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  38  :كاريكاتير
***  

  
   خطة فلسطينية عربية دولية من الدولة حتى الوصاية:عريقات .1

صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن . أكد د:معا-بيت لحم
الوفد المصري اقترح على الجانب الفلسطيني خطة مشتركة تتمثل بالتقدم بورقة مطالب فلسطينية إلى 

  .األمم المتحدة
وأشار خالل حديثه لشبكة معا اإلذاعية أن الخطة المشتركة والمتفق عليها اآلن هو أن يكون هناك سعي 
عربي مشترك إللزام إسرائيل بوقف النشاطات االستيطانية وما يسمى النمو الطبيعي ويشمل القدس قبل 

  .استئناف المفاوضات المباشرة
و أن يكون هناك موقف محدد للمرجعيات وعملية السالم تتمثل بإنهاء ان المقصود بالورقة ه": واضاف 

 ووكافة قرارات ومرجعيات مجلس 194و1515و 242وتحديد المرجعيات 1967االحتالل الذي بدأ عام 
أو الحديث عن دول ,وأن ال يسمح لنتنياهو بالتغيير والتالعب بهذه المرجعيات , األمن والجمعية العامة 

ة أو تشغيل مؤقت لالستيطان أو هدنة طويلة األمد أو مراحل انتقالية جديدة وبالتالي ذات حدود مؤقت
  " .هو وضع المرجعيات وتثبيتها كما ثبتتها االتفاقيات الموقعة في القانون الدولي, القصد من الجهد

سيصار , طانونوه عريقات انه في حال فشلت اإلدارة األمريكية بالزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف االستي
  ".بعدها الذهاب للخيارات والبدائل األخرى وهي ليست ردة فعل للرئيس أبومازن أو ردة فعل عاطفية 

هذه الخيارات جاءت بناء على دراسات جدية ومعمقة وفريق عربي فلسطيني ودولي قاموا ": وقال 
  ".بدراسة كافة الخيارات وفق الثوابت والمتغيرات 

كن اعتبار هذا الخيار غير موفق ولم نستطيع المحاربة فيه ؟وماذا تسمون وتساءل عريفات لماذا يم
  كوسوفو أو االتفاقيات الدولية أوما تقوم به الواليات المتحدة جنوب السودان ؟

ودعا عريقات الى الذهاب الى الخيار الثالث وهو أن تذهب فلسطين لمراقب االمم المتحدة وتطلب 
  .1967 حزيران بحدود عام 4ق خارطة عضوية كاملة في مجلس األمن وف

وأشار أن مجلس األمن عليه أن يقبل أو يرفض حسب القانون واذا ما قبل فعليه ان يصدر بيانا لدول 
األعضاء باالعتراف بدولة فلسطين وهذا اجراء واجب اتباعه واذا لم نتمكن نتيجة الفيتو األمريكي 

 أي االتحاد من أجل 1950 لعام 377تفعيل قرار أوغيره الذي نحسب حسابه سنطلب من مجلس األمن 
  .السالم 

 كما طالب بوصاية دولية وتحدث على أنها مسائل 67وطالب عريقات باالعتراف بدولة فلسطينية بحدود 
  .متتالية معمقة تحظى بإجماع عربي غير مسبوق 

  ".كماهو عليه كما نبحث نحن عن خياراتنا وبدائلنا وخيار نتنياهو هو ابقاء الوضع ": وقال 
ان اسرائيل ":وقال , وأشار أن هناك محاولة اتهام بالدعوة لحل السلطة أو استقالة الرئيس وهذا كالم فارغ

هي التي تدمر السلطة وهي التي سحبت الوالية القانونية والسياسية ولم يتبقى للسلطة أي شيء وتريد 
واذ اكان خيار نتنياهو أن يبقى , رد سلطة فلسطينية فقط االلتزام بمسؤولياتها األمنية وابقاء االسم فقط مج

  .األوضاع كما هي فما الجدوى من ذلك ؟
وأكد أن الرئيس أبومازن اتخذ قراره وطرح هذه البدائل والخيارات وحظيت بتاييد عربي ودعم دولي 

  . لهذه القضايا والمسائل ليس بالتوازي لكن بالتوالي
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والمسألة ليست سهلة ,بل نريد انجاحها ,ني إفشال المفاوضات عندما نتحدث عن خيارات اليع"وقال 
والمفاوضات أداة يستخدمها الناس لحل مشاكلهم وليست هدف بحد ذاته وفي حال أفشلت اسرائيل هذه 

  .المفاوضات نذهب لهذه الخيارات 
 1/11/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  تمر دولي للسالم في مباحثاتها معنا فكرة عقد مؤتطرحمصر لم : عريقات .2

استبعد الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير : صالح جمعة: القاهرة
الفلسطينية، أن تكون مصر قد أجرت اتصاالت مع أطراف دولية وإقليمية من أجل عقد مؤتمر دولي 

ة في المباحثات المستمرة بين القيادة المصرية لم تطرح هذه الفكر"إن ": الشرق األوسط"وقال لـ. للسالم
  ".الجانبيين المصري والفلسطيني

وأشار عريقات إلى أنه أجرى في القاهرة مباحثات مهمة مع الوزير عمر سليمان، رئيس جهاز 
المخابرات المصرية، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، وعمرو موسى، أمين عام جامعة 

الضغط على إسرائيل لوقف االستيطان، للعودة إلى المفاوضات الدول العربية، تركزت على كيفية 
  .المباشرة، واستخدام الخيارات المتاحة، إذا استمر التعنت اإلسرائيلي

  1/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   القضاء وسيادة القانوناستقالليةهنية يؤكد على  .3
لقضاء، وأن ال أحد فوق القانون، معتبراً جدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية التأكيد على استقاللية ا: غزة

أن القضاء الفلسطيني حقق في اآلونة األخيرة انجازات جعلته يحظى بثقة عالية لدى كل تكوينات الشعب 
  .الفلسطينية

إن زيارتنا اليوم تأتي في إطار : "، مجلس القضاء األعلى)10-31(وقال هنية، خالل زيارته اليوم األحد 
واالحترام والشكر والعرفان لكل العاملين في مجال القضاء، السيما وأن لهم دوراً التواصل والتقدير 

  ".كبيراً في نشر األمن واألمان في نفس كل مواطن فلسطيني
ما شاهدناه وسمعناه اليوم يعكس التطور المهم على صعيد استقاللية القضاء الفلسطيني وإعادة "وأضاف 

الفلسطيني، عالوة عن القدرة العالية على إنصاف الناس والحكم الهيبة للمحاكم الفلسطيني والقاضي 
  ".بقرارات أعادة ثقة المواطن بالقضاء، خاصة بعد أن عانى كثيراً من غياب القانون وقوة التنفيذ سابقاً

  31/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   الحكم الرشيد يشكل شبكة أمان للسلطةنموذجتجسيد : فياض .4
تح رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض صباح أمس في فندق االنتركونتيننتـال فـي محافظـة                افت: اريحا

أريحا ، المؤتمر الثاني للتميز في األداء الحكومي ، وذلك بمشاركة عدد واسع من الوزراء والمـسؤولين                 
وكالـة  الرسمين وموظفي القطاع العام ، وبحضور القنصل األمريكي العام داني روبنستاين ، وممثـل ال              

