
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

      
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  لتحديد موعد جديد مستمرة االتصاالت : بيروتبتفاق على عقد لقاء المصالحة اال طه ينفي أيمن
  ه  عبد رببإقالةعباس تطالب ل رسالة يوجهون "ثوري فتح" من  عضوا٤٠ً":القدس العربي"

  جديدة بدأ بناؤها في مستوطنات الضفة سكنية  وحدة٦٠٠ اكثر من:  "سالم اآلن"حركة 
   غير قادرة على البقاء بدون المساعدات األمريكية"إسرائيل": يزبير

   مليار دوالر١٨ األمنية اإلسرائيلية أكبر بكثير من الحجم الفعلي للنفقات": ذي ماركر"
 محطة كهرباء إسرائيلية في األردن بغاز مصري": ري ماركذ"

منيـةجهزة األاأل":القدس العربي "
 اً كبير سلحةألطة تضبط مخزن    للس

  اهللا لحماس برام
  

 ٤ص... 

 ١٩٤٥ ٢٢/١٠/٢٠١٠الجمعة 
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    :السلطة
 ٧   لفلسطينيةسنطلب رسمياً من واشنطن االعتراف بالدولة ا و:تحدياً سافراً  مواصلة االستيطانتعّدالسلطة .٢
 ٨   السلطة تعزو فشل واشنطن في إدارة المفاوضات لالنتخابات النصفية:نبيل شعث.٣
 ٨  قريع يشدد بعد لقائه موسى على ضرورة إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني.٤
 ٨  ممارسة التعذيب فى سجون السلطة خاصة بحق معتقلين من حماستندد ب ":رايتس ووتش".٥
 ٩   تستهدف طلبة الضفة" حملة خطيرة"تحذّر من " التغيير واإلصالح"كتلة .٦
 ٩ البرلمانية تدعو فياض لجلسة خاصة لمناقشة أداء حكومته" فتح"كتلة .٧
 ٩  إذا لم نتمكن من وقف االستيطان فسنضطر للذهاب إلى كل الهيئات الدولية: عشراوي.٨
١٠  'زيارتنا لغزة لبحث قضايا يومية تهم المواطن في القطاع: روحي فتوح.٩

    
    :المقاومة

١٠  لتحديد موعد جديد مستمرة االتصاالت : بيروتبعقد لقاء المصالحة تفاق على اال طه ينفي أيمن.١٠
١١   عبد ربه بإقالةعباس تطالب ل رسالة يوجهون "ثوري فتح" من  عضوا٤٠ً":القدس العربي".١١
١٢  حماس ترحب بمبادرتي اليمن وجنوب إفريقيا لدفع المصالحة .١٢
١٢  فتح تؤكد ضرورة االستفادة من مبادرة جنوب إفريقيا لتحقيق المصالحة.١٣
١٢   عن مساع لتوجيه دعوة من القيادة السورية لوفد فتح"معا"لـمصادر تكشف .١٤
١٢  لماني لم يلتق أي من قادة الحركة األسرىالوسيط األ": قدس برس"مسؤول في حماس لـ.١٥
١٢   حول التمسك بالمفاوضاتكلينتون تندد بتصريحات" الشعبية".١٦
١٣  حماس تتهم األجهزة األمنية بالضفة باعتقال ثمانية من قياداتها وأنصارها.١٧
١٣  ويحذر من التورط بالمسيرة السلمية اللقاءات مع مسؤولين غربيينيدعو حماس لرفض "  التحريرحزب".١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  جديدة بدأ بناؤها في مستوطنات الضفة سكنية  وحدة٦٠٠ اكثر من:  "سالم اآلن"حركة .١٩
١٤   غير قادرة على البقاء بدون المساعدات األمريكية"إسرائيل": يزبير.٢٠
١٤   ال حاجة لالصرار االن على االعتراف بدولة يهودية: باراك.٢١
١٥  تبدو حمساوياً: رئيس الكنيست لكارتر.٢٢
١٦  "سرائيلإ"للعمل ضد " نشطاء حقوق انسان"ينتحلون صفة عمالء : داني ايلون.٢٣
١٦  نتنياهووزير إسرائيلي وقائد سابق في المخابرات يحذران من اغتيال .٢٤
١٦  االقتصاد االسرائيلي يحقق مكاسب من زيادة حادة في السياحة:  السياحة االسرائيليوزير.٢٥
١٧   باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشريةيفتحاخام يهودي ي.٢٦
١٧   تكثيف اإلتصاالت بين نتنياهو وليفني في األيام األخيرة: القناة اإلسرائيلية الثانية.٢٧
١٧   في حال فشل المفاوضات بحرك أحادي الجانمصادر حكومية اسرائيلية تدعو لت.٢٨
١٨  سقوط طائرة استطالع إسرائيلية على أطراف غزة.٢٩
١٨    ينفي رؤية راشل كوري قبل دهسهاالذي كان يقود الجرافة الجندي االسرائيلي": االندبندنت".٣٠
١٨  "الخدمة المدنية" يرفضون ٤٨غالبية شبان فلسطينيي .٣١
١٩   تلقوا تأييداً من تركيا واستعدادها للمساعدة"أسطول الحرية" تعلن أن منظمي "إسرائيل".٣٢
٢٠    مليار دوالر١٨ثير من الحجم الفعلي للنفقات األمنية اإلسرائيلية أكبر بك": ذي ماركر".٣٣
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٢٠   تستعد لحرب غير تقليدية"إسرائيل".٣٤
٢٠    لالونروا ببناء مدارس بغزة لقربها من قواعد حماس رفضت طلباً"اسرائيل ":"جيروزالم بوست".٣٥
٢٠  مجمع محصن للوزراء بالقدسخطط لبناء م": يديعوت".٣٦
٢٢   لم تتمكن حتى اليوم من وضع استراتيجية لمواجهة حزب اهللا" إسرائيل".٣٧
٢٢  سعيد نفاع يطالب بايصال الصحف والكتب لألسرى في السجون االسرائيلية.٣٨
٢٢    رداً على نجاد شبعائيلي في مزارعوفد إسرا.٣٩
    

    :األرض، الشعب
٢٣  وفي محيطه األقصىالمسجد عن حفريات جديدة وكبيرة وشبكة أنفاق أسفل تكشف مؤسسة األقصى .٤٠
٢٣   مقبرة مأمن اهللاأراضي مجمع المحاكم على إقامة من "إسرائيل"التماس لمنع : القدس.٤١
٢٣  التهويد في األغوار ال يقل خطورة عن القدس: مروان طوباسي.٤٢
٢٤  "الحكماء" يلتقون جيمي كارتر و٤٨ في الـوممثلو جمعيات أهلية رئيس لجنة المتابعة.٤٣
٢٤  أمام سجن الرملة حدصام تضامني مع الشيخ رائد صالح األاعت.٤٤
٢٤  وتجريف أراض في الخليل.. الزيتون في كفل حارس مستوطنون يسرقون ثمارال: الضفة.٤٥
٢٥  هافتياناالحتالل يواصل حصار سلوان ويعتقل خمسة من .٤٦
٢٥   بنيران قوات االحتالل"الحصمة"صابة ثالثة من عمال إ: غزة.٤٧
٢٥  ويجرح العشرات منذ انتهاء الحرب على غزة" حصمةالعاملي "االحتالل يقتل .٤٨
٢٥  "كرم أبو سالم"معبر الجيش اإلسرائيلي ينفذ أعمال حفر وتنقيب حول .٤٩
٢٦   والجوالن٤٨ ال صفقة من دون أسرى القدس والـ :جمعية أنصار السجين.٥٠
٢٦  شركة توزيع الكهرباء تحذر من وقف تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء: غزة.٥١
٢٦  ن يطلقون حملة للتضامن مع أطفال غزة في عيد األضحىمتطوعو: جنين.٥٢
٢٧   يسلط الضوء على معاناة الالجئين الكترونياًاألونروا تطلق موقعاً.٥٣
٢٧  المباشرة في الجانبين ال تتوقع نجاح المفاوضاتاألغلبية:  مشتركإسرائيلي -استطالع فلسطيني .٥٤
   

   : لبنان
٢٨  نحن على مفترق حاسم بين السالم والحرب: الحريري.٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٩   بالدخول الى غزة عبر معبر رفح الحدودي" ٥شريان الحياة "السلطات المصرية تسمح لـ.٥٦
٢٩  محطة كهرباء إسرائيلية في األردن بغاز مصري": ي ماركرذ".٥٧
٣٠   تقوم بعمل تكتيكي إلقناع العالم بأن عملية السالم فاشلة"إسرائيل": األسد.٥٨
٣٠   فلسطينية في الرياض اليوم-قمة سعودية .٥٩
٣٠   في الضفة وقطاع غزة"الغذاء العالمي"سفير دولة اإلمارات لدى األردن يبحث مشاريع .٦٠
٣١  آثاريون عرب يصدرون وثيقة عربية لحماية اآلثار الفلسطينية من التهويد.٦١
٣١  ة رسمية للكيان الصهيونيهجمة تطبيعية في ظل مقاومة شعبية ومقاطع: المغرب.٦٢
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   :دولي
٣١  بهدف اإلفراج عن شاليط" إسرائيل"حماس راغبة في استئناف المفاوضات مع : كارتر.٦٣
٣٢ قضية تدمير منازل فلسطينية في القدس المحتلة" إسرائيل"يعد بأن يثير مع " الحكماء"وفد .٦٤
٣٢  على االستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين" إسرائيل"األمم المتحدة تطلب معاقبة .٦٥
٣٤ األمم المتحدة تدين عودة النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية.٦٦
٣٤ تقل متضامنين من ثالثين دولة ومساعدات تقدر بخمسة ماليين دوالر" شريان الحياة".٦٧
٣٤ تصل ليبيا" قافلة طريق األمل".٦٨
٣٥  كتاب يكشف ملف السالح النووي اإلسرائيلي": نيوزويك".٦٩
٣٥  اغتيال المبحوحكندا تنفي اعتقال أحد في قضية.٧٠
     

    :تقارير
٣٥  أكثر تأثيرا» الظل«ورجال ... ويكتمون أسراره.. يرسمون سياساته رجال حول أبو مازن.٧١
    

    :حوارات ومقاالت
٤٠  حمزة اسماعيل أبو شنب... انتظروا واقعية المعتدلين.٧٢
٤١  عوني فرسخ... السلطة" بدائل"وقفة مع .٧٣
٤٢  سمير كرم... هل هي عودة الى قرار التقسيم؟.٧٤
٤٥  الوف بن... ساعة نتنياهو تمضي سدى.٧٥
    

 ٤٧  :كاريكاتير
***  

  رام اهللاب لحماس سلحة كبيراًأتضبط مخزن  ةلسلطلمنية ة األجهزاأل ":القدس العربي" .١
مصادر أن :  وليد عوضنقالً عن مراسلهارام اهللا  من ٢٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن،  ذكرت

، أن االجهزة االمنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا مخزن اسلحة كبيرا في 'القدس العربي'فلسطينية اكدت لـ
اس، يشتمل على اسلحة اوتوماتيكية وقذائف، االمر الذي استدعى وضع الرئيس رام اهللا تابعا لحركة حم

  .الفلسطيني محمود عباس في صورة الوضع
واثارت طبيعة االسلحة وكمياتها التي تم التحفظ عليها من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية حفيظة القيادة 

عزام االحمد وخبراء امنيين الى دمشق، لعقد الفلسطينية، التي كانت تستعد لتوجه وفد من فتح برئاسة 
اجتماع مع حماس يوم االربعاء الماضي لبحث عقدة الملف االمني التي كانت تحول دون توقيع حماس 

  .على ورقة المصالحة المصرية النهاء االنقسام الفلسطيني
شكوك عباس وعززت كميات االسلحة التي تم ضبطها والتي كانت تخزنها حركة حماس في رام اهللا 

  .واللجنة المركزية لحركة فتح في نوايا حماس وجديتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية
' القدس العربي'ومن جهته اكد الناطق باسم االجهزة االمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لـ

لحين انتهاء الخميس، ضبط كميات من االسلحة التابعة لحماس، رافضا الكشف عن انواع تلك االسلحة 
  .التحقيق بشأنها

، 'قوات االمن الفلسطينية ضبطت كميات من االسلحة لحركة حماس': 'القدس العربي'وقال الضميري لـ
سواء باستهداف قادة من السلطة الوطنية 'مشيرا الى ان تلك االسلحة موجهة ضد السلطة الفلسطينية 

  .'السياسيةالفلسطينية او باستهداف التزامات السلطة 
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وعند سؤاله حول مخزن االسلحة الذي تمكنت االجهزة االمنية الفلسطينية من ضبطه مؤخرا في رام اهللا 
تم ضبط ': قال الضميري' ار بي جي'العاصمة السياسية واالقتصادية للسلطة، ويحتوي على قذائف 

لحة كميات من السالح توجد فيها قذائف ويوجد فيها سالح بمستوى الـ ار بي جي، وهناك اس
  .'نعم ضبطت كمية من االسلحة. اوتوماتيكية ايضا وجدت

وحول ما اذا تشير كمية االسلحة التي تم ضبطها الى مخطط من قبل حماس لتنفيذ عمليات عسكرية في 
واضح أن مجريات التحقيق تشير الى ان قيادة حماس، وقد ': الضفة الغربية وضد السلطة، قال الضميري

ك، تسعى للمس بالسلطة الوطنية الفلسطينية وتسعى للمس ايضا بالتزامات هددت بذلك وتحدثت عن ذل
  .'السلطة السياسية

 هددت قبل حوالي اسبوعين بمالحقة قادة - الجناح العسكري لحركة حماس -وكانت كتائب القسام 
ية في حال استمرت مالحقة عناصر المقاومة ومحاكمتهم في سجون األجهزة األمن'السلطة الفلسطينية، 

  .بالضفة الغربية
وجاء التهديد على لسان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في بيان تاله خالل مؤتمر صحافي نيابة عن 

لقد طفح الكيل من ممارسات األجهزة األمنية بالضفة، وقد آثرنا ' فصيال عسكريا في غزة، وقال ١٢
لالزم لها، وأن نكظم الغيظ ونعض على طوال الفترة الماضية أن نعطي جهود المصالحة كل الوقت ا

الجراح، ولكننا نقول اليوم إن صمتنا لن يطول، وإن تمادي هذه األجهزة في عدوانها سيضطرنا لنضع 
حداً لهذا الصمت، وإذا لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء قضية مالحقة المجاهدين ومحاكمتهم 

  .' الحقنا رموز سلطة فتح في كل أماكن وجودها معاملةً بالمثلواعتقالهم، فال ينبغي ألحد أن يلومنا إذا ما
وفي ظل التهديدات التي اطلقتها كتائب القسام ضد السلطة وقيادة حركة فتح مطلع الشهر الجاري اوضح 

الخميس بأن المؤسسة االمنية الفلسطينية تعمل وفق القانون، ومضيفا عند ' القدس العربي'الضميري لـ
 االجهزة االمنية لنجاح حماس في تخزين كمية من االسلحة في رام اهللا، رغم مالحقة سؤاله حول نظرة

اوال نحن نعمل باتجاه ما يمليه علينا القانون ومصلحة شعبنا بالدرجة 'تجارة السالح والساعين للتسلح 
 بطرق االولى، وهو منع حيازة السالح بطرق غير شرعية والتجارة بالسالح وتهريب السالح او حيازته

، مشيرا الى ان االسلحة التي تم ضبطها في رام اهللا مخزنة في مناطق آهلة بالسكان، محذرا 'غير قانونية
من مخاطر تخزين السالح في المناطق السكنية، ومشيرا الى االنفجار الذي وقع االربعاء في غزة في 

 اطفال ونساء، وقال ٥بينهم  شخصا ١٣مركز تدريب تابع لحماس في المناطق السكنية مما ادى الصابة 
يعبر بشكل واضح عن معاني تخزين االسلحة في االحياء السكنية اآلهلة بالسكان، هذا الموضوع 'هذا 

  .'سقط بسببه ضحايا في مناطق عدة في قطاع غزة
تجارة السالح وتبييض االموال من اخطر المواضيع التي تواجهها السلطة 'وشدد الضميري على ان 

  .'قيادة حماس ومن حماس في الضفة الغربيةالوطنية من 
وعند سؤاله حول ما اذا كان مخزن االسلحة الذي تم ضبطه من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية في رام 

  .'هو في مناطق آهلة بالسكان' اهللا مؤخرا كان في مناطق سكنية، قال الضميري 
 بضبط مخزن االسلحة الذي تفرض سرية واكد الضميري ابالغ االجهزة االمنية الرئيس محمود عباس

الرئيس هو القائد االعلى لقوات االمن الفلسطينية، 'تامة عليه وتعتيم اعالمي على القضية، واضاف 
وقوى االمن تعمل بإمرة السيد الرئيس كقائد اعلى، وتنفذ تعليمات المستوى السياسي وتعليمات المستوى 

  .'القضائي
فتح نقل مكان اللقاء الذي كان مقررا مع حماس االربعاء الماضي من وبشأن ما اذا كان قرار حركة 

نحن 'دمشق الى مكان اخر، كان بسبب تلك االسلحة التي تم ضبطها مخزنة في رام اهللا قال الضميري، 
في المؤسسة االمنية نعمل بعيدا عن السياسة ونقوم بكافة االجراءات القانونية وكافة اجراءاتنا ضمن 

. وكلة الينا بحفظ االمن واالمان والنظام العام وحفظ القانون بعيدا عن كل القضايا السياسيةالمهمات الم
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نحن ليس لنا نزعة سياسية او توجه سياسي باتجاه هذه القضية او تلك، بل نقوم باعمالنا وفق مهنية 
  .'واجراءات قانونية بحتة

ية لتلك االسلحة التي تم ضبطها مخزنة في وحول نظرة القيادة الفلسطينية والمؤسسة االمنية الفلسطين
واضح ان حركة حماس تستهدف انقالبا 'العاصمة السياسية واالدارية والمالية للسلطة قال الضميري، 

آخر في الضفة الغربية وتستهدف زعزعة االوضاع االمنية في الضفة الغربية وتستهدف المس بالسلطة 
  .'ة والدوليةالوطنية الفلسطينية والتزاماتها السياسي

هذا موضوع خطير 'وشدد الضميري على ان ما تم ضبطه من قبل االجهزة االمنية خطير، وقال 
، مشيرا الى ان االجهزة االمنية الفلسطينية ضبطت مؤخرا كميات كبيرة من 'وموضوع ننظر له بخطورة

في نابلس وطولكرم باالمس القريب كشف عن مبالغ ضخمة من االموال 'االموال التابعة لحماس، وقال 
  .لصالح حركة حماس' كانت تبيض وتغسل

حتى اآلن ال 'ورفض الضميري الكشف عن نوعية االسلحة المضبوطة في رام اهللا بشكل تفصيلي، وقال 
، رافضا اعطاء توضيح 'نستطيع ان نتحدث بالتفاصيل ولكن ضبطت كمية من االسلحة بما فيها ذخائر

ال استطيع الحديث بكل التفاصيل اآلن ونترك التفاصيل النه 'ة، وقال حول كمية القذائف في تلك االسلح
  .'سيتم الحديث عنها بعد انتهاء التحقيق

في شهر اكتوبر 'وحول الوقت الذي تم فيه ضبط مخزن االسلحة التابع لحماس في رام اهللا قال الضميري 
  .'الجاري

لي اسبوع، مما انعكس على لقاء فتح بأن ضبط مخزن االسلحة كان قبل حوا' القدس العربي'وعلمت 
الذي كان مقررا مع حماس االربعاء الماضي في دمشق، اال ان عزام االحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية 

ان يكون لتلك االسلحة المضبوطة عالقة بتأجيل ' القدس العربي'رئيس وفد فتح للحوار مع حماس نفى لـ
  .ربعاء الماضي في دمشقاالجتماع الذي كان مقررا بين الحركتين اال

بين ضبط مخزن االسلحة التابع لحماس وطلب ' ليس هناك اي عالقة' 'القدس العربي'وقال االحمد لـ
  . من الشهر الجاري في دمشق الى مكان آخر٢٠حركة فتح نقل اللقاء الذي كان مقررا في الـ

  سبوع القادم، وقالواكد االحمد انه تم االتفاق مع حركة حماس على عقد لقاء بينهما اال
، مشيرا الى انه لغاية 'اتفقنا نحن واياهم على ان يكون اللقاء االسبوع القادم'الخميس ' القدس العربي'لـ

اآلن لم يتم االتفاق على مكان عقد اللقاء الذي تقرر االسبوع القادم، مرجحا ان يتم التوافق على المكان 
 لم يتم االتفاق لغاية اآلن على عقده في العاصمة اليمينة خالل الساعات القادمة، ومشيرا ايضا الى انه

  .صنعاء
 في حركة حماس نفى اقيادي، أن غزةمن  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، وأوردت 

صحة األنباء التي تحدثت عن ضبط مخزن كبير للسالح تابع للحركة في رام اهللا، وقال القيادي في 
 فلسطين اليوم االخبارية، أن هذه االدعاءات تعكس جاهزية السلطة  الحركة سامي أبو زهري لـ

  .وتورطها في تصفية المقاومة في الضفة الغربية
وأكد أبو زهري أن من حق المقاومة امتالك السالح في مواجهة االحتالل، وما تفاخر السلطة في الضفة 

ن من باب االدعاء فإنه يعكس جاهزية الغربية بأنها ضبطت مخزناً كبيراً لسالح المقاومة حتى وإن كا
  .هذه السلطة وتورطتها في تصفية المقاومة

إن ربط التأجيل :" كما نفى أبو زهري تأجيل لقاء دمشق من قبل حركة فتح بسبب هذه االدعاءات، وقال
بهذا الموضوع غير مقبول ألن السلطة قامت بتأجيل اللقاء في حينه بسبب مطالب أمريكية وبعض 

مكان غير مناسب للقاء بسبب المشادة التي حدثت " دمشق" العربية، وقد بررت ذلك في حينه أن األطراف
األمر الذي يتناقض . بين رئيس السلطة محمود عباس والرئيس السوري بشار األسد في قمة سرت بليبيا

  .مقاومةمع الرواية التي تزعم بأن تأجيل اللقاء بسبب المزاعم التي تحدثت عن ضبط مخزن سالح لل
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وأوضح أبو زهري أن مزاعم السلطة حول ضبط مخزن للسالح يهدف إليجاد مبررات لقمع المقاومة، 
  .في الوقت الذي تعتبر فيه السلطة سالح المقاومة غير مشروع ويجب مصادرته

     
  نيةسنطلب رسمياً من واشنطن االعتراف بالدولة الفلسطي: تحدياً سافراً  مواصلة االستيطانتعّدالسلطة  .٢

الرئاسة الفلسطينية اعتبرت ان أن  نقالً عن الوكاالت، رام اهللا  من٢٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،  ذكرت
للفلسطينيين والعرب واإلدارة » تحدياً سافراً«استمرار البناء االستيطاني في الضفة الغربية يشكل 

 واشنطن االعتراف بدولة األميركية والجهود الدولية لتحريك عملية السالم، وأعلنت انها ستطلب من
اإلسرائيلية » السالم اآلن«جاء ذلك في اعقاب اعالن منظمة . فلسطينية في حال فشل المفاوضات

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ٦٠٠المناهضة لالستيطان، انه بوشر ببناء اكثر من 
  .الماضي) سبتمبر(ول  ايل٢٦المحتلة منذ انتهاء مهلة تجميد التوسع االستيطاني في 

اإلسرائيلية » السالم اآلن«وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أمس، بعد بيان منظمة 
وأضاف . »تحد سافر للفلسطينيين والعرب واإلدارة األميركية) االستيطان(هذا «المعادية لالستيطان، ان 

  .»اميركيال بد من رد فعل عربي ودولي اتجاهه، وخصوصاً «
) نوفمبر(القيادة الفلسطينية ستقدم دراسة خياراتها للجنة المتابعة العربية في تشرين الثاني «وأوضح ان 

  .»ان تتحمل مسؤولياتها حفظاً على صدقيتها«، داعياً اإلدارة األميركية الى »المقبل
إلسرائيلية المنافية لمناخ يجب على اإلدارة األميركية أن توقف كل هذه األعمال ا«وأكد أبو ردينة أنه 

  .»السالم والتي تسعى من خاللها اسرائيل للمس بصدقية واشنطن في المنطقة
سنطلب رسمياً من واشنطن «وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وأضاف . »نوسنطلب االعتراف بالمضمون الذي تتحدث عنه واشنط(...) االعتراف بالدولة الفلسطينية 
التعنت اإلسرائيلي بمواصلة االستيطان وبما ان اإلدارة األميركية «ان هذه الخطوة ستأتي في مواجهة 
ودعت مراراً الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة (...) دعت إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

 واإلدارة األميركية تتحدث فقط ال يمكن ان تواصل اسرائيل االستيطان«وقال . »ومتصلة وذات سيادة
اذا تعذر «وتابع انه . »مطلوب اآلن من هذه اإلدارة خطوات عملية. عن السالم من دون اتخاذ اي اجراء

وأضاف . »هذا الخيار سنذهب الى مجلس األمن لالعتراف رسمياً من قبل المجلس بالدولة الفلسطينية
ه الى الجمعية العامة لألمم المتحدة لالعتراف وإذا تعذر استصدار قرار من مجلس األمن فسنتوج«

ال يمكن ان نعطي اي شرعية لالستيطان بالعودة للمفاوضات في ظل االستيطان لذلك «وقال  .»بالدولة
  .»لدينا خياراتنا التي سنقوم بها خطوة خطوة بعد استكمال دراستها

كبير المفاوضين الفلسطينيين ن ، أب.ف .ا  نقالً عن وكالة ٢٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 
، وذكر "التجميد"بشأن االستيطان من خالل الحديث عن " اإلسرائيلية"صائب عريقات حذر من األالعيب 

في بيان عقب لقائه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير وممثل السكرتير العام لألمم المتحدة 
 ٢٦شرعت منذ " اإلسرائيلية"ير إلى أن الحكومة روبرت سيري كال على حدة، أن معلومات أولية تش

 وحدات استيطانية ٣١٠ وحدة استيطانية جديدة في األراضي الفلسطينية منها ٨٥٦الشهر الماضي ببناء 
واعتبر أن أي محاولة اآلن للحديث عن ما يسمى تجديد تجميد االستيطان بعد بناء المئات . في القدس 

وشدد " . أالعيب ترفضها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيال"ة هو مجرد من الوحدات االستيطانية الجديد
  .        عريقات على أن المطلوب الستئناف المفاوضات المباشرة هو وقف شامل لالستيطان 
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   السلطة تعزو فشل واشنطن في إدارة المفاوضات لالنتخابات النصفية:نبيل شعث .٣
المفاوض نبيل شعث، أمس، فشل واشنطن في إدارة المفاوضات،  عزا عضو الوفد الفلسطيني :رام اهللا

إلى مأزق االنتخابات النصفية المقبلة للكونغرس، األمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على السلطة من 
  خالل وضعها في مأزق آخر، 

ضات، وأكد شعث حرص القيادة الفلسطينية على التجاوب مع الجهود السياسية من أجل العودة إلى المفاو
موضحاً أن الجانب الفلسطيني قبل تأجيل المفاوضات لشهر واحد إلعطاء اإلدارة األمريكية الفرصة 

  .الستكمال انتخاباتها النصفية والخروج من هذا االنشغال للعودة للعب دور رئيسي في العملية التفاوضية 
فة سحرية، في إشارة إلى ، بدالً من الحديث عن عدم وجود وص"إسرائيل"وطالب واشنطن بالضغط على 

  .ما صرحت به وزيرة الخارجية هيالري كلينتون 
لديها القدرة على الضغط عليها " إسرائيل"الواليات المتحدة بحكم عالقاتها االستراتيجية مع "وقال شعث 

لتجميد االستيطان بالكامل من دون تالعب، وفك الحصار عن قطاع غزة لتهيئة أجواء هادئة للحوار 
  " .وضوالتفا

  ٢٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  قريع يشدد بعد لقائه موسى على ضرورة إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني .٤

عضو اللجنة وبحث رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية :  جيهان الحسيني–القاهرة 
ت األوضاع على الساحة التنفيذية، أحمد قريع مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تطورا

وقال في تصريحات عقب . الفلسطينية وما آلت إليه المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي
بحثنا الوضع الفلسطيني من كل جوانبه، وكذلك الحالة العربية التي نأمل في تفعيلها باتجاه «: المحادثات

يق الذي تمر به القضية الفلسطينية نتيجة القضية الفلسطينية، كما تناول اللقاء الوضع الصعب والدق
التعنت اإلسرائيلي، والرفض الذي تمارسه إسرائيل وتماديها في االستيطان وتهويد القدس ومواصلة 

وأضاف أنه تم الحديث . »انتهاكاتها المتمثلة في هدم المنازل وغيرها من الممارسات اإلسرائيلية البشعة
فلسطيني وإعادة الوحدة إلى البيت الفلسطيني شرطاً أساسياً إلصالح أيضاً عن ضرورة إنهاء االنقسام ال

  .الوضع الفلسطيني، وتم االستماع لنصائح موسى في هذا اإلطار
وشدد قريع على ضرورة إعادة اللحمة الفلسطينية وتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وترتيب البيت 

ى الصعيد اإلقليمي والدولي ومالحقة الفلسطيني في الشكل الصحيح، وفي الوقت نفسه التحرك عل
ونبه إلى أن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات  االنتهاكات اإلسرائيلية قانونياً وسياسياً،

  .المباشرة بسبب تعنتها وإصرارها على مواصلة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة
 ٢٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

 
  بممارسة التعذيب فى سجون السلطة خاصة بحق معتقلين من حماس  دتند" رايتس ووتش" .٥

لحقوق اإلنسان بممارسة التعذيب فى سجون السلطة ) هيومن رايتس ووتش(نددت منظمة : القدس المحتلة
  . الفلسطينية خاصة بحق معتقلين من حركة حماس

عرض فلسطينيين للتعذيب في ودعت المنظمة السلطة الفلسطينية الى فتح تحقيق سريع فى تقرير حول ت
  . سجن أريحا بعد توقيفهما في اطار حملة اعتقاالت شنتها أجهزة األمن الفلسطينية الشهر الماضي 

 مستوطنين اسرائيليين في ٤وجاءت هذه الحملة في أعقاب عملية نفذتها كتائب القسام أسفرت عن مقتل 
    .جنوب جبل الخليل

 ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
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  تستهدف طلبة الضفة" حملة خطيرة"تحذّر من " التغيير واإلصالح"كتلة  .٦
" حماس"البرلمانية الفلسطينية، التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية " التغيير واإلصالح"حذّرت كتلة : نابلس
قاالت التي يهدد سير الحياة األكاديمية في الضفة الغربية المحتلّة، ال سيما في ظل حملة االعت" خطر"من 

  .يتعرض لها طالب الجامعات بالتزامن مع قرب موعد إجراء االنتخابات الطالبية فيها
، أن قوات )٢١/١٠(نسخة عنه اليوم الخميس " قدس برس"وأوضحت الكتلة، في بيان صحفية وصل 

بمحافظة " جاحالن"االحتالل اإلسرائيلي قد أقدمت الليلة الماضية على اعتقال ثالثة شبان من طلبة جامعة 
  .نابلس، فيما كانت قد اعتقلت خالل األيام القليلة الماضية خمسة طالب خريجين آخرين

وفي السياق ذاته، فقد استنكرت الكتلة، إقدام األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال 
، معتبرين أن "لنجاحا"مجموعة من الطلبة المشاركين في انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة 

مشاركة السلطة في التضييق على طلبة الجامعات بدالً من الحفاظ عليها كمنبع علمي ثقافي، يضاعف "
  .، وفق البيان"من حجم الجريمة

  ٢١/١٠/٢٠١٠، قدس برس
  

  البرلمانية تدعو فياض لجلسة خاصة لمناقشة أداء حكومته" فتح"كتلة  .٧
لمجلس التشريعي الفلسطيني، بالتنسيق مع كتل وقوائم برلمانية، في ا" فتح"دعت كتلة حركة : رام اهللا

رئيس الحكومة في رام اهللا سالم فياض لعقد جلسة خاصة، من أجل مناقشة أداء حكومته، الذي شهد 
 ".فتح"انتقادات من قبل قيادات في حركة 

التي تواجه شعبنا في ظل الظروف والتحديات "جاء ذلك خالل مناقشة الكتلة واقع األداء الحكومي، 
، وقدم نواب الكتلة مالحظاتهم حول أداء الحكومة، مؤكدين ضرورة "وقضيتنا على مختلف الصعد

تصويب وتمتين أداء الحكومة ومؤسسات السلطة الوطنية، لتكون قادرة على االطالع بمهامها المموطة "
 ".بها

م الرقابي، في ظل تعطل عمل إنها وضعت تصورا آللية تفعيل عمل النواب ودوره"وقالت الكتلة 
، بما في ذلك تعزيز وتكثيف نشاط مجموعات العمل )جراء االنقسام الفلسطيني(المجلس التشريعي 

  ".البرلمانية وهيئة الكتل البرلمانية من أجل تعزيز دورهم الرقابي في ظل المرحلة الراهنة
  ٢١/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
  فسنضطر للذهاب إلى كل الهيئات الدوليةإذا لم نتمكن من وقف االستيطان : عشراوي .٨

نيويورك "  وخدمة  إيثان برونرنقالً عن رام اهللا  من ٢٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،  ذكرت 
حل الدولتين يتبدد، وما لم نتمكن من وقف « قالت أن حنان عشراوي، مفاوضة السالم السابقةأن " تايمز

 الذهاب إلى مجلس األمن، ومجلس حقوق اإلنسان، وكل االستيطان عبر مفاوضات السالم، سنضطر إلى
  .»الهيئات الدولية

وقالت عشراوي في مقابلة إن منظمة التحرير الفلسطينية تجري مفاوضات رفيعة المستوى بشأن هذه 
  .الخيارات هذا األسبوع
نحن «: اهللا حنا عميرة، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، في مقابلة بمكتبه في رام من جهة أخرى قال

ال نملك أوراقا تفاوضية قوية، لكننا نرغب في إقناع العالم باتخاذ موقف والحصول على اعتراف بالدولة 
  .»الفلسطينية، فنحن نشعر أننا في حاجة إلى تجاوز الواليات المتحدة إلى العالم

 لـم يتوقـف   عشراوي أكدت أن االستيطانأن  من رام اهللا، ٢٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة،  وأضافت  
 ٢٠٠٩تضاعف البناء أكثر من أربع مـرات عـن عـامي            "، وقالت   "التجميد"أبداً أثناء فترة ما يسمى ب     

، موضحة أن التقارير التي ترصد      " وحدة في المستوطنات في الضفة     ٥٤٤ إذ بدأ العمل في بناء       ٢٠٠٨و
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ن العطاءات االستيطانية، فـي     التوسعية، ومنح عدد كبير م    " اإلسرائيلية"حركة االستيطان، تفضح النوايا     
  .في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع " إسرائيل"داللة واضحة على أن 

وجددت المطالبة بوقف االستيطان بجميع أشكاله من دون استحداث تسميات جديدة له، وحذرت مما 
" إسرائيل"طاء بأنها ستكون محاولة إلع" التجميد"لتمديد فترة " إسرائيلية"مناورة أمريكية "وصفته أية 

  .مزيداً من الوقت والمساحة الستكمال خطواتها 
  
  زيارتنا لغزة لبحث قضايا يومية تهم المواطن في القطاع: روحي فتوح .٩

سنقوم خالل زيارتنا إلـى غـزة       ' قال روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي السابق، إننا          :وفا–رام اهللا   
بادل األفكار لربما تساعد على تخفيـف التـوتر وتمهـد           ببحث قضايا يومية تهم المواطن في القطاع ونت       

  .'الطريق أمام المتفاوضين من أجل المصالحة الفلسطينية
يذكر أن الرئيس محمود عباس، كان قد أوكل فتوح وعبد اهللا اإلفرنجي بالسفر إلى قطاع غزة لالجتمـاع        

  .مع جميع الفصائل الفلسطينية
ـ     وفد يوم األحد المقبل إلى غزة وسيجري لقاءات مـع قـادة            سيصل ال : 'وفا'وأضاف فتوح في تصريح ل
  .'سنلتقي مع جميع الفصائل بما في ذلك اإلخوة من حماس'جميع الفصائل في القطاع، و

لكن سنطرح جميع القضايا بما فيها قضية المعتقلين فـي          'إن الوفد لن يبحث في ملف المصالحة،        : وتابع
حث قضايا معيشية تهم المواطنين ولتخفيف حالة اإلرهاق عليـه،          ، مشيرا إلى أنه سيتم ب     'الضفة والقطاع 

  .سنساهم في تمهيد الطريق للمتحاورين من الجبانين: وقائال
  ٢٢/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لتحديد موعد جديد مستمرة االتصاالت : بيروتبتفاق على عقد لقاء المصالحة اال طه ينفي أيمن .١٠

 نقال عن مراسلها من غزة، حكمت يوسف أن حركة ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية،  نشرت
 الحركتين اتفقتا على عقد لقاء أناليوم من " سما"ما ذكرته مصادر فلسطينية لوكالة حماس نفت 

 لوكالة تتصريحا طه في أيمنوقال القيادي في حماس . المصالحة بينهما في بيروت نهاية الشهر الحالي
 أكد فيما ، على عقد لقاء المصالحة في بيروتاآلن الخبر غير صحيح وانه لم يتم االتفاق حتى إن" ماس"
  . االتصاالت ال زالت مستمرة لتحديد موعد جديد بين الجانبينأن

 اتفاق على إلي فتح وحماس توصلتا أنوكانت مصادر فلسطينية واسعة االطالع قد ذكرت ظهر اليوم 
  .بينهما وبحث قضية الملف األمني في بيروت عقد لقاء المصالحة 

 رضوان إن حركته مصرة على تجاوز الخالفات إسماعيلقال القيادي بحركة حماس في نفس السياق 
تكون حركة " أن فيلتحديد موعد آخر الحق وتهيئة األجواء المناسبة لتحقيق هذا الملف، معربا عن أمله 

وأضاف أن حركة حماس مستعدة للتواصل لعقد هذا  ". على ذلكفتح على قدر من المسئولية، ألنها قادرة
  ". زمان ومكان مختلفين رغم التأجيل الحاصل من حركة فتحفياللقاء 

 إنأيمن طه القيادي في حركة حماس قال ، أن غزةمن  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
  . وقت الحق لم يحدد بعدإلى تأجلتزة قد  المقبل لقطاع غاألحدزيارة وفد حركة فتح والتي كانت مقرر 

 تأجيل الزيارة جاء حتى ال تتشتت جهود المصالحة التي تبذلها إن" معا"وقال طه في حديث لمراسل 
وعن تحديد موعد  ". هذا اللقاء بديل عن لقاء دمشقأنوحتى ال يفهم , الحركتين من خالل عقد لقاء قادم

  ".ة تأجلت لوقت الحقأن الزيار"آخر أضاف القيادي في حماس 
مؤكدا ,  هذا الموضوع يترك لالتصاالت إن"وفي معرض سؤال عن المكان الذي سيعقد فيه اللقاء قال 

  ".وجود تقارب في وجهات النظر في دمشق أو مكان آخر
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نقال عن مراسها من رام اهللا، محمد إبراهيم ووكاالت، أن  ٢٢/١٠/٢٠١٠البيان، دبي، وأضافت 
 اتصاالت تجري بين حركتي أن "البيان"ـلكشف  األحمدلحة في حركة فتح عزام مسؤول ملف المصا

فتح وحماس للبحث عن مكان آخر غير دمشق لعقد جلسة الحوار المقبلة، فيما أكد رئيس دائرة شؤون 
القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع عن رغبة السلطة الفلسطينية حاليا في إنهاء االنقسام 

  . ان الوحدة الفلسطينية شرط أساسي إلنقاذ فلسطينإلىطيني، مشيرة الفلس
فتح طلبت تغيير مكان الحوار بسبب التوتر الذي تشهده العالقة الفلسطينية السورية منذ التصادم " إنوقال 

  ."األسدالذي حدث في قمة سرت بين الرئيس محمود عباس والرئيس بشار 
 أي أو السودان أو اليمن أو األردن أو تركيا أو في مصر أو لبنان نحن مستعدون لعقد اللقاء في" وأضاف

 األمر اتصاال مع قادة حماس في دمشق الذين وعدوه بدراسة اجريوقال انه . "مكان آخر تختاره حماس
  . جواب بعد، معربا عن قلقه من ذلكأيلكنهم لم يقدموا 

لى تحديد مكان جديد للحوار ستتناول الملف  الجولة الجديدة من الحوار في حال موافقة حماس عإنوقال 
 مثل تشكيل لجنة االنتخابات األخرى جرى االتفاق في الجولة السابقة على الملفات أن بعد األمني

.  انتخابات عامة للمنظمة والسلطةإجراءومحكمة االنتخابات واختيار قيادة مؤقتة للمؤسسة السياسية لحين 
 في محاولة للتفاهم على تطبيق الورقة المصرية التي األمنيما في الملف  الجانبين سيدليان بدلوهإنوقال 
  . تغيير فيهاأي انه لن يكون أكد
  
   عبد ربه بإقالةعباس تطالب ل رسالة يوجهون "ثوري فتح" عضوا من ٤٠":العربي القدس" .١١

 من ربعينأ أن المجلس الثوري لحركة فتح أعضاء من احد "القدس العربي"علمت :  اشرف الهور-غزة 
 على رسالة تطالب الرئيس محمود عباس أياموقعوا قبل ) برلمان الحركة( المجلس الذي يمثل أعضاء

 عن ملف إبعاده إلى إضافة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من ياسر عبد ربه، أمينبسحب منصب 
  .المفاوضات

، في خضم أيامس عباس قبل خمسة  الرئيإلى الرسالة رفعت إن "القدس العربي"وقال هذا العضو لـ
  . القادم بمدينة رام اهللاألحدالتحضير لعقد جلسة للثوري 

 يعود هذا أن سر اللجنة التنفيذية، على أمانة عبد ربه من "عزل" الرسالة طالبت بـأن إلى وأشار
 واإلشراف  عن طاقم المفاوضات،إبعاده جانب إلىالمنصب لشخصية من قيادات فتح في اللجنة التنفيذية، 

  . الحكومياإلعالمعلى 
 منصب مخصص لحركة فتح، باألساس سر اللجنة التنفيذية هو أمين منصب إنوقال المسؤول الفتحاوي 

وذكر  . مذكرا بعدة مطالبات سابقة للحركة باسترجاع هذا المنصبأخرى مرة إليها يعود أنويجب 
ال يحق لمن ' الثوري جاء فيها انه أعضاءمن  أربعين الرسالة الموقعة من إنالعضو في المجلس الثوري 

  ." يكون عضوا في طاقم المفاوضاتأن قواعد وثيقة جنيف، أرسى
، "إسرائيليهودية " من االعتراف بـاألخيرة الرسالة حملت انتقادات شديدة لمواقف عبد ربه إنوقال 

  .وطالب الرئيس عباس بوقفها
 الرسالة جددت مطالب الحركة باستعادة أن إلى شارأ ذلك وبحسب العضو في المجلس الثوري فقد إلى

 . عبد ربهإلمرة الحكومي خاصة تلفزيون وفضائية فلسطين، الخاضعة اإلعالمسيطرتها على مؤسسات 
 صياغة الوعي إعادة إلىيسعى " اإلعالم على إشرافه عبد ربه من خالل أن الرسالة جاء فيها إنوقال 

 سر أمانة فان موضوع استعادة "القدس العربي"وبحسب ما علمت  ."نيةالفلسطيني، بعيدا عن الثقافة الوط
 األحداللجنة التنفيذية، والتغيير الوزاري سيكونان حاضرين على طاولة بحث المجلس الثوري في جلسته 

  .المقبل
  ٢٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   اليمن وجنوب إفريقيا لدفع المصالحة بمبادرتي ترحب حماس .١٢

نسخة " قدس برس" الدكتور إسماعيل رضوان في تصريح مكتوب تسلمت حماسل القيادي في قا: غزة
تعكسان اهتمام هذه األطراف في ملف المصالحة الفلسطينية إن مبادرتي اليمن وجنوب أفريقيا : "منه

  ".بالشأن الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية
تعادة الوحدة الوطنية على أساس الثوابت متمسكة بخيار المصالحة، واس"وذكر رضوان أن حركته 

رغم تأجيل حركة فتح للقاء المصالحة، "وأضاف أنه ". الفلسطينية، والشراكة السياسية واألمنية الكاملة
الذي كان مقرراً أمس األربعاء في دمشق، إال أننا حريصون على تجاوز هذا اإلشكالية واالتفاق على 

  ". ملف االنقسامموعد جديد لتحقيق المصالحة وإنهاء
  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   ضرورة االستفادة من مبادرة جنوب إفريقيا لتحقيق المصالحةتؤكدفتح  .١٣

 نبيل شعث ضرورة االستفادة من مبادرة جنوب إفريقيا" فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : غزة
في هذا " ة الدور المصريحيوية ومركزي"، مشدداً في الوقت ذاته على  الفلسطينيةلتحقيق المصالحة

  .الملف
  ٢٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   عن مساع لتوجيه دعوة من القيادة السورية لوفد فتح"معا"لـ تكشف مصادر .١٤

 اآلونة في طرأت التعقيدات التي أن علمت وكالة معا من مصادر مطلعة : معا-  بيت لحم–غزة 
 اآلناس في العاصمة السورية دمشق يجرى تذليلها األخيرة وحالت دون عقد اللقاء بين حركتي فتح وحم

 يتم توجيه دعوة رسمية من القيادة السورية لقيادة فتح للذهاب لدمشق أنعلى إبقاء المكان نفسه وعلى 
  .الستكمال الملف األمني

 هناك جهود تجري للمصالحة بين الرئيسين محمود أنوقالت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها 
ر االسد يجري بعدها توجيه دعوة من قبل القيادة السورية لقيادة فتح الستكمال الملف األمني عباس وبشا

  .في ملف المصالحة الفلسطينية
  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، 

  
  الوسيط األلماني لم يلتق أي من قادة الحركة األسرى": قدس برس" لـحماس في مسؤول .١٥

ير صحفية تحدثت عن لقاء بين الوسيط األلماني فورهارد نفى مسؤول في حركة حماس، تقار: غزة
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر  .كونوراد وقادة من الحركة أسرى، لبحث صفقة تبادل األسرى

إنه لم يحدث أن التقى الوسيط األلماني بأي من قادة الحركة األسرى في ": "قدس برس"اسمه، لوكالة 
كانت قد " قديمة"لكن المسؤول في حماس أوضح أن لقاءات  ".ة األخيرةالمعتقالت اإلسرائيلية في الفتر

الستطالع مواقفهم وفي محاولة للضغط عليهم "عقدت بين مسؤولين إسرائيليين وقادة من الحركة األسيرة 
  ".من أجل دفع إنجاز صفقة تبادل األسرى بالشروط اإلسرائيلية

  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   حول التمسك بالمفاوضاتكلينتون تبتصريحاتندد " الشعبية" .١٦

نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتصريحات هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية والتي 
وعدت  . أكدت فيها أنه ال يوجد بديل عن المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل
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ابتزازاً للشعب " نسخة عنه تصريحات كلينتون "فلسطين أون الين"الجبهة في بيان صحفي وصل 
  ". الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية ودعوة لالستسالم إلمالءات االحتالل الصهيوني

كلينتون تبني بشكل معلن سياسات االحتالل العدوانية والعنصرية من "وأضافت الجبهة الشعبية في بيانها 
 في خدمة المخططات الصهيوني التي تهدف أصالً إلدامة أجل توظيف غالبية النظام الرسمي العربي
  ". السيطرة على المنطقة وشعوبها وثرواتها

  ٢٢/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
   األمنية بالضفة باعتقال ثمانية من قياداتها وأنصارهااألجهزة تتهمحماس  .١٧

األجهزة األمنية الفلسطينية  أمس  في بيان،اتهمت حركة حماس:  وكاالت–  محمد إبراهيم-رام اهللا 
  .باعتقال ثمانية من قياداتها وأنصارها في الضفة الغربية، وممارسة التعذيب بحق المعتقلين
  ٢٢/١٠/٢٠١٠البيان، دبي، 

  
ويحذر مـن التـورط بالمـسيرة        اللقاءات مع مسؤولين غربيين    لرفض   حماسيدعو  " التحريرحزب  " .١٨

  السلمية
رير حركة حماس لرفض عقد اللقاءات مع مسؤولين غربيين، وقال دعا حزب التح:  اشرف الهور-غزة 
الحكماء  ، وذلك في تعقيبه على لقاء وفد من مجموعة"يتألم على توريط حماس في العملية السلمية"انه 

نسخة منه حركة " القدس العربي"وطالب الحزب في تصريح له تلقت  .الدوليين قيادات حركة حماس
 أن موقف الرفض للعملية السلمية، معتبرا وإعالنياسية مع ساسة الغرب حماس برفض اللقاءات الس

  ."اإلسالمالزحف نحو السالم هو ابتعاد عن مشروع "
  ٢٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  جديدة بدأ بناؤها في مستوطنات الضفة سكنية  وحدة٦٠٠ اكثر من:  "سالم اآلن"حركة  .١٩

 اسرائيلية عدة صدرت امس، على ان موجة استيطانية عاتية اتفقت تقارير:  احمد رمضان-رام اهللا 
بدأت منذ انتهاء فترة التعليق الجزئي والمؤقت للبناء في المستوطنات أواخر الشهر الفائت ورفض 
حكومة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد هذا التجميد مما ادى الى وقف المفاوضات 

  .المنصرم) سبتمبر(واشنطن مطلع ايلول المباشرة التي انطلقت في 
 وحدة سكنية جديدة بدأ ٦٠٠اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان أن أكثر من " السالم اآلن"وأعلنت منظمة 

 ايلول ٢٦بناؤها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ انتهاء مهلة تجميد التوسع االستيطاني في 
  ).سبتمبر(

 ٦٠٠بحسب تقديراتنا هناك ما بين "ؤولة في المنظمة لوكالة فرانس برس وقالت حاغيت عوفران المس
 وحدة سكنية تم الشروع ببنائها في أقل من شهر، مما يزيد بأربعة اضعاف عن وتيرة البناء ٧٠٠إلى 

 الفا حصلت ١٣هناك طلبات شراء فورية اللفي مسكن من أصل "اضافت ". التي كانت سائدة قبل التجميد
  ".تراخيص الالزمةعلى جميع ال

اال أن حاغيت أوضحت أن وتيرة البناء في األحياء االستيطانية في القدس المحتلة التي لم يسر عليها 
 ١٦٠٠بعد الحادث الديبلوماسي الذي نجم عن إعالن مشروع بناء " بعض التباطؤ"قرار التجميد، شهدت 

  .الماضي) مارس(مسكن خالل زيارة لنائب الرئيس األميركي جو بايدن في آذار 
 مسكنا كل ١١٣٠أن وتيرة البناء في األوقات العادية تبلغ ) اغسطس(ذكرت في آب " السالم اآلن"وكانت 

  .ثمانية أشهر في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة
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االسرائيلية الصادرة امس انه منذ نهاية فترة التجميد الجزئي " يديعوت احرونوت"وذكرت صحيفة 
 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة ٥٤٤الفائت، بدأ العمل على بناء ) سبتمبر( أيلول ٢٦لالستيطان في 

. ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ أضعاف وتيرة البناء االستيطاني في السنتين ٤على أراضي الضفة الغربية، ما يعادل 
عمل في وذكرت الصحيفة أنه منذ انتهاء فترة التجميد الجزئية لالستيطان فإن الجرافات ال تتوقف عن ال

  .المستوطنات
 وحدة سكنية سنويا، حيث وصل في ٢٠٠٠وكشف التقرير أن معدل البناء في المستوطنات يصل إلى 

 وحدة سكنية، مما يعني أن معدل ٢١٠٠ إلى ٢٠٠٨ وحدة سكنية، وفي العام ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٩العام 
 أضعاف ٤ الحالية تصل إلى  وحدة سكنية، في حين ان الوتيرة١١٥وتيرة البناء لثالثة أسابيع يصل إلى 

  .هذا العدد
  ٢٢/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
   غير قادرة على البقاء بدون المساعدات األمريكية"إسرائيل": يزبير .٢٠

قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس إن إسرائيل غير قادرة على البقاء بدون المساعدات األمريكية، 
وقف "لمتحدة على التركيز على التهديد اإليراني عن طريق وأنه بإمكان إسرائيل مساعدة الواليات ا

  ". الصراع مع الفلسطينيين
وقال بيرس، مساء أمس الخميس، إن إسرائيل ليست قادرة على إعطاء الواليات المتحدة ما تعطيه 

وقف الصراع مع "األخيرة إلسرائيل، ولكنها قادرة بطريقتها على مساعدة الواليات المتحدة في 
  ".  إيران–ينيين والتركيز على التهديد المركزي الفلسط

نظم في القدس، قال بيرس إن إسرائيل تدرك " المعهد لسياسة الشعب اليهودي"وفي اجتماع لما يسمى بـ
  . االحتياجات األمنية للواليات المتحدة مثلما تدرك األخيرة احتياجات إسرائيل

مساعدات األمريكية، مشيرا إلى أنه ال يعتقد أن هناك وأضاف أن إسرائيل غير قادرة على البقاء بدون ال
  . وبحسبه فإن غالبية الشعب األمريكي تدعم إسرائيل. مشاكل مع الواليات المتحدة

جهود الواليات المتحدة في تسييد الديمقراطية في الدول "عنه أنه وجه انتقادات لما أسماه " هآرتس"ونقلت 
من الصعب أن يطلب من الملك أن ..  أين يتجه العالم اإلسالمي؟السؤال هو إلى"، وقال إن "العربية

يجب أن يختار المسلمون .. يتوجه نحو االنتخابات، فهذا يشبه دعوة الديك الرومي إلى حفلة عيد الفصح
  .، على حد تعبيره"طريقهم بأنفسهم

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ودية  لالصرار االن على االعتراف بدولة يهحاجةال : باراك .٢١

الصادرة اليوم أن وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود براك، انتقد أمس " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
اصرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تحويل مسألة االعتراف الفلسطيني باسرائيل كدولة يهودية 

  ". مسألة تقوم او تقعد عليها المفاوضات"
بة باالعتراف مهم ولكن ال ينبغي اعطاء مثل هذه االمور ان تكون عائقا المطال: "ونقلت عن براك قوله

وجاءت أقوال براك ". امام تحقيق المصالح الهامة حقا، وغير ملزمين بان نعرض هذا في بداية المسيرة
معهد تخطيط سياسة الشعب " ن اصحاب القرار والمثقفين اليهود في مؤتمر عقد بمبادرة ١٢٠أمام 

هذا هو جوهر الدولة "ضاف باراك بانه عمليا يوجد اعتراف دولي باسرائيل كدولة يهودية، وا". اليهودي
هذا ما تعترف به ايضا الواليات المتحدة التي هي حتى أكثر اهمية بقليل من . وال يمكن الحد أن يلغيه

  ". السلطة الفلسطينية
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صعب جدا تقسيم : "يارين سيئينواشار براك الى انه حسب رؤيته على اسرائيل أن تتخذ قرارا بين خ
البالد ولكن ينبغي أن تكون قيادة قادرة على اتخاذ القرارات، إذ أننا نأتي من موقع قوة وفي الشرق 

  ". ال توجد فرصة ثانية في الشرق االوسط وعليه فان للقوة معنى كبيرا. االوسط ال توجد االعيب
وة بل في وضع ديغول الذي كان يتعين عليه أن نحن لسنا في وضع كان لتشرتشل فيه فقط الق: "واضاف

ما هو ضروري هنا االن هو ديغول . يحسم مسألة اذا كان الفرنسيون سينفصلون عن الجزائر أم ال
بالنسبة للساحة السياسية قال باراك انه من أجل الدفع الى االمام بالتسوية يجب توسيع ". وليس تشرتشل

  ". دممع التق"قاعدة الحكومة مع جهات هي 
يمكننا ان نتوجه نحو التصدي للمشاكل العسيرة القائمة "وقال إن من موقع القوة الذي توجد فيه اسرائيل، 

وعليه فان االمكانيات . بما في ذلك اقلية هامة اسالمية بسببها من شأننا ان نفقد الطابع اليهودي للدولة
إذ ال خيار في عصرنا .  دولة غير يهوديةالقائمة على جدول االعمال إما دولة يهودية بحدود مقلصة او

  ".لدولة يهودية وليست ديمقراطية
واضاف باراك بان الظروف التي تقف امامها االطراف اليوم ال تشبه تلك التي وقفت امامها في 

توجد اغلبية كبيرة بين الجمهور االسرائيلي تؤيد حل الدولتين ولكن . "المحادثات السابقة، مثل كامب ديفيد
يجب السير بشجاعة مع . ١٩٩٩ الفلسطينيين أيضا يوجد تغيير كبير بالقياس الى ما كان في لدى

االقتراحات التفاق رغم الصعوبة السياسية الحقيقية القائمة وذلك النه اذا تبين في النهاية بان الشريك 
  ". فسيكون بوسعنا التصدي للوضع–العربي غير موجود مثلما تبين في الماضي 

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  تبدو حمساوياً: رئيس الكنيست لكارتر .٢٢

بقيادة الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر برئيس الكنيست اإلسرائيلي، " الحكماء"التقى وفد : القدس
رؤوفين ريفلين، الذي نقلت عنه وسائل إعالم إسرائيلية قوله للرئيس األميركي السابق إن اإلسرائيليين 

 حماس بسبب دعوته إلى إشراكها في العملية السياسية -حركة المقاومة اإلسالمية يرون فيه مؤيدا ل
  .واالجتماع بخالد مشعل وإسماعيل هنية

وقال ريفلين لكارتر وللرئيسة السابقة أليرلندا، ميري روبينسون، إن االنطباع الحاصل من الوفد بأنه ال 
اقفهما كمواقف الرئيس اإليراني محمود أحمدي يتصرف بحيادية، إذ التقى بمشعل وهنية، مدعياً أن مو

وأضاف أن هذين اللقاءين يمكن تفسيرهما . نجاد وضد التوصل ألية تسوية مع إسرائيل ويسعيان إلبادتها
  .على أنهما دعماً لإلرهاب، على حد تعبيره

لهدف ا"وبدا أن أعضاء الوفد لم يتحملوا صلف رئيس الكنيست، فرد كارتر على أقوال ريفلين إن 
هو تحقيق السالم في المنطقة، لذا نلتقي مع كافة أطراف الصراع، نحن نستمع وال ) للوفد(األساسي 

بدوره أصر ريفلين أن اإلسرائيليين يرون بلقاء الوفد مشعل وهنية على أنه دعم لمواقف حماس، ". نؤيد
  .اث التغييرلكنه تدارك وقال إن إسرائيليين كثر يرون بكارتر كزعيم كبير بإمكانه إحد

وجاء الرد األكثر حزماً من روبينسون، التي هاجمت سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي تنتظر 
مصادقة الكنيست وآخرها ما يعرف بقانون الوالء للدولة اليهودية وقالت إنها تمس بمكانة فلسطينيي 

  .الداخل
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
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  "سرائيلإ"للعمل ضد " نشطاء حقوق انسان"صفة عمالء ينتحلون : داني ايلون .٢٣
من وصفهم باعداء اسرائيل بارسال عمالء " داني ايلون" اتهم نائب وزير الخارجية االسرائيلية :القدس

منتحلين نشطاء حقوق انسان الى االراضي الفلسطينية في مهمة نزع الشرعية عن اسرائيل وتشويه 
  .صورتها امام العالم
تصريحات له بانشاء اجسام مضادة ومنظمات يهودية وغير يهودية وظيفتها الرد على وطالب ايلون في 

تلك المنظمات مشددا على ضرورة ان تعمل تلك المنظمات على تحسين صورة اسرائيل والتصدي لتلك 
  .المنظمات

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
  نتنياهول  وقائد سابق في المخابرات يحذران من اغتياإسرائيليوزير  .٢٤

حذر الوزير ميخائيل ايتان، والقائد السابق لقسم العمليات في المخابرات :  نظير مجلي- تل أبيب
اإلسرائيلية، حجاي طال، من تكرار عملية اغتيال رئيس الحكومة في إسرائيل، وقاال بشكل واضح إنه ال 

 لالغتيال في حال التقدم في يوجد لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، أي ضمان ألن ال يتعرض
  .مسيرة السالم وإقامة دولة فلسطينية

 عاما على اغتيال رئيس الوزراء األسبق، إسحق رابين، ١٥وجاءت هذه التصريحات بمناسبة مرور 
على يد متطرف يهودي أراد معاقبته على توقيعه اتفاقيات أوسلو، ونيته التوصل إلى سالم يفضي إلى 

 وقال طال، الذي شغل منصب رئيس قسم حماية الشخصيات في زمن رابين، إنه .قيام دولة فلسطينية
على الرغم من اختالف الظروف اليوم عن ظروف تلك المرحلة، وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة في 

 مرات، فإن خطر اغتيال ١٠عمل المخابرات اإلسرائيلية وبينها مضاعفة عدد حراس رئيس الحكومة 
  .سرائيل ما زال قائمارئيس حكومة في إ

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  االقتصاد االسرائيلي يحقق مكاسب من زيادة حادة في السياحة:  السياحة االسرائيليوزير .٢٥

 قال ستاس ميسيجينيكوف وزير السياحة االسرائيلي يوم الخميس ان من المتوقع أن :)رويترز (- القدس
 دوالر من زيادة حادة في اعداد السياح الى مستويات قياسية في يجني اقتصاد اسرائيل حوالي مليار

٢٠١٠.  
 مليون سائح بحلول نهاية العام ٣,٣٥وتتوقع وزارة السياحة أن يصل عدد السياح الزائرين السرائيل الي 

  .٢٠٠٩ مليون في ٢,٧ارتفاعا من 
)  مليون دوالر١٢٥( مليون شيقل ٤٥٠ ألف سائح يضيفون ١٠٠وأشار ميسيجينيكوف الى أن كل 
  .لالقتصاد ونحو أربعة االف وظيفة

النصف مليون سائح "وأضاف في كلمة في مؤتمر السياحة التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
  .يمكن ان يكونوا سببا في خلق مشاريع جديدة متوسطة وصغيرة في أنحاء اسرائيل... االضافي هذا العام

في العام الماضي انخفضت السياحة ...  على االطالق للسياحة االسرائيليةهذا هو أكثر االعوام نجاحا"
استطعنا تغيير هذا الموقف واالن سيكون عاما ) لكن( بالمئة بسبب حرب غزة واالنهيار االقتصادي ٣٠

  ."قياسيا
يصل  ألف غرفة فندقية اضافية لتلبية طلب من المتوقع ان ١٩وتتوقع وزارة السياحة أن تحتاج اسرائيل 

  . ألف غرفة فندقية٤٤ويوجد في اسرائيل حاليا . ٢٠١٥الي حوالي خمسة ماليين سائح في 
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
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   باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشريةيفتحاخام يهودي ي .٢٦
رسة الصهيوني إسحاق شبيرا حاخام المد" أفتى"في محاولة لشرعنة الجرائم، :  منتصر حمدان-رام اهللا 
، لجنود االحتالل بمواصلة استخدام المدنيين الفلسطينيين "يتسهار"في مستوطنة " يوسف حي"الدينية 

  .كدروع بشرية سواء كانوا صغاراً أم كباراً 
الصهيونية، أمس، عن شبيرا قوله للجنود من خالل منشورات وزعها على " معاريف"ونقلت صحيفة 

 أجل أن تكون الحرب شديدة مسموح لكم وهو ملزم لكم حسب ما تفعلونه من"طلبة المدارس الدينية 
  " .تعاليم التوراة

حسب التقاليد اليهودية الحقيقية فإن حياتكم هي أهم من حياة العدو سواء كان جندياً أم مدنياً "أضاف 
يحميه، وعلى ذلك فإنه ممنوع عليكم أن تخاطروا بحياتكم من أجل العدو حتى لو كان يعمل من أجل 

  " .ية مواطنيهحما
تروج ألفكار منظمات حقوق اإلنسان التي " إسرائيل"في " آراء يسارية"وأضاف أنه يشعر باألسف لوجود 

هذه الدعوات تعرض حياة الجنود "تدعو للحفاظ على حياة السكان المدنيين أثناء الحروب، واعتبر أن 
ا مدنيين، في مرتبة أهم من حياة الجنود ، حتى لو كانو"األعداء"للخطر، ألنها تضع حياة " اإلسرائيليين"

وتطرق شبيرا إلى إدانة اثنين من الجنود من لواء جفعاتي بتهمة استخدام مدنيين فلسطينيين " . اليهود
  " .تخالف التعاليم اليهودية"كدروع بشرية خالل محرقة غزة، معتبراً أن إدانة الجنود 

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  تكثيف اإلتصاالت بين نتنياهو وليفني في األيام األخيرة : الثانيةلية القناة اإلسرائي .٢٧

كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية مساء الخميس أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجرى 
 بها، ، تسيبي ليفني، وانه اجرى الحقاً اتصاالً هاتفياً"كاديما"األسبوع الماضي لقاء مغلقاً مع زعيمة حزب 

  .كما من المقرر أن يلتقي بها خالل األيام القليلة المقبلة
وأشارت القناة إلى أن هناك احتماالت جدية بأن يكون هدف اإلتصاالت بين الطرفين هو تشكيل حكومة 

" لمحادثة اطالعها على األوضاع"وأوضحت أن نتنياهو التقى يوم الجمعة الماضي بليفني . وحدة وطنية
  .حقاً في محادثة هاتفية أن هناك المزيد من األمور التي يريد التحدث فيها في األيام القريبةوانه ابلغها ال

ولفتت الى ان نتنياهو يدرس هذه األيام عدة خيارات في ظل تقارير تحدثت عن إمكانية تمديد فترة تجميد 
  .اإلستيطان في الضفة

الى " كاديما"س، الذي يدفع بإتجاه ضم كما التقت ليفني الخميس بالرئيس اإلسرائيلي، شمعون بير
  .الحكومة

  ٢١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  في حال فشل المفاوضات   تدعو لتحرك أحادي الجانباسرائيليةمصادر حكومية  .٢٨

مساء الخميس عن مصادر في الحكومة اإلسرائيلية قولها إن " يديعوت أحرونوت"نقل موقع صحيفة 
هم خطوات من طرف واحد في حال فشل المفاوضات، يقابله حديث حديث الفلسطينيين عن امكانية اتخاذ

اسرائيلي في دوائر رسمية مصغرة ومغلقة عن الحاجة اإلسرائيلية لبلورة خطة احادية الجانب، أي 
  .إلعادة ترتيب إنتشار قوات اإلحتالل في الضفة الغربية

، لكنها شددت على ان "حل الكامللل"ولفتت المصادر إلى أن الخطط التي يجب بلورتها ليست بالضرورة 
ال يمكن اإلستمرار ببذل جهود : "وقالت. هذه الخطط يجب أن تكون بمثابة مؤشر إلتجاه اسرائيلي جديد

  ".كبيرة جداً في الواقع الموجود
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التي تحدث عنها أولمرت، " اإلنطواء"واشار مراسل الموقع إلى أن الحديث قد يكون عن استعادة خطة 
  .في الكتل اإلستيطانية" اإلنطواء"ائيلي أحادي الجانب من أجزاء من الضفة الغربية وأي انسحاب إسر

" اإلنطواء"وقال المراسل إن هناك في الدوائر الرسمية اإلسرائيلية من استعاد الحديث مجدداً عن خطة 
ة لبلورة لذا ترى المصادر ذاتها أن هناك حاج. في ظل ما وصفه عدم الرغبة الفلسطينية في المفاوضات

خطة لترتيب التواجد اإلسرائيلي في الضفة الغربية تشمل اخالء مستوطنات مع اإلبقاء على تواجد قوات 
اإلحتالل منتشرة في تلك المناطق، لضمان عدم سيطرة حركة حماس في تلك المناطق، على حد 

  .تعبيرها
  ٢١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  زة إسرائيلية على أطراف غاستطالعسقوط طائرة  .٢٩

افاد مصدر عسكري اسرائيلي ان طائرة من دون طيار تحطمت امس في شمال قطاع غزة : غزة
  .وعملت الحقا وحدة عسكرية على استعادتها
الطائرة من دون طيار تحطمت في شمال قطاع غزة ، ويبدو "وقالت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي ان 

وتبث ". دة الى المكان وقامت باستعادة الطائرةارسلت وح"واضافت ". ان السبب االولي هو عطل تقني
هذه الطائرات من دون طيار صورا عن المنطقة التي تحلق فوقها وتتيح خصوصا للجيش االسرائيلي 

  .رصد احتمال اطالق صواريخ فلسطينية على اسرائيل
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   ينفي رؤية راشل كوري قبل دهسها ةالذي كان يقود الجراف الجندي االسرائيلي": االندبندنت" .٣٠

ذكرت صحيفة االندبندنت أن الجندي اإلسرائيلي الذي كان يقود الجرافة التي دهست الناشطة األمريكية 
  .٢٠٠٣راشل كوري نفى رؤية راشل قبل أن تدهسها جرافته في جنوب قطاع غزة في 
ا لوجه أمام سائق الجرافة وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة راشل كوري انتظرت طويال لتقف وجه

العسكرية التي دهست ابنتهم، إال أنهم لم يتمكنوا من رؤيته حيث أنه أدلى بشهادته عبر سماعة الهاتف 
  .من خلف ستار لشرح روايته حول ما حدث يومها

 على أنه شاهد راشل ألول مرة عندما عاد بجرافته للخلف عندما هم ٣٨وأصر الجندي البالغ من العمر 
  .ء راشل في تقديم النجدة لهازمال

لم اشاهدها قبل الحادث، شاهدت الناس وهم يرفعونها من على "وقال الجندي وهو من أصول روسية 
  ".األرض

  .وتطالب عائلة راشل برؤية السائق الذي تسبب في مقتل ابنتهم وهو الطلب الذي ووجه بالرفض
و على قائده في الجيش معتبرة أن مقتل ولم تفرض السلطات اإلسرائيلية أي عقوبة على الجندي أ

  .الناشطة األمريكية كان حادثة غير متعمدة
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "الخدمة المدنية" يرفضون ٤٨ فلسطينييغالبية شبان  .٣١

حوالي ونشرت معطياته أمس، أن " يافا" اظهر استطالع للرأي، أعده مركز : برهوم جرايسي -الناصرة 
التي تحاول إسرائيل فرضها " الخدمة المدنية" يرفضون ما يسمى ٤٨من شبان وشابات فلسطينيي  % ٨٠

عليهم، وهذه معطيات تدعمها حقائق على االرض اكثر حزما، وهذا ما يناقض استطالعات إسرائيلية 
  .تدعي العكس
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شؤون وحقوق المرأة الفلسطينية، التي تعنى ب" جمعية نساء ضد العنف"وقد بادرت إلى استطالع الرأي، 
على ضوء معطيات تقول إن غالبية المنخرطين في هذه الخدمة هن من الشابات، واشرف على 

  .االستطالع المختص عاص أطرش
التي تريدها الحكومة اإلسرائيلية كبديل للخدمة العسكرية المفروضة " الخدمة" هذه ٤٨ويعارض فلسطينيو 

، علما ان الخدمة العسكرية المفروضة "كشرط للحصول على الحقوق"د، وهذا على الشبان والشابات اليهو
قسرا على الشبان العرب الدروز ال تمنح مجتمعاتهم حقوقا وميزانيات مساوية لليهود، وهذا عدا عن أن 

 األجيال الناشئة ودفعها للغرق بالهوية اإلسرائيلية" تدجين"الهدف المركزي من فرض الخدمة المدنية، هو 
  .والتنكر لهويتها الفلسطينية

من  % ٤٠، مقابل تمنهم من الشابا % ٦٠ مستطلع، حوالي ٥٠٢شمل االستطالع شريحة مكونة من 
من المستطلعين سمعوا  % ٧٥ عاما، وبين االستطالع أن ٢٠ عاما إلى ١٧الشبان وأعمارهم ما بين 

ستطالع رفضهم لتأدية الخدمة من الذين شملهم اال % ٨٠الخدمة المدنية، واعلن "عما يسمى بـ 
العسكرية، وهذه نتيجة تنقض بشكل كامل استطالعات صادرة عن مؤسسات شبه رسمية إسرائيلية تزعم 

من المستطلعين أن  % ١٣من الشبان والشابات العرب ال يعارضون الخدمة المدنية، واعتبر  % ٧٦أن 
  .الخدمة تعود بالنفع على الجمهور العربي

لة أصدرت وزارة الحرب اإلسرائيلية المسؤولة عن هذه الخدمة إحصائيات تدعي انه في وقبل أيام قلي
 شاب وشابة يؤدون الخدمة المدنية، إال أنه هؤالء من اصل شريحة شبابية ١٣٠٠هذه المرحلة هناك 

 الف نسمة، بمعنى أن ٨٥ عاما، وعددهم االجمالي حوالي ٢١ عاما وحتى ١٨اعمارها تتراوح ما بين 
، مما يحسم كليا النتيجة على أرض الواقع،  %١،٥ة الذين يؤدون الخدمة من هذه الشريحة تبلغ نسب

  .من الذين يؤدون الخدمة هن من الشابات % ٩٢وتبين ان 
وتدفع المؤسسة اإلسرائيلية من خالل وزارة الحرب، محفزات مالية لتشجيع الشبان على هذه الخدمة، إال 

  . تدفع بالغالبية الساحقة للسقوط في شرك هذه المشروع اإلسرائيلي الخطيرأن هذه المحفزات المالية ال
إنهم يعرفون أنفسهم على أنهم عرب  % ٤٣وتطرق االستطالع أيضا إلى شكل تعريفهم ألنفسهم، وقال 

أنهم عرب  % ١٠قالوا إنهم عرب فلسطينيين، و % ٢٦،٥فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، و
  .إسرائيليين % ٢،٢كعرب إسرائيليين، و % ١٣ين وفلسطينيين إسرائيلي

وقالت المديرة العامة لجمعية نساء ضد العنف في المؤتمر الصحفي الذي عرضت فيه المعطيات، إن من 
المؤسف أن وضعية الشابات العربيات، خاصة في سوق العمل، الذي تحاصره السلطة الحاكمة يدفع 

ذه الخدمة، ودعت إلى رفع مستوى الوعي بين جيل الشباب، فعلى بالشابات أكثر من الشبان للتوجه إلى ه
  .الرغم من النتائج المشجعة، إال أنه يجب ان نطمح إلى أن تحكون نسبة الرفض أعلى

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
  
   تلقوا تأييداً من تركيا واستعدادها للمساعدة"أسطول الحرية" منظمي أن تعلن "إسرائيل" .٣٢

لسلطات اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وأقطاب حكومته أعلنت ا: الناصرة
، الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، »أسطول الحرية«أعربوا عن تأييدهم منظمي 

  .واقترحوا تقديم المساعدة لهم في حال واجهوا صعوبات
سلطات اإلسرائيلية التي صادرت كومبيوترات في عنوانها الرئيسي أمس أن ال» هآرتس«وأفادت صحيفة 

عقدها المنظمون قبل أسبوعين من انطالق » بروتوكول جلسة«تابعة لمنظمي القافلة وجدت في إحداها 
لكننا «القافلة جاء فيها على لسان احد المتحدثين ان الحكومة التركية لم تعلن في بداية األمر دعمها القافلة 

دعماً مباشراً من رئيس الحكومة ووزراء آخرين قالوا لنا مباشرة إنه في حال في األيام األخيرة نتلقى 
وجاء أيضاً أن الحكومة السويدية تمتنع . »واجهنا صعوبات فإن الحكومة ستزيد دعمها لنا قدر اإلمكان
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وبالنسبة . لكننا تلقينا الدعم من أحزاب مختلفة ومن الكنيسة السويدية«عن إعالن دعمها األسطول 
  .»برص فقد أبلغتنا انها ستتصرف وفقاً للقانون األوروبيلق

لمختلف » استعداداً دقيقاً«وتابعت الصحيفة ان بروتوكوالت أخرى كشفت أن المنظمين استعدوا 
السيناريوات بما فيها مواجهة الجنود اإلسرائيليين، وأنه طرحت فكرة إقامة عوائق حادة تصعب على 

  .ل إلى متن السفنالقوات الخاصة البحرية النزو
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   مليار دوالر ١٨ الفعلي للنفقات األمنية اإلسرائيلية أكبر بكثير من الحجم": ذي ماركر" .٣٣

االقتصادية النقاب عن أن القيمة الفعلية لميزانية الدفاع اإلسرائيلية هي أكبر » ذي ماركر«كشفت صحيفة 
 ١٨( مليار شيكل ٦٥زانية ال تقّل في كل عام من العامين المقبلين عن بكثير مما يعلَن عنه وأن هذه المي

وبرهنت الصحيفة وفق الخبراء على أن قلة فقط من اإلسرائيليين يعرفون فعالً حجم ). مليار دوالر
  . النفقات األمنية اإلسرائيلية

 اإلسرائيلية وال تدخل فيها وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام حول التكلفة تتعلق بالنفقات من الميزانية
  . المساعدات السنوية والهبات التي تقدمها الحكومة األميركية

ومن المهم معرفة أن إسرائيل دأبت في األعوام األخيرة ومن أجل خلق نوع من االستقرار المالي على 
ة أيام للعامين وبموجب مشروع الميزانية اإلسرائيلية الذي نشر قبل ثالث. إقرار ميزانية مرة كل عامين

وهي الميزانية الخاصة بالجيش ووزارة الدفاع فقط وال تندرج فيها ( فإن ميزانية الدفاع ٢٠١٢-٢٠١١
في )  مليار دوالر١٣,٧( مليار شيكل ٤٩،٤تبلغ ) تكلفة األمن الداخلي أو أجهزة المخابرات كالموساد

غير أن من يتعمق في مشروع . ٢٠١٢العام )  مليار دوالر١٤( مليار شيكل ٥٠،٦ و ٢٠١١العام 
 مليار شيكل للعام ٥٥،٨ و٢٠١١ مليار شيكل للعام ٥٤،٢الميزانية، يجد أن الرقم فعلياً مختلف وهو 

٢٠١٢ .  
وينبع الفارق على األقل في هذين الرقمين من االمتياز الممنوح لوزارة الدفاع اإلسرائيلية والمتمثل ببيع 

ويتم ضم قسم من عائد هذه المبيعات إلى ميزانية .  العالمعتاد عسكري وأسلحة إلى دول أخرى في
ومن المتوقع أن تكون عائدات وزارة الدفاع في العام المقبل . الدفاع وال تدخل في مصادر جباية الدولة

  .  مليارات شيكل٥،٣ ٢٠١٢ مليارات شيكل وفي العام ٥من هذه المبيعات 
التي ترى أن التكلفة المالية لألمن اإلسرائيلي » ي ماركرذ«ولكن هذه األرقام ال تعبر عن الواقع وفق 

أعلى من ذلك بكثير وال تدخل فيها ميزانيات أجهزة أمنية أخرى كالموساد والشاباك ووكالة الطاقة 
كما ال تدخل فيها البتة ميزانية الشرطة المخصصة تحديداً للجانب األمني وال حتى ميزانية قيادة . النووية

ية وال صندوق استيعاب الجنود المسرحين وال حتى المساعدات التي تقدمها الحكومة الجبهة الداخل
  . للصناعات العسكرية وسواها

الميزانية بالشيكل وهي : إلى أن ميزانية الجيش اإلسرائيلي تتكون من ثالثة أجزاء» ذي ماركر«وأشارت 
وفي . ألميركية ونفقات مرتبطة بمداخيلالتي يوفرها االقتصاد اإلسرائيلي للجيش، وأموال المساعدات ا

في )  مليار دوالر١٠حوالى ( مليار شيكل ٣٧،٨ كانت ميزانية الجيش من مصادر االقتصاد ٢٠١٠العام 
  ).  مليار دوالر١٤،٧( مليار شيكل ٥٣،٢حين كانت الميزانية من الجهات الثالث 

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
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  ليدية تستعد لحرب غير تق"إسرائيل" .٣٤
 تواصل اسرائيل استعداداتها للمواجهة القادمة في الشمال ضد حزب اهللا أو سورية أو في الجنوب :القدس

أو شن عدوانٍ على الجبهتين سوية، الى جانب احتماالت شن ) حماس(ضد حركة المقاومة اإلسالمية 
  .حرب ضد ايران

ستويين السياسي واألمني والتوعد بسحق لبنان فباإلضافة إلى لغة التهديد بتصريحات قادة إسرائيل من الم
في حال اندالع الحرب وتدمير بنيته التحتية، وفي الجنوب التهديدات بسحق حركة حماس من جانب 
القائد العام لهيئة األركان القادم، الجنرال يوأف غالنط، باإلضافة إلى ذلك، يالحظ أن الحكومة 

ض تشير إلى أنها تعكف على تحضير الجبهة الداخلية لمواجهة اإلسرائيلية تقوم بعدة خطوات على األر
  .حرب غير تقليدية

ومن بين الخطوات التي تم اإلعالن عنها في وسائل اإلعالم العبرية، يمكن اإلشارة إلى قيام قيادة الجبهة 
ذه العملية، فقد الداخلية بتوزيع الكمامات الواقية على جميع المواطنين، وعلى الرغم من التكلفة العالية له

في نفس السياق، كشف النقاب في إسرائيل عن إرساء أسس بناء أكبر مستشفى تحت . استكملت الحملة
األرض في العالم سيقام في حيفا لخدمة احتياجات حاالت الطوارئ وكواحدة من استخالصات حرب 

  .لبنان الثانية
 يمتلكه حزب اهللا وما تمتلكه قوى المقاومة وتشير هذه االستعدادات الى مخاوف اسرائيلية حقيقية من ما

وكان نائب وزير االمن االسرائيلي قال الرئيس االيراني تفقد خالل زيارته لبنان . الفلسطينية في غزة
وقال مراقبون انه . اضخم قاعدة لضرب الدولة العبرية وان حزب اهللا يمتلك اكبر شبكة صواريخ بالعالم

يم قدرات قوى المقاومة لتبرير حجم الدمار الذي تنوي ان تخلفه يبدو ان اسرائيل تعمل على تضخ
  .بالحرب المقبلة

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
   رفضت طلبا لالونروا ببناء مدارس بغزة لقربها من قواعد حماس "اسرائيل ":"جيروزالم بوست" .٣٥

يوم ان وزارة الحرب االسرائيلية في عددها الصادرال" جيرزوالم بوست" ذكرت صحيفة :القدس
لبناء عدد من المدارس في " االونروا"االسرائيلية رفضت طلبا لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

قطاع غزة بحجة قربها من قواعد عسكرية تابعة لحركة حماس والن حكومة حماس زودت المنظمة 
  .الدولية باالراضي يالالزمة بناء تلك المدارس 

ان االونروا طالبت اسرائيل بتزويدها بمواد بناء لبناء مدارس في منطقة تل الهوى وقالت الصحيفة 
بمدينة غزة االمر الذي رفضته اسرائيل مشيرة الى ان اسرائيل رغم التزامها بتسهيل مهمات التعليم 

  .يلضد اسرائ" االرهابية"للمنظمة الدولية اال انها ترفض استخدام حماس للمدارس واالطفال في حربها 
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  خطط لبناء مجمع محصن للوزراء بالقدسم": يديعوت" .٣٦

النقاب عن خطة حكومية إسرائيلية لبناء ' يديعوت أحرونوت'كشفت صحيفة :  زهير أندراوس- الناصرة
ندالع مجمع في القدس الغربية تحت األرض، يلجأ إليه رئيس الوزراء وباقي أعضاء وزارته، في حال ا

حرب، مشيرةً إلى أن التخطيط يأخذ بعين االعتبار تعرض القدس لقصف بأسلحة غير تقليدية، وبالتالي 
  .فإن المبنى المخطط له، سيكون عصيا حتى على األسلحة غير التقليدية، بحسب المصادر في تل أبيب

  ٢١/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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  ع استراتيجية لمواجهة حزب اهللا  اليوم من وضحتىلم تتمكن " إسرائيل" .٣٧
رأت دراسة اسرائيلية جديدة، اعدها الباحث ندير تسور، من معهد ابحاث  :زهير اندراوس -الناصرة 

االمن القومي في تل ابيب، ان الدولة العبرية، وبعد مرور اربع سنوات على انتهاء حزب لبنان الثانية 
د حزب اهللا، الفتا الى ان هذا الفشل يطفو بقوة على فشلت في تبني استراتيجية واضحة لمعالجة تهدي

السطح في عدم تمكن اسرائيل من فعل اي شيء لمنع حزب اهللا من مواصلة تزوده باالسلحة المتطورة 
  .والتي سيستعملها في المواجهة القادمة ضد اسرائيل

عدوك، واما ان تقبل مصير اما ان تقهر : وقالت الدراسة ان القائد هانيبال هو صاحب المقولة المشهورة
يتحتم على جنود الجيش احباط : المقهورين، وامر هنيبال في الجيش االسرائيلي ينص بالحرف الواحد

عملية االختطاف ومنع االسر، بكل ثمنٍ، وحتى القيام باطالق النار باتجاه سيارة الخاطفين واالسير، حتى 
ف من وراء ذلك، هو منع حالة الصدمة والتداعيات لو ادى االمر الى مقتل الجندي المخطوف، والهد

  .السياسية وغيرها لعملية االسر
وشدد على ان فشل اسرائيل في وضع استراتيجية لمواجهة حزب اهللا يؤثر سلبا على مستقبلها، اذ انّه 

القيام بعمليات عسكرية : حتى اليوم لم يصل صناع القرار في تل ابيب الى قرار من افضل السرائيل
حدودة ضد حزب اهللا وتحقيق نتائج قيمة، ام القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق لضرب البنية التحتية م

وتحقيق الردع، هذه السياسة التي ستنزع من حزب اهللا مواصلة تعاظم قوته العسكرية واستغاللها في 
  . حد تعبيرهمناسبات عديدة في نزاعات صراع البقاء العنيفة، التي يديرها حزب اهللا، على

 ٢١/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   الصحف والكتب لألسرى في السجون االسرائيليةبايصالسعيد نفاع يطالب  .٣٨

أرسل النائب سعيد نفاع هذا األسبوع رسالة مطولة إلى وزير األمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش  :لندن
  . بإيجاد ترتيب إلدخال هذه الصحف لألسرىولمحرري الصحف المحلية الرئيسية غير الحزبية، مطالبا

كما طالب نفاع الوزير بإبطال الترتيب القائم في سجن الجلبوع فيما يخص إدخال الكتب وإرسال 
الرسائل، فقد كان متبعا أن يتسلّم األسرى كتبا من عائالتهم إال أن إدارة السجن أبطلت ذلك وسلّمت األمر 

ص لألسير رسالتان في الشهر في حين أن األمر مختلف في لموزع خاص ال يلبي الطلبات، ومخص
  .سجون أخرى

جاءت هذه الرسالة على خلفية الجولة التي قام بها النائب نفاع مؤخرا على مجموعة من األسرى من 
الداخل ومن الجوالن ومن بينهم الشيخ رائد صالح وعميد األسرى صدقي المقت من الجوالن الذي دخل 

  .٢٦سنته الـ
 كان األسرى حملوا النائب نفاع مجموعة من المطالب تتضمن قسم منها هذه الرسالة، على أن يتابع وقد

  .بقية المطالب تباعا
  ٢١/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
   رداً على نجاد  شبعامزارعوفد إسرائيلي في  .٣٩

ن اليهود بينهم عدد من دفع جيش االحتالل اإلسرائيلي بوفد من المتديني: طارق ابو حمدان - العرقوب
الحاخامات إلى مزارع شبعا المحتلة، حيث أمضى عدة ساعات، تفقد خاللها العديد من المواقع المتقدمة 
على هذه الجبهة، وذلك ردا على زيارة الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد الى جنوب لبنان األسبوع 

  . الماضي، كما ذكرت وسائل إعالم العدو
 الذي وصل بمواكبة أمنية وعسكرية كبيرة، بجولة سيرا على األقدام على خط التماس وقد قام الوفد

المحاذي للمناطق المحررة، يرافقه عدد من كبار ضباط قيادة المنطقة الشمالية، حيث اقتربوا من نقطة 
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تبعد بضعة أمتار فقط، عن هذه المناطق، تقع بين موقعي الرمثا وفشكول وتطل على الطرف الشرقي 
  . لمزرعة بسطرة المحررة، عمدوا بعدها إلى مراقبة المناطق المواجهة بواسطة المناظير

على صعيد آخر، بدأت ورشة فنية إسرائيلية تحميها عدة آليات مدرعة، بأعمال تحصين وتدشيم لموقع 
مرصد جبل الشيخ عند األطراف الشمالية للمزارع، حيث شوهدت عدة حفارات ورافعات داخله وعند 

 ٢٥رافه، وقد تم بناء حائط من االسمنت المسلح عند األطراف الجنوبية الغربية للموقع، بطول حوالى أط
مترا وبارتفاع حوالى ثالثة امتار، كما جرى تركيب عدة أجهزة ومعدات إلكترونية فوق عمود إرسال 

  .  السماقةيقع عند الطرف الشمالي لموقع الرادار، وشملت أعمال التحصين أيضا موقعي العلم و
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  وفي محيطه األقصىالمسجد عن حفريات جديدة وكبيرة وشبكة أنفاق أسفل تكشف مؤسسة األقصى  .٤٠

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث عن حفريات جديدة وكبيرة، وشبكة : عوض الرجوب -الخليل 
 في بيان تلقت ،وأوضحت المؤسسة .في محيطهأنفاق ينفذها االحتالل اإلسرائيلي أسفل المسجد األقصى و

 أنها حصلت واطلعت على صور فوتوغرافية تبين الحجم الكبير لحفريات على ،نت نسخة منه.الجزيرة
 إلى امتداد مئات األمتار، بداية من منطقة ساحة البراق وبمحاذاة الجدار الغربي للمسجد األقصى، وصوالً

المطهرة الواقعة داخل مساحة المسجد األقصى المبارك من الجهة وقف حمام العين والمنطقة أسفل باب 
وأضافت أن المخطط الجاري تنفيذه يهدف إلى بناء إنشاءات جديدة ستستعمل كمراكز تهويدية  .الغربية

وأكدت مؤسسة األقصى أن هذه الحفريات تشكل أخطارا  .وتلمودية وأخرى كمراكز شرطية وعسكرية
، موضحة أن " من الناحية البنائية العمرانية والناحية التاريخية الحضاريةجسيمة على المسجد األقصى

  .الحديث يدور عن ورشات كبيرة وحفريات في عمق األرض
وبحسب الصور الحديثة وبمقارنتها مع صور التقطتها سابقا في نفس المواقع، أكدت المؤسسة أن 

كدة اكتشاف آثار من الفترة اإلسالمية االحتالل يسارع في حفرياته ويوسعها بشكل غير مسبوق، مؤ
  .األموية والفترات اإلسالمية األيوبية والمملوكية المتأخرة

 وأكثر خطورة واألقرب إلى المسجد األقصى المبارك، وحسب المؤسسة فإن الحفريات األكثر تسارعاً
المسجد األقصى، وتتجه  من  مترا٥٠ًفهي الحفريات التي ينفذها االحتالل وأذرعه التنفيذية على بعد نحو 

  . نحو المسجد وتصل إلى منطقة المتوضئاتشرقاً
  ٢٢/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
   مقبرة مأمن اهللاأراضي مجمع المحاكم على إقامة من "إسرائيل"التماس لمنع : القدس .٤١

المركزية  للمحكمة إدارياً  محمود مصالحة التماساً. وداإلسالميقدم المجلس :  زهير اندراوس-الناصرة 
 المخطط إبطال التاريخية في القدس، والى اإلسالمية الحفاظ على مقبرة مأمن اهللا إلىالقدس يهدف  في

 مجمع المحاكم فيها، وذلك بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث إلقامةالمقترح 
  .ناصر

  ٢٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  غوار ال يقل خطورة عن القدسالتهويد في األ: مروان طوباسي .٤٢

 حذر مسؤولون وخبراء فلسطينيون من خطورة المخططات اإلسرائيلية التي ):قنا( وكال -طوباس
تستهدف تهويد منطقة األغوار عامة، وخاصة الشمالية منها في الضفة الغربية وإفراغها من سكانها 

  .عزلهم وتضييق سبل العيش أمامهمالفلسطينيين من خالل إجبارهم على ترك أرضهم عبر محاصرتهم و
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 خالل ندوة نظمها تحالف السالم الفلسطيني ، مروان طوباسي محافظ طوباس واألغوار الشمالية.ونبه د
 مشيراً.  إلى أن ما يجري على وحول األغوار ال يقل خطورة عن الذي يجري في القدس،في قرية بردلة

 إخطارات ١٠٥ إخطار هدم و١٥٠ سكان المنطقة إلى أن سلطات االحتالل في الفترة األخيرة سلمت
وأوضح طوباسي أن محافظة طوباس واألغوار الشمالية تعاني شُحا في .  إخطارات للمصادرة٧ترحيل و

  .الخدمات األساسية المختلفة، ونقصا في مشروعات التنمية المستدامة
لمتها أمام الندوة سياسة الحكومة  وزيرة خارجية أيسلندا السابقة إنجي بيرغ في كانتقدتومن جانبها؛ 
  ."الفاشية" تجاه الشعب الفلسطيني واصفة إياها بأنها تتجه أكثر فأكثر نحو اإلسرائيلية

كما تطرق غسان الشيخ ممثل تحالف السالم الفلسطيني في كلمته إلى أهم القضايا التي تهدد الوجود 
صعبة التي يعيشها سكان المناطق في  لألوضاع المعيشية الالفلسطيني في األغوار وتطرق أيضاً

األغوار، باإلضافة إلى عمليات االعتقال والمصادرة والهدم والتضييق وسرقة المياه والممارسات 
  .العسكرية الهادفة للتضييق على المواطنين وطردهم من أرضهم

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ةحودال الوطن،
  
  "الحكماء"ون جيمي كارتر ويلتق ٤٨في الـوممثلو جمعيات أهلية  رئيس لجنة المتابعة .٤٣

التقى رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان وعدد من الناشطين والحقوقيين في الجمعيات الفاعلة في أوساط 
، كان بينهم الرئيس األمريكي السابق جيمي "الحكماء"الجماهير العربية، األربعاء بممثلين عن مجموعة 
  .الهندكارتر، ماري روبنسون من ايرلندا وايال بات من 

، "عدالة"ومن بين المشاركين في جلسة العمل التي عقدت في القدس، المحامي حسن جبارين من مركز 
  .، صفاء أبو ربيعة من النقب ونجوان بيرقدار"مساواة"جعفر فرح من جمعية 

وتحدث المشاركون عن وضع ومشاكل الجماهير العربية، وعن أبرز الممارسات والقوانين العنصرية 
  . تهدفهمالتي تس
معقبين بأنهم دهشوا من المعطيات التي طرحها المشاركون العرب ومن حجم التمييز " الحكماء"وقال 

  .والعنصرية ضد الجماهير العربية، مؤكدين أنهم سيوصلون هذه القضايا لمحافل عديدة
  ٢١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 

  
  أمام سجن الرملة داعتصام تضامني مع الشيخ رائد صالح األح .٤٤

 دعت الحركة اإلسالمية الشق الشمالي، بزعامة الشيخ رائد صالح، إلى تنظيم اعتصام تضامني :م الفحمأ
  . األحد أمام سجن الرملة حيث يقضي الشيخ رائد صالح رئيس الحركة محكومتيه

وقال المتحدث بلسان الحركة اإلسالمية المحامي زاهي نجيدات أن االعتصام هو دعم منا لقائد الحركة 
  " .ائدنا وهو نصرة للمسجد األقصى المبارك ورفض لألحكام اإلسرائيلية الظالمةور

  ٢٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
  وتجريف أراض في الخليل.. الزيتون في كفل حارس مستوطنون يسرقون ثمارال: الضفة .٤٥

ل حارس ، على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفأمساعتدى مستوطنو اريئيل :  احمد رمضان-رام اهللا 
  .بمحافظة سلفيت، وسرقوا ثمار الزيتون

 دونمات في ١٦ زراعية بمساحة أراض على تجريف اإلسرائيلي قوات االحتالل أقدمتوفي هذا الوقت، 
  .منطقة البقعة، شرق الخليل

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
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  هافتياناالحتالل يواصل حصار سلوان ويعتقل خمسة من  .٤٦
نشرت قوات االحتالل اإلسرائيلي قوات معززة من شرطتها : األنباءيسي، وكاالت  محمد الرنت-رام اهللا 

في مختلف أحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة، " حرس الحدود"العسكرية وبضع وحدات ممن يسمون 
تحسبا لتجدد المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل، في ظل أجواء التوتر الشديد التي تعيشها البلدة، 

اعتقلت خمسة فتيان " المستعربين"وكانت وحدة من . راء الممارسات اإلسرائيلية القمعية بحق المواطنينج
  .من البلدة أثناء تواجدهم بالقرب من خيمة االعتصام في حي البستان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة

  ٢٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
   بنيران قوات االحتالل"الحصمة"صابة ثالثة من عمال إ: غزة .٤٧

 برصاص الجيش اإلسرائيلي في بلدتي بيت حانون وبيت أمس أصيب ثالثة فلسطينيين بجراحٍ، :غزة
وقال الناطق باسم الخدمات الطبية العسكرية أدهم أبو سلمية إن جنودا إسرائيليين . الهيا شمال قطاع غزة

لون في جمع الحصمة والحجارة من المنطقة القريبة أطلقوا النار تجاه العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعم
وذكر أن . من الشريط الحدودي شمال بيت الهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح

فلسطينياً ثالثاً أصيب قرب بيت حانون، وتم نقل المصابين إلى مشفى محلي ووصفت جراحهم بالمتوسطة 
  . والطفيفة

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
  
  ويجرح العشرات منذ انتهاء الحرب على غزة" حصمةال عاملي"االحتالل يقتل  .٤٨

، أن وكاالتوال محمد الرنتيسي، ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، نشرت 
ن الجيش اإلسرائيلي يواصل استهدافه المنظم أمركز الميزان لحقوق اإلنسان رصد في تقرير أصدره 

جامعي الحصى والعاملين في مهنة تكسير الحجارة وركام المباني المهدمة في قطاع غزة منذ انتهاء ل
 آخرين جراء ٦٢ عن استشهاد فلسطيني وجرح ، كاشفاً شهرا٢٢ًالحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل 

نية المهدمة وأشار المركز إلى أن ظاهرة عمال جمع الحصى وتكسير ركام األب .الء العمالؤاستهداف ه
بدأت في االنتشار مع توسع ظاهرة البطالة وبهدف التغلب على نقص مادة الحصمة التي تحظر 

  . دخولها إلى قطاع غزة منذ ثالثة أعوام ونصف العام"إسرائيل"
يأتي استمراراً للمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى فرض "واعتبر المركز أن استهداف هؤالء العمال 

  . متر٣٠٠وبعمق " عازلة على امتداد الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزةمنطقة أمنية 
 أدهم أبو سلمية المنسق اإلعالمي للخدمات ، أنغزة من ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، وأضافت وكالة 

 . عامال٥٨ً، في حين أصيب ٢٠٠٩الطبية أكد أنه استشهد عامالن من جامعي الحصى منذ مطلع العام 
  . من العمر١٨ معظم الجرحى هم من األطفال والفتية دون سن وأضاف أبو سلمية أن

  
  "كرم أبو سالم"معبر الجيش اإلسرائيلي ينفذ أعمال حفر وتنقيب حول  .٤٩

 أفاد مسؤول محلي وسكان في جنوب قطاع غزة، إن آليات حفر عسكرية إسرائيلية نفذت : فلسطين/رفح
" كرم أبو سالم" الفلسطينية المقابلة لمعبر أعمال حفر وتنقيب خالل اليوميين الماضيين، في الجهة

  .اإلسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة
على مدار يومين تقوم جرافات وآليات إسرائيلية "وقال رئيس بلدية الشوكة في رفح منصور بريك 

  أقصى جنوب شرق رفح، لكنها توقفت ظهر هذا اليوم " كرم أبو سالم"بأعمال حفر وتنقيب حول معبر 
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أن الجيش اإلسرائيلي على ما يبدو شق قناة، ": "قدس برس"وأضاف بريك لوكالة )". ٢١/١٠(الخميس 
  ".ال أحد يستطيع الوصول إلى تلك المنطقة، ومن يصل هناك مصيره الموت.. وأنشأ حفرا عميقة هناك

  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   والجوالن٤٨ ال صفقة من دون أسرى القدس والـ :السجينجمعية أنصار  .٥٠

 األسير المحرر منير ،٤٨قال مدير جمعية أنصار السجين في المناطق المحتلة عام : س المحتلةالقد
منصور، إن األمور تبدو جيدة بما يتعلق بصفقة تبادل األسرى، والتصريحات اإلسرائيلية األخيرة حول 

ن هذا إلى أ" الخليج"ـولفت منصور في تصريح ل. اإلفراج عن مروان البرغوثي تعزز هذا التوجه
باتت تدرك تماماً، "التفاؤل يسري أيضاً على أسرى الداخل والقدس، وأشار إلى أن كل اإلطراف المعنية 

أدركت هي األخرى ذلك، " إسرائيل"وأوضح أن  ".أنه ال يمكن تجاوز أسرى الداخل والقدس والجوالن
تؤكد عدم تنازل حركة هناك تطمينات مسؤولة "وتابع . ومن هنا كانت العودة إلى مفاوضات التبادل
  ".حماس عن موضوع أسرى الداخل والقدس

وأكد األسير المحرر عمر سعيد أنه علم خالل وجوده في السجن، برسالة وصلت من قيادة حماس في 
الخارج إلى األسرى، وعدت الحركة فيها بعدم التخلي عن أسرى الداخل والقدس، وأنه ال يمكن أن تتم 

 .الصفقة من دونهم
  ٢٢/١٠/٢٠١٠ الشارقة، الخليج،

  
  شركة توزيع الكهرباء تحذر من وقف تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء: غزة .٥١

 قال جمال الدردساوي مدير العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة في تصريح له، أن :غزة
في غزة عند شركة الكهرباء ستضطر إليقاف احد مولداتها الذي عمل مؤخراً وحسن وضع الكهرباء 

وأضاف أنهم أجروا  .، نتيجة لنفاذ الوقود الالزم لتشغيله٢٢/١٠الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة 
محاوالت حثيثة مع سلطات االحتالل لفتح المعبر اليوم الجمعة وإدخال كميات من الوقود، إال أن هذا 

د المذكور، مما سيؤدي إلى الرجوع المطلب رفض رفضاً قاطعاً، وأنه نتيجة لذلك ستوقف المحطة المول
 ساعات كهرباء يقابلها ثمانية بدون كهرباء، وأنه سيستمر العمل بالبرنامج حتى يتم إدخال ٨إلى برنامج 

  .الوقود الالزم لتشغيل المولد يوم األحد القادم
  ٢٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  متطوعون يطلقون حملة للتضامن مع أطفال غزة في عيد األضحى: جنين .٥٢

 أطلقت مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين في محافظة جنين، حملة خاصة للتضامن مع أطفال :جنين
وأعلن فريق المتطوعين  قطاع غزة المحاصر، بالتزامن مع قرب حلول عيد األضحى المبارك،

ف إلى دعم المقرر انطالقه قريباً باتجاه القطاع، أن هذه المبادرة تهد" ماراثون فلسطين"المشاركين في 
  ".رغماً عن الحواجز العسكرية والحصار المفروض على غزة"التواصل بين أطفال فلسطين كافّة، 

وأفادت منسقة الحملة، سبأ جرار في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يشارك في الماراثون الذي 
تضامنين الذين يعتزمون ، عشرات األطفال والم"بدنا نعيد في غزة"ينطلق من محافظة جنين، تحت شعار 

  .تمضية اليوم الثالث من أيام العيد برفقة األطفال الفلسطينيين في القطاع
  ٢١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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   يسلط الضوء على معاناة الالجئين الكترونياًاألونروا تطلق موقعاً .٥٣
ط الضوء على معاناة ما  متعدد الوسائط، بهدف تسلي جديداً الكترونياً أطلقت وكالة األونروا، موقعاً:القدس

وقال بيان صدر عن  .يقرب من خمسة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لديها من خالل حملة دولية
 في القدس وبركسل في وقت واحد على الموقع "السالم يبدأ هنا"سيتم إطالق حملة "إنه : األونروا

  ."ة بين األمم المتحدة واالتحاد األوروبي بيوم األمم المتحدة ويوم الشراكااللكتروني الجديد، وذلك احتفاالً
الحملة مبتكرة وإنسانية وإبداعية وتعرض الفرص "إن : وقال المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي

وبين أن  ."والنواحي اإلنسانية التي يمكن أن تتواجد في عالم يبدو في بعض األحيان خاليا من األمل
وأوضح انه تم إطالق  .اليم العمليات الخمسة التي تعمل األونروا فيهاالحملة تتألف من سلسلة أفالم من أق

إزالة منزل في : بأربع قصص) www.peacestartshere.org(الموقع االلكتروني الخاص بالحملة 
  .القدس، وطفل يتيم في البقعة باألردن، وفنان في شاتيال بلبنان، ومتطوع صغير في غزة

  ٢١/١٠/٢٠١٠، )وفا(لسطينية وكالة األنباء والمعلومات الف
  
   في الجانبين ال تتوقع نجاح المفاوضات المباشرةاألغلبية:  مشتركإسرائيلي -استطالع فلسطيني  .٥٤

، أجراه واإلسرائيليأظهرت نتائج استطالع مشترك للرأيين الفلسطيني : أرناؤوط عبد الرؤوف -القدس 
هللا، ومعهد ترومان ألبحاث السالم في الجامعة المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام ا

من الفلسطينيين يعتقدون أن الطرف الفلسطيني وليس إسرائيل بحاجة أكثر لنجاح % ٦٤ أنالعبرية، 
من اإلسرائيليين يعتقدون أن الطرفين بحاجة متساوية للنجاح، لكن % ٥١المفاوضات المباشرة؛ وأن 

وضات، كما أن الغالبية العظمى من اإلسرائيليين تؤيد الطرفين يشكان في إمكانيات نجاح المفا
  .استمرارها، فيما يعارض الفلسطينيون ذلك

لو فشلت المفاوضات المباشرة، فإن الخيار الذي يتمتع بالتأييد األعظم بين الفلسطينيين هو الطلب : "وقال
ومة فتتمتع بتأييد أقل، في من مجلس األمن الدولي االعتراف بدولة فلسطينية، أما خيارات اللجوء للمقا

  ".المقابل، فإن اإلسرائيليين يسيئون تقدير الخيارات الفلسطينية، ويخشون من عودة الفلسطينيين لالنتفاضة
 شخصاً، تمت مقابلتهم وجهاً لوجه في الفترة الواقعة بين ١٢٧٠وبلغ حجم العينة في الجانب الفلسطيني 

 ٦١٠، أما العينة اإلسرائيلية فبلغت %٣سبة الخطأ ، وبلغت ن٢٠١٠ تشرين األول ٢ أيلول و٣٠
 ٧ و٣ تمت مقابلتهم من خالل الهاتف، باللغات العبرية والعربية والروسية، في الفترة بين أشخاص

  %.٤، وبلغت نسبة الخطأ ٢٠١٠تشرين األول 
 المستوطنات، من اإلسرائيليين يؤيدون تجميداً كامالً لالستيطان في كافة% ٢٩ن أ إلىوأشارت النتائج 

يؤيدون البناء فقط في تلك الكتل االستيطانية التي يتوقعون بقاءها تحت الحكم اإلسرائيلي في % ٣٦و
  .يؤيدون بناء غير مقيد في كافة المستوطنات% ٢٨تسوية مستقبلية، و

يدون من اإلسرائيليين يؤ% ٧٨بعد أكثر من شهر على بدء المفاوضات المباشرة فإن "وحسب النتائج فانه 
، فيما ال يرى الطرفان أية إمكانية لنجاح %٣٠استمرارها فيما ال تتجاوز نسبة التأييد بين الفلسطينيين 

من اإلسرائيليين يعتقدون أن فرص % ٥فقط من الفلسطينيين و% ٦المفاوضات والتوصل التفاق، وأن 
  ".النجاح عالية أو عالية جداً

من اإلسرائيليين يقترحون % ٣٠سطينيون من المفاوضات فإن لو انسحب الفل" انه إلىوأشار االستطالع 
يقترحون ترك المسألة للواليات المتحدة % ٢٣على إسرائيل تغيير سياستها التي أدت لذلك االنسحاب، و

يعتقدون أن على إسرائيل الرد من خالل خطوات تهديدية ضد الفلسطينيين، % ٣١إليجاد مخرج لها، و
 فإن الخيار الفلسطيني األكثر تفضيالً هو الطلب من مجلس األمن االعتراف  إذا فشلت المفاوضات،أما

فهو اإلعالن % ٥٤، أما الخيار الفلسطيني الثاني الذي يحظى بالتأييد %٦٩بدولة فلسطينية، حيث يؤيده 
يؤيدون اللجوء لمقاومة العنفية، أما بقية الخيارات % ٥١عن دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب، وأن 
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العودة النتفاضة مسلحة، وعارض % ٤١المطروحة في االستطالع فلم تحصل على األغلبية، حيث أيد 
التخلي % ٢٧، وأيد %٥٧حل السلطة في حالة فشلت المفاوضات، وعارضه % ٤٠، وأيد %٥٧ذلك 

  %".٧١عن حل الدولتين والمطالبة بدالً من ذلك بقيام دولة واحدة، وعارض ذلك 
 أشارئيليين للخيارات التي يمكن أن يتبناها الفلسطينيون في حالة فشلت المفاوضات، وبشأن تقدير اإلسرا

 أن الفلسطينيين يفضلون اللجوء للمجتمع الدولي، لكنهم يخطئون في تقديرهم لتفضيل إلىاالستطالع 
مة المسلحة الفلسطينيين ألوجه المقاومة المختلفة، فيما يفضل الفلسطينيون المقاومة الالعنفية على المقاو

فقط % ٤٢من اإلسرائيليين يخشون عودة الفلسطينيين لالنتفاضة، و% ٦٣، وأن %)٤١مقابل % ٥١(
  .يقدرون أن الفلسطينيين سيلجأون لمقاومة العنفية

يؤيدون المبادرة العربية % ٣٣من اإلسرائيليين يعارضون و% ٥٦وأوضحت نتائج االستطالع أن 
  %.٣٩والمعارضة % ٥٧لغ نسبة التأييد للمبادرة اليوم للسالم، أما بين الفلسطينيين فتب

من اإلسرائيليين يؤيدون قبول ضغوط أميركية للقبول بالمبادرة العربية وتطبيقها، % ٣٥وأشار إلى أن 
% ٤٢يؤيدون قبول ضغوط أميركية و% ٥٣، أما بين الفلسطينيين فإن %٥٥بينما يعارض ذلك 

  .يعارضون ذلك
منهم يعارضون إجراء محادثات مع حماس % ٤٤ من اإلسرائيليين يؤيدون و%٥٢وبين االستطالع أن 

من الجمهور % ٦٣لو كان ذلك ضرورياً من أجل التوصل لحل وسط مع الفلسطينيين، رغم ذلك اعتقد 
فقط يعتقدون أن األغلبية % ٢٢اإلسرائيلي أن أغلبية اإلسرائيليين تعارض إجراء محادثات مع حماس و

  .تؤيد ذلك
 خالل "إسرائيل" أن أغلبية الفلسطينيين واإلسرائيليين تعتقد أن قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة وأوضح

من اإلسرائيليين يعتقدون أن فرص % ٦٠السنوات الخمس المقبلة أمر مستبعد، وأن ثلثي الفلسطينيين و
من اإلسرائيليين % ٣٥ ضئيلة أو منعدمة، فيما يرى "إسرائيل"قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة 

من الفلسطينيين أن الفرص لذلك متوسطة أو عالية، مبيناً أنه في حزيران الماضي اعتقدت نسبة % ٣٢و
  .بلغت الثلثين لدى الطرفين أن الفرص ضئيلة أو منعدمة

يعارضون اعترافاً متبادالً بإسرائيل كدولة % ٢٤من اإلسرائيليين يؤيدون و% ٦٤ووجد االستطالع أن 
 اليهودي وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني، كجزء من اتفاق حول التسوية الدائمة وبعد التوصل للشعب

% ٤٨يؤيدون و% ٤٩لتسوية لكافة قضايا الصراع وقيام دولة فلسطينية، أما بين الفلسطينيين فإن 
اإلسرائيليين يعارضون هذا االعتراف المتبادل، مشيراً إلى أنه في حزيران الماضي بلغ حجم التأييد بين 

  %.٣٩والمعارضة % ٥٨وبين الفلسطينيين بلغ التأييد % ٣٢والمعارضة % ٦٠
  ٢٢/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 

  
  نحن على مفترق حاسم بين السالم والحرب: الحريري .٥٥

المنطقة تقف اليوم أمام مفترق حاسم، فهي       «حذّر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من أن         : بيروت
االتحاد االوروبي مسؤولية اخالقية لردع     «وحمل الحريري    .» نحو السالم أو تواجه حرباً إقليمية      إما تتجه 

كمـا لالتحـاد    . اسرائيل عن التصعيد في سياساتها العنصرية والتمييزية عبر قوانين الجنسية الجديـدة           
العربيـة عـام    االوروبي مصلحة في حل عادل ودائم مبني على مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السالم              

٢٠٠٢«.  
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
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   غزة عبر معبر رفح الحدودي بالدخول الى "٥شريان الحياة "تسمح لـ المصريةالسلطات  .٥٦
قالت مصادر حدودية إن السلطات المـصرية سـمحت أمـس بـدخول قافلـة       :  شادي محمد  -العريش  

الحدودي، بعد أن تم االنتهاء من تفريـغ        إلى قطاع غزة عبر معبر رفح       » ٥شريان الحياة   «المساعدات  
 حافلة محملة بكميات مـن األدويـة واألجهـزة والمـستلزمات الطبيـة              ١٣٧حمولة السفينة التي تُقل     

ومستلزمات المدارس والمواد اإلغاثية والغذائية بميناء العريش المصري القريب من الحدود بين مـصر              
  . وقطاع غزة

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
 
 بغاز مصري  محطة كهرباء إسرائيلية في األردن":ر ماركيذ" .٥٧

االسرائيلية االقتصادية، التـي تـصدر عـن    ' دي ماركير'كشفت صحيفة :  من زهير اندراوس   :الناصرة
العبرية النقاب عن ان شركة اسرائيلية بصدد اقامة محطة توليد كهرباء في المملكـة              ' هآرتس'مجموعة  

. المحطة ستعمل بواسطة الغاز الطبيعي الذي يصل من مصر الى اسـرائيل           االردنية الهاشمية، وان هذه     
ان ) غلوبال بـاوور  (واوضحت الصحيفة االقتصادية، استنادا الى لقاء اجرته مع المالكين االثنين لشركة            

المحطة االسرائيلية بالغاز المصري ستُقام في منطقة العقبة االردنية، وتحديدا في منطقة التجارة الحـرة               
تنـوي  ) غلوبـال بـاور   (وبحسب المعلومات االولية، زادت الصحيفة، فان شركة        . بين عمان وتل ابيب   

 ٧٠٠االستثمار في مجال انتاج الكهرباء في االردن واسرائيل بما ال يقـل عـن مليـار دوالر النتـاج                    
ار قبالة حيفـا    ميغاوات من الكهرباء، كما لفتت الى ان هذا المشروع يشمل ايضا شراء الغاز من حقل تم               

  .واالستعداد لتسويقه في اوروبا
 المصرية مرده توقـف     EMGوبحسب مالكي الشركة فان عزوفها عن شراء الغاز الطبيعي من شركة            
  .المصريين عن االتصاالت ربما بسبب ازمة الغاز التي تعصف بمصر

االسـرائيلية   المـصرية    EMGاالسرائيلية قد كشفت مؤخرا عـن ان شـركة          ' هآرتس'وكانت صحيفة   
المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري السرائيل، وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضـخمة               

 سنة، ويحق للطرف االسرائيلي تمديدها لمدة خمسة اعوام اضافية،          ١٧من الغاز الطبيعي السرائيل لمدة      
 توقيع ايEMG   شركة غاز   ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله انّه من حق             

  .عقود تجارية مع شركات او افراد داخل اسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصري
واوضح ان االتفاق الموقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجـاس               

حسين سالم، لتـصدير    ، مع شركة غاز شرق المتوسط، التي اسسها رجل االعمال المصري            ٢٠٠٥عام  
 عاما، يعطي للشركة االسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية باالسعار التي تراها مناسبة             ٢٠الغاز لمدة   

كانت قد ذكرت بان سالم هو صـديق شخـصي          )  نوفمبر ١٨(يشار الى ان وكالة االنباء المصرية       . لها
واكد على  . سرائيليين قبيل حرب لبنان الثانية    للرئيس حسني مبارك، وانّه اوفده السرائيل لجس نبض اال        

ان هذه العقود التجارية تختلف تماما عن االتفاق السياسي الذي وقعه وزير البتـرول المـصري سـامح                
 لتـصدير   ٢٠٠٥) يونيو(فهمي، ووزير البنية التحتية االسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر في حزيران            

  ٢٠٠٦ عاما بدأ العمل بها في ٢٠ الغاز المصري الى اسرائيل لمدة
، المملوكة لرجـل االعمـال االسـرائيلي        EMGواوضحت المصادر االقتصادية في تل ابيب ان شركة         

االسرائيلية العاملة فـي مجـال   ) دوراد(يوسي ميمان، بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة        
غاز الطبيعي، في صفقة جديدة تتراوح قيمتهـا         مليار متر مكعب من ال     ١٢,٥توليد الكهرباء على توريد     

  . مليار دوالر٢,٥ و٢,١بين 
ال تقـع داخـل حـدود       ) غلوبال باور (فان درة التاج في مشاريع شركة       ) دي ماركير (وبحسب صحيفة   

 في المائة من امتياز     ٥٠اسرائيل وانما تتخطاها الى االردن ومصر، وهكذا فان الشركة االسرائيلية تملك            
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والحـديث يـدور عـن      .  النشاء محطة طاقة في العقبة االردنية      Trianon الطموح مع شركة     المشروع
 ميغاوات في منطقة التجارة الحرة بين اسـرائيل واالردن، وسـتتم            ٦٠مشروع انشاء محطة طاقة بقوة      

ال غلوب(واردفت المصادر ذاتها قائلة ان شركة       . تغذية المحطة من انبوب الغاز المصري المتجه لالردن       
تجري مفاوضات مع شركة الكهرباء االسرائيلية ومع زبائن في منطقة ايالت لتزويدهم بالكهرباء             ) باور

 المصرية بـسعر    JEFويمتلك المشروع اتفاق نوايا لشراء الغاز من شركة         . المنتج في المحطة االردنية   
  . التي تبيع الغاز السرائيلEMGمواز السعار شركة 

 في المائـة مـن وكالـة        ٧٠وايا بتمويل المشروع ثنائي االطراف هذا بنسبة        كما تمتلك الشركة كتاب ن    
وقد عرضت جهات دولية توسعة طاقة المـشروع بحيـث          ). OPIC(التمويل التابعة للحكومة االمريكية     

وبات واضحا انّه على الرغم من الجهود التي تبذلها منظمـات عربيـة لمقاومـة               .  ميغاوات ٢٠٠ينتج  
ل، فقد بات واضحا وجليا للعين ان شركات الدولة العبرية تعمل الن تكون بديال للجهد               التطبيع مع اسرائي  
  .العربي المشترك

ومن شبه المؤكد ان االستفادة االسرائيلية من الغاز المصري في االردن النتاج الكهربـاء تطـرح فـي                  
  .تي يجري الحديث عنهاالمستقبل تساؤالت حول كل من خط الغاز العربي او شبكة الكهرباء العربية ال

 ٢٢/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
 
   تقوم بعمل تكتيكي إلقناع العالم بأن عملية السالم فاشلة"إسرائيل": األسد .٥٨

في مؤتمر صحافي مـشترك مـع الـرئيس          اتهم الرئيس السوري بشار األسد    :  سعاد جروس  - دمشق
ـ تقومائيل   إسر أنالفنزويلي اوغو شافيز عقد أمس بعد جلسة محادثات،          عمل تكتيكي إلقناع العالم بأن     « ب

إسرائيل غير جاهزة وغير راغبة في تقديم أي شيء من أجل           «: ، وقال »عملية السالم غير مقنعة وفاشلة    
إسرائيل تحـاول   «أن   و .»عملية السالم، وتقوم بعمل تكتيكي إلقناع العالم بأن العملية غير مقنعة وفاشلة           

إن «: ، متابعـا  »السالم، وأن الطرف العربي هو من يعارض عملية الـسالم         إقناع العالم بأنها ترغب في      
إسرائيل ما زالت تقوم بعملية قتل مستمرة وممنهجة للفلسطينيين في غزة وكل األراضـي الفلـسطينية،                

الحـصار  «ورأى األسـد أن     . »١٩٤٨وهي تعتدي على الفلسطينيين داخل األراضـي المحتلـة عـام            
مر، وعملية تهويد القدس هي عملية عنصرية ال تنفصل عن القوانين العنصرية            اإلسرائيلي على غزة مست   

الفاشية التي طرحت مؤخرا في إسرائيل والتي تنص أوال على دولة يهودية، وثانيا علـى قـسم الـوالء                   
   .»للدولة اليهودية

  ٢٢/١٠/٢٠١٠ ، الشرق األوسط، لندن
  

   فلسطينية في الرياض اليوم- سعوديةقمة  .٥٩
يبحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبـداهللا بـن عبـدالعزيز مـع الـرئيس               : الوطن، واس : الرياض

الفلسطيني محمود عباس في الرياض اليوم القضايا اإلقليمية ذات االهتمـام المـشترك، وفـي مقـدمتها                
  .تطورات قضية السالم، إضافة إلى تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

كمـا تقـود    . لسطينية اهتماما بارزا بوصفها قضية العرب والمسلمين األولـى        وتولي المملكة القضية الف   
  .المملكة حراكا سياسيا متصال يستهدف بحث مختلف القضايا العربية واإلسالمية

 ٢٢/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية
  
   في الضفة وقطاع غزة" الغذاء العالمي"سفير دولة اإلمارات لدى األردن يبحث مشاريع  .٦٠

التقى الدكتور عبداهللا ناصر سلطان العامري سفير دولة اإلمارات لدى المملكة األردنيـة الهاشـمية               : وام
أمس في مقر السفارة ممثلة برنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية وقطاع غزة كريستين نيوفنهـاوس                
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 األمم المتحدة لألغذية في     جرى خالل اللقاء بحث أفضل السبل واإلجراءات لدعم برنامج        . والوفد المرافق 
الضفة الغربية وقطاع غزة واحتياجات المواطنين فيها إلى جانب استعراض الخطط والمـشاريع التـي               

وتطرقـت  . تنفذها المؤسسة الدولية في هذه المناطق ومنها مشروع برنامج كوبونات المناطق الحضرية           
لها دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة لـدعم         كريستين نيوفنهاوس إلى المساعي والجهود الكبيرة التي تبذ       

وإنجاح برنامج الغذاء العالمي من خالل النشاطات والمشاريع التي تقدمها المؤسسات الخيرية في الدولـة        
  .في هذه المناطق، مثمنة هذا الدور اإلنساني والخيري للدولة وعلى كافة المستويات قيادةً وحكومةً وشعبا

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
  
  وثيقة عربية لحماية اآلثار الفلسطينية من التهويديصدرون  عربآثاريون  .٦١

يعتزم آثاريون عرب إصدار وثيقة عربية لحماية القدس المحتلة من التهويـد            :  طه عبدالرحمن  -القاهرة  
يـة  الذي تتعرض له، وذلك خالل المؤتمر العام التحاد اآلثاريين العرب الثالث عشر في مدينة سرت الليب           

  . الحالي ٢٧ إلى ٢٤خالل الفترة من 
محمد الكحالوي، األمين العام لالتحاد، إن المشاركين في المؤتمر من سيوقعون على الوثيقـة،              .وقال د   

على ممارسـتها بحـق     " إسرائيل"تمهيداً لتقديمها إلى المنظمات الدولية باسم العرب، ما يمكن من إدانة            
وأضاف أن هدف الوثيقة أن تكون وسيلة للـضغط         . وتأكيد عروبتها   المدينة المقدسة، وضمان حمايتها،     
" إسـرائيل "ومحكمة العدل الدولية، التخاذ قرارات إلدانـة        " اليونسكو"على المنظمات الدولية مثل منظمة      

على ما ترتكبه من ممارسات منافية للقوانين الدولية بحق المقدسات الدينية، ما تـسبب فـي تعرضـها                  
  . عن تعريضها للتهديد المباشر باالنهيار للصهينة، فضالً

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 
   في ظل مقاومة شعبية ومقاطعة رسمية للكيان الصهيونيتطبيعيةهجمة : المغرب .٦٢

تطبيعيا مكثفا مع الدولة العبرية إذ خالل       ' هجوما' مدينة اغادير المغربية     تشهد: محمود معروف  - الرباط
  .ئيليون بنشاطات فنية وعلمية ورياضية في ظل احتجاجات واسعةاسبوع واحد شارك اسرا

وندد باحثون وخبراء مغاربة وعرب بمشاركة باحثة إسرائيلية في المؤتمر الدولي السابع حول الـصبار               
بأغادير وقرروا مقاطعة المؤتمر الذي تنظمه وزارة الفالحة والصيد البحري بتعاون مع الشبكة الدوليـة               

  . والزراعة والمركز الدولي للبحوث الزراعية الجافة واألراضي القاحلةلمنظمة األغذية
ان هذا المؤتمر الذي تشارك فيـه الباحثـة االسـرائيلية           ' التجديد'واعتبر هؤالء الباحثون حسب صحيفة      

بوابة للتطبيع من نافذة البحث العلمي في الوقت الذي ما زالت فيه األراضي الفلـسطينية               ' نومي تيلزور '
  .ح تحت نير االحتالل الصهيوني الغاشمترز

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   بهدف اإلفراج عن شاليط "إسرائيل"حماس راغبة في استئناف المفاوضات مع : كارتر .٦٣

رغبـة  «أكد الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر أمس أن لدى قيادة حمـاس             :  كفاح زبون  - رام اهللا 
ات مع إسرائيل بهدف إتمام عملية تبادل تتضمن اإلفراج عن الجندي جلعاد            في استئناف المفاوض  » كبيرة

  .شاليط المحتجز في قطاع غزة منذ أربعة أعوام
أبلغونا أن لديهم رغبة    «: وقال كارتر، عضو مجموعة الحكماء الدولية، خالل مؤتمر صحافي في القدس          

 المجموعة رئيس المكتـب الـسياسي       وفي سورية، التقى كارتر وسائر أعضاء     . »كبيرة في إحراز تقدم   
  .لحماس خالد مشعل
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ترحب كثيرا بالعودة األخيرة للوسيط األلمـاني وبكـون رئـيس الـوزراء             «وأضاف كارتر أن حماس     
  .»نتنياهو أدلى بمالحظات إيجابية حول تبادل السجناء) بنيامين(اإلسرائيلي 

سجناء غير المقبولين لدى المفاوضـين  يطالبون باإلفراج عن بعض ال«لكن كارتر أوضح أن قادة حماس     
  .»اإلسرائيليين

والتقى وفد الحكماء في رام اهللا،      . »بذل ما في وسعها لتسريع تبادل السجناء      «وحض كارتر حماس على     
أمس، نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العالقات الدولية فيها، بعدما كـان التقـى            

  .خالد مشعل في دمشق قبل يومينرئيس المكتب السياسي لحماس 
قضية المصالحة قد أثيرت مع الرئيس عباس، وقبـل         «وقال الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، إن        

ذلك أثيرت مع الجانب المصري، وعلمنا أن العقبة الوحيدة التي بقيت أمام المصالحة الفلـسطينية هـي                 
  .»قضية األمن

٢٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  
  
   قضية تدمير منازل فلسطينية في القدس المحتلة"سرائيلإ" يعد بأن يثير مع "الحكماء" وفد .٦٤

حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة      » الحكماء« زار وفد مجموعة     : أ ف ب   -القدس المحتلة، رام اهللا     
، دتهم هدم منازلهم ووعـد بمـساع      "سرائيلإ"أمس واجتمع مع عدد من السكان الفلسطينيين الذين تعتزم          

  .وشرح السكان معاناتهم للزائرين خالل اجتماع جرى في خيمة احتجاج نصبت في سلوان
في لقاء مع رئيس    » القضايا التي تحدثوا عنها   «ووعدت رئيسة الوفد ماري روبنسون السكان بأنها ستثير         

  .بلدية القدس نير بركات
ن االسرائيليين في االجتماعـات التـي       ووعد الرئيس االميركي جيمي كارتر بإثارة المسألة مع المسؤولي        

ستجري في وقت الحق الخميس، اال انه قال ان الحل الدائم يكمن في التوصل الى اتفاق سـالم تغـادر                    
 .كما تعلمون ليس لدينا اي صالحيات، ولكـن لـدينا صـوتنا           «: وقال. اسرائيل بموجبه القدس الشرقية   

  .» لناوسنحرص على جعلهم يفهمون المشاكل التي وصفتموها
سنواصل العمل من اجل التوصل الى حل سلمي ينسحب بموجبه االسرائيليون مـن القـدس               «: وأضاف

  .»الشرقية ويسمحون بأن تصبح عاصمة الدولة الفلسطينية
اال انها وعدت بأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم إلبـراز          » الحكماء«وأكدت روبنسون كذلك محدودية نفوذ      

نحن حكماء طلـب منـا نيلـسون        .  ال نعمل في السياسة، ولسنا مفاوضين      نحن«: وقالت. معاناة السكان 
مانديال مساعدة من يعانون ومن تنتهك حقوقهم االنسانية، ومن يشعرون بأنه ليست لهم قوة امام اصحاب                

  .»القوة
لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لنشر قصتكم واثارتها، خصوصاً مع االسرائيليين الذين ال يعرفون              «: وأضافت

  .»دائماً ما الذي يجري، وكذلك للعالم الخارجي من اجل فهم عدالة قضيتكم
ازاء » قلقـه «وفي رام اهللا التقى الوفد مساء أول من أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعرب عن                

  .االستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة
» الحكمـاء «الغربية، وأشارت الـى ان      الوفد ازاء االستيطان في الضفة      » قلق«وأعربت روبنسون عن    

  .»بمهمة للترويج لسالم عادل وآمن للجميع في الشرق االوسط«يقومون 
٢٢/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
   على االستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين "إسرائيل"  معاقبةاألمم المتحدة تطلب .٦٥

 مون اسـرائيل الـى      - العام لألمم المتحدة بان كي       دعا األمين :  علي بردى  -) األمم المتحدة (نيويورك  
لمنع حصول مزيد مـن حـوادث       " جهود للقضاء على اإلفالت من العقاب     "منها  " إجراءات فورية "اتخاذ  
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إطالق الصواريخ وقـذائف    " يجب وقف "وفي المقابل   . االستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين     
إلزالـة القيـود الماديـة      " تدابير أخرى "ل، التي ينبغي أيضاً أن تُنفذ       الهاون عشوائياً على جنوب إسرائي    

المفروضة على حرية التنقل في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن توقف بناء جدار                 
  .الفاصل وتفكك األجزاء التي بنيت بالفعل في األرض الفلسطينية المحتلة

خاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التـي تمـس حقـوق            وجاء في تقرير أعدته اللجنة ال     
اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة ونشرته األمم المتحدة أمـس،               

يتواصل بصورة متواترة ورود تقارير عن استخدام السلطات اإلسرائيلية القوة المفرطة ضد المدنيين             "أنه  
وفقاً للمعلومات التي جمعتها كيانات األمم المتحدة في األرض الفلـسطينية المحتلـة،             "، وأنه   "ينالفلسطيني

راوح العدد الكلي للمدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على أيدي السلطات اإلسرائيلية خالل الفترة قيد النظر               
أن خمسة من هـؤالء    واوضحت التقارير   .  شخصاً ١٨ و ١٥بين  ) ٢٠١٠ آب   ١٩ و ٢٠٠٩ أيلول   ١بين  (

وكانت غالبية هـذه الحـاالت،      . القتلى كانوا من األطفال الفلسطينيين، وبينهم رضيع عمره سبعة أشهر         
كما أدت عمليات هـدم المنـازل       . حسبما يدعى، ناجمة عن إطالق النار على أيدي السلطات اإلسرائيلية         
ج الطبي، وغيرها مـن األفعـال أو        والتعرض للغاز المسيل للدموع والحظر المفروض على تلقي العال        

  ".حاالت التقصير من السلطات اإلسرائيلية، الى موت مدنيين فلسطينيين
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم يؤد أي من عمليات قتل المدنيين المبلغ عنها الى إجـراء                 "وأضاف أنه   

، ووفقـاً لمكتـب تنـسيق       وعوض ذلك . تحقيق جنائي أو مالحقة قضائية بسبب االستخدام المفرط للقوة        
الشؤون اإلنسانية ومنظمة بتسليم غير الحكومية، يبدو أنه كان هناك إفالت من العقـاب بالنـسبة الـى                  

  ".السلطات اإلسرائيلية الضالعة في مقتل المدنيين الفلسطينيين
فة هاون،   قذي ٤٣ من الصواريخ المحلية الصنع، و       ٨٤سجلت إطالق   "وفي المقابل، أفاد أن األمم المتحدة       

ولم يكن ممكناً تحديد ما إذا كانت الهجمات قد         . وثالثة من صواريخ غراد خالل الفترة المشمولة بالتقرير       
عشوائية بطبيعتها وتالياً تشكل انتهاكا للقانون      "غير أن هذه الهجمات     ". استهدفت أهدافاً عسكرياً أو مدنية    

لحة تطلق غالباً من مناطق يسكنها مدنيون، وهو        وعالوة على ذلك، يدعى أن تلك األس      . اإلنساني الدولي 
  ".أيضاً ما يتعارض مع القانون اإلنساني الدولي

استمر وجود نطاق واسـع     ... حصول تحسن في حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية          "وعلى رغم   
لقدس الـشرقية   وذكر أن حال دخول ا    ". من القيود على حرية التنقل في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة         

يوجد مـصاعب   "وشدد على أن جدار الفصل      ". لم تتحسن خالل الفترة المشمولة بالتقرير     "والخروج منها   
ووصف القيود المفروضة على غزة بأنهـا       ". شديدة للمجتمعات المحلية الفلسطينية على أي من الجانبين       

  ".تصل الى حد فرض حصار على القطاع"
غي ان تتخذ حكومة إسرائيل إجراءات فورية لمنع حصول مزيـد مـن             ينب"وخلص في توصياته الى أنه      

وينبغي أن تتضمن تلك اإلجـراءات إجـراء        . حوادث االستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين      
تدريب شامل على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بإنفاذ القانون للسلطات اإلسرائيلية التـي               

وينبغي أن تتضمن تلك اإلجراءات أيضا بذل       . لعمليات األمنية في األرض الفلسطينية المحتلة     تتولى تنفيذ ا  
جهود للقضاء على اإلفالت من العقاب على االنتهاكات الناجمة عن االستخدام المفرط للقوة، وخصوصا              

المفرط للقوة،  من طريق إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في االدعاءات ذات الصدقية المتعلقة باالستخدام             
  ".ومالحقة مرتكبيها جنائياً إذا ثبتت صحتها

ذلك أن إطـالق    . يجب وقف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا على جنوب إسرائيل         "أضف أنه   
  هذه األسلحة قد أدى إلى وفيات وإصابات، وإلى أضرار للهياكل األساسية، وتسبب برعـب عـامٍ بـين                  
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ويتعين على جميـع األطـراف ذوي       .  انتهاكا صارخا للقانون اإلنساني الدولي     السكان المدنيين، بما يمثل   
  ". الصلة على الجانب الفلسطيني أن يبذلوا جهوداً عاجلة وقوية لوضع حد إلطالق تلك األسلحة

٢٢/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  
  
  األمم المتحدة تدين عودة النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية .٦٦

 مبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط روبرت سيري قيام إسرائيل ببناء وحدات سكنية استيطانية في               انتقد
الضفة الغربية وذلك عقب التقرير الذي نشرته وكالة انباء اسوشيتد برس حول المـشروع اإلسـرائيلي                

  .لتوسيع المستوطنات
/  سبتمبر ٢٦ في الضفة الغربية منذ       منزألً ٥٤٤وذكر التقرير أن إسرائيل شرعت في بناء ما ال يقل عن            

  . أشهر في معظم أنحاء الضفة الغربية١٠أيلول عندما رفعت اسرائيل تجميد البناء لـ
مضيفا أن بنـاء المـستوطنات     " مقلق للغاية "ووصف مبعوث األمم المتحدة التقرير عن المستوطنات بأنه         

ئيلي سيؤدي فقط إلى مزيد انعدام الثقة بـين         وأضاف أن القرار اإلسرا    .غير قانوني طبقا للقانون الدولي    
  .الطرفين

٢٢/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   
  
   تقل متضامنين من ثالثين دولة ومساعدات تقدر بخمسة ماليين دوالر"شريان الحياة" .٦٧

ـ           " ٥شريان الحياة   "وصلت قافلة   :  وكاالت ط إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفـح الحـدودي، وس
  .لدخول األراضي الليبية في طريقها إلى القطاع" طريق األمل"استقبال رسمي وشعبي، بينما تستعد قافلة 

وقال مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن جميع المتضامنين القادمين من ثالثين دولة عبروا إلـى                 
  . سيارة شاحنة تحمل مساعدات إنسانية١٣٧القطاع ترافقهم 

إلى أن عبور القافلة تم بسهولة ويسر، نظرا التفاق المنظمين مع الـسلطات المـصرية،                ولفت المسحال   
وقال الناطق باسم القافلـة زاهـر بيـراوي إن           .وأشار إلى أن استقباال رسميا وشعبيا حاشدا نظم للقافلة        

  متضامنا إلى قطاع غزة، جاء جزء منهم على متن السفينة          ٣٤٢السلطات المصرية سمحت بدخول نحو      
 دولـة عربيـة     ١٢منهـا   - دولة   ٣٠من  "وذكر أن المتضامنين جاؤوا      .والباقي على الطيران السوري   

 ". تقع في أقصى أرجاء األرض، وهدفها واحد هو نصرة فلسطين ورفع الظلم عنها             -والباقي دول غربية  
مات طبيـة  وذكر أن القافلة تشتمل على مساعدات بقيمة خمسة ماليين دوالر تضم أدوية وأجهزة ومستلز         

  .ومدرسية ومواد إغاثية وغذائية
مؤشرا على تـصحيح للخطـأ الـذي    " واعتبر وصول أعضاء شريان الحياة إلى قطاع غزة مساء اليوم       

، الفتا إلى أن أعضاء القافلة سيمضون في غزة ثالثة أيـام،            "ارتكبته السلطات المصرية بحقنا في البداية     
ار إلى عزم أعضاء القافلة علـى القيـام بجـوالت تفقديـة             وأش .ومن ثم يغادرون صباح األحد المقبل     

  .وزيارات لألماكن المدمرة، ولقاء بعض األسر الغزية وضحايا الهجوم اإلسرائيلي
٢٢/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
   تصل ليبيا"قافلة طريق األمل" .٦٨

افلـة، تـستعد قافلـة    وفيما يحتفل سكان غزة مع المتضامنين بنجاح وصـول الق  :قدس برس، وكاالت
لدخول األراضي الليبية قادمة من تونس، في طريقها إلـى قطـاع            " طريق األمل "المساعدات البريطانية   
  .غزة عبر ليبيا ومصر

 وأشاد منسق القافلة محمد حداد في تصريحات لقدس برس بتعاطي السلطات التونسية مع القافلة، مشيرا               
ف القافلة كلها أثناء وجودها بتونس من بنزين للسيارات وأكـل           إلى أن الحكومة التونسية تكفلت بمصاري     
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ومبيت لعناصر القافلة، لكنه أخذ عليها غياب التنسيق بين أجهزة األمن المرافقة وبين الجهات المنظمـة                
  .لها

 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والعتـاد الطبـي واألدوات          ٢٩ ناشطا بريطانياً و   ٧٠" طريق األمل "وتضم  
  .يةالتربو

٢٢/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  
  كتاب يكشف ملف السالح النووي اإلسرائيلي ": نيوزويك" .٦٩

للكاتب أفنار كوهين الـذي    " أسوأ سر مكتوم  "األميركية مقاالً عن كتاب     " نيوزويك"نشرت مجلة   : )أ ش أ  (
  .تناول فيه ملف السالح النووي اإلسرائيلي

ه على رغم أن إسرائيل تعد على نطاق واسع الدولة النووية الـسادسة             ويرى كاتب المقال دان إيفرون أن     
في العالم وتمتلك العشرات إن لم يكن المئات من القنابل والرؤوس النووية، إال أنها لـم تعتـرف قـط                    
بامتالكها أو حيازتها السالح النووي، مؤكداً أن غموض إسرائيل في شأن سالحها النووي وفر لها قـوة                 

  .ن غير أن تخضع للضغوط الدولية وللتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذريةومصدر ردع م
وأضاف أن معظم اإلسرائيليين ال يعلمون الكثير عن تاريخ بدء البرنامج النووي ومكان تخزين القنابـل                

أن إنـه يبـدو     : "والرؤوس النووية وما إذا كان قادتهم قد فكروا يوماً في استخدام تلك األسلحة، والحظ             
اإلسرائيليين ال يريدون أن يسألوا أو يعرفوا اإلجابة عن ذلك مع استثناء وحيد هو الكاتب أفنار كـوهين                  

  ".الذي يرى من خالل كتابه أنه حان الوقت كي تفصح إسرائيل عن برنامجها وسالحها النووي
٢٢/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  

  
  حد في قضية اغتيال المبحوحأكندا تنفي اعتقال  .٧٠

 قال وزير األمن االتحادي الكندي فيك توز يوم الخميس إن السلطات الكنديـة لـم                -) رويترز(وفر  فانك
تعتقل أحدا فيما يتعلق باغتيال قيادي في حركة حماس في دبي وذلك على النقيض مما زعمه قائد شرطة                  

  .دبي
ذه القضية وانه ال يجوز الي      وقال توز ان الشرطة الكندية الملكية أبلغته انها لم تعتقل أحدا فيما يتصل به             

  .وكالة اخرى من وكاالت تنفيذ القانون اعتقال احد دون االعالن عن ذلك
واضاف توز قوله لرويترز في اجتماع قرب فانكوفر بشأن خطط الحكومة لتشديد قوانين الهجرة الكندية               

  ."ليس لدينا سجون سرية في كندا واذا اعتقل احد فال بد ان يمثل أمام محكمة" 
٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء  

    
  أكثر تأثيرا» الظل« ورجال ...ويكتمون أسراره.. يرسمون سياساته رجال حول أبو مازن .٧١

من مستشاري الرئيس الفلـسطيني محمـود       » معروفة«المعروف، أن مجموعة    :  كفاح زبون  - رام اهللا 
 السياسة معه، لكـن مـا ال يعرفـه          وراسمي.. يمثلون ذراعه اليمنى وكاتمي أسراره    ) أبو مازن (عباس  

كثيرون أيضا أن مستشارين آخرين، يبقون في الظل، ال يقلون أهميـة وربمـا يزيـدون أحيانـا عـن                    
  .، ويشاركون ويؤثرون أيضا في رسم السياسات»النجوم«المستشارين 

 الممثلة فـي    وعلى الرغم من أن الرئيس يترك إعالن القرارات التي تتخذ الجتماعات القيادة الفلسطينية            
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، فإنه يكون قد حسم أمره مبكرا، وذهب إلى                

  .هذه االجتماعات وقد طبخ طبخته، وهو يعرف ما يريد
ويتمتع أبو مازن بقدرة كبيرة على فرض أجنداته، سواء على قيادة المنظمة أو فتح، وظهر هذا في أكثر                  

ومن عادات الرئيس الفلـسطيني أن      . صل مهم، بخالف ما كان يعتقد كثيرون عندما تولى الرئاسة         من مف 
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يسمع من الجميع، وقال مقربون منه إنه يستمع إلى كل مستشاريه، ويأخذ آراء مختلفـة حـول القـضية           
الواحدة من أصحاب االختصاص ومن غير أصحاب االختصاص لكنه يثق بقليلين ال يتجاوزون أصـابع               

وثقة أبو مازن هذه لها حدود، فالرجل مجرب وسياسي قـديم، ولـم يـأت إلـى الـسلطة                   . اليد الواحدة 
، يعرف أن القلوب تتقلب، وقد جرب ذلك، وله تجارب مع حلفـاء تحولـوا إلـى أعـداء                   »بالبراشوت«

  .والعكس
  كيف يتخذ أبو مازن قرارته؟* 

 لكن مهمة أبو مازن قد تكون أصعب وهو يقـود           بالتأكيد مثل أي زعيم آخر، يقوم بالتشاور مع مقربيه،        
سلطة تحت االحتالل، فعلى الرجل أن يتابع شؤون الناس وشؤون االحتالل معا، بكل ما يعنيه ذلك مـن                  
تفاصيل يومية صغيرة لها عالقة بحياة الناس، وبكل ما يعنيه ذلك مـن تفاصـيل كبيـرة لهـا عالقـة                     

مجلـس  (» كابينـت «سسات االستشارية والرسمية، فـال      وكل ذلك يتم في ظل غياب المؤ      . بالمفاوضات
فلسطيني وال برلمان، وال حكومة من اختصاصاتها أن تحسم في الشأن السياسي، في حين يقسم               ) مصغر

ـ     . االنقسام ظهر كل شيء    ال يوجد مطبخ   «إنه  » الشرق األوسط «وقال المحلل السياسي هاني المصري، ل
. »ة ال تتعدى أصابع اليد الواحدة هي التي تقرر مع أبو مازن           سياسي بمعنى مؤسسة، ولكن يوجد مجموع     

لكـن  . »من دون صيغة منتظمة   .. عدد محدود هو الذي يتم استشارته، لكن من دون مؤسسة         «: وأضاف
مصغر ويتوسـع   » مطبخ سياسي «الكاتب خليل شاهين يختلف مع المصري، ويقول إن القرار يؤخذ في            

  .بحسب الموضوع
 أشخاص، يجتمعون كلما طلـبهم      ٧ إلى   ٣لمطبخ السياسي التابع للرئيس يتكون من       وحسب شاهين، فإن ا   

  .الرئيس للتشاور في قضية ما
ومن وجهة نظر شاهين، فإن مستشاري أبو مازن في هذا المطبخ، بالضرورة يتسلمون ملفـات مهمـة                 

م مختص في ملف    كل واحد فيه  «: وأوضح. وعلى اتصال مع الدول المؤثرة؛ األميركان إسرائيل وآخرين       
القـرار  «ويرى شـاهين أن     . »مهم، مثال عليهم أن يعرفوا كيف ستفكر أميركا إذا ما اتخذوا هذا القرار            

الداخلية مرتبطة تماما بالتحالفات ومصادر القوة، ومثال قـد ال          .. يخضع لعوامل كثيرة؛ داخلية وخارجية    
كون حاضرا في ما يخص األميركـان،       يشارك رئيس الوزراء سالم فياض لكن رأيه بالتأكيد يجب أن ي          

وأمـا  . عليه أن يجيب في الشأن المالي، ورأيه هذا قد يكون حاضرا من خالل أحـد أعـضاء المطـبخ                  
  .»العوامل الخارجية، فلها عالقة بالدول نفسها

ـ     إن أبو مازن على اتصال مع بعض قيادي لبنان، ويتـشاور           » الشرق األوسط «وقالت مصادر من فتح ل
وعلى الرغم من أن المطبخ الـذي يتحـدث عنـه           .  بآرائهم كذلك، باإلضافة إلى مستشاريه     معهم ويأخذ 

شاهين وال يعتقد بوجوده المصري، ال يشبه أي مطبخ سياسي آخر، وإنمـا يخـضع حـسب مـصادر،                   
  .لمزاجية الرئيس وعالقته باألشخاص، على الرغم من ذلك، فإنه هو الذي يرسم فلسطينيا كل السياسات

مطبخ يضم أشخاصا قريبين لتفكير أبو مازن، لكنهم قد يتغيرون أو يغيبون فترات من              «ين إنه   وقال شاه 
وعلى مدار فترة حكم أبـو مـازن التـي          . الزمن ويعودون، ورأينا كيف ابتعد البعض لفترات، ثم عاد        

وقد شهدت مسيرته، رئيسا، إقصاء مستـشارين وقيـاديين وتقريـب           .  أعوام، تبدل مقربوه   ٤تجاوزت  
  .»خرين، وهكذاآ

وعند أبو مازن مثاالن واضحان وضوح الشمس، حول تمسكه ببعض المستشارين، حتى مع كل الهجوم               
الذي يمكن أن يتعرض له هؤالء، وتخليه عن آخرين، حتى وإن كانوا في يوم مـن األيـام أكثـر مـن                      

، أمين سـر اللجنـة      )مستقل(المثال األول، هو لياسر عبد ربه       . مستشارين، وعند الرجل بالطبع أسبابه    
التنفيذية لمنظمة التحرير والمشرف العام على هيئة اإلذاعة والتلفزيون، وهما منصبان تشعر فتح دومـا               

  .بغصة ما عندما ترى أنهما تركا لشخص من خارج الحركة
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وعلى الرغم من أن فتح جربت مرارا انتزاع المنصبين من عبد ربه، ومؤخرا رفع المجلـس الثـوري                  
لحركة توصية بذلك بعدما شن هجوما على الرجل، فإن أبو مازن لم ينفذ، بـل حـال دون أن                   المنتخب ل 

  .تتمكن فتح من إقصاء عبد ربه
تمسك به وأبقاه في منصبه، بل انتصر له وأعاده في تشكيلة الوفد الفلسطيني المفاوض هذه األيام، بعدما                 

با من الرئيس إلى الحد الـذي يعتقـد معـه           ويعتبر الرجل مقر  . استبعده رئيس الوفد السابق أحمد قريع     
  .المراقبون أنه األقرب واألكثر تأثيرا

أما المثال الثاني، فهو لنبيل عمرو، حليف أبو مازن السابق، وصديقه وأكثر من مستشار، وقد تخلى عنه                 
 الـذي أثـار   » تقرير غولدستون «أبو مازن بعدما حمله عمرو عبر وسائل اإلعالم المسؤولية عن تأجيل            

ويقول مقربون من أبو مازن إنه يسمح باالنتقادات وتبادل وجهات النظـر فـي الجلـسات                . جدال كبيرا 
  .المغلقة، لكنه حساس من االنتقادات عبر وسائل اإلعالم ويبغضها إلى حد كبير

من العام الماضي، كان عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحريـر،           ) تشرين األول (وفي أكتوبر   
ا عندما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعطاء األوامر بسحب الحراسـات المكلفـة              صريحا جد 

حمايته، بعد تصريحاته األخيرة في قضية تأجيل النظر في تقرير غولدستون، في مجلس حقوق اإلنـسان                
يـر  وكان عمرو اتهم عباس بأنه المسؤول المباشر عن قرار تأجيل البت فـي تقر             . التابع لألمم المتحدة  

إن األمن الفلسطيني أبلغوا    «: وقال عمرو . غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة        
: وتـابع . »الحراس الذين يعملون معي في رام اهللا بضرورة تسليم أسلحتهم، وأن ينهوا أي عالقة لهم بي               

رب عمرو عن اسـتغرابه     وأع. »عندما سأل الحراس عمن يقف وراء القرار أبلغوهم بأنه قرار الرئيس          «
لست أنا من حرض على الرئيس، بل إن سحب التقرير هـو الـذي أجـج                «: من ذلك القرار، وأوضح   

محمال عباس المسؤولية المباشرة عن أي أذى يلحق به أو بأي من أفراد أسرته جراء سـحب                 . »الموقف
  .الحراسات المكلفة حمايته

ظهور نتائج انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح؛ إذ        وكانت الخالفات بين عمرو وعباس قد تفجرت بعد         
وبعـدها  . اتهم عمرو أبو مازن بأنه عمل على إسقاطه عمدا في تلك االنتخابات، لحساب إنجاح آخـرين               

التابعـة لفـتح،    » الفلسطينية«قرر عمرو االستقالة من منصبه سفيرا لدى القاهرة، ومسؤوال عن فضائية            
  .وقبل أبو مازن االستقالتين

وازدادت الخالفات أكثر أثناء عقد اجتماعات للمجلس الوطني لعقد انتخابات للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                
ولم يرض عمرو عن مبـدأ التعيـين        . ٢ وانتخاب   ٤ مقاعد شاغرة، وتم حينها تعيين       ٦التحرير، لملء   

ي مع أبـو مـازن      آنذاك، وقال إن هذا مخالف للقانون، ومن ثم عدل عن ترشيح نفسه، بعد اشتباك كالم              
وظلـت العالقـات    . منظمة التحرير وحركة فتح عبر إهمالهمـا      » خراب«اتهمه فيه بأنه المسؤول عن      

متوترة بين الرجلين اللذين عمال معا فترة طويلة من الزمن، وشكال ما يمكن أن يسمى حلفا معارضا في                  
و جرأة بانتقاده عباس أثناء     وأظهر عمر . فتح لبعض نهج الرئيس الراحل ياسر عرفات في إدارة السلطة         

ـ             إن » الشرق األوسط «تنامي الجدل حول تقرير غولدستون كأول فتحاوي يفعل ذلك، وقال عمرو آنذاك ل
  .مستشاري أبو مازن، من دون أن يسمى أحدا بعينه، عادة ما يورطونه

فز إنه يـضمن    كان عمرو يغمز في قناة مستشاري الرئيس المعروفين، الذين قال مرة عنهم في لقاء متل              
  .االنتصار عليهم في أي انتخابات مقبلة

إلى عقل أبو مازن، الذي كان يغمزهم عمرو من قناة، وال نقـول             » النجوم«ويبدو أن أقرب المسؤولين     
الـشرق  « صائب عريقات وياسر عبد ربه، وقالت مصادر لـ- وتلك مسألة ال يعرفها إال هو     -إلى قلبه   
وال يقل تأثيرا عن الرجلين عـزام       . في هذه األوقات  » المطبخ« أركان   إنهما ركنان مهمان من   » األوسط

ظل مختلفـا   ) أي األحمد (األحمد في القضايا التي تخص فتح والمصالحة مع حماس، على الرغم من أنه              
  .مع أبو مازن في ما يخص مكانة ودور فتح، لكنه يمثل ثقال في الحركة ال يمكن تجاوزه
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عريقات وعبد ربه،   .  استشارة، وكل واحد منهم يتابع عن الرئيس ملفات شائكة         وهؤالء الثالثة، هم األكثر   
يتابعان ملف المفاوضات والعالقة مع الواليات المتحدة وإسرائيل، أما األحمد فيتـابع بعـض العالقـات                

  .العربية وملف المصالحة وملف فتح في لبنان
  من هم؟

دة الجامعية من جامعـة سـان فرانسيـسكو         ، وحصل على الشها   ١٩٥٥عريقات ولد في القدس عام      * 
بعـد  . األميركية وجامعة برادفورد البريطانية، التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السالم            

حصوله على الدكتوراه عمل محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية فـي نـابلس كبـرى                 
هـو  .  عامـا  ١٢الفلسطينية لمدة   » القدس« في صحيفة    كما عمل صحافيا  . الجامعات الفلسطينية وأعرقها  

أول وزير للحكم المحلي في أول حكومة تشكلها السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسـر                
  .عرفات

بدأ مع المفاوضات منذ أوسلو، وبعد دخول السلطة صار كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأصبح محترفـا               
مقدمـة لعلـم المفاوضـات      «ر قبل عام كتابا عن المفاوضات، قال عنـه، إنـه            في هذا المجال، وأصد   

  .»ويخصص للمفاوضات كعلم بذاته واستغرق مدة ثالث سنوات لكتابته
الحروب تعددت أسبابها ولكن المصالح تبقى أساس أي صراع، والـصراع     «يقول عريقات في كتابه، إن      

وإذا كانت الصراعات   ..  في خطر وأن الموارد مهددة     سببه الشعور بأن مصالح األمة في الحرية واألمن       
وهو قريب من أبو مـازن كثيـرا، ويـرأس اآلن الوفـد الفلـسطيني               . »حتمية، فإن المفاوضات حتمية   

  .المفاوض، ويتابع ملف العالقة مع الواليات المتحدة وإسرائيل
وميين العرب ومن ثمـة     ياسر عبد ربه دخل معترك الحياة السياسية من خالل عضويته في حركة الق            * 

، وقام هو ونايف حواتمة باالنفصال عن الجبهـة الـشعبية           ١٩٦٩الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عام      
 إلـى الجبهـة     ١٩٧٤وأسسا الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين التي قامت بتعديل اسمها عـام             

  .الديمقراطية لتحرير فلسطين
لعام للجبهة الديمقراطية، حتى انفصل عنها هي األخـرى، وشـقها           شغل عبد ربه منصب نائب األمين ا      
، الذي انبثق عنه الحقا االتحاد الديمقراطي الفلسطيني        »خط التجديد «وشكل مع آخرين ما سمي في حينه        

كان عبد ربه   . ، وظل مستقال منذ ذلك الوقت     ٢٠٠٣بسبب تبنيه وثيقة جنيف في      » فدا«فصل من   . »فدا«
فات المقربين، وظل مقربا من أبو مازن، وأوكل إليه كثير من المهـام الخارجيـة               من رجاالت ياسر عر   

وكان من المبادرين لفتح قنوات االتصال بين منظمة التحرير الفلسطينية والواليات المتحـدة             . الفلسطينية
ـ    . في منتصف الثمانينات  ذا هو اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، وشـغل ه

يعتبر الرجل مثيرا للجدل، وفشلت كل محاوالت فـتح فـي           . المنصب منذ انتخاب محمود عباس رئيسا     
  .إقصائه من موقعه، وله اتصاالت واسعة مع اإلسرائيليين واألميركيين

حصل على  . التحق بحركة فتح مبكرا   . ١٩٤٧: عزام األحمد من مواليد قرية رمانة، بقضاء جنين عام        * 
ومن ثم صار رئيس االتحـاد      . ١٩٧٤س في اإلدارة واالقتصاد من جامعة القاهرة، عام         درجة البكالوريو 

كان ممثل حركة فتح في العراق بين       . ١٩٧٤ - ١٩٧٢العالمي لطالب فلسطين، فرع بغداد، بين عامي        
 ١٩٧٩، وسفير فلسطين ممثال لمنظمة التحرير الفلسطينية في العراق بين عامي            ١٩٩٤ - ١٩٧٥عامي  

 وحتى اآلن، ورئيس كتلة فتح      ١٩٧٤ شغل منصب عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام          .١٩٩٤ -
وهو شخصية قوية ومـؤثرة     . البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي نجح فيه دورتين متتاليتين         

، واآلن هو عـضو اللجنـة المركزيـة         ١٩٨٩كان عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام         . في فتح 
  .كان مقربا من ياسر عرفات، وهو يمثل هذا التيار في اللجنة المركزية مع آخرين. ركةللح

شغل مناصب عديدة، من بينها نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحـدة الوطنيـة األخيـرة، ووزيـر                  
، ووزير األشغال العامة الفلـسطيني      .٢٠٠٦ وحتى   ٢٠٠٣: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات منذ عام    
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جريء في انتقاد الرئيس، لكن ليس عبر وسائل اإلعالم، وعادة ما يختلف            . ٢٠٠٣ - ١٩٩٦مي  بين عا 
  .معه في القضايا التي تخض مكانة فتح ودورها في الضفة وغزة

يشرف على ملف المصالحة مع حماس وعلى العالقة مع الفصائل األخرى، كما يشرف على العالقة مع                
إلى هناك غير مرة لتسوية المـشاكل المرتبطـة بفـتح أو بعالقـة              دول عربية من بنيها لبنان وقد طار        

  .الفلسطينيين بالدولة اللبنانية بتكليف مباشر من أبو مازن
ولكن ليس هؤالء هم فقط المستشارون المؤثرون، فعادة ينضم إلى هؤالء المستـشارين، آخـرون، ال                * 

ا أحيانا، ولعل أهمهم، أكـرم هنيـة،        يفضلون األضواء، ويعملون بصمت كبير، وقد يكونون أكثر تأثير        
ـ  . ويقال إنه مؤثر إلى حد كبير      إن هنية أحد أكثر الرجال تأثيرا فـي        » الشرق األوسط «وقالت مصادر ل

وليس سرا أن هنية، سافر مع أبو مـازن فـي           . رسم السياسات للسلطة باإلضافة إلى عريقات وعبد ربه       
 برئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت أكثر من مـرة  معظم جوالته المهمة، رافقه إلى القدس لاللتقاء      

في أوقات كادت تتفجر فيها المفاوضات، وطار معه للقاء الرئيسين األميركيين الحـالي بـاراك أوبامـا                 
  .والسابق جورج بوش بينما كانت السلطة كلها على المحك

كر في االستقالة، وهو يفكر في      حضر مع أبو مازن معظم لقاءات زعماء العالم، وكان إلى جانبه وهو يف            
. البدائل الممكنة للمفاوضات، وهو يفكر في التغيير الوزاري، وهو يفكر في االنقسام وفـي المـصالحة               

يستشار في كل كبيرة وصغيرة، حتى إنه يتدخل في التشكيالت الوزاريـة، وأسـماء              «: وقالت المصادر 
  فمن هو هنية؟. »الوزراء

 في رام اهللا، وحاز الشهادة الجامعية األولى فـي اآلداب           ١٩٥٣ة، ولد عام    اسمه أكرم عبد السالم هني    * 
التي كانت تدعمها منظمـة     » الشعب«، كان كاتبا في جريدة      ١٩٧٥من كلية اآلداب بجامعة القاهرة عام       

كتب مجموعة من القصص وآالف المقاالت، وعاد مع ياسـر          . التحرير ثم أبعدته إسرائيل في الثمانينات     
تقول المصادر الرئاسـية    . ، التي يرأس تحريرها اآلن    »األيام«ى أرض الوطن، وأسس جريدة      عرفات إل 

ومعروف عن هنية أنه    . إنه أحد أكثر المشاركين في رسم السياسات منذ أيام الزعيم الراحل ياسر عرفات            
ت يوصف هنية بأنـه صـام  . ، وحتى جريدته لم تنشر يوما عن ما يدور خلف الكواليس     »ال يفشي سرا  «

وحسب المعلومات، فقد رفض عروضا عدة كما رفض حتى الترشح للجنـة            . وزاهد أيضا في المناصب   
  .المركزية لحركة فتحن وال يتقاضى أي راتب من السلطة الفلسطينية

  ولكن ما مصدر قوة هنية؟
 تقول المصادر إن مصدر قوته كان في األساس ياسر عرفات، وكان هنية أكثر قربا ألبو عمار من أبـو                  
مازن، ويعتبر هنية أحد أصدقاء عرفات، وقد أشركه عرفات في المفاوضات األكثر مفصلية في تـاريخ                

معروف بأنه وفي جدا لعرفات، وبقي معه وخلفه ويـدافع عنـه،            . السلطة آنذاك، مفاوضات كامب ديفيد    
  .»الختيار«حتى عندما تقلبت القلوب ضد 

حكم الملف الذي يتعامـل معـه، وهـو ملـف العالقـات             أما اليوم، فظل هنية مصدر قوة مهما، ربما ب        
 األميركية، ولطالما طار هنية إلى واشنطن إلجراء مباحثات لم يعرف عنهـا أحـد، سـبق                 -الفلسطينية  

 أيام في مهمات ال     ٣يسافر كثيرا ليومين أو     «: وقال مصدر مطلع  . بعضها سفر الرئيس الفلسطيني نفسه    
معه فـإنهم   » األيام«أما العاملون في جريدة     . » في وسائل اإلعالم   يعرف عنها أحد شيئا وال يكتب عنها      

ووزراء ومبعوثين أميركيين وأوروبيين    » مركزية فتح «يرون كبار المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء في       
  .يزورنه باستمرار، وال أحد ينشر شيئا

ما أبرز مصطفى أبـو     ويعمل حول أبو مازن، مجموعة أخرى من المستشارين ال يستغني عنهم أبدا، رب            
وعـادل  . الرب، وهو مستشاره االقتصادي، ويسافر مع الرئيس كثيرا ويساعد في رسم السياسات المالية            

. ومجدي الخالدي، وهو مستشار الـشؤون الدبلوماسـية       . سمارة، وهو مسؤول الشؤون الصينية والدولية     
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، وهو مستـشار حقـوق اإلنـسان،        وكمال الشرافي . وعبد اهللا االفرنجي، وهو مستشار الشؤون الدولية      
  .والحاج إسماعيل جبر وهو المستشار األمني

أما المجلس االستشاري، فيتكون من مستشارين يكلفهم الرئيس في مجاالت االختصاص المختلفة، مثـل              
مستشار الرئيس لشؤون التنمية واإلعمار، ومستشار الرئيس للشؤون الـصحية، ومستـشاره للـشؤون              

 الشؤون القانونية، ومستشار شؤون القدس، ومستشار شؤون القضاء والنيابة العامة،           العسكرية، ومستشار 
ومستشار شؤون منظمة التحرير، ومستشار شؤون المحافظات، ومستشار شؤون االتصاالت والمعلوماتية           
والتعليم التقني، ومستشار شؤون مقاومة االستيطان والجدار، والسكرتير العسكري للـرئيس، والنـاطق             

وكل هؤالء يتركز عملهم فقط مع الرئيس، وإلى جانبه، وقـد يفوقـون             . عالمي الرسمي باسم الرئاسة   اإل
عددا، مستشاري رؤساء دول قائمة، لكن هذا يبدو منطقيا ما دام على أبو مازن أن يتابع شؤون النـاس                   

  .واالحتالل معا
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  انتظروا واقعية المعتدلين .٧٢

  اسماعيل أبو شنبحمزة 
بهذه العبارة رد أحد الدبلوماسيين العرب علـى مراسـل قنـاة            ) .. سنقرر ما تريده هيالري كلينتون      (

قبل أسابيع قليلة ،    _ في مدينة سرت الليبية     _ إخبارية عربية ، وذلك قبيل اجتماع لجنة المتابعة العربية          
 هاتفياً من وزيرة الخارجية األمريكيـة أثنـاء         وقد جاءت هذه الكلمات بعد أن تلقي محمود عباس اتصاالً         

  . توجهه إلى االجتماع نفسه 
ولعل المتابع لقرارات لجنة المتابعة العربية ، يشعر بالفعل أن المجتمعين إنما قرروا ما تريده الخارجيـة                 

ي تقنـع   األمريكية ، وبالتأكيد بتوجيه من رئيس البيت األبيض ، إلعطاء اإلدارة األمريكية مهلة شهر ك              
) إسـرائيل (بوقف االستيطان لمدة شهرين ، ولكن الطلب األمريكي في حقيقته لم يكن إلقناع              ) إسرائيل(

بتجميد أنشطة االستيطان فحسب ، بل ليتفرغ الرئيس أوباما النتخابات التجديد النـصفية للكـونغرس ،                
  . والذي يتهدده فقدان سيطرة الديمقراطيين لصالح الجمهوريين 

لمهل المتالحقة لتقف عند حد اإلقناع أو التفرغ ، بل أضف إلى ذلك أنها كانت فرصة للحكومـة                  لم تكن ا  
الصهيونية لتقنع شركاء الحكم بإمكانية إيقاف البناء لمدة شهرين فقط ، مقابل حزم سخية من الـضمانات                 

 الـشبح   F35طائرات  التي قدمها أوباما ، ومن أهمها عقود التسلح الباهظة ، والتي كان آخرها عقد لبيع                
  . لدولة الكيان ، لتحقق بذلك دولة الكيان تفوقاً عسكرياً صريحاً على المعتدلين والممانعين على السواء 

جاء قرار االنتظار مدة شهر أيضاً ، ليقدم رئيس الحكومة الصهيونية هدية إلى أقطـاب الحكـم تتمثـل                   
 الكنيست في افتتاح الدورة الشتوية له ، هذا القـرار           بإقرار قانون المواطنة اليهودية ، وليحال القرار إلى       

يجعل من يهودية الدولة أمراً واقعاً ال مفر منه ، ليتحتم على العرب بعد ذلك التعامل مع هذه الواقعيـة ،                     
  " . متطرفين"ليظلوا واقعيين معتدلين ال 

 ومن ثم تعمل على الواقعيـة       اتخذت الحكومة الصهيونية هذه الخطوة ألنها تعلم أن هناك آذاناً ستسمع ،           
المطلوبة في الجانب الفلسطيني المفاوض ، ولعل حديث عباس مع أحد الصحفيين في نيويـورك خـالل                 

ليست لدي مشكلة في االعتراف     : ( دورة الجمعية العامة ، وإلقاءه لخطابه أمام الجالية اليهودية حين قال            
وبـدأت  ..انتهـى كـالم عبـاس       ) سرائيلي على ذلك  بيهودية الدولة اإلسرائيلية إذا صادق الكنيست اإل      

  .. اإلجراءات اإلسرائيلية بخطوة حكومتها نحو يهودية دولتهم المزعومة 
لوال يقينهم بـأن األطـراف      _بعد أن كانت عبارة عن أفكار     _لم تكن الخطوات اإلسرائيلية لتطرح للتنفيذ       

افق على تبادل األراضي مـع الكيـان ،         المفاوضة معهم ستوافق على ذلك ، فقد مهد عباس لذلك حين و           
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، كان ذلك يوم أن تفاخر بالتنسيق األمني مع الصهاينة ،           " أولمرت"خالل لقائه مع رئيس الحكومة السابق       
  . رافعاً لشعار المفاوضات كخيار أوحد ووحيد 

بـة   داخل فلسطين المحتلـة ، ألنـه بمثا        ٤٨خطورة القرار والخطوة الصهيونية ال تقف عند حد عرب          
المقدمة التي ستسهل سحب جنسية المخالفين لهذا القانون ، خطوة أشبه ما تكون بتفريغ المجتمع العربـي               

، وقد سـبقت    " عملية تهجير منظمة ومتدرجة بحق عرب الداخل      "المناهض للكيان ، فيما يمكن أن نسميه        
ستـستمر الخطـوات    هذه الخطوة بخطوات أخرى كقرار تغيير أسماء الشوارع و القرى ، وأرى أنـه               

المتالحقة مادام هناك محور معتدل في العالم العربي يوافق على الواقعية التي تفرضـها دولـة الكيـان                  
  . الصهيونية بحقهم 

 ، قد ال تكون قريبة      ٤٨لكن هذه القرارات تسرع في انتفاضة في الداخل العربي في فلسطين المحتلة عام              
 من عرب الداخل مازالـت      ١٣، والتي استشهد فيها     ٢٠٠٠وبر  ولكنها حتمية ، ولعل المواجهات في أكت      

حية ماثلة في الذاكرة الصهيونية ، وقد تكون أعنف مما ستشهده الضفة الغربية خالل المرحلة القادمـة ،                  
التي تعيش حالة من الغليان تسود مناطقها بعد موجة االغتياالت المتواصلة بحق أبنائها ، في ظل تنسيق                 

بما ستكون على موعد مع عملية أو عمليات تشفي غليلها لتقلب الطاولـة فـوق رؤوس                أمني جبان ، ور   
الجميع ، لتعلن بعد ذلك أن عباس ال يحتاج إلى بدائله التي طرحها في القمة العربية ، وال يحتاج حتـى                     

  .أن يشغل المعتدلين معه 
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  السلطة" بدائل"وقفة مع  .٧٣

  سخعوني فر
 -١: التالية" البدائل"بات متوقعاً أن يتقدم رئيس السلطة الفلسطينية إلى لجنة المتابعة العربية طالباً تبنيها              

 وعاصـمتها القـدس     ١٩٦٧باالعتراف بالدولة الفلسطينية بحـدود      " إسرائيل"مطالبة االدارة االمريكية و   
عو لالعتراف بالدولة الفلسطينية بالحـدود       إذا لم تفعال مطالبة مجلس األمن بإصدار قرار يد         -٢الشرقية  

 مـن   ٧٧ المطالبة بفرض وصاية دولية على الضفة والقطاع وفقاً للمادة           -٣. والعاصمة السابق بيانهما    
بإعادة احتاللهمـا   " إسرائيل" التنازل عن السلطة في الضفة والقطاع، ومطالبة         -٤. ميثاق األمم المتحدة    

  .وجب القانون الدوليوتحمل تبعاتها كسلطة احتالل بم
ومع أن الرئيس محمود عباس يترأس السلطة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح              

المجلـس  "على المجلس التشريعي صاحب الوالية على الـسلطة، أو علـى            " بدائله"إال أنه لم يعرض     . 
ما ينفي أن تكـون     . لفتح  " المجلس الثوري "ى  المسؤولة أمامه اللجنة التنفيذية للمنظمة، أو عل      " المركزي

وليس هناك ما يشير إلى عرضها أو       . األربعة  " بدائله"أي من المؤسسات الثالث ناقشت أو اقرت أياً من          
مناقشتها من قبل أي من فصائل المقاومة، أو النقابات المهنية، أو االتحادات الطالبية والنسائية، أو غيرها                

ما يعني أن ال صلة لـشعب       . دني في فلسطين المحتلة أو الشتات العربي والدولي         من هيئات المجتمع الم   
الرئيس عبـاس   " بدائل"وبالتالي فهي ال تجاوز كونها      . فلسطين وقواه السياسية واالجتماعية بهذه البدائل       

األربعة " دائلالب"وفريقه، األمر المطلوب أن تأخذه بالحسبان لجنة المتابعة العربية، وال تتعامل مع أي من              
  .على أنه يعبر عن إرادة شعب فلسطين في وطنه المحتل والشتات

 الصهيوني، وان كان مطعون     -ثم إن لمجلس األمن واألمم المتحدة قرارات تاريخية في الصراع العربي          
وعليه يمكـن   . بها قومياً ووطنياً إلجحافها بحقوق شعب فلسطين المشروعة، إال أن لها اعتبارها الدولي              

. محمود عباس بها، لتحديد واقعيتها واتسامها بالموضوعية من عدمهما          " بدائل"أن تشكل معياراً لمقارنة     
، مساحتها تفـوق    "إسرائيل" قضى بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب        ١٩٤٧ لسنة   ١٨١فقرار التقسيم رقم    

 عن التحرير والعودة،    مطلبهم بديالً " الدولة"وحري بمن غدت    . ضعف مساحة الضفة والقطاع المحتلين      
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على أساسه، بدالً من السعي الستصدار قرار دولـي         " إسرائيل"المطالبة بتنفيذ القرار الدولي الذي اقيمت       
  .جديد

المطالب بوضع الضفة والقطاع تحت الوصاية الدولية، انطواؤه على انتقاص          " البديل"وأبسط ما يقال في     
دارة شؤونهم، بالكفاءة التي تميز بها الفلسطينيون حيث عملوا         من أهلية مواطنيهما، واتهامهم بالعجز عن ا      

في حين أن المطلب الذي يترجم عن ثقة بـشعب فلـسطين والتـزام    . على مدى سنوات النكبة الماضية    
بثوابته الوطنية، والحرص على حقوقه المقرة بشرعة حقوق االنسان والقانون الدولي، إنما هو مطالبـة               

الكامل من عمـوم األرض العربيـة التـي         " إسرائيل" بانسحاب   ٣٣٨ و ٢٤٢اريه  مجلس األمن بتنفيذ قر   
 وفي مقدمتها القدس الشرقية، وتفكيك جميع المستوطنات التي اقيمت عليها في مخالفة             ١٩٦٧احتلت عام ،  

وبالتبعية إعالن تخلي الجامعة العربية عن       . ١٩٤٩صارخة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة العام        
بادرتها التي لم تلق أي استجابة، ومطالبة مجلس األمن بفرض تنفيذ قراريه وقطع كل عالقـة رسـمية                  م

  .عربية بالكيان الصهيوني إذا لم يلتزم بالقرارات الدولية
باحتالل الضفة والقطاع وتحمل مسؤولية ذلك،      " إسرائيل"القائل بالتنازل عن السلطة ومطالبة      " البديل"أما  

شقه األول لوصول رئيس السلطة للقناعة بأن النهج الذي التزم به وصل إلـى طريـق                فبديل يؤشر في    
وهو في شقه الثاني، الخاص باعادة احتالل الضفة والقطاع، فمطلب          . مسدود، وأن رهاناته فشلت تماماً      

. ينية  غير واقعي، ذلك ألن احتاللهما لما يزل قائماً، ورئيس السلطة أول من يعرف هذه الحقيقة معرفة يق                
إذ أنه انما يتولى رئاسة سلطة حكم ذات مناط بها ادارة شؤون القابعين تحت االحتالل بدالً عن الدولـة                   
المحتلة صاحبة السيادة الفعلية على أرض الضفة وحدودها وأجوائها، واالختصاص بشؤون المستوطنين            

 جهاته األربع بقرار دولي     فيما قطاع غزة، وإن تحرر داخلياً، محاصر من       . الصهاينة مغتصبي أرضها    
وإذا كان رئيس السلطة وصل للقناعة بأنه بات عاجزاً عـن اداء            . وعربي، للصهاينة الكلمة الفصل فيه      

مهمته، أو غير راغب في مواصلة أدائها، فليضع استقالته أمام المجلس التشريعي، وليتـرك لمـواطني                
  .حهمالضفة والقطاع اختيار القيادة األقدر على رعاية مصال

تجاهل تماماً أن ما أوصله وفريقه للمأزق الذي يعانون منه انما           " البدائل"والجدير بالتذكير به أن صاحب      
هو التزامهم االستراتيجي بنهج المراهنة العبثية على اإلدارة األمريكية واالمم المتحدة ومجلـس األمـن               

دارة األمريكية ضد كل قرار فيه قدر من        الذي طالما استخدمته اإل   " الفيتو"الخاضعة قراراته لحق النقض     
وليدركوا أخيراً ان مخرجهم من مأزقهم رهن باعتماد بديل يقوم على تفعيـل             . االنصاف لشعب فلسطين    

وذلك . وتطوير نهج الممانعة والمقاومة، الذي ثبتت جدواه في لبنان الصمود وقطاع الممانعة االسطورية              
فلسطينية الملتزمة بالثوابت التي نص عليها الميثاق القومي الـصادر          بالعمل على اقامة الجبهة الوطنية ال     

والتكامل النضالي مـع قـوى الممانعـة         . ١٩٦٤في القدس عن المجلس الوطني الفلسطيني األول عام         
والمقاومة العربية واالسالمية، دفعاً لتعميق المأزق الوجودي للتجمع االستعماري العنصري الـصهيوني،            

ودون ذلك إعادة إنتاج الرهانـات والمبـادرات التـي أوصـلت            . على جانبي األطلسي    وأزمات رعاته   
 هـو مـا     ١٩٣٧العبثية أن تجدد ثورة شعبه سنة       " البدائل"وليتذكر صاحب   . أصحابها للطريق المسدود    

 أسقط مشروع التقسيم األول الذي طرحه اللورد بيل حينذاك، وأن المقاومة اللبنانية هي التي فرضت تنفيذ               
   .٤٢٥قرار مجلس األمن رقم 

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  هل هي عودة الى قرار التقسيم؟ .٧٤

  سمير كرم
هل تجرؤ االمم المتحدة على إعالن قيام دولة فلسطينية كحل لمشكلة فشل المفاوضات المباشرة بمشاركة               

  الواليات المتحدة؟ 
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الميركي ـ حق االعتراض الذي اصبح يـستخدم   الرد السريع والمباشر على هذا السؤال هو ان الفيتو ا
بصورة حصرية لحماية إسرائيل في مجلس االمن ـ جاهز كما كان جاهزاً من قبل في كل الحاالت التي  

  . وجدت فيها القضية الفلسطينية طريقها الى مجلس االمن
  . لكن المسألة اعقد من ذلك العتبارات كثيرة

طينية تصل الى مجلس االمن ـ الى االمم المتحدة ـ هذه المرة من   اهم هذه االعتبارات ان القضية الفلس
وليس خافياً انه ال احد يعارض      . اجل هدف تأسيس الدولة الفلسطينية الى جانب دولة اسرائيل كحل نهائي          

حتى اسرائيل والواليات المتحدة توافقان على هذا الحل وقد جرت المفاوضـات المباشـرة              . هذا الهدف 
  .  تحت زعم واضح من هاتين الدولتين بأنهما تؤيدان هذا الهدف- االنهيار االخيرة ـ قبل

مع ذلك فإن المؤشرات كثيرة على ان اسرائيل ستطلب وأن الواليات المتحدة سـتلبي طلبهـا باسـتخدام     
ولهذا االمر دالالت كبيرة وكثيرة على ان الموافقة االسرائيلية         . الفيتو ضد هذا اإلجراء في مجلس االمن      

وليست شروطها تقتصر على نزع     . االميركية على تأسيس الدولة الفلسطينية ليست مطلقة إنما مشروطة        و
انما ترفض الدولتان ان تولد     . سالحها منذ البداية وعلى الحد من سيادتها على االرض وفي الجو والبحر           

  . الدولة الفلسطينية في االمم المتحدة كشرط اساسي لقيامها
بير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ـ في تصريحات خـص بهـا جريـدة     مع ذلك فقد اعلن ك

على تأمين اسـتئناف    (اذا اعلنت واشنطن عدم مقدرتها      «ـ انه   ) ١٢/١٠/٢٠١٠(المصرية  » الشروق«
فلنذهب الى مجلس االمن الدولي الستصدار قرار يدعو الدول االعضاء في االمم المتحـدة              ) المفاوضات

وحذر عريقات من انه اذا لم ينجح خيار مجلس االمـن فلـدى الـرئيس    . »ة فلسطينالى االعتراف بدول  
ابو مازن بدائل اخرى، خاصة ان الرئيس لم يتحدث بعد عن حـل الـسلطة او تقـديم                  ) محمود عباس (

  . استقالته
ادي كذلك فقد صرح الدكتور صالح الخواجة العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقي             

بأن عودة ملف القضية الفلـسطينية الـى االمـم          ) ٤/١٠/٢٠١٠(في حزب المبادرة الوطنية الفلسطيني      
المتحدة، يعد واحداً من الخيارات المطروحة امام لجنة خاصة تم تشكيلها في منظمة التحرير الفلـسطينية                

   .لعرض مقترحاتها على اجتماع لجنة المتابعة، التابعة لجامعة الدول العربية
وباإلضافة الى هذين التصريحين فإن محمد دحـالن عـضو اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح اكـد                    

ان المفاوضات مع الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد فشلت وطالب لجنـة             ) ٣/١٠/٢٠١٠(
  . المتابعة العربية بالتوجه الى مجلس االمن فوراً

ن موقف اسرائيل من االمم المتحدة واستعداد الواليات المتحدة         فهل يغيب عن هؤالء المسؤولين الفلسطينيي     
  الدائم الستخدام حق الفيتو لتأكيد رفض اسرائيل اعالن االعتراف بدولة فلسطينية في مجلس االمن؟ 

ال يمكن ان يغيب عن إدراك أي مسؤول فلسطيني انه ال توجد دولة عضو في االمم المتحدة تعادي هـذه       
وال يمكن ان يغيب عن إدراك مسؤول فلسطيني ان اسرائيل نفسها كدولـة          . ثل اسرائيل المنظمة الدولية م  

من اهم القضايا التي تناولتها االمم      » مأساة فلسطين «ولقد كانت   . نشأت باعتراف في مجلس االمن الدولي     
 وتمكنـت   المتحدة في سنتها االولى، ثم تحركت اوراق هذه القضية بين قاعات االمم المتحدة لفترة طويلة              

ذلـك ألن الفيتـو   ... الجمعية العامة من اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات في صالح القضية الفلسطينية        
  (...) االميركي يغيب في الجمعية العامة تماماً 

 من البداية وحتى اآلن ـ على ان ال تؤدي االمم المتحدة  -وقد تبين بمضي الوقت، ان اسرائيل حرصت 
وبشكل خاص في شأن قيام     ... او في اية محادثات تتعلق بالشأن الفلسطيني      » لسالمعملية ا «اي دور في    

وتبنت اسرائيل موقف التحدي لالمم المتحدة، حتى حينما كانت المنظمة الدولية تنظـر             . الدولة الفلسطينية 
ن سياستها  في شكاوى عربية ضد الممارسات المنافية لميثاق االمم المتحدة، والمنافية للقانون الدولي، ضم            

وكان استمرار اسرائيل علـى هـذا المنـوال ملحـاً           . في االراضي العربية المحتلة او ضد الفلسطينيين      
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 ١٩٥٦وواضحاً حتى في السنوات االولى لقيام اسرائيل نفسها، وباألخص بعد حـرب الـسويس عـام                 
ة بعد ان ادينت بالفعل     وأدى هذا الى استنفاد االنذارات الالزمة لطردها من االمم المتحد         . ١٩٦٧وعدوان  

  . خمس مرات في مجلس االمن نتيجة اعتداءاتها على الدول العربية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني
يجوز للجمعية العامة ان توقف     «وجدير بالذكر ان المادة الخامسة من ميثاق االمم المتحدة تنص على انه             

لقمع، عن مباشرة حقوق العضو ومزايـاه،       اي عضو اتخذ مجلس االمن ازاءه عمال من اعمال المنع او ا           
ويكون ذلك بناء على توصية مجلس االمن، ولمجلس االمن ان يرد لهذا العضو مباشرة تلـك الحقـوق                  

اذا امعن عضو من اعضاء االمم المتحدة فـي       «كما تنص المادة السادسة من الميثاق على انه         . »والمزايا
لقـد  . »ان تفصله من الهيئة بناء على توصية من مجلس االمن         انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة       

حددت هاتان المادتان من الميثاق اإلجراءات ونصتا على العقوبات التي تستحقها الدولة التي ال تحتـرم                
  . المنظمة وميثاقها ومبادئها، لكن المنظمة الدولية لم تستخدم حقها هذا في حالة إسرائيل

قضية الفلسطينية عرضت على االمم المتحدة للمرة االولى فـي شـهر نيـسان              وجدير بالذكر ايضاً ان ال    
 ومنذ ذلك التاريخ ظلت القضية موضوعاً مطروحاً على المنظمة الدولية بصفة مستمرة من زاوية               ١٩٤٧

او اخرى، حتى انه يمكن التأكيد أنه لم يسبق ان لقيت قضية اخرى مثل هذا االهتمام وال هذا العدد مـن                     
 ١٩٤٧ تشرين الثاني  ٢٩ وصدر في    ١٨١/٢الذي حمل رقم    (وال شك ان قرار تقسيم فلسطين       . تالقرارا

 اهم هذه القرارات وال يزال يطرح كأساس لحل مشكلة قيام الدولة الفلسطينية، فـضال  -كان ـ تاريخياً ) 
  . عن كونه اساساً لحل مشكلة تحديد الحدود بين الدولتين الفلسطينية واالسرائيلية

 القرار على تقسيم فلسطين الى دولة عربية وأخرى يهودية مع تدويل القدس تحت إشراف االمم                وقد نص 
ان دسـتوري الـدولتين     «كما نص على    . ونص على ان تكون لكل من الدولتين حدودها الثابتة        . المتحدة

القتـصادية  يجب ان يضمنا لكل االفراد حقوقاً متساوية ال تحيز فيها في الشؤون المدنيـة والـسياسية وا                
والدينية، كذلك التمتع بالحقوق االنسانية والحريات السياسية بما في ذلك حرية الـدين واللغـة والكـالم                 

  . »والنشر والتعلم واالجتماع واالتصال
ان المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القـدس،          «وبشأن المواطنة نص القرار على      

ين ال يحملون الجنسية الفلسطينية ولكنهم يقيمون في فلسطين خارج مدينة القدس،            كذلك العرب واليهود الذ   
يجب االعتراف بهم عند اعالن االستقالل كمواطنين في الدولة التي يقيمون فيها ولهم ان يتمتعوا بكامـل                 

  . »الحقوق المدنية والسياسية
وهي االحكـام   (اعالن حقوق االنسان    كذلك نص قرار التقسيم على ان احكام الفصلين االول والثاني من            

يجب ان  ) الخاصة باالماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية والخاصة بالحقوق الدينية وحقوق االقليات          
ولكـل  . تكون موضع ضمان االمم المتحدة، وال يجوز تعديلها بدون موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة             

ر الجمعية العامة الى أي مخالفة فعلية او محتملة لهذه األحكـام،            عضو في المنظمة الحق في ان يلفت نظ       
  . »وعلى الجمعية العامة في هذه الحالة ان تصدر التوصيات المناسبة التي تقتضيها الظروف

ونستطيع ان نجزم بأن هذا القرار التاريخي مرشح للعودة الى الجمعية العامة ـ ألن الفيتو االميركي ـ   
اي ان .  في مجلس األمن ـ كأساس لقيام الدولة الفلسطينية وحدودها مع دولة اسرائيل االسرائيلي ينتظره

  . القضية الفلسطينية تعود الى جذورها االولى في االمم المتحدة
انما ال بد من إضافة التغييرات التي فرضتها اسرائيل بمساعدة الواليات المتحدة بحيث عطلت فاعلية هذا                

، ١٩٤٨ ايـار    ١٥وقد بدأ التحدي بقيام اسرائيل واعتراف االمم المتحدة بها في           .  عاماً ٦٣القرار طوال   
فما ان انتهى االنتـداب البريطـاني علـى فلـسطين حتـى كـان               . اي بعد عام واحد من قرار التقسيم      

االسرائيليون قد تخطوا حدود المنطقة المخصصة للدولة العربية، ومنطقة القـدس الدوليـة، وأرغمـوا               
 في المئة من ارض فلسطين بدال من نسبة         ٧٧وأصبح اليهود يسيطرون على     . الخروج منها سكانها على   

  .  في المئة التي قضى بها قرار التقسيم٥٦الـ 
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 اجتمع ممثلو الدول العربية وإسرائيل تحت إشراف لجنة التوفيق الدولية في لوزان             ١٩٤٩ ايار   ١٢وفي  
الذي كان العـرب قـد      (سطينية ضمن اطار قرار التقسيم      وتم االتفاق على تسوية المشكلة الفل     ) سويسرا(

  . ، ولكن زعماء اسرائيل لم يلبثوا ان نقضوا االتفاق بعد شهر واحد من توقيعه)رفضوه فور صدوره
ويحمل هذا القـرار  . وال يقل اهمية عن قرار التقسيم قرار االمم المتحدة بشأن عودة الالجئين وتعويضهم      

يجـب الـسماح للالجئـين    «، وقد نص على انـه       ١٩٤٨ كانون األول    ١١ وقد صدر في     ١٩٤/٣الرقم  
الراغبين في العودة الى بالدهم وفي العيش في سالم مع جيرانهم ان يتمكنوا من ذلك في اقرب فرصـة                   
ممكنة، وعلى الحكومات او السلطات المسؤولة ان تدفع تعويضات عن أمالك الذين آثروا عـدم العـودة                 

  . »رضت للضرر او الضياع حسب مبادئ القانون الدولي والعدلوعن الممتلكات التي تع
وفي هذا الصدد تجدر االشارة الى ان دخول اسرائيل في المنظمة الدولية كان ـ خالفاً ألية دولة قبلـت   

إشارة الى قرار دولة اسـرائيل بأنهـا   «: في االمم المتحدة ـ مرتبطاً بشروط نصت عليها ديباجة القرار 
فظ التزامات ميثاق االمم المتحدة وتتعهد باحترامها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في              تقبل من دون تح   

وفـي  ) الخاص بالحدود  (٢٩/١١/١٩٤٧وأخذت بعين االعتبار القرارات الصادرة في       .... االمم المتحدة 
  ). الخاص بعودة الالجئين وتعويضهم (١١/١٢/١٩٤٨

رضاها او رغما عنها ـ على قبـول هـذه القـرارات     والسؤال اآلن هل يمكن حمل إسرائيل ـ سواء ب 
  جديد لحل الدولتين الذي فشلت المفاوضات المباشرة في اتمامه؟ /الدولية كأساس قديم

نكاد نجزم بأنه اذا سارت اسرائيل في طريق قرار التقسيم وقرار عودة الالجئين وتعويـضهم ال تكـون                  
  . منذ نشأتهااسرائيل هي نفسها التي عرفناها على مدى السنين 

ونكاد نجزم بان الواليات المتحدة لن تخرج من جلدها لتتخذ موقفاًغير موقف التأييد المطلق السرائيل اذا                
  . واجهت من جديد ما سبق ان واجهت من قرارات قبل اكثر من ستين عاماً
  فماذا عن االمم المتحدة والفيتو االميركي؟ وماذا عن باقي األسرة الدولية؟ 

  .  في نهايتها تبدو المقاومة الفلسطينية ضوءاً في آخر نفق مظلم...  تكاد تنتهيأسئلة ال
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  ساعة نتنياهو تمضي سدى .٧٥

  الوف بن
يقترب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من نقطة كونه غير ذي صلة، التي سينزلق حكمـه منهـا إلـى                   

فالهـدفان  : تبدو واليته على أنها إضـاعة فرصـة كبيـرة         . يئااالنتخابات القادمة من غير أن يحرز ش      
. المركزيان اللذان نصبهما، وهما صد التهديد اإليراني وتسوية مع الفلـسطينيين، أخـذا يبتعـدان عنـه                

  . وانجازه الوحيد، وهو جر محمود عباس إلى المحادثات المباشرة، نُقضت عراه مع اإلقالع
فقانون الوالء لطالبي المواطنة العرب، ولليهود اآلن أيضا، ولعبة تُهـم           تشغل حكومته نفسها بالسخافات،     

هل المستوطنات مذنبة أم رفض الفلسطينيين االعتراف       : مع الفلسطينيين بالمسؤولية عن إفشال المحادثات     
  . بدولة يهودية

يـه أن يظهـر   رفض نتنياهو اقتراح براك أوباما ستين يوم تجميد أخرى في المستوطنات، متعلال بأن عل           
ويرى أنه إذا تجرأ اآلن على مواجهة رئيس الواليات المتحدة، فسيحتفظ باحتيـاطي             ". الصدق والصمود "

  . سياسي من اجل القرارات الصعبة التي ستأتي بعد ذلك
 وليست هذه بطولة عظيمة عندما يضعف الرئيس ويـستعد          –لكن من يحاول أن يبدو صارما مع أوباما         

فمحاوالت إرضاء وزير الخارجيـة     .  يبدو خرقة قرب أفيغدور ليبرمان     –س النواب   لفشل انتخابات مجل  
يتبين أنه ال يوجد عند رئـيس       . تُخل بصدق نتنياهو وصموده مثل تجميد آخر لكن في اتجاه معاكس فقط           
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فهو يركل فقط مثل كرة قدم بين أوباما وليبرمان، وبين نئمان وغفني، وبـين بـاراك                . الحكومة ما يقوله  
  . بوغيو

وما زال أهود بـاراك ووزراء العمـل يـأملون          . ولن يترك ليبرمان  . سيبقى نتنياهو في األشهر القريبة    
هذا يمـنح نتنيـاهو     . ربما في الربيع  . ، ولن يخلوا مقاعدهم إلى أن يتبين انهياره       "مسيرة سياسية حقيقية  "

  . زمنا لكن ماذا سيفعل به؟
منـذ اآلن   ) إسرائيل(المحادثات المباشرة التي فشلت، ستجري      فبدل  . يجري تحول على الجبهة السياسية    

معركة صد دبلوماسي للمبادرة الفلسطينية إلى أن يعترف مجلس األمن باستقالل فلـسطين فـي حـدود                 
يـستطيع  . غازية ومحتلة، ويمكّن من األخذ بخطوات عليهـا ) إسرائيل(سيقضي هذا القرار بأن   . ١٩٦٧

  . هل سيفعل هذا؟ وبأي ثمن؟.  أجرى عليه حق النقضأوباما أن يحبط اإلجراء إذا
ليس يجب على الـرئيس أن يعلـن        . يحذر باراك نتنياهو من أن أوباما مصمم على إنشاء دولة فلسطينية          

ستحظى حركـة القطيعـة الدوليـة       . ، بل يقف جانبا ومجلس األمن يعترف بفلسطين       )إسرائيل(بمضادة  
وسيشعر . وتُضعف بقايا شرعيتها  ) إسرائيل(صين والهند ظهورها ل   بتشجيع كثيف عندما تُدير أوروبا وال     

  . الجمهور اإلسرائيلي أيضا بالتدريج باالختناق السياسي واالقتصادي
فمجلس النواب األمريكي تحت سيطرة الجمهوريين سيـستعمل ضـغطا          . ليس من المؤكد أن يحدث هذا     

محتلة مخترقة  ) إسرائيل( اعالنا عالميا بأن     وأشد من هذا أن   . فظيعا على أوباما كي يستعمل حق النقض      
 وسيكون الدم الكثير الذي سيسفك في رقبة أوباما إذا سمح للقرار بأن             –للحدود قد يشعل هنا حربا جديدة       

  . عوضاً) إسرائيل(قد يردعه هذا لكنه سيطلب من . يجوز
نجاد للبنـان لنتنيـاهو انجـازا       فقد منحت زيارة احمدي     . وليس الوضع في الجبهة اإليرانية أيضا مبهجا      

ال قنبلـة   ": نقطة الالعودة "تعريفا جديدا لـ    ) إسرائيل(تبنت  . لكننا ال نهزم القنابل الذرية بالدعاية     . دعائيا
  . حشدت مادة انشطارية وتستطيع تركيب قنبلة سريعا" دولة سقف"ذرية عملياتية وال حتى 

قاعدتها الذرية إلى أن يضمن بقاؤها، ويحبط إمكـان         اآلن تُحذر من وضع توسع فيه إيران        ) إسرائيل(ف
سيضطر من يريد العمل على ايران إلى الخروج في حرب شاملة حتى إسقاط             . للمنشآت" جراحي"قصف  

  . ليست لها هذه القدرة والوقت ينفد) إسرائيل(و. نظام الحكم
تنياهو على معارضة أوبامـا     لكن كيف سيتغلب ن   . ما زال الوقت غير متأخر بادي الرأي لمهاجمة إيران        

عملية إسرائيلية؟ هل سيكفي تأييد مجلس النواب؟ كشفت محاضر جلسات حرب يوم الغفران عن عمـق                
يستطيع نتنياهو أن يعـصي أوبامـا، إذا        . التعلق اإلسرائيلي بأمريكا حتى في قرارات الدفاع عن النفس        

  . ليس هذا هو الوضع في هذه األثناءبأنها مستندة إلى جدار و) إسرائيل(ضعف الرئيس فقط وشعرت 
  

أضاع نتنياهو الزمن في واليته السابقة على حيل تسويف، وعندما بلغ اتفاق وأي مع الفلسطينيين كان قد                 
أخذت ساعته تمضي؛ هل سيـستطيع اتخـاذ    . يستعيد اآلن السلوك نفسه   . أصبح ضعيفا جدا وسقط حكمه    

ويذكر في التاريخ على أنـه زعـيم أضـاع الفرصـة            قرارات وترك أثر، أم يستمر على حيل التهرب         
  .مرتين؟

  " هآرتس"
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  :كاريكاتير .٧٦
  

  
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، الراية، الدوحة  


