
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  الفلسطينيينحماس قد تقبل بأي اتفاق إذا وافق عليه أغلب : "نيوزويك" في مقابلة مع مشعل
  "مأمن اهللا"في  قبراً ٢٢٠ويستعد لهدم ...  ألف بؤرة استيطانية في الضفة١٧االحتالل يشرع ببناء 

  ننتظر من عباس إعالن فشل التسوية وتبني إستراتجية أخرى: الهندي
  عميد أسرى فتح يضرب عن الطعام حتى اإلفراج عن ابن عمه من سجون السلطة
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  "حيث يكون نتنياهو ال أكون: "اردوغان
  الجتياز المأزق بشأن مفاوضات السالم" وصفة سحرية"ال توجد : كلينتون
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            ٢ ص                                     ١٩٤٤:         العدد       ٢١/١٠/٢٠١٠الخميس  :تاريخال

    :السلطة
 ٤    رئيس ديوان الرقابة المالية واإلداريةعباس يقيل .٢
 ٥   يكلف اإلفرنجي وفتوح بالتشاور مع الفصائل في قطاع غزةعباس.٣
 ٦   في رام اهللا يستقبل وفد منظمة الحكماءعباس.٤
 ٦   في رام اهللالسلطة تنشيء محكمة لجرائم الفساد.٥
 ٧   السلطة تعد خطة إلقامة مطار دولي في الضفة وترجح بدء العمل منتصف العام المقبل.٦
 ٧   مؤسساتالفياض يطلع وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي على جهود السلطة الستكمال بناء .٧
 ٨  قاطعة مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي في القدسعريقات يدعو المجتمع الدولي لم.٨
 ٨   حزب التحريراعتقال أي من أفرادتنفي  في غزة الداخلية.٩
 ٨  ندعم استقرار لبنان ووحدته... يبحث األوضاع مع الجميل والسنيورة: عبداهللا عبداهللا.١٠
 ٩  مأزق عميق ينتجه االرتهان للمفاوضات وموقف واشنطن": البدائل الفلسطينية".١١
    

    :المقاومة
١٠  الفلسطينيينحماس قد تقبل بأي اتفاق إذا وافق عليه أغلب : "نيوزويك" في مقابلة مع مشعل.١٢
١١  بغزة" القسام"موقع لـانفجار ب فلسطينياً ١٢إصابة .١٣
١١   االتصاالت مع حماس متواصلة لتحديد موعد لعقد اللقاء بين الحركتين":مركزية فتح".١٤
١٢  ننتظر من عباس إعالن فشل التسوية وتبني إستراتجية أخرى: الهندي.١٥
١٢  مسؤول في حماس ينفي زيارة الوسيط األلماني في صفقة األسرى لغزة قبل يومين.١٦
١٣   وليس فقط حماس على الورقة المصريةنحن أيضاً لنا تحفظاتنا": مركزية فتح"عضو في .١٧
١٤  "إسرائيل" على "هاون"إطالق قذيفتي : غزة.١٨
١٤  عميد أسرى فتح يضرب عن الطعام حتى اإلفراج عن ابن عمه من سجون السلطة.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥   في المنطقة" اإلسالم األصولي" نتنياهو يعد بمحاربة.٢٠
١٥  ن فشل محادثات السالمأفيشاي بريفرمان يحذر نتنياهو م.٢١
١٦  التوصل إلى اتفاقية تسوية مع السلطة الفلسطينية هو خيار إسرائيلي : بيريز.٢٢
١٦  ستصبحون يوما ولن تجدوا قدسا إذا لم تتحركوا بسرعة: "مئير مرجليت"عضو بلدية القدس .٢٣
١٧     عاما١٥ًوثيقة يهودية لتسوية على مدى ": معاريف".٢٤
١٨  فتح ملف تحقيق جنائي ضد نتنياهو وكاتس": يديعوت".٢٥
١٨  "إسرائيل"ال يمكن ألي قائد فلسطيني أن يقبل بيهودية : الطيبي.٢٦
١٩    تتهم السلطة بمحاولة تأليب واشنطن ضد نتنياهو"اسرائيل".٢٧
١٩   مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي ينطلق في القدس الشرقية.٢٨
١٩  الفلسطينية" الصواريخ"مدارس عسقالن ضد " تحصين"سرائيلية ترد طلب اإل  العليامحكمةال.٢٩
    

    :األرض، الشعب
٢٠ "مأمن اهللا" قبراً في ٢٢٠ويستعد لهدم ...  ألف بؤرة استيطانية في الضفة١٧االحتالل يشرع ببناء .٣٠
٢٠  هدم بيوت في قريتي بير الحمام والغرا غير المعترف بها: النقب.٣١
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٢٠  مداهمات واعتقاالت في القدس.٣٢
٢١  ويحرقون مخازنها" الساوية"مستوطنون يعتدون على مدرسة ال: نابلس.٣٣
٢١  المستوطنون يحرقون بساتين زيتون ويعتدون على المزارعين في الضفة.٣٤
٢١   شجرة زيتون مثمرة ضحية جرائم المستوطنين٣٥.٣٥٠٠
٢٢  غزةتحذيرات من عدوان إسرائيلي وشيك على قطاع .٣٦
٢٢   أسيرا١٢٤ًإلى " عمداء األسرى"أبو سرحان يرفع قائمة .٣٧
٢٣  الفلسطيني يطالب منظمة التحرير بإقالة عباس بسبب تصريحاته األخيرة" العدالة"مركز .٣٨
٢٣   مليون باستثناء سكان القدس والجوالن١,٢١٥ بلغ ٤٨عدد السكان الفلسطينيين في أراضي .٣٩
   

   :اقتصاد
 ٢٤  مليون دوالر٢٠لها برأس مال أولي  تطلق أعما"القدس القابضة"شركة .٤٠
   

   : األردن
٢٤  المنطقة والعالم سيدفعان ثمن الفشل في إحراز تقدم بجهود السالم: عبد اهللا الثاني.٤١
٢٥  "إسرائيل"ـنقابيون يناقشون مخاطر تصدير الزيتون األردني ل.٤٢
٢٥  "٥شريان الحياة " أردنيين من مرافقة عشرةالقاهرة منعت .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   "حيث يكون نتنياهو ال أكون: "اردوغان.٤٤
٢٦  يةال جديد في الموقف األمريكي رغم انقضاء نصف فترة المهلة العرب: مصر.٤٥
٢٦  استنكار حقوقي لقيام الكيان باعتقال صحافيين فلسطينيين.٤٦
   

   :دولي
٢٦ الجتياز المأزق بشأن مفاوضات السالم" وصفة سحرية"ال توجد : كلينتون.٤٧
٢٨ "إسرائيل"جاز صفقة األسرى لكن المشكلة تكمن لدى حماس تتمنى إن": منظمة الحكماء"وفد .٤٨
٢٨  في أمريكا قلق على مستقبل العالقات بين واشنطن وتل أبيب" اللوبي اليهودي".٤٩
٢٨ جنوب إفريقيا تدخل على خط المصالحة الفلسطينية.٥٠
٢٩  دول أوروبية تقاطع مؤتمرا سياحيا في القدس المحتلةأربع.٥١
٢٩  تصل تونس في طريقها الى غزة"طريق االمل"المساعدات البريطانية قافلة .٥٢
٢٩  الستكمال بناء مؤسسات الدولةالفلسطينية مجلس الشيوخ الفرنسي يدعم جهود السلطة.٥٣
٣٠ تجمع في بروكسل يطالب برفع حصار غزة.٥٤
    

   :مختارات
٣٠  بيع أسلحة للسعودية بستين مليار دوالر عن تعلنالواليات المتحدة.٥٥
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  ماجد كيالي... اوضية المذلة؟متى ينقلب الفلسطينيون على اللعبة التف.٥٦
٣٤  "عضو المجلس الثوري لحركة فتح "-ديمتري دلياني... !!لـمـاذا االسـتـغـراب ؟؟.٥٧
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٣٥  ماهرابوطير... !الصمت غير مريح: األردن .٥٨
٣٦  ماجد أبو دياك... ل دولة فلسطينية وهمية واقعية مقاب"دولة يهودية".٥٩
٣٧  ألون بن مئير...  الخادع بأنها ال تُقهر"إسرائيل"إحساس .٦٠
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   المباشرة شروط جديدة للعودة للمفاوضاتوضع السلطة تنفي .١

الدكتور نبيل شعث أن  ،رام اهللامن  ٢٠/١٠/٢٠١٠، )وفا(ات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوم ذكرت
أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية قد ' وفا'عضو الوفد المفاوض مع إسرائيل نفى في تصريح خاص لـ

  .وضعت شروطا جديدة للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
اإلسرائيلية قد نشر اليوم األربعاء، أن السلطة ' تيديعوت أحرونو'وكان المحلل العسكري لصحيفة 

الفلسطينية قدمت مؤخرا لإلدارة األميركية قائمة مطالب إضافية كشرط لموافقتها على العودة إلى 
المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومنها أن تفرض واشنطن مقاطعة على المنتجات  المصنعة في 

  .المستوطنات
لقد وضعنا شرطين للعودة للمفاوضات، وهما وقف االستيطان بكافة . هذا غير صحيح': وقال شعث

وأضاف أن المفاوضات اآلن متوقفة وأن السلطة تجري . 'أشكاله وإنهاء الحصار عن قطاع غزة
نحن ضد كل أنواع االستيطان، وعلى إسرائيل االلتزام ': وأكد شعث .اتصاالت مع اإلدارة األميركية
وأضاف أن جميع المواضيع األخرى ستتم مناقشتها من خالل  .'ائيةبتصفية المستوطنات العشو

  .المفاوضات، وليست شروطا مسبقة
وادعى المحلل العسكري للصحيفة أن السلطة الوطنية الفلسطينية طالبت واشنطن بممارسة الضغط على 

بارة أخرى إسرائيل لتعيد للسلطة المكانة السياسية التي كانت السلطة تتمتع بها في القدس، وبع
الفلسطينيون يطالبون بإعادة فتح جميع مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس، وفي مقدمتها بيت الشرق 

  .الذي كانت إسرائيل أغلقته خالل انتفاضة األقصى
رئـيس دائـرة    ان   ،رائد الفـي   من غزة نقالً عن مراسلها       ٢١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة،   وأضافت  

إن السلطة الفلسطينية لم تفـرض شـروطاً        " التحرير صائب عريقات قال      شؤون المفاوضات في منظمة   
أن ملخص  " الخليج"وأضاف في اتصال مع     " . جديدة أو قديمة للدخول في عملية سالم جادة وذات مغزى         

عـن  " اإلسـرائيلية "وأكد أن التقارير    . التوقف الشامل والكامل لالستيطان     " إسرائيل"ما نطالب به التزام     
  " .عارية تماماً عن الصحة"دة للسلطة شروط جدي

إيهام المجتمع الدولي بأنهـا تـدرس تجميـد         "تمارس الخداع عبر    " إسرائيل"إلى ذلك اعتبر عريقات أن      
وقال، في بيان عقب لقائه قناصل وممثلي دول االتحاد األوروبي وممثلي الدول األجنبيـة،              . االستيطان  

في بناء المئات من الوحدات     " إسرائيل"وقف يأتي بالتزامن مع بدء      غير األوروبية في رام اهللا، إن هذا الم       
  .االستيطانية

  
  رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية عباس يقيل  .٢

أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل رسمي الدكتور محمود أبو الرب  :أشرف الهور -غزة 
لسطينية الذي دخل مؤخراً في خالف مع رئيس رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية في السلطة لف

  الوزراء سالم فياض من منصبه، 
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ان الرئيس عباس وقع على قرار يقضي بتنحية أبو ' القدس العربي'وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ 
الرب عن منصبه، الفتاً الى أنه بموجب قرار الرئيس جرى تكليف مدير عام ديوان الرقابة جمال أبو 

وعقب قرار اإلقالة أرسل أبو الرب كتابا إلى الرئيس عباس . سيير األعمال لحين تعيين رئيس لهبكر، بت
  .التي حملها طوال الفترة السابقة' األمانة'قال خالله انه يرد 

يتقدم 'موقعة باسم أبو الرب كتب فيها ' شكر وتقدير واحترام' ونشر الموقع االلكتروني للديوان رسالة 
يوان الدكتور محمود أبو الرب بعظيم الشكر واالمتنان على الثقة التي منحه إياها سيادة معالي رئيس الد

، وبكل سرور تلقى ٢٠٠٦رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتحميله أمانة رئاسة ديوان الرقابة سنة 
  .'قرار سيادته باسترداد هذه األمانة

 بالمئة ١٩ الرقابة الداخلي للديوان من درجة ثقة وقال انه خالل فترة رئاسته للديوان تم النهوض بنظام
  .٢٠١٠ بالمئة سنة ٩٠ إلى ٢٠٠٦سنة 

المحلية عن أبو الرب قوله عقب اإلقالة انه تلقى عروضاً كثيرة لتولي مناصب مهمة ' معاً'ونقلت وكالة 
ودة إلى عمله بما فيها تولي حقيبة سفير أو مستشار للرئيس، لكنه أكد أنه رفض هذه العروض واختار الع

  .السابق محاضراً في جامعة النجاح الوطنية
وأشار أبو الرب إلى أنه يأمل في تكريس الخبرة التي اكتسبها خالل توليه مهام رئيس ديوان الرقابة 

  .المالية واإلدارية طيلة السنوات الماضية في خدمة الطالب والتعلم
إرساء العمل المؤسساتي وركائز العمل اإلداري ولفت الى ان الديوان نجح طيلة السنوات الماضية في 

  .والمالي طبقا ألفضل نماذج الجودة
تعدى الخطوط الحمراء بالدخول 'ان أبو الرب أقيل ألنه ' القدس العربي'وقال المسؤول الفتحاوي لـ 

  .'على خط التنقيب على الملفات المالية والمصروفات للحكومة
م ذكر اسمه أن الرئيس عباس أصدر قرار إقالة للرجل، بسبب وأكد المسؤول الفتحاوي الذي طلب عد

مطالبة فياض بذلك، رغم اعتراض اللجنة المركزية لحركة فتح، الفتاً في ذات الوقت إلى ان اللجنة 
ال تستطيع مخالفة رأي أبو مازن أو 'المركزية التي رفضت قرار إقالة سابق ألبو الرب أصدره فياض 

  .'الرأيالدخول في خالف معه في 
وبحسب المسؤول فإن قرار إقالة مماثال ظل حبيس األدراج أصدره سالم فياض ألبو الرب الذي رفض 
تطبيقه، بحكم ان القانون الفلسطيني يعطي فقط الرئيس سلطة تعيين وإقالة رئيس ديوان الرقابة، خاصة 

التي أكدت في أحد وأن الرجل كان أيضاً محصناً بوقوف اللجنة المركزية لحركة فتح خلف ظهره 
وكان الخالف بين فياض وأبو الرب بدأ قبل أكثر من . اجتماعاتها السابقة تمسكها به للبقاء في منصبه

شهر، وترددت معلومات أن أبو الرب فاجأ وزارة المالية في رام اهللا بجولة تفتيش، ترأس خاللها فريقا 
بو الرب قام بأخذ بعض الملفات إلى مقر أجرى مراجعات على ملفات مالية مهمة، ووفق ما ذكر فإن أ

  .ديوانه إلجراء عمليات تدقيق أكثر شموالً، ما أغضب وقتها الدكتور فياض
  ٢١/١٠/٢٠١٠، نالقدس العربي، لند

  
   يكلف اإلفرنجي وفتوح بالتشاور مع الفصائل في قطاع غزةعباس .٣

 الـرئيس محمـود     اهللا، أن رام   من   ٢٠/١٠/٢٠١٠،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     ذكرت  
عباس، كلف اليوم األربعاء، عبد اهللا اإلفرنجي وروحي فتوح بالذهاب إلـى غـزة وإجـراء اتـصاالت           

  .ومشاورات مع كافة الفصائل هناك، ألهمية ذلك في المرحلة الحالية
 محمود د عبد اهللا االفرنجي مستشار الرئيسأن  ،غزةمن  ٢١/١٠/٢٠١٠معا اإلخبارية  وكالةوأضافت 

أن زيارته لغزة ليست بديلة للوفد المفاوض، " معا"عباس وعضو اللجنة المركزية سابقا، صرح لوكالة 
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وانما جاءت لاللتقاء بكافة الفصائل لبحث المشاكل العالقة لتذليل كل العقبات التي من الممكن ان تقف 
  .حائال امام تحقيق المصالحة

أن هذه الزيارة استطالعية للحديث مع كافة " معا"تحرير  معه غرفة أجرته في اتصال هاتفي وأضاف
، مؤكدا ان الرئيس محمود عباس " التي تعيق المصالحة الوطنيةاإلشكاليات أهمالفصائل بالقطاع حول 

 لروحي فتوح بااللتقاء مع الفصائل بما فيها حركة حماس للوقوف على صورة الوضع في باإلضافةكلفه 
 من خالل تكليفهم بترحيل تقرير شخصي للرئيس محمود عباس لبحث القطاع عبر الحوار، وذلك
  ".المشاكل المعيقة للمصالحة

واكد ان زيارته للقطاع ليست بديلة للوفد المفاوض وانما بمثابة عامل مساعد لتسهيل الطريق نحو تحقيق 
  .مصالحة وطنية بين جناحي الوطن

اكد : مشق الذي الغي اليوم والذي اهتم بالملف االمنيوفي رده ما اذا كان هذا اللقاء له عالقة بلقاء د
بشكل قاطع انه ال عالقة لهذا اللقاء بما تم من لقاءات سوى ان هذا اللقاء جاء بتكليف من الرئيس حرصا 
منه على المصالحة الوطنية ولالطالع على ما يحدث في القطاع على صعيد هذا الملف والجهود المبذولة 

  .في انجاحه
  
   في رام اهللاستقبل وفد منظمة الحكماء يعباس .٤

 استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، اليوم األربعاء، وفد منظمة : وفا-رام اهللا
الحكماء برئاسة ماري روبينسون، وعضوية الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، واألخضر 

  .اإلبراهيمي،  وايال  بهات
نبيل شعث للصحفيين عقب اللقاء، إن وفد الحكماء الذي يضم .  المركزية لحركة فتح دوقال عضو اللجنة

أشخاصا فازوا بجوائز نوبل، وأشخاصا ساهموا في عملية السالم، جاء من اجل المساعدة في تحقيق 
  .المصالحة الوطنية، ومن اجل إحراز تقدم في عملية السالم  واستعادة الحقوق الفلسطينية

قاء الرئيس بمجلس الحكماء كان عميقا، وقد أيدوا المواقف التي أعلنها الرئيس عباس وأضاف أن ل
  .بخصوص وقف االستيطان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تحقيق المصالحة

وأشار شعث إلى أن االجتماع كان مهما للغاية، تم خالله إطالع أعضاء الوفد على آخر المستجدات فيما 
  .لسلمية، والمأزق الذي وصلت إليه بسبب التعنت اإلسرائيلييتعلق بالعملية ا

 ٢٠/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   في رام اهللالسلطة تنشيء محكمة لجرائم الفساد .٥

 افتتحت السلطة الفلسطينية يوم االربعاء في مدينة رام اهللا محكمة لجرائم الفساد لتتولى التعامل :رام اهللا
  .مع قضايا الفساد المالي واالداري بعد ان تم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد

لقد هيأت "وقال القاضي فريد الجالد رئيس مجلس القضاء االعلى الفلسطيني في حفل افتتاح المحكمة 
السلطة الوطنية الفلسطينية المناخ المالئم النشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد من خالل توقيعها على 

  ."فاقية الدولية لمكافحة الفساد ومشاركتها الفاعلة في االنشطة الدولية واالقليمية الخاصة بذلكاالت
انه تم اختيار قضاة أكفاء وقادرين على الوفاء بمقتضيات الحكم في القضايا التي تعتبر من اكثر "واضاف 

 ال تزيد عن عشرة ايام من القضايا تعقيدا حيث تبدأ المحكمة بالنظر في اية قضية ترد اليها خالل مدة
  ."وال يجوز تأجيل المحاكمة الكثر من ثالثة ايام اال عند الضرورة...تاريخ تقديمها 

واجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو ايار الماضي تعديال على قانون مكافحة الفساد 
أسها حاليا رفيق النتشة  تم بموجبه تشكيل هيئة لمكافحة الفساد ير٢٠٠٥الفلسطيني الصادر في عام 
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ويعمل معه فيها طاقم من وكالء النيابة العامين تتولى المتابعة والبحث في كل ما يرد اليها من قضايا 
  .الفساد

ان بين يدي الهيئة حاليا خمسين ملف لقضية "وقال النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة 
  ."لمحكمةفساد حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزة ل

ال حصانة الحد بسبب مركزه او وظيفته وسيتم رفع الحصانة حسب القانون عن كل من "واضاف انه 
  ."نحتاج للتحقيق معه حسب القانون

 ٢٠/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
  

  السلطة تعد خطة إلقامة مطار دولي في الضفة وترجح بدء العمل منتصف العام المقبل .٦
أعلنت السلطة الفلسطينية امس انها اعدت خطة إلقامة مطار دولي في الـضفة             :  محمد يونس  -رام اهللا   

وقال وزير النقل والمواصالت الدكتور سعدي      . الغربية، مرجحة الشروع في انشائه منتصف العام المقبل       
قـة  الكرنز ان الوزارة انهت الدراسات البيئية والتصاميم الهندسية واإلنشائية للمطار الذي سيقام في منط             

وأوضـح الكرنـز فـي مـؤتمر        . وسطى بين اربعة مدن رئيسة هي القدس وبيت لحم ورام اهللا وأريحا           
صحافي عقده في رام اهللا امس ان العمل في المطار سيتسغرق عامين، وسيقام على مساحة بطول اربعة                 

ولـة  وقال ان اقامة المطار جزء من خطة اقامـة مؤسـسات الد           . كيلومترات، وعرض كيلومترين اثنين   
المستقلة، مشيراً الى ان المطار سيكون مخصصاً للمسافرين والشحن الجوي، وأنه سيضم مدرجين بطول              

  . كيلومتر لكل منهما٣,٢
 مليون  ٣٤٠وأضاف ان السلطة تتطلع للحصول على تمويل دولي إلقامة المطار الذي ستبلغ كلفة اقامته               

ة مطار، وحظيت الخطة بموافقة المجتمع الدولي،       خطة بناء مؤسسات الدولة تتضمن اقام     «: وتابع. دوالر
خصوصاً اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي، لذلك نتوقع ان نحظى بالدعم السياسي والمالي الالزمين             

وأشار الى ان السلطة وإسرائيل كانتا اتفقتا على اقامة مطارين، واحد في قطاع غـزة،               . »إلقامة المطار 
  .واآلخر في الضفة

ان الجانب الفلسطيني لم يسع الى الحصول على موافقة اسرائيل على اقامة المطار فـي هـذه                 وأضاف  
  . »عدم اعترافنا بتصنيفات اسرائيل لألراضي الفلسطينية«المرحلة بسبب 

  ٢١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  مؤسساتالفياض يطلع وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي على جهود السلطة الستكمال بناء  .٧
  استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض امس، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: هللارام ا

وأطلع فياض الوفد الضيف على الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية وإصرارها على مواصلة استكمال               
اء االحتالل وإقامة   إنه: فلسطين"بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة وبنيتها التحتية، وفقاً لبرنامج عملها           

، من خالل بناء وقائع ايجابية على األرض، تقوم علـى          "موعد مع الحرية  "، والوثيقة المنبثقة عنها     "الدولة
بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، كرافعة أساسية إلنهاء االحتالل،             

ألساسي المتمثل في إنهاء االحتالل، وإقامة دولة فلـسطين  وبما يساعد العملية السياسية من تحقيق هدفها ا    
، ٢٠١١، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما ال يتجـاوز أواسـط العـام             ١٩٦٧المستقلة على حدود عام     

  .واعتبر رئيس الوزراء أن تحقيق ذلك يشكل مفتاح السالم واألمن في المنطقة
 ٢١/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
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  تمع الدولي لمقاطعة مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي في القدسعريقات يدعو المج .٨
دعا عريقات المجتمع الدولي لمقاطعة المؤتمر السياحي التابع لمنظمـة التعـاون            :  كفاح زبون  -رام اهللا 

نـسخة عنـه،    » الشرق األوسط «، في القدس الشرقية ، واتهم في بيان تلقت          )دولية(االقتصادي والتنمية   
النتزاع اعتراف غير قانوني بضم القدس الشرقية، وذلك من خالل استضافتها مـؤتمر    «إسرائيل بالسعي 

وأعرب عريقات عن شكره لجميع الدول التي قـررت         . »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في القدس     
االنسحاب وعدم المشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدا على عدم شرعية السيطرة اإلسرائيلية على القـدس،               

تشهدا بالدعوة التي وجهها مجلس األمن إلى جميع الدول األعضاء بعـدم االعتـراف باالدعـاءات                ومس
  .اإلسرائيلية على المدينة المقدسة

  ٢١/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  

   حزب التحريراعتقال أي من أفرادتنفي  في غزة الداخلية .٩
، اعتقـال أي مـن أفـراد حـزب          ٢٠١٠-١٠-٢٠نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء األربعاء         

التحرير، مؤكدة عدم وجود إشكاليات بينها وبين الحزب، كاشفة في ذات الوقت عن لقاء قريب سـتعقده                 
  . جهات حكومية، مع قيادة الحزب لمناقشة بعض القضايا

نسخة منه، أن   " فلسطين أون الين  "وأكد إيهاب الغصين، الناطق باسم الوزارة في تصريح صحفي، تلقى           
وقـال   . الوزارة بأجهزتها المختلفة، ال تحمل أي توجه عدائي للحزب، وال توجد بينها وبينه أي مشاكل              

  ". األجهزة األمنية ال تعتقل أي من أفراد الحزب، ولدينا عالقات طيبة معه:" الغصين
ووضـع   وأضاف إن جهات حكومية، وجهت دعوات للحزب لعقد لقاءات قريبة لمناقشة بعض األمـور،             

  ".مور في نصابها، وإيجاد آليات سليمة لحل أي إشكاليات قد تقع بين الجانبيناأل
  ٢١/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،

  
  ندعم استقرار لبنان ووحدته... يبحث األوضاع مع الجميل والسنيورة: عبداهللا عبداهللا .١٠

الرئيس " الكتائب"ب بحث ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا مع رئيس حز
  .األوضاع العامة أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي امس، 

تحدثنا في الوضع الفلسطيني بشكل عام، ووضع المفاوضات المتوقفة بناء على : "وأعلن عبداهللا بعد اللقاء
سطينية وعلى إصرار اسرائيل على مواصلة اإلستيطان ونهب األرض، وتمسك القيادة السياسية الفل

رأسها الرئيس محمود عباس بأنه ال عودة لمفاوضات مع محتل يصر على نهب األرض والتوسع في 
  ".اإلستيطان
وضعنا الرئيس الجميل في صورة التحرك على المستوى الدولي، ألننا في حاجة في هذه : "اضاف

يني بإجماع، وال تقبل المرحلة الى التواصل مع كل دول العالم التي أصبحت تؤيد الموقف الفلسط
بالممارسات اإلسرائيلية حفاظا على السالم وعلى إنجاحه في هذه المنطقة الحيوية اإلستراتيجية للعالم 

من هذا المنطلق أطلعنا فخامة الرئيس على الموقف الفلسطيني الذي يدعم أمن لبنان واستقراره . كله
  ".تقرارووحدته وتجنبه ما يمكن ان يعكر صفو هذا األمن واالس

، وبحث "السادات تاور"الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في " المستقبل"ومساء، زار عبداهللا رئيس كتلة 
  .معه االوضاع في البالد

  ٢١/١٠/٢٠١٠، تالمستقبل، بيرو
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  مأزق عميق ينتجه االرتهان للمفاوضات وموقف واشنطن": الفلسطينيةالبدائل " .١١
 البدائل الفلسطينية المطروحة أمام فشل المفاوضات المباشرة عن إطار لم تخرج:  نادية سعد الدين-عمان

 - ، بعدما فقدت القيادة الفلسطينية خياراتها وارتهنت للتفاوض حالً وحيداً للصراع العربي"الالبدائل"
  .، وفق رأي أوساط قانونية وسياسية مختلفة"نهج حياة"اإلسرائيلي بوصفه 

الجدوى القانونية والسياسية، مما يشي بمأزق فلسطيني عميق "ساط، إلى وتفتقر البدائل، بحسب تلك األو
وبخواء سياسي احتكم لسد عجزه إلى الموافقة األميركية، بينما ترك خيارات حل السلطة الوطنية 

  ".والمقاومة بعيداً عن طروحاته
وقف االستيطان، ويأتي تجديد التأكيد على بديل التوجه إلى مجلس األمن في ظل الرفض اإلسرائيلي 

استعداد التنازل عن المطالب التاريخية مقابل "وحديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن 
مراجعة سياسية شاملة تقف عند حدود الثوابت الوطنية وتتصدى لمرونة مطلبية "، مما يتطلب "الدولة

  ".تتبدى من ثنايا التصريحات المتوالية لمسؤولين فلسطينيين
لبدائل التي طرحها الرئيس عباس أمام القمة العربية االستثنائية في سرت مؤخراً في العودة إلى وتمثلت ا

 ١٩٦٧مجلس األمن والتوجه للواليات المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية على األراضي المحتلة العام 
لى خيار وعاصمتها القدس المحتلة، وتقديم فلسطين طلب عضوية في مجلس األمن الدولي إضافة إ

  .الوصاية الدولية
، "البدائل المطروحة"وناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة عباس أمس في األراضي المحتلة 

  ".رفضها العودة للمفاوضات في ظل استمرار االستيطان"مؤكدة 
يارات، القيادة الفلسطينية ال تملك الخ"واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن 

  ".فخيارها الوحيد يدور حول استمرار التفاوض باعتباره حالً استراتيجياً أساسياً
البدائل المطروحة قديمة تم تجريبها سابقاً في عهد الرئيس الفلسطيني "من قطاع غزة إن " الغد"وقال لـ

ولكن لم تحظ ، ١٩٩٩عام ) ١٩٩٣(الراحل ياسر عرفات عند انتهاء المرحلة االنتقالية التفاق أوسلو 
  ".بالموافقة

الرئيس عباس وعد الشعب الفلسطيني سابقاً بالحديث عن خياراته أمام فشل المفاوضات، "وأضاف أن 
ولكنه آثر التوجه إلى الرأي العام اإلسرائيلي برسالة واضحة باستعداد التنازل عن المطالب التاريخية 

ير ياسر عبد ربه صرح به مؤخراً باستعداد مقابل الدولة، مستكمالً ما كان أمين سر منظمة التحر
  ".بيهودية الدولة"االعتراف 
تحقيق المصالحة وااللتفاف حول أجندة وطنية واضحة للتصدي لممارسات االحتالل العدوانية "ودعا إلى 

  ".ضد الشعب الفلسطيني
سطينية خالد واعتبر أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني وفصائل تحالف القوى الفل

البدائل المطروحة ال تشكل خطوات جادة تجاه تغيير الموقف الفلسطيني من تعزيز قدرات "عبدالمجيد أن 
  ".الشعب الفلسطيني ومواجهة االحتالل اإلسرائيلي

تعزيز مقاومة الشعب وانتفاضته إضافة إلى حل السلطة الفلسطينية "من دمشق أن " الغد"وأضاف إلى 
الب الراهنة، ألن السلطة تمثل ركيزة لالحتالل الذي يعتمد عليها في إجراءاته األمنية يشكالن أبرز المط

  ".في الضفة الغربية وفي عدم تحمله المسؤولية
رغبة "وأرجع سبب طرح البدائل حالياً رغم العلم المسبق بالتغطية األميركية للموقف اإلسرائيلي، إلى 

لسطيني واألمة العربية ومحاولة لكسب الوقت بينما تتخذ السلطة في تبرير مواقفها أمام الشعب الف
  ".واشنطن ترتيبات استئناف المفاوضات

مواجهتها بإنهاء االنقسام وتشكيل "، داعياً إلى "البدائل تهيئة للعودة إلى طاولة التفاوض"واعتبر أن 
  ".مرجعية عليا تتخذ قرارات بشأن تعزيز المقاومة والتصدي لالحتالل وحل السلطة
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أية بدائل "وبينما رفضت حركة حماس تلك البدائل، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أن 
وطنية لمسيرة ولفشل ما يسمى بالمفاوضات المباشرة ال جدوى وال قيمة فعلية لها ما لم تقم على مراجعة 

  ".سياسية شاملة لمسيرة عقدين من المفاوضات العقيمة
مشاركة قوى وفعاليات الشعب الفلسطيني كافة داخل الوطن وخارجه "س إلى ودعت في بيان أصدرته أم

في تلك المراجعة، بحيث تنبثق عنها استراتيجية وقيادة وطنية موحدة، على أساس وثيقة الوفاق الوطني 
  ".وإعالن القاهرة ونتائج الحوار الوطني الشامل في القاهرة

 والديمقراطي وثقافة وسلوك الشراكة الوطنية عبر إعادة االعتبار للخيار الوطني"وأكدت أهمية 
المؤسسات السياسية الشرعية المنتخبة ديمقراطياً وصيانة الوحدة الوطنية الحقيقية على أساس التمسك 
بثوابت البرنامج الوطني وحق شعبنا في المقاومة حتى إنهاء االحتالل واالستيطان وتحرير األسرى 

  ".واالستقالل والعودة
بديالً "الخبير في القانون الدولي أنيس فوزي القاسم عند بديل العودة إلى مجلس األمن باعتباره ويتوقف 

  ".عاجزاً سيصطدم بفيتو أميركي أو بريطاني أو فرنسي
لو افترضنا أن مجلس األمن كان قادراً على اتخاذ شيء لكان اتخذه مسبقاً، فماذا يمنعه "إنه " الغد"وقال لـ

 أساساً للحل في الشرق األوسط وقراراً صادراً بموجب الفصل السابع ٢٤٢الدولي من اعتماد القرار 
  ".بحيث يصبح تنفيذه ملزماً

قوة غربية في مجلس األمن تشكل جزءاً من الهجوم الصهيوني على األمة العربية، بينما "غير أن هناك 
  ".الرفضبديل التوجه إلى الواليات المتحدة محكوم بموافقتها المعروفة سلفاً ب

فلسطين أرض محتلة وشعبها مشرد وواقع تحت االحتالل، وبالتالي "، موضحاً أن "العضوية"وانتقد بديل 
ال مجال له بتطوير مؤسسات وطنية، بخالف الحديث الدائر راهناً عن بناء مؤسسات في طريق 

  ".ودهااالستقالل ألن االحتالل لن يسمح بذلك، باستثناء المؤسسة الشرطية التي سمح بوج
، الفتاً إلى "العضوية لها شروطها ومعاييرها وتقدم من دولة قائمة وليست تحت االحتالل"وأشار إلى أن 

منظمة التحرير، التي تحتل مقعداً في الجمعية العامة لألمم المتحدة بصفة مراقب، حازت على اعتبار "أن 
  ".١٩٨٨ي الجزائر عام ، كما أعلنت ف"دولة فلسطين"واحترام دولة أكثر مما حازت عليه 

الحديث عن بديل الوصاية الدولية يتناقض كلياً مع إعالن دولة فلسطينية في الجزائر عام "وتابع قائالً إن 
، حيث إن نظام الوصاية كما هو وارد في ميثاق األمم المتحدة يتعلق باألقطار التي كانت تحت ١٩٨٨

  ".االنتداب واالستعمار
ة من القيادة الفلسطينية تم تفصيلها على مقاس القيادة الحالية، ويمكن وصفها البدائل المطروح"ورأى أن 

ال طائل من ورائها سياسياً وقانونياً، شبيهة بإعالن دولة فلسطين في الجزائر الذي " كرقصة في الهواء"
  ".افتقد إلى األسانيد في القانون الدولي

أثرياء "، محاكاة لمسمى "بأثرياء السالم"اآلن واعتبر أن هذه البدائل المطروحة هي بدائل ما يسمى 
، حيث ثمة من يكتسبون الثروة من البدائل السلمية التي تطرح واحدة تلو األخرى من دون تحقيق "الحرب
  ".نتيجة

 ٢١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
 

  الفلسطينيينحماس قد تقبل بأي اتفاق إذا وافق عليه أغلب : "نيوزويك"في مقابلة مع  مشعل .١٢
خالد مشعل مدير المكتب السياسي لحركة حماس، أنه على استعداد لتقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه أكد 

  . األمريكية" نيوزويك" وفق ما جاء في صحيفة -مع اإلسرائيليين بشرط موافقة أغلبية الفلسطينيين عليه
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شكل مباشر، معتبراً أن وطالب مشعل في مقابلة أجرتها الصحيفة معه، إدارة باراك أوباما، باالستماع ب
المحادثات التي تتم بشكل غير مباشر، والتي كشف عنها من قبل الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر، 

  . غير كافية
وقالت نيوزويك عن مشعل إنه على الرغم من أنه ال أحد يريده على طاولة مفاوضات الشرق األوسط، 

  . لكن الجميع في حاجة إليه
 أن الكثيرين يعتقدون أن زعيم حماس جزء كبير من المشكلة نفسها، والحكومة وتشير المجلة إلى

، لكن الحقيقة هي أنه مع بدء مفاوضات السالم، يريد )اإلرهابيين(األمريكية تضع مشعل على قائمة 
  .  على حد زعمها-مشعل لنفسه مكاناً على الطاولة

داالً هذه األيام عما كان عليه من قبل، فعلى إن زعيم حماس يبدو أكثر اعت: "وتمضى المجلة في القول
الرغم من أنه ال يزال يطالب بتنازالت أكبر مما يمكن أن توافق عليه إسرائيل، إال أن ذلك يدور في 

  ". نطاق نقاش عقالني
ويؤكد مشعل أن هناك موقفا وبرنامجا يتشاركه كل الفلسطينيين وهو قبول الدولة الفلسطينية على حدود 

 أن تكون القدس عاصمتها وحق عودة الالجئين، وأن تكون لهذه الدولة سيادة حقيقية على  على١٩٦٧
األرض والحدود، وعدم وجود مستوطنات، وهذا أقل بكثير من األسس الجذرية التي يحددها ميثاق 

  .  وفق قول الصحيفة-حماس
ينيين، وعندما يتم تطبيق هذا إن حماس قد تقبل بأي اتفاق إذا وافق عليه أغلب الفلسط: "لكن مشعل يقول

 . بحسب الصحيفة-البرنامج، فإن حماس ستحترم إرادة الشعب الفلسطيني
  ٢١/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
  بغزة" القسام"موقع لـانفجار ب فلسطينياً ١٢إصابة  .١٣

  نساء أصيبوا٣ أطفال و٥ مواطنا بينهم ١٢ذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن : QNA –غزة 
بجراح صباح أمس من جراء انفجار داخلي وقع في موقع تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح 

: وقالت المصادر. العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، في حي تل السلطان، جنوب قطاع غزة
 والذعر إن االنفجار أدى أيضاً إلى تضرر عدد من نوافذ منازل المواطنين وتسبب في حالة من الخوف

. لدى األطفال والمواطنين في الحي؛ حيث هرعت سيارات اإلسعاف والدفاع المدني لنقل المصابين
 مواطنا وصلوا إلى مستشفى أبويوسف ١٢وصرح أدهم أبوسلمية المنسق اإلعالمي بالخدمات الطبية بأن 

  .النجار برفح إثر االنفجار، واصفا حالة المصابين بالطفيفة
  ٢١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
   االتصاالت مع حماس متواصلة لتحديد موعد لعقد اللقاء بين الحركتين": فتحمركزية" .١٤

 ترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، في مقر الرئاسة بمدينة رام :رام اهللا
ذولة الستئناف اهللا، أطلع خالله أعضاء اللجنة على آخر مستجدات العملية السلمية، والجهود المب

وأكدت  .المفاوضات المباشرة، خاصة في ظل الموقف اإلسرائيلي المتعنت، ورفضه تجميد االستيطان
اللجنة المركزية دعمها الكامل لمواقف الرئيس الرافضة للعودة إلى المفاوضات دون وقف االستيطان في 

ل اجتماعها، على رفضها لكل وشددت اللجنة خال .األرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة
  .الصيغ اإلسرائيلية التجميلية التي تحاول من خاللها إعطاء شرعية فلسطينية لالستيطان

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن حركة فتح والرئيس عباس يبذالن كافة الجهود من اجل التغلب على 
ا للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العقبات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية باعتبارها حقا مقدس

االتصاالت مع حركة حماس متواصلة من اجل تحديد موعد لعقد اللقاء بين الحركتين، ولكن حركة 
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وأوضحت اللجنة المركزية أن حركة فتح قدمت طلب  .حماس ترفض طلب حركة فتح بتغيير مكان اللقاء
ي حماس بأن فتح تأخرت في تقديم اقتراح لتغيير مكان اللقاء، بعد قمة سرت مباشرة، وليس كما تدع

  .تغيير مكان عقد اللقاء، مشيرة إلى وجود تدخالت إقليمية تحاول تعطيل المصالحة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 

  
  ننتظر من عباس إعالن فشل التسوية وتبني إستراتجية أخرى: الهندي .١٥

مع عدد من ) ٢٠/١٠( السياسي للجهاد خالل لقائه األربعاء  محمد الهندي عضو المكتب.دقال : غزة
إن التهديدات اإلسرائيلية المستمرة لغزة ال تخيفنا، ولكن نحن نأخذ هذه "اإلعالميين الفلسطينيين بغزة 

، مشيرا إلى أن دولة االحتالل لم تعد "التهديدات على محمل الجد، وجاهزون للتصدي ألي عمل عسكري
  .روبها خالل ساعات أو أيام، كما كانت تفعل خالل القرن الماضيقادرة على حسم ح

إن حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتالك المقاومة الفلسطينية في قطاع "وأضاف 
، والشعب (...)غزة أسلحة مضادة للطائرات، هو إليجاد مبررات لعدوان جديد على قطاع غزة 

، مشددا .ة جديدة من الصراع، والدولة الفلسطينية التي يدور الحديث عنها وهمالفلسطيني مقبل على جول
على أن المستقبل هو للمقاومة على الرغم من مالحقتها في الضفة الغربية من قبل االحتالل والسلطة 
التي قال أنها تطبق خارطة الطريق بحسب قادة السلطة، نافيا أن تكون المقاومة مالحقة في غزة كما 

ول البعض، مشيرا إلى أن إطالق الصواريخ هو للرد على أي اعتداءات إسرائيلية، وهي إحدى وسائل يق
  .المقاومة

 فان المستقبل للمقاومة، إذا - وهي ستصل-إذا العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود"وقال الهندي 
ماذا نفعل ليس أمامنا إال المقاومة، لم نصل إلى اتفاق يمثل الحد األدنى من الثوابت والحقوق الفلسطينية، ف

  ".لذلك المستقبل لها، أما الحديث عن دولة السالم االقتصادي هي أوهام يتم بيعها للشعب الفلسطيني
وأعرب المتحدث عن أمله أن ال يعطي العرب المفاوض الفلسطيني غطاء للمفاوضات الفلسطينية، مؤكدا 

  .طينية، وهو نهج التسويةأن الرئيس عباس يمثل نهج في الساحة الفلس
المفاوضات ال هدف لها، وإذا المفاوضات لم تحقق هدفها يجب أن تتوقف، وأن يعلن الرئيس "وقال 

محمود عباس ذلك على المال بفشل هذا الخيار، ويعمل على تبني إستراتيجية أخرى، تكون مخرجا له  
  ".ثانيةكما فعل الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد اتفاق كامب ديفيد ال

، وهل حياة )طريق المفاوضات(ال يعقل أن نظل طوال هذه السنوات نسير في هذا الطريق : "وأضاف
الشعوب لعبة، فهناك خيارات أخرى غير المفاوضات، ونحن ننتظر من الرئيس عباس إعالن فشل الحل 

ينة للضغوط ، معربا عن أسفه أن تظل المصالحة الفلسطينية ره"السياسي، وأن يصارح الشعب بذلك
  .الخارجية والفيتو األمريكي كما اعترفت السلطة بذلك

وأكد الهندي أن التعنت اإلسرائيلي يجعل الفلسطينيين اقرب للمصالحة، داعيا إلى بناء موقف فلسطيني 
  .يكون محل إجماع، مع ترميم الوضع الداخلي الفلسطيني، وبناء إستراتيجية وطنية تتمسك بالثوابت

يجب أن تكون المصالحة الفلسطينية نابعة من خيار استراتيجي، وليس مناورة أو تكتيك، "وقال المتحدث 
، دعيا إلى حوار فلسطيني يكون قائم على التمسك "وذلك من خالل االتفاق على برنامج سياسي موحد

  .، حسب تعبيره"بالثوابت الفلسطينية
  ٢٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  أللماني في صفقة األسرى لغزة قبل يومين ينفي زيارة الوسيط احماس في مسؤول .١٦

ما تردد عن أن الوسيط األلماني في صفقة » حماس«نفى مسؤول في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
تبادل األسرى بين الحركة وإسرائيل فورهارد كونوراد زار غزة خالل اليومين الماضيين، وقال لـ 
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ولفت إلى أن قيادات . ثر من أسبوعين بعد انقطاع اشهرإن الوسيط األلماني زار غزة قبل أك» الحياة«
الحركة فوجئت بطلب من الوسيط األلماني للقدوم إلى غزة وعقد لقاءات معها، مشيراً إلى أن الوسيط 

تحرك بطلب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي يريد اإليحاء بأن هناك حراكاً وتقدماً «
  .  الحقيقة لم يقدم الوسيط األلماني أي اقتراحات جديدةتم إنجازه، لكن في
نتانياهو يستخدم هذا الملف في ضوء تعثر ملف المفاوضات، ونحن ال نريد أن «: وأوضح المسؤول
، مشككاً في حقيقة نيات الحكومة اإلسرائيلية، سواء في عهد نتانياهو أو في عهد »نعطيه هذه الفرصة
في كل مرة يتم إنجاز تقدم ما خالل مفاوضات تبادل األسرى، يتراجع «: ، وقال»سلفه ايهود أولمرت

. » أسيرا٥٠ً اسماً، ثم اعترضوا على إطالق ١٤٩اإلسرائيليون الذين وضعوا في السابق فيتو على 
في الجولة األخيرة للمفاوضات، كنا حققنا تقدماً وعلى وشك إنجاز الصفقة، لكن اإلسرائيليين كما «: وتابع

 أسيراً حددوهم باالسم، وهم من أصحاب المحكوميات ١٥، تراجعوا وأصروا على رفض إطالق عهدناهم
أخبرونا أن هذه «: وقال. »الذين تصفهم إسرائيل بأن أياديهم ملطخة بالدماء اليهودية) المؤبدات(العالية 

ة أو الى أي ، رافضين حتى طرح مجرد إطالقهم إلبعادهم إلى غز»األسماء غير خاضعة للتفاوض أساساً
  . مكان آخر

وذكر المسؤول أسماء بعضهم، وعلى رأسهم القياديين العسكريين في الحركة عبداهللا البرغوثي وعباس 
مروان البرغوثي واألمين » فتح«السيد وإبراهيم حامد وحسن سالمة، وكذلك القيادي البارز في حركة 

كتائب عز «الفتاً إلى أن القيادي البارز في أحمد سعدات وأحالم التميمي، » الجبهة الشعبية«العام لـ 
أحمد الجعبري الذي له كلمته في هذه الصفقة قال إن » حماس«، الجناح العسكري لحركة »الدين القسام

أي صفقة ال تتضمن إطالق هذه األسماء ال لزوم لها ألن أصحاب هذه األسماء محكومياتهم عالية وال «
وكشف أن الوسيط األلماني زار القيادي . » تبادل أسرى مثل هذهيوجد أمل في إطالقهم إال عبر صفقة

ألن لحماس في السجون كلمتها مثلما حماس في «الشيخ حسن يوسف في سجن إسرائيلي » حماس«في 
  .»الداخل وفي الخارج، لكنهم جميعاً متمسكون بموقف موحد إزاء إبرام هذه الصفقة

إن الوسيط » الحياة«القيادي خليل الحية لـ » حماس«في غضون ذلك، قال عضو المكتب السياسي في 
تناول هذه «: األلماني لم يحمل مقترحات جديدة، رافضاً الخوض في تفاصيل زيارته غزة، موضحاً

الزيارة طالما لم يتم تحقيق تقدم وال تحمل في طياتها الكثير، أمر سينعكس سلباً على الصعيد اإلنساني 
  .»بية على السجناء األسرى وعلى عوائلهمواالجتماعي وسيترك آثاراً سل

آمل في إنهاء االنقسام وأن تنجح جهود المصالحة، وحماس «: وعلى صعيد المصالحة الوطنية، قال
، رافضاً ما »بجميع أطيافها تسعى من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني ليتوج باسترداد اللحمة الفلسطينية

ما ال يعلمه الكثيرون أن «:  متشدد إزاء المصالحة، وقاليتردد عن أن الجناح العسكري في الحركة
  .»الجناح العسكري في حماس هو األكثر مرونة وأنه يتطلع إلى إنهاء االنقسام في أقرب وقت

  ٢١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
   وليس فقط حماس على الورقة المصريةنحن أيضاً لنا تحفظاتنا":  فتحمركزية" في عضو .١٧

االشكالية في معالجة الملف «طلب عدم ذكر اسمه، إن » فتح« المركزية لحركة قال عضو في اللجنة
وأضاف أن األجندة المقترحة للبحث في جلسة الحوار . »األمني هي في كيفية تطبيقه على األرض

يفترض أن تبحث في قضايا تتعلق بإعادة هيكلة األجهزة األمنية وهل سيتم حلها أم إعادة بنائها «المقبلة 
باإلضافة إلى التهدئة ومسألة السالح ومن يحق له (...) ، وهل سيتضمن ذلك غزة والضفة معاً فقط

  .»حيازته
نحن أيضاً لنا تحفظاتنا وليس فقط «: ستتناول تحفظاتها على الورقة المصرية، وقال» فتح«وكشف أن 

لكن ما دام تم  (...) حماس، لكننا تجاوزناها إعالء للمصالحة العليا ووقعنا من أجل إنجاز المصالحة
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، مشيراً »إجراء حوار في شأن تحفظات حماس، نحن نريد أيضاً أن نبحث في النقاط التي نتحفظ حولها
  .إلى قضيتي استيعاب الكوادر األمنية في الملف األمني والهيئة القيادية في ملف منظمة التحرير

 الستئناف الحوار وعقد الجلسة الثانية، باستعدادها» حماس«إن الحركة أبلغت قيادة » الحياة«وقال لـ 
أبلغناهم بأنه إذا قررت «: وقال القيادي. باستثناء دمشق» حماس«على أن تكون في أي مكان تختاره 

لم تتجاوب مع » حماس«، لكنه لفت إلى أن »قيادة حماس عقد جلسة الحوار خارج دمشق، فسنحضرها
فهم يعتبرون أن ... كون مكان عقد الحوار في دمشق يبدو أنهم مصرون على أن ي«: هذا المطلب، وقال

طلب فتح تغيير المكان على خلفية الخالف الذي جرى بين كل من الرئيس محمود عباس والرئيس بشار 
  . »األسد في قمة سرت، أمور شكلية

 إن تم«: وأعرب عن تشاؤمه وسط هذه األجواء من احتمال النجاح في عقد جلسة الحوار المقبلة، وقال
واستغرب مطالبة . »اإلعالن عن التأجيل، فإن ذلك سيحبط الشارع الفلسطيني الذي يتطلع إلى المصالحة

من متى والعالقات جيدة بين أبو مازن واألسد؟ «: الرئيس الفلسطيني بتغيير مكان عقد الحوار، وقال
ب تغيير مكان الحوار منذ فترة غير قصيرة واألجواء غير صافية بينهما، لذلك فالمبرر وراء طل(...) 

ليس كافياً، خصوصاً في هذه الظروف الحرجة التي تتعرض لها الساحة الفلسطينية من أزمة وانسداد في 
خطوات لبناء ثقة على األرض، مثل وقف «وأعرب عن أمله في أن تتخذ السلطة . »العملية السياسية

: وقال. » كوادر فتح من تضييق في غزةاالعتقاالت وعدم القيام بردود فعل على ما تقوم به حماس تجاه
  .»يجب أن يقوم طرف ما بمبادرة تعكس حسن النيات والرغبة في المصالحة«

  ٢١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  "إسرائيل" على "هاون" قذيفتيإطالق : غزة .١٨

ناطقة باسم الجيش اإلسرائيلي أعلنت أن ، أن القدسمن  ٢١/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، نشرت 
وقالت . أطلقتا من قطاع غزة سقطتا أمس على جنوب إسرائيل من دون وقوع ضحايا» هاون«تي قذيف

دون «في صحراء النقب » أطلقتا من قطاع غزة سقطتا قرب مركز اشكول) هاون(قذيفتي «الناطقة إن 
أو » هاون«وأوضح الجيش اإلسرائيلي أنها خامس عملية إطالق قذائف . »أن تسببا سقوط جرحى

 قذيفة ١٢٠وأضاف المصدر نفسه أن أكثر من . الحالي) تشرين األول( منذ بداية أكتوبر صواريخ
  .وصاروخ أطلقت منذ بداية العام على إسرائيل من قبل ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة

الوية  نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن ٢١/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن،  الى ذلك ذكرت
مسؤوليتها عن قصف تجمع للقوات أعلنت الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الناصر صالح 

  .العسكري بقذيفتي هاون من العيار الثقيل ' كسوفيم'االسرائيلية خارج موقع 
كما اعلنت كتائب جهاد جبريل الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة مسؤوليتها 

  . ملم٨٠سرائيلية بقذيفتي هاون من عيار عن استهداف القوة اال
  
  يضرب عن الطعام حتى اإلفراج عن ابن عمه من سجون السلطةفتحعميد أسرى  .١٩

 سنة في نفخري البرغوثي ونجله شادي، المحكوم بتسعة وعشري" فتح"أعلن عميد أسرى حركة : رام اهللا
، نائل البرغوثي، في )ابن عمه(يين سجون االحتالل اإلسرائيلي، تضامنهما مع عميد األسرى الفلسطين

 .خطواته االحتجاجية على اعتقال شقيقه عمر البرغوثي من قبل أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية
وقال فخري البرغوثي، في رسالة له، إنه ونجله شادي سيقومان باإلضراب عن الطعام فوراً، ويتضامنان 

 .بن عمه عمر من سجون السلطةمع ابن عمه نائل، حتى يتم اإلفراج عن ا
، وتمنى على "من المؤسف أن يزج بمجاهدي ومناضلي الشعب الفلسطيني في سجون السلطة: "وأضاف

التي طحنت رحى السجن حوالي خمسة وعشرين عاماً من "حركة فتح أن تحترم نضاالت عمر وعائلته، 



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٩٤٤:         العدد       ٢١/١٠/٢٠١٠الخميس  :تاريخال

تقوم بمالحقة ) فتح(مدعومة من حركته إنني أشعر بالخجل وأنا أتابع األخبار بأن سلطة "، وقال "عمره
 ".المهزلة"بوقف هذه " فتح"، وناشد قيادات وكوادر حركة "واعتقال المناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني

هناك رسالة شخصية منه ونجله شادي وعميد األسرى "في سجون االحتالل بأن " فتح"وأشار عميد أسرى 
اقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة سالم فياض نائل البرغوثي، في طريقها إلى عيسى قر

  .حول اعتقال ابن عمه عمر البرغوثي" فتح"وإلى حركة 
  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   في المنطقة" اإلسالم األصولي "بمحاربةنتنياهو يعد  .٢٠

لي رئيس الوزراء اإلسرائي من الناصرة، أن، ٢٠/١٠/٢٠١٠، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية  ذكرت
، والذي "اإلسالم األصولي"  إن االحتالل لن يقف مكتوف اليدين في وجه ما أسماه بـ:بنيامين نتنياهو قال

  .يحاول النيل من اإلسرائيليين
وأضاف نتنياهو خالل خطاب وجهه لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين في ذكرى اغتياله الخامسة 

ه سابقًا إنه عدو السالم، نجح باالنتخابات في غزة، ورفع رأسه اإلسالم األصولي الذي قُلت عن"إن : عشر
  .على حد زعمه" وتعاظمت قوته، هذا اإلسالم يسعى المتالك قدرات نووية وتسليح كل أعدائنا

في " اإلسالمي األصولي"تعمل على حشد القوى من أجل الوقوف بوجه االمتداد " إسرائيل"وأشار إلى أن 
  .صدا غزة وبيروت وطهرانالمنطقة والتصدي له، قا

نحن ماضون في مسيرة السالم، : "العبرية عن نتنياهو قوله" معآريف"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 
  ".نريد أن نتيقن بعد كل هذه السنوات، أن السالم ممكن، وفي حال كان كذلك فال بد من التوصل إليه

، توجه الشعب اإلسرائيلي نحو االتحاد، ١٩٩٥وزعم رئيس حكومة االحتالل أنه ومنذ مقتل رابين عام 
  .وذلك في مسعى للحفاظ على أمنه، ولصد كل من يحاول النيل منه وإبادته

تحدث عن إقامة كيان فلسطيني وال  " رابيننتنياهو قال إنأن ، ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عربوأضاف 
ة منزوعة السالح تعترف بدولة أدري ماذا كان يعني حينذاك، أقل من دولة، واليوم نحن نتحدث عن دول

  ".الشعب اليهودي
نحن ال نريد سلب الفلسطينيين حق تقرير المصير، نحن نريد أن تكون الدولة اليهودية : "واضاف نتنياهو
  ...".معترف بها وآمنة

خرجنا من غزة وهناك ايضاً تالمس ايران . لقد خرجنا من لبنان وايران تجلس لنا على الجدار: "وأردف
يجب أال يتكرر ذلك مرة ثالثة، ويمكن منع ذلك من خالل ترتيبات امنية حقيقية التي يجب . رالجدا

  ".اإلصرار عليها بحزم
  .وقال نتنياهو إن البناء في المستوطنات ال يتعارض والعملية السياسية للتوصل الى تسوية سلمية

وجاء فيه . الكنيست قبل اغتياله بشهرواقتبس نتنياهو مقتطفات من الخطاب األحير الذي القاه رابين امام 
، وان القدس ستبقى موحدة تحت السيادة ٦٧ان اسرائيل لن تعود الى حدود الرابع من حزيران عام 

  .االسرائيلية
  
   يحذر نتنياهو من فشل محادثات السالمبريفرمانأفيشاي  .٢١

ء ان الحزب سينسحب  قال مسؤول كبير في حزب العمل االسرائيلي يوم االربعا: جون ايريش- باريس
  .من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اذا لم تستأنف محادثات السالم مع الفلسطينيين بنهاية العام

وقال أفيشاي بريفرمان وزير شؤون االقليات الذي يعتزم منافسة وزير الدفاع ايهود باراك على زعامة 
  ."سنجبر حزب العمل على االنسحاب"حزب العمل 
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ال ... سأفعل ما بوسعي"  مقابلة مع رويترز أجريت في مركز يساري للبحوث في باريس وأضاف في
  ."لكن تقديرنا هو يناير ما لم يحدث تحرك في عملية السالم) نتنياهو(أريد أن أصوب مسدسا الى رأس 

تيطاني مقترحا تجميد النشاط االس" ما هو المهم وما هو الهامشي"ودعا بريفرمان نتنياهو الى أن يقرر 
  .أربعة أو خمسة أشهر مع استثناءات محدودة وهو ما يسانده الفلسطينيون والواليات المتحدة

تجميد االستيطان أصبح مشكلة كبيرة لكن المسألة االساسية في رأيي هي بقاء الدولة اليهودية "وأردف 
  .والمساواة بين جميع مواطنيها

فربما تعلن االمم المتحدة في نهاية المطاف قيام دولة . ..اذا لم نتحرك بشجاعة لتقسيم االرض المقدسة"
  ."واحدة غربي نهر االردن محولة اسرائيل الى دولة مثقلة ذات أغلبية عربية

وكرر بريفرمان في المقابلة معارضته لمشروع قانون يلزم طالبي الحصول على الجنسية االسرائيلية 
  .جراء وصفه عرب اسرائيل بانه عنصريبأداء قسم الوالء السرائيل كدولة يهودية وهو ا

وقال بريفرمان ان حزب العمل سيفعل ما بوسعه لمعارضة القانون لكنه لن ينسحب من االئتالف بسبب 
  .هذه القضية

يحظى بشعبية .. هذا قانون غبي وأحمق"وأضاف بريفرمان وهو اقتصادي كبير سابق في البنك الدولي 
  ."دة ليس هو أن تنظر في موقع تويتر وانما فيما ينفع الشعب اليهوديكبيرة بين المواطنين لكن دور القيا

  ٢١/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
  
   إلى اتفاقية تسوية مع السلطة الفلسطينية هو خيار إسرائيليالتوصل: بيريز .٢٢

م، علينا المضي قدما في مسيرة السال: "قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرز في خطابٍ له: الناصرة
  .مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاقية تسوية مع السلطة الفلسطينية هو خيار إسرائيلي ال مفر منه

منذ انتهت المعارضة األردنية، لم يبقى لنا سوى الفلسطينيين، هناك حركة فتح وحركة حماس، "وأضاف 
دما ولكننا لم نحقق كل ولقد علمنا أن الحوار معهما لن يكون سهالً، ومع ذلك استمرت عجلتنا بالمضي ق

  ".ما أردناه
حركة فتح التي كانت تعارضنا، أصبحنا نتفاوض معها اآلن، العالم كله غير تعامله "وقال مخاطبا رابين 

معنا، وفتحت سفاراتنا في ستة دول عربية، وفتحت لدينا سفارتين عربيتين، هذا لم سكن اتفاقًا شامالً، 
  ". إلى السالم المنشودولكنه بمثابة الباب الذي سيوصلنا

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
  ستصبحون يوما ولن تجدوا قدسا إذا لم تتحركوا بسرعة: "مئير مرجليت" القدس بلديةعضو  .٢٣

 وجه عضو بلدية القدس مئير مرجليت عن حزب ميرتس نصيحة للسكان العرب في شرقي :القدس
حتالل عبر صمودهم وبقائهم على أرضهم وأن يتحلوا بالصبر في القدس بالصمود والتصدي لسياسة اال

  .اسرائيل" عنصرية"وجه 
أنصح : "وقال مرجليت خالل مقابلة تلفزيونية أجراها الزميل أمجد أبو عرفة في مبنى بلدية القدس

وال السلطة الفلسطينية بضخ األموال للمدينة المقدسة لمساعدة الناس هنا، ودعم المؤسسات العربية، 
أتحدث عن مليون أو عن مليونين بل الكثير من األموال، وبدون اإلعالن عن نشاط فلسطيني رسمي، 

  ".إلن السلطة إن لم تفعل ذلك قريبا فسوف تصحى يوما وال تجد شيئا في القدس
إن هناك فرقا كبيرا جدا في الطريقة التي تتعامل بها بلدية القدس مع شطري : "واضاف مرجليت قائال

دينة، وذلك ليس سرا، وال أحد يستطيع اخفاؤه، وأوضح مرجليت أن سكان القدس العرب يشكلون ما الم
فقط من % ١٠من سكان المدينة كاملة ومع ذلك فهم يحصلون في الحد األقصى على % ٣٥نسبته 
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هذا تمييز واضح وإجحاف يمكن تسميته بالتمييز : "ووصف مرجليت ذلك بقوله". ميزانية البلدية
  ".صري أو التمييز العرقيالعن

 عاما على اإلحتالل ال زالت نصف مساحة ٤٢منذ : "وأضاف بخصوص البناء في القدس، قائال
األراضي في شرقي القدس تفتقد إلى تخطيط، لذلك فالعرب ال يستطيعون البناء، ونحن نتحدث هنا عن 

يمت عليها أحياء يهودية،  ألف دونم منها أق٢٥ بالدولة، و ٦٧ ألف دونم ألحقت عام ٧٠أكثر من 
والمساحات المتبقية فهي عبارة عن قسمين احدهما ال يوجد له تخطيط في البلدية والقسم اآلخر يصنف 

فقط من األراضي للبناء، وهذا األمر ال تجد له مثيال في غربي % ١٢كأراض خضراء فيتبقى ما نسبته 
  ."لمواطنين الفلسطينيين في القدسالمدينة، وهذا المثال يعبر بشكل جيد عن اإلجحاف بحق ا
أنا أنصح السكان العرب في شرقي القدس : "وختاما كرر مئير مرجليت، نصائحه للفلسطينيين قائال

بالصمود وتحدي هذه السياسة بصمودهم وبقائهم على أرضهم وأ يتحلوا بالصبر، وأنصح السلطة 
المؤسسات العربية، وبدون اإلعالن عن نشاط الفلسطينية بضخ األموال للمدينة لمساعدة الناس هنا ودعم 

  ".فلسطيني رسمي، إلنهم إن لم يفعلوا ذلك قريبا فسوف يصحون ذات يوم وال يجدون شيئا في القدس
  ٢١/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
   عاما١٥ًوثيقة يهودية لتسوية على مدى ": معاريف" .٢٤

، وثيقة سيقدمها معهد التخطيط السياسي للشعب اإلسرائيلية، أمس» معاريف«نشرت صحيفة : علي حيدر
اليهودي خالل مؤتمره في القدس المحتلة األسبوع المقبل، ويعد خاللها صيغة تسوية للصراع الفلسطيني 

 عاماً، وتقدم في توصية من المؤتمر إلى ١٥ اإلسرائيلي تطبق على مراحل وخالل مدة تصل إلى –
  .تنياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن

ترتكز هذه الصيغة على انسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية منزوعة 
  .السالح وتقسيم القدس، وتحرير كل المعتقلين الفلسطينيين واتفاق سالم مع كل الدول اإلسالمية

لى اتفاق سالم مع الدول العربية وتدعو وثيقة المؤتمر، التي أعدها ويتلوها البروفيسور يحزقيل درور، إ
 مع تعديالت طفيفة، ١٩٦٧واإلسالمية يرتكز على انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية إلى حدود عام 

وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح إضافة إلى الدعوة لتقسيم للقدس استناداً إلى التوزيع السكاني 
وتشدد الوثيقة على عدم إيكال . ن المدينة سيادة مشتركةلليهود والعرب، على أن تكون في قسم من أماك

المسؤولية عن األماكن المقدسة اإلسالمية، بما فيها المسجد األقصى، إلى السلطة الفلسطينية واستبدال 
  .إلى جانب إصدار عفو يشمل السجناء الفلسطينيين كافة. ذلك بهيئة إسالمية تعترف بها الدول العربية

الدول «الالجئين الفلسطينيين، فتدعو الوثيقة إلى توزيعهم وتوطينهم في ما سمته اما بخصوص مشكلة 
، بما فيها إسرائيل، وفق حجم كل دولة، على أن يشمل التوطين أيضاً دوالً »الكبرى في الشرق األوسط

  .غربية وآسيوية
 التعبير عن ندمها عن اما لجهة تحمل المسؤولية عما رأته الوثيقة معاناة متبادلة، فتدعو إسرائيل إلى

. دورها في التسبب بمعاناة الالجئين الفلسطينيين، لكن من دون أي خطوات عملية تعوضهم ما خسروه
في المقابل تدعو الفلسطينيين إلى التعبير عن ندمهم عن التسبب بالمعاناة لالسرائيليين في سياق الدفاع 

المطالب المتبادلة، بما يعنيه ذلك من دعوة على أن يعلن كال الطرفين انتهاء . عن ارضهم ووجودهم
للطرف الفلسطيني إلى الكف عن المطالبة بحقوقه ودعوة الطرف اإلسرائيلي إلى االكتفاء بما انتزعه من 

وسيكون نتنياهو ضيف . وتدعو الوثيقة ايضاً إلى نزع تدريجي ألسلحة الدمار الشامل. الطرف اآلخر
وسيلقي كل من .  جانب حليفه رئيس الوكالة اليهودية نتان شارنسكيشرف الجلسة الختامية للمؤتمر، إلى

رئيس الدولة شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني كلمات في 
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المؤتمر، الذي يشارك فيه ايضاً وزراء من الليكود، دان ميريدور وموشيه يعلون ويولي ادلشتاين، ضمن 
  .مجموعات عمل

  ٢١/١٠/٢٠١٠، خبار، بيروتاال
  
   ملف تحقيق جنائي ضد نتنياهو وكاتسفتح": يديعوت" .٢٥

، امس، عن قيام المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل، »يديعوت احرونوت«كشفت صحيفة : القدس
بفتح ملف تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المواصالت إسرائيل كاتس، 

  .ات الطرق اإلرشادية، شعارات انتخابية لصالح حزب الليكودلتضمينهما يافط
وقال الصحافي ناحوم بدفيع، ان الشركة الوطنية لليافطات اإلرشادية على الطرق وضعت عشرات 
اليافطات التي تدلل على إقامة مشاريع وشق طرق، وقد كتب عليها اسمي رئيس الحكومة ووزير 

سنضع النقب في سلم «ابية خاصة بالليكود، وكتب عليها أيضا المواصالت، ووضعت عليها شعارات انتخ
  .وغيرها من الدعايات االنتخابية» األولويات

  .التوجه للمستشار القضائي من اجل معرفة قانونية األمر» كاديما«وعليه، قرر حزب 
  ٢١/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت

    
  "يلإسرائ" ألي قائد فلسطيني أن يقبل بيهودية يمكنال : الطيبي .٢٦

ال يمكن ألي قائد «قال أحمد الطيبي، العضو العربي، في الكنيست اإلسرائيلي، إنه : عبد الكبير الميناوي
فلسطيني أن يقبل االعتراف بيهودية إسرائيل، لثالثة أسباب؛ أوال، ألن فيه إلغاء لحق العودة، وثانيا، ألن 

 للرواية الصهيونية على حساب الرواية فيه انتقاصا من مكانة عرب الداخل، وثالثا، ألن فيه تكريسا
  .»الفلسطينية

، جرى على هامش مؤتمر السياسة العالمية في مراكش »الشرق األوسط«وعبر الطيبي، في حوار مع 
لن يكون هناك سالم عادل للقضية الفلسطينية، بل يمكن أن يكون هناك سالم «بالمغرب، عن اعتقاده بأنه 

ووصف . »من فلسطين التاريخية% ٢٢ه ال يوجد سالم عادل يستند إلى يستند إلى فكرة الدولتين، ألن
إذا قدر ألحد أن «: ، وأضاف»قمة الوقاحة والفاشية«بـ» التبادل السكاني«الطيبي حديث ليبرمان عن 

وعن تناحر الفلسطينيين، قال الطيبي إن . »)من وصل أخيرا يرحل أوال: (يرحل، فالقاعدة يجب أن تكون
، والتحدي الحقيقي هو إنهاء االحتالل وليس الحرب على السلطة، عبر » من فصائلهافلسطين أكبر«

العرب ال يستغلون «وبشأن الدعم العربي، الحظ الطيبي أن . »اقتتال داخلي ال يخدم الشعب الفلسطيني
وعن من يصلح من . »وزنهم النوعي بما فيه الكفاية، من أجل أن يكونوا رافعة للقضية الفلسطينية

، غير أنهم يعشقون )مسلسل السالم(اإلسرائيليون مغرمون بـ«: ألحزاب اإلسرائيلية للسالم، قال الطيبيا
، معتقدين أن المفاوضات يجب أن تستمر لسنوات، في حين يلتهمون )السالم(ويبتعدون عن ) المسلسل(

لعالم أن يواجه يتوجب على ا«: وقال الطيبي. »)مسلسل سالم(وال نريد ) سالما(نحن نريد . األرض
إما أن تقبل خيار الدولتين، الذي يتبناه المجتمع الدولي، أو خيار الدولة الواحدة، : إسرائيل بثالثة خيارات
، وهو الخيار الذي يعتبر بمثابة كابوس بالنسبة )صوت واحد.. مواطن واحد(وعندها سنكون مع 

س وتعميق سياسة الفصل العنصري في لإلسرائيليين، أو خيار إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتكري
األراضي المحتلة، وهو الخيار الذي يتعين على المجتمع الدولي أن يرفضه كما رفض سياسة الفصل 

  .»العنصري في جنوب أفريقيا
  ٢١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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   السلطة بمحاولة تأليب واشنطن ضد نتنياهو تتهم "اسرائيل" .٢٧
زعمت مصادر امنية وسياسية وصفت بانها رفيعة في تل ابيب، امس : الناصرة ـ زهير اندراوس

االربعاء، يبدو ان ما يعرقل استئناف ما يسمى بالعملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين لم يعد كامنا 
في الخالفات المتعلقة بتمديد تجميد اعمال البناء في المستوطنات فقط، ذلك بان السلطة الفلسطينية قامت 
في االونة االخيرة بتقديم قائمة مطالب اخرى الى االدارة االمريكية رهنت فيها استئناف المفاوضات 

  .المباشرة مع اسرائيل بتنفيذ تلك المطالب، على حد تعبير المصادر ذاتها
 العبرية فان السلطة الفلسطينية تطالب بان' يديعوت احرونوت'ووفقا لهذه القائمة، قالت المصادر لصحيفة 

تقوم الواليات المتحدة االمريكية بفرض مقاطعة على البضائع االسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات في 
  .الضفة الغربية على غرار المقاطعة التي فرضتها النقابات العمالية في اوروبا

كانتها في كما ان السلطة الفلسطينية، بحسب المحلل للشؤون االمنية، اليكس فيشمان، تطالب بان تستعيد م
القدس الشرقية المحتلة، اي ان يعاد فتح مؤسساتها التي كانت قائمة هناك، وفي مقدمها بيت الشرق، 

من ) سبتمبر(والذي اقدمت اسرائيل على اغالقه ابان االنتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت في ايلول 
  .٢٠٠٠العام 

لمصادر عينها، ان القائمة التي قدمتها السلطة في رام اهللا واضافت الصحيفة االسرائيلية قائلة، نقال عن ا
لصناع القرار في واشنطن تشمل بضعة مطالب تتعلق بالمساعدات االقتصادية، وثمة مطلب اخر هو قيام 

 الخاضعة لسيطرة اسرائيل المدنية C الخاضعة لسيطرة اسرائيل االمنية ومناطق Bاسرائيل بنقل مناطق 
 حزيران ٤كما ان السلطة تطالب بان تكون حدود . ة الغربية الى السلطة الفلسطينيةواالمنية في الضف

  . اساسا للمفاوضات المتعلقة بالحدود النهائية١٩٦٧) يونيو(
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
   التعاون االقتصادي ينطلق في القدس الشرقية منظمةمؤتمر  .٢٨

، في )دولية(ياحي التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية انطلق المؤتمر الس: كفاح زبون- رام اهللا
القدس الشرقية أمس، على الرغم من الخالفات التي دبت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بسبب انعقاده 

  .في القدس الشرقية التي تنادي بها السلطة عاصمة للدولة المرجوة
وف، أمس، إن تبني النموذج المتبع في منظمة التعاون وقال وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس ميسجينيك

وأضاف، في . في الشرق األوسط سيؤدي إلى ازدهار المنطقة ألن هذه المنظمة تمثل جسرا بين الشعوب
ثمة مصلحة مشتركة «، أعضاء في المنظمة، أن ٣٣ دولة من أصل ٢٨افتتاح المؤتمر الذي حضره 

  .»ن سياحيإلسرائيل والفلسطينيين في إقامة تعاو
  ٢١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  الفلسطينية" الصواريخ"مدارس عسقالن ضد " تحصين"سرائيلية ترد طلب اإل  العليامحكمةال .٢٩

ردت المحكمة العليا اإلسرائيلية، التماساً يقضي بتحصين جميع المدارس والمؤسسات التعليمية  :الناصرة
الهجمات "، ضد )١٩٤٨ضي الفلسطينية المحتلّة عام جنوب األرا(في مدينة عسقالن الساحلية 
  ".الصاروخية التي قد تستهدفها

وكانت بلدية عسقالن ومجموعة من أولياء أمور الطلبة اإلسرائيليين في المدينة، قد تقدموا للمحكمة بطلب 
وخية هجمات صار"السماح بتحصين كافّة المؤسسات التعليمية المحلية وتأمينها خشية تعرضها لـ 

  .، وفق قولها"محتملة من قطاع غزة
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هذا وقد أعربت الحكومة اإلسرائيلية، مؤخراً عن رفضها تأمين الحصانة للمؤسسات التعليمية في مدينة 
عسقالن الساحلية بشمال قطاع غزة، إال في حال وقوعها على مسافة أقصاها سبعة كيلومترات من حدود 

  .القطاع
  ٢٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  "مأمن اهللا" قبراً في ٢٢٠ويستعد لهدم ...  ألف بؤرة استيطانية في الضفة١٧ ببناء يشرعل االحتال .٣٠

حذّر وزير األوقاف والشؤون الدينية :  محمد الرنتيسي، سمير حمتو، وكاالت األنباء-فلسطين المحتلة 
ل على هدم  طالب أبو شعر من إقدام سلطات االحتال.، ورئيس لجنة القدس، دفي قطاع غزةفي الحكومة 

 إلى أن ما تسمى بلدية االحتالل  في مقبرة مأمن اهللا في مدينة القدس المحتلة، مشيراً جديداً قبرا٢٢٠ً
  .بصدد مناقشة هذا القرار الجائر

استعرض أبو شعر، إحصائيات مفصلة بالوحدات االستيطانية، التي تنوي سلطات االحتالل تنفيذها و
 ألف وحدة استيطانية جديدة في كل من القدس المحتلة ١٧ببناء نحو ضمن المخطط اإلسرائيلي القاضي 

 ٣٦٠٠ وحدة استيطانية يخطط لبنائها في القدس و١٣٠٠ إلى أن هناك نحو والضفة الغربية، مشيراً
 أن هذه المشاريع اجتازت كافة مراحل المصادقة، ووصلت مرحلة البدء في أخرى في الضفة، مبيناً

 من ما تسمى وزارة الداخلية ولجان  وحدة سكنية أخرى تنتظر قرارا٢٥٠٠ًاك وأوضح أن هن .التنفيذ
بالقدس، " بسغات زئيف"و" رمات شلومو"التخطيط، وتقضي ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنتي 

 من ما يسمى  وحدة سكنية ستبنى في الضفة الغربية، وتنتظر توقيعا٣٧٢٧ًإضافة إلى مشاريع تصل إلى 
وبين أن المستوطنات التي أقرت سلطات االحتالل .  األمن اإلسرائيلي، من أجل الشروع في تنفيذهاوزير

كارني " وحدة، و٥٠٠" جفعات زئيف" وحدة استيطانية، و١٥٠٠" بيتار: "بناء وحدات جديدة فيها هي
في  وحدة سيتم بناؤها ١١٥٤٠ وحدة، إلى جانب ٤٠٠" اريئيل"، و٤١٧" افرات"، و٥٠٠" شومرون

  . من لجان التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتاللمناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتنتظر قراراً
  ٢١/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   في قريتي بير الحمام والغرا غير المعترف بهابيوتهدم : النقب .٣١

 بهدم األربعاءوم  بمساندة رجال الشرطة والوحدات الخاصة صباح ياإلسرائيليةقامت جرافات الهدم 
وشرعت القوات بهدم بيت لعائلة  . في النقببيوت في كل من قرية بير الحمام والغرا غير المعترف بها

قرية  وفي . القرية ومنعت تنقل السكانإلى المداخل المؤدية أغلقت أنعصا من قرية بير الحمام بعد أبو 
  . جديد لعائلة من الهواشلة بيتوأرضية بيت لعائلة البطيحات وشرفة منزل تالغرا هدم

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  
  مداهمات واعتقاالت في القدس .٣٢

 بحملة ٢٠/١٠/٢٠١٠قامت وحدات خاصة إسرائيلية مساء األربعاء :  محمد القيق–القدس المحتلة 
وقال مركز معلومات وادي حلوة . مداهمة واعتقال طالت أربعة مقدسيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

التابعة للوحدات الخاصة في جيش االحتالل اقتحمت منطقة بئر أيوب في " المستعربين"ن مجموعة من إ
  . سلوان واعتقلت ثالثة أطفال

  . خالل يومين معتقال١٩ًيشار إلى عدد المعتقلين من الفتية المقدسيين في بلدة سلوان وصل إلى 
  ٢١/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  ويحرقون مخازنها" الساوية" يعتدون على مدرسة نمستوطنوال: نابلس .٣٣
 واصل المستوطنون اليهود اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة :محمد إبراهيم والوكاالت-رام اهللا

، وأوضحت مصادر )بالقرب من نابلس(، مخازن مدرسة إناث الساويةأمسالغربية، حيث أحرقوا 
ين حطموا أقفال المدرسة ونوافذها وأحرقوا المخازن التي تحتوي على أدوات المستوطن"فلسطينية أن 

المستوطنين كتبوا شعارات على جدران "وبينت هذه المصادر أن . "رياضية خاصة بطالبات المدرسة
  .")هذا سالم من ساكني رؤوس التالل(المدرسة باللغة العبرية، منها 

بصمات المستوطنين موجودة " الغربية غسان دغلس، أن وأكد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة
انتقال أعمال الحرق التي يقوم بها المستوطنون من المساجد والحقول إلى "وحذر من . "في المدرسة

  ."المدارس
إحراق المستوطنين مخازن مدرسة الساوية الثانوية "واستنكر محافظ نابلس اللواء جبرين البكري بشدة 

  ."ما جرى هو اعتداء إجرامي"لناطق الرسمي باسم محافظة نابلس أن واعتبر ا. "لإلناث
  ٢١/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي

  
   بساتين زيتون ويعتدون على المزارعين في الضفةيحرقونالمستوطنون  .٣٤

 المدنية باإلدارةداهمت قوة من جيش االحتالل وبرفقة ضباط بما يسمى :  أحمد رمضان-رام اهللا 
 في بلدة دير استيا تقوم بتنفيذه األراضي من المستوطنين، مشروع الستصالح دادأع وبوجود اإلسرائيلية

 األرض الزراعية الفلسطينية، واستولت بالقوة على جرافة كما واعتقلت سائقها وصاحب اإلغاثةمؤسسة 
ن  بلدة دير استيا المحاصرة باالستيطان مأراضي داخل مستوطنة ربابا المقامة على إلىونجله، ونقلتهم 

 الجاري تنفيذ المشروع بها تحاذي المستوطنة، األرضن أ اإلسرائيليةوزعم ضابط القوة  .كل الجهات
  .منيةأ ألسبابوهي مغلقة وغير مسموح العمل فيها " س" منطقة تصنف وأنها

وفي الخليل، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وحاصرت منزال وفتشته 
كما أقامت قوات االحتالل حاجزا . المنازل المحيطة، بحجة البحث عن صاحب المنزل العتقالهوفتشت 

 -عسكريا على الطريق الرابط بين بلدتي دورا ودير سامت غربا، وأقامت حاجزا آخر على مفترق زيف
  .يطا، وقطعت الطريق بين مدينة الخليل وبلدة يطا جنوباً

 قيامهم أثناء المبرح على عدد من المزارعين الفلسطينيين  تعرض مستوطنون متطرفون بالضربكما
 من  عدداًإنوقالت مصادر فلسطينية  .بقطف ثمار الزيتون، في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس

 فلسطيني بجروح إصابةلى إ أدىالمستوطنين اعتدوا على مواطنين كانوا يقطفون ثمار الزيتون، ما 
 آخرفى لتلقي العالج، فيما قامت قوات االحتالل باعتقال فلسطين  المستشإلىورضوض، حيث جرى نقله 

  .ن المستوطنين قاموا بسرقة ثمار الزيتون من المواطن قادوس بعد االعتداء عليهأ  وأكدت.من المكان
. ونشب حريق أمس، يعتقد أن وراءه المستوطنون، في أراضي المواطنين بقرية جينصافوط شرق قلقيلية

  . دونم مزروعة بالزيتون احترقت جراء ذلك٥٠٠فاع المدني، أن ما يزيد عن وذكرت طواقم الد
  ٢١/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل

  
   مثمرة ضحية جرائم المستوطنينزيتون شجرة ٣٥٠٠ .٣٥

حذرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، من تصاعد الحرب :  وليد عوض-رام اهللا 
توطنين ضد شجرة الزيتون، والتي أدت خالل األيام الماضية إلى إحراق التي تشنها عصابات المس

 شجرة زيتون معمرة ومثمرة في مناطق مختلفة من األرض الفلسطينية، ٣٥٠٠وتدمير ما يزيد عن 
  .وتكبيد الفالحين الفلسطينيين خسائر كبيرة
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ين بالقوة فوق األرض وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها األربعاء، إن المستوطنين القاطن
الفلسطينية المحتلة، هاجموا قرى عورتا وتل وبورين واللبن في محافظة نابلس، ومسحة في سلفيت 
سلفيت، والمغير في رام اهللا، وقرى في الخليل وبيت لحم وجنين وقلقيلية، وأحرقوا أشجار الزيتون 

  .ة القريبة من الجداروسلبوا المحاصيل، ومنعون الفالحين من الوصول إلى أراضيهم، خاص
 أعمال المستوطنين تجري بحماية جيش االحتالل، الذي يسهل لهم الوصول إلى أنوأشارت الدائرة إلى 

  .الحقول الفلسطينية ويالحق ويعتقل كل فلسطيني يدافع عن أرضه ومصدر رزقه
ون، مزروعة  ماليين شجرة زيت١٠وبينت الدائرة أنه حسب إحصاءات جهات محلية ودولية، فإن نحو 

 ألف طن من الزيت في السنوات الجيدة، يحاصر جدار الضم والفصل نحو ٢٤ ألف دونم، تنتج ٩٣٨في 
 ألف دونم ويمنع أصحابها من الوصول إليها، فيما دمر واقتلع االحتالل ومستوطنوه خالل السنوات ٤٠

  . شجرة معظمها زيتون١٣٠٠٠٠٠العشر الماضية ما يزيد عن 
 المجتمع الدولي بحماية الفالح الفلسطيني من إجرام المستوطنين، الذين يحاربونه في وطالبت الدائرة

  .مصدر رزقه، ويستولون على أرضه بصورة تنافي كافة القوانين الدولية واإلنسانية
  ٢١/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  غزةتحذيرات من عدوان إسرائيلي وشيك على قطاع  .٣٦

ئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي واسع حذرت هي): قنا(وكالة  –غزة 
ولفتت الهيئة، في بيان لها أمس إلى أن تصريحات قادة االحتالل والتسريبات التي  .وشيك على القطاع

وأوضحت أن مقدمات  .تنقلها الصحف اإلسرائيلية بهذا الصدد تشير إلى أن هذا العدوان قد اقترب
التزايد عبر التصعيد اإلسرائيلي اليومي وإطالق النار على الصيادين والمزارعين، العدوان آخذة في 

باإلضافة للغارات الجوية على القطاع، عالوة على استمرار حمالت االستيطان وتهويد األراضي في 
وحذرت من تصاعد التطرف لدى حكومة بنيامين نتنياهو، بما في ذلك إصرارها على  .الضفة الغربية

وشددت على أن كل ما يحدث اآلن يمثل  ."بكل ما يحمله ذلك من مخاطر"راف بيهودية الدولة االعت
مقدمات لعدوان شامل يستهدف تصدير األزمة التي تعيشها إسرائيل على الصعيد الدولي من جراء 

  .رفضها وقف االستيطان كشرط لبدء المفاوضات
  ٢١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
   أسيرا١٢٤ًإلى " عمداء األسرى"ة  يرفع قائمسرحانأبو  .٣٧

مفجر ثورة " األسير الفلسطيني عامر أبو سرحان، الذي يوصف بأنه ٢٠/١٠تم يوم األربعاء أ :غزة
مطلع تسعينيات القرن الماضي؛ عشرين عاماً في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل، " السكاكين

ائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين، عبد الناصر وأفاد مدير د ".عمداء األسرى"ليدخل بذلك قائمة 
من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، متزوج وله بنت )  عاما٤٠ً(فروانة ، أن األسير عامر أبو سرحان  

، بعد عملية فدائية ١٩٩٠ أكتوبر من عام /واحدة، وكان قد اعتقل في الحادي والعشرين من تشرين أول
من : "وتابع فروانة .طعناً بالسكاكين، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد أربع مراتضد االحتالل ومستوطنيه 

المؤلم أن ابنة أبو سرحان الوحيدة، كانت في أحشاء والدتها لحظة اعتقاله، وأنجبتها والدتها بعد بضعة 
شهور، فكبرت وترعرعت دون أن تنعم بدفء وحنان والدها، أو رؤيته دون شبك وقضبان، لتزف قبل 

  .  بيع إلى بيت زوجها دون مشاركة والدها الذي اكتفى بإرسال بعض الكلمات لهاأسا
  ٢٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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  الفلسطيني يطالب منظمة التحرير بإقالة عباس بسبب تصريحاته األخيرة" العدالة"مركز  .٣٨
ة التحرير الفلسطيني، ومقره في السويد، اللجنة التنفيذية لمنظم" العدالة" طالب مركز :ستوكهولم

الفلسطينية بإقالة رئيسها، محمود عباس من جميع مناصبه ومسؤولياته، على خلفية تصريحاته التي أعلن 
من خاللها عن استعداده التنازل عن الحقوق والثوابت التاريخية وإنهاء الصراع مع الجانب اإلسرائيلي، 

، في بيان صحفي تلقت "العدالة"ورأى  .١٩٦٧مقابل إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلّة عام 
التي " حالة اإلفالس" إنما تعبر عن عباسأن تصريحات  ٢٠/١٠نسخة عنه يوم األربعاء " قدس برس"

غير مؤتمنة على مصالح الشعب وثوابته، وال تعبر عن آماله "وصلت لها منظمة التحرير، والتي باتت 
  ".أسس وطنية"دة بناء أطر ومؤسسات المنظمة على ، وفق تعبيره، داعياً إلى إعا"وتطلعاته وآالمه

  ٢٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   مليون باستثناء سكان القدس والجوالن١,٢١٥ بلغ ٤٨ الفلسطينيين في أراضي السكانعدد  .٣٩

 لإلحصاء،  عالمياً يوما٢٠/١٠/٢٠١٠ً على اعتبار الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم  بناءاً:الناصرة
 بين فيه أن تعداد السكان العرب الفلسطينيين في  تقريراً"ركاز"ات في جمعية الجليل أصدر بنك المعلوم

  . نسمة باستثناء سكان القدس والجوالن المحتلين١،٢١٥،٠٠٠ ٢٠٠٩ بلغ أواسط ٤٨أراضي 
من مجمل السكان في % ١٧وأوضح التقرير أن الفلسطينيين في هذه الراضي ويشكلون حوالي 

، ويعيش ) ألف١٥٦ (١٩٤٩ الهدنة سنة إعالن مرات منذ ٧,٨هم تضاعف بنحو  عددأن، أي "إسرائيل"
، ويصل عدد السكان العرب في النقب %)٥٢,٨) (لواء الشمال(الغالبية العظمى منهم في منطقة الجليل 

  . من نصفهم بقليل في قرى غير معترف بهاأكثر نسمة، ألف ١٩٠ حوالي إلى
ة المنشورة مؤخرا أظهرت فجوات كبيرة في العديد من المجاالت، تقرير أن البيانات اإلحصائيالوبين 

 في العائالت العربية يحصلون األفرادمن % ٨٠منها مستويات الدخل للفرد في العائلة حيث تبين أن 
 اليهود وتصل نسبة األفرادمن % ٣٠ للفرد مقارنة بحوالي  شاقل شهريا٢،٠٠٠ًعلى دخل دون ال

  .ئالت اليهوديةا في العاألفرادمن % ٣٦،٤مقارنة بـ % ٤,٦ إلىا فوق  شاقل فم٤،٠٠٠ دخل أصحاب
من % ٤١,٢مقارنة بـ % ٦٣,٣ الشهرية امصروفاتهبلغت نسبة األسر العربية التي ال تستطيع تغطية و

  .األسر اليهودية
فقط من % ١,٦ العرب بواجب تنفيذ تفضيل مصحح بحق العرب مقابل األفرادمن % ٤٥,٨ويرى 
  .اليهود األفراد

-١٥( في جيل العمل ٧٠٩,١ أصل من ٢٨٨,٣ إلىوذكر التقرير أن مجمل عدد العاملين العرب وصل 
 من النساء فقط من ٧٦,٦، ويعملن ٣٦٢,١ أصل من ألف ٢١١,٨ األكبرويشكل الرجال الجزء ) ٦٤
 ٧,٥ هو األعلى امرأة في جيل العمل، بينما وصل معدل الدخل لألفراد في الخمس ٣٤٧,٠ أصل

 درجات في العشرين سنة ٩,٥ بـ "إسرائيل"أضعاف الدخل للخمس األدنى، وارتفعت نسبة الفقر في 
  .األخيرة

 إلى منها لدى الطالب اليهود، وتصل في صفوف العواشر أعلىوبلغت نسبة التسرب بين الطالب العرب 
تها في صفوف  معدالأعلى إلى، أما الطالب اليهود فتصل اإلناثبين % ٥,٣بين الذكور و% ١٥,٤

  .اإلناثمن % ٢,٦للذكور و% ٩,٨الحادي عشر 
 بين الطالب العرب واليهود، فبين "مؤشرات النجاعة والنمو المدرسي"أما بالنسبة للفوارق في عالمات 

 لدى الطالب اليهود ٧٢,٣ ـ مقارنة ب٥١,٧ إلىالتقرير أن معدل التحصيل في اللغة االنجليزية وصل 
  . لدى الطالب اليهود٦٤,٢ ـ مقارنة ب٦٤,٢ والعلوم والتكنولوجيا ٦٥,٥قابل  م٤٧,٨وفي الرياضيات 

 إلى ٥,٨من ( في إسرائيل األطفالفي نسبة وفيات % ٣٥ بـ ةخيروظهر انخفاض في العشر سنوات األ
 لكل ٢,٩ إلى ٤,٧% (٣٨ اليهود بنسبة األطفال بين األكبر، االنخفاض ) طفل حي مولودألف  لكل ٣,٨
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  لكل ٦,٦ إلى ٨,٨من% ( ٢٥ إلى العرب األطفالاالنخفاض بين  ووصلت نسبة) ي مولود  طفل حألف
  ). طفل حي مولودألف

 والدة لكل ١١٢,٧ إلى  والدة حية لنساء عربيات  لتصل نسبة الخصوبة ٣٩،١٣٦ ولد ٢٠٠٧وفي سنة 
بلغت نسبة الخصوبة  امرأة يهودية، بينما ألف والدة لكل ٨٤,٢ ـ  مقارنة ب٤٩-١٥ امرأة في جيل ألف

 مما عليه لدى النساء أضعاف ٦هو ) امرأة ألف لكل ٣٧,٤(  سنة ٢٠للنساء العربيات دون سن 
  ).امرأة ألف لكل ٥,٩(اليهوديات في هذه الفئة العمرية  

 بين المواطنين العرب ٦,٨ مواطن بواقع ألف لكل ٥,٤ إلىووصلت نسبة الوفيات في المعدل العام 
  . مواطنألف لكل ١٠,٦ إلىبين المواطنين اليهود، وتصل النسب لدى العرب في النقب  ٥,٢ إلىمقارنة 

 ألف حالة لكل مئة ١٢٧,٢ إلى القلب لدى المجتمع العربي فوصلت أمراضأما نسبة الوفيات نتيجة 
 لكل مئة ١٠٦,٣ إلى السرطان أمراض بين اليهود، ونسبة الوفيات من ألف لكل مئة ١٠٥,٢ ـمقارنة ب

  . بين اليهودألف لكل مئة ١٢١,٢بين العرب مقارنة ب  ألف
  . بين اليهود١٩,٥من المواطنين العرب وضعهم الصحي بالسيئ مقارنة ب % ٢٣وقيم 

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   مليون دوالر٢٠ أعمالها برأس مال أولي تطلق "القدس القابضة"شركة  .٤٠

شركة القدس القابضة، مساء يوم األربعاء، إطالق أعمالها بشكل فعلي في احتفال أقيم  أعلنت :رام اهللا
 مليون دوالر أميركي، بعد أن أعلن عن تأسيس الشركة في مؤتمر ٢٠برام اهللا، برأس مال أولي بلغ 

  . الماضييونيو/ االستثمار ببيت لحم مطلع حزيران
ة له خالل حفل اإلطالق، أن شركة القدس القابضة تعد عدنان الحسيني، في كلم. واعتبر محافظ القدس د

بداية مباركة، مشدداً على أنه وبأيدي أبناء القدس وفلسطين سيكون باإلمكان إعادة الحياة للقدس والحفاظ 
  .على صمود أهلها لمواجهة االحتالل في سلوان والشيخ جراح

رجال األعمال من الضفة وغزة، وثمن بدوره، رحب المهندس سنقرط باسم مؤسسي الشركة بالحضور وب
اهتمام وزارة االقتصاد الوطني، وتناول أهداف الشركة والقطاعات االستثمارية التي ستستهدفها القدس 
القابضة كأول شركة استثمارية خاصة بمدينة القدس الشريف، وأعلن أن رأس مال الشركة المصرح به 

  . تبلغ قيمة السهم الواحد ألف دوالر أميركي ألف سهم حيث٢٠ مليون دوالر، بواقع ٢٠هو 
 أعلن رجل األعمال الفلسطيني البارز منيب المصري، عن المساهمة بشراء أسهم في الشركة الجديدة كما

 مليون دوالر بدل مئة ٢٠٠بقيمة مليوني دوالر أميركي، ودعا إلى رفع رأس مال الشركة المتوقع إلى 
  .ق الشركة، ليكون هذا االستثمار الئقا بالقدسمليون دوالر كانت متوقعة مع إطال

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   والعالم سيدفعان ثمن الفشل في إحراز تقدم بجهود السالمالمنطقة: عبد اهللا الثاني .٤١
بعـاء وفـد مجموعـة       استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني والملكة رانيا العبداهللا امس االر          : بترا –عمان  

 خالل اللقاء آخر التطـورات      الملكواستعرض  . الحكماء الدولية الذي زار المملكة في إطار جولة إقليمية        
في الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين والعقبات التي تواجـه               

 والعالم سيدفعان ثمن الفشل في إحراز تقدم        وحذر من أن المنطقة    .تحقيق التقدم المطلوب في هذه الجهود     
في جهود السالم ما يستدعي تكاتف جميع الجهود من أجل الوصول إلى حل الدولتين الذي يضمن قيـام                  
الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني والتي تعيش بأمن إلـى جانـب                

حقيق السالم الشامل وفق مبادرة السالم العربية وقرارات الـشرعية          إسرائيل، وفي إطار إقليمي يضمن ت     
  .الدولية
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 –على ضرورة العمل من أجل إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات الفلسطينية            عبد اهللا الثاني     وشدد  
جب اإلسرائيلية المباشرة لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي بهدف التوصل إلى حل للصراع، ما يـستو     

وأكـد أن   . وقف اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية التي تحول دون ذلك، وخصوصا بنـاء المـستوطنات            
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو أساس الصراع في المنطقة، وأن حله يشكل شـرط تحقيـق األمـن                 

  .واالستقرار فيها
 والمسؤول األممي الـسابق     وضم الوفد الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، والديبلوماسي الجزائري        

  .األخضر اإلبراهيمي، والسيدة اال بات وهي من كبار المشتغالت بالعمل اإلنساني في الهند
  ٢١/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل"ـ تصدير الزيتون األردني لمخاطرنقابيون يناقشون  .٤٢

الجهات المعنية بقطـاع    طالب مهندسون زراعيون بضرورة توحيد جهود كافة        :  طارق الحميدي  -عمان  
  .»كنزا وطنيا«الزيتون االردني من أجل جمعها لحماية ما اعتبروه 

واقترحوا خالل ندوة نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين أول من أمس في مجمع النقابات المهنية بانـشاء                
  .ثر مؤخرامجلس أعلى للزيت من أجل الحفاظ على هوية الزيت االردنية خاصة بعد ان بدأ تصديره يك

وبينوا ان المطالبة بانشاء هذه الهيئه لتشكل مظلة وطنية كبرى يجتمع هذا القطاع تحتها من خالل تنظيم                 
  .ورعاية شؤون هذا القطاع الهام والحيوي

بتنظـيم  » أخطار وتداعيات تصدير الزيتون والزيت األردني إلى الكيان الصهيوني        «وطالبوا خالل ندوة    
المملكة من أجل توعية المواطن األردني بأهمية الزيتون والزيـت األردنـي            حملة وطنية على مستوى     

كهوية وطنية ومحصول استراتيجي وحجم الخسارة الكبير الذي يلحق بهذا القطاع في حال تصديره إلـى      
  .»اسرائيل«

  ٢١/١٠/٢٠١٠الرأي، عمان، 
  
  "٥شريان الحياة " من مرافقة أردنيين عشرةالقاهرة منعت  .٤٣

تهم حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني، أمس، السلطات المصرية بمنع عشرة أردنيين من             ا: )وكاالت(
وقال حمزة منصور أمـين عـام       . المتوجهة إلى غزة عبر ميناء العريش       " ٥شريان الحياة   "مرافقة قافلة   

افلـة،  السلطات المصرية لم تكتف بما سببته من متاعب وقلق للمشاركين في هذه الق            "الحزب في بيان إن     
وأضـاف أن   " . بل عمدت إلى حرمان سبعة عشر مشاركاً من مرافقة القافلة، بيـنهم عـشرة أردنيـين               

السلطات المصرية تعلم أن هؤالء المشاركين ليسوا مغادرين إلى مصر لإلقامة فيها وإنما هم مسافرون               "
  ." يعبرون األراضي المصرية في طريقهم إلى غزة، هذا إذا كانوا غير مرغوب فيهم

  ٢١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

   "حيث يكون نتنياهو ال أكون" :اردوغان .٤٤
وضع رئيس الحكومة التركية حدا لجهود رئيس وزراء اليونـان جـورج بابانـدريو              : محمد نور الدين  

. بإعالنه انه لن يلتقي رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو في إطار مؤتمر متوسطي يعقد في أثينا غدا                
  . »ال أكون) نتنياهو(حيث يكون «دوغان وقال ار

اليونانية استخدم اردوغان عبارات شديدة ضد نتنياهو بقوله انه         » سكاي«وفي مقابلة تلفزيونية مع محطة      
، موضحا انـه    »أقولها بكل صراحة ووضوح ، ليس عندي أجندة سرية        «وأضاف  . ال يوجد أي لقاء معه    

  . ي يجمعه مع رئيسي حكومة اليونان ومالطالن يعقد في المؤتمر سوى اجتماع واحد ثالث
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يجب أن أشير إلى حقيقة، وهي انه إذا كان رئيس حكومة إسرائيل في االجتماع ذاتـه                «وتابع اردوغان   
، موضحا انه ال يمكن االلتقاء بمن       »من غير الممكن أبدا أن أكون في مثل هذا االجتماع         . فلن أكون هناك  

، مذكرا بأنه لم يحـصل بعـد علـى اعتـذار            »مرمرة« مجزرة سفينة    يشعر بالفخر بالجنود الذين نفذوا    
وتعويضات عن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، مشيرا إلى أن تقارير األمـم المتحـدة وصـفت تلـك                  

  . المجزرة بالغدر الوحشي
يق وقال اردوغان انه ليس هو فقط بل أي مسؤول تركي رفيع ال يمكن له أن يلتقي اإلسرائيليين قبل تحق                  

يجب أن يعرف هذا، وان هـذه الحماقـة         . ال يمكن لنا أن نكسر كرامة امتنا      «وأضاف  . هذين الشرطين 
وتـابع إن إسـرائيل   . »ونحن لن نبقى ساكتين على إرهاب الدولة هذا    . يجب أن يدفع من ارتكبوها ثمنها     

لمعلومات حتـى  أن ا«وأوضح . على وشك خسارة تركيا، التي هي الصديق األهم لها في الشرق األوسط          
  . »وإذا لم يحدث أي تطور فسأشارك في المؤتمر. اآلن تشير إلى أن نتنياهو لن يشارك في المؤتمر

  ٢١/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  في الموقف األمريكي رغم انقضاء نصف فترة المهلة العربيةجديدال : مصر .٤٥

 إشارات إيجابية من الواليات المتحـدة       نفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون القاهرة قد تلقت        : القاهرة
األمريكية بشأن قرار لجنة المتابعة العربية، التي عقدت اجتماعاً لها في مدينة سرت الليبية قبـل نحـو                  
أسبوعين، بمنحها شهراً إلقناع تل أبيب بوقف االستيطان الستئناف المفاوضات المباشرة مـع الـسلطة               

 .الفلسطينية
إن مدة الشهر لـم     : " باسم الخارجية المصرية في تصريح أدلى به للصحفيين        وقال حسام زكي، المتحدث   

، "، لكن ال توجد مؤشرات جادة في تغييـر الموقـف حتـى اآلن             )بقي أسبوعين على انتهائها   (تنتهي بعد   
االتصاالت مع الجانب األمريكي موجودة، لكن لم يحدث جديد في الموقف منذ اجتماع لجنة              "موضحاً أن   

  .، على حد تعبيره"في سرتالمتابعة 
 ٢١/١٠/٢٠١٠، قدس برس

 
   لقيام الكيان باعتقال صحافيين فلسطينيينحقوقياستنكار  .٤٦

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان عن استنكارها الشديد لقيام قـوة مـن جـيش                : القاهرة
ف في مدينة الخليل بالضفة     االحتالل فجر االثنين الماضي بمداهمة منزل الصحافي الفلسطيني رائد الشري         

الغربية، وهو يعمل كمقدم برامج في إذاعة منبر الحرية، واعتقاله واقتياده إلى مكان مجهـول مـن دون                  
  .إبداء أي أسباب 

وقالت الشبكة في بيان أمس، إنه في نفس التوقيت داهمت قوات االحتالل منزل عضو المجلس التشريعي                
وقامـت  " حاتم قفيـشة "الهيئة العامة لرابطة الصحافيين الرياضيين عن قائمة اإلصالح والتغيير، وعضو     

  .باعتقاله 
  ١٠/٢٠١٠/، ٢١الخليج، الشارقة

     
  الجتياز المأزق بشأن مفاوضات السالم" وصفة سحرية"ال توجد : كلينتون .٤٧

 وزيـرة   ، أن  اندرو كوين  نقالً عن مراسلها  واشنطن  ، من   ٢١/١٠/٢٠١٠،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
 والفلسطينيين يوم االربعاء قائلـة انـه ال توجـد           "سرائيلإ"خارجية االمريكية هيالري كلينتون حذرت      ال
الجتياز المأزق بشأن مفاوضات السالم لكنها قالت انه يمكن مع ذلك التوصل الى اتفاق              " وصفة سحرية "

  .ببذل جهود جادة
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تساند وضع نهاية سـلمية     "  بشأن فلسطين فريق العمل األمريكي    "وكانت كلينتون تتحدث في مأدبة أقامها       
وقالت ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس مازاال            . "للصراع

كالهما ملتزمين بحل الدولتين على الرغم من خالف ينذر بافساد محادثات السالم التـي تتوسـط فيهـا                  
  .اطالقهاالواليات المتحدة بعد اقل من شهرين من 

المفاوضات ليـست سـهلة لكنهـا       "وقالت كلينتون في مأدبة أقامها فريق العمل االمريكي بشأن فلسطين           
  ."ضروروية للغاية وتأجيل القرارات أسهل دائما من اتخاذها

ال يمكنني أن أقف هنا اليوم وأقول لكم انه توجد وصفة سحرية اكتشفتها سـتؤدي الـى                 "وأضافت قولها   
  ."لكننا نسعى كل يوم لخلق الظروف المناسبة الستمرار المفاوضات ونجاحها.  الراهناجتياز المأزق

  .وقالت كلينتون ان جورج ميتشل المبعوث الخاص لحكومة اوباما سيعود الى المنطقة قريبا
وكررت كلينتون رسائل بعثت بها الى اسرائيل ودعت الجماعة الفلسطينية الى التركيز على مـا يمكـن                 

  .لمفاوضات ال على ما قد يتم التضحية بهتحقيقه با
اني أعلم انه يوجد الذين يعتقدون أنهم اذا انتظروا أو سعوا طويال بما فيه الكفايـة فانـه                  "واضافت قولها   

ولن يضمن هذا سوى    . ولكني هنا القول ان الوضع ليس كذلك      . يمكنهم تفادي تقديم تنازالت او التفاوض     
  ."سى ومزيد الضحايامزيد من المعاناة ومزيد من اال

واضافت قولها انه يجب على اسرائيل ان تفعل المزيد لتخفيف الحصار االقتصادي لقطاع غـزة الـذي                 
تسيطر عليه حركة حماس لكنها استدركت بقولها انه يجب على الدول ان تنأى بنفسها عالنية عن حماس                 

  .مساندة قوية من سوريا وايرانوجماعة حزب اهللا اللبنانية وهما من ألد اعداء اسرائيل ويلقيان 
وأشادت بجهود العرب لبناء االطار لدولة فلسطينية في المستقبل قائلة ان تحسين نظـام االدارة العامـة                 

لكنها اضافت قولها ان الدولة الناشئة ستحتاج الى        . يساعد على خلق بيئة مواتية لتعزيز النمو واالستثمار       
عربي الذي تخلف عن الواليات المتحدة واالتحاد االوروبـي فـي           مزيد من المساندة وخاصة من العالم ال      

  .تقديم التمويل
  ."ان جعل دولة فلسطين واقعا يتطلب أكثر من مجرد كلمات المساندة"وقالت 

الواليات المتحدة تؤيد حل الدولتين      " أن  أوضحت ، أن كلينتون  ٢١/١٠/٢٠١٠،  ٤٨موقع عرب وأضاف  
أنه حيوي لمستقبل إسرائيل، وعلى تبادل أراض متفق عليه، وإقامة          ، الذي وصفته ب   ٦٧استناد على حدود    

  ". دولة سيادية فلسطينية إلى جانب إسرائيل كدولة يهودية، وإنهاء كافة المطالب واالدعاءات التاريخية
 عاما، وقالت إنه لم     ٤٠وكررت كلينتون الموقف الرسمي األمريكي من المستوطنات، والذي يتكرر منذ           

افت أن واشنطن مصممة على إقناع الطرفين بمواصلة الحوار، وطالبت الفلـسطينيين بمـا              وأض. يتغير
 بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير فـي قطـاع          ت، كما طالب  "وقف التحريض ضد إسرائيل   "أسمته  

  .غزة غلعاد شاليط
 فـي  حثتينتون  كل، أنالفرنسية، نقالً عن الوكالة    ٢١/١٠/٢٠١٠،  موقع الجزيرة نت، الدوحة   وأضاف  

الدول العربية على تقديم    ،  "أميركان تاسك فورس أون بالستاين    "كلمة ألقتها خالل العشاء السنوي لمؤسسة       
  .الدعم للسلطة الفلسطينية وخاصة على الصعيد المالي

 ".المساعدة على جعل الدولة الفلسطينية حقيقة تتطلب أكثر مـن الخطـط والوعـود             "وقالت كلينتون إن    
وزيرة األميركية بالجهود التي تبذلها السلطة الفسلطينية، وقالت إنها بحاجة إلـى دعـم مـالي                وأشادت ال 

يتوجب "وأضافت أن بإمكان األسرة الدولية، وخصوصا الدول العربية، تقديم دعم مالي أوسع كما               .كبير
  ".عليها ذلك

 ٢٠٠٢قـدمتها الـسعودية عـام       مبادرة السالم العربية التي     " البدء في تطبيق  "ودعت الدول العربية إلى     
وتنص على تطبيع العالقات بين الدول العربية وإسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي من األراضي العربيـة               
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 وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحل مسألة الالجئـين           ١٩٦٧حزيران  / المحتلة منذ يونيو  
  .الفلسطينيين

  
  "إسرائيل" لكن المشكلة تكمن لدى صفقة األسرىنجاز حماس تتمنى إ ":منظمة الحكماء"وفد  .٤٨

الـرئيس  خالل لقـاء    قالت رئيسة وفد منظمة الحكماء ماري روبينسون، رئيسة ايرلندا السابقة،           : رام اهللا 
 إن هدف الحكماء من هذه المهمة هو التـرويج للـسالم            ،محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا       

  .القائم على العدل واألمن
قمنا بزيارة غزة وسوريا ومصر واألردن، واآلن نزور الضفة الغربية، وسنلتقي في القـدس              : وأضافت

  .بعدد من مواطني عرب الداخل
وأشارت روبينسون إلى أن أعضاء الوفد قد الحظوا التغييرات الكبيـرة التـي حـصلت فـي األرض                  

يطان تحتل حيزا كبيرا فـي جولـة وفـد          الفلسطينية بسبب النشاطات االستيطانية، مؤكدة أن قضية االست       
  .الحكماء الحالية

لقد أثرنا هذا الموضوع مع قادة      : وردا على أسئلة الصحفيين حول صفقة تبادل األسرى، قالت روبينسون         
حماس في غزة ودمشق، وأخبرونا أنهم يتمنون انجاز الصفقة، ولكن المـشكلة تكمـن لـدى الطـرف                  

  .اإلسرائيلي
 األميركي األسبق جيمي كارتر، إن قضية المصالحة قد أثيرت مع الرئيس عباس،             من جانبه، قال الرئيس   

وقبل ذلك أثيرت مع الجانب المصري، وعلمنا أن العقبة الوحيدة التي بقيت أمام المـصالحة الفلـسطينية                 
كان مقررا عقد لقاء اليوم بين حركتي فتح وحماس، ولكنه أجل بسبب مكان             : وأضاف .هي قضية األمن  

  .اللقاء، وأتمنى أن يعقد هذا اللقاء قريباعقد 
٢١/٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

 
  في أمريكا قلق على مستقبل العالقات بين واشنطن وتل أبيب" اللوبي اليهودي" .٤٩

عالقاتها حذّر اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة األمريكية، الحكومة اإلسرائيلية من تدهور : الناصرة
لالستيطان في الضفة " التجميد الجزئي"الثنائية مع واشنطن، على ضوء رفض تل أبيب تمديد قرار 

  .الغربية المحتلّة
، أن رئيس الحكومة، )٢١/١٠(العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس / معاريف/وأكّدت صحيفة 

ألمريكيين، الذين شددوا خالل لقائهم المذكور بنيامين نتنياهو قد التقى مؤخراً بعدد من الزعماء اليهود ا
مؤقتاً وبأسرع وقت "على ضرورة االستجابة للمطالب األمريكية ووقف البناء االستيطاني في الضفة 

  ".ممكن
فيما أعرب زعماء اللوبي الذين شكّل جزءاً منهم، عن قلقهم البالغ حيال مستقبل العالقات اإلستراتيجية 

  .وتل أبيب، في ضوء مواقفهما المتعارضة بشأن مسألة االستيطانالثنائية بين واشنطن 
  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  جنوب إفريقيا تدخل على خط المصالحة الفلسطينية .٥٠

قال ممثل جنوب إفريقيا لدى السلطة الفلسطينية تيد بيكاني، أمس، إن بالده بدأت حواراً مـع                : )وكاالت(
لمتمثلة في إنهاء نظام الفصل العنصري لتحقيق المصالحة بـين          الفصائل الفلسطينية بهدف نقل تجربتها ا     

  .حركتي فتح وحماس
بدأنا مبادرة مع الفصائل الفلسطينية لعرض تجربة جنوب إفريقيا         "وقال، ممثل جنوب إفريقيا لدى السلطة       
   " .على الفلسطينيين لتحقيق المصالحة بينهم
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وريني، الذي عمل نائباً لرئيس لجنة المـصالحة فـي          وقامت ممثلية جنوب إفريقيا باستدعاء اليكساندر ب      
وقال بوريني فـي مـؤتمر      . جنوب إفريقيا، ليبدأ سلسلة من اللقاءات مع الفصائل، منذ أكثر من أسبوع             

التقيت العديد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، من حركة حماس وفتح وفصائل أخرى            "صحافي في رام اهللا     
  " .رغبة الكبيرة في االستفادة من تجربة جنوب إفريقياومستقلين، ووجدت أن لديهم ال

األمـن،  "وفي رده على سؤال حول القضايا األكثر صعوبة التي برزت خالل نقاشاته مع الفصائل، قال                
وأعلن أن سـلطات االحـتالل       " .المفاوضات، االنتخابات، وما جرى في قطاع غزة إبان سيطرة حماس         

، إال أنه قال إنـه سـيحاول لقـاء          "حماس"مقابلة ممثلين آخرين عن     منعته من التوجه إلى غزة، بغرض       
  .مسؤولين من الحركة في الخارج

٢١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
  أربع دول أوروبية تقاطع مؤتمرا سياحيا في القدس المحتلة .٥١

ـ            : برهوم جرايسي  - الناصرة ة،  افتتحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أمس، فـي القـدس الغربي
مؤتمرا للسياحية بحضور اعضاء في المنظمة، ولكن بمقاطعة اربع دول وهي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا              
وتركيا وزعم وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس مساجنيكوف أن المقاطعة جاءت ألسباب تقنية، إال أن هذه               

  .الدول أعربت مسبقا عن مقاطعتها للمؤتمر كونه يعقد في القدس
لدول األربع أساسا، بعد تصريح للوزير مساجنيكوف قبل نحو ثالثة أسابيع قـال فيـه، إن                وجاء قرار ا  

 األبدية، وقـد هـددت      "إسرائيل"مجرد انعقاد المؤتمر في القدس يعتبر اعترافا دوليا بأن القدس عاصمة            
المنظمة بإلغاء المؤتمر من دون توضيحات من الحكومة اإلسرائيلية، وسـعى عـدد مـن المـسؤولين                 

  .اإلسرائيليين إلى التنصل من تصريحات مساجنيكوف، كي يفسح المجال أمام انعقاد المؤتمر
٢١/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان  

  
   تصل تونس في طريقها الى غزة"طريق االمل" بريطانيةالمساعدات القافلة  .٥٢

 الـى    وصلت مساء الثالثاء الى تونس قافلة مساعدات بريطانية متجهـة          -) رويترز( اكتوبر   ٢٠تونس  
  .قطاع غزة لتقديم معونات انسانية والسعي الى كسر الحصار المفروض على القطاع

البريطانية حلت بمنطقـة بوشـبكة      ) طريق االمل (ان قافلة   ) وات(وقالت وكالة االنباء التونسية الرسمية      
  .الحدودية مع الجزائر واستقبلها والي القصرين

وقال محمد الحداد وهو بين المشاركين في القافلة انـه           .نيا بريطا ٦٩ شاحنة وتقل    ٢٩وتتكون القافلة من    
  .جرى تسهيل اجراءات عبورهم في الجمارك التونسية

 اكتوبر تشرين االول وعبرت فرنسا واسـبانيا والمغـرب          ١٠وانطلقت قافلة طريق االمل من لندن يوم        
  .والجزائر قبل ان تصل تونس في طريقها الى ليبيا ومصر

  .ة مساعدات انسانية لسكان غزة تتمثل في مواد غذائية وطبية وتعليميةوتحمل هذه القافل
وكانت اسرائيل قد هاجمت في وقت سابق هذا العام اسطول سفن تركية تحمل مساعدات بعدما حاولـت                 

  .كسر الحصار والدخول بحرا الى غزة
٢١/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء  

  
   الستكمال بناء مؤسسات الدولةلفلسطينية ا جهود السلطة يدعممجلس الشيوخ الفرنسي .٥٣

 رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض      ، خالل لقاء  أكد رئيس وفد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي      : رام اهللا 
 على دعم فرنسا ومجلس الشيوخ لخطة السلطة الوطنية الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، كما               ،امس
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ن، وبما يضمن للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة علـى          أكد على الثقة بقيامها في أسرع وقت ممك       
  .أرض وطنه

٢١/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  
  
  تجمع في بروكسل يطالب برفع حصار غزة .٥٤

طوق عشرات من النشطين في منظمات حقوق اإلنسان وهيئات اإلغاثة األوروبية           :  عهود مكرم  - برلين
 في تجمع ضخم للمطالبة برفع فوري للحصار العـسكري  والدولية مقر المؤسسات االتحادية في بروكسل     

اإلسرائيلي المفروض على غزة، ودعوة االتحاد األوروبي للتحرك لتخفيف المعاناة عن أكثر من مليـون               
  .ونصف المليون فلسطيني قابعين تحت الحصار الجائر منذ زهاء أربع سنوات

ت السياسية، الفكرية، والفنية األوروبية بمبادرة      وأتى تنظيم التجمع، الذي شاركت فيه العديد من الشخصيا        
  .لإلغاثة اإلنسانية وعشرات من المنظمات والهيئات األخرى)أوكسفام (من منظمة 

واعتبر المشاركون في التجمع أن الحصار العسكري اإلسرائيلي وصمت االتحاد األوروبي يعد عقوبـة              
  . الدولي وعمال غير شرعيجماعية للمدنيين الفلسطينيين وفق القانون اإلنساني

 أحكمت قبضتها بشكل تام على القطاع المحاصر وتنفذ سياسة مبيتـة          "إسرائيل"وقال بيان لهذا التجمع إن      
  .تستهدف تدمير مقوماته البشرية واالجتماعية واالقتصادية بشكل تام داخله

٢١/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة  
 

  ستين مليار دوالر بيع أسلحة للسعودية ب عن تعلنالواليات المتحدة .٥٥
 أعلنت الواليات المتحدة عزمها بيع أسلحة إلى السعودية تصل قيمتها إلى ستين : وكاالت،رب٤٨عـ

  .مليار دوالر، في صفقة عسكرية وصفت بأنها األكبر في التاريخ األميركي
لكها  من إنتاج شركة بوينغ، وتطوير سبعين طائرة تم١٥ طائرة جديدة من طراز أف ٨٤وتشمل الصفقة 

 مروحية ٣٦السعودية بالفعل من نفس النوع، عالوة على سبعين مروحية هجومية من طراز أباتشي و
 مروحية من طراز ٧٢كما تضم الصفقة  .من إنتاج بوينغ أيضاً)  أم ليتل بيرد٦أي أتش (من طراز 

  .من إنتاج سيكورسكي للطائرات إحدى وحدات يونايتد تكنولوغيز كروب" بالك هوك"
 من أندرو شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية للشؤون العسكرية السياسية، إن بالده ال تتوقع اعتراضاًوقال 

  . على الصفقة"إسرائيل"
وقال ألكسندر فيرشبو، مساعد وزير الدفاع األميركي لشؤون األمن الدولي، إن واشنطن بحثت هذه 

  . العسكري النوعي بالمنطقة"لإسرائي"، وخلصت إلى أنها لن تقوض تفوق "إسرائيل"الصفقة مع 
  ٢١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 

 
  متى ينقلب الفلسطينيون على اللعبة التفاوضية المذلة؟ .٥٦

  ماجد كيالي
باتت التجربة التفاوضية الفلسطينية بحاجة ماسة إلى مراجعة جادة وحاسمة تتأسـس علـى الـصراحة                

م يعد من المقبول استمرار الحال على هذا        والمسؤولية والمصلحة الوطنية، بحيث يكون ثمة ما بعدها، فل        
  .المنوال

وسبب هذه المراجعة ال يرتبط فقط بإصرار إسرائيل على االستمرار في االستيطان، وال يتعلق بهـشاشة                
الضغوط الدولية المبذولة عليها فحسب، وإنما يتعلق، أيضا، بعدم جدوى هذه المفاوضات، التي لم تستطع               

  . عاما١٧، بعد مرور )ومدته خمسة أعوام(الي المؤقت إنجاز مرحلة الحل االنتق
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وتأسيسا على ذلك، فكم سبعة عشر عاما يا ترى سيحتاج األمر للتوصل إلى حلول بشأن كل واحدة مـن                   
القضايا المطروحة على مفاوضات المرحلة األخيرة، أو النهائية، والمتعلقة بتقريـر مـستقبل الالجئـين               

  !وهل سيتطلب األمر قرنا من الزمن مثال؟! والترتيبات األمنية؟والقدس والمستوطنات والحدود 
ثم ما الذي سيتبقى للفلسطينيين من أراض ومن حقوق بعد هذا الزمن، في ظـل اسـتمرار المعـادالت                   
السياسية السائدة المتعلقة بالتحول من حل انتقالي إلى آخر، ومن اتفاقات مؤقتة إلى أخرى، ومـن دولـة                  

 بحدود مؤقتة، إلى درجة أن المحلل اإلسرائيلي عكيفا الدار عبر عن سخريته من ذلك               فلسطينية إلى دولة  
  ).٢٩/٩هآرتس، " (ال شيء أكثر ديمومة عند إسرائيل من المؤقت"بتأكيده أن 

) ال سيما األميركـي   (السبب الثاني لهذه المراجعة يرتبط بانهيار المراهنة الفلسطينية على الضغط الدولي            
فقد تراجعت إدارة أوباما عن كالمها بعـدم شـرعية المـستوطنات، وضـغطت علـى                على إسرائيل،   

الفلسطينيين الستئناف المفاوضات المباشرة، وها هي تغدق من الوعود على إسرائيل أكثر من أيـة إدارة                
أميركية سابقة، مقابل مجرد تجميد األنشطة االستيطانية لمدة شهرين آخرين فقط، مع منحهـا عـالوات                

، مما أدهـش    (!)وسياسية غير مسبوقة، من ضمنها إبقاء سيطرتها األمنية في منطقة غور األردن             أمنية  
إذا كان هـذا مـا يبـدي الـرئيس        : "حتى شخصية كبيرة في الكونغرس األميركي علقت على ذلك قائلة         

سـيتعهد  األميركي استعداده إلعطائه إلسرائيل مقابل تجميد للبناء في المناطق لستين يوما، فمـا الـذي                
  ).١/١٠أليكس فيشمان، يديعوت أحرونوت، " (بإعطائه مقابل اتفاق سالم شامل؟

السبب الثالث لهذه المراجعة ينبثق من واقع أن المفاوضات، بالطريقة المبتذلة والمذلة التي جرت فيهـا،                
فإسرائيل هي  فهذه المفاوضات جرت وكأنها بين اإلسرائيليين أنفسهم،        . أدت إلى تبديد حقوق الفلسطينيين    

  .التي تحدد إطارها الزمني وموضوعاتها وأولوياتها وشروطها
والطرف الفلسطيني فقط يضطر، كل فترة، للخضوع لإلمالءات اإلسرائيلية بالنظر إلى أنه ال يملـك ال                
موازين القوى وال المعطيات العربية والدولية لفرض ما يريده على إسرائيل،  مما يعني أن ما يجري هو                  

 عملية مفاوضات مزيفة وغير حقيقية، وهي عملية تالعب وتملص وعالقـات عامـة مـن قبـل                  مجرد
  .إسرائيل ال أكثر

ونتيجة ذلك، مثال، فقد تم تضييع قضية حق العودة لالجئين سلفا وفقط لمراعاة حساسية إسرائيل، بطريقة                
 أن الفلسطينيين ليـسوا     أو بأخرى، بتوقيع أو من دونه، وبغض النظر عن كل التصريحات الفارغة، ذلك            

وحـق  ) في الضفة والقطـاع   (من السذاجة لإلصغاء الدعاءات القيادة بأنها إنما تفاوض لتحصيل الدولة           
العودة لالجئين في آن واحد، فهذه االدعاءات إنما هي للتورية على الحقائق ولالستهالك السياسي ال أكثر                

  .من ذلك
يادة من حمل إسرائيل على قبول حق العودة لالجئين؟ وهـل           فأين هي موازين القوى التي ستمكن هذه الق       

ثمة معطيات دولية ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى ذلك؟ أم أن األمر مرهون فقط بشطارة المفاوضين                
  على طاولة المفاوضات؟

وإذا تفحصنا الوضع عن كثب نجد أن هذه المفاوضات ليس فقط تسببت في إضعاف، أو تبديد، موقـف                  
وفي هـاتين  (يين بشأن حق العودة، وإنما هذا األمر بات يشمل قضيتي االستيطان والحدود أيضا           الفلسطين

  ).القضيتين تدخل قضية القدس بالطبع
مفاوضيها تكاد أن تفضي إلى تحويـل األنـشطة         " فهلوة"القيادة السائدة و  " شطارة"وشاهدنا على ذلك أن     

تفصيال، إلى أنشطة مشروعة، بواقـع أن الـرئيس         االستيطانية من كونها أنشطة غير مشروعة، جملة و       
األميركي باراك أوباما بات يناشد إسرائيل مجرد استئناف تجميد هذه األنشطة لمدة شهرين فقـط، مـع                 

  .تعهدات منه بعدم الضغط بعدها على إسرائيل بأي شيء يتعلق بهذا األمر
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ستيطانية شرطا السـتئناف المفاوضـات،   وكان حري بهذه القيادة، بدال من طرح مبدأ تجميد األنشطة اال      
التمسك بموقفها بتحديد هدف المفاوضات، وهو إنهاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة عـام              

  .، بدون مواربات وتسويفات١٩٤، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين وفقا لقرار األمم المتحدة ١٩٦٧
 عاما من المفاوضات، علـى وقـع تآكـل          ١٥ فقط، أي بعد     المشكلة أن هذه القيادة استفاقت قبل عامين      

األراضي الفلسطينية بسبب استفحال االستيطان، في حين أن الخطيئة األساسية كانت في توقيعها اتفـاق               
  .دون الحسم في هذه المسألة المصيرية) ١٩٩٣(أوسلو 

م أيضا الرضوخ العتبارات    ففي هذا االتفاق تم تأجيل البت بقضية االستيطان، وليس ذلك فحسب وإنما ت            
وتـضم  " ب"وتتضمن المدن التي تخضع للـسلطة، و      " أ: "إسرائيل بتقسيم أراضي الضفة إلى ثالثة أقسام      

. وهي األكبر وتبقى خاضعة للـسيطرة العـسكرية اإلسـرائيلية         " ج"القرى وتخضع لسيطرة مشتركة، و    
د مآل المفاوضات، ولم يعـرف مكانـة        واألخطر من ذلك أن هذه القيادة تجاهلت أن هذا االتفاق لم يحد           

إسرائيل بتوصيفها دولة محتلة في الضفة والقطاع، وأنه لم يستند إلى مرجعة قانونية ودولية واضحة، بل                
  .استند إلى طاولة المفاوضات وحدها

ومن عجائب هذه المفاوضات أيضا أنها تأسست، بالنسبة إلسرائيل، على البدء مـن نقطـة النهايـة، أي      
طريق السالم، قبل استعادة أراضيهم ونيل حقوقهم، ودون تحديـد          ) والعرب عموما (ج الفلسطينيين   بانتها

  .مآالت هذه العملية بالنسبة لهم
العزل من السالح   -هي التي تطالب الفلسطينيين     ) الدولة المحتلة (وفي هذه المفاوضات أصبحت إسرائيل      
، وإثبات  )وهي الدولة المدججة بالسالح   (انات ألمنها    بتقديم ضم  -والخاضعين لسيطرتها األمنية والحياتية   

حسن سلوكهم، حاضرا ومستقبال، لتعزيز ثقتها بهم، بل إنها باتت تطالب، أيضا، بالجوائز عن احتاللهـا                
المديد للضفة والقطاع بتطبيع عالقاتها مع الدول العربية، وبعطاءات أمنية ومالية وتكنولوجية من الدول              

  !داء انسحابها من بعض األراضي المحتلةالغربية، لمجرد إب
الالفت أن تلك القيادة، التي وقعت االتفاق المذكور، لم تقم بأية مراجعة لهذا االتفاق المجحف والمذل، ولم                 
تحاسب نفسها على الكوارث التي تسببت فيها، بل إنها ظلت تواصل مسيرة المفاوضات، وبنفس القضايا               

  !وبالمفاوضين أنفسهم
المراجعة الوحيدة، التي يمكن التنويه إليها، تمت في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفـات،               ربما أن   

، وتمثلت في اندالع االنتفاضة الثانيـة والتوجـه         )٢٠٠٠تموز  /يوليو (٢بعد فشل مفاوضات كامب دفيد      
  .لمقاومةنحو استئناف خط المقاومة المسلحة، في معادلة جديدة قوامها المزاوجة بين المفاوضة وا

وبغض النظر عن مآل هذه التجربة، التي أجهضت بحكم الطريقة المزاجية وغير الرشيدة التي أديـرت                
، )ال سيما في مناخات الحرب الدولية على اإلرهاب       (بها، وبسبب ضعف االحتضان العربي والدولي لها        

صرة ألنها لم تكـن جديـة    وأيضا بسبب ضراوة ردة الفعل اإلسرائيلية عليها، فإن هذه المراجعة ظلت قا           
  .ولم تنطو على تحمل المسؤولية، وال على تفحص إمكان انتهاج خيارات بديلة بمعنى الكلمة

، الجزئية والقاصرة، أدت إلى تعزيز ارتهان القيادة الـسائدة          "المراجعة"والمشكلة األكبر أن تداعيات تلك      
ولو ) في الضفة وقطاع غزة   (ع من سلطة    لخياري المفاوضات والتسوية، وتحول الحركة الوطنية إلى نو       

  .تحت سيطرة االحتالل
السؤال اآلن برسم القيادة الفلسطينية، فإذا كانت هذه القيادة ال تمتلك موازين القوى لدفع إسـرائيل نحـو                  

، وإذا كان ليس ثمة فـي المعطيـات العربيـة           )ولو بالمعنى النسبي  (القبول بالحقوق الوطنية الفلسطينية     
ما يفيد بإمكان تعضيد جهد الفلسطينيين في الضغط للدرجة الالزمة على إسرائيل في             ) كما تبين (والدولية  

هذا االتجاه، فما الذي يتبقى إذن للفلسطينيين في المفاوضات غير مسايرة إسرائيل في لعبتها، والمزيد من                
  إذاللها لهم؟
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بتـصريحه  ) كما في الوقاحة  ( الصراحة   ثم ألم يكن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان غاية في         
! ؟"أية تسوية انتقالية مع الفلسطينيين بحاجة إلى عقود من الزمن         "علنا، من على منبر األمم المتحدة، بأن        

وألم يؤكد ذلك، أيضا رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بانتقاله من شروطه القديمـة المتعلقـة                
روط أخرى تتعلق باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، وضـمان أمنهـا،           بالتبادلية والتدرجية، إلى ش   

واعتبار أن مجرد قيام دويلة فلسطينية هو بمثابة نهاية للصراع في المنطقة، وبتكـرار مطالبتـه ببـدء                  
المفاوضات مع الفلسطينيين من نقطة الصفر، علما أن ثمة مئات من الجوالت التفاوضية بين الجـانبين،                

الـسياسية واألمنيـة    (راقا مكدسة تمأل رفوف مكتبة كاملة، تتضمن نصوص االتفاقيات المعقودة           وثمة أو 
  ، فضال عن التفاهمات والمذكرات وأوراق العمل؟)واالقتصادية

فوق كل ذلك ثمة مشكلة بشأن كيفية صنع القرارات وانتهاج الخيارات في الـساحة الفلـسطينية، حيـث                  
أطر ضيقة ومحدودة، فقط، إذ ليس ثمة نقاش جدي في األطر السياسية            تجري هذه األمور المصيرية في      

الفلسطينية الشرعية لهذه المفاوضات ومجرياتها، وحتى إن هذه األطر باتـت جـد هامـشية وضـعيفة                 
  .ومنقسمة، وحتى على الصعيد الشعبي ليس ثمة مكاشفة من القيادة بشأن المفاوضات ومداوالتها

ا البديل؟ وهذا سؤال مشروع حقا، ولكن ينبغي معه التنبه إلى حقيقـة أن              ولكن م : طبعا، ثمة من يطرح   
هذا الوضع الذي ال يبدو أن ثمة فيه بديال متوفرا، أو ممكنا، وال يبدو أن ثمـة فيـه حوامـل سياسـية                       

  .ومجتمعية ألي بديل آخر، هو نتاج الواقع الراهن، ونتاج القيادات السائدة ذاتها
ار المفاوضات، في الساحة الفلسطينية، تبلور نوع من قوى أو جماعات متنفذة،            فقد نتج عن االرتهان لخي    

  .باتت لها مصلحة في استمرار هذا الخيار، ولو بأي ثمن، سواء توصلت المفاوضات إلى نتيجة أم ال
كما نتج عنه ترهل بنى حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وخبو روحها النضالية، ال سـيما مـع حـال                   

فـتح  : بفصيليها األساسـيين  ( واالقتتال واالنقسام التي أحاقت بها، وبنتيجة تحول هذه الحركة           االختالف
  ).في الضفة وغزة(عن طابعها كحركة تحرر إلى نوع من سلطة ) وحماس

وبديهي أن كل هذه الوقائع استنزفت قوى الفلسطينيين، وخلقت مناخات اإلحباط بينهم، وزادت غـربتهم               
 كما أنها أضعفت من وحدتهم كشعب، في كافة مجاالت تواجدهم، بحكـم غيـاب               عن حركتهم الوطنية،  

  .المرجعية السياسية والكيانية الواحدة
مع ذلك فإن ضعف إمكان التحول إلى خيارات بديلة ال يعني البتة أن البديل القائم والمتمثل في استمرار                  

مثابة كارثة حقيقية مستمرة، كونه يجـري    خيار التفاوض هو األنسب للفلسطينيين، بل إن هذا البديل هو ب          
في ظل اختالفات الفلسطينيين وانقساماتهم، وترهل حركتهم الوطنية، وتهمش قدرتهم علـى المـشاركة              
السياسية، وكونه يجري في ظل هذا التراجع والتمزق على الصعيد العربي، وفي ظل معطيـات دوليـة                 

  .مناسبة
طينيين سيؤدي إلى استفحال أنشطة االستيطان وإلى تقـويض         أما حجة أن وقف المفاوضات من قبل الفلس       

كيانهم السياسي ووقف دعم الدول المانحة لهم، فهي مجرد ادعاءات وتبريرات، ألن األنشطة االستيطانية              
لم تتوقف يوما في ظل المفاوضات، بل إنها زادت، وإسرائيل ستستمر بهذا األمر طالمـا هـي سـلطة                   

حتاجها، ألن وقف االستيطان يحتاج إلى مقاومة شعبية وإلى موقف دولي فاعل،            احتالل وبالوتائر التي ست   
  .ال إلى ارتهانات سياسية مجانية

له، فهذا آخر ما يمكن أن تقدم عليـه         ) ماليا(أما بالنسبة لموضوع الكيان الفلسطيني ودعم الدول المانحة         
 تسمح بانهياره، مهما كان موقف الـسلطة        الدول الغربية المعنية، ألنها أصال بحاجة لهذا الكيان وهي لن         

  .من العملية التفاوضية
على ذلك فإن وقف المفاوضات يمكن أن يحرر الفلسطينيين من هذه العملية المذلة، التي ال تليق بـشعب                  
فلسطين، كما يمكن أن يستنهض قواه المجتمعية، وأن يسهل إعادة الثقة والوحدة بين أطـراف حركتـه                 

  . لها حيويتها النضاليةالوطنية، وأن يعيد
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باختصار فإن الخيار المطلوب هو إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، وإعادة بناء مجالها االجتماعي،              
  .وعند ذلك، أو بعد ذلك، يأتي حديث الخيارات السياسية األخرى أو البديلة

  ١٨/١٠/٢٠١٠الجزيرة نت، الدوحة، 
  
  !!لـمـاذا االسـتـغـراب ؟؟ .٥٧

  " عضو المجلس الثوري لحركة فتح "-ليانيديمتري د
كلما أردت أن أنسحب، أن أصمت، أن ال أعلق، على ما أسمعه في الكثير من الجلسات واإلجتماعات أو                  
ما أطالعه في بعض الصحف والصفحات اإللكترونية من مقاالت وتعليقات لبعض األقالم حـول سـالم                

  .فياض، لم أستطع
حرص على حضور معظم االجتماعات والجلسات بحكم مواقعهم القيادية في          عدد ال يتجاوز أصابع اليد، ي     

حركة فتح، يستهلكون وقت هذه االجتماعات وهم يشرحون بال كلل أو ملل خطورة سالم فياض ومنهجه                
  وعمله على الحركة ومستقبلها؟؟

نع أحد غيـرهم، وال    كالم أغلبه إن لم يكن كله تخيالت وتأويالت وإدعاءات ال يسمعه أحد إال هم، وال يق               
التي بأخالقها  " فتح"نتيجة منه إال إظهار فتح التي تتسع لكل هذا، لكل هؤالء، مختنقة ضيقاً بهذا االنسان،                

وحريتها هضمت كل أنواع الطعام الصالح والرديء والمغشوش، يظهرونها خارجة عن كل وقارها وعن              
  .ا الطبق الواحدكل حريتها، رافضة أن يكون بين كل أنواع هذا الطعام هذ

التي واجهت كل التحديات والتناقضات، كل الرياح واألعاصير، دون أن تغلق على نفسها االبواب،              " فتح"
التي تعيش كل هذه التحديات على      " فتح"ودون أن تدخل السراديب والكهوف، بحثاً عن الحماية واألمان،          

 االنفتاح على كل االحتماالت، علـى كـل         كل الجبهات، وتملك شيئاً كان وما زال سرها في البقاء وهو          
يظهرونها مرتجفة خوفاً من    !! الصيحات، على كل التحليقات، انفتاح حتى على المتآمر والقاتل والمنقلب         

  .هذا اإلنسان، خوفاً من عمله وإنجازه، خوفاً من خطر خيالي ال يحمل احتماالً من إحتماالت الخوف
؟ ولماذا  !!ويستغرب البعض لماذا صمتت األغلبية عن هذا        "!! فتح"يستغرب البعض لماذا يجري هذا في       

  .؟!!صمت سالم فياض
هو استغراب ساذج، ألننا نعلم أنه في كل الحركات واألحزاب          " فتح"ان االستغراب من أن يجري هذا في        

والثورات، توجد فئة يتغير شخوصها حسب الموضوع ومصالحهم فيه وتطرح الالمنطق، فئـة تمـتهن               
 والمقايضة وما بينهما، بال طعم وال لون، وتفوح من حين إلـى حـين منهـا رائحـة الهـزائم                     الكولسة

  .والمصالح الشخصية الضيقة
أما االستغراب من صمت االغلبية، فهو استغراب مضحك، ألن هذه األغلبية اعتادت ذلك وأفضع منه في              

األغلبية أهل نقاء ونـضاٍل وعمـل،       الماضي البعيد والماضي القريب والحاظر من هذه الفئة وأمثالها، ف         
ويؤمنون بأن العمل واإلنجاز توأم الغيرة والحسد وأنه ال مناص من وجود هذه الفئة ألن هذا من طبيعـة    

  !!!وأن المد والجزر لهذه الفئة تحكمه توجهات وصراعات هي أيضاً من طبيعة األشياء!!! األشياء
اإلنجاز ال تعاني من وجع رأس من سـالم فيـاض ومـن             األغلبية التي تعتبر نفسها شريكة في العمل و       

اإلنجازات التي تحققت بمشاركتها وعملها، ال تعاني وجع حقيقة، وجع ضمير، فالعمل واإلبداع واإلنجاز              
  .لم يكن يوماً لديها شوكة كما هو في خاصرة البعض، أو مغصاً كما هو في أمعاء البعض 

ستغراب ال مبرر له، ألنه استغراب مـن الـصبر وقـدرة            أما اإلستغراب من صمت سالم فياض، فهو ا       
التحمل، والتي هي ميزة كل مبدع وقائد فذ، استغراب من وفاء األغلبية الذي يلمسه سالم فيـاض أكثـر                   
ساعات يومه خالل زيارته للمحافظات ولقاءاته المتواصلة مع الناس، استغراب من أن الشجرة المثمرة ال               

  !.!بد أن ترمى ببعض الحجارة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠موقع فراس برس، 
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  !الصمت غير مريح: األردن  .٥٨

  ماهرابوطير
لم نسمع الرد االردني الرسمي على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستعداده للتنازل عـن               

  .المطالب التاريخية في فلسطين ، مقابل قيام دولة فلسطينية
قضايا تمسه مباشرة ، من الرعاية الدينية للقـدس ،          االردن شريك اساسي في الحل النهائي ، الن هناك          

مروراً بملف الالجئين والنازحين ، وحق العودة والتعويض ، وصوال الى تعويضات الدولة ، وغير ذلك                
  .من قضايا

ماليين االردنيين من اصول فلسطينية لهم حقوق في الحل النهائي ، اقلها حق العودة ، فعلى اي اسـاس                   
تعد للتنازل عن المطالب التاريخية ، وبأي حق يقفز عن التنسيق مع االردن في هذا               يدعي عباس انه مس   

  الشأن؟؟
ماهي خطة االردن االستراتيجية للتعامل مع هذا الوضع ، فشل كل شيئ يخـص عمليـة                : السؤال المهم 

  .السالم ، وبماذا يعلق االردن الرسمي على هكذا تصريحات ، خطيرة ، وجد خطيرة ؟
التي تسببت بغضب في عمـان ، النهـا   " اوسلو"التسعينات ، وهي    " اوسلو"اس هو الذي طبخ     الرئيس عب 

  .جرت سراً ، وخرجت نتائجها بشكل مفاجئ ، انذاك
جديدة ، على حساب االردن     " اوسلو"مسؤول اردني يقول حين تسأله عن مدى الثقة بعباس وانه لن يمرر             

 معلومات مفصلة من الفلسطينين ومـن اطـراف عربيـة           وفلسطين ، يجيبك ان عمان واثقة النها تتلقى       
  .ودولية عما يجري

برغم هذا الكالم الجميل سألنا قبل اسابيع وزير الخارجية عـن ادوات االردن لحفـظ مـصالحه تجـاه                   
مايجري ، ومصالح الناس ، وكان توقيت السؤال قبيل العودة للمفاوضات النهائية بأيام فقال كالماً عاماً ،                 

  .د ادوات معينة ونافذة لمنع اي مساس بحقوق الناسدون تحدي
يأتي الرئيس عباس دوماً الى عمان ، ويقيم فترات ويغادر ، ويضع االردن بصورة مايريده من معلومات                 
، لكنه يخرج بشكل مباغت ليرسل رسائل خطيرة تمس حقوق الشعب الفلسطيني فـي العـودة ، وحـق                   

  .االردن تجاه مواطنين من مواطنيه
رب مسؤولون في السلطة ان اسرائيل في احسن الحاالت سوف تسمح بعودة خمـسة االف فلـسطيني      يس

الى فلسطين ، وفي حاالت يقولون ان اكثر ماسيحصل عليه الفلسطينيون في العالم جـوازات فلـسطينية                 
  .معترف بها رسميا ، تسمح لهم بحياة طبيعية دون العودة الى فلسطين

ردن االستراتيجية للتعامل مع هكذا وضع وهو وضع ينذر بانفجارات مقبلة ،            ماهي خطة اال  :يبقى السؤال 
خصوصاً ، أال حلول سلمية ، والمفاوضات مباشرة وغير مباشرة ، والاحد يريد مقاومة ، وكأن المنطقة                 

  .كلها تنتظر الذي سوف يقرره نتنياهو
جها ، وهي مباغتة لن تنفع معها       اخطر مايمكن تصوره هو خروج صفقة الى العلن ، نباغت جميعا بنتائ           

  .التأوهات واالهات
المطالب التاريخية التي يستعد عباس للتنازل عنها ، مطالب تتعلق في زاوية مـن زواياهـا ، بحقـوق                   
الردنيين من اصول فلسطينية ، وبحق الدولة االردنية ، في حفظ حقوقهم ، وحفظ حقوقها هي ايـضا ،                   

  .ثيرة في الداخل االردنيازاء معادالت كثيرة ، وحسابات ك
جديـدة ،  " اوسـلو "تصريحات عباس االخيرة ، دليل على ان الرجل يلعب وحيداً ، وعلى استعداد لتوليد             

  وسيكون من المذهل ان يفاجئ بها االردن برغم ان له تجربة سابقة تفرض عليه ان يسأل عبـاس عـن                    
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  .معنى كالمه ، واذا ماكان هناك شيئ في الخفاء يتم طبخه

  .الصمت على كالم عباس صمت غير مريح ابداً
  ٢١/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
   واقعية مقابل دولة فلسطينية وهمية"دولة يهودية" .٥٩

  ماجد أبو دياك
لالعتراف بها كدولة يهودية ال يمكن اعتباره مطلبا تفاوضيا عاديا أو تحركا سياسيا له              " إسرائيل"مطالبة  

أبعد من ذلك، ويشكل مرحلة جديدة في طـور االحـتالل الـذي حقـق               عالقة بتكتيك التفاوض، بل هو      
  .بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب

 لم يتحقق من أركان هذه الدولة شيء ال على صعيد           ١٩٨٨فمنذ اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية عام        
 الفلـسطينية علـى     ، وال على صـعيد الـسيادة      ١٩٦٧االنسحاب اإلسرائيلي من االراضي المحتلة عام       

وجودها عبر االعتراف بها من الطرف الفلـسطيني المفـاوض،   " إسرائيل"وفي المقابل كرست   . األرض
واستمرت في فرض وقائع االستيطان على األرض وتهويد المقدسات إلى أن وصـلت إلـى المطالبـة                 

  .باالعتراف بها كدولة يهودية صرفة كشرط للسالم مع الفلسطينيين
بعد ان قاربت على إنجاز هدف فرض الوقائع علـى األرض، بمـا يعنيـه ذلـك                 " إسرائيل"والالفت أن   

السيطرة على الجزء األكبر من األراضي الفلسطينية تمهيدا لضمها إليها، انتقلت إلى هدف اإلجهاز على               
 للحـصول علـى     ٤٨مطلب حق العودة لالجئين الفلسطينيين وإجهاض أي تحرك مستقبلي لفلـسطينيي            

  ".إسرائيل"السياسية ككتلة بشرية تهدد هوية حقوقهم 
االعتراف بها كدولة يهودية تجعل أي تحرك لعودة الالجئين غير ذي قيمـة، وتهيـئ               " إسرائيل"فمطالبة  

 بالمستوطنات في الحل النهائي، وذلك كما يطرح وزير الحارجية          ٤٨الفرصة لمبادلة أراضي فلسطينيي     
  .ناإلسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرما

سياسيا، يتراجع العرب والفلسطينيون الذين تمسكوا بعملية السالم الموهومـة ولـم            " إسرائيل"وفيما تتقدم   
مع اختالفنا معهم في منهجهـا      (يقدموا ما يدعم تحركهم، ويدفع االحتالل للتراجع في ساحة المفاوضات           

حموم بين االحتالل وأعوانه    وفي ظل تعاون أمني م    . تساوقا مع فشله عسكريا وأمنيا على األرض      ) أصال
من القفز على صمود المقاومة، إضافة إلى النصر الفلـسطيني          " إسرائيل"في السلطة الفلسطينية، تمكنت     

  .٢٠٠٩الذي تحقق في حرب غزة التي انتهت مطلع عام 
ولم يقف تراجع السلطة الفلسطينية على مجرد فشل في تحقيق االستقالل للدولة الهزيلة علـى أراضـي                 

، بل تجاوز ذلك إلى تقديم كل التنازالت المطلوبة لمجرد استئناف عملية التسوية دون أن الحـصول                 ٦٧
  .حتى على ضمانات باالستقالل الفلسطيني الموعود

لنفسها بما تشاء مقابل الدولة الموعودة،      " إسرائيل"وجاءت تصريحات ياسر عبد ربه الموافقة على تسمية         
كدولة يهودية هـو    " إسرائيل" عباس التي اعتبر فيها أن القبول بمسمى         وما تالها من تصريحات لمحمود    

ـ          نجحت " إسرائيل"، لتؤكد أن    "إسرائيل"شأن دولي وليس فلسطينيا، على اعتبار أن الفلسطينيين اعترفوا ب
في تحقيق اختراق جديد، حتى قبل أن تبدأ المفاوضات التي يسود الغموض إمكانية عودتهـا فـي ظـل                   

  .رائيلي من االستيطانالموقف اإلس
وما يعتقده البعض من أن تصريحات عبد ربه وعباس هي تسطيح لمسألة اسم دولة االحتالل ال يبدو أنه                  

على أمل الحصول على دولـة فلـسطينية        " إسرائيل"في مكانه، إذ القيادة الفلسطينية تمهد للقبول بيهودية         
  .ة منها عبر االستيطانأجزاء كبير" إسرائيل" والتي ابتلعت ٦٧على حدود عام 
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بقيادة فلسطينية أقل ما يقال فيها أنها       " إسرائيل"ومن هنا، يحق للشعب الفلسطيني واألمة العربية أن تهنئ          
معظـم  " إسـرائيل "مفرطة بالحقوق، وتقود الوضع الفلسطيني إلى الهاوية عبر إعطاء شرعية الحـتالل        

ئين الفلسطينيين، والتعاون مع االحتالل إلجهـاض       األراضي الفلسطينية والقبول بشطب حق العودة لالج      
  .المقاومة التي تشكل األمل الوحيد الستعادة الحقوق المغتصبة

  ٢١/١٠/٢٠١٠، السبيل، عمان
  
   الخادع بأنها ال تُقهر"إسرائيل"إحساس  .٦٠

  ألون بن مئير
يون قد أوجدت لـديهم اإلحـساس       إن البراعة العسكرية واإلقتصادية الفائقة التي يتمتّع بها حاليا اإلسرائيل         

              قهر والعتقادهم بأن الوضع الراهن بينهم وبين الفلسطينيين دائم ومستقرولكنـه  . الخادع بأنهم شعبٌ  ال ي
ففي حين أن اقتصاد إسرائيل قوي وثقة الشعب في جيشها عالية، غير أن طموحات إسـرائيل                . غير ذلك 

ويرتبط الوصول إلـى هـذا الهـدف        . ر لليهود لم يتحقّق بعد    القومية في التوصل إلى وطنٍ آمن ومزده      
ارتباطاً  وثيقاً بالوصول لحّل الدولتين الدائم والثابت والتنازل عن أراضٍ  عربية أخرى محتلّـة، وفـي                  
نفس الوقت نبذ الفكرة المحفوفة بالمخاطر التي يحملها العديد من اإلسرائيليين وهي أنّه بإمكـان بلـدهم                 

ولربما يفسر هذا الموقـف رفـض حكومـة    . ذا اإلحساس الخادع والمضلّل بأنها بلد ال يقهر     اإلحتفاظ به 
نتنياهو تمديد فترة تجميد اإلستيطان لمدة شهرين فقط ألن المجتمع اإلسرائيلي قد أصبح راضٍ  عن نفسه                 

  .ولم يعد يكترث إذا انهارت المفاوضات كلياً  أم ال
ولتشاهد هـذا الـوهم بعينيـك، قُـد         .  الحاضر بحياتهم وكأنهم في سراب ٍ      يتمتّع اإلسرائيليون في الوقت   

سيارتك على طرق إسرائيل العريضة وتمشّ على طول شاطىء تل أبيب لتـشاهد اإلسـرائيليين غيـر                 
فأي عالقة لهؤالء   . المهمومين الذين يتمتّعون بالرمال والشمس على طول ساحل البحر األبيض المتوسط          

 باقتصادٍ قوي وانخفـاضٍ فـي أعمـال         –أجل، لدى اإلسرائيليين اآلن     !! فلسطينيين ؟ بالمفاوضات مع ال  
هم من ناحية مستمرون فـي شـعورهم بـأنهم ضـحية            .  إحساس قوي باألمن   –العنف بصورة جذرية    

ومعزولين من قبل المجتمع الدولي، ومن الناحية األخرى يشعرون بأنهم واثقون من أنفسهم في قـدراتهم                
وإبان ذلك، فقد بدأ اإلسرائيليون في فقدان العطـف والـشفقة           .  عن الدولة ضد أية عمليات عدائية      للدفاع

  .على الذين يتألّمون ويعانون في حياتهم اليومية، علّهم هم أنفسهم يتمتّعون بهذا اإلحساس الخادع باألمن
ق تل أبيب الواقعة على الـشاطىء       أتذكّر أنني في اآلونة األخيرة كنت أتناول طعام اإلفطار في أحد فناد           

يـا ألـون، أنـت تـتكلّم     : " مع أحد الزمالء حيث قال لي في منتصف نقاشنا الحاد حول العملية السلمية    
باستمرار عن الحاجة للسالم وإنهاء اإلحتالل، فلماذا نفعل ذلك ؟ أنظر إلى ما خلقناه من نعيم، إلى أطباق                  

وممـا  . نعيش في سالمٍ فعلي وازدهارٍ عظيم، فلماذا نتخلّى عن شيء ؟   فنحن  . المأكوالت الشهية والتّرف  
        ة أنفقط من اإلسرائيليين قالوا في استطالعٍ أجري في شهر          % ٨يؤكّد لألسف على هذه النظرة السطحي

ومع قـصر   ". حّل الصراع مع الفلسطينيين هو أكثر القضايا إلحاحاً  بالنسبة إلسرائيل          "آذار الماضي بأن    
 أصبح اإلسرائيليون يعتقدون أنّه باإلمكان الحفاظ على        - الذي يستوجب دقّ أجراس الخطر       -ظر هذا   النّ

ولكن هل بإمكان هذا الوضع أن يستمر فعالً على ما هو عليه ؟ قد ينقشع        . الوضع الراهن إلى ما ال نهاية     
ائيل ضد كارثة محتملة من هـذا       إن حماية إسر  . هذا السراب في يومٍ  واحد بسلسلةٍ  من الهجمات القاتلة          

القبيل تتطلّب جهوداً  مكثّفة ومنسقة إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين، هذا في الوقت الذي يطالـب فيـه                   
  .العالم أجمع بحّلٍ  عادلٍ  ومنصف

             ة وازدهارها اإلقتصادي وقدرتها التكنولوجيةتعتمد رؤية إسرائيل بأنها دولة ال تُقهر على قوتها العسكري .
 محسوبةً  علـى     -ميزانية دفاعها   . فجيش إسرائيل من أقوى الجيوش وأكثرها تدريباً  وخبرةً  في العالم           

وحتّى عندما وجهت اإلنتقادات إلسرائيل من      .  من ضمن أعلى ميزانيات الدفاع في العالم       -الرأس الواحد   
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وأخيراً  في قضية أسطول     ( بنان وغزة   قبل المجتمع الدولي إلفراطها في استخدام القوة في الحروب في ل          
بقي الشعب اإلسرائيلي مسانداً  لقيادته العسكرية وواثقاً  بالكامـل فـي صـحة               ) كسر الحصار عن غزة   

وفي هذه األثناء، وبالرغم من وجود اقتـصاد دولـي          . استخدام القوة العسكرية لجيش الدفاع اإلسرائيلي     
قتصادي سريع، فقد نما اإلقتصاد اإلسرائيلي في الربع الثاني مـن عـام             راكد، تمر إسرائيل اآلن بنمو ا     

ثقة المستهلكين عالية مع زيادة في اإلنفاق       . وهو أسرع معدل للنمو خالل سنتين      %) ٤,٧( بنسبة   ٢٠١٠
وقد تحررت إسرائيل إبان ذلك من األزمة المالية العالمية بفضل          . خالل نفس الفترة   %) ٩(بنسبة حوالي   

وأخيـراً  فـإن قـدرة       . قوة صادراتها للعالم التي تمثّل حوالي نصف اإلنتاج المحلّي اإلجمالي إلسرائيل          
واليوم تتمتّع إسرائيل بعددٍ  من المشاريع أكثر من         . إسرائيل التكنولوجية واإلنشائية ال تُضاهى في العالم      

في البورصة العالميـة     ) NASDAQ ("ناسداك"أي بلدٍ  آخر في العالم ولها شركات مدرجة في قائمة            
قـد   ) high-tech(وشهرتها كرائدة في مجال التكنولوجيا العالية       . أكثر من كّل الدول األوروبية مجتمعة     

  ".وادي سيليكون الشرق األوسط"جعل كثيرين يلقّبون إسرائيل ب 
: جواب المختصر على ذلك   ولكن هل جميع هذه اإلنجازات دائمة بدون سالمٍ  حقيقي مع الفلسطينيين ؟ ال             

. فبدون عملية سالم حيوية ليس لدى الفلسطينيين ما يخسرونه، ولكن لدى إسرائيل كّل شيء لتخسره              . ال
هذه هي معادلة كارثية يجب التصدي لها قبل أن يتطور حلم إسرائيل هذا بأنها دولة ال تُقهر إلى كابوس                   

كانت الضفة الغربية هادئة    . ماً  بالوضع الذي نراه اليوم     كان الوضع قبل عشرة أعوام شبيهاً  تما       . مرعب
وكانت إسرائيل آنذاك تتمتّـع بتقـدم كبيـر فـي           . والنمو اإلقتصادي في المنطقة كان جديراً  باإلعتبار       

 بالرغم مـن عمليـة أوسـلو        –اقتصادها تماماً  كما هو الحال اليوم، وكان هناك شعورٌ  عام بالثقة بأنّه               
ولكن اإلنهيار التـام لمباحثـات الـسالم واإلنتفاضـة          . باإلمكان الحفاظ على الوضع الراهن     –الفاشلة  

وستكون فاجعة أخرى على الطرفين     . الفلسطينية الدموية الثانية قد بينت بأن هذا كلّه لم يكن سوى وهما ً            
  .إذا أعاد التاريخ نفسه

لقد . ، على األقّل من الناحيتين المالية والدبلماسية      إن كسب الحروب قد أصبح أمراً  باهظ الثمن إلسرائيل         
ولكن . ٢٠١٠ مليار شيكل في العام الجاري       ٥٠تضاعفت ميزانية الدفاع اإلسرائيلية عدة مرات لتتجاوز        

. حربٍ  أخرى  " كسب"إسرائيل لن تستطع إنفاق ما يكفي للتغلّب على العزلة الدولية التي ستقع فيها نتيجة               
رأ تقدم في مفاوضات السالم في األسابيع القليلة القادمة، سيكون وقوع زلزالٍ  جديد وعنيـف                وإذا لم يط  

وحتّى لو حاولـت    . مسألة وقتٍ  فقط، أي بمعنى انتفاضة جديدة وعارمة تشحب أمامها اإلنتفاضة الثانية            
عٍ  يسمح لها بالسيطرة     السلطة الفلسطينية منع تصاعد العنف، غير أن قواتها األمنية قد ال تكون في وض             

 قـدرات الـسالح     - حسب ادعاء الكاتب     -على انتفاضة شعبية واسعة النطاق تشعلها عناصر متطرفة         
المتطورة لدى حماس وحزب اهللا معروفة وموثّقة، ولكّل منهما آالف الصواريخ القادرة علـى وصـول                

 أخرى، حتّى لو اشتعلت علـى جميـع         ولو قلنا أنّه بإمكان إسرائيل أن تربح حربا ً        . عسقالن وتل أبيب  
بأي ثمن سيكون ذلك من األرواح والممتلكات وماذا ستكون بعـدها آمـال             : الجبهات، ولكن السؤال هو   

  التوصل لسالمٍ  وأمنٍ  طويلي األمد ؟ هل ننتظر جيالً  أو لربما جيلين أخريين ؟
 الوضع يتدهور بصورة خطـرة، فـالثمن        أجل، إن لم يصبح باإلمكان إنقاذ جهود السالم الحالية وقد أخذ          

وإن أحجمت إسرائيل حالياً  عن تمديد تجميد اإلستيطان الذي قد يبقي محادثات        . سيكون مدمراً  إلسرائيل   
السالم جاريةً ، فإن المجتمع الدولي متفق في الرأي بأن تراخي إسرائيل في هذا الموضوع يبرهن علـى                  

على العزلة المتزايدة إلسرائيل في المجتمع الدولي، قد تقوم الدول العربيـة   وعالوةً    . أنها ال تريد السالم   
بذلك المتطرفين اإلسالميين الفرصـة والمبـرر       - من اسماهم الكاتب     -بسحب مبادرتها السلمية معطية     

ـ        . لتقويض إسرائيل بأية طريقةٍ  أو شكلٍ  هم قادرون عليه           ة وإبان ذلك، فمن المحتمل أن تتكثّـف الحمل
وفي حين أن الواليات    . الهادفة إلى إزالة الشرعية الدولية عن دولة إسرائيل ويحشد المزيد من التأييد لها            

المتحدة ما زالت قادرةً  في الوقت الحاضر على الوقوف إلى جانب إسرائيل، غير أنّه من غير المحتمل                  
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ية في غياب ما يثبت بأن إسرائيل راغبة في         أن تكون قادرةً  على التصدي لعزلة إسرائيل الدولية المتنام         
هذا وقد يعاني النمو اإلقتصادي اإلسرائيلي بالفعل من نكسةٍ  مؤلمة حيث أن             . اإلستمرار بمساعي السالم  

بلدان العالم، الواحد تلو اآلخر، ستسعى في اإلبتعاد عن بلدٍ  أصبح ينظر إليه على أنه ليس فقـط عقبـة                     
وقد تصبح إسـرائيل    . اً  عامالً يقوض مصالحها اإلستراتيجية في الشرق األوسط        أمام السالم، بل وأيض   

عبئاً  حتّى على الواليات المتحدة التي قد تتحمل أسوأ العواقب الممكن تصورها نتيجة لموقف إسـرائيل                 
  .المتعنّت هذا

ن وأنّـه ال فائـدة مـن        يجادل المعارضون لذلك بقولهم إنّه من الممكن فعالً  اإلبقاء على الوضع الراه            
ويقول هؤالء الرافضون بأن إسرائيل مهما فعلت فالفلسطينيون لن يعطوها الـسالم مـع              . مساعي السالم 

ويجادل هـؤالء   .  مستمر في انتقادها وعزلها    - وباألخص الدول العربية     –األمن، وأن المجتمع الدولي     
روخية الالحقة والحروب التي تبعتها تثبت جميعها       أيضاً  بأن اإلنسحاب من لبنان وغزة والهجمات الصا        

نحن صنعنا األرض التـي     :" وباختصار، هم يدعون اآلن   . بأن فكرة األرض مقابل السالم لم تعد صالحة       
لماذا نتخلّى عن كّل ذلك في الوقت الذي نملك الوسائل للحفـاظ            : "وكما قال صديقي  ". تدر لبناً  وعسال ً    

 ال يمكن الحصول على سالمٍ  حقيقي مع أمنٍ  وازدهار إالّ باتفاقية يتم التفـاوض                 .هذه مغالطة ". عليها ؟ 
عليها وإبرامها بين الطرفين بنية حسنة، وذلك كلّه بمساعدة ودعم الواليات المتحـدة والـدول العربيـة                 

حو تحقيق هذا   ورئيس الوزراء نتنياهو في موقفٍ  قوي فريدٍ  من نوعه لقيادة الجهود ن             . والمجتمع الدولي 
  .ولكن عليه اآلن أن يظهر التصميم واإلرادة السياسية إلنجاح ذلك. الهدف

فإما أن تستمر في حلمها أن بمقدورها الحفاظ علـى          . تواجه إسرائيل إذن مفترقاً  محورياً  بالغ األهمية        
، أو تجعل مـن حلـم       سراب التفوق العسكري الذي ال يقهر وبذلك تقود نفسها نحو كابوسٍ قومي مروع            

  .إسرائيل حقيقةً  واقعة بالسعي وراء حّل الدولتين والقيام بذلك من مركز القوة
إذا أردتها، فهي ليست    : " تُنسب لمؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، ثيودور هرتسل، كلمة مشهورة تقول         

تجاه الصحيح، أال وهو التحرك     ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادرٌ  على قيادة إسرائيل في اإل          !". حلم  
عليه اآلن السعي وراء تحقيق حلم هرتسل في إقامة دولةٍ  يهوديـةٍ  تعـيش بـسالمٍ                    . قدماً  نحو السالم   

  ."وانسجامٍ  مع جيرانها
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس 
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