  .األمريكية للتنمية الدولية
وشدد فياض خالل كلمته في حفل االفتتاح على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسـمية لالرتقـاء                 

نحن هنا لالحتفاء بعامين من العمل الجاد ، الذي َبذل فيـه جميـع الـشركاء                "بأداء القطاع العام ، وقال      
 دوره الريادي في عملية التنمية والتغيير ، ورفـع مـستوى            أقصى الجهود لتمكين القطاع العام من أخذ      

، " جاهزية السلطة الوطنية وقدرتها على االستجابة لحاجات المواطنين ، وتقديم أفـضل الخـدمات لهـم               
هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على العمل المشترك وتحمل المسؤولية من أجل النهـوض بأوضـاع               "وأضاف  

  ".يةشعبنا االقتصادية واالجتماع
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واعتبر فياض في كلمته أن تجسيد نموذج الحكم الصالح والرشيد يشكل شبكة أمان للسلطة الوطنية فـي                 
سعيها لبناء جسور الثقة مع المواطن ، وتعبئة الطاقات ، وتسخير الجهود ، في خدمة المشروع الـوطني                  

  .الكبير
  1/11/2010، نالدستور، عما

  
  ء تخريب نقابة الموظفين العموميين وراعبد ربه": فلسطين اليوم"مصادر لـ .5

أمـين  "أن ياسر عبد ربه     " لوكالة فلسطين اليوم اإلخبارية   "كشفت مصادر موثوقة    : خاص-فلسطين اليوم 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكلف بملف اإلشراف على هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية هو              

ظفين الحكوميين التي يرأسها عضو المجلس الثوري لحركة فتح         الذي يقف خلف عملية تخريب نقابة المو      
  .بسام زكارنة

، قـد   'النقابة الوطنية العامة للموظفين الحكـوميين     'وكان باسم حدايدة الذي عرف عن نفسه برئيس نقابة          
  .تأسيس النقابة الجديدة'أعلن اليوم األحد خالل مؤتمر صحفي في رام اهللا عن 

ن عن هذه النقابة ينسجم مع ما جاء في وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عـن               وأضاف حدايدة أن اإلعال   
 والتي شرعت الحريات العامة والعمـل       1988-11-15المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته المنعقدة       

  . حسب تعبيره-الديمقراطي وتأسيس النقابات
ى بدايات الشهر الحالي الحـالي      وحسب مصادر نقابية فإن جذور الخالف بين عبد ربه وزكارنة تعود إل           

من الحديث عبر إذاعة فلسطين، وتلفزيون فلسطين وهو ما إعتبرته نقابة           " زكارنة"بعد منع عبد ربة لـ      
  ".الموظفين العموميين التي يرأسها زكارنة، خطوة في قمع الحريات ومنع العمل النقابي

وا مؤخرا بإقالة عبد ربه بعد تصريحاته المثيرة        جدير بالذكر أن العديد من المسئولين الفلسطينيين قد طالب        
للجدل والتي أعلن فيها عن استعداده لالعتراف بما يسمى يهودية الدولة مقابل دولة فلسطينية في حـدود                 

  .1967الرابع من حزيران عام 
  31/10/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
  لتها ضد منتجات المستوطنات من اجل وقف حمإسرائيلية لضغوطالسلطة تؤكد تعرضها  .6

 أكد وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني حسن ابو لبدة امس ان السلطة الفلسطينية : أ ف ب-رام اهللا 
تعرضت الى ضغوط كثيرة من الحكومة االسرائيلية لوقف حملتها لمنع تداول منتجات المستوطنات في 

  .السوق الفلسطينية
رضنا لضغوطات كثيرة من الحكومة االسرائيلية لوقف هذه الحملة، تع: "وقال ابو لبدة في مؤتمر صحافي

هذه الحملة : "وأضاف". لكننا مستمرون فيها حتى تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات
أقرتها السلطة الفلسطينية ويقودها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض والقطاع الخاص 

  ".ال مكان للمستوطنات في حياتنا: الفلسطيني تحت شعار
من الصعوبة اآلن : "، وقال"حققت النتائج المرجوة منها"وأوضح ان الحملة ضد منتجات المستوطنات 

  ".ايجاد اي منتوج للمستوطنات في السوق الفلسطينية
  1/11/2010الحياة، لندن، 

  
  الحوار والمصالحة مذكرة تدعو إلى إشراك النساء في لجان علىقوى منظمة التحرير توقع  .7

وقعت قوى منظمة التحرير، أمس، على مذكرة تدعو إلى إشراك النساء في لجان الحوار  :حسن جبر
ورغم اختالف وجهات نظر الموقعين حول مدى الخلل والقصور في إشراك النساء في  .والمصالحة

ولبت  .واالجتماعيالمصالحة شدد الموقعون على أهمية دور النساء في كافة مراحل النضال الوطني 
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القوى والمؤسسات دعوة طاقم شؤون المرأة في غزة الذي انتقد ممثلوه غياب النساء من لجان الحوار 
  .والمصالحة والمفاوضات

بمدينة غزة نقاشا حول مدى القصور أو الخلل القائم في إشراك النساء رغم " التيرنا"وشهدت قاعة مطعم 
لرجل والمرأة في كافة مجاالت العمل الوطني في الثورة ومنظمة اتفاق القوى على الشراكة الدائمة ل

  .التحرير
وتشمل القوى والفصائل الموقعة على البيان كالً من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
 الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني

والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال " فدا"
  .الشعبي والصاعقة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني

وتدعو المذكرة إلى إشراك النساء في حوارات المصالحة وفي اللجان المشكلة عبر وفود التنظيمات 
جانب إشراك النساء في كافة المؤتمرات واالجتماعات واللجان الخاصة بإعادة السياسية والمستقلين، إلى 

  .اعمار قطاع غزة
  1/11/2010األيام، رام اهللا، 

 
  "السينودس" وفد إلى الفاتيكان لمتابعة تنفيذ توصيات برئاسة يكلف الوزير البندك عباس .8

مستشاره لشؤون العالقات المـسيحية،     زياد البندك   . كلف الرئيس محمود عباس، الوزير د      : وفا –رام اهللا   
رئيس لجنة المفاوضات بين الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة وفد فلسطيني رفيع المـستوى              
للذهاب إلى حاضرة الفاتيكان، لمتابعة تنفيذ توصيات واقتراحات مجمع الكنائس الكاثوليكيـة بخـصوص         

جاء ذلـك فـي     . ة، مع حاضرة الفاتيكان والكنيسة الكاثولكية     مسيحيي الشرق والمتعلقة بالقضية الفلسطيني    
-24 لقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر، بعد انتهاء اعمال اجتماع مجمع الكنائس في              عباسرسالة من   

، ثمن فيها المواقف الثابتة للسينودس الموقر الداعية إلنهاء االحتالل اإلسـرائيلي، ولنتائجـه              10-2010
عب الفلسطيني من بناء للجدار العنصري والحواجز العسكرية واحتجاز األسرى وتـدمير  السلبية على الش  

  . البيوت
  1/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  التبعات الكارثية لوعد بلفور في بيان  يستذكرالفلسطينيالمجلس الوطني  .9

