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            ٢ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  "إسرائيل"بداهللا بن عبدالعزيز يبحثان المواقف لمواجهة تعنت والملك ع عّباس.٢
 ٥  عن غزةويدعو لرفع الحصار » ٥شريان الحياة «قافلة هنية يرحب بوصول .٣
 ٥  "إسرائيل"القيادة الفلسطينية تدرس وقف التزام االتفاقات الموقعة مع : عبد ربه.٤
 ٦  فياض يدعو لتحويل الموقف األوروبي إلى تحرك دولي يلزم إسرائيل بوقف االستيطان.٥
 ٦  بحر يؤكد التمسك بالثوابت الفلسطينية المتمثلة بحق عودة الالجئين وإقامة الدولة .٦
 ٧  دولة فلسطينية فوراإعالن دعمه أكدكارتر : ثيمصطفى البرغو.٧

    
    :المقاومة

 ٧   اتصاالت مع فتح لترتيب موعد جديد للمصالحة:مشعل يستقبل نائب رئيس جنوب إفريقيا.٨
 ٨  المطلب اعتراف حماس بالمبادرة العربية للس" الحكماء"وفد : أبو مرزوق.٩
 ٩  اتفقنا على عقد لقاء بين فتح وحماس األسبوع المقبل: عزام األحمد.١٠
١٠  مصممون على المصالحة من أجل وقف المفاوضات الكارثية: البردويل.١١
١٠  اتها مع تل أبيبفتح تتهرب من المصالحة إلنقاذ مفاوض: ألرمحي.١٢
١١   صفقة التبادلإلتمام األلماني ينفي لقاءه بالوسيط حسن يوسف.١٣
١١  يظهر عدم الجدية في السير نحو المصالحةتأجيل اللقاء بين فتح وحماس : الهندي.١٤
١٢   بعد االتفاق بينها وبين حماسفتح تبحث في مرحلة ما.١٥
١٢  حماس تمكنت من تهريب أموال طائلة إلى غزة: "يديعوت".١٦
١٣  يطالب باإلسراع في عقد لقاء بين فتح وحماس" حزب الشعب".١٧
١٣  لمحرر عمر البرغوثي بعد ساعات من إفراج سلطة رام اهللا عنهاالحتالل يقتحم منزل األسير ا:حماس.١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   نتنياهو يستعد إلحباط الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة.١٩
١٤   "إسرائيل"نتنياهو يجدد مطالبته للفلسطينيين االعتراف بيهودية .٢٠
١٥   في مجزرة عائلة السموني خالل الحرب على غزة" جيفاتي"استجواب قائد لواء .٢١
١٦  نتنياهو وليفني يناقشان دخول كاديما االتئالف الحكومي.٢٢
١٦  ية الجتثاث حماس في الضفة بمساعدة فلسطينيةتفقد فرصة ذهب" إسرائيل: "حث اسرائيليبا.٢٣
١٧  حتى لو أراد التغيير.. متبرعون من اليمين المتطرف يكبلون يدي نتنياهو.٢٤
١٧   زوجة وزير الدفاع باراكالمستشار القضائي االسرائيلي يعيد فتح ملف تحقيق مع .٢٥
١٨  الجيش اإلسرائيلي ينهي تدريبات مشتركة مع الجيش األميركي.٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٨   وتخطط إلقامة متحف يهودى فى المقبرة اإلسالمية"األقصى" تبنى شبكة أنفاق جديدة تحت "إسرائيل".٢٧
١٨  صابات في المسيرات األسبوعية ضد الجدار العنصريعشرات اإل.٢٨
١٩   الغربيةالضفة في المستوطنون يعتدون على عائالت فلسطينية.٢٩
١٩   ضد القوانين العنصرية٤٨ربع مليون توقيع من فلسطينيي .٣٠
١٩  حتجاجاً على أعمال العنفا متظاهر في اللد ألف.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

٢٠  " مرة١٠٠ولو هدموها "العراقيب باقية .٣٢
٢٠   تطلع على آثار الدمار في غزة"٥شريان الحياة "قافلة .٣٣
٢٠  ي فوهة نفق بين مصر غزةوفاة شاب فلسطيني جراء سقوطه ف.٣٤
٢٠   حول األسرى في سجون االحتالل دولياًستضيف مؤتمراًتغزة .٣٥
٢١  يكسب معركته أمام الحكومة الكندية" مدى الكرمل".٣٦
٢١  إذاعة باإلنترنت لدعم األقصى.٣٧
   

   : األردن
٢١ أسرى أردنيون بسجون االحتالل وآخرون مفقودون: "األسير األردني"في يوم .٣٨
   

   : لبنان
٢٢   يجدد رفضه التوطينو.. "االونروا"زيادة المساعدات لوكالة "طالب كندا بـيسليمان .٣٩
٢٢  "خطة اجتياح"بـ " إسرائيلي"تأهب لبناني بعد تلويح .٤٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  القاهرة تنفي تهريب أموال عبر سيناء إلى غزة.٤١
٢٣  "ردباي حرب في المنطقة ألنها التستحمل ال" إسرائيل"أستبعد قيام ": رئيس الوزراء السوري.٤٢
٢٣  تغيير خرائط المنطقةل" إسرائيل" لـانفصال السودان خطوة أولى: مرشد اإلخوان.٤٣
   

   :دولي
٢٤ "إسرائيل"االستيطان ال يؤثر على ضمانات القروض األميركية لـ: واشنطن.٤٤
٢٤ "الوهم"الدولة الفلسطينية أشبه بـ: ريتشارد فولك.٤٥
٢٥  الدولييتناقض مع القانون إجالء الفلسطينيين عن منازلهم في القدس : كارتر.٤٦
٢٦ البنك الدولي يمنح السلطة الفلسطينية ثالثة ماليين دوالر إضافية دعماً للخدمات االجتماعية.٤٧
٢٦ ملياردير يهودي أمريكي صديق لنتنياهو يدعم الجمهوريين.٤٨
٢٦ الستقرار في الشرق األوسطاإقامة دولة فلسطينية يشكل ضمان : رئيس الوزراء اليوناني.٤٩
٢٦   ولة الفلسطينية مرتبط بواشنطنخيار مجلس األمن بقبول الد: رئيسة وفد الحكماء.٥٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٧  هاني المصري... خطوات إسرائيلية أحادية رداً على إعالن الدولة الفلسطينية.٥١
٢٩  نقوال ناصر... عملية السالم تهدد األونروا.٥٢
٣١  عريب الرنتاوي... المصالحة الفلسطينية؟» آخر جوالت«ذا تعثرت لما.٥٣
٣٢  أدريان هاملتون...  كدولة يهودية صرفة"إسرائيل"ـ ال مستقبل ل.٥٤
٣٤ عاموس هرئيل... أمور تعلمتها في قيادة المنطقة الجنوبية.٥٥
    

 ٣٦  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

   سراً في تل أبيب"متحف رابين" في السلطة زاروا األمنية األجهزةرؤساء ": يديعوت" .١
أمس أن رؤساء أجهزة األمن ) يديعوت أحرونوت(كشفت صحيفة : محمد جمال-القدس المحتلة

ن في حي رمات أبيب الفلسطينية بالضفة الغربية قاموا يوم الخميس الماضي بزيارة سرية لمركز رابي
ورافق ضباط األمن الفلسطينيين  .يخلد تراث إسحاق ربين رئيس الوزراء األسبق(بمدينة تل أبيب الذي 

خالل الزيارة رئيس الحاكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يوؤاف بولي موردخاي 
. اإلسرائيلي في الضفة نيتسان ألونوقائد فرقة جيش االحتالل ) يهودي من أصل عراقي يتقن العربية(

أن الضيوف الفلسطينيين العشرة قاموا : " وقالت الصحيفة التي نشرت التقرير في صدر صفحتها األولى
بجولة سياحية في متحف تراث ربين بمبادرة من الجيش في نطاق توثيق التعاون مع األجهزة األمنية 

مكافحة اإلرهاب (( أمور أخرى في النشاط المشترك لـالتابعة للسلطة الفلسطينية التي تتمثل من بين
  .في الضفة الغربية)) الفلسطيني

 وقد تلقى الضيوف خالل الجولة سماعات لسماع اإلرشاد حول المتحف مترجما ترجمة فورية إلى اللغة 
لسطينية العربية حيث استمعوا إلى سيرة حياة رابين المشهور بتكسير عظام الفلسطينيين في االنتفاضة الف

  . ١٩٨٧األولى عام 
فطلب  إن الجانب الفلسطيني أبدى خشية من تسريب نبأ الزيارة إلى وسائل اإلعالم) يديعوت(وأضافت 

الضيوف الفلسطينيون االبتعاد عن األضواء لمنع إلحاق الضرر بهم غير أن حضورهم في مركز التراث 
بشمال تل أبيب ) يزرعيلي(يين في مطعم في برج وبعد انتهاء الزيارة تمت استضافة الفلسطين. كان بارزا

حيث ) هكرياة (–المطّل مباشرة على قاعدة رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي بمجمع الدوائر العسكرية 
   .ترسم السياسات اإلسرائيلية ضد كل من هوغير يهودي

شاركوا في الجولة ونسبت الصحيفة إلى مراجع عسكرية إن رؤساء األجهزة األمنية الفلسطينية الذين 
أبدوا اهتماما كبيرا بمعروضات المتحف التي تخلد ذكرى رابين بصفته رئيسا للحكومة وقائدا عسكريا 

وأضافت أن الزيارة تدّل على العالقة التي تعززت في اآلونة األخيرة بين الجانبين علما بأن . بارزا
ا إلى عدة مدن فلسطينية في الضفة مندوبين عن الجيش وقادة المخابرات اإلسرائيلية وصلوا مؤخر

وتنوه مراجع أمنية مختصة . الغربية مثل جنين وطولكرم للقيام بزيارات في مواضيع أمنية ومدنية
التي )) اإلرهابية((بالمساعدة الكبيرة من قبل رؤساء األجهزة األمنية الفلسطينية في حل لغز العمليات 

  .لضفة ضد الجيش والمستوطنين قبل نحو شهريننفذتها خاليا من حركتي حماس والجهاد في ا
  ٢٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  "إسرائيل"والملك عبداهللا بن عبدالعزيز يبحثان المواقف لمواجهة تعنت  عّباس .٢

الرئيس محمود أن  ،عمان من ٢٢/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  ذكرت
  . إلى المملكة العربية السعودية كانت مفيدة ومثمرة جداعباس، قال اليوم الجمعة، إن زيارته

شرحنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 'وأضاف، في تصريحات له بعد الزيارة، 
الوضع الذي تم مؤخرا في القمة العربية، واللقاءات التي تمت بيننا وبين األميركان واإلسرائيليين حول 

  .' أجل العودة للمفاوضات المباشرةوقف االستيطان من
إن جاللة الملك ثمن عاليا الجهود التي نقوم بها، وأكد لنا أن ذهابنا لواشنطن كان مفيد جدا، حيث  'وتابع،

إن المملكة العربية السعودية 'وقال  .'تمكنا من سحب كل ذرائع اآلخرين فيما يتعلق بلوم الفلسطينيين
  .' أقرب وقت ممكنستقدم لنا دعما ماليا مجزيا في

عبرنا عن شكرنا الجزيل لجاللة الملك على المواقف االسعودية الثابتة من القضية الفلسطينية، ': وأضاف
  .'ودعمها المتواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية
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واطلع العاهل السعودي على آخر مستجدات العملية السلمية المتوقفة في المنطقة جراء التعنت 
  . بحثا في ملف المصالحةاإلسرائيلي، كما

جمال أن  ،  تركي الصهيل نقالً عن مراسلهاالرياض من ٢٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، وأضافت 
، بأن الرئيس أبو مازن، وضع خادم »الشرق األوسط«الشوبكي، السفير الفلسطيني في الرياض، أبلغ 

المتوقفة حاليا، والجهد الحرمين الشريفين بصورة تطورات القضية الفلسطينية في ظل المفاوضات 
وطبقا للسفير الفلسطيني، فإن خادم الحرمين الشريفين جدد . الدولي المبذول من أجل تجميد االستيطان

 اإلسرائيلي، وفقا -دعم بالده للجهد الفلسطيني باتجاه عملية السالم، والوصول إلى حل للصراع العربي 
وأفاد سفير فلسطين لدى السعودية، في تصريحاته . يةلمبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدول

، بأن خادم الحرمين الشريفين أعاد التأكيد للرئيس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية »الشرق األوسط«لـ
  .هي القضية األساسية واألولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية

السعودي والرئيس الفلسطيني بحثا في ولفت جمال الشوبكي، الذي حضر االجتماع، إلى أن العاهل 
خيارات فلسطينية وعربية «تصور التحرك المستقبلي للقضية الفلسطينية، والتي أشار إليها بقوله إنها 

  .من الممكن أن تجري في حال تعثر السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين» وإسالمية
للشوبكي، إقناع الواليات المتحدة، بقبول دولة ومن ضمن التحركات المستقبلية التي جرى تدارسها، طبقا 

  .، إلى جانب االتجاه إلى مجلس األمن الدولي، في مسعى لتثبيت الحق الفلسطيني٦٧فلسطينية بحدود 
  
  عن غزة ويدعو لرفع الحصار "٥شريان الحياة "قافلة هنية يرحب بوصول  .٣

ية بوصول القافلة األوروبية رحب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هن: QNA -غزة 
  .٢٠٠٧إلى غزة، حاملة مساعدات للفلسطينيين المحاصرين في القطاع منذ يونيو » ٥شريان الحياة «

 ٣٠واعتبر هنية خالل خطبة الجمعة بغزة، أن وصول القافلة بما تحمل من مساعدات ومتضامنين من 
غزة بشكل كامل، مشددا على أن وصول دولة أوروبية وعربية يعد خطوة قوية على طريق إنهاء حصار 

القافلة يعد ضربة قوية في جدار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، داعيا في الوقت نفسه إلى 
تكثيف تسيير قوافل المساعدات البرية والبحرية وحتى الجوية لقطاع غزة حتى يتم إنهاء الحصار وكسره 

  .ورفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني
وجدد هنية التأكيد على رفضه االعتراف بيهودية إسرائيل، مشددا على أن االعتراف بيهودية إسرائيل 

، باإلضافة إلى ضياع حق خمسة ماليين الجئ فلسطيني في العودة إلى ديارهم ٤٨يعني رحيل فلسطينيي 
  .التي هجروا منها

  ٢٣/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  "اسرائيل"س وقف التزام االتفاقات الموقعة مع القيادة الفلسطينية تدر: عبد ربه .٤

كشف امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لـ :  محمد يونس-رام اهللا 
   .إسرائيلام االتفاقات الموقعة مع ان القيادة الفلسطينية تدرس وقف التز» الحياة«
في رام اهللا ان االتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير » الحياة«اكد عبد ربه في مقابلة اجرتها معه و

: وقال. »ال يمكن ان يستمر التزام طرف بها الى االبد، وانتهاك طرف آخر لها لحد الغائها«واسرائيل 
. »يمكن ان تأتي لحظة، اذا استمر االسرائيليون في السياسة ذاتها، نعيد النظر خاللها في هذه االتفاقات«

عتراف بحدود دولة فلسطين هو الذي سيوجه خياراتنا في المرحلة المقبلة، سواء بالتوجه اال«واضاف ان 
واعتبر ان القرار في . »الى مجلس االمن او االمم المتحدة او غيرها، لكن لن نقدم على خطوات مغامرة

 الى ان ، مشيرا»يخضع لمداوالت داخلية ويبحث مع المجموعتين العربية والدولية«شأن اجماع دولي 
  .»ترك االمر للمفاوضات وفق موازين القوى الحالية، لن يقود الى نتيجة«
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واشار عبد ربه الى ان السلطة تطالب بوضع قواعد جديدة للمفاوضات تقوم على التفاوض على الحدود 
 اسرائيلية في شأن كيفية استئناف العملية -وليس على االرض، مشيرا الى وجود مشاورات اميركية 

اسية، كاشفاً ان الطرف الفلسطيني طلب من االميركيين بشكل واضح عدم الدخول في مساومة مع السي
االسرائيليين على اي موضوع يمس مستقبل االراضي الفلسطينية، اي مستقبل غور االردن والكتل 

  .االستيطانية والقدس او اي قضية من قضايا الوضع النهائي
ية ممكنة في كل االوقات، لكني اخشى ان حسابات حماس وحلفائها المصالحة الوطن«واعتبر عبد ربه ان 

في المنطقة تقوم على ان السياسة الفلسطينية اآلن تواجه حالة من الغرق واالنحدار بفعل المواقف االكثر 
تشدداً لليمين االسرائيلي، وانهم في ظل هذا الوضع اذا اقدموا على المصالحة، فيمكن ان يعني ذلك تقديم 

  .»االنقاذ للسلطة والخط الذي تمثلهحبل 
  :لالطالع على نص الحوار يرجي الضغط على الرابط التالي

194823/internationalarticle/com.daralhayat.international://http  
  ٢٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   بوقف االستيطان"إسرائيل"فياض يدعو لتحويل الموقف األوروبي إلى تحرك دولي يلزم  .٥

 أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، إصرار السلطة الوطنية على متابعة تنفيذ خطة :وفا–أثينا 
ل وإقامة إنهاء االحتال: فلسطين'استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما حددتها وثيقة 

، من خالل بناء وقائع ايجابية على األرض، تقوم أساساً على بناء 'موعد مع الحرية'، ووثيقة 'الدولة
مؤسسات الدولة القوية القادرة على النهوض باحتياجات مواطنيها، كرافعة أساسية إلنهاء االحتالل، وبما 

نهاء االحتالل، وإقامة دولة فلسطين يساعد العملية السياسية من تحقيق هدفها األساسي المتمثل في إ
  .٢٠١١، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما ال يتجاوز أواسط العام ١٩٦٧المستقلة على حدود عام 

جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، 
امش أعمال منتدى التغيير المناخي لمنطقة حوض في العاصمة اليونانية أثينا اليوم الجمعة، على ه

  .المتوسط
ووضع رئيس الوزراء، السيد باباندريو، في صورة آخر التطورات السياسية، واألوضاع في األرض 
الفلسطينية المحتلة، والمخاطر التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات واالنتهاكات 

  .اإلسرائيلية
اللقاء، على أنه في ظل تعنت إسرائيل، ورفضها االلتزام بتنفيذ متطلبات عملية وشدد فياض خالل 

السالم، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لألنشطة االستيطانية، بات من الملح أن يتحمل المجتمع الدولي 
من تحقيق لمسؤولياته المباشرة من أجل إعادة المصداقية للعملية السياسية، ووضعها على مسارٍ يمكنها 

 ١٩٦٧النتائج المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء االحتالل، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

 ٢٣/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  دولةبحر يؤكد التمسك بالثوابت الفلسطينية المتمثلة بحق عودة الالجئين وإقامة ال .٦

أكد النائب االول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، التمـسك بالثوابـت             :  زايد الدخيل  -غزة  
الفلسطينية المتمثلة بحق عودة الالجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس رغم ما يحـاك مـن                

  .مؤامرات وموقف صهيوني حول تلك الثوابت
 لمقر المجلس التشريعي في غزة أن الشعب        ٥ين في قافلة شريان الحياة      وشدد بحر خالل زيارة المشارك    

  .الفلسطيني ال يمكنه قبول يهودية فلسطين أو االعتراف بالمطالب اإلسرائيلية التي وصفها بالباطلة
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وقال نريد أن تكون هناك نوايا صادقة للمصالحة الفلسطينية، معتبرا إياها ضرورة إنـسانية مـشتركة،                
 ان تبني على قاعدة الثوابت الفلسطينية بحفظ حق العودة لالجئين، وان تكون بعيدة عن أيـة                 مشددا على 

  .تدخالت اميركية واسرائيلية
ـ        ، مشيرا الى أن فلسطين وقف إسـالمي   "النشاز"ووصف األصوات التي تخرج عن الثوابت الفلسطينية ب

 كـسرت الحـصار الـسياسي       ٥ الحيـاة    للمسلمين واالمة العربية واالسالمية، معتبرا أن قافلة شـريان        
  .المفروض على القطاع والشعب الفلسطيني

إن لم يكن موجودا فـإن      "وفي نهاية اللقاء قدم بحر درعا تكريمة لقائد القافلة جورج غالوي الذي قال إنه               
  .، وتسلم الدرع نائبه اوفندن الذي أهداه الى الممنوعين من مرافقة القافلة"روحه موجودة

 ٢٣/١٠/٢٠١٠ن، الغد، عما
 
  كارتر اكد دعمه اعالن دولة فلسطينية فورا: مصطفى البرغوثي .٧

 قال النائب الدكتور مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبـادرة الوطنيـة الفلـسطينية ان                :رام اهللا 
ي الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر اكد خالل لقائه به في رام اهللا دعمه الكامل لفكرة اعالن فـور                 

  . بما فيها القدس المحتلة٦٧عن دولة فلسطينية على حدود عام 
واضاف البرغوثي في بيان صحفي امس ان كارتر ال يؤيد فقط الموقف هذا بل وعد بالعمل على الساحة                  
الدولية لدعم فكرة االعالن عن دولة فلسطينية انطالقا من الربط بين السياسة التوسعية االسرائيلية ومـا                

  . السالم من فشلتعيشه عملية
وقال ان كارتر اعرب عن تاييده لفرض حملة عقوبات على اسرائيل في ظل النشاطات االستيطانية التي                

  .تقوم بها
 ٢٣/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   اتصاالت مع فتح لترتيب موعد جديد للمصالحة:مشعل يستقبل نائب رئيس جنوب إفريقيا .٨

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  من دمشق أن ٢٢/١٠/٢٠١٠الم، المركز الفلسطيني لإلعنشر 
نائب رئيس جمهوية جنوب إقريقيا الذي يقوم " خاليما موتالنتي) "٢٢/١٠(الجمعة  استقبل خالد مشعل

بزيارة رسمية إلى سوريا، حيث تم البحث في ملفات رئيسة متعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها 
  .نية وعملية التسويةملفي المصالحة الوط

وفي أعقاب الزيارة عقد مشعل ونائب الرئيس مؤتمرا صحفيا تناوال فيه ما تم بحثه، حيث أكد مشعل 
ما هية "على أن الحركة أوضحت للوفد الزائر رؤى حماس حيال القضية الفلسطينية، كما أوضحت 

رج، وهي انجاز حق تقرير األهداف الوطنية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني في الداخل والخا
المصير والتخلص من االحتالل واستعادة االرض والقدس والحقوق، وكذلك انجاز حق العودة لالجئين 
والنازحين إلى األرض التي أخرجوا منها، واألمر األخير انجاز المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني 

  ".ث يتم إصالحها وتضم جميع الفصائلوالقيادة الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية بحي
وعدنا إخوانا في جنوب اقريقيا بأن يكونوا مع الشعب الفلسطيني من أجل إنجاز حقوقه : "وأضاف مشعل

وأهدافه، وكما أنجز شعب جنوب افريقيا اهدافه ومشروعه الوطني، سيعيننا اهللا على تحقيق ذلك 
  ".بمساعدتهم وأصدقاءنا في العالم

موضوع المصالحة الوطنية قال مشعل إن لقاء حماس بفتح الذي كان مقررا في العشرين وفيما يتعلق ب
من الشهر الجاري لم يكن موضوعا للبحث، انما كان مقررا ومتفقا عليه مع فتح ولذلك نحن فوجئنا 
 بطلب تغيير المكان، واستهجنا ذلك خاصة انه جاء في سياق سياسي وبتبرير من االخوة في فتح نتيجة ما

جرى بين الرئيس بشار االسد والسيد محمود عباس في قمة سرت، واألصل ان المصالحة اسمى وأهم 
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من ان تُعطّل حواراتها بسبب بعض الحديث المتبادل في قمة عربية، خاصة ان المطلوب هو أن يأتي 
  ".وفد حركة فتح وليس السيد أبو مازن

ادة السلطة، ومع ذلك تعقد اللقاءات والمفاوضات هناك إساءات توجه من نتيناهو توجه إلى قي: "وأضاف
مع ذلك نحن نأسف بأن اللقاء الذي كان مقررا قد (...) وتتم زيارة نتنياهو في بيته بالقدس المحتلة 

تعطل، ونحن ومن حرصنا على المصالحة نجري حاليا اتصاالت جديدة مع اإلخوة في فتح للتوافق على 
  ".موعد جديد

: بشأن المبادرات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا األمريكية منها، قال مشعلوتعليقا على تساؤل 
بين الحين و اآلخر تضدر مبادرات من أطراف دولية، وخاصة من اإلدارات األمريكية المتعافبة، "

وآخرها من الرئيس اوباما وهذه المبادرات بعضها يكون جيدا وتتضمن وعدا بإقامة دولة على حدود 
٦٧."  

المشكلة في هذه المبادرات في عدم توضيحها ووتحديدها مما يسمح للكيان بالتهرب : "وأوضح مشعل
والتالعب، وكذلك في أنها تملك قوة ضغط الجبار الكيان تحقيق ذلك، ومن هنا فإن المخرج في كل ذلك 

 وبتأييد عربي هو ان يكون ثمة إجبار للكيان، من خالل خياران، إما ان نجبره نحن عبر المقاومة
وإسالمي ودولي لمقاومتنا المشروعة، أو بتشكيل إرداة دولية تجبره على التسليم بكافة حقوقنا الوطنية 

  ".الفلسطينية
، أن مشعل وصف سمر أزمشلي نقال عن مراسلها من دمشق ٢٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،  وذكرت
 أدنى من المصالحة هو إنهاء االنقسام هناك حداً«، وقال إن »شائك ومعقد«بأنه حول للمصالحة الوضع 

حد أدنى أن نلغي االنقسام . ألن هذا االنقسام تحول الى انقسام جغرافي، وشعبنا في غزة والضفة يعاني
مع وجود الفوارق السياسية، أما الحد األعلى فهو التوحد على برنامج سياسي وطني انطالقاً من وثيقة 

ليست قيادة سالم بل «الحكومة اإلسرائيلية بقيادة نتانياهو بأنها ووصف . »٢٠٠٦الوفاق الوطني لعام 
أن تجربة المفاوضات منذ مدريد حتى اآلن تدل على أن «، الفتاً الى »هي قيادة حرب وعدوان

  .»المفاوضات مع القيادة اإلسرائيلية بال جدوى
مل أسوأ ما في االحتالالت في وأشار الى أن قادة الفصائل الفلسطينية أوضحوا لموتالنتي أن إسرائيل تح

على الشعب ) محرقة(» هولوكوست«العالم، وهي تمارس العنصرية بأبشع صورها وتمارس أسوأ 
الفلسطيني، مؤكدين أن األهداف التي تجمع عليها غالبية الشعب والقيادة الفلسطينية في الداخل والخارج 

ة وتوحيد الصف الفلسطيني والقيادة هي إنجاز حق تقرير المصير وحق العودة لالجئين والمصالح
  . الفلسطينية من خالل منظمة التحرير بحيث يتم إصالحها وتضم جميع القوى الفلسطينية

  
   طلب اعتراف حماس بالمبادرة العربية للسالم"الحكماء "وفد: أبو مرزوق .٩

مون  موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن مض.دكشف : شاكر الجوهري
 برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة الثالثاء حماساللقاء الذي جمع قيادة حركة 

بالمبادرة العربية للسالم، كي يسنح لها " حماس"الماضي، مع وفد الحكماء، قائال إن الوفد طلب اعتراف 
د الفيصل وزير خارجية اإلنخراط في العملية السياسية، فكان الرد أنه سبق للحركة إبالغ األمير سعو

  ..!السعودية، قبيل قمة الرياض العربية، عدم اإلعتراض على هذه المبادرة
وكشف أبو مرزوق أيضا عن أن السيدة روبنسون، رئيسة الوفد الذي ضم في عضويته جيمي كارتر 

على الرئيس األميركي األسبق، ونيلسون مانديال رئيس جنوب افريقيا األسبق، طرحت وجود تجاوزات 
  .حقوق اإلنسان الفلسطيني في غزة فأوضحنا لها أنها تجاوزات فردية

وأبدى أبو مرزوق أن المصالحة الفلسطينية، التي أكد أنها أصبحت مصلحة راجحة للشعب الفلسطيني، 
ولفت إلى أن . قد تحول دون التفريط المطلق بالقضية الفلسطينية من خالل إعادة بناء منظمة التحرير
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ويريد التنازل عن المطالب التاريخية للشعب ".. كل حاجة"س يعلن نفسه رئيسا لـ محمود عبا
  ..!الفلسطيني

سأل .. ونفي أن يكون الرئيس السوري أخطأ بحق عباس في قمة سرت، وقال الرئيس األسد لم يخطئ
  :لحوارولالطالع على نص ا. ؟..عباس لم تعطل المصالحة الفلسطينية يا أبو مازن وهي حاجة فلسطينية

9=Type&12431=NewsID?aspx.NewsDetails/com.a-almustaqbal.www://http  
  ٢١/١٠/٢٠١٠المستقبل العربي، 

  
   لقاء بين فتح وحماس األسبوع المقبلعقداتفقنا على : عزام األحمد .١٠

أكد عزام ، صالح جمعة، القاهرةنقال عن مراسلها من  ٢٣/١٠/٢٠١٠ق األوسط، لندن، الشرنشرت 
 الفلسطيني، أنه تم االتفاق -األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها للحوار الفلسطيني 

جحا مع حركة حماس على عقد لقاء بينهما األسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مكان عقده لم يحدد بعد، مر
في حين قالت مصادر مطلعة إن العقبات التي . أن يتم التوصل لقرار بهذا الشأن خالل الساعات المقبلة

حالت دون عقد اللقاء بين حركتي فتح وحماس في العاصمة السورية يجري تذليلها اآلن، الفتة إلى وجود 
لرئيس السوري بشار األسد، وا) أبو مازن(مساع لتحقيق المصالحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

  .يتم بعدها توجيه دعوة من قبل القيادة السورية لقيادة فتح
، لكنه »اتفقنا نحن وحماس على أن يكون اللقاء األسبوع المقبل«: أمس» الشرق األوسط«وقال األحمد لـ

مكان خالل أوضح أنه لم يتم حتى اآلن التوافق حول مكان عقد اللقاء، مرجحا أن يتم التوافق على ال
الساعات المقبلة في ضوء االتصاالت الجارية بين الحركتين لعقد االجتماع في دمشق أو بيروت أو 

لكن مصادر . صنعاء، خاصة أن الرئيس اليمني، علي عبد اهللا صالح، رحب بعقد الجلسة في اليمن
 اآلن، في ضوء أن االتصاالت لتحديد المكان لم تسفر عن شيء حتى» الشرق األوسط«مطلعة أكدت لـ

وذكرت المصادر أن التعقيدات التي طرأت . تمسك حركة حماس بعقد اللقاء في دمشق، ورفض فتح لذلك
في اآلونة األخيرة وحالت دون عقد اللقاء بين حركتي فتح وحماس، في العاصمة السورية دمشق في 

  .العشرين من الشهر الحالي كما كان متفقا عليه، يجري تذليلها اآلن
فت المصادر أن هناك جهودا تجري للمصالحة بين أبو مازن وبشار األسد يتم بعدها توجيه دعوة وأضا

يذكر أن مشادة . من قبل القيادة السورية لقيادة فتح الستكمال الملف األمني في ملف المصالحة الفلسطينية
ذي كان مقررا عقده أمس نشبت بين أبو مازن واألسد في قمة سرت الليبية، أدت إلى تعطيل عقد اللقاء ال

  .في دمشق
، نقال عن أشرف أبو الهول، أن األحمد أكد في حوار عبر ٢٣/١٠/٢٠١٠األهرام، القاهرة، وذكرت 

االتصاالت مستمرة بين الطرفين من أجل تحديد موعد ومكان األجتماع المقبل إلنجاز الهاتف أن 
م االتفاق علي موعده ومكانه سيكون حاسما االجتماع المقبل مع حماس والذي سيت  وقال إن . المصالحة

ونهائيا حيث سيطرح الجانبان مالحظاتهما علي الملف األمني ومن ثم سيتم تحديد ميعاد للذهاب إلي 
   . القاهرة للتوقيع علي وثيقة المصالحة ليبدأ بعدها تنفيذها برعاية مصرية
 الفصائل الفلسطينية ولن يتم إلحاقها وأضاف األحمد أن تلك المالحظات هي مجرد تفاهمات داخلية بين

بأي شكل بالورقة المصرية وأنما فقط سيتم ابالغ الجانب المصري بها أما التوقيع فسيكون فقط علي 
 وأوضح أنه تم االتفاق مع  . الوثيقة التي صاغتها مصر باعتبارها وحدها المرجعية واألساس للمصالحة

ي دمشق علي أن التفاهمات التي سيتم التوصل إليها هي قيادة حماس في جولة المصالحة السابقة ف
 ونفي عزام األحمد ما تردد عن عقد لقاءات سرية  . تفاهمات ملزمة للجانبين وبالتالي فهذا يضمن تنفيذها

بين وفدي فتح وحماس خالل األسابيع األخيرة مؤكدا أن فتح لم تعقد أي لقاء مع حماس منذ اللقاء الذي 
مبر الماضي في دمشق والذي حسمت خالله ثالثة ملفات رئيسية هي مايتعلق بلجنة  سبت ٢٤ جري يوم

   . االنتخابات ومحكمة االنتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية
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  مصممون على المصالحة من أجل وقف المفاوضات الكارثية: البردويل .١١
ال تزال قائمة " فتح"حركة  صالح البردويل أن قنوات التواصل مع دأكد القيادي في حركة حماس : غزة

من أجل التوافق على مكان بديل التمام حوار المصالحة الفلسطينية والتوصل إلى تفاهمات فلسطينية ـ 
  . فلسطينية تكون مدخال لتوقيع الورقة المصرية
الذي يضم عبد اهللا " فتح"أن يكون وفد حركة " قدس برس"ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ

: ، وقال"فتح"و" حماس"حي فتوح الذي وصل إلى قطاع غزة متصال بحوار المصالحة بين االفرنجي ورو
هذا الوفد الفتحاوي ليس وفدا رسميا وغير مكلف من الرئيس محمود عباس، وهو عبارة عن وفد "

استكشاف ال عالقة له بحوار المصالحة، وهم يأتون إلى غزة تحت غطاء الحوار ألمور تنظيمية تخص 
من أجل إيجاد مكان بديل للجلوس " فتح"نحن متمسكون بالمصالحة ومازال التواصل بيننا وبين و". فتح"

  ".وإتمام الحوار حول القضايا الخالفية المتبقية
المصالحة "وعما إذا كانت المصالحة ستكون مدخال لتقوية الموقف الفلسطيني المفاوض، قال البردويل 

عن مسلسل المفاوضات والتنازالت الكارثية " فتح"وحركة بالنسبة لنا هي المدخل لعودة السلطة 
والمغامرات السياسية، فاالستيطان مستمر على قدم وساق وتهويد القدس قائم وفرض الدولة اليهودية 

اوضع حد لهذا " فتح"مستمر وقد ال يبقى لنا شيء نبكي عليه، ومن هنا نحن نريد المصالحة لنقترب من 
  ".يالمسلسل التفاوضي الكارث

من قوافل شريان الحياة " اإليجابي"على صعيد آخر أشاد البردويل بالموقف المصري، الذي وصفه بـ
، فهذا أمر ٥نحن نشكر مصر على تسهيل مرور قافلة شريان الحياة : "وكسر الحصار عن غزة، وقال

عرفها إيجابي من دون شك ونأمل أن يتواصل وأن تعبر مصر عن ثوبها الحقيقي وطبيعتها التي ي
  .، على حد تعبيره"الفلسطينيون والعرب

  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة قدس برس، 
  
  فتح تتهرب من المصالحة إلنقاذ مفاوضاتها مع تل أبيب: الرمحي .١٢

محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي وأحد قادة حماس، أن .أكد د :وكاالت - محمد جمال- غزة
وقال  .سبيل إنقاذ المفاوضات التي ال جدوى منهاتتهرب من اجتماعات المصالحة في " فتح"حركة 

وبررت ذلك  الرمحي في تصريحات صحفية أن حركة فتح تهربت من اجتماع األربعاء الماضي؛
بالمطالبة بتغيير مكان االجتماع بدالً من العاصمة السورية دمشق بسبب مشادة كالمية بين عباس 

وتوقع الرمحي . ما العالقة بين هذا وملف المصالحةوالرئيس األسد خالل قمة سرت األخيرة وال اعرف 
أن الحديث عن المصالحة الفلسطينية سيتم تأجيله إلى ما بعد نهاية الشهر التي منحته الجامعة العربية 
ألمريكا، وأرادت فتح إيجاد مبرراً، فوجدت مبرراً وكأن المكان هي المشكلة وليس المضمون والجوهر، 

وفي رده على سؤال إذا كان هناك أي لقاءت تجري في . الحة فلسطينية خالصةقلنا يجب أن تتبقى المص
في السابق جربنا بعد اإلفراج عنا من ..ال يوجد أي لقاءات" :الضفة الغربية مع حركة فتح، قال الرمحي

سجون االحتالل وعقدنا عدة لقاءت مع عدة شخصيات من فتح إلنهاء هذا الملف، ولألسف لم يكن هناك 
واالتصاالت الوحيدة التي تتم بخصوص المصالحة هي اتصال وفد .. دم يذكر حول هذا الملفأي تق

وأشار إلى أن هناك ضغوطا خارجية . حركة فتح بقيادة عزام األحمد مع مكتب حركة حماس بدمشق
على ترك ملف المصالحة، وال ننسى أن إسرائيل هددت باجتياح المناطق الخاضعة للسلطة والتي تعرف 

  .إذا تمت المصالحة مع حركة حماس" A"بـ
  ٢٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
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   صفقة التبادلإلتمام األلماني بالوسيط لقاءه ينفي حسن يوسف .١٣
نفى برلماني فلسطيني وقيادي بارز في حركة حماس معتقل في السجون :  اشرف الهور-غزة 

ع الوسيط االلماني الذي يتوسط في  يوم الجمعة ان يكون قد عقد مؤخرا في سجنه لقاء ماإلسرائيلية
وقال حسن يوسف القيادي في حماس في تصريح صحافي  .صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل

هرب من سجنه انه لم يلتقي بالوسيط االلماني، ال هو وال اي من قيادات حماس في السجون، خالفا لما 
  .نشر

مبعوث االلماني الذي يتوسط التمام صفقة تبادل مع ولفت يوسف الى ان الخبر الذي تحدث عن لقائه بال
عارٍ عن الصحة وال اساس له من 'حماس مقابل افراجها عن الجندي االسير لديها في غزة غلعاد شليط 

وطالب  .'الصدق، وهو عبارة عن فبركة صهيونية هدفها نشر التخبط والحيرة في مجريات صفقة التبادل
  .'ري الدقة والصدق في نقل مثل هذه االمور الحساسةتح'يوسف وسائل االعالم بضرورة 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  يظهر عدم الجدية في السير نحو المصالحةتأجيل اللقاء بين فتح وحماس : الهندي .١٤

حذر الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي من :  حازم الحلو- زةغ
ي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تشبث السلطة في رام اهللا بخيار التسوية رغم خطورة المرحلة الت

  . فشله الذريع في إعادة الحق الفلسطيني على مدى سنوات من التفاوض
على أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى إلنهاء الحقوق " فلسطين أون الين"وشدد الهندي في مقابلة مع 

بد عبر الحديث عن يهودية الدولة والقوانين التي يتم إقرارها داخل الفلسطينية مرة واحدة والى األ
، منبهاً إلى أن هذه القوانين "ومن بينها قانون يمين الوالء ومسودة قانون مكافحة التحريض) إسرائيل(

 مليون نسمة من فلسطينيي الداخل المحتل في موضع الدخيل على األرض الفلسطينية ويمهد ١,٥تضع 
وعقب الهندي على . قراهم ومدنهم التي تمسكوا بها ورفضوا أن يخرجوا منها إبان النكبةلطردهم من 

تصريحات سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعتبر فيها يهودية الدولة شأناً إسرائيلياً داخلياً، 
اريخية للشعب بالتأكيد على أن هذه التصريحات تمثل بوادر استعداد رسمي للتنازل عن المطالب الت

، مطالباً المسؤولين الفلسطينيين بالكف ١٩٦٧الفلسطيني في حال تم إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 
  . عن هذه التصريحات

ووصف الهندي حديث عباس بأنها دعوة خطيرة ومدانة من قبل الكل الفلسطيني، الفتاً إلى وجوب 
اده بأنها أطلقت من أجل جس نبض الشعب الفلسطيني محاسبة مطلق تلك التصريحات، ومعبراً عن اعتق

  . في حال تم االتفاق على أي حلول خالل عملية التسوية
وأكد أنه ال يحق لعباس وال لغيره وال ألي فصيل فلسطيني وال حتى للمجموع الفلسطيني أن يتنازل عن 

،موضحاً أن "ليوجهها كيف شاءإن التضحيات الفلسطينية ليست لعبة في يد أحد "الحقوق والثوابت ، وقال 
  . ١٩٦٧سلوك دولة االحتالل يشير إلى أنها لم ولن تعطي الفلسطينيين دولة حتى في حدود العام 

وعلى صعيد المصالحة، أكد الهندي أن تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده بين حركتي فتح وحماس في 
 عدم الجدية في السير نحو المصالحة يظهر" العاصمة السورية دمشق نتيجة الخالف على المكان 

، مشدداً على ضرورة الذهاب إلى المصالحة كحاجة فلسطينية دون مناورات من أجل تجاوز "الفلسطينية
   ". يهودية الدولة"المأزق السياسي نتيجة التفاوض تحت ما يسمى بـ

 بعض القضايا وحول دور حركة الجهاد في ملف المصالحة، أوضح الهندي أن حركته تسعى لتسهيل
وإيجاد الصيغة المناسبة لقضايا مختلف عليها بين حركتي فتح وحماس، معبراً عن عدم ممانعة الجهاد 
إلجراء حوار مباشر بين الحركتين من اجل إيجاد قواسم مشتركة، وإيجاد صيغ يقبلها الطرفان بما يعطي 

  . االتفاق حصانة أمام االنهيار
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كيد على وجوب مشاركة الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية حينما يتصل واستدرك الهندي تصريحاته بالتأ
الحوار بموضوع البناء الوطني والقضايا الوطنية التي تمثل الجهاد جزءاً منها مثل إعادة بناء منظمة 
التحرير والمرجعية الوطنية على أساس يتبنى التوجه العام، معتبراً أن ما يحدث في الضفة الغربية من 

  . ات أمنية بحق المقاومين الفلسطيني يمثل حجر عثرة في طريق المصالحةمالحق
وبشأن العالقة مع حركة حماس ، جدد الهندي دعوته إلى إجراء حوار استراتيجي بين حركة الجهاد 
وحماس بهدف تشكيل أرضية مشتركة للعمل في ظل فشل خيار التسوية والمخاطر الكبيرة تحيط بالقضية 

وبة الواقع الفلسطيني، داعيا في الوقت ذاته إلى حماية المقاومة والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وصع
  . الوطنية

  ٢٢/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
  فتح تبحث في مرحلة ما بعد االتفاق بينها وبين حماس .١٥

وطنية مع وفد اجتماعا لمجموعة من الشخصيات ال" فتح"عقدت مفوضية العالقات الدولية لحركة : رام اهللا
  .جنوب إفريقي برئاسة الكسندر بورين نائب رئيس لجنة المصالحة والحقيقة في جنوب إفريقيا

إن االجتماع يهدف  الستلهام تجربة : نسخة عنه" قدس برس"وقالت المفوضية في بيان مكتوب وصل 
ض الكسندر بورين جنوب إفريقيا في تحقيق المصالحة الداخلية، وإنهاء نظام الفصل العنصري، حيث عر

الدكتور : شملت تلك التجربة خالل لقائه في مقر المفوضية برام اهللا مع عدد من الشخصيات السياسية، 
نبيل شعث، وعزام األحمد، عضوي مركزية فتح، ونجاة أبوبكر عضو المجلس التشريعي، ومصطفى 

ي الجبهة الديمقراطية، ومنيب البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنية، وقيس عبد الكريم القيادي ف
المصري رجل األعمال رئيس وفد الشخصيات المستقلة، إضافة إلى هاني المصري، والدكتور زياد 

  " .أبوعمرو، والدكتور غابي  براماكي،  واألب مانويل مسلم
  .وأكد بورين استعداده لتقديم جميع اإلمكانات من أجل المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي

وأكد شعث عقب اللقاء على ضرورة االستفادة من مبادرة جنوب إفريقيا واستثمارها للوصول إلى حل 
للخالف الداخلي، واإلعداد لمرحلة ما بعد االتفاق من اجل تعميق المصالحة وتشكيل لجان تحفظ الحقوق 

  .اء االنقساموتحمي الجميع، مؤكدا على حيوية ومركزية الدور المصري في تحقيق المصالحة وإنه
وفي سياق متصل أوضح شعث أنه سيقوم بزيارة إلى جمهورية جنوب إفريقيا ممثال عن الرئيس عباس، 

  .حامال رسالة حول األوضاع الفلسطينية للرئيس جاكوب زوما 
والحزب الوطني اإلفريقي، حول المقاومة " فتح"وأضاف أنه سيشارك في ورشة عمل مشتركة بين حركة 

ي والمصالحة الوطنية، وسيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤوليين السياسيين والنضال الشعب
  .والحزبيين

  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة قدس برس، 
  

   من تهريب أموال طائلة إلى غزةتمكنتحماس : "يديعوت" .١٦
قالت مصادر إسرائيلية، أمس، إن حركة حماس تمكنت مؤخرا من تهريب مبالغ :  كفاح زبون- رام اهللا
ائلة إلى قطاع غزة، وصل معظمها من إيران، بهدف دعم قدرات الحركة العسكرية استعدادا ألي مالية ط

  .هجوم إسرائيلي محتمل على القطاع
إن الحديث يدور عن تهريب لم يسبق له مثيل من حيث حجم » يديعوت أحرونوت«وقال صحيفة 

 طائلة بهذا الحجم إلى قطاع غزة بحسب ما هو معروف لم يتم قط تهريب مبالغ مالية«وأردفت . األموال
وقالت مصادر مطلعة في إسرائيل إن معظم المبالغ التي تم تهريبها إلى . »في غضون فترة وجيزة كهذه

  .القطاع أرسلت من قبل الحرس الثوري اإليراني، وهي معدة لتمويل الجناح المسلح لحركة حماس
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بواسطة حقائب عبر الطريق المستخدم فإن تهريب هذه األموال تم » يديعوت«وحسب ما جاء في 
من إيران إلى السودان، ومن ثم مصر إلى سيناء، ومن هناك إلى داخل «لعمليات التهريب السابقة، أي 

فإن طهران تتبرع بما معدله نحو مائة مليون دوالر سنويا » يديعوت«ووفق . »قطاع غزة عبر األنفاق
هذه المساعدات يثير االمتعاض لدى زعماء دينيين حجم «في القطاع، وإن » الجهاد«لنشطاء حماس و

رئيسيين وجهات أخرى في إيران، حيث يحتج منتقدو هذه المساعدات على قيام السلطات اإليرانية بتبذير 
مئات الماليين من الدوالرات على مساعدات لحماس وحزب اهللا في الوقت الذي يتفاقم فيه الفقر في 

  .»إيران بالذات
ة حماس من تهريب هذه المبالغ الطائلة إلى داخل القطاع قلقا في إسرائيل، رغم أن ويثير تمكن حرك

السلطات المصرية قد نجحت خالل مدة طويلة في إحباط تهريب األموال إلى غزة وتوقيف صرافين 
وكانت مصر عرقلت إلى حد كبير . وضبط مبالغ مالية كبيرة كان من المقرر أن تصل إلى القطاع

 األموال عبر البدو العاملين في سيناء، وهو ما انعكس سلبا على قدرات حماس المالية في عمليات تهريب
  .القطاع

وظهر ذلك قبل شهور في عدم قدرة حكومة حماس على دفع رواتب موظفيها بانتظام، لكن في الشهرين 
م األموال وتعتقد الجهات األمنية اإلسرائيلية أن حماس ستستخد. األخيرين كل شيء تحسن كما يبدو

وكانت األصوات تعالت . الطائلة اآلن في تسريع وتيرة االستعدادات لخوض مواجهة أخرى مع إسرائيل
في إسرائيل خالل الفترة األخيرة التي تتحدث عن احتمال تفجر مواجهة جديدة مع حماس، ستكون 

  .أصعب وأكثر دموية، وقالت حماس إنها جاهزة للحرب
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  يطالب باإلسراع في عقد لقاء بين فتح وحماس" حزب الشعب" .١٧

شدد نافذ غنيم، عضو الـمكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، على ضرورة أن تنجح حركتا : رفح
في عقد لقائهما لبحث الـملف األمني الذي ما زال يشكل العقبة األساسية على طريق " حماس"و" فتح"

وأكد غنيم  . الـمصرية، للتقدم على طريق الـمصالحة الوطنية وإنهاء االنقسامتوقيع ورقة الـمصالحة
أهمية أن ال يطول تحديد موعد جديد إلنجاز ذلك في أي بلد يرتضيه الطرفان، بعد أن فشل لقاؤهما الذي 
كان متفقاً عليه في العشرين من الشهر الجاري في العاصمة السورية دمشق، موضحاً أن مثل هذه 

اءات ال يمكن أن تكون بديالً عن اللقاءات الـمشتركة التي يجب أن تجمع الفصائل التي شاركت في اللق
  .حوارات القاهرة

  ٢٣/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
  
  االحتالل يقتحم منزل األسير المحرر عمر البرغوثي بعد ساعات من إفراج سلطة رام اهللا عنه:حماس .١٨

 كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، داهمت فجر الجمعة منزل قالت حركة حماس إن قوات: رام اهللا
في قرية كوبر شمال ) شقيق عميد األسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي(األسير المحرر عمر البرغوثي 

  .مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، وقامت بتفتيشه
حتالل قاموا خالل عملية نسخة عنه، أن جنود اال" قدس برس"وأضافت الحركة في بيان مكتوب وصل 

االقتحام بحجز األطفال والنساء وكبار السن في غرفة واحدة لساعات طويلة دون السماح لهم من التحرك 
وقضاء حاجاتهم، مما تسبب في ترويعهم، مشيرة إلى أن قوات االحتالل سلمت عائلة البرغوثي تبليغات 

البرغوثي أو أي من أبنائه، حيث كانوا جميعا خارج استدعاء لعمر وألبنائه، بعد أن لم تتمكن من اعتقال 
  .المنزل
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وأوضحت الحركة بأن عملية االقتحام جاءت بعد أقل من يوم واحد على اإلفراج عن البرغوثي من 
  .سجون السلطة الفلسطينية

وكانت السلطة الفلسطينية قد أفرجت عن البرغوثي بعد تصاعد الضغوط عليها، وبعد أن أعلن عميد 
، اإلضراب عن الطعام، وانضم إليه عميد "فتح"رى الفلسطينيين نائل البرغوثي، وهو من قادة حركة األس

في سجون االحتالل فخري البرغوثي ونجله شادي، تضامنا مع عميد األسرى " فتح"أسرى حركة 
ي من الفلسطينيين، ابن عمه، نائل البرغوثي، في خطواته االحتجاجية على اعتقال شقيقه عمر البرغوث

  .األجهزة األمنية الفلسطينية
  ٢٢/١٠/٢٠١٠وكالة قدس برس، 

  
   إلحباط الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة يستعدنتنياهو  .١٩

 قالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين :  برهوم جرايسي- الناصرة
ابات التشريعية الجزئية في الواليات المتحدة، سعيا نتنياهو يفكر حاليا بالتوجه إلى واشنطن بعد االنتخ

  .إلحباط أي حراك فلسطيني محتمل في أروقة األمم المتحدة
اإلسرائيلية، إن نتنياهو يفكر بالتوجه إلى الواليات المتحدة للمشاركة في " معاريف"وقالت صحيفة 

سيفتتح في السابع من الشهر المقبل، المؤتمر السنوي لألميركان اليهود في شمال القارة األميركية، الذي 
وهذا شريطة أن ينجح نتنياهو في إجراء لقاء مع الرئيس األميركي باراك أوباما، من أجل إحداث 

  .اختراق في الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
ه الخاص، ورئيس الطاقم وكان نتنياهو قد أرسل إلى واشنطن في منتصف األسبوع المنتهي، مستشار

اإلسرائيلي المفاوض، المحامي يتسحاق مولخو، كي يعرض على اإلدارة األميركية مقترحا إسرائيليا 
مقابل عدد من " استئناف تجميد االستيطان"جديدا، يؤدي إلى استئناف المفاوضات، وفي أساس االقتراح 

نية، ال تكون إسرائيل مطالبة مجددا بتجميد البناء الثا" التجميد"الطلبات، ومن أهمها أنه بعد انتهاء فترة 
  .في المستوطنات كشرط لمواصلة المفاوضات

وحسب مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو يتخوف من أن الطريق المسدود في المفاوضات قد يطرح القضية 
ة، وهذا بتزامن الفلسطينية كلها على الهيئة العامة لألمم المتحدة، من خالل مجموعة الدول غير المنحاز

  .مع حراك فلسطيني في األمم المتحدة، للمطالبة باالعتراف بقيام الدولة الفلسطينية
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
   "إسرائيل" مطالبته للفلسطينيين االعتراف بيهودية يجددنتنياهو  .٢٠

 اليوم خطاباً رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القى، أن ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عربذكر 
: وأضاف. ، قال فيه إن اسرائيل تواجه تحديات ال تواجهها اية دولة"مستقبل الشعب اليهودي"في مؤتمر 

هناك دولة في الشرق تبذل كل مجهود . نحن نقف أمام ضغوطات وتحديات ال تقف امامها اية دولة"
 وال سبيل للحصول على هذا المال إال .والدفاع يكلف ماالً، الكثير من المال. لتطوير سالح نووي إلبادتنا

  ".من خالل اقتصاد قوي يستند الى انجازات المجتمع
يجب على اسرائيل فعل كل ما يمكن : "ودعا نتنياهو لمواجهة ما اسماه اهداف االسالم الرديكالي، إذ قال

يران مستمرة ا. لصد أهداف اإلسالم الرديكالي وفي موازاة ذلك فعل ما يمكن للتوصل الى سالم حقيقي
تأثيرها يظهر في غزة ولبنان وأفغانستان .  هولوكوست وتدعو إلبادة اسرائيل-في إنكار الكارثة 

تصوروا ماذا كانت ستفعل مع السالح . هذا ما تفعله دون سالح نووي. وأميركا الجنوبية وأفريقيا
  ".على المجتمع الدولي ضمان أن سالحاً كهذا لن تحصل عليه ايران. النووي



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

وتطرق نتنياهو الى تدهور العالقات مع تركيا امالً تحسين وتقوية العالقات معها وعودة التعاون األمني 
  .معها، معتبراً ان المخاطر االتية من الشرق ال تهدد اسرائيل وحدها وإنما للعالم أجمع

ء للسامية، لكن وقال نتنياهو إن الشعب اليهودي اعتقد أن بإقامته دولة اسرائيل سينخفض مستوى العدا
ذلك لم يحصل، كما قال، بل أن معادة السامية تحاولت الى عداء إلسرائيل، مدعياً أن في األجيال األخيرة 
هناك محاوالت لتشويه صورة اليهود من خالل تشويه صورة اسرائيل، زاعماً أن الرد الوحيد على ذلك 

  .هو دولة يهودية وقوية
نتنياهو كرر مطالبته للفلسطينيين باالعتراف ، من القدس، أن ٢٣/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة نشرتو

إن اعتراف شركائنا في عملية السالم بإسرائيل كدولة يهودية وحده يشكل دليال «بيهودية إسرائيل قائال 
  .»على استعدادهم إلحالل السالم

زة، مضيفا أن وأضاف نتنياهو، أنه توصل إلى هذا االستنتاج بعد تنفيذ خطة االنفصال من قطاع غ
السالم الوحيد الذي يمكنه أن يصمد هو الذي يتيح إلسرائيل القدرة على الدفاع عنه، وعليه يجب «

  .على حد وصفه» التوصل إلى ترتيبات أمنية مالئمة على األرض
  عننقلت "إسرائيلية"وسائل إعالم ، عن وكاالت، أن ٢٣/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقةوأضافت 
بل من الجانب " اإلسرائيلي"الم ممكن ولكنه يتطلّب تنازالت وليس فقط من الجانب الس" إن :نتنياهو

". كدولة يهودية سيكونون مستعدين للسالم" إسرائيل"فقط حين يعترف شركاؤنا ب"وأضاف . الفلسطيني
على ، إالّ انه أضاف أن هذا المستقبل يعتمد "إسرائيل"وأعرب عن اعتقاده بأن ال مستقبل لليهود من دون 

وقال إن الدفاع عن اليهود في العالم ممكن من خالل ". إسرائيل"مستوى التزام اليهود حول العالم تجاه 
عظيمة ولكنها "دولة يهودية قوية، معتبراً أن اإلنجازات التي حققها الكيان طوال الستين عاماً الماضية 

  ". ليست كافية
  
    خالل الحرب على غزةمونيفي مجزرة عائلة الس" جيفاتي"استجواب قائد لواء  .٢١

استجوبت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية ضابطا كبيرا حول مسؤوليته : وكاالت - محمد جمال - القدس
 ".الرصاص المصبوب" مدنيا فلسطينيا في غزة خالل الهجوم اإلسرائيلي في عملية ٢٢المحتملة في قتل 

الكولونيل ايالن مالكا الذي كان آمرا آنذاك للواء وقالت وسائل اإلعالم إنه يشتبه في أن . ٢٠٠٩في يناير 
وهو أعلى ضابط  .أمر بقصف جوي على مبنى وهو على علم بلجوء مدنيين إليه "جيفاتي" المشاة النخبة

وأكد ناطق  . على قطاع غزة٢٠٠٩ يناير ٢٠٠٨يطاله تحقيق إثر الهجوم اإلسرائيلي بين ديسمبر 
  ". قضية تخضع لتحقيق من قبل الشرطة العسكريةهذه ال"عسكري لوكالة فرانس برس أن 

 شخصا بينهم نساء وأطفال ٢٢ أدى إلى مقتل ٢٠٠٩ يناير ٥وكان قصف حي الزيتون في غزة في 
قد " جيفاتي"وكانت إحدى وحدات لواء مشاة النخبة . آخرين بجروح كلهم من عائلة السموني١٩وإصابة 

وأعلن ". هآرتس"ما جويا كما أوضحت صحيفة زعمت بوجود رجال مسلحين في المبنى وطلبت دع
أحد أخطر الحوادث التي "مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة آنذاك أن هذا الحادث يعتبر 

بحسب عدة شهادات "وأوضح المكتب  . يناير٢٧اإلسرائيلية في قطاع غزة في " وقعت منذ بدء العمليات
) نصفهم أطفال( فلسطينيين نحو منزل واحد في الزيتون ١١٠خالء حوالي  يناير بإ٤فإن جنودا قاموا في 

 ساعة قصفت القوات اإلسرائيلية عدة مرات ذلك ٢٤بعد "وأضاف البيان  ".وأمروهم بالبقاء في الداخل
إن تحقيق الشرطة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي في الحرب على القطاع " وقال تقرير هآرتس ".المنزل

ت بأن ضباطا كبارا صادقوا على الهجوم رغم تحذيرات ضباط آخرين من إمكانية وجود أثار شبها
  وأعلن الجيش اإلسرائيلي في يوليو الماضي للمرة األولى عن مالحقات من قبل  .مدنيين في المكان
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القضاء العسكري بحق جندي متهم بقتل مدنيين فلسطينيين في الهجوم العسكري اإلسرائيلي الذي أوقع 
  . قتيل من فلسطيني غالبيتهم من المدنيين١٤٠٠والي ح

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
 
   يناقشان دخول كاديما االتئالف الحكومي وليفني نتنياهو  .٢٢

 قالت وسائل إعالم إسرائيلية في نهاية االسبوع، إن لقاء قريبا سيعقد بين : برهوم جرايسي- الناصرة
نياهو، وزعيمة المعارضة البرلمانية تسيبي ليفني، في أجواء الحديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت

  .إلى حكومة نتنياهو" كديما"عن موضوع بحث إمكانية انضمام حزب 
وسارع مكتب نتنياهو للقول إن نتنياهو ال يجري أي مفاوضات في هذه المرحلة، وفي المقابل فقد قالت 

درجة من األهمية، إال أن وسائل إعالم إسرائيلية اصرت إن اللقاء ليس بهذه ال" كديما"اوساط في حزب 
  .على أنه تجري بين الحزبين اتصاالت لفحص إمكانية الشراكة في الحكم

إال أن جهات سياسية تضع عدة فرضيات تلزم نتنياهو بإعادة ترتيب ائتالفه، ومنها انسحاب حزب 
في حزبه وتنامي المطالبة باالنسحاب من إيهود باراك، على ضوء الضغوط التي يواجهها باراك " العمل"

ليرتكز االئتالف على تكتل " هئيحود هليئومي"الحكومة، وهنا بإمكان نتنياهو ضم كتلة اليمين المتشدد 
  .٦٥النواب الـ

بزعامة ليبرمان، في حال تقرر تقديم الئحة " يسرائيل بيتينو"أما الفرضية الثانية، فهو انسحاب حزب 
شبهات الفساد، وهذه فرضي ضعيفة، لكون أن النيابة التابعة لوزارة القضاء التي اتهام ضد ليبرمان ب

 شهرا، بتقديم ١٥يتزعمها المقرب من نتنياهو، تتلكأ في الرد على توصية الشرطة الصادر قبل نحو 
الئحة اتهام خطيرة ضد ليبرمان، وهي فترة زمنية غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، وحتى وإن صدرت 

 من النيابة فإنه حسب األنظمة القائمة، فإن القرار النهائي من النيابة يحتاج على االقل إلى عام توصية
إضافي، كي تحسم نهائيا قرارها، مما يعني االقتراب للموعد القانون لالنتخابات البرلمانية في خريف 

  .٢٠١٣العام 
كون أن انضماما كهذا يحتاج " كديما"ضمام والوضع القائم في الحكومة اإلسرائيلية ال يفسح المجال أمام ان

  .إلى إعادة توزيع الحقائب الوزارية ونفض الحكومة كليا، وهذا ما ليس بحاجة له نتنياهو حاليا
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  تفقد فرصة ذهبية الجتثاث حماس في الضفة بمساعدة فلسطينية" إسرائيل: "اسرائيليحث با .٢٣

قال الباحث االسرائيلي في الشؤون االمنية، شلومو بروم، ان احد االسباب :  زهير اندراوس-الناصرة 
الرئيسية التي تمنع اسرائيل والسلطة في رام اهللا من التوصل لحل سلمي ودائم مرده عجز االجهزة 
االمنية الفلسطينية عن فرض االمن والنظام في ارجاء الضفة الغربية المحتلة، وعدم قدرتها على تأمين 

حركة حماس من السيطرة على الضفة وتحويلها الى قاعدة انطالق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد منع 
  .الدولة العبرية

الباحث بروم، من مركز دراسات االمن القومي بتل ابيب، نشر دراسة حول االجهزة االمنية الفلسطينية 
فة، عن طريق الجنرال دايتون، قال فيها ان االمريكيين يتولون المسؤولية عن اجهزة المخابرات في الض

  .في حين يقوم االوروبيون بدعم الشرطة الفلسطينية العادية
: ورأى الباحث ان هناك اربعة اسباب تحول دون تطبيق سياسة اعادة تأهيل االجهزة االمنية الفلسطينية

عاملة ويستنزف عملية اعادة التأهيل تتم بصورة بطيئة للغاية، االمر الذي ينعكس سلبا على القوات ال
قوتها، شح الموارد، عدم وجود تعاون كاف من طرف اسرائيل، المعنية جدا بانجاح عملية بناء االجهزة 
االمنية من قبل االمريكيين واالوروبيين، ولكنّها بالمقابل تخشى من ان تنتقل االسلحة الموجودة اليوم 
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لضفة، اما السبب الرابع، بحسب بروم، فيتمثل بأيدي قوات االمن الفلسطينية الى الخاليا االرهابية في ا
في عدم رغبة اسرائيل بتوثيق التعاون في مع االجهزة االمنية الفلسطينية، ويظهر هذا االمر جليا عندما 
يقوم الجيش االسرائيلي والمخابرات بتنفيذ عمليات في االراضي الفلسطينية بدون تنسيق مسبق مع 

سرائيلي ال يأخذ بعين االعتبار االنعكاسات السلبية لهذه العمليات على الفلسطينيين، كما ان الجيش اال
وخلص المحلل الى القول ان عدم الثقة . صورة االجهزة االمنية الفلسطينية بنظر الجمهور المحلي

االسرائيلية بصدق االجهزة االمنية الفلسطينية وباستعدادها لمحاربة ومكافحة ما اسماه باالرهاب في 
 تسيطر عميقا على دوائر صنع القرار في تل ابيب، وبالتالي اذا استمرت هذه العقيدة بالسيطرة الضفة،

على صنّاع القرار في الدولة العبرية فان اسرائيل قد تفقد فرصة ذهبية الجتثاث حركة حماس في الضفة 
  .بمساعدة فلسطينية والحداث تغيير ايجابي بعيد المدى، على حد قوله

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ، لندنالقدس العربي
  
  حتى لو أراد التغيير..  المتطرف يكبلون يدي نتنياهواليمينمتبرعون من  .٢٤

كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى : تل أبيب
ومة اإلسرائيلية، أمواال خالل حمالته االنتخابية األخيرة للفوز برئاسة حزب الليكود ومن ثم رئاسة الحك

طائلة تقدر بماليين الدوالرات من أوساط يمينية متطرفة في الواليات المتحدة وأن المنطق يقول إنه أسير 
  .بأيدي هؤالء الممولين

، أمس، أن نتنياهو هو القائد السياسي الوحيد الذي تشكل »يديعوت أحرونوت«وأضافت صحيفة 
وأنه اعتاد على وضع قائمة بأسماء . مويل ميزانيته االنتخابيةمن ت% ٩٨التبرعات األجنبية نسبة 

ويظهر فيها عدد من النشطاء اليمينيين المتطرفين في الواليات . المتبرعين، يقوم بتدريجها حسب أهميتهم
. األميركي» إسرائيل واحدة«المتحدة، المعادين إلدارة الرئيس باراك أوباما، مثل النشطاء في صندوق 

دوق يدير حملة ضد تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربية ويعتبر مطلب أوباما بشأنها فهذا الصن
  .»خطوة ال سامية شريرة معادية إلسرائيل«

واقتبست الصحيفة عن أحد العناصر القيادية التي تحيط بنتنياهو قوله إن هؤالء المتبرعين يؤثرون بشكل 
 السياسية ويمنعونه عمليا من تغيير مواقفه، حتى لو أراد جدي على نتنياهو ويكبلون يديه في مواقفه

وهو من جهته يحافظ على اتصال . التغيير، فطبيعي إذن أن يكون متمسكا بآيديولوجيته اليمينية المتطرفة
وهو يتصل بهم عبر هاتف عادي يشتريه مساعدوه من السوق ويتكلم معهم من الشرفة، حتى . دائم معهم

وذكرت الصحيفة أن مراقب الدولة تطرق إلى التبرعات الخارجية للقادة . تصنت إليهال يتمكن أحد من ال
  .السياسيين اإلسرائيليين، فاعتبرها ظاهرة غير سليمة يجب وقفها

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  زوجة وزير الدفاع باراك  االسرائيلي يعيد فتح ملف تحقيق مع القضائيالمستشار  .٢٥

مستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يهودا فاينشتاين، فتح ملف تحقيق مع زوجة قرر ال: تل أبيب
وجاء . وزير الدفاع، إيهود باراك، لالشتباه بأنها أخذت لبيتها شغالة تعيش في إسرائيل بشكل غير قانوني

وى أنها لم هذا القرار، بعد أيام من قيام الشرطة اإلسرائيلية بإغالق ملف التحقيق في هذه القضية بدع
ولكن مراسلة الشؤون العسكرية في اإلذاعة . تستطع العثور على هذه الشغالة أو على رقم هاتفها

وأول من أمس تمكن مراسل . اإلسرائيلية تمكنت من العثور على رقم الهاتف وأجرت مقابلة مع الشغالة
   مصورة مع هذه الشغالة، األمر القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي التجاري المستقل من إجراء مقابلة
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فاضطر المستشار إلى إصدار تعليماته للشرطة بأن تعيد فتح . الذي تحول إلى فضيحة فساد في الشرطة
  .الملف وتقدم زوجة باراك إلى المحاكمة

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  الجيش اإلسرائيلي ينهي تدريبات مشتركة مع الجيش األميركي  .٢٦

واطلق على .  اإلسرائيلي أمس تدريبات مشتركة مع الجيش األميركي استمرت لعدة ايامانهى الجيش
، كما ذكرت اذاعة الجيش "متطرفة"وتحاكي سيناريوات حربية " ١١جونيفر بالكون "التدريبات المشتركة 

  .شيناإلسرائيلي، منها سقوط صواريخ على المدن اإلسرائيلية، كما هدفت إلى تحسين التعاون بين الجي
وقال رئيس . وأشارت اإلذاعة إلى أن التدريبات شملت تمارين برية وبحرية وجوية من قبل الطرفين

هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، إن التعاون العسكري الوثيق مع الواليات المتحدة يعبر 
وأضاف . ب، على حد تعبيرهعن التفاهمات الندية بين الجيشين حلل التهديدات المشتركة ومحاربة اإلرها

  .أن ثمة أهمية خاصة لقدرة الجيش اإلسرائيلي العمل سوية مع الجيش األميركي في أوضاع معينة
ونقلت عن قائد التدريبات من قبل الجيش . وقالت اإلذاعة إن الجيشين ابديا ارتياحهما لنجاح التدريبات

كب واألكثر تنظيماً حتى اليوم، ويضع تحديات هذا التمرين مر"اإلسرائيلي، نيتسان أوريئيل، قوله إن 
لحظة "وأضاف إن هدف التدريبات المشتركة أن يكون الجيشين على استعداد للتعاون في ". هامة للطرفين

  ".الحقيقة
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  ة  وتخطط إلقامة متحف يهودى فى المقبرة اإلسالمي"األقصى" تبنى شبكة أنفاق جديدة تحت "إسرائيل" .٢٧

كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث أن االحتالل اإلسرائيلى : ووكاالت – عنتر فرحات -عماد فؤاد 
ينفذ حفريات جديدة ويبنى شبكة أنفاق أسفل المسجد األقصى وفى محيطه، فى إطار مساعيه المتواصلة 

  .لتهويد القدس
لحجم الكبير لحفريات تمتد من وأوضحت المؤسسة، فى بيان، أنها حصلت على صور فوتوغرافية تبين ا

منطقة ساحة البراق وبمحاذاة الجدار الغربى للمسجد األقصى، وصوالً إلى وقف حمام العين والمنطقة 
وقالت المؤسسة إن االحتالل يخطط . أسفل باب المطهرة الواقعة داخل ساحة المسجد من الجهة الغربية

 ألف متر مربع، على جزء من مقبرة ٤٦احة  طوابق على مس٦مكوناً من » التسامح«إلقامة متحف 
  . قبر فيها٢٥٠٠مأمن اهللا اإلسالمية بمدينة القدس بعد أن نبش أكثر من 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، المصري اليوم، القاهرة
  
  عشرات اإلصابات في المسيرات األسبوعية ضد الجدار العنصري .٢٨

 ٢٠، أن حسن عبد الجوادلها  من رام اهللا، ونقالً عن مراس٢٣/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،نشرت 
باالختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما اعتقل اثنان من  ، أمس،وامتظاهراً أصيب

، خالل اعتداء قوات االحتالل "كفر عصيون"المتضامنين نقال إلى مركز الحكم العسكري في مستوطنة 
في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم على مسيرة ضد بناء جدار الفصل العنصري في قرية المعصرة 

  .نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار
 مواطنين بجروح بينهم طفلة والعشرات بحاالت االختناق نتيجة استنشاقهم للغاز ٣أصيب، أمس، كما 

المسيل للدموع خالل اعتداء قوات االحتالل على مسيرتين ضد جدار الفصل العنصري والتوسع 
  .قريتي بلعين ونعلين غرب رام اهللاالستيطاني في 
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نحو ، أن  نائل موسى،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ٢٣/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، وأضافت 
 بجروح، بينهم طفلة وامرأتان، وعشرات المتظاهرين بحاالت اختناق شديد بالغاز وا أصيب مواطنا٢٠ً

ين خالل قمع وصف بالوحشي للمسيرات السلمية ضد المسيل للدموع، واعتقلت قوات االحتالل طالب
  .االستيطان وجدار الضم والتوسع والفصل العنصري في قرى وبلدات ريف رام اهللا الغربي

  
   الغربيةالضفة في المستوطنون يعتدون على عائالت فلسطينية .٢٩

أمس  لدة يطا،جنوب ب" توتيا"هاجم عشرات المستوطنين من مستوطنة : محمد جمال - القدس المحتلة
هجوما على عائلة عثمان أبو صبحة من المبادرة الوطنية، جنوب الخليل، خالل جمعهم لمحصول 

كما هاجم عشرات المستوطنين أيضاً فجر أمس قرية كفرقدوم شرق قلقيلية، وخطوا شعارات  .الزيتون
  .ة منازلهمعلى جدران عدد من المنازل في القرية تهدد أهاليها باالنتقام وتدعوهم لمغادر

  ٢٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
   ضد القوانين العنصرية٤٨ من فلسطينيي توقيعربع مليون  .٣٠

 توسيع رقعة االحتجاج والنضال ضد ٤٨ قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي: الناصرة، غزة
 الفلسطيني بالداخل،القوانين العنصرية اإلسرائيلية وسياسات االحتالل الهادفة إلى التضييق على الشعب 

وذلك من خالل إطالق حملة لجمع ربع مليون توقيع من الفلسطينيين في المناطق التي احتلت في العام 
وقال العضو العربي في الكنيست وعضو لجنة المتابعة جمال زحالقة إن  . ضد هذه االنتهاكات١٩٤٨

توسيع رقعة النضال واالحتجاج من "ـلجنة المتابعة اتخذت خالل اجتماعها األخير عدة قرارات تتعلق ب
وأكد زحالقة أن العريضة التي ستحتوي . "خالل حملة جمع ربع مليون توقيع ضد القوانين العنصرية

، يتخللها اإلسرائيليةعلى توقيع ربع مليون فلسطيني من حاملي الجنسية اإلسرائيلية سترفع إلى الحكومة 
  .ألمم المتحدةإبداء الموقف أمام عدة دول حول العالم وا

اللجنة قررت الشروع " إن اإلخبارية "صفا"بدوره، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد زيدان لوكالة 
 بحملة لجمع ربع مليون توقيع من فلسطينيي الداخل، والذي يؤمنون أن مشروع قانون يهودية قريباً

  ."لقضية الفلسطينيةالدولة، وقانون الوالء لها الذي شرع مؤخرا يلحق الضرر بهم وبا
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي

  
  حتجاجاً على أعمال العنفا متظاهر في اللد ألف .٣١

 ، العنف والقتل في المدينةأعمال على  احتجاجاً الجمعة مواطن عربي في مدينة اللد يومألفتظاهر نحو 
 أماملقت التظاهرة من وانط .حيث تتهم الشرطة بالتقاعس في مالحقة الفاعلين عندما يكون الضحية عربياً

اللد " سوداء والفتات أعالماًالمسجد الكبير، وكنيسة سان جورج القديمة المجاورة له وحمل المتظاهرون 
  ".األولالبوليس المتهم "و" والرملة ويافا بدها وقف للجرائم

ي اللد والجمعيات ومع ارتفاع جرائم القتل في اللد والرملة، دعت لجنة المتابعة العربية واللجنة الشعبية ف
 باألسلحة معظم حاالت القتل التي تنفذ أن الرسمية األرقاموتفيد  . تظاهرة احتجاجإلىالنسائية المختلفة 

وبدأ االهتمام  . نسبة من هذه الجرائمأعلى تحدث في الوسط العربي، وتشهد اللد "إسرائيل"النارية في 
  . بعض المنظمينأفاد الوضع ويهجرونها، كما بوضع المدينة عندما بدأ سكانها اليهود يتذمرون من

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
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  " مرة١٠٠ولو هدموها  "باقيةالعراقيب  .٣٢
ال يكل أو يمل طارقاً كل )  عاما٦٥ً(من العراقيب، ) أبو عزيز(المسن صياح الطوري : القدس المحتلة

وأمس، شارك في مؤتمر . ن االقتالعاألبواب حامالً قضية قريته من أجل حماية عشيرته وأبناء قريته م
بل " إسرائيل"ـ، وأطلق صرخة في وجه الغزاة بأن العراقيب لم تهاجر ل"حول الديمقراطية" الكنيست"في 

كلمته موجهاً كلمته " أبو عزيز"واستهل . العكس، داعياً اليهود إلى عدم الصمت على جرائم حكومتهم
" إسرائيل"ن  أوأضاف" ...ستنتهي بالروس واألثيوبيين وبكم جميعاًاليوم تبدأ الفاشية بالعرب لكنها "لليهود 

من المجرمين لمداهمتنا في منازلنا بالخيول والكالب والشاحنات والمروحيات فأين  ترسل مجموعات
فهل .. المساواة؟ نحن ما زلنا نستحضر الماء بواسطة الحمير، ال ماء لدينا وال غذاء، نعيش في مقبرة

لن نغادر "واختتم بالقول . اكم؟ هل نحن هاجرنا إليكم أم العكس؟ كفاكم هدماً وصمتاًنحن الذين غزون
  ". مرة فإما عليها أو فيها١٠٠العراقيب ولو هدموها 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   تطلع على آثار الدمار في غزة"٥شريان الحياة "قافلة  .٣٣

 في قطاع غزة، كاسرةً الحصار المفروض عليه،  أمس٥جالت قافلة شريان الحياة :  زايد الدخيل-غزة 
 إلىوبدأت جولة وفد القافلة بزيارة  .واطلعت على آثار الدمار الذي تعرض له إثر االعتداء اإلسرائيلي

واطلع الوفد على  .مخيم الشاطئ، حيث يوجد منزل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية على
ووقف  .ة لمنطقة السودانية، وتوقفت عند برج األندلس الذي تعرض للقصفآثار االجتياحات اإلسرائيلي

 شهيدا من عائلة ٤٥الوفد في منطقة الكرامة وعزبة ربه، وكذلك منطقة حي الزيتون التي سقط فيها 
 إلىواطلعت القافلة على آثار الدمار الذي لحق بمصانع الباطون والمزارع في بيت الهيا،  .السمونة

  . المساجد التي دمرت وأعيد بناؤها على نحو متواضع استخدمت فيه العرائشجانب عدد من
 األولالنائب ، وحضر المشاركون في القافلة صالة الظهر في المسجد الغربي، التي خطب فيها هنية

وفي نهاية اللقاء قدم بحر درعا تكريمة لقائد القافلة جورج .  أحمد بحر.لرئيس المجلس التشريعي د
  ".إن لم يكن موجودا فإن روحه موجودة"ي قال إنه غالوي الذ

كما أقيم مهرجان تكريمي للقافلة تحت رعاية هنية في مركز رشاد الشوا، تحدث فيه رئيس اللجنة 
الحكومية لكسر الحصار أحمد يوسف والقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي عن الفصائل 

الرزاق المقري ورئيس الوفد   اوفندن ورئيس الوفد الجزائري عبدالفلسطينية، ونائب رئيس القافلة كيفين
  .الفتاح الكيالني وعدد من ممثلي الوفود المشاركة في القافلة األردني عبد

  ٢٣/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، 
  
   جراء سقوطه في فوهة نفق بين مصر غزةفلسطينيوفاة شاب  .٣٤

فق على الحدود الفلسطينية المصرية في قال مصدر طبي فلسطيني، أمس، إن شاباً يعمل في ن: غزة
وذكر الناطق باسم الخدمات الطبية  .مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قتل من جراء سقوطه في فوهة النفق

توفي في مستشفى غزة )  عاما٢٠ً(العسكرية في غزة أدهم أبو سلمية، أن الشاب ماهر ياسين أبو طعيمة 
  .روح خطيرة من جراء سقوطه في فوهة نفق األوروبي بعد ساعات من وصوله مصاباً بج

  ٢٣/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   حول األسرى في سجون االحتالل دولياً مؤتمراًستضيفتغزة  .٣٥

 حول األسرى في سجون االحتالل، بمشاركة  دولياً في مدينة غزة، مؤتمرا٢٣/١٠ً السبت يوم يعقد :غزة
يس الحكومة في غزة إسماعيل ئلجلسة االفتتاحية روسيشارك في ا .شخصيات فلسطينية وعربية ودولية
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 عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وممثلين عن اتحاد البرلماني العربي .هنية،  ود
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة  .والدولي وأسرى عرب محررون

أسرى فلسطين : "األولى بعنوان: هم األسرى في ثالث جلساتالوطنية العليا لنصرة األسرى عدة قضايا ت
، "األسرى في الشريعة اإلسالمية والقوانين والمواثيق الدولية: "، والجلسة الثانية بعنوان"واقع ومعاناة

  ".الواجب الوطني والرسمي والشعبي تجاه األسرى: "والجلسة الثالثة بعنوان
  ٢٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  سب معركته أمام الحكومة الكنديةيك" مدى الكرمل" .٣٦

، المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية، والتي "مدى الكرمل"بعد معركة محلية ودولية أدارها 
وصلت إلى المحكمة الفدرالية في كندا، نجح مركز مدى الكرمل باستعادة جزء من التمويل المقرر 

عمل إلى جانب الحكومة الكندية، قد قام بإلغائهما ، والذي ي)IDRC(لمنحتي بحث كان مركز التنمية 
  . بشكل مفاجئ

المشاركة "األول حول : وقد كانت المنحتان مخصصتين لتمويل مشروعين بحثيين في مدى الكرمل
النساء الفلسطينيات في إسرائيل واالقتصاد : "، والثاني"١٩٤٨السياسية للفلسطينيين في إسرائيل منذ 

اً أن سبب اإللغاء هو سياسي، وأنه جاء نتيجة تحريض وتدخل جهات إسرائيلية وكان واضح". السياسي
  . رسمية وغير رسمية، وهو األمر الذي تأكد من الشهادات واالستجوابات األولية في المحكمة

رغم أن قيمة التمويل قد تقلصت، لكننا نؤكد أن هذه : "وقال بروفيسور نديم روحانا مدير مدى الكرمل
مكننا من االستمرار في إجراء أجزاء كبيرة من البحثين المذكورين، وهذا بفضل الوقفة التسوية ست

الموحدة لألكاديميين والجمعيات واألحزاب في مجتمعنا، وقفة نعتز بها وال شك أنها شكلت عامال 
  ". ضاغطاً على المركز الكندي ودفعته إلى المبادرة باقتراح التسوية

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  
   لدعم األقصىباإلنترنتإذاعة  .٣٧

على شبكة اإلنترنت، تحت " باب المغاربة"تنطلق اليوم الجمعة بالقاهرة إذاعة : بدر محمد بدر -القاهرة 
، على أيدي مجموعة من الشباب المتطوع، لنصرة المسجد "بكُم نحميه ونستعيده.. يوم األقصى"شعار 

  .األقصى ثقافيا ومعرفيا في مواجهة االحتالل
 مجموعة من ،www.aqsa-day.com التي تبث للعام الثاني على التوالي وعنوانها ،وتناقش اإلذاعة

  .المحاور المهمة لقضية فلسطين، بهدف نشر الوعي بين شباب األمة وتعريفهم بمسؤوليتهم نحوها
  ٢٢/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
  آخرون مفقودونأسرى أردنيون بسجون االحتالل و: "األسير األردني"في يوم  .٣٨

 أسيراً أردنياً في سجونها، بينمـا ال        ٢٧لـ  ) إسرائيل(كشف مركز حقوقي فلسطيني النقاب عن احتجاز        
وأكد الباحث المختص في شؤون األسرى ومـدير مركـز           .  أردنياً في عداد المفقودين    ٢٩زال مصير   

ار احتجاز األسـرى األردنيـين      ، أن استمر  "األسير األردني "فؤاد الخفش في تقرير بمناسبة يوم       " أحرار"
خير دليل وشاهد على عظم التضحيات التي قدمها األردن وما زالت تقدمها لنصرة الحـق الفلـسطيني                  

  . والدفاع عن القضية الفلسطينية
وبين الحقوقي الفلسطيني أن معاناة األسرى األردنيين كبيرة بسبب عدم استطاعة ذويهم من االلتقاء بهـم                

غرافي وكذلك توزيعهم على عدة سجون متباعدة، مؤكدا أن األسرى األردنيـين يحظـون              نتيجة البعد الج  
  . بمكانه عالية ورفيعة لدورهم النضالي البارز، وما قدموه من نضاالت وتضحيات
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وطالب الخفش، منظمات حقوق اإلنسان والجهات الدولية بضرورة االهتمام باألسرى األردنيين، وتطبيق            
  .، التي تؤكد على ضرورة االلتقاء بذويهم بشكل دوري، ومعاملتهم كأسرى حرباالتفاقيات الدولية

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  يجدد رفضه التوطين و.. "االونروا" المساعدات لوكالة زيادة"طالب كندا بـيسليمان  .٣٩

وطين الفلسطينيين  رفض لبنان ت  "جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان       : خليل فليحان  -مونترو، سويسرا   
، وذلك اثناء استقباله رئيس وزراء كندا ستيفان هاربر في مقر اقامتـه فـي مـونترو بعـد     "على ارضه 

وافادت مصادر واسعة االطالع ان هاربر جدد استعداد كنـدا  . وصوله اليها عصر امس آتيا من بيروت  
ثـم تطـرق الـى      ". الجئـين استضافة المؤتمر الذي سيخصص لبحث الحل النهائي بما فيه موضوع ال          

اهمية وقف اسرائيل البناء االستيطاني     "وشدد على   ".  االسرائيلية –موضوع تعثرالمفاوضات الفلسطينية    "
  ".تقديم المساعدة بهدف احياء المفاوضات"وابدى استعداد بالده ". من اجل معاودة المفاوضات

ـ        وذكّره بانه سبق له ان     " االونروا"ت لوكالة   زيادة المساعدا "واشارت الى ان الرئيس سليمان طالب كندا ب
ـ    ) هاربر(اثار معه     الف  ٤٠٠ الي عقدت في كوبيك ان لدى لبنان         ١٢على هامش القمة الفرانكوفونية ال

الجىء فلسطيني ويجب ان تساعد الدول على استيعاب اعداد مـنهم الن لبنـان يـضيق باهلـه الـذين                    
  . يهاجرون

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت
  
  "خطة اجتياح"بـ " إسرائيلي"هب لبناني بعد تلويح تأ .٤٠

إلى مـزارع   " اإلسرائيليين"أكد مصدر أمني لبناني، أمس، أنه بعد زيارة المتطرفين          ": الخليج "-بيروت  
عن أن العدو يعد خطة الجتيـاح الجنـوب         " اإلسرائيلي"شبعا ووصولهم إلى الحدود مع لبنان، والحديث        

 أجواء التوتر ارتفعت وقابلها تأهب في صفوف الجـيش اللبنـاني وقـوات              والقضاء على المقاومة، فإن   
  ".يونيفيل"الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب 

وقالت مصادر متابعة إن المقاومة وضعت في حال جهوزية عالية في الجنوب، بعد الكالم الذي أطلقـه                 
بيخار عن أن جيش االحتالل أعد خطة       يوسي  " اإلسرائيلي"قائد ما يسمى لواء الجليل في جيش االحتالل         

وأشارت المصادر إلى أن قوى المقاومة تنفذ استنفارات ليليـة           .الجتياح الجنوب والقضاء على حزب اهللا     
  ".إسرائيلي"في الجنوب، تخوفا من أي اعتداء 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  القاهرة تنفي تهريب أموال عبر سيناء إلى غزة .٤١

عـن تهريـب    " اإلسرائيلية"ر أمني مصري رفيع المستوى، ما أعلن بوسائل اإلعالم          نفى مصد : القاهرة
غيـر  " اإلسـرائيلية "وأضاف المصدر، أن التقارير     . بقطاع غزة عبر سيناء     " حماس"أموال إلى حركة    

صحيحة، وأن سيناء مؤمنة تماماً، وهذا ما يؤكده اكتشاف السلطات المصرية للمئات من األنفـاق علـى                 
  .ق الحدودية المناط

تمكنت مؤخراً،  " حماس"ذكرت في تقرير لها، أمس، أن       " يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية  "وكانت صحيفة   
الكفـاح  "من تهريب مبالغ مالية طائلة إلى غزة وصلت معظمها من الحرس الثوري اإليرانـي لتمويـل                 

ئب عبر الطريق المـستخدم     أنه تم تهريب هذه األموال بواسطة حقا      " يديعوت"وزعمت  . للحركة  " المسلح
لعمليات التهريب من إيران إلى السودان، ومن ثم عبر مصر إلى سيناء ومن هناك إلى داخل غزة عبـر                   

" حمـاس "وزعمت الصحيفة أن طهران تتبرع بما معدله نحو مائة مليون دوالر سنوياً لنشطاء              . األنفاق  
  .والجهاد في القطاع 
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، "إسـرائيل " تهريب هذه المبالغ الطائلة إلى القطاع يثير قلقاً في           من" حماس"أن تمكّن   " يديعوت"وادعت  
علماً أن السلطات المصرية نجحت خالل مدة طويلة في إعاقة تهريب األموال إلى غزة وتوقيف صرافين                

وبفضل الجهود المصرية فـي هـذا المجـال         . وضبط مبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها إلى القطاع          
  .بة في االستعانة بالمهربين البدو العاملين في سيناء، وفقاً للصحيفة صعو" حماس"واجهت 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  "باي حرب في المنطقة ألنها التستحمل الرد" إسرائيل"أستبعد قيام ":  السوريالوزراءرئيس  .٤٢

الـى  » الـراي « رئيس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري في لقاء مع            دعا: غادة عبدالسالم 
  .الجهوزية الدائمة للتعامل مع اي حرب اسرائيلية محتملة على لبنان

 ألنه وبقناعتي الشخصية فإن اسرائيل اذا كانت رأس الحربـة فـي اشـعال               شن حرب  عطريواستبعد  
الحرب فإن الحرب ستؤدي الى نتائج كارثية عليها، ألن الفعل سيقابله رد فعل ومن سيتحمل هذا الـرد؟                  

مل اسرائيل هزيمة كاسحة تنهي وجودها في المنطقة؟ كما ان اي انسان عاقل يتساءل عن الثمن                وهل تتح 
  .الذي سيجنيه مقابل الحرب على ايران

ما يخطط له العدو الصهيوني علينا دائماً ان نكون جاهزين له والجهوزية تعني ان نتوقـع ألنهـم                  : وقال
  .دائماً، يحاربون خارج حدودهم) االسرائيليين(

وهذا األمر ينطبق على سورية ايضاً، فإذا فكرت إسرائيل في يوم ما ان تعتدي سـواء علـى لبنـان أو                     
  . فسيكون الرد مؤلماً بكل ما تعنيه الكلمة، وهل ستتحمل إسرائيل الرد؟ هذا هو السؤال-سورية 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت
  
  تغيير خرائط المنطقةل" إسرائيل" لـانفصال السودان خطوة أولى: اإلخوانمرشد  .٤٣

أكد المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، أن الوحدة العربية اإلسالمية : القاهرة
هي الحل الوحيد ليتمكن المسلمون من الدفاع عن دينهم ومقدساتهم وأنفسهم وأعراضهم، وأوطانهم 

ة السياسية والعسكرية واالقتصادية، وطغيان التكتالت العالمي"وثرواتهم، وحتى يواجهوا ما أسماه بـ 
  ".يستهدف تقسيم البلدان اإلسالمية إلى دويالت"، الذي قال بأنه "النظام العالمي الجديد

، "وما زالت المؤامرة على العالم اإلسالمي مستمرة"وأعرب بديع في رسالته األسبوعية التي حملت اسم 
إنه على الرغم مما يحدث للمسلمين في السودان وفلسطين : "عن تفاؤله بمستقبل العرب والمسلمين، وقال

والعراق واليمن وكشمير والصين والشيشان وغيرها من بقاع األرض؛ فإن ثقتنا ويقيننا في نصر اهللا 
يهون علينا ذلك، ويدفعنا إلى العمل بجد ونشاط لألخذ بأسباب النصر، ومن ثم ننتظر وعد اهللا لنا بالنصر 

  ".والتمكين
وأوضح أن . اتهم بديع الحتالل اإلسرائيلي بالوقوف خلف أخطر مشروعات التقسيم في القرن العشرينو

السودان آخر شاهد على هذا المخطط اإلسرائيلي، باعتباره أكثر الدول العربية امتدادا في جسد إفريقيا؛ 
قسيمه بدعم غربي وهو ما أعطاها مميزات سياسية وجغرافية وحضارية؛ ومن ثم جاءت الدعوة إلى ت

وصهيوني، ليشكل سدا منيعا بين العالم اإلسالمي والعربي وشعوب القارة اإلفريقية، ظنا منهم أنه إذا ما 
انقسم السودان سيحدث انقالبا خطيرا في الوضع اإلستراتيجي في المنطقة المحيطة به وفي وسط إفريقيا 

  .ر األحمرومنطقة القرن اإلفريقي وفي السيطرة على البح
إن انفصال السودان سيكون الخطوة األولى في مشروع تغيير خرائط المنطقة، وهو ما يتوافق "وأضاف 

مع دعوات قيام دويلة فلسطينية، كي يكتسب فيها الكيان الصهيوني شرعية وجود، ويسمح للصهاينة 
يم العراق كخطوة تالية، باالنخراط في كل شؤون المنطقة؛ ما قد يضفي شرعية تلقائية على إمكانية تقس

وقبله أو بعده، فإن محاولة فصل الجنوب اليمني عن شماله قد يكتسب زخما سياسيا أكبر، وما دام يشعر 



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

، !"الجميع بأنه يمكن التعايش مع ظهور كيانات جديدة، فإن العدوى يمكن أن تنتقل لتشمل دوالً أخرى
  .على حد تعبيره

  ٢٢/١٠/٢٠١٠، قدس برس
  
  "إسرائيل"ـالستيطان ال يؤثر على ضمانات القروض األميركية لا: واشنطن .٤٤

 أعلنت وزارة الخزانة االميركية ان ضـمانات القـروض          : أ ف ب، رويترز    -القدس المحتلة، واشنطن    
 بليـون دوالر فـي االول مـن تـشرين االول            ٣,٨٤١التي منحتها واشنطن الى اسرائيل ارتفعت الى        

وجـاء اعـالن وزارة المـال        .الستيطان لم يؤثر على هذه الـضمانات      ، وعليه فإن استمرار ا    )اكتوبر(
  . االسرائيلية في القدس-االميركية في اختتام اجتماع مجموعة التنمية االقتصادية المشتركة االميركية 

 مليون دوالر كـضمانات اضـافية       ٣٣٣وتشير االرقام الجديدة الى ان واشنطن منحت اسرائيل شريحة          
وقالت وزارة الخزانة   ). سبتمبر( أيلول   ٣٠ والتي انتهى امدها في      ٢٠١٠ميركية لعام   ضمن الموازنة اال  

 يشير الـى    ٢٠١١تسلم تقرير من الحكومة االسرائيلية بداية عام        «االميركية في بيان ان واشنطن تنتظر       
  .» الشروط التي تسمح بتخصيص شريحة ضمانات القروض٢٠١٠ان االخيرة استوفت عام 

 االقتراض من االسواق بأسعار فائدة تنافـسية، مـع االسـتفادة مـن              "سرائيلإ"ـمانات ل وتتيح هذه الض  
والشروط التي تذكرها الخزانة االميركية هي شـروط        . ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة االميركية     

ة منذ  وال يجيز القانون االميركي السرائيل استخدام القروض لتنفذ انشطة في االراضي المحتل           . اقتصادية
ويمكن للواليات المتحدة ان تخفـض      . ٢٠٠٤ولم تستخدم اسرائيل هذه الضمانات منذ عام        . ١٩٦٧عام  

غير متفقة مع   «الضمانات بمبلغ مساوٍ للمبلغ الذي تخصصه اسرائيل ألنشطة يعتبرها الرئيس االميركي            
وفرضـت  .  الفلـسطينية  التي يحددها االتفاق الموقع مع اسرائيل، اي االستيطان في االراضي         » االهداف

ورفضت حكومة باراك   .  خفضاً على هذه الضمانات في عهد جورج بوش        ٢٠٠٥الحكومة االميركية عام    
  .اوباما التي دعت اسرائيل مراراً الى الحد من البناء االستيطاني، اللجوء الى خفض الضمانات

٢٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
  "الوهم"شبه بـأالدولة الفلسطينية : ريتشارد فولك .٤٥

 اعتبر مقرر االمم المتحدة المعني بحقوق االنسان في األراضي الفلسطينية ريتشارد            : وكاالت –نيويورك  
فولك، امس ان مواصلة اسرائيل سياسة بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية تجعل اقامة               

  ".وهما واقرب الى االستحالة السياسية"دولة فلسطينية 
لقد أدت التوسعة المتسارعة للمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربيـة واقتـران              "وأضاف فولك 

التوسع االستيطاني بسلسلة من السياسات األخرى مثل هدم المنازل وطرد السكان الى اسـتحالة رؤيـة                
 عمليـة   سالم يرتكز على توافق آراء الدولتين من الناحية السياسية في المرحلة الحالية، فهناك فصل بين              

سالم بين الحكومتين بدا انه يقوم على وهم بأنه في نهاية عملية السالم ستكون هنـاك دولـة فلـسطينية                    
  ".مستقلة

واشار الى أن فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة تبدو مشكلة متنامية اذا ما وضعت كحل ألنهـا تتطلـب                   
 وبـين المـستوطنين     "سرائيلإ"لسياسي في   تراجعا كبيرا في عملية االستيطان والتي يجعل منها الواقع ا         

  .احتماال غير قابل للحياة
وحمل فولك في مؤتمر صحفي عقده في مقر األمم المتحدة امس إسرائيل واألمم المتحدة المسؤولية عـن                 
تردي أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية وانتقد فولك األمم المتحدة أيضا لفشلها في التصدي               

لشكاوى الناجمة عن رفض إسرائيل التعاون معه والسماح لـه بزيـارة األراضـي المحتلـة                بقوة أكبر ل  
  .لالطالع على أوضاع حقوق اإلنسان هناك 
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وقال فولك في معرض تعليقه على كلمة وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان أمام الجمعية العامة               
الفلسطيني وأنه قد   / للصراع االسرائيلي   " مرحلتينعلى  "لالمم المتحدة الشهر الماضي عندما أوصى بحل        

ذلك هو خط سير المفاوضات بالسعي للحصول على ضم فعلي تحت راية االحـتالل              "يستغرق عقودا ان    
  ".المؤقت وهذه حقيقة مهمة يجب الكشف عنها

نات بيد انهـا    كما أشار الى أن الواليات المتحدة دانت في البداية وفي السنوات األولى بناء تلك المستوط              
االن تعيد صياغة القضية ببطء بالقول ان توسيع المستوطنات يتنافى مع خلق مناخ سياسي يسمح باقامـة             
مفاوضات سالم، مشيرا الى ان الحقوق األساسية الفلسطينية تتعلق بكافة المستوطنات وليس فقط بتوسيع              

  .نطاقها
 ارتكبت خطأ   "سرائيلإ"ع في غزة وقال ان      كما كشف المسؤول األممي في كلمته عن صورة قاتمة للوض         

فلـن يتحقـق أي     "كبيرا بعدم التعامل مع حماس كفاعل سياسي وليس كمنظمة ارهابية وحتى تفعل ذلك              
إن خطورة الهجوم االسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة تكمن في أنهـا                "واكد   ".تقدم

  ".بالقوة فرض الحصار غير القانوني على القطاع المرة األولى التي تمارس فيها إسرائيل 
وقال فولك إن إسرائيل تمنعه من زيارة الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة لتفقد األوضاع هناك                

  .، بينما تم السماح لسلفه ، المحامي الدولي الجنوب إفريقي جون دوجارد، بممارسة مهام تفويضه
األمم المتحدة قد تتحمل المسؤولية هي األخرى لعدم        "امعة نيويورك، إن    وأضاف فولك ، أستاذ القانون بج     

  ".استجابتها بقوة أكبر للشكاوى الناجمة عن هذا النموذج اإلسرائيلي من عدم التعاون
ولفت فولك إلى أن سياسات إسرائيل المفروضة في القدس الشرقية والضفة الغربيـة المحتلـة حولـت                 

  . األراضياحتاللها إلى ضم فعلي لتلك
وقال إن االهتمام العالمي بمشكالت غزة في األعوام األخيرة ترك انطباعا بأن األوضـاع فـي الـضفة                  

  ."الغربية مقبولة
٢٣/١٠/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس   

  
  يتناقض مع القانون الدوليإجالء الفلسطينيين عن منازلهم في القدس : كارتر .٤٦

الدوليـة  » مجموعـة الحكمـاء   «وفد  ، أن   وكاالت نقالً عن    ،٢٣/١٠/٢٠١٠،   االتحاد، أبو ظبي   ذكرت
المؤلف من الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، ورئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنـسون، وناشـطة           

شارك أمس، في المسيرة األسبوعية للتضامن مع عائالت فلسطينية احتـل            حقوق المرأة الهندية إال بهات    
  .ا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلةالمستوطنون اليهود منازله

كارتر وجه كلمة إلى المتظاهرين     أن  ،  ٢٣/١٠/٢٠١٠،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وأضافت  
  .قائال إن إجالء هؤالء الفلسطينيين ربما يتماشى مع القانون اإلسرائيلي ولكنه يتناقض مع القانون الدولي

وفـد الحكمـاء الـدوليين      ، أن   القدس المحتلة   من،  ٢٢/١٠/٢٠١٠،  المركز الفلسطيني لإلعالم   ونشر
برئاسة الرئيسة االيرلندية السابقة ماري روبنسون والرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر والمناضـلة             

 خيمة اعتـصام النـواب      ، زاروا )٢٢/١٠(الهندية في سبيل حقوق المراة ايال بهاتن مساء اليوم الجمعة           
  .حي الشيخ جراح في القدس المحتلةالمهددين باالبعاد في 

والتقى الوفد بالنواب أحمد عطون ومحمد طوطح إلى جانب الوزير السابق خالـد أبـو عرفـة، حيـث                   
اطلعوهم على أبعاد قضيتهم والمعاناة التي يالقونها نتيجة هذا القرار الذي يمثل خرقا للقـانون الـدولي                 

طاف رغم أنهم مثلوا الشعب في انتخابات حرة ونزيهـة          سواء بإبعاد النواب أو معاقبتهم من خالل االخت       
  .ومطابقة للقوانين الدولية المتعارف عليها والمعمول بها من كافة الدول
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وأكد وفد الحكماء بأنهم سيفعلون كل ما بوسعهم إلبراز معاناة السكان في القدس، وسـيبذلون كـل مـا                   
ن أجل فهم عدالة القـضية التـي يطالـب يهـا            بوسعهم لنشر قضايا القدس وإثارتها للمجتمع الدولي، م       

  .الفلسطينيون
  
   ماليين دوالر إضافية دعماً للخدمات االجتماعيةثالثةالبنك الدولي يمنح السلطة الفلسطينية  .٤٧

وافق مجلس إدارة البنك الدولي امس على تقديم منحة إضـافية ثانيـة،             :  كامل ابراهيم  –القدس المحتلة   
دعم توفير الخدمات االجتماعية األساسية للشعب الفلسطيني، من خالل برنامج           ماليين دوالر، ل   ٣مقدارها  

فقد جرى تصميم هذا البرنامج، الذي تبلغ موازنتـه اآلن          . دعم الخدمات الطارئة الثالث، الذي ينفّذه البنك      
،  مليون دوالر أمريكي، بهدف مساعدة السلطة الفلسطينية على استدامة توفير الخـدمات التعليميـة               ١٨

  .والصحية واالجتماعية للشعب الفلسطيني
وفي هذا السياق، صرحت إيلين موري، رئيسة مسؤولي العمليات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غـزة               

معظم عملنا هنا يركّز على الشَّرطين المسبقين التوأمين لتأسيس دولة فلسطينية قابلة            «: لدى البنك الدولي  
غَير أننا  . القتصادي المستدام، وإقامة مؤسسات قوية للدولة والمجتمع المدني       تحقيق النمو ا  : للحياة، وهما 

يجب أن ال ننسى أن قُدرة المجتمع الفلسطيني على التّكيف والعودة إلى الوضع الطبيعي، هي التي تجعل                 
صـونِ رأس   وبناء على ذلك، فإن البرامج، التي تُصمم بهـدف          . هذه األهداف بعيدة المدى قابلة للتحقيق     

  ».المال االجتماعي والبشري القيم على المدى القصير، تحظى بأهمية بالغة في جهود بناء الدولة
٢٣/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان  

  
  كي صديق لنتنياهو يدعم الجمهوريينيمرأملياردير يهودي  .٤٨

 داعمي رئـيس    برزأحد  أدفع الملياردير اليهودي االميركي شيلدون اديلسون       :  ف ب  أ -القدس المحتلة   
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدة ماليين الدوالرات لهيئات تابعـة للجمهـوريين ناشـطة فـي                

  .معارضة الرئيس باراك اوباما، على ما افادت صحيفة هآرتس
" الحـل انتهـى  "وبعنوان . توقعت هذه الصحيفة مرحلة قاتمة للعالقات بين حكومة نتنياهو وادارة اوباما   و

لصحيفة ان رفض رئيس الوزراء تمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية كما طلبت واشنطن ،               اكدت ا 
  .في االدارة االميركية" استياء كبيرا"اثار 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
  الشرق األوسطإقامة دولة فلسطينية يشكل ضمان لالستقرار في : رئيس الوزراء اليوناني .٤٩

 رئيس الوزراء الـدكتور سـالم فيـاض          خالل لقائه   اليوناني جورج باباندريو   جدد رئيس الوزراء  : أثينا
التأكيد على موقف بالده الداعم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وأكد على موقف الحكومة والـشعب               
اليوناني حول ضرورة دفع الجهود السياسية، باتجاه ضمان تنفيذ حـل الـدولتين، وااللتـزام بقـرارات                 

: لدولية كأساس للسالم في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وقابلة للحياة، وقـال             الشرعية ا 
  .'إقامة دولة فلسطينية مستقلة يشكل ضمان لالستقرار واألمن في المنطقة'

٢٢/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

   مرتبط بواشنطن لة الفلسطينية بقبول الدوخيار مجلس األمن: رئيسة وفد الحكماء
استبعدت ماري روبنسون، رئيسة وفد الحكماء ورئيسة ايرلندا السابقة، في حديث            :عبد الرؤوف ارناؤوط  

قبول مجلس االمن الدولي قراراً بقبول قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيـران دون                " األيام"لـ
. أي العام سيؤثر على الموقف االوروبـي بهـذا الـشأن          موافقة اميركية، وان كانت اشارت الى ان الر       
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اعتقد ان الكثير من الناس يقرون بأن مجلس االمن الدولي لن يتخذ قـراراً اذا لـم يرغـب بـه        : وقالت
، ١٩٦٧االميركيون وهذه حقيقة، ولكن الذهاب الى مجلس االمن بقضية عادلة، دولة فلسطينية في حدود               

 عاماً لم تجلـب اي مكاسـب حقيقيـة          ١٩ بأن عملية السالم وعلى مدى       سيكون بمثابة رسالة الى الناس    
  .للفلسطينيين في حين ان المستوطنات والجدار والحاجة الى االمن في اسرائيل تسير في االتجاه اآلخر

لذا اعتقد انه قد يكون هناك رأي عام قوي سيؤثر على الدول االوروبية ومن ثم اذا ما قامـت                   : واضافت
 دولة، بدعم هذا التوجه فانه سيتوفر لديك عدد كبير مـن الـدول              ٥٧ية واالسالمية، وعددها    الدول العرب 

وفوراً يصبح االمر سياسياً، ولكن ال اعتقد ان هذا سيكون كافياً للحديث فقط عن اعالن وانما ايضا عـن                   
  .الخطوات الالحقة فيجب ان يكون واضحاً ما هي الخطوة التالية

في دمشق وغـزة فانهـا رأت ان الحركـة ليـست معنيـة          ) حماس(ع قياديي   وبعد ان كانت اجتمعت م    
التـي  " حماس"انطباعي الشخصي هو ان هناك اهتماماً اكبر في قيادة          : بالمشاركة في المفاوضات وقالت   

التقيناها في كل من غزة ودمشق، بالوحدة مع اخوانهم الفلسطينيين ولكنهم ال يريدون ان يكونوا سوياً في                 
السلمية اذ يعتبرون انها مجرد عملية ال اكثر، وانما يريدون ان يكونوا سوياً في صوت فلسطيني                العملية  

  .قوي يمكنه ان يفاوض من موضع قوة، هذا هو انطباعي من االجتماع معهم
اعتقد "بعد فوزها في االنتخابات وقالت      ) حماس(واعتبرت بأن المجتمع الدولي اخطأ في عدم الحديث مع          

الـذين خاضـوا    " حمـاس " فان مرشحي    ٢٠٠٦منا يشعرون بانه عندما جرت االنتخابات في        ان الكثير   
فقد وضعوها جانباً وخاضوا االنتخابات على اسـاس        " حماس"االنتخابات لم يخوضوها على اساس اجندة       

كما وأدانـت مالحقـة      ".حل الدولتين قد يضيع بسبب ما يحدث في القدس        "وحذرت من ان    . اجندة اوسع 
  .المجلس التشريعي من القدس الذين سحبت السلطات االسرائيلية هوياتهماعضاء 

اعتقد ان الكثير من االسرائيليين فخورون بشأن ديمقراطية        " وقالت   ،واستنكرت المس باالطفال في سلوان    
اسرائيل ولكن اذا ما نظرت الى حقيقة المعاملة المختلفة للمواطنين فانه يثير عالمات سؤال حول كيفيـة                 

  ".تعامل مع هذا التمييزال
٢٣/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  

  
  خطوات إسرائيلية أحادية رداً على إعالن الدولة الفلسطينية .٥٠

  هاني المصري
عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين نيتهم القيام بخطوات أحاديـة         ) يديعوت أحرونوت (نقل موقع صحيفة    

 عن قيام الدولة الفلسطينية والسعي إلى الحصول على         الجانب في حال نفذ الفلسطينيون تهديدهم باإلعالن      
  .االعتراف الدولي بها

إن إسرائيل بحاجة إلى القيام بعمل مختلف إذا لم يكن هنـاك شـريك              : وأضاف المسؤولون اإلسرائيليون  
فلسطيني، ويجب أن تفكر إسرائيل بالبدائل، وليس من الضرورة أن تتضمن الخطة البديلة حالً كامالً، إال                

  .أنه من المستحيل االستمرار في استنزاف جهود أكثر على األرض دون حل
وتتضمن الخطة اإلسرائيلية البديلة لفشل مفاوضات السالم انسحاباً إسرائيلياً أحادي الجانب من مساحات             

  .واسعة من الضفة وفرض مبدأ تبادل األراضي بالمستوطنات الكبرى
ل أن تسيطر إسرائيل على جميع أنحاء الضفة الغربية، فإن على           إنه من أج  : "وقال مؤيدون لخطة التبادل   

حكومة نتنياهو أن تطبق خطةً منظمةً إلخالء المستوطنات مع نشر قوات إسرائيلية فـي جميـع أنحـاء                  
  ".المنطقة؛ من أجل الحفاظ على الترتيبات األمنية ولمنع أي خطر أمني مستقبلي على إسرائيل

ها الفلسطينيون على محمل الجد ويضعوها في حساباتهم وهم يفكرون فـي            إن هذه األخبار يجب أن يأخذ     
  .اتباع خيارات بديلة عن فشل المفاوضات، بعد أن بدؤوا أخيراً يتحدثون عنها بعد تأخير كبير
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فإسرائيل تضع منذ تأسيسها في صلب إستراتيجياتها سيناريو الخطوات أحادية الجانب، وهذا يتضح مـن               
فرض الحقائق االحتاللية واالستيطانية على األرض دون انتظار نتيجة المفاوضـات،           خالل اتباع سياسة    

ليصار إلى فرضها على طاولة المفاوضات، وعلى أي حل يمكن أن تتوصل إليه في المستقبل القريب أو                 
  .البعيد

 إن حكومة شارون قامت ببناء جدار الضم والتوسع، جدار الفصل العنصري، كخطوة أحاديـة الجانـب،               
كما قامت في السياق نفسه بفك االرتباط عن قطاع غزة، والتي رغم أنها خطوة إلى الوراء فـي غـزة،                    

  .ولكنها تقدمت عشر خطوات في الضفة وأعطت إلسرائيل مزايا إستراتيجية لم تكن تحلم بتحقيقها
ام المبـادرة   فخطوة فك االرتباط أبعدت الخيارات والبدائل األخرى غير المفضلة إلسرائيل، وأعادت زم           

إلى يد إسرائيل، بحيث أصبحت خطتها هي اللعبة الوحيدة في المدينة، وأدت إلى وضع خطـة خارطـة                  
الطريق الدولية في أدراج النسيان، وجعلت المجتمع الدولي بجميع أطرافـه يهلـل للخطـوة الـسالمية                 

االنسحاب من  "هم بعد خطوة    اإليجابية اإلسرائيلية، ونقلت الصراع إلى داخل الفلسطينيين حيث تصاعد بين         
، حمى التنافس على السلطة وصوالً إلى االقتتال واالنقالب واالنقسام السياسي والجغرافـي الـذي               "غزة

  .يعاني منه الفلسطينيون منذ أكثر من ثالث سنوات حتى اآلن
 حـزب   لقد استحسن الكثير من اإلسرائيليين هذا السيناريو إلى حد قيام أرئيل شارون باالنـسحاب مـن               

  .الليكود وتأسيس حزب كاديما الذي قام أساساً على فكرة تعميم االنسحاب أحادي الجانب
لقد استند حزب كاديما إلى فكرة رئيسة هي االنطواء، أي تكرار االنسحاب أحادي الجانب فـي الـضفة                  

تقـرر  الغربية على غرار ما حدث في غزة، على أساس أن هذه الخطوة تمكن إسرائيل بمفردها من أن                  
حدودها النهائية وحسم القضايا األخرى المتعلقة باألمن والمستوطنات والمياه وجميع المـوارد والقـدس              
دون عبء حل الدولتين، ودون حتى عبء المفاوضات التي قد تقود في مرحلة الحقة إلى فـرض حـل                   

  .العنصريةعلى إسرائيل ال يناسبها أو ال يحقق جميع مطالبها ومصالحها وأطماعها التوسعية و
" االنـسحاب " وانتصار حزب اهللا فيها، وسيطرة حمـاس علـى غـزة بعـد     ٢٠٠٦إن حرب لبنان عام     

اإلسرائيلي منها وما أدى إليه ذلك من إطالق صواريخ على جنوب إسرائيل، ومرض أرئيـل شـارون                 
فيذها، الذي شل صاحب فكرة الحل أحادي الجانب، والشخص صاحب الرؤية اإلستراتيجية و الشجاعة لتن             

أدى ذلك كله إلى تراجع حزب كاديما بزعامة إيهود أولمرت عن هذه الفكرة لصالح اسـتمرار الوضـع                  
  .الراهن واالعتماد على االحتالل المباشر والقوة العسكرية المباشرة

إن فشل المفاوضات أو نجاحها بصورة ال تناسب إسرائيل تماماً، ورفض الفلسطينيين الموافقة على الحل               
ائيلي سيدفعان إلى إحياء الحل أحادي الجانب خشية الخطر الديمغرافي وخيـار الدولـة الواحـدة،                اإلسر

خصوصاً أن قطاع غزة يشهد هدوءاً منذ فترة، بحيث لم تعد الصواريخ تستهدف جنـوب إسـرائيل إال                  
  .نادراً رغم سيطرة حماس على القطاع 

وأكثر، إذا ذهب الفلسطينيون فعـالً إلـى طـرح          إن فكرة الحل أحادي الجانب تصبح واردة فعالً وأكثر          
وتنفيذ الخيارات البديلة عن المفاوضات، خصوصاً إذا تم ضم حزب كاديما للحكومة اإلسرائيلية بخروج              

  .بزعامة ليبرمان أو دون خروجه" إسرائيل بيتنا"حزب 
 المسؤولية عنـه، أو     كما يعزز فكرة الحل أحادي الجانب، أنه يكون حالً عملياً دون أن تتحمل األطراف             

األصح دون أن تدفع ثمنه ألنه يتم دون التوقيع على اتفاق يتنازل عن المطالب التاريخية، رغـم أنـه ال                    
يلبي الحد األدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وال الحد األقصى من المطامع التوسـعية والعدوانيـة                

  .أن يدعي أنه لم يتنازل عن أي شيءوالعنصرية اإلسرائيلية يستطيع كل طرف بعد هذا الحل 
فهـو  . إن هذا الحل يبدو للوهلة األولى جذاباً، ومريحاً لكل األطراف، ولكنه ليس حالً وإنما وهم جديـد                
  .تمويه لالحتالل ويعكس استمراراً لألمر الواقع في إطار خادع يظهر أن هناك حالً وما هو بالحل
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 ال يسهل الحل اإلسرائيلي أحـادي الجانـب يجـب أن ال             على هذا األساس، فإن أي بديل فلسطيني حتى       
يقتصر على نقطة واحدة، وأال تكون نقطة ثقلة المركزية هي اللجوء إلى المؤسسات الدولية، وإنما يتطلب                
اعتماد إستراتيجية جديدة متكاملة شاملة قادرة على إنهاء االحتالل، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد              

تضمن الحصول على اعتراف دولي بحقه في العودة وتقرير مصيره بما في ذلك حقـه               حقوقه كاملة بما ي   
  .١٩٦٧بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس على حدود 

إن الحل أحادي الجانب ليس حالً، لكنه قد يستطيع تهدئة وتمويه الصراع مؤقتاً إال أنه سرعان ما ينفجر                  
  !!.من جديد

  ٢٣/١٠/٢٠١٠،  اهللاأليام، رام
  
  عملية السالم تهدد األونروا .٥١

  نقوال ناصر
هي ثاني أهم مؤسسة حيويـة فـي حيـاة الـشعب            ) أونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      

بالتصفية بعد منظمة التحرير الفلـسطينية،      " حل الدولتين "ومفاوضاتها و " عملية السالم "الفلسطيني تهددها   
 التي تحتل قضية الالجئين وعودتهم مكانة مركزيـة فـي           -ان يجري تهميش المنظمة     لذلك فإنه بينما ك   

 والمحاوالت الحثيثة الستبدالها بـسلطة الحكـم الـذاتي          -ميثاقها ونشأتها وتكوينها ومؤسساتها وأدبياتها      
تقودهـا  القيادة المفاوضة في المنظمة التـي       " أجلت" التي   -الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة لالحتالل      

، كانت تجري بموازاة هذه العملية أيضا وفي الوقت         "عملية السالم " بموازاة   -" الوضع النهائي "بحثها إلى   
 - التي تمثل قـضية الالجئـين مـسوغ وجودهـا نفـسه              -نفسه عملية تجفيف مصادر تمويل الوكالة       

إلى وكالة أخرى تابعة لألمم     ومحاوالت دولة االحتالل االسرائيلي التي لم تتوقف تمهيدا لنقل صالحياتها           
المتحدة تكون بديال لها، هي المفوضية العليا لشؤون الالجئين، التي يتمثل تفويضها أساسا بإعادة توطين               

  .الالجئين
إن إعالن الواليات المتحدة عن استعدادها لتوطين عشرات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين حال التوصل              

لتحرير ودولة االحتالل االسرائيلي، وإعالن ألمانيا وغيرها من الـدول          إلى اتفاق بين مفاوضي منظمة ا     
ـ   عن استعداد مماثل دون االفصاح عن أي إعداد، يكشف النوايا السياسية           " عملية السالم "الغربية الراعية ل

  .الغربيين" عملية السالم"الحقيقية لرعاة 
 كانـت قـد     ٢٠٠٧نوفمبر  / شرين الثاني   ومن يتذكر اآلن بأن الدعوة إلى حضور مؤتمر أنابوليس في ت          

ولم توجه إلى منظمة التحرير، ومن يتذكر بأن ذلك المـؤتمر كـان أول              " السلطة الفلسطينية "وجهت إلى   
محاولة الستئناف المفاوضات بين المنظمة وبين دولة االحتالل بعد أن قاد انهيار قمة كامب ديفيد الثالثية                

التـي أنهـت    ) انتفاضـة األقـصى   (ع االنتفاضة الفلسطينية الثانيـة      برعاية الواليات المتحدة إلى اندال    
المفاوضات ودفنت اتفاق أوسلو التي انبثقت المفاوضات عنه، ثم يتذكر بأن المفاوضـات التـي تجهـد                 

التفاهمـات  "التي بنيت بـدورها علـى       " تفاهمات أنابوليس "واشنطن وتل أبيب الستئنافها اآلن تبنى على        
في الرسالة التي بعثها الرئيس األميركي السابق جورج بوش إلى رئيس وزراء            " ائيلية اإلسر –األميركية  

 والتي تعهد فيها األول للثاني بعـدم        ٢٠٠٤ابريل  /  نيسان   ١٤دولة االحتالل األسبق آرييل شارون في       
عمرات  وبعدم الموافقة على عودة الالجئين الفلسطينيين وبعدم تفكيك المـست          ١٩٦٧العودة إلى حدود عام     

  ".. تبادل األراضي"ومن هنا بدأ التفاوض على " غير واقعي"االستيطانية اليهودية الكبرى ألن تفكيكها 
التفاهمـات  "إن من يتذكر ذلك وغيره ال يعود يستهجن لماذا أجهضت القيادة الفلسطينية المفاوضة كـل                

للمصالحة الوطنية في اتفاقيـات     على إعادة إحياء وتفعيل منظمة التحرير كشرط ال غنى عنه           "الفلسطينية
، وال يستهجن لماذا لم تفكر قيـادة المنظمـة          "الورقة المصرية "القاهرة واألسرى ومكة وصنعاء بل حتى       

المفاوضة في العمل من أجل دعوة األونروا إلى طاولة المفاوضات باعتبارها طرفا معنيـا مباشـرة، ال                 
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الدولية الراعيـة لعمليـة     " الرباعية"، عضوا في اللجنة     يغني عنه وجود المنظمة األم، أي األمم المتحدة       
بينما يجـري انفتـاح المفاوضـين       ) إلى جانب الواليات المتحدة واالتحادين الروسي واألوروبي      (السالم  

جميعا على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية وغير الدولية ممن تمولهم مصادر أميركية              
، فاألونروا كالمنظمة مطلوب تصفيتها باعتبار المؤسستين حسب تفويـضهما          "يليةإسرائ"وأوروبية وحتى   

  .في طريق السالم ألن قضية الالجئين الفلسطينيين على وجه التحديد تكمن في صلب تفويضهما" عقبة"
في تمويل األونروا الذي يعتمد أساسا على التبرعات مع هـذا الحـراك             " األزمة المزمنة "إن تزامن تفاقم    

فاألونروا كما تريدها عملية السالم يجب أن       , ليس تزامنا بريئا على االطالق    " عملية السالم "لسياسي في   ا
كانت، وتظل، حضورا ثابتا، وتجسيدا لضمير المجتمع الدولي يعكس االعتـراف بأننـا ال              "ال تظل كما    

لألونروا فيليبو غراندي في    الفلسطينيين كما قال المفوض العام      " نستطيع أن ندير ظهورنا لمحنة الالجئين     
انعقد فـي العاصـمة     " أول مؤتمر دولي تنظمه أونروا في المنطقة منذ سنوات كثيرة         "مؤتمر وصفه بأنه    

اللبنانية لمدة يومين في التاسع من الشهر الجاري بدعم من الجامعة األميركية في بيروت ووزارة التنمية                
نرويجية وآخرين في وقت قالت صحيفة الديلي ستار اللبنانيـة          الدولية البريطانية والسفارتين الهولندية وال    

إدراكا متزيدا بأن العالقة بين الجئي األونروا وبين الحكومات المضيفة وصلت إلـى مفتـرق               "إنه يشهد   
من "وقد لفت النظر عنوان كلمة غراندي في المؤتمر، فما الذي عناه المفوض العام بعنوان               , "طرق حاسم 

هل هذا تغييـر    , "  عاما ٦٠األونروا والالجئون الفلسطينيون بعد     ..  إلى التنمية البشرية   االغاثة واألشغال 
  نوعي في تفويض األونروا ومهمتها؟ 

وقد بدأت  . إن السياق العام السياسي ألي تغيير في مهمة األونروا يسوغ الشك في األهداف السياسية منه              
لمالية العالمية الحالية التي يتخذ منها المانحون الغربيون        األزمة المالية في األونروا تستفحل قبل األزمة ا       

 وقبل انفجار األزمـة الماليـة       ٢٠٠٤لها ذريعة اآلن لتقليص مساهماتهم في ميزانية األونروا، ففي سنة           
العالمية جمعت الوكالة المانحين في جنيف لبحث التدهور في خدماتها وإيجاد طرق لتحـسين أوضـاع                

هم، بينما لم تمنعهم هذه األزمة العالمية نفسها من إغداق تمويلهم السخي بمليـارات              الالجئين الذين ترعا  
الدوالرات واليوروات لمفاوض منظمة التحرير وقيادته وسلطته اإلدارية المحلية المحدودة فـي الـضفة              

سنة المالية  الغربية لنهر األردن، وبينما تكفي تسعون مليون دوالر فقط لسد العجز في ميزانية األونروا لل              
الجارية الذي أغرقها في أزمتها الراهنة، التي قد تعجزها عن دفع رواتب العاملين فيها بعد شهر تشرين                 

  ... نوفمبر المقبل كما تقول تقاريرها وتصريحات مسؤوليها/ الثاني 
خطيرا غير  أونروا تواجه هذا العام وضعا ماليا       "وكما قال مدير مكتبها في نيويورك، أندرو وايتلي، فإن          

مسبوق، فبعض المانحين لم يفوا بوعودهم بينما يتعرض آخرون للضغط لتقلـيص مـساهماتهم بـسبب                
 والتي انحاز   ١٩٩١ التي قادت لجنة الالجئين في مؤتمر مدريد عام          -لكن كندا   , العالمية" األزمة المالية 

عرب وبخاصة مع الفلسطينيين    رئيس وزرائها ستيفن هاربر لدولة االحتالل االسرائيلي في صراعها مع ال          
 لم تترك مجاال ألي شك فـي        -منهم ولذلك لجأ إلى قطع دعم بالده لألونروا تماما أوائل العام الماضي             

الدوافع السياسية الحقيقية لتجفيف مصادر التمويل الغربي لألونروا التي ال عالقة لها باألزمـة الماليـة                
  . العالمية

 أن ال يكون االضراب العام والشامل الذي قاده اتحاد العاملين العرب في             وإذا استمر هذا الحال، فاألرجح    
بالضفة الغربية منذ الرابع عشر من الشهر الجاري هو األخير، خصوصا وأن مديرة األونـروا               " أونروا"

ألنها سـتحرم   " غير قابلة للتفاوض  "بالضفة الغربية، باربرا شينستون، تصر على أن مطالب المضربين          
طفل من حق التعليم وتحرم خمسة آالف مريض من الرعاية الطبية اليومية كما أبلغت ممثلـي                 ألف   ٥٦

المانحين األميركان والسويسريين والدنماركيين واإليرلنديين والبلجيكيين والكنديين والنمساويين في شرقي          
  . القدس يوم الجمعة قبل الماضي
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المالية، قد خضعت لـضغوط هـؤالء المـانحين،     ويلفت النظر مؤخرا أن األونروا، تحت ضغط أزمتها         
  . تمويل األونروا" تعريب"وبخاصة األميركان منهم، لكي تبادر إلى تحرك يستهدف 

ويكرر هؤالء المانحون القول إن المساهمة العربية في تمويل الوكالة ال تتجاوز واحدا في المائـة مـن                  
  . نذ تأسيسهامن تمويلها م% ٩٥ميزانيتها، وإنهم يساهمون بأكثر من 

إن تهافت حجة األزمة المالية العالمية والدفع الغربي باتجاه تحميل قيمة فاتورة األونروا، أو جزء ال بأس                 
به منها، للدول العربية، وبخاصة الخليجية منها، يكشف توجها نحو تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته               

رع دولة المشروع الصهيوني فيها وبالتالي عن       وهو المسؤول األول واألخير عن قرار تقسيم فلسطين وز        
قضية الالجئين التي نجمت عن ذلك، بقدر ما يكشف عن توجه غربي لترحيل هذه المسؤولية إلى العرب                 
الذين ما زالوا يدفعون ثمن الفاتورة الباهظة لذلك القرار من استقرارهم وسـلمهم وتنميـتهم مـع أنهـم                   

  . نتيجة لذلك القرار المشؤوميستحقون تعويضا غربيا عما لحق بهم 
وفي هذا السياق فقط يمكن فهم التهليل الغربي لرئاسة المملكة العربية السعودية للجنة االستشارية الدولية               
لألونروا لتكون أول دولة عربية مانحة للوكالة تتولى رئاستها طوال أكثر من ستين عامـا مـن تـاريخ                   

  .ة فيليبو غراندي األخيرة في دول الخليج العربيةاألونروا، وفي السياق نفسه يمكن فهم جول
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  المصالحة الفلسطينية؟» آخر جوالت«لماذا تعثرت  .٥٢

  عريب الرنتاوي
مناخات التفاؤل بإتمام المصالحة بين فتح وحماس لم تدم طويالً ، فالجلسة األخيرة الحاسمة التي كانـت                 

لشهر الماضي في دمشق ، أرجئت حتى إشعار آخـر ، والـسبب كمـا تقـول                 مقررة في العشرين من ا    
رغبة فتح في تغيير مكان االجتماع ، وإصرار حماس على إجرائه في مكانه المقـرر ، وإن                 : األطراف

  .عن اآلخر" المسؤولية"صحت هذه الرواية حقاً، فإن طلب فتح ورفض حماس ، ال يقل أحدهما سوءاً و 
ة بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس وقعـت علـى              في األنباء أن مشاد   

هامش قمة سرت حول المقاومة والمفاوضات والغطاء وشبكة األمان ، قادت فتح لتغيير موقفها ، وطلب                
لتراجـع فـتح   " ذريعة"نقل االجتماع إلى بيروت أو أي مكان آخر ، وهو ما رفضته حماس ، ورأت فيه         

  .تالوم وتبادل اتهامات ، قد ال تنتهي قريباً" حفلة"ت سابقة ، ليدخل الجانبان في عن توافقا
التي أصابت جهود المصالحة ال يمكن أن يكون سببها خالفا حول مكـان             " االنتكاسة"من جهتنا نعتقد أن     

 ، باتـت     الفلسطينية ، التي ال تخلو قمة أو اجتماع عربي منهـا           -االجتماع ، كما أن المشادات السورية       
مشهداً متكرراً في السياسة الفلسطينية والعربية ، ال يكفي وحده لتعطيـل المـصالحة أو اسـتئخارها ،                  

  .واألرجح أن هناك تطورات هامة ، ربما تكون وقعت هنا أو هناك ، تتحمل المسؤولية عن هذا التعثر
 ، حطّت على مكاتـب كبـار        قاطعة في وضوحها  " إسرائيلية_ رسالة أمريكية   "وفقاً لمصادر عدة ، فإن      

فتح ملف األجهزة األمنية في الضفة      "المسؤولين السياسيين واألمنيين الفلسطينيين في رام اهللا ، مفادها أن           
األجهزة األمنية والتنسيق   " مهداف"، وأن حماس في الضفة ، يجب أن تظل في بؤرة            " الغربية خط أحمر  

ة وهيئات اإلشراف عليها ، وأن ذهاب السلطة بعيداً على          األمني ، ال أن تكون جزءا من السلطة واألجهز        
  .بالنسبة إلسرائيل" العدو"هذا الطريق ، سيفضي إلى وضع السلطة وأجهزتها في دائرة 

حماس للمصالحة ، وخلو خطابها التصالحي من       " هرولة"أن  : على الضفة األخرى ، تقول المصادر ذاتها      
المتصلة باالنتخابات لجنة ومحكمة واألجهزة فكـاً       " ط األربع النقا"أي مضمون سياسي ، وتركيزها على       

ـ                " أقـدس مقدسـات   "وتركيباً ، في الوقت الذي تظهر فيه السلطة أعلى درجات االسـتعداد للتفـريط بـ
ـ " إنهاء الصراع "الفلسطينيين ، من حق العودة إلى        ، وعطفاً علـى    " إسقاط المطالبات التاريخية  "مرورا ب

ـ   التزام " صدقية"، أمر من شأنه أن يلقي بظالل كثيفة من الشك على            " يهودية الدولة "التمهيد لالعتراف ب
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الحركة ، وجنوحها لتغليب مصالح فئوية ـ سلطوية ضيقة ، على حساب المصالح الوطنية العليـا ومـا    
  ".البرنامج المقاوم"يوصف بـ

 علـى جـوالت الحـوار       الضغوط على السلطة للتراجع عن فتح ملف األمن مع حماس ، أثمرت تعثراً            
فلسطينية وربما إسرائيلية ودولية ، دورها فـي إعـادة          " دوائر أمنية ومخابراتية  "والمصالحة، وقد لعبت    

أكبر مستودع "على ما عداه من أخطار وأولويات ، وفي هذا السياق جاء الكشف عن              " خطر حماس "تقديم  
ة والمس بالتزاماتها األمنية ، هكذا قـال        ، هدفه ضرب السلط   " للسالح لحماس وكتائب القسام في الضفة     

، " للتنسيق األمني "المسؤولون األمنيون في رام اهللا ، وقد حقق هذا االكتشاف غرضه ، إذ أعاد االعتبار                
، فها هـم    " العيش والملح "مرحلة متقدمة من    " وجنراالت السلطة " جنراالت االحتالل "وأدخل العالقة بين    

ين ، يطوفون بصحبة جنراالت االحتالل في متحف رابين فـي رامـات             أرفع عشرة ضباط أمن فلسطيني    
أفيف ، ويتناولون طعام الغداء في الطابق العلوي ألبراج عزرائيلي في تل أبيب ، ومن نوافذ المطعم كان              

" العظمـة "يمكن رؤية مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية ، وعلى وقع االنخاب المتبادلة ، تم استذكار جوانب                
ـ          " ق االستراتيجي العم"و أطفـال  " تكسير عظام "في شخصية اسحق رابين ، وال شك أن نداءاته لجنوده ب

  ".نادي الضباط األصدقاء"انتفاضة الحجارة ، كانت حاضرة بقوة في 
ـ         تتعالى ،  " صفقة المصالحة الفوقية الثنائية   "على الضفة األخرى ، كانت أصوات المعارضة الفلسطينية ل

لى وقع خطوات أحمدي نجاد في لبنان ، وتقدم المشروع اإليراني فـي العـراق ،       وقد ارتفع ضجيجها ع   
المتواصل ، األمر الـذي قـد يكـون         " االعتدال العربي "على حساب النفوذ األمريكي المتآكل ، وضعف        

  .أضعف إندفاعة حماس، وربما يكون أحرجها ، أقله إلى حين
يكون سببه خالفا على المكان ، ثمة قوى عديدة ، ال           تعثر آخر جولة من جوالت المصالحة ، ال يمكن أن           

مصلحة لها بالمصالحة ، وثمة مصالحة لم تنضج شروطها بعد ، وقد ال تنضج أبداً بين هذه المكونـات                   
واألطراف الذاهبة في طرق متغايرة ، وسيبقى الحال على هذا المنوال ، حتـى تبـرز علـى الـساحة                    

ندة مختلفة ، وشق طريق استراتيجي بديل أمام الشعب والحركـة           الفلسطينية ، قوى قادرة على فرض أج      
  .الوطنية

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
   كدولة يهودية صرفة"إسرائيل"ـ ال مستقبل ل .٥٣

  أدريان هاملتون
يميل المزيد من المراقبين األكثر تشاؤماً من رئيس الوزراء اإلسـرائيلي           : ترجمة عبد الرحمن الحسيني   

و إلى رفض عرضه األخير على الفلسطينيين، والقاضي بوقف االستيطان إن هم اعترفـوا              بنيامين نتنياه 
.  تقديم إيماءة ال معنى لها من أجل تفادي االلتزام         -، باعتبار ذلك مألوفاً في الرجل     "دولة يهودية "بإسرائيل  

ـ              " بيبي"ويعد   ي واشـنطن   ال في أعين اليسار في إسرائيل وحسب، وإنما أيضاً في أعين المـسؤولين ف
في الشرق األوسط، وإنما من دون أن يتمتع برؤية نيكـسون للـشؤون             " ديكي المخادع "وأوروبا، بمثابة   

  .الدولية
 يعـد   -وهم الذين يصبحون أقل فيما تمر األسابيع واألسابيع من المفاوضات المتوقفة          -وبالنسبة آلخرين   

. للرئيس األميركي " لحظة الصين "بالنسبة بمثابة   نتنياهو أشبه بنيكسون، الذي تعتبر اتفاقية سالم فلسطينية         
ويعد هؤالء مناوراته كافة تعبيرات عن رجل يناور شركاء ائتالفه اليميني بغية جلبهم إلى نقطة يقبلـون                 

  .معها وقف بناء مستوطنات وبدء مفاوضات سالم حقيقية
ل الذي مـر بـه الـشرق        وسيكون مدعاة للدهشة حقاً، بعد ك     . حسناً، بإمكانك أن تصدق ذلك إن أردت      

لكنه لن يفعل، ذلـك    . األوسط، لو كان بإمكان نتنياهو أن يلعب الدور الذي كان نيكسون قد لعبه في بكين              
فإسـرائيل،  . ألن ثمة حقيقة بسيطة تقف وراء عرضه الذي طرحه على رئيس السلطة الفلسطينية عباس             



  

  

 
 

  

            ٣٣ ص                                     ١٩٤٦:         العدد       ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

وتمامـاً مثلمـا يبـدو العـالم        . شدداًفي ظل حكومته، تعيد تعريف نفسها من وجهة نظر أضيق وأكثر ت           
اإلسالمي وأنه يتجه نحو المحافظية الدينية، ترى إسرائيل وهي تنحو نحو نزعة تـشددية مـن نـسجها                  

  .الخاص
 أصوات،  ٨ صوتاً في مقابل     ٢٢ويعد تصويت األسبوع الماضي في مجلس الوزراء اإلسرائيلي، بأغلبية          

بمثابـة  " اليهودية والديمقراطية "يهودية أداء يمين الوالء للدولة      على الطلب من المتقدمين كافة للمواطنة ال      
وهو يعكس في صلبه اتجاهاً     . حالة تمييز عنصري وفق أي تأويل، لكنه يتعدى ذلك إلى ما هو أكثر منه             

إلى جعل إسرائيل دولة ذات ثقافة واحدة ومتجانسة إثنياً، ما يعنـي رفـضها المتعمـد ألي عـروق أو                    
  . داخلهامعتقدات أخرى في

ويقدم ذلك مشاكل كافية بالنسبة للعلمانيين اإلسرائيليين الذين يخشون تفشي السلطوية األرثوذكـسية فـي               
وقد يكون الوزير من حزب العمل، إسحق هيرتزوغ، قد ذهب بعيداً قليالً عنـدما وصـف هـذه                  . البالد

عن التعددية وحرية التعبير ومعاملة     ، لكنها في كل حال تومئ بابتعاد        "خطوة باتجاه الفاشية  "الخطوة بأنها   
  .المواطنين كافة على نحو متساوٍ بمقتضى القانون

أما بالنسبة ألولئك الذين في الخارج، وخصوصا الدول العربية المجاورة إلسرائيل، فإن تلك اإلجـراءات            
ي مفاوضات سالم   تمثل تحدياً أكثر مباشرة بالنسبة لنوع االندماج اإلقليمي وانفتاح الحدود اللذين يجب أل            

فريـدة مـن    " يهودية"وكلما تشدد اإلسرائيليون أكثر في تعريف إسرائيل على أنها دولة           . أن توحي بهما  
. نوعها، ضاقت أمامها المساحة أكثر للتصرف كعضو متعاون مع شـرق أوسـط ذي أغلبيـة مـسلمة                 

ا أيضاً في تضاد تام مـع       وسيصبح دورها بالتالي دور الجيب الذي ال يعتبر نفسه منفصالً وحسب، وإنم           
  .كل طرف آخر في محيطه

وليس هناك أساس   . ليست ثمة أي فائدة ببساطة، في ضوء هذه الظروف، من مواصلة مفاوضات السالم            
تقبله الحكومة اإلسرائيلية، ناهيك عن دعم قيام دولة فلسطينية منفصلة، وهو ما يستنتجه أصـالً معظـم                 

حت الضغط من الواليات المتحدة، وهم يشعرون بأن ال خيار لـديهم            لكنك تراهم، ت  . الفلسطينيين والعرب 
سوى اإلصرار بشكل خيالي على إمكانية التوصل إلى تسوية، تماماً مثل نتنياهو الذي يتعرض هو اآلخر                

  .لضغط من واشنطن، فتراه يشعر بأنه ال يستطيع استبعاد المفاوضات جملة وتفصيال
فالفلسطينيون، الذين ما يزالون يتطلعون إلى أميركـا        . ليس متساوياً لكن الضغط األميركي على الطرفين      

لتقديم حل، يعتبرون هم أنفسهم ضعيفين جداً ومقسمين وغير قادرين على تقديم التنازالت الالزمة للحل،               
أما نتنيـاهو، مـن     . ويعرفون أنه يترتب عليهم بذل قصارى جهودهم مع أوباما وإال فقدوا أملهم الوحيد            

األخرى، فيدرك تماماً أن البيت األبيض لن يقدم على سحب البساط من تحت أقدامه بغض النظـر                 الجهة  
  .عن حنقه من رفضه تمديد تجميد البناء في المستوطنات

وفيما تحافظ الجامعة العربية على األمور مقلوبة على جانبها، فيما          . وهكذا، فإن المفاوضات سوف تترنح    
 بعد إجراء االنتخابات األميركية، ترى حكومة إسرائيل وهي تنتهج توجهـاً            يعود عليها بالمنفعة، إلى ما    

  .ضاراً بفكرة التوصل إلى اتفاقية متفاوض عليها
ال، إلـى أن يتخلـى      : أليست هناك نهاية لإلذالل الذي يتعرض له الفلسطينيون؟ والجواب        : والسؤال هو 

لقاء أنفسهم يداً واحدة ويتبنون مساراً أحادياً       الفلسطينيون عن االعتماد على أميركا ويهبون للتصرف من ت        
  .يفضي بهم إلى إعالن الدولة من طرف واحد

  ١٤/١٠/٢٠١٠ "اإلندبندنت"
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
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  أمور تعلمتها في قيادة المنطقة الجنوبية .٥٤
  عاموس هرئيل

ركان العـشرين للجـيش     بعد أقل من اربعة اشهر سيتسلم اللواء يوآف غالنت منصبه الجديد، كرئيس اال            
فـي االشـهر القريبـة      . أمس ودع قيادة المنطقة الجنوبية، حيث حل محله اللواء تل روسو          . االسرائيلي

القادمة سيجلس رئيس االركان المرشح في مكتب جانبي في وزارة الدفاع، ليهتم بأمر انتقال السلطة مـع            
  . الفريق غابي اشكنازي وليعد نفسه للوالية التالية

لذي تعلمه يوآف غالنت من الوقت الذي قضاه في قيادة المنطقة الجنوبية؟ رغم االنشغال االعالمـي                ما ا 
الواسع برئيس االركان المرشح في االشهر االخيرة، القليل جدا كتب عن مواقفه في مواضيع عـسكرية                

رة في طولهـا    وشغل غالنت منصب قائد المنطقة الجنوبية لخمس سنوات تقريبا، وهي فترة ناد           . وسياسية
وفي اثنائها وقعت في حدود قطاع غزة، الجبهة العملياتية االساسية لقيادة المنطقة الجنوبيـة، تحـوالت                

  . جوهرية
، بعد وقت قصير من فك االرتباط عن غوش         ٢٠٠٥حل غالنت محل اللواء دان هرئيل في تشرين الثاني          

وبينهمـا بـادرت قيـادة      " بوبرصاص مص "في وقت الحق جاء اختطاف جلعاد شليت وحملة         . قطيف
). وغيرهـا " شـتاء سـاخن   "و  " امطار الصيف ("المنطقة وقادت سلسلة من العمليات على نطاق متوسط         

وكانت الفترة مفعمة بالتصعيدات المحلية، باالف الصواريخ التي اطلقت نحو النقب ومئـات الهجمـات               
  . االسرائيلية في اراضي القطاع

  رمز يميني
ويدل الربط بين ثالثة منهـا، التـي        . المنطقة الجنوبية وفي جعبته عدة دروس اساسية      يترك غالنت قيادة    

 على مذهب فكري مركـب، ال       – فك االرتباط، االختطاف ورصاص مصبوب       –تعنى باالحداث الكبرى    
رئيس االركان التـالي لـيس الـصقر        . يتطابق بالضرورة والمفاهيم القائمة، التي تحبها وسائل االعالم       

بالمقابل واضح ايضا انه لن يكون منفذ كالم        .  الذي وصف في احدى الصحف مع القرار بتعيينه        المجنون
  . وزير الدفاع ورئيس الوزراء بشكل طائع

موقف مقبول جدا في الرأي العام االسرائيلي يقول ان اخالء غـوش            . فك االرتباط لم يكن مصيبة أمنية     
 ان كان هناك اجماع حول االسـتيطان فـي          صحيح أنه لم يسبق   .  ظهر كخطأ  ٢٠٠٥قطيف في صيف    

غزة، ولكن منذ الخروج احادي الجانب احتدمت نار الصواريخ من النقب، تحسن مدى وسائل القتال التي                
في السنوات االخيرة بدا الكثير من الضباط الكبار        . لدى الغزيين وحماس استكملت سيطرتها على القطاع      

  . يتحدثون بشكل مشابه
لنت عن كثب رئيس الوزراء ارئيل شارون كسكرتيره العسكري وهو مدين له بدين ال              من جهة، رافق غا   

من جهة اخرى، فهو الذي كلف بعد ذلك بحماية الجنوب، بمعنى، طلب منه ان يأكل العـصيدة                 . بأس به 
  . التي طبخها شارون

طـاع وال ممـا     رئيس االركان التالي ال يتجاهل تعزز قوة حماس عقب خروج الجيش االسرائيلي من الق             
بالمقابل، يعتقد أنه توجد ميزة كبرى في الوضع الناشيء،         . يعتبر في الجانب الفلسطيني كهرب اسرائيلي     

حيث انسحبت اسرائيل من آخر ميلمتر في القطاع وهي االن منتشرة فـي خطـوط دفاعيـة مـستقيمة                   
 مواطنيك وبين العدو،    من االسهل جدا الدفاع عن جدار فاصل مرتب، يفصل بين         . وبسيطة، حول القطاع  

مهمة الدفاع عنهـا    . من االنتشار في طرق ملتوية حول المستوطنات المتناثرة داخل االراضي الفلسطينية          
اما التعاظم التدريجي لحماس فقـد حـصل فـي          . كانت تنطوي على احتكاك يومي عسير وضرر دولي       

رواق الحدودي مع مصر في رفح،      منذ أن كانت اسرائيل تسيطر على محور فيالدلفيا، ال        . الماضي ايضا 
  . كانت تجد صعوبة في منع التهريب الى القطاع
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رغم القلق من تسلح حماس، يتذكر غالنت جيدا ان فـي الماضـي ايـضا               . اختطاف يستوجب ردا اقوى   
امتنعت اسرائيل عن المبادرة في حروب عقب تعاظم قوة العدو وانه الى جانب ذلك، يتحـسن الجـيش                  

بالمقابل، يعتقد أنه محظور على اسرائيل التسليم باختطاف آخـر، بعـد            . ب هو االخر  االسرائيلي ويتدر 
مع ان حماس ال تبدو في هذه اللحظة كمعنية في مواجهة عسكرية فورية، فان مـن شـأن                  . قضية شليت 

. المنظمة أن تقرر انه مقابل الربح المتوقع من احتجاز مخطوف اسرائيلي آخر، فان المخـاطرة مجديـة                
الردع الذي تحقق بعد رصاص مصبوب، في الجيش االسرائيلي يفهمون بان اسرائيل تجد صعوبة              ورغم  

  . في ايضاح موقفها لحماس في هذه المسألة
غالنت، مثل مسؤولين كبار آخرين، يعتقد بان الرد على اختطاف آخر يجب أن يكون حادا وواضحا، بما                 

راء، يحتمل أن يكون هذا خطأ ان اسرائيل مرت         في نظرة الى الو   . في ذلك دخول واسع الى قطاع غزة      
مرور الكرام عن محاولة جريئة وواسعة النطاق لحماس الختطاف جنود في معبر كرم سالم في نيـسان                 

  .المحاولة احبطت واسرائيل اكتفت بذلك. ٢٠٠٨
التي خطط لها لتفاصيل التفاصيل غالنـت       " رصاص مصبوب . "لم يكن معنى لتوسيع رصاص مصبوب     

.  فرقة غزة حتى موعد قريب من الحملة، العميد تشيكو تمير، كانت الحملة المركزية فـي واليتـه                 وقائد
ال يمكـن   . اسرائيل استخدمت في القطاع قوة شديدة، تكبدت خسائر قليلة نسبيا وثبتت الردع تجاه حماس             

ت وعسقالن،  االمن الشخصي عاد بقدر معين الى حياة سكان سديرو        . تجاهل الهدوء، حتى لو كان مؤقتا     
عدد الصواريخ هبط الى الحد االدنى المحتمل وحتى اسعار الشقق في بلدات غالف غزة ارتفعـت الـى                  

فـي اعقـاب التقريـر الحـاد،        . في الجانب االخر من المعادلة يوجد تقرير غولدستون وآثاره        . االعلى
  . ستفحص كل عملية اسرائيلية بسبعة عيون في الجولة القتالية التالية

تقارير في وسائل االعالم نشأت صورة حادة لخالفات في القيادة االسرائيلية، قبيل الحملـة وفـي                من ال 
اللواء قائد المنطقة مارس ضغطا للشروع في حملة، وفي وقت الحق           : غالنت كان الرمز اليميني   . اثنائها

ا اللذان اقنعا فـي     كان وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس االركان اشكنازي هم        . اعتقد بانه محظور وقفها   
  . النهاية اولمرت بالتوقف، رغم أن االحساس الداخلي لرئيس الوزراء قال خالف ذلك

  ال يأسف
فقد كلف  . غالنت سعى الى الحملة الن هذه كانت مهمته       . كل هذا صحيح، ولكن يوجد لالمور سياق أوسع       

قد كانت هذه مهمة القيادات فوقه،      واذا كانت هناك حاجة الى كبح جماح، ف       . باعداد القوات وحماية السكان   
  . وباراك واشكنازي بالفعل داسا على الكوابح، حتى النقطة التي دفعتهما صواريخ حماس الى الرد

حكومة اولمرت، للمرة الثانية في غضون سـنتين،        . بعد نحو اسبوع من الحملة، بدأ التردد بشأن نهايتها        
وال في أي مرحلة من مراحل اعداد       . خروج سياسية شرعت في قتال دون نقطة نهاية مقدرة ودون خطة          

ولكن السهولة النسبية التي سيطر فيها      . الحملة لم يجرِ الحديث عن اسقاط حكم حماس في القطاع كهدف          
هنا نشب جدال حاد بين اولمرت      . الجيش االسرائيلي على قسم هام من مدينة غزة، اثارت شهية اولمرت          

 طلب توسع عملية الجيش االسرائيلي الى جنوب القطاع، عمليا على           فرئيس الوزراء . وباراك واشكنازي 
  .اما وزير الدفاع ورئيس االركان فاقترحا وقف الحملة بالسرعة الممكنة. امل دفع حماس الى االنهيار

. اولمرت استند الى فتوى غالنت، ولكن عندما طال الخالف، اطلق قائد المنطقة الجنوبية تحفظـا ايـضا                
وهذه على ما يبدو هي النقطة التي حـسم         .  كما اوضح، ستتطلب جهدا من اشهر اضافية       خطوة جنوبية، 

الولمرت، قبل لحظة من اعتزاله المفروض، لم يكن هناك اسناد من الوزراء لمزيـد كبيـر    . فيها النقاش 
  . من الدم، العرق والدموع

 أن يكون الحق مـع بـاراك   يحتمل جدا. في نظرة الى الوراء، ال يأسف غالنت على الفرصة التي فوتت   
عملية واسعة في جنوب القطاع كانت بالفعل تحتاج الى اشهر عديدة من المكوث العـسكري               . واشكنازي

االنسحاب الـسريع سـمح السـرائيل       . في الميدان، وهذا كان ينطوي بالتأكيد على خسائر كثيرة للجيش         
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 متى على االطـالق سـيكون ممكنـا         من الصعب أن نعرف   . بتثبيت الردع بعدد قليل نسبيا من الخسائر      
  .الخروج من القطاع لو اتسعت الحملة الى منطقة رفح

  "هآرتس"
  ٢٢/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .٥٥

  

  
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة


