ومن جه

. داعيا إلى تطويره باتجاه ربط أي مفاوضات بوقف االستيطان نهائيا ووجود مرجعيات وسقف زمني لها
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ن تعتبره ورحب األمين العام للمبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أيضا بالقرار، مطالبا القيادة بأ
نحن اآلن لسنا في مرحلة لحل الصراع، وإنما في مرحلة «وأضاف . قرارا استراتيجيا وليس تكتيكيا

تحرير يجب أن تستند إلى المقاومة واستعادة الوحدة وتشكيل قيادة موحدة ودعم صمود الشعب الفلسطيني 
  .»لمواجهة كل ذلك

ن الموقف ال يكفي، وإنه يجب التحرك على أما بسام الصالحي، األمين العام لحزب الشعب، فقال إ
مستوى األمم المتحدة إلجبار إسرائيل على وقف االستيطان وترسيخ عدم قانونية االستيطان بالقانون 

وشدد الصالحي على ضرورة قطع المساعي أمام أي محاوالت لعقد مساومات مبنية على وقف . الدولي
ة الضمانات األميركية، وذلك بدعم الحوار والمصالحة جزئي لالستيطان لشهر أو شهرين بناء على رزم

إلسناد حالة الصمود ورفع المعاناة عن شرائح الشعب الفلسطيني المتضررة من االنقسام في كل من 
  .الضفة والقطاع

ومن جهته، قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح، إن المشكلة األساسية هي االحتالل 
  .رز االستيطان، وإسرائيل اآلن غير جاهزة ألي مفاوضات ويجب وقفهاالذي أف

في حركة حماس  أن القيادي ، نقال عن وكاالت4/10/2010العرب، الدوحة، في السياق نفسه ذكرت 
قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف المفاوضات في ظل اعتبر صالح البردويل 

ة تجاه المصالحة إذا ما تم تحقيقها، داعيا حركة فتح لوقف المفاوضات كعربون مواصلة االستيطان خطو
نتمنى أن تتخذ حركة فتح قراراً بوقف «وقال البردويل في تصريح صحافي . للتوجه نحو المصالحة

المفاوضات وأن تحمى قراراها، وتلتفت للوضع الفلسطيني الداخلي وتساهم في رفع الحصار عن قطاع 
  .»يسهغزة ال تكر

وطالب القيادي في حماس لجنة المتابعة العربية التي من المقرر أن تجتمع في الثامن من الشهر الجاري 
برفع الغطاء عن المفاوضات، ووضع حد للتدخالت السلبية في القضية الفلسطيني في المقابل حث وزير 

وعدم السماح » بالمسؤولية «الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك السلطة الفلسطينية على إظهار ما أسماها
  .بوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

أن على الجميع التصرف بالتروي والعزم للتغلب على "وجاء في بيان صدر عن مكتبه ليل أمس األول 
، معربا عن يقينه بإمكانية التوصل إلى تفاهمات خالل األسبوع "جميع العقبات ومواصلة المفاوضات

  . تحاور حثيث بين إسرائيل والواليات المتحدة والفلسطينيين والقادة العربالمقبل إذا ما جرى
  

  لقاء فتح وحماس المقبل يحسم التوقيع على المصالحة: أبو مرزوق .9
أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح :  ردينة فارس- غزة

حركة فتح في دمشق سيحسم التوجه إلى القاهرة للتوقيع صحافي مماثل أن اللقاء المقبل بين وفد حركته و
وأضاف أن حركته راضية على ما تم التوافق عليه بحضور عزام . على الورقة المصرية للمصالحة

وأوضح أن . "االنتخابات، الحكومة، منظمة التحرير الفلسطينية"األحمد بشأن النقاط الخالفية الثالث 
 في ملف المصالحة، وتمنى أن يتم حل النقطة الخالفية األخيرة حركة حماس تسعى لعدم وجود خاسر

وهي الملف األمني، من خالل اجتماع لرؤساء الوفدين قريبا، إلنهاء الملف بشكل نهائي والتوجه إلى 
  ."القاهرة مباشرة للتوقيع على الورقة المصرية

  4/10/2010عكاظ، جدة، 
  

   حل إلى العليا هو الذي يحتاج األمنيةة وتشكيل اللجن..  محلولاألمنيالملف : الزهار .10
محمود .د أن  وليد عوض،رام اهللانقال عن مراسلها من  4/10/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

 بأن قبول حركة فتح األحد "القدس العربي" لـ أكدالزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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ورقة المصرية في هذه المرحلة جاء بضوء اخضر بالتفاهمات السابقة المتعلقة بالقضايا الخالفية في ال
 االنقسام المتواصل ما بين قطاع غزة وإنهاء المصالحة الفلسطينية إتمام على أمريكية او موافقة أمريكي

  .2007والضفة الغربية منذ منتصف عام 
 اللجنة  القيادة الفلسطينية التي اجتمعت السبت وضم اجتماعهاأظهرتهوبشأن االهتمام الواضح الذي 

التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح بالتوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية بالتزامن مع قرارها وقف 
اسمح لي ان أصحح ''القدس العربي'التفاوض المباشر مع اسرائيل لحين وقف االستيطان قال الزهار لـ

دة والجزء االخر وهو االغلبية في الجانب في البداية بان هذه ليست القيادة الفلسطينية، هذه جزء من القيا
اما ان تكون في قيادة فتح رغبة في التوصل .  عند حماس والفصائل االخرى، وهذه النقطة االولىاآلخر

، في اشارة 'التفاق مصالحة اعتقد بان ذلك جاء بعد وصول كل يسمى بمسيرة السالم الى ما وصلت اليه
  . التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مع اسرائيلالى فشل المفاوضات والعملية السلمية

ليس امام فتح اال ان تعود 'وحول االنعطاف المفاجئ الذي حدث على ملف المصالحة مؤخرا قال الزهار 
للشارع الفلسطيني، وهذه قضية كان من المفروض ان يكون االهتمام بها من السابق وان ال يعتمد على 

ت، ولكن نحن نرحب بهذا الموقف ونرى بأن فيه مصلحة استراتيجية وليست مصلحة نتائج المفاوضا
 تكتيكيا لتحسين شروط التفاوض في الحقيقة لن - ملف المصالحة -تكتيكية ومن يحاول ان يستخدمه 

  .'ينجح
 عن اكثر من مسؤول فلسطيني وخاصة من قبل قادة فتح خالل االيام درةوحول التصريحات الصا

نحن ال نريد ان ' 'القدس العربي'بان باب المصالحة بات مفتوحا على مصراعيه قال الزهار لـالماضية 
يتفاءل الناس كثيرا او ان يتشائموا كثيرا ، هناك بعض المواضيع المعلقة تم التفاهم حولها ، وبالمناسبة 

م نذهب لتطبيقها وهذا هذه تفاهمات قديمة ولكن فتح كانت ترفضها ، واآلن قبلتها كي ننهي هذه القضية ث
  .'هو التحدي القادم

واشار الزهار الى ان تنفيذ التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية حول القضايا التي منعت حماس من التوقيع 
  .على ورقة المصالحة المصرية هي التحدي القادم عند تنفيذ اتفاق المصالحة

أن جميع القضايا الخالفية ما بين فتح وحماس وعند سؤال الزهار حول ما يشاع في الساحة الفلسطينية ب
تم التفاهم بشأنها خالل االجتماع الذي عقد مؤخرا بين وفد فتح برئاسة عزام االحمد ووفد حماس برئاسة 

ال، ال، الملف  ':خالد مشعل في دمشق وان الملف االمني هو الوحيد الذي ما زال عالقا قال الزهار 
جنة االمنية العليا هو الذي يحتاج الى حل وتشكيل، ولكن الملف االمني تم االمني محلول، ولكن تشكيل الل
  .'االتفاق عليه في صفحات طويلة

انا أوافق 'هل تعتقد بان هناك ضوءا امريكيا اخضر للمصالحة الفلسطينية؟ قال الزهار ردا على سؤال و
ة الدول العربية السيد عمرو موسى على هذا الموضوع، الننا قبل ذلك اتفقنا يوم جاء االمين العام لجامع

االن اذا وافقت فتح .  ولكن التدخل االمريكي هو الذي حال دون تنفيذ االتفاق- الى قطاع غزة-الى هنا
  .'اعتقد بان هناك ضوءا اخضر وان هناك موافقة من امريكا

ما ذكرته ى من رام اهللا أن الزهار نف 4/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، في سياق آخر ذكرت 
وسائل اعالم اسرائيلية من ان تقدما نوعيا قد حصل مؤخرا في المباحثات السرية في قضية الجندي 

وقال الزهار لمراسل صوت اسرائيل باللغة العبرية ان الوسيط األلماني . االسرائيلي األسير غلعاد شاليط
  . اي اتصال مع حركة حماساألخيرةلم يجر في اآلونة 

  
   القاهرةأو بيروت أودمشق ب مع حماس سيعلن خالل يومين وسيعقد األمنجتماع لجنة ا: األحمد .11

امس انه ' القدس العربي' عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ األحمدقال عزام  :اشرف الهور -غزة 
سيعلن عن موعد عقد جلسة ثانية مع حركة حماس خالل اليومين القادمين لبحث الملف االمني الذي ال 
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زال عالقا، بهدف حله والذهاب الى توقيع اتفاق المصالحة، لكنه رفض الحديث عن التفاصيل التي ي
  .سيبحثها اللقاء

ان اللقاء الذي سيبحث بتعمق الملف االمني احد الملفات العالقة مع ' القدس العربي'وقال االحمد لـ 
فرج مدير المخابرات الفلسطينية، حماس سيعقد اما في دمشق او بيروت او القاهرة، بين اللواء ماجد 

واوضح ان اتصاالت ستجرى خالل اليومين  .وعماد العملي عضو المكتب السياسي لحركة حماس
  .القادمين لالعالن عن موعد اللقاء والترتيبات والنقاط التي ستبحث عند جلوس مسؤولي الحركتين

سؤولي الحركتين، وقال انه جرى ورفض االحمد بشدة الحديث عن الملفات التي سيتطرق لها لقاء م
واشار . التوافق خالل لقائه في دمشق قبل ايام على عدم الحديث في تفاصيل االمور الى وسائل االعالم

االحمد الى ان الملف االمني هو احد الملفات العالقة التي تعيق المصالحة مع حركة حماس، منبها الى 
  .واالنتخابات خالل لقائه مع مشعلانهاء ملفين سابقين هما ملف منظمة التحرير 

وذكر االحمد ان لقاء دمشق بينه وبين مشعل لم يتطرق الى بحث الملف االمني بسبب عدم حضور 
جرى اتفاق على ان يتم ارجاء هذا الملف لجلسة 'وقال  .اشخاص مختصين من كال الحركتين اللقاء

  .'اخرى يحضرها المختصون لبحث نقاط الخالف المتعلقة باالمن
وعبر االحمد عن امله بأن يتم خالل اللقاء القادم انهاء اخر نقطة خالف، ليصار بعدها الى انهاء 

  .االنقسام، وقال ان حركة فتح جادة في التوصل الى اتفاق مصالحة
واكد االحمد بأنه عند التوقيع على ورقة المصالحة سيوقع على ورقة المصالحة المصرية، الفتا الى ان 

يشار الى ان . ه مع حماس عبارة عن تفاهمات فلسطينية داخلية تفسر ما ورد في هذه الورقةما يدور بحث
لقاء جمع كال من االحمد بخالد مشعل وكبار مساعديه في العاصمة السورية دمشق الخميس قبل 
الماضي، بعد ترتيبات اجراها مسؤولون مصريون يشرفون على رعاية المصالحة، وذلك عقب لقاء في 

  .دية في رمضان الماضي بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ومشعلالسعو
  4/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
  دمشق يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع في الضفةبلحوار ل  فتحذهاب :المصريمشير  .12

بين " التناقض"أعرب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري عن أسفه لما أسماه بـ : غزة
" حماس"لشعارات المصالحة في وسائل اإلعالم، بينما أجهزتها األمنية على األرض تعتقل قادة " فتح"رفع 

في الضفة وتالحق المقاومة وسالحها، وتنسق أمنياً مع االحتالل اإلسرائيلي، والتغطية على ذلك بالتمييز 
  .بين قيادات الداخل والخارج لدى حماس

خيار إستراتيجي " حماس"أن خيار المصالحة لدى " قدس برس"اصة لـ وأكد المصري في تصريحات خ
: ، وقال"حماس"إلى الكف عن محاوالت التمييز بين الداخل والخارج لدى " فتح"ال رجعة عنه، ودعا 

الداخل والخارج، وهو الوتر " حماس"إلى اللعب على الوتر المشبوه للتمييز بين " فتح"بالتأكيد عندما تعود "
موحدة الموقف، " حماس"تعرف أكثر من غيرها أن " فتح" صهيونيا، فهذا يجافي الحقيقة، فـ المصنوع

تريد إسقاط واقعها االنقسامي بشأن المصالحة على " فتح"وأن حصنها متين، لكن من الواضح أن 
، ذلك أن ذهابها إلى الحوار في دمشق يتناقض مع ما يجري على أرض الواقع في الضفة من "حماس"

ومالحقة لعناصرها واعتقالهم ومالحقة المقاومة، ومصادرة سالحها واستمرارها في " حماس"ثاث لـ اجت
التنسيق األمني مع االحتالل، فضال عن تغريدها خارج السرب الوطني بإصرارها على التمسك 

  ".بالمفاوضات المباشرة مع االحتالل رغم رفض الجميع لها
وتسعى لترجمته على األرض " حماس"والمصالحة شعار رفعته دعاة وحدة، " حماس"نحن في : "وأضاف

هذه المرة صادقة في " فتح"من خالل تقديم المرونة الكافية إلحداث التقارب، ونتمنى أن تكون نوايا 
والمصالحة . الوصول إلى المصالحة وليست فقط لتبييض وجهها أمام انسداد آفاق المفاوضات في وجهها
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يجي ال رجعة عنه، لكننا لن نقبل أن تكون هذه المصالحة بمثابة غطاء خيار إسترات" حماس"عند 
  ".وتمارس ضده على األرض" فتح"للمفاوضات وشعارا تردده 

المطلوب أن تتوفر اإلرادة الحسنة : "ودعا المصري قادة فتح إلى إخالص النية واإلرادة للمصالحة، وقال
 أن تصريحات بعض قادتها يوحي بأنها مازالت تعيش إلنجاح المصالحة، ذلك" فتح"والنية الصادقة لدى 

بـ " حماس"بالعقلية القديمة، بما في ذلك تصريحات زعيمها محمود عباس، الذي أصر على وصفه لـ 
لتكريس حصار غزة وشرعنة رفض المجتمع الدولي لنتائج االنتخابات الفلسطينية، وتحريضاً " االنقالبية"

  ."الستهدافها" حماس"مباشرا على 
  3/10/2010قدس برس، 

  
  حماس تصر على مصالحة تحفظ الثوابت والحقوق: رضوانإسماعيل  .13

رجح القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان أن يكون إتمام المصالحة الفلسطينية : غزة
، لكنه أكد في الوقت ذاته أن حركته تصر على أن يتم الوفاق الفلسطيني على "أقرب من أي وقت مضي"
حماس  إلى إصرار" قدس برس"ونبه رضوان في تصريح خاص لـ .عدة التمسك بالحقوق والثوابتقا

نأمل أن ننجح في االتفاق على باقي الملفات مع األخوة في "على إنهاء انقسام الشعب الفلسطيني، قائالً 
  ".خالل اللقاء المقبل" فتح"حركة 
يد، لكنها تريد مصالحة قائمة على قاعدة حماس مستعدة للمصالحة منذ زمن بع"إن حركة : "وأضاف

التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية، وتحفظ تضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وتعيد الكرامة والعزة لكل 
  ".الفلسطينيين

ورفض رضوان التطرق إلى الملف األمني، إال أنه أعرب عن أمله في أن تنجح الجهود المبذولة في 
 بناء المؤسسة األمنية على أسس وطنية، وتحرم االعتقال السياسي، وتتكفل بإنهاء إيجاد صيغة تكفل إعادة

  .اختطاف أنصار حماس في الضفة
  3/10/2010قدس برس، 

  
  اجتماع القيادة الفلسطينية توصل إلى وقف المفاوضات في ظل االستيطان": رجبهة التحري" .14

لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة اكد واصل أبو يوسف األمين العام :  وليد عوض-رام اهللا 
التنفيذية للمنظمة االحد بان اجتماع القيادة الفلسطينية السبت في رام اهللا توصل إلى قرار وقف 
المفاوضات في ظل اإلستيطان، وهذا الموقف سيبلغه عباس للعرب في قمة سرت وإجتماع لجنة المتابعة 

ورأى ابو يوسف أن المطلوب من الجميع  .ين اول الجاريالعربية المنوي إنعقاده في الثامن من تشر
المشاركة في بلورة قرار سياسي مسؤول يساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني الرافض للمفاوضات دون 

  .وقف االستيطان، وقطع الطريق على نتنياهو في مواصلة سياساته ونهج حكومته
 باراك اوباما للرئيس عباس قال ابو يوسف إن وفيما يتعلق بالضمانات التي سلمها الرئيس االمريكي

اجتماع القيادة الفلسطينية لم يبحث بتاتا في هذا الموضوع، مؤكدا أنه ال مساومة في مطلب وقف 
االستيطان، وان تبني القيادة موقفا نهائيا برفض المفاوضات يعد مكسبا سياسيا ووطنيا لجميع 

ورأى ابو يوسف ان جولة ميتشل لعدد من  .لخيارات القادمةالفلسطينيين، والمطلوب اآلن دراسة عميقة ل
الدول العربية هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بعدم التفاوض مع اسرائيل دون 
وقف االستيطان، وطالب الراعي األمريكي ان يضغط على حكومة االحتالل وليس على الجانب 

رض التي يفاوض من اجل استعادتها، فليس من المقبول فلسطينيا وعربيا الفلسطيني الذي يكاد يخسر األ
أن يطلب من الجانب الفلسطيني أن يستمر في هذه المفاوضات بينما تقتطع األراضي الفلسطينية لبناء 

  .المستوطنات االسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1927:         العدد       4/10/2010اإلثنين  :التاريخ

تثنائية التي من المتوقع انعقادها في ليبيا يوم الجمعة القادم، ودعا لجنة المتابعة العربية وقمة سرت االس
، والذهاب الى مجلس 'ال مفاوضات دون الوقف الكامل لالستيطان'الى دعم الموقف الفلسطيني القائل 

األمن واألمم المتحدة بمشروع قرار فرض العقوبات على إسرائيل إلى ان تلتزم بقرارات الشرعية 
  .عملية السياسيةالدولية كمرجعية لل

  4/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

   مقاومينثالثةالمؤبد على ا بالسجن أحكامتصدر " المحكمة المركزية اإلسرائيلية" .15
 شبان 3 أصدرت ما تسمى المحكمة المركزية اإلسرائيلية، أمس، حكماً بالسجن المؤبد على :رام اهللا

  .2009أيار /في مايو” إسرائيلي“فلسطينيين بعد إدانتهم بقتل سائق سيارة أجرة 
 22وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على محمد عودة 

” اإلسرائيلي“ عاما، بعد اعترافهم بقتل 31 عاما وكذلك على أحمد ابو حنايني 22عاما ومحمد خالدي 
م، وذلك انتقاما إلقدام جيش االحتالل على  عاما قبل ما يقارب العام ونصف العا56جورجي ربينوفيتش 

  .2007قتل الناشط في تنظيم الجهاد اإلسالمي محمد أبو جيحان عام 
  4/10/2010الخليج، الشارقة، 

  
   االستخباري اإلسرائيليتعيد حساباتها في ظل االختراق في غزة فصائل المقاومة ": سماوكالة " .16

ئل المقاومة الفلسطينية بدات تعيد حساباتها الداخلية في  مصدر امني فلسطيني ان عدد من فصاأكد :غزة
ظل تحقيق اجهزة االمن االسرائيلية اختراقات في عدد من هذه الفصائل والذي شكل مفاجأة غير عادية 

ان اجهزة االمن " سما"وقال المصدر في تصريحات خاصة لوكالة  .للعديد من العاملين في هذا المجال
جهد استخباري كبير هذه االيام للوقوف على طبيعة وحجم االختراق االسرائيلي في تلك الفصائل تقوم ب

والتعامل معه بحزم وذكاء في ظل الكشف عن مالبسات عمليات القتل واالغتياالات التي كشفت عنها 
  .اجهزة امن حركة حماس وحكوماتها

ة وتحريا غير مسبوق واوضح المصدر ان االجهزة االمنية لبعض الفصائل تشن حملة تحقيقات واسع
مشيرا الى ان تقدما كبيرا يحدثفي كثير من االمور الخاصة بوقف التغلل االسرائيلي الخطير والذي كاد 

ان اجهزة االمن التابعة لبعض "واضاف  .ان يودي بحياة كبار قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
ة غزة الن االخيرة لديها امكانيات اكبر في فصائل المقاومة تتعاون بصورة وثيقة مع اجهزة امن حكوم

  " .هذا االطار
  4/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
  أحد قادتها" تعذيب" مخابرات السلطة بـتتهم" الجهاد" .17

" تعذيب"اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، بـ: جنين
وقالت الحركة، في بيان مكتوب وصل  .ا، والمضرب عن الطعام منذ أربعة أيامأحد قادتها المعتقلين لديه

إن جهاز المخابرات الفلسطيني اعتقل قبل أيام القيادي الشيخ خضر عدنان من : "نسخة منه" قدس برس"
يتعرض ألساليب تعذيب شديدة "وأضافت، نقالً عن عائلة عدنان، أنه  ".متجره في بلدة قباطيا قضاء جنين

  .، ع"ي الثالثة أيام األولى العتقاله، حيث تسارع وتسابق عناصر المخابرات لتعذيب الشيخ عدنانف
  3/10/2010قدس برس، 
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  نتنياهو يجري مفاوضات سرية مع اإلدارة األميركية ويطالبها بزيادة التعهدات األمنية : "يديعوت" .18
س الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيوافق اليوم عن مصادر في محيط رئي" يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة 

على استئناف التجميد لشهرين اذا ما كانت رزمة االمتيازات التي ستمنحها الواليات المتحدة السرائيل 
  . بالمقابل مقبولة على وزراء السباعية والمجلس الوزاري

تئناف التجميد، ولكنه وحسب المقربين، فان نتنياهو يدير اتصاالت سرية مع االدارة االمريكية على اس
رزمة امتيازات ذات مغزى السرائيل؛ تعهد امريكي بعدم مطالبة اسرائيل بتمديد : طرح ثالثة شروط

التجميد اكثر من ستين يوما واستعداد وزراء السباعية والمجلس الوزاري لقبول التفاهمات المتحققة مع 
  .االدارة

ذا مغزى، رزمة امتيازات ال يمكن للمرء ان يرفضها اذا عرض االمريكيون عرضا "وقدر المقربون إنه 
بيبي يعرف اذا كان جلب انجازا ذا مغزى . فسيكون بوسع نتنياهو ان يجتاز عائق المجلس الوزاري

  ". فحتى بيغن، بوغي وليبرمان لن يعارضوا–السرائيل 
اهو مهمة صعبة على وقالت الصحيفة إنها أجرت فحصاً السبت في اوساط الوزراء بين أن بانتظار نتني

 وزيرا بينهم وزراء اسرائيل بيتنا، شاس، البيت اليهودي 15إذ يعارض تمديد التجميد . نحو خاص
ثمانية وزراء فقط يعتبرون مؤيدين للتجميد، بينهم نتنياهو نفسه ورفاقه في ، وخمسة وزراء من الليكود 

سبعة الوزراء المتبقين يعتبرون . ايضاكتلة الليكود دان مريدور وميخائيل ايتان وكذلك خمسة وزراء 
  .قابلين لالقناع

وأشارت الى أن وزراء حزب العمل يشجعون نتنياهو على تمديد التجميد، وأنه في محادثات مغلقة 
  . فال حق للعمل في التواجد في الحكومة–يوضح الوزراء بانه اذا ما انهارت العملية السياسية 

إلتصاالت مع اإلدارة األميركية تجري في قناة سرية وكتيمة تضم وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يجري ا
وحظر نتنياهو على الوزراء التحدث . نتنياهو، مبعوثه المحامي اسحق مولكو ووزير األمن ايهود باراك

وقد اثار الكتمان غضب الوزير اسحق هيرتسوغ الذي طلب من نتنياهو اطالع المجلس . في الموضوع
  .ت مع الواليات المتحدةالوزاري على االتصاال

بان تصل قضية اإلستيطان الى البحث في المجلس الوزاري " معاريف"في السياق ذاته، قدرت صحيفة 
او في الحكومة االسبوع الجاري أي قبل انعقاد الجامعة العربية يوم الجمعة المقبل والتي يفترض أن 

  .تحسم مصير المحادثات
هو سيطلب من الوزراء المصادقة على تمديد التجميد لشهرين، ولكنه وحسب الصيغة المتبلورة، فان نتنيا

لن ينطبق اال على خطة البناء الجديدة وليس على المنازل التي بدأ بناؤها هذا االسبوع او سيبدأ في االيام 
  .القريبة المقبلة

كبار، بعضهم وأشارت الصحيفة إلى أنفي االيام االخيرة اشتدت الضغوط على نتنياهو من جانب وزراء 
وذلك على . من وزراء السباعية، الجراء بحث معمق في وضع المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين

خلفية االقتراح عرض الرئيس االمريكي باراك اوباما على نتنياهو الستئناف تجميد االستيطان لفترة 
  .شهرين مقابل سلسلة من الضمانات السياسية واالمنية

  4/10/2010، 48موقع عرب
  

   على رفض االقتراح األمريكي بتمديد تجميد االستيطان يؤكدليبرمان  .19
، يوم أمس األحد، قال وزير الخارجية "يسرائيل بيتينو"في حديثه مع أعضاء كتلته في الكنيست في 

أفيغدور ليبرمان إنه يجب رفض اقتراح الرئيس األمريكي باراك أوباما بتجميد البناء في المستوطنات 
  .هرينلمدة ش
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وادعى ليبرمان في جلسة مغلقة مع كتلته أن واشنطن تعمل على فرض حل على إسرائيل يستند إلى 
  %.4-3 مع تبادل مناطق بنسبة 1967خطوط الرابع من حزيران 

وقال ليبرمان إنه خالل الشهرين من التجميد المخطط فسوف يتم استكمال اإلجراءات لعرض هذا الحل 
  .بالقوة على إسرائيل

عم أن الهدف من تجميد البناء لمدة شهرين هو الستكمال المخطط من قبل الواليات المتحدة والمجتمع وز
أال تخرج من " يسرائيل بيتينو"وبناء عليه أضاف أنه على . الدولي والدول العربية والسلطة الفلسطينية

  .االئتالف الحكومي
، بنيامين نتانياهو لن تؤدي إلى نتيجة، ألن كما أضاف أن كافة الضغوط على رئيس الحكومة اإلسرائيلية

حزبه لن يستقيل من االئتالف، وأنه سيعمل على تقوية المعسكر الذي يبدو غالبية في الحكومة لمن 
  .يعارض تجديد التجميد

 وزراء من الليكود يعارضون اقتراح الرئيس األمريكي، كما هاجم ليبرمان الرئيس 6-5وبحسبه فإن 
 بيرس، وادعى أنه تعهد لنتانياهو بضمان تأييد الراف عوفاديا يوسيف لتمديد تجميد اإلسرائيلي شمعون

  .االستيطان
  4/10/2010، 48موقع عرب

  
  نتنياهو يستطيع صنع القرارات الكفيلة بمواصلة المفاوضات: ليفني .20

رئيس حزب أن : القدس زكي أبو الحالوةعن مراسلها من ، 4/10/2010، الراي، الكويتذكرت 
نتنياهو يستطيع صنع القرارات الكفيلة بمواصلة «المعارض، تسيبي ليفني قالت أن » يماكاد«

  .»المفاوضات
سيؤيد أي قرار يدفع المحادثات مع الفلسطينيين «وأشارت ليفني في تصريحات صحافية، الى أن حزبها 

  .»الى األمام ويعزز المصالح األمنية االسرائيلية
ليفني، رأت في تصريحات صحفية نشرتها وسائل اإلعالم ن أ، 3/10/2010 قدس برس، وأضافت

ستترتب عليه نتائج خطيرة "العبرية ، أن انهيار المفاوضات المباشرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية 
  ."بالنسبة إلسرائيل

  
  من االئتالف الحكومي والجلوس في المعارضة ليبرمان يستعد للخروج": يديعوت" .21

إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان االئتالف الحكومي في اعلن وزير : )أ ش أ(
، الذي يرأسه وزير "اسرائيل بيتنا"اسرائيل سيشهد خالل األيام المقبلة تحوالت تتضمن خروج حزب 

  .الخارجية أفيغدور ليبرمان وانتقاله الى صفوف المعارضة
االئتالف الحكومي "االسرائيلية، ان "  احرنوتيديعوت"وأضاف الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة 

تأرجح وذلك عقب التطورات السياسية على الساحة الدولية، حيث باتت تصرفات ليبرمان ال تطاق 
ليبرمان على ما يبدو يستعد للخروج من الحكومة واالنتقال الى . وتضر بالمصالح العليا السرائيل

ت بين حزبي الليكود وكاديما النضمام االخير الى صفوف المعارضة وسط انباء تتحدث عن اتصاال
  ".الحكومة االئتالفية

ردا على سؤال بشأن ما اذا كان ليبرمان يستطيع البقاء في االئتالف "أنه " يديعوت أحرونوت"وقالت 
الحكومي في حال اضطرت حكومة نتنياهو إلى تجميد إضافي للبناء في المستوطنات، ضحك الوزير 

  ".ليبرمان يستطيع أن يكون زعيما للمعارضة"بسخرية قائال 
  4/10/2010، المستقبل، بيروت
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   خالل حرب غزةةبشري إدانة جنديين إسرائيليين باستخدام طفل فلسطيني كدرع .22
باستخدام طفل ' غفعاتي'أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس، جنديين من لواء :  يو بي آي-تل أبيب 

' يديعوت أحرونوت'وذكر موقع . درع بشرية خالل الحرب على غزةفلسطيني في التاسعة من عمره ك
اإللكتروني أنه يتوقع أن يتم الحكم على الجنديين بالسجن الفعلي، وأن العقوبة القصوى لجريمة استخدام 

وحضر جلسة المحكمة أبناء عائلتي الجنديين . مواطنين دروعا بشرية هي ثالث سنوات سجن
في إشارة إلى رئيس لجنة ' جميعنا ضحايا غولدستون'قمصانا كُتب عليها وأصدقائهما الذين ارتدوا 

تقصي الحقائق في الحرب على غزة التابعة لألمم المتحدة القاضي ريتشارد غولدستون الذي اتهم 
  . إسرائيل في تقرير اللجنة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

  4/10/2010، الجريدة، الكويت
  

  وتطالب بيروت بمنع اقترابه من حدودها.. »استفزازا مقصودا« نجاد للبنان  زيارةّدتل أبيب تع .23
وسط تصريحات ومقاالت تهديد ووعيد كثيرة، توجهت الحكومة اإلسرائيلية إلى كل من : تل أبيب

الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ورئيس الوزراء سعد الحريري، بطلب إلغاء زيارة الرئيس اإليراني، 
 من الشهر الحالي أو على األقل منع موكبه من 14 و13نجاد، إلى لبنان المقررة يومي محمود أحمدي 

  .االقتراب من الحدود اإلسرائيلية
، التي أوردت النبأ أمس، إن الرسالة اإلسرائيلية نقلت إلى لبنان عبر الواليات »هآرتس«وقالت صحيفة 

وقالت إسرائيل فيها إن هذه الزيارة . ونالمتحدة وفرنسا، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي م
استفزازية، وإن هناك معلومات تشير إلى أن نجاد ينوي الوصول إلى بلدتي بنت جبيل ومارون الراس 

وعقب مسؤول أمني إسرائيلي . المحاذيتين لخط الحدود مع إسرائيل، وإنه ينوي إلقاء حجر على إسرائيل
مجنون يلقي حجرا في ( ذكره يتحدث عن إلقاء حجر في بئر هناك مثل عربي ال أريد«على ذلك بالقول 

  .»، فنحن لن نمر مرور الكرام على أي استفزاز لنا)بئر وألف عاقل ال يستطيعون تخليصه
وحسب الصحيفة، فإن عوزي أراد، رئيس مجلس األمن القومي في إسرائيل كبير مستشاري رئيس 

لماضي مع نظيره الفرنسي، جان ديفيد لويت، وقال له إن الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في األسبوع ا
زيارة نجاد إلى الجنوب اللبناني تعتبر في إسرائيل استفزازا مقصودا، وإن من شأنه أن يؤدي إلى تدهور 
االستقرار األمني في المنطقة، وإن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، كان قد نقل رسالة شبيهة إلى بان 

  .ئه به في نيويورككي مون لدى لقا
وكشفت مصادر أخرى في إسرائيل أن الجيش اإلسرائيلي يتابع بدقة تفاصيل زيارة نجاد ويتأهب 