 أصـدرت المـشؤوم، فيمـا     أصدر المجلس الوطني الفلسطيني امس بيانا في ذكرى وعد بلفور           : رام اهللا 
حركة فتح في لبنان بيانا آخر بالمناسبة استذكرنا فيه التبعات الكارثية التي حلّت على شعبنا نتيجة الوعد                 

في الثاني من تشرين الثاني من كل عام، تحل على شعبنا الذكرى            : وقال بيان المجلس الوطني    .المشؤوم
من هذه الذكرى مع تواصل قمع وبطش قوات االحتالل         السنوية لوعد بلفور، سيئ الصيت والسمعة، وتتزا      

لشعبنا األعزل، الى جانب تصاعد هجمة االستيطان، بشكل غير مسبوق، بحق األرض والبشر والـشجر               
وكل المعالم الحضارية من مساجد وكنائس، كحصيلة لمخطط حكومة نتنياهو الهادف الى سرقة االرض              

الحيلولة دون تمكيننا من تحقيق اهدافنا المـشروعة، كمقدمـة          وطرد اإلنسان وإلفشال سلطتنا الوطنية و     
  .لتركيع شعبنا وفرض االستسالم عليه وإجباره على رفع الراية البيضاء

  1/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  إرهاباً دينيا لكنيسة مسيحية يعد المستوطنين إحراق :وزارة اإلعالم .10
عل الفلسطينية المنددة باقدام مجموعة من المستوطنين على تواصلت ردود الف : وليد عوض-رام اهللا

الجريمة التي اقترفتها جماعات من  'األحدواعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية  .احراق كنيسة بالقدس
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المستوطنين، بإحراق كنيسة مسيحية في شارع األنبياء في الشطر الغربي من القدس قبل يومين، إرهاباً 
الرافضة لضم الحرم ' اليونسكو'اً على قرار منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم دينيا، ورداً عملي

  .'اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح للتراث اليهودي
وقالت الوزارة في بيان لها األحد، إن إحراق الطابق األرضي للكنيسة بكافة محتوياته يشكل إرهابا 

سالمية، ويدلل على جريمة سوداء أخرى تغذيها وتباركها فتاوى واضحا بحق المقدسات المسيحية واإل
  .الحاخامات المتطرفة، التي تالحق الوجود الفلسطيني بشراً وشجراً وحجرا، وال تفرق بين مسجد وكنيسة

  1/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   سياسة االحتالل عزلهم عن القواعد الشعبيةيرفضونالنواب الفلسطينيون  .11
أدان نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية سياسة االحتالل تجاه النـواب       : المحتلةالقدس  

والتي ازدادت وارتفعت حدتها في اآلونة األخيرة حيث أقدم االحتالل على إعادة اختطاف بعض النـواب                
 بحـق الكثيـر     وقام باستدعاء البعض اآلخر في حين منع العديد منهم من السفر وصدرت قرارات إبعاد             

  .منهم
واعتبر النواب في بيان لهم امس أن قرار إبعاد النواب المقدسيين محمد طوطح وأحمد عطون والوزيرين                
خالد أبو عرفة ووصفي قبها واختطاف النائب حاتم قفبشة ومحمد أبو طير ومنع النواب عبـد الـرحمن                  

لـسفر ألداء الحـج كـل هـذه         زيدان وسمير القاضي ومحمد أبو جحيشة ومحمد إسماعيل الطل مـن ا           
االنتهاكات وغيرها تعبر عن حجم التنكيل والكراهية المبيت للممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني والذي             

  .يهدف إلى عزل النواب عن القاعدة الشعبية التي منحتهم الثقة
 ووقـف   وأكد النواب أن كل االنتهاكات التي مورست وتمارس في حقهم والتي جاءت للحد من نشاطهم              

امتدادهم الشعبي لن تجدي نفعا أمام اإلرادة الصلبة التي يمتلكونها في سبيل الدفاع عن قضاياهم وحقوق                
  .أبناء شعبهم

 1/11/2010الدستور، عمان، 
  

   الدولي إلنقاذ عملية السالم إهدار للوقتالمؤتمرفكرة : حمدانأسامة  .12
الدولية في الحركة أسامة حمدان المسعى اعتبر القيادي في حركة حماس ومسؤول العالقات : بيروت

  .المصري الجديد إلنقاذ مسار التسوية بين سلطة عباس واالحتالل الصهيوني إهدار للوقت والجهد 
إعالن موتها "وأكد حمدان أن ما تسمى بعملية السالم ماتت منذ زمن بعيد، وأن األولى بالعمل هو 

يني على أساس دعم مشروع المقاومة والتحرير وحق رسميا، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسط
  ".العودة

تعليقاً على األنباء الواردة عن مباشرة القاهرة لتحركات من أجل  -وقال حمدان في تصريحات صحفية 
أعتقد أن الحديث عن مؤتمر دولي إلنقاذ : "-عقد مؤتمر دولي للسالم يهدف إلى حماية العملية السلمية

ع من إهدار الوقت والجهد، وال أظن أن هناك أي عائد من ورائه، فعملية السالم عملية السالم هو نو
  ".ماتت منذ زمن بعيد، وأي محاولة لنفخ الروح فيها ال طائل من ورائها

ودعا حمدان إلى العمل بدالً من ذلك على إعادة قراءة مسار التسوية وإعادة بناء المشروع الوطني، 
هود على تقييم شامل لمسار التسوية بعد إعالن انتهائه، والذهاب إلعادة المفروض أن تنصب الج: "وقال

بناء المشروع الوطني على قاعدة المقاومة والتحرير وحق العودة، وتوفير األساليب لذلك ومنها توحيد 
الصف الوطني على قاعدة المقاومة واستعادة الدور العربي واإلسالمي لدعم مشروع التحرر الوطني، 

  ".ديث عن مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم فهو مجرد إهدار للوقت والجهدأما الح
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على صعيد آخر؛ نفى حمدان وجود عراقيل جديدة أمام جهود عقد جولة جديدة من الحوار بين حركتي 
، وهناك اتصاالت "فتح"و" حماس"غير دقيق أن هناك نوايا لتأجيل الحوار بين : "، وقال"فتح"و" حماس"

  ".يد موعد قريب جدا للقاء في دمشقجدية لتحد
  1/11/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   على الكنائس استهداف عنصري للفلسطينيين"إسرائيل"اعتداء : رشقالعزت  .13

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق عن إدانته للعدوان الصهيوني على : دمشق
لة، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل إلنقاذ المقدسات إحدى الكنائس في شارع األنبياء بالقدس المحت

  ".جرائم عنصرية"اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة من ممارسات االحتالل، التي وصفها بأنها 
إن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بحق إحدى الكنائس : "وقال الرشق في تصريح صحفي

ة، تأتي في سياق االستهداف العنصري الممنهج الذي ينفذه الكيان الصهيوني المسيحية في المدينة المقدس
بحق الفلسطينيين ومقدساتهم اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة، هذا االستهداف الذي يبّين طبيعة 

  ".العدو الصهيوني وحقيقة الصراع على أرض فلسطين
لكنيسة المسيحية في القدس، نحمل المجتمع الدولي إننا إذ ندين الجريمة الصهيونية بحق ا: "وأضاف

ومؤسساته المعنية مسؤولية حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة وفي كافة األراضي 
  ".الفلسطينية المحتلة

  31/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مشق على عقد لقاء المصالحة في داالتفاقتم ": ثوري فتح"أمين سر  .14
أكد قيادي في حركة فتح أن الخالف الذي نشب بين القيادتين الفلسطينية والسورية في :  رائد الفي-غزة 

في دمشق " حماس"القمة العربية األخيرة في سرت الليبية، تم حله بما يمهد لعقد لقاء المصالحة مع حركة 
.  

ت سياسية وتدخالت عربية بين أمين مقبول، إن اتصاال" فتح"وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة 
وأوضح في تصريحات إذاعية أمس، أنه تم االتفاق على . القيادتين نجحت في احتواء التوتر والخالف 

عقد لقاء المصالحة في دمشق، فيما سيتم تحديد الموعد في وقت الحق بعد إتمام االتصاالت الالزمة لذلك 
.  

بحث عدة قضايا بخالف الملف األمني الذي ينتظر االتفاق سي" حماس"إن لقاء المصالحة مع : وقال مقبول
عليه، موضحاً أن هذه القضايا تتعلق بتشكيل محكمة االنتخابات في مجلس القضاء وملف منظمة التحرير 

وشدد على أن الورقة المصرية للمصالحة هي أساس إتمام المصالحة، وما سيتم االتفاق عليه . الفلسطينية 
 تفاهمات داخلية ملزمة للطرفين للتنفيذ لكن لن يوقع عليها كاتفاقات أو ترفق في هو" حماس"مع حركة 

  .الورقة المصرية 
  1/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  في المصالحة  "الملف األمني" كبير على صعيد تقدم": الشرق األوسط" .15

الحوار الوطني أن تقدما كبيرا حصل على صعيد » الشرق األوسط«ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ: غزة
  .الفلسطيني، وضمن ذلك حصول تقدم كبير على صعيد الملف األمني

وأوضح المصدر أن االتصاالت السرية التي جرت بين الطرفين بعد اللقاء األخير في دمشق أنهت معظم 
 الخالفات التي كانت قائمة حول البنود التي تعلقت بالملف األمني وتضمنتها الورقة المصرية للمصالحة،

وأوضح المصدر أنه تم وضع حد . مشيرا إلى أن كل ما تبقى هو خالفات بسيطة حول بعض الصياغات
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» ترطيب«للخالف حول مكان انعقاد جلسة الحوار القادمة، مشيرا إلى أنها ستعقد في دمشق في أعقاب 
ي بشار األسد األجواء بين دمشق والسلطة الفلسطينية في أعقاب المالسنة التي وقعت بين الرئيس السور

والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش القمة العربية في سرت، مرجحا أن تعقد الجلسة أواخر 
  .األسبوع الحالي أو مطلع األسبوع المقبل

وأشار المصدر إلى أن اتصاالت جرت بين مسؤولين سوريين ومسؤولين في السلطة الفلسطينية سنحت 
وأوضح المصدر أن اللقاء القادم في دمشق سيمهد . لسة الحواربإنهاء الخالف حول مكان التئام ج

الطريق أمام توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية، بعد أن تم التوافق بين حركتي فتح 
وحماس على أن يتم األخذ بعين االعتبار التفاهمات الفلسطينية الداخلية حول النقاط التي اعترضت عليها 

وذكر المصدر أن التحدي األبرز الذي يواجه حركة حماس حاليا هو . قة المصريةحركة حماس في الور
وأشار المصدر إلى أن تطبيق كل تفاهم . وضع الورقة المصرية وورقة التفاهمات الداخلية موضع التنفيذ

ول بشأن القضايا الرئيسية التي تناولتها الورقة المصرية أو ورقة التفاهمات الداخلية قد يؤدي إلى وص
وأوضح المصدر أن كل البنود التي تضمنتها الورقة . جهود المصالحة إلى طريق مسدود مرة ثانية

المصرية والتفاهمات الداخلية تحتاج إلى صياغة الكثير من البنود التفصيلية من أجل الشروع في إنجاز 
  .المصالحة

  1/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  يق المصالحة هي التي تعيق تحقحماسعقلية : فتح .16
 قال الناطق ، أنرام اهللامن  31/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  نشرت

اإلعالمي لحركة فتح أحمد عساف، إن العقلية التي تنتهجها حركة حماس هي التي تمنع الوصول إلى 
  .تحقيق المصالحة الفلسطينية

مؤتمر الحوار الوطني طريق إلى 'حل الصراع وأوضح خالل المؤتمر الذي نظمته مؤسسة تعاون ل
في رام اهللا، اليوم األحد، أن العقلية التي تفكر بها حماس، من خالل االستفراد بالوضع ' الدولة المستقلة

الفلسطيني، وعدم قبولها مشاركة اآلخرين هي التي تعزز وتكرس االنقسام بعد مرور أربع سنوات، 
  .لسطينيةويمنع ويعيق الوصل إلى مصالحة ف

ودعا عساف حماس إلى االتفاق على إستراتيجية وطنية واضحة، والتحدث بلغة واضحة حول برنامجها 
الوطني، وثوابتها، موضحا أنها تعرض نفسها كبديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطالبت بحصة أكثر 

  .بالمنظمة% 50من 
أسامة " فتح"باسم حركة ن المتحدث من رام اهللا، أ 31/10/2010قدس برس،  وكالة إلى ذلك ذكرت

أي نوايا لعرقلة جهود المصالحة أو التراجع عن جلسات الحوار مع " فتح" أن تكون لدى  نفىالقواسمي
  .في دمشق" حماس"، التي تم استئنافها قبل عدة أسابيع مع "حماس"

 توقيع ورقة ، في سبيل انجاز المصالحة، قدمت كل مرونة ممكنة ابتداء من"فتح"وأشار إلى أن 
رفضت التوقيع عليها بواقع الضغط اإلقليمي والمصالح " حماس"المصالحة المصرية، التي قال بأن 

قدمت فيها المبادرات المتتالية التي " فتح"الفئوية للبعض، ومروراً بكل المحطات التي قال بأن حركة 
 أخرها اجتماع دمشق الذي تم فيه ، بضرورة استعادة الوحدة الوطنية، والتي كان"حماس"هدفت إلى إقناع 

  ".حماس"تجاوز العديد من تحفظات 
، تصريحات "فتح"واستهجن القواسمي، في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة 

ال تدلل "، وقال إنها )30/10(اللندنية السبت " الحياة"محمود الزهار لصحيفة " حماس"القيادي في حركة 
وال على رغبة حقيقية في تجسيد الوحدة الوطنية وإعادة اللحمة لجناحي الوطن، بل على نوايا صادقة 
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، "وتؤكد على ذات النهج االنقالبي التخويني الفاشل والذي الحق أكبر الضرر بشعبنا وبقضيته العادلة
  .على حد تعبيره

 والقيام بالعلميات خدعت الشعب الفلسطيني حينما قامت بتبرير إطالق الصواريخ": "حماس"إن : "وأضاف
االستشهادية، تحت ما سمي في حينه سالح إستراتيجي لن يتوقف إال بزوال االحتالل، ليأتوا اليوم 
وينقضوا على كل تلك الشعارات التي زايدوا من خاللها على كل فصائل العمل الوطني والتي أرادوا من 

  ".ى حساب المصلحة الوطنية العلياخاللها كما أصبح واضحاً للجميع، تحقيق أهداف حزبية ضيقة عل
  

  "غزةبالحركة التي تنكل بمناضليها "فتح مستعدة للتوصل ولو على حسابها إلى اتفاق مع : دحالن .17
أكد محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس جهاز األمن الوقائي : جمال الدين طالب

مستشار لألمن القومي بعد سيطرة حركة حماس الفلسطيني السابق في غزة، الذي استقال من منصبه ك
على قطاع غزة، أن حركة فتح مستعدة للتوصل، ولو على حسابها، إلى اتفاق مع حركة حماس، 

  .»العمل الوحدوي المشترك«واالنطالق نحو ما سماه 
، على هامش المنتدى االقتصادي العالمي للشرق »الشرق األوسط«وأكد دحالن في حوار أجرته معه 

أن تتحرر «وسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد األسبوع الماضي في مدينة مراكش المغربية، أنه يأمل األ
وال حماس .. أنه ال فتح تحكم فعال في الضفة«وقال إنه يرى .. »)إمارتها(حماس من أحالمها ومن 

 تنفي أن حماس ال«وشدد دحالن على . »تحكم في قطاع غزة، فالطرفان تحت االحتالل اإلسرائيلي
  .»ارتباطها السياسي والمالي بإيران، وأن طهران تفرض أجندتها على الحركة

ورد بشكل تهكمي على من يقول إن حماس تقوت وأصبحت رقما صعبا ال يمكن تجاوزه في المعادلة 
هل احتلت تل أبيب مثال؟ هل حاصرت المجدل .. قوة حماس تتزايد من أي جانب«: الفلسطينية، قائال

قوتها تتزايد في البطش بأبناء فتح في قطاع «، مؤكدا على أن » حررت شبرا من فلسطين؟مثال؟ هل
  :ولالطالع على نص الحوار.. »غزة

11661=issueno&159338=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http  
  1/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  خالف كبير نشب مؤخراً بين عباس ودحالن": العربيالقدس " .18

من مصدر قيادي موثوق في الضفة ' القدس العربي'تفيد معلومات حصلت عليها :  أشرف الهور-غزة 
ن محمد دحالن عضو الغربية أن خالفاً كبيراً نشب مؤخراً بين الرئيس محمود عباس من جهة، وبي

  .اللجنة المركزية لفتح من جهة أخرى بدأ يطفو للسطح، سببه الخالف بينهما على جملة من الملفات
ووفق المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه فإن بداية الخالف كان بسبب انتقاد دحالن للخطوات السياسية 

 إلى االنتقاد المتكرر لدحالن في التي قام بها مؤخراً الرئيس عباس الخاصة بعملية التفاوض، إضافة
  .غالبية مجالسه واجتماعاته مع الكوادر التنظيمية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور سالم فياض

لكن سبب تفجر األزمة بين أبو مازن ودحالن المسؤول عن إعالم حركة فتح، بحسب ما كشف المصدر، 
للرئيس عباس بأن دحالن وجه له في أحد ' الوشاية'ـكانت قبل أسبوع بعد أن قام أحد المسؤولين ب

، بسبب طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية خاصة المفاوضات، 'انتقادات شخصية'المجالس 
وهو بحسب المصدر ما أثار غضب أبو مازن الذي أوعز عقب ذلك بتخفيف الحراسات التي تؤمن منزل 

  .بيةدحالن بمدينة رام اهللا بالضفة الغر
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وبحسب ما علم فإن هذه اإلجراءات تمت خالل تواجد دحالن خارج المناطق الفلسطينية، حيث يحضر 
وبعد وساطات تم إعادة اثنين من أفراد الشرطة المخصصين لحماية . في هذه األيام مؤتمرا في المغرب

  .منزل دحالن، من أصل أربعة حراس كانوا قبل الخالف
  1/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   بنابلس"النجاح" طالباً من جامعة 20 اعتقال بمواصلة السلطةحماس تتهم  .19

 أجهزة األمن التابعة ،نسخة منه" قدس برس"اتهمت حركة حماس في خبر صحفي، وصل : نابلس
، بمواصلة اعتقال عشرين طالباً من نشطاء الكتلة )جناح الضفة الغربية المحتلة(للسلطة الفلسطينية 

  . بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلساإلسالمية
  30/10/2010قدس برس، 

  
   لفرض التوطين األميركيالفخ  يحذران من حماس والتنظيم الشعبي: لبنان .20

اثر اللقاء، . علي بركة" حماس"، المسؤول السياسي لحركة "التنظيم الشعبي الناصري"زار وفد من : صيدا
  :وزع الجانبان البيان اآلتي

عتداءات الصهيونية على اهلنا الصابرين في أم الفحم والقدس، والتأكيد ان هذه الممارسات  ادانة اال-
الصهيونية تعبر عن سياسة عنصرية ينتهجها الكيان الصهيوني في سياق تهويد االراضي العربية المحتلة 

  .وبخاصة مدينة القدس
العدو الصهيوني، واعطاء االولوية  دعوة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الى وقف كل االتصاالت ب-

  .النجاح المصالحة الفلسطينية باعتبارها المدخل الطبيعي الستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية
 التأكيد على دعم خيار المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق باعتباره الطريق الوحيد لتحرير االرض -

  .واستعادة الحقوق والمقدسات السليبة
المحافظة على السلم االهلي في لبنان، والعمل على وأد الفتنة المذهبية باعتبارها ال تخدم اال  تأكيد -

والتحذير من الوقوع في الفخ االميركي الذي يريد تقسيم لبنان . العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية
  ". لفرض التوطين وشطب حق العودة

  1/11/2010النهار، بيروت، 
  

   في بيت لحمبإطالق النار على سيارة إسرائيليةفيه  لالشتباه ناشط في فتحاعتقال  .21
 34(أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي عن اعتقال المواطن الفلسطيني مهند محمد محمود العزة : بيت لحم

، )جنوب الضفة الغربية(من سكان مخيم العزة لالجئين الفلسطينيين المحاذي لمدينة بيت لحم ) عاماً
وذكرت إذاعة  .األحد الماضي/ نفيذ عملية إطالق النار باتجاه سيارة إسرائيلية ليل السبتلالشتباه فيه بت

، في مكان قريب من "فتح"الجيش اإلسرائيلي أن قوات االحتالل اعتقلت العزة، وهو ناشط في حركة 
  .موقع العملية، خالل عمليات التمشيط التي قامت بها قوات االحتالل

يأتي في "ه إقدام قوات االحتالل على اعتقال العزة، واعتبرت أن اعتقال" فتح"ة من جانبها؛ استنكرت حرك
سياق تواصل االعتداءات على الشعب الفلسطيني بكافة أشكالها ومن بينها استهداف أبناء الشعب 

  ".الفلسطيني باالعتقال
  1/11/2010قدس برس، 
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  اإلسالمي من قبل التطرف نحن نقف اليوم أمام موجة ارهاب اخذة بالتصاعد :نتنياهو .22
قال في مستهل  رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،، أن 31/10/2010، 48موقع عربذكر 

جلسة حكومته األسبوعية اليوم، إنه سيغادر األسبوع المقبل الى الواليات المتحدة للمشاركة في مؤتمر 
دارة األميركية، منهم نائب الرئيس جو بايدن، للجاليات اليهودية وإنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين في اإل

  .لبحث قضية الطرود الناسفة التي العثور عليها مؤخراً وقضايا أخرى
اتفاقية "وأضاف انه سيبحث مع المسؤولين األميركيين استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين للتوصل الى 

  . قطار في مدريدوقال ان ال فرق بين استهداف كنيس في شيكاغو أو". سالم وأمن
يدور الحديث عن . نحن نقف اليوم أمام موجة ارهاب اخذة بالتصاعد من قبل التطرف اإلسالمي: "وتابع

وقال إن التوجه لدى اإلسالم المتطرف هو تسليح المنظمات اإلرهابية في كافة ". وقاحة تجاه أمم العالم
  ". انحاء العالم

حدث عنها هي الخطوات التي على العالم الحضاري والحر اخد المواضيع التي سأت: "وخلص الى القول
  ".اتخاذها لوقف هذه الموجة التي تهدد الجميع

نتنياهو كان ، أن  نظير مجلي- تل أبيب عن مراسلها من ،1/11/2010، الشرق األوسط، لندنوأضافة 
، »إيباك«ميركية مترددا بشأن السفر إلى واشنطن، حيث إنه مدعو لحضور مؤتمر المنظمات اليهودية األ

الذي اعتاد رؤساء حكومات إسرائيل على حضوره، وهو لم يحضره في السنة الماضية بسبب امتناع 
وفي هذه السنة أيضا، لن يلتقي أوباما مع نتنياهو، ألنه سيكون في زيارة . الرئيس باراك أوباما عن لقائه

أن يفسر عدم اللقاء مع أوباما بمثابة وهو يخشى من . إلى آسيا، لدى وصول رئيس الوزراء اإلسرائيلي
  .تعبير عن غضب أميركي على إسرائيل وسياستها

لكن الرسائل الموجهة إلى يهود شيكاغو، شحنت نتنياهو بالقوة وأعطته النفس الذي يريد لكي يسافر إلى 
ول الغرب، فهو يستطيع التحدث اآلن عن المواجهة المشتركة لد. واشنطن ويلتقي أيا كان هناك من القادة
وبدال من اتهام حكومته بتأخير عملية . »اإلرهاب اإلسالمي«وبينها الواليات المتحدة وإسرائيل، لـ

السالم، يمكنه، كما يعتقد، أن يظهر إسرائيل وشعبها اليهودي ضحية لإلرهاب الذي يهدد األمن في 
  .أوروبا والواليات المتحدة

  
   على فلسطين"إسرائيل"بية إلى االعتراف بسيادة  الدول العريدعو  اإلسرائيليرئيس الكنيست .23

رؤوبين ريفلين الدول العربية إلى ” الكنيست“دعا رئيس البرلمان اإلسرائيلي :  وكاالت– االتحاد
والتسليم بحقها في فرض سيادتها على أرض فلسطين ” دولة وحيدة للشعب اليهودي“االعتراف بإسرائيل 

  .”عندما يكون الفلسطينيون جاهزين لتحقيقه“المحتلة، زاعماً أن السالم سيحل 
إن هناك “وقال ريفلين في الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية لدول البحر األبيض المتوسط في الرباط 

صراعا مستمراً منذ أكثر من مائة عام، وإنهاءه يجب أال يكون باتفاقيات سالم وإنما بواقع سالم حقيقي 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي كونها وطن الفلسطينيين “اف وأض. ”وتعاون واحترام متبادل

  .”ال يستطيع أن يضعف ذلك
من واجبكم احترام حق إسرائيل في إقامة سيادتها على “وأضاف، مخاطباً العربية المشاركة في الدورة، 
 يمكن إجبارنا على عليكم أن تدركوا أنه ال“وتابع . ”أرض إسرائيل وإيجاد طريقة للعيش معها بسالم

عندما يكون الفلسطينيون جاهزون للسالم سيحل السالم، . التوقيع على اتفاق اآلن، ويجب تأجيل الحلول
  .”فالعيش سوية يلزم الفلسطينيين باتخاذ قرارات صعبة

  1/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
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   وجيراننا العرب ال يساعدونناوشاقطريق السالم طويل : بيريز .24
الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز، صرح أن : وكاالت عن، 1/11/2010، تحاد، أبو ظبياالذكرت 

خالل تجمع في تل أبيب مساء أمس األول بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة الغتيال رئيس 
  .سينتصر في نهاية المطاف” معسكر السالم“الوزراء اإلسرائيلي األسبق اسحق رابين بأن 

بالتأكيد، طريق السالم طويل “وأضاف . ”تصميماً من أعداء السالم ولهذا السبب سننتصرإننا أكثر “وقال 
  .”ال يساعدوننا، لكن لن ينجح أحد في انتزاع أمل السالم منا) العرب(وشاق وجيراننا 

، زبيري، أن  نظير مجلي- تل أبيب عن مراسلها من ،1/11/2010، الشرق األوسط، لندنوأضافة 
فقال إن الواليات المتحدة ودوال أخرى تمكنت من اجهاض عملية إرهاب . ل اليمنيةتطرق إلى الرسائ

ولكنه أشار أيضا . وإسرائيل تقف في خندق واحد مع الواليات المتحدة، وهذه الدول ضد اإلرهاب. رهيبة
 إلى أن السبيل األفضل لمكافحة اإلرهاب ومحاصرة أصحابه يكون بتغذية السير في طريق رابين، الذي

وأكد أن غالبية الشعب في إسرائيل توصلت إلى قناعة بالتخلي عن السيطرة على . هو طريق السالم
  .الشعب الفلسطيني، وتقول بملء الفم إنها غير معنية بالسيطرة على شعب آخر

  
  الدرة الشهيد محمد من دماءاإلسرائيلي  جيش تبرئوثيقة مكتب نتنياهو يصدر  .25

رائيلي بنيامين نتنياهو ومكتب االعالم الحكومي اإلسرائيلي امس وثيقة أصدر مكتب رئيس الوزراء اإلس
 10تبرئ فيها الجنود اإلسرائيليين من دماء الشهيد الطفل محمد الدرة على مفترق نتساريم قبل أكثر من 

  .أعوام
نت مجرد وقد جاء في الوثيقة االسرائيلية نقالً عن موقع المستوطنين أن إطالق النار نحو محمد الدرة كا

  .طبخة إعالمية مقصودة لإلساءة لسمعة الجيش اإلسرائيلي ولزيادة الكراهية ضد اليهود في أنحاء العالم
وبحسب التقرير، فان التلفزيون الفرنسي القناة الثانية صور فقط آخر لحظات إطالق النار نحو محمد 

ل تشكك في تصوير التلفزيون  ، لذلك فإن إسرائي2000عام ) سبتمبر(الدرة ووالده جمال في ايلول 
الفرنسي، وعليه تطالب وتتوقع من وسائل اإلعالم الدولي أن تتفحص أوال تقاريرها قبل أن تنشر أحداث 

  .غير موثوقة
وتشير الوثيقة إلى أن المراسل الفرنسي نفسه أبدى أسفه من نشر الشريط، وأكد أن العملية تدل على 

  .د سابقة التهام االحتالل، حسب زعمهاسياسة فلسطينية استعملت في عدة مشاه
إن الفلسطينيين درجوا على استعمال مثل هذه الطرق لتوجيه االتهامات "وقالت حكومة االحتالل 

السرائيل، وتشويه صورتها، وذلك ما تؤكده أشرطة سابقة من مخيم جنين، وباقي بلدات الضفة، والتي 
  ".ثبت عدم صدقيتها

" الخدع" وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم العالمية بعدم االستجابة لمثل هذه وطالبت الحكومة االسرائيلية
  .وعدم نشر األشرطة التي توزعها فصائل المقاومة التهام اإلسرائيليين

وتوضح الوثيقة أن المنطقة التي قتل فيها الدرة، كان تواجد فيها عشرات اإلعالميين والمصورين، 
  .ريط المذكور هو عدم تكرار الصورة في أشرطة مصورين آخرينوالدليل القاطع على عدم صدق الش

وزعمت الحكومة في تقريرها أن جيشها حقق بالجريمة في حينه بشكل سري، مشيرة إلى أنه لم يتم 
  .التعرف رغم كل الجهود على الجهة التي أطلقت منها النيران صوب الطفل الدرة

  1/11/2010، المستقبل، بيروت
  

  ل مليون شيك160 خطة لدعم وتطوير مدينة اللد بكلفة علىصادق تائيلية الحكومة اإلسر .26
 160صادقت الحكومة اإلسرائيلية امس، على خطة لدعم وتطوير مدينة اللد بكلفة : اللد ـ حسن مواسي

  .مليون شيكل عقب موجة أعمال العنف التي شهدتها المدينة مؤخرا
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إلسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة تشمل تعزيز قوات وخالل جلستها األسبوعية، طرح رئيس الوزراء ا
الشرطة في المدينة للحد من مظاهر اإلجرام وجمع األسلحة غير المرخصة، وذلك إلى جانب ترميم البنى 
التحتية في بعض أحياء المدينة وتطوير شبكة المواصالت العامة وتسويق شقق سكنية جديدة وتطبيق 

  .رخصالقانون في مجال البناء غير الم
واعلنت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية أن موافقة الحكومة على الخطة يدرج في إطار خطة شاملة لدعم 

 مليون شيكل واثر زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى المدينة قبل نحو 160وتطوير اللد بكلفة 
  .أسبوعين

ة اإلسرائيلية المصادقة على ضم اإلخباري كشف األسبوع الماضي، عن نية الحكوم" ولال"فيما كان موقع 
مدينة اللد، إلى قائمة المدن والمستوطنات اإلسرائيلية ذات األولوية القومية من الدرجة األولى، إلى جانب 
اتخاذها لسلسلة من اإلجراءات بداعي تحسين أوضاعها من الناحية األمنية واالقتصادية، وذلك في أعقاب 

  . العنفازدياد عمليات القتل واتساع دائرة
ويذكر أن مدينة اللد تعيش موجهة عنف شديدة متواصلة منذ عدة سنوات، راح ضحيتها عشرات 

  .48المواطنين من فلسطينيي الـ
  1/11/2010، المستقبل، بيروت

  
   بمقاطعة تركيا سياحيا يطالبوزير السياحة اإلسرائيلي  .27

األحد، باتخاذ خطوات ضد الدولة طالب وزير السياحة اإلسرائيلي سطاس ميسجنيكوف، صباح اليوم 
  .التي سافر إليها مئات آالف اإلسرائيليين سنويا، وذلك في إشارة إلى تركيا

وقبل انعقاد جلسة الحكومة األسبوعية اليوم، األحد، قال ميسجنيكوف إنه يجب مقاطعة تركيا من الناحية 
شرف لإلسرائيليين أال يسافروا إلى "ه وبحسبه فإن". الكرامة القومية"السياحية، والحفاظ على ما أسماه 

  ".تركيا
وأضاف أن تصريحات أنقرة األخيرة تمس بنسيج العالقات بين إسرائيل وتركيا، وإن عدم السفر إليها من 

  ".الممكن أن تجعلهم يدركون المغزى
نه طالما ، إال أنه أضاف أ"ال يوجد عداء وحرب بين الشعبين"وقال إن العالقات مع تركيا استراتيجية، و

  .يواصل رئيس الحكومة التركية تصريحات كهذه، فإنه ال يوجد لإلسرائيليين ما يفعلونه هناك
  ".عصر أردوغان"وقال أيضا إنه يأمل أن تعود العالقات إلى المستوى االستراتيجي كما كانت عليه قبل 
قات مع تركيا كانت ومن جهته قال وزير الداخلية إيلي يشاي إنه يأسف لذلك، مشيرا إلى أن العال

وأضاف أنه يأمل أن تتحسن العالقات رغم أن ذلك ال يبدو . عالقات صداقة حتى فترة ليست بالبعيدة
  .للعيان

، مشيرا إلى أن "دولة ال تستطيع االعتماد على احد من الناحية األمنية"وبحسبه فإن إسرائيل على ما يبدو 
  ".أين هي اليوم؟"اما، متسائال  ع30العالقات مع إيران كانت ممتازة أيضا قبل 

  31/10/2010، 48موقع عرب
  

  ويتهمه بإجهاض لقاء باريسنتنياهو ساركوزي غاضب من ": هآرتس" .28
االسرائيلية االحد ان توترا شديدا حصل بين نتنياهو ' هآرتس'اكدت صحيفة  : وليد عوض-رام اهللا 

تفية بينهما، قبل نحو عشرة أيام، حيث وساركوزي في األسبوعين األخيرين، وذلك في أعقاب مكالمة ها
طالب ساركوزي بتمديد تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بهدف تجنب 

  .'عملية السالم'تقويض احتماالت تجديد ما يسمى بـ
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 ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين على تفاصيل المكالمة أن ساركوزي غاضب بسبب
تراجع نتنياهو في اللحظة األخيرة عن المشاركة في قمة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

  .باريس، والتي كان من المفروض أن يشارك فيها ساركوزي أيضا ومبارك وكلينتون
وأضافت الصحيفة أن إلغاء نتنياهو مشاركته دفع مكتب ساركوزي إلى إطالع القادة األوروبيين على 

  .المة الهاتفيةفحوى المك
يذكر أن ساركوزي قد اقترح قبل نحو شهر على نتنياهو وعباس المشاركة في قمة بهدف التغلب على ما 

وإتاحة المجال الستمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ' أزمة تجميد البناء في المستوطنات'يسمى بـ
  .وبدأت فرنسا استعداداتها لتنظيم القمةوفي حينه رد نتنياهو وعباس باإليجاب، . والسلطة الفلسطينية

وبحسب الدبلوماسيين األوروبيين فإن ساركوزي قد خطط بأن تكون قمة باريس، التي كانت مرتقبة في 
، 'عملية السالم'الماضي خطوة أولى لتحريك ما يسمى بـ) اكتوبر(الحادي والعشرين من تشرين أول 

وروبي من أجل البحر المتوسط في برشلونة في تشرين الثاني بحيث تكون المرحلة الثانية قمة االتحاد األ
  .الجاري والتي كان يفترض أيضا أن يشارك فيها نتنياهو وعباس) نوفمبر(

