
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  استالم ورقة للتسوية في واشنطن  رفض"إسرائيل"وفد : محمد اشتية عضو الوفد المفاوض
  لن نصمت على أي اعتداء إسرائيليو.. اتصاالت لتحديد موعد جلسة المصالحة: حمدان

   الفلسطينية وادعاءات نتنياهو بدع باطلةاألراضيلن يؤجر أي شبر من : مستشار عباس
  خطة لبناء حي يهودي جديد في القدس الشرقية: "صحيفة يورشاليم"

  ن دعمهم سياسياندعم الفلسطينيين ماديا لعجزنا ع: االتحاد األوروبي

 عدواناً على غزة أتوقعال : هنية
.. "حرب نفسية"والتهديدات 

  والمؤامرات ستنكسر
  

 ٣ص... 

 ١٩٥٤ ٣١/١٠/٢٠١٠ألحد ا



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٥٤:         العدد       ٣١/١٠/٢٠١٠ األحد :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٤  آفاق المقاومة في الضفة بين التنسيق األمني وانسداد أفق التسوية: )٢٦(التقدير االستراتيجي .٢

    
    :السلطة
 ٨  لى أرضنا ع"إسرائيل"ـضمانات ل طلبنا من األميركيين عدم إعطاء: عبد ربهياسر .٣
 ٩  استالم ورقة للتسوية في واشنطن  رفض"إسرائيل"وفد : محمد اشتية عضو الوفد المفاوض.٤
١٠  الحكومة المقالة تشيد بالدور البارز للمستشفى الميداني األردني في غزة.٥
١١   الفلسطينية وادعاءات نتنياهو بدع باطلةاألراضيلن يؤجر أي شبر من : سمستشار عبا.٦
١١  نرفض تأجير أراضينا ولن نقبل أي حلول خارج إطار الشرعية": عكاظ"مسؤول فلسطيني لـ.٧
١١  لظلم اإلسرائيلي أن ينتهيا آن األوان لالحتالل ول: القدسبن حرق كنيسة يديفياض .٨
١٢  فياض يؤكد إصرار السلطة على تنفيذ خطتها الستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.٩
١٢   ضد أبو مازن وطرح نفسه كبديل داخل فتحالقدوة ينفي قيادة تكتل.١٠
١٢  المستوطنين اليهود للكنيسة المعمدانية في القدسإحراقالسلطة الفلسطينية تدين .١١
    

    :المقاومة
١٣  المصالحة ال تعطي غطاء أو تشريعا للسلوك الفتحاوي المفاوض: الحّية.١٢
١٣    الحة تمهيداً لعدوان على غزة االحتالل يسعى إلفشال المص: البردويل.١٣
١٤  لن نصمت على أي اعتداء إسرائيليو.. اتصاالت لتحديد موعد جلسة المصالحة: حمدان.١٤
١٥  نحن أمام حرب حقيقية على المقدسات.. األجندة الصهيونية عنصرية وال تحترم األديان: برهوم.١٥
١٥   ها وفق قانونإالكون تقضية األمن والعمل في األجهزة األمنية لن : األحمد.١٦
١٦   غزةالفصائل تتوقع عدواناً إسرائيلياً قريباً ضد قطاع: نخالة.١٧
١٦  لتا السلطتين تقومان بدور أمني لصالح التهدئةنحن أمام واقع فلسطيني باتت فيه ك: المجدالوي.١٨
١٧   قرب بيت لحمالمقاومة تهاجم سيارة للمستوطنين.١٩
١٧   بديلة عن المفاوضات إستراتيجيةتدعو إلى " الديمقراطية".٢٠
١٨   على الكنيسة المعمدانية بالقدسنينالمستوطحماس تدين اعتداء .٢١
١٨  تندد باالعتداء على المقدسات" الديمقراطية".٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨     لالعتراف بالدولة الفلسطينية  ة لألمم المتحد الفلسطينيةأيالون يستبعد توّجه السلطة.٢٣
١٩   تدعو ممثلياتها في العالم إلى اليقظة والحذر"إسرائيل".٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٩  خطة لبناء حي يهودي جديد في القدس الشرقية: "صحيفة يورشاليم".٢٥
١٩  توسيع مستوطنة قرب نابلس وقمع مسيرة في الخليل.٢٦
٢٠  في القدسادانات فلسطينية لحرق المستوطنين كنيسة .٢٧
٢٠    حذر من تدهور أوضاع األسرى مع حلول الشتاء مركز حقوقي ي.٢٨
  
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٥٤:         العدد       ٣١/١٠/٢٠١٠ األحد :التاريخ

   : األردن
٢٠   األردنجنوب طلعات جوية على مناطق "إسرائيل"ينفي تنفيذ األردن .٢٩
٢٠   وتبعد األونروا عن دورها"إسرائيل"لـتصريحات ويدلي منحازة : حزب الشعب الديمقراطي.٣٠
٢١  األزمة التركية اإلسرائيلية ال تخدم القضية الفلسطينية:  األسبق األردنيرئيس الوزراء.٣١
   

   :عربي، إسالمي
٢١  مصر تبحث عقد مؤتمر دولي للسالم يؤكد مرجعيات عملية السالم والقرارات الدولية": الحياة".٣٢
٢١   تنفي طلبا أمريكيا بتمديد مهلة وقف االستيطان العربيةالجامعة.٣٣
٢٢  صر تمنع قافلة األمل من عبور أراضيها بًرام": عالمالمركز الفلسطيني لإل".٣٤
   

   :دولي
٢٢  ندعم الفلسطينيين ماديا لعجزنا عن دعمهم سياسيا: االتحاد األوروبي.٣٥
٢٣  إيران شحنة األسلحة جاءت من أنشركة شحن دولية تؤكد : نيجيريا.٣٦
٢٣   الفلسطينيينباألطفال تنكل  اإلسرائيليقوات االحتالل: دوليةال  حماية الطفلمنظمة.٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  بالل الحسن... هل سينجح الحوار بين فتح وحماس؟.٣٨
٢٥  مرزوق الحلبي... ! العربية والهروب من المبادرة"إسرائيل".٣٩
٢٧  وحيد عبدالمجيد... بدائل واهية لمفاوضات عقيمة: المأزق الفلسطيني.٤٠
٢٩  ناجي صادق شراب... أوباما والمفاوضات والعرب والمسلمون.٤١
٣٠  عريب الرنتاوي... المؤقتةالسلطة ودولة نتنياهو .٤٢
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  والمؤامرات ستنكسر.. "حرب نفسية" عدواناً على غزة والتهديدات أتوقعال : هنية .١

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن التهديدات الصهيونية بشن حرب وعدوان جديـد              : غزة
تأتي في سياق الحرب النفسية التي تستهدف معنويات الـشعب الفلـسطيني وفـصائله              "على قطاع غزة،    

  ".المقاومة
ال أتوقع أن   ): "١٠-٣٠(، مساء السبت    "حرب الفرقان "وقال هينة، في كلمة له خالل حفل زفاف جرحى          

تالحقه بعد  هناك حرباً على األبواب، فهذا العدو لقي فشالً عظيماً في حرب الفرقان، والفضائح ما زالت                
، فقادة الكيان اآلن ال يستطيعون دخول بعـض عواصـم           "أسطول الحرية "العدوان وتقرير غولدستون و   

  .العالم،  فجرائمهم تالحقهم، لذا ال يمكن أن تجرؤا على مثل هذه الجرائم
ات على الرغم من معرفتنا بطبيعة العدو، وأنه ال يؤمن جانبه، ولكننا صابرون، وهذه التسريب             : "وأضاف

التي تشارك فيها بعض قوى المنطقة، لن تنال من عزيمتنا أو إرادتنا أو قدرتنا على البقاء، وأبلغ دليـل                   
  ".على ذلك هذا العرس الذي يعكس معنويات الشعب العالية

العدو منشغل في محاولة كسر مشروع الصمود في غزة، ونحن منشغلون في مشروع البناء              : "وتابع هنية 
ى لهذا الشعب واستعادة وحدته على أساس الحقـوق وثوابـت الـشعب والمقاومـة،       وتوفير عناصر أقو  
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فلنمض على هذا الطريق، ال نبالي بالعواصف والرياح التي ربما تهدم بعض ما نبني، ولكن               : "واستطرد
  ".البناء مستمر وسنصل إن شاء اهللا لهدفنا طال النهار أو قصر

  فرحة عظيمة
في هذه المناسبة المباركة فرحتنا فرحتان، األولى فرحة        : "اء الفلسطيني وفي سياق آخر؛ قال رئيس الوزر     

البقاء والصمود والثبات الذي عنوانه هؤالء الشهداء األحياء واألزواج واألبطال، الذين واجهوا العدو في              
اد معركة الفرقان في الميدان ودافعوا عن شعبهم وأمتهم وعقيدتهم، فلحق بهم وسام شرف المقاومة والجه              

  ".فوق هذه االرض المباركة
فهي فرحة زواج أبطال الصمود الشعب، واحسب أن الفرحة دخلـت           "وأما الفرحة الثانية، بحسب هنية،      

هذا الحفل البهيج هو احد     : وأضاف. كل بيت فلسطيني فهؤالء الشباب عنوان من عناوين الشعب المرابط         
ه وثبتنا في قلب هذه المعركة القاسية، وانهزم العـدو          امتداد لمعركة الفرقان، فاهللا تعالي انزل علينا نصر       

وبقي الشعب ليقيم أفراح المقاومة بهذا العرس البهيج، سائالً المولي عـز وجـل إدامـة هـذه الفرحـة                    
  .واالنتصار حتى تحرير القدس

ة طبيع: األول: في هذا الحفل نقدم للعالم أجمع في هذا الساعة صورة تشتمل على معنيين            : ومضي يقول 
الجرم والوحشية الصهيونية التي استخدمها ضد شعبنا في هذه الحرب وقبلهـا وبعـدها، فخلـف آالف                 
األسرى والشهداء والجرحى والبيوت المدمرة، فاليوم نفضح الكيان من خالل هذا الفرح، والثانية صمود              

 على البقـاء والتحـدي      وعظمة الشعب والشاب الفلسطيني المسلم المجاهد والمرأة الفتاة المجاهدة القادرة         
  .رغم آلة الحرب الصهيونية المدمرة

  أم الفحم عصية على الكسر
وفيما يتعلق باعتداءات المغتصبين على مدينة أم الفحم، توجه رئيس الحكومة ألم الفحم الـذين تـصدوا                 

أن أم الفحم   لالعتداءات للمستوطنين واإلرهابين الصهاينة الذين أرادوا تغير عنوان أم الفحم، مشدداً على             
ستبقي عصية على الكسر ووفية للهوية الفلسطينية ولن يتمكن هؤالء المنحرفون من اقتالع شعبنا مـن                "

أرضه ووطنه ولن يتمكن المطبعون والذين يروجون ليهودية الكيان محاولين تمرير هذه المؤامرات على              
المؤامرات ستكسر علـى    : "ستطرداً، م "شعبنا، الذي يمتلك من الوعي ما يمكنه من إحباط تلك المؤامرات          

  ".صخرة الشعب الفلسطيني
جئنا لنرد بعض هذا الوفاء لهؤالء      : "وبخصوص مناشدة بحر للحكومة توظيف هؤالء العرسان، قال هنية        

  ".األبطال والشباب، ونعد بحر باننا سندرس طلبه وسنضعه على جدول مجلس الوزراء القادم بإذن اهللا
  ٣٠/١٠/٢٠١٠، مالمركز الفلسطيني لإلعال

  
  آفاق المقاومة في الضفة بين التنسيق األمني وانسداد أفق التسوية: )٢٦(التقدير االستراتيجي  .٢

تعيش المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية حالياً : ملخص، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
  .حة ضد االحتالل اإلسرائيلي هناكوضعاً قاسياً، يجعل من الصعب في ظله توقع انتشار المقاومة المسل

فقد التزمت رئاسة السلطة والحكومة في رام اهللا بشكل متكرر برفض المقاومة المسلحة، ومالحقة 
وبينما قدمت . باعتباره من التزامات خريطة الطريق" إسرائيل"عناصرها، وفعلتا التنسيق األمني مع 

سلطة نفسها قامت بتفكيك وضرب الخاليا المقاومة حركة فتح دعمها وغطاءها السياسي للسلطة، فإن ال
أما باقي فصائل منظمة التحرير، ففضالً عن معاناة عناصرها . في فتح أو حيدتها في هذه المرحلة

المقاومة من مالحقة السلطة، فإن إمكاناتها الذاتية المحدودة وأوضاعها السياسية يضعفان من قدرتها على 
  .المبادرة العسكرية
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ن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي تحتفظان بحرية القرار السياسي والعسكري، إال أن اإلجراءات ومع أ
األمنية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة عبر التنسيق األمني مع قوات االحتالل، جعلت من الصعب عليهما 

  .تأدية عمل مقاوم مؤثر من داخل الضفة
داد أفق المفاوضات، فإن المشهد الفلسطيني قد يقبل على في ظل الوضع القائم في الضفة، وفي ظل انس

انطالقة جديدة للعمل المقاوم، في حال استعفاء الرئيس عباس، أو تزايد حالة اإلحباط في الضفة، أو 
  .انهيار السلطة، أو تحقق مصالحة فلسطينية تتبنى المقاومة كبديل لخيار التسوية

  :مقدمة
  .ة في الضفة الغربية، يستدعي ضرورة البحث في القرار السياسيإن البحث في موضوع آفاق المقاوم

  :على صعيد رئاسة السلطة: أوالً
هناك موقف استراتيجي معلن من قبل الرئيس محمود عباس، يرفض فيه المقاومة، ويعتبر أن االنتفاضة 

والمفاوضات أدت إلى ضرر بالغ بالشعب الفلسطيني وقضيته، وهو شديد التصميم على خيار المفاوضات 
  .فقط
  :على صعيد الحكومة في رام اهللا: ثانياً

يؤكد رئيس الحكومة السيد سالم فياض دائماً على التزامه بخريطة الطريق ومتطلباتها السياسية واألمنية، 
كما يؤكد على خطته إلعالن الدولة . بما في ذلك قمع المقاومة المسلحة والتعاون األمني مع اإلسرائيليين

وتعتمد خطة سالم فياض على . ية خالل عامين، والتي انقضى منهما حتى اآلن عام واحدالفلسطين
تركز على البنية التحتية، تؤهل ) مشاريع(تأهيل أجهزة الوزارات الفلسطينية، وتنفيذ عملية تنمية : أمرين

  .إلعالن الدولة
للوقائع على األرض، وأبرزها ويتم تنفيذ خطة التأهيل هذه في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي، وفرضه 

 حاجز، والمستوطنات المقامة داخل الضفة، والطرق االلتفافية ٦٠٠الحواجز التي يزيد عددها عن 
المخصصة لإلسرائيليين، والجدار العنصري العازل، والبرامج الكثيفة لتهويد القدس، والسيطرة اإلدارية 

لذلك فإن عملية التنمية، واإلعداد لهذا النوع ). ناطق جم(واألمنية اإلسرائيلية على معظم الضفة الغربية 
وقد يقود هذا الوضع . بالمعنى االستراتيجي" إسرائيل"من الدولة الفلسطينية، يتم على قاعدة التعاون مع 

. إلى مخاطر قبول خطة السالم االقتصادي، التي طرحها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
  .سالم االقتصادي هي قرار سياسي يتناقض مع مبدأ مقاومة االحتاللوبديهي أن خطة ال

  :على صعيد حركة فتح: ثالثاً
وقد تكرس هذا . ال بد أن نوضح أوالً أن حركة فتح المقصودة هنا هي حركة فتح في الضفة الغربية

التفكك، وتعاني حركة من حالة من الترهل و). مؤتمر بيت لحم(األمر في مؤتمر حركة فتح السادس 
وتتبنى حركة فتح في الضفة نظرياً، شعار أن من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس كل أشكال النضال، 
بما في ذلك الكفاح المسلح، ولكن من الناحية العملية، فإن حركة فتح ال تشجع إالّ النضال السلمي 

أو قيادياً، ولذلك يمكن ، وهي حتى في هذا اإلطار ال تمارس دوراً نشطاً )المظاهرات واالحتجاجات(
القول أن حركة فتح في الضفة ليست اآلن جزءاً من حركة المقاومة المسلحة لالحتالل، وال تستطيع 

  .بنيتها القائمة حالياً أن تنتج إسهاماً في مقاومة من هذا النوع
  :على صعيد الفصائل الفدائية: رابعاً

تعيش حالة غريبة، فهي امتداد لنفس الفصائل المتواجدة إن الفصائل الفدائية المتواجدة في الضفة الغربية 
ونشهد منذ سنوات ظاهرة اختالف المواقف بين . في الخارج، في دمشق بالتحديد، إما كفروع أو كانشقاق

المتواجدون في دمشق قد ينتقدون السلطة، . الفرع المتواجد في دمشق والفرع المتواجد في الضفة الغربية
أما المتواجدون في الضفة الغربية فإنهم ال يتجاوزون اإلطار العام الذي . ة المقاومةوقد يؤكدون على فكر

  .تفرضه السلطة، أو قد يلعبون أحياناً دور من يقدم لها الغطاء السياسي، وبخاصة في مواقفها التفاوضية
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 رئيساً منبع هذا الوضع هو قضية التمويل؛ إذ إن تمويل هذه الفصائل يأتي من محمود عباس بصفته
القمة العربية بعد كامب  (١٩٧٩للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي تتولى منذ العام 

 ٥٠(تمويل الفصائل الفدائية، بواسطة مبالغ تعهدت الدول العربية بدفعها آنذاك لمدة عشر سنوات ) ديفيد
االلتزام بموضوع ) عرفات(سة المنظمة ، وحين انتهى التعهد العربي واصلت رئا)مليون دوالر سنوياً

وبسبب هذا التمويل يجد الفرع الموجود في الضفة الغربية أو قطاع غزة نفسه مضطراً إلى . التمويل
مجاراة عباس في سياساته خوفاً من توقف التمويل، بينما تميل الفروع الخارجية أحياناً إلى مواقف من 

  .نوع آخر
حتى الرئيس عباس ال . ه أصبح اآلن يعتمد إلى حد كبير على الدول المانحةبدأ هذا التمويل عربياً، ولكن

يملك ماالً خاصاً به لمنظمة التحرير أو لحركة فتح، وهو حين يحتاج إلى المال يطلبه من سالم فياض 
رواتب (ومن وزارة المالية، ويقدم عباس بدوره جزءاً منها إلى الفصائل المحيطة به لتدبير شؤونها 

ويصعب على فصائل فلسطينية ضمن هذه المعطيات أن تخرج عن ). رغين وكلفة المكاتب والسفرالمتف
  .اإلدارة السياسية للرئيس عباس ولحكومة فياض، خصوصاً وأن القمع األمني سيكون بانتظارها

  :منظمة التحرير الفلسطينية: خامساً
إنها تاريخياً القيادة السياسية . واقعلم تعد منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة، موجودة على أرض ال

المجلس (للشعب الفلسطيني، ولكنها اآلن مؤسسة فارغة من المضمون، ولم تجتمع مؤسساتها الرسمية 
منذ نحو عشرين عاماً، ولم يبق منها سوى لجنة تنفيذية فقدت نصابها، وتم اختيار أعضاء جدد ) الوطني

ام الداخلي، الذي يفرض اختيار األعضاء من خالل دورة  خالفاً للنظ٢٠٠٩أغسطس / لعضويتها في آب
. رسمية للمجلس الوطني، وتم بدالً من ذلك اعتماد مادة طوارئ تدعو لالجتماع والتعيين بمن حضر

ومنذ أوسلو حتى اآلن لم تلعب هذه المؤسسة سوى أدوار هامشية، إذ تجتمع كلما أراد رئيس السلطة 
عند مناقشة ) باستثناء الموقف األخير لبعض الفصائل. (ا القرارإصدار قرار جديد، لتبارك له هذ

موضوع المفاوضات المباشرة، ومع ذلك اجتمعت اللجنة واتخذت قرار المشاركة بالمفاوضات بموافقة 
 عضواً، ١٨خمسة أعضاء من أصل تسعة أعضاء حضروا االجتماع، مع العلم أن عدد أعضائها هو 

  . ضعف صورة المنظمة ومكانتها بالنسبة للسلطة ورئاستهاوكان ذلك دليالً إضافياً على
) الصندوق القومي(ليس هذا فحسب، بل إن مؤسسات المنظمة األخرى قد تم تفكيكها، وربط بعضها 

أما الدائرة السياسية فهي تقوم بدور السفراء للسلطة وليس . بالسلطة الفلسطينية، وبوزارة المالية بالذات
نتيجة لذلك فإن منظمة التحرير لم تعد المؤسسة الصالحة التخاذ . تقلة عن السلطةلمنظمة التحرير المس

القرار السياسي الفلسطيني، وبالتالي ال تستطيع المنظمة أن تلعب دوراً في رسم سياسة مقاومة جديدة 
  .لالحتالل، حتى بعد اتضاح فشل المفاوضات باعتراف الجهات المفاوضة نفسها

  :لسلطةأجهزة أمن ا: سادساً
 بادرت الواليات المتحدة األميركية، التي تبنت خريطة الطرق منذ أيام الرئيس بوش، إلى تعيين مندوب 

وقد بادر .  الفلسطينية-ليرسم آفاق العالقة االستراتيجية اإلسرائيلية ) الجنرال كيث دايتون(رسمي لها 
لسطيني جديد، تم اختياره من شباب في هذا الجنرال وبموافقة الطرفين إلى وضع خطة لبناء جهاز أمني ف

، ممن لم يعيشوا من قبل في أجواء المقاومة المسلحة لالحتالل، ) سنة٢٥ - ١٨بين (مطلع العمر 
وتعهدت بتدريبهم حسب أفق سياسي جديد، بحيث يشكلون أداة أمنية مطواعة، ويمكن أن تلعب دور 

ومن أجل الوصول . على األمن ووحدانية السلطةالقضاء على العمل الفدائي الفلسطيني بحجة المحافظة 
إن : إلى هذه الشخصية الجديدة لرجل األمن، تم تزويدهم بشعار وطني يريح ضمائرهم، فقالوا لهم

االنتفاضة الفلسطينية زرعت الفوضى وانعدام األمن، وعطلت بذلك فرصة بناء دولة فلسطينية، ولذلك 
وهذا . ، من أجل بناء الدولة الفلسطينية"المشاغبين"اء على فإن مهمتكم هي فرض النظام واألمن والقض

  .ما يفسر شراسة هذا الجهاز األمني في عمليات المالحقة واالعتقال والتحقيق والتعذيب
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ُأرفقت هذه السياسة بعملية مبرمجة واسعة للتخلص من جيل المقاومة، أو من كل من عايش فترة 
إعالن ترك العمل المقاوم والحصول على التزام : ، وذلك من خاللالمقاومة، عبر الفصائل أو في الميدان

بعدم المطاردة من األمن اإلسرائيلي، وتنظيم عملية االنتقال إلى التقاعد في الوزارات والدوائر واألجهزة 
 األمنية القديمة، لكل من يبلغ الستين من العمر، من دون تعيين بدالء إالّ في األطر التي يراد بناؤها من

وتطبيق نظرية التقاعد داخل األجهزة األمنية حسب قاعدة أوسع وأشمل . جديد، حسب المنظور الجديد
، حيث يتم إغراء الشخص برتبة أعلى، وبراتب أعلى، إذا وافق على الذهاب إلى ٤٥بدءاً من سن الـ 

  .التقاعد المبكر
وحتى الوظيفية، وبناء أجهزة أمنية إن ترحيل جيل المقاومة نحو هامش الحياة النضالية والسياسية، بل 

وإدارية جديدة حسب مفاهيم الجنرال دايتون، فرض واقعياً، سياسة فلسطينية جديدة، تؤطر عمل الرئاسة 
والسلطة والوزارات، ثم أوجد سياسة قمعية منظمة ودائمة تقف في وجه كل من يرفض تلك السياسة 

  .الجديدة
ين السلطة الفلسطينية وأجهزة األمن اإلسرائيلية، يقوم على تبادل وترتب على ذلك كله قيام تعاون أمني ب

فالسلطة . المعلومات، والتشارك في عمليات القمع، وعلى التبليغ المسبق عن أي نشاط مضاد لالحتالل
  .تبلغ السلطة لتقوم بالعمل نفسه" إسرائيل"لتقوم باالعتقاالت، و" إسرائيل"تبلغ 

من الذي دربه دايتون، التنظيم المقاوم في حركة فتح الذي تمت تصفيته كان في مقدمة ضحايا جهاز األ
وبعدها انتقل التركيز على قوى . بالكامل، ثم بدأ العمل للسيطرة على قطاع غزة ولكن المحاولة فشلت

  .المقاومة العاملة في الضفة الغربية
  :على صعيد حركة حماس:سابعاً

ف، تمتلك حركة . ت. وصاً تلك المنضوية تحت مظلة مبخالف أوضاع عموم الفصائل الفدائية وخص
حماس موارد مالية خاصة بها، تجعل قرارها السياسي والعسكري أكثر تحرراً من التزامات السلطة 

  .وسياساتها
لذلك، وبالرغم من قيام حكومة فياض باعتقال اآلالف من قيادات وكوادر حماس، واغتيال عدد من 

 القسام، وتنفيذ آالف عمليات الدهم، وتفكيك البنية التحتية لجناح حماس المقاومين التابعين لكتائب
العسكري في الضفة، ما يزال عدد من قيادات الحركة والناطقين باسمها يكررون رفضهم سياسات 

  .السلطة وإدانتهم ممارسات األجهزة األمنية التابعة لها، ويتوعدون جيش االحتالل بردود انتقامية
منذ توقف انتفاضة ( القسام إالّ بضعة أعمال عسكرية خالل السنوات الخمس الماضية لم تنفذ كتائب

، مما يدل على صعوبة العمل المقاوم في الظروف الحالية، ويصعب التكهن بقدرة السلطة على )األقصى
االستمرار في منع المقاومة المسلحة، خصوصاً بعد توقف المفاوضات وانسداد أفق التسوية، وارتفاع 
منسوب الغضب الشعبي من تجاوزات أجهزة أمن السلطة، وتعديات العدو على المقدسات واألرض 

  .وسقوط شعار حماية أمن االحتالل مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية. والممتلكات
  .وما ينطبق على حماس من مالحقة ومعاناة وتضييق أمني ينطبق أيضاً على حركة الجهاد اإلسالمي

  :خالصة المشهد
الخالصة، أنه من غير الممكن تصور قيام مقاومة لالحتالل من داخل األجهزة األمنية، أو من داخل 

  .مراكز القوى القائمة في الضفة الغربية
ونحن نواجه اآلن وضعاً غريباً من نوعه، لم يحدث أبداً في تاريخ الثورات، وهو أن االمتداد القيادي 

إلى تبني سياسات أمنية تمنع العمل المقاوم، بحجة االلتزام بمشروع الحالي للثورة الفلسطينية، قد انتهى 
التسوية السلمية، وتعتمد إلى حد كبير؛ مالياً وسياسياً، على دعم الواليات المتحدة والدول المانحة التي 

 إذ من غير الممكن أن توافق الدول. عملت علناً على تحطيمها، وعلى تغيير بنيتها، وعلى تغيير أهدافها
  .المانحة على تمويل هيئات ومنظمات تعمل ضد االحتالل اإلسرائيلي
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إن أحد التحديات التي تواجه الوضع الفلسطيني الداخلي في الضفة، أنه مخترق بمجموعه من القوى 
المتنفذة، المتواجدة في الحكومة في رام اهللا، وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي حركة فتح، وفي 

 األمنية، والمهيأة التخاذ موقف يقوم على تنحية عباس أو غيره، إذا ما حاول سلوك مسلك األجهزة
وستسعى هذه القوى . الرئيس عرفات عندما ُأحبط من العملية التفاوضية، ولجأ لدعم االنتفاضة المسلحة

  ".إسرائيل"المتنفذة إلى إكمال التفاوض، وربما القبول في النهاية بما تعرضه 
  :يوهات المحتملة السينار

أن يرفض أبو مازن ما هو مطروح إسرائيلياً وأمريكياً، ويعبر عن رفضه هذا باالستعفاء والذهاب . ١
  .الذي يمكن أن يحل محله) البديل(إلى البيت، كما يكرر دائماً، وهنا يجب التوقف أمام قضية 

يلية، والتي قد تكون اتفاق أن يرضخ أبو مازن للضغوط ويوقع على الصيغة األميركية ـ اإلسرائ. ٢
  .إطار يتم تنفيذ على مدى عشرة أعوام

أن يقوم محمود عباس بحل السلطة، وهذا يستدعي النظر في عدة استحقاقات واتخاذ المواقف المناسبة . ٣
  .اتفاق أوسلو، رسائل االعتراف، وتعديل الميثاق: منها، مثل

، لتبدأ مرحلة ضغط )استراتيجية السالم( يسمى احتمال بروز موقف عربي جديد، يقرر مغادرة ما. ٤
. سياسي واقتصادي على أمريكا والغرب، على أمل استجالب موقف جديد منهم تجاه االحتالل اإلسرائيلي
 -مع مالحظة أن هذا النهج إذا تقرر يفتح، ولو على المدى البعيد، احتمال مواجهة عسكرية عربية 

  .إسرائيلية جديدة
. للشعب الفلسطيني) مرجعية(باتجاه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإيجاد قيادة سياسية تزايد الجهود . ٥

فلسنوات طويلة كانت منظمة التحرير الفلسطينية، بميثاقها واستراتيجيتها، هي هذه القيادة، ولكن هذه 
منظمة القيادة تالشت بفعل مخطط تهميشها وتفكيكها، مما أدى إلى ظهور شعار ومطلب إعادة بناء 

وإذا تعذر ذلك فقد . تفاهم بين الجميع على إعادة البناء: هذا المطلب يمكن أن يتحقق بطريقتين. التحرير
  .تبرز الطريقة األخرى، أي إعادة بناء المنظمة باتفاق بعض األطراف فقط

واجهها مع حالة اإلحباط واالنسداد التي ي. احتمال قيام مقاومة فلسطينية من داخل الضفة الغربية. ٦
  .مشروع التسوية، وهي مقاومة نلمح بذورها اآلن، رغم فداحة المخطط المضاد الذي رصدنا عناصره

  : مقترحات
إلى خيار المقاومة، وتراجع السلطة عن وصف المقاومين ) على المستوى الوطني(إعادة االعتبار . ١
  ".العنف"والمقاومة بـ" اإلرهاب"بـ
ن إجراءات حظر األجنحة المقاوِمة ومالحقتها، والتوقف عن عمليات تراجع الحكومة في رام اهللا ع. ٢

ضرب البنية التحتية للمقاومة، والتخلي عن برنامج التنسيق األمني؛ الذي يضر بالمقاومة والوحدة 
  .الوطنية على السواء

لسعي ف لشروط السلطة السياسية واألمنية مقابل الدعم المالي المقرر، وا. ت. عدم رضوخ فصال م. ٣
  :الجاد إلعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، ومن بين الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها

  .إعالن االنسحاب من اللجنة لتنفيذية أو على األقل تجميد العضوية، بما يهدد شرعية قيادتها وقراراتها. أ
  .٢٠٠٥اهرة ف وتفعيلها على أسس إعالن الق. ت. االنخراط في عملية إصالح م. ب

  ٢٩/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   على أرضنا"إسرائيل"ـطلبنا من األميركيين عدم إعطاءضمانات ل: عبد ربهياسر  .٣

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربـه ان             :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
  .يركية عدم اعطاء اسرائيل أية ضمانات على االرض الفلسطينيةالقيادة الفلسطينية طلبت من اإلدارة األم
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واضح أن هناك اتصاالت تجري بين الجانبين االميركي واالسرائيلي         «: »البيان«وقال في حديث خاص ل    
  .حول كيفية اعادة العملية السياسية الى الحياة مرة أخرى

 الى العملية التفاوضية ونحن طلبنا مـن        وكما يبدو هناك عروض أميركية لالسرائيليين الغرائهم للعودة       
االميركيين عدم اعطاء االسرائيليين اية وعود او ضمانات تتعلق بأرضنا مثل السيطرة على غور االردن               

  .»٦٧أو القدس أو الكتل االستيطانية وغيرها من المساحات الواقعة في االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
لعروض االميركية يتعلق بأمور ثنائيـة اميركيـة اسـرائيلية مثـل          نحن نعرف أن جانباً من ا     «واضاف  

  .»األسلحة والطائرات وهذا أمر نرفضه لكننا ال نستطيع التدخل فيه
ان ال يدخلوا في مساومة مع االسرائيليين حـول أي          : لكننا قلنا لألميركيين بشكل واضح    «: ومضى يقول 

دخول في بحث حول غور االردن ومـستقبله، أو         موضوع يمس مستقبل االراضي الفلسطينية، بمعنى ال        
واكد ان  . »بحث ضم الكتل االستيطانية، أو حول مستقبل القدس، أو أية قضية من قضايا الوضع النهائي              

  .الجانب الفلسطيني لن يقبل أية اتفاقات أو تفهمات من هذا النوع
  تجميد شامل

:  بين االميركيين واالسرائيليين قال عبد ربه      وفي شأن تمديد تجميد االستيطان الذي يجري التفاوض عليه        
وهو التجميد الجزئي والمؤقـت لالسـتيطان، فمـن         ) الموراتوريوم(نحن لم نقل ان يقتصر على تمديد        «

الواضح لنا ان اسرائيل تسعى الى اعتبار عطاءات البناء التي طرحتها في المستوطنات عقب انتهاء ذلك                
  .»بول بتجميد، وهذه لعبة لن تنطلي عليناالتجميد سارية المفعول في حال الق

ورأى عبد  . »أي تجميد لالستيطان يجب ان يكون كامالً وشامالً ودون سقف زمني محدد           «: وقال جازماً 
ربه ان رئيس الوزراء االسرائيلي يمارس الخداع على كل االطراف، على االميركيين وعلى الفلسطينيين              

  .وحتى على االسرائيليين انفسهم
بالنسبة لنا فإننا نرى انه يريد اضاعة الوقت حتى نهاية العام القادم النه يعتبر ان الدور االميركي                 «وقال  

هـذا االمـر جعـل الفلـسطينيين     «وقال إن . »سيصبح معلقاً في الهواء في السنة التي تسبق االنتخابات        
، وان  ٦٧حـدود عـام     يطالبون بأن يكون هناك التزام واضح بأن هذه العملية تستند الـى االعتـراف ب              

  .»المفاوضات سوف تركز على تبادل األراضي المحدود على جانبي الحدود بين فلسطين واسرائيل
  خيار ممكن

الفلسطينيين لن يظلوا ملتزمين باالتفاقات طالمـا ان        «وحول الخيارات الفلسطينية المقبلة قال عبد ربه ان         
كن ان تأتي لحظة، إذا استمر االسرائيليون في ذات         يم«: واضاف. »اسرائيل تخترقها كل يوم لحد إلغائها     

  .»السياسية، نعيد النظر في هذه االتفاقات
هذا خيار ممكن، ألنه ال بد من نقل هذه المعركة السياسية التـي             «: وحول اللجوء الى مجلس االمن قال     

  .»تدور بيننا وبين اليمين االسرائيلي االكثر تشدداً وتطرفاً الى الساحة االوسع
  ٣١/١٠/٢٠١٠، لبيان، دبيا

  
   رفض استالم ورقة للتسوية في واشنطن"إسرائيل"وفد : محمد اشتية عضو الوفد المفاوض .٤

كشف عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور محمد اشتية ان الوفد االسرائيلي           :  محمد يونس  –رام اهللا   
سوية السياسية بدعوى الخشية من     المفاوض رفض اثناء لقاء واشنطن استالم ورقة فلسطينية في شأن الت          

وقال ان رئيس الوفد االسرائيلي اسحق مولخو رفض استالم الورقة الفلسطينية معلالً            . االئتالف الحكومي 
ذلك بأنه يخشى ان يتسرب نبأ الورقة الى وسائل االعالم، وأن يعلم اعضاء اإلئتالف الحاكم في اسرائيل                 

  .ين نتانياهوبها ويخلقون ازمة لرئيس الحكومة بنيام
وأوضح اشتية في ايجاز لعدد من مراسلي وسائل االعالم االجنبية في االراضي الفلسطينية واسـرائيل،               

، انه ال يرى وجود واحد في المئة من الفرصة لنجاح المفاوضات الراهنـة مـع                »الحياة«بينهم مراسل   
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. »ا، فكيـف سيـستجيبون لحقوقنـا      مجرد استالم ورقة من   ) االسرائيليون(إذا رفضوا   «: نتانياهو، مضيفاً 
ورأى ان المفاوضات الراهنة هي آخر امتحان لحل الدولتين، وأن االسرائيليين يقضون باالستيطان على              

اذا كان االسرائيليون يعتبرون ان آرئيل، وهي مستوطنة في الضفة الغربية، تساوي            «: وتابع. هذا الخيار 
عنـدها لـن    «: وأضاف. »مساوية تماماً لنابلس  ) ة في اسرائيل  مدينة فلسطيني (تل ابيب، فإننا سنعتبر يافا      

  .»يكون الصراع على الدولتين، وإنما على انهاء نظام الفصل العنصري
إمـا ان   : لدينا خيارات عدة في حال فشل المفاوضات، آخرها ان نتوجه الى نتانياهو ونقول لـه              «: وأكد

وقـال ان الـسلطة   . »االراضي الفلسطينية المحتلـة تقبل حل الدولتين او ان تتولى المسؤولية كاملة عن      
ال توجد لـدينا    «: وأضاف. الفلسطينية من دون اي سلطة، وانها تمارس خدمات شبيهة بخدمات البلديات          

 في المئة مـن الـضفة، وال علـى          ٦٠التي تساوي   ) الواقعة تحت االحتالل  (اي سلطة على المنطقة ج      
، لذلك فاالفضل لنا ان     )الخاضعة ادارياً وأمنياً للسلطة   (لمنطقة أ   القدس، وال على المستوطنات، وال على ا      

  .»يتسلمها االسرائيليون على ان نظل ندير سلطة بلدية
: واعتبر ان اسرائيل تستفيد من احتاللها االراضي الفلسطينية، لذلك يجب ان توضع امـام مـسؤولياتها               

 مليون متر مكعب تنـتج      ٨٠٠ياً من اصل     مليون متر مكعب من المياه سنو      ٦٠٠اسرائيل تستولي على    «
في االراضي الفلسطينية، وتصدر ما قيمته ثالثة باليين دوالر لألراضي الفلسطينية، والمستوطنون يأتون             
ليسكنوا على رؤوس الجبال في الضفة بعيداً من ضجيج تل أبيب، وقادة الجيش يأخذون مواقع لهم فـي                  

ملة في االغوار، لذلك فإنهم ال يفكرون بالرحيل وإنهاء احتاللهم          مجالس ادارات الشركات االسرائيلية العا    
  .»المربح جداً

وكشف ان الوفد المصري الذي زار رام اهللا أخيراً اقترح على الجانب الفلسطيني عـدم انتظـار نتـائج                   
 قـال «: وأضاف.  االسرائيلية والتقدم للجانب االميركي بورقة مطالب فلسطينية       -االتصاالت االميركية   

المصريون ان من االفضل لكم عدم االنتظار حتى يتقدم الجانب االميركي بعرضه الذي سيخرج به مـن                 
  .» االسرائيلية، ان تتقدموا بعرض فلسطيني-االتصاالت االميركية 

وقال اشتية ان الجانب الفلسطيني يخشى ان يعرض نتانياهو على الجانب االميركي تجميـداً لالسـتيطان                
اءات التي عرضت بعد انتهاء التجميد الجزئي، مـشيراً الـى ان الجانـب الفلـسطيني                يستثني منه العط  

وأضاف ان الخيار التالي فـي  . سيرفض ذلك ألنه يعني مواصلة البناء في المستوطنات طيلة المفاوضات   
حال فشل الجانب االميركي في حمل اسرائيل على وقف االستيطان هـو مطالبـة الجانـب االميركـي                  

، وأن الخيار الثالث فـي      ١٩٦٧عام  ) يوينو(بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران        باالعتراف  
حال رفض الجانب االميركي ذلك هو التوجه الى مجلس االمن للغرض ذاته ومطالبة الجانب االميركـي                

  ).الفيتو(بعدم استخدام حق النقض 
فإننا سنتوجه الى الجمعيـة العامـة لالمـم         في حال استخدمت الواليات المتحدة حق الفيتو،        «: واستطرد

المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من اجل السالم، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة الزامية                
اما الخيار االخير في حال فشل كل هذه الخيارات، فهو التوجه الى اسرائيل             . »مثل قرارات مجلس االمن   

  .راضي الفلسطينية بصفتها الدولة المحتلةومطالبتها بتولي المسؤولية عن اال
  ٣١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  الحكومة المقالة تشيد بالدور البارز للمستشفى الميداني األردني في غزة .٥

باسم نعـيم أن المستـشفى      .  أكد وزير الصحة الفلسطيني في الحكومة المقالة بغزة د         : سمر خالد  -غزة  
مة العمل الصحي الفلسطيني، خاصة بعد مكوثه على أرض غـزة           الميداني األردني جزء مهم من منظو     

  .قرابة العامين، وإجرائه آالف العمليات الجراحية، واستقباله مئات اآلالف من المراجعين
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برئاسـة العقيـد    ) ١٠/ غزة  (جاء ذلك خالل استقباله في مقر الوزارة، وفد المستشفى الميداني األردني            
  .نضال يونس مدير المستشفى وباقي أعضاء الوفد المرافق. ية األردنية ودعمر الزيود رئيس البعثة الطب

وناقش الوزير نعيم مع إدارة المستشفى الميداني األردني العديد من الموضوعات الهامة أبرزها إمكانيـة               
عقد جلسات تشاورية تضم فنيين ومتخصصين من أطباء الوزارة وطاقم البعثة الطبية األردنيـة لتبـادل                

تشارات الطبية بين الطرفين باإلضافة إلى رفع تقارير عن عمل البعثة خالل مدة إقامتها فـي غـزة                  االس
  .والتي تستمر شهرين، من أجل الخروج بتوصيات تفيد القطاع الصحي الفلسطيني

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان
  
  اطلةلن يؤجر أي شبر من االراضي الفلسطينية وادعاءات نتنياهو بدع ب: مستشار عباس .٦

لـشؤون  رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس           اكد اللواء اسماعيل جبر مستشار       : وفا –اريحا  
المحافظات ان االستيطان حتما سيزول وان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ولن يؤجر اي شبر               

سمى يهودية الدولـة    وان ادعاءات رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو بما ي        . من االراضي الفلسطينية  
وقراراعتبار القدس افضلية بالنسبة للحكومة االسرائيلية واالمن في االغوار الفلسطينية كل هذه بدع وان              

  .موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية وخلفها الشعب واضح ومتمسك بالثوابت الوطنية
ظـة اريحـا واالغـوار      جاء ذلك اثناء كلمة له نيابة عن الرئيس محمود عباس في حفـل نظمتـه محاف               

والفعاليات الشعبية والرسمية والقوى الوطنية تكريما لمحافظ اريحا واالغوار كامل حميد والـذي قـضى    
  .مرسوم رئاسي بنقله محافظا للخليل

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  يةنرفض تأجير أراضينا ولن نقبل أي حلول خارج إطار الشرع": عكاظ"مسؤول فلسطيني لـ .٧

أكد مسؤول فلسطيني أن السلطة ترفض جملة وتفصيال، فكـرة تـأجير األراضـي              :  فهيم الحامد  -جدة  
ويجيء الرد الفلسطيني، على خلفية التقارير اإلعالمية التي أفادت بوجود محادثات           . الفلسطينية إلسرائيل 

ود الدولـة الفلـسطينية      إسرائيلية ترمي للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين حول ماهية حد          -سرية أمريكية   
  . عاما٤٠ومطلب إسرائيل استئجار مناطق في القدس وغور األردن لمدة 

أن السلطة لن تقبل أي أفكار للحل، خارج أطـر قـرارات            » عكاظ«واعتبر المصدر في تصريحات لـ      
يبات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وخارطة الطريق، موضحة أن السلطة ليست معنية بأي ترت             

  . تتم سواء في واشنطن أو تل أبيب خارج هذا اإلطار
  ٣١/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
  آن األوان لالحتالل وللظلم اإلسرائيلي أن ينتهيا : القدسبن حرق كنيسة يديفياض  .٨

أدان رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض كافة األعمال اإلرهابية التي ترتكب بحق مقدسـاتنا              : بيت لحم 
لمسيحية، والتي كان آخرها ما حصل مساء أمس االول بحرق كنيسة في شـارع األنبيـاء                اإلسالمية وا 

وإتالف محتوياتها على أيدي مستوطنين متطرفين في مدينة القدس، باإلضافة إلى ما ارتكبه المستوطنون              
بحق دور العبادة والمساجد في اللبن الشرقية، وقرية ياسوف، وقرية بيت فجار، وحـرق مدرسـة فـي                  

شعبنا الفلسطيني يرفض أن ينظر إلى جيرانه اإلسرائيليين من منظور اإلرهاب والعنـف             «بلس، وقال   نا
الممارس من قبل مستوطني االحتالل، فهنالك منهم من يتضامن مع شعبنا في كل مسيرة له في رفـض                  

ن ونحييهم  االحتالل والجدار واالستيطان، وهنالك منهم أيضا من يشارك مزارعينا في قطف ثمار الزيتو            
  .»على ذلك
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وفي كل األحوال فقد آن األوان لهذا الظلم اإلسرائيلي أن ينتهي، وآن األوان للمزيد من               «وأضاف فياض   
شرائح الشعب اإلسرائيلي للوقوف في وجه هذا الظلم وهذا االستيطان وهذا العنف وهذا اإلرهاب الـذي                

نعم شعبنا مصمم على البقاء رغم هذا       «، وتابع   »يمثله المستوطنون وهذا المشروع االستيطاني اإلسرائيلي     
 .»فشعبنا صامد وهو متجذر في أرضه كشجر زيتونه المبـارك         . االحتالل وهذا االستيطان وهذا الجدار    

  .جاء ذلك خالل افتتاح رئيس الوزراء مهرجان قطف الزيتون السنوي العاشر في مدينة بيت لحم
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ياض يؤكد إصرار السلطة على تنفيذ خطتها الستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتيةف .٩

 في رام   ه عضو البرلمان الكندي بوب راي،     لدى استقبال  رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض       اكد: رام اهللا 
ت وركائز دولة   أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها الستكمال بناء مؤسسا            اهللا،  

  .فلسطين وبنيتها التحتية، وخاصة المشاريع والخطط التي تعزز صمود أبناء شعبنا
من جانبه أكد المسؤول الكندي على مواقف بالده الداعمة لجهود السلطة الوطنية فـي بنـاء مؤسـسات                  

الـسياسية، وتحقيـق    وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، باإلضافة إلى الجهود المبذولة إلحياء العملية            
  .السالم العادل في المنطقة

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   ضد أبو مازن وطرح نفسه كبديل داخل فتحالقدوة ينفي قيادة تكتل .١٠
نفى الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الخارجية           :  كفاح زبون  - رام اهللا 

ت إليه بأنه يقود أو يشارك في تكتل داخل حركة فتح مناهض لسياسة الـرئيس               السابق، تهما سابقة وجه   
  .، كما نفى أن يكون قد طرح نفسه بديال للرئيس)أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 

لكنه في نفس الوقت ابدي معارضته لكل الخيارات المطروحة على طاولة النقاش لدى القيادة الفلسطينية،               
رغبة تجريبية لدى بعض األخوة الناصـحين       «وتعكس  » غير موفقة «ئال إنها بدائل    كبديل للمفاوضات، قا  

  .»عندما ال يجوز التجريب
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

    
   المستوطنين اليهود للكنيسة المعمدانية في القدسإحراقالسلطة الفلسطينية تدين  .١١

 .  المعمدانية في القـدس    الكنيسةنون اليهود   المستوطدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إحراق      : )وكاالت(
إن هذه االعتداءات المتكررة من قبـل المـستوطنين علـى           “وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة        

األماكن الدينية المسيحية واإلسالمية دليل على همجية ووحشية المستوطنين الذين يمارسـون اإلرهـاب              
ودان سالم فياض رئيس الحكومة االنتقالية الجريمـة،  . ” تاللبأبشع صوره تحت بصر وسمع قوات االح  

مـن منظـور    ” اإلسرائيليين“شعبنا الفلسطيني يرفض أن ينظر إلى جيرانه        “وقال بيان صادر عن مكتبه      
  .” اإلرهاب والعنف الممارس من قبل مستوطني االحتالل

” اإلسـرائيليين “ المستوطنين   ”حرب“وطالب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي بموقف دولي لوقف          
وقال في بيان عقب اجتماعه مع عضو البرلمان الكندي بوب راي في            . على الشعب الفلسطيني ومقدساته     

رام اهللا، إنه يتعين على المجتمع الدولي وقف الحرب الممنهجة التي يشنها المستوطنون برعاية وحمايـة                
وتناول المالكي هجمات المستوطنين    . ي مدينة القدس    قوات االحتالل، وآخرها حرق الكنيسة التاريخية ف      

على المدن والقرى الفلسطينية، وبينها سرقة وحرق المحاصيل الزراعية واالعتـداءات علـى المـساجد         
  .والكنائس وطرد وتهجير الفلسطينيين من منازلهم 

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  ك الفتحاوي المفاوضالمصالحة ال تعطي غطاء أو تشريعا للسلو: الحّية .١٢

 الفلسطينية -حماس خليل الحية إن المصالحة الفلسطينية قال القيادي في حركة:  حمزة حيمور- غزة
المطروحة بين أيدينا ليست على برامج سياسية وال تعني اندماج سياسي، مضيفا أنها ال تعطي غطاء وال 

  .ى حد قولهمبررا أو تشريع للسلوك الفتحاوي المفاوض مع الصهاينة، عل
وبين الحية أن حماس ال يضيرها أي مكان أو زمان للجلوس مع حركة فتح من أجل إنجاز المصالحة 

ذهبنا إلى السنغال واليمن والسودان من أجل إبرامها، وجاهزون للذهاب ألي مكان : الفلسطينية، مضيفا
  .يقة إلنجاز المصالحةمن أجل اتمام المصالحة، معتبرا أن المهم ليس المكان بل وجود إرادة حق

من داخل قطاع غزة أن اإلخوة في حركة فتح طلبوا نقل " السبيل"وكشف الحية في حوار خاص مع 
مكان عقد الحوار الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري، المتفق عليه مسبقا في دمشق؛ 

حركة فتح لالتفاق على وبين " حماس"ورفضنا ذلك؛ مضيفا أنه جرى بعدها اتصاالت من جديد بين 
  .إن المشاورات ما زالت قائمة بيننا لتحديد الزمان والمكان: موعد ومكان جديدين، قائال

العالقة بيننا وبين مصر حالياً تمر في مرحلة فتور، ونحن نتمنى من اإلخوة المصريين أن يتعالوا وقال 
ة مقاومة وكحليف وجار حريص على على بعض القضايا التي تقع هنا وهناك، وأن يتعاملوا معنا كحرك

أمن مصر ومكانتها في المنطقة، وال يتعاملوا معنا كخصم دون أن نخاصمهم، وال كعدو دون أن 
نحن نحترم كل الدول وسيادتها وأمنها . نعاديهم، وال أن يضيقوا علينا دون أن نفعل لهم ما يعكر صفوهم

  .نا مصر كما نتعامل معهاوبخاصة جيراننا، وبالتالي نحن نتمنى أن تتعامل مع
هذا أمر محزن ومؤسف، ونحن : ، قال البردويلعن أفراد حماس المعتقلين في السجون المصريةوعن 

نسأل لمصلحة من يعتقل هؤالء؟ ماذا فعلوا لمصر؟ هل أحدث أحدهم خرقاً لألمن المصري؟ باعتقادي 
خلفيات سياسية، وبالتالي نحن نطالب أننا لم نسيء لمصر، وهؤالء المعتقلون جزء كبير منهم معتقل ل

اإلخوة المصريين أن يعجلوا باإلفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفيات 
سياسية، ألن ذلك يسيء لمصر في األوساط اإلسالمية والعربية والفلسطينية، ونحن ننتظر من مصر 

ذات القضية الفلسطينية، وال ننتظر أو نتوقع أن تعتقل مصر الدعم والتأييد واالحتضان لقضايا األمة وبال
  .المقاومين ألسباب سياسية

  :ولالطالع على نص الحوار اضغط
-5B8%D7%A8%D%AE8%D%-1A8%D7%A8%D9%82%D9%84%D%-27966/news-world/net.assabeel.www://http
-A9%8D9%81%D%-A9%8D%AF8%D7%A8%D%A9%8D%9%82D9%84%D7%A8%D%-9B8%D9%85%D%
-9%84D%A9%8D9%84%D%AE8%D%-3B8%D7%A8%D9%85%D%AD8%D%-9A8%D9%83%D1%B8%D%AD8%D%

html.9A8%D9%91%D%A9%8D%AD8%D9%84%D7%A8%D%  

  ٣١/١٠/٢٠١٠السبيل، عمان، 
  
    االحتالل يسعى إلفشال المصالحة تمهيداً لعدوان على غزة : البردويل .١٣

أكدت حركة حماس أن االحتالل يسعى إلى إفشال المصالحة الفلسطينية كمقدمة لشن عدوان جديد : غزة
و الصهيوني العد“وقال القيادي في حركة حماس صالح البردويل في بيان، أمس، إن . ضد قطاع غزة 

يسعى بكل جهد لتوجيه ضربة جديدة إلى قطاع غزة ويحرص على أن يكون إفشال المصالحة مقدمة 
وأكد حرص حماس على المصالحة إلنهاء االنقسام وتوحيد الجهود لمواجهة الغطرسة . ”لهذه الضربة

سطينيين من الصهيونية، وفرض الوقائع على األرض وتهويد المقدسات والسعي الحثيث لترحيل الفل
وقال إن هناك تجاوباً مع الطرح الذي تقدمه حماس من جميع الفصائل بما في ذلك أطراف من . أرضهم 

، ولكن العدو الصهيوني يسعى بكل جهد لعدوان جديد، وهو يحرص على أن يكون إفشال ”فتح“
  .المصالحة مقدمة لهذه الضربة 

  ٣١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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 لن نصمت على أي اعتداء إسرائيليو.. حديد موعد جلسة المصالحةاتصاالت لت: حمدان .١٤

في لبنان أسامة حمدان، إن " حماس"قال مسؤول العالقات الدولية في حركة :  أدهم الشريف-غزة 
اتصاالت حثيثة تُجرى حالياً لتحديد موعد جديد يجمع فتح وحماس للتباحث في القضايا العالقة والتي "

 ". ى ورقة المصالحة الفلسطينيةحالت دون التوقيع عل
: ٢٠١٠-١٠-٣١تنشر كاملةً األحد " فلسطين"وأضاف حمدان في تصريح عبر الهاتف لصحيفة 

االتصاالت تجري في أجواء ايجابية، ونأمل أن يتم تحديد موعد قريب جداً خالل األسبوع الجاري أو "
 ". القادم على أبعد تقدير

أمام جهود المصالحة والذي " التعثر البسيط"ية الملف األمني رغم وأوضح أن اللقاء المرتقب سيبحث قض
تشرين أول / جرى على اثر اعتذار حركة فتح عن لقاء حماس في دمشق في العشرين من أكتوبر

٢٠١٠ . 
تكون "وشرح حمدان موقف حماس من ملف األمن مؤكداً أنه يجب على األمن واألجهزة الفلسطينية أن 

ي داعم للمقاومة وتوفر الحماية للشعب وليس خدمة أمن االحتالل على حساب في سياق موقف فلسطين
 ". الشعب الفلسطيني

، متسائالً في "نحن معنيون أن يتم الوصول إلى تفاهم حول موضوع األمن ألنه موضوع حيوي: "وقال
، أم أن المسألة هل سيتم الذهاب للمصالحة بالمفهوم الذي يعرفه الشعب الفلسطيني للمصالحة؟"الوقت ذاته 

 ". هي مجرد محاولة للخروج من مأزق المفاوضات ؟
ورأى حمدان أن األطراف الفلسطينية هي اآلن أمام واقع حقيقي للمصالحة، مؤكداً أن هذا هو التحدي 
أمام حركة فتح إلنهاء االنقسام وفتح صفحة جديدة يتضامن فيها الشعب الفلسطيني في إطار مواجهة 

 . االحتالل
ال يظن أحد أن الكيان الصهيوني : " موقف االحتالل اإلسرائيلي من المصالحة رد حمدان قائالًوحول

 ". سيكون سعيداً بالمصالحة، واالحتالل يبذل كل جهده لتعطيلها
وأكد القيادي في حماس أهمية أال يجد االحتالل اإلسرائيلي أي صدع أو مبرر من خالله ينجح في إفشال 

 . متعثرة منذ سنواتجهود المصالحة ال
هذه المسألة بيد حركة فتح التي يجب أال تكون طرفاً تعيقه الضغوط اإلسرائيلية، وفي حال "وقال 

 ". استجابتها للضغوط فهذا معناه أن الطرف اإلسرائيلي هو الذي يقرر وليس الطرف الفلسطيني
وط يجب أن تكون حجة لتعطيل الكرة في ملعب فتح وهي مسؤولة وال أظن أن تلك الضغ: "وأكمل بالقول

 ". المصالحة الفلسطينية
إذا وقعت : "، وقال)إسرائيل(وفي سياق آخر، أكد حمدان أن حماس ال تسعى الفتعال مواجهة جديدة مع 

 في إشارة إلى الحرب -"مواجهة سنكون على قدرها وسيرى العدو منا أكثر مما رآه المرة الماضية
 . األخيرة

ويجب أن "االحتالل ما زال يشكل خطراً ويمثل تحدياً للشعب الفلسطيني ولألمة وأشار حمدان إلى أن 
نكون متحسبين لعدوان صهيوني يقع في أي لحظة، ويجب أال يذهب بنا التوتر إلى حد أننا سنخسر أو أن 

 ". العدو سيكسب
أن نحققه إذا ُأحسن يجب أال نفرط بالثقة وفي ذات الوقت يجب أال نُقلل من قدرتنا على ما يمكن "وقال 

 ". اإلعداد لمثل هذه المواجهة
، مؤكداً أن الظروف التي مر "إن اإلعداد لمثل هذه المواجهة هو ما تعمل عليه حركة حماس"وأضاف 

 . بها قطاع غزة أعطت الشعب الثقة على أنه قادر على مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
  ٣١/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
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  نحن أمام حرب حقيقية على المقدسات.. جندة الصهيونية عنصرية وال تحترم األدياناأل: برهوم .١٥

أكد فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، أن أجندة الحكومة الصهيونية والمغتصبين أجندة : غزة
يمثل خطراً على الشعب "عنصرية متطرفة، وال تحترم األديان أو المقدسات، معتبراً أن هذا األمر 

تعقيباً على قيام " المركز الفلسطيني لإلعالم"جاء ذلك في تصريح خاص لـ ".فلسطيني ومقدساتهال
مجموعة من المغتصبين المتطرفين بحرق كنيسة في شارع األنبياء في القدس وإتالف محتوياتها مساء 

  .أمس
عب الفلسطيني هذا عدوان متكرر على المقدسات نتيجة لتحريض حكومة نتنياهو على الش: "وقال برهوم
نحن أمام إرهاب منظم ترعاه حكومة االحتالل وتؤيده، ويأتي في إطار التهويد : "، مضيفاً"ومقدساته

بالقوة لألرض الفلسطينية والمقدسات بواسطة المغتصبين الذين يحظون بدعم ورعاية الحكومة 
 في تهويد القدس، موضحاً وأكد أن الحكومة الصهيونية لها دور والمتطرفين لهم دور مكمل ".الصهيونية

نحن أمام حرب حقيقية على األديان : "أن التطرف أكبر خطر على الشعب الفلسطيني ومقدساته، قائالً
  ".سواء اإلسالمية أو المسيحية

  ٣٠/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   ها وفق قانونإالكون تقضية األمن والعمل في األجهزة األمنية لن : األحمد .١٦

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام األحمد ان حركة : وفا–جنين 
  .فتح ستبقى أمينة على األهداف التي انطلقت من أجلها ولن تحيد عنها

وحول ما يشاع من رزمة متكاملة من قبل الواليات المتحدة من ضمنها تأجير أراض السرائيل، أكد عدم 
طنية أية عروض من هذا القبيل، منوها الى أن ردات فعلنا كفلسطينيين لن تكون حسبما تلقي السلطة الو

يشاع عبر وسائل االعالم االسرائيلية، وأن أميركا لم تحدد أي شيء قبل الخامس من الشهر القادم، 
  .محذرا من وسائل االعالم في هذه المرحلة

حول الوضع السياسي الراهن وآخر المستجدات وأضاف األحمد خالل لقاء نظمته حركة فتح اقليم جنين 
على الساحة الفلسطينية، أن المشاورات مازالت مستمرة لتحديد الموقف بالنسبة للحوار مع حماس، وأنه 
تم تجاوز العقبات التي حالت دون انعقاد وتوقيع االتفاق حيث تم االتفاق في االجتماع األخير على ثالث 

  .الموضوع الذي سيتم بحثه في االجتماع القادمقضايا وبقي موضوع األمن وهو 
وأشار الى أن قضية األمن والعمل في األجهزة األمنية لن يكون اال وفق قانون األجهزة األمنية، وأنه لن 
تكون هناك محاصصة، ولن يكون أحد فوق القانون ال حماس وال فتح، مشيرا الى أن اللقاء المقبل سوف 

  .تفاق على النقطة الرابعة واألخيرة وهي موضوع األمنيكون خالل أيام، اذا تم اال
مطلوب من حماس أن تذهب الى مصر وأن توقع على الورقة المصرية كما هي دون مرجعية أو : وقال

مرفق أو غيرها، وفي حال نجح اللقاء وحلت المشكلة الرابعة يجب أن يتم التوقيع في مصر وباجراءات 
  .ة العربية المكلفة باالشراف على االتفاقرسمية وبمشاركة اللجنة السباعي

وأكد أن المصالحة ستأتي بعد انهاء االنقسام بالرغم من التصريحات النارية السلبية التي تصدر من غزة 
اضافة الى حملة االعتقاالت التي يشنوها بطرق العصابات، مشيرا الى أن هناك تجارا األنفاق وتجارا 

ا االنقسام الذي كان خطط له ودعا اليه شارون في خطته لالنسحاب من للنفاق هم الذين يرتزقون من هذ
غزة بشكل أحادي الجانب، ليستكملوا سياستهم العدوانية من خالل بناء الجدار واالستيالء على القدس 
وتعزيز الكتل االستيطانية، وأن حماس وقعت بهذا الفخ االسرائيلي والذي تطبقه حكومة الليكود على 

  .أرض الواقع
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وشدد األحمد في كلمته على أن حركة فتح حريصة على اتمام المصالحة الوطنية النهاء االنقسام واعادة 
اللحمة الوطنية الى شطري الوطن، وأن حركة فتح ستبقى تسعى وتناضل من أجل الوحدة الوطنية 

  .وستتصدى لألساليب التي تحاول افشالها
وال يوجد في األفق ما يشير الى أن اسرائيل ستتراجع، وبين أن طريق المفاوضات مسدود مع اسرائيل 

وحول الوضع . مؤكدا أنه لن تكون هناك مفاوضات ولن نعود للمفاوضات مع استمرار االستيطان
التنظيمي الداخلي ودعا محافظ جنين قدوره موسى األحمد واللجنة المركزية البدء بالنهوض الثوري 

  .المدارس التنظيمية العادة الحركة بشكل واضحللحركة من خالل التثقيف واعادة فتح 
  ٣١/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

    
   غزةالفصائل تتوقع عدواناً إسرائيلياً قريباً ضد قطاع: نخالة .١٧

من دمشق " الغد"لـ  نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالةقال :الدين  نادية سعد–عمان 
 تريد عقد صفقات تسوية من دون مقاومة، حيث تحمل المقاومة موقفاً واضحاً من سلطات االحتالل"إن 

التسوية، بخاصة تلك التي تتجاوز الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد األرض المحتلة في 
  ".الضفة الغربية

الحتماالت واردة من كل ا"، معتبراً أن "تتوقع عدواناً إسرائيلياً قريباً ضد القطاع"وأضاف أن الفصائل 
المقاومة على أهبة االستعداد "، ولكن "حيث شن عدوان موسع أو ضرب مواقع محددة، فاألسوأ هو القادم

أهمية وحيوية وجود المقاومة في القطاع، حيث يعتبر الجهاد  " وأكد".للدفاع عن الشعب الفلسطيني
  ".عتبارات المتعلقة بالمقاومة حالياًاإلسالمي عضواً أصيالً في بنية المقاومة، ولكن هناك بعض اال

المقاومة لم تنته، وإنما تعمل على تعزيز وضعها في القطاع، حيث هناك اجتهادات "وشدد على أن 
  ".موجودة لدى بعض الفصائل لتهدئة ما في غزة

اج سلطات االحتالل ال تقوم بضغوط نفسية فقط وإنما تمارس العدوان أيضاً، حيث ال تحت"وأشار إلى أن 
إلى تبرير موقفها العدواني اليومي ضد الشعب الفلسطيني باالستيالء على المنازل وهدمها في القدس 
المحتلة ومصادرة األراضي واالعتداء على الفلسطينيين الذين يقعون تحت سيطرة السلطة، بخاصة إذا 

شاريع التسوية في اعتبر القطاع خارج إطار السلطة ويضم قوى مقاومة تجاه الحلول االستسالمية وم
  ".المنطقة

  ٣١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  نحن أمام واقع فلسطيني باتت فيه كلتا السلطتين تقومان بدور أمني لصالح التهدئة: المجدالوي .١٨

رأى عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني جميل : الدين  نادية سعد–عمان 
ية تستهدف إبقاء سيف التهديد مشرعاً في وجوه الفلسطينيين والعرب التهديدات اإلسرائيل"المجدالوي أن 

والعالم حتى تحرف األنظار عن حقيقة الموقف اإلسرائيلي الذي يغلق الباب أمام تسوية فيها الحد األدنى 
  ".من التوازن وليس العدالة

االحتالل يريد استمرار مناخات أرادها في عدوانه األخير، من حيث "من قطاع غزة إن " الغد"وقال لـ
إبقاء الجميع تحت التهديد، ولكن الشعب الفلسطيني والمقاومة جاهزان ومستعدان للصمود ومقاومة العدو 

  ".باعتباره واجباً وطنياً
لطتين تقومان بدور أمني لصالح التهدئة التي سعى نحن أمام واقع فلسطيني باتت فيه كلتا الس"وأضاف 

إليها وعمل من أجلها العدو حتى يصبح احتالله أقل تكلفة، ألن جبهتي الضفة وغزة صامتتان تقريباً فيما 
  ".يتعلق بالمقاومة المسلحة
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المصلحة والعالقات الوطنية وعدم تعقيدها، حيث تتبع أغلبية الفصائل "وأكد حرص الفصائل على 
مسلحة أساليب في المقاومة بحدود تبقي في حدها األدنى على المقاومة، مقابل الحفاظ على العالقات ال

  ".الوطنية سليمة
إذا احتكمنا لتلك "وحول تفسير حماس بعدم منح االحتالل ذرائع لشن عدوان جديد على غزة، قال 

حكومتي الضفة وغزة "تبرا أن ، مع"المعادلة فنحن نجيز لمن يرفع نفس الذريعة في الضفة استخدامها
الحاكمتين ظلماً والمنتقصتين شرعية تتذرعان بذرائع مشابهة، فيما يصب المكسب الصافي عند 

  ".االحتالل
  ٣١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
   قرب بيت لحمالمقاومة تهاجم سيارة للمستوطنين .١٩

، سيارة ٢٠١٠-١٠-٣٠هاجم المقاومة الفلسطينية، مساء السبت :  محمد القيق– القدس المحتلة
للمستوطنين اليهود بالقرب من مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، في صورة مشابهة لعملية 

  . الخليل قبل شهرين، والتي قتل فيها أربعة مستوطنين
وقالت مصادر عسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، إن سيارة تابعة للمستوطنين تعرضت إلطالق 

الليلة الماضية، لدى مرورها قرب قرية بتير على الشارع االستيطاني الواصل بين مدينتي نار كثيف 
  . بيت لحم والقدس المحتلة

وبحسب المصادر؛ فإن سيارة فلسطينية، كان بداخلها مسلحون، أطلقت النار باتجاه السيارة اإلسرائيلية 
 بتير، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية التي تُقل مجموعة من المستوطنين لدى مرورها بالقرب من قرية

  . بالسيارة، دون الحديث عن وجود إصابات في صفوف ركابها
ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي وشرعت بأعمال تمشيط في المنطقة بحثاً عن 

ينية في حين لم تُعلن أي جهة فلسط. منفذي الهجوم، حيث أغلقت مداخل مدينة بيت لحم الرئيسية
  . مسؤوليتها عن العملية

  ٣١/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
   بديلة عن المفاوضات إستراتيجيةتدعو إلى " الديمقراطية" .٢٠

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتراجع عن المفاوضات المباشرة ووضع استراتيجية  :غزة
 توسيع المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان بديلة من أجل حق العودة والدولة المستقلة تعتمد على
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة عبد الحميد . والتهويد، وتوفير مقومات تحويلها إلى انتفاضة شاملة 

الموافقة الفلسطينية على المشاركة في “أبو جياب في مؤتمر صحافي في مدينة غزة، أمس، إن 
أضافت عناصر تعقيد أخرى إلى العملية ” اإلسرائيلي “المفاوضات من دون شروط ملزمة للجانب

السياسية التي فشلت في تقريب المواقف رغم اندراجها تحت مظلة التجميد الجزئي المؤقت لالستيطان 
، وأكد ضرورة تفعيل محكمة العدل الدولية في الهاي وقرارات لجنة المتابعة العربية ”لمدة عشرة شهور

  .ي الذهاب إلى مجلس األمن وتبني الموقف الفلسطيني ف
” فتح“ورحبت اللجنة المركزية للجبهة في اختتام أعمال دورتها الكاملة بلقاء دمشق بين حركتي 

وبالنتائج األولية التي تم التوصل إليها، باعتبارها بداية مشجعة الستكمال الحوار بصيغته ” حماس”و
 الفلسطينية كافة إلى رص الصفوف واالتجاه ودعت الفصائل والمؤسسات والفعاليات. الوطنية الشاملة

  وطالبت  .نحو تحقيق المصالحة، وتعزيز مقومات صمود المجتمع في مواجهة االحتالل واالستيطان
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اللجنة بالتمسك بالمقاومة بكل أشكالها وتصحيح آلية اتخاذ القرار في منظمة التحرير، والذهاب بقرار 
  .مم العربية فلسطيني موحد إلى لجنة المتابعة والق

  ٣١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   على الكنيسة المعمدانية بالقدسالمستوطنينحماس تدين اعتداء  .٢١

أدانت حركة حماس قيام عصابات صهاينة متطرفة بإحراق أحد المباني التابعة للكنيسة المعمدانية : دمشق
الحتالل الصهيوني المسؤولية في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية، وحملت ا

  ".المشين"الكاملة عن هذا الفعل الذي وصفته بـ
إنَّنا في حركة : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت الحركة في بيان صادر عنها، وصل 

حماس ندين بشدة االعتداء على أحد المرافق التابعة للكنيسة المعمدانية في الشطر الغربي من مدينة 
قدس المحتلة، ونعد تلك الجريمة تعبيراً عن سياسات االحتالل العنصرية المعادية لألديان السماوية، ال

وتنفيذاً لمخطَّطات تهويد القدس وتهجير أهلها، دون التفريق بين المسلمين والمسيحيين من أبناء شعبنا 
  " .الفلسطيني

وجه تلك الممارسات العنصرية، كما ندعو شعبنا الفلسطيني إلى الوقوف في "ودعت الحركة في بيانها 
المؤسسات والمنظمات الدولية كافة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على االحتالل لوقف جرائمه 
المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته اإلسالمية والمسيحية، والتي تجاوزت القوانين واألعراف الدولية 

  "واألخالق اإلنسانية كافة
  ٣٠/١٠/٢٠١٠عالم، المركز الفلسطيني لإل

  
  تندد باالعتداء على المقدسات" الديمقراطية" .٢٢

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بجريمة حرق لكنيسة اإلنجيلية في القدس المحتلة، : )وكاالت(
وثمنت قرارات اليونسكو الداعية للحفاظ على المقدسات اإلسالمية كتراث ملك الشعب الفلسطيني، 

 لحكومة الكيان بضرورة شطب الحرم اإلبراهيمي في الخليل ومسجد بالل بن رباح في ودعوتها الجادة
  .بيت لحم من ما يسمى التراث اإلسرائيلي 

  ٣١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
    ة ة لالعتراف بالدولة الفلسطيني لألمم المتحد الفلسطينيةأيالون يستبعد توّجه السلطة .٢٣

داني أيالون، أمس، أن احتمال توجه السلطة ” اإلسرائيلي“ة رأى نائب وزير الخارجي: يو بي آي
ونقلت وسائل إعالم الكيان . الفلسطينية إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية احتمال غير وارد 

برأيي هذا تهديد “، أمس، ”موديعين“التي عقدت في مستوطنة ” سبت الثقافة“عن أيالون قوله خالل ندوة 
في نهاية المطاف يحتاج الفلسطينيون إلى موافقة األمم “، معتبراً أنه ”إسرائيل“ضغط على وهمي بهدف ال

، في إشارة إلى أن واشنطن ”المتحدة والواليات المتحدة، وخطوات أحادية الجانب ليست مصلحة أمريكية
 مجرد ورأى أن خطوة كهذه من جانب الفلسطينيين لن تكون أكثر من) . الفيتو(ستستخدم حق النقض 

المطالب الدولية بتجميد البناء االستيطاني قائال إنه ” إسرائيل“وتطرق إلى رفض . ” إنجاز على الورق“
اإليفاء بكلمتها تجاه مواطنيها والعالم أيضاً، ونحن ” إسرائيل“بعد عشرة شهور من التجميد كان على “

  .”” رائيليةاإلس“نؤيد عملية تجلب السالم لكن ليس على حساب المصالح األمنية 
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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   تدعو ممثلياتها في العالم إلى اليقظة والحذر"إسرائيل" .٢٤
أصدرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس تعليماتها إلى جميع الممثليات اإلسرائيلية :  سمر خالد-غزة 

  .ات اليهوديةفي العالم بإبداء قدر أكبر من اليقظة وبنقل تعليمات مماثلة إلى المؤسس
الوزارة أقدمت على هذه الخطوة عقب الكشف عن المؤامرة «إن : وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة

  .»إلرسال طرود بريدية ملغومة إلى مؤسسات يهودية في شيكاغو
المنظمات اإلرهابية الدولية تهدف من خالل ذلك إلى «إن : وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون

  .»على مصالح يهودية وانتهاك سيادة الدول الغربية وعرقلة مجرى الحياة الطبيعي فيهااالعتداء 
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان

  
  خطة لبناء حي يهودي جديد في القدس الشرقية: "صحيفة يورشاليم" .٢٥

ن اإلسرائيلية أن رجال أعمال من اليهود المتزمتين يعتزمو" يورشاليم"ذكرت صحيفة : وكاالت - االتحاد
" رمات شلومو" وحدة سكنية فاخرة على قطعة أرض قرب مستوطنة ٦٠٠إقامة حي استطياني جديد من 

وأضافت، نقالً عن مصدر  .في شمال تلة شعفاط بالقدس المحتلة، يزعمون أنهم اشتروها قبل فترة طويلة
بيد شارع يؤدي في بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، أنه البد من مصادرة مزيد من األراضي لتع

وقالت . إلى موقع المشروع االستيطاني، حيث توجد بينه وبين المستوطنة أرض خالية يملكها فلسطينيون
  .كبيرة بسبب تزايد إقبال اليهود المتطرفين على السكن هناك" رمات شلومو"إن إغراءات البناء في 

  ٣١/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
  
  سيرة في الخليلتوسيع مستوطنة قرب نابلس وقمع م .٢٦

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن مستوطنين قاموا مساء امس السبت، :  يوسف الشايب-رام اهللا 
  .بتوسيع إحدى المستوطنات جنوب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية

وأشار الناشط الحقوقي بشار قريوتي، إلى أن مستوطنين وضعوا أحد عشر بيتا متنقال في مستوطنة 
  .الواقعة بين قريتي جالود وقريوت' حيلشفوت ر'

البيوت المتنقلة وضعت في أطراف المستوطنة التي جرت عملية توسيع حدودها قبل أسبوع، : وقال
مشيرا إلى أن عملية التوسيع مستمرة، وأنهم جرفوا مساحات واسعة من أراضي القرية توطئة لتوسيع 

  .المستوطنة
دوا على المزارعين داخل المعصرة وعلى عامل في إحدى جمعيات وقال شهود عيان، إن أفراد القوة اعت

وأوضح زكريا السدة . حقوق اإلنسان اإلسرائيلية، عندما حاولوا منعهم من االعتداء على مالك المعصرة
أن القوة العسكرية هددته وطلبت " حاخامين ألجل حقوق اإلنسان"مسؤول العمليات الميدانية في منظمة 

وأشار السدة إلى . طقة رغم أنهم على علم أنه مسؤول في الجمعية الحقوقية اإلسرائيليةمنه مغادرة المن
أن جنود االحتالل تعاملوا بقسوة مع المواطنين المتواجدين داخل المعصرة، وأن الجنود اعتدوا على 

تعود المواطنين تحت تهديد السالح، مشيرا إلى أن الجنود صادروا جرافة كانت متوقفة خلف المعصرة 
  .للمواطن أنور السدة

وقمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس السبت، المسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في 
  .بلدة بيت أمر شمال الخليل

  ٣١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
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  ادانات فلسطينية لحرق المستوطنين كنيسة في القدس .٢٧
 ، أنالقدس المحتلة عبدالرؤوف أرناؤوطراسلها من نقال عن م ٣١/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، نشرت 

التجمع الوطني المسيحي في األراضي المقدسة حمل حكومة االحتالل مسؤولية االعتداء على الكنيسة في 
إن هذا االعتداء يأتي في سياق عمليات االعتداءات على : وقال رئيس التجمع ديمتري دلياني. القدس

والتي أخذت في التصاعد بوتيرة عالية منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة األماكن المقدسة الفلسطينية 
  .الحكومة

واعتبر دلياني أن االعتداء على الكنيسة انعكاس للسياسة العنصرية التي تمارسها حكومة االحتالل، 
دي وتفسير عملي للتصريحات التحريضية للقيادات الدينية اليهودية وعلى رأسها عوفاديا يوسف الذي ينا

  .علنا بالقضاء على الشعب الفلسطيني وال يخفي وجهة نظره الفاشية حيال أصحاب األرض والحق
الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس أن   من رام اهللا٣١/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

م الهيئة، من وحذر الدكتور حسن خاطر، أمين عا. والمقدسات نددت بالجريمة التي ارتكبها المستوطنون
أن إحراق هذه الكنيسة مؤشر خطير على استمرار سياسة استهداف المقدسات في األرض الفلسطينية 

: أما خطيب األقصى يوسف سالمة فقال. وتوسيع دائرة االستهداف لتشمل الكنائس، إضافة إلى المساجد
 وكنيسة، قد طالت البشر إن االعتداءات اإلسرائيلية التي ال تفرق بين مسلم ومسيحي وال بين مسجد

  .والشجر والحجر، وإنها تتم تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي
  
    حذر من تدهور أوضاع األسرى مع حلول الشتاء مركز حقوقي ي .٢٨

حذر مركز حقوقي فلسطيني ينشط في الدفاع عن األسرى في سجون االحتالل، أمس، من مزيد : د ب أ
وقال مركز األسرى للدراسات، . لشتاء، بسبب نقص احتياجاتهم من تدهور أوضاعهم مع دخول فصل ا

في بيان، إن األسرى يستقبلون حلول فصل الشتاء بالقليل من المالبس، مشيرا إلى أن منع األسرى من 
واتهم المركز . ”أحدث نقصاً حاداً في احتياجاتهم األساسية كالمالبس واألحذية واألغطية“الزيارات 

ل بالمماطلة في توفير األغطية لألسرى وفي حال توفيرها تكون قديمة وبالية مصلحة سجون االحتال
وطالب الصليب األحمر الدولي بالتدخل لحل مشكلة الزيارات وإدخال االحتياجات األساسية . وغير كافية 

  . كالمالبس واألحذية واألغطية والضغط لتجاوز معيقات االحتالل 
  ٣١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
    األردن طلعات جوية على مناطق جنوب"إسرائيل"ينفي تنفيذ ردن األ .٢٩

نفى وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال علي العايد امس ما تناقلته وسائل إعالم حول طلعات : عمان
وقال العايد . جوية نفذتها طائرات استطالع اسرائيلية من دون طيار على مناطق جنوب المملكة أخيرا

، مؤكدا " عار عن الصحة"، ان كل ما ورد في وسائل االعالم حول الموضوع ) بترا( لـردا على سؤال
  .أن مواقع الرصد واالجهزة المعنية لم ترصد أي خرق لحدودنا

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
   عن دورهااألونروا وتبعد "إسرائيل"لـتصريحات ويدلي منحازة : حزب الشعب الديمقراطي .٣٠

المواقف التي " حشد"في حزب الشعب الديمقراطي االردني " عودة"ئرة الالجئين استهجنت دا: عمان
التي عكس ) اندرو ويدلي(صدرت على لسان مدير مكتب وكالة الغوث الدولية في نيويورك أول أمس 

فيها معاداته للقضية الفلسطينية وموضوع الالجئين الفلسطينيين بشكل خاص، عندما أشار الى وهم العودة 
 يعيش عليه الالجئون، داعيا الدول العربية الى توطينهم في البلدان العربية نفسها التي تستضيفهم الذي

  .على أراضيها
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واعتبرت اللجنة في بيان صادر لها امس ان التصريحات منحازة لالحتالل الصهيوني ومعادية للشعب 
كالة الغوث عن الدور الذي الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وتأتي في سياق محاوالت إبعاد و

انشئت من اجله في تقديم خدماتها للشعب الفلسطيني الالجئ الذي شرد من وطنه بالمجازر البشعة 
ومصادرة األرض واالستيطان وبالحروب واحتالل أراضي فلسطين بالقوة المسلحة التي تخالف كل 

  .القوانين واألعراف الدولية
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  األزمة التركية اإلسرائيلية ال تخدم القضية الفلسطينية:  األسبق األردنيالوزراءرئيس  .٣١

 حذر رئيس الوزراء األسبق الدكتور معروف البخيت من أن األزمة :محمد خير الرواشدة -عمان 
 التركية اإلسرائيلية ال تخدم القضية الفلسطينية، مبينا أن العرب واألتراك وبقية الدول المتضامنة مع

القضية الفلسطينية تعمل من دون قصور وفق قواعد اللعبة اإلسرائيلية، فإسرائيل تعمل على تحويل 
  .األنظار عن احتاللها وضرورة إنهائه، وإقامة الدولة الفلسطينية الى قضايا فرعية

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
  
  م والقرارات الدوليةمصر تبحث عقد مؤتمر دولي للسالم يؤكد مرجعيات عملية السال": الحياة" .٣٢

أن مصر تجري اتصاالت موسعة » الحياة«كشف مصدر مصري رفيع لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
مع أطراف دولية وإقليمية من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم يؤكد مرجعيات العملية السلمية وقرارات 

المصدر إن مصر ترى أنه ليس وقال . الشرعية الدولية، وذلك حماية وحرصاً على القضية الفلسطينية
من المعقول أن تظل األمور مجمدة بسبب رفض إسرائيل التعاون أو القيام بخطوة إيجابية على صعيد 

متمسك بضرورة وقف االستيطان قبيل استئناف ) أبو مازن(االستيطان، كما ان الرئيس محمود عباس 
اً إلى أن مصر تدعم الموقف الفلسطيني، إضافة المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، الفت

  .إلى أن هناك غطاء عربياً لهذا الموقف الفلسطيني، إذ ال يمكن القبول بالتنازل عن هذا السقف
ضرورة الخروج من هذا االنسداد الحاصل على صعيد المسار السلمي وحماية «ودعا المصدر إلى 

عقد مؤتمر دولي يجدد المرجعيات وحدود «ن أمله في ، معرباً ع»الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
، ١٩٦٧عام ) يونيو(الدولة الفلسطينية التي تشمل كل األراضي التي احتلت في الخامس من حزيران 

، مشيراً إلى اتصاالت أجريت بالتنسيق مع األردن تناولت ذلك »سواء كانت هناك مستوطنات أم ال
  .األمر

ال بد من إيجاد مخرج وبديل «: ، مضيفاً»ورؤى نبحثها ونتشاور حولهاهناك مقترحات «: وقال المصدر
  . »مناسب يحمي العملية السلمية، خصوصاً في ضوء وجود حكومة يمينية إسرائيلية متشددة

مصر ترحب بأي تقارب او تفاهمات يتم التوصل اليها بين «وعلى صعيد المصالحة، قال المصدر إن 
ة الينا، المسار التفاوضي له األولوية اآلن، وعندما تكون حماس جاهزة حركتي فتح وحماس، لكن بالنسب

  .»للتوقيع على الورقة المصرية، سنرحب بها
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   تنفي طلبا أمريكيا بتمديد مهلة وقف االستيطان العربيةالجامعة .٣٣

ية أن تكون الواليات المتحدة طلبت نفت مصادر مطلعة باألمانة العامة للجامعة العرب: أحمد ربيع-القاهرة
إلى لجنة المتابعة لمبادرة السالم بتمديد المهلة التي قررتها، للوقوف علي مدي وضع حد لسياسة 

  . االستيطان اإلسرائيلية
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واعتبرت المصادر ما تردد عن مطالبة واشنطن تأجيل الموقف العربي أو تمديد مهلة الشهر بدعوى 
 بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل ال أساس لها من الصحة، انشغال الواليات المتحدة

ممثلة " فيما نفت أن تكون الجامعة قد تلقت مثل هذا المطلب أو أبلغت به من جانب رئاسة اللجنة العربية 
سرت وقالت إن الموعد الذي حددته اللجنة، وهو شهر من تاريخ انعقادها السابق في مدينة ". بدولة قطر

  . يوما، أو أنها قد حددت موعد اجتماعها القادم٣٠ال يعني أنها ستنعقد بعد مرور "  أكتوبر٨"الليبية 
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

 
  صر تمنع قافلة األمل من عبور أراضيها بًرام": المركز الفلسطيني لإلعالم" .٣٤

ات المصرية رفضت بشكل قاطع ، أن السلط"المركز الفلسطيني لإلعالم"أفادت مصادر خاصة لـ: غزة
عبور قافلة األمل الليبية إلى مصر برا، مبينةً أن هناك جهود تبذل من أجل إبحارها عبر ميناء بني 

  .غازي الليبي باتجاه مدينة العريش المصرية
أن القافلة متواجدة منذ أكثر من ثمانية أيام على الحدود ) ١٠-٣٠(وذكرت المصادر، صباح السبت 

  .، حيث ترفض السلطات المصرية عبورها ألراضيها براً"طبرق"المصرية في منطقة تعرف باسم الليبية 
وأوضحت المصادر أن المئات من المشاركين انضموا للقافلة بعد قيام لخطوط الجوية الليبية بعمل خصم 

  %.٥٠خاص للمشاركين القادمين جواً بنسبة تصل إلى 
  ٣٠/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ندعم الفلسطينيين ماديا لعجزنا عن دعمهم سياسيا: االتحاد األوروبي .٣٥

أجمع مسؤولون في االتحاد األوروبي خالل لقاءات نظمها مكتب االتحاد لدى :  حامد جاد- بروكسل 
السلطة، بين عدد كبير من المسؤولين األوروبيين عن الملفات ذات العالقة بالشأن الفلسطيني وصحافيين 

ين خالل االسبوع الماضي في بروكسل، ان مؤسسات االتحاد األوروبي لم تترك فرصة لتحسين فلسطيني
مستوى االوضاع المعيشية للفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة اال واغتنمتها بما يكفل رفد اهالي غزة 

  .بالمقومات الالزمة لتخفيف حدة الحصار المفروض
كز األوروبي لدى االتحاد، نتالي جيني، ان أوروبا واعتبرت خبيرة شؤون الشرق االوسط في المر

بامكانها كشريك اقتصادي رئيسي إلسرائيل ان تمارس الضغط الالزم عليها لرفع الحصار، منتقدة في 
  .الوقت ذاته الموقف األوروبي تجاه عدم التعامل مع حركة حماس

ث مع حركة حماس كحزب وصل انا ال اتفهم الموقف األوروبي الرافض حتى االن الحدي"وقالت جيني 
الى سدة الحكم بموجب انتخابات شهد العالم بنزاهتها، كما ال أفهم الموقف األوروبي عندما قطع عالقته 

  ".مع السلطة في اعقاب االنتخابات الفلسطينية 
وفي سياق اللقاءات التي شملتها زيارة الصحافيين الفلسطينيين، بين ريكاردو سيري، مسؤول الملف 

رائيلي في االتحاد األوروبي، انه تعرض لمشاكل في المنطقة لم يكشف تفاصيلها بحكم منصبه اإلس
  .الوظيفي مكتفيا باالشارة الى العالقة المعقدة بحسب وصفه بين إسرائيل واالتحاد األوروبي

ان حرص االتحاد  بدورها اعتبرت مسؤولة أوروبية رفيعة المستوى فضلت عدم االشارة الى اسمها
وروبي على مواصلة تقديم الدعم المالي للفلسطينين يعكس حالة من التعبير على عدم قدرة األوروبيين األ

على انهاء ماساة الشعب الفلسطيني وبالتالي فان الدعم المالي األوروبي ياتي تغطية لفشل وعجز اوروبا 
  .عن انهاء االحتالل

  ته المالية التي التزم بدفعها العادة اعمار غزة واقرت المسؤولة عجز االتحاد األوروبي عن انفاذ تعهدا
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بسبب صلف حكومة االحتالل ورفضها تزويد قطاع غزة بمستلزمات االعمار مشددة على ان الدعم 
  .األوروبي ما يزال من دون القدرة على احداث التغيير الالزم والمفروض احداثه في حياة اهالي غزة

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
  

  من إيران  شحنة األسلحة جاءت أنشركة شحن دولية تؤكد : نيجيريا .٣٦
ومقرها فرنسا ان االسلحة التي » سي ام ايه سي جي ام«أكدت شركة الشحن الدولية :  أ ب-الغوس 

وقالت انها حملت الشحنة . عثرت عليها قوات االمن النيجيرية في ميناء الغوس، جاءات اصال من ايران
رزم من ورق « ميناء بندر عباس جنوب ايران، وان الحمولة كتب عليها  حاوية في١٣التي تتكون من 
الذي قام » حاوية يملكها الشاحن«واضافت في بيان ان الشحنة المعنية سجلت على انها . »الزجاج وبالط

. بتعبئتها وتغليفها، وهو تاجر ايراني ال يظهر اسمه على اي قائمة من قوائم االشخاص الذين عليهم حظر
ونقلت الى مستودع الجمارك حيث بقيت مغلقة ) يوليو(ت ان الحاوية وصلت الى الغوس في تموز وتابع

  .وغير ملموسة او مفتوحة
اإلسرائيلية نقلت أخيراً عن أوساط في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية قولها إن » هآرتس«وكانت صحيفة 

وسائل قتالية وقذائف صاروخية من  «قوات األمن في نيجيريا أحبطت فجر أول من أمس محاولة لتهريب
 حاوية قامت سفينة إيرانية بإفراغها في ميناء ١٣وأضافت أن األسلحة نقلت في . »إيران إلى قطاع غزة

  .على أنها مواد بناء» وغلّفتها«الغوس 
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  لفلسطينيين تنكل باالطفال ا اإلسرائيليقوات االحتالل: دوليةال  حماية الطفلمنظمة .٣٧

حذرت منظمة حماية الطفل الدولية في تقرير لها امس من خطورة ما يتعرض له :  جمال جمال-القدس 
وقال المنظمة التي تتخذ من القدس مقراً لها . االطفال الفلسطينيون على ايدي قوات االحتالل االسرائيلية

 ٢٧ ، سكان مدينة الخليل ، بتاريخ  عاما١٥ًان اعتقل الطفل الفلسطيني صايل ربحي أحمد أبو قويدر ، 
 ، من أمام مدرسته ، الساعة العاشرة صباحاً ، من قبل مجموعة من جنود االحتالل ، وقد ٢٠١٠ - ٩ -

تعرض للضرب الشديد المبرح من قبلهم وأمام زمالئه الطالب الذين شاهدوا الدماء تنزف منه وتسيل 
  .على حقيبته المدرسية امر خطير

ان ابو قويدر أقتيد إلى مركز شرطة مستوطنة كريات "مة الدولية التي تعنى بشؤون االطفال وقالت المنظ
أربع حيث تعرض للضرب والتنكيل واإلهانة من قبل المحققين ، وبعد عدة ساعات نقل إلى معتقل 
مستوطنة كفار عتصيون ، وهناك تعرض من جديد للضرب والتهديد وأجبر على التوقيع على أوراق 

للغة العبرية بعد أن اتهمه المحققون بضرب الحجارة على المستوطنين ، وهو يقبع اآلن في سجن با
  .عوفر العسكري جنوب رام اهللا في انتظار محاكمته

شهادات األطفال المقدمة لمحامي وزارة األسرى تظهر أنهم تعرضوا ألساليب وحشية من التعذيب منها 
الحرمان من النوم والتهديد باالغتصاب والكي بالسجائر ، بما يخالف الشبح والتعرية والشتائم البذيئة و

  .القوانين واألعراف الدولية واتفاقية حقوق الطفل وكافة الشرائع اإلنسانية
 من ١٤%، وبأن حوالي ٢٠٠٠ آالف طفل فلسطيني اعتقلوا منذ العام ٨وزارة األسرى أفادت بأن 

 منهم تعرضوا لشتى صنوف التنكيل ٦٥%م جنسياً، وأن المعتقلين األطفال هددوا باالعتداء عليه
 طفل فلسطيني وتقديمهم ٧٠٠وبحسب الوزارة، فإن قوات االحتالل تعتقل في السنة الواحدة . والتعذيب

للمحاكم العسكرية بتهمة إلقاء الحجارة، وغالبيتهم تتم محاكمتهم فعلياً باإلضافة على فرض غرامات مالية 
  .على عائالتهم

  ٣١/١٠/٢٠١٠، تور، عّمانالدس
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  هل سينجح الحوار بين فتح وحماس؟ .٣٨

  بالل الحسن 
كان يفترض، نظريا، أن تسود فرحة شعبية عند اإلعالن عن بدء قيام حوار للمصالحة بين حركتي فتح 

  !ولكن الالفت للنظر تلك الالمباالة الشعبية التي قوبل بها النبأ. وحماس
ول بأن الوسط الشعبي الفلسطيني ال يبدي اكتراثا بحديث الوحدة وبالطبع، فإن أحدا ال يستطيع الق

إال أن اإلعالن عن العودة للحوار جاء في ظل . الوطنية، أو بحديث التفاهم بين أطراف متخاصمة
للعودة إلى جو » عدم السرور«تطورات سياسية، هي التي أضفت جو الالمباالة على الحدث، أو جو 

عالن من قبل المفاوض الفلسطيني مع حكومة نتنياهو أن هذه المفاوضات فقد كان هناك إ. المصالحة
ثم . متعطلة، ومتعطلة بالتحديد عند نقطة االستيطان الذي انتهى وقت تجميده، وعاد ليتجدد بوتيرة أسرع

كانت هناك مواقف أعلنها المفاوض الفلسطيني هنا وهناك، ولدت حالة من الغضب الشعبي الفلسطيني 
كما يشترط » يهودية الدولة«برزها ذلك الموقف الذي لمح إلى إمكانية االعتراف بمطلب الشديد، أ
 -وأبرزها أيضا ذلك التصريح الغريب الذي جاء فيه أنه إذا نجحت المفاوضات الفلسطينية . نتنياهو

قد ل. اإلسرائيلية، فإن المفاوض الفلسطيني سيعلن التخلي عن المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني
أوجدت هذه التصريحات حالة من الصدمة في الوسط الشعبي الفلسطيني، ولذلك، حين جاء نبأ مفاوضات 
المصالحة، برزت تساؤالت قلقة، ماذا عن هذه التصريحات؟ هل هي جزء من التفاوض؟ وإذا لم تكن 

الن رفضها، جزءا من التفاوض، فهل يمكن قيام مصالحة من دون البحث فيها، وتحديد موقف منها، وإع
  وحتى التخلي عنها؟

وحين صدر البيان المتفائل بعد جولة مفاوضات المصالحة األولى بين الطرفين، كان طبيعيا، وبسبب هذا 
  .المناخ الشعبي، أال يكون هناك تفاؤل شعبي يترافق مع تفاؤل البيان

، وهي سياسية في ليس المقصود من هذه اإلشارة مجرد تسجيل للمناخ السائد، إذ إن هذه المسائل
إذا جاز » مصالحة سياسية«جوهرها، تبرز أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس ال بد أن تكون 

وحين تكون المصالحة سياسية، وحين يسندها موقف سياسي موحد، فإن االحتضان الشعبي لها . التعبير
ين سياسيين متناقضين، فإنه أما الجمع بين الطرفين، وعلى قاعدة موقف. سيكون كبيرا ومساندا ومتفاعال

  .سيوحي للجميع فورا بعدم الجدية، إن لم نقل إنه سيثير مخاوف لدى الكثيرين
حين تتم تنحية االتفاق السياسي، أو وضعه جانبا، فإن الحوار المتفائل يعني هنا شيئا واحدا فقط، هو 

صرية، وأدت مع نقاط التفاهم اإلجرائي، وقد كانت هذه هي نقطة الضعف في ورقة المصالحة الم
ويحدث كل هذا، من دون أن يبرز في األفق، . تفصيلية أخرى، إلى عدم إقدام حماس على التوقيع عليها

  .احتمال التفاهم بين الطرفين حول منهج سياسي واحد، هو أصال منبع الخالف والخصام
وحماس عند نقطة الوضع لقد توقفت محادثات الجولة األولى بين فتح .. وثمة نقطة أخرى مهمة للغاية

ماذا : والسؤال هنا. األمني، وسيكون الوضع األمني هو القضية األساسية في محادثات الجولة الثانية
  :يعني الوضع األمني؟ ثمة مفهومان هنا للوضع األمني

ما ورد حول المسألة في ورقة المصالحة المصرية، عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة : المفهوم األول
وقد أدت هذه الصيغة التي تعطي لفريق السيطرة األمنية ضد فريق . يها الرئاسة الفلسطينيةتشرف عل

آخر، إلى بروز خالف، أدى مع قضايا أخرى من النوع نفسه، إلى استنكاف حماس عن التوقيع على 
هذه ستتم ورقة المصالحة، ويمكن اآلن باتفاق ثنائي بين فتح وحماس، أن يقال بأن قرارات اللجنة األمنية 

بالتوافق بين الطرفين، ويرضى بذلك الطرفان، ويعتبر اتفاقهما حال إلشكال البند في ورقة المصالحة 
ولكن هذا يحل مشكلة اللجنة األمنية، وال يتطرق إلى السياسة . المصرية، من دون أن يتطرق إلى تعديله

  .األمنية
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دي تعني أال يسيطر فريق على فريق، ولكن وهنا يأتي المفهوم الثاني، فالسياسة األمنية في وضع عا
السياسة األمنية في الوضع الفلسطيني الراهن تطورت وتبدلت وتغيرت، وأصبحت خطيرة للغاية، 
وأصبحت جزءا من السياسة التي ال بد من االتفاق عليها أوال، وإال فشل كل شيء مهما كان شكل 

  .االتفاق، بل ومهما أحطناه بتفاؤل حقيقي أو زائف
  :ألمن الفلسطيني اآلن، وفي السلطة التي يرأسها محمود عباس وسالم فياض، يقوم على األسس التاليةا

وجود جنرال أميركي، مهمته وضع خطة للتنسيق االستراتيجي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، : أوال
  . عربي-مع وضع تصور استراتيجي إسرائيلي 

دة، من نوع جديد من الشباب الفلسطيني الصغير في السن، الذي لم تشكيل فرق أمنية فلسطينية جدي: ثانيا
ويتم إرسال هؤالء الشباب إلى دورات . يعش في مناخ حركة المقاومة الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي

أمنية تمارس عليهم عملية غسل دماغ، عن النظام، والقضاء على الفوضى، وفرض القانون، وطاعة 
م هؤالء الشباب على المخابرات اإلسرائيلية، حيث تخضع عملية االختيار النهائي وتعرض قوائ. األوامر

أال يكون الشاب قد اعتقل سابقا، أال يكون له قريب استشهد أو جرح أو اعتقل، وذلك : إلى مقاييس، منها
  .لضمان أال يكون متأثرا بأجواء وطنية نابعة من بيئته

وطني يريح ضمائرهم، فيقال لهم إن االنتفاضة الفلسطينية قد خلقت يتم تزويد هؤالء الشباب بشعار : ثالثا
الفوضى، وعطلت تطبيق القانون، وأنتجت أشخاصا يسيئون للناس ويبتزونهم، ولذلك فإن االنتفاضة 

أما أنتم فستتولون فرض النظام، وستوفرون األمن للجميع، . الفلسطينية عرقلت تجربة بناء دولة فلسطينية
  .االنتفاضة، وتساهمون بذلك في بناء الدولة الفلسطينية» زعران«وستقضون على 

تم تتويج هذه السياسة األمنية بقرار سياسي، يتم إعالنه مرارا وتكرارا على مستوى الرئاسة : رابعا
ويعلن . الفلسطينية، يعلن أن السلطة تعتمد منهج المفاوضات فقط، وهي ضد العنف، وضد العمل الفدائي

تفاضة كانت شرا على الشعب الفلسطيني، ألنها جلبت عنفا إسرائيليا دمر المؤسسات وأدى أيضا أن االن
  .إلى قتل الناس واعتقالهم

 إسرائيلي واسع، وتبادل يومي للمعلومات عن الفدائيين من -نتج عن ذلك تعاون أمني فلسطيني : خامسا
كة فتح، واستكماال ضد حركة حماس أجل اعتقالهم وتفكيك تنظيماتهم، وشمل ذلك الجميع، بداية ضد حر

  .والفصائل األخرى الممارسة للمقاومة
هذه السياسة األمنية ليست أمنية إال باالسم، أما في الجوهر فهي استراتيجية سياسية متكاملة، وال يمكن 
معالجتها إال بمنهج سياسي متكامل، ال يبدو أن له وجودا في المحادثات الجارية بين فتح وحماس، فهل 

  يمكن أن تنجح المحادثات في ظل هذا الوضع؟
هذه محادثات للتفاهم بين فتح وحماس، أما قضية األمن فهي تخص السلطة : البعض يقول متذاكيا

  !وهذا نكتة سمجة ال تضحك أحدا. الفلسطينية
  ٣١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  ! والهروب من المبادرة العربية"إسرائيل" .٣٩

  مرزوق الحلبي
ع لما يحصل في إسرائيل اآلن سيستنتج أمرين، إما أن الدولة قامت للتو أو أنها تُنتج فلسفتها المتتب

العنصرية على نحو أكثر وضوحاً واندفاعاً بداللة هذا الخطاب المكثّف الذي يحشد في كتاب القوانين 
  .والطرقات والحيز العام توكيداً ليهودية الدولة

ما هو أبعد في عمق التجربة اإلسرائيلية وهو هذا االستماتة في اكتساب إال أننا نرد هذا المشهد إلى 
شرعية من ضحاياها المباشرين ومن العالم العربي ومن الرأي العام العالمي، ألن النُخب اإلسرائيلية، 
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بعقدة الخوف : جنحت نحو الحرب أو اهتدت إلى التفاوض فإنها تظل مشغولة هجاسياً بملفين اثنين
  .رعيةوبكسب الش

وعلى رغم كونهما مرتبطين ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، إال إن النُخب اإلسرائيلية تميل حتى اآلن إلى كسب 
  .الشرعية عبر خيار واحد وحيد وهو الحرب أو الال سالم

ومن هنا أمكننا أن نفهم العزوف اإلسرائيلي عن مناقشة المبادرة العربية المنفتحة والضامنة لوجود 
  .منها من خالل قبول حّل المسألة اليهودية في فلسطين وبالتطبيع العربي الشامل مع إسرائيلإسرائيل وأ

فما هي أسباب ! مبادرة في غاية الكرم أغفلتها القيادات اإلسرائيلية وهي الباحثة عن شرعية، كما ندعي
  هذا اإلغفال وما الذي ينشأ منه؟

ة كما أنها لم تقبلها، وإن كانت أوساط في هذه القيادات، لم ترفض القيادات اإلسرائيلية المبادرة العربي
السياسية منها وغير السياسية، تحض على قبول المبادرة أساساً لمفاوضات تنهي الصراع اإلسرائيلي 

  .العربي
لكن واقع األمور في إسرائيل ال يزال يتسم بغياب القدرة على اتخاذ القرار االستراتيجي باعتماد خيار 

وغياب القدرة يعني غياب قيادة مستعدة لذلك، غياب القدرة على الحسم الداخلي بسبب من قوة . السالم
اليمين المنظم الطارد عن الدولة ومؤسساتها والمدعوم بشكل غير محدود من قوى خلف البحار، غياب 

 اإلسرائيلي االستعداد للتخلي عن المكونات العنصرية في التجربة اإلسرائيلية، وغياب االقتناع الذاتي
بإمكانية التسليم العربي بوجود إسرائيل، حضور مكثّف للسياسيين اإلسرائيليين الممتطين لعقدة الخوف 

  .واستثمارها
في ظل هذه الغيابات كلها وتحت ستارها تحاول القيادات اإلسرائيلية اإلفالت مما تقترحه المبادرة 

  .العربية
، وإن اختلفوا في تكتيكاتهم إال أنهم تهربوا من إحداث التغيير أما رؤساء الحكومة المتعاقبون منذ أوسلو

! »ما دام السلف لم يفعلوا ذلك، فلماذا أفعله أنا«: االستراتيجي في الحالة اإلسرائيلية ولسان حالهم يقول
ديناميكا حكمت سلوك القادة في السنوات األخـيرة وأفـضت إلى سيل من األطـــروحات النقدية 

 اإلسرائيلية وإجراءات مقاطعتها األمر الذي ألزم اإلسرائيليين بمــــواجهة سؤال للسيـــاسات
  .وما نشـــهده اآلن يندرج، بحسب اعتقادنا، بهذه الــمواجهة تحديداً! الشرعية الصعب

إن غياب كل ما ذكرناه من عجز لدى القيادة اإلسرائيلية عن اتخاذ القرار االستراتيجي باعتماد خيار 
وال ينقصها في خصائصها وال في البيئة اإلقليمية عوامل . حة التاريخية، يدفعها باالتجاه المغايرالمصال
  .دفع

فما يحصل من تشريعات على محور يهودية الدولة إنما يعــــكس نزعة ذاتية في توكيد الشرعية 
ية جديدة صـــحيح أن قوى يميـــــن. من خـــــالل المغاالة في توكيد الهوية وامتيازاتها

وقديمة تشيـع مثل هــــذا الخـطاب لـكنه يبدو مقبـوالً فــي السياسة اإلسرائيلية ويصل حد 
كأننا بالمجتمع ! الحديث الحر عن عزل مكاني أو تحريك للسكان الفلسطينيين داخل الخط األخضر

  .اليهودي يحاول أن يقنع نفسه بما هو غير مقنع للعرب وللرأي العام
وهو ما يجرى . افع العاجز عن عجزه باإلزاحة وتحويل النقيصة فيه إلى شيمة أو مفخرةويحدث أن يد

  .في إسرائيل اآلن حيث يتفاخر قياديو أحزاب بعنصريتهم ويتنافسون في رحابها
أما إحدى التفسيرات األخرى لذلك فهي أن هذا المجتمع الذي احتوته المبادرة العربية في طرحها النظري 

م اعتمادها، نراه يحتاط ويتخذ التدابير للدفاع عما لديه من موارد سياسية ورمزية استعداداً ومؤداها لو ت
 كل الذرائع الستمرار الوضع على ما - نظرياً على األقّل -الستحقاقات هذه المبادرة التي سحبت منه 

  .هو
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رج اإلسرائيلي أمام سؤال بل نرجح، أن إغفال القيادات اإلسرائيلية للمبادرة العربية يكمن في أساس الح
ومن هنا اعتقادنا أنه لو حشّدت القيادات العربية بما فيها الفلسطينية العالم ديبلوماسياً . الشرعية الراهن

ورأياً عاماً، دعماً لهذه المبادرة، لكانت وسعت من دائرة السؤال في إسرائيل وضيقت مساحة المناورة 
  . متحفزة الستثمار كل فرصة للهروب أو التملّصأمام القيادات اإلسرائيلية التي بدت

محصلة مفاعيل السياسة في إسرائيل هي مراهنة القيادات على ما راهنت عليه من قبل، فرجاً عربياً من 
 الحرب -بمعنى، أنه ما دام هناك ثغرة في السياسة الدولية . ناحية والقوة العسكرية من ناحية أخرى

 فإن القيادات - استراتيجيات العنف - أو العربية - المد اإليراني -  أو اإلقليمية-على اإلرهاب 
  .اإلسرائيلية ستستغلها على آخرها

وألن التجربة اإلسرائيلية مبنية في الواقع وفي التمــــثيل والذهنية على الحلول مكان الشعب 
 كهذه، يظّل من األسهل في حالة. الفلسطيني بالقوة، فسيظّل المحرك لكسب الشرعية هو المحرك ذاته

  .القيام بما هو في حكم العادة، االمتناع عن السالم أو الخوض في حرب محدودة أو شاملة
 ومن القبول بتبعات - شبه حرب أهلية -وهي ال تزال أسهل في التجربة اإلسرائيلية من مواجهة أهلية 

بالوجود اإلسرائيلي في المنطقة المبادرة العربية على رغم أن هذه المبادرة في جوهرها، هي تسليم 
  .العربية ومنحه الشرعية

وهنا العودة إلى نقطة البداية، رفض السالم العربي من ناحية واالشتغال الهجاسي بكسب الشرعية التي 
  .تتسع الـتصدعات فيها بسبب من هذا الرفض

!  بتوكيد شرعيتها أمام ذاتهادورة شبه مغلقة تضيقها القيادات اإلسرائيلية ثم تسارع إلى تنفيس هذا الضيق
  !وهو ما نتوقع أنه سيستمر ردحاً آخر من الزمن

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  بدائل واهية لمفاوضات عقيمة: المأزق الفلسطيني .٤٠

  وحيد عبدالمجيد
طريق مسدودة بلغتها القضية الفلسطينية في مجملها، وليس المفاوضات المباشرة التي علقت قبل أن 

فلم يكن متوقعاً لهذه المفاوضات أن تستمر طويالً، ناهيك عن أن تحقق . ى إطالقها شهر واحديمضي عل
  .اختراقاً

ولذلك فما تعليق المفاوضات إال عرض من أعراض مأزق يزداد استحكاماً، وتظهر مالمحه واضحة 
الفلسطينية تجاه على مسرح لجنة متابعة مبادرة السالم التي ُأوكلت إليها مهمة تغطية مواقف السلطة 

ففي اجتماعها األخير، عشية قمة سرت االستثنائية، أمهلت اللجنة اإلدارة األميركية . الجهود السلمية
شهراً إلقناع إسرائيل باستئناف تجميد االستيطان، في غياب أي تصور لما يمكن أن تقرره بعد أسبوعين 

  . الشهر المقبل٨فقط ألن المهلة تنتهي في 
 هذه المفاوضات عقيمة يصعب توقع إحراز تقدم فيها بافتراض التوصل إلى صيغة فالمأزق هو أن

الستئناف تجميد االستيطان، وأن بدائلها المتداولة فلسطينياً وعربياً واهية ألن معظمها مرهون بالموقف 
ة، أو فلو أن في إمكان إدارة الرئيس أوباما االعتراف بدولة فلسطيني. األميركي العاجز إزاء إسرائيل

تشجيع إعالنها عبر مجلس األمن، لكانت قد ألزمت حكومة نتانياهو بموقف أكثر مرونة يتيح استمرار 
  .التفاوض إلقامة هذه الدولة عبر اتفاق تعاقدي

ولذلك . والمفترض في البديل أن يكون احتماله أقرب، وليس أبعد من الخيار الذي يراد استبداله به
) يونيو( حزيران ٤نطن لدعوتها إلى االعتراف بدولة فلسطينية في حدود يصعب اعتبار التوجه إلى واش

وقل مثل ذلك، ولكن ربما بدرجة أقل، عن البديل .  بديالً عن إقامة هذه الدولة عبر التفاوض١٩٦٧
برهان على إمكان » البديل«وربما يقترن هذا . الثاني وهو الذهاب إلى مجلس األمن لطلب إعالن الدولة
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ولكن هذا الرهان يفترض . وباما في معاقبة حكومة نتانياهو التي توصد كل باب يحاول فتحهأن يفكر أ
أن الرئيس األميركي يمكن أن يكون في النصف الثاني من واليته الراهنة أكثر جرأة مقارنة بالنصف 

زب وهذا افتراض ما زال بعيداً بالنظر إلى صعوبة موقفه داخلياً، وخصوصاً إذا خسر الح. األول
  .الديموقراطي غالبيته في مجلسي الكونغرس أو إحداهما في انتخابات التجديد النصفي مطلع الشهر المقبل

واألرجح أن احتمال البديل الثالث، وهو طلب وضع الشعب الفلسطيني وأرضه تحت الوصاية الدولية، ال 
لدولة الكبرى الوحيدة التي قد وربما ال تكون الواليات المتحدة ا. يزيد كثيراً على البديلين السابقين

فقد يكون هذا اتجاهاً عاماً بين الدول الدائمة العضوية . تعارض هذا الطلب إذا قُدم إلى مجلس األمن
  .بسبب التعقيدات التي تحيط بموضوع الوصاية، وليس نتيجة التعاطف مع إسرائيل فقط

وال يبقى، . اقة نظرياً ولكنها غير ممكنة فعلياًذات الطابع الدولي كلها قد تبدو بر» البدائل«ويعني ذلك أن 
الذي نُسب إلى الرئيس محمود عباس استعداده لإلقدام عليه فيما نفاه أكثر من قيادي » البديل«بعدها، إال 

في السلطة الفلسطينية، وهو حل هذه السلطة على أساس أن وجودها ال جدوى منه في حال فشل الجهود 
  .السلمية

تحاري ألن اللجوء إليه في ظل انقسام فلسطيني حاد قد يفتح باب جهنم إذا أدى إلى تصعيد ان» بديل«فهذا 
مع ذلك ربما يكون هذا . في بعض مناطق الضفة الغربية» حماس«و » فتح«الصراع على النفوذ بين 

مصالحة وال يتطلب ذلك بالضرورة تحقيق ال. البديل أكثر عملية إذا اقترن بتفاهم بين الحركتين في شأنه
المتعثرة بينهما، والتي ما زالت بعيدة على رغم تجدد الحوار بينهما على أساس الورقة المصرية التي 

. بتعديل بعض بنودها أو التفاهم على صيغة تضمن احترام تحفظاتها على هذه البنود» حماس«تطالب 
ولذلك . بذل لتجسيرهغير أن الحوار لن يفضي إلى مصالحة، ألن االنقسام صار أكبر من أي جهود تُ

يحسن التحلي بالواقعية وتركيز الجهود على تحقيق تفاهم بين الطرفين على كيفية إدارة الصراع إذا 
  .استقال عباس وحل السلطة

وقد يتوافر بديل جدي، هنا، إذا أمكن التوافق على إطالق مقاومة مدنية ضد االحتالل الذي سيصبح 
ففي حال . م اللجوء إلى أي عمل مسلح سواء في الضفة أو من غزةسافراً مرة أخرى، مع االلتزام بعد

نجاح القيادة الفلسطينية في إقناع المجتمع الدولي بأن حل السلطة ال يهدف إلى تصعيد التوتر في 
المنطقة، بل إلى وضع إسرائيل والقوى الكبرى أمام مسؤولياتها، ربما تفيد المقاومة المدنية في إعادة فتح 

وقد تساعد مقاومة تعزف عن استخدام أي سالح إال .  السلمي الذي أغلقته حكومة نتانياهوطريق الحل
صمود اإلنسان الفلسطيني وإرادته في تغيير توجهات قطاع من المجتمع اإلسرائيلي دفعته االنتفاضة 

 سلمي، وهو وفي هذه الحال، ربما يتوافر الشرط الذي ال غنى له للتقدم نحو حل. المسلحة السابقة يميناً
  .الدعم الشعبي لحكومة إسرائيلية تمضي في هذا االتجاه

لكن ليس هناك ما يدل على أن لهذا النوع من التفكير مكاناً في الساحة السياسية الفلسطينية بدءاً من قيادة 
وإذا صح هذا، ربما ال يبقى إال . السلطة ومنظمة التحرير، وصوالً إلى الفصائل التي أصابها الجمود

ديل واحد هو العمل لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على األرض من دون إعالنها في الوقت الراهن، ب
وتهدف هذه الخطة إلى تطوير االقتصاد . وفق الخطة التي ينتهجها رئيس وزراء السلطة سالم فياض

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

غير أن معضلة هذا البديل هي نفسها المشكلة التي واجهت فياض منذ إعالن خطته هذه في آب 
، وليس له سند في وضع تسوده »فتح«، وهي أنه ال يتمتع بمساندة القوى األساسية في ٢٠٠٩) أغسطس(

ولذلك فاألرجح أن يكون هذا .  به سهال١٠٢٤٢٤b?.jpgًت قوى وأنماط تفكير تجعل العصف عالقا
، كما صنوه المتعلق بمقاومة مدنية في ظل تفاهم فصائلي، خارج حسابات صانعي القرار »الذاتي«البديل 

ال يعتمدان الفلسطيني، على رغم أنهما ممكنان ال يحتاجان أكثر من بعض الحكمة والعقالنية والتوافق و
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. على قبول قوى دولية أو مساندتها، وال يثيران استفزاز أي منها وخصوصاً الثاني الذي يحظى بتعاطفها
يمكن أن يكون مفهوماً حتى من جانب الرئيس األميركي الذي يعرف ) المقاومة المدنية(كما أن األول 

  .دهجيداً كيف ساهمت حركة الحقوق المدنية في وضع حد للعنصرية في بال
 الفصائلية ال تفرز بديالً كالمقاومة المدنية، –غير أن مصيبة الشعب الفلسطيني هي أن التركيبة السياسية 

وال تساند آخر كبناء المؤسسات على األرض، فيما البدائل المرهونة بقبول المجتمع الدولي واهية بما 
  .يجعلها معدومة أو ضئيلة في أفضل األحوال

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
    أوباما والمفاوضات والعرب والمسلمون  .٤١

  ناجي صادق شراب
هل من عالقة بين المفاوضات، والعالقة بين اإلدارة األمريكية وقضايا العرب والمسلمين؟ وهل نحن 
أمام نموذج جديد من العالقة؟ وهل أمام نموذج رئاسي أمريكي جديد بالنسبة للعرب والمسلمين، وعليهم 

عدم إضاعة هذه الفرصة التي قد ال تتكرر ثانية؟ العالقة بين المفاوضات والرئيس أن يحرصوا على 
األمريكي أوباما والعرب والمسلمين عالقة وثيقة، وقبل توضيح أبعاد هذه العالقة وأهميتها، وما هو دور 

كن تحريكها العرب والمسلمين، أشير إلى عبارة قالها نتنياهو واصفاً الواليات المتحدة بالدولة التي يم
وهذا بال شك ليس في . ” إسرائيل“ويقصد باالتجاه الصحيح هو مصالح . بسهولة في االتجاه الصحيح 

هذا أوالً، لكن في الوقت ذاته هناك تصريحات أخرى لبترايوس قائد . صالح القضايا العربية واإلسالمية 
” اإلسرائيلي“حل الصراع العربي  القوات األمريكية في أفغانستان يقول فيها عن عدم تحقيق تقدم في 

ويضيف أن هذا الصراع يؤثر بصورة شاملة في األمن واالستقرار . يخلق بيئة عدائية للواليات المتحدة 
وهنا تبرز . في المنطقة، ويحد من قدرة الواليات على بناء شراكة مع دول المنطقة وشعوبها 

افة الدول العربية واإلسالمية لحل الصراع العربي  المالحظات المهمة، أولها أن هناك مصلحة مباشرة لك
وبالطرق السلمية، ومن هنا تظهر أهمية المفاوضات والدفع في اتجاه مساعدة الواليات ” اإلسرائيلي“

وثاني هذه . المتحدة على القيام بدور أكثر توازناً، ويخدم مصالحها قبل أن يخدم مصالح غيرها 
دول العربية واإلسالمية أن تتحول الواليات المتحدة التي تربطها بدول المالحظات أنه ليس من مصلحة ال

خدمة لمصالحها، ولذا على هذه الدول أن ” إسرائيل“المنطقة مصالح كبيرة ومتشابكة إلى دولة تحركها 
  .توظف مصالح الواليات المتحدة لديها بما يخدم منظومة المصالح المتبادلة بينهما 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية الفلسطينية، وبالصراع العربي  كل هذه القضايا ترتبط 
وباستمرارية جر المنطقة إلى خيارات الحروب التي ال تعمل لصالح أية دولة، ولذلك تصبح ” اإلسرائيلي“

المساهمة المباشرة في حل القضية الفلسطينية مصلحة قومية للجميع، وعليه ال يمكن النظر إلى هذه 
ت والتعامل معها عن بعد وانتظار لنجاحها وفشلها، ألن فشل هذه المفاوضات ستعود نتائجه المفاوضا

السلبية والكارثية على كافة أنظمة الحكم في المنطقة بل قد تقود إلى تغييرات كبيرة في الهياكل السياسية 
ك المفاوضين ومن هذا المنظور يفترض أن تلعب هذه الدول الدور المطوب منها وال تتر. القائمة 

وهذا يفرض أيضاً دفعاً للعالقة . وحدهم، ألن ما قد يصلون إليه من نتائج له عالقة بمستقبل هذه الدول 
بين هذه الدول والواليات المتحدة والعمل على عكس ما قال نتنياهو أي تحريكها باتجاه اآلخر، كما أن 

 غير مباشرة، ولذلك ليس عليها أن تضع مباشرة أو” إسرائيل”العديد من هذه الدول تربطها عالقات ب
لتسوية ” إسرائيل“رأسها كالنعامة في األرض، عليها أن توظف ما لديها من عالقات في الضغط على 

كذلك على الدول العربية واإلسالمية أن . عادلة وقيام الدولة الفلسطينية، ألن في قيامها مصلحة للجميع 
م الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بما يخدم قيام الدولة تلعب دوراً مباشراً في إنهاء االنقسا
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الفلسطينية، وبما قد يؤدي إلى مفاوضات ناجحة فلسطينياً، والتأكيد على أن المصالحة تخدم المصالح 
  .الفلسطينية، وتخدم المفاوضات إذا كانت ستأتي بالمصالح الفلسطينية، وبقيام الدولة الفلسطينية 

اراك أوباما فقد يكون الرئيس األمريكي الوحيد الذي أعطى وقتاً كبيراً لهذا الصراع منذ أما الرئيس ب
توليه الرئاسة، على الرغم من القضايا والملفات الكثيرة الخارجية والداخلية التي يتعامل معها، كما يتميز 

مية التي كانت تشكو دائماً أسلوبه بالحوار والشراكة في القرار، وهذا بال شك مفيد للدول العربية واإلسال
ويتميز أيضاً بإدراكه أكثر من غيره أن الواليات . من تفرد الواليات المتحدة في إدارة قضايا المنطقة 

المتحدة لها مصالح استراتيجية في المنطقة، وعليها أن تحافظ عليها من خالل حل الصراع العربي  
ة العربية واإلسالمية بحكم نشأته األولى التي ساعدته كثيراً وهو أكثر إدراكاً وفهماً للعقلي. ” اإلسرائيلي“

  .على االقتراب من قضايا المنطقة 
والمثال . هناك فرصة أمام الدول العربية واإلسالمية ألن تعيد التوازن في عالقاتها مع الواليات المتحدة 

ذ من منظور المصلحة ، هذا القرار اتخ”غراوند زيرو“الواضح هنا قراره في السماح ببناء مسجد 
  .األمريكية العليا، واحترام الدستور األمريكي الذي يؤكد حرية المعتقدات 

فالسياسة ال تعرف إال لغة المصالح، فهل عرف العرب أن يستفيدوا من المصالح التي لديهم، ومن وجود 
  لفلسطينية؟رئيس أمريكي مستعد للتعامل مع القضايا العربية اإلسالمية وفي مقدمتها القضية ا

  ٣١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
    السلطة ودولة نتنياهو المؤقتة  .٤٢

  عريب الرنتاوي
عندما تولى بينيامين نتنياهو الحكم في إسرائيل ألول مرة في المنقلب الثاني من تسعينيات القرن الفائت ، 

ستحقاقات التي أوجبتها كانت عملية أوسلو تسير سيراً حثيثاً ، وكانت األجندة اإلسرائيلية حافلة باال
ثانية وثالثة ، " نبضتين"االتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ، وكانت عملية إعادة االنتشار تنتظر 

  .عليها" سيادتها"بحث تتسع وتتواصل المناطق التي بدأت السلطة الفلسطينية تقيم 
روع جديد ، يقترح فيها االنتقال دفعة يومها ، قفز الليكودي المراوغ إلى األمام ، وجاء إلى الجميع بمش

، بعيداً عن الخطوة خطوة والتدرج وإجراءات بناء الثقة " مفاوضات الوضع النهائي وعناوينه"واحدة إلى 
وقد طوف الرجل بين . وغير ذلك مما كان يقال في أوسلو في تلك األزمة" الغموض البناء"وسياسة 

وروبية ، في مسعى منه إلقناع القيادة الفلسطينية بجدوى عمان والقاهرة وواشنطن وبعض العواصم األ
  .وجدية مقاربته الجديدة

لم يصغ الرئيس الراحل ياسر عرفات ألكاذيب نتنياهو ، ولم تنطل عليه ، لعبة الرجل الزئبقي ، وأيقن 
جديدة ليست ، وإن مقاربته ال" الهروب إلى األمام"العرب ، ومن خلفهم العالم بمجمله ، أن نتنياهو قرر 

سوى عملية شراء للوقت ومماطلة في تنفيذ االستحقاقات وهروب من أجندة عملية السالم وهي في ذروة 
  .زخمها آنذاك

منذ ذلك التاريخ ، جرت مياه كثيرة في نهر األردن وأنهار المنطقة ، انهارت عملية السالم ، اندلعت 
واحدة على :  من غزة ، وشنت ثالث حروب كبرىانتفاضة ثانية ، بنت إسرائيل الجدار وانسحبت أحادياً

انتهت باغتيال ياسر عرفات ، وثانية على غزة التي غرفت ببحر من " السور الواقي"الضفة تحت شعار 
الرصاص المسكوب ، وما بينها حرب ثالثة على لبنان لم تبق ولم تذر ، واقتنع العالم بأن الخطوة خطوة 

د خياراً بعد أن استنفذت أغراضها ، وأن الوقت قد حان لالنتقال إلى وسياسة التدرج والمراحل ، لم تع
  ".نبضة واحدة"الحل النهائي ، بـ

ها هو نتنياهو في واليته الثانية ، يرى العالم مستعداً لتقبل مقاربته األولى ، بيد أن الرجل الذي لم يكن 
 األعمال الكفيلة بتقويض السالم يوما من أنصار السالم أو المؤمنين به ، ولم يقارف في حياته سوى
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وحقوق الفلسطينيين على حد سواء ، تراجع عن أطروحاته القديمة ، وعاد هو نفسه للتبشير بالتدرج 
والمرحلية ، فيما العالم كله في مكان آخر ، وها هي التقارير تتحدث عن مسعى حثيث يقوده الرجل 

مخرجاً الستعصاء المفاوضات وعملية السالم ، على إلقناع واشنطن بقبول دولة فلسطينية مؤقتة ، تكون 
السيادة ، : حول بقية الملفات" جمهورية إسرائيل اليهودية"التفاوض مع " المسخ"أن تتولى هذه الدولة 

المياه ، القدس ، الالجئين ، غور األردن والحدود الشرقية ، الجدار والحدود الغربية وغير ذلك من 
  .ت الوضع النهائيعناوين تثقل أجندة مفاوضا

 ، والحل ٦٧العالم كله ، يتجه للمفاوضات الشاملة ، قصيرة األمد ، والدولة السيدة على خط حزيران 
بقفزة واحدة لكل المسائل العالقة ، فيما نتنياهو يعود بنا خمسة عشر عاماً للوراء ، إلى مرحلة ما قبل 

  .تعاقبة واتفاق الخليل ونبضات إعادة االنتشار الم١٩٩٦العام 
على معزوفة السالم االقتصادي ، وإعادة " تنويع"مشروع الدولة المؤقتة التي يتحدث عنها نتنياهو ، هي 

، وأخطر ما في هذا المشروع ، أنه " الحل االنتقالي بعيد المدى: "أريئيل شارون" معلمه"صياغة لمشروع 
لدولة تحت االحتالل ، األمر الذي ال يبتعد كثيراً عن خطة حكومة تصريف األعمال لبناء مؤسسات ا

  .يجعله يحتل المكانة رقم واحد في قائمة التهديدات الجدية التي تتعرض لها قضية الشعب الفلسطيني اليوم
لن تقبل السلطة بمشروع نتنياهو للدولة المؤقتة كما يجري تداوله ، بيد أنها ستقبل به إن طُرح في 

كلفاً من نوع االعتراف بيهودية الدولة وإنهاء النزاع والمطالب ، سياقات أخرى ، كأن ال يكون المقابل م
واألرجح أن السلطة ستقبل به واقعياً ، إن حذا نتنياهو في الضفة ، حذو شارون في غزة ، فيقدم على 
تنفيذ انسحاب من جانب واحد ، منسق ميدانياً وأمنياً هذه المرة ، بخالف ماحصل في غزة قبل خمس 

 بذلك إلى السيناريو األكثر ترجيحاً الذي طالما تحدثنا عنه في هذه الزاوية ، وأعني به سنوات ، لنعود
، وهو سيناريو تزداد فرصه ارتفاعاً كلما " الحل المتفق عليه"عليه ، وليس " الحل المتواطئ"سيناريو 

  .تعقدت المفاوضات تراجعت فرص استئنافها
ظ بالقدس والكتل االستيطانية الكبرى ومناطق خلف الجدار دولة نتنياهو المؤقتة ستوفر له فرص االحتفا

حرية الحركة في كل مكان "، كما ستوفر لها فرصة تفادي ملف الالجئين والسيطرة على غور األردن و
أما بالنسبة للسلطة ، فهي توسع رقعة انتشارها وتوفر دفعة لمشروع بناء مؤسسات الدولة ". في الضفة

، " الثوابت الفلسطينية"ن أن تكون مضطرة للتخلي رسمياً عن أيْ مما يسمى تحت االحتالل ، ومن دو
وبهذا يكون ملف الحل النهائي قد رحل لسنوات عديدة قادمة ، وظل الحال على حاله ، مع تحسن طفيف 

  .في وضعية السلطة ومكانتها
عموم مناطق الضفة من في عليه ، مشروط باستمرار الهدوء واأل" الحل المتواطئ"وألن مثل هذا 

، فإن التنسيق األمني يبدو متطلباً إلزامياً مستقالً عن تقدم المفاوضات أو تأزمها ، وهذا ما يحصل الغربية
  .منقطعة النظير" انكشارية"على أية حالة ، ويحصل من الجانب الفلسطيني ، بكفاءة 

 ٣١/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
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