  .لمواجهة أي تطور غير عادي
  4/10/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل" االسرى بين حركة حماس وتبادلستئناف مفاوضات ا": هآرتس" .24

مصرية قولها إن االتصاالت بين تل أبيب وحماس بشأن ، أمس، عن مصادر »هآرتس«نقلت صحيفة 
  .إبرام صفقة تبادل أسرى استؤنفت أخيراً عبر وسيط ألماني جديد

  4/10/2010، األخبار، بيروت
  

  ةلمواجهة التهديدات غير التقليدي ة الداخليللجبهةتدريبات : "إسرائيل" .25
ن، إن الجهاز الذي يرأسه يستعد لمواجهة قال قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، اللواء يائير غوال

  .التهديدات غير التقليدية، نافياً في الوقت نفسه علمه بحيازة حزب اهللا أسلحة كهذه
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عند » مجال آمن«وتتمحور الحملة حول شروح بشأن الوقت الالزم بالنسبة إلى السكان للدخول إلى 
  .سماع صفارة اإلنذار، وكيفية اختيار مجال كهذا

  4/10/2010، ، بيروتاألخبار
  

   في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحممستوطنون يحرقون مسجداً .26
 . فجر اليوم على حرق مسجدأقدموا المستوطنين إن بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم أهاليقال : بيت لحم
 وحرقوا السجاد  عدد من المستوطنين داهموا المسجد ليالًأن في اتصاالت بوكالة معا األهالي وأضاف

 حضر الجيش وفض أن إلى مع المستوطنين باأليدي ويشتبكوا األهالي يهرع أن قبل  مصحفا12ًو
 المستوطنين أن كما ، كبيرة من المسجد تضررت نتيجة الحريقأجزاء أن األهالي  وأوضح.االشتباك

  .كتبوا شعارات داخل المسجد باللغة العبرية لم يعرف مضمونها
  4/10/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   سبتمبر/ مرة خالل شهر أيلول79 رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي منعاالحتالل  .27

 مرة 79 منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل :الخليل
  . سبتمبر المنصرم/خالل شهر أيلول

  4/10/2010قدس برس، 
  

  ة مستوطني الضفةتصاعد وتيرة مصادرة األراضي لفائد .28
 األراضي هجوم المستوطنين على أمسرصد تقرير فلسطيني صدر :  يوسف الشايب-رام اهللا 

 أن في تقريره األراضيوقال المكتب الوطني للدفاع عن  .الفلسطينية والبناء االستيطاني عليها
باآلالف في مختلف  البناء في المستوطنات وخرجوا أعمال الماضي استئناف األسبوع أعلنواالمستوطنين 

 . عن فرحتهم وابتهاجهم بانتهاء فترة التجميدمناطق الضفة تعبيراً
 وأعادوا أطفال لمدرسة يهودية في قلب الخليل وروضة األساسن المستوطنين وضعوا حجر أ وأوضح

شرق بلدة يطا حيث نصب فيها عدد من الكرفانات وجرف المستوطنون " هافات معون"بناء مستوطنة 
  . الحجارة على منازل المواطنين في البلدة القديمة من الخليلوألقيت أربعض قرب كريات قطعة ار

 دونما في بلدة تفوح وهاجموا منزال في وسط الخليل واحرقوا 66وحسب التقرير فان المستوطنين جرفوا 
  . أمام المصلين المسلميناإلبراهيمي سلطات االحتالل الحرم أغلقتمحتوياته فيما 

 بناء وحدات سكنية في أعماللحم نصب المستوطنون عددا من الكرفانات وتواصلت وفي بيت 
وفي شمال الضفة الغربية، وتحديدا في نابلس وسلفيت  .جنوب بيت لحم" وافرات" "اليعازر"مستوطنتي 

 وحدة سكنية جديدة بعد 20 نحو أضيفت إذقرب سلفيت " رفافا" في مستوطنة أبنيةفقد شيد المستوطنون 
قام أو . تعود لمواطنين فلسطينيين، كما شرع المستوطنون بتوسيع مستوطنة يتسهارأراضتيالء على االس

" ياكير"جنوب نابلس وتمت توسعة مستوطنة " شفوت راحيل"المستوطنون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة 
  . سلفيتأراضيوارائيل وبركان، وهذه المستوطنات مقامة جميعها على 

ونهبوا ثمار الزيتون " عورتا"وحقول قرية " قريوت"لمستوطنين شنوا هجوما على قرية وبين التقرير ان ا
  . شعائر دينية، وجميعها قرب نابلسوأدواواقتحموا مقام النبي يوسف 

 وأغلقواوفي القدس استباح المستوطنون المدينة وتجمعوا في ساحة البراق وجابوا شوارع البلدة القديمة 
ان فيما قررت المحكمة العسكرية تمكين جماعات استيطانية إسرائيلية بوضع اليد وادي الحلوة ببلدة سلو

  .على اراض في حي الشيخ جراح بالقدس كمقدمة لطرد عشرين عائلة فلسطينية
  4/10/2010الغد، عّمان، 
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   تهدم مبنى في كفر قرعحتاللاالجرافات  .29

حد، بهدم مبنى في الحي الغربي من قامت جرافات الهدم التابعة للداخلية اإلسرائيلية، يوم األ
. ، وذلك بذريعة البناء غير المرخص)1948ية المحتلة سنة فلسطيناألراضي المنطقة المثلث في (كفرقرع

رب أن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة قد وصلت المكان لحراسة 48وعلم موقع عـ
  .جرافات الهدم، ومنع دخول المواطنين إلى المنطقة

  3/10/2010، 48رب موقع ع
  

   أنها سياسة رسميةيؤكدونسؤولون فلسطينيون وم ...االحتالل يعدم عامالً في محيط القدس بدم بارد .30
أقدم جنود االحتالل اإلسرائيلي على إعدام الشاب، عز الدين صالح عبد :  منتصر حمدان-رام اهللا 

 أثناء محاولته الدخول ،حافظة الخليلمن بلدة سعير بم عامل فلسطيني، وهو ) عاما37(الكريم الكوازبة 
وأكد مسؤولون فلسطينيون، وجود سياسة إسرائيلية رسمية بالتصفية الميدانية لكل  .لمدينة القدس المحتلة

  .فلسطيني يشتبه به داخل القدس المحتلة أو محاولة دخوله إليها
" إسرائيل"، أن "الخليج"ـص لوأكد األمين العام التحادات نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد في حديث خا

تنتهج سياسة مبرمجة ومخطط لها على أعلى المستويات لجعل لقمة عيش العمال الفلسطينيين مغمسة 
  .، من خالل استهدافهم المباشر ومالحقتهم أثناء توجههم للعمل واجتياز الحواجز"الدماء"ـب

عدام ابن عمه، فإنه شاهد الجنود وحسب رواية ابن عم الشهيد صالح كوازبة، الذي كان شاهدا على إ
يطلقون النار على ابن عمه من مسافة صفر، بعد أن وضع القاتل سالحه على جسد الشهيد وفرغ 

 ". متراً فقط من ابن عمي لحظة استشهاده20شاهدت الحادثة وكنت أقف على بعد " وتابع  .رصاصه فيه
ناصر من وحدات خاصة من جيش حينما اقتربنا من مكان الحادث حوصرنا من قبل ع"وأضاف 

االحتالل شرعت بضربنا بقسوة وعنف في وقت شاهدناهم يضعون جثة الشهيد في كيس أسود ويجرونه 
  ".لمسافة تزيد عن خمسين متراً

  4/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

   سبتمبر/خالل شهر أيلول فلسطينياً غالبيتهم مقدسيين 485االحتالل اعتقل نحو : إحصائية .31
 األسرى أن االحتالل صعد خالل الشهر ةأكدت اللجنة الوطنية العليا لنصر: ميسرة شعبان -غزة 

الماضي من عمليات االختطاف التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك صعد من عمليات القمع 
، غالبيتهم من مدينة القدس  فلسطينيا485ًضد األسرى داخل السجون، حيث وصل عدد المختطفين إلى 

 المواجهات التي وقعت مع المستوطنين وجنود االحتالل في حي سلوان والمناطق المحيطة بالمسجد اثر
ولم يسلم المتضامنون األجانب من عمليات االعتقال، حيث اعتقل االحتالل المتضامنة . األقصى

درة األميركية ماريا لويس، والمتضامن البريطاني ردان خالل مشاركتهم في مسيرة ضد الجدار ومصا
 90حملة االعتقاالت طالت  "أنوأوضح المدير اإلعالمي في اللجنة رياض األشقر،  .األراضي في بلعين

  . سيدات3اعتقلت أشار إلى أن سلطات االحتالل و، "طفالً
  4/10/2010، بيروت، المستقبل

  
  "مقاتل غير شرعي"كـاالحتالل  عن أقدم أسير كان يصنفه اإلفراج: غزة .32

، عن أقدم أسير كان يصنفه االحتالل 3/9االحتالل اإلسرائيلي، يوم األحد  أفرجت سلطات :غزة
، وذلك بعد اعتقال دام أربع سنوات، لضلوعه في مقاومة االحتالل واالنتماء "مقاتل غير شرعي"كـ
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وقالت مصادر فلسطينية إن  .، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية"ألوية الناصر صالح الدين"لـ
  .حتالل أفرجت عن األسير خالد بن سعيد من مخيم المغازي وسط قطاع غزةسلطات اال

  .ويشار إلى أن لألسير خالد ثالثة أشقاء معتقلين، وشقيقان شهيدان نفذا عمليتين فدائيتين
  3/10/2010قدس برس، 

  
  1967 االنتفاضة هي األصعب على األسرى منذ سنوات: فروانة .33

رى واألسير السابق عبد الناصر فروانة بأن سنوات ساأل اعتبر الباحث المتخصص بشؤون :غزة
، مشيراً "1967الفترة األقسى على األسرى في سجون االحتالل وذويهم منذ العام "انتفاضة األقصى هي 

وقال فروانة إن  ".شهدت اعتقاالت واسعة وانتهاكات فظة وجرائم إنسانية متعددة"إلى أن هذه الفترة 
لشرعنة االنتهاكات والجرائم "ت انتفاضة األقصى قوانين وقرارات وإجراءات االحتالل أقر خالل سنوا

واستفحالها، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية، مما فتح الباب على مصراعيه القتراف مزيد من الجرائم 
  ".وممارسة مزيد من التضييقات واإلجراءات االستفزازات بحق األسرى وذويهم

سجل خالل انتفاضة األقصى "ن مع الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى، بأنه قد وبين في تقرير له بالتزام
 ... بمعدل ستمائة حالة شهرياً، منها ثمانية آالف حالة اعتقال ألطفال...اثنين وسبعين ألف حالة اعتقال

ت وثمانمائة وعشرين حالة اعتقال لفتيات ونساء، ومن بينها عشرات الحاالت لنواب ووزراء في حكوما
اعتقال " ألف قرار 21وأشار بأن سلطات االحتالل أصدرت خالل انتفاضة األقصى  ".فلسطينية سابقة

واستخدامه بحق العشرات من معتقلي غزة الجدد " مقاتل غير شرعي"، باإلضافة إلى تفعيل قانون "إداري
  . أو بعد انتهاء فترات محكومياتهم

 35 طفالً و280 أسيراً، بينهم 6700ل قد بلغ اليوم وذكر بأن إجمالي عدد األسرى في سجون االحتال
  . نواب8 معتقالً إدارياً، و195أسيرة، و

وحول التوزيع الجغرافي لألسرى أوضح بأن سبعمائة أسير من سكان قطاع غزة، وأربعمائة أسير من 
  .، والباقي من الضفة الغربية1948القدس واألراضي المحتلة سنة 

  .ة األقصى شهدت والدة أربعة أسيرات داخل سجون في ظروف قاسيةوأوضح فروانة بأن انتفاض
  3/10/2010قدس برس، 

  
  ألوضاع األسرى الفلسطينيين داخل سجون االحتالل" انفجار وشيك" يحذّر من "مركز األسرى" .34

ألوضاع األسرى " انفجار وشيك" حذّر مركز حقوقي ينشط في األراضي الفلسطينية المحتلّة، من :غزة
حملة االستفزازات واإلجراءات االنتهاكية "سجون والمعتقالت اإلسرائيلية، على خلفية تصاعد داخل ال
نسخة منه يوم األحد " قدس برس"للدراسات، في بيان صحفي تلقت " مركز األسرى"وقال  ".ضدهم

، إن هنالك حالة توتر مستمرة بين األسرى وإدارة مصلحة السجون في غالبية أماكن االعتقال"، 3/10
تحول هذا التوتر إلى مواجهة وشيكة في حال "، محذّراً من "حيث أن التصعيد لم يتوقف وال يزال مستمراً

  .، وفق تقديره"االستمرار باالستفزازات المتواصلة واالنتهاكات
  3/10/2010قدس برس، 

  
  في طولكرم" قدس برس"يعتقل مراسل وكالة " األمن الوقائي .35

، التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، على "األمن الوقائي" أقدمت قوة من جهاز :طولكرم
االثنين، دون إبداء / لألنباء سليم تايه، من منزله ليل األحد" قدس برس إنترناشيونال"اعتقال مراسل وكالة 

مت ليل داه" األمن الوقائي"بأن قوة من جهاز " قدس برس"وأفادة زوجة المراسل تايه لوكالة  .األسباب
 منزلهم في طولكرم، وقامت باعتقال زوجها، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن سبب 3/10األحد 
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أن القوة األمنية قامت بتفتيش المنزل، ومصادرة جهازي حاسوب من المنزل، : وأضافت .االعتقال
  .وأوراق أخرى، خاصة بعمل تايه

  4/10/2010قدس برس، 
  

  دلبان السلطة اإلفراج عن احد قادة الجهامركز الميزان ومؤسسة الضمير تطا .36
 طالب مركز الميزان باإلفراج عن الشيخ خضر عدنان أحد كوادر حركة الجهاد اإلسالمي : رام اهللا،غزة

، والذي أعلن اإلضراب عن 29/9في الضفة الغربية، الذي اعتقله جهاز المخابرات العامة األربعاء 
تصريح مكتوب له باإلفراج عن الشيخ عدنان، داعيا في الوقت وطالب المركز في  .الطعام منذ اعتقاله

ذاته إلى الكف عن عمليات االعتقال السياسية وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون وأن يتم 
  .اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتفتح تحقيقاً إلعمال القانون بحق كل من تجاوزه

الحكومة الفلسطينية في رام اهللا باإلفراج الفوري عن الشيخ "  اإلنسانالضمير لحقوق" طالبت مؤسسة كما
وقالت إنها تنظر بقلق تجاه إقدام جهاز المخابرات  .خضر عدنان وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها

األجهزة " الضمير"وطالبت  .العامة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان
ية في الضفة الغربية، بالكف عن ممارسة االعتقال التعسفي والسياسي، واإلفراج الفوري عن كافة األمن

المعتقلين، وذلك باتخاذ الحكومة في الضفة الغربية إجراءات حقيقية من شأن إعمالها إغالق ملف 
  .االعتقال التعسفي والسياسي نهائياً

على ) 2/10(ات العامة عرضت خضر، أمس السبت وأكدت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية، أن المخابر
  . يوما15ًالنيابة العسكرية في جنين التي بدورها قد أصدرت قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 

  3/10/2010قدس برس، 
  

   فتح معابر غزة بعد إغالقها بسبب أحد األعيادتعيد "إسرائيل" .37
األحد فتح المعابر التجارية لقطاع غزة أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم  : أشرف الهور-غزة 

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع  .بعد إغالق استمر أليام بسبب أحد األعياد اليهودية
 شاحنة 200 السلطات اإلسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، إلدخال نحو إن

لزراعي، الفتاً إلى انه سيتم بموجب عملية الفتح ضخ محملة بمساعدات وسلع للقطاعين التجاري وا
كذلك أشار فتوح إلى أن السلطات اإلسرائيلية  .كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي

  . شاحنة محملة بالقمح واألعالف100شرق مدينة غزة إلدخال ) كارني( فتح معبر المنطار قررت أيضاً
  4/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
  وزارة التعليم توقف توزيع كافة المواد الغذائية على مدارسها إثر حاالت تسمم: غزة .38

 تلميذاً بتسمم غذائي في اليومين الماضيين في مدرستين 60أصيب أكثر من :  فتحي صباح-غزة 
ناء ابتدائيتين، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إال أن معظمهم غادر المستشفى باستث

  .ثالثة ظلوا رهن المراقبة الصحية
 تلميذاً أصيبوا أمس بتسمم غذائي في أعقاب تناولهم حليباً 43" إن "الحياة"وذكرت مصادر حقوقية لـ

تاريخ صالحية الحليب "لى أن إوأشارت المصادر . "معلباً في عبوات مصنعة من الورق المقوى
  ."جراء سوء التخزين"، مرجحة أن تكون العبوات فسدت "والبسكويت ال يزال صالحاً

 أطفاالً يصابون بالتسمم الغذائي في أنوقللت مصادر ذات صلة بالتوزيع من خطورة القضية، وأوضحت 
  . المراقب جيداًاإلنتاجشكل شبه دائم أثناء العام الدراسي بسبب سوء التخزين وليس سوء 
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الوزارة ُأبلغت " محمد عسقول بأن .عالي في الحكومة المقالة دبدوره، صرح وزير التربية والتعليم ال
بحصول حاالت مشتبه بتسممها في مدرستين وزعت فيها عينات من بسكويت وحليب مقدمة من برنامج 

الوزير اتخذ قراراً بوقف توزيع كل المواد الغذائية "وقال بيان أصدرته الوزارة إن  ."األغذية العالمي
 األغذية العالمي على المدارس، كمقدمة إلعادة النظر في البرنامج ككل، والبحث عن المقدمة من برنامج

وأن ... الوزير عبر عن أسفه لما حدث"وأضاف البيان أن  ."آفاق جديدة لخدمة أبنائنا في المجال ذاته
  ."ستشفىالحاالت المتأثرة مباشرة هي حاالت قليلة، ومعظمها أصيب بالهلع والتأثير النفسي، وغادر الم
  4/10/2010الحياة، لندن، 

  
   التربوي يحذّر من تدهور الوضع التعليمي الفلسطيني"أشد" مؤتمر: بيروت .39

 نتيجة زيادة األقساط، 2000مع تفاقم األزمة التي تشتد على الطالب الجامعيين الفلسطينيين منذ العام 
تحاد الشباب الديموقراطي ا"مؤتمر تربوي بمبادرة من في بيروت عقد أمس في مخيم مار الياس 

  ."أزمة التعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنان": عنوانه) أشد ("الفلسطيني
، والذي أقر 23/8/2010وتناول المؤتمر المرسوم الصادر عن الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا بتاريخ 

متأخرة " أن الخطوة أتت  في لبنان، معتبرا"صندوق دعم الطالب الفلسطيني"تشكيل مجلس إدارة لتفعيل 
  ."كثيراً، علماً أن المطالبة بإقرارها بدأت قبل سنوات عدة

وسلّط المؤتمر الضوء على تراجع المستوى العلمي، وتحديدا الجامعي، ألسباب عديدة، حسبما يشرح 
غياب المؤسسات الراعية لشؤون الطلبة ": رئيس االتحاد يوسف أحمد، وأبرز هذه األسباب هي

ينيين، ومعاناة االتحاد العام لطلبة فلسطين من حالة شلل وغياب عن الساحة الطالبية الفلسطينية الفلسط
الخلل الحاصل في توزيع المساعدات المالية "ويعتبر أحمد السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى . "في لبنان

ى منظمة التحرير على الطلبة بطرق استثنائية وخاضعة للشروط وللوالء السياسي للطرف المسيطر عل
الفلسطينية، باإلضافة إلى استثناء الطالب من المنح الجامعية التي كانت توفرها المنظمة والفصائل 

العمل على وضع " إلىويشرح أحمد أن المؤتمر يهدف . "الفلسطينية في الدول العربية واالشتراكية
صوصا األونروا ومنظمة التحرير الجهات المعنية أمام مسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الطالبية، وخ

تدهور الوضع التعليمي إذا استمر اإلهمال والالمباالة على "وإذ يحذّر من . "والقوى الطالبية الفلسطينية
المئات من الطالب الفلسطينيين الذين نجحوا في الجامعات بالرغم "، يؤكد وجود "مستوى المنح لهذا العام

 850 منحة جامعية، علماً أن 85يم الوكالة الدولية أكثر من من أوضاعهم الصعبة، وفي ظل عدم تقد
الشروط الصعبة التي فرضت على الطالب للحصول "وتوقف عند . "فلسطينياً تقدموا منها بطلبات بمنح

 في المئة في عالمات االمتحانات الجامعية 80على دعم الصندوق لهذا العام، إذ يجب عليه تأمين نسبة 
  . "لى مساعدةليتمكن من الحصول ع

تفعيل النضال المطلبي وتطويره من أجل أن تتبنى "وفي محاولة لمعالجة هذه األزمة، أوصى المؤتمر بـ
األونروا الفلسطينيين في مرحلة التعليم الجامعي، والعمل على توفير المنح الجامعية لطالب الفلسطينيين 

 إلى "نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةاللج"ودعت التوصيات . "كافة في مختلف الجامعات اللبنانية
، في مشروع إنشاء الجامعة الفلسطينية في لبنان، على اعتبار أنه األونرواالبحث الجدي وبالتعاون مع "

تفعيل فرع االتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان كي يؤدي "وطالبت التوصيات بـ. "يشكل أحد الحلول
  . "طلبة ومصالحهمبدوره في الدفاع عن حقوق ال

تعديل القوانين اللبنانية ذات الصلة بالمجتمع الالجئ بما يمكن المتخرجين "وطالبت التوصيات بـ
وتمنت التوصيات على إدارات الجامعات . "الفلسطينيين من العمل باختصاصاتهم، خاصة في المهن الحرة

  . "ألقساط الجامعية لهممراعاة أوضاع الطلبة الفلسطينيين من خالل خفض قيمة ا"الخاصة 
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 جانب أحمد، كل من مدير صندوق الطالب الفلسطيني حسن أبو رقبة، وعضو الهيئة إلىوحضر المؤتمر 
 ممثلين عن اللجان إلىالتنفيذية في االتحاد الذي حضر من الضفة الغربية محمد سالمة، باإلضافة 

 كلمات لكل من أبو رقية عن أزمة وكانت. الشعبية، القوى الطالبية الفلسطينية وعدد من الطالب
ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية لدعم المسيرة التعليمية "، وسالمة عن "صندوق الطالب الفلسطيني"

تقصير األونروا "للطالب، ومسؤول الملف التربوي في اللجان الشعبية الفلسطينية أبو عماد شاتيال عن 
  . "في دعم الطالب الفلسطينيين

ت لعدد من الطالب الجامعيين الفلسطينيين سألوا فيها عن سبب حرمانهم من تحقيق ثم كانت مداخال
  . طموحاتهم وأحالمهم، وعن حق االلتحاق بالكلية التي يريدونها واالختصاص الذين يرغبون به
  4/10/2010السفير، بيروت، 

  
  القضية الفلسطينية مغيبة عن الدراما العربية: أنزورنجدت  السوريالمخرج  .40

 مبدئي مع اتفاقعن " موقع إيالف" كشف المخرج السوري نجدت إسماعيل أنزور في لقاء مع :مانع
الذي يتناول السيرة الذاتية لحياة الشاعر " في حضرة الغياب" إلخراج مسلسل إبراهيمالمنتج فراس 

اوله في مؤكداً أنه لم يتفق معه بشكل رسمي، مؤكدا أن ما تم تن) محمود درويش(الفلسطيني الراحل 
وسائل اإلعالم مؤخراً ليس له أساس من الصحة كونه لم يوقع العقد الذي يبت بالموضوع، معتبراً أن 

  .الفكرة جميلة ولكن األمر متعلق باإلمكانيات إلنتاج هذا النوع من األعمال
رة دائماً إن القضية الفلسطينية مغيبة على مستوى الدراما العربية إال أنها موجودة وحاض: وأضاف أنزور

في الدراما السورية، ولم تكن يوماً غائبة عنها، منتقداً بالوقت نفسه كل المحطات التي ال تكلف نفسها 
للمخرج باسل " أنا القدس"  كما حصل هذا الموسم مع مسلسلةالفلسطينيبشراء األعمال المهتمة بالقضية 

هزامية والخوف من عرض مسلسل لن الخطيب، واصفاً تلك القنوات بالوصول إلى درجة كبيرة من اإلن
ويجب االعتراف بأن . يحرر فلسطين ولن يسرع بالمفاوضات، إال أنها ستذكر بقضية العرب األولى

  .تماماً" عارية"الفضائيات العربية أصبحت 
  4/10/2010الدستور، عّمان، 

  
  ل الدولتين يشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية إلزالة العقبات أمام حعبد اهللا الثاني .41

 عبداهللا الثاني امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، واستمع منه إلى ملك االردناستقبل : عمان
تفاصيل الموقف الفلسطيني إزاء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة ، والذي يحمل إسرائيل 

  .مسؤولية تعطيل هذه المفاوضات من خالل استمرارها في عمليات االستيطان
 ، خالل اللقاء ، استمرار دعم االردن لألشقاء الفلسطينيين في جهودهم من أجل حل ملك االردنوأكد 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين ، ما يستوجب وقف جميع اإلجراءات األحادية 
طني الفلسطيني ، اإلسرائيلية ، التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الو

 على ضرورة تكاتف الجهود الدولية ، وقيام الواليات المتحدة العاهلوشدد . خصوصا بناء المستوطنات
بدور قيادي من أجل إزالة العقبات التي تواجه استمرار المفاوضات السلمية المستهدفة التوصل إلى حل 

لتوتر والحروب التي سيدفع ثمنها الدولتين بأسرع وقت ممكن ، ألن بديل ذلك سيكون المزيد من ا
  .المنطقة والعالم

 وعباس على استمرار عملية التشاور بين القيادتين والتنسيق مع جميع الدول العربية عبداهللا الثانيوأكد 
والمجتمع الدولي من أجل تلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة ، وخصوصا حق الشعب الفلسطيني في 

  .الحرية والدولة
  4/10/2010،  عّمانالدستور،
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   يلتقي ميتشل ويؤكد مركزية الدور األميركي في جهود تحقيق السالم االردنيالملك .42

 عبداهللا الثاني امس المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل  االردنالتقى ملك:عمان
في المفاوضات في صورة المساعي التي يبذلها من أجل االستمرار الملك االردني ، الذي وضع 

الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة ، في ضوء انتهاء فترة تجميد االستيطان التي كانت أعلنتها الحكومة 
  .اإلسرائيلية

 نتائج المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين خالل جولته ملكوأوجز ميتشل ل
ة الدور األميركي في جهود تحقيق السالم ، وإيجاد البيئة  مركزيملك االردوأكد . الحالية في المنطقة

الكفيلة الستمرار المفاوضات وتحقيق التقدم نحو حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل 
  .الدولتين ، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

  4/10/2010، الدستور، عّمان
  

   تمديد فترة تجميده"إسرائيل" عقبة أمام السالم وعلى االستيطان: جودة .43
 اكد وزير الخارجية ناصر جودة حرص االردن بقيادة الملك عبداهللا الثاني على مواصلة بذل كافة :عمان

ي الجهود للوصول الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطين
  .وعاصمتها القدس الشرقية

واكد وزير الخارجية بان االستيطان هو عقبة امام جهود السالم ويجمع العالم على عدم شرعيته وعدم 
قانونيته وهذا الموقف تتخذ الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي والرباعية الدولية لذلك فانه من 

 جاللته للوصول الى مرحلة تهيء الفرصة الضروري ان يستمر الجهد االميركي وهو ما اكد عليه
  .لالستمرار في عملية التفاوض

واكد ان ذلك يجب ان يكون محط تركيز االدارة االميركية وتركيز كافة االطراف لتمدد اسرائيل تجميد 
  .االستيطان العطاء الفرصة لنجاح المفاوضات

  4/10/2010، الغد، عّمان
  

  2010مؤقت أصدرت للفلسطينيين عام  ر الف جواز سف51: االردندير جوازات م .44
 أكد مروان قطيشات مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات في المملكة االردنية الهاشمية :عمان

 الف جواز سفر اردني مؤقت تم اصدارها منذ بداية العام 51أن أكثر من " معا"وفي حديث خاص لوكالة 
  . حتى االن للفلسطينيين2010

 جوازا في الضفة الغربية، وللمواطنين من قطاع غزة 31961ت أنه تم اصدار وأضاف قطيشا
  .9000 جوازا وبطاقات اقامة مؤقتة في االردن البناء غزة 20622المتواجدين في االردن تم إصدار 

أن موضوع الجواز المؤقت هو حالة قانونية مؤقتة وليست حالة انتقائية نتيجة " معا"وأكد قطيشات لـ 
 السياسية والتاريخية والظرفية للشعب الفلسطيني وقضيته، وهي بالنسبة لنا كدائرة هي حالة العالقة

وطنية وليست حالة انتقائية، مواطننا االردني الذي يحمل البطاقة الصفراء للتسهيل عليه نقوم بجملة من 
  ". الى الضفة الغربيةاالجراءات وذلك ضمانا البقاء حق العودة موجودا لديه وليتمكن من العودة والذهاب

البطاقة الصفراء هي حالة قانونية وليست حالة انتقائية كما يشير في بعض االحيان بعض "وشدد على أن 
ولفت قطيشات النظر الى ان جواز السفر كانت مدته ألبناء  ،"االشخاص ويلمزون في هذا الموضوع

تم ايضا تخفيض فترات المراجعة الضفة وغزة سنتين ومدد لخمس سنوات، كذلك تم تخفيض الرسوم و
  .والتحويل للجهات التي تستدعي االستشارة وخصوصا الجهات االمنية

  4/10/2010، وكالة معاً اإلخبارية
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  "إسرائيل"صناعة األردن تطالب بإعادة النظر بتصدير الزيتون إلى غرفة  .45

 الطازجة إلى إسرائيل    طالبت غرفة صناعة األردن بإعادة النظر بقرار تصدير ثمار الزيتون:عمان
وقالت الغرفة في بيان صحافي امس على لسان عضو مجلس إدارتها والرئيس السابق للجمعية األردنية 
لمصدري منتجات الزيتون المهندس موسى الساكت أن تصدير ثمار الزيتون الطازجة سيؤثر على قطاع 

زيتون حيث يتم عصره وتصنيعه هناك معاصر الزيتون المحلي إضافة إلى فقدان الخصوصية األردنية لل
ويصدر كمنتج إسرائيلي  وأشار إلى  إن تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل ينطوي على كثير من 
المحاذير من أهمها ان جهات كثيرة من القطاع الخاص األردني ال ترغب في إقامة أي إشكال من 

  .نية بحق أبناء الشعب الفلسطينيالتعاون االقتصادي مع إسرائيل على خلفية ممارستها العدوا
  4/10/2010، الرأي، عّمان

  
   الفلسطينيةوالسلطة" إسرائيل"للتفاوض مع " عن سلطة ناقل البحرين" بصدد اإلعالن "المياه" .46

، "سلطة ناقل البحرين"أن الحكومة ستعلن عن إنشاء " السبيل"أكدت مصادر مطلعة لـ: عصام مبيضين
والسلطة الفلسطينية؛ لربط البحر الميت باألحمر، " إسرائيل"المشترك مع وذلك إلدارة المشروع الدولي 

  .مع بدء اكتمال الدراسات البيئية للمشروع قبل نهاية العام الحالي
وأضافت نفس المصادر أن السلطة الجديدة ستنشأ من خالل وزارتي المياه والري والقطاع العام وإدارة 

 وآليات السلطة المقترحة، والكادر العامل فيها من العاملين في المشاريع الكبرى، على أن تكون هيكلة
سلطة وادي األردن، والمنتدبون في المفاوضات مع الجهات التمويلية من البنك الدولي والجانب 

  .اإلسرائيلي والفلسطيني، مع إمكانية استقطاب كفاءات علمية أخرى
  4/10/2010، السبيل، عّمان

  
   تدعو إلى التمسك بعروبة المدينة"إلرهاب الصهيوني في مواجهة االقدس"ندوة  .47

، التي " القدس في مواجهة اإلرهاب الصهيوني" وجه المشاركون في ندوة : عمر أبو الهيجاء-عمان 
اختتمت أعمالها أمس ، في المركز الثقافي الملكي ، بمشارك أردنية وعربية ، تحية إجالل وإكبار إلى 

تعميم ثقافة "المقاوم لكل اإلجراءات الصهيونية في القدس ، وأوصوا بـ الشعب الفلسطيني المرابط ، و
، مثمنين الجهود التي قامت بها الحكومات والمؤسسات الثقافية العربية في إحياء " المقاومة بأشكالها كافة

ألدبية هذه الفعاليات ا" ، ومؤكدين ، في الوقت نفسه ، أن 2009"القدس عاصمة الثقافة العربية "احتفالية 
قاصرة عما تتطلبه المعركة الشرسة من فعاليات على أرض الواقع من مساندة ودعم معنوي ومادي ، 

  ".لتثبيت المواطن المقدسي في القدس
ودعا المشاركون في الندوة إلى التوجه إلى الرأي العام العالمي ، والمجتمع الدولي ، لدعم الحقوق الثابتة 

في المدارس والجامعات " القدس ـ تاريخها وحضارتها"تدريس مساق "للشعب الفلسطيني ، إضافة إلى 
العربية واإلسالمية كافة ، وحث اتحاد الجامعات العربية على االستمرار في تنفيذ قراراتها السابقة في 

  ".هذا الشأن
ق ال ح"وأكد المنتدون أهمية التمسك بحق العودة بصفته حال جذريا للقضية الفلسطينية ، معتبرين أنه 

، داعين إلى تفعيل القوى الشعبية الفلسطينية من أجل تربية النيء الجديد تربية " يزول بتقادم الزمن
  ". مستندة إلى هذا الحق

الصراع العربي ـ الصهيوني هو صراع وجود وليس "كما اعتبر المنتدون ، عبر بيانهم الختامي ، أن 
ارغامية تحت شعار الوصول إلى السالم سوف يجري من مفاوضات عبثية "صراع حدود ، مؤكدين أن 

كانتونات "تؤدي إلى استمرار في قضم األراضي الفلسطينية ، واإلبقاء على الشعب الفلسطيني في 
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، ال قوة له وال سيادة على أرضه ، ولذلك يجب توقف هذه المفاوضات ، وإعادة لحمة الشعب " مفرومة
  ".اومة ، بكل أشكالها ، لتغيير ميزان القوىالفلسطيني ، وتوحيد الصفوف ، واعتماد المق

  4/10/2010، الدستور، عّمان
  

  على الورقة المصرية  كاملةتعهد مصري بأخذ مالحظات حماس": نت.الجزيرة" .48
علمت الجزيرة نت من مصدر قيادي فلسطيني أن رئيس جهاز المخابرات المصرية            : خاص-الجزيرة نت 

خالد مشعل خالل لقائهمـا     ) حماس(لحركة المقاومة اإلسالمية    عمر سليمان وعد رئيس المكتب السياسي       
  .في مكة المكرمة رمضان الماضي بأخذ تفاهمات الفصائل على الورقة المصرية كاملة

 إن سليمان وعد مشعل بأن مصر لن تقف عند أي نقطة            -الذي اشترط عدم كشف هويته    -وقال المصدر   
ل مع الورقة بجدية كاملة وتعتمدها، ولكن بعد التوقيـع علـى          في التفاهمات الفلسطينية الداخلية، وستتعام    

 ملـف   -إلى جانب ظروف أخرى لدى السلطة الفلسطينية      -وهذا التطور هو الذي دفع       .الورقة المصرية 
  .المصالحة الفلسطينية للواجهة من جديد

ـ               التوافق، وعلـى   وأشار المصدر إلى أن حماس وفتح توافقتا على أن تكون االنتخابات وموعدها القادم ب
  .إصالح منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تم ترحيل الملف األمني للقاء قادم سيعقد خالل األيام القادمة

 سيتم فيه   -إذا ما نجح خالله الطرفان في االتفاق على الملف األمني         -وأشار المصدر إلى أن اللقاء القادم       
ع مصر عليها، مؤكـدا أن الفـصائل األخـرى          صياغة بيان مشترك بشأن التفاهمات، ومن ثم يتم إطال        

  .ستضع مالحظاتها على الورقة المصرية
 4/10/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  حان الوقت للبحث عن بدائل لتحقيق السالم :ىوسعمرو م .49

 في تصريحات له امس عقب مباحثات اجراها        ،أكد السيد عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية        
أنه قد آن األوان للبحث في البدائل اذا لـم يتحقـق            ،  مبعوث االمريكي لعملية السالم جورج ميتشيل     مع ال 

ونبه الي ان عملية السالم مهددة برمتها ونفـضل           . انجاز في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين      
بـسرت فـي حـضور الـرئيس        ان نناقش ذلك مع لجنة المبادرة العربية ومع القمة العربية االستثنائية            

   . الفلسطيني محمود عباس
وردا علي سؤال حول استمرار االستيطان اإلسرائيلي قال موسي ان اسرائيل تهدف من ذلك الي تقويض                

 وهـو مـا      , قيام دولة فلسطينية بمعني تفريغ الضفة من الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والسكان           
   .  كيف ومتي؟ ,  ونحن اآلن ندرس عددا من البدائل وافكارا جديدة .. نيةاليتماشي مع قيام دولة فلسطي

إن اللجوء إلى مجلس األمن لطرح إقامة الدولة الفلسطينية هو أحد الخيـارات المطروحـة علـى                  وقال
  .اجتماعات لجنة المتابعة العربية ومن بعدها القمة االستثنائية في سرت 

 4/10/2010، األهرام، القاهرة
 

   إذا تواصل االستيطان"مفاوضات مباشرة"ال : و الغيطأب .50
والـسلطة  " إسرائيل"أعلنت القاهرة، أمس، أنه لن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين           : وكاالت - القاهرة

فيما تعقد، غداً الثالثـاء، قمـة       . الفلسطينية في حال استمر البناء في المستوطنات في األراضي المحتلة           
  .ث التطورات فلسطينية  مصرية لبح

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مع المبعوث األمريكي جورج ميتشل               
لكي تتم المفاوضات المباشرة يجب تهيئة المناخ المناسـب والظـروف           "إن الجانب الفلسطيني يقول انه      
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اتية، وبالتالي طالبت مصر    المالئمة الستمرارها، وإن هذه الظروف في هذه اللحظة من الزمن ليست مو           
  " .الواليات المتحدة ببذل جهودها

علـى المـضي قـدماً فـي سياسـة          " إسرائيل"ورداً على سؤال حول الخطوة المقبلة في حالة إصرار          
في هذه الحالة لن تكون هناك مفاوضات مباشرة وبالتالي سيطلب من الواليات            "االستيطان، قال أبو الغيط     
  " .د من العمل بين الجانبينالمتحدة أن تسعى للمزي

الخطوة المقبلة هي استمرار المساعي األمريكية واألوروبية والدوليـة والرباعيـة الدوليـة             "وأضاف إن   
وقـال  " . على تمديد وقف االستيطان، وهذا هو الهدف      " اإلسرائيلي"لتأمين الحصول على موافقة الجانب      

  " .سطينيرد الفعل المصري يتمثل في تفهم الموقف الفل"إن 
 4/10/2010، الخليج، الشارقة

 
  "تصفية القضية الفلسطينية"الجهود الدولية بشأن المفاوضات هدفها : األشعل .51

قلل الدبلوماسي المصري السابق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد اهللا األشعل من الرهان على               :القاهرة
ليست إال من قبيـل     "ق في عملية السالم، وأكد أنها       الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لتحقيق أي اخترا      

  ". الجهود الرامية لتصفية القضية الفلسطينية
ال أعتقد بأن هنـاك سـالماً بـين الفلـسطينيين           ": "قدس برس "قال األشعل في تصريحات خاصة لـ       و

لما أن إسرائيل فـي     واإلسرائيليين ما دام العالم العربي قد فقد إرادته بالكامل أمام أمريكا وإسرائيل، وطا            
موقع قوة ال تستطيع فيه أن تعطي شيئا للسالم، فإسرائيل ظاهرة غريبة ال يجري عليها ما يجري علـى                   

والعالم العربي عملياً استقال من دوره تجاه القضية الفلسطينية، وهو لألسـف يلعـب دور               . سائر الدول 
 الوضع هو أشبه بالمسرحية، وال خير       المدلس على الشعب الفلسطيني، والحديث عن السالم في ظل هذا         

  ".في أي من الجهود المبذولة حالياً
النظام المصري جـزء    : "وحول دور مصر في عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، قال األشعل          

من المؤامرة الدولية لتصفية القضية الفلسطينية، ألنه نظام مفروض على الشعب المصري، وهو يتـآمر               
وعلى غزة وعلى الشعب الفلسطيني ويعمل لتصفية القضية الفلسطينية، على الرغم من أنه             " اسحم"على  

  ".يعلم أن القضية الفلسطينية لن تتم تصفيتها، وأن إسرائيل ذاهبة إلى زوال
 3/10/2010قدس برس، 

 
  الستيطانالرافض لندعم الموقف الفلسطيني : مصر .52

 الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أن مـصر           أعلن المتحدث :  أحمد عبد اهللا     - القاهرة
أبلغت المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل، أنها تؤيد الموقف الفلسطيني الرافض الستئناف             

  .المفاوضات مع إسرائيل قبل توقفها عن بناء المستوطنات
دير جهـاز المخـابرات عمـر       وأفاد زكي في تصريح نشر أمس أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وم            

  .سليمان نقال الموقف المصري إلى ميتشل في لقاء مساء أمس
للموقف الفلسطيني بشأن الربط بـين االسـتمرار فـي      «وأضاف أن المسؤولين أبلغا ميتشل بتأييد مصر        

  .»التفاوض من جانب وضرورة وقف إسرائيل ألنشطتها االستيطانية من جانب آخر
  4/10/2010، عكاظ، جدة

  
  
  
 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1927:         العدد       4/10/2010اإلثنين  :التاريخ

  "إسرائيل"المفاوضات مع  بشأن  العربيةانقسام عربي قبل اجتماع لجنة المبادرة .53
عربي من المفاوضات مع إسرائيل بعـد شـهر مـن    القرار ال حول االنقسامتسود حالة من   : أحمد عثمان 

انطالقها بواشنطن، في ظل تباين في مواقف الدول تجاه الدعوات بتعليـق مـشاركة الفلـسطينيين فـي                  
  .دثات، على خلفية رفض الحكومة اإلسرائيلية تمديد قرار تجميد البناء االستيطاني بالضفة الغربيةالمحا

ففي الوقت الذي تؤيد فيه األغلبية االنسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بسبب إصرارها على               
 مع إسرائيل وعـدم     رفض التمديد، تتصاعد أصوات مطالبة باستمرار السلطة الفلسطينية في المفاوضات         

  .االنسحاب منها، بذريعة أن ذلك قد يعطي الفرصة إلسرائيل لتغيير الواقع على األرض
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية، أن مخاوف القاهرة من حالة من الشد والحزب فـي اجتمـاع لجنـة                  

لذي كان مقـررا يـوم      المبادرة العربية، هو من حدا بها إلى التذرع باحتفاالت أكتوبر لتأجيل االجتماع ا            
األربعاء، رغبة منها في التهرب من تبني اللجنة قرار االنسحاب من المفاوضات المباشرة، بـشكل قـد                 

  .يغضب واشنطن ونقل االجتماع إلى سرت على هامش القمة العربية االستثنائية
  4/10/2010، المصريون، القاهرة

 
  "إسرائيل"ت غير المباشرة مع ي في المفاوضاالمعلم يجدد تمسك دمشق بالوسيط الترك .54

ان المعلم جدد في تصريح للـصحافيين، علـى         ) سانا( أفادت وكالة االنباء الرسمية      : أ ف ب   -نيقوسيا  
هامش االجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون االستراتيجي عالي المستوى، على ان المحادثات غيـر              

تبدأ من النقطة التـي     «يجب ان    كما   .»يط التركي يجب ان تتم عبر الوس    «المباشرة بين سورية واسرائيل     
عقدت آخر جولة من المفاوضات السورية االسرائيلية غيـر المباشـرة            حيث   .»توقفت عندها في تركيا   
 اال ان هذه المفاوضات انهارت مع الحرب االسرائيلية فـي غـزة             2008) مايو(بوساطة تركية في ايار     

  .2008نهاية 
 4/10/2010، الحياة، لندن

 
   تسعى لدخول جنوب السودان"اسرائيل": مبعوث الجامعة العربية للسودان .55

حليمـة    اتهم السفير صالح حليمة مبعوث جامعة الدول العربية للسودان         : كمال حسن بخيت   - الخرطوم
ان إسرئيل تسعى لخلق وجود في الجنـوب،        ) ما فيش شك  : (إسرائيل بالسعي للدخول في الجنوب، وقال     

أن دخول الدول العربية إلى الجنوب يأتي في إطار دعم عربي سياسي وتنموي للسودان،              وبالمقابل، ذكر   
وأكد حليمة أن موقف الجامعـة يـدعم وحـدة     . بالنسبة لنا األمر مسألة مبدأ والتزام تجاه السودان       : وقال

  .السودان والعمل على تعزيزها والحفاظ على العالقات بين الشمال والجنوب
 4/10/2010، نالقدس العربي، لند

 
  التهديدات ال تخيفني وأتجول دون حراسة: ضاحي خلفان .56

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أنه ال يأبه بالتهديدات التي وصـلته                : محمود خليل 
ل وقا. وقال إنها ال تخيفه، نافياً أن تكون تحركاته خاضعة للحراسة األمنية، مشدداً على أنه يتجول بحرية               

، إن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي قد يعـاود ارتكـاب جريمـة            »االتحاد«في حوار خاص أجرته معه      
كجريمة اغتيال المبحوح، معتبراً أن الذين أصدروا أوامرهم لفريق القتل باغتيـال المبحـوح، عـصابة                

تلـف، طالمـا    ، مبيناً أنهم قد يدخلون من باب آخر وبأسلوب مخ         »يستحيون«إجرامية يقودها أشخاص ال     
أنهم يتمتعون بحمل جوازات سفر دول غربية، مؤكداً أن بمقدور أي جهاز أمني تدريب عناصره علـى                 

  . كشف مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون الجرائم، مشيراً إلى الحاجة إلنشاء بنك للمعلومات األمنية
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 حتى إلقـاء القـبض علـى        هذا الملف سيظل مفتوحاً   : قال خلفان " المبحوح"أما عن إغالق ملف اغتيال      
المطاردين كافة من قبلنا في هذه القضية من الذين سبق لنا تعميم نشرات مالحقة حمراء دوليـة بحقهـم                   

حالتين، إما بإلقاء القـبض علـيهم أو        ب  إال  يغلق  لن هذا الملف و..  في أرجاء المعمورة     كانتجدها أينما   
  .بوفاتهم

  4/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  لواليات المتحدة قدمت لنتنياهو ورقة ضمانات تتألف من شقين ا":معاريف " .57
 عن مصادر مقربة من البيت األبيض قولهـا إن      "معاريف"نقلت صحيفة   : )أ ف ب، يو بي آي، رويترز      (

األول سري يتعلق بمسائل اسـتراتيجية      . الواليات المتحدة قدمت لنتنياهو ورقة ضمانات تتألف من شقين        
ل من الخطورة، وبعيد كل البعد عن المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية، لكنهـا             وأمنية على مستوى عا   

وما ورد في الشق السري من الورقـة يـستهدف إبعـاد هـذه              . "إسرائيل"تعود بتأثير خطير على أمن      
، الشقّ السري من الضمانات األميركية بعيد كل البعد عن المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية             .األخطار

ما الشق العلني من ورقة الضمانات، فيأخذ شكالً ضـبابياً مرتبطـاً بموضـوع الـصراع الفلـسطيني                  أ
  .اإلسرائيلي، حيث سيستخدمه نتنياهو بتمرير التجميد

  4/10/2010، األخبار، بيروت
  

  الفلسطينيون واإلسرائيليون يريدون االستمرار في المفاوضات: ميتشل .58
اص الى الشرق األوسط السيناتور جورج ميتـشل بـأن الطـرفين            صرح الموفد األميركي الخ   : القاهرة

الفلسطيني واإلسرائيلي يريدان االستمرار في المفاوضات، وطلبا من واشنطن االستمرار فـي جهودهـا              
وصرح ميتشل، عقب لقائـه الـرئيس حـسني         ،  لتهيئة الظروف المالئمة لمواصلة المفاوضات المباشرة     

درته القاهرة إلى عمان للقاء العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، بأنه            مبارك في القاهرة أمس وقبل مغا     
إال انهمـا طلبـا منـا ان        ) الحكومة اإلسرائيليلة والسلطة الفلسطينية   (على رغم الخالفات بين الطرفين      «

  .»نواصل هذه المناقشات والجهود لخلق الشروط التي تمكنهما من مواصلة المفاوضات المباشرة
وأوضـح ان   . »الطرفين يريدان مواصلة هذه المفاوضات وال يريدان وقـف المحادثـات          «ن  وأضاف ا 

تابعت خالل األيام الماضية، وستتابع خالل األيام المقبلة، المناقشات مع الطرفين ومع            «الواليات المتحدة   
  .»طقادة آخرين في المنطقة وفي اوروبا ومع اعضاء اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوس

اننا كنا نعلم في بداية جهود السالم أنه سيكون هناك الكثير من العراقيل والمصاعب ولكننـا                «ولفت الى   
وأشار إلى قول الرئيس باراك أوباما بأن هذا        . »مصممون على تحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط       

بنان والتطبيع الكامل للعالقات    الهدف يتضمن إقامة سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكذلك مع سورية ول          
كما ذكّر بإعالن الرئيس األميركي أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة األسـبوع             . بين كل دول المنطقة   

الماضي بأن الواليات المتحدة تأمل بأن تكون فلسطين دولة عضواً في األمم المتحدة لدى انعقاد الجمعية                
وأضاف إنه على رغم المصاعب والعراقيل فـإن         . 2011) بتمبرس(العامة في دورتها المقبلة في أيلول       

  .تحقيق هذا الهدف نصب عيوننا، ونحن مصممون على هذا الجهد
4/10/2010، الحياة، لندن  

  
   يوماً أخرى60مساعدات عسكرية مقابل تجميد االستيطان لمدة ب" إسرائيل" وعدت أمريكا .59

" إسـرائيل "، أن الواليات المتحدة وعـدت بمـنح         الصادرة أمس " اندبندانت أون صندي  "كشفت صحيفة   
  . يوماً أخرى 60مساعدات عسكرية ضخمة مقابل تمديد تجميد االستيطان لمدة 
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" إسـرائيلي "وأشارت إلى أن نتنياهو رفض مسودة رسالة وضعتها وزارة الخارجية األمريكية ومسؤول             
  .بارز، وأثار بذلك غضب الواليات المتحدة 

مساعدات عـسكرية ضـخمة،   " إسرائيل"تعد بمنح  "ادر دبلوماسية غربية إن الرسالة      وقالت نقالً عن مص   
ضد أي قرار ينتقدها في مجلس األمن الدولي خالل العام المقبل، وتقـديم             ) الفيتو(واستخدام حق النقض    

د فترة  الدعم الستمرار وجودها العسكري في وادي األردن بعد قيام الدولة الفلسطينية، مقابل تعهدها بتمدي             
  " .تجميد فترة بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة شهرين آخرين

4/10/2010، الخليج، الشارقة  
  

  في التقدم في المفاوضات المباشرة  اإلسرائيلي والفلسطينينيالجانبلقد فشل ": هآرتس" .60
 حاولت فيـه    الصادرة أمس، إنها حصلت على معلومات تفيد بأنه في الوقت الذي          " هآرتس"قالت صحيفة   

الواليات المتحدة تجميل صورة المفاوضات المباشرة، إال أنه في الواقع لم يتقدم الجانبان بتاتا ولم يبحثـا                 
أيلول / ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو وعباس لم يبحثا خالل ثالثة لقاءات عقداهما في سبتمبر            . قضايا مهمة   

وفلسطينية قولها إن الواليـات     " إسرائيلية"در  ونقلت الصحيفة عن مصا    .الماضي في أية قضايا جوهرية    
  .المتحدة حاولت عرض صورة جميلة للمفاوضات لكن لم يحدث خالل هذه المفاوضات أي تقدم 

4/10/2010، الخليج، الشارقة  
  

   بوقف االستيطان"إسرائيل"ألمانيا تطالب  .61
وقف بنـاء المـستوطنات فـي       ب" إسرائيل"طالب وزير الخارجية األلماني، جيدو فيسترفيله،       : )د ب أ   (

  .األراضي المحتلة 
الصادرة أمس إن منطقة الـشرق األوسـط تنتظـر          " بيلد آم زونتاج  "وقال فيسترفيله في حديث لصحيفة      

أناشد جميع األطراف في المنطقة عدم ارتكاب الخطأ التـاريخي          : "صدور قرارات حاسمة وأوضح قائال    
  " .بوقف مباحثات السالم
بسالم مع دولة   " إسرائيل"التوصل إلى حل على أساس دولتين متجاورتين حيث تعيش          وأكد أن الهدف هو     

وشدد على أن تجميد األنشطة االستيطانية سيسهم بشكل كبير في التوصل إلى تحقيـق  . فلسطينية مستقلة  
  .هدف السالم 

4/10/2010، الخليج، الشارقة  
  

  سبتمبر الماضي/ أيلول  لسطينيين خالل ضد الف"سرائيلإ"انتهاكات يرصد ألمم المتحدة لتقرير  .62
 "سرائيلإ" رصد تقرير األمم المتحدة لتنسيق الشئون االنسانية انتهاكات           :  وكاالت األنباء   -  القدس المحتلة 

 وأشار التقريـر الـذي وزعـه المركـز           .  سبتمبر الماضي   28  الي  22 ضد الفلسطينيين خالل الفترة من    
 ممـا    , اهرة الي العديد من الممارسات االسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين        االعالمي لألمم المتحدة بالق   

 ورفضت محكمة العدل االسرائيلية االلتماس       , أسفر عن حوادث استشهاد شابين فلسطينيين في حي سلوان        
قـال   ومنع احتفال فلسطيني بيوم السالم الـدولي واعت         , الفلسطيني ضد قرار طرد أربع عائالت فلسطينية      

 واطالق النار علي قوارب الصيد الفلسطينية قرب بيت الهيا وفرض قيود علـي               , العديد من الفلسطينيين  
   . مناطق بعيدة عن السياج الحدودي االسرائيلي

4/9/2010، األهرام، القاهرة  
  
  
  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1927:         العدد       4/10/2010اإلثنين  :التاريخ

  انتقادات إسرائيلية حادة لمنظمة حاولت جمع مسؤولين أمريكيين بغولدستون .63
جيرمي بن عـامي، إن   ” جي ستريت “ مؤسس ومدير عام المنظمة اليهودية األمريكية        قال: )آي.بي  .يو  (

فريقه تواصل مع مسؤولين أمريكيين وسألهم عن رغبتهم بلقاء معد تقرير األمم المتحدة حـول محرقـة                 
غزة القاضي ريتشارد غولدستون، لكن المنظمة قررت الحقاً عدم االنخراط بالمـسألة بـسبب سـلوك                

  .تجاه التقرير ” إسرائيل“
إن فريقه أجرى اتصالين أو ثالثة بمـسؤولين        ” اإلسرائيلية” “جيروزاليم بوست “وقال بن عامي لصحيفة     

أمريكيين لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون بلقاء غولدستون، لكنه شدد على أن منظمته قررت الحقـاً عـدم                  
إن جـي سـتريت لـم       “وأضـاف   . ن  تجاه غولدستو ” اإلسرائيلي“االنخراط بهذه المسألة بسبب السلوك      

  .” تستضف أو تنظم أو تسهل زيارة القاضي ريتشارد غولدستون
  . بشأن تواصل منظمته مع غولدستون بأنه عار عن الدقة” واشنطن تايمز“ورد بن عامي على تقرير 

4/10/2010، الخليج، الشارقة  
  

   تدخل سورية في طريقها إلى القطاع"5شريان الحياة "قافلة " .64
دخلت قافلة شريان الحياة الخامسة األراضي السورية أمس عبر مركز باب الهـوى   :  دمشق -ي عيد    عل

 ناشطا ومساعدات إنسانية مقدمة من الشعوب األوروبيـة         85 شاحنة،   43الحدودي مع تركيا والتي تضم      
  .والشعب التركي إلى قطاع غزة

القافلة تشكل رسالة دعـم     «حافي إن هذه    وقال زاهر بيراوي الناطق الرسمي باسم القافلة في تصريح ص         
لصمود أهالي قطاع غزة وفلسطين ورسالة سالم مبنية على إعادة الحقوق ألصحابها ورسالة محبة مـن                
الشعوب المحبة للعدالة والسالم ورسالة تضامن مع غزة وأن دعم األحرار في العالم سيستمر حتى كسر                

  .»الحصار
أن هذه المساعدات تعبير من الـشعوب األوروبيـة عـن    « كيفن اوفندن   بدوره أكد المدير التنفيذي لقافلة    

الفتا إلى إصرار منظمي    » مساندتها للشعب الفلسطيني في غزة ومساندته لكسر الحصار المفروض عليه         
  .»القافلة على االستمرار في تنظيم القوافل حتى إنهاء الحصار

ما تقدمه سورية من تسهيالت يعـزز       « إن   وقال طالل نصار مسؤول العالقات العامة في حركة حماس        
  ".من صمود أهل غزة

4/10/2010، عكاظ، جدة  
  

  سوق بأثينا لصالح األسرى الفلسطينيين .65
أقامت جمعية انتفاضة اليونانية المناصرة للشعب الفلسطيني سـوقا خيريـا فـي             : شادي األيوبي  - أثينا

النبي صالح في الـضفة الغربيـة المعتقلـين         العاصمة أثينا، وذلك لصالح األسرى الفلسطينيين من قرية         
  .لتظاهرهم احتجاجا على مصادرة أراضيهم

 وتفاعل العشرات من المواطنين اليونانيين والعرب مع الدعوة حيث تبرعوا بالكتـب ولعـب األطفـال                
والممتلكات الشخصية لبيعها في السوق الخيري، فيما أقام منظمو السوق معرض صور عن األحداث في               

  .ن لتعريف الزوار بحقيقة األوضاع هناكفلسطي
4/10/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة   

 
   لمساعدة العائالت الفلسطينية ينفذ مشروعاً"مم المتحدة االنمائياأل" .66

اعتبر ينس تويبرغ فراندزن الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج االمم المتحـدة            :  خليل العسلي  -القدس  
وع تمكين العائالت المحرومة اقتصاديا بانه من اهم المشاريع التـي حققتـه             ان مشر " UNDP" االنمائي
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الوكالة الدولية خالل السنوات االربع الماضية في االراضى الفلسطينية مبديا ارتياحا لنتـائج المـشروع               
الذي ساهم بشكل ملوحظ في التخفيف من حدة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي وصلت خالل                 

  . وفق ارقام االمم المتحدة % 70 الى اكثر من 2009 العام
ان الممول الرئيس للمشروع هو البنك االسالمي للتنميـة         " الدستور"واضاف فراندزن رد عن سؤال لـ       

بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية ووزارتي العمل والتخطيط في فلسطين حيث وصل حجم التمويل              
  . مليون دوالر30الى اكثر من 

4/10/2010، لدستور، عّمانا  
  

  400 بليون دوالر واالستثمارات 265أصول المصارف اإلسالمية  .67
 جاسم "صندوق النقد العربي"أكد رئيس مجلس اإلدارة المدير العام في :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

 400 بليون دوالر وتجاوز استثماراتها 265المناعي أمس ارتفاع أصول المصارف اإلسالمية إلى نحو 
 في أبو ظبي التي "التمويل اإلسالمي مع التركيز على الصكوك"وقال في الكلمة االفتتاحية لدورة  .بليون

 قطاع المصارف أن في الصندوق سعود البريكان "معهد السياسات االقتصادية"ألقاها نيابة عنه مدير 
 الشهور األخيرة شهدت أن إلى ، الفتا2000ًئة سنوياً منذ عام ا في الم15 و10اإلسالمية حقق نمواً بين 

  . دولة51 مصرف في أكثر من 300نمواً ملحوظاً في عدد المصارف اإلسالمية إلى 
  4/10/2010الحياة، لندن، 

 
  أقول..ألجل أبناء شعبنا في لبنان .68

  ماهر حجازي
بة عقب نك " الجئ فلسطيني "فمنذ والدة مصطلح    , اللجوء والشتات لب الصراع وجوهر القضية الفلسطينية      

يكابد اإلنسان الفلسطيني خارج وطنه فيحـرم مـن أبـسط           , م وإلى يومنا هذا   48الشعب الفلسطيني عام    
, ليسحق هذا الالجئ وتنتزع حقوقه تحت شعارات العودة وعدم التـوطين          , حقوقه اإلنسانية للعيش بكرامة   

اصفات سيشكل ذلك دافعـاً     وكأن الفلسطيني أن سمح له بالتعليم أو تلقي العالج أو بناء غرفة بدائية المو             
  .لديه لنسيان فلسطين والتفكير بالتوطين في البلد الذي يقيم فيه

حيـث تتنـافى مـع    , إن أقل ما توصف به حياة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان بالكارثية والغير إنسانية             
من الحياة البـسيطة    لكن ما يحياه الفلسطيني في لبنان أقل بكثير         , حقوق البشر في حياة على األقل بسيطة      

  .أو الطبيعية
نحن ال نريد الخوض في الممنوعات والمحظورات والخطوط الحمراء التي رسمت حياة الفلسطيني فـي               
, لبنان ووشحتها بالسوداوية في مختلف ميادين الحياة االجتماعية والقانونية والتعليمية والصحية وغيرهـا            

  .مأساة كثيراًفقد كتبت التقارير ومقاالت الرأي حول هذا ال
وقدمت المشاريع وعرضـت    , كثر في اآلونة األخيرة الحديث عن حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان          

واستمر هذا الـسجال حتـى أقـر        , على البرلمان اللبناني حيث القت رفضاً من بعض األطراف اللبنانية         
  . حق العملمشروع قرار يمنح الفلسطينيين) 17/8/2010(البرلمان اللبناني بتاريخ 

يحق لنا هنا أن نتساءل ما هو الضير في أن يعمل الفلسطيني طبيباً أو محامياً أو مهندساً فكم من عباقرة                    
لماذا يمنع الفلسطيني من الدراسة الجامعية فـي الجامعـات          , العالم والشخصيات البارزة هم فلسطينيون    

  .نسبة من حيث المتعلمين والتفوقاللبنانية والمعروف عن الشعب الفلسطيني أنه الشعب األكثر 
لماذا يجبر الفلسطيني المثقف على العمل في حصد وبيع الخـضراوات المهنـة األكثـر رواجـا بـين                   

  .الفلسطينيين في لبنان
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ونسأل السلطات اللبنانية حكومة وبرلمان ما هي الوظائف التي يحق للفلسطيني العمل بها بعد هذا القرار                
أم أن القرار سيعطي الفلسطيني حقه في قيادة سيارة أجرة مثالً أو غيرها             , يةوهل يشمل الوظائف الحكوم   

  .من المهن التي كفلتها قوانين البشرية
فاهللا عز وجل كلف اإلنسان بالسعي للقمة عيشه دونما إذن من أحد بالتالي البد              , هذا القرار لم يأت بجديد    

للفلسطيني حق في العمـل     ,  مزايدة من أحد   من خطوات عملية سريعة تضمن حقوق فلسطينيي لبنان دون        
 مخـيم بـرج     2007والتأمين الصحي وتحسين المخيمات التي هي أشبه بمعتقالت فقد زرت في عـام              

الشمالي في صور جنوب لبنان ولم أكن أتوقع أن يكون على هذه الهيئة من حيث البناء العشوائي نتيجـة                   
عالوة عن قوات الجيش اللبناني التي تعـسكر عنـد مـدخل            , منع البناء أساساً من قبل السلطات اللبنانية      

  .وهذا حال غالبية المخيمات الفلسطينية في لبنان, المخيم لمراقبة الداخل والخارج
ومعاناة أهلنا المشردين في مخيم نهر البارد الذي دمره الجيش اللبناني في معاركه ضد فتح اإلسالم عام                 

حيـث  ,  من إنهاء عذاباتهم والبدء بخطوات جدية إلعادة اإلعمـار         فقد طالت هذه المأساة والبد    , )2007(
تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية كاملة مع وكالة األنوروا عن كل ساعة يبيت فيها أبناء المخـيم فـي                  

  .العراء على أنقاض منازلهم التي دمرتها وأحرقتها نيران الجيش
فال بد من حراك حقيقي لتحسين أوضـاع        , مام مسؤولياتهم أمام هذه الحقائق نضع أبناء شعبنا الفلسطيني أ       

هذا الحراك يشمل الصعيد الرسـمي والـشعبي والمؤسـساتي          , الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان    
وال بد من أن نؤسس تياراً فلسطينياً شعبياً وإعالمياً البراز مأساة هـؤالء الفلـسطينيين فـي                , الفلسطيني

طات اللبنانية أمام مسؤولياتها من خالل التظاهر أمام السفارات اللبنانيـة فـي             مخيمات لبنان ووضع السل   
والسعي إلى تـدويل هـذه القـضية مـع          , دول العالم وتسليم مذكرات احتجاج حول أوضاعهم في لبنان        

  .ومطالبة هيئة األمم المتحدة بالتدخل في هذا الملف اإلنساني, المؤسسات الحقوقية واإلنسانية
 في الجانب اإلعالمي من خالل أعداد التقارير الصحفية حول واقع الفلسطينيين في لبنـان               كذلك الضغط 

وإبقاء هذه القضية حية للضغط على األطراف المعنية بحل اإلشكاليات وإعطاء           , وإبراز مأساتهم اإلنسانية  
  .الفلسطينيين حقوقهم كاملة في لبنان

فهي مطالبة بتحديد مواقفها مما يجري للفلسطينيين فـي         أم منظمة التحرير وفصائل المقاومة الفلسطينية       
وانتهاج مبدأ مصالح الشعب فـوق الحـسابات   , الساحة اللبنانية وعدم تقديم أية تنازالت لحسابات سياسية     

  .السياسية
والبد من أن تسعى الجهات الفلسطينية المختلفة في لبنان إلى تقديم الدعم المـالي والمعنـوي لالجئـين                  

, أما مؤسسات حق العودة فيترتب عليها ترسيخ هذا المفهوم المقدس في نفوس الفلـسطينيين             , ينالفلسطيني
والذي ال أشك به أن فلسطينيي لبنان هم من أكثر الفلسطينيين تمسكا بحقهم في العودة إلى تراب فلسطين                  

  .هذا ما لمسته في زيارتي لبرج الشمالي..الحبيبة بإذن اهللا
  4/10/210، موقع فلسطين اآلن

  
  !تبييض السجون ووقف التنسيق األمني .69

  مصطفى إبراهيم 
عبرت حركة الجهاد اإلسالمي عن غضبها الشديد على إثر اعتقال جهاز المخابرات العامة في الـضفة                
الغربية القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان، وقالت خالل بيان صحافي وزع على وسائل االعالم إن                

ذيب والشبح واإلهانة والحرمان من النوم، ويتم التحقيق معـه علـى عالقتـه              الشيخ عدنان يتعرض للتع   
  .بحركة الجهاد اإلسالمي

تزامن بيان الجهاد مع خبر الزيارة التي قام بها رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي الى                 
  .ة األمنية في المدينةمدينة بيت لحم، وزيارة كنيسة المهد، والتقائه محافظ بيت لحم وقادة األجهز
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المحافظ ادعى أن الزيارة غير مفهومة، وتأتي في ظل الظروف السياسية المعقدة الناجمـة عـن تعنـت             
  . االحتالل وممارساته القمعية

ذكرت أن زيارة أشكنازي مهمة في ظل األوضاع السياسية المتـوترة،           " ريشت بيت "اإلذاعة اإلسرائيلية   
ة األمنية الفلسطينية، واالطالع على عمل األجهزة األمنية الفلسطينية وعلى          وجاءت لتعزيز الثقة باألجهز   

  .الوضع األمني مباشرة، وليس من خالل األوراق والتقارير المرسلة إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب
) يوليـو (زيارة أشكنازي وغيره من قادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية لن تكون األخيرة، ففي شهر تموز               

الماضي التقى رئيس وزراء حكومة رام اهللا سالم فياض بوزير األمن اإلسرائيلي إيهود بـاراك، وقـام                 
يوفال ديسكن بزيارة سرية الى مدينة جنين، ومدينـة رام اهللا، إلتقـى             ) شاباك(رئيس جهاز األمن العام     

  .خاللها قادة األجهزة األمنية في الضفة
ى قطاع غزة تحسنت العالقات بين األجهزة األمنية الفلـسطينية          ومنذ االنقسام وسيطرة حركة حماس عل     

واألجهزة األمنية اإلسرائيلية، وازدادت وتيرة التنسيق األمني، وأثنت األخيرة علـى األجهـزة األمنيـة               
  .الفلسطينية على عملها ضد حركة حماس والجهاد اإلسالمي وفصائل المقاومة الفلسطينية

عن جدية األجهزة األمنيـة الفلـسطينية التابعـة    " الشاباك"  األمن العام  وصدرت تقارير أمنية عن جهاز    
لحكومة فياض والرئيس محمود عباس التي قامت بنشاطات مكثفة وواسعة فـي الـضفة الغربيـة، وأن                 

وفصائل أخرى،  " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"األجهزة األمنية الفلسطينية كثفت من نشاطاتها ضد حركتي         
  . الضغوط التي مورست عليها من قبل الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيلوذلك على إثر 

وعملت األجهزة األمنية الفلسطينية بتغطية سياسية مطلقة من القيادة الفلسطينية، وعدم الـسماح لحركـة               
حماس أو غيرها من الفصائل بالقيام بأي نشاط، وما تزال تلك األجهزة تعمل بجد ومستمرة في التنـسيق                

  . ألمني مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وتقوم بما هو مطلوب منها وغير المطلوبا
ولم تتوقف األجهزة األمنية في الضفة الغربية عن تنفيذ اعتقاالت سياسية واسعة، وحـذرت وال تـزال                 
منظمات حقوق االنسان منها، وأصدرت تقارير وبيانات صحافية ومواقف قانونيـة تعـرف االعتقـال               

سي وتحرمه، ودعت السلطة واألجهزة األمنية الى اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين الـسياسيين،              السيا
ووقف التعذيب واالهانة وسوء المعاملة والحط من كرامة المعتقلين في مراكز التوقيف التابعة لألجهـزة               

  .األمنية
ضـع حـد لكـل تلـك        واستبقت منظمات حقوق االنسان األحزاب السياسية التي وقفت عاجزة عـن و           

التجاوزات واالعتداء على حرية الناس واحتجازهم، ال لشيء اال االلتزام باتفاقات ملزمة فقـط للجانـب                
  .الفلسطيني، وثمرة للتنسيق األمني

فاألوضاع في األراضي الفلسطينية ليست خافية على أحد، وما ينشر من تقارير عـن حالـة الحريـات                  
 الخشية من تغول األجهزة األمنية، وحرمان النـاس مـن التمتـع             العامة والشخصية مخيف، ويعزز من    

بحقوقهم السياسية يؤشر الى التدهور الخطير في الحريات العامة، وحجز حرية المـواطنين، فالفـصائل               
الفلسطينية ليست بحاجة لمن يذكرها بما يجري من استمرار للتنسيق األمني واالعتقاالت السياسية التـي               

  .تتم على أساسه
االعتقاالت السياسية لم تتوقف في يوم من األيام خالل األعوام الثالثة الماضية، وهي مستمرة حتى فـي          ف

ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولم تفكر الحركتان باإلفراج عن المعتقلين               
 وتعزيـز الثقـة بـين       السياسيين خاصة السلطة الفلسطينية في خطوة ترد بها على الجانب اإلسرائيلي،          

  .الفلسطينيين في ظل الحديث عن تفاهمات المصالحة
فاإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين األعضاء منهم والقادة من دون استثناء مطلب وطني من               
أجل بناء الثقة بين الفلسطينيين، وعلى الفصائل الفلسطينية اتخاذ مواقف وطنية مـن مـا يجـري مـن                   
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ق القادة وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين، ووقف التنسيق األمني وزيارات بناء الثقة             اعتقاالت بح 
  .من قبل قادة األجهزة األمنية لمدن الضفة، حتى تكون تلك الزيارات مفهومة وغير مفاجئة
  4/10/2010، 48موقع عرب

  
   نتنياهو في إذالل أوباما يمعنعندما  .70

  ياسر الزعاترة 
 أمريكي إلى هذا المستوى من اإلذالل الذي تعرض ويتعرض له أوباما أمـام رئـيس                لم يتعرْض رئيس  

الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو منذ شهور، تحديدا منذ اشتراطه وقف االستيطان من أجل استئناف مفاوضات              
 السالم، ثم تنازله عنه وتوجيه ضغوطه نحو قيادة السلطة من أجل إعادتهـا إلـى طاولـة المفاوضـات                  

  .المباشرة دون تلبية الشهر المذكور
لم يشترطْ أوباما وقف االستيطان إال عندما اعتقد أن بوسعه فرض رأيه، فيما لم يكـن بوسـع نتنيـاهو                    
القبول بذلك ألن أسالفَه جميعا فاوضوا وسعروا االستيطان في ذات الوقت، وآخرهم أولمرت الذي كانت               

  .حكومتُه األكثر نشاطًا على هذا الصعيد
ما إن تورط أوباما في هذه اللعبة حتى انهالت عليه الضغوط من أعضاء الكونجرس، بمـن فـي ذلـك                    
الديمقراطيون منهم، فيما بدأت الحملة تأخذ أشكالًا شتى مثل الحديث عن أصوِله المسلمة، وهو ما أقنعـه                 

ابات التجديد النـصفي    بعجزِه عن مواجهة اللوبي الصهيوني، ثم ازداد الموقف سوءا حين أخذ موعد انتخ            
مبشرا بهزيمة كبيرة لحزبِه في حال أصر على الصدام مع          ) نوفمير المقبل (للكونجرس يقترب شيًئا فشيًئا     

  .نتنياهو
والحق أن أوباما لم يتورطْ في مواجهة نتنياهو إال بعد حصوله على دعم من طرف جنراالت البنتـاجون                  

يني سيؤثر على جنودهم في العراق وأفغانـستان ومـصالح          الذين يرون أن أي تصعيد في الملف الفلسط       
بالدهم في المنطقة، لكنهم ما لبثوا أن تراجعوا هم أيضا، بخاصة عندما بدأت فضائح جيشهم تتوالى مـن                 

  ).وثائق ويكيليكس(خالل وثائق يبدو أن دوائر صهيونية هي التي سربتها 
ومي من جهة، مع عدم إعطاء انطباع بأنـه ال يتراجـع            نتنياهو بدوره، ولكي يحافظ على االئتالف الحك      

أمام الضغوط الخارجية من جهة أخرى، لم يوافقْ على تمديد تجميد االستيطان، أما أوبامـا الـذي أدرك               
عدم قدرته على الضغط على نتنياهو في ذات الوقت الذي يريد المفاوضات العتبارات تهدئة المنطقة، لم                

  .دمها لنتنياهو على أمل أن تمنحه النتيجة التي يريديجد غير اإلغراءات يق
االمتناع عن المطالبة بتجميد آخـر      : "كانت كالتالي " إسرائيل اليوم "اإلغراءات األمريكية بحسب صحيفة     

للبناء في المستوطنات، وجود فترة انتقالية بين االتفاق المرحلي واالتفاق الدائم، مرابطة قوات إسـرائيلية               
 األردن في الفترة االنتقالية، تعهد بالتعاون األمني في السياق اإليراني، تحسين القدرة الدفاعيـة               في غور 

إلسرائيل في إطار التسوية الدائمة، دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المتطورة، فيتو تلقـائي فـي                
سطينية من جانب واحد، إعالن     صالح إسرائيل في مجلس األمن ضد أي محاولة عربية إلعالن الدولة الفل           

  ".بشأن شرعية الرد اإلسرائيلي في غزة ولبنان
من كتب هـذه الوثيقـة   : "اإلسرائيلية نقلتْ عن أحد أعضاء الكونجرس قوله" يديعوت أحرونوت"صحيفة  

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

أيا يكن األمر، فإن المفاوضات ستستأنف، واألرجح أن نتنياهو سيحصل على ما ذكر أعـاله أيـا يكـن                  
 موقفه، وسيكون على أوباما الضغط على محمود عباس من أجل أن استمرار المفاوضات، وذلـك بعـد                
  .تأمين ضغط مماثل على مصر كمرجعية عربية، والنتيجة أن نتنياهو سيأخذ الجزرة من دون دفع الثمن
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لذلك كله دالالت سياسية بالغة األهمية أولها أن أي تعويل على موقف أمريكـي متـوازن مـن الملـف            
المـصري علـى وجـه    الفلسطيني هو ضرب من الهذيان، أما ثانيها فيتمثل في بؤس الموقف العربي، و     

التحديد في ظّل غرقه في قضية التوريث، ثم وهو األهم بؤس الموقف الفلسطيني الذي ال يمكنه االستغناء                 
عن المفاوضات ألنها حاجة ماسة بالنسبة إليه لكي يبرر مضيه في برنامج التنـسيق األمنـي والـسالم                  

مج الذي يذهب فـي اتجـاه تأبيـد النـزاع دون     ، وهو البرنا)األمن مقابل المعونات(االقتصادي وسلطة   
  .التوصل إلى حّل لقضايا ما يسمى الحّل النهائي، وفي مقدمتها القدس والالجئون

المصيبة هي كيفية الرد على هذا البؤس المزمن على مختلف األصعدة، وقد كان مفاجًئا أن تقوم حمـاس                  
ن القول بأنه جاء نتاج ضغوط كبيرة، سواء أكـان          ببثّ إيحاءات بتقدم في مسار المصالحة، وهو ما يمك        

من القاهرة التي تمسك بخناق القطاع، أم من سوريا التي ربما أوحتْ للحركة وقوى المقاومة المقيمة في                 
دمشق بعدم قدرتها على استيعاب نشاطات معارضة قوية للمفاوضات في ظّل حاجة واشـنطن الماسـة                

  . لذلكإليها، وضغوطها على دمشق تبعا
، لكن الذنب األكبر يقع علـى       2003مشهد بالغ السوء من دون شك، وهو استمرار لما يجري منذ العام             

من اختطفوا حركة فتح ومنظمة التحرير وقيادة الفلسطينيين بدعم الخـارج، مـن دون تبرئـة الوضـع                  
في انتخابات في ظّل    الرسمي العربي، وفي مقدمته الشقيقة الكبرى، ومن دون تبرئة حماس التي تورطت             

أوسلو، األمر الذي جعل مواجهتها لما يجري ضعيفًا إلى حد كبير، بخاصة بعد الحْسم العـسكري الـذي                  
أطلق يد السلطة في الضفة دون رقيب وال حسيب، مع استغالل بشع لمشاعر الثأر لدى عناصر حركـة                  

  .فتح
  3/10/2010االسالم اليوم، 

  
  ؟"رفاصل قصي"أم " تاريخيةقرارات " .71

  عريب الرنتاوي
مشاركتها في المفاوضات المباشرة مع حكومة اليمين       " تعليق"نرغب أن نرحب بقرار السلطة الفلسطينية       

واليمين المتطرف المستمسكة بأولوية االستيطان على ما عداها ، بيد أننا نفضل التريث لمعرفـة مـا إذا                  
ـ     ، " نوبة حرد "، أم أنه لن يزيد عن كونه        " ية بديلة استراتيج"و" قرارات تاريخية "كان القرار سيمهد فعالً ل

  .سرعان ما سيجري احتواءها وااللتفاف عليها ، بعد أن تكون قد استنفذت أغراضها
ـ                قـرارات  "لكي تكون نتائج االجتماع المشترك للجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفـتح ، مقدمـة لـ

 ، يتعين على السلطة الشروع من دون إبطاء في مراجعة           بشر بها الرئيس عباس قبل أيام قالئل      " تاريخية
الحصاد المر لتجربة السنوات العشر الفائتة على أقل تقدير ، حتى ال نقول تجربة السنوات العشرين التي                 

جدوى التفاوض بال   : انقضت منذ مؤتمر مدريد ، على أن تشتمل المراجعة على أسئلة ومحاور من نوع             
 تفاوض ، وفرص الجمع بين األمرين معاً ، جدوى االحتفاظ بالـسلطة وإعـادة               مقاومة ، والمقاومة بال   

تعريف وظائفها ومكانتها في النظام السياسي الفلسطيني ، وضع منظمة التحرير المهترئ وسبل إعـادة               
، فـتح   " مناورة أو مـداورة   "الروح لشرايينها المتيبسة ، سبل التوجه الستعادة الوحدة الوطنية من دون            

ب رحباً للخروج من قبضة المحاور والمعسكرات الخانقة ، وإعادة االعتبار لدور القضية الفلـسطينية               البا
  .العابر لهذه التقسميات والموحد لها والمستنهض لهمم وعزائم مكوناتها

ما لم نلمس خطوات على األرض ، تنبئ ببدء المراجعة وتبشر بإرهاصات تصحيح المسيرة والمـسار ،                 
ين الشك والريبة لقرارات من هذا النوع ، خصوصا حين ينبري لعرضها والذود عنهـا ،          سنظل ننظر بع  

أناس انغمسوا من الرأس حتى أخمص القدمين في مستنقع التنازالت المجانيـة ، وكـانوا رأس جـسر                  
 ما  التهافت في السياسة الفلسطينية ، وهو يحاولون اليوم ، وبنبرة أكل الدهر عليها وشرب ، اإليحاء بأنهم                

  . ؟،"الفروسية الجوالة"زالوا على عهد 
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نقول ذلك ونحن نرى السلطة وقد أبقت الباب مشرعاً للعودة عن القرار ، واستبدال محادثـات التقريـب                  
غير المباشرة بالمفاوضات المباشرة ، نقول ذلك ونحن نترقب ما ستعرضه القيـادة الفلـسطينية علـى                 

نقبل مـا   "ا على المستويين الوزاري والقيادي ، فإن جاءت المقاربة          االجتماعات العربية المنتظرة في ليبي    
ـ " يقبل به العرب   ، قرأنا المكتوب مـن  " نقبل بما يقبل به الفلسطينييون : "العربية" نظرية التخلي "تطويراً ل

عنوانه ، أما إن جاءت المقاربة هجومية ، وتستهدف وضع القادة والزعماء أمام مسؤولياتهم فـي دعـم                  
تراتيجية الفلسطينية البديلة ، ودفعهم للوفاء بااللتزامات التي قطعوها على أنفسهم ، سنكون حينها قد               االس

  .بدأنا نشهد بداية تحول ، ال في الموقف الفلسطيني فحسب ، بل وفي المواقف العربية كذلك
 ذاتها مـرتين ،     لسنا حائرين في فهم ما يجري على الساحة الفلسطينية ، وال نحن ممن يشتري البضاعة              

أحد ، ونرغب في إعطاء فرصة لكل من يريد حقاً أن يخرج بالمشهد             " نكسر مجاديف "بيد أننا ال نريد أن      
الفلسطيني من تفسخه وانحطاطه ، أما إن سئلنا عن أرجح تقديراتنا لقادمات األيام ومـا تختزنـه مـن                   

فاوضات والمزيد منها ، وأن ما يجـري        سيناريوهات وبدائل ، فسنقول أن السلطة ما زالت على عهد الم          
نعود بعده لمشاهدة ذات المسرحية التراجيدية التي أدمنا على مـشاهدتها         " فاصل قصير "أمامنا ليس سوى    

  .طوال سنوات وسنوات
  4/10/2010، الدستور، عّمان

  
  تنازالً مؤلماً؟" تجميد االستيطان"هل أصبح  .72

  كلوفيس مقصود
لجنة المتابعة العربية، حيث يتم التداول فيما إذا كان من ضرورة قومية ـ  اآلن، نحن بانتظار القرار من 

باعتبار أن اللجنة تختزل اإلرادة القومية؟ـ كي يعود الرئيس محمود عباس إلـى اسـتئناف المحادثـات       
مع إسرائيل، كون االستئناف أصبح على ما يبـدو حاجـة ملحـة لـإلدارة               " المفاوضات"المسماة خطأ   
." المفاوضات"كون إدارة أوباما تتوقع كالعادة أن تظهر اللجنة تفهمها لحاجتها لالستمرار في             األميركية، و 

الدليل على هذا اإلصرار األميركي للعودة إلى المفاوضات والتخوف من احتمال انسحاب فلسطيني مـن               
  . ين قادمينالعملية التفاوضية أن الطلب األميركي من نتنياهو انحسر في تجميد االستيطان لمدة شهر

طلب تجميد االستيطان له ثمن، ما دفع اإلدارة األميركية إلى إعطاء الحكومة اإلسـرائيلية مـا وصـف                  
التي تنطوي على حضور عسكري إسرائيلي مقبول أميركياً في منطقة الغور، ومـساعدات             " بالضمانات"

يان الفلسطيني، ناهيك عن    إضافية بأسلحة جديدة ومتطورة، وضمان أميركي بأنه لن يصل أسلحة إلى الك           
وعد مسبق بأن الواليات المتحدة لن تسمح بانعقاد لمجلس األمن يعالج القضية الفلسطينية بأي شكل مـن                 

  . األشكال
قـد يفكـر    " التنـازل "وأنه في أقصى حاالت     " غير كافية "على ما يبدو أن نتنياهو يعتبر هذه الضمانات         

الـذي يمكـن أن يكـون       . اج عن الجاسوس اإلسرائيلي بوالرت    بالتمديد لمدة شهر واحد في مقابل اإلفر      
عنصرا مساهما في بقاء الحكومة الراهنة خاصة بوجود وزير الخارجية ليبرمان الذي طمأننـا معـالي                
وزير الخارجية المصري السيد أبو الغيط، بأنه ال يمثل وجهة نظر نتنياهو، ولو كان هذا الكـالم دقيقـاً                   

ن من الحكومة فوراً ألن التغاضي عن إقالة وزير الخارجية هو الدليل القاطع على              فلماذا لم يفصل ليبرما   
  . أن هذه وجهة نظر تمثل حقيقة الموقف، ولكن نتنياهو يخرجها بشكل أقرب لاللتباس من حقيقة السياسة

ة بمعنى آخر ما هو حاصل في هذه اللحظات التي نستطيع اعتبارها مصيرية لمستقبل القضية الفلـسطيني               
وتكمن المفارقة هنا في أن     . أن إدارة أوباما تستسهل التجاوب العربي وخاصة تجاوب السلطة الفلسطينية         

إسرائيل التي تريد أن تبعد أي قوى دولية سواء أكانت أوروبية أو أممية مـن التعامـل مـع القـضية                     
 يمكنهـا مـن ممارسـة       الفلسطينية وأن تكون الواليات المتحدة وحدها مؤهلة إلدارة هذا الصراع، مما          

االبتزاز اإلسرائيلي لإلدارة األميركية من خالل تفعيل اللوبي اإلسرائيلي بالشكل الذي برز بـأكثر مـن                
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ثمانين عضوا في الكونغرس يحاولون إلغاء أي تفهم لبعض الحقائق والحقوق للشعب الفلسطيني، ومن ثم               
ئيس أوباما إلى إقنـاع نتنيـاهو بالتجـاوب         لذلك أصبحت حاجة الر   . التبني الفوري لكل مطلب إسرائيلي    

المنطوية، التي تمكن إسرائيل من جعـل أي حقـوق للـشعب            " الضمانات"عرضةً لما يشابه المزيد من      
  . الفلسطيني تتآكل تدريجياً حيناً، وبسرعة أحياناً

لطة أصـبح   يستتبع هذا أن ما يقوم به السيناتور جورج ميتشل من حراك منذ استالم الرئيس أوباما الـس                
 إلى  1967حزيران  / محصوراً في أن تكون هناك محادثات، وهذا ما يعيدنا إلى ما تم استنتاجه منذ يونيو              

اليوم، بأنه إذا لم تتمكن إدارة أوباما والمجتمع الدولي من انتزاع اعتراف مـن إسـرائيل كونهـا فـي                    
هذا المنطلق القانوني مـن قبـل       األراضي الفلسطينية المحتلة هي سلطة محتلة، لذا عدم اإلصرار على           

الدول العربية وتأكيده كشرط مسبق هو عملياً كما شاهدنا في األيام األخيرة، يستولد ممارسـة االبتـزاز                 
لإلدارة األميركية، ما يعبر عن سخاء الضمانات المقترحة، بما يوجب االقتناع بأن الوقت قد حان بأن ال                 

نقول هذا ألنه منذ أوسلو، وعملية      .  أي غطاء الستمرار المحادثات    توفر لجنة المتابعة في المرحلة الحالية     
التآكل في الحقوق الفلسطينية ليست فقط مستمرة، بل متنامية، وأن لجنة المتابعة المفترض أنهـا تمثـل                 
النظام العربي السائد وانه موكول إليها العمل على األقل، بتنفيذ قرارات القمم العربية وااللتزام بها، وأن                
تسعى لوقف التآكل، وأن تكف عن المطالبة بالتجميد، كأن هذه منّة من إسرائيل، وبالتالي كأن االستيطان                

تنازل "أصبح حقاً إلسرائيل، وإن تجاوبت في التجميد في الشهرين القادمين تتحول استجابة إسرائيل إلى               
  . كما تصرح إسرائيل دائما في هذا الشأن" أليم
مجلس حقوق اإلنسان أخيراً في التقرير الذي وضعته لجنة تقـصي الحقـائق فـي               وإن كان ما تبناه     ... 

جنيف والذي وقف المندوب األميركي وحده ضده، وأكدت نتائجه النية اإلجراميـة إلسـرائيل وخاصـة               
عمليات القتل المتعمدة التي جرت قبل احتالل سفينة مرمرة، وبالتالي أكدت الطـابع الـسلمي لنـشطاء                 

 التركي كما تضمنت وجود أدلة تدين إسرائيل، فلماذا لم يأخذ هذا التقرير بالجدية القادرة               أسطول الحرية 
  . على ردع إسرائيل

إذا كان هناك من جدية واضحة في االلتزام بالحد األدنى الذي رسمته قرارات القمة المتعلقـة بالمبـادرة               
طينية، وعلى ضرورة أن ال تبقى إسرائيل       العربية، لعل على لجنة المتابعة أن تؤكد وحدة المرجعية الفلس         

متفلتة من العقاب إلدمانها على خرق القانون الدولي والشرعية الدولية والقرارات األممية المتعلقة بحقوق              
  . الشعب الفلسطيني، وأن يكون لخرقها كلفةً رادعة تنطوي على إجراءات تقوم بها الدول العربية

فة إلى وحدة المرجعية الفلسطينية وعـدم إسـقاط خيـار المقاومـة،             وأخيراً هل يسمح لنا االقتراح إضا     
المطالبة بإعادة تفعيل المقاطعة العربية، وتعليق العالقات الدبلوماسية القائمة حتى ننقذ القضية ونـضمن              
أن تبقى قضية مصيرية لفلسطين وللعرب، وحتى ال نجعل مما هو حاصـل كمـا يقـال فـي أوسـاط                     

  ! لراهنة أنه ليس هناك وفرة بدائٍل أخرىالدبلوماسية العربية ا
هل هذه اإلجراءات ممكنة؟ هي ممكنة إذا اعتبرنا الكرامـة      ... السؤال. البدائل متوفرة إذا توفرت اإلرادة    

  . فعال وليس شعاراً
  4/10/2010، السفير، بيروت

  
  خمس أساطير...  األوسطالشرقسالم  .73

  آرون ديفيد ميلر
الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، ومرة أخرى تجد الواليات المتحـدة          مرة أخرى عاد اإلسرائيليون و    

وقد شهدت بنفسي هذا الفيلم يكرر نفسه مرات عديدة، كما راقبتـه            . نفسها في قلب هذا السجال المستمر     
وعليه . عن كثب بصفتي مفاوضاً ومستشاراً لوزراء الخارجية الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء           

هل هناك سبب يدعونا لالعتقاد باحتمال وصول المفاوضات الجارية اآلن إلـى            :  السؤال التالي  فإني أثير 
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نهايات سعيدة بين الطرفين؟ في رأيي الشخصي أن شكوك الطرفين في بعـضهما، والقيـود الـسياسية                 
مفاوضات الداخلية المفروضة على كليهما، واتساع الهوة والخالفات في مواقفهما، جميعها عوامل معيقة لل            

وفي الوقت نفسه، تساهم األساطير الشائعة عن عملية السالم اإلسرائيلي الفلسطيني فـي تعقيـد               . الحالية
  .دور الوساطة الذي تقوم به إدارة أوباما

غير أن  . تمثل المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع مفتاح الوصول التفاق بينهما         : أولى هذه األساطير  
فباستثناء معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية التي أبرمت في        . س هذا الزعم تماماً   حقائق التاريخ تؤكد عك   

، كانت جميع المفاوضات التي أسفرت عن إبرام صفقات كتب لها االسـتمرار قـد تمـت                 1994أكتوبر  
وعلى عكس ذلك، انتهت اتفاقات أوسلو المبرمة في تسعينيات القرن الماضي، وهـي             . بوساطة أميركية 

مفاوضات مباشرة بين الطرفين، إلى كارثة مدمرة، بسبب عدم وفاء الطرفين بالتزاماتهما، وبـسبب   ثمرة  
ورغم ذلك كله، فال    . اندالع نيران العنف والعنف المضاد، وجراء خيبة األمل التي أصابت كال الطرفين           

ـ    . غنى عن إجراء المفاوضات المباشرة بهدف تعزيز بناء الثقة بين الجانبين           ذه المحادثـات   غيـر أن ه
تتطلب تدخالً قوياً من قبل الواليات المتحدة لتجسير الخالفات حول المسائل األساسية التي يتوقف عليهـا                
نجاح عملية السالم، مثل مسألة ترسيم حدود الدولتين، ومصير مدينة القدس، وغيرهما من مسائل خالفية               

  .كبيرة
لقد كانت الواليـات المتحـدة      .  نزيهاً في عملية السالم    تعتبر الواليات المتحدة وسيطاً   : األسطورة الثانية 

لكـن ال   . طرفاً نزيهاً من قبل، وال يزال أمامها أن تستعيد صفة نزاهتها هذه إن أرادت وجدت وراء ذلك                
ينفي ذلك حقيقة فشل بالدنا في ظل اإلدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء وفي مرات عديـدة            

سيط النزيه العادل القادر على اكتساب ثقة الطرفين في إمكانية الوصول بهما إلى بر              في أن تكون ذلك الو    
وأكثر ما يؤثر على نزاهة وحياد وساطتنا بين الطرفين، انحيازنا المستمر إلـى جانـب               . السالم واألمان 

.  إسرائيل صحيح أن هناك قيماً مشتركة واعتبارات أمنية خاصة تربطنا دائماً بعالقة تحالف مع            . إسرائيل
لكن لكي تكون واشنطن وسيطاً نزيهاً ومحايداً بالفعل، عليها أن تراعي أال تكـون عالقتهـا حـصرية                  

وعلى واشنطن أن تتبنى دور وساطة يعكـس المـصالح الحيويـة لكـال الطـرفين                . بإسرائيل وحدها 
والتحدي الرئيسي  . المتفاوضين، دون أن تحدد موقفاً منحازاً مسبقاً إلى طرف على حساب الطرف اآلخر            

الذي تواجهه إدارة أوباما الحالية، هو إكساب سياساتنا الخارجية تجاه الطرفين هـذا التـوازن المفقـود،                 
  .خاصةً وأنه لم تنجح إدارتا كلينتون وال بوش السابقتان في تحقيقه

عقبة أكبر من هذه    فال  . المستوطنات اإلسرائيلية هي العقبة الرئيسية أمام صفقة السالم       : األسطورة الثالثة 
ذلك أن استمرار تل أبيب في بناء المستوطنات خالل ما يزيد على أربعة             . في الجانب اإلسرائيلي بالتأكيد   

عقود، قد أسفر عن إعادة تشكيل السياسات اإلسرائيلية وتوجيهها نحو األسوأ، إضافة إلى إعادة تـشكيل                
كما أدى رفـض إسـرائيل      .  أصالً أكثر تعقيداً   الحقائق نفسها على األرض، وجعل عملية السالم المعقدة       

مؤخراً لتمديد الفترة الزمنية المحددة لبدء العمل في بناء وحـدات اسـتيطانية جديـدة، إلـى تقـويض                   
لكـن مـن قـال إن       . المفاوضات الحالية حتى قبل انطالقها برعاية مباشرة من إدارة أوبامـا الحاليـة            

ام عملية السالم؟ فحتى إذا ما حلت هذه المعضلة، فإن هنـاك            المستوطنات وحدها هي العقبة الرئيسية أم     
في رام  " فتح"معضلة كبيرة أيضاً في الجانب الفلسطيني، تتلخص في أزمة انقسام القيادة الفلسطينية، بين              

وما لم تحل هذه األزمة، فليس ألحد أن يتوهم إمكانية التوصل إلى سالم مـستدام               . في غزة " حماس"اهللا و 
  .لنزاعبين طرفي ا

ونـرد علـى هـذه      . الضغط على إسرائيل هو السبيل الوحيد إلبرام صفقة الـسالم         : األسطورة الرابعة 
األسطورة بالقول إنه من الخطأ الجوهري االعتقاد بأن على واشنطن أن تمارس نفوذها على دولة حليفة                

 كما أن تـاريخ منطقـة       .لها كي ترغمها على القبول بصفقة ربما تضر بمصالحها األمنية واالستراتيجية          
الشرق األوسط قد شهد الكثير من المشاريع الفاشلة التي حاولت فيها القوى العظمـى فـرض نفوذهـا                  
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والصحيح أن تمارس واشنطن واألمـم المتحـدة        . وإرادتها على الدول الشرق أوسطية القائمة دون طائل       
  .ل ومستدام بينهمامعاً ضغوطاً متوازنة على كال طرفي النزاع، بغية تحقيق سالم عاد

. تكتسب عملية السالم أهمية كبيرة لتأمين المصالح األميركية في الـشرق األوسـط            : األسطورة الخامسة 
والصحيح أن عملية السالم سوف تساعد في تأمين مصالحنا الحيوية هناك، غير أنها لن تحل تلقائياً جميع                 

كما يصح القول إن من شـأن       . عالمية اضطراباً المسائل التي تجعل من تلك المنطقة إحدى أشد المناطق ال         
ومـع القـول    . عقد صفقة سالم غير عادل وال مستدام بين الطرفين، أن يزيد مشاكلنا تعقيداً في المنطقة              

بأهمية أال يقلل أوباما من أهمية إبرام صفقة السالم، يجب التأكيد أيضاً على تفادي المغاالة في الحمـاس                  
  . أو ثمن كانإلبرام صفقة سالم بأي شكل

  4/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
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