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نتنياهو قد تراجع عن المشاركة بعد أن أدرك أن اإلدارة األمريكية ترى 
نتنياهو أدرك بأنه سيمارس 'وقال الدبلوماسيون األوروبيون إن . في القمة أمرا إيجابيا وتدفع باتجاه عقدها

  .'عليه ضغوطا شديدة بشأن المستوطنات، وأنه قرر إلغاء مشاركته تجنبا للضغوط
  31/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   تخويفنا باإلرهاب اإلسالمي ليأخذونا بعيدا عن مفاوضات السالميحاولون: يوحنان بن آرتسي .29

 ألف شخص، في الذكرى 50مهرجان شعبي ضخم حضره ما ال يقل عن خالل : نظير مجلي - تل أبيب
 تكلم في المهرجان حفيد رابين، يوحنان بن آرتسي،  فقد.السنوية الخامسة عشرة الغتيال إسحاق رابين
تجد القادة عندنا يهاجمون الحكومة من صفوف «: فقال. محذرا من سياسة الخوف التي يديرها نتنياهو

معارضة بدعوى أنها غير مسؤولة وأنها عنصرية ومعادية للمشروع االستيطاني، ويرفضون السالم ال
بحجة أنهم ال يريدون إعادة تقسيم القدس أو تدمير المشروع االستيطاني، فما أن يصلوا إلى ذلك السحر 

وا وهم الذين هم الذين اتهم. المسمى كرسي رئاسة الوزراء، حتى يعودوا للسير في طريق رابين نفسه
  .»يفسرون لماذا يتراجعون

يحاولون تخويفنا «: وزاد قائال. وقال بن آرتسي، إن هناك من يبني سياسته على الخوف والتخويف
وعلينا أن نقول لهؤالء القادة إننا أصبحنا . باإلرهاب اإلسالمي ليأخذونا بعيدا عن مفاوضات السالم

  .»نتراجع عنهبالغين راشدين ونريد السالم بكل قوة ولن 
  1/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  السجن خمسة اشهر فقط ... عقوبة التنكيل بمعتقلين فلسطينيين": إسرائيل" .30

 شهور على جندي في الجيش اإلسرائيلي التقط صورا 5قضت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم بالسجن 
  . الخليويله مع معتقل فلسطيني معصب العينين ومكبل، وذلك بواسطة هاتفه

والتقط صوراً له مع جنود اخرين " نيتسح يهودا"وذكرت وسائل اعالم عبرية ان الجندي يخدم في كتيبة 
وال تزال محاكمة الجنود . قبل عشرة أشهر وهو يصوب بندقيته نحو معتقل فلسطيني معصوب العينين

  .االخرين مستمرة
  .لسالح والتصرف غير الالئقوادين الجندي بتهم التنكيل واإلستعمال غير القانوني ل

وكان المدعي العسكري قد طالب القضاة في جلسة سابقة لتمديد اإلخذ بالحسبان أن اسرائيل تواجه ما 
  .وعدم فرض احكام عالية" الحصار األخالقي"اسماه بـ
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أما الدفاع العسكري عن الجنود فقد زعم ان ليست هناك اي سبب للحكم على الجنود بالسجن وادانتهم 
  .تهم جنائيةب

يذكر ان الجندية عيدن افرجيل التي التقطت صوراً لها مع معتقلين فلسطينيين لم تقدم ضدها الئحة اتهام 
  .بل اكتفى الجيش بإصدار بيان استنكار لتصرفاتها

  31/10/2010، 48موقع عرب
  

  تخوف اسرائيلي من أن تبادر تركيا الى قطع العالقات ": معاريف" .31
الصادرة اليوم أنه وقبيل االنتخابات التي ستجرى في تركيا في شهر حزيران " معاريف"ذكرت صحيفة 

تدهور "من العام المقبل فمن المتوقع لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أن يتصدر عملية 
  . في العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل لدرجة القطع التام للعالقات" ذات مغزى

  .ماتها الى ما نقله دبلوماسيون غربيون الى نظرائهم اإلسرائيليينواستندت الصحيفة في معلو
لزيادة شعبيته، قبيل االنتخابات لرئاسة " متطرفة"وحسب هذه المعلومات سيتخذ اردوغان عدة خطوات 

وحسب الصحيفة فإن المعلومات التي وصلت الى . 2011الوزراء والبرلمان والتي ستعقد في حزيران 
يس اسرائيل وحدها ستشهد تدهورا في العالقات الدبلوماسية مع تركيا بل ودول تل أبيب يفهم ان ل

  .اوروبية والواليات المتحدة أيضا
على صلة، افادت وسائل اعالم في تركيا في نهاية االسبوع بان مجلس االمن القومي أخرج من قائمة 

وقبل عدة أيام ". يد مركزيتهد"التهديدات على تركيا ايران وسوريا، وبالمقابل اضاف اسرائيل كـ 
صادق مجلس االمن القومي على تغييرات ذات مغزى في وثيقة يسري مفعولها لخمس سنوات وتسمى 

ويدور الحديث عن تغيير ذي مغزى وذلك الن . ، وفيه اجمال عام للتهديدات على الدولة"الكتاب االحمر"
يا أعمال اسرائيل في الشرق االوسط كتهديد هذه هي المرة االولى منذ اقامة دولة اسرائيل تصف فيها ترك

. في الوثيقة جاء ان اعمال اسرائيل كفيلة بان تدفع دول المنطقة الى الشروع في سباق للتسلح. عليها
وبالتوازي، أخرج المجلس من قائمة الدول المهددة سوريا، بلغاريا، جورجيا، ارمينيا وايران، التي 

  .لى أنقرةاعتبرت في الماضي تهديدا مركزيا ع
  31/10/2010، 48موقع عرب

  
   كفى أالعيب–نتنياهو ": نيويورك تايمز" .32

 تناولت وسائل اإلعالم العبرية االنتقادات الشديدة اللهجة التي وجهتها صحيفة : أسعد تلحمي–الناصرة 
 لقاء األميركية لرئيس الحكومة اإلسرائيلية في افتتاحيتها قبل يومين، وبعد أيام من» نيويورك تايمز«

  .كبار محرريها بكل من نتانياهو وعباس
، كتبت الصحيفة أن الجزء األكبر من المسؤولية عن تعثر » كفى أالعيب–نتانياهو «وتحت عنوان 

المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين يقع على كاهل نتانياهو، باإلضافة إلى جزء آخر يتحمله عباس، 
روج من الطريق المسدود، والعبء ملقى على كاهله إلعادة لكن نتانياهو هو الذي يملك مفتاح الخ«

  .»تحريك المياه الراكدة
وطالبت الصحيفة نتانياهو بقبول العرض الذي قدمه الرئيس باراك أوباما بمواصلة تجميد البناء في 

:  يوماً آخر في مقابل رزمة امتيازات أميركية تحصل عليها الدولة العبرية، وكتبت60المستوطنات 
مواصلة التجميد ستين يوماً، : عطى أوباما إلسرائيل اقتراحاً سخياً، بل سخي أكثر من اللزوم بنظرناأ«

وفي المقابل تحصل إسرائيل على مزيد من الطائرات الحربية وضمانات أمنية أخرى ومنