
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   والخالفات في حماس ال ترقى إلى درجة الصراع..مطلقو الصواريخ متمردون: الزهار
   في دمشقالمصالحة عن موافقتها على عقد أبلغتها حماس بأنها أعلنتهمصداقية ما بفتح تشكك 

  "إسرائيل" الصراع مع وإنهاءبسبب المفاوضات تهدف لتصفية القضية  شلح يحذر من نكبة ثالثة
   موقتة فلسطينيةنتنياهو يسعى لدى األميركيين الى تسويق مشروع إقامة دولة": الحياة"

  إعالن دولة من طرف واحد لن يحقق لكم شيئا: و مازننتنياهو يحذر أب

بندقية الضفة ستنهض: مشعل
المقاومـة  .. من كبوتها قريباً  

حريـر  والوحدة هما الطريق لت   
  القدس

  
  ٣ص... 

 ١٩٥٣ ٣٠/١٠/٢٠١٠السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٥٣:         العدد       ٣٠/١٠/٢٠١٠ السبت :التاريخ

    :السلطة
 ٥   وساطة عربية تنهي الخالف بين السلطة وسوريا": الشرق األوسط".٢
 ٥  غزةوالقاهرة ترفض إشراف حماس على قوات األمن الفلسطيني في الضفة  :قدس نت".٣
 ٥  فتحي حماد يدعو الى عدم االنجرار وراء االفكار التي تدعو الى التنازل عن الثوابت.٤
 ٦   عن المطالب التاريخية عباس ال يملك حق التنازل :النائب القرعاوي.٥
 ٦  ويعتبرونها تسريبات.. ضالفلسطينيون يرفضون فكرة تأجير أرا.٦
 ٧ السلطة ترحب بقرار اليونيسكو اعتبار قبة راحيل مسجدا اسالميا.٧

    
    :المقاومة

 ٧   والخالفات في حماس ال ترقى إلى درجة الصراع..مطلقو الصواريخ متمردون: الزهار.٨
 ٩  لجنة أمنية عربية لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة : الزهار.٩
 ٩  المقاومة خيارنا الوحيد لتحرير فلسطينو .. المصالحة خيار استراتيجي ال رجعة عنه:الحية.١٠
١٠   في دمشقالمصالحةها على عقد  عن موافقتأبلغتها حماس بأنها أعلنتهمصداقية ما بفتح تشكك .١١
١٠  عن لقاء مع شخصية إسرائيلية في الخليج" الجريدة"حماس تنفي ما نقلته .١٢
١١  "إسرائيل" الصراع مع وإنهاءبسبب المفاوضات تهدف لتصفية القضية  شلح يحذر من نكبة ثالثة.١٣
١٢  سنظل أوفياء لفلسطين وللشقاقي وللمقاومة: نافذ عزام في ذكرى اغتيال الشقاقي.١٤
١٢  هو عدو للفلسطينيين والعرب"إسرائيل"ـمن يفتح سفارة ل: "الشعبية".١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  إعالن دولة من طرف واحد لن يحقق لكم شيئا: نتنياهو يحذر أبو مازن.١٦
١٣   موقتة فلسطينية إقامة دولة لدى األميركيين الى تسويق مشروعنتنياهو يسعى": الحياة".١٧
١٤   التغلب عليها الفلسطينية السلطةى المستوطنات عقبة يجب عل : نتنياهو.١٨
١٤  "إسرائيل"لتراث  نتنياهو يهاجم اليونسكو ويعتبرها معادية.١٩
١٥  الحكومة االسرائيلية تنفي وجود مفاوضات سرية باقتراحات أمريكية.٢٠
١٥   ال يشكلون بديال عن الفلسطينييناألميركيون هم أصدقاء وحلفاء ولكنهم": كديما"حزب نائب من .٢١
١٥   خشية االعتداء على الطالب العربالشرطة اإلسرائيلية تنتشر في صفد.٢٢
١٦   سالح الجو اإلسرائيلي يجري مناورة جديدة تحاكي مهاجمة ايران.٢٣
١٦   !"أعيدوا ما سرقتم ولسنا بحاجة للشراء: "يوسف اديافد على الحاخام عوري زحالقة.٢٤
١٧   تُعلن إفشال عقد مؤتمر دولي تحسباً من صدور بيان يدينها بشأن حرب غزة"إسرائيل".٢٥
١٧  لية لتجنب إضراب القطاع العام تستأنف األحد المحادثات مع النقابات العما"إسرائيل".٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٨  باقون ولن نرحل:  يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم٤٨ فلسطينيو.٢٧
١٨  مفتي القدس يستنكر القرار اإلسرائيلي باعتبار المدينة منطقة استيطان.٢٨
١٩  مستوطنون يضرمون النار في كنيسة أثرية في القدس.٢٩
١٩  والمعصرة بلعين تيإصابة العشرات في مسير.٣٠
١٩  قوات االحتالل تقتحم بلدتي عرابة واليامون: جنين.٣١
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١٩  جمع شقيقتين في سجن واحداالحتالل يرفض .٣٢
١٩ يضربون عن الطعام احتجاجاً على التصعيد اإلسرائيلي ضدهم" نفحة"أسرى .٣٣
   

   : لبنان
٢٠  "الترانسفير"لتنفيذ مشروع اسرائيلي مخطط هناك : " والقوى اللبنانيةلقاء األحزاب".٣٤
٢٠  "إسرائيل"قنبلة من مخلفات لبنان في  البداويمخيم أسباب إنفجار ":  الفلسطينيةالفصائل".٣٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٠   وال بتأجير اراضيها لهم" ٦٧ال نقبل بوجود أي جندي إسرائيلي داخل أراضي الـ : صبيح.٣٦
٢١  اإللكتروني لن يمر باألراضي المصرية" اسرائيل"سياج : مصر.٣٧
٢١  "النووي"مصر تشيد بإقرار األمم المتحدة مشروعها السنوي إلخالء الشرق األوسط من .٣٨
٢٢   اجتماع برلمانيمظاهرة احتجاج ضد مشاركة رئيس الكنيست اإلسرائيلي في: المغرب.٣٩
٢٢   ألف موقع أثري داخل فلسطين١١  محتوياتتنهب "إسرائيل: " العربوناآلثاري.٤٠
   

   :دولي
٢٢ والفلسطينيين" إسرائيل"نبذل جهودا حثيثة الستئناف المفاوضات المباشرة بين : واشنطن.٤١
٢٣ واشنطن تراجع أسلوب تحركها الدبلوماسي على صعيد السالم.٤٢
٢٣ واشنطن محبطة من نتنياهو": هآرتس".٤٣
٢٣ أوباما مصر على دفع مفاوضات السالم:  لنتنياهوأمريكيتانشخصيتان .٤٤
٢٤ ياهو يخيب أمل المخابرات األلمانية حول صفقة تبادل األسرىنتن: ألمانيا.٤٥
٢٤ يزور المستوطنات" نيويورك تايمز"وفد من .٤٦
٢٥ تصل إلى غزة" الطريق إلى األمل"قافلة المساعدات .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٥  صائب عريقات... دروس من التعثر... ضات التسويةمفاو.٤٨
٢٦  هاني المصري"... صفقة روس "السيناريو السوداوي.٤٩
٢٩  فايز أبو شمالة. د... الخيارات الفلسطينية السبعة.٥٠
٢٩  علي عقلة عرسان. د... يمان إلى رام اهللا أسرار زيارة أبو الغيط وسل.٥١
٣٣  حسام كنفاني... فلسطين لإليجار.٥٢
٣٤ شلومو تسزنا... ال تجتهد، يا أبو مازن.٥٣
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
  المقاومة والوحدة هما الطريق لتحرير القدس..  قريباًبندقية الضفة ستنهض من كبوتها: مشعل .١

أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحريـر               : دمشق
أن األيدي ما تزال على الزناد وأن بندقيـة         "القدس وعودة الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على         

  ".بندقية الضفة ستنهض من كبوتها قريباغزة ما تزال مشرعة، و
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وأضاف مشعل في كلمته خالل احتفالية الفتح الصالحي لمدينة القدس، التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية               
إذا أردنا استعادة القدس وفلسطين فالطريق      : "في العاصمة السورية دمشق   ) ١٠-٢٩(مساء اليوم الجمعة    

ومالحقتها، وإسقاط الخيار العسكري والتنسيق األمني والتخلـي        واضح، أما طريق نزع سالح المقاومة       
عن أوراق القوة، والرهان على المفاوضات وتقديم هذه المكرمات إلى اإلدارة األمريكية ال يقـود إلـى                 

  ".حرية وال إلى تحرير
ندقيـة  أوال المقاومـة والب   : "وقدم مشعل رؤية حركته الستعادة القدس وإقامة الدولة الفلـسطينية وقـال           

ال تحرير وال قدس وال حـق عـودة وال دولـة            "، مضيفا أن    "والمواجهة العسكرية مع العدو الصهيوني    
  ".فلسطينية بال مقاومة

المقاومة هي الطريق وبدونها ستنتهي حقوقنا      : "بالقول" الباحث عن الوهم  "للفريق المفاوض   مشعل  وتوجه  
أرسلوا لنا دايتون، لقد بنيتم ركاما من األوهام، هـي          وتضيع أرضنا، أقول لصناع المؤامرة الدولية الذين        

سحابة صيف عابرة، ضفة القسام ستنهض من جديد لنستعيد ملحمة الجهاد والمقاومة، التي سوف نستعيد               
  ".بها القدس واألقصى

طريق القدس والتحرير والدولة ذات السيادة تبدأ بالمقاومة، ثم باستعادة الـصف الـوطني              : "وتابع مشعل 
  ".المصالحة الفلسطينية خطوة أولى على طريق ترتيب بيتنا وتعزيز جبهتنا"، مشددا على أن "لسطينيالف

تساهلنا وسوف نتساهل من أجل إنهاء االنقسام، نمد أيدينا إلى اإلخوة في فتح لنبني الوحدة على                "وأضاف  
ن إلى المصالحة على أمـر      نحن سائرو "، واستكمل   "خيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية     

  ".سواء على ثوابتنا وحقوقنا
سنتحمل أبناء شعبنا   "وشدد مشعل على أهمية وحدة الصف العربي واإلسالمي على هذا الطريق، موضحا             

وأمتنا حتى من يحاصرنا ويخذلنا ويتآمر علينا، سنصبر عليهم ألنهم سيكتشفون أنهم وراء الـسراب وأن                
مامهم إال المقاومة، صدورنا حانية عليهم وفي الوقت نفسه لن نخضع لرؤيتهم            أوباما خذلهم، ولن يجدوا أ    

  ".المهزومة
ما تفعله إسـرائيل    : "وفي تعليقه على العدوان الصهيوني على المواطنين في مدينة أم الفحم قال مشعل د             

روبتهم وإسالمهم  ، أثبت أن أهلنا أصالء، داسوا األسرلة والتهويد والتحموا بع         ٤٨اليوم في أهلنا في الـ      
سوف نرى دورهم يتعاظم مع كل حقد صهيوني يصيبهم كما        "، متابعا   "وشعبهم الفلسطيني وعمقهم العربي   

  ".جرى في االنتفاضة الثانية، وكما جرى منذ أيام في أم الفحم التي ستكون منطلقا لتحرير القدس
.. البعض مـا زال يتخـبط        .. عدونا يسير نحو الهاوية واألمة تتململ تبحث عن مسارها        "واوضح أن   

هل سيعيدون إنتاج المفاوضات    .. واليوم يفكرون ماذا سيفعلون بعد انتهاء الشهر        .. أعطوا أوباما شهرا    
  ".؟؟ هل بقيت ورقة التوت تستر عورة المفاوضات ؟؟.. من جديد ويعطون فرصا جديدة لنتنياهو 

هـذه لحظـة    " العربية في سرت، وقال لهـم         أنه اتصل بعدد من الزعماء العرب قبل القمة         مشعل وبين
.. حملوا نتنياهو مسؤولية إفشال الخيـار       .. تاريخية، قولوا للعالم لقد أخلصنا للسالم ولم نجد بابا مفتوحا           

وقولوا من حقنا أن نبحث عن الخيارات األخـرى         .. والمجتمع الدولي مسؤولية العجز عن كبح إسرائيل        
  ".يمة ؟؟؟؟ متى ستغلق األمة دفاتر الهز

لـن تكـون    "، فقال   "الذين يجلدون دمشق ويتهمونها أن لها تأثيرا سلبيا على القضية         "وتوجه بكالمه إلى    
دمشق إال مع فلسطين، من هنا انطلق صالح الدين وحقق النصر وصعدت روحه في دمشق، هذه الثنائية                 

مع طريق القدس، أما من يريد      المباركة بين دمشق والقدس تعطينا داللة أن دمشق التي تحتضن المقاومة            
  ".دمشق غطاء للتنازل عن القدس فهذه ليست دمشق

تعالوا نرد على العجز الدولي والصلف الصهيوني ببرنامج المقاومة، ستبقى القدس           : " بقولهمشعل  وختم  
  ".والقدس قبلة الجهاد والمقاومة.. مكة قبلة العبادة .. قبلتنا للنصر والتحرير .. قبلتنا السياسية 

  ٢٩/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  وساطة عربية تنهي الخالف بين السلطة وسوريا": األوسطالشرق " .٢

 من مصادر فلسطينية مطلعة أن جهودا بذلتها أطراف "الشرق األوسط"علمت :  علي الصالح-لندن
لتراشق الكالمي بين  السورية جراء ا- عربية تكللت بالنجاح في إزالة ما علق بالعالقات الفلسطينية

الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والسوري بشار األسد في القمة العربية االستثنائية التي عقدت في 
  .الحالي) تشرين األول( أكتوبر ٩مدينة سرت الليبية في 
سوء الفهم «إن أطرافا عربية مشكورة بذلت جهود وساطة أنهت » الشرق األوسط«وقالت المصادر لـ

وأزالت الفتور في العالقة الذي تسببت فيه المالسنة وكذلك العقبة التي كانت تعترض »  قائماالذي كان
وأصبح الطريق حسب هذه المصادر مفتوحا لعقد اللقاء في . طريق عقد لقاء المصالحة مع حركة حماس

ع حماس أن يعقد اجتماع ثان م» الشرق األوسط«وتوقعت المصادر المطلعة لـ .أي مكان بما فيه دمشق
  في غضون األيام القليلة المقبلة، 

  ٣٠/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  غزةو ترفض إشراف حماس على قوات األمن الفلسطيني في الضفة القاهرة :قدس نت" .٣

أكد مسؤول مطلع في مكتب الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، أن وزير المخابرات المصرية عمر : رام اهللا
مود عباس في رام اهللا رفض مصر القاطع لمشاركة حركة حماس في اإلشراف سليمان أبلغ الرئيس مح

أو المسؤولية على قوات األمن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت يشكل الملف األمني 
  ".٢٠٠٧عقبة في وجه إتمام المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس منذ عام 

أن القيادة المصرية توافق على دخول عناصر " كالة قدس نت لألنباءو" وقال المسؤول في تصريحات لـ
أن مصر " من حماس في األجهزة األمنية لكنها لن تقبل بمسؤولية الحركة عنها في الضفة وغزة، مضيفاً

الى تفهم حركة حماس لهذا األمر، كون السلطة الفلسطينية هي المسؤولة األولى عن قوات األمن سواء 
  ".ة، ويجب على حماس اتخاذ قرار جريء بهذا الشأنبالضفة او غز

أن سليمان أبلغ الرئيس عباس عن تهديدات إسرائيلية أبلغها مقرب من نتنياهو " وأضاف المسؤول
للمسؤولين المصريين في القاهرة، بأن إسرائيل تحضر لهجمة جديدة على قطاع غزة قبل نهاية العام 

إلسرائيلي قال بأن إسرائيل قلقه إزاء تنامي قوة حركة حماس في أن المسؤول ا" الجاري، مؤكدا المسؤول
قطاع غزة في األونة األخيرة، وقلقه أيضا من دخول قوافل التضامن األجنبية للقطاع عبر األراضي 

  ".المصرية
   ٣٠/١٠/٢٠١٠وكالة قدس نت، 

  
  لثوابت الى عدم االنجرار وراء االفكار التي تدعو الى التنازل عن ايدعوفتحي حماد  .٤

اعتبر وزير الداخلية المقالة فتحي حماد، أن حركته مؤهلة لقيادة األمة، وقال خالل  كفاح زبون: رام اهللا
إننا مؤهلون لقيادة األمة بتمسكنا بعقيدتنا وثوابتنا ومقدساتنا، وإن النظام اإلسالمي هو «: لقاء جامعي

مة اإلسالمية وقيادتها للعالم بأسره أقوى وأفضل نظام يتبع ويتضح ذلك من خالل تجربة ماضي األ
إن األنظمة التي حكمت العالم على مر «: وأضاف. »وقدرتها الفائقة للحكم بعدالة وعدم إلحاق الظلم بأحد

التاريخ لم تحقق نظاما عادال سواء من الناحية الدينية أو االجتماعية أو االقتصادية للشعوب مثل النظام 
  .»اإلسالمي الذي نهض بأفراده

عدم االنجرار وراء ضعيفي األنفس وأصحاب األفكار التي تدعو إلى التنازل عن «ودعا حماد إلى 
ال مجاملة وال محاباة في العقيدة اإلسالمية والقضية الفلسطينية «، وتابع أنه »الحقوق والثوابت الفلسطينية

  .»على حد سواء
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ع، كما دافع عن تجربة حركته في حكم ووصف حماد صمود الفلسطينيين في قطاع غزة، بأنه نموذج رائ
قطاع غزة، قائال إنها تقوم بتحقيق أمن الوطن والمواطن الفلسطيني من خالل محاربة الفساد والقضاء 

بحمد اهللا أيضا انعدمت بعض «: على الفلتان األمني إضافة إلى مالحقة العمالء والمفسدين، وأضاف
  .»جارة وترويج المخدراتالظواهر التي تضر بشبابنا وفتياتنا، كآفة ت

  ٣٠/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  
  عن المطالب التاريخية عباس ال يملك حق التنازل :القرعاويالنائب  .٥

تصريحات رئيس :" قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح فتحي القرعاوي إن:  أحمد سمارة-طولكرم
والتنازل عن ) إسرائيل(الصراع مع السلطة الفلسطينية محمود عباس واستعداده لإلعالن عن انتهاء 

، فارغة من المضمون )إسرائيل(المطالب التاريخية الفلسطينية، في حال التوصل إلى تسوية سياسية مع 
  ". من الجوانب القانونية والشرعية

عباس ال يملك أي حق من الناحية القانونية في الحديث باسم الشعب "وأكد النائب القرعاوي أن 
ربما يملك التوقيع على "، مضيفا أنه "صة فيما يتعلق بالقضايا الخطيرة والثوابت الفلسطينيةالفلسطيني، خا

ما يشاء وعلى ما يريد، وال يملك التنازل ولو عن ذرة تراب وال عن أي ثابت من ثوابت شعبنا، ذلك 
  ". ألن فلسطين التاريخية ال تخص عباس وحده، وإنما هي أرض وقف تخص األمة بمجملها

إلى أن رئيس السلطة سيفاجأ بالحجم " فلسطين"ار النائب القرعاوي في حديث خاص بصحيفة وأش
. الحقيقي لردة فعل الشارع الفلسطيني في الداخل والخارج وكذلك رد فعل األمة تجاه أي تنازل مهما كان

ن قطعت كل نحن مطمئنون على وضع قضيتنا ذلك ألن هذه الفئة قد انكشفت تبعيتها للغرب بعد أ: "وقال
  ". أوصالها مع شعبها، ولم تعد تمثل سوى الجزء المنتفع من هذا الشعب

وحول تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والتي كشف فيها 
عبد "أن ، أشار النائب القرعاوي، إلى "إسرائيل"عن استعداد قيادة السلطة الفلسطينية االعتراف بيهودية 

ربه معروف بأنه شخصية جدلية، ومنشق وله أعداء كثيرون بسبب شخصيته االنتهازية، وهو معروف 
أيضا من جانب مقربيه ومعارفه بأنه شخصية وصولية بأي ثمن، وشخصية تنشر عليها القيادات 

  . ، حسب تعبيره"الفلسطينية المتتابعة غسيلها القذر
 نقطة من عدم التوازن، حيث إنه منذ تشكيل حكومة سالم فياض ورأى القرعاوي أن السلطة وصلت إلى

  . وقبل ذلك، لم تقدم للشعب الفلسطيني أي إنجاز يذكر على كافة األصعدة والمستويات
وأضاف أن السلطة وبعد ما حصل من انقسام بعد أحداث غزة تحولت من خالل أجهزتها األمنية إلى 

تقاالت المستمرة التي لم تتوقف يوما أو من خالل الفصل سوط مسلط على رقاب شعبنا من خالل االع
التعسفي على خلفية االنتماء الفصائلي، واإلصرار بعد ذلك كله على تمرير األجندة اإلسرائيلية فيما يتعلق 
بالجانب األمني والنزول بسقف المطالب الفلسطينية إلى أدنى مستوى والذي وصل إلى مجرد تجميد 

  . ة قصيرةاالستيطان ولو لفتر
  ٢٩/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،

  
  ويعتبرونها تسريبات..  فكرة تأجير أراضيرفضونالفلسطينيون  .٦

فـي  » الـشرق األوسـط   «رفض أكثر من مسؤول فلسطيني التعليق على ما نشرته          : علي الصالح : لندن
ن حول ماهية    إسرائيلية ترمي للتوصل إلى تفاهم بين الطرفي       -عددها أمس حول محادثات سرية أميركية       

 عامـا،   ٤٠حدود الدولة الفلسطينية ومطلب إسرائيل استئجار مناطق في القدس وغـور األردن لمـدة               
  .  عاما٩٩وحسب رواية أخرى لـ
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واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية مـا نـشر تـسريبات                 
ـ    . وبالونات اختبار  ، جملة وتفصيال، مجرد الخوض     »ق األوسط الشر«ورفض عريقات في تصريحات ل

  .وقال إن أرض فلسطين ليست لإليجار. في فكرة تأجير أراض
ـ        : »الشرق األوسـط «أما عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية فقال ل

: وأضـاف . »اإلعالموال نستطيع الرد على تسريبات في وسائل        . لم نتسلم شيئا ولم نبلغ بأي معلومات      «
لن يقبال بأي شـكل مـن       ) أبو مازن (لكن بإمكاني القول إن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس          «

األشكال مثل هذه األفكار التي طرحت، خاصة في ما يتعلق باستئجار مناطق األغوار في مفاوضات طابا                
  .» أعوام٩ و٦ لمدة تتراوح بين ٢٠٠١

زن المعلن والصريح الرافض ألي وجود إسرائيلي أمني في تخـوم الدولـة             وذكر األحمد بموقف أبو ما    
الفلسطينية المستقلة، ولكن الرئيس سيقبل بوجود أمني دولي، سواء كان هذا الوجود أوروبيا أم أميركيا أم                

  .لتهدئة المخاوف األمنية اإلسرائيلية من ناحية نهر األردن) األطلسي(من حلف الناتو 
وسائل إعالمية قالت إن األميركيين يتحدثون عن العمل على إعداد صفقة متكاملة            «ى أن   وأشار األحمد إل  

لكننا نؤكد مرة أخرى أن ال علم لنا بهذه التـسريبات           .. تطرح على الطرفين للخروج من المأزق الحالي      
  .»وال نعلق على شيء إن لم يكن رسميا

  ٣٠/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، 
  
  سكو اعتبار قبة راحيل مسجدا اسالمياالسلطة ترحب بقرار اليوني .٧

رحب الجانب الفلسطيني الجمعة بقرار اليونيسكو اعتبار قبة راحيل شمال مدينة  :رام اهللا ـ وليد عوض
بيت لحم مسجدا اسالميا، وذلك رغم استيالء سلطات االحتالل االسرائيلي عليه وتحويله الى مزار ديني 

  .س لهميرتاده المستوطنون بحجة انه مكان مقد
 ٣٠/١٠/٢٠١٠، نالقدس العربي، لند

  
   والخالفات في حماس ال ترقى إلى درجة الصراع..مطلقو الصواريخ متمردون: الزهار .٨

اعتبر القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار مطلقي الصواريخ من           :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ال ترقى إلـى درجـة      « صفوف حركته    وأقر بوجود خالفات في   . »متمردين على فصائلهم  «قطاع غزة   
حماس ال تخضع   «، مؤكداً أن    »معطل بفيتو أميركي  «وشدد على أن إنهاء االنقسام الفلسطيني       . »الصراع

  .»إلمالءات خارجية في هذا الملف
التي كانـت   » فتح«إن تبرير إرجاء جلسة الحوار بين حركته وغريمتها حركة          » الحياة«وقال الزهار لـ    
، بالمشادة الكالمية التي جرت بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والسوري بـشار             مقررة في دمشق  

وأشار إلـى   . »ذريعة من أجل تعطيل إنجاز المصالحة     «األسد في القمة العربية االستثنائية في ليبيا، هو         
 واللجنـة   توافقتا على النقاط الثالث المتعلقة بكل من منظمة التحرير ولجنـة االنتخابـات            «أن الحركتين   

القضائية المختصة بالبحث في االنتخابات، وال مشكلة في الملف األمنـي لكنـه يحتـاج إلـى خبـراء                   
  .»متخصصين من الجانبين

فوجئنا بطلبهم عدم عقد الجلسة الثانية في دمشق، وطلب وفد فتح أن تبعث دمشق إليه بدعوة                «: وأضاف
 لماذا يتم إقحام سورية في مسألة ال تتعلـق إال           .وهذا طلب مثير للدهشة   . كي يتمكن أفراده من الحضور    

دمشق ال ترعى اتفاق المصالحة كي ترسل دعوة إلى فتح للحـضور، ومثـل هـذه                «وأوضح أن   . »بنا؟
  .»الدعوة قد تتسبب في أزمة بين دمشق والقاهرة ألن مصر هي الدولة الراعية للمصالحة

 ال يتدخلون به وأنكم إن جئتم إلـى دمـشق           السوريين ردوا على طلب فتح بأن الحوار شأن       «وكشف أن   
عادوا مرة أخرى وقالوا إننا لن نجتمع بهم في دمشق          ) في فتح (لالجتماع مع حماس، فمرحباً بكم، لكنهم       
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إقحام الخالف بين الرئيسين عباس واألسد في       «واعتبر الزهار أن    . »ألن السوريين أهانونا في قمة سرت     
و أن هناك ضغوطاً خارجية طـالبتهم بعـدم المـضي قـدماً فـي               ملف المصالحة أمر غير مفهوم ويبد     

  .»المصالحة
وكل االقتراحات التي تم التوصل إليها في غزة أرسلت إلى رئـيس            . بالنسبة إلينا، نحن جاهزون   «: وتابع

. وفد فتح إلى الحوار عزام األحمد، وكل االقتراحات التي طرحت وافق عليها الجانبان معاً، فتح وحماس               
ضرون للتوقيع على االتفاق على القضايا العالقة والتي لها عالقة بالتطبيق، وال نريد أن يتـسبب                نحن حا 

  .»هذا التراجع من فتح في إحباطنا، خصوصاً أنها ليست المرة األولى
الفيتو األميركي، ألن الدول العربية ال تعارض إنجاز المصالحة، ومـصر           «وعزا تعطيل المصالحة إلى     

ير في استئناف جهود المصالحة ثانية، بعد تدخل رئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان          كان لها دور كب   
، عقب لقاء الوزير رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل فـي مكـة              )الرئيس محمود عباس  (لدى  

  .»المكرمة
لتعطيل المصالحة من إيـران وسـورية، تـساءل         » حماس«وعما يتردد عن وجود ضغوط إقليمية على        

ما دخل إيران في قضية المصالحة وما الفائدة التي سيجنيها أي من البلدين من وراء تعطيـل                 «: لزهارا
هل ستعترض سورية من أجل أن مـصر ترعـى          ... المصالحة لن تضر سورية   «: وزاد. »المصالحة؟

 المصالحة؟ هذا أمر غير منطقي، فسورية ليست في منافسة مع مصر على من يقوم بالمبادرات، ومصر               
  .»هي التي رعت مفاوضات صفقة تبادل األسرى ورعت التهدئة مراراً وترعى مفاوضات السالم

في غزة بارتكاب انتهاكـات حقوقيـة       » حماس«وقلل الزهار من االتهامات للحكومة المقالة التي تقودها         
 حـق   حركة فتح أصبحت لألسف الشديد مثل إسرائيل ترتكب الجرائم فـي          «وممارسات قمعية، قائالً إن     

هناك آالف المعتقلين مـن     ... الشعب الفلسطيني، وتتهم الفلسطينيين بأنهم هم الذين يلقون عليها صواريخ         
أدعوهم إلى أن يعلنوا    ... حماس وغيرها في سجون فتح، ومن ثم يتهموننا في غزة بأننا نعتقل كوادر فتح             

  .»إنهم كاذبون... اسم معتقل واحد فقط لدينا على خلفية سياسية
هناك اتفاقاً على تهدئة بعد الحرب جرى عبر مصر وتـم           « اعتقال مطلقي الصواريخ في غزة بأن        وبرر

هل اتفقنا عليه لنتلزم به أم كي نخرقه، لماذا يلوموننا على ما اتفقنا عليه مع فتح                ... االتفاق عليه فصائلياً  
هـل  .  نجد أحداً يتبناهـا    متمردين على فصائلهم، بدليل أنه ال     «واعتبر مطلقي الصواريخ    . »والفصائل؟

وبعض الفـصائل   . يتوقعون أن نصفق لشخص يتمرد على فصيله؟ فتح بوابة التمرد سيتسبب في فوضى            
  .»لم يطلق أثناء الحرب رصاصة واحدة، واآلن يريدون أن يسوقوا أنفسهم

خيـارات،  محاولة للقيام بقفزات سياسية تبدو كأنهـا        «ورأى أن تلويح الرئيس عباس بحل السلطة أخيراً         
هو يقول إنه سيستقيل، ليتفضل ويستقيل فلن يحـزن         «: وأضاف. »بعدما كُشفت سوءة برنامجه السياسي    

) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين(عليه أحد، ثم يقول إنه سيذهب إلى األمم المتحدة إلعالن الدولة، لكن            
  .»ياهونتانياهو حذره من هذه الخطوة، وهو ال يستطيع الوقوف في وجه نتان

وانتقد برنامج رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض لبناء مؤسسات الدولة خالل عامين ثم اللجوء إلـى                
هذا جنون ليس مثله شيء في السياسة، من قال إن األمم المتحـدة تمـنح     «: األمم المتحدة إلعالنها، قائالً   

  .»دولة لمن يشكل مؤسسات سلطة؟
... ما العيـب فـي ذلـك      «: يتخابرون مع االحتالل، لكنه قال    » حماس«وأقر بضبط عمالء في صفوف      

حماس حركة كبيرة ومن يسقط فيها يجازى، لكن هناك فرقاً بين عنصر واثنين أو سبعة دخلوا الحركـة                  
من خالل اختراق، وجرى اكتشافهم ومعاقبتهم، وبين تنظيم كله بأكمله يتخـابر مـع إسـرائيل بـل إن                   

العناصر التي ثبت أنها تورطت من داخل الحركة قُتلت بقرار          «إلى أن   ولفت  . »برنامجه مبني على ذلك   
  .»من المحكمة، لكن هناك عائالت أنهت بنفسها هذه المشاكل مع أبنائها
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حماس ليست نموذجاً مالئكياً، وهناك خالفـات ال  «وحين سئل عن الخالفات بين قيادات الحركة، قال إن  
ورفض اإلجابة عن سؤال عن مدى استعداد       . »ركة انشقاقات ترقى إلى درجة الصراع، ولم نسمع عن ح       

باختصار شديد نحن على استعداد إلقامة دولتنا على أي شـبر           «: حركته للتفاوض مع إسرائيل، لكنه قال     
  .»من أرضنا الفلسطينية من دون االعتراف بإسرائيل، ونحن ال نكرر التجارب الفاشلة

كل جهـة لـديها     «: تتحملها إيران، قال  » حماس«ة حكومة    في المئة من موازن    ٨٠وعما يتردد عن أن     
االستعداد لدعم الشعب الفلسطيني ومشاريعه مادياً من دون أن يكون مقابل ذلك ثمـن سياسـي، فـنحن                  

  .»ومن لديه أدلة بأننا نتبع إيران أو أفغانستان أو غيرها، فليتفضل وليكشف عن ذلك... نقبله
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  لجنة أمنية عربية لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة : الزهار .٩

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، النقـاب          :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
لجنة أمنية عربية ستشكلها جامعة الـدول  "عن أنه حال تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس فإن      

المصالحة، حيث ستأتي إلى قطاع غزة وستذهب إلى الضفة وستعلن عن أي            العربية لمتابعة تطبيق اتفاق     
توقيع ورقة المصالحة المصرية ال يعني بأي شـكل مـن           "وشدد على أن     ".خرق أو عدم تطبيق لالتفاق    

األشكال تكرار ممارسات السلطة السابقة في غزة والضفة، وإنما تحقيق مصالحة حقيقية بين العائالت في               
طريق لجنة مؤقتة إلدارة المنطقة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات            قطاع غزة عن    

االنتخابات ستجري متزامنة في وقت واحد وعلى الـشعب أن يختـار ممثليـه              "وأضاف  ". مجلس وطني 
  ".وعلى الفصائل أن ترضى بنتائج االنتخابات

 ٣٠/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية
  
  المقاومة خيارنا الوحيد لتحرير فلسطينو .. استراتيجي ال رجعة عنهخيارة  المصالح:الحية .١٠

هو الطريق الوحيد لدحر االحتالل "خليل الحية القيادي في حركة حماس على خيار المقاومة . أكد د
  ". اإلسرائيلي عن أرضنا ومقدساتنا اإلسالمية

والوطنية خالل مهرجان إحياء ذكرى حركة وقال الدكتور الحية في كلمة له نيابة عن القوى اإلسالمية 
نأتي اليوم هنا في مشهد وحدوي قوي ترتفع فيه الرايات ورسائله ": "أوفياء لفلسطين"الجهاد اإلسالمي 

مع .. مع ديننا.. مع قدسنا ..اليوم مع ذاتنا وقضيتنا ودمنانأتي .. المتعددة تصل لكل األطراف
  ..". فلسطين
 فقط لنحيي ذكرى عظيمة وذكرى كريمة، لنحتفل مع إخواننا في حركة نأتي اليوم هنا ال: "وأضاف

الجهاد فحسب، وإنما نأتي هنا مع ذواتنا لنعلن هنا وحدتنا على خيار الجهاد والمقاومة، لنعلن مجتمعين 
  ". أن لنا قضية عادلة عمقها القرآن ومدادها الدماء وراياتها إسالمنا العظيم الذي ننتمي إليه

تي هنا اليوم لنحيي عبق الشهادة التي ترفرف حولنا ذكراها بذكرى الشهداء وذكرى الشهيد نأ: "وتابع
  ". أبو ابراهيم"القائد المؤسس لحركة الجهاد اإلسالمي فتحي الشقاقي 

وتحية وفاء .. تحية لك اليوم من إخوانك على درب الجهاد والمقاومة: "ووجه التحية للشهيد الشقاقي قائالً
  ". هداء وللبندقية المشّرعة التي تأبى االنكسار واالندحار حتى تحرير فلسطينللدماء والش

ظلمنا .. إننا كفلسطينيين ظلمنا على أرض فلسطين بتشريد أهلنا في المنافي والشتات: "وأضاف بالقول
  ". من القريب والبعيد الرسميين وغيرهم، الذين تخلوا عنا وكادوا

يا أبا إبراهيم تأتي جموع شعبك وفصائل المقاومة لتجدد العهد للشهداء اليوم في ذكراك : "وتابع قائالً
هل آن األوان لنعيد الشعب الفلسطيني خياراته على خياره "، متسائالً "وخيارانا الذي ال نحيد عنه

  ". االستيراتيجي خيار المقاومة ودحر االحتالل؟
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ووحدتنا أكيدة قادمة، وسالحنا الشريف ال نحن في قلب المقاومة وسيفنا مشرق :" وقال الحية في كلمته
  ". يعرف إال صدر العدو الصهيوني

آن األوان لبعضنا الذي اجتهد اجتهادا ظن فيه الخير لشعبنا ولكنه اصطدم بالعنجهية : "وأضاف
  . الصهيونية، لنعود صفا واحداً لنعيد أوراقنا على خيار المقاومة

وأوضح أن هذه الوحدة والمصالحة الداخلية . وحدة منذ زمننأتي اليوم ونحن ننشد ال: "وأردف قائالً
ليست ُأمنية وليست خياراً ،بل إن المصالحة واجبة وضرورة وعلينا أن نسعى لها وضرورة اليوم أكثر 

  . من ذي قبل لنصد العدوان ونرد على إجراءات العدو
 يكون له دور قبل أن نصل وأعرب عن أمله أن ال يكون تأثير لمن أعاق تحقيق المصالحة من قبل أن
  . للوحدة سائالً المولى عز وجل أن تأتي الوحدة والمصالحة في أقرب وقت

أيدينا ممدودة وهذه صدورنا مفتوحة وعقولنا معنا وإرادتنا معنا : "وقال الحية نيابة عن حركة حماس
وإرادتهم ليلتقي يستنهضوا قوتهم "، ودعا حركة فتح أن "فالمصالحة خيرا استيراتيجي ال رجعة عنه

الصف مع الصف والكتف مع الكتف والبندقية مع البندقية لمالقاة العدو وصده عن جرائمه، في وقت ال 
  ". مجال فيه للمراهنة إلى على أنفسنا

إننا اليوم في هذا الوقت الحساس نحن مدعون لتعزيز التنسيق فيما بيننا على أعلى مستوياته : "وأضاف
ية التي نريدها ونحتاجها، ومطالبون أن نجمع صفنا في مواجهة العدو الصهيوني وفي كل القضايا الوطن

  ". وعمالئه
إننا وفي هذا المشهد المهيب الذي نعلن فيه انحيازنا لخيار المقاومة، فإنا طريقنا طويل وأرضنا : "وتابع

  ". تنتظرنا والقدس تستصرخنا والمسجد األقصى ينادينا
  ٢٩/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
   في دمشقالمصالحة عن موافقتها على عقد أبلغتها حماس بأنها أعلنتهمصداقية ما بفتح تشكك  .١١

شككت مصادر مطلعة على ملف الحوار بين حركتي فتح وحماس الجمعة في :  وليد عوض- رام اهللا
بين الحركتين في مصداقية ما اعلنته االخيرة بأن فتح ابلغتها بموافقتها على عقد جلسة الحوار القادمة 

العاصمة السورية دمشق، فيما اعلنت حركة حماس انها تجري اتصاالت مع المسؤولين المصريين الخذ 
الموافقة على تمكين وفد امني من الحركة من قطاع غزة للسفر الى سورية عبر القاهرة لحضور لقاء 

  . االمن اخر الملفات العالقةالمصالحة مع حركة فتح المتوقع خالل ايام والذي سيبحث في انهاء ملف
بأن فتح لم تبلغ حماس بموافقتها على عقد الجلسة القادمة في ' القدس العربي'واوضحت المصادر لـ

دمشق وان االتصاالت لتحديد المكان ما زالت جارية في حين رفض عزام االحمد رئيس وفد فتح للحوار 
  .تح على عقد الجلسة القادمة في دمشقمع حماس نفي او تأكيد ما اعلنته حماس بشأن موافقة ف

، 'خلي حماس تصرح مثل ما بدها، ونحن مبسوطين على تصريحاتها' 'القدس العربي'وقال االحمد لـ
، مشيرا الى انه بعد يومين سيتحدث حول تفاصيل 'لم يحن الوقت حتى اصرح عما يجري'مضيفا 

نحن في الوقت 'سة القادمة من الحوار ، وقالاالتصاالت بين الحركتين حول المكان الذي ستعقد فيه الجل
  .'المناسب سنعلن

  ٣٠/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  عن لقاء مع شخصية إسرائيلية في الخليج" الجريدة"حماس تنفي ما نقلته  .١٢

 نفى أيمن طه القيادي في حركة حماس مساء الجمعة، عقد لقاء بين ممثلي الحركة وشخصيات :غزة
  .ة خليجيةإسرائيلية في دول
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في غزة ان ما تناقلته صحيفة الجريدة الكويتية عن لقاء جرى أخيراً " معا"وقال طه في حديث لمراسل 
مضيفا ان موقفنا , بين شخصية إسرائيلية رسمية وقيادي من حماس في دولة خليجية عار عن الصحة
ير الفلسطينية سواء واضح من التفاوض مع االحتالل، ونرفض المفاوضات التي تجريها منظمة التحر

  .المباشرة واو غيرها، فال يمكن الدخول في اي مفاوضات مع االحتالل 
 بما فيها القدس وخالية من ٦٧وأضاف القيادي في حماس ان الحركة مع دولة فلسطينية على كامل حدود 

ت عام االستيطان كحل مرحلي وهدنة طويلة األمد دون التنازل عن ذرة تراب من األراضي التي احتل
٤٨.  

عن لقاء جرى أخيراً بين شخصية إسرائيلية رسمية وقيادي من ' الجريدة'وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ
  .في دولة خليجية' حماس'

  ٣٠/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، 
  
  "إسرائيل" الصراع مع وإنهاءبسبب المفاوضات تهدف لتصفية القضية  شلح يحذر من نكبة ثالثة .١٣

حذر الدكتور رمضان شلح االمين العام لحركة الجهاد االسالمي خالل كلمة القاها  :اشرف الهور - غزة
يجري ' مؤامرة كبيرة ' الذي اقيم بمدينة غزة من ٢٣عبر الهاتف في مهرجان انطالقة حركته الـ 

 ، فيما كان يردد في المهرجان نشطاء الجهاد'تصفية القضية وانهاء الصراع'التحضير لها قال ان هدفها 
  .'الموت المريكا واسرائيل'شعار 

وقال شلح في كلمته التي وجه خاللها ثالث رسائل النصار حركته وللشعب الفلسطيني وللشعوب العربية 
ان خيار المفاوضات وصل ' 'واالسالمية في المهرجان الذي اقيم في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة

  .لى المضي في هذه الخيار، مبديا استغرابه من اصرار السلطة ع'لطريق مسدود
عبث يجب ان '، وقال انه 'ال بديل عن المفاوضات'وانتقد في ذات الوقت شعار السلطة الذي يؤكد انه 

  .'يتوقف
نشتم رائحة مؤامرة كبيرة من ان 'وحذر شلح من مخططات قد تنفذ من وراء العملية السلمية، وقال 

، مشيرا الى ان 'ة القضية وانهاء الصراعيتمخض جبل المفاوضات بين السلطة والعدو عن تصفي
يهودية الدولية الصهيونية كمقدمة 'التي دعت لالعتراف بـ ' المشبوهة'التصريحات التي وصفها بـ

  .، تدور في ذات الفلك' والذي يعني ضياع قضية الالجئين ٤٨لتهجير اهلنا في الـ 
ال بديل للمفاوضات 'ال انها تدور تحت شعار ق' نكبة ثالثة'واكد شلح ان وقع المفاوضات الجارية اشبه بـ

االنسحاب الكامل من المفاوضات مع العدو وانهاء حالة '، وطالب بالتصدي لها من خالل 'اال المفاوضات
  .'االنقسام في الساحة الفلسطينية والتوحد على خيار الجهاد والمقاومة

  .'على غزةسيوقف مخططات العدو واحتمال عدوانه 'واشار الى ان هذا كله 
وحيا شلح شهداء فلسطين واشاد كثيرا بالمقاومة، واستذكر الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس الجهاد، الذي 

كان مشروع '، وقال ان الشقاقي ٢٣اقيم المهرجان في ذكرى استشهاده وذكرى تأسيس الحركة الـ 
  .'سلطة او ثراءشهادة على طريق النصر والتحرير، ولم يكن طالب دنيا او باحثا عن منصب او 

المشروع الصهيوني يهدد االمة 'واكد شلح في كلمته ان فلسطين ليست قضية اهل فلسطين وحدهم، وقال 
اذا ضاعت فلسطين نهائيا وبقيت اسرائيل فلن ينجو احد من طوفان 'العربية واالسالمية كلها، واضاف 

  .'المشروع الصهيوني االمريكي للسيطرة على المنطقة
حدث في العراق وافغانستان، وما قال انه ينتظر السودان من مخطط يهدف الى انفصال واستشهد بما 

والدة اسرائيل جديدة في افريقيا قد تحاصر العرب ومصر 'الجنوب عن الشمال، وقال ان الهدف منه هو 
، لضمان امن العرب 'تزول اسرائيل عن الوجود'واكد على ضرورة ان  .'على وجه الخصوص

حضر االحتفال قادة حماس محمود الزهار وخليل الحية، وفتحي حماد وزير الداخلية في و .والمسلمين
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الحكومة المقالة، اضافة الى مسؤولين من حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية واخرين عن باقي 
  .الفصائل

  ٣٠/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   لفلسطين وللشقاقي وللمقاومةسنظل أوفياء:  الشقاقياغتيالنافذ عزام في ذكرى  .١٤

أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد في فلسطين أن الحركة لن تتخلى عن مشوار الجهاد                 : غزة
والمقاومة في وجه االحتالل الصهيوني، مقدما التحية ألبناء الشعب الفلـسطيني الـذين يـشاركون فـي       

 الستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي األمين العـام        ١٥ـ   وإحياء الذكرى ال   ٢٣مهرجان انطالقة الحركة الـ     
  .لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين
اليوم نوجه رسالتنا واضحة لكل العالم ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال عزام في تصريح صحفي لـ 

تور وهي أن حركة الجهاد اإلسالمي ستظل وفية لفلسطين الحبيبة ووستظل وفية لمؤسس الحركة الدك
، مضيفًا أن خيار الجهاد والمقاومة سيظل "الشهيد الشقاقي وستبقى الوفية لدماء شهداء الشعب الفلسطيني

  .مشهرا في وجه أعداءنا الصهاينة
  ٢٩/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   هو عدو للفلسطينيين والعرب"إسرائيل"ـمن يفتح سفارة ل: "الشعبية" .١٥

عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير " أبو هاني"لقيادي ندد ا: مراسل خاص - ٤٨عرب
فلسطين في الخارج بتصريحات زعيم الحركة الشعبية السودانية سلفاكير، والتي لم يستبعد فيها إقامة 

  . عالقات مع دولة االحتالل االسرائيلي وفتح سفارة لها في حال انفصال جنوب السودان عن شماله
صريح له أن هذه التصريحات لزعيم الحركة الشعبية سلفاكير تكشف المخطط المرسوم وأكد في ت

للسودان منذ فترة طويلة والتي تستهدف تفتيته، و إثارة النزعات المذهبية والطائفية والقبلية بهدف إشغال 
يوني، وهي السودان البلد القومي العروبي قيادة وشعبا وموقفا، وإبعاده عن ساحة الصراع العربي الصه

  . حلقة من حلقات المخطط األمريكي الصهيوني الجاري في المنطقة
هذه التصريحات لسلفاكير تضعه في إطار العداء للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، "وشدد على أن 

وتشكل تصريحاته طعنة في ظهر الشعب السوداني الشقيق بمسيحييه ومسلميه وجميع طوائفه، والتي 
 بدماء الشعب الفلسطيني واألمة العربية، حيث كان وما زال السودان من أشد المؤيدين امتزجت دماؤهم

والداعمين للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل العودة و تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
ول في وجه ذات السيادة وعاصمتها القدس، وكان الشعب السوداني المعطاء يشكل دائماً حائط الصد األ

  ". محاوالت التغلغل اإلسرائيلي التي تستهدف ثروات ومياه وسيادة الدول اإلفريقية الصديقة
وأكد أبو هاني رفض الشعب الفلسطيني زج القضية الفلسطينية بالشأن السوداني في هذا الوقت بالذات 

أشكال االنخراط و من خالل إطالق هذه التصريحات الخطيرة، حيث تأتي تصريحات سلفاكير كشكل من 
التعاطي مع الرؤية األمريكية والصهيونية التي تستهدف وحدة ومستقبل السودان، وتريد إخضاع المنطقة 

االستيالء على "العربية لسيطرتها وتفتيتها إلى دويالت صغيرة مجزئة، حتى تكون األمور ممهدة لها في 
ما تميز بها الشعب السوداني، والذي أفشل أكثر ثرواتها وقتل روح الممانعة والمقاومة القومية التي طال

  ". من مرة هذه المرامي والمخططات الخطيرة، منتصراً ومناصراً دائماً لعروبته وقوميته ووحدته
واعتبر تصريحات سلفاكير لعبة مكشوفة منه للتزلف والتقرب من األمريكيين واإلسرائيليين ، وبمثابة 

ة مرتقبة مع الكيان الصهيوني، وهو بذلك يقدم نفسه بأنه رجلهم المقبل أوراق اعتماد له لعالقات دبلوماسي
، وأنه مستعد لتحويل الجنوب لقاعدة عسكرية أمريكية صهيونية في القارة "دولة جنوب السودان"في 

  . اإلفريقية، بحكم العالقة اإلستراتيجية التي سينشئها على أنقاض وحدة السودان
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الثقة بالشعب السوداني الشقيق، ورفضه هذه التصريحات التي "ني على  هاأبووفي ختام تصريحه أكد 
، معرباً عن ثقته بأن السودان سيبقى موحداً "تبث السم في وجه األمة السودانية البطلة، واألمة العربية

  .بأرضه وشعبه، سنداً مهماً لألمة العربية ولقضيتها المركزية القضية الفلسطينية
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  إعالن دولة من طرف واحد لن يحقق لكم شيئا: نتنياهو يحذر أبو مازن .١٦

وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحذيرا للرئيس الفلسطيني، :  نظير مجلي- تل أبيب
، من مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، مثل اإلعالن عن دولة فلسطينية من )أبو مازن(محمود عباس 

وقال إنه ينتظر أن يكف الفلسطينيون عن إضاعة الوقت ويعودوا إلى المفاوضات المباشرة . احدطرف و
من أجل بحث كل المواضيع وتحقيق طموحات الرئيس األميركي، باراك أوباما، في التوصل إلى اتفاق 

  .إطار للسالم الدائم خالل سنة
 لقائه وفدا مصريا برئاسة وزير وكان نتنياهو يرد بذلك على تصريحات الرئيس الفلسطيني عقب

الخارجية أحمد أبو الغيط، قال فيها إنه في حال استمرار إسرائيل في التخريب على مفاوضات السالم 
بفرض األمر الواقع االستيطاني، فإن الفلسطينيين سيبحثون عن وسائل أخرى لتحقيق الحرية والسيادة، 

  .ينية والتوجه إلى المجتمع الدولي ليعترف بهاومنها اإلعالن من طرف واحد عن قيام دولة فلسط
وقال نتنياهو، أمس، إن قيام الدولة الفلسطينية ممكن فقط بعد اختتام مفاوضات ودية ناجحة بين إسرائيل 
. ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإن أي سبيل آخر يسلكه الفلسطينيون لن يفيدهم بشيء وسيعقد األمور

  .»في القريب العاجل وبقوة جارفة«وضات المباشرة بين الطرفين ستبدأ وأعرب عن ثقته في أن المفا
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   موقتة فلسطينية إقامة دولة لدى األميركيين الى تسويق مشروعيسعىنتنياهو ": الحياة" .١٧

تانياهو يسعى قال مسؤولون فلسطينيون ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين ن:  محمد يونس–رام اهللا 
الى اقناع االدارة االميركية بقبول مشروعه الخاص بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة، مع تأجيل 

ان نتانياهو قدم للفلسطينيين في اللقاءات الثالثة » الحياة«كشف مسؤول رفيع لـ . ملفي القدس والالجئين
لمرحلي بهدف جعل الدولة ذات الحدود التي أجريت في واشنطن وشرم الشيخ والقدس افكاراً للحل ا

  .الموقتة مخرجاً مناسباً
واوضح المسؤول ان مشروع الدولة ذات الحدود الموقتة يتيح السرائيل االحتفاظ بسيطرتها على الحدود 
. الشرقية لفلسطين مع االردن، وعلى الحدود الغربية وهي الجدار، وعلى القدس، وعلى مصادر المياه

هو عرض في اللقاءات الثالثة رؤيته للحل المرحلي التي نرى انها تمهد لمشروعه في نتانيا«واضاف ان 
. »شأن الدولة ذات الحدود الموقتة التي يبحثها حالياً مع الجانب االميركي وليس مع الجانب الفلسطيني

عشر ما طرحه نتانياهو علينا في اللقاءات الثالثة هو حل مرحلي تدريجي يستغرق اكثر من «: وتابع
سنوات، ويقوم على ابقاء الكتل االستيطانية ومناطق نفوذها والقدس تحت السيطرة االسرائيلية، واستئجار 

  .»غور االردن لمدة اربعين سنة، وابقاء مراكز عسكرية اسرائيلية على مداخل المدن
في المئة من  ٤٠وزاد المسؤول ان حسبة بسيطة تظهر ان نتانياهو اراد بهذا الحل االحتفاظ بأكثر من 

لكنه اوضح ان خالصة اتصاالت . الضفة في الفترة االنتقالية التي تمتد الى عشر سنوات وربما اكثر
نتانياهو مع االميركيين تظهر انه يسعى الى تمرير مشروعه القائم على اقامة دولة فلسطينية ذات حدود 

مفاوضات الالحقة التي تعقب اقامة هذه موقتة يكون الجدار حدودها، وتأجيل ملفي القدس والالجئين الى ال
يتضمن مشروع نتانياهو ايضاً ابقاء السيطرة العسكرية االسرائيلية على غور «: ومضى يقول. الدولة
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نتانياهو عرض على الرئيس محمود عباس تأجيره «وأكد ان . »االردن وبعض النقاط في الضفة الغربية
  .»واعد عسكرية اسرائيلية فيهغور االردن لمدة اربعين سنة من اجل ابقاء ق

ان نتانياهو حاول تسويق فكرتين مختلفتين لدى االردن » الحياة«وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ 
طرح نتانياهو «: وقالت. والفلسطينيين في شأن اهمية بقاء الوجود االمني االسرائيلي في غور االردن

لمصلحة الطرفين االسرائيلي واالردني من احتماالت على االردن فكرة ابقاء قواته في غور االردن هو 
حاول نتانياهو تسويق الفكرة لدى «: واضاف. »سيطرة القوى المتطرفة على الدولة الفلسطينية مستقبالً

الفلسطينيين بالقول ان وجود الجيش االسرائيلي في غور االردن يشكل ضمانة للجانبين الفلسطيني 
  .»ة ايران على العراق ومن ثم المملكة االردنيةواالسرائيلي من احتماالت سيطر

واعرب اكثر من مسؤول فلسطيني عن الخشية من تبني الجانب االميركي وجهة نظر نتانياهو في شأن 
خذوا ما هو متاح اآلن وواصلوا التفاوض : الدولة الموقتة، ومحاولة تسويقها لدى الفلسطينيين تحت تبرير

  .»على الباقي
ويجري . »١٩٩٣األسوا منذ اتفاق اوسلو عام «يني الوضع التفاوضي الراهن بأنه ووصف مسؤول فلسط

مسؤولون اميركيون اتصاالت مع مسؤولين اسرائيليين في تل ابيب وواشنطن بحثاً عن مخرج الستئناف 
  .المفاوضات

 عن مطلب وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن نتانياهو يحاول اقناع االميركيين في هذه االتصاالت بالقفز
واوضح مسؤول فلسطيني ان فكرة نتانياهو المقدمة . تجميد االستيطان والبحث عن اتفاق قابل للتنفيذ

لالميركيين للقفز عن تجميد االستيطان تقوم على جانبين امني وجغرافي، فمن الناحية الجغرافية يتحدث 
 نفوذها تحت السيطرة االسرائيلية، عن انسحابات اسرائيلية من المدن، وبقاء الكتل االستيطانية ومناطق

  .ومن الناحية االمنية يتحدث عن بقاء مراكز امنية على مداخل المدن، وقواعد عسكرية في االغوار
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   التغلب عليها الفلسطينية السلطةى عقبة يجب علالمستوطنات  : نتنياهو .١٨

اهو رئيس ي اعتبر بنيامين نتن , ء الكرة بالملعب الفلسطينيفي محاولة إللقا:   خالد األصمعي - رام اهللا
  .الوزراء اإلسرائيلي المستوطنات عقبة فلسطينية يعول علي الفلسطينيين وحدهم التغلب عليها

 إن تحقيق تسوية مع الفلسطينيين يتطلب التغلب علي العقبة التي وضعتها السلطة الفلسطينية حول  : قائال
 نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نيتانياهو قوله خالل لقائه بالسيناتور األمريكي و موضوع المستوطنات

 إن إسرائيل ترغب في التوصل إلي اتفاق اطار مع الفلسطينيين من  - جوزيف ليبرمان الليلة قبل الماضية
ل خالل مفاوضات مباشرة وجدية وبالتزامن مع تحقيق تسوية اقليمية مع دول الجوار زاعما أن أعما

    . البناء في المستوطنات لن تؤثر علي خارطة السالم
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، األهرام، القاهرة

  
  "إسرائيل"ـلتراث لشعب ل  اليونسكو ويعتبرها معاديةيهاجمنتنياهو  .١٩

هاجم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم 
  .ما اياها باتخاذ قرارات معادية السرائيلمته) يونسكو(

محاولة يونسيكو قطع العالقة بين شعب اسرائيل وتراثه السباب سياسية تتنافى "وقال نتنياهو في بيان إن 
  ".والعقل السليم وستبوء بالفشل

 وجاءت تصريحات نتنياهو هذه تعقيبا على سلسلة قرارات اتخذتها منظمة اليونسكو امس والتي اكدت ان
مسجد بالل بن رباح والحرم االبراهيمي موقعين مقدسين للمسلمين ودعت اسرائيل الى اخراجهما من 

  .قائمة المعالم التراثية االسرائيلية
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اسرائيل بخالف جاراتها ستواصل الحفاظ على حرية العبادة لجميع الديانات في هذه "وزعم نتنياهو ان 
  ".المواقع

ة االسرائيلية ضم المسجد االبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن وفي فبراير الماضي قررت الحكوم
وهو االمر الذي ) الئحة المواقع االثرية التاريخية االسرائيلية(رباح في مدينة بيت لحم الى ما اسمته 
  .واجه غضبا فلسطينيا وعربيا واسالميا

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ة باقتراحات أمريكية تنفي وجود مفاوضات سرياالسرائيليةالحكومة  .٢٠

تشرين االول المعلومات / اكتوبر٢٩نفى مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم : ب.ف.أ
الصحفية التي كشفت عن وجود مفاوضات سرية تجري بين تل أبيب وواشنطن حول معالم الدولة 

لفلسطينية في القدس الشرقية الفلسطينية وحدودها واالراضي التي ستستأجرها إسرائيل من السلطة ا
  . وغور األردن 

وأوضح مكتب نتنياهو أن هذا الموضوع لم يطرح على بساط البحث في االتصاالت االسرائيلية الجارية 
  . مع االدارة االمريكية والهادفة الى استئناف المفاوضات المباشرة 

  ٣٠/١٠/٢٠١٠روسيا اليوم، 
  
  أصدقاء وحلفاء ولكنهم ال يشكلون بديال عن الفلسطينييناألميركيون هم ": كديما"حزب نائب من  .٢١

الحديث عن تأجير لفترة طويلة «المعارض إن » كديما«قال نائب من حزب  : نظير مجلي- تل أبيب
 السورية - الفلسطينية وكذلك االتصاالت اإلسرائيلية -كان مطروحا على طاولة المفاوضات اإلسرائيلية 

ئاسة ايهود أولمرت وتسيبي ليفني، فهذه فكرة جيدة من شأنها أن تعطي في زمن الحكومة السابقة بر
ولكن في الوقت نفسه أعرب عن استغرابه لتركز . »حلوال إبداعية تزيل العقبات التقنية في طريق السالم

. في نهاية المطاف، نحن نريد سالما مع الفلسطينيين«: وقال. المفاوضات مع الواليات المتحدة
  .»هم أصدقاء وحلفاء ولكنهم ال يشكلون بديال عن الفلسطينيينفاألميركيون 

  ٣٠/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   خشية االعتداء على الطالب العرب تنتشر في صفداإلسرائيليةالشرطة  .٢٢

 انتشرت الشرطة اإلسرائيلية أمس في مدينة صفد شمال إسرائيل خشية تكرار ما : أ ف ب-القدس 
الموت «عندما هاجم شبان يهود طالباً عرباً في جامعة المدينة وهم يهتفون حصل األسبوع الماضي 

  .»للعرب
أرسلنا تعزيزات للتصدي ألي استفزاز بسبب التوتر السائد في صفد بعد «: وقال الناطق باسم الشرطة

 وأضاف أن الشرطة أوقفت ثالثة مشتبه بهم. »التهجم على طالب من األقلية العربية األسبوع الماضي
في الهجوم على الطالب، بينهم قاصر في السادسة عشرة تم إبعاده عن المدينة وفرضت عليه اإلقامة 

حرس «وأمرت المحكمة بتمديد توقيف االثنين اآلخرين، وبينهما جندي في . الجبرية في منزله في القدس
ويسود توتر . باتأطلق النار في الهواء من مسدس الخدمة خالل الهجوم من دون أن يوقع إصا» الحدود

عندما دعا كبير حاخامي مدينة صفد شمويل الياهو ) أكتوبر(المدينة منذ منتصف تشرين األول 
ووجهت الى الحاخام الياهو . وحاخامان آخران السكان الى االمتناع عن ايجار أو بيع شقق الى العرب

  بعد توجيه نداءات مماثلة،» التحريض على العنصرية«قبل سنوات تهمة 
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، حياة، لندنال
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   يجري مناورة جديدة تحاكي مهاجمة ايران اإلسرائيليسالح الجو  .٢٣
 تمريناً يحاكي -ذكرت القناة اإلسرائيلية مساء اليوم ان سالح الجو اإلسرائيلي أجرى مؤخراً مناورة 

كبر لسالح وقال المراسل العسكري، نير دفوري، إن التمرين وِصف كأحد التمارين األ. مهاجمة إيران
  .الجو اإلسرائيلي في الفترة األخيرة

وشمل التمرين تشغيل منظومات الدفاع الجوي بما فيها منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية ومنظومة 
المضادة للقذائق والصواريخ " القبة الحديدية"صواريخ حيتس المضادة للصواريخ الباليتسية ومنظومة 

شيغل منظومات بهدف محاكاة تعرض اسرائيل لهجوم صاروخي من وأشارت القناة ان ت. قصيرة المدة
عدة جبهات، سوريا وحزب اهللا وحماس، كرد على مهاجمة منشآت ايران النووية، فيما أجرى الجيش 

  . اإليرانية على المدن اإلسرائيلية٣مناورات تحاكي سقوط صواريخ شهاب 
س لدى سالح الجو فرصة إلجراء تمارين مثل وقال قائد سالح الجو اإلسرائيلي، عيدو نحوشتن، إن لي

  .التمرين الواسع الذي أجري مؤخراً
ونقلت القناة عن مصادر ذات صلة، قولها إن مهمة سالح الجو في التمرين األخير كان تدمير قواعد 

  .ومنصات اطالق الصواريخ ومنظومة الرادار السورية ومنظومة الدفاعات الجوية
تقليل من أهمية التمرين، لكن القناة اإلسرائيلية أشارت الى ان سالح الجو وحاولت مصادر في الجيش ال

اإلسرائيلي أنهى قبل اسبوعين مناورات مشتركة مع سالح الجو اليوناني ومن المقرر أن يجري قريباً 
  .تمارين اضافية

  .اإليرانيوخلص التقرير الى أن مسؤولين اسرائيليين يرون في السنة المقبلة سنة الحسم في الملف 
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   !"أعيدوا ما سرقتم ولسنا بحاجة للشراء: "يوسف ادياف الحاخام عوعلىرد ي زحالقة .٢٤

  . دعا الحاخام عوباديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس، إلى عدم بيع أراض أو بيوت للعرب
، وحضر الدرس ٢٨,١٠,٢٠١٠جاءت أقوال يوسيف خالل درس ديني بعد الصالة الصباحية، الخميس 

بيع البيوت واألراضي لألغيار محرم : "وقال يوسيف. عدد من وزراء شاس في الحكومة اإلسرائيلية
  ". لن ندعهم يسيطرون هنا. وممنوع قطعياً، حتى لو دفعوا أمواالً كثيرة

راً إلى أن جمال زحالقة على أقوال عوباديا يوسيف قائالً بأنها عنصرية وخطيرة، مشي. وعقب النائب د
يوسيف له مئات األلوف من األتباع، وهو لم يكتف هذه المرة كعادته بإطالق الشتائم والبذاءات ضد 
العرب، بل طلب من أتباعه أن يقوموا بفعل وهو عدم بيع أو تأجير المساكن أو األراضي للعرب، وهذا 

  . ية اليهوديةتصعيد خطير في التصريحات العنصرية للراب يوسيف وبعض القيادات الدين
ووصف تصريحات عوباديا يوسيف بأنها عنصرية وقحة، فإسرائيل صادرت معظم أراضي العرب 
واستولت عليها، وخنقت القرى والمدن العربية ولم يعد في الكثير منها مكان للبناء والسكن، فيضطر 

سعر السوق نتيجة الناس إلى شراء شقق في المدن اليهودية المجاورة بأسعار باهظة أعلى بكثير من 
  . مزيج من العنصرية والطمع

وعبر زحالقة عن خشيته من تؤدي تصريحات عوباديا يوسف وحاخامات صفد، الداعية إلى عدم البيع 
  . للعرب، إلى تقليص العرض وإلى ارتفاع إضافي في أسعار الشقق للعرب

 بيع األرض والبيوت إلى من سخريات القدر أن يدعو مهاجرون إلى بالدنا إلى منع: "وقال زحالقة
من أين لكم هذه األراضي أصالً، هل ورثتم عن أجدادكم أم سرقتم من . أصحاب البالد األصليين

  !" أعيدوا ما سرقتم ولسنا بحاجة للشراء! أجدادنا؟
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وأكد زحالقة على ضرورة القيام بحملة مضادة للحملة ضد العنصرية، وقال إن قيادة الجماهير العربية 
ية في الداخل بدأت بإعداد خطة لمواجهة العنصرية المنفلتة والتي تضع المواطنين العرب في الفلسطين

  ". أقلية في خطر"خانة 
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   إفشال عقد مؤتمر دولي تحسباً من صدور بيان يدينها بشأن حرب غزةتُعلن "إسرائيل" .٢٥

ميثاق "نت من منع عقد مؤتمر للدول الموقعة على قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إنها تمك: الناصرة
كان ممكناً أن ينتهي ببيان يتهم إسرائيل بخرق الميثاق خالل حربها على قطاع "، معللة ذلك بأنه "جنيف

  ".غزة قبل حوالي سنتين
نجحت في منع "؛ فإن الخارجية اإلسرائيلية )٢٩/١٠(وبحسب ما أفادت به اإلذاعة العبرية مساء الجمعة 

، والتي "طة القامة صندوق لتعويض المتضررين من الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزةخ
أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف وأربعمائة فلسطيني وجرح نحو خمسة آالف آخرين، وتدمير خمسة 

  .وعشرين ألف منزل، وإحداث دمار كبير في البنى التحتية للقطاع
إبطاء وتيرة تطبيق تقرير لجنة "، يساهمان في "االنجازان"ية بأن هذان ورأت وزارة الخارجية اإلسرائيل

  .، على حد تعبيرها"تقصي الحقائق الدولية في عملية الجيش اإلسرائيلي بقطاع غزة
وذكرت اإلذاعة العبرية بأن الجهود التي بذلتها الممثليات اإلسرائيلية في نيويورك وجنيف وعواصم 

، "األصدقاء في واشنطن"يع الماضية، وبمساعدة كبيرة ممن اسمتهم بـ أوروبية أخرى خالل االساب
  ".إحباط جهود سويسرا لعقد اجتماع للدول الموقعة على ميثاق جنيف"أثمرت في النهاية عن 

  ٣٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  النقابات العمالية لتجنب إضراب القطاع العام المحادثات مع األحد تستأنف "إسرائيل" .٢٦

 قال وزير المال اإلسرائيلي يوفال شتاينيتز أمس أنه تم تعليق محادثات تهدف : أ ف ب-رز رويت-القدس
الى تجنب إضراب لموظفي القطاع العام األسبوع المقبل، مضيفاً أن هذه المحادثات ستستأنف بعد العطلة 

في تعطيل وقد يؤدي اإلضراب الى شلل في موانئ إسرائيل ومطاراتها، وقد يتسبب أيضاً . األسبوعية
وسائل النقل العامة والمكاتب الحكومية وبعض الشركات المملوكة للدولة، كما ستتقلص طاقة عمل 

  .الخدمات الصحية والمرافق
هددت أول من أمس ببدء إضراب في القطاع ) هستدروت(وكانت أبرز النقابات العمالية في إسرائيل 

. فاق مع وزارة المال على اتفاق في شأن األجورالعام األسبوع المقبل في حال لم يتم التوصل الى ات
اعتباراً من الثلثاء، سنبدأ إضراباً مفتوحاً في القطاع العام إال في حال «: في بيان» هستدروت«وقالت 

 في ١٠وتطالب النقابة بزيادة أجور أعضائها بنسبة . »توصلنا قبل هذا التاريخ الى اتفاق مع وزارة المال
وفيما لو .  في المئة فقط١،٥وعرضت وزارة المال زيادة األجور بنسبة . ث سنواتالمئة مقسمة على ثال

حصل االضراب، فسيتسبب بإقفال المكاتب الحكومية ومطار بن غوريون الدولي وعدد من المدارس، 
وقال وزير المال . إضافة الى توقف حركة النقل العام، ما سيؤدي الى شلل في سائر أنحاء البالد

أعتقد أنه ال يوجد ). نقاط الخالف(الهوة ال تزال واسعة، لكننا تمكنا على األقل من توضيح  «:للصحافيين
في المقابل، قال . »المواطنين واالقتصاد والعمال أنفسهم... انه سيضر الجميع... سبب لإلضراب 

تحاد آفي نيسان كورين إن الزيادة في األجور التي يطالب بها زعماء اال» هستدروت«المسؤول في 
هذا . نتطلع الى التوصل الى قرار والحصول على زيادة معقولة في األجور«: مبررة، مضيفاً للصحافيين

  .»هو جوهر المفاوضات
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
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  باقون ولن نرحل:  يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم٤٨ فلسطينيو .٢٧

العربية في المنطقة في المسيرة شارك اآلالف من أهالي مدينة كفر قاسم ووفود من القرى والمدن 
وسار في مقدمة المسيرة رئيس بلدية كفر قاسم المحامي . التقليدية إحياء لذكرى شهداء مجزرة كفر قاسم
جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي .نادر صرصور، وأهالي الشهداء، والنائب د

ضو المكتب السياسي أيمن حاج يحيى، وصالح البرلمانية، وأمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، وع
عامر رئيس اللجنة الشعبية في كفرقاسم، وعدد من أعضاء الكنيست، بينهم النائبان إبراهيم صرصور 

  . ومحمد بركة، ورؤساء السلطات المحلية
وانتهى االجتماع بمهرجان خطابي، تحدث فيه المحامي نادر صرصور رئيس بلدية كفرقاسم، وأكد في 

.  إلى رفضها وإفشالهاورة التمسك بالوحدة الوطنية، وتطرق إلى القوانين العنصرية داعياًره على ضكلمت
وتحدث الطالب أمير رابي رئيس مجلس الطالب في المدرسة الثانوية، كما تحدث محمد عيسى باسم 

لذي تعذر  رامز جرايسي نيابة عن رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان ا.ذوي الشهداء، وتحدث م
  . وأجمع المتحدثون على ضرورة مواجهة الحملة العنصرية بوحدة صف كفاحية .عليه الحضور

وقال النائب جمال زحالقة إن العقلية التي أنتجت مجزرة كفر قاسم ما زالت قائمة، وتتخذ اليوم شكل 
 أنه رغم كل وأضاف. هجمة عنصرية غير مسبوقة على الجماهير العربية في الداخل، تستهدف وجودها

ما قيل وكتب عن مجزرة كفر قاسم فإن الحقيقة لم تكشف بعد، وباألخص دور المستوى السياسي، 
وتحديدا دافيد بن غوريون والقيادة العسكرية العليا، في التحضير لمخطط استكمال الترحيل الجماعي في 

 محاكمتهم التي لم تنشر إال حيث أشار الضباط والجنود الذين شاركوا في المجزرة خالل. منطقة المثلث
أجزاء قليلة منها بأنهم كانوا يعملون من خالل مخطط كبير، ويقومون بعملية تشابه ما قامت به قوات 

ولفت زحالقة إلى بعض المعلومات . ١٩٤٨الهاغاناه خالل ترحيل أهالي البلدات الفلسطينية عام النكبة 
وختم حديثه  .عدا لترحيل أهالي منطقة المثلثالسري، والذي كان م" الخلد"التي رشحت عن مخطط 

وعلى كل من يفكر بترحيلنا أن يعلم أننا باقون في . لم يرحل أهلنا في كفرقاسم رغم المجزرة: "بالقول
ولعل هذا هو الدرس األهم . قد يستطيعون قتلنا لكنهم لن يقدروا على ترحيلنا. وطننا مهما كلف الثمن

  ".ترانسفير جديد مهما بلغت التضحياتلمجزرة كفر قاسم، فلن نسمح ب
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 

  
  مفتي القدس يستنكر القرار اإلسرائيلي باعتبار المدينة منطقة استيطان .٢٨

استنكر الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، قرار سلطات :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 أولى في البناء االستيطاني والتعليم وغير ذلك، معتبراً ذلك االحتالل باعتبار مدينة القدس منطقة تطوير

وقال، في خطبة صالة الجمعة في المسجد  .بالخطوة التي تستهدف القدس وتغيير طابعها وهويتها
م ومعاول الهدم والتغيير تعمل في المدينة، سواء من هدم ١٩٦٧إنه ومنذ العام "األقصى المبارك، أمس، 

امة المستوطنات حتى بدت كالجدر اإلسمنتية لتشكل مع جدار الضم والتوسع العنصري باب المغاربة، وإق
وأكد أن اتخاذ هذا القرار، وفي هذا الوقت بالذات، يشير  ".فاصالً للمدينة عن سائر األراضي الفلسطينية

، كما أنها إلى نوايا االحتالل الخبيثة التي تستهدف المدينة بكل ما فيها من حجر وبشر وشجر ومقدسات
  .تُعزز النزعة العدوانية والعنصرية لالحتالل

  ٢٩/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، 
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   النار في كنيسة أثرية في القدسيضرمونمستوطنون  .٢٩
 في مدينة القدس "شارع األنبياء"أقدم مستوطنون متطرفون على إحراق كنيسة في : ).ب.ف.أ(السفير، 
عاة الكنيسة، إن المعلومات األولية تشير إلى أن مجموعة من وقال زكريا المشرقي، وهو أحد ر. المحتلة

المستوطنين المتطرفين كسروا النافذة الخلفية للكنيسة المكونة من طابقين وألقوا زجاجات حارقة أدت إلى 
واعتبر المشرقي أن هذا الهجوم يهدف إلى زعزعة العالقة بين  .احتراق الطابق األرضي بكافة محتوياته

سماوية، وإثارة الفتن بين رجال الدين في المدينة، وطرد الفلسطينيين وابتزازهم تحت وطأة األديان ال
، حيث يعود بناؤها وأضاف أن هذه الكنيسة قديمة جداً .االعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم

  .١٨٩٧إلى العام 
  ٣٠/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 

  
  عصرةوالم بلعين تي في مسيرالعشراتإصابة  .٣٠

اً  مواطن، أن كامل إبراهيم،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في ٣٠/١٠/٢٠١٠الرأي، عّمان، نشرت 
 أصيب بجروح والعشرات بحاالت اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع جراء فلسطينياً

ل اإلسرائيلي ، إثر قمع قوات االحتال)أمس(المواجهات التي جرت في قرية بلعين بعد صالة الجمعة 
  .للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان

عشرة مواطنين ، أن حسن عبد الجواد نقالً عن مراسلها ٣٠/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،وأضافت 
 خالل اعتداء قوات االحتالل على تظاهرة جماهيرية فوق ، أمسوا،ين أجانب وإسرائيليين أصيبنومتضام

يت لحم، نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري والتوسع  جنوب ب،أراضي المعصرة
 لمجزرة كفر قاسم، كما اعتقلت ٥٤لمناسبة الذكرى واالستيطاني في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم 

  .قوات االحتالل متضامناً إسرائيلياً واعتدت عليه، ونقلته إلى جهة مجهولة
  
  تي عرابة واليامونقوات االحتالل تقتحم بلد: جنين .٣١

 .اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بلدتي عرابة واليامون في محافظة جنين): قنا(وكالة  –جنين 
وذكر مصدر أمني فلسطيني أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة عرابة جنوب المدينة وداهمت منزل 

ي السياق ذاته، اقتحمت قوات وف .المواطن عدنان خضر واستجوبته قبل أن تنسحب من البلدة فجراً
االحتالل بلدة اليامون غربي المدينة، وسيَّرت آلياتها في أزقة وشوارع البلدة، وانسحبت فجرا دون أن 

  .يبلغ عن وقوع اعتقاالت
  ٣٠/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  االحتالل يرفض جمع شقيقتين في سجن واحد .٣٢

سرى والمعتقلين أن األسيرة النا أبو غلمة المعتقلة في  لرعاية شؤون األ"مانديال" أعلنت مؤسسة :رام اهللا
سجن هشارون بدأت منذ ثالثة أيام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض إدارة المعتقل جمعها مع 

وأوضحت رئيسة المؤسسة بثينة دقماق أنها علمت من األسيرات . شقيقتها تغريد التي تقبع في سجن آخر
  . أبو غلمة وانضمت إليها في اإلضراباألسيرةامنت مع  ندى درباس تضاألسيرةأن 

  ٣٠/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
   عن الطعام احتجاجاً على التصعيد اإلسرائيلي ضدهميضربون" نفحة"أسرى  .٣٣

حملة "اإلسرائيلي، إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على " نفحة" نفذ األسرى الفلسطينيون، في سجن :رام اهللا
ها إدارة السجون بحقهم، والتي كان آخرها يوم السبت الماضي؛ حيث اقتحمت األقسام التصعيد التي تشن
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الحقوقية، إثر زيارتها للسجن، " مانديال"وقالت المحامية بثينة دقماق، رئيسة مؤسسة  ".ونكلت باألسرى
 إدارة حالة من السخط والغضب تسود أوساط المعتقلين بخصوص التفتيشات والمداهمات التي تنفذها"بأن 

 المتواجدين في الغرفة للتفتيش بشكل األسرىالسجون في كل األوقات، والتي يجري خاللها نقل كافة 
  ".مفاجىء، كما أن التفتيش عملية تخريب لمحتويات الغرف وحتى القرآن يفتح ويفتش

ر مبررة، كانت اإلدارة تنفذ حملة تفتيش غي"وذكرت دقماق، في بيان مكتوب، أنه خالل زيارتها للسجن، 
  ".حيث لم تجد رسائل االحتجاج إلى مصلحة السجون

  ٢٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  "الترانسفير"لتنفيذ مشروع اسرائيلي مخطط هناك : " والقوى اللبنانيةلقاء األحزاب" .٣٤

 فـي «بالصمود الكبير الذي أبداه أهالي مدينة أم الفحم في الجليل الفلسطيني المحتـل              » حزب اهللا «أشاد  
عـن  «، معبراً   »مواجهة اعتداءات قطعان المستوطنين الصهاينة وممارسات قوات االحتالل التي ساندتهم         

افتخاره بما أظهره هؤالء األهالي من تشبث بأرضهم، ما يجعلهم بحق نموذجاً يحتذى به في التـضحية                  
  .»من أجل إحقاق الحق ومحاربة االحتالل واالستيطان

 الدور المشبوه لألمم المتحدة في التستر على هذا القمع اإلرهـابي الـذي              عن«وسأل في بيان له أمس،      
  .»استهدف أبناء المدينة المدنيين والعزل من خالل ممارسات عنصرية يقوم بها كيان عنصري مجرم

المفاوضات العبثية التي تدور حالياً مع الكيان الصهيوني تمثّل غطاء لهذه االعتداءات ولمـا              «ورأى أن   
 أو فـي    ١٩٤٨ من إرهاب صهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني سواء في األراضي المحتلة عام              سبقها

المقاومة هي السبيــل الوحيد    «، مؤكداً أن    »الضفة الغــربية المحــتلة أو في قطاع غزة المحاصر       
  .»لتحرير األرض ومنع الصهاينة من االستــمرار في اعتداءاتهم اآلثمة

أن هذا االعتداء، يؤشـر     «في بيان أمس،    » اب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية    لقاء األحز «واعتبر  
إلى أن المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين، قد بدأ في ظل دعم أميركي غربي غير مـسبوق يـدعم                  
االعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية عنصرية، األمر الذي شجعه على التمادي في تنفيذ مـشروع               

  .»٤٨انسفير، سيؤدي إللغاء حق العودة، وإعطاء العدو تصريحاً للقيام بتهجير فلسطينيي التر
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل"قنبلة من مخلفات بلبنان البداوي مخيم أسباب إنفجار ":  الفلسطينيةالفصائل" .٣٥

مالبسات الحادثـة التـي     "س  أوضحت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال في بيان ام          
بينما كانت مجموعة من    "وأشار البيان إلى أنه      .جرت السادسة  مساء الخميس الماضي في مخيم البداوي        

 عاما، يعبثون بجسم غريب مغطى بالوحل، انفجر مما ادى الى وفـاة             ١٤األطفال، ال تتجاوز أعمارهم     
 . ميعا إلى مستشفيات المخيم ومدينة طـرابلس      الطفل محمد عماد األشقر وإصابة عدد آخر منهم، نقلوا ج         

وبعد التحقيق األولي تبين أن اإلنفجار ناتج عن قنبلة من مخلفات اإلعتداءات الصهيونية على شمال لبنان                
  ".في مراحل سابقة

 ٣٠/١٠/٢٠١٠،النهار، بيروت
  
 لهموال بتأجير اراضيها " ٦٧  الـجندي إسرائيلي داخل أراضيأي  بوجود نقبلال : صبيح .٣٦

أن : " محمد صبيح األمين العام المساعد بالجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة            قال
الجانب العربي يقبل بوجود دولي سواء قي القدس أو منطقة األغوار على الحدود مع إسرائيل، ولكـن ال         

. " ١٩٦٧ينية المحتلة عـام     أحد يقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد أو مستوطنات داخل األراضي الفلسط          
إسرائيل تريد أن تبقي المستوطنات في القدس وتسيطر على منطقة األغوار بما يخـالف              «وتابع بقوله إن    
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، »قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة بطريقـة أخـرى وهـذا مرفـوض               
ارة عن تسريبات هدفها استفزاز الجانـب       موضحا أن هذا الطرح لم نسمعه رسميا من إسرائيل وأنها عب          

  .الفلسطيني والمزيد من التعطيل لعملية السالم
وبالنسبة لمنطقة األغوار، أكد السفير صبيح أنها أرض فلسطينية وال يمكن ألي زعيم فلسطيني أن يسمح                

   .بأن تستأجر إسرائيل هذه األرض ألنها أرض زراعية خصبة وتمثل مستقبل الزراعة الفلسطينية
وقال إن إسرائيل ليس أمامها سوى القبول بمبادرة السالم العربية التي تؤكد على االنسحاب الشامل مـن                 

  .األراضي العربية مقابل السالم الشامل
وأكد أن القدس الشرقية فلسطينية ولن نقبل بالوجود اإلسرائيلي فيها، واعدا بضمان ممارسـة الـشعائر                

على عكس ما تقوم به إسرائيل حاليا من عمليات تهويـد وهـدم ومنـع               «والعبادات لجميع األديان فيها،     
  . »الناس من الوصول إلى دور العبادة سواء اإلسالمية أو المسيحية

الحديث عن تأجير لفترة طويلة كان مطروحـا        «المعارض إن   » كديما«قال نائب من حزب     في السياق   و
 السورية فـي زمـن      -ك االتصاالت اإلسرائيلية     الفلسطينية وكذل  -على طاولة المفاوضات اإلسرائيلية     

الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت وتسيبي ليفني، فهذه فكرة جيدة من شأنها أن تعطي حلوال إبداعية                
ولكن في الوقت نفسه أعرب عن استغرابه لتركز المفاوضـات          . »تزيل العقبات التقنية في طريق السالم     

فـاألميركيون هـم    . ي نهاية المطاف، نحن نريد سالما مع الفلـسطينيين        ف«: وقال. مع الواليات المتحدة  
  .»أصدقاء وحلفاء ولكنهم ال يشكلون بديال عن الفلسطينيين

 ٣٠/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   اإللكتروني لن يمر باألراضي المصرية"اسرائيل " سياج:مصر .٣٧

ياج اإللكتروني الجديد الـذي قـررت       إن الس ,  قالت مصادر أمنية مصرية    : شادي محمد  -) مصر(رفح  
وإن مصر ال تنسق مع إسرائيل      , إسرائيل البدء في إقامته بداية الشهر المقبل لن يمر باألراضي المصرية          

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي األربعاء الماضي أن إسرائيل ستبدأ خالل أسابيع             .في هذا الشأن  
  .صر لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيينببناء سياج أمني على طول الحدود مع م

وأوضحت المصادر المصرية أن إسرائيل أخطرت الجانب المصري من قبل أن الغـرض مـن إقامـة                 
  .المصرية-السياج اإللكتروني جنوب إسرائيل هو منع تسلل األجانب إلى البالد عبر الحدود اإلسرائيلية

قـرار فـي    الوتقول مصر إن    . ناء هذا الجدار  وأضافت أن مصر لن تشارك في أية مرحلة من مراحل ب          
  .إقامة السياج اإللكتروني على طول الحدود المصرية اإلسرائيلية هو شأن إسرائيلي داخلي

وأعلنت إسرائيل أن المرحلة األولى من الجدار ستكون في المنطقة الجنوبية، بحيث تبدأ من مدينة إيالت                
  .٢٠١٣وسيتم االنتهاء منها عام  كيلومترا شماال، ٦٠جنوب إسرائيل على طول 
يشبه إلى حد كبير الجدار المحيط بقطاع غزة، وكذلك الجـدار المقـام علـى               , والجدار سيكون إلكترونيا  

  . الحدود الشمالية مع لبنان، وسيتم أيضا وضع أبراج للمراقبة العسكرية على طول هذا الجدار
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

 
  "النووي"المتحدة مشروعها السنوي إلخالء الشرق األوسط من  األمم بإقرارمصر تشيد  .٣٨

أعرب بالغ رسمي لوزارة الخارجية المصرية عن ترحيب مصر باعتماد الدورة الحالية للجمعية             :القاهرة
العامة في نيويورك لمشروع قرار قدمته مصر إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النوويـة فـي الـشرق                  

  .عتماد القرار بدون تصويت على غرار العام الماضياألوسط، موضحاً أنه تم ا
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، قدس برس
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  مظاهرة احتجاج ضد مشاركة رئيس الكنيست اإلسرائيلي في اجتماع برلماني: المغرب .٣٩
نظمت مظاهرة احتجاج أمام مقر البرلمان المغربي أمـس، احتجاجـا علـى             :  نعيمة المباركي  - الرباط

الكنيست اإلسرائيلي، في أشغال المجموعة البرلمانية األورمتوسطية، في        مشاركة رؤوفين ريفلين، رئيس     
حين رفض مسؤولون رسميون مغاربة عقد لقاءات مع ريفلين، وقال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس               

 اإلسـرائيلي   -إن الحل العادل والشامل والنهائي للنزاع العربي        «: النواب، بحضور المسؤول اإلسرائيلي   
  .» ال محيد عنه لبناء المجموعة األورومتوسطيةيشكل مدخال

وفي سياق متـصل، أصـدرت      . »تطبيع بين المغرب وإسرائيل   « إن الزيارة تعد بمثابة      : المحتجون وقال
اإلسالمي المعارض، بيانا نددت فيـه بمـشاركة رئـيس          » العدالة والتنمية «المجموعة البرلمانية لحزب    

ـ   .  إلى التعبئة لمناهضة التطبيع    الكنيست في لقاء الرباط، ودعا البيان      الـشرق  «وقالت مصادر برلمانية ل
، إن رؤوفين ريفلين لم ولن يلتقي مع عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، لكنها أشارت                »األوسط

إلى أن ريفلين سيلقي كلمة أمام االجتماع، الذي قاطعته سورية بسبب مشاركة الوفد اإلسرائيلي، وكانـت                
اإلسرائيلية قالت إنه كان مقررا أن يلتقي ريفلين الطيب الفاسي وزير الخارجية وعبد             » سهآرت«صحيفة  

الواحد الراضي رئيس مجلس النواب المغربي ومسؤولين آخرين، حيث جرى االتفاق على هذه اللقاءات              
ـ                   اءات قبل سفر رؤوفين ريفلين إلى المغرب، بيد أن ريفلين أبلغ فور وصوله إلى الرباط أن جميـع اللق

  . المقررة ألغيت
ووجه أمس عبد الواحد الراضي في الجلسة االفتتاحية ألشغال الـدورة الخامـسة للجمعيـة البرلمانيـة،      

 مـصدرا   - وال تـزال     -أن أزمة الشرق األوسط شـكلت        «:انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل، وقال     
سـتيطان وهـدم المنـازل والتـشريد     للتوتر والعنف في المنطقة، بسبب استمرار إسرائيل في سياسة اال    

ومحاصرة المدنيين العزل، والتماطل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ووضع العراقيـل              
  .»أمام مفاوضات السالم من خالل الشروط التعجيزية، والعمل على فرض األمر الواقع

 ٣٠/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 
   ألف موقع أثري داخل فلسطين ١١  محتوياتتهب ن"إسرائيل: " العربونآلثاريا .٤٠

 قال اآلثاري عبدالرحيم ريحان أمين لجنة اإلعالم باالتحاد العام لآلثاريين           : شادي محمد  -) مصر(الطور  
 ألف موقع أثرى داخل فلسطين بعد عام        ١١العرب أمس إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي نهبت محتويات         

 سنوياً من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة في ظـل المـؤامرة             ألف قطعة أثرية   ١٠٠ وباعت   ١٩٦٧
الصهيونية التي ترصد لها األموال الطائلة لتزوير تاريخ فلسطين ومواقعها األثرية ورموزهـا الدينيـة               

  .إلثبات أوهام توراتية ال وجود لها
هتمـة بـالتراث    وطالب ريحان في تصريحات صحافية جامعة الدول العربية والمنظمـات الدوليـة الم            

والمنظمات الحقوقية العربية واإلسالمية والدولية بتوثيق اآلثـار اإلسـالمية وإدراج اآلثـار الموجـودة               
 ١٢٠بفلسطين ضمن قائمة التراث العالمي لحمايتها والمحافظة على ما تبقى منه، محـذرا مـن وجـود            

قصى بهدف العثور على أسـوار      جماعة يهودية تركز جهودها لحفر المزيد من األنفاق أسفل المسجد األ          
  .الهيكل الصهيوني المدعى طمسا ألية آثار موجودة بالمنطقة

 ٣٠/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
  
   والفلسطينيين"إسرائيل" المباشرة بين المفاوضاتنبذل جهودا حثيثة الستئناف : واشنطن .٤١

ودا حثيثة مـن أجـل اسـتئناف        أكد البيت األبيض أن اإلدارة األميركية تبذل جه       :  بترا –كامل إبراهيم   
 والفلسطينيين فيما تشارف مهلة الشهر التي منحتها جامعـة الـدول            "إسرائيل"المفاوضات المباشرة بين    

  .    العربية للواليات المتحدة لدفع عملية السالم في المنطقة على االنتهاء
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هنالك قضايا مهمة   «سم البيت االبيض روبرت غيبس في تصريحات صحفية فجر امس           اوقال المتحدث ب  
جداً وصعبة البد أن تعالج بين الطرفين فيما نمضي قدما، ليست هناك أنواع من الضمانات لنجاح هـذه                  
الجهود، لكن العملية السلمية تسير بصورة أفضل إذا ما انخرطت الواليات المتحدة بشكل فعال لتقريـب                

  »   .وجهات النظر بين الطرفين
٣٠/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان  

  
  على صعيد السالمواشنطن تراجع أسلوب تحركها الدبلوماسي  .٤٢

أن اإلدارة األميركية تقوم حالياً بـإجراء مراجعـة         " األيام" ذكرت مصادر دبلوماسية غربية لـ      : القدس
  .ألسلوب تحركها الدبلوماسي على صعيد عملية السالم في الشرق األوسط

هنـاك شـعور قـوي فـي        : ابع التطورات فيها    وقال دبلوماسي أوروبي عمل لسنوات في واشنطن ويت       
واشنطن بأن األمور خرجت عن السيطرة، وأن هناك حاجة الستعادة االنسجام الذي تميز به عمل الطاقم                

مشيراً إلـى مـا     . األميركي تجاه عملية السالم في األشهر األولى إلدارة الرئيس األميركي باراك أوباما           
غير  .تعدد وازدواجية في األداء األميركي خالل الشهور الماضية       ينظر إليه من قبل كثيرين كاضطراب و      

المراجعة تنحصر في األسلوب، ال توجد مراجعة لألهـداف أو لـصلب الـسياسات              : أنه استدرك قائالً    
  .المعتمدة

٣٠/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  
  
   واشنطن محبطة من نتنياهو":هآرتس" .٤٣

أن مبعوث رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيـاهو،        ، أمس،   »هآرتس«ذكرت صحيفة   : يحيى دبوق 
من دون أن يـصل إلـى أي نتيجـة، بـشأن مـسألة تجميـد                «إسحق مولخو، عاد من واشنطن أخيراً       

وبحسب الصحيفة، أعرب مسؤول أميركي رفيع المستوى، قالت إنه مطلع علـى تفاصـيل              . »االستيطان
، بينمـا   »وجود حالة من المراوحة في المكان     « على   محادثات مولخو، عن تشاؤمه من األوضاع، مشدداً      

اإلدارة األميركية ال تزال تعمل على الحل، رغم عدم وجود          «عبر مسؤول أميركي آخر، عن تفاؤله، بأن        
  .»نتائج

اإلحباط سائد في واشنطن من سلوك نتنياهو، بعدما رفض االقتراح األميركي بقبول            «وقالت الصحيفة إن    
اإلحساس لدى كبار مسؤولي اإلدارة األميركية      «، مضيفة أن    »تمديد تجميد االسيتطان  ضمانات في مقابل    

  .»هو أن نتنياهو يتباطأ وال يبدي رغبة في المخاطرة السياسية، ويصفون سلوكه بالسياسة الصغيرة
٣٠/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت  

  
  مفاوضات السالمأوباما مصر على دفع :  لنتنياهوأمريكيتانشخصيتان  .٤٤

، أمس، أن رجل األعمال األميركي دانيال أبراهام المقرب من وزيرة الخارجية            »هآرتس«كرت صحيفة   ذ
األميركية هيالري كلينتون، والعضو السابق في الكونغرس روبرت فكسلر عقدا، أمس األول، لقاءاً مـع               

      ية الـصراع  أوباما مصر على أن يـدفع بموضـوع تـسو   «نتنياهو في القدس المحتلة، حيث أكدا له أن
 الفلسطيني قدماً، وأنه سيعود إلى االهتمام بهذا األمر بعـد انتخابـات التجديـد النـصفي                 -اإلسرائيلي  

  .»للكونغرس األميركي في الثاني من تشرين الثاني المقبل
في المفاوضات، مشيرة إلـى     » وأضافت الصحيفة أن أبراهام وفكسلر حثا نتنياهو على التقدم إلى األمام          

ويمكن االفتراض  «وجها إثر ذلك إلى رام اهللا حيث عقدا لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس               أنهما ت 
  .»أنهما نقال إليه رسالة من نتنياهو



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٩٥٣:         العدد       ٣٠/١٠/٢٠١٠ السبت :التاريخ

المساعدة في إيجاد خرق    «إلى أن زيارة أبراهام وفكسلر لألراضي المحتلة تستهدف         » هآرتس«وأشارت  
بالرغم من أنهما لم يقومـا بهـذه        «وأوضحت أنه   . »سيةللطريق المسدود التي وصلت إليها العملية السيا      

الزيارة بتكليف من أوباما أو كلينتون، إال أنهما، وقبيل توجههما إلى إسرائيل، تلقيا بعض التوضـيحات                
من مسؤولين رفيعي المستوى في اإلدارة األميركية، كما أنهما، وعقب كل لقاء عقداه في إسرائيل، كانـا                 

  .»غ البيت األبيض بآخر التطوراتيتصالن بواشنطن إلبال
وبحسب مـا   . وكان أبراهام وفكسلر أجريا، يوم األربعاء الماضي، مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز           

أعرب عن خيبة أمله ويأسـه مـن سـلوك          «، فإن األخير    »مطلع«عن مصدر سياسي    » هآرتس«نقلت  
  .إزاء عملية التسوية» نتنياهو

٣٠/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت  
  
  نتنياهو يخيب أمل المخابرات األلمانية حول صفقة تبادل األسرى: ألمانيا .٤٥

أفاد مسؤولون في المخابرات األلمانية يتوسطون في صفقة تبادل األسـرى بـين             :  برلين -آي  . بي. يو
 وحركة حماس أنه ال يوجد أي تقدم في المفاوضات حول الصفقة وأنهم خائبو األمل من رئيس                 "إسرائيل"

  .اء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يمنع التوصل إلى اتفاقالوزر
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير أعده محللها للشؤون االستخباراتية واالسـتراتيجية رونـين              

في إشارة إلى الجندي    » نتنياهو خيب أملنا بشأن صفقة شاليط     «برغمان عن المسؤولين األلمان قولهم إن       
  .ر في قطاع غزة جلعاد شاليطاإلسرائيلي األسي

كنا واثقين من أن نتنياهو قادر على تمرير الموضـوع بـسهولة فـي              «وأضاف المسؤولون األلمان أنه     
ورأى قسم آخر من المسؤولين فـي المخـابرات         . »الحكومة واعتقدنا أن لديه تأثيرا أكبر على الوزراء       

 بذلك لمصالحه الداخلية إلرضاء معارضين للصفقة       األلمانية أن نتنياهو لم يمارس تأثيرا وربما كان معنيا        
  .مثل الوزراء موشيه يعلون وبيني بيغن وأفيغدور ليبرمان
العام الماضـي قـدر المـسؤول فـي         ) تموز(وقالت الصحيفة إنه في بداية المفاوضات في شهر يوليو          

اس أنه باإلمكان إنهاء    المخابرات األلمانية غرهارد كونراد الذي يتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحم          
  .صفقة التبادل في نهاية العام الماضي أو بعد ذلك بقليل، لكن هذا لم يحدث

وكان مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي لشؤون الجنود األسرى والمفقودين حغاي هداس قـد اسـتأنف               
 أي في نهايـة     من العام الماضي،  ) آذار(المفاوضات مع كونراد من النقطة التي توقفت عندها في مارس           
  .والية حكومة ايهود أولمرت وقبل تولي نتنياهو رئاسة الوزراء

لكن برغمان أشار إلى خلل في األداء اإلسرائيلي في هذه القضية حيث لـم تجـر فـي إسـرائيل أيـة                      
اجتماعات ومداوالت لتنسيق التوقعات بين الجهات ذات العالقة بقضية تبـادل األسـرى وهـم هـداس                 

  ."إسرائيل"ون عن الجيش والمخابرات في ونتنياهو ومندوب
٣٠/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة  

  
  يزور المستوطنات" نيويورك تايمز"وفد من  .٤٦

األمريكيـة مـستوطنات فـي      " نيويورك تايمز "زار وفد من كبار المسؤولين في صحيفة        : )آي.بي  .يو  (
ويمتنعون عـن   " إلسرائيليينا"الضفة الغربية المحتلة في وقت يقاطعها عدد كبير من المثقفين والمفكرين            

" اإلسـرائيلي "وزار الوفد الكيان الصهيوني ومناطق السلطة مؤخراً، والتقوا رئيس الـوزراء            . زيارتها  
  .بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض

٣٠/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
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  تصل إلى غزة"  األملىالطريق إل"قافلة المساعدات  .٤٧
وصلت القافلة اإلنسانية الدولية الطريق إلي األمل القادمة مـن بريطانيـا فـي               :  وكاالت األنباء   -  غزة

 إلي منطقة أمساعد المنفذ الشرقي للجماهيرية الليبية الليلـة           ، طريقها عبر األراضي الليبية إلي قطاع غزة      
    . حتفال شعبي ليبيقبل الماضية لمواصلة الرحلة إلي قطاع غزة وكان في استقبالها ا

٣٠/١٠/٢٠١٠، األهرام، القاهرة  
 

  دروس من التعثر... التسويةمفاوضات  .٤٨
  صائب عريقات

فالدرس . اإلسرائيلية األخيرة هذه-ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة كثيراً أن تتعثر المفاوضات الفلسطينية
ئية، هو أن التفاوض المباشر وحده الذي تعلمناه من تجربة تقارب العقدين من الزمان من المفاوضات الثنا

فال بد من أن يصحب المفاوضات المباشرة، التزام ثابت . ال يوفر ضماناً كافياً للتوصل إلى صفقة للسالم
ويوفر القانون الدولي معياراً لتحقيق السالم العادل، فضالً عن مساعدته على . ومبدئي بالقانون الدولي

إلى جانب ذلك، يوفر القانون الدولي خريطة . يين بمعاملة متكافئةضمان تمتع الفلسطينيين واإلسرائيل
  .طريق مؤدية إلى التوصل إلى تسوية نهائية تقوم على ثقافة الحقوق واالحترام المتبادل بين الطرفين

وال شك أن أحد أخطر انتهاكات الحقوق في األراضي الفلسطينية المحتلة، االستمرار في إنشاء المزيد 
. وتشمل هذه اإلجراءات السرقة الواسعة ألراضي الفلسطينيين ومياههم. نات اإلسرائيلية فيهامن المستوط

وتقوم هذه المستوطنات في قلب نظام فصل عنصري إسرائيلي تعزز شبكة الطرق المعزولة، والحظائر 
ونات المسيجة من األسالك الشائكة، والحوائط اإلسمنتية المنيعة، ومحطات التفتيش ونظام صدور أذ

الدخول والخروج التي شيدها، ممارسات التمييز المنظم ضد الفلسطينيين إضافة إلى إضفاء طابع 
  .مؤسسي مقنن على ممارسات العنف التي ترتكب بحق الفلسطينيين

وعن طريق االلتهام المستمر لما تبقى من أراضي الفلسطينيين، يجعل التوسع المستمر في بناء المزيد 
م إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيالً، وهو ما يهدد الحل القائم على أساس دولتين من المستوطنات حل

ومن دون الوقف الفوري والشامل لهذه المستوطنات، فلن تبقى هناك دولة فلسطينية يمكن . مستقلتين
  .التفاوض بشأن قيامها، ولن يكون هناك حل قائم على أساس الدولتين يمكن الحديث عنه أساساً

الماضي كانت إسرائيل قد سعت إلى استغالل المفاوضات مجرد غطاء تواصل وراءه توسيع وفي 
مستوطناتها وتمديد مساحات األراضي الفلسطينية التي تحتلها، في ذات الوقت الذي تتفادى فيه رقابة 

وطنين فالمالحظ أن عدد المست. المجتمع الدولي عليها وشجبه النتهاكاتها الصارخة لحقوق الفلسطينيين
وليس متوقعاً . ٢٠٠٠-١٩٩٣اإلسرائيليين في األراضي الفلسطينية قد تضاعف خالل الفترة الممتدة بين 

أن يطرأ أي تغيير على هذه السياسات، طالما سمح إلسرائيل أن تفعل ما تريد دون رقيب أو حسيب 
  . األساسيةعليها، وطالما أطلقت يدها كما تشاء في انتهاك نصوص القانون الدولي ومبادئه

فبينما يتطلب . ومهما يكن فإنه ليس ألحد منا أن يغفل التناقض الواضح بين المستوطنات وتحقيق السالم
ولمن يريد . السالم وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي، يالحظ أن المستوطنات تؤكد أبدية استمرار االحتالل

ت اإلسرائيلية المتناثرة في أراضي الضفة رؤية هذا التناقض عليه إلقاء نظرة إلى مواقع وعدد المستوطنا
فقد صممت هذه . الغربية، أو أن يفكر في مليارات الدوالرات التي أنفقت على إنشائها لفهم هذه الحقيقة

المستوطنات خصيصاً لتعزيز األطماع التوسعية اإلسرائيلية عن طريق استعمار المزيد من األراضي 
وبتلك الصفة تتناقض هذه المستوطنات مع . إقامة دولتهم المستقلةالفلسطينية، مع منع الفلسطينيين من 

  .، التي قامت عليها عملية سالم الشرق األوسط كلها"األرض مقابل السالم"صيغة 
بالنسبة لنا يعني هذا التناقض عملياً االستمرار في سرقة المزيد من أراضينا، وهدم أعداد أكبر من بيوتنا، 

والنتيجة . رية والكرامة الفلسطينية طوال السنوات التي أعقبت مفاوضات أوسلوبينما استمر هدم حلم الح
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هي أن السياسات اإلسرائيلية لم تسفر عن السالم، إنما فرضت المزيد من القيود والمعاناة على 
الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينما تواصل إسرائيل احتاللها لقطاع غزة عن طريق 

ار الخانق عليه، وشن حرب شعواء على المدنيين األبرياء، والتسبب بمعاناة إنسانية يصعب فرض الحص
  وبعد معرفة كل هذه الحقائق، فهل ال يزال غريباً أن تفقد عملية السالم مصداقيتها؟. وصفها هناك

ارها، فال أحد من الفلسطينيين يقبل استمرار بناء المستوطنات واالستمرار في احتالل أرضه واستعم
سواء كان الحديث عن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة، أم المقيمين منهم في األراضي 

كما لن يكون في وسع كل من يؤيد حل الدولتين أن يدافع عن استمرار . الفلسطينية األخرى المحتلة
  .إسرائيل في بناء مستوطناتها على حساب الفلسطينيين

فوري والشامل لبناء المستوطنات، هو محك االختبار الحقيقي لمدى جدية إسرائيل وعليه فإن الوقف ال
وحتى هذه . وعزمها على تحقيق السالم على أساس حل الدولتين المتجاورتين المستقلتين عن بعضهما

وعلى رغم الموعد النهائي المحدد لها لوقف أنشطتها . اللحظة، تواصل إسرائيل رسوبها في هذا االختبار
بل العكس تماماً كانت النتيجة . الستيطانية، لم تفعل إسرائيل شيئاً من أجل االلتزام بذلك الموعد النهائيا

فخالل الشهور الستة . مزيداً من الوحدات االستيطانية والمستوطنين، ومزيداً من اإلثارة واالستفزاز
 آالف وحدة ٣ل تشييد األولى فحسب من الموعد المحدد لوقف بناء المستوطنات، واصلت إسرائي

استيطانية جديدة، في ذات الوقت الذي هدمت فيه مزيداً من بيوت الفلسطينيين، وهيأت فيه طرق إضافية 
  .معزولة لخدمة المستوطنين وحدهم

من جانبهم لطالما سعى الفلسطينيون إلى خوض حوار جدي مع الحكومة اإلسرائيلية حول قضايا الوضع 
، وحق الالجئين ١٩٦٧الم الدائم، مثل مصير القدس، واالعتراف بحدود عام النهائي المفضية إلى الس

ومن ناحيتها تواصل إسرائيل تفاديها لهذه القضايا . الفلسطينيين في العودة، والموارد المائية والمستوطنات
فلم ..ولما كان هذا سلوك إسرائيل دائماً. واالنتكاس بالتقدم الذي أحرز عبر اتفاقات سابقة عقدت معها

التظاهر بأننا نتفاوض على حل الدولتين؟ وأي فرصة متاحة أمام الفلسطينيين للتوصل مع إسرائيل ألي 
اتفاق حول هذه القضايا األساسية، في حين يعجز المجتمع الدولي حتى عن إلزام إسرائيل بوقف أنشطتها 

وما لم تجر مفاوضات على . يةاالستيطانية؟ إن أشد ما تحتاجه عملية سالم الشرق األوسط هو المصداق
أساس مرجعية دولية تقوم على محاسبة الطرفين وتحميلهما المسؤولية أمام القانون الدولي، وإلزامهما بما 

وفي ذلك ما يطالب إسرائيل بتحمل . تم االتفاق عليه من قبل، فلن تكون هناك فرصة لتحقيق السالم
  . والعادل مع الفلسطينيينمسؤوليتها إزاء ما يعنيه تحقيق السالم الدائم

  ٣٠/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
  

  "صفقة روس "السوداويالسيناريو  .٤٩
  هاني المصري

هناك ضرورة متزايدة لالستعداد لمواجهة السيناريو السوداوي الذي تتكاثر المؤشرات على أنه يجري 
لك تطبيقاً لالتفاق الذي عقده التفاوض حوله بين الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل على قدم وساق، وذ

هنري كيسنجر مع الحكومة اإلسرائيلية في السبعينيات من القرن الماضي، والقاضي بأن ال تعرض 
إن التفاوض الحقيقي الذي يجري حالياً، ليس بين . واشنطن حالً دون االتفاق عليه مسبقاً مع إسرائيل

تنياهو، وهو تفاوض ال يتناول شروط استئناف إسرائيل وفلسطين، وإنما بين إدارة أوباما وحكومة ن
المفاوضات وتمديد تجميد االستيطان فقط، كما هو معلن، وإنما يجري على عناصر وشروط الحل 

فإسرائيل تسعى إلى االتفاق على الحل النهائي قبل وكشرط للموافقة على التمديد الجزئي . النهائي
ويقه عربياً ودولياً بحجة أنه الحل الواقعي، وإن لم يكن حتى يصار بعد ذلك إلى تس. والمؤقت لالستيطان

  .المثالي، وبعد ذلك يتم فرضه على الفلسطينيين
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أكبر دليل على ما سبق ذكره أن الحوار األميركي ــ اإلسرائيلي الدائر منذ استئناف المفاوضات في 
صفقة دينيس "ذ يعرف بـاألول من أيلول الماضي والمستمر على الرغم من توقفها يتمحور على ما أخ

التي سربها روس بنفسه إلى اإلعالم عبر صديقه ديفيد ماكوفسكي، والتي تتضمن منح إسرائيل " روس
ورقة ضمانات أميركية سخية جداً لتشجيعها على تمديد تجميد االستيطان وهي مطمئنة تماماً إلى 

  .المستقبل
رائيل تشمل قضايا الوضع النهائي، سواء إن المعضلة الكبرى تكمن في إعطاء ضمانات أميركية إلس

تأجيل التفاوض حول الالجئين والقدس، أو المس بالحدود تحت مسميات ضم غور األردن والكتل 
االستيطانية وأحواض المياه وحدود الجدار، أو أخذ كل الحقائق التي أقامها االحتالل بالحسبان في الحل 

  .٢٠٠٤كية التي منحها بوش لشارون العام النهائي، كما جاء في ورقة الضمانات األمير
" الجمل بما حمل"كل ما سبق يجعل مسألة المفاوضات من أساسها ليست ذات بال، فإذا أخذت إسرائيل 

قبل التفاوض مع الفلسطينيين، فما معنى تمديد تجميد االستيطان؟ وما معنى المفاوضات أصالً؟ وما قيمة 
؟ الذين أصبح المطلوب منهم قبول الشروط واإلمالءات األميركية أية فضالت يمكن أن تقدم للفلسطينيين

  .واإلسرائيلية وليس التفاوض إلنهاء الصراع وإيجاد حل متوازن
إن السيناريو السوداوي المشار إليه يقترب أكثر وسيكون أسوأ إذا خسر الحزب الديمقراطي االنتخابات 

حالً سيكون في جوهره مهما كان اسمه أو شكله حالً النصفية للكونغرس والمقررة بعد أيام، وهو يتضمن 
انتقالياً طويل األمد متعدد المراحل، ويرتكز أساساً إلى إقامة دولة ذات حدود مؤقتة على جزء من الضفة 

  .الغربية، وتأجيل القضايا األخرى، أي جعلها تموت بالتقادم
 التصدي له فوراً قبل أن يتحول إلى اتفاق إن الحل األميركي ــ اإلسرائيلي القادم يفترض بالفلسطينيين

أميركي إسرائيلي، كما يفترض االستعداد لمقاومته ودحره ألنه يزحف على األرض من خالل الحقائق 
وذلك يتطلب بلورة بديل فلسطيني متكامل يستند أساساً إلى . التي يقيمها االحتالل يومياً على األرض
ق موجة جديدة من الكفاح الفلسطيني على أساس االستفادة من إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وإطال

  .الدروس والعبر المستخلصة من التجارب السابقة
إن سياسة االنتظار ــ وإعطاء المهلة وراء المهلة لإلدارة األميركية ومنحها عدة أشهر أخرى عشية 

مفاوضات سياسة ــ قاتلة؛ ألن انتهاء مهلة لجنة المتابعة العربية، حتى تنجح في جهودها الستئناف ال
فاالنتظار يمهد الطريق أمام نجاح هذا السيناريو وجعله السيناريو الوحيد القابل . الوقت ثمين جداً

للتطبيق، سواء بموافقة الفلسطينيين على طاولة المفاوضات أو دون موافقتهم عبر تطبيق الحل 
  !!.اإلسرائيلي أحادي الجانب 
  قيع والمصالحةالفرق بين الحوار والتو

أتمنى من كل قلبي أن يكون تفاؤل عزام األحمد وعزيز دويك في محله وأن اتفاق المصالحة الوطنية 
" عقبة المكان"بعد تذليل " حماس"و" فتح"سيوقع خالل أسبوعين بعد االتفاق على عقد اللقاء الثاني بين 

) أو األصح فتحاوية حمساوية(ينية ومع زيادة احتمال االتفاق على ورقة تفاهمات فلسطينية ــ فلسط
  .تذلل العقبات أمام توقيع الورقة المصرية

. كما أتمنى من كل قلبي إذا تم التوقيع على الورقة المصرية أن يؤدي ذلك إلى تحقيق المصالحة الوطنية
  .فهناك فرق كبير بين الحوار والتوقيع على الورقة المصرية، وبين تحقيق المصالحة الوطنية فعالً

أقول ما سبق ألنني من الذين يعتقدون أنه دون االتفاق على أسس وأهداف وأشكال النضال األساسية 
وقواعد المشاركة السياسية، ودون االتفاق تحديداً على تشكيل وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، ال يمكن 

ياسية الالزمة عند مختلف أن تكون هناك مصالحة، وإذا تم التوقيع على الورقة المصرية دون اإلرادة الس
األطراف لتوفير الشروط الالزمة للمصالحة فسندخل في دهاليز تطبيقها، األمر الذي سيعني في أحسن 
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األحوال استمرار الحوار قبل وبعد التوقيع على الورقة المصرية، واستمرار االنقسام والتعايش معه إلى 
  ).أجل غير مسمى(

لرسالة األميركية واإلسرائيلية التي أرسلت أكثر من مرة بعد تجدد ما يجعل هذا التقدير مرجحاً أن ا
جاء فيها أنه ال مانع من الحوار ولكن المصالحة، وتحديداً مشاركة ) الفتحاوي ــ الحمساوي(الحوار

حماس في قيادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ال بد أن يمر ببوابة 
فهل باتت حماس مستعدة للموافقة على هذه الشروط؟ وهل باتت . ط اللجنة الرباعية الدوليةالقبول بشرو

فتح مستعدة لتجاوزها ؟ إذا كان الجواب إيجابياً عن واحد من هذين السؤالين أو كليهما تكون المصالحة 
  !!قريبة 

  الخالفة واإلطاحة
وأحد أعضاء اللجنة " وفا"اسي لوكالة شهد، األسبوع الماضي، سجاالً غير مسبوق بين المحرر السي

وما أنا إال من " المركزية لحركة فتح، وشارك فيه بعض الكتاب والصحافيين بموضوعية أو على طريقة
  "غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

ال يمكن أن يكون مقال في صحيفة أميركية سبباً كافياً التهام بعض أعضاء اللجنة المركزية بالتشكيك 
السياسة الفلسطينية، والتآمر على الرئيس، وخاصة أن المقال لم يقتبس عنهم مباشرة بل أوحى أنهم ب

  .قالوا، أي قولهم دون اقتباس مباشر
وال يمكن اتهام شخص مثل ناصر القدوة بالسعي إلى الخالفة ألنه معروف بالتزامه الشديد ومسؤوليته 

بالغ به حتى عند إبداء رأيه عندما يكون مخالفاً للسياسة الوطنية لدرجة أنه يلتزم الحذر الشديد والم
الرسمية لدرجة عرضته النتقادات واسعة من محبيه وأصدقائه وغيرهم ومن كل األطراف واألنواع، 

  .ومن كل من هب ودب
إن السعي إلى الخالفة اآلن في الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس للضغوط الستئناف المفاوضات وفقاً 

ألميركية واإلسرائيلية، يستدعي الوقوف مع الرئيس ودعمه، لذا ال يعتبر مثل هذا السعي إن للشروط ا
وجد مجرد وجهة نظر وإنما عمل خطير ال يقدم عليه ناصر أو زمالؤه في اللجنة المركزية الذين اتخذوا 

ال توجد انتخابات موقفاً جماعياً بتأييد الرئيس و االلتفاف حوله، فضالً عن أن الخالفة غير مطروحة، ف
على األبواب، واستقالة الرئيس ليست واردة، وإذا تمت ستكون بداية مرحلة جديدة لن يكون فيها 

  .بالضرورة حاجة لرئيس جديد
إن الخالفة مستحيلة سياسياً وقانونياً في ظل االنقسام ألن القانون األساسي حدد كيفية تداول منصب 

في حالة شغور منصبه هو رئيس المجلس التشريعي الغائب الرئيس وأن الذي يمكن أن يحل محله 
  .والمغيب بعد االنقسام

إن عدم التمييز بين التشكيك والتآمر وبين إبداء الرأي والحق باالختالف والمعارضة خطر، ويعكس 
وجود خلل في النظام السياسي وكيفية تنظيم العمل والتواصل بين مكوناته المختلفة، في حين أن الخالف 

  .جب أال يفسد للود قضيةي
نحن أحوج ما نكون إلى الوحدة وتوجيه كل الجهود ضد االحتالل ومخططاته ومشاريعه التصفوية، 
وللحفاظ على التعددية وتعميقها بوصفها مصدر القوة والمناعة واالستمرارية للقضية الفلسطينية، وإلى 

يع ويستهدف التوصل إلى تحديد الشروع بحوار وطني شامل يدعو إليه الرئيس ويشارك به الجم
  !!.الخيارات والبدائل الفلسطينية بأسرع وقت وقبل فوات األوان

  ٣٠/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
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  الخيارات الفلسطينية السبعة .٥٠
  فايز أبو شمالة. د

أوحى السيد محمود عباس بأن للفلسطينيين سبعة خيارات، أولها وأهمها هو أن ترعى أمريكا استئناف 
مفاوضات مع الصهاينة شرط توقف البناء في المستوطنات، فإن لم تجد أمريكا طريقاً للضغط على ال

الصهاينة الستئناف المفاوضات، هدد السيد عباس بالخيار الثاني والمتمثل في اللجوء إلى أمريكا ذاتها، 
لم تحدد أمريكا ، فإن ١٩٦٧والطلب منها تحديد موقف حول االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

موقفاً، فإن السيد عباس سيلجأ إلى الخيار الثالث والمتمثل بالذهاب إلى مجلس األمن، شرط أال تعترض 
وأن تضغط على دولة الصهاينة لئال تقوم بخطوات أحادية الجانب رداً على . أمريكا على هذه الخطوة

  .ذلك
) إسرائيل(وبي لمساعدة أمريكا في الضغط على أما الخطوة الرابعة، فإنها تتمثل في تفعيل الدور األور

لوقف االستيطان واستئناف المفاوضات، فإن فشلت أوروبا، فإن الخطوة الخامسة تتمثل باللجوء إلى األمم 
المتحدة التخاذ قرار يناشد أمريكا العمل على الضغط على إسرائيل لوقف البناء في المستوطنات 

 الخطوة فلن يبقى أمام السيد عباس إال اللجوء للخطوة السادسة واستئناف المفاوضات، فإن فشلت هذه
والخطيرة، وقد أعذر من أنذر، حيث سيتم اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية من طرف واحد على 

  .١٩٦٧األراضي المحتلة سن 
ماع لجنة والويل لدولة الصهاينة من الخطوة الفلسطينية السابعة، حيث ستدعو القيادة الفلسطينية الجت

متابعة مبادرة السالم العربية، كي تناقش قضية عدم توقف االستيطان التي كانت السبب الرئيس في عدم 
  . استئناف المفاوضات

من يسمع أن للفلسطينيين سبعة خيارات يظن أن السياسيين الفلسطينيين مقدمون على تطورات 
الصهاينة، ووقف التنسيق األمني معهم، دراماتيكية، أقلها تحقيق المصالحة الفلسطينية رغم أنف 

والخروج إلى الشوارع في مواجهات عنيفة، واللجوء إلى السالح لمحاربة الغاصبين، والبدء بتفجير 
الموارد االقتصادية لدولة الصهاينة، أو انسحاب القيادة من الحياة السياسية الفلسطينية بعد أن سحقت 

  .من المفاوضاتتطلعات الفلسطينيين ثمانية عشر عاماً 
سبعة خيارات فلسطينية تدور كلها في فلك استئناف المفاوضات في العلن، حتى انشغل الناس بآلية 
استئناف المفاوضات، ولم يلتفتوا لما يدور في الخفاء من مفاوضات ماراثونية للتصفية النهائية، قد تظهر 

  .نتائجها على هيئة إنجازات وانتصارات
  ٣٠/١٠/٢٠١٠ ،موقع فلسطين أون الين

  
   الغيط وسليمان إلى رام اهللا أبوأسرار زيارة  .٥١

  علي عقلة عرسان. د
كدت أقع في المحظور، فأعتقد أن زيارة وزير الخارجية المصري لرام اهللا هي دعم لموقف السلطة 

الجديدة التي عرقلت مفاوضات مباشرة، " الفلسطينية في وجه األطماع والمواقف والتوجهات اإلسرائيلية
، وعملت من أجل استئنافها، بوصفها أحد الوسطاء بين الكيان الصهيوني "مصر الحكْم"رصت عليها ح

وسلطة رام اهللا، ومن يتفهم أكثر من سواه مواقف نتنياهو ونواياه، حتى في حصاره الوحشي المستمر 
 أن تلك الزيارة ولكن تبين لي، بحمد اهللا وهديه، وقبل فوات األوان،! ؟.منذ نيف وأربع سنوات على غزة

المستمرة، ليس الستئناف المفاوضات المباشرة هذه المرة، " الحكْم"كانت مرحلة من مراحل وساطة مصر 
محكمة، رتبها الكيان الصهيوني، " دويخة" على أساس وقف االستيطان المستشري، وإنما للدخول في 

 الغربية التي يجثم عليها وعلى أهلها مستمدَّة من أرض الضفة" واقعية"وأطلقها باسم الحل القائم على
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وقد حملها مستشار األمن القومي للكيان الصهيوني .. ١٩٦٧االحتالُل واالستيطان الصهيونيان منذ عام 
  .. عوزي أراد إلى القاهرة سراً، فسارع أبو الغيط إلى الترويج لها في رام اهللا، ربما لينفرد بالفتح المبين

يدة من دورات العبث الصهيوني بالفلسطينيين، ولجنة المتابعة العربية، دورة جد" الدويخة" وتلك 
بمن فيهم الجامعة العربية، ومصر الحكْم، والغربيون، والرئيس أوباما الذي أخذ يفقد أسهمه .. والوسطاء

ووهجه ومصداقيتَه وطيبتَه، وينخرط فيما انخرط فيه أسالفُه من الرؤساء األمريكيين في خدمة الشر 
عنصري والجشع الوحشي اللذين يشكالن العمود الفقري لعقيدة يهود وأمريكيين كُثر، وجوهر نظرتهم ال

السقيمة إلى العالم، الذي يشقى بهم وبأطماعهم، وبممارساتهم الخارجة على كل قيمة وشرع وقانون 
  .وإرادة دولية وإنسانية حرة

روفة، ومطروقة سابقاً في مشاريع وتلميحات مع" الجديدة"، الصهيونية "الدويخة"ومكونات الطبخة، 
  : وتصريحات شتى، وهي في الصيغة المطروحة اليوم

  ـ إرجاء البحث في موضوع القدس إلى أمد مفتوح، في الوقت الذي تُتخَذ فيه القرارات واإلجراءات ١
للكيان " يةعاصمة موحدة وأبد"الصهيونية الستكمال تهويدها، وطرد سكانها األصليين منها، وجعلها 

  .الصهيوني الذي ال يتمتع بأية شرعية فيها
، وتشجيع شخصيات ١٩٤٨ لعام ١٩٤  ـ السكوت المطلق عن حق العودة الفلسطيني المكفول بالقرار ٢

نظراً " وجهات سياسية وإعالمية، ومؤسسات وهيئات دولية، على الترويج لنسيانه وتيئيس المتعلقين به 
وقد بدأ التبشير بذلك، حيث قال أحد ممثلي هيئة !.. ؟"الالواقعية"ل في حيز ، فهو يدخ"الستحالة تطبيقه

  "..انسوا حق العودة: "األمم المتحدة المسؤولة عن شؤون الالجئين في عمَّان، للفلسطينيين هناك
، بكثافتها العمرانية "الكيان الصهيوني"  ـ ضم الكتل االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية إلى ٣
تجعل من غير الممكن ترحيل " الواقعية الجديدة"ألن .. لسكانية، ال سيما المحيط منها بالقدسوا

وترك .. المنتظَرة" الدويلة"المستوطنين اليهود من تلك المستوطنات، أو تركهم تحت الحكم الفلسطيني في 
 وقف االستيطان الذي الحديث عن الستيطان جانباً، ألن االتفاق على هذا األمر ينزع فتيل الخالف على

  . يعرقل استئناف المفاوضات
من أرض الضفة الغربية التي ال تساوي هي وغزة أكثر من % ٤٠وهذا يشكل عملياً قضم ما يقرب من 

  .من مساحة فلسطين التاريخية% ٢٢
  ـ تأجير منطقة الغور، الواقعة على الضفة الغربية لنهر األردن، سهلها ومائها وموقعها ٤

وبذلك يكفل الكيان الصهيوني .. يجي، إلى الكيان الصهيوني لمدة زمنية طويلة غير محددةاالسترات
" الدويلة الفلسطينية"أن يسيطر على الحدود الشرقية لفلسطين ومنع أي تواصل ال يقره، بين " شرعية"

وبية شأن هذه الحدود شأن الحدود الجن.. التي يجري الحديث عن إنشائها، وبين المملكة األردنية
، حيث يسيطر الصهاينةُ على القسم األكبر من تلك الحدود، وما تحكمه "أي بين غزة ومصر"لفلسطين، 

مصر منها يحكُمه تنسيق أمني بين الطرفين، بموجب المعاهدة المصرية مع الكيان الصهيوني، وملحقاتها 
سطيني في أية جمجمة ـ وليس حيث ال يحلِّق الحلُم الفل.. السرية، وهي المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد

على ذلك، " الكيان الصهيوني"الطائر الفلسطيني ـ في الفضاء الواقع إلى الجنوب من رفح إال بموافقة 
وهو أمر محسوم في المعاهدة المشار إليها وفي مالحقها السرية، وقد أثبت العدوان الصهيوني المتجدد، 

وات الثالثين العجاف الماضيات، قوة العزم على تنفيذ ما واألحداث الدامية، والحصار القتال، خالل السن
اتفق عليه الطرفان، حتى لو كان في ذلك فناء الفلسطينيين وحقوقهم، وضعف األمة العربية وهزال 

  . مواقفها، وتآكل حقوقها وحضورها
اجع عنها   ـ اعتبار جدار الفصل العنصري هو الحدود التي يقبل بها الكيان الصهيوني اآلن، وال تر٥

  .في المستقبل لصالح الفلسطينيين
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الفلسطينية التي ستقوم في رام " الدولة"  ـ استمرار الشروط السابقة المطروحة في إطار مواصفات ٦
منزوعة السالح، مفتوحة أرضها وسماؤها أمام جيش الكيان الصهيوني، قواه األمنية، : اهللا، حيث تكون

كيت "  من خالل تنسيق أمني كذلك القائم اآلن بفضل الجنرال تدخل وتخرج متى تشاء، تفعل ما تشاء
وأمنها، على " إسرائيل" وما زرعه من عقيدة قتالية في القوات التي دربها ووظفها وكلفها بخدمة " دايتون

حساب المقاومة الفلسطينية، وإرادة الشعب الفلسطيني وهويته ونضاله المشروع ضد االحتالل ومن أجل 
  .. اللالحرية الستق

يشارك فيه عرب ضد ! ؟"تدبير حكيم"ويا لها من حالة مستقبلية، ويا له من حل واقعي، ويا له من 
من أجل الكيان الصهيوني، العدو التاريخي لألمتين العربية .. عرب، وفلسطينيون ضد فلسطينيين

ه، أو قواته عن شعب تخدم شرطتُ.. فيا من رأى أو سمع أو قرأ في تاريخ الشعوب! ؟..واإلسالمية
المسلحة، عدوَّه الذي يحتل أرضه، ويالحق مواطنيه، وينتهك مقدساته، وكل ما يتصل بمصالحه 

  ؟  .وشخصيته وهويته ووجوده ومستقبل أجياله
تفتقت عنه العبقرية الصهيونية، أو لإلقناع " لحل واقعي"إذن كانت زيارة الوزير إلى رام اهللا للترويج 

عند التفكير " حل" وهو .. الستطالع الرأي حوله في أحسن التقديرات والظنونبذلك الحل، وربما كانت 
في معطياته للوهلة األولى، يتعارض كلياً مع أبسط الحقوق الفلسطينية، والمواقف التاريخية للشعب 

فلماذا لم يرفض هذا الطلب من .. لمصري، ولمصر لتي قدمت ما ال يحصى وال يقدر لقضية فلسطين
المؤتمنة على مصر وتاريخها، وبينها وبين الكيان الصهيوني معاهدة تضمنت " مصر الحكْم"جهة تمثل 

أصالً موقفاً أكثر إيجابية من موقف الحكْم اليوم تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومعاناته 
"  غزة التي الطويلة، وأحواله وأوضاعه المؤلمة التي نتابعها في القدس والجليل والخليل، حتى ال نذكر

  ؟    .!بعض األشخاص عند ذكرها" يستفَز
لقد صرح الرئيس عباس بأنه يتمسك بالمفاوضات بعد وقف االستيطان، ويعلق أهمية على الموقف 

ولكنه لن يقفز إلى أية مرحلة أال بعد أن يستنفد كل ما .. األمريكي، ومن ثم على المؤسسات الدولية
وسلم األولويات ال يتضمن المقاومة، فتلك محذوفة من .. سلم األولوياتيتصل بالمرحلة السابقة عليا في 

قاموس بعض السياسيين الفلسطينيين، وقد أيده في ذلك الوزير أبو الغيط الذي أكد أن االنتقال إلى مرحلة 
  ! ؟..جديدة يتم عندما نصل إلى طريق مسدود

 مع الكيان الصهيوني على الخصوص، لم ومن عجب أن يتم التأكيد على أننا، في هذا الشأن التفاوضي
نصل بعد إلى طريق مسدود، على الرغم من أن تصريحات أمين جامعتنا العربية وسواه من حكام 
ومسؤولين فلسطينيين ومن الوطن العربي، شبه مجمع عليها عربياً، أكدت أكثر من مرة أننا وصلنا إلى 

عتبارات التي بنى عليها الموقف، في محادثات رام فما هي اال.. الطريق المسدود مع لكيان الصهيوني
اهللا األخيرة بين الرئيس عباس والوزير أبو الغيط، ومن ثم تقرر أننا ما زلنا في المرحلة األولى من 
المراحل السبع المختارة من سلطة رام اهللا، بينما االستيطان مستمر، والموقف في القدس يتأزم، وسكانها 

  ؟  .ون من بيوتهم، ويتعرضون ألشكال ال حصر لها من المعاناةالعرب يهددون ويرحل
إن االعتبار الوحيد الذي يسجل حضوره الطاغي عملياً، نتيجة لذلك المسلسل البائس من الوساطة 
والتنازالت والمناورات التي يشارك فيها أو يسكت عنها أكثر من طرف عربي، هو إعطاء الكيان 

 والوقت بعد الوقت، والذريعة بعد الذريعة، لتنفيذ مخططاته الصهيوني الفرصة تلو الفرصة،
واستراتيجياته الرامية إلى جعل الفلسطيني يفقد األمل والثقة بساسته وبأمته ومؤسساتها شيئاً فشيئاً، 

  . ويستسلم للعدو الصهيوني وللمصير المحتوم الذي يقرره له
ن لم نقل بما هو أكثر من المشاركة، في ظل ومن أسف يتم ذلك بمشاركة بعض الفلسطينيين والعرب، إ

وتلك أشد درجات البؤس التي وصلت إليها األمة العربية، نتيجة تمزقها، وتناحر .. تهافت عربي مريع
أقطارها وحكامها، وخضوع أطراف منها لآلخرين، ليحافظ حاكم على موقعه، وقطر على مصلحته، 
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بينما يخسر الجميع أمام .. رين وسياسات ومواقع وواقفوفريق من الناس على مكاسبهم وهيمنتم على آخ
  .!!العدو وأمام العالم عملياً

ومن أسف أن السياسي العربي ـ وال أعمم ـ  وقد وصلت أمته إلى هذا الدرك من التواكل والتآكل 
والتهافت، ما زال على استعداد ألن يغرس السكين في ظهر أخيه، ويتواطأ مع عدو األمة ضد قضاياها 
ومصالحها، ويتفنن في خلق األزمات والفتن، وإضعاف الثقة وتدمير جسور التواصل بين األقطار، 
ويجعل عدو األمة، عملياً، يكسب من صراعات بعض أقطارها وحكامها وأبنائها، أو من عدم اتفاقهم 

  .على موقف وقضية ورأي
ين مصر وسورية والسعودية إلى ربما كنت أحلم في عودة المثلث السياسي الذهبي الذي كان قائماً ب

العمل، فأنا أرى في ذلك بعض الخير، فقد يحكم مواقف وسياسات، وقد يخفف نسبياً من شدة األزمات 
والخالفات واالستقطاب الضيق، وعبث البعض باألمن والناس، وربما يعفينا ذلك من صدامات صغيرة 

، ومن وضع أموال وطاقات وإمكانيات في هنا وهناك، ومن كالم ال يليق يصدر من هذه الجهة أو تلك
وربما يساهم في .. خدمة من يعيشون على الخالفات وينمونها لخدمة أغراضهم ومصالحهم الصغيرة

تخفيف وطأة األوضاع الداخلية في بعض األقطار، ال سيما السياسية منها، وربما يكون في خدمة األمة 
  . العربية وأقطارها

لتوسع الهيمنة، مستحكمة في نفوس أعدائنا، وتحتاج منا إلى القوة التي تكمن إن نزعة العدوان والشر وا
إن الصهيوني واألمريكي متحالفان ضد .. في الوحدة، وحدة الهدف والرؤية والموقف على األقل

الفلسطينيين خاصة والعرب والمسلمين عامة، وكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من مناورات وأالعيب، 
ثة، يتصل باستراتيجيته العدوانية المستحكمة في نفوس متورمة جراء استفحال أمراض قديمة وحدي

عنصرية، وأكاذيب وادعاءات وافتراءات وأوهام، تجعلها الخالفات العربية تتجذَّر وتكبر وتؤثر في 
قوم على بيئتنا، وتتأثر بمؤامراتها حين تأخذ بمناوراتها التي هي حاالت من التعبير عن العداء المطلق، ت

الغطرسة واالدعاء والتوسع والهيمنة، وترمي إلى قضم أكبر قدر ممكن من أرض الشعب الفلسطيني، 
وإبقاء األمة قيد .. والقضاء على حقوقه وإرادته، ومن ثم إبادته إبادة بطيئة، معنوياً ومادياً، إن أمكن ذلك

هم وأحالمهم الصغيرة وتطلعاتهم من خالل اللعب على تناقضات حكامها وأطماع.. التخلف واالستنزاف
الضيقة، وشخصياتهم التي توظف كل شيء في خدمة القاصر من الرؤى واآلراء واألحكام والمواقف 
والنزوات، وتحول هواجسها وطموحاتها الشخصية إلى سياسات واستراتيجيات، تزج الشعب العربي كله 

  .تها ومادتهافيحترق بنار هو حطبها وضحي.. في أتونها، وتوظفه ألدائها
إنني أتطلع إلى سياسة عربية رشيدة، الحاكم في إنسان محكوم بالمنطق والحكمة والنزاهة، وبحقيقة أنه 
يخطئ ويصيب، وأنه في خدمة الوطن والشعب وليس فوق الوطن ومالكاً للشعب، وأن المواطن الذي 

اج إلى مواطن آخر يراقبه وينم رفعه إلى سدة الحكم لم يتنزل له عن حريته وشخصيته وكرامته، وال يحت
عليه، فهو أهل للثقة ما دام لم يثبت العكس، وهو مساوٍ له في الحقوق وليس ضحية لمن يقربهم إليه أو 

  .. يتقربون منه
وبين الشريك في القضية والمصلحة والمصير، .. أتطلع إلى سياسة تميز بين عدو الوطن واألمة والعقيدة

ء الداخل على المستويين القطري والقومي، بين صاحب الرؤية المختلفة الذي بين أعداء الخارج وشركا
يعمل تحت سقف الوطن والمواطَنَة والقانون وذلك الذي باع نفسه للعدو أو من يشارك العدو في 

سياسة تضع طاقات األمة كلها في خدمة قضاياها ونضالها .. استهداف األمة وإضعافها ونهب خيراتها
ثمر طاقات كل فرد ومعرفته وإبداعه، وتحترم اإلنسان فيها وحرياته وحقوقه وخصوصياته، وتقدمها وتست

وال تستبيح المخالف لها في الرأي والرؤية مدعية احتكار الحقيقة والوطنية وسالمة التفكير والتدبير، بل 
ا في خدمة الوطن تشعر بالحاجة إلى اآلخر الشريك، وتستفيد من طاقة كل إنسان وإمكانياته ما دام يضعه
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والحقيقة، في خدمة المعرفة والقيم والعلم، بعيداً عن التوظيف الخارجي والمعارضة العشوائية، واالدعاء 
  .. الفارغ، والجهل المتعملق

ربما كنت حالماً حين أتطلع إلى ذلك في ظل استشراء أمراض يقف وراءها االنتهازيون وقصار النظر 
 يجعل منهم التعصب األعمى أو الجهل المقيم واالدعاء بعصمويات من وتجار المبادئ والمواقف، ومن

شتى األنواع، أعداء ألنفسهم من حيث ال يشعرون، حيث بذلك يعادون أمتهم وقضاياها ومصالحها، 
ويخدمون أعداءها من حيث يدرون أو ال يدرون، ويرتمون في أحضانهم ليحموهم من عدالة الشعب أو 

ال يختلفون عنهم في التكوين والغايات واألسلحة واألدوات، حيث البيئة المريضة من مناوئيهم الذين قد 
  .تضاعف المرض ويتكاثر فيها المرضى

   ٢٩/١٠/٢٠١٠، قدس برس
  
  فلسطين لإليجار .٥٢

  حسام كنفاني
فجأة نضبت معطيات عملية التسوية، ودخلت مفاوضاتها في سبات إعالمي، قد يكون سابقاً إلعالن 

  وحي به التسريبات اليومية الضئيلةاختراق مفاجئ ت
متابعة ملف عملية التسوية خالل األسبوع الماضي كانت تشير بوضوح إلى حال من الكتمان يعتري 

كتمان يبدو واضحاً أنه نابع من اتفاق ضمني على . المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء
نصفي للكونغرس بأقل قدر من التسريبات بشأن نجاح أو إمرار الفترة الفاصلة عن انتخابات التجديد ال
  .فشل جهود إحداث اختراق في الملف التفاوضي

فوفق مصادر مطلعة، تجري . »التوفيق األميركية«غير أن كبت التسريبات ال يعني غياب محاوالت 
 المباشرة واتفاق المحادثات السرية بنحو مكثّف جداً، ما قد ينتج منها إعالن مفاجئ الستئناف المفاوضات

  .على تجميد مؤقت وجزئي لالستيطان في الضفة الغربية
وتلفت . وتستدل المصادر على ذلك باإلشارة إلى تقلّص مساحة التصريحات الفلسطينية المهددة بالخيارات

إلى قدر ال بأس به من التفاؤل في أوساط المسؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم محمود عباس، الذي 
س أساساً من اللجوء إلى خيار غير تفاوضييتوج.  

ورغم ندرة التسريبات في المرحلة األخيرة عن مالمح التسويات االستيطانية، إال أن بعض المعطيات 
تُشير إلى حجم المفاوضات السرية القائمة، التي تتجاوز مسألة التجميد االستيطاني اإلسرائيلي إلى السعي 

بمعنى آخر، إن اإلدارة األميركية تبدو متجاوزة إلعالن . » الفلسطينيةالدولة«إلى إتمام رسم حدود 
الفلسطينيين تجميد المفاوضات المباشرة، وهي تخوض مفاوضات غير مباشرة، من دون إعالنها، لتمهيد 

  .األرضية للعودة إلى طاولة التسوية بشبه اتفاقات مسبقة
لية إلعادة عقارب المفاوضات إلى الدوران، جاء أحدث ما نشر عن أفكار، أو مفاوضات أميركية إسرائي

لتأجير أراضٍ فلسطينية إلى اإلسرائيليين في مرحلة ما » بعيدة عن األعين العربية«على شكل مباحثات 
  .بعد إنشاء الدولة

وبحسب معطى المفاوضات األميركية اإلسرائيلية، فإن هناك توجهاً لالعتراف بالدولة الفلسطينية في 
، في مقابل موافقة فلسطينية على تأجير مستوطنات في منطقة القدس الشرقية المحتلة ١٩٦٧حدود عام 
 عاماً، وفي رواية ٤٠إلسرائيل لمدة ) منطقة البحر الميت الفاصل بين الضفة الغربية واألردن(واألغوار 
  . عاما٩٩ًأخرى لـ

  وضات غير مباشرةالواليات المتحدة تتجاوز الموقف الفلسطيني من االستيطان وتخوض مفا
فقد . فكرة اإليجار قد ال تكون جديدة على عملية التسوية عموماً، ليس على المسار الفلسطيني فحسب

سبق أن اعتمدت في اتفاق وادي عربة مع األردنيين، وطرحت على السوريين في أكثر من مرحلة من 
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ن اتفاق وادي عربة مع األردن فعلى سبيل المثال، إ. مراحل التفاوض، سواء المباشر أو غير المباشر
 نص على تأجير أراضٍ وضم بعضها وإلحاقها بمستوطنة ١٩٩٤في األول من شهر تشرين الثاني 

 كيلومترات ٧،٥ كيلومتراً مربعاً في الغور الشمالي، منها ١٢٠كيبوتس أشدود يعقوب بمساحة تمتد على 
 ذات المخزون الجوفي الكبير من الماء مربعة في منطقة الباقورة عند ملتقى نهري األردن واليرموك

وتضمنت المادة الثالثة من البندين الثامن والتاسع من نصوص معاهدة وادي عربة على استبعاد . العذب
تطبيق التشريعات األردنية بشأن المتصرفين باألرض المستأجرة أو مستخدميها، كما في السماح بدخول 

  .قوات االحتالل إليها دخوالً دائماً
فيما لم ينص االتفاق على مدة التأجير، وهو ما يحرص األردنيون على التكتم عليه، إال أن الحديث هو و

  . عاماً قابلة للتجديد٩٩عن 
فكرة التأجير عرضت أيضاً في المفاوضات مع سوريا للحصول على أراضٍ من هضبة الجوالن المحتلة 

  .تسمح إلسرائيل بالوصول إلى بحيرة طبريا
والمطروح حينها كان غور . ٢٠٠١ار أيضاً طرحت في مفاوضات طابا في أوائل عام فكرة اإليج

اتفاق .  عاما٩٩ً أو ٤٠األردن تحديداً، لكن الحديث كان يجري عن عشرة أعوام في حد أقصى، ال على 
، غير )أبو العالء(طابا في ذلك الحين حظي برضى فلسطيني، وخصوصاً من عراب االتفاق أحمد قريع 

النتفاضة الفلسطينية واالنتخابات اإلسرائيلية المبكرة التي أوصلت أرييل شارون إلى السلطة ألغتا أن ا
  .االتفاق

على هذا األساس، فإن الفكرة غير مرفوضة فلسطينياً، وإن كان اإليجار لمساحات تقضم من أراضي 
  .الدولة الفلسطينية المقزمة أساساً

ال . طرح من الممكن اإلشارة إليه باستبدال االحتالل باإليجار. يطرح مبتكر للخروج من النفق التفاوض
شيء سيتغير، ال المستوطنات ستزال وال القوات ستنسحب، الفرق ربما أن هذا االحتالل سيدفع بدل 

  .وجوده على األراضي الفلسطينية
 مماثل مثل هذا المقترح يهدف إلى إغالق ملفات القدس والمستوطنات والحدود، وربما طُرح حل

العتيدة، التي قد تصبح كلها » الدولة الفلسطينية«لالجئين، تستأجر من خالله إسرائيل أرضاً لهم في 
  .لإليجار

  ٣٠/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
  
   مازنأبوال تجتهد، يا  .٥٣

  شلومو تسزنا
ئيس فالر. في مداوالت السباعية طرحت على البحث فكرة أن ابو مازن يعتقد بان المفاوضات استنفدت

 لقاء مع ايهود اولمرت وكان يمكنه ان يحصل على دولة على اساس حدود ٢٨الفلسطيني ادار حتى االن 
لو كان أخذه، لكان عليه ان يتنازل عن عودة . ابو مازن لم يختطف هذا العرض.  وعاصمتها القدس٦٧

  .  الفلسطينيةالالجئين ويعلن باسم الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم عن نهاية المطالب
القول الذي يكرر نفسه لدى محافل التقدير االسرائيلية ممن يأتون الى طاولة السباعية هو أن ابو مازن 

وبالتأكيد عندما يدور الحديث عن قرارات تضع قيد الشك احدى المسائل االكثر . يهرب من القرارات
  مثل الوحيد للشعب الفلسطيني؟ف هي الم.ت.شحنا في الحوار الفلسطيني الداخلي، والتي هي هل م

في الوقت الذ ي تعتقد فيه أغلبية االسرة الدولية بان الجواب ايجابي، ال يوجد حول هذا أي اجماع في 
والمنظمة التي تسيطر في غزة تحظر على السلطة الفلسطينية . حماس تتحداه علنا. الشعب الفلسطيني

. ضي بان احدا ال يحق له التنازل عن حقوق الالجئيناتخاذ القرارات المتعلقة بالشتات الفلسطيني وتق
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واذا لم يفعل ذلك في نهاية . والمعنى هو ان ابو مازن لن يرغب في التعهد بنهاية المطالب من اسرائيل
  .  فان االمريكيين سيرون فيه المذنب بفشل المحادثات–المفاوضات 

ال للعنف ونعم : رفات اختار طريقا واضحةالحظوة الكبرى البو مازن تعود الى انه منذ ان كان تحت ع
في اسرائيل حبذوا على مدى السنين االعتقاد ان الحديث يدور عن قرار شجاع للمسؤول . للمفاوضات

حول الطاولة "حيال رجاله ثبت ابو مازن الشعار . الفلسطيني واهملوا امكانية أن يكون هذا تكتيكا
  ". سننتصر

فمنذ زمن بعيد ال توجد عمليات استراتيجية .  ابو مازن يثبت نفسهفي هذه االثناء تجاه الداخل، خط
. والخطاب العالمي ال يعنى بكتب التعليم الفلسطينية التي تتجاهل وجود دولة اسرائيل، بل باالحتالل

  . من زاوية نظر ابو مازن هذا بالفعل انتصار. وهكذا، كل يوم تتآكل شرعية اسرائيل في العالم
  ت الصعبةمعفي من القرارا

حسب تقديرات ذاك النقاش في السباعية، اذا كانت النظرية في أن ابو مازن يؤمن بان المفاوضات مع 
اسرائيل استنفدت هي بالفعل نظرية صحيحة، فان المرحلة التالية ستكون طلبا فلسطينيا لتسوية دولية 

  . مفروضة
ل عن حق العودة او االعتراف بالكتل هذه الخطوة تعفي ابو مازن من اتخاذ قرارات صعبة مثل التناز

اضافة الى ذلك فان هذه الخطوة تعفي القيادة الفلسطينية من أن . االستيطانية، او حتى التنازل عن المبكى
  . يصفهم شعبهم كخونة

في الوقت الذي قرر فيه مسؤولون رسميون في الواليات المتحدة وفي االتحاد االوروبي بوجوب 
 وعاصمتها القدس والمستوطنات غير شرعية وغير قانونية، نشأ ٦٧نية في حدود االعتراف بدولة فلسطي

وضع سخيف، يكون فيه كل ادارة للمفاوضات تضعف ابو مازن وتدفعه الى ان يتنازل في المكان الذي 
  . اتفق فيه الوسطاء مع مواقفه

فياض، الذي يعمل البو مازن ايضا توجد معارضة، وهي تظهر في صورة رئيس الوزراء تحته، سالم 
  . ايضا كوزير المالية في السلطة الفلسطينية

. حسب تقرير وزارة الخارجية، فان فياض ال يؤمن بمسيرة المفاوضات ويؤمن بان هذه اضاعة للوقت
اقامة دولة من االسفل، من الميدان حتى االعالن . في هذه االثناء يعنى باقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية

  ).bottom-upطريقة الـ (حدة في االمم المت
غير أن فياض أيضا يعرف بان االعالن عن دولة فلسطينية، سواء في الجمعية العمومية او حتى في 

مكانة . مجلس االمن في االمم المتحدة سيكون في اساسه تصريحا سياسيا وليس له أي مكانة قانونية
أن الفلسطينيين يحاولون تجاوز الشرعية غير . قانونية تكتسب بشكل عام من خالل اتفاق سالم مقبول
  . القانونية من خالل المحكمة الدولية الجنائية في الهاي

في االسبوع الماضي عقد في الهاي نقاش في مسألة االعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة، بمبادرة وزير 
سمح بتعريف السلطة اذا ما اتخذت المحكمة الجنائية في الهاي قرارا ي. العدل الفلسطيني علي خشان

. الفلسطينية كدولة، فان االمر سيمنح شرعية قانونية رسمية ودولية للفلسطينيين، ويقرر واقعا جديدا
  .المداوالت في الهاي لم تنتهي، ولكن القرار في هذا الشأن يمكن ان يتخذ في غضون عدة اسابيع

  ماذا فهم ابو مازن
جه العودة الى المفاوضات في ظل طلب التجميد، في ذات الوقت، يضع الفلسطينيون مصاعب في و

 سنة من ١٧في القدس يسألون لماذا على مدى . الطلب الذي لم يطرح وال على أي رئيس وزراء آخر
 وبالذات االن، عندما يكون في –المفاوضات في اثناء واليات عدة رؤساء امريكيين، كانت محادثات 

االمريكي مع شروط البدء االفضل من ناحية الفلسطينيين، ال البيت االبيض براك اوباما، ربما الزعيم 
  تجرى محادثات؟
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واحدة هي أن هذه صدفة، خطأ في سلسلة الحكم في واشنطن : في مداوالت السباعية تطرح امكانيتان
  . وحكومة وسط يمين في اسرائيل ال تريد أن تنفذ سياسة يسار

ن ابو مازن ال يريد اتخاذ قرارات وانه معني بان يتحقق االمكانية الثانية اكثر مالءمة مع االعتقاد با
  .االتفاق من خالل اكراه دولي

على ماذا يستند اعتقاد ابو مازن؟ هل اوباما، قادة الدول في اوروبا وفي العالم العربي، قالوا له شيئا ذا 
  ؟"عد للمفاوضات مع نتنياهو واذا لم ينجح هذا، فسندعمك في المؤسسات الدولية: "مغزى

يحتمل ان تكون هذه الجملة قيلت من "مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء قدر هذا االسبوع بانه 
شخصيات في االسرة الدولية كخطوة تكتيكية، ولكن في نهاية المطاف فان هذه خطوة تقوض المسيرة، 

جانب سيحصلون فلماذا يدخل الفلسطينيون في مفاوضات اذا كانوا يقولون لهم انهم في خطوة احادية ال
  ؟"في النهاية على ما يريدون

مقابلة اجريت مع ابو مازن بعد لقائه االول مع اوباما تثير االشتباه بان االمور قيلت وربما ابو مازن فهم 
  . بان لديه في يده وعدا رئاسيا

ريدمان، بالمناسبة ليس اقل من توماس ف(الرئيس الفلسطيني قال لجاكسون ديل، المحلل االمريكي الكبير 
ان الوضع االمني واالقتصادي في ) الذي بسبب االنتقاد للحكومة أصبح عزيز وسائل االعالم في البالد

وعندها، إما ان يتقرر تجميد البناء في . هو، من جانبه، سينتظر. يهودا والسامرة ممتاز وان لديه وقت
ابلة بان ابو مازن ال يحتاج الى كان ممكنا الفهم من تلك المق. المستوطنات، او تسقط حكومة نتنياهو

  . اتخاذ قرارات صعبة
ربما أحد ما يعتقد بان لديه شيئا ما في . من يمكنه ان ينتظر دون فعل، يسألون االن في القيادة السياسية

يده يمكنه أن يعتمد عليه، مثل وعد او تلميح رئاسي بان الدولة الفلسطينية ستقوم في اثناء واليته مهما 
  . حصل
  ا الى الزقاقدخلو

 تشرين الثاني، بعد اسبوع من االنتخابات للكونغرس في الواليات ١٠استئناف المحادثات سيتم في حوالي 
  .شهر التمديد اليجاد حل قررته الجامعة العربية)  تشرين الثاني٩في (المتحدة وبعد أن ينتهي 

لمشاركين بانه لن يكون للفلسطينيين ويبدو لكل ا. في الجانبين يوجد تفاؤل بالنسبة الستئناف المفاوضات
مفر غير قبول صيغة الحل الوسط االسرائيلية في عدم العودة الى تجميد البناء في المستوطنات بل القول 

 وحدة سكن في السنة، وهذا اقل مما بناه ١,٢٠٠قيل (ان البناء سيتم بكبح للجماح، حسب مقاييس محددة 
  ).اولمرت في اثناء المفاوضات

 اعلن عن تجميد لثالثة اشهر الرضاء االمريكيين، سيكون واضحا لهم ايضا بان بناء مئات حتى لو
رغم ان الموضوع لم يصل الى حسم .  ستستمر–وحدات السكن التي اقرت او تلك التي توجد قيد البناء 

 اذا ما المجلس الوزاري، يوضح ايلي يشاي وافيغدور ليبرمان منذ االن بانهما لن ينسحبا من االئتالف
  .  ثالثة اشهر اخرى–كان مثل هذا التجميد او غيره لشهرين 

مهما يكن من امر، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، فان نتنياهو يطلب بان تستأنف المحادثات مع 
 ثالثة اشهر، بعد أن تختفي البادرات –الوعد بالبحث على مدى سنة واال تتوقف مرة اخرى بعد شهرين 

اهو، يقولون في القدس، يقود سياسة سير حذر نحو اتفاق، اذا ما كان الطرف االخر جديا نتني. الطيبة
  . ومستعدا لالعتراف بالمصالح االسرائيلية في االعتراف واالمن

الوزير بوغي يعلون، عضو السباعية، يعتقد بان كل نقاش في موضوع البناء في المستوطنات زائد 
هو نقاش في زقاق السفي . قاش عن التجميد هو موضوع هامشيكل ن. "ويمس بمصالح االسرائيليين

يجب العودة الى المبادىء التي تمسك بها رئيس . دخلنا اليه بسبب طرح االدارة االمريكية للموضوع
نقاش في مواضيع . مفاوضات مباشرة يمكن أن يتم اساس التقدم فيها من االسفل الى االعلى: الوزراء
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وأوال وقبل كل شيء االعتراف بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي، االلتزام اللباب للتسوية الدائمة 
  ".الفلسطيني بنهاية المطالب وتلبية احتياجاتنا االمنية

وهاجم يعلون هذا االسبوع ايهود باراك، الذي اختلف مع نتنياهو وادعى بانه غير صحيح االصرار على 
بشكل . ال يدور الحديث فقط عن باراك"وهو يوضح بان . ةالطلب من الفلسطينيين االعتراف بدولة يهودي

عام وزراء العمل على مدى االشهر االخيرة يمتلئون بالتصريحات التي بقدر كبير تلقي المسؤولية عن 
كامب ديفيد كان بمسؤولية باراك ومن لم يستجب لطلب . هذا ليس الوضع. فشل المسيرة السياسية علينا
في انابوليس ايضا رفض ابو مازن الوصول الى .  كان الطرف الفلسطينيالدخول في مفاوضات منذئذ

  .قرارات حاسمة صعبة
 فهذا ينقل – وكأننا لم نجرب –عندما يقول وزراء العمل ان عينا أن نسير نحو مسيرة سياسية شجاعة "

 ال سالم وكأنه مع هذا االئتالف صعب الوصول الى تسوية وكأنه مع هذا االئتالف: الكرة الى ملعبنا
وكأنه لم .  سنة االخيرة١٢٠ سنة االخيرة، او في اثناء الـ ١٧وكأنه لم يحصل أي شيء في اثناء الـ 

  .يكن هناك رفض عربي
  .وزراء العمل يلحقون ضررا شديدا النهم يقولون انه ال مسؤولية على الطرف الفلسطيني"
. ف الكفاح في سبيل عدة اصوات اخرىكل شيء ينبع من االحتياجات السياسية لكل وزراء العمل، بهد"

  ".ولكن هل من اجل هذا يجب االضرار بمصالحنا القومية جميعنا؟
هذا االسبوع . وزير الخارجية افيغدور ليبرمان هو االخر يعتقد بان النقاش في التجميد غير صحيح

و التافه وما هو ما ه"استدعى ليبرمان المراسلين السياسيين الى حديث لديه، وباالساس كي ينير لهم 
  . ، كان عنوان محاضرته"معرفة العوائق. "، على حد تعبيره"االساس

. ال أرى انهما سيصالن الى اتفاق"، قال ليبرمان، "حتى لو كان بيلين رئيس الوزراء وسريد وزير الدفاع"
ها في محافل وكرر ليبرمان نظرية الالشريك التي اطلق". ابو مازن ال يريد وال يمكنه ان يصل الى تسوية

يجب االستعداد العالن من طرف واحد من جانب الفلسطينيين عن دولة مستقلة واالعتراف في . "اخرى
  ".االمم المتحدة

  نفي لفني
في النقاشات . مؤخرا التقى نتنياهو برئيسة المعارضة، تسيبي لفني، ووضعها في الصورة كالمعتاد

  .تجري ايضا محادثات في مواضيع اخرى
لحظة لفني غير معنية في الدخول الى حكومة نتنياهو، ربما بسبب توزيع الحقائق، ربما الجل في هذه ال

اذا جلس رئيس الوزراء في محادثات لسنة مع . خلق بديل، ربما الن هكذا قرر لها مستشاروها
  . مهالفلسطينيين، فان لفني ستزاح الى الزاوية، ولن يكون لها، من ناحية جماهيرية ما يدعوها الى دع

في خطابها في بداية الدورة الشتوية للكنيست طرحت تسيبي لفني سلسلة من المواقف السياسية التي يتفق 
بعد أن نزلت لفني عن المنصة . احدهم هو الوزير دان مريدور. معها فيها اعضاء في الحكومة الحالية

تعلق على نتنياهو السباب سياسية بالطبع، : قال مريدور ان لفني تخطىء اساسا في شيء واحد
وليس . ليس صحيحا عرض االمور على هذا النحو: "وقال مريدور. المصاعب في مسيرة المفاوضات

  ". وعندها لم يكن هذا حقا متعلقا بنتنياهو–فقط لحقيقة انها هي نفسها ادارت مفاوضات ولم تنجح 
  "سرائيل اليومإ"

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .٥٤
  

  
  ٣٠/١٠/٢٠١٠ الدوحة، الوطن،  


