
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  وإسالمية قضية عربية إلى لتحويل مسألة األسرى  يدعوهنية
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  مناطق في الضفة الى السلطة الفلسطينيةال يضع خطة لنقل مسؤولية بعض اإلسرائيليالجيش 
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    :السلطة
 ٤   وإسالمية قضية عربية إلى لتحويل مسألة األسرى  يدعوهنية.٢
 ٥  االحتالل الصهيوني يعلم أنه بات في خطر: هنية.٣
 ٦  من الموارد المائية الفلسطينية% ٩٠ تسحب "إسرائيل": فياض.٤
 ٦   "شريان الحياة"إكراما لـ  زة معتقالً من سجون غ٢٠اطالق  .٥
 ٦  "العبثية"بـ" إسرائيل"المفاوضات بين السلطة و يصفأحمد يوسف .٦
 ٧  خيار المقاومة قائم واألولوية المطلقة للمصالحة: قريع.٧
 ٩   يوصي بتشكيل لجان برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية في غزةالتشريعي.٨
 ٩   تستنكر توزيع نشرة رسمية ترسم حدود فلسطين غير التاريخيةالحكومة في غزة.٩
١٠ العملية السلمية "استعصاء"قيادات فلسطينية تبحث سبل الخروج من .١٠
    

    :المقاومة
١٠  الغرب يريدنا بالعملية السياسية: أبو مرزوق.١١
١١  تح السياسيفال أوجه للشبه بين برنامج حماس و: البردويل.١٢
١٢  وع القادمستعقد األسب" المصالحة" جلسة :البردويل.١٣
١٢  تباين تؤكده المواقف وحديث عن اتفاق وشيك للحوار:» عكاظ«مصادر فلسطينية لـ.١٤
١٣  التفاهمات الداخلية الفلسطينية جزء مهم من مرجعية المصالحة: أيمن طه.١٥
١٣  األسد هو ما تسبب بتأجيل لقاء المصالحة في دمشق وء الفهم بين عباسسو: عزام األحمد.١٦
١٤  "أسطول الحرية"تراب شهداء غزة وخلط  :الزهار.١٧
١٤   جولة الحوار المقبلة ستبحث الملف األمني:أحمد يوسف.١٨
١٥   أمل أن تكون المصالحة أولوية لحركة حماسن: فتح.١٩
١٥  حماس تتهم األجهزة األمنية في الضفة الغربية بتصعيد التعذيب بسجونها.٢٠
١٦  إلى الشهر المقبل ألسباب تنظيمية" ثوري فتح"تأجيل اجتماع .٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  إن لجأت إلى مجلس األمنالفلسطينية بإحياء خطة اإلنطواء تل أبيب تجدد تهديداتها للسلطة .٢٢
١٦  مناطق في الضفة الى السلطة الفلسطينيةال يضع خطة لنقل مسؤولية بعض اإلسرائيليالجيش .٢٣
١٧   جديدة للمفاعل النووي في الجليلالثانية تكشف صوراًاإلسرائيلية  القناة.٢٤
١٧  عتقل جنودا بتهمة سرقة أسلحةالشرطة اإلسرائيلية ت.٢٥
    

    :األرض، الشعب
١٧    مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.٢٦
١٨  االحتالل يرفع وتيرة االستيطان واالعتداء على المقدسيين.٢٧
١٨  المستوطنون يسرقون حجارة مسجد قرية معلول المهجرة.٢٨
١٩  سيرة بيت أمر األسبوعيةيقمع ماالحتالل .٢٩
١٩   "المئة متر" مجدداً عبر سباق "غينس"غزة نحو دخول .٣٠
١٩   نسب وأرقام: الفلسطينيون في الداخل.٣١
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   :اقتصاد
 ٢٠   االف وظيفة٣ آالف فرصة عمل و ١٠مدينة روابي توفر : وزير االقتصاد الفلسطيني.٣٢
   

   :عربي، إسالمي
٢١ مصر تترقب نتائج الحوار الفلسطيني بين فتح وحماس.٣٣
   

   :دولي
٢١  بوعود مقدسةاإلسرائيلي ال يمكن تبرير االحتالل : سينودس الشرق االوسط في الفاتيكان.٣٤
٢٢   دخال مواد بناء الربع مدارس بغزة بحجج واهية وغير مقبولةإ ترفض "ائيلسرإ": األونروا.٣٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  دجواد الحم... !وقفـة حساب.. فكر التسويـة.٣٦
٢٤   وحيد عبدالمجيد... بدائل واهية لمفاوضات عقيمة: المأزق الفلسطيني.٣٧
٢٦  أسعد عبد الرحمن. د... !نمهل وال نهمل؟ بل نمهل ونهمل.٣٨
٢٧  بالل الحسن... اإلسهام العربي في بناء القوة اإلقليمية.٣٩
٢٩  عريب الرنتاوي...  الحكومة والجماعة وحماس"مثلث"عن .٤٠
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
 وحـدة سـكنية اخـرى        ١٦٠٠السلطة ترفض مقترحا بتجميد االستيطان لشهرين واقامة        ": المستقبل" .١

  مقابل استئناف المفاوضات
 كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى امس عن تقديم رئيس الحكومة : احمد رمضان-رام اهللا 

نتنياهو عرضاً جديداً بشأن موضوع االستيطان، وقالت المصادر الفلسطينية ان رئيس االسرائيلية بنيامين 
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عرض على اللجنة السياسية العليا 

صائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، المؤلفة من بعض اعضاء لجنتها التنفيذية واالمناء العامين للف
وعدد من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، ان الجانب االميركي ابلغ السلطة الفلسطينية باقتراح 
اسرائيلي جديد، ظاهره تمديد تجميد االستيطان شهرين، فيما جوهره استمرار االستيطان، اذ يتضمن 

فور انتهاء فترة التجميد  وحدة استيطانية جديدة شرع في بنائها ١٦٠٠الشطر الثاني من هذا العرض بناء 
 الشهر الماضي، ما يعني ان ال وقف فعليا للبناء، ذاك ان المدة التي يستغرقها بناء هذه الوحدات ٢٦في 

اكثر من شهرين، ناهيك عن ان هذا التمديد الزائف، بحسب وصف هذه المصادر، سيكون االخير 
اء االستيطاني، مقابل استئناف المفاوضات، بضمانة اميركية، أي عدم مطالبة اسرائيل بأي حال وقف البن
  .واستمرارها بعد مدة الشهرين بالتوازي مع استمرار االستيطان

 ونقلت هذه المصادر عن عريقات قوله ان ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ الجانب االميركي 
 حيث استثنت اسرائيل لن تتكرر تجربة التجميد الجزئي والمؤقت السابق: "رفضه هذا العرض، قائالً

القدس من قرار التعليق، كما استثنت ما يسمى البنى التحتية، وكذلك المباني العامة كالمدارس والعيادات 
والمستوصفات الطبية والنوادي الرياضية واالجتماعية وغيرها الكثير مما يقع تحت هذا المسمى الذي 
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المطاف على جذب واستقطاب المزيد من يعزز االستيطان ويرسخ المستوطنات، ويعمل في نهاية 
  المستوطنين للسكن في االراضي الفلسطينية المصادرة والمقامة على اراضيها هذه المستوطنات

 واكدت مصادر فلسطينية مسؤولة ورفيعة المستوى ان قيادات امنية اسرائيلية بالغة االهمية ومقررة في 
ات فلسطينية بان اقصى ما تستطيع تقديمه اسرائيل لعملية الخيارات االستراتيجية االسرائيلية ابلغت قياد

السالم هو دولة مؤقتة الحدود، وانه اسرائيل لن تنسحب بأي حال من االحوال الى خطوط الرابع من 
حزيران ولن تتخلى عما اسمته مسؤولياتها االمنية في الضفة من خالل السيطرة على طول الحدود مع 

 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وكذا مرتفعات ٤٠التي تشكل نحو االردن، أي منطقة االغوار 
الضفة الغربية التي تشكل مواقع استراتيجية باالتجاهين شرقاً نحو الحدود مع االردن، وغرباً النها 
تسيطر على مدن العمق االسرائيلي، ناهيك عن امن المستوطنات التي ستبقى او على اقل تقدير الكتل 

اما القدس فهي خارج ) ارئيل غرباً، ومعالية ادوميم شرقاً، وغوش عاتصيون جنوباً(ة الثالث االستيطاني
واشارت هذه المصادر الى ان القيادات االمنية االسرائيلية ابلغت القيادات الفلسطينية . أي بحث او نقاش

ء عملية السالم، سيعني المعنية بان عدم قبول الفلسطينيين هذا العرض، وبالتالي توقف المفاوضات وانتها
  . ان اسرائيل ستقوم بتنفيذه على االرض من جانب واحد

  ٢٤/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  

   وإسالمية قضية عربية إلى لتحويل مسألة األسرى  يدعوهنية .٢
، على ٢٠١٠-١٠-٢٣شدد رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية، السبت :  أدهم الشريف-غزة

 قضية األسرى في سجون االحتالل من قضية فلسطينية إلى عربية إسالمية ودولية، ضرورة تحويل
  . مؤكداً على أنه لن يتم التخلي عن قضية األسرى إلى أن تتم عودتهم إلى ذويهم

الدولي، الذي عقد في مدينة غزة، بحضور " أسرى فلسطين"ودعا هنية في كلمة ألقاها في مؤتمر 
شعبية، وكذلك شخصيات دولية، إلى تشكيل وفد من أهالي األسرى شخصيات فلسطينية رسمية، و

  . والمعتقلين يضم أسرى وأسيرات محررات للقيام بجولة عربية وإسالمية وأوروبية
وبين أن حكومته جاهزة لكفالة مصاريف الجولة التي ستحمل قضية األسرى إلى الساحات الخارجية، 

  . اناتهم أمام العالممؤكداً على أحقية أهالي األسرى بشرح مع
جسد واقع األسرى في سجون االحتالل " حكاية أسير"بعنوان " اوبريت فني"وبدأ الحفل بعرض 

  . اإلسرائيلي وعذابات ذويهم خلفهم
ورأى هنية أن ما تقوم به فصائل المقاومة الفلسطينية من تمسكها بشروط صفقة التبادل يهدف إلى تحرير 

ؤكداً أن هدف الحكومة وكافة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يجب أن األسرى من سجون االحتالل، م
  . يكون مرتكزاً على تحقيق هدف الحرية والتحرير لألسرى األبطال

  . وفي رسائل وجهها هنية خالل المؤتمر، أكد هنية أن العمل ألجل األسرى مسؤولية وطنية وشرعية
 أسرهم، وأي شيء يمكن أن نقوم به سياسياً نحن ال نمن على األسرى األبطال وال على: "وقال

  . وجماهيرياً وإعالمياً واجتماعياً، وهذا واجب ومسؤولية أخالقية ووطنية
ال يمكن أن نشعر بتمام الحرية والكرامة ما لم يحرر هؤالء األبطال من سجون االحتالل "وأضاف 
  ". اإلسرائيلي

ام حكومته الكامل بأنه ال معتقل سياسي محتجز في وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكد هنية على التز
  . قطاع غزة على خلفية انتمائه السياسي أو لعمله الجهادي والمقاوم

ال يوجد أي معتقل لدينا على خلفية سياسية، ولن يكون في هذا السياق ما لم تحدث إضرابات : "وقال
  ". أمنية تؤدي إلى إجراءات معينة وبسقف محدد
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 بضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة كما وطالب هنية
 معتقل على خلفية االنتماء السياسي ٦٥٠في سجون السلطة أكثر من "الغربية المحتلة، موضحاً أنه 
  ". والعمل تحت ظالل المقاومة

، مطالباً بوقف "مني إلى اندماج أمنيالتعاون األمني قفز عن الخطوط الحمر، وتحول التعاون األ: "وقال
  . سياسة االعتقاالت السياسية داخل الضفة الغربية واإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

كما ناشد رئيس الحكومة الفلسطينية، رئيس دولة مصر محمد حسني مبارك، باتخاذ قراراً وطنياً وقومياً 
  . تقلين على خلفية سياسية في أي سجون من سجون مصرإلخالء سبيل كافة المعتقلين الفلسطينيين المع

أمننا من : "، وقال"ال أحد يفكر في المساس بأمن أحد من األشقاء العرب ومنها دولة مصر"وأكد على أن 
  ".أمن العرب، وأمن العرب من أمننا

  ٢٣/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  
  االحتالل الصهيوني يعلم أنه بات في خطر: هنية .٣

بل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وفداً جزائرياً وآخر أردنياً جاؤوا ضمن قافلة استق: غزة
بمقر مجلس الوزراء بغزة، مثمناً الدور والجهد الكبير الذي تبذله الجزائر واألردن " ٥شريان الحياة "

  . لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
فد الجزائري، إلى أن الشعبين الفلسطيني والجزائري عاشا تجربة االحتالل وأشار هنية، خالل استقباله الو

نحن نأخذ العبر والدروس من الشعب الجزائري الذي رزح تحت االحتالل : "والمقاومة والصمود، قائالً
 عاماً ولم يفرط بثوابته وحقوقه وانتفض بعدها لينتزع استقالله وحقوقه وهذا دليل أن ١٣٠الفرنسي 
  ".  الحية ال يمكن أن تموت وال تغير مطلقاً هويتها وستنتصر يوماًالشعوب

لن يفرط أو يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، ولن يعترف باالحتالل "وأكد على أن الشعب الفلسطيني 
، مشيراً إلى أن الشعب في الوقت الحالي بأفضل حاالته وهو اآلن أقوى من أي "وسيستمر في المقاومة

  . ب العرب بدعم إخوانهم الفلسطينيين ألنهم بحاجة ماسة لهم، ال سيما وأنهم خير عونوطال. وقت مضى
نحن أهل فلسطين لكم علينا عدم التفريط وعدم التنازل : وختم رئيس الوزراء كلمته للوفد الجزائري قائالً

 والتأييد والتمسك بالحقوق والثوابت والدفاع عن القدس واألقصى، وعليكم انتم لنا النصرة والمدد
  . ، محمالً الوفد سالمات لكل من في الجزائر"والدعم

أي مؤامرات تحاك ضد البلديين "وفي سياق متصل، أوضح هنية خالل استقباله الوفد األردني أن 
الشقيقين ستبوء بالفشل، ألنها كلها مرفوضة، ذاكراً المشروع الصهيوني الذي يروج األردن كوطن بديل 

  . للفلسطينيين
األردن وفلسطين وطن واحد ولكننا ال نقبل أن تحل قضية فلسطين على حساب بلد عربي : "هنيةوقال 

شقيق، ونحن نرفض أن يمس األردن وأمنه وأهله، إضافة إلى رفض مشروع التوطين الذي يهدف لسلخ 
موقف الفلسطيني عن وطنه، ومن يتعاطى من القيادة الفلسطينية مع مثل تلك األطروحات فهو ال يمثل ال

  ". الفلسطيني األصيل
، موضحاً إلى "كلما كانت الدول العربية آمنة، فإنها تدعم القضية الفلسطينية بشكل أفضل وأقوى"وأكد أنه 

كل الشعب الفلسطيني يتطلع للدعم والمدد العربي السيما من األردن، كونه أرض الحشد والرباط "أن 
 دوماً وال أدل على ذلك من المستشفى األردني العسكري واإلسناد، مشيراً إلى ما يقدمه الشعب األردني

  . الذي يعمل في غزة منذ حرب الفرقان والذي خصص سبعة دونمات بالقرب منه إلقامة مساكن لألطباء 
االحتالل اليوم يسأل نفسه سؤال الوجود، هل سيبقى أم سيزول، وذلك بعد ان كان : وقال رئيس الحكومة

   يتحدث عن الكيان الكبرى،
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والمظاهرات التي تخرج في كل العالم والتي تندد باالحتالل دليل على أن االحتالل بات في خطر، بعد 
  ".  عاما٤٠ًان كان العالم يخرج في مظاهرات مؤيدة له قبل 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  من الموارد المائية الفلسطينية% ٩٠ تسحب "إسرائيل": فياض .٤
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، المجتمع الدولي إلى العمل على إيجاد :  زبونكفاح: رام اهللا

وقال في إطار مؤتمر حول تغير المناخ في حوض . حل لمشكلة التزود بالمياه في األراضي الفلسطينية
ى حل المتوسط في اليونان، إنه ينبغي العمل للحصول على المزيد من الموارد المتوافرة والتوصل إل

  .استنادا إلى القوانين الدولية من أجل تقاسم الموارد المائية
إسرائيل تسحب «: وتابع. »من السكان تتوافر لديهم مياه الشرب في غزة% ١٠إن أقل من «:وقال فياض

من الموارد، وضعنا صعب جدا ومشكالتنا حقيقية، % ١٠من المياه وال تترك لنا أكثر من % ٩٠
وطالما قال فياض  .»من المعدل الضروري الذي توصي به منظمة الصحة العالميةفاستهالك المياه أقل 

ووعد فياض مؤخرا بتنفيذ وتصميم عدد . إن السالم ال يتم بين أسياد ينعمون في المياه وعبيد محرومين
  .كبير من المشاريع المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة

نتطلع إلى نقل جهودنا من إدارة «: بل بدء الصيف الحاليوقال فياض في رسالة إلى الشعب الفلسطيني ق
  .»األزمة إلى اإلدارة الرشيدة للمياه

  ٢٤/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  "شريان الحياة"  معتقالً من سجون غزة إكراما لـ٢٠ إطالق .٥

 معتقالً من ٢٠ان هنية قرر أمس اطالق نحو » حماس« ذكرت مصادر في حركة : أ ف ب-غزة 
الذي هاجمته البحرية » اسطول الحرية«وشهداء » ٥شريان الحياة «ن غزة إكراماً منه لقافلة سجو

  .اثناء توجهه الى غزة) مايو( أيار ٣١االسرائيلية في 
التي » فتح«وتؤكد حركة . ولم تعط المصادر مزيداً من المعلومات عن المعتقلين وانتمائهم السياسي

  .تعتقل عدداً من عناصرها في غزة» حماس«عباس ان حركة يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
  ٢٤/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  "العبثية"بـ" إسرائيل"المفاوضات بين السلطة و يصفأحمد يوسف  .٦

وصف أحمد يوسف ، وكيل الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع            :  أحمد حرب  -غزة  
ـ         غزة ، المفاوضات الجارية بين السل      ، " العبثيـة "طة الفلسطينية وإسرائيل ، منذ اتفاق مدريد إلى اآلن ، ب

  ".خاطئة ومطعونا في مصداقيتها ونزاهتها"معتبرا المرجعيات التي انطلقت على أساسها 
ما يعول عليـه الـشعب      "واستبعد يوسف أن يتمخّض عن عملية التسوية التي ترعاها اإلدارة األمريكية            

  ".لة المستقلةالفلسطيني لتحقيق الدو
لكن يوسف ، وهو المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنيـة ، والـذي يعتبـره                  

كل الصراعات تنتهـي بـالجلوس علـى طاولـة          "األبرز في حكومته ، أقر بأن       " البراغماتي"مراقبون  
الرئيس محمـود    (، أم مشروع تسوية   ) حركة حماس (المفاوضات ، سواء أكنت صاحب مشروع مقاوم        

  )".عباس
ـ      إلسرائيل في المفاوضات ، نازعا عنهـا       " المحاباة واالنحياز "واتّهم يوسف الواليات المتحدة األمريكية ب

المفاوض الفلسطيني نفسه يعرف ذلك ، ويعي أن هذه المفاوضات لن تحقق            "، معتقدا أن    " الحيادية"صفة  
ألنها مستفيدة  : "لدول العربية بأنها تريد هذه المفاوضات     كما اتّهم ا  ". شيئا من طموحات الشعب الفلسطيني    
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إعطاء إشارة خاطئـة للعـالم      "وأشار إلى أن إسرائيل ترغب من وراء هذه المفاوضات          ". بشكْل أو بآخر  
  ".أنها تعمل من أجل السالم ، وبالتالي ال تتيح ألي طرف دولي الدخول على خط المفاوضات

باب أولى ، أن يركز جهده على تحقيق المـصالحة الفلـسطينية ،             كان على عباس ، من      : "وقال يوسف 
ليعزز موقفه باإلجماع الوطني الفلسطيني ، بدل الذهاب إلى واشنطن والساحة الفلسطينية منقسمة علـى               

ودعا يوسف الرئيس عباس إلى االستفادة من أسلوب نظيره رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين              ". نفسها
رع دائما بأنه ال يستطيع فعل شيء ألن االئتالف سيتفكك ، أو لعدم وجود إجماع داخل                الذي يتذ "نتنياهو  
كان عليه أن يقول إنه ال يستطيع العودة للمفاوضات في ظل االنقسام ، وعـدم تحقـق                 "، لذلك   " الكنيست
  ".المصالحة

تغلها اإلعـالم   تجلب لنا المشاكل مع المجتمـع الـدولي ، ويـس          "وقال يوسف إن العمليات االستشهادية      
وهذه مسألة تجاوزناها منذ    .. اإلسرائيلي في تشويه صورتنا ، واتهامنا باإلرهاب والتحريض على العنف         

وفيما يتعلق بتراجع العمل العسكري المقاوم في قطاع        ".  ، حيث توقفت العمليات االستشهادية     ٢٠٠٤عام  
وان اإلسرائيلي األخير ، على رأسها      وضعت مجموعة من األولويات بعد العد     "غزة ، أوضح أن الحكومة      

إعادة إعمار القطاع ، وتشجيع المستثمرين على القيام بمشاريع ننجح من خاللها في إيواء مـن دمـرت                  
ألن على عاتقها هي األخرى : جواً من التهدئة ، وليس منعا للمقاومة     "، معتبرا أن األوضاع تشهد      " بيوتهم

  ".ت واالستراتيجيات في حال تجدد العدوانإعادة بناء نفسها ، ودراسة المخططا
تعزيزا لصمود الناس ، واستثمارا لردة الفعل الدوليـة التـي           "ورأى في أجواء التهدئة التي تسود القطاع        

إجماع وطنـي  "وبين أن التهدئة القائمة حاليا جاءت بعد    ". انتقدت إسرائيل عقب صدور تقرير جولدستون     
لكـن يوسـف    ". على أحد أي قرار بمنعه من ممارسة العمل المقـاوم         نحن لم نفرض    "، ولذلك   " فصائلي

 مستوطنين في الخليل ، أواخر      ٤اعتبر العملية التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس ، وأدت لمقتل            
". ردا طبيعيا على ممارسات السلطة من اعتقال المقاومين ومنعهم من أداء عملهـم            "آب الماضي ، تمثل     

كون حركته قد قصدت من وراء توقيت هذه العملية إحراج الرئيس عباس في اجتمـاع               ونفى يوسف أن ت   
واشنطن الخماسي ، الذي ُأعلن فيه عن انطالق المفاوضات المباشرة ، مؤكداً أن التزامن الذي حدث كان                 

  ".مصادفة ال أكثر"
القرارات التي اتخذتها   قطاع غزة ، من خالل جملة       " أسلمة"وعن االتهامات الموجهة لحكومته بمحاولتها      

هذه ممارسة تتنافى مع أخالقياتنا كشعب      : "مؤخرا ، وعلى رأسها منع النساء من شرب النارجيلة ، أجاب          
ال يوجد مكان في العالم ال يمنـع        "وبرر موقفه بالقول    ". تحت االحتالل ، ومظهر فاضح لنا كفلسطينيين      

ناك قوانين متشددة ، أما في غزة فلدينا حرية أكثـر ،            التدخين في األماكن العامة ، وفي الدول الغربية ه        
  ".والقرار محصور في النساء للحفاظ على األخالقيات العامة

  ٢٤/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  خيار المقاومة قائم واألولوية المطلقة للمصالحة: قريع .٧

منظمة التحرير اعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة القدس في :  جيهان الحسيني–القاهرة 
وقال ان استصدار قرار من األمم . الفلسطينية أحمد قريع ان خيار المقاومة قائم طالما هناك احتالل

، معرباًً عن تأييده »ممكن نظرياً، لكن تنفيذه عملياً صعب« المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات 
وية مطلقة، واعتبر االنقسام نتاج للنموذج السوري في المفاوضات، مشدداً على اعتبار المصالحة أول

  .نفذ بأدوات فلسطينية» تآمر إسرائيلي«
في القاهرة إن الحكومة اإلسرائيلية بدأت من خالل الشاشات » الحياة«وقال قريع في لقاء أجرته معه 

بطرح قضايا جوهرية مثل القدس وقضية االستيطان وعدم تمديده في األراضي الفلسطينية والقدس 
موحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ومسألة لم الشمل وقضية الوالء لدولة إسرائيل والمواطنة الكاملة ال
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واضاف ان . واشار إلى ان اسرائيل طرحت كل هذه القضايا وكأنما تفاوض عليها. وضرورة القسم
مة ، الفتاً الى ان الحكو»الحكومة اإلسرائيلية تريد معرفة السقوف قبل أن تجلس الى طاولة المفاوضات«

، معرباًً عن »الحرج والصعب جداً«اإلسرائيلية ال تريد أن تعطي شيئاً، واصفاً الوضع الراهن بـ 
. »نحن في منتهى اإلحباط سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد الواسع«: وقال. إحباطه الشديد

الفلسطينية استمرار االنقسام ينعكس على واقع القضية «وحذر من ان هذا الوضع اضافة الى 
  .»والمفاوضات

ما دمنا تحت االحتالل فإن كل الخيارات «: ورداً على سؤال عن الخيارات المطروحة حالياً قال قريع
، داعياً »بحثاً معمقاً«، الفتاً إلى أن هذا يتطلب »مطروحة، لكن السؤال ما هي الخيارات التي سنسلك

. »ومسؤولية وشمولية إليجاد الخيارات المناسبةالبحث في هذا األمر بعمق وشجاعة «الفسطينيين الى 
لكن هل . خيار المقاومة مفتوح وال يملك أحد أن يغلقه، وهو خيار قائم طالما هناك احتالل«ولفت الى ان 

، مشدداً على ضرورة استخدامه »يمكننا استخدامه أم أننا ال نستطيع أو ال نقدر عليه، فهذا هو السؤال
  .وليس من خالل إمالءات خارجيةبإرادة فلسطينية كاملة 

ورداً على سؤال عن سعي السلطة الستصدار قرار أممي يدعو إلى إخالء المستوطنات في الضفة 
الغربية واعتبارها غير شرعية، قال إن استصدار القرار األممي ممكن نظرياً، لكن تنفيذه عملياً صعب، 

، الفتاً إلى أن هذه العبارة في حد ذاتها »عيما يهمني أن يقول العالم إن االستيطان غير شر«: وزاد
  .كافية جداً خصوصاً إذا صدرت عن مجلس األمن

واعتبر أن الدخول في محادثات مع اإلسرائيليين على خلفية التجميد الموقت لالستيطان ثم الخوض في 
 فعل فلسطيني تفاصيل على شاكلة رفض الحكومة اإلسرائيلية تمديد قرار التجميد لمدة شهرين يعقبها رد

، معرباًً عن تأييده للنموذج السوري في »أمر غير مجد على اإلطالق«غاضب وقرار بوقف المحادثات، 
  .»سورية تقول إن االستيطان غير شرعي وتطالب بالجوالن كاملة«: خوض المفاوضات وقال

 الفلسطينية صراحة وسئل قريع طالما كانت الطريق مسدودة واألمور غير مبشّرة لماذا ال تعلن القيادة
نحن نسعى إلى الحصول على كامل الحقوق «: ذلك وتترك القضية مفتوحة لألجيال القادمة، فأجاب

  .»الفسطينية وال نريد أن نضيع أي فرصة في سبيل تحقيق ذلك الهدف
وفي شأن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه حول القبول بدولة يهودية مقابل إعالن 

ال يوجد أحد يمكنه أن يوافق على أي «: قال) يونيو(دولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ال
وال أحد يملك أو يرغب في التوقيع على اتفاق ينتقص . مشروع أو حل ال يجلب للشعب الفلسطيني حقوقه

  .»من الحقوق الفلسطينية
استعداده للتنازل عن المطالب التاريخية ورداً على سؤال عن إبداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

الفلسطينيين ال يعجبهم العجب «للشعب الفلسطيني في حال التوصل إلى تسوية بين الجانبين أجاب إن 
، الفتاً إلى أن الحق التاريخي هو أوالً لألفراد وكذلك هو حق عام يصعب »ومن العسير إرضاءهم

، الفتاً إلى »ن أن ينتزع هذا الحق ثم يضفي عليه الشرعيةال يستطيع أحد مهما كا«: المساس به، مضيفاً
  .أن حق العودة قضية مطروحة في المراحل النهائية للتفاوض

نظرياً ستكون لنا دولة «: وعن الخيار الذي اقترحه بإعالن دولة فلسطينية مع وصاية دولية، قال
ح هذا االقتراح في ضوء الصعوبات ، الفتاً إلى أنه طر»لكن ال وجود لها عملياً وواقعياً. وقرارات

، الفتاً »ومع ذلك أتمنى أن تكون هناك وصاية دولية«الحالية واالرتباك الحاصل في الساحة الفلسطينية 
 حول الوصاية ٧إلى ضرورة قبول األمم المتحدة بذلك أوالً قبل ان يفرضها مجلس األمن بموجب المادة 

  .»ققأمراً جيداً إذا تح«الدولية واعتبر ذلك 
وشدد قريع على أن إنجاز المصالحة يجب أن تكون له األولوية المطلقة، ويعلو أي قضية أخرى مهما 

من دون معالجة االنقسام ال نستطيع أن نجري مفاوضات جادة مع اإلسرائيليين، «: وقال. بلغت أهميتها
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أى قريع أن االنقسام ور. »وكذلك ال يمكننا مجابهة إسرائيل بشكل قوي ووضعنا الداخلي غير متماسك
كي تظل إسرائيل هي السيدة على الطرفين فهي «نفذ بأدوات فلسطينية » تآمر إسرائيلي«هو نتاج 

  .»الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع
وعن المخاوف التي أبدتها رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني من أن التفاوض اإلسرائيلي مستقبالً سيكون 

، » أمر غير مستبعد خصوصاً إذا كان لدى حماس االستعداد والجاهزيةهذا«: ، قال»حماس«مع حركة 
  .»التفاوض دائماً يكون مع الطرف األقوى«مضيفاً ان 

كالم فارغ ألن السلطة نتاج اتفاق دولي ال «واعتبر قريع بعض الدعوات المطالبة بحل السلطة، بأنها 
أبو مازن هو فقط بديل أبو «ت الى ان ، ولف.»تحل وأصحاب السلطة عليهم أن يجتمعوا ويقرروا ذلك

  .»إعالن أبو مازن استقالته كأنه يقول علي وعلى أعدائي«واعتبر ان » مازن
التي تحمل العبء الفلسطيني تماماً وتحاول النهوض بالواقع الفلسطيني سواء «ونوه قريع بدور مصر 

  .»على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، نالحياة، لند

  
   يوصي بتشكيل لجان برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية في غزةالتشريعي .٨

أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني، خالل جلسة خاصة عقدها بحضور برلمانيين من دول عربية             : غزة
لفلسطينية علـى المـستوى     ، بتشكيل لجنة برلمانية دولية لدعم القضية ا       )١٠-٢٣(وإسالمية اليوم السبت    

  . الدولي
إن الجهود الواضـحة التـي توالهـا        : وقال الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي        

 في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا، تعبر عن عمق األصـالة             -وما يزالون -البرلمانيون  
دعم الذي يحظى به شعبنا وقضيته، وخصوصاً في ظـل   العربية واإلسالمية، ومدى التفاعل واالهتمام وال     

  . الصمت اإلقليمي والتواطؤ الدولي
وناقشت الجلسة البرلمانية الخاصة الدور البرلماني العربي واإلسـالمي والـدولي فـي دعـم القـضية                 
الفلسطينية، حيث شارك فيها نـخبة متميزة من برلمانيين عرب ومسلمين يزورون غزة بهدف التضامن              

  . أبنائها، وكسر حصارهامع 
إن مشاركة البرلمانيين الكريمة معنا اليوم تؤسس ألشكال متقدمـة ومتطـورة مـن العمـل                : وقال بحر 

البرلماني المشترك، وتفتح المجال أمام جهد برلماني عربي وإسالمي مميز ينتظم سـاحة غـزة خـالل                 
  . الحصارالمرحلة المقبلة، باالضافة لـكونها تشكل مساهمة جديدة في كسر 

وشدد النائب األول للتشريعي، على أهمية دور البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية في تعزيـز روح               
الصمود والثبات لدى الشعب الفلسطيني، وتكريس مطالباته المشروعة في حقوقـه وثوابتـه الوطنيـة،               

  . وفضح حقيقة اإلجرام واإلرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
 تـضامنهم الـشديد مـع الـشعب         -خالل مداخالتهم في الجلسة   -م، أبدى البرلمانيون الزوار     من جانبه 

الفلسطيني وقضيته، كمـا عبروا عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب األسرى في سجون االحتالل، ووضع              
  .آلية لتجريم الكيان الصهيوني على ممارساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني

  ٢٣/١٠/٢٠١٠إلعالم، المركز الفلسطيني ل
  

   تستنكر توزيع نشرة رسمية ترسم حدود فلسطين غير التاريخيةالحكومة في غزة .٩
استنكر وزير الثقافة الفلسطيني المقال، أسامة عبد الحليم العيسوي، ما قامت به سـفارة              : وكاالت -غزة

 تعتمد فيها الدول التي     فلسطين في تركيا من توزيع نشرة رسمية في أسبوع فلسطين الثقافي المقام هناك،            
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لها حدود مع فلسطين وهي مصر واألردن وإسرائيل إلى جانب توزيع خريطة فلسطين وتحديد مـساحة                
  . كيلو مترات مربعة على الخريطة، وباقي الخريطة كتب عليها إسرائيل٦فلسطين بـ 

للفلسطينيين وهـي   أن أرض فلسطين التاريخية هي حق       "وفي السياق ذاته، شدد العيسوي في بيان، على         
أرض وقف إسالمي ال يمكن ألحد التفريط أو التنازل عن شبر واحد منها، مبدياً اسـتغرابه مـن إقـدام                    

أن فلسطين هي ملك وحق للفلـسطينيين وأن        "وأكد على   ". السفارة الفلسطينية في تركيا على هذه الخطوة      
 الـدول لـدعم ومـساندة الحقـوق         دور السفارات في الخارج الحفاظ على الحقوق والثوابت واستقطاب        

  ".الشرعية، ال محاولة تغيير الثقافة والواقع الفلسطيني الذي ال ولن يسقط بالتقادم
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، نالغد، عما

  
   العملية السلمية"استعصاء"قيادات فلسطينية تبحث سبل الخروج من  .١٠

ته استعصاء العملية الـسلمية ،      بحثت قيادات فلسطينية سبل الخروج مما أسم      :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
المأزق "خالل ندوة سياسية نظمها مركز االتصال الجماهيري ، في مدينة رام اهللا أمس ، وحملت عنوان                 

  .، بمشاركة عدد من المهتمين والمحللين السياسيين" السياسي الراهن والبدائل الممكنة
اطية لتحرير فلسطين ، علـى ضـرورة        وأكد قيس عبد الكريم ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقر         

التوجه للمجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية ، والضغط عليها لتنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى إنهـاء                
االحتالل ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير ، مؤكدا في ذات الوقت على أهميـة تحقيـق                  

من جهته ، شدد القيادي الفتحـاوي ،        . لشعبية ، كجزء من الحل    المصالحة الوطنية واستنهاض المقاومة ا    
نبيل عمرو ، على ضرورة مراجعة العملية السياسية طوال الفترة السابقة ، إلى جانب تقيـيم المرحلـة                  
الحالية ، بغية وضع سياسة جديدة ال تقوم على ردود الفعل ، وإنما تُبنى علـى التمـسك بنقـاط القـوة                      

  .ومعالجة نقاط الضعف
وحمل عمرو عناصر العمل الوطني الفلسطيني مجتمعة ، مسؤولية وصول الوضع إلى ما هو عليه مـن                 

  .الصعوبة ، التي ال يمكن أن تُثمر سوى عن خيارات صعبة
  ٢٤/١٠/٢٠١٠الدستور،عمان، 

  
  الغرب يريدنا بالعملية السياسية: أبو مرزوق .١١

" حمـاس "لسياسي لحركة المقاومـة اإلسـالمية       أكد نائب رئيس المكتب ا    :  محمد األيوبي  ، غزة – دمشق
" حمـاس "الدكتور موسى أبو مرزوق، أن من أهداف الوفود الغربية التي التقت بحركته مؤخراً أن تكون                

  . الحركة" العملية السياسية في المنطقة، وتعديل العديد من مواقف وسياسات"جزءاً من 
ـ        الوفود قدمت اقتراحاً لحماس يتضمن االعتراف       إن هذه ": "فلسطين"وقال أبو مرزوق في حديث خاص ب

، موضحاً أن تلـك الوفـود       "بالمبادرة العربية حتى تصبح جزءاً من العملية السياسية في الوطن العربي          
ذكرت أن العالم العربي يتبنى المبادرة العربية، وحينما تأخذ نفس الموقف السياسي تصبح جـزءاً مـن                 

زوق على أن المطالبة بأن تكون حماس جزءاً من العملية السياسية فيهـا             وشدد أبو مر   . العملية السياسية 
  . على المستوى اإلقليمي" حماس"اعتراف بنتائج االنتخابات الفلسطينية، واعتراف بحجم وأهمية حركة 

للدخول في العملية السياسية تتضمن أن تحمل نفـس         " حماس"وذكر أن وضع شروط سياسية على حركة        
حة في المنطقة فيها خطورة شديدة، ألن نتائجهم في الساحة الفلـسطينية آلـت بوصـول                األفكار المطرو 

  ". أوسلو"الفلسطينيين إلى 
للمشاركة في العملية السياسية في المنطقة، أكـد أن حركتـه         " حماس"وفي رده على سؤال حول استعداد       

مـن البـرامج والـسياسات      تهدف إلى أن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، لتعـدل العديـد              
ليس عطاء مـن أعـضاء منظمـة التحريـر          "وذكر أن حركته تعتقد أن دخول المنظمة هو         . الفلسطينية
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" حمـاس "، موضحاً أن األداة الطبيعية لدخول       "الحاليين يقسمون لها كوتة أو يصدرونها بعض المجاالت       
قيقيين للشعب الفلسطيني فـي كافـة       المنظمة هو إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني تفرز ممثلين ح         

  . أماكن تواجده
ومن هنا كان هناك تفاهمات على أساس أن يكون قيادة مؤقتة للمرحلة الراهنـة متعلقـة فـي           : "وأضاف

منظمة التحرير، يتم على أساسها في المستقبل إجراء انتخابات لفرز مجلس وطني واختيار قيادة اللجنـة                
وأشـار إلـى أن التفاهمـات       . ى أن حركته ستحترم نتائج هذه االنتخابـات       ، مشدداً عل  "التنفيذية للمنظمة 

، والمباحثات التي جـرت مـع       ٢٠٠٥الفلسطينية السابقة التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة عام          
  . إليها" حماس" كان الهدف من الملف الخاص بالمنظمة هو دخول ٢٠٠٩في مارس عام " فتح"حركة 

والوفود الغربية، أكد أبو مرزوق     " حماس"ل حول اللقاءات األخيرة بين حركة       وفي معرض رده على سؤا    
، "تقريب وجهات النظر، والخروج بحلول مقترحة بين األطراف المتنازعـة         "أن هذه اللقاءات هدفت إلى      

  . وتلك الوفود" حماس"مشيراً إلى أن هناك تبادالً في وجهات النظر بين 
مازال مستمراً لالتفاق حول مكان وزمـان       " فتح"ن الحوار مع حركة     وفي سياق آخر، أكد أبو مرزوق أ      

  . جديد الستمرار الجهود نحو إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، وغلق هذا الملف
واعتبر أبو مرزوق أن رفض الرئيس الفلسطينية محمود عباس عقد اللقاء الذي كان مقرراً في العشرين                

ـ من الشهر الجاري في دمشق       ، إثـر   "توجيه رسائل سياسية عبر هذا اللقاء لألشقاء في سوريا        "محاولة ل
: وأضـاف . مالسنة كالمية حصلت في مؤتمر القمة العربية في سرت بينه والرئيس السوري بشار األسد  

إن حماس ترفض أن توجه أي رسائل سياسية لألشقاء في سوريا عبر لقاءات المصالحة، ألنه أسـلوب                 "
  ". لتالي هي رفضت تغيير مكان عقد اللقاء مع حركة فتح، وبا"غير الئق

لبحث جهـود  " فتح"وشدد أبو مرزوق على أن حركته ليس لديها أي مانع على عقد أي لقاءات مع حركة       
المصالحة في أي مكان وزمان يتم تحديده، وبالتالي سيعقد هناك لقاءت في دمشق وخارجها، الفتاً إلى أن                 

نحن حينما اتفقنا أن تكـون      : "وقال. قد اللقاء في دمشق حسب االتفاق مسبقاً      كانت مصرة على ع   " حماس"
دمشق هي مكان اللقاء لم يمكن ذلك برعاية سورية، ولم يكن هناك اعتراض عند فتح على هذا اللقاء، أما               

  ". تغيير المكان لهدف سياسي هذا الذي رفضناه
تحدثت عن زيارة الوسيط األلماني فـي صـفقة         ، األنباء التي    "ومن جانب آخر، نفى القيادي في حماس      

إلى قطاع غزة قبل أيام، مشيراً إلى أن الوسيط األلمـاني           " حماس"وحركة  ) إسرائيل(تبادل األسرى بين    
  . كان منذ فترة طويلة موجوداً في غزة

وبخصوص التهديدات اإلسرائيلية بشن عدوان جديد على قطاع غزة، أكد أبو مرزوق على أن أي حرب                
وشدد علـى أن حمـاس      ". لن تكون سهلة على أي طرف     "يدة يشنها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني       جد

تستعد، وتأخذ تهديدات االحتالل على محمل الجد، وال تنشغل في تحليالت سياسية على زمـان ومكـان       "
  ". الحرب القادمة، ألن كل هذه المسائل ال تصدر من فراغ

لسطينية والحفاظ على المقاومة، وأال نجلب حروباً جديدة علـى          وشدد على ضرورة ترتيب األوضاع الف     
شعبنا الفلسطيني األعزل بشكل أو آخر، وأن نصحح من أوضاع اآلخرين سواء في التسوية السياسية أو                

  .في المباحثات اإلعالمية التي ترضي اإلسرائيليين
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  تح السياسيفبرنامج حماس وال أوجه للشبه بين : البردويل .١٢

عدم وجود أي أوجه للـشبه      " حماس"صالح البردويل القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية        .أكد د : غزة
وطالب البردويل فـي تـصريح       ".فتح"والبرنامج السياسي لحركة    " حماس"بين البرنامج السياسي لحركة     

ـ      عناء البحث عن أوجه للشبه بين البرنامجين،        بإراحة أنفسهم من  " فتح"صحفي من الناطقين اإلعالميين ل
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ألن ذلك سيوقعهم في الكثير مـن العنـت وخلـط           " حماس"وعدم إسقاط برنامجهم السياسي على برنامج       
  .األوراق

وكان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي قد صرح بأن هناك تطابق في الموقف السياسي لحماس                
إذا وافقت األخيرة على قيام دولة      ) إسرائيل(والقاضي بقبول اتفاق مع     مع المواقف السياسية لحركة فتح،      

  . وعاصمتها القدس الشرقية وحق العود٦٧فلسطينية ذات سيادة في حدود الرابع من حزيران 
على قاعـدة عـدم االعتـراف بـاالحتالل،         " فتح"وأكد البردويل أن حركة حماس قد تتقارب مع حركة          

 مع االحتفاظ بحقنا في فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها           ٦٧لى حدود العام    والموافقة على قيام دولة ع    
  .كجزء ال يتجزأ من معتقدنا الفكري والثقافي والسياسي، الذي من أجله نناضل وندفع الثمن من دمائنا

يها قبيل  قاصداً وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوافق عل       " الوثيقة اليتيمة "وطالب البردويل ناطقي فتح بتذكر    
أن الحقـوق ال    "وعلى قاعدة   " عدم االعتراف بشرعية االحتالل   "اتفاق مكة، والتي سطرتها حماس بعبارة       

السياسي وليس المـدخل    " حماس"وأضاف البردويل هذا هو المدخل الحقيقي لفهم برنامج          ".تسقط بالتقادم 
  ).ودو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء(المتمثل باآلية القرآنية 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
  ستعقد األسبوع القادم" المصالحة" جلسة :البردويل .١٣

" حمـاس "و" فتح"، أن حركتا    "حماس"أكد الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية          
صحفي وزعه  وقال البردويل، في تصريح     . اتفقتا على عقد لقاء لبحث المصالحة الوطنية األسبوع القادم        

اتفقت : "٢٠١٠-١٠-٢٣نسخة عنه، مساء السبت     " فلسطين أون الين  "المكتب اإلعالمي للحركة، وتلقى     
واستدرك ". الحركتان على عقد اللقاء األسبوع القادم، مشيراً إلى أنه سيتم االتفاق الحقاً على مكان اللقاء               

  ". قاء فيهاقد تكون دمشق أحد الخيارات التي من الممكن عقد الل: "قائالً
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  تباين تؤكده المواقف وحديث عن اتفاق وشيك للحوار :"عكاظ"مصادر فلسطينية لـ .١٤

في الوقت الذي شرعت بعض الدول العربية المعنية بـالملف الفلـسطيني الـداخلي              : فهيم الحامد  -جدة  
فتح حول مكان انعقاد جولة الحـوار الثانيـة،         التحرك الحتواء الخالف الذي احتدم بين حركتي حماس و        

  .أكدت مصادر في حماس أن الحركتين على وشك االتفاق على عقد اجتماعهما الثاني األسبوع المقبل
وأشارت المصادر إلى أن حركة فتح اقترحت على حماس تقديم أسماء بالعواصم التي ترغـب أن يعقـد                  

لقطرية الدوحة قد تكون مكانا يضم جولة الحوار المقبلـة،          فيها االجتماع المرتقب، مضيفة أن العاصمة ا      
بيد أن مصادر فلسطينية مستقلة لم تستبعد إمكانية عقد االجتماع في دمشق، وهي المحطة التي احتضنت                

  .جولة الحوار األولى، في حال سارت األمور بشكل إيجابي
ون عقد اللقـاء بـين حركتـي فـتح          وتابعت المصادر قائلة إن اإلشكاليات التي طرأت أخيرا، وحالت د         

وحماس في العاصمة السورية دمشق، يجرى تذليلها على إبقاء المكان نفسه، وعلـى أن توجـه دعـوة                  
  .رسمية من سورية لقيادة فتح لزيارة دمشق الستكمال مداوالت الملف األمني

بحث الــملف   وكان من المقرر عقد اجتماع في العشرين من الشهر الجاري بين حركتي فتح وحماس ل              
األمني، إال أنه تأجل بعد طلب فتح نقل مكان االجتماع إلى عاصمة أخرى غير دمشق، وهو األمر الذي                  

وكشفت المصادر أن هناك جهودا تجري لتقريب وجهات النظر بين الرئيـسين محمـود              . رفضته حماس 
ناقشة الملف األمني الذي    عباس وبشار األسد، يوجه بعدها دعوة من القيادة السورية إلى فتح الستكمال م            

  .يمثل حجر زاوية المصالحة الفلسطينية
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من جهته، أفاد المتحدث باسم حماس الدكتور صالح البردويل أن الحوار مع حركة فتح متواصل، بغيـة                 
التوافق على مكان بديل إلتمام حوار المصالحة والتوصل إلى تفاهمات فلسطينية ـ فلـسطينية تـصبح    

ويشار إلى أن اختالفا في وجهات النظر طرأ على رؤى الرئيس محمود            .  المصرية مدخال لتوقيع الورقة  
عباس والرئيس السوري بشار األسد في قمة سرت الليبية، أدى إلى تعطيل عقد اللقاء الذي كان مقـررا                  

  . عقده في دمشق
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
   المصالحةالتفاهمات الداخلية الفلسطينية جزء مهم من مرجعية: أيمن طه .١٥

 الفلسطينية، التي سيتم بلورتها خالل جلسات       -أكدت حركة حماس أن ورقة التفاهمات الفلسطينية        : غزة
الحوار المقبلة ستكون جزءا أساسيا من مرجعية المصالحة عند الشروع في تنفيذ ما تم االتفاق عليه إلى                 

ـ       .جانب الورقة المصرية   ، إن حركته ستوقع على     » األوسط الشرق«وقال أيمن طه، القيادي في حماس ل
الورقة المصرية للمصالحة كما هي، لكن في الوقت نفسه تصر على أن تكون ورقة التفاهمات الداخليـة                 

  .الفلسطينية جزءا ال يتجزأ من المرجعية عند التطبيق
يبـات  ونفى طه أن تكون حركته وحركة فتح قد اتفقتا على تحديد موعد للقاء بينهما أو تفاهمت حول ترت                 

وقال إن االتصاالت بين الجانبين ما زالت متواصلة ولم تنقطع مـن أجـل              . بشأن جلسات الحوار المقبلة   
وأوضح طه أن اللقاء المقبل بين الحركتين سيركز بشكل خاص على الملف            . تحديد مكان وترتيبات اللقاء   

  .األمني، وتحديدا على مرجعيات ومهام األجهزة األمنية الفلسطينية
زام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد أكد أنه لن يتم إلحاق ورقة التفاهمات الداخلية                وكان ع 

بالورقة المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل في غضون بضع ساعات التفـاق بـين حركتـي فـتح                   
  .وحماس بشأن مكان انعقاد جلسة الحوار المقبلة

وشدد األحمد  . المصالحة في أعقاب تأجيل لقاء الحوار األخير      من ناحيته، نفى عزام األحمد انهيار جهود        
على أن اللقاء المقبل الذي سيجمع ممثلي الحركتين سيكون حاسما، مشيرا إلى أنه في أعقـاب التوصـل                  

  .التفاق سيتم توقيع الورقة المصرية في القاهرة
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  األسد هو ما تسبب بتأجيل لقاء المصالحة في دمشق وسوء الفهم بين عباس: عزام األحمد .١٦

أكد عزام األحمد ، عضو اللجنة المركزية ، رئيس كتلة فتح البرلمانيـة ، أن               :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
األردن من أكثر الدول العربية التصاقا بالهم الفلسطيني والقضية الفلسطينية ، وأن التنسيق بين القيـادتين                

ألردنية في أرقى صوره ، سواء في موضوع مساندة الموقف الفلسطيني في رفع المعانـاة               الفلسطينية وا 
عن الشعب الفلسطيني ، وتجميد االستيطان ، أو في موضوع تجاوز االنقسام الداخلي واستعادة الوحـدة                

ف مشرفة  وأضاف األحمد أن الملك عبد اهللا الثاني، وكافة المسؤولين األردنيين عبروا عن مواق             .الوطنية
ومساندة للموقف الفلسطيني ، نعتز بها، وهي في محل التقدير واالحترام مـن قبـل القيـادة والـشعب                   

  .الفلسطيني
، قال رئيس الوفد الفتحاوي للحوار الوطني ، ان سوء الفهم بين الرئيس             " الدستور"وفي حوار خاص مع     

 سرت الليبية ، ومن ضـمنه الحـديث        الفلسطيني محمود عباس ، ونظيره السوري بشار األسد ، في قمة          
حول المصالحة الفلسطينية، هو ما تسبب بتأجيل لقاء المصالحة الثاني في دمشق ، الذي كان مقررا فـي                  

  .العشرين من الشهر الجاري
ابلغنا حماس بأن الخالف ليس معهم ، وعليه يجب أن نتفق على موعد جديد بعـد إزالـة       : "وتابع األحمد 

إلى طلبنا تأجيل اللقاء ، وفي كل األحوال فقد اتفقنا على عقد اللقاء في أسرع وقـت ،              األسباب التي أدت    
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وربما يكون ذلك األسبوع القادم ، وفي دمشق بالتحديد ، إذا أزيلت األسباب ، أو تحديد مكان آخر فـي                    
 مـرزوق ،  ، مشيرا إلى أن هذا االتفاق تم من خالل مكالمة هاتفية أجراها مع موسى أبـو              " حال لم تزل  

  .نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، المقيم في دمشق
اميركـي ، وأحيانـا     " فيتو"وحول ما تردد في بعض وسائل اإلعالم المقربة من حركة حماس ، بوجود              

فتح تجاوزت الفيتو   : "إسرائيلي، يحول دون مضي فتح قدما نحو تحقيق المصالحة ، قال القيادي الفتحاوي            
، " ن إرادتها أقوى من هذا الفيتو في الشأن الفلسطيني، وقامت بالتوقيع على الورقة المصرية             األمريكي أل 

أم هـو   .. ما الذي يمنع حماس من التوقيع على ذات الورقة ، هل هناك فيتـو آخـر؟               : "وتساءل األحمد 
  .االلتزام الحمساوي بالفيتو؟

ا في الشأن الداخلي الفلسطيني تحت أي       وشدد األحمد على أن حركته لن تسمح إلسرائيل بأن تكون طرف          
ظرف ، مطالبا بعض الناطقين باسم حماس ، والمواقع اإلخبارية التابعة لها ، بالكف عن العودة لتـوتير                  

يبدو أن هؤالء متضررون من المصالحة ومرتعبون منها ، ونحن في فتح لـن ننجـر                "األجواء ، مؤكدا    
  ".وراء تصريحاتهم

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
  "أسطول الحرية"تراب شهداء غزة وخلط  :الزهار .١٧

محمود الزهار على خلط تراب شهداء أسـطول        " حماس"أقدم القيادي في حركة     :  صفاء عاشور  - غزة
وذلك من خطوة تأكيدية على قوة الصلة بين الـشعبين          , الحرية التركي بتراب عدد من شهداء مدينة غزة       

  . كي مع الفلسطيني في محنتهومدى تآزر الشعب التر, والدولتين
, في هذه اللحظة نحن نخلط جزء من تراب أحفاد أجدادنا األتراك أصحاب الدولة العثمانية             : "وقال الزهار 

نقوم بذلك بناء على    , والذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم وقدموا عبر أسطول الحرية من أجل كسر حصارنا           
  ". بخلط تراب قبور أبنائهم بتراب شهدائنا في غزةطلب قدمته أسرتين من أسر شهداء أسطول الحرية 

كان قد أحضره بعض األتراك الـذين       , وقام الزهار بخلط تراب من قبور شهداء أسطول الحرية األتراك         
والشهيد الدكتور عبد العزيز    , بتراب كل من الشهيد الشيخ أحمد ياسين      , ٥" شريان الحياة "قدموا عبر قافلة    

  . الزهار ابنا القيادي محمود الزهاروخالد وحسام , الرنتيسي
قال القيادي في الجهاد اإلسالمي محمد الهندي الذي كان بصحبة القيادي الزهار في عملية خلـط                , بدوره
ما هو إال خطوة فـي سـبيل تدشـين محـور           , إن خلط تراب شهداء تركيا بتراب شهداء غزة       :" األتربة
صحيح أن أسـطول    :" وتابع". الشهداء هو أساسه وقوته   هذا المحور الذي تعتبر دماء      ,  اسطنبول -القدس

فإننا نؤكـد أن    , ولكن بخلط تراب قبور شهداءهم بتراب شهدائنا      , الحرية ومن عليه لم يصلوا لقطاع غزة      
  ".واختلطت بها, رسالة أسطول الحرية وصلت إلى أعماق أرض غزة

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  مقبلة ستبحث الملف األمني جولة الحوار ال:أحمد يوسف .١٨

 قال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية في غزة أحمد يوسـف إن              : نادية سعد الدين   –عمان  
حركتي حماس وفتح تبحثان حالياً في الدولة التي ستستضيف اللقاء المقبل قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك                "

تحديد مكـان   "من قطاع غزة إن     " الغد"واضاف إلى    ".بعدما اتفقتا على إجرائه في مكان آخر غير دمشق        
وقال  ".وموعد اللقاء قد يحسم خالل األسبوع الحالي، وفي كل األحوال لن يطول عن نهاية الشهر الحالي               

جولة الحوار المقبلة ستبحث الملف األمني، وفي حال التوافق حوله سيتم انجاز ورقة التفاهمات التي               "إن  
  ".، تمهيداً للذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصريةستكون ضمن المرجعيات
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، "تكون هناك اشكالية في تحديد المكان، فكثير من الدول ترحب في إنجاز ملف المـصالحة              "واستبعد أن   
يلعب األردن دوراً ويسهم في جهود إنهاء االنقسام، لما له مـن ارتبـاط وثيـق                "معرباً عن أمله في أن      
نتطلع أن تكون هناك إشارات إيجابية من األردن فـي          "وتابع قائالً    ".ية الفلسطينية وخصوصية مع القض  

  ".حماس حريصة على عالقتها مع عمقها العربي واإلسالمي، وبخاصة األردن"، موضحاً أن "هذا االتجاه
ا جهات معنية بتوتير األجواء لتحقيق مصالح وإمتيازات معينة قد يلحقهـا الـضرر إذ             "ولفت إلى وجود    
، وذلك في معرض رده على انعكاسات إعالن األجهزة األمنية فـي الـضفة الغربيـة                "تحققت المصالحة 

  .المحتلة كشفها لمخزن كبير يحتوي على أسلحة تخص حماس في الضفة
نحن عقدنا العزم لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام الذي ال يصب في مصلحة أحد، وإنما االحتالل               "وقال  

  ".لوحيد منههو المستفيد ا
القياديين من فتح عبد اهللا اإلفرنجي وروحي فتوح اللذين أوفدهما رئيس السلطة الفلـسطينية  "وأوضح بأن  

  ".محمود عباس إلى غزة مرحب بهما في أي وقت، وسيتم خالل يوم أو يومين اتخاذ ترتيبات زيارتهما
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  حركة حماسنأمل أن تكون المصالحة أولوية ل: فتح .١٩

 ،»حمـاس «عن أملها في أن تكون المصالحة أولوية لحركة         » فتح«اعربت حركة   : ماهر ابراهيم  - غزة
  .متهمة االخيرة بالحديث بلغة خشنة أمام الفلسطينيين والعرب وأخرى ناعمة أمام الغرب

 عبر عنهـا    مواقف حماس من الثوابت الفلسطينية التي     «أحمد عساف إن    » فتح«وقال الناطق باسم حركة     
خالد مشعل لمجلة نيوزويك األميركية وهي اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيـران لعـام                 

  .» تؤكد أن الثابت الوحيد لدى حماس هو المتغير ولكل مقام مقال١٩٦٧
حماس تتحدث بلغتـين األولـى خـشنة        « وأضاف عساف في بيان لمفوضية الثقافة واإلعالم، امس إن        

ع عندما تتحدث مع أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي وتزايد بها على مواقف حركـة فـتح                وبصوت مرتف 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، والثانية ناعمة وفيها الكثير من المرونة لتكون شهادات اعتماد حماس لـدى               

  .»الغرب
وبشكل مباشـر   مطالبة خالد مشعل وفي نفس المقابلة بأن تكون حماس طرفا في المفاوضات             «وتابع إن   

تكشف أهداف حماس الحقيقية من اعتراضها على أية مفاوضات تجريها منظمـة التحريـر الفلـسطينية                
ومحاولة تخريبها كما فعلت طوال السنوات السابقة، ألن حماس تريد أن تكون البديل عن الكل الفسطيني                

حركة حمـاس فـي هـذه       تكون األولوية لدى     "وأعرب عساف عن أمله بأن     .»)حالل لهم حرام علينا   (
المرحلة الوطنية الحساسة هي إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية التي هي أقصر الطرق إلنهاء              

  ."االحتالل
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي

  
  حماس تتهم األجهزة األمنية في الضفة الغربية بتصعيد التعذيب بسجونها .٢٠

زة األمنية في الضفة الغربية بتـصعيد التعـذيب بحـق           األجه) حماس(اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     
وذكـرت  . عناصرها المعتقلين في سجونها، ومنع العديد من ذويهم من زيارة أبنائهم منذ قرابة الشهرين             

حماس أن األجهزة األمنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية واصـلت اعتقـال صـالح شـوقي                  
رادي منذ ما يزيد عن الشهر ونصف، كما تواصل منع عائلته مـن             القواسمي من المدينة في العزل االنف     

  . الزيارة منذ اعتقاله
، عـن  ٢٠١٠-١٠-٢٣نـسخة عنـه الـسبت    " فلسطين أون الين"ونقلت الحركة في بيان صحفي تلقى      

مصادر مقربة من عائلة المعتقل عالء عاصم الجعبري نقله إلى المستشفى في حالة حرجة بعـد تـردي                  
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يذكر أن الجعبري هو نجـل قاضـي        . راء التعذيب والظروف السيئة التي يحتجز فيها      وضعه الصحي ج  
 يومـاً، كمـا أن      ٥٠محكمة العدل الشرعية السابق الشيخ عاصم الجعبري وهو معتقل منذ ما يزيد عن              

  . األجهزة الزالت تمنع عائلته من الزيارة منذ بداية اعتقاله
رج عنهم من سجون األجهزة في المدينة كشفوا عـن تعرضـهم            وأشارت إلى أن عدداً من المعتقلين المف      

أكّدوا أن عمليات الشبح في السقف من خالل البكرة أو الشبح على الكرسي             : "لتعذيب وحشي جداً، وقالت   
". الصغير تستمر لساعات طويلة يمنع خاللها المختطف من النوم، ويتعرض للضرب على الوجه والرقبة             

عن إصابة عدد من المعتقلين بانهيارات عصبية متتالية من شـدة الـضرب             وكشف بعض المفرج عنهم     
والتعذيب، مؤكدين أن أحد المعتقلين ومن شدة ما يتعرض له من تعذيب يقوم برطم رأسه في الجدار عدة                  

  . مرات مما سبب له نزيفاً في الرأس
  ٢٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  ر المقبل ألسباب تنظيميةإلى الشه" ثوري فتح"تأجيل اجتماع  .٢١

 تقرر تأجيل عقد اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح إلى الـشهر المقبـل فـي    : نادية سعد الدين -عمان
  .األراضي الفلسطينية المحتلة بعدما كان مقرراً اليوم األحد
لـى  سبب تأجيل عقد اجتماع المجلس الثوري إ      "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن          

الشهر المقبل يعود ألسباب تنظيمية بحتة لها عالقة بضرورة حضور رئيس السلطة الفلـسطينية رئـيس                
الـرئيس  "من األراضي المحتلـة إن      " الغد"وأضاف إلى    ".الحركة محمود عباس ووجود األعضاء أيضاً     

 المباشرة،  عباس خارج األراضي المحتلة حالياً في جولة ضمن حراكه المستمر لبحث مأزق المفاوضات            
نتيجة الرفض اإلسرائيلي لوقف االستيطان، فضالً عن أن بعض األعضاء غير موجـودين أيـضاً فـي                 

  ".األراضي المحتلة، ولذلك تقرر التأجيل
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  إن لجأت إلى مجلس األمنالفلسطينية بإحياء خطة اإلنطواء تل أبيب تجدد تهديداتها للسلطة  .٢٢

ردت سلطات االحتالل اإلسرائيلية على الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية بعـد             :  عبد القادر فارس   - غزة
. تلويحها باللجوء إلى مجلس األمن الدولي لالعتراف بدولة فلسطينية باتخاذ إجراءات أحاديـة الجانـب              

 أحادية عبر   وجاء في تحذير تل أبيب من أن لجوء السلطة إلى هذا الخيار قد يدفع الحكومة إلى خيارات                
يـديعوت  "ونقلـت   .  التي طرحها رئيس الوزراء السابق إيهـود أولمـرت         "االنطواء"إعادة إحياء خطة    

 عن مصادر حكومية قولها إن حديثا إسرائيليا بدأ يدور في دوائر رسمية مصغرة، عن الحاجة                "أحرونوت
 االحتالل اإلسرائيلي في الضفة     اإلسرائيلية إلى بلورة خطة أحادية الجانب، تهدف إلى إعادة انتشار قوات          

وأوضحت المصادر أنه يحتمل أن يظهر بصورة نهائية أن رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود               . الغربية
عباس غير معني بالمفاوضات، مشيرة إلى أنه رفض عروضا جدية من جانب أولمرت، وبالتالي ما من                

لى الطاولة حاليا، ألنها أقل بكثيـر مـن         سبب يدعو إلى االعتقاد بأنه سوف يقبل العروض المطروحة ع         
  .عروض رئيس الوزراء السابق، األمر الذي يدفع إسرائيل إلى االستعداد لنوع آخر من العمل

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة
  

  مناطق في الضفة الى السلطة الفلسطينيةال يضع خطة لنقل مسؤولية بعض االسرائيليالجيش  .٢٣
تشرين األول أن الجيش االسرائيلي     / أكتوبر ٢٤رائيلية يوم األحد    االس" جيروساليم بوست "ذكرت صحيفة   

بدأ بوضع خطة لنقل مسؤولية أمن بعض المناطق في الضفة الغربية بما فيها رام اهللا الى قوات األمـن                   
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وأوضحت الصحيفة أن إعداد هذه الخطة يأتي بأوامر من وزارة الدفاع االسـرائيلية، لكـن                .الفلسطينية
  .ب موافقة الحكومة والقيادة المركزية للجيشإقرارها سيتطل

أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب اسرائيل بنقل مسؤولية أمـن            " جيروساليم بوست "وأضافت  
المدن الفلسطينية الكبرى الى القوات الفلسطينية، ووقف نشاط الجيش االسرائيلي فيها، وهذا ما يطالب به               

  .باماأيضا الرئيس األمريكي باراك أو
وأحدى المناطق التي يدرس الجيش نقل مسؤوليتها الى القوات الفلسطينية هي منطقة رام اهللا التـي مـن                  
المقرر ان تضم أيضا بيتونيا والبيرة وبير زيت، على الرغم من أن أجزاء من هذا األراضـي تـدرجها                   

االسرائيلية حتى عقد االتفاق    ، التي من المقرر أن تبقى تحت السيطرة         )ب(اتفاقية أوسلو في قائمة مناطق      
ونقلت الصحيفة عن ضباط رفيعي المستوى أن الجيش االسرائيلي قلص من عـدد              .النهائي بن الطرفين  

عملياته العسكرية في منطقة رام اهللا في هذه االيام، ألن القوات الفلسطينية حققت نجاحات ملموسة فـي                 
 فيخشي بعض المـسؤولين االسـرائيليين مـن أن نقـل            أما بير زيت،   ".لالرهابيين"إزالة البنية التحتية    

مسؤوليتها الى السلطة الفلسطينية، قد يؤدي الى تعزيزالبنية التحتية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فـي               
وأضاف الضباط أن مواقف حركة حماس في منطقة رام اهللا تراجعت بشكل ملحـوظ فـي                 .هذه المدينة 

ناصر حماس تنشط اليوم في أغلبية األحيان في المناطق القروية وليس           االونة األخيرة، مشيرين الى أن ع     
  . في المدن الكبرى

 ٢٤/١٠/٢٠١٠، روسيا اليوم
  
   جديدة للمفاعل النووي في الجليلالثانية تكشف صوراًاإلسرائيلية القناة  .٢٤

ـ             ي اسـرائيل، وهـو     نشرت القناة اإلسرائيلية الثانية تصويراً نادراً ألحد أكثر المواقع األمنية حساسية ف
 شوريك في الجليل، الذي تجري فيه، وفق اإلدعـاء اإلسـرائيلي،            -المفاعل النووي في وادي الصرار      

  .أبحاث نووية ألهداف مدنية فقط
وأكـد مراسـل    . وهذه هي المرة األولى التي يسمح لوسائل اإلعالم تصوير المكان ومقابلة العاملين فيه            

نيئيل، أن على الرغم من السماح للقناة بإعداد تقرير عن المفاعل لكـن             القناة للشؤون العسكرية، روني دا    
وأكد أن األبحاث العلمية النووية التي تتم في المفاعـل           .المخفي يبقى أكثر من المكشوف، حسب تعبيره      
  .ليست لألهداف المدنية فقط بل ألهداف عسكرية

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  بتهمة سرقة أسلحةعتقل جنودا الشرطة اإلسرائيلية ت .٢٥

كشفت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية عن اعتقال خمسة أشخاص بـشبهة سـرقة             : ردينة فارس  - غزة
وقد ضبطت أسـلحة مثـل بندقيـة        . أسلحة من قواعد عسكرية للجيش اإلسرائيلي وبيعها لجهات جانحة        

، بمئـات اآلالف مـن      ، قنابل، وذخيرة بكميات كبيرة تقدر قيمتها، حسب تقدير الشرطة         )١٦أم  (ساعر،  
وجاء في بيان الشرطة أن بعض المشتبهين اعترفوا بما نسب لهم من شبهات، وسيمثلون أمـام                .الشواقل

ومن المتوقع أن تنفذ الشرطة اعتقاالت إضافية في نفـس          .  لتمديد اعتقالهم  "كفار سابا "محكمة الصلح في    
  .القضية

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة
  
   زيتون بقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس يقطعون أشجار المستوطنون .٢٦

أحرقت مجموعة من المستوطنين في شمال الضفة الغربيـة          :وكاالت - محمد جمال  - فلسطين المحتلة 
 شجرة زيتون في قرية اللبن الشرقي جنـوب         ٤٠المحتلة عشرات من أشجار الزيتون وأقدمت على قطع         
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غلس إن المستوطنين قطعوا أشجار الزيتون مـن        وقال مسؤول ملف االستيطان غسان د      . محافظة نابلس 
وأفاد المواطن أكرم عويس أنه وعائلتـه توجهـوا          . نهايات سيقانها بواسطة مناشير وقبل قطف ثمارها      

 شـجرة تحمـل     ٤٠صباح أمس إلى حقلهم لقطف ثمار الزيتون، لكنهم فوجئوا بأن مستوطنين قطعـوا              
هالي وحقول الزيتون في قرى نابلس شـهدت تـصاعدا          يذكر أن اعتداءات المستوطنين ضد األ      . الثمار

  . الفتا منذ بداية موسم الزيتون لهذا العام
جنوب بيت لحم في الضفة الغربيـة       ” بيت عين “بناء بؤرة استيطانية في     “ مغتصبون صهاينة   “وقد أعاد   
  . المحتلة

بناء البؤرة التي قامت    مجموعة من المغتصبين الصهاينة يقومون ب     “وقالت مصادر محلية أمس السبت إن       
بهدمها قوات االحتالل قبل عدة أيام بعد صدور قرار من المحكمة اإلسرائيلية بهـدم المنـازل لـصالح                  

  . ”المزارعين الفلسطينيين
يذكر أن عدداً من المزارعين الفلسطينيين أصحاب األراضي تمكنوا من أخذ قرار الهدم بعد رفع دعوى                

  .يلولة دون إقامة البؤرة االستيطانية الجديدةعلى المغتصبين في المحكمة للح
وكشف مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أمس في تقريره الشهري االنتهاكـات اإلسـرائيلية              

مؤكـداً أن   .٢٠١٠للحقوق االجتماعية واالقتصادية في القدس الشرقية المحتلة خـالل شـهر سـبتمبر              
  .ن اكتراث لالحتجاجات واالنتقادات الدولية إلسرائيلاالنتهاكات متواصلة وفي تصاعد واضح دو

  ٢٤/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
   يرفع وتيرة االستيطان واالعتداء على المقدسييناالحتالل .٢٧

قال تقرير لمركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، أمس، إن سـلطات االحـتالل             : القدس المحتلة 
المقدسيين السياسية واالجتماعية والدينية، بما في ذلك االعتداء على         اإلسرائيلية صعدت انتهاكاتها لحقوق     

الحياة خالل الشهر الماضي، ولفت إلى سقوط ثالثة شهداء بينهم طفل قضوا برصاص شرطة االحـتالل                
  .وحراس المستوطنين

وأشار التقرير إلى قيام السلطات اإلسرائيلية بتوسيع نطاق حمالت االعتقال، خـصوصا فـي صـفوف                
وارتفـاع وتيـرة النـشاط      . ألطفال المقدسيين وفرض اإلقامات المنزلية الجبرية على المفـرج عـنهم          ا

االستيطاني في المستوطنات القائمة واإلعالن عن مخططات لبناء آالف الوحـدات االسـتيطانية فـوق               
بما في ذلك   في مقابل استئناف عمليات الهدم لمنازل ومنشآت المقدسيين         . األراضي الفلسطينية المصادرة  

 ثالث عمليات هدم، وفرضت غرامات مالية جديدة        ٢٠١٠حظائر األغنام، حيث سجلت خالل شهر أيلول        
  .على مواطنين اتهموا بالبناء غير المرخص

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان
  
   يسرقون حجارة مسجد قرية معلول المهجرةالمستوطنون .٢٨

الفلسطينية المهجرة، الذين تقيم غالبيتهم في قريـة       أهالي قرية معلول    إكتشف  :  برهوم جرايسي  -الناصرة
لـذي بقـي     ا يافة الناصرة المجاورة، أن عصابات استيطانية سرقت كميات من حجارة مسجد قـريتهم،            

  .وكنيسة ومقبرتين، شواهد على نكبتهم
ـ         :وقال رئيس جمعية قرية معلول، علي علي الصالح        ا  خالل زيارة وفد من األكاديميين للقريـة، فوجئن

بتدمير جزء من الجدران الحجرية للمسجد بهدف سرقته، فالكنيسة والجامع وحدهما يدالن علـى معـالم                
  .قرية معلول المهجرة، وهذه العملية البشعة اليوم انما تدل على أن العملية مقصودة لمحو معالمها

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان
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  سيرة بيت أمر األسبوعيةيقمع م االحتالل .٢٩
، ) عامـا  ١٨(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس بالل عيسى حسين أبو هاشـم            : االت وك - الخليل

خالل قمعها بالقوة لمسيرة بيت أمر األسبوعية التي نظمتها اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالسـتيطان               
الح ومشروع التضامن الفلسطيني، احتجاجاً على استمرار قوات االحتالل مصادرة أراضي البلـدة لـص             

  .المستوطنات وجدار الفصل
وأوضح الناطق اإلعالمي باسم مشروع التضامن الفلسطيني، محمد عياد عوض، بأن قـوات االحـتالل               
قامت ومنذ ساعات الصباح بإغالق كافة مداخل البلدة ومنعت المتضامنين والصحافيين مـن الوصـول               

كرمي "ل البلدة ولدى وصولهم لمستوطنة للبلدة، وقامت بمطاردة المتضامنين والذين وصل عدد منهم لداخ       
المقامة فوق أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول، قام جنود االحتالل بإلقاء القنابل الصوتية وقنابـل               " تسور

الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين، وأعلنت المنطقة منطقة عسكرية مغلقة يحظـر علـى المـدنيين                
  .التواجد فيها

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان
  
  "المئة متر" مجدداً عبر سباق "غينس" نحو دخول غزة .٣٠

 لألرقـام   "غيـنس "بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة مساعيهم لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة             : غزه
 الرياضي في مدينـة غـزة       "الجزيرة" ونادي   "إيف تشاريتي "القياسية بالمشاركة بين المؤسسة البريطانية      

 مساء على أرض ملعـب      ٨ صباحاً وحتى    ٨ ساعة متواصلة من     ١٢مدة   متر سيستمر ل   ١٠٠عبر سباق   
ويهدف هذا النشاط الرياضي الى تسليط الضوء على معاناة مليون ونصف مليون فلسطيني في              . اليرموك
  . القطاع

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  

  نسب وأرقام:  في الداخلالفلسطينيون .٣١
لعامة لألمم المتحدة للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة، تـم          بناء على تقرير الجمعية ا    : أحمد الشيخ أحمد  

 اليوم العالمي لإلحصاء، وبهذا فقد تم دعوة جميع أعضاء          ٢٠١٠ -أكتوبر/ تشرين أول  -٢٠اعتبار يوم   
اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة و كافة أعضاء منظومة الدول في األمم المتحدة والمؤسسات التابعـة                

مجتمع المدني وجميع منتجي ومستخدمي اإلحصاءات الرسمية و مؤسسات البحـوث و            لها ومؤسسات ال  
المؤسسات اإلعالمية لالحتفال بهذا اليوم كمناسبة عالمية لالعتراف باإلنجازات الكثيـرة لإلحـصاءات             

  . الرسمية
  الربط بين اإلحصاء واألقلية الفلسطينية 

 نسمة باستثناء سـكان     ١،٢١٥،٠٠٠ - ال ٢٠٠٩واسط  بلغ تعداد السكان العرب الفلسطينين في الداخل أ       
من مجمل السكان في إسرائيل، أي ان عددهم تضاعف         % ١٧القدس والجوالن المحتلين، ويشكلون حوال      

، ويعيش الغالبية العظمى منهم فـي منطقـة         ) ألف ١٥٦ (١٩٤٩ مرات منذ اعالن الهدنة سنة       ٧,٨بنحو  
 الف نسمة، اكثر    ١٩٠السكان العرب في النقب الى حوالي       ، ويصل عدد    %)٥٢,٨) (لواء الشمال (الجليل  

  . من نصفهم بقليل في قرى غير معترف بها
  : تبين البيانات االحصائية المنشورة مؤخرا فجوات كبيرة في العديد من المجاالت، نذكر منها

دخـل دون   من االفراد في العائالت العربية يحصلون علـى         % ٨٠: مستويات الدخل للفرد في العائلة    * 
من االفراد اليهود وتـصل نـسبة اصـحاب دخـل           % ٣٠ شاقل شهريا للفرد مقارنة بحوالي       ٢،٠٠٠ال

  . من االفراد في العئالت اليهودية% ٣٦،٤مقارنة ب % ٤,٦ شاقل فما فوق الى ٤،٠٠٠
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% ٤١,٢مقارنة ب   % ٦٣,٣تصل نسبة األسر العربية التي ال تستطيع تغطية مصروفتها الشهرية الى            * 
  . األسر اليهوديةمن 
فقـط مـن    % ١,٦من االفراد العرب بواجب تنفيذ تفضيل مصحح بحق العرب مقابل           % ٤٥,٨يرى  * 

  . االفراد اليهود
ويـشكل  ) ٦٤-١٥( في جيل العمـل  ٧٠٩,١ من اصل ٢٨٨,٣يصل مجمل عدد العاملين العرب الى   * 

 ٣٤٧,٠اء فقط من اصـل       من النس  ٧٦,٦، ويعمل   ٣٦٢,١ الف من أصل     ٢١١,٨الرجال الجزء االكبر    
  . امرأه في جيل العمل

  .  اضعاف الدخل للخمس االدنى٧,٥معدل الدخل لالفراد في الخمس االعلى هو * 
  .  درجات في العشرين سنة االخيرة٩,٥ارتفعت نسبة الفقر في إسرائيل ب * 
واشـر الـى    نسبة التسرب بين الطالب العرب اعلى منها لدى الطالب اليهود، وتصل في صفوف الع             * 

بين االناث، أما الطالب اليهود فتصل الى اعلى معدالتها فـي صـفوف             % ٥,٣بين الذكور و     % ١٥,٤
  . من االناث% ٢,٦للذكور و % ٩,٨الحادي عشر 

بين الطالب العرب واليهود، فقـد      ) مؤشرات النجاعة والنمو المدرسي   (فوارق في عالمات الميتساف     * 
 لـدى الطـالب اليهـود، وفـي         ٧٢,٣ مقارنة ب    ٥١,٧جليزية الى   وصل معدل التحصيل في اللغة االن     

  .  لدى الطالب اليهود٦٤,٢ مقارنة ب ٦٤,٢، والعلوم والتكنولوجيا ٦٥,٥ مقابل ٤٧,٨الرياضيات 
 ٥,٨مـن   (في نسبة وفيات االطفال في إسرائيل       % ٣٥في السنوات العشر األخيرة هناك انخفاض ب        * 

 ٢,٩ الـى    ٤,٧% (٣٨ االنخفاض االكبر بين االطفال اليهود بنسبة        ،) لكل الف طفل حي مولود     ٣,٨الى  
 ٦,٦ الى   ٨,٨من% ( ٢٥ووصلت نسبة االنخفاض بين االطفال العرب الى        ) لكل الف طفل حي مولود      
  ). لكل الف طفل حي مولود

 والدة لكل   ١١٢,٧ والدة حية لنساء عربيات لتصل نسبة الخصوبة الى          ٣٩،١٣٦ ولد   ٢٠٠٧في سنة   * 
  .  والدة لكل الف امرأة يهودية٨٤,٢ مقارنة ب ٤٩-١٥ف امرأة في جيل ال

 اضعاف مما عليـه     ٦هو  )  لكل الف امرأة   ٣٧,٤(  سنة   ٢٠نسبة الخصوبة للنساء العربيات دون سن       * 
  ).  لكل الف امرأة٥,٩(لدى النساء اليهوديات في هذه الفئة العمرية 

 بـين المـواطنين العـرب       ٦,٨ لكل الف مواطن بواقع      ٥,٤تصل نسبة الوفيات في المعدل العام الى        * 
  .  لكل الف مواطن١٠,٦ بين المواطنين اليهود وتصل النسب لدى العرب في النقب الى ٥,٢مقارنة الى 

 حالة لكل مئة الف مقارنـة       ١٢٧,٢تصل نسبة الوفيات نتيجة امراض القلب لدى المجتمع العربي الى           * 
 لكـل مئـة     ١٠٦,٣د وتصل نسبة الوفيات من امراض السرطان الى          لكل مئة الف بين اليهو     ١٠٥,٢ب  

  .  لكل مئة الف بين اليهود١٢١,٢الف بين العرب مقارنة ب 
  . بين اليهود١٩,٥من المواطنين العرب يقيمون وضعهم الصحي بالسيئ مقارنة ب % ٢٣* 

  ٢٣/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  

   االف وظيفة٣آالف فرصة عمل و  ١٠مدينة روابي توفر : وزير االقتصاد الفلسطيني .٣٢
حسن ابو لبده وزير االقتصاد الفلسطيني بأن مشروع بناء مدينة روابي           .  أكد د  : كامل ابراهيم  -رام اهللا   

هو فرصة حقيقية الستيعاب العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات وانه من الممكن ان يوفر االف               
ناء مما من شأنه ان يقلل من االعتماد الفلسطيني على عمالة و            فرص العمل للعمال العاملين في قطاع الب      

  . اقتصاد المستوطنات
 االف فرصة عمل خالل مراحـل بنـاء   ١٠ االف و٨وأضاف ان مشروع من هذا الحجم سيوفر ما بين      

 االف وظيفة في المدينة نفسها بعد انتهاء البناء مما سيساهم فـي انعـاش االقتـصاد                 ٣المدينة وحوالي   
سطيني وأن خلق بدائل للعمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات االسرائيلية سيكون ممكنـا مـن               الفل
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خالل مشاريع من هذا الحجم وخاصة ان المدينة تقوم على مبدأ دعـم الـصناعات الوطنيـة وبالـذات                   
  .االنشائية وااللتزام باعطاء االولوية للشركات الوطنية في عمليات التوريد

 لبده تصريحات وزير البيئة االسرائيلي جلعاد اردان االخيرة حول مدينة روابي ، ووصفها              واستهجن ابو 
حجج واهية لوقف التوسع العمراني الفلسطيني والفشال مشروع وطني ذي أهمية اقتصادية كبيرة             «بأنها  

  .»ولضرب االقتصاد الوطني
ادنا الـوطني وان اي عرقلـة       وقال بأن اسرائيل تسعى من خالل حجج واهية كهذه الى اضعاف اقتـص            

  . لمشروع كهذا هو عرقلة لمشروع اقامة دولة فلسطينية مستقلة
واشار ابو لبده بان مشروع روابي غاية في االهمية وخاصة انه سـيوفر فـرص الـسكن الالف مـن                    
الفلسطينيين وانه مشروع مدروس ومخطط له بعناية من خالل شركاء دوليين بعكس المستوطنات غيـر               

ة العشوائية في طبيعتها والتي ال تراعي ابسط القواعد البيئية عندما يكـون المتـضرر القـرى                 الشرعي
  » .الفلسطينية المحيطة بها

  ٢٤/١٠/٢٠١٠الرأي، عمان، 
  
  مصر تترقب نتائج الحوار الفلسطيني بين فتح وحماس .٣٣

مطلعة نتائج الحوار   تترقب القاهرة بحسب مصادر     : أحمد ربيع -القاهرة-وكاالت األنباء -فلسطين المحتلة 
نافية . بين حركتي فتح وحماس بعد التعثر عن مواصلة الجولة الثانية التي كانت مقررة األربعاء الماضي              

على الطرفين تسوية كافة القضايا المعلقة بينهما والتوصل إلى اتفـاق           “أي تدخل مصري به، وتابعت أن       
 تتحاور عليها الحركتان هي شأن فلـسطيني        وأكدت المصادر أن كافة الموضوعات التي      .”شامل بشأنها 

بحت، معربة عن أملها في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق عاجل للتفرغ لما هو أهم حول ما تتعرض لـه                    
  . قضيتهم من تحديات ضخمة بسبب السياسات والممارسات اإلسرائيلية

ا قبل نحو عامين، وأشارت     ونفت مجددا وجود أي اتجاه مصري إلعادة فتح الورقة التي تم التوصل إليه            
بهذا الصدد إلى أن القاهرة ستدعو جميع الحركات للتوقيع عليها، حال انتهاء الحوار بين فـتح وحمـاس                  

  . إلى حسم لكل الموضوعات، ومن ثم موافقة الثانية على التوقيع على الورقة
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

  
  بوعود مقدسةاإلسرائيلي برير االحتالل ال يمكن ت: سينودس الشرق االوسط في الفاتيكان .٣٤

سـرائيل ان تـستغل     قال سينودس الشرق االوسط لالساقفة الكاثوليك المنعقد في الفاتيكان انه ال يمكن إل            
فكرة االرض الموعودة في الكتاب المقدس وال فكرة الشعب المختار لتبرر االسـتيطان فـي القـدس او                  

  . راضياحتالل األ
ان اللجوء الى المواقف الالهوتية والمقدسة التي تستخدم كلمة الرب لتبريـر            : "سوقال بيان عن السينود   
  ".الظلم امر غير مقبول

نحـن المـسيحيون ال   : "وحين سئل مطران الروم الملكيين الكاثوليك سيريل سليم بسترس عن ذلك قـال         
ل البالد اصـبحوا    فكل الناس من ك   . يمكننا الحديث عن ارض موعودة لليهود، لم يعد هناك شعب مختار          

  ".راضي الفلسطينيين بالنصوص المقدسةسرائيل ألإال يمكن تبرير احتالل : "واضاف ".مختارين
نداء "تشرين االول،   / اكتوبر ١٠وفي رسالته الختامية التي نشرت السبت اطلق السينودس، الذي افتتح في            

  .ين والفلسطينيينسرائيلييأمل فيه بتحقيق حل الدولتين بين اإل" لى االسرة الدوليةإ
  .وطالب السنودس باحالل السالم في المنطقة بما يحول دون هجرة المسيحيين منها
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تـشرين  / بدون ان يسميه، والذي ادان في نـوفمبر ٢٤٢واشار السينودس الى قرار مجلس االمن الدولي  
ـ " االستحواذ على االراضي بالحرب    "١٩٦٧الثاني   من االراضـي   سرائيلية  انسحاب القوات اإل  "وطالب ب

  .حزيران في تلك السنة/عقب حرب يونيو" التي احتلتها
٢٤/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية   

 
  دخال مواد بناء الربع مدارس بغزة بحجج واهية وغير مقبولة إ ترفض "سرائيلإ": األونروا .٣٥

عدنان أبو حـسنة    ) األونروا (علن المستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       أ :غزة
سرائيلي السماح بادخال مواد    ن قضية إنشاء بعض مدارس لألونروا بغزة تتعثر بسبب رفض الجانب اإل           أ

  .متذرعة بحجج غير مقبولةالبناء 
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أمس الجمعة أن وزارة الحرب اإلسرائيلية رفضت طلبـا              

ن المدارس بغزة بحجة قربها من قواعد عسكرية تابعة لحركة حماس وألن حكومة             لألونروا لبناء عدد م   
  .غزة زودت المنظمة الدولية باألراضي الالزمة لبناء تلك المدارس

٢٣/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية  
  
  !وقفـة حساب.. فكر التسويـة .٣٦

  دجواد الحم
  :سس استراتيجية مفترضةاستند فكر تسوية الصراع مع المشروع الصهيوني عربيا على أ

أولها، ان هزيمة اسرائيل غير ممكنة من الناحيتين السياسية بـسبب وقـوف النظـام الـدولي معهـا،                   
 ١٩٦٧وازداد تأصيل هذه النظرية بعد هزيمة حرب عام         (والعسكرية بسبب القدرات الهائلة التي تملكها       

.(  
ة، حتى لو قـدم لـه العـرب الـدعم الـسياسي             ثانيها، ان الشعب الفلسطيني ال يستطيع بإمكاناته الذاتي       

والعسكري الالزم، ان يهزم اسرائيل ويحرر فلسطين، وازداد نشر هذه الرؤية بعد االحتالل االسـرائيلي               
  .١٩٦٧عام 

ثالثها، أن التسوية السياسية مع اسرائيل قد تحقق للعرب والفلسطينيين حفظ جـزء مـن حقـوقهم فـي                   
وقـد  . ضمها واالستيالء عليها ويعمل لصالح المشروع الـصهيوني       االرض، الن الزمن يعمل لصالح ق     

تزايدت هذه الرؤية اتساعا لدى حملة فكر التسوية، بعد الحرب االميركية على العـراق بعـد احتاللـه                  
، بدعوى أن االستيطان ربما قضى على نصف أراضي الضفة الغربيـة وأن تأجيـل     ١٩٩٠للكويت عام   

  .وض عليه مستقبالالتسوية يعني أال نجد ما نفا
ليس خيارا اسرائيليا، وبالتالي بتبني العرب لهذا الخيار فـإنهم يحرجـون            ) السالم(ورابعها، أن التسوية    

الدولة الصهيونية أمام العالم، ويفقدونها ورقة الوحدة الداخلية ضد العرب عندما ينقسمون على موضـوع     
  .التسوية، وان اسرائيل تعيش بالحرب وتموت بالسالم

يستبطن هذا الفكر عن قصد او غيره فلسفة مهمة وخطرة تعتبر اسـتراتيجية دائمـة لـبعض النخـب                   و
السياسية العربية الحاكمة من جهة، وللذين يرتبطون بها وبفكرها من جهة اخرى، وتقوم هذه الفلسفة على             

يـات المتحـدة    ان مصالح الحكومات والنخب ترتبط بالمصالح االميركية، وبالتالي فإن الصدام مع الوال           
ومصالحها أمر محظور، وإن بقاء اسرائيل وحماية امنها هو مصلحة اميركية دولية للنظام الدولي القـائم       

  .منذ الحرب العالمية الثانية
لذلك؛ فإن التسوية هي التي تضمن امن وبقاء اسرائيل، ويتحفّظ بعض هـؤالء علـى الفكـر التوسـعي       

إزالة اثار العدوان بعـد     : حدة للجمه، وبمسميات مختلفة، مثل    الصهيوني، ويضغطون على الواليات المت    
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 ، ١٩٦٧، واالقتصار على المطالبة باالنسحاب االسرائيلي من االراضي المحتلة عـام  ١٩٦٧حرب عام  
  .وتقزيم المطالب إلى وقف االستيطان او تجميده او ما شابه

والمقاومة كمـسار اسـتراتيجي لنيـل        عاما على سيادة فكر التسوية بديال من الحرب          ٤٠بعد أكثر من    
الحقوق وانهاء االحتالل وتحرير فلسطين وإعادة أهلها اليها، وجبت االشارة الى بعض العبـر والنتـائج                
الوخيمة التي ساقها هذا الفكر، واإلشكاالت االستراتيجية التي وضع األمة والـشعب الفلـسطيني فيهـا،                

ن واقع التجربة العملية على المسارات العربيـة والفلـسطينية          انطالقا من واقع المناقشة االستراتيجية وم     
، وتجربة مشاريع ١٩٧٨على حد سواء، ويشمل ذلك تجربة معاهدة كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام       

، كما  ٢٠٠٢ والمبادرة العربية للسالم عام      ١٩٨٢العرب للسالم وخاصة مشروع قمة فاس بالمغرب عام         
 على المسار الفلسطيني،    ١٩٩٣اعالن مبادئ اوسلو عام     : بثق عنه من اتفاقات   يشمل مؤتمر مدريد وما ان    
 - االسرائيلية واللبنانيـة   - على المسار االردني، والمفاوضات السورية     ١٩٩٤ومعاهدة وادي عربة عام     

  .١٩٩٢االسرائيلية والمفاوضات متعددة األطراف منذ عام 
رة والخفية يتبين أن أساس فكر التـسوية يقـوم علـى            وفق التحليل لدوافع ومبررات فكر التسوية الظاه      

تحقيق امن اسرائيل واطالة عمرها، وبالتالي دعم نجاح المشروع الصهيوني بإقامة دولة صهيونية علـى               
جزء من ارض فلسطين او كلها، كما أن خيار التسوية يعيق اإلعداد للحرب والمواجهة سواء لالعتـداء                 

توقف حتى بعد توقيع اتفاقات التسوية، او للتعامل معه خيارا بديال في حال             والعدوان االسرائيلي الذي لم ي    
فشل التسوية بتحقيق االنسحاب االسرائيلي، وقد اضطر العرب إلعالن التسوية خيارا استراتيجيا وحيدا،             

ـ               ة وامتنعوا عن تبني ودعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد االحتالل االسرائيلي بحجة اعطـاء الفرص
  .لمسار التسوية

ورغم عدم التجاوب االسرائيلي مع كل هذه التوجهات والجهود والتنازالت وحسن النوايا العربية، غيـر               
ان حملة فكر التسوية قد استمرأوه، واصبحوا ال يرون خيرا آخر في التعامل مع االحـتالل والعـدوان،                  

، كما شغلوا االعالم بالدفاع عـن فكـرهم         ليقول قائلهم أن التفاوض هدفه التفاوض، فالحياة كلها تفاوض        
ومواقفهم هذه على حساب حشد الطاقات وتعبئتها ضد المشروع الصهيوني، حتى تجـرأت اسـرائيل ان                

  .على حد تعبيرهم" األصولي واإلرهابي"تقول إنها والدول العربية تواجه ذات الخطر 
لطرف اآلخر وإن اختلف معه في      وبذلك زحف فكر التسوية وتطور لدرجة أن يصبح جزءا من مشروع ا           

التفاصيل، ما ساعد على تحجيم تيار وفكر المقاومة والقتال لصد العدوان، وأضعف الحلقة االسـتراتيجية               
األهم في المنطقة العربية لمواجهة الخطر الصهيوني بوصفه تهديدا استراتيجيا خطرا للمـصالح العليـا               

  .لألمة ولألمن القومي العربي
اقعي، يالحظ ان معاهدة كامب ديفيد بغض النظر عن تقييمها السلبي حتى علـى االمـن       على الصعيد الو  

القومي المصري والعربي، غير أنها اخرجت مصر من معادلة الصراع كليا، ولـم تقـدم المعاهـدة اي                  
 ١٩٧٤مكسب للقضية الفلسطينية، وما محاولة اقناع منظمة التحرير بالمشاركة بمفاوضات جنيف عـام              

  . قاعدة تطبيق حكم ذاتي للسكان من دون االرض وتحت السيادة االسرائيليةإال على
واما اتفاقات اوسلو فقد كانت صناعة اسرائيلية فلسطينية من قبل حملة فكر التسوية الفلسطينيين والـذين                
يتماهون في االستراتيجية مع أقرانهم العرب، ويسلمون بذات الفرضيات العربية بعد محاوالت الـسحق              

لتطويع العربية والدولية المتواصلة بكل السبل، ناهيك عن االختراقات الفكرية واسعة النطاق للنخـب              وا
التي تحمل هذه االفكار في قيادة منظمة التحرير وحركة فتح ومحيطها، حيث كانت نتائج اتفـاق اوسـلو       

 عامـا علـى     ١٧وخيمة على الشعب الفلسطيني، ولم تتمكن من تحقيق مكاسب استراتيجية برغم مرور             
  .منها اسرائيليا % ١٥توقيعها، كما لم يتم تطبيق اكثر من 

، والجوالن الـسوري    ١٩٦٧لذلك؛ ما نزال نعيش االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية المحتلة عام           
وجزء من االرض اللبنانية، وما يزال االستيطان يأكل االرض الفلسطينية ويهود القدس، وبذلك لم تتمكن               



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٩٤٧:         العدد       ٢٤/١٠/٢٠١٠االحد :التاريخ

سوية من إنقاذ االرض وال تحرير االنسان وال تطبيق حق تقرير المصير وال تطبيق الشرعية الدوليـة               الت
  .وال إحراج اسرائيل دوليا

ولم تتوقف االعتداءات االسرائيلية، بل والحروب على الشعب الفلسطيني واللبناني، والتي كـان آخرهـا               
التي ال تحتمل ان ينـشئ االردن مفـاعال         ، ولم تجعل من اسرائيل صديقا للعرب        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦حربي  

، وتعمل على تشويه العرب وتحجيم دورهم الدولي وتهـدد          ١٩٥٣نوويا سلميا وهي تمتلك ذلك منذ العام        
مصالحهم في كل مكان لها فيه نفوذ، وتدعم كل تمرد او حركات انفصالية في المنطقة كما الحـال فـي                    

يعادي هذه األمة ومصالحها كما الحال في اثيوبيا، وفـي          العراق وتركيا والسودان، وتتحالف مع كل من        
الوقت نفسه ما تزال تتمتع بحماية اميركية قانونية وسياسية، وتحظى بالرعاية االفضل واَألولى بالـدعم               
االقتصادي والعسكري بدرجة اكبر واخطر من ذي قبل، وتستمر في التسلح بكل االسلحة المحرمة وغير               

  . العرب، ولم تغير عقيدتها العسكرية العدوانية ضد االمةالمحرمة دوليا لمواجهة
وعلى صعيد التجربة العملية والواقعية، أيضا، تمكنت المقاومة من طرد اسرائيل من جنوب لبنـان مـن             

، كما تمكنت من دفع االحـتالل االسـرائيلي الـى تغييـر اسـتراتيجيته               ٢٠٠٠دون اتفاق سياسي عام     
، وتمكنت المقاومة اللبنانية من هزيمته عسكريا وأمنيا فـي          ٢٠٠٥ة عام   واالنسحاب احاديا من قطاع غز    

 على قطاع غزة، وذلك     ٢٠٠٩ كما تمكنت المقاومة الفلسطينية من هزيمته أيضا في حرب           ٢٠٠٦حرب  
  .رغم تواضع الدعم الذي تلقته المقاومة اللبنانية، وغيابه عن المقاومة الفلسطينية في غزة

االستيطان والتهويد لألرض المحتلة، وفي ظل استمرار اسرائيل بفلسفة العدوان          في ظل استمرار وتزايد     
والحروب وتزايد قوتها العسكرية رغما عن اتفاقات السالم، وفي ظل النجـاح الـذي حققتـه المقاومـة               
الفلسطينية واللبنانية في هزيمة اسرائيل؛ فإن فكر التسوية كان وما يزال يمثل هروبا من تحمل مسؤولية                
تحقيق الحقوق، وهو سعي لحماية الذات والدفاع عنها، وليس دفاعا عن مصالح االمة وال تحقيقا ألمنهـا                 
القومي وال خدمة للقضية الفلسطينية، ما يجعل الحساب مع فكر التسوية عسيرا جدا، إذ يمكـن وصـفه                  

  .ستراتيجيةبالفكر غير الواقعي والحالم بكل ثقة انطالقا من التجربة ومن خالل الدراسات اال
وتجربة التسوية قادتنا الى مربع محدد في فلسفة التفاوض يقوم على قدرتنا على اقناع الطرف الغربـي                 
واالسرائيلي بأن اعطاءنا بعض حقوقنا يحقق له االمن، حيث أصبحت معادلة االمن مقابـل الـسالم او                 

  .التسوية هي السائدة في الفكر السياسي الغربي المعاصر
تفرض على الفكر العربي المستنير باتجاهاته االسالمية والقومية العمل على سرعة           ) هذه (وقفة الحساب 

بلورة مشروعه الخاص الفكري والسياسي والكفاحي في دعم المقاومة الفلسطينية التي ثبت انهـا قـادرة                
ين بالدعم الشعبي وفي ظل الحصار والمالحقة الرسمية أن تهزم اسرائيل، كما حـصل فـي االنتفاضـت                

، ما يؤسس لمشروع فكري استراتيجي شامل لحـسم         ٢٠٠٩السابقتين وفي الحرب على قطاع غزة عام        
  .الصراع بعيدا عن أوهام التسوية

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان
  
  بدائل واهية لمفاوضات عقيمة : المأزق الفلسطيني .٣٧

  وحيد عبدالمجيد 
 المفاوضات المباشرة التـي علقـت قبـل أن    طريق مسدودة بلغتها القضية الفلسطينية في مجملها، وليس    

فلم يكن متوقعاً لهذه المفاوضات أن تستمر طويالً، ناهيك عن أن تحقق            . يمضي على إطالقها شهر واحد    
  . اختراقاً

ولذلك فما تعليق المفاوضات إال عرض من أعراض مأزق يزداد استحكاماً، وتظهر مالمحـه واضـحة                
الم التي ُأوكلت إليها مهمة تغطية مواقف السلطة الفلـسطينية تجـاه            على مسرح لجنة متابعة مبادرة الس     

ففي اجتماعها األخير، عشية قمة سرت االستثنائية، أمهلـت اللجنـة اإلدارة األميركيـة         . الجهود السلمية 
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شهراً إلقناع إسرائيل باستئناف تجميد االستيطان، في غياب أي تصور لما يمكن أن تقرره بعد أسبوعين                
  . الشهر المقبل٨ المهلة تنتهي في فقط ألن

فالمأزق هو أن هذه المفاوضات عقيمة يصعب توقع إحراز تقدم فيها بافتراض التوصـل إلـى صـيغة                  
الستئناف تجميد االستيطان، وأن بدائلها المتداولة فلسطينياً وعربياً واهية ألن معظمها مرهون بـالموقف              

كان إدارة الرئيس أوباما االعتراف بدولـة فلـسطينية، أو          فلو أن في إم   . األميركي العاجز إزاء إسرائيل   
تشجيع إعالنها عبر مجلس األمن، لكانت قد ألزمت حكومة نتانياهو بموقف أكثر مرونة يتيح اسـتمرار                

  . التفاوض إلقامة هذه الدولة عبر اتفاق تعاقدي
ولـذلك  . د اسـتبداله بـه    والمفترض في البديل أن يكون احتماله أقرب، وليس أبعد من الخيار الذي يرا            

) يونيو( حزيران   ٤يصعب اعتبار التوجه إلى واشنطن لدعوتها إلى االعتراف بدولة فلسطينية في حدود             
وقل مثل ذلك، ولكن ربما بدرجة أقـل، عـن البـديل            .  بديالً عن إقامة هذه الدولة عبر التفاوض       ١٩٦٧

برهان على إمكان   » البديل«ما يقترن هذا    ورب. الثاني وهو الذهاب إلى مجلس األمن لطلب إعالن الدولة        
ولكن هذا الرهان يفتـرض     . أن يفكر أوباما في معاقبة حكومة نتانياهو التي توصد كل باب يحاول فتحه            

أن الرئيس األميركي يمكن أن يكون في النصف الثاني من واليته الراهنة أكثر جرأة مقارنـة بالنـصف                  
ظر إلى صعوبة موقفه داخليـاً، وخـصوصاً إذا خـسر الحـزب     وهذا افتراض ما زال بعيداً بالن  . األول

  .الديموقراطي غالبيته في مجلسي الكونغرس أو إحداهما في انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل
واألرجح أن احتمال البديل الثالث، وهو طلب وضع الشعب الفلسطيني وأرضه تحت الوصاية الدولية، ال               

وربما ال تكون الواليات المتحدة الدولة الكبـرى الوحيـدة التـي قـد              . يلين السابقين يزيد كثيراً على البد   
فقد يكون هذا اتجاهاً عاماً بين الدول الدائمـة العـضوية           . تعارض هذا الطلب إذا قُدم إلى مجلس األمن       

  .بسبب التعقيدات التي تحيط بموضوع الوصاية، وليس نتيجة التعاطف مع إسرائيل فقط
وال يبقى،  . ذات الطابع الدولي كلها قد تبدو براقة نظرياً ولكنها غير ممكنة فعلياً           » البدائل«أن  ويعني ذلك   
الذي نُسب إلى الرئيس محمود عباس استعداده لإلقدام عليه فيما نفاه أكثر من قيادي              » البديل«بعدها، إال   

ى منه في حال فشل الجهود      في السلطة الفلسطينية، وهو حل هذه السلطة على أساس أن وجودها ال جدو            
  .السلمية
انتحاري ألن اللجوء إليه في ظل انقسام فلسطيني حاد قد يفتح باب جهنم إذا أدى إلى تصعيد                 » بديل«فهذا  

مع ذلك ربما يكون هـذا      . في بعض مناطق الضفة الغربية    » حماس«و  » فتح«الصراع على النفوذ بين     
وال يتطلب ذلك بالضرورة تحقيق المصالحة      . حركتين في شأنه  البديل أكثر عملية إذا اقترن بتفاهم بين ال       

المتعثرة بينهما، والتي ما زالت بعيدة على رغم تجدد الحوار بينهما على أساس الورقة المـصرية التـي        
. بتعديل بعض بنودها أو التفاهم على صيغة تضمن احترام تحفظاتها على هذه البنـود             » حماس«تطالب  

ولـذلك  .  إلى مصالحة، ألن االنقسام صار أكبر من أي جهود تُبذل لتجـسيره            غير أن الحوار لن يفضي    
يحسن التحلي بالواقعية وتركيز الجهود على تحقيق تفاهم بين الطرفين علـى كيفيـة إدارة الـصراع إذا         

  .استقال عباس وحل السلطة
الل الـذي سيـصبح    وقد يتوافر بديل جدي، هنا، إذا أمكن التوافق على إطالق مقاومة مدنية ضد االحـت              

ففي حـال   . سافراً مرة أخرى، مع االلتزام بعدم اللجوء إلى أي عمل مسلح سواء في الضفة أو من غزة                
نجاح القيادة الفلسطينية في إقناع المجتمع الدولي بأن حل السلطة ال يهدف إلـى تـصعيد التـوتر فـي                    

ما تفيد المقاومة المدنية في إعادة فتح       المنطقة، بل إلى وضع إسرائيل والقوى الكبرى أمام مسؤولياتها، رب         
وقد تساعد مقاومة تعزف عن استخدام أي سـالح إال          . طريق الحل السلمي الذي أغلقته حكومة نتانياهو      

صمود اإلنسان الفلسطيني وإرادته في تغيير توجهات قطاع من المجتمع اإلسرائيلي دفعتـه االنتفاضـة               
 ربما يتوافر الشرط الذي ال غنى له للتقدم نحو حل سلمي، وهـو              وفي هذه الحال،  . المسلحة السابقة يميناً  

  .الدعم الشعبي لحكومة إسرائيلية تمضي في هذا االتجاه
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لكن ليس هناك ما يدل على أن لهذا النوع من التفكير مكاناً في الساحة السياسية الفلسطينية بدءاً من قيادة                   
وإذا صح هذا، ربمـا ال يبقـى إال         .  أصابها الجمود  السلطة ومنظمة التحرير، وصوالً إلى الفصائل التي      

بديل واحد هو العمل لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على األرض من دون إعالنها في الوقت الـراهن،      
وتهدف هذه الخطة إلى تطـوير االقتـصاد        . وفق الخطة التي ينتهجها رئيس وزراء السلطة سالم فياض        

 مجاالت للبنية األساسية والتعليم واإلسكان والطـرق والـصناعة          والمجتمع في الضفة عبر مشاريع في     
  . والزراعة، وأخرى أكثر طموحاً كإنشاء مطار في أريحا وسكك حديد في الضفة

غير أن معضلة هذا البديل هي نفسها المشكلة التي واجهت فياض منـذ إعـالن خطتـه هـذه فـي آب               
، وليس له سند في وضع تسوده       »فتح«ألساسية في   ، وهي أنه ال يتمتع بمساندة القوى ا       ٢٠٠٩) أغسطس(

، كمـا   »الذاتي«ولذلك فاألرجح أن يكون هذا البديل       . عالقات قوى وأنماط تفكير تجعل العصف به سهالً       
صنوه المتعلق بمقاومة مدنية في ظل تفاهم فصائلي، خارج حسابات صانعي القرار الفلـسطيني، علـى                

من بعض الحكمة والعقالنية والتوافق وال يعتمدان على قبول قـوى           رغم أنهما ممكنان ال يحتاجان أكثر       
كمـا أن األول    . دولية أو مساندتها، وال يثيران استفزاز أي منها وخصوصاً الثاني الذي يحظى بتعاطفها            

يمكن أن يكون مفهوماً حتى من جانب الرئيس األميركي الذي يعـرف جيـداً كيـف                ) المقاومة المدنية (
  .وق المدنية في وضع حد للعنصرية في بالدهساهمت حركة الحق

 الفصائلية ال تفرز بديالً كالمقاومة المدنية،       –غير أن مصيبة الشعب الفلسطيني هي أن التركيبة السياسية          
وال تساند آخر كبناء المؤسسات على األرض، فيما البدائل المرهونة بقبول المجتمع الدولي واهيـة بمـا                 

  .ي أفضل األحواليجعلها معدومة أو ضئيلة ف
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  !نمهل وال نهمل؟ بل نمهل ونهمل .٣٨

  أسعد عبد الرحمن. د
وبما أن اإلنسان يتعلم من الـشرائع       . »إن اهللا يمهل وال يهمل    «: أقلقني شجن ليال له صلة بالقول المأثور      

ن القيادة الفلسطينية أن تسير     والكتب السماوية وغيرها من الكتب والقوانين الوضعية، فقد كان المطلوب م          
ولكننـا ال   ) بنيـامين نتنيـاهو   (نمهل حكومة اليمين االسرائيلي المتطرف بزعامـة        «: على هذه السياسة  

» كتاب غينـيس  «أو أن نحصل على مكان في       » أيوب بالصبر «فالواقع يؤكد أننا نستحق جائزة      . »نهمل
ولكن الواقع أثبت أننا متفوقون في الـشق األول         !! ليلألرقام القياسية بقدرتنا على إمهال المحتل االسرائي      

وحتى ال نعود كثيـرا     ). عدم اإلهمال (، وبعيديون كل البعد عن مجرد التفكير في الشق الثاني           )اإلمهال(
إلـى البيـت    ) باراك أوبامـا  (للوراء منذ توقيع اتفاقات أوسلو، نكتفي بالعودة إلى لحظة وصول الرئيس            

ادة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات، كانت أولها غير مباشرة، بقـرار ودعـم   األبيض، حين طالب القي 
ذات النوايا واألفعال   (وأمهلنا إسرائيل   » الركن«عربي، لمدة أربعة أشهر كان الفشل مصيرها، فلجأنا إلى          

، صدقنا كذبة   بعد ذلك . كي تقدمان على الخطوة التالية    ) صاحبة النوايا الحسنة  (واإلدارة األمريكية   ) السيئة
، فعدنا لمفاوضات مباشرة هـذه المـرة، مـع          »االستيطان«/ بشأن التجميد الجزئي لالستعمار   ) نتنياهو(

، وبدعم ومباركة عربية أيضا، ولكن أيضا ثبت فشلها لكننا أصرينا           »االستيطان«تهديدات هدير جرافات    
» اسـتيطان »قية، مـن تهويـد و     وما بين هذا وذاك، استمرت سرقة القدس الشر       ! »اإلمهال«على سياسة   

ترانسفير للمقدسيين في األحياء العربية الخالصة في القدس الشرقية وإقامة أحياء يهودية فيهـا،              / وترحيل
جديدة وتوسيعها، ومع ذلك، ما زالـت       » مستوطنات«وسرقة األرض في محافظات الضفة الغربية لبناء        

  .دربنا الوحيد» االمهال«سياسة 
المفاوض الفلسطيني رؤية ضوء، ولو خافـت،       / ة شرم الشيخ وعدم استطاعة الفريق     حتى اآلن، ومنذ قم   

في بداية أو نهاية النفق المظلم للمرحلة المعقدة الجديدة التي تعيشها القضية هذه األيام، فإننـا مـا زلنـا                    
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 عنهـا،   فحتى خيارات الرئيس الفلسطيني التي أعلن عنها، فهمت، إسرائيليا، ومنذ بدء الحديث           . »نمهل«
» خطـوات منفـردة   «ويبدو الحال وكأنه ليس أمام التهديد الفلسطيني باتخاذ         . »اإلمهال«في إطار سياسة    

فرص تذكر للنجاح الن مـن المـستبعد،        ) »التسوية«اذا ما تعزز فشل مفاوضات      (القامة دولة فلسطينية    
ت تقريبا على أن المفاوضات     بل إن الدول العربية أجمع    . حتى اللحظة، ان يلقى هذا التحرك دعما عربيا       

هي السبيل المفضل إن لم يكن الوحيد القامة دولة حتى وان تزايدت الشكوك بشأن جدوى المفاوضـات                 
حسنا، ماذا بعد الـشهر الممنـوح       . وإمكانية أن تسفر عن اقامة دولة فلسطينية حقيقية متاخمة السرائيل         

إن ! ؟»المـستوطنات «توصل لتجميد جديـد لبنـاء   لل) حتى تنتهي انتخابات الكونغرس  (للواليات المتحدة   
باتت مخيبة لالمال وتدل ولو ظاهريا على أن خزانـة          ) كونها بقيت دون تفعيل   (الخيارات التي سمعناها    

ففكرة اللجوء الى مجلس االمن سريعا ما تالشت، ربما مؤقتـا، مـع النـصيحة               . الخيارات خاوية تماما  
  .أن المفاوضات هي أفضل الطرق الى دولة فلسطينيةاألمريكية بمزيد من الصبر وتأكيدها 

لمنظمة التحرير، في اجتماعها األخير السبت المنصرم، باإلبقـاء         » اللجنة التنفيذية «طبعا، ثمة وعد من     
المتمحورة على إحالة القضية برمتها إلى األمـم        » خياراتها السلمية «على اجتماعاتها مفتوحة كي تدرس      

وكالهما نرى فيهما   ). الجمعية العامة (نذهب إلى خيار    ) مجلس األمن ( خيار   المتحدة بحيث إن استعصى   
فرصة واعدة شرط الوحدة الوطنية الفلسطينية أوال، ووقوف الدول العربية وراء هذا الخيار وقفة جـادة                

ما إن فشل   أ. ثانيا، وتجنيد الدول الصديقة على امتداد العالم لدعم التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة ثالثا             
وفـي نطـاق هـذه األخيـرة،        ). ب(هذا الخيار، بل وأثناء خوض غماره، ال بد من التحضير للخطـة             

خيار اإلستقالة وحل السلطة، وهو غير وارد حاليـا كمـا أكـد    : أوال: ال يتبقى سوى خيارين : لنتصارح
ونقصد بذلك  ) »طويلةاالمهال ال «كونه نقيض لسياسة    (وهو المطلوب   : ثانيا. المقربون من الرئيس عباس   

خيار التمسك بالثوابت، مقرونا بالوحدة الوطنية التي تنهي االنقسام، ومن ثم االنتقال إلى إعالن صـريح                
في جميـع   –هو الخيار البديل، وهذا له تداعيات كبيرة لن تكون          ) الشعبية على األقل  (بأن خيار المقاومة    

  !!!. جددواإلمهال المت..  أسوأ من خيار االنتظار-األحوال
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الرأي، عمان

  
  اإلسهام العربي في بناء القوة اإلقليمية .٣٩

  بالل الحسن
ولكن بقليل من المراقبة نستطيع أن      .  السعودية المتبادلة  -ال أدعي أنني أعرف أسرار الزيارات السورية        

  .نسجل سبع إشارات هامة
  .لوضع في لبنان والتعاون في تهدئة أوضاعهالملك عبد اهللا بن عبد العزيز يزور سورية، ويبحث معها ا

الرئيس بشار األسد يزور السعودية، ويبحث هناك الوضع في لبنان، والوضع مع إسرائيل، والمفاوضات              
  . اإلسرائيلية الفاشلة، وأجواء زيارة الرئيس اإليراني أحمدي نجاد إلى لبنان-الفلسطينية 

.  معا، وتشكل زيارتهما مظلة لوقف أجواء التوتر المتصاعد        الملك عبد اهللا والرئيس األسد يزوران لبنان      
وتغضب هذه الزيارة دبلوماسية الواليات المتحدة األميركية، وترد عليها بإطالالت لفيلتمان، وبتصريحات            

  .من هيالري كلينتون أقرب إلى التهديد والوعيد
ة السياسية اللبنانية، يزور سورية ويلتقي      نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، الذي يمثل ثقال بارزا في الحيا          

الرئيس بشار األسد، ويخرج بعد اللقاء داعيا الجميع في لبنان إلى ضرورة البناء علـى قاعـدة الجـسر                   
  . السوري-السعودي 

لبنان ووضعه المتـوتر، وإسـرائيل ومخـاطر        : وفي كل هذه اللقاءات هناك ثالث جهات حاضرة بقوة        
ه الفلسطينيين، والواليات المتحدة األميركية الغاضبة من هذه االتصاالت البعيـدة           سياستها تجاه لبنان وتجا   

  .عن منهج استشارتها وإمالءاتها
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وال نستطيع هنا إال أن نلحظ المغزى العميق، لمبادرة الرئيس اإليراني أحمـدي نجـاد بزيـارة لبنـان،          
ل بدء الزيارة، في ما يشبه االسـتئذان        ولمبادرته بشكل خاص إلى االتصال الهاتفي مع الملك عبد اهللا قب          

  . الملكي في زيارة لبنان-الرئاسي 
 سعودية إيجابية مع تركيـا،      -وال ننسى أخيرا أن نسجل المالحظة السابعة، عن وجود عالقات سورية            

  . تركية إيجابية مع إيران، ووجود سياسة سعودية غير عدائية مع إيران-وعالقات سورية 
رات السبع، وكلها إشارات معلنة بعيدة عن اكتناه األسـرار، نلحـظ أن المنطقـة               وعلى ضوء هذه اإلشا   

، تشهد حراكا دبلوماسيا متعدد األطراف واالتجاهات، وهو حراك يتعامل مع           )المنطقة العربية واإلقليمية  (
تصل مع  ولكن الكل ي  . قضايا المنطقة الساخنة، ويمس أطرافا تلقى المديح أحيانا وتلقى الذم أحيانا أخرى           

  .الكل، والكل يعرف أنه ال يستطيع أن يتجاهل الكل
يعبر هذا الحراك عن إدراك الجميع للحاجة إليه، وعن إدراك الجميع بأن أحدا ال يـستطيع أن يتجاهـل                   

بل ونستطيع القول إن هذا الحـراك       . أحدا في المنطقة، وعن وعي الجميع للياقات ال بد من اإلقدام عليها           
 تهدئة في المنطقة، خاصة في لبنان، وأبرز قرارات سياسية عربية تنبع من المصلحة              قد أثمر حتى اآلن   

العربية ال من إيحاءات الجهات األجنبية التي يؤمن كثيرون أنها تقف وراء حـاالت التـوتر والخطـر                  
  .المحدقة بالمنطقة

 جلب أجواء إيجابية    وما دامت الجهات العربية واإلقليمية قد تحركت بعد جمود طويل، ونجح تحركها في            
يرتاح لها الجميع، وتحركت على مستوى الملوك والرؤساء ولم تلجأ حتى إلى تحرك وزراء الخارجيـة،                
وما دامت هذه التحركات قد أثبتت حاجة المنطقة إليها، وقدرة زعماء المنطقة على التعامل المباشر مـع                 

 تقع في مدى النظر، ويعبر عنها الـسؤال         مشكالتها، فإن نتيجة إيجابية أخرى تكمن في الطريق، وربما        
لماذا ال تتطور هذه اللقاءات إلى ما هو أكثر من اللقاءات؟ لماذا ال تنبثق عن هذه اللقاءات سياسة                  : التالي

  متقاربة، حتى ال نتحدث عن محور أو حلف؟
عرب، وهي ثالث   ونقول إن هذا النشاط المتعدد يمثل ثالثة أطراف أساسية في المنطقة، إيران وتركيا وال             

قوى إقليمية، تستطيع لو التقت على نهج ما، نهج ال يتعدى االحترام والتفاهم في بداياته، وقد يتطور إلى                  
قوة إقليمية تنسق خطواتها في نهاياته، تستطيع أن تصبح قوة إقليمية تضمن هدوء المنطقة كلها، وترفـع                 

ليمية الفاعلة في محيطها، قـوة سياسـية يـسمع          من مستوى قوة المنطقة كلها، وتجعل من هذه القوة اإلق         
  .صوتها، ويسمع رأيها، على المستوى الدولي أيضا

وال نتحدث عن   . عربية تذهب مثال إلى تركيا وتطلب التحالف معها       » مجموعة«ونحن ال نتحدث هنا عن      
 نحن نتحدث عن اتصاالت مـشتركة وعـن       . عربية تذهب إلى إيران وتطلب التحالف معها      » مجموعة«

نشاطات مشتركة، تعبر عن مصالح األطراف الثالثة، وتصد المخاطر التي تهـدد األطـراف الثالثـة،                
وينبثق عنها في النهاية وجود سياسي إقليمي، وجود سياسي يتم بناؤه باالتصاالت المشتركة، وبالمهمات              

مية الثالثية من خـالل     المشتركة، وبالمواقف المشتركة، حتى إذا تفاعلت األمور كلها، نشأت القوة اإلقلي          
  .العمل، ومن خالل المبادرات، ال من خالل المناشدات وحدها

إن إيران لها سياستها الخاصة بها، ولكنها بدأت تدرك أهمية أن تكون لها صالت مع األطراف العربية،                 
  .خاصة مع األطراف العربية الغاضبة من سياستها

أدركت بعمق، أهمية أن تكون لها صـالت متميـزة مـع            وتركيا أيضا لها سياستها الخاصة بها، ولكنها        
  .المنطقة العربية، حتى لو أغضبت هذه الصالت حلفاءها القدامى في أوروبا وإسرائيل

والعرب أيضا لهم سياسات متنوعة تجاه كل من إيران وتركيا، مثل عالقات سورية القديمة مع إيـران،                 
.. فتـاوى األزهـر   (رات مصر الجديدة نحو إيـران       ومثل عالقات سورية الحديثة مع تركيا، ومثل إشا       

ويمكن تفعيل  . ، وأشياء أخرى يمكن الحديث عنها أو يمكن إحياؤها        )والعودة إلى تشغيل خطوط الطيران    
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هذه السياسات من أجل إيجاد مناخ يسمح أوال بتكوين مناخ عربي موحد، ويسمح ثانيا بتوجيه هذا المناخ                 
  .الل الممارسة ال من خالل االجتماعات الرسمية، أو المواقف اإلعالميةالموحد نحو إيران وتركيا، من خ

والقصد النهائي هو سعي العرب نحو موقف متقارب، يجعل منهم في النتيجة جزءا أساسيا مـن القـوة                  
اإلقليمية في المنطقة، فيقدمون لهذه القوة اإلقليمية وزنا تحتاجه، ويأخذون من هذه القوة اإلقليمية دعمـا                

أما االتصاالت العربية التي تمت حتى اآلن، خاصة بين السعودية وسورية، فـيمكن لهـا أن                . اجونهيحت
  .تكون البوابة التي تنفتح لتطل على طريق معبد وطويل وال يكاد ينتهي عند األفق

أيام عهد القطبين العالميين، كانت الدول الصغيرة تستفيد من صراعهما، وتنفذ من خـالل ذلـك                .. سابقا
أما في مرحلة القطب األميركي الواحد، فإن نشوء القوى اإلقليمية          . صراع إلى الحصول على مصالحها    ال

يشكل البديل من أجل أن تتمكن الدول الصغيرة من أن تبقى واقفة على قدميها في مواجهـة الـضغوط                   
  .األحادية التي من الصعب مقاومتها

حلة، وهو الخيار الذي اقتربت منه إيران على طريقتهـا،  إن األدوار اإلقليمية هي الخيار الذي تقدمه المر  
ثم اقتربت منه تركيا على طريقتها، وقد آن األوان ألن يقترب منه العرب على طـريقتهم، كمجموعـة،                  

  .وليس كأطراف مفردة كما يحدث اآلن
ـ                  سعودية لقد بادرت سورية إلى االستفادة من هذا الدور مبكرا، وهي تنسج عالقات عملية مفيدة مـع ال

  .اآلن، ولكن توسيع الدائرة العربية في اإلطار نفسه يمثل الطموح األكبر، الطموح الحقيقي
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   الحكومة والجماعة وحماس"مثلث"عن  .٤٠

  عريب الرنتاوي
 فـشل  على درجة عالية من التـوتر واالحتقـان ، بعـد         " اإلخوان"ظاهرياً ، تبدو العالقة بين الحكومة و      

محاوالت ثني الحركة اإلسالمية عن قرارها مقاطعة االنتخابات ، بيد أنك تفاجـأ حـين تـسأل رئـيس                   
من جهة ثانية عن نظرة كل منهما لآلخر وموقفـه ممـا            " الجماعة"و" الحزب"الحكومة من جهة ، وقادة      

ر الحركـة   ، وأن قـرا   " ظاهرهـا "العالقة أفضل بكثير مـن      " باطن"حصل من لقاءات وخالفات ، بأن       
سواء مـن   " المتطيرين"اإلسالمية مقاطعة االنتخابات ، ليس نهاية المطاف ، بخالف ما ذهب إليه بعض              

  .الفريق الوزاري أو من بين الناطقين باسم الحركة
قبل أيام ، كان رئيس الحكومة يجيب عن أسئلة عدد من كتاب األعمدة في صـحفنا اليوميـة ، فـرفض              

، " الملّـة "بتصريحات أخرجت مقاطعي االنتخابات عـن       " خرجوا عن النص  "منطق بعض وزرائه الذين     
معتبراً المشاركة حق دستوري ، لك أن تمارسه أو أن تمتنع عن ممارسته ، ملخصاً بدرجة كبيرة مـن                   
الموضوعية ما دار بينه وبين قيادة الجماعة في اجتماعين متتاليين عقدا لغرض التباحث بقرار المقاطعة               

ـ             ، وبصورة    حوار ما  "تشعرك وأنت تستمع لرئيس الحكومة ، أن الباب ما زال مفتوحاً على مصراعيه ل
، ال سيما أن الرئيس ينوي المضي في ترجمة عهوده لإلسالميين ، حتى بعد فشل آخـر                 " بعد االنتخابات 

جلة جوالت الحوار معهم ، وقد جدد التأكيد على أنه عازم على تقديم قانون االنتخابـات بـصفة مـستع                  
  .للبرلمان السادس عشر

من ناحيتها ، ثمة تيار داخل الحركة اإلسالمية ، مهم على ما يبدو ، ال يرى في مقاطعـة االنتخابـات ،        
إقبال الحكومة على الحركـة     "هذا الفريق يعتقد أن ما وصفه       . مبتدأ العالقة مع الحكومة والحكم وخبرها     

، وهو يرى أن أسباب هـذا اإلقبـال ليـست مرتبطـة             ، هو أمر غير مسبوق منذ أمد بعيد         " اإلسالمية
  .باالستحقاق االنتخابي فقط ، بل وستظل مستمرة ألمد قادم ، قد ال يطول ولكنه لن يقصر

أما عن ماهية األسباب الكامنة وراء سعي الحكومة كسب ود اإلسالميين وفتح قنوات الحوار والتواصـل                
جملة الظواهر والتطورات السياسية واالجتماعيـة التـي   معهم ، فتردها مصادر الحزب والجماعة ، إلى    
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من داخل دوائر محسوبة تقليديا على الحكم ، ترفع شـعارات           " معارضات"شهدتها البالد مؤخراً ، ونمو      
ذات سقف مرتفع ، وتهدد في المقابل نسيج البالد االجتماعي ووحدة الشعب الوطنية ، األمر الذي تبـدو                  

قياساً بمعارضة هذه   " خشونة"، مهما طرأ عليها من      " الناعم"سالمية من النوع    معه ، معارضة الحركة اإل    
  .القوى وتداعيات شعاراتها التفتيتية ، هكذا يلخص هذا الفريق الموقف

مثل هذه الطروحات قد تريح فئة كبيرة من األردنيين تخشى أن تقترن مطالب اإلصالح المدوية ، وذات                 
 طروحـات هـذا   -وقها ومواطنتها ، تحت حجج وذرائع شتى ، لكنهـا       السقوف المرتفعة ، بانتقاص حق    

هوايتها " تثير قلق فئة كبيرة أخرى من األردنيين ، تخشى عودة الحركة إلى ممارسة               -الفريق اإلخواني   
برسـم سـقوف    " تبرعها"في التحالف مع الحكم في مواجهة حركات المعارضة األخرى ، أو            " التاريخية

  . تتجاوزها هي ، وال تسمح ألحد بتجاوزهاخفيضة للمعارضة ، ال
والحقيقة أن ردات الفعل على أطروحات هذا التيار اإلخواني ، ال تأتي من خارج الحـزب والجماعـة                   

فهناك من تثير هذه اإلشارات ارتياحه ، ألنه ينتمي         .. فحسب ، بل وتهب عليها من داخلهما على ما يبدو         
، وهناك من تثير هذه التصريحات قلقه ، النتمائه لشرائح أخرى           لشريحة من المواطنين من أصول معينة       

من المواطنين ، وفي كل األحوال ، فإن معادلة الصقور والحمائم داخل الحزب والجماعة قد تغيرت على                 
  .ما يبدو ، وتبادل القوم مواقعهم ومواقفهم

وموقعها في جـدل اإلخـوان      ،  " دور حماس "وفي خلفية المشهد اإلخواني ، ال يمكن للمراقب أن يسقط           
والجدل حولهم ، فحماس قدمت رأياً استشارياً للجماعة يقضي بالمشاركة ال المقاطعـة ، وكـذلك فعـل                  
إخوان مصر والتنظيم الدولي ، ومن المنطقي االستنتاج بأن أصدقاء حماس والمحسوبين عليهـا داخـل                

 يوصفون بالصقور والمتشددين ذات يوم ،       الحزب والجماعة ، كانوا أميل للمشاركة ، هؤالء الذين كانوا         
وفي المقابل ، فإن حمائم األمس ، انقلبـوا إلـى صـقور             .. باتوا اليوم من المحسوبين على تيار الحمائم      

، ومن كان منهم يقاتل للمشاركة في االنتخابات ، نـراه اليـوم يتـصدر صـفوف المقاطعـة                   " خشنة"
ه لحماس على أنها أحد عوامل االستقرار الـداخلي فـي           والمقاطعين ، فهل جاء الوقت الذي قد ينظر في        

األردن ، بعد أن ظل فريق من المسؤولين األردنيين ، ينظر إليها كتهديد لألمن واالستقرار معاً ؟ وهـل                   
حصول تطور من هذا النوع ، يخدم عملية اإلصالح السياسي ويعزز مشاركة الحزب والجماعة فيهـا ،                 

  . على األمرين معاً؟أم أن تداعياته ستكون سلبية
والمواقع والمواقف التـي يـشهدها المجتمـع        " خلط األوراق "أسئلة وتساؤالت ، نثيرها في غمرة عملية        

  .السياسي والحراك االجتماعي األردني
 ٢٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
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