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  33  :كاريكاتير
***  

  
 فـي   أربعة بدائل حول أفق المفاوضات المباشرة خالل اجتماعات لجنة المبادرة العربيـة           عباس يطرح    .1

  سرت
يس الـرئ ، أن    سوسن أبو حسين    عن مراسلتها  سرت، من   10/10/2010،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  

ـ          ، حول أفـق المفاوضـات      »التاريخية«الفلسطيني محمود عباس طرح أربعة بدائل، وصفها هو سابقا ب
المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وذلك خالل اجتماعات لجنة المبادرة العربية الليلة قبل الماضية             

وجاءت هذه البدائل علـى  . أمسفي مدينة سرت الليبية، على هامش القمة العربية االستثنائية التي عقدت    
  :النحو التالي

  .إذا قررت إسرائيل وقف االستيطان فسوف تستمر المفاوضات المباشرة وسيتم تفعيل وتيرتها: أوال
، وإذا لم يحدث فـسوف      1967إذا لم يحدث فسندعو أميركا لالعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود           : ثانيا

 لالعتراف بالدولة، وإذا لم يحدث فسوف نذهب إلى مجلس          نذهب إلى مجلس األمن وندعو كل دول العالم       
  .األمن لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني
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  .دعوة إسرائيل الحتالل الموقع) في حال فشل االقتراحين السابقين: (ثالثا
  .ترك السلطة الفلسطينية ومغادرة رام اهللا: رابعا

ث منذ الذهاب إلى واشنطن مرورا بمفاوضـات        وكان الرئيس الفلسطيني قد بدأ حديثه باستعراض ما حد        
موقفنـا هـو ال     «: شرم الشيخ والقدس واللقاء في نيويورك وزيارة السيناتور جـورج ميتـشل، وقـال             

وأشار أبـو  . »مفاوضات في ظل وجود االستيطان كما أبلغنا الحكومة اإلسرائيلية بذلك في رسالة رسمية           
 مقابل تجميد االستيطان لمدة أربعة أشهر، كما اسـتعرض          مازن إلى صفقة األسلحة األميركية إلسرائيل     

  .الجهود التي قامت بها واشنطن ووزيرة الخارجية األميركية إلعادة المفاوضات المباشرة
وقال إن حماس تتهمنا    . كما تحدث عن الحوار مع حركة حماس، وأشار إلى تدخل إيراني في المصالحة            

  .ي تخضع إلى فيتو إيراني في الموضوع نفسهبالخضوع إلى فيتو أميركي للمصالحة، وه
أن حديث أبو مازن كان يدور حول ما حدث، ثم البدائل التي أشار إليها سابقا،               » الشرق األوسط «وعلمت  

ولم يستغرق اجتماع لجنة المبادرة أكثر من ساعة ونصف الساعة أكد خاللها الـدعم الكامـل للـسلطة                  
  .الفلسطينية

عقد اجتماع لها خالل شهر من تاريخه للنظر فـي          «ربية أعلنت أنها ستدعو إلى      وكانت لجنة المتابعة الع   
  .»البدائل التي طرحها الرئيس الفلسطيني وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن

مصادر عربية قالت لـ    ، أن    أحمد رحيم   عن مراسلها  سرت، من   10/10/2010،  الحياة، لندن  وأضافت
فى نيته االستقالة، لكنه أشار إلى وضع السلطة الصعب وحـذر مـن أن وجـود                ن«إن عباس   » الحياة«

السلطة في خطر، إذا بقيت األوضاع على ما هي عليه وطرح على العرب التوجه إلى مجلـس األمـن                   
الدولي الستصدار قرار بوقف االستيطان ومطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها، أو عرض التطورات في             

لى الجمعية العامة لألمم المتحدة وطلب االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابـع             األراضي المحتلة ع  
 77 وعاصمتها القدس والتنسيق مع منظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة الـ           1967) يونيو(من حزيران   

  .»والصين لدعم هذا التحرك
 تم توزيع صيغة القرار المعد      فور انتهاء الرئيس الفلسطيني من إلقاء تقريره،      «وأشارت المصادر إلى أنه     

من قبل األمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة لجنة مبادرة السالم والجانب الفلـسطيني، مـا                 
أثار غضب ممثل سورية في االجتماع السفير يوسف األحمد الذي اعترض على إعـداد بيـان مـسبق،                  

ليس من مهام لجنة المبادرة العربية إعطـاء        «ه  ، معتبراً أن  »والطلب من العرب ختمه من دون مناقشات      
  .»غطاء للمفاوضات، وصالحياتها تنحصر في نطاق تسويق مبادرة السالم العربية

الرئيس عباس قـال    ، الى أن     وكاالت  عن سرت  من    10/10/2010،  الحياة الجديدة، رام اهللا    وأشارت
مل والشامل لالستيطان واستبشرنا خيرا،     تذكرون أن الرئيس أوباما كان تحدث بالقاهرة عن الوقف الكا         «

  .»إال أن هذا الموقف لم يصمد كثيرا
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس عبـاس               
قال للزعماء العرب إنه قد يسعى للحصول على اعتراف أميركي بدولة فلسطينية تتضمن كـل الـضفة                 

  . استمر تعثر محادثات السالم مع إسرائيلالغربية إذا ما
مطالبة الواليات المتحدة باالعتراف بدولـة فلـسطينية علـى حـدود          «وقال عريقات ان من بين البدائل       

  .وبحث امكانية اعتراف مماثل من االمم المتحدة من خالل قرار لمجلس االمن» 1967
ولكـن الـرئيس    ) للجامعة العربية (يس عباس   ال يمكنني ان احدد جميع البدائل التي قدمها الرئ        «وأضاف  

سيواصل العمل مع اإلدارة االميركية لتحقيق وقف كامل لالنـشطة االسـتيطانية مـع اجـل اسـتئناف                  
  .»المحادثات

وقال مصدر دبلوماسي يشارك في اجتماع الجامعة العربية لرويترز ان احد البدائل االخرى التي طرحها               
  . يتم وقف البناء االستيطانيعباس التهديد باالستقالة ما لم
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وتال مساء امس، االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة               
  .بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي اصدرتها اللجنة العربية الخماسية في حزيران الماضي

  . مال فانه تجنب االشارة الى الموضوع الفلسطينيومع ان البيان الختامي اشار الى السودان والصو
  

  قرارات حاسمة وواضحةيطالب العرب في قمة سرت بهنية  .2
، خمسة رسائل   2010-10-9وجه رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية السبت            

 الشعب الفلسطيني   وأوضح هنية في تصريح صحفي، أن     . الليبية" سرت"للقادة العرب المجتمعين في قمة      
يتطلع إلى قرارات حاسمة وواضحة، وسياسات فاعلة لمواجهة الخطر الداهم الذي تتعرض له القـضية               

  . الفلسطينية وقلبها مدينة القدس
البد من الخروج من الدوامة وحالة الشلل السياسي بل العقم ألن العودة إلى المفاوضات فـي               : "وقال هنية 

ل إال الحلقة المفرغة، ويجب الخروج منها باستعادة الوحدة الوطنية، وتوفير           ظل التعنت الصهيوني ال يمث    
  ". عناصر الصمود لشعبنا، وتحمل العرب مسؤولية شبعنا، وحماية القدس، ورفع الحصار الظالم

وفي تعقيبه على التصعيد اإلسرائيلي المتواصل، أوضح هنية أن الممارسات اإلسرائيلية المستمرة ضـد              
تعبر عن النفسية الخبيثة من قبل المحتلين الصهاينة، وتؤكد أنه ال يبحث عن الـسالم               "سطيني  الشعب الفل 

  ". بل إلى بناء مزيد من المستوطنات، ولكن الشعب الفلسطيني مازال يؤكد أنه باقي في أرضه ووطنه
  9/10/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  ميمها على نهج االستيطان والعدوان غير القانونية تؤكد تص"إسرائيل"أعمال : أبو ردينة .3

لرئيس محمود عباس حـدد فـي الجلـسة         اقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن          : سرت
االفتتاحية لمؤتمر القمة العربية االستثنائية بمدينة سرت، الموقف الفلسطيني من عملية السالم، كما شرح              

  .الجانب اإلسرائيلي في األسابيع الماضيةللقادة والمسؤولين تفاصيل كل ما جرى مع 
وأضاف أبو ردينة في تصريح خاص لـ وفا، إن األعمال اإلسرائيلية المستمرة وغير القانونيـة تؤكـد                 
تصميم السلطة القائمة باالحتالل والمستوطنين على االستمرار في نهج العنف والعـدوان واالسـتيطان،              

 االحتالل اإلسرائيلي في مدينة الخليل وأسفرت عن استـشهاد          وكان أخرها الجريمة التي ارتكبتها قوات     
مواطنين وتدمير منازل واعتقال عدد من المدنيين، بدالً من نهج السالم الذي يلتـزم بـه الفلـسطينيون                  

  .والمجتمع الدولي
اسم بن  وثمن أبو ردينة القرار التي اتخذه رئيس اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية، الشيخ حمد بن ج               

 –جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولـة قطـر، بإيقـاف المباحثـات الفلـسطينية                   
اإلسرائيلية، حتى يتم وقف بناء المستوطنات باألرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف حتـى               

  .يمكن بدء مفاوضات جدية إلنهاء هذا الصراع
مبادرة بعقد اجتماع خالل شهر من تاريخه للنظر في البدائل التـي            من المفترض أن تعود لجنة ال     : وقال

طرحها الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن، إذا لم تـتمكن اإلدارة                
  .األميركية من إقناع الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان

  9/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  بدء حملة لزراعة مليون شجرةويعلن عن  الزيتون  قطافهنية يشارك في .4
اعلن رئيس وزراء الحكومة المقالة في قطاع غزة اسماعيل هنية بدء حملة لزراعة مليون شجرة زيتون،                

  .مشيداً بصمود المزارع الفلسطيني على رغم قلة االمكانات والحصار االسرائيلي
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ارعين بقطف الزيتون والبلح في منطقة النصيرات وسط القطاع، كمـا زار            جاء ذلك أثناء مشاركته المز    
جئنا اليـوم لنقـف الـى جانـب         «: وقال اثناء جولته  . عدداً من معاصر الزيتون في المحافظة الوسطى      

المزارعين، والتعبير عن تقديرنا لصمودهم وثباتهم رغم العدوان والحـصار، والمـساهمة فـي قطـف                
، »يرى العالم أن الشعب الفلسطيني صامد وقادر على التحدي ومواجهة الحـصار           الزيتون والبلح، حتى    

  .»باقون ما بقي الزعتر والزيتون«: وأضاف
  10/10/2010، الحياة، لندن

  
  باقون على أرضنا: فياض يشارك في موسم قطاف الزيتون ورسالته للمستوطنين .5

الوزراء الدكتور سالم فياض أمس عن       أعلن رئيس    : ومراد ياسين  - بشار دراغمة    - نابلس   -طولكرم  
انطالق موسم قطف الزيتون لهذا العام، من خالل مشاركته المواطنين عملية القطاف في قريتي عـراق                
بورين جنوبي نابلس، ودير الغصون شمال طولكرم وهما من القرى التـي تتعـرض بـشكل مـستمر                  

  . العتداءات المستوطنين
رة الزيتون رمز تمسك شعبنا بأرضه وستظل أصـغر زيتونـة           وأكد فياض على هامش مشاركته ان شج      

ورافق فياض  . أكثر تجذراً من االستيطان والجدران وحتماً إن الجدران واالستيطان واالحتالل إلى زوال           
إسماعيل ادعيق، وجمال زقوت مستشار رئيس الوزراء، وقـادة األجهـزة           . في جولته وزير الزراعة د    

 واألهلية في المحافظة، وعدد من رؤسـاء وأعـضاء المجـالس البلديـة              األمنية، والمؤسسات الرسمية  
  . والقروية

وشدد رئيس الوزراء على تجذر الشعب الفلسطيني بأرضه، وتمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة، وإصـراره              
نحن هنا اليوم تعبيراً عن دعمنا لمزارعينا، في بدايـة موسـم            »: على البقاء والثبات على أرضه، وقال     

، وأضاف ستظل شجرة الزيتون     «الزيتون، ووقوفنا إلى جانبهم، فهذا اليوم الوطني يعني لنا الكثير         قطف  
رمزاً لتجذر شعبنا في أرضه وتمسكه بحقوقه، كما هي رمز السالم والخيـر، ال سـيما وأنهـا تجـسد                    

  . «االرتباط الوثيق بين اإلنسان واألرض وهي مصدر رزق أساسي للمواطنين
 ثمار الزيتون في عراق بورين من حقل ال يبعد سوى مئات االمتار عـن مـستوطنة                 وبدأ فياض بقطف  

ودعا رئيس الوزراء كافة قطاعات شعبنا لمساعدة المزارعين في         . التي تقع شرق قرية بورين    « براخاه»
  .قطف ثمار الزيتون في المناطق القريبة من المستوطنات دعما لصمودهم

  10/10/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  المنسق األمني األمريكي كيث دايتون يغادر الضفة سرا .6
كشفت مصادر أمنية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة أمس السبت النقاب عـن           : محمد جمال -القدس المحتلة 

مغادرة المنسق األمني األمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتـون ، األراضـي               
ة وقالت إن دايتون عاد إلى الواليات المتحدة األمريكية الخميس الماضي بعد مكوثه فيها              الفلسطينية المحتل 

 سنوات، عمل خاللها على تأهيل وتطوير قدرات األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة               5
مني مع قـوات    ، والحفاظ على األمن اإلسرائيلي من خالل التنسيق األ        ) اإلرهاب  ( لمحاربة ما يسمى ب   

 أن  -) الكبيرة والمثمرة كما قالـت       ( -وقالت صحيفة هآرتس التي رصدت جهوده       . الجيش اإلسرائيلي 
دايتون حظي بثقة كبيرة، بسبب نجاحه في تطوير األمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بتمويل ومراقبـة                

لقـد  "بعت الصحيفة تقـول     وتا.  جندي فلسطيني، تدريبا خاصا    3100أمريكية، حيث أشرف على تدريب      
تطورات قدرات األجهزة األمنية في الضفة الغربية بشكل ملموس، ويعود الفـضل فـي ذلـك لـدايتون       

سـيحل  " مايكل مـولر "وأوضحت أن الجنرال ,ورجاله، حتى أن حماس سمت تلك القوات بقوات دايتون          
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لسالح الجو، حيـث كـان طيـارا        في عمله، مبينة أنه جنرال في الجيش األمريكي ويتبع          " دايتون"محل  
  ".سانتكوم"، ومسؤوال عن التخطيط االستراتيجي في قيادة المركز التابعة للجيش األمريكي B52لطائرة 

  10/10/2010، الشرق، الدوحة
  

  وتطالب بوقف نهائي للمفاوضات" غير كاف"متابعة العربية ال موقف لجنة  تعد"حماس" .7
حركة حماس اعتبرت أن قرار لجنة متابعة المبـادرة         ، أن   غزة  من 10/10/2010الحياة، لندن،   ذكرت  

العربية للسالم بعد اجتماعها مساء أول من أمس في سرت بعدم الذهاب إلـى المفاوضـات فـي ظـل                    
المطلـوب هـو وقـف      "وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن         ". خطوة غير كافية  "االستيطان  

وأضاف أبو زهـري    ". تفاء بتعليقها أو ربطها بالموقف األميركي     المفاوضات في شكل نهائي، وعدم االك     
إعطاء فرصة إضافية لإلدارة األميركية أمر ال جدوى منه ويعطيها فرصـة            "في بيان صحافي أمس أن      

لمواصلة الضغوط على الطرف الفلسطيني والعربي، في ظل استمرار دعمهـا العـسكري والـسياسي               
اعتماد إستراتيجية تستند على أساس خيار المقاومة والتمـسك         "عا إلى   ود". المطلق لالحتالل اإلسرائيلي  

  ".بالحقوق والثوابت في مقابل فشل المفاوضات
 عضو المكتب السياسي لحركة     ، من دمشق، أن   9/10/2010،  المركز الفلسطيني لإلعالم  موقع  وأضاف  

ة العربيـة مـساء أمـس        في تصريحات صحفية، تعليقًا على قرار لجنة المتابع         قال حماس عزت الرشق  
إن ما يواجهه الموقف الفلـسطيني      : "المؤيد لموقف رئيس سلطة رام اهللا محمود عباس       ) 10-8(الجمعة  

ورؤيتهـا  " حمـاس "والعربي من انسداد أفق التسوية ووصولها لحائط مسدود يؤكد مجددا موقف حركة             
 دوما أن ال جدوى من عملية التـسوية         االستراتيجية ومعرفتها الدقيقة بحقيقة العدو الصهيوني، حيث قلنا       

برمتها، وأن المفاوضات التي تتم في ظروف اختالل التوازن لصالح العدو، وفي ظل عدم امتالك أوراق                
                 ا وغطاءالقوة الكافية، إنما تتحول إلى عملية عبثية ال يستفيد منها إال العدو الصهيوني الذي يتخذها ستار

 والمقدسات وإطالق غول االستيطان الذي لم يبقي شيئا يتم التفـاوض            لمواصلة عدوانه وتهويده لألرض   
  ".عليه

واعتبر الرشق أن منح اإلدارة األمريكية ما سمي بفرصة أخرى أمر ال جدوى منه، ووصفه بأنه مجرد                  
إننا ال نراهن على اإلدارة األمريكية وال نرتجي منها خيـرا لقـضيتنا             : "إضاعة لمزيد من الوقت، وقال    

بنا، فهي منحازة للعدو وغير قادرة على الصمود أمام تعنت وغطرسة نتنياهو وحكومته المتطرفة،              ولشع
وأية فرص ومهل إضافية ال تعني سوى مزيد من الضغوط واالبتزاز للموقـف الفلـسطيني والعربـي                 
وتحريك التسوية من كيس شعبنا وعلى حساب حقوقنا، كما أن أية فرص إضـافية تعنـي المزيـد مـن          

  " .إسرائيل"مانات واإلغراءات األمريكية لـالض
وشدد الرشق على أن المطلوب اآلن هو لحظة صدق مع الذات، ومصارحة الشعب الفلسطيني، واألمـة                
بالحقيقة واالعتراف بأن خيار التسوية والمفاوضات فشل هو وأصحابه، وأنه ال يمكن إضاعة المزيد من               

فاوضات، التي استغلها العدو لتكـريس احتاللـه ومواصـلة          الوقت، وأن ثمانية عشر عاما تكفي من الم       
عدوانه، وأن المطلوب فعال هو موقف فلسطيني وعربي بحجم التحدي والوقف التام والنهـائي لعمليـة                
المفاوضات العبثية المباشرة وغير المباشرة، وليس مجرد وقفها ومواصلة المراهنة على اسـتئنافها مـن       

  ".جديد
ته بالدعوة إلى تبني إستراتيجية فلسطينية ـ عربية جديدة على أساس برنـامج   وجدد الرشق موقف حرك

المقاومة ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وتوحيـد الـصف              
  .الفلسطيني على أساس هذا البرنامج
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  للسالم حول المفاوضات  قرار لجنة متابعة المبادرة العربية تنتقدانالشعبية والديمقراطية  .8
قرار لجنة متابعة المبادرة العربية للسالم بعد اجتماعهـا         " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   " اعتبرت   :غزة

غيـر كـاف وبمثابـة      "مساء أول من أمس في سرت بعدم الذهاب إلى المفاوضات في ظل االستيطان                
الرتهان للموقـف األميركـي الـداعم       موقف الالموقف ويدور في حلقة مفرغة، ويعكس مدى الرهان وا         

  ".لالحتالل وسياساته وتفوقه النوعي العسكري واالقتصادي في المنطقة
التهرب من تحمل المسؤولية في تحرير األراضـي العربيـة المحتلـة            "ورأت الجبهة في بيان أمس أن       

القابلـة  ونصرة قضية العرب المركزية وكفاح وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيـل حقوقـه غيـر                 
للتصرف، والمقاومة من أجل كسر الحصار وإنهاء االستيطان واالحتالل وتحريـر األسـرى والظفـر               
باالستقالل والعودة، لن يزيد قادة االحتالل وجيشه ومستوطنيه إال مزيداً من االستخفاف بالعرب والعدوان             

  ".الوطني والقوميوالتوسع الذي ينخر مصالح ومصير األرض والشعوب والدول العربية وأمنها 
ووصفت البدائل التي جرى الحديث عنها، ومنها الذهاب إلى مجلس األمن والجمعيـة العموميـة لألمـم                 

تفتقر إلى القيمة والجدوى العملية، إذا لم تـرتبط بمراجعـة سياسـية شـاملة، وباعتمـاد                 "المتحدة بأنها   
لجغرافي الفلسطيني واسـتعادة التـضامن      استراتيجية سياسية جديدة تقوم على إنهاء االنقسام السياسي وا        

العربي على أساس الحفاظ على المصالح الوطنية والقومية للشعوب العربيـة فـي مقاومـة االحـتالل                 
والتصدي ألعداء األمة ومخططاتهم في مواصلة االحتالل لألراضي الفلسطينية والعربية وحرمان الشعب            

ودة، وفي إدامـة الهيمنـة علـى المنطقـة وشـعوبها            الفلسطيني من حقوقه في الحرية واالستقالل والع      
  ".وثرواتها

عصام أبـو دقـة أن      " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "في المقابل، رأى عضو اللجنة المركزية لـ        
خطوة إلى أمام، لرفضها المفاوضات المباشرة طالما لم يتوقف االستيطان فـي            "قرار لجنة المتابعة يمثل     

وحمل الحكومة االسرائيلية المسؤولية الكاملـة عـن        ".  الفلسطينية والقدس المحتلة   شكل كامل في الضفة   
  ".لرفضها التزام قرارات الشرعية الدولية وتجميد االستيطان"انهيار المفاوضات 

تبني قرار واضح، يرفض المفاوضات المباشرة فـي ظـل تواصـل            "ودعا القمة العربية االستثنائية إلى      
 الفلسطينية والقدس المحتلة، وعدم توافر مرجعية ورقابة دوليـة وسـقف زمنـي              االستيطان في الضفة  

بتبني إستراتيجية فلسطينية وعربية موحـدة      "وطالب  ". للمفاوضات واستمرار الحصار الظالم عن القطاع     
تقوم على الخيارات والبدائل المتعددة، بالذهاب إلى مجلس األمن بمشروع قرار عربي موحد الستصدار              

 وعاصمتها القدس واعتـراف     1967) يونيو(بإعالن دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران         قرار  
  ".العالم بها

  10/10/2010، الحياة، لندن
  

   كما هنأهم باغتيال قائدي القسام جنوده قريباًسيعزينتنياهو : أبو زهري .9
ن رئـيس الـوزراء     أكد الدكتور سامي أبو زهري، النـاطق باسـم حمـاس، أ           :  كفاح زبون  - رام اهللا 

  .الصهيوني بنيامين نتنياهو سيقدم التعزية لجنوده قريبا، كما هنأهم باغتيال الكرمي والنتشة
فترة عدم معاقبة االحتالل على تنفيذه هذه العملية لن تطول،          "وشدد أبو زهري في بيان صحافي على أن         

الرد على عمليات كهـذه حتـى فـي         كتائب القسام عودتهم على     "، مشيرا إلى أن     "وعليه أال يفرح كثيرا   
، وثمرة مـن    "تصعيدا خطيرا "واعتبر أبو زهري العملية العسكرية في الخليل         ".أصعب وأحلك الظروف  

  .ثمار التعاون األمني بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية، وثمرة للمفاوضات
  10/10/2010، الشرق األوسط، لندن
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  في حماس وصلت الى الضفة من سورية" شخصية عسكرية كبيرة" تالحق "يلسرائإ"": اإلذاعة العبرية" .10
شخـصية  "كشفت مصادر أمنية اسرائيلية أمس أن أجهزة األمن االسرائيلية تبحـث حاليـاً عـن                : غزة

وأضـافت  . وصلت الى الضفة الغربية اخيراً قادمـة مـن سـورية          " حماس"من حركة   " عسكرية كبيرة 
فـي الـضفة    " حمـاس "لحركة  " حرصت على توجيه ضربة   " أجهزة األمن    المصادر لالذاعة العبرية أن   

التي تعيشها الحركة في قطاع غزة بعد كشف جهاز األمـن الـداخلي فـي وزارة                " الحباط حال النشوة  "
) شـاباك (الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها، عدداً من المتعاونين مع جهاز األمن العام االسرائيلي               

  .في القطاع
عمليات مطاردة خاليا حماس في الضفة تجري على        "نسبت اإلذاعة العبرية الى هذه المصادر قولها إن         و

، نشأت الكرمي الذي اغتالته جنوب مدينة الخليل        "كتائب القسام "وأشارت الى أن القيادي في      ". قدم وساق 
يا كتائب القـسام    يشكل حلقة وسطية في خال    "جنوب الضفة فجر أول من أمس مع مساعده مأمون النتشة           

عمليات البحث تتركز االن على شخصية مركزية عـسكرية وصـلت الـى             "ولفتت الى أن    ". في الضفة 
الضفة المحتلة من سورية، هي التي توجه العمل العسكري لحماس في الضفة، بما فيـه إعـادة هيكلـة                   

  ".األجهزة العسكرية للحركة
  10/10/2010، الحياة، لندن

  
   تسلم حماس رسائل من عائلة شاليطرضوان ينفيإسماعيل  .11

نفت حركة حماس ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم المحلية حول استالم الحركـة عبـر الـصليب                 : غزة
األحمر رسائل من عائلة األسير جلعاد شاليط ، مؤكدة أنه ال جديد في ملف صفقة تبادل األسـرى مـع                    

  .االحتالل
حركة، في بيان له، وزعه المكتب اإلعالمي للحركة، وتلقى         وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في ال      

إن الكيان الصهيوني  يحاول إثـارة ردود  ): 10-9(نسخة عنه، مساء السبت   " المركز الفلسطيني لإلعالم  "
األفعال حول هذا الملف، بعد أن عجز عن تحقيق أي أنجاز أمني أو استخباراتي أو بفعل اآللة العسكرية،                  

  . على معلومات بطرق أخرىوهو يحاول الحصول
حل ملف شاليط مرهون باإلفراج عن أسرانا األبطال في سـجون االحـتالل واالسـتجابة               "أن  : وأضاف

  ".لشروط ومطالب اآلسريين
  9/10/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رمي الغتيال النتشة والكتتوعد فيها االحتالل بالثأر  إلكترونية ألهالي الخليل رسائلحماس ترسل .12

أكدت مصادر في حركة حماس أن الحركة قامت بإرسال رسالة إلكترونية وصلت ألهالي الخليل عبـر                
-10-8فجـر الجمعـة     ) إسـرائيل (هواتفهم النقالة، متعهدةً بالثأر لدماء القادة القساميين الذين اغتالتهم          

2010 .  
 رفعت مـن معنويـاتهم وزادت   وأكد عدد كبير من المواطنين وصول الرسالة إلى هواتفهم، مؤكدين أنها  

  . هممهم لمواجهة هذا المحتل بعد الجريمة اإلسرائيلية التي ارتكبتها قوات االحتالل
إن هدف هذه الرسالة هو االستمرار في التواصل مع جميع أهالينا في الخليـل لرفـع                : "وقالت المصادر 

تجديد العهد علـى االسـتمرار فـي        معنوياتهم وهممهم، وتأكيداً على المضي قدماً في مسيرة المقاومة و         
  ". مقاومة االحتالل حتى دحره عن كل فلسطين

واغتالت قوات االحتالل القائدين القساميين نشأت الكرمي ومأمون النتشة بعد محاصرة منـزلهم الـذين               
  . تحصنا فيه لعدة ساعات رافضين االستسالم

  9/10/2010، موقع فلسطين أون الين
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     ينددون باالعتقاالت السياسية في الضفة  "الجهاد"و" حماس"معتقلو  .13
األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية باعتقال تـسعة          " حماس"اتهمت حركة    ":الخليج "-غزة  

والجهاد اإلسالمي فـي سـجون      " حماس"من أنصارها في الضفة الغربية، في حين حذر أسرى حركتي           
قد ال يستطيع أحد تصور حجم ردة       "على االعتقاالت السياسية و   االحتالل السلطة من أن صبرهم بدأ ينفد        

في بيان، أمس، إن أجهزة السلطة في الـضفة         " حماس"وقالت  " . الفعل على هذه الجرائم حال استمرارها     
  .اعتقلت تسعة من أنصارها من بينهم أسرى محررون من سجون االحتالل وطالب 

صبر المجاهدين بدأ ينفد علـى      "من أن   " عقالء السلطة  "والجهاد اإلسالمي " حماس"وحذر أسرى حركتي    
قد ال يستطيع أحد تصور حجم ردة الفعـل علـى هـذه             "، متوعدين بأنه    "االعتقاالت السياسية في الضفة   

  " .الجرائم حال استمرارها
األجهزة األمنيـة الفلـسطينية فـي    "وحمل أسرى الحركتين في بيان سربوه من سجن النقب الصحراوي       

 المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان، الذي بدأ إضرابا مفتوحا                الضفة
لإلفراج الفوري عنه وعن كـل المجاهـدين والمعتقلـين          "، داعين   "عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام      

  .لالعتقال السياسيإلى التحرك الفوري لوضع حد " أخوة النضال من أبناء حركة فتح"ودعوا ". السياسيين
  10/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  الكشف عن معلومات خطيرة حول اغتيال الكرمي والنتشة": المركز الفلسطيني لإلعالم" .14

ـ       : الخليل عـن معلومـات    " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "كشفت العديد من المصادر المحلية في الخليل ل
الشهيد نشأت الكرمي ومأمون النتشة، وأشـارت إلـى          خطيرة حول استشهاد القياديين في كتائب القسام      

 مع االحتالل الصهيوني في     لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية،        التورط الواضح   
  .عملية اغتيال الشهيدين

وأوضحت المصادر أن عملية االغتيال كانت مخططة وممنهجة، حيث إن تنسيقا كبيرا تم بـين جـيش                 
 عقب عملية الخليل البطولية، قـام خاللهـا         وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية،      ل  االحتال

االحتالل من جهته بجمع المعلومات بالطريقة التي يسير عليها منذ زمن في كشف الخاليا العسكرية فـي                 
 مـسؤوليتها عـن    عقب عملية الخليل ، وإعالن كتائب القـسام       أجهزة السلطة   الضفة الغربية، فيما قامت     

العملية باستنفار كافة عناصرها  في الضفة الغربية وتحديدا في محافظة الخليل، حيث أقامت الحـواجز                
  .العسكرية، وانتشرت بلباس مدني في كل القرى والمناطق المتاخمة لمنطقة وقوع العملية

ديدا الشارع الرئيسي، ضـمن      باقتحام منطقة بني نعيم وتح     االجهزة األمنية التابعة للسلطة الضفة    وقامت  
 فقط بمرافقة جنـود االحـتالل،       االمنعملية تنسيق أمني لم يسبق له مثيل، وتم االقتحام من قبل ضباط             

وقامت بمصادرة جميع أشرطة الفيديو التي كانت موضوعة على أبواب المحـالت التجاريـة ومحطـة                
ى صور للسيارة المستخدمة فـي العمليـة،        الوقود الرئيسية في تلك المنطقة، ومن خاللها تم الحصول عل         

  .وقاموا باعتقال صاحبها 
 استنفار عناصرها، وشنت حملة اعتقاالت واسعة لكل من له عالقة بـالكرمي             االجهزة األمنية وواصلت  

والنتشة، من أقاربهم، وأصدقائهم، وذويهم، والتحقيق معهم من أجل الوصول إلى نشأت ومـأمون، وقـد                
إلعالمي، فالتنسيق بلغ ذروته حتى من خالل الوكاالت اإلخبارية، حيث قامت إحدى            ساعد ذلك التنسيق ا   

الوكاالت الفلسطينية الشهيرة بإخراج تقرير عن سيرة الشهيد نشأت الكرمي بشكل مفصل، يسرد قـصة               
  .حياته ومكان دراسته ومكان سكنه ونشر صور له على الوكالة

 وقامت بنـشر حـواجز ونقـاط    لفلسطينية في الضفة الغربي،   ألجهزة أمن السلطة ا   تبع ذلك انتشار كبير     
تفتيش في معظم محافظة الخليل، وقامت بعمليات دهم كبيرة للمنازل في المناطق الجنوبية فـي الخليـل،    
وشنت عملية اختطافات واسعة هي األعنف واألكبر في تاريخ االختطافات ، حيث اختطفت مـا يقـارب             
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 من محافظة الخليل ، حيث كان مجرى التحقيق معهم يدور عـن              شخصا منهم  450 شخص، منهم    800
موضوع العملية ، وكانت األسئلة تتركز حول عالقتهم بأفراد معينين ، ومكان تواجـدهم أثنـاء وقـوع                  

 اختطف  أجهزة األمن أن األمن    بحسب مصدر رفيع المستوى ومطلع في        -العملية، وكان نتاج اختطافهم     
ة سواء قريبة أو بعيدة من الشهيدين الكرمي والنتشة ، وقامت بإتباع أسلوب              ممن لهم عالق   30ما يقارب   

 مختطف إلى الخدمات الطبية     17ممنهج في سياسة التعذيب والضرب والشبح ضدهم ، وتم نقل أكثر من             
  .العسكرية التابعة للمليشيا ، ومنهم من تم تحويله إلى المستشفى

ئج التحقيقات ترسـل بـشكل دوري إلـى قيـادة الـشاباك             كانت نتا : "ويضيف مصدر محلي في المدينة    
الصهيوني ، حيث كانت أسئلة التحقيق مع المختطفين تأتي من المخابرات الصهيونية، وكانت هناك لجنة               

  .مسؤولة عن عملية التحقيق، وهم قيادات ومحققين من المخابرات الصهيونية ومليشيات عباس
لذي كانوا يتحصنون فيه ، كانت هناك تأكيدات واتصاالت من          خالل عملية المحاصرة للمنزل ا    : "وأضاف
، بتأكيد تواجدهم في المنزل، وقد شاركوا فـي         األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة     قيادات  

  .عملية المحاصرة، وكانوا بلباس مدني
  9/10/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الستيطان انصياعا لطلب اوباماعلى نتنياهو مواصلة تجميد ا :ليفني .15

االسرائيلي المعارض تسيبي ليفني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو » كاديما« دعت رئيسة حزب :رام اهللا
امس الى مواصلة تجميد البناء في المستوطنات اذا كان هذا هو المطلب الوحيد للرئيس االميركي باراك 

  . اوباما
ان نتنياهو يتردد ما يضع اسرائيل في » الثانية في التلفزيون االسرائيليوقالت ليفني في مقابلة مع القناة 

  . »موقع ضعف
وقالت ليفني انها تخرج عن صمتها في هذا الموضوع بسبب فشل نتنياهو في احراز تقدم في المفاوضات 

االدارة واضافت ان نتنياهو اختار الصراع مع . المباشرة مع الفلسطينيين والتي بدأت في أيلول الماضي
  .االميركية خوفا من ان يتعارض مع وزراء اليمين في حكومته

نتنياهو يصر على ضمان المصالح الوطنية «وعقب حزب الليكود على ذلك باصدار بيان أكد فيه ان 
  . »السرائيل وفي مقدمتها األمن وذلك بخالف ليفني التي أبدت استعدادا لتقديم تنازالت مفرطة

  10/10/2010، اهللالحياة الجديدة، رام 
  

   في سريرهصلنا للمطلوب وهو نائميو االمني التنسيق: مسئول إسرائيلي .16
قرر جيش االحتالل اإلسرائيلي إزالة وتفكيك الموقع العسكري الُمِطل على رام اهللا، والموجود في منطقة 

 األمنية ، بعد أن حل عليه األمن والهدوء بفعل التنسيق األمني المتصاعد مع األجهزة"بساغوت"
  . الفلسطينية

الُمِطلة على رام اهللا، تتعرض في أوقات ماضية وفترة األحداث، إلطالق نار " بساغوت"وكانت منطقة 
  . مستمر في كل ليلة، ولكنها أصبحت ومنذ ارتفاع وتيرة التنسيق األمني من أكثر المناطق هدوءاً

السلطة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع الجيش وبين قائد القوة العسكرية المركزية في جيش االحتالل، أن 
، مشيراً إلى أن الفترة الحالية "حركة حماس"اإلسرائيلي وجهاز الشاباك، لمحاربة العدو المشترك وهو 

  . م2000هي األكثر هدوءاً منذ أكتوبر 
ذلك في االقتصاد الفلسطيني مزدهر، فاألبراج تُبنى في كل مساحة أرض خالية في رام اهللا، وك: "وقال

 حواجز، ولكن في الماضي تفجرت األوضاع مرتين في 10 حاجز بقي فقط 40نابلس وجنين، ومن 
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م، ولكن حماس ما زالت تدفع نحو تنفيذ عمليات، إال أن النشاط العسكري يمنع تنفيذ 2000م وعام 1996
  ". هذه المحاوالت

يها إسرائيليين، ودون معدات واقية هذا انجاز كوننا في مستوطنة يعيش ف: "وعن إخالء المنطقة، قال
تحمينا من النيران، وأنا أتذكر الفترة التي من أجل أن يذهب طفالً إلى الدرس، كان األمر يرتبط حينها 

  ". بتقييم الوضع من قبل األم
في عملياتنا الهجومية نحاول التفريق بين المدنيين والنشطاء اإلرهابيين، فنحن نقوم بعمليات : "وأضاف
ية تستند لمعلومات استخبارية، وبهذه الطريقة نصل إلى المطلوب في سريره دون أن نحدث ردات هجوم

  ". فعل في المنطقة المحيطة
بالنسبة لنا هذا األمر ترسخ في وعينا، : "وعن إمكانية تفجر األوضاع األمنية وتدهورها، قال ضابط آخر

ن تتفجر األوضاع في أي وقت ولربما غدا، ونحن وُيعتبر بالنسبة لنا مقياسا لجهوزيتنا، فمن الممكن أ
  ".نستعد لذلك

  9/10/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  48الكنيست يفتتح دورته الشتوية بقوانين عنصرية لفلسطينيي الـ : الطيبي .17
أكد النائب احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ، ورئيس الحركة العربية للتغيير : حسن مواسي -الناصرة 
أن على أي دولة عربية اشتراط أي اتفاق سياسي أو تسوية في الحل الدائم مع " الدستور"ث لـفي حدي

 في الحقوق السياسية والمدنية كافة 48إسرائيل ألي دولة مع إسرائيل ، بالمساواة الكاملة لفلسطينيي الـ
ى الجانب الفلسطيني واإلعتراف بهم كأقلية قومية ، وذلك ردا على طرح إسرائيل فكرة يهودية الدولة عل

هذا : وأضاف الطيبي". يمين الوالء لدولة يهودية"، واقتراح تعديل قانون المواطنة بأن يقسم من يطلبها 
أفضل رد على الطلب العنصري بإلزام العرب والفلسطينيين بقبول تعريف إسرائيل كدولة يهودية ، ألن 

  . قارنة مع فوقية اليهود طبقاً لهذا التعريفهذا التعريف يكرس الوضع المتدني للعرب قانونياً بالم
  10/10/2010، الدستور، عمان

  
  انتصاراً للبراغماتية المتابعة العربية لجنةقرار : اإلذعة اإلسرائيلية .18

نقلت  اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية ، من غزة ، أن 10/10/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 
إن إسرائيل تنظر بارتياح إلى امتناع لجنة المتابعة العربية عن اتخاذ عن مصدر إسرائيلي رسمي قوله 

  .، على حد تعبيره»من شأنه أن يؤدي إلى نسف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين«قرار 
» المسؤول«عن هذا المصدر الذي وصفته بـ» ريشيت بيت«ونقلت اإلذاعة العبرية العامة المعروفة بـ

ار لجنة المتابعة العربية بإعطاء اإلدارة األميركية مهلة، شهرا إضافيا، لمحاولة إنقاذ إن قر«: قوله
المدة التي منحتها «وأكد المصدر أن . »المفاوضات المباشرة، سيسمح باستمرار النشاطات الدبلوماسية

د صيغة تسمح القمة للسلطة الفلسطينية سيتم استغاللها لعقد لقاءات وإجراء اتصاالت في محاولة إليجا
  .»باستئناف المفاوضات المباشرة

” اإلسرائيلية“مكتب رئيس الحكومة ، أن )ب.ف .أ (، عن 10/10/2010، الخليج، الشارقةوأضافت 
نقلت عن ” اإلسرائيلية“رفض التعليق على قرار لجنة المتابعة، إال أن اإلذاعة العامة  بنيامين نتنياهو

عدم وقف المفاوضات على “مرتاحة إلى قرار ” إسرائيل“مسؤول رسمي رفض كشف اسمه قوله إن 
  .” انتصاراً للبراغماتية“، ورأت في موقف اللجنة العربية ”الفور
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  "ال أفق لها ""إسرائيل"المفاوضات الجارية حاليا مع : سمفتي القد .19
ين، أطلق الشيخ تيسير التميمي، مفتي القدس وقاضي قضاة فلـسط          :صالح عطية : أجرى الحوار : تونس

صرخة غضب إزاء ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد األقصى من عملية تهويد واسـعة، وسياسـة                 
  ..استئصال ممنهجة للمقدسيين

" معقـل الـزعيم   "من مقر إقامته فـي حـي        " الشرق"ووصف سماحة الشيخ التميمي في حوار خص به         
، ما تقوم به إسرائيل في القـدس        بالعاصمة، على بعد بضع مئات من األمتار عن جامع الزيتونة المعمور          

  ..غير مسبوقة" عملية تطهير عرقي، ومذبحة حضارية"وبجوار أكناف المسجد األقصى، بـ
إنها لم تفعل شيئا للمسجد األقصى، وهـي التـي          "وانتقد بشدة غياب منظمة المؤتمر اإلسالمي التي قال         

  "..دورهم لم يحركوا ساكناالعرب ب"لكنه أضاف أن  "1969أنشئت إثر إحراق المسجد في عام 
ألن تل أبيب تريـد     " ال أفق لها  "واعتبر قاضي قضاة فلسطين، أن المفاوضات الجارية حاليا مع إسرائيل           

وتحدث التميمـي  .. وحذر في هذا السياق من اندالع انتفاضة جديدة      .. أن تملي علينا شروطا دون مناقشة     
والجاليات المسلمة فـي أوروبـا،   " حرق القرآن"عن الرئيس الشهيد عرفات وخطه السياسي، وعن حملة      

  ..وعن الملف اللبناني وغيره
  10/10/2010، الشرق، الدوحة

  
  المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد زيتون الضفة .20

هاجم مستوطنون ، امس متضامنين فلسطينيين واجانب شمال مـستوطنة          :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
وقال احد المزارعين بأن مجموعة من المستوطنين في منـاطق          . ربيةجنوب الخليل بالضفة الغ   " سوسيا"

واد السواد والعطرية وأم العرايس القريبة من المستوطنة ، قامت بمنعنا من العمل في أراضـينا تحـت                  
كما . حماية جنود االحتالل ، مشيراً بأنهم يعملون في تلك المناطق على استصالح األراضي في المنطقة              

ستوطنين برفقة جيش االحتالل باالعتداء على متضامنين اجانب وعرب كانوا في طريقهم            قام عشرات الم  
وأضاف أن المستوطنين اعتـدوا بالـضرب علـى أحـد           . لحراثة أراضي المزارعين في المنطقة ذاتها     

المتضامنين ، وحطموا سيارة آخر بالكامل ، وأن قوات االحتالل المرافقة للمـستوطنين اعتقلـت أحـد                 
وقال الناشط نصر نواجعـة ، إن عـشرات المـستوطنين           . ن اإلسرائيليين واقتادته لجهة مجهولة    الناشطي

برفقة جيش االحتالل اعتدوا على متضامنين إسرائيليين وعرب كانوا فـي طـريقهم لحراثـة أراضـي                 
  .المزارعين في المنطقة

.  أثناء قطفهم الزيتون   كما هاجم مستوطنون صباح امس بلدة بورين جنوب نابلس واعتدوا على مزارعين           
هاجموا القاطفين في أحد الحقول     " يتهسار" مستوطنا من مستوطنة     15وقالت مصادر فلسطينية إن حوالي      

  .القريبة من منازل القرية ، ورجموهم بالحجارة وهددوهم بالطرد وسرقة محاصيلهم
  10/10/2010، الدستور، عمان

  
   االستيطانر و الجدا ضد بيت أمرقوات االحتالل تقمع مسيرة .21

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس السبت ، ثمانية مشاركين بينهم           :قنا-محمد جمال -القدس المحتلة 
أربعة من المتضامنين األجانب خالل االعتداء على مسيرة بيت أمر األسبوعية ، التي تنظمهـا اللجنـة                 

وقال النـاطق   . ضامن الفلسطيني في البلدة   الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان ، بالتعاون مع مشروع الت        
اإلعالمي لمشروع التضامن الفلسطيني محمد عياد عوض، إن وحدات خاصة إسـرائيلية تـسللت بـين                
المتظاهرين واختطفت ثالثة مواطنين وحاولت االعتداء علـى مجموعـة مـن الـصحفيين ومـصادرة                

 عاما، وأربعة من    28حمد عيسى عوض    وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت المواطن زيد م       . كاميراتهم  
المتضامنين األجانب من جنسيات مختلفة مستخدمة غازات سامة، وقامت تلك القـوات باحتجـاز أحـد                
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، ما دفع مجموعة من المستوطنين االعتداء عليه بالضرب        /كرمي تسور /المواطنين داخل بوابة مستوطنة     
  .أمام جيش االحتالل 

  10/10/2010، الشرق، الدوحة
  

  الموت أهون من الحياة: في سجن الرملةالسرى ا .22
  أكد خمسة وعشرون أسيراً فلسطينياً مريضاً يقبعون في مستشفى سجن الرملة، أن الحياة فـي                 :رام اهللا 

السجن أصبحت ال تطاق بسبب اإلهمال والتنكيل المتواصل اللذين يتعرضون لهمـا قبـل إدارة سـجن                 
شهداء مع  “لموت في هذا السجن أصبح أسهل من الحياة، لذا باتوا           وأكد األسرى أن ا   .االحتالل اإلسرائيلي 

إن وضعهم الصحي يزداد سوءاً يوما بعد يـوم،         : وقالوا.كما يصفون وضعهم داخل السجن    ” وقف التنفيذ 
خصوصا المعاقين والجرحى والمصابين بالشلل، وبأورام خبيثة وأمراض خطيرة يتعرضـون إلهمـال             

ويقبع قرابة سبعة آالف أسير في سجون االحتالل المتواجدة داخل          . جهمصحي ومماطلة وتسويف في عال    
  . سجنا، وذلك حسب آخر إحصائيات وزارة شؤون األسرى24إسرائيل والضفة الغربية، والبالغ عددها 

ويؤكد األسرى القابعون في السجن الذي تصنفه مصلحة السجون اإلسرائيلية على أنه مستـشفى لعـالج                
وجد أحد يساعدهم على الحياة، وأن إدارة السجن لم تف بوعدها بإحضار أسرى أصحاء              األسرى، أنه ال ي   

من السجون األخرى لمساعدتهم على الحياة والتنقل، وإعداد الطعام والتنظيف وتوزيع األدوية ومـساعدة              
  .الحاالت المرضية المصابة بأمراض عصبية وذهنية

  10/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  ل للتضامن مع سعدات اعتصام بالخلي .23
اعتصاما جماهيريا امام مقر الصليب االحمر في       » حملة التضامن مع القائد احمد سعدات     « نظمت   :الخليل

مدينة الخليل، امس، تضامنا مع االسرى المعزولين واستنكارا لقرار ادارة الـسجون باسـتمرار عـزل                
  .على وجوده في االسر يوم 500االمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات رغم مرور 

سـحر  .وشارك في االعتصام ممثلون عن القوى السياسية والمؤسسات الوطنية ونادي االسير والنائبـة د             
القواسمي وعدد كبير من كوادر وانصار الجبهة الذين رفعوا العالم الفلسطينية ورايات الشعبية وصـور               

  سعدات ويافطات تندد بالممارسات االجرامية لالحتالل
خالل االعتصام تحدث القيادي بدران جابر عن مخاطر العزل على االسير والتـي             » الشعبية«مة  وفي كل 

ان تركيز سلطان االحـتالل علـى عـزل         : تهدف الى كسر ارادته وتواصله مع شعبه واهله، واضاف        
ـ               ة القيادات يهدف الى حرمان شعبنا من اصحاب التجربة والخبرة لتحديد مساره واتخاذ القرارات المالئم

والمنسجمة مع المرحلة التي تستجيب لمتطلبها باالضافة الى كسر االمل لدى شعبنا واسراه، مشيرا الـى                
ان تجربة االمين سعدات الطويلة في االسر، داعيا المؤسسات االنسانية والحقوقية بتحمل مسؤولياته اتجاه              

ج عـن كافـة االسـرى       ما يتعرض له االسرى من ممارسات وحشية والزام دولة االحـتالل بـاالفرا            
  .المعزولين

  10/10/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  بدهسه االستيطانية "العاد"  رابطةرئيسر  يتهم عمران منصو .24
يؤكد الطفل الفلسطيني عمران منصور، الذي دهسه أحد قادة المستوطنين بسيارته في حي سلوان،              : لندن

 سنة، الذي خرج من مستشفى عين كـارم         11ور،  وقال منص . أول من أمس، أن العملية كانت مقصودة      
إنـه ال يتـذكر الحـادث       » يديعوت أحرونوت «في القدس صباح أمس، في تصريحات نشرتها صحيفة         
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. »قد أصيبا في الحادث، وهذا آخر شـيء أتـذكره  «بتفاصيله، لكنه يؤكد أنه شاهد طفلين كانا إلى جانبه        
  .»ى قيد الحياةلم يصدق أنه كان سيخرج منه وهو عل«وأضاف أنه 

التـي تـشجع وتـروج      » العـاد «ويحكي منصور ما حصل، مفندا مزاعم ديفيد بعري، رئيس رابطـة            
كنت قد انتهيت من صالة الجمعة قي خيمة االحتجاج للتو، عندما           «: ويقول. لالستيطان في القدس المحتلة   

: أضـاف منـصور  و. »لم يكن لدي وقت كاف حتى ألوح له بيـدي        . شاهدت سيارة مسرعة في اتجاهي    
كنت أقف على قارعة الطريـق عنـدما ضـربتني          .. كان واضحا جليا أنه فعل فعلته عن قصد وتعمد        «

  .»لذا ال يمكن االدعاء بأنها لم تكن مقصودة. السيارة
ولكن وعلى الرغم من أن الصور التلفزيونية تثبت أن الطفل منصور كان يسير في الشارع، فإن الصور                 

  .لسيارة أسرع ومن مسافة قصيرة، فجأة باتجاه الطفلنفسها تبين أن سائق ا
إنه ال يدري إن كان سيرفع دعوى ضد المستوطن بعري، مشددا على    : ويقول محمد منصور، والد الطفل    

: وأضاف محمد منصور  . أن اهتمامه يتركز في هذه اللحظة حول سالمة طفله وعالجه في األيام المقبلة            
التـي  » فإنه سيواصل تلقي العالج لحين إزالة الغرز في ذراعه اليمنى         لذا  .. أن عمران ال يزال يهلوس    «

  .تحمل معظم اإلصابة في الحادث
.. وتابع محمد منصور القول إن ابنه، وبعد خروجه من المستشفى غط في نوم عميق، لكنه استيقظ فجـأة   

  .»ولم يتحدث منذئذ، بل جلس صامتا محملقا«
  10/10/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  نفاق غزة تستخدم اآلن للتهريب المعاكسأ: "لشرق األوسطا" .25

بعد أشهر قليلة من تخفيف القيود على البضائع اإلسرائيلية التي تدخل إلى قطـاع     : صالح النعامي  - غزة
غزة، تغير جزئيا مسار حركة التهريب عبر األنفاق بين قطاع غزة ومصر، وأصبح القطاع مصدرا لعدد              

  .لى مصر، ال سيما النحاس ومواد التجميلمن المواد التي تهرب إ
كما أدى قيام إسرائيل برفع القيود على دخول الكثير من البضائع إلى غزة، بفتح البـاب أمـام تـصدير                    

  .بعض البضائع المستوردة من إسرائيل، إلى مصر
ـ       ) عاما 31(وقال خالد    ئمـة  ، إن علـى رأس قا     »الشرق األوسط «، الذي يعمل في أحد أنفاق التصدير، ل

وحسب خالد فإنـه  . المواد التي يتم تصديرها إلى مصر من قطاع غزة مستحضرات التجميل، والصابون        
على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المستحضرات، فإنها تلقى إقباال في مصر بسبب جودتها مقارنة بما يتم              

  .عرضه في مصر
الرمال لالستفسار عن سـعر     أحد محالت بيع مستحضرات التجميل في حي        » الشرق األوسط «وزارت  

أحد مستحضرات التجميل التي تصدر إلى مصر وتستخدم في الماكياج، فتبين أن سعر العلبة منه يـصل                 
، وهذا يعني أنه سيتم بيع هذا المستحضر فـي مـصر            ) جنيها مصريا  40( شيقال، أي ما يعادل      35إلى  

رة من غزة إلى مصر عاليـة نـسبيا          جنيها، مما يدلل على أن أسعار المواد المصد        40بسعر أعلى من    
  .مقارنة باألسعار في مصر

ومن المفارقات  . وال يقتصر التهريب العكسي على مستحضرات التجميل والنحاس، بل يتعداه إلى الفواكه           
التي تثير االستهجان، أن بعض األنفاق تخصصت في تهريب المانجو اإلسرائيلية التي تصل إلى غـزة،                

  .في مصر تختص بزراعة المانجوعلما بأن بعض المناطق 
)  شـواقل  5( جنيهات مصرية    6لكن متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من المانجو اإلسرائيلية ال يتجاوز           

  يضاف إلى هذه المـواد، بعـض الـدواجن،         .  جنيها سعر كيلوغرام المانجو المصرية     20 - 10مقابل  
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 أنه طرأ انخفاض واضح علـى أسـعار         ، وبيض الدجاج، وخاصة   )الرومي(وتحديدا البط وديك الحبش     
  .البيض الذي تنتجه مزارع تربية الدجاج في القطاع

  10/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   عدد ضحايا الجيش االسرائيلي والمستوطنين المكتب الوطني للدفاع عن األرض يحصي .26
رض ان عدد ضـحايا     بين تقرير صدر امس عن المكتب الوطني للدفاع عن اال         :  محمد يونس  -رام اهللا   

وأوضـح ان اعتـداءات   . الجيش االسرائيلي والمستوطنين بلغ خالل االسبوع الماضي خمسة مـواطنين  
المستوطنين شملت ايضاً دهس اربعة اطفال في بلدة سلوان، واحراق مسجد في قرية بيت فجار، واقتالع                

  .عشرات أشجار زيتون في قرية بورين قرب نابلس
  10/10/2010، الحياة، لندن

  
  القمةغياب مستقبل عملية السالم عن جدول أعمال .. القمة العربية االستثنائية في سرت .27

القمة العربية االستثنائية أن  ،ب.ف.أ عن – ليبيا -سرت من 10/10/2010، األيام، رام اهللاذكرت 
بي المنعقدة في سرت أنهت أعمالها مساء امس، بإقرار سلسلة توصيات خاصة بتفعيل العمل العر
وتال  .المشترك وأكدت في بيانها الختامي دعم السودان، في حين لم يشر البيان الى الموضوع الفلسطيني

األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة 
ومع أن البيان  .ن الماضيالعمل العربي المشترك التي اصدرتها اللجنة العربية الخماسية في حزيرا

  .الختامي أشار الى السودان والصومال فانه تجنب االشارة الى الموضوع الفلسطيني
قمـة  "وتتضمن التوصيات الخاصة بتفعيل العمل العربي المشترك بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام               

لبحـث  " قمم عربية نوعيـة   "قد  اي في مصر، كما دعت الى ع      " عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر      
  .امور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية

قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فـي عمليـات             "وتتضمن التوصيات ايضاً    
العربية، يعاونه  " رئيس المفوضية "، ودعت الى ان يصبح االمين العام لجامعة الدول العربية           "حفظ السالم 

  .دد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محددع
لبحث مسألة الهيكلية الجديدة    "وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي افتتح القمة موضحاً انها مخصصة            

وتطرق القذافي الى اجتماع اللجنة الخماسية على مستوى القمة فـي حزيـران              ".للعمل العربي المشترك  
صيغة معروضة علينا اآلن لمناقشتها،     "نظومة العمل العربي المشترك الى      الماضي والتي توصلت بشأن م    
  ".وهذا هو موضوع اجتماعنا اآلن

ما شـهدته مـسيرة     "ثم أعطى القذافي الكلمة لألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي استعرض             
 حتى اآلن أكثـر منـه       التطوير كان هيكلياً  "موضحاً أن   " 2001تطوير العمل العربي المشترك منذ عام       

يتضمن موضوعين هامين هما النزاع العربي االسرائيلي       "إن اجتماع القمة    : واضاف موسى  ".موضوعياً
، اي  "المعنيـين "بشأن هاتين القضيتين مـن      " الى التقارير "وقال إنه سيتم االستماع      ".وموضوع السودان 

  . البشيررئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس السوداني عمر
وكـان   .وبعدما أعطى القذافي الكالم للرئيس الفلسطيني محمود عباس تحولت الجلسة الى جلسة مغلقـة             

الملف الفلسطيني ومسألة المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين محور الكثير من المواقف التـي اعلنـت               
 .على هامش اجتماعات القمة

القمـة  ، أن  أحمد رحيم وإبراهيم حميدي   مراسليها عنسرت   من   ،10/10/2010 الحياة، لندن،    وأضافت
 زعيماً عربياً ومقاطعة لبنان، للبحث      15 التأمت أمس بمشاركة     ،العربية االستثنائية في مدينة سرت الليبية     

في بندين أساسيين، هما تطوير منظومة العمل العربي المشترك، واقتراح األمين العام للجامعة العربيـة               
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 -وعلى رغم غياب مستقبل عمليـة الـسالم الفلـسطينية           .  اإلقليمي للدول العربية   إنشاء رابطة للجوار  
اإلسرائيلية عن جدول أعمال القمة، فإنها حضرت عبر كلمة للرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس شـدد                 

  .خاللها على استحالة مواصلة التفاوض في ظل استمرار االستيطان
 الرئيس الفلسطيني إنه عرض علـى اجتمـاع لجنـة متابعـة             وفي كلمته أمام الجلسة المغلقة للقمة، قال      

تقريراً مفصالً لما جرى مع األميركيين واإلسـرائيليين أكـدت فيـه اسـتحالة              «المبادرة العربية للسالم    
المفاوضات المباشرة في ظل االستيطان، وشرحت كل تفاصيل المفاوضات من عهد رئـيس الـوزراء               

الرئيس األميركي السابق جورج بوش، إلى عهد الرئيس األميركـي          اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت و    
باراك أوباما الذي عبر في القاهرة عن رفض االستيطان واستبشرنا خيراً، إال أن هذا األمر لـم يـصمد                   

  .»كثيراً
ال يتم في قمة واحدة، وأنه علينـا  «أما الرئيس السوري، فأكد أن تطوير منظومة العمل العربي المشترك          

وفـي  . »ج األفكار المطروحة في هذا الشأن، ألن عملية اإلصالح والتطوير هي عمليـة مـستمرة              إنضا
مـاذا عـن    «: ، متـسائالً  »الحديث عن وقف االستيطان غيـر كـاف       «الموضوع الفلسطيني، اعتبر أن     

القضية األساسية هي قـضية أرض وحقـوق        «، قبل ان يؤكد أن      »المستوطنات الموجودة على األرض؟   
وعندما نريد التفاوض ال بد من أن نتمـسك بـالحقوق، وأن            .  فيها حقوق الالجئين الفلسطينيين    كاملة بما 

يحظى المفاوض بتأييد ودعم شعبه قبل أي جهة أخرى وأن يتحمل مسؤوليته أمام شعبه ومـستقبل هـذا                  
  .»الشعب

، وأشـار إلـى     »تحويل لجنة المبادرة العربية للسالم إلى لجنة للتفاوض الفلسطيني        «وأعرب عن رفضه    
وجوب التمسك بعملية السالم وفـق      «، مشدداً على    »خطورة ما تقوم به إسرائيل من أجل يهودية الدولة        «

خطورة أي اهمال لقضية السودان بما يـؤدي        «وحذر من   . »المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية    
  .»إلى تقسيمه وما يشكله ذلك من أخطار على دول عربية أخرى

  
  "اسرائيل" غير معنية باجراءات المفاوضات مع العربيةلجنة المتابعة : االسد .28

اعلن الرئيس السوري بشار االسد عصر امس في سرت ان مهمة لجنة المتابعة : )ا ف ب (- سرت
  .»غير معنية باالجراءات المتعلقة بالمفاوضات«وهي بالتالي » شرح المبادرة العربية«العربية هي 

بيان الذي صدر عن لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة قال الرئيس السوري وردا على سؤال حول ال
ان لجنة المتابعة معنية تحديدا بتسويق وشرح مبادرة السالم العربية وليست معنية باالجراءات المتعلقة «

  .»بالمفاوضات او كيف نفاوض
 من اعمال القمة العربية واضاف الرئيس السوري في تصريح صحافي ادلى به في ختام الجلسة االولى

  .»معنية فقط بالمبادىء والحقوق«ان لجنة المتابعة العربية 
ولم يشارك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اعمال لجنة المتابعة العربية مع ان سوريا عضو 

  .فيها
البدائل عن فشل وردا على سؤال حول مهلة الشهر التي حددتها لجنة المتابعة لالنعقاد مجددا والبحث في 

  .»هذا موضوع فلسطيني«المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين قال الرئيس السوري 
وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض 

رت مباشرة البحث في الستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ما لم يتم وقف االستيطان، كما قر
البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خالل شهر، ودعت االدارة االميركية الى الضغط على الحكومة 

  .االسرائيلية لوقف االستيطان
  10/10/2010، الرأي، عمان
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  "إسرائيل" يد الصداقة والدعوة إلى الشراكة مع كل دول الجوار عدا مدالعرب إلى  يدعو موسى .29
العمل العربي المشترك بدأ «أن  العربية ألمين العام للجامعةاأكد : إبراهيم حميدي -د رحيم  أحم-سرت 

يستعيد نشاطه ويلعب دوره على المستويات المختلفة على اتساع العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط، 
تمت خالل السنوات العشر الماضية وحتى اآلن عملية «: وقال. »وكذلك في كثير من المحافل الدولية

 أن التطوير حتى اآلن بات موضوعياً أكثر تطوير ضخمة ضخت دماء جديدة في الجسد الخامل، غير
  .»منه هيكلياً

الجامعة العربية ترفض كل ما كان وال يزال يطرح من محاوالت تهميش أو منع للرأي «وأشار إلى أن 
الجماعي العربي ليأخذ طريقه إلى النفاذ في شأن قضايا العالم العربي والمنطقة، ومنها الصراع العربي 

وتجتمع القمة العربية اليوم في أول تطبيق لتوافق ... ق ولبنان والسودان وموريتانيا اإلسرائيلي والعرا-
الرأي على عقد قمتين في العام، والذي أتوقع أن يصدر القرار في شأنه في اجتماع سرت االستثنائي 

  .»الجاري
كنموذج يحتذى به «، مشيراً إلى المثال التركي »آن األوان ألن يأخذ العرب بزمام المبادرة«وأوضح أنه 

مد يد الصداقة «ودعا العرب إلى . »لما يكون عليه التحرك االستراتيجي ذو األهداف بعيدة المدى
  .»والدعوة إلى الشراكة مع كل دول الجوار عدا إسرائيل التي تعتبر استثناء طويل المدى في ما يبدو

ة بتصورها أنها دولة فوق القانون خارج المنتدى طالما بقيت متمسك) إسرائيل(يجب أن تبقى «: وأضاف
األمر يحتاج إلى التفاهم في مختلف «أما بالنسبة إلى إيران، فرأى أن . »وال تقبل بقيام الدولة الفلسطينية

وربط ضم أرتيريا بـ . »القضايا العربية العالقة مع إيران، ووضع العالقات على المسار الصحيح
  .»خالفاتها مع جيبوتي على طريق الحلتهدئة األمور في القرن األفريقي ووضع «

  10/10/2010، الحياة، لندن
  

   تتحمل نتيجة المأزق الحالي في عملية السالم"إسرائيل": العمانيوزير الشؤون الخارجية  .30
أعلن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد اهللا، أمس، أن الجانب : )ب.ف .أ (

، في حال ”تؤدي إلى مرحلة جديدة من الوضع في الشرق األوسط“ءات العربي سيضطر إلى اتخاذ إجرا
  .إعالن إخفاق المفاوضات المباشرة 

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فترة الشهر التي وردت في بيان لجنة المتابعة العربية، قد تشهد 
ال نعتقد أن ذلك  “، تؤدي إلى وقف االستيطان، قال الوزير العماني”إسرائيل“ضغوطاً أمريكية على 

ممكن، ولكن هناك من يعتقد أن اإلجراءات التي سيضطر الجانب العربي إلى اتباعها قد تؤدي إلى 
  .” مرحلة جديدة في الشرق األوسط

ألنها ال تعطي فرصة للتوصل إلى “الحالي في عملية السالم ” المأزق“تتحمل نتيجة ” إسرائيل“ورأى أن 
  . ” السالم

  10/10/2010 ،الخليج، الشارقة
  

   قطري في اجتماع لجنة المبادرة وإعادة النظر في بدائل المفاوضات خالل شهر-تالسن سوري  .31
 قطرياً حدث -إن تالسناً سورياً » الحياة«كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ :  أحمد رحيم-سرت 

ة متقدمة مساء أول من خالل اجتماع لجنة متابعة المبادرة العربية للسالم الذي اختتم أعماله في ساع
أمس بإصدار بيان أكد فيه الوزراء العرب دعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض 

  .الستئناف التفاوض المباشر مع إسرائيل قبل وقف االستيطان
وقرر الوزراء إرجاء النظر في بدائل المفاوضات لمدة شهر، إلمهال اإلدارة األميركية فرصة للضغط 

  .وحملوا الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية توقف المحادثات. ئيل لوقف االستيطانعلى إسرا
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فور انتهاء الرئيس الفلسطيني من إلقاء تقريره، تم توزيع صيغة القرار المعد «وأشارت المصادر إلى أنه 
يني، ما من قبل األمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة لجنة مبادرة السالم والجانب الفلسط

أثار غضب ممثل سورية في االجتماع السفير يوسف األحمد الذي اعترض على إعداد بيان مسبق، 
ليس من مهام لجنة المبادرة العربية إعطاء «، معتبراً أنه »والطلب من العرب ختمه من دون مناقشات

  .»غطاء للمفاوضات، وصالحياتها تنحصر في نطاق تسويق مبادرة السالم العربية
وهو ما «جه إلى الشيخ حمد بن جاسم متسائالً عن جدوى اجتماع يعقد في ظل إعداد بيان مسبق، وتو

أثار حفيظة الوزير القطري الذي ذكر السفير السوري بمواقف الدوحة الداعمة للقضية الفلسطينية ورفض 
ل هاتفي تم بين المزايدة على موقف بالده، خصوصاً أن السفير السوري ربط إعداد البيان مسبقاً باتصا

  .»حمد بن جاسم ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون قبل االجتماع
  10/10/2010، الحياة، لندن

  
  أمام المحكمة الجنائية الدولية   يرفعون دعوى ضد تل أبيب"الحريةأسطول "ضحايا مجزرة ذوي  .32

، الذي هاجمته القوات »لحريةأسطول ا«طالب عدد من ذوي الضحايا األتراك في : آي. بي. يو -لندن 
اإلسرائيلية فيما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في مايو الماضي، بمحاكمة اإلسرائيليين المسؤولين 

البريطانية أمس أن » الغارديان«وذكرت صحيفة . عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي
دولية على محاكمة أفراد من الجيش اإلسرائيلي إلقدامهم على الضحايا األتراك حثوا المحكمة الجنائية ال

  . أتراك وجرح آخرين9 مايو الماضي ما أسفر عن مقتل 31مهاجمة األسطول في 
  .وأكدت أنهم تقدموا بطلب رسمي إلجراء تحقيق في القضية

وجهوا » أسطول الحرية«وأوضحت أن محامي األتراك الذين قتلوا أو أصيبوا عندما هاجمت إسرائيل 
رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو زعموا فيها وجود قضية 

  .للمحاكمة» كبيرة«
واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائياً، ويقول الخبراء 

  .ي الهجوم بالرغم من عدم اعتراف إسرائيل بهذه السلطةإن لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين ف
وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل 

االعتداء على األسطول حصل في مياه دولية، ويعد «الضحايا األتراك ومجموعة حقوق اإلنسان، إن 
  .» من القانون الدولي باإلضافة إلى القانون الدولي الجنائي العامانتهاكاً مباشراً لعدة بنود

  10/10/2010، عكاظ، جدة
  

   أنفاق برفحخمسةاألمن المصري يضبط  .33
 أنفاق أرضية في حدودها مع قطاع غزة في منطقة رفح حيث 5أعلنت قوات األمن المصرية عن ضبط 

من جهة أخرى  . ن تدميرها في وقت الحقتم وضع حراسة أمنية على جميع األنفاق المكتشفة إلى حي
 آخرون خالل محاولتين منفصلتين للتسلل 8أصيب مهاجر إفريقي برصاص الشرطة المصرية وُضبط 

  . ، إلى الجنوب من معبر كرم أبو سالم1948إلى األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  9/10/2010، موقع فلسطين أون الين

  
    إلعالم الفلسطيني   بدعم ايطالبونخبراء مصريون  .34

دعا خبراء مصريون متخصصون في مجالي الثقافة واإلعالم الجامعة العربية ووسائل اإلعالم  :القاهرة
العربية إلى دعم اإلعالم الفلسطيني، وإطالق اإلذاعات العربية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في 

جلس القومي للثقافة واإلعالم بتقديم وطالب خبراء الم.  ودول الجوار 48أراضي السلطة ومناطق ال 
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للحفاظ على اللغة القومية وإصدار ” إسرائيل“الدعم الالزم إلنشاء مدارس عربية في المناطق التي تحتلها 
  .صحف عربية تتولى جانبا من هذه المهمة 

رنامج وشدد المجلس على أهمية تعريب المصطلحات المتعلقة بالعولمة والتكنولوجيا الحديثة، وإعداد ب
علمي وفني لتعليم اللغة العربية في المدارس األجنبية ومدارس اللغات، يرقى إلى تطوير المناهج التي 
تجذب الطالب وتقرب اللغة العربية إلى نفوسهم، وتؤكد لديهم منطق االنتماء والوالء لثقافة وطنهم 

  .وأمتهم 
  10/10/2010، الخليج، الشارقة

  
    إذا اعترفت بنا  " إسرائيل"سنعترف بـ : "الخليج" لـ السودانوزير اعالم جنوب  .35

رحب وزير اإلعالم بحكومة جنوب السودان، برنابا بنجامين، بإقامة  : عايدة عبدالحميد-الخرطوم 
نحن لن نعادي أحداً، وللعالقات الدولية أجندة :  وقالعالقات جيدة مع دول العالم في حال االنفصال،

ت الناشئة، وأية دولة تعترف بنا سنقيم معها عالقات، ومثلما توجد على رأسها االعتراف بالحكوما
مشدداً على ضرورة إجراء  ، فلماذا نحن ال؟. ” إسرائيل“عالقات دبلوماسية لبعض الدول العربية مع 

، في حوار خاص أجرته ”الخليج“االستفتاء في موعده، باعتباره احد استحقاقات اتفاق السالم، وقال ل 
 وهي 1956 إن ترسيم الحدود ال يعوق عملية االستفتاء ألن الحدود معروفة بالرجوع لعام ،معه في دبي،

  .ليست قضية أيام وشهور وإنما تستغرق كثيراً من الوقت 
  10/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  بان كي مون يدعو القادة العرب الى دعم عباس .36

 كي مون امس القادة العرب المجتمعـين فـي           دعا االمين العام لالمم المتحدة بان      -ب  .ف. ا -نيويورك
ادعـوكم الـى اظهـار     «وقال بان   . للرئيس محمود عباس  » دعمهم القوي «مدينة سرت الليبية الى تقديم      

، في اشارة الى تعثر مفاوضـات الـسالم بـين           »دعمكم القوي للرئيس عباس في هذه اللحظة العصيبة       
  .اسرائيل والفلسطينيين

في سبيل شرعية الحقوق الفلسطينية ولمواجهة تحديات التفاوض حول سالم          هو يظهر التزامه    «واضاف  
اشجعكم ايضا علـى دعـم      «وتابع بان في رسالته الى جامعة الدول العربية         . مع اسرائيل » عادل ودائم 

» فياض لوضع أسس مؤسسات دولـة مـستقبلية       ) سالم(وتلك التي يبذلها رئيس الوزراء      ) عباس(جهود  
  .فلسطينية

  10/10/2010، الجديدة، رام اهللالحياة 
  

   خالل شهر  "التسويةعملية "واشنطن تستبعد إحراز تقدم في ": الخليج" .37
من إمكان إحراز انفراج بارز خالل فتـرة        ” الخليج“قللت مصادر أمريكية ل      : حنان البدري  -واشنطن  

كدت أن اإلدارة األمريكية، من     الشهر التي منحتها لجنة المتابعة العربية لواشنطن إلنقاذ عملية السالم، وأ          
خالل متابعتها عن كثب للموقف العربي تجاه المفاوضات، تمكنت من الحصول على مواقف إيجابية من               
أطراف عربية فاعلة في المنطقة تتفهم ضروريات وجدوى االستمرار في المفاوضات، رغـم الموقـف               

 المصدر إلى صعوبة اعتراف واشـنطن       وأضاف.  الذي يصعد طلباته كل يوم بشكل الفت      ” اإلسرائيلي“
 وحتى موقف أمريكي معتدل تجاه اقتراح لجوء العرب إلى مجلس           1967بدولة فلسطينية في حدود عام ،     

األمن أو الجمعية العمومية لألمم المتحدة للحصول على موقف دولي سيبقى غير ملزم في كل األحـوال،           
فلسطينية، سيظل االعتـراف اسـمياً مـن دون         ألنه  حسب رأي المصدر  حتى في ظل اعتراف بدولة            
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بـضرورة اعتـراف    ” إسرائيلي“، وقناعة واشنطن بتأثير     ”بالحدود“تفعيل، بسبب مشكالت أساسية تتعلق      
  .العرب بيهوديتها، وموقف عربي أكثر مرونة بشأن المستوطنات الكبرى، والسيادة على القدس

  10/10/2010، الخليج، الشارقة
  

   للسالم حول المفاوضات المباشرةاجتماع لجنة المتابعة العربية فرنسا ترحب بنتائج .38
نتائج اجتماع لجنة المتابعة العربية بترك نافـذة مفتوحـة أمـام اسـتئناف              ب رحبت فرنسا : )ب.ف  .أ  (

وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة برنـارد          .”اإلسرائيليين”المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و    
الباب مفتوحاً، بالرغم من إقرارها بالمأزق الحالي، أمام        ) الجامعة العربية (نرحب بترك   “فاليرو في بيان    

ضرورة بـذل كـل     “وأكد أن باريس ترى     . ” الجهود الرامية إلى السماح باستئناف المفاوضات المباشرة      
  .  ”جهد اآلن إليجاد السبل لضمان مواصلة المفاوضات التي ندعمها بالكامل

  10/10/2010، الخليج، الشارقة
  

  ممثل األمم المتحدة يدعو أمام القمة العربية إلى وقف االستيطان .39
قال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، روبرت سـيري، أمـس إن    : د ب أ  

وأوضح سـيري   . استمرار بناء المستوطنات والتوسع فيها في الضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي           
أعدنا تأكيد دعوتنا إلى إسرائيل والفلـسطينيين بالعمـل         « كلمة ألقاها بمؤتمر القمة العربية االستثنائية        في

    . »على إيجاد ظروف تساعد على إحراز التقدم بما في ذلك المتناع عن األعمال االستفزازية
اجـراء يـساعد فـي      وأشار إلى أن انتهاء تجميد بناء إسرائيل للمستوطنات لعشرة اشهر دون اتخاذ اى              

    . »عقبة كبرى في طريق التقدم«إنجاح المفاوضات، أوجد 
ليس هناك سبيل بديل لتسوية تتحقق عن طريق التفـاوض وتـسفر عـن دولـة                «وقال في ختام كلمته     

» فلسطينية مستقلة وقادرة على البقاء وتعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل في جو من السالم واألمـن     
 .    

  10/10/2010، يالبيان، دب
  

   عالقة في الالذقية وسط مناشدات للسلطات المصرية بتسهيل مهمتها"شريان الحياة"قافلة  .40
شـريان  "اكتمل اول من امس وصول السيارات المشاركة في قافلة          :  ايهاب مجاهد  - الدستور   -الالذقية  
قية الـسوري ، بانتظـار ان    سيارة جزائرية تم شحنها من الجزائر الى ميناء الالذ 40بانضمام  " 5الحياة  

ويبلغ عدد المركبات المشاركة في      .تتوجه القافلة الى ميناء العريش المصري في طريقها الى قطاع غزة          
  . من االردن ودول المشرق العربي53 مركبة منها 137القافلة 

ريش ومنـه   وقد خابت توقعات قيادة القافلة بالحصول على رد مصري بالسماح لها بالتوجه الى ميناء الع              
الى قطاع غزة باالضافة لمالحظاتها على قوائم المشاركين والمواد التي ستحملها القافلة الـى القطـاع ،                 

  .فيما تعقد القافلة االمل بان تحصل اليوم على الرد المصري
 مشاركا عن محاوالت الشراك برلمـانيين       380وكشفت قيادة القافلة التي يقدر عدد المشاركين فيها بنحو          

  .اسيين سوريين في القافلةوسي
انهينا تجهيـز   "وقال رئيس القافلة كيفن اوفندم ان القافلة باتت جاهزة لالنطالق الى قطاع غزة ، مضيفا                

المساعدات وتغليفها وتحميلها في السيارات التي يوجد فيها متسع وهي عبارة عن مضادات حيوية مـن                
 تحتوي على ادوية سرطان ، بحيث تبلغ كلفة صـندوق    ايطاليا وسوريا وادوية مرتفعة الثمن وفيها ثالجة      

 الف جنية استرليني ، مثلما قمنا بتعبئة المئات من الصناديق ووضعناها في اكثـر مـن                 20صغير منها   
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 سيارة ، ومعنا كميات من المضمدات للجراح ، كما نحمل مواد لطلبة المدارس كالحقائب المدرسية                137
  ".خداجوالقرطاسية ، واجهزة الطفال ال

 12وتابع انه تم االتفاق مع سفينة موجودة في قبرص غب الطلب، وباالمكان ان تكون في الالذقية خالل                  
 ساعة لنكون في العريش، واي تاخير عن المواعيد المقترحة سيؤدي الى دفع مبالغ              32ساعة ونحتاج لـ    

  .باهظة، اهل غزة اولى بها
ول السيارات والمشاركين والمساعدات والتي ارسلت الـى        وبين انه تمت االستجابة للطلبات المصرية ح      

  .السفارة المصرية في دمشق ومنها الى الخارجية المصرية وما زلنا ننتظر وصول الرد المصري
مساعد السفير ابلغ القافلة بانه تم ارسال المعلومات كاملة للقاهرة ولم يصل اي رد وطلبنا منه المبـادرة                  

  .ة ووعد بان يأتينا برد هذا المساء او غدا صباحاباالتصال بالسلطات المصري
نائب رئيس الحملة الدولية لكسر الحصار محمد صوالحة ناشد مؤتمر القمة العربي ان يـصدر قـرارا                 

  .بكسر الحصار عن قطاع غزة
  10/10/10، الدستور، عمان

    
  ات معلقة خيار اللجوء إلى مجلس األمن إذا ما بقيت المفاوضاستبعادال يمكن : كوشنير .41

ال يمكننا  "إنه  " األيام"أكد برنارد كوشنير وزير الخارجية الفرنسي في حديث لـ           :عبد الرؤوف ارناؤوط  
أن نستبعد مبدئياً خيار مجلس األمن، ولكن يجب أن يكون هذا الخيار بمثابة مالذ أخيـر إذا مـا بقيـت                     

  ".العملية السلمية معلقةً لزمن طويل وهو شيء ال يرجوه أحد
نرجـو أن يكـون     " عشية زيارته ووزير الخارجية االسباني ميغيل موراتينوس الى المنطقة اليـوم             وقال

هذا هو أمل ورغبة المجتمع الدولي، ومـن        . باستطاعتنا أن نستقبل قريباً دولة فلسطين في األمم المتحدة        
  ".المفضل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن

 األوروبي وهو شريك سياسي مهم للطرفين وأكبـر ممـول           االتحاد"ورأى وزير الخارجية الفرنسي أن      
منوهاً الى عدة مبادرات فرنسية تهدف لتعزيـز        " لفلسطين عليه أيضاً لعب دور مهم لدعم العملية السلمية        

التزام األطراف الدولية الرئيسية في الوقت المناسب إلى جانب الواليات المتحدة وإلى جانب الطـرفين،               
حدة قامت بدعم من اللجنة الرباعية الدولية بإعادة إطالق المحادثات المباشـرة فـي              الواليات المت "وقال  

  ".واشنطن وتستمر بلعب دور ال يمكن استبداله في دعم المفاوضات
نرغب العمل بتعاون قريب مع جميع األطراف المعنية وأولها الواليات المتحدة وتركيا وهـي     "وأعلن أنه   

على المسار الـسوري ـــ      "  شروط استئناف المفاوضات المباشرة     تحقيق 2008التي حاولت في عام     
فرنسا متمسكة بعمق بسالم شامل في المنطقة ونأمل التعامل مع المسار السوري بنفس             "االسرائيلي، وقال   

العزم الذي نتعامل به مع المسار الفلسطيني لعملية السالم، وذلك ألننا واثقـون بـأن هـذين المـسارين                   
  ".البعضمكمالن لبعضهما 

 لقـد بـذل المـانحون       :كوشـنير ، قال   لمؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية    وفي رده على سؤال حول      
 مليار دوالر من أصل     5ر6 كان قد تم صرف      2009الدوليون جهوداً لم يسبق لها مثيل، ففي نهاية العام          

 مع نسبة نمو من المتوقع       مليار من الوعود التي ُأخذت في باريس، ما سمح بعودة النمو االقتصادي            7,7
ومع ذلك، فإننا قلقون وأنتم على حق بأن تذكروا ذلك، من تخـاذل بعـض               .  بالمائة هذه السنة   8أن تبلغ   
لقد قمنا باتخاذ إجراءات على مستوى عال، نحن وآخرون، لدعوتهم لصرف مساهماتهم سريعاً             . المانحين

ن لدعم التقدم الذي ُأحرز على األرض وليس عنـدما          المهم هو المساهمة اآل   . لميزانية السلطة الفلسطينية  
تكون جميع المشاكل قد ُحلت وقد أصبحت الدولة الفلسطينية حقيقة، وذلك ألن في حينها فان فلسطين لن                 

  .تحتاج للمساعدات المالية من المجتمع الدولي أو على األقل ستكون حاجتها أقل بكثير
  10/10/2010، األيام، رام اهللا
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    بريطانيا تنفي مقاطعة مؤتمر سياحي دولي في القدس   ":نيكلجويش كرو" .42
الصادرة في لندن، الجمعة، أن بريطانيا نفت أنها ستقاطع         ” جويش كرونيكل “ذكرت صحيفة   : )يو بي آي  (

وقالـت الـصحيفة إن     . ذلـك   ” إسرائيل“مؤتمراً سياحياً دولياً في القدس المحتلة، على الرغم من تأكيد           
في وقت الحـق مـن الـشهر        ) المحتلة(القتصادي والتنمية ستنظم مناسبتين في القدس       منظمة التعاون ا  

الحالي، األولى مؤتمر لمدة يومين عن السياحة المستدامة والثانيـة نـدوة حـول حمايـة المعلومـات                  
رفضت طلبات تقدمت بها المنظمة لنقل مكان       ” اإلسرائيلية“وأضافت أن وزارة الخارجية     . والخصوصية  

بعد إعالن بريطانيا وأسبانيا أنهما لن ترسال وفوداً للمشاركة فيهما، فيما اتهـم             ” تل أبيب “بتين إلى   المناس
ستاس ميسجنيكوف مسؤولين فلـسطينيين بتـشجيع دول منظمـة التعـاون            ” اإلسرائيلي“وزير السياحة   

  .االقتصادي والتنمية على البقاء بعيداً عن القدس، كما أوردت تقارير صحفية محلية 
إن السبب  “إلى متحدثة باسم وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة البريطانية قولها          ” جويش كرونيكل “ونسبت  

وأضـافت  . ” وراء عدم إرسال وفد بريطاني للمشاركة في المناسبة السياحية في القدس كان غياب المال             
ه منظمة التعاون االقتصادي    لم ترسل أي ممثل لحضور المؤتمر السابق الذي عقدت        “المتحدثة أن بريطانيا    
  .       ”والتنمية في باريس

  10/10/2010، الخليج، الشارقة
  

  يفكر بالحرب.. من يخرب المفاوضات .43
  بالل الحسن

اجتمعت القمة العربية في سرت، لتبحث في وضع سياسي شديد التعقيد، يستدعي قرارات سياسـية مـن                 
   لذلك؟نوع خاص، فهل كان الملوك والرؤساء العرب جاهزين

، اتخـذ العـرب قـرارات       )1991أواخر  (منذ ما يقرب من عشرين عاما، ومنذ مؤتمر مدريد بالتحديد           
وبنـاء علـى    . سياسية تصب في اتجاه التفاوض مع إسرائيل، وفي اتجاه اعتبار السالم خيارا استراتيجيا            

نوع الخالفات العربيـة    ذلك كان كل اجتماع عربي، يقوم سلفا على قاعدة سياسية متفق عليها، مهما كان               
ولكن الوضع الـسياسي اآلن يـوحي       . المثارة، وكنا نستطيع أن نخمن سلفا وجهة القرارات التي ستتخذ         

بتبلور مرحلة سياسية جديدة تستدعي اتخاذ قرارات سياسية ال تقوم على القاعدة نفسها التي كانت مقررة                
 1967كانت، وتـرفض اعتبـار أراضـي        من قبل؛ فإسرائيل تصر على التفاوض من دون مرجعية أيا           

يـضاف إلـى ذلـك      . أساسا للتفاوض، وترفض وقف االستيطان، وتتطلع بعيون جديدة إلى مدينة القدس          
الموقف الجديد من نوعه الذي توقف عنده الرئيس محمود عباس، والقائل إنـه لـن يـذهب أبـدا إلـى                     

  .طانالمفاوضات المباشرة إذا لم تتخذ إسرائيل قرارا بوقف االستي
وإذا كان عباس المشهور بحماسه لمنهج التفاوض، قد وصل إلى هذه النتيجة، فمن المؤكد أن الزعمـاء                 
العرب أيضا، سواء على مستوى الملوك والرؤساء في القمة، أو على مستوى وزراء الخارجية في لجنة                

ب علـى وضـع كهـذا،       المتابعة، قادرون هم أيضا على استخالص النتائج السياسية المنطقية التي تترت          
لقد حاولنا طريق التفاوض والسالم، وثبت لنا       : وجوهرها أن األوان قد آن التخاذ قرار عربي جديد يقول         

أن إسرائيل ال تريد تفاوضا وال تريد سالما، ليس بسبب أسلوب التعامل مع القيادة الفلسطينية، بل وبسبب                 
  .التعامل مع مبادرة السالم العربية أيضا

ربي الجديد الذي يحسم مسألة التفاوض والتسوية يطرح مهمات أساسية أمام الفلسطينيين وأمام             القرار الع 
  .العرب

وتبدأ المواجهة بالضغط، الـضغط     . االنتقال من الحوار إلى المواجهة    : أمام العرب تبرز المهمات التالية    
تحـدة األميركيـة ودول     ، وفي المقدمة منهم الواليات الم     »المفترضين«بشكل أساسي على حلفاء العرب      
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أوروبا األساسية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وكلها دول لها مصالح كثيرة مع العـرب، سياسـية                
  .واقتصادية ونفطية وتسليحية، يمكن المساومة عليها، وطلب مواقف سياسية جديدة مقابال لها

ن العرب وإسرائيل، حقيقة أن المواقـف       وتبرز في بناء سياسي كهذا، تتباعد فيه المواقف بشكل كامل بي          
ستنتقل بالضرورة معها من ميدان الحوار إلى ميدان المواجهة بكـل أنواعهـا المتدرجـة، ثـم تـصل                   

ولكل هذا نقول إن القادة العرب يواجهـون الحاجـة   . بالضرورة إلى احتمال التفكير بالمواجهة العسكرية    
 القمة أم خارجها، قرارات تقطع مع الماضي وتحتاط         إلى قرارات سياسية جديدة، سواء تم بحث ذلك في        

للمستقبل، ذلك أن البديل ال يعني إال المراوحة في المكان نفسه، واإلصـرار علـى عـدم اسـتخالص                   
  .الدروس، وهذا ما ال يمكن أن يكون قرارا تكتفي به قمة طارئة

ة موقف التفاوض، واالنتقـال     وحين نقول إن العرب إذ يجبرون، بسبب السياسة اإلسرائيلية، على مغادر          
إلى موقف الضغط واالستعداد للمواجهة التي قد تكون في النهاية عسكرية، ال نعلن موقفـا متطرفـا أو                  
متشددا، بل نحاول أن نقرأ المنطق السياسي للفشل، والمنطق السياسي في ضرورة االستعداد لمواجهـة               

  .نتائج الفشل
 مطلوب فلسطينيا، بسبب التجربة نفسها، وبسبب نتائجها المفلسة         إن هذا القرار مطلوب عربيا بقدر ما هو       

إلى أقصى حد، وبسبب ما نراه من مبادرة إسرائيلية إلجـراء القـراءة نفـسها مـن وجهـة نظـرهم،                
والستخالص النتائج المنطقية لمغزى األحداث من زاوية رؤيتهم، والتخاذ اإلجـراءات المناسـبة لهـم               

  .ولمصالحهم
اسـتعداد  . راءة يصلون إلى استنتاج أساسي يقول بضرورة استعداد إسـرائيل للحـرب           وهم في هذه الق   

وهم يتحدثون عن االستعداد للحـرب بلـسان        . إسرائيل للحرب مع العرب وليس مع هذا الطرف أو ذاك         
ففي لقاء بـين أشـكنازي وأعـضاء لجنـة        ). غابي أشكنازي (كبيرهم، رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي      

من في الكنيست اإلسرائيلي، تحدث أشكنازي بصراحة عما يعتبره خطرا يهدد إسـرائيل،             الخارجية واأل 
بينما اكتفت الصحف اإلسرائيلية بنشر نتف من حديثه، بسبب خطورة ما قال، ولكن تلك النتـف كافيـة                  

  .الحرب: لتظهر كيف أن االستنتاج اإلسرائيلي للتطورات يصل إلى النقطة الخطرة والحاسمة
إن ما يجري حول إسرائيل، هو بمثابة التحركات التي تجـري تحـت األرض، عميقـا،                : زيقال أشكنا 

  .وتؤدي إلى هزات أرضية
  :وحدد أشكنازي دائرة المخاطر التي تهدد إسرائيل بما يلي

  .المراحل التي عبرتها إيران على صعيد برنامجها النووي: أوال
  .تداعيات االنسحاب األميركي من العراق: ثانيا
  .المعادالت اإلقليمية التي أرساها تنامي قدرات حزب اهللا في لبنان: ثاثال

المرحلة غير المسبوقة التي بلغتها حركة حماس في قطاع غزة، علـى صـعيد تنـامي قـدرتها                  : رابعا
  .العسكرية
  .التطور الذي طرأ على السياسة الخارجية التركية: خامسا
ي لبنان على صعيد المحكمة الدولية، وقضايا القرار الظنـي،          ما يترتب على نتائج التوتر القائم ف      : سادسا

  .وقضية شهود الزور
تداعيات فشل المفاوضات المباشرة على الساحة الفلسطينية لجهة إمكانية قيام انتفاضة جديدة فـي              : سابعا

  .الضفة الغربية
 واإلجـراءات   هذا على صعيد الحديث االستراتيجي أمام أصحاب االختصاص، أما على صعيد التدريب           

يتـدرب الجـيش    «: المعلومات العسكرية التاليـة   ) 6/10/2010(» هآرتس«العملية، فقد نقلت صحيفة     
اإلسرائيلي في النقب، بشكل قريب ومتطابق تماما لما يجري على أرض الواقع، سـواء فـي غـزة، أو                   

إن الجـيش   «: كبيروتضيف الصحيفة على لسان ضابط إسرائيلي       . »الضفة الغربية، أو الجنوب اللبناني    
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إن «: قائلة» هآرتس«وختمت  . »يأخذ بالحسبان خالل التدريبات احتمال تعرضه لهجمات من قبل سورية         
  .»المراقبين يرون أن حربا ستشتعل قريبا، وإن الجيش اإلسرائيلي يحضر لها منذ فترة طويلة

ود اإلسـرائيليون، ومـن خـالل       هذا ما يقوله القادة العسكريون اإلسرائيليون، وهذا ما يتدرب عليه الجن          
األقوال والتدريبات ال يعود هناك مجال للشك بما تضمره إسرائيل، وبما تستعد له في حال إعالن فـشل                  

  .المفاوضات
وحين تفكر إسرائيل بهذه الطريقة، وحين تستخلص هذه النتائج الحربية والعسكرية من خـالل قراءتهـا                

 أنفسهم، وفي حق أمن واستقرار بلدانهم، إذا لـم يفكـروا            لتطور األحداث، فإن العرب يخطئون في حق      
ففي حاالت الصراع والصدام، من يرفض السالم ال بد أن يفكر بالضرورة في احتماالت              . بالطريقة نفسها 

  .الحرب
إسرائيل تفكر في الحرب، ومن العبث بعد ذلك أن ينحصر النقاش العربي بالذهاب أو بعدم الذهاب إلـى                  

  !!اشرة إذا ما توقف االستيطان، إذا توقف فقطالمفاوضات المب
وال بد من النظر إلى المحيط اإلقليمي الشامل، وتقدير الوضع بنـاء علـى ذلـك، تمامـا كمـا يفعـل                      

  .اإلسرائيليون
  .قبل القمة وأثناءها وبعدها. وهذا هو واجب القيادة. هذا هو واجب القادة

  10/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  فوضىبالالمقاومة  .44
  داود الشريان

 وعاصمتها القدس الشرقية، بتأييد أميركي، أو اللجوء الى مجلس          1967االعتراف بدولة فلسطينية بحدود     
األمن لتحقيق هذا الهدف، أو طلب فرض وصاية المجلس على األراضي المحتلة، أو دعوة إسرائيل الى                

ن عن تـزيين االحـتالل بكذبـة الـسلطة          احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة مجدداً، وتنازل الفلسطينيي       
  .الفلسطينية

هذه البدائل طرحها الرئيس محمود عباس على لجنة متابعة مبادرة السالم العربية، في اجتماعها بمدينـة                
سرت الليبية، في حال أصرت إسرائيل على استمرار بناء المـستوطنات، وهـو تعبيـر عـن ضـيق                   

ا إسرائيل كثيراً، بل أصبحوا يتعاملون مع مبدأ المهلة باعتبـاره           فالعرب أمهلو . الفلسطينيين بمبدأ المهلة  
بعضهم بات يتصرف على أساس أن ال خيار أمامه سوى استبدال مهلـة            . خياراً استراتيجياً، مثلما السالم   

ليست جديدة، وإن صيغت على نحو مختلف       » أبو مازن «الخيارات الثالثة األولى، التي طرحها      . بأخرى
ضمونها سبق تداوله في مناسبات سابقة، لكن الجديد هو البديل الرابـع المتمثـل بـدعوة                هذه المرة، فم  

انه اقتراح مبدع، خالّق وشجاع، وإن شئت هو أكثـر االقتراحـات التـي              . إسرائيل الى إعادة االحتالل   
العمل لذلك، يجب التمسك به من دون بقية االقتراحات، و        . يطرحها العرب شجاعة منذ بداية عملية السالم      

  .لتنفيذه بدعم عربي
ال بد أن تغلق السلطة الفلسطينية في الـضفة         . االقتراح الشجاع بحاجة الى تنفيذ بمستوى شجاعته وتفرده       

والقطاع مقارها، وترحل الى إحدى الدول العربية، من دون مشاورات، ومداوالت، وترك إسرائيل تتولى              
فتنفيذ االقتراح الشجاع ليس بحاجة الى إطنـاب        . منذ أوسلو المهمة االمنية التي تنفذها السلطة نيابة عنها        

ال بد مـن    . سياسي، وأحاديث عن ترتيب البيت الفلسطيني، والمصالحة، وبقية الكالم الذي مللناه وضيعنا           
  .الكف عن الشروحات والبدائل هذه المرة، وتنفيذ هذا الحل بطريقة فوضوية تكون سابقة

اتركوا إسرائيل تواجه الفوضى التي ستنشأ بسبب رحيل السلطة         .  الحل الفوضى هي البديل المنتظر، هي    
التي » الفوضى الخالّقة «اتركوا الشعب الفلسطيني ينفذ شعار      . الفلسطينية في الضفة الغربية، وقطاع غزة     
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أتيحوا الفرصـة للمحبطـين والمظلـومين       ... ال تزينوا الوضع الفلسطيني البائس    . اخترعها األميركيون 
  .اتركوا إسرائيل تواجه ألف سلطة ومنظمة. عين للتعبير عن أنفسهموالجائ

  10/10/2010، الحياة، لندن
  

  بدائل الرئيس عباس األربعة .45
  عريب الرنتاوي

عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس على لجنة المتابعة العربية أربعة بدائل عن المفاوضات المباشرة              
) 1: (أنها تتلخص بما يلـي    ) تُقرأ التسريبات (ن ، تقول المصادر     المتوقفة بفعل استئناف أعمال االستيطا    

 وعاصمتها القدس ، ودعوة العالم      1967إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران          
حمـل الملـف الفلـسطيني      ) 2"....(وباألخص الواليات المتحدة لالعتراف بها عمالً بـسيناريو كوسوفا       

س األمن الدولي ودعوته الستصدار قرار االعتراف بالدولة والعاصـمة وفقـا لحـدود              بمجمله إلى مجل  
تحت وصاية دولية بموجب    ) إقليم الدولة (الطلب إلى مجلس وضع المناطق الفلسطينية المحتلة        ) 3.(76..

ة حـل الـسلط   ) 4...( من ميثاق األمم المتحدة إلى أن تُستكمل خطوات بناء الدولة الفلسطينية           77المادة  
وإطالق يد إسرائيل فـي إعـادة احـتالل الـضفة           ) األكذوبة على حد قول عباس هذه المرة      (الفلسطينية  

  .الغربية
إن صدقت الرواية وثَُبتَ أن هذه السيناريوهات ـ البدائل األربعة هي فعالً ما طرحه الرئيس الفلسطيني  

لبعض النقاش والتدقيق والتمحيص ، ذلك      على االجتماع المغلق للجنة المتابعة العربية ، فإن األمر بحاجة           
قبول الواليات المتحـدة    : أن مصائر ثالثة من أصل هذه السيناريوهات األربعة ، معلقة على شرط واحد            

وتجاوبها ، وهو أمر غير مضمون وليس في اليد ، إن لم نقل أنه مستبعد وغير مرجح على اإلطـالق ،                     
ليس في يدنا ، بل في يد غيرنا ، ليست نتاج قرارنا نحن ،              ما يعني أن بدائلنا كما عرضت على القمة ،          

  ".الخصم والحكم"بل هي ثمرة لقرار من هو في موقع 
السيناريو األول ، سيناريو كوسوفو ، ال يختلف في مضمونه عما فعله الرئيس الراحل في الجزائر عـام                  

سطينية الُمعلنة من جانب واحـد ،        ، وبفرض أن الواليات المتحدة اعترفت هذه المرة بالدولة الفل          1988
فإن اعترافها سيكون مشروطاً أو مقروناً في أضعف تقدير ، بقيام هذه الدولة بـإجراء مفاوضـات مـع                   

سـيناريو  "أقرب لوصف واقع الحـال مـن        " سيناريو كشمير "إسرائيل لحل القضايا العالقة ، وهنا يكون        
  ".كوسوفا

فـي  " الفيتـو "امتناع الواليات المتحدة عن استخدام حق النقض        السيناريوهان الثاني والثالث ، يفترضان      
مدرجاً علـى   "ماذا بعد ؟ ،   "مجلس األمن ، ضد االعتراف بالدولة أو الوصاية على إقليمها ، ليبقى سؤال              

جدول األعمال الفلسطيني ، هل ننكفىء ونعود إلى وراء أم نكرر المحاولة ونعاود الكـرة ، هـل نلجـأ                    
، والذي يعطي الجمعيـة العامـة       "  ، االتحاد من أجل السالم     1950 لعام   377عامة رقم   لقرار الجمعية ال  

بعضاً من صالحيات مجلس األمن إن تخلف األخير عن القيام بدوره في حفظ األمن والسلم والـدوليين ،                  
أم نبقى على أعتاب مجلس األمن خشية إغضاب الواليات المتحـدة والخـروج مـن مظلـة تحالفاتهـا                   

  .تيجياتها اإلقليمية والدوليةواسترا
السيناريو الرابع ، حل السلطة ، قراره بيدنا ، وإن كان الرئيس عباّس قد طرح المسألة أمـام أعـضاء                    

مع إسرائيل وليس في إطار الصدام معها       " التوافق"المجلس الوطني الفلسطيني في عمان مؤخرا في سياق         
على خلط األوراق وإعادة األمور إلـى نـصابها ، ووضـع    ، والحقيقة أن سيناريو كهذا ، قادر وحده ،        

بعد أن أعفي منها ألزيد من عقد ونصف العقد من الزمان ،  " تسديد الفواتير "االحتالل من جديد على سكة      
على حد وصف عباس نفسه ، والتـي بـدل أن           " األكذوبة"هذا السيناريو وحده كفيل بوضع حد للسلطة        

وتقاتلهم على سلطة ـ وهم أو  " األخوة األعداء"قاً للتقاعد ، وساحة لصدام تصبح نواة للدولة باتت صندو
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سلطة ـ أكذوبة ، وظيفتها رفع األعباء عن االحتالل ، أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية ونفـسية ،   
  .طالما أن هناك من هو على أتم االستعداد للقيام بالمهمة القذرة

 استراتيجية المواجهة مع االحتالل واالستيطان والعدوان بحل السلطة         ال نريد أن نبسط األمور ، فنختصر      
، فثمة محاور عديدة لهذه االستراتيجية ، ليس حل السلطة سوى حلقة من حلقاتها ، والحل الـذي نعنيـه                    
ربما يأخذ أشكاال مختلفة ، من نوع إعادة تعريف وظائف السلطة وموقعها في النظام الفلسطيني وطـرق                 

، يدير الشؤون المحلية للمواطنين كمجالس الحكم المحلـي         ) بلدية موسعة ( فتكون جهازاً خدمياً     إدارتها ، 
او الالمركزية اإلدارية ، على أن ينزع عنها الطابع السياسي الذي اكتسبه من غير وجه حق ، وبصورة                  

وحيـد للـشعب    مخالفة للنظام والقانون ، ويعاد االعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثـل شـرعي              
الفلسطيني بعد أن يعاد بناؤها وهيكلتها ، وبعد إشراك جميع القوى الفلسطينية في صفوفها وفقا ألحجامها                

  .واوزانها التي تقررها صناديق االقتراع ، وصناديق االقتراع فقط
التـي  "  الـشهر مهلة"االستراتيجية البديلة ، ذلك أن " تخيل"أخشى أننا ذهبنا بعيدا في التفاؤل وأفرطنا في  

منحها الوزراء العرب لواشنطن ، كفيلة بقلب كافة البدائل والسيناريوهات رأساً علـى عقـب ، فلـيس                  
مستبعداً أبداً أن يقدم نتنياهو على تمديد العمل بتجميد االستيطان شهرين أو ثالثة أشهر ، نظير كـل مـا    

، عنـدها  ) ل الوزراء العـرب وليس ضغوط كما يقو(حصل أو قد يحصل عليه من ضمانات وإغراءات       
، خصوصا بعد أن تبدأ     " جزاء سينمار "سينهار ، ولن يطالنا منه سوى       " الُمتخيل"سنرى أن كل هذا البناء      

العواصم العربية تتداعى على عجل لتلبية نداء استئناف المفاوضات ، أليس هناك في سرت اليـوم مـن                  
  .حتى وإن استمر االستيطان ؟،يهمس في أذني عباس بعدم االنسحاب من المفاوضات 

  10/10/2010، الدستور، عمان
  

   الخداع إلى متى؟استمرار.. »االستيطان« .46
  أسعد عبد الرحمن. د

موقفان ال ثالث لهما مـع      ! ال لن يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات المباشرة       ! سيعود الفلسطينيون 
وبعيدا عن العودة من عـدمها، أو    . عقدة في سرت بليبيا   المن» لجنة المتابعة العربية  «انتظار الجميع لقرار    

سواء حدثت اآلن أم الحقا، نتيجة للضغوط الهائلة واألمواج العاتية التي يحاول الرئيس محمـود عبـاس                 
التي أعلن عزمه طرحها، فإن المعضلة الكبرى تتعلق        » الخيارات التاريخية «مقاومتها، وأيضا بعيدا عن     

التـي  » بكذبة التجميـد  »و. »االستيطان«/ االستعمار» شرعنة« تسمح بـ    -اهللا   ال قدر    –بمخاطر ربما   
! »لالستيطان«انطلت على الكثيرين، فان أي قرار فلسطيني بالعودة إلى المفاوضات يعني منح مشروعية              

، فكيف سيملك القـدرة علـى       »لالستيطان«ال يستطيع تفعيل التجميد الجزئي      ) بنيامين نتنياهو (فان كان   
كيف له أن يقتلع شبكة أخطبوطية مـن        : جميد الكلي، ناهيك عن حقيقة ان من ال يستطيع هذا وال ذاك           الت
  .تحيط وتتغلغل بالضفة والقدس» المستوطنات«

قـدم الـدكتور    ) التي عرضت لها في مقال األسبوع المنصرم      (إضافة إلى شهادات المصادر االسرائيلية      
» الـسالم اآلن  «تقريرا بني على تقارير حركة      ) ج ميتشيل جور(كبير المفاوضين الى    ) صائب عريقات (

، »كذبـة نتنيـاهو   «المكثف في فترة ما قبل وما بعـد         » االستيطاني«االسرائيلية يشمل تفاصيل النشاط     
 وحدات سكنية جديدة في المستوطنات بالقـدس        108 بوشر ببناء    2010في النصف األول من     «موضحا  

ويتواصل على قدم وساق إكمال بنـاء الوحـدات         . اخرى بالضفة الشرقية، وكذلك في خمس مستوطنات      
 وحدة فـي النـصف األول مـن         1135وقد اكتمل بناء    ) بما فيها القدس الشرقية   (االستيطانية في الضفة    

أما الوحدات االستيطانية قيد البناء، فاعتباراً من نهاية النصف األول من العام، كان هنالك نحـو                . 2010
أمـا النـشاط    . » وحدة في القدس الـشرقية     1029ي مستوطنات الضفة، من ضمنها       قيد البناء ف   3009

. »الوتيرة اشتدت بعيد موعد انتهاء القـرار      « فقد قال التقرير ان      – أيلول   26االستيطاني بعد انتهاء كذبة     
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 مـستوطنة منتـشرة     30ووفقا للتقارير اإلعالمية سوف تستأنف إسرائيل البناء فيما ال يقل عن            «: وختم
  .»على اراضي الضفة، بما فيها القدس الشرقية

. »من أجل أرض إسـرائيل يجـوز الكـذب        «): اسحق شامير (فيما مضى، قال رئيس الحكومة األسبق       
في هـذا  . »االستيطان«واليوم، ال يملك المرء إال افتراض كذب الحكومة اإلسرائيلية في كل ما يقال عن        

ما حدث في االشهر االخيرة هـو       «: »أتسمون هذا تجميداً؟  «في مقال بعنوان    ) درور أتكس (السياق، قال   
فمعطيات قوائم المكتب المركزي    . انخفاض ال شأن له لعدد الوحدات السكنية التي بنيت في المستوطنات          

 2955 ان عدد الوحدات السكنية التي تبنى في جميع المستوطنات بلـغ             2009في نهاية   : لالحصاء تؤكد 
 أي  – وحـدة  400فالحديث اذن عن انخفاض بــ       .  وحدة 2517أصبح العدد    2010ونهاية آذار   . وحدة
لكن الحقيقة أن المستوطنين يعلمون أن لـيس البنـاء فـي            . من البناء كله في المستوطنات    % 16بنحو  

في (المستوطنات فقط استمر في االشهر العشرة االخيرة وبقوة، بل ان جزءا كبيرا نسبيا من البيوت بني                 
نتنياهو ربما ال يحظى بجائزة     «: وختم ساخرا . »هذه خدعة اسرائيلية  . ات شرقي الجدار  المستوطن) عديد

نوبل للسالم، لكن قد يحظى بجائزة نوبل للفيزياء او الكيمياء، باسم حكومة اسرائيل، التـي بينـت أنـه                   
 يـزداد   التـي ) بل المستوطنات أيـضا   (بخالف ما ظنه العلماء حتى اليوم، ليس الماء هو المادة الوحيدة            

تريـدون  «بعنـوان   » هآرتس«وفي مقال تهكمي آخر نشرته      !!! »حجمها بدل التقلص في وضع الجمود     
عندما كان الـسالم يلـوح خلـف الزاويـة،          «): الوف بن (قال  » مستوطنات، إذن، شجعوا المفاوضات   

ناحيم هكذا حصل في عهود م    .  طارت المستوطنات الى االمام    -واسرائيل تمتعت بموقف حسن في العالم       
اتفاق اوسـلو وشـق الطـرق       (، اسحق رابين    )السالم مع مصر ومائة مستوطنة جديدة في الضفة       (بيغن  

آالف الشقق الجديدة فـي     (، ايهود باراك    )بعد اتفاق الخليل  » هار حوما «بناء  (، بنيامين نتنياهو    )االلتفاقية
. »)بعـد مـؤتمر انـابوليس     بناء واسع حول القدس     (، وايهود اولمرت    )مع قمة كامب ديفيد   » المناطق«

عنـدما ال   . هذه هي مفارقة المستوطنات، تتسع في عالقة مباشرة مع تقدم المسيرة السياسية           «: وأضاف
يكون هناك سالم، ال يكون بناء، وعندما يكون تفاؤل واتصاالت، تُبنى مئات المنازل الجديدة على التالل                

أو بشكل تبسيطي، حركـة  !! ن يوقف المفاوضاتفي الضفة، من يريد أن يوقف المستوطنات، ينبغي له أ  
المتطرف يجب أن يمـول الـسفر       » يشع«يجب ان تكافح ضد محادثات السالم، ومجلس        » السالم اآلن «

  ! »لواشنطن وانابوليس
  10/10/2010، الرأي، عمان

  
  ة ما زالت مستحيلالفلسطينيةالمصالحة  .47

  نقوال ناصر 
 حماس بدمشق في العـشرين      –وحيد على جدول أعمال لقاء فتح       هو البند الرئيسي وربما ال    " ملف األمن "

من الشهر الجاري، ومن المستحيل توصل الحركتين إلى اتفاق حول هذا الملف على قاعدة اتفـاق فـتح                  
مع دولة االحتالل اإلسـرائيلي، ألنـه ببـساطة إذا          " التنسيق األمني "ورئاستها وسلطتها وحكومتها على     

فإن واحـدا   " الورقة المصرية "لى المصالحة في العاصمة السورية يعقبه توقيع        أبرمت الحركتان اتفاقا ع   
مع دولة االحتالل وإما قبول حمـاس بهـذا         " التنسيق األمني "إما انتهاء   : من احتمالين يجب أن يتبع ذلك     

التنسيق، وكال االحتمالين إن حدث سيكون منعطفا استراتيجيا في تـاريخ الحـركتين وتـاريخ الحركـة               
نية الفلسطينية، لكن كل الدالئل والمؤشرات ما زالت تؤكد بأن ايا من الحركتين ليست على استعداد                الوط

 بغض النظـر عمـن      - -بعد ألي تغيير استراتيجي كهذا، وبالتالي سوف تظل اللقاءات بين الحركتين            
ة، لتظـل    تحركات سياسية تندرج في بـاب التكتيـك ال االسـتراتيجي           - -يرعاها وعن مكان انعقادها     

  .المصالحة الوطنية مستحيلة إلى أجل غير مسمى
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المنتهية واليته مثل رئاسـة سـلطة الحكـم الـذاتي          (أما تصريح رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي         
فإنه مرتبط بوصول   " أبواب المصالحة الفلسطينية فتحت على مصراعيها     "، عزام األحمد، بأن     )الفلسطيني

نفة بين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل إلى ما وصـفه             المفاوضات المباشرة المستأ  
السالم "بين  " مفترق طرق صعب  "الرئيس محمود عباس في العاصمة األردنية عمان الخميس الماضي ب         

، أكثر من ارتباطه بتغيير استراتيجي في       "أن تستمر المسيرة السلمية أو يتوقف كل شيء       "وبين  " والالسالم
فـتح األبـواب علـى      " حركة فتح ورئيسها باتجاه المصالحة، مما يؤكد بأن لجوء عبـاس إلـى               توجه

إنما يندرج  " حماس"، بعد طول إغالق، للتلويح بورقة المصالحة مع حركة المقاومة االسالمية            "مصاريعها
ط البندقية، وإمـا  توحد الصفان، فإما أن تسق"وإال إذا اتفقت الحركتان، و. في باب التكتيك ال االستراتيجية    

  .، كما كتب المناضل الفلسطيني ناجي علوش قبل أيام"، وال وحدة ما بين بين)السياسية(أن تسقط التسوية 
قد تبدو حركة فتح جادة في االتفاق على الملف األمني مع حركة حماس، وربما يوحي اصطحاب عـزام                  

 اللواء ماجد فرج معه إلى لقاء دمـشق         األحمد لوفد أمني مختص ومهني برئاسة مدير المخابرات العامة        
المرتقب بجدية كهذه، غير أن فتح مخيرة في هذا اللقاء بين التنسيق األمني مع دولـة االحـتالل وبـين                    
التنسيق األمني مع فصائل المقاومة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة اليوم، وحسم هذا الخيار يحتاج                 

ا يكون اختيار مسؤول ملف القدس في حركة فتح حـاتم عبـد            إلى قرار سياسي ال إلى قرار أمني، وربم       
القادر خيارا مناسبا أكثر كمرافق لألحمد إلى دمشق إلثبات جدية فتح، فهو سياسيا في األقل قـد صـرح       

فليذهب التنسيق األمنـي    ) مع دولة االحتالل  (إذا خيرنا بين المصالحة وبين التنسيق األمني        "مؤخرا قائال   
ل رمزية القدس المسؤول عن ملفها أيضا توقظ الضمير الوطني لمن ما زال يتعامل مع               ، ولع "إلى الجحيم 

الوحدة الوطنية الفلسطينية كتكتيك ال كاستراتيجية، لكن عبد القادر ليس صاحب قرار سياسي، بالرغم من               
صاحب كونه أقرب إلى نبض قواعد حركته المتناغم مع المقاومة ومع الوحدة الوطنية على حد سواء من                 

  .القرار السياسي فيها
وليس لهذه األسباب فقط ما زالت المصالحة الوطنية مستحيلة وما زالت جدية قيادة فتح في السعي إليهـا                  

أن دولـة   " هل يعتقد عاقـل   "،  )وهنا أقتبس من الزميل صالح النعامي     (فعلى سبيل المثال    . موضع شبهة 
كمـا تطالـب حمـاس      .. ؤسسة األمنية التابعة للسلطة     بامكانها أن توافق على إعادة بلورة الم      "االحتالل  

ترى في هذه المؤسسة مجـرد وسـيلة لتحـسين مـستوى األمـن              ) وهي(ومعظم الفصائل الفلسطينية    
وفي حال أجمـع    . للمستوطنين في الضفة الغربية، وال حاجة للتذكير بما يجري حاليا في الضفة الغربية            

أسس وطنية ومهنية فإن إسرائيل ببساطة لـن تـسمح لهـذه            الفلسطينيون على تشكيل أجهزة أمنية على       
وما ينطبق على   "الموؤدة،  " األجهزة بالعمل وستطارد قادتها وعناصرها كما حدث خالل انتفاضة األقصى         

وينطبق " قضية األمن والمؤسسة األمنية ينطبق أيضا على تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد اتمام المصالحة            
وإذا كان عباس، كما قال في عمان      ". ة التحرير وإعادة بنائها على أسس جديدة      موضوع منظم "كذلك على   

بموافقة دولة االحتالل على حلها ألن إنشاء سلطة الحكم         " حل السلطة "الخميس الماضي، يربط حتى قرار      
لك بموافقتهـا كـذ   " الملف األمنـي  "الذاتي كان تعاقديا بين الطرفين، فإنه بالتأكيد سيربط أي اتفاق على            

  .كتحصيل حاصل
ثم هناك العامل األميركي، الذي لم يخب أمل قيادة التفاوض في منظمة التحرير حتى اآلن في اسـتمرار                  

. ارتهان القرار الوطني الفلسطيني لحسن نوايا إداراته المتعاقبة بالرغم من خذالنها المتواصل لهذه القيادة             
مة التحرير ورئاستها باتفاقيات أوسلو من جانب واحـد  فالرعاية األميركية المستمرة الستمرار التزام منظ 

وقـد اسـتثمرت اإلدارات     . سوف يجعل تنفيذ أي اتفاق للمصالحة الفلسطينية من رابـع المـستحيالت           
األميركية المتعاقبة الكثير من الجهد البشري والتدريبي والمال في بناء مؤسسة أمنية لهذه القيـادة علـى                 

لى كل قيم التحرير والمقاومة التي نشأت أجهزة المؤسسة السابقة عليها فتلك            اساس عقيدة أمنية انقلبت ع    
على عالتها وتعددها وعدم شفافية تمويلها وانفاقها كانت معينا ال ينضب للمقاومين وظهيرا للمقاومـة ال                
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 إرث  بأن" هل يعتقد عاقل  "ف. كما آلت إليه اآلن حربا على المقاومة والمقاومين ومنسقا لالحتالل ضدهم          
وكيـث  ) 2005حتـى   (لدى السلطة التي توارث قيادتها الجنراالت ويليـام وارد          " بعثة األمن األميركية  "

دايتون الذي تقاعد مؤخرا قبل ان يخلفه مايكل مولر اآلن هو إرث يمكن أن تتخلى واشنطن عنـه بهـذه                   
وحراس حقيقيـين يراقبـون     السهولة، بعد أن تحول جنراالته إلى قادة فعليين للمؤسسة األمنية للسلطة،            

  !التزام أجهزتها بالتنسيق األمني مع االحتالل ودولته 
أما السبب األخير وليس اآلخر فيتمثل في استحالة تحقيق أي مصالحة وطنية على قاعدة اعتبار المقاومة                
 ارهابا ومطاردتها عسكريا وأمنيا وقضائيا ومحاربة ناشطيها ومناصريها حتى في وظـائفهم وأرزاقهـم             

، وكـذلك   "خارجة على القـانون   "وجمعياتهم الخيرية التي ترعى أسر شهدائهم وأسراهم، واعتبار حماس          
الجهاد االسالمي إن صحت التقارير االعالمية األخيرة عن حظر السلطة لها، وتصفية كتائب األقـصى               

  .ن مقاوميها، إلخم" يطلبه"مع االحتالل بشأن من " التنسيق"التابعة لفتح نفسها بالترهيب والترغيب و
على " الصمت"و" كظم الغيظ والعض على الجراح    "إن تحذير كتائب القسام نهاية األسبوع الماضي من أن          

طفـح  "بعد أن   " لن يطول "بالضفة الغربية في اعتقال ومحاكمة المقاومين لالحتالل        " سلطة فتح "استمرار  
، وتحذير حكومة اسماعيل هنية في غزة       "المثلبالمعاملة ب "ثم تهديدها   " تجاوز الخطوط الحمر  "وتم  " الكيل

على استمرار حكومة رام اهللا في هذه السياسة، ورد الناطق          " النتائج المترتبة "بعد اجتماعها األسبوعي من     
الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية والمفوض السياسي العام لهيئة التوجيـه الـسياسي والـوطني               

محمـود الزهـار    . ري، ردا ال يتسم بالجدية وصـفه القيـادي بحمـاس د           بالضفة، اللواء عدنان الضمي   
، يرقى إلى حرب كالمية تنذر حقا باقتتال أهلي مما يخلق بيئة وطنية مسممة تجعل أي حديث                 "التشنج"ب

  . عن المصالحة الوطنية في غير وقته
وقاد إلى توقيـع حمـاس   لكل ذلك، فإنه حتى لو توصل لقاء دمشق إلى اتفاق، وحتى لو وقع هذا االتفاق         

واتفاقيات أوسلو الموقعة المنبثقة عنها واستمرار رئاسة       " عملية السالم "الورقة المصرية، فإن إرث     "على  
منظمة التحرير في االلتزام بها كمرجعية وحيدة للقرار الوطني، وإرث الرعايـة األميركيـة المـستمرة                

عل تنفيذ هكذا اتفاق للمصالحة الوطنية من رابـع         الستمرار التزام المنظمة ورئاستها بكل ذلك، سوف يج       
واتفاق مكة وإعالن صنعاء، لكـي      " وثيقة األسرى "المستحيالت، كما اثبتت تجارب توقيع اتفاق القاهرة و       

تظل المصالحة الوطنية مؤجلة إلى أن يفرجها اهللا، وحتى يقتنع الجميع بأن الشراكة الوطنية في مؤسسات                
  .الوطني على حد سواء في المقاومة وفي التفاوضموحدة شرط مسبق لالنجاز 

  9/10/2010، المستقبل العربي
  

  لليهود فقط .48
  ناحوم برنياع

هل يزيد تعاون القوات األمنية الفلسطينية مع الجيش االسرائيلي على ضـبط األمـن فـي                : المضمون(
  ). المصدر-المناطق المحتلة، هذه القوات قوة 
 والغائية التي تلغي تعديل قانون الجنسية الذي يوشك نتنياهو أن يأتي به             يوجد الكثير من االسباب العملية    
فمن يريد الجنسية   . أكثر يهودية ) إسرائيل(لن يجعل تعديل القانون دولة      . ليتم التصويت عليه في الحكومة    

  .االسرائيلية يصرح تصريحا باطال ويحصل على شهادته
الحريديين يصرحون تصريحا باطال في نطـاق قـسم         إن جزءا كبيرا من اعضاء الكنيست، من العرب و        

لن يصنع التعديل سوى شيء واحد وهـو        . والئهم للكنيست ويعايشون هذا في لذة وكذلك اعضاء حكومة        
الـضرر سياسـي    . كونها دولة عنـصرية   ) إسرائيل(أن يعزز الحملة الدعائية العالمية التي تعيب على         

 القانون بطاقة خروج من عائلة الشعوب وبطاقة دخـول          تشتري بهذا ) إسرائيل(إن  . وصوري واقتصادي 
  .انه قانون معاد للصهيونية. في عائلة كهانا
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فالقانون المقترح ال يبدو عنصريا فقط بل انه عنـصري          . لكن كل هذا يصبح قزما إزاء السبب األخالقي       
اليهـود مـن هـذا      فهو يلزم غير اليهود أن يصرحوا بأنهم مخلصون للدولة اليهودية لكنه يعفـي              . حقا

فهم معفون الن الحاخامات الحريديين غير مستعدين للتصريح بتصريحات والء ال للدولـة وال              . الواجب
  .ليهوديتها وال لديمقراطيتها على التحقيق

  .ما يزال هذا ليس قانونا من قوانين نيرنبرغ العنصرية لكن الرائحة هي نفس الرائحة. النتيجة صعبة
إن قدرة حزب العمل في صـورته الحاليـة         . لم وزراء العمل لهذا القانون الحقير     يمكن أن نفهم كيف ُيس    

والسؤال كيف سُيسلم القتـراح القـانون       . على التحمل، تستحق أن تُشمل في كتاب جينز لألرقام القياسية         
: مريدور، وبيغن، والناجي من المحرقـة يوسـي بيلـد         . وزراء ظل عندهم شيء من الصالبة األخالقية      

والـسؤال كيـف    . ن الى توضيح كيف يستطيعون معايشة هذا الرسم الكاريكاتوري الفاشـي          سيضطرو
  .ستعايش المحكمة العليا هذا القانون

يعرض القانون الجديد ليبرمان على أنه بطل وعلى أنه الحاكم الحقيقي للحكومة، ويعرض نتنياهو الـذي                
. نتنياهو خرقة أكثر فأكثر حتـى ُيـسقطه       سيزيد ليبرمان في جعل     . عارضه ويتبناه اآلن على أنه خرقة     

ال ينبغي أن نُخرج من نطاق االمكان أن يكون قد وجد غايته الحقيقية فـي               . ونتنياهو يرى هذا ويتعاون   
  .دور الخرقة

  ال يريدون جدارا 
ُضمنت لها مكانتها فـي     . إن فالمة قرية فلسطينية وادعة نسبيا، قرب الخط االخضر، قبالة كوخاف يئير           

 عندما خرجت سرية من لواء جفعاتي مرتين لتفجيـر          1953الجيش االسرائيلي في كانون الثاني      تاريخ  
فقتل . وأطلقت نار . في المرة االولى لقي الجنود جدارا     . بيوت في القرية فوق سكانها وفشلت في المرتين       

  .جندي وانسحب الباقون
كان هذا واحـدا مـن عـدة        . نقضاضرفضوا اال . وفي المرة الثانية أطلقت على الجنود نار غير مجدية        

، وتوحيدها مـع    101اخفاقات الذعة في عمليات عبور الحدود، وهي اخفاقات أفضت الى انشاء الوحدة             
  .المظليين واالنقالب الذي قاده ديان وشارون في معايير القتال في الجيش االسرائيلي

في ساحة البيت، قبالـة     . موفازإن بيوت فالمة تطل على أقصى بيت في كوخاف يئير، وهو بيت شاؤول              
. دخلت هنـاك ذات يـوم     . الحدود التي كانت ذات مرة، أقاموا موقع حراسة منظما يشغله حرس الحدود           

نظرت إلي نظرة يائـسة ثـم       . هل تعلمين ما اسم القرية قبالتك     : سألتها. جلست في الموقع حارسة حدود    
سرائيلية، في الطريق من هنا الـى كفـار سـابا،           الطيرة مدينة ا  . كال، قلت ". ربما الطيرة "خمنّت قائلة   

  .وفاجأها أن تسمع هذا
في االيام القريبة ستعود المعدات الثقيلة الى المنطقة بين فالمة، وكوخاف يئير والمـستوطنة المجـاورة                

أمرت المحكمة العليا بنقل جدار الفصل الى الغرب ليكون أقرب الى الخط االخضر وهـذا مـا                 . سوفيم
. انه مثل أمور كثيرة تحدث بيننا وبين جيراننا، فان هذه البشرى ايضا أقل بساطة ممـا تبـدو                 بيد  . سيتم

  .عندما ُبني الجدار، في ذروة االنتفاضة، كانت المصلحة أن ُيبنى أقرب ما يمكن من بيوت الفلسطينيين
وكانـت  . يـة فاذا عبر مخرب الجدار فسيكون من الممكن تثبيطه قبل أن يصل بيوت المستوطنات اليهود   

ال يمكـن   . النتيجة أن بقيت آالف الدونمات المفلوحة، وال سيما كروم الزيتون في الجانب الغربي للجدار             
  .بلوغها إال بعد اجتياز الحاجز

تمت السيطرة على مئات الدونمات االخرى      . ليس الجدار جدارا فحسب بل هو نظام عرضه سبعون مترا         
  .الضرار بنسيج الحياة شديدا لكن الخوف من العمليات كان أشدوكان ا. من االرض الزراعية كي ُيبنى

قدمت رابطة حقوق المواطن باسم جـزء مـن الـسكان           . في اثناء هذا هدأت البالد، وقل تهديد العمليات       
وحـضر  . عارضت الدولة بقوة. طلبت األمر بنقل الجدار الى الخط االخضر. استئنافا الى المحكمة العليا  

. من، وهو جهة حمائمية من الضباط المتقاعدين، المباحثة بـصفته صـديقا للمحكمـة             مجلس السالم واأل  
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اقترح شاؤول اريئيلي من أفراد المجلس نقل الجدار الى مسار مصالحة، بين المـسار الحـالي والخـط                  
  .فوافق الجيش االسرائيلي وأيدته المحكمة العليا. االخضر

فلمـاذا تقتطـع    . إعتدنا الترتيب الحالي  : ة المدنية قائلين  يشكو اآلن سكان فالمة على مسامع ضباط االدار       
وسـيقتلعون اشـجارا    . االرض من جديد، سيصادرون منا اراضي من جديد من اجل الجـدار الجديـد             

  .فلماذا تفعلون هذا. وُيخربون حقوال مرة اخرى
  .يجيب الضباط بأن هذا ما قضت به المحكمة

 االسفلت الذي يساير الجدار على طوله فهو ُيسهل علينا الوصول           أبقوا لنا على األقل شارع    : طلبوا قائلين 
  .الى االراضي الزراعية
أمر المحكمة العليا هو اعادة االرض الى       . فالمستشارون القانونيون ال يسمحون   . ال يمكن، أجاب الضباط   

  .ما كانت عليه
فاعادة االرض  . عل ذلك فقط  لكنكم ال تعيدون االرض الى ما كانت عليه حقا، يقول السكان بل توهمون ف             

  .الى ما كانت عليه تكلفكم ماال كثيرا
ما الذي يريده السكان حقا؟ يتعلق األمر بمن تسأل، يقول أحد قادة الجيش االسرائيلي في المنطقة، ويتعلق                 

قال اذا جاء السائل يحمل بندقية كالشينكوف مثل مبعوثي         . لماذا السالح : سألت. بأي سالح ُيعلق بالكتف   
  . مثلنا فانه يتلقى جوابا آخر16واذا جاء مع بندقية إم . سلطة الفلسطينية فانه يتلقى جواباال

مهما يكن األمر فان قائد اللواء الميداني، العميد آفي غيل، يستعد المكانية أن يلقى العمال عندما يـأتون                  
  .لتحسين نسيج حياة الفلسطينيين، مطر الحجارة وربما أكثر من ذلك

  ء ثمن الهدو
لبس غيل، وهو قائد دفدفان السابق منذ زمن ليس بالبعيد مالبس مدنية وقام في الثانية ليال فـي الجانـب           

 عامل كل يوم أحد، وهو يوم الرقم القياسي، بالحاجز في الطريق الى             3800يمر  . الفلسطيني لحاجز أييل  
م االسبوع ويعودون الى الضفة     يظل جزء كبير من العمال في البالد في ايا        ) (إسرائيل(اماكن عملهم في    
 آالف عامل وهذه كميـة ال       4الى الشمال من هناك، في شاعر افرايم يمر في كل يوم            ). في يوم الخميس  

  .شأن لها اذا قيست بما عرفناه قبل االنتفاضة
الزحام الرئيس في   . اعتقد أن هذا زمن طويل جدا وأنه يجب التحسين        . احتاج الى ساعتين لبلوغ التفتيش    

  .فهناك كم واحد ضيق ينشيء زحاما وحبوطا وعنفا. جانب الفلسطينيال
يوجد مشروع توت لمركز بيـرس للـسالم فـي          . "في اليوم الذي تولى فيه عمله جاءه ضابط االرتباط        

  ". سيكون ضيوف وصحفيون وضباط من الجيش االسرائيلي. "، أبلغ"قلقيلية
  .، سأل غيل"من يحرس"
  ". اذا لم نحرس نحن فال اجتماع. "، قال غيل"ليس في الحساب. "، قال الضابط"الفلسطينيون"

، سـأل   "لماذا تلغون الجمع  . "بعد بضع ساعات جاءت مكالمة هاتفية من المساعد العسكري لرئيس الدولة          
  ".وافقتم في الماضي. "المساعد

ـ       . تعلم غيل الدرس االول في نظرية االحتالل المستنير        االت كثيـرة   وافق على حفل التوت وعلـى احتف
وكما في كل أمر أوجدوا في الجيش االسرائيلي لهذه الصيغة اللينة من االحتالل مختـصرا               . اخرى بعده 
فهمت ). تحادث، تنسيق، معلومات، خطوة إنهائية    ) (هدبروت، تيئوم، ميداع، ريغل مسييمت     (–هو هتمر   

  .ريغل مسييمتلكنني لم أفهم ما هو معنى . المصطلحات الثالثة االولى على التقريب
ال . بدل الجواب حصلت على مثل من الحياة وهو أن يعتقل جندي ولدا في الثانية عشرة يرمي الحجـارة                 

أما السلطة الفلسطينية في مقابلة ذلك      . الن المحكمة ستخلي سبيله فورا    ) إسرائيل(يوجد ما يصنع معه في      
من على األب عن ألفي دينار، أي نحـو         ال يقل الث  . فلها صالحية أن تدعو األب وتجبي منه رسوم كفالة        

  ".ريغل مسييمت"وهذا ما يسميه الجيش االسرائيلي .  ألف شاقل15من 
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تصميمهم ). إسرائيل(تفرض الشرطة الفلسطينية القانون والنظام كما لم يفرضا في الضفة قط حتى حكم              
ن الذين يسافرون مـن     يستخف الفلسطينيو . كبير جدا بحيث أخذ يستدعي احتجاج منظمات حقوق االنسان        

لكـنهم فـي    ). إسـرائيل (نابلس الى قلقيلية بالقانون ما سافروا في الشارع بين المدن الذي تسيطر عليه              
 تـسمع   –اللحظة التي يجتازون فيها الباب االحتفالي عند مدخل قلقيلية، ُيدخلون حزام األمان في نصابه               

   . ويطفئون الهواتف المحمولة ويخففون السرعة–النقرة 
النتيجة هي الهدوء أو أصح من ذلك االستقرار الذي يعطي المستوى السياسي حرية المنـاورة وُيمكّـن                 

  . الجيش االسرائيلي من التدرب
ال نسارع الى دخول قرية فلسطينية حتى لـو وقعـت فيهـا             . "، يقول ضابط في المنطقة    "لكل هذا ثمن  "

  ". قوة اخرى وصالحيات اخرىوبعد كل اجراء منسق ناجح يطلب الفلسطينيون . أحداث
زار أحد جنراالت الجيش االسرائيلي منذ زمن قريب الميدان وسمع من قائد اللواء تفاصيل عن العمل مع                 

  ". أأنت على يقين من أن هذا ال ُيقويهم؟: "الفلسطينيين وسأل
مـاذا تظـل قيـادة    ُسئل غالنت ل. اختار العميد غيل االعتماد على الكالم الذي قاله الجنرال يوآف غالنت       

لكننا نزداد قـوة    "، أجاب،   "تزداد حماس قوة  . "المنطقة الجنوبية في هدوء مع ازدياد حماس قوة في غزة         
  ". ايضا في اثناء ذلك

وكان الضيف رئيس االركـان التـالي يـوآف         ". انهم يزدادون قوة لكننا كذلك ايضا     . "، قال "هذا جوابي "
  . غالنت يستطيع االبتسام فقط

  
  "يديعوت"

  9/10/2010، موقع فلسطين أون الين
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  10/10/2010، الخليج، الشارقة                                                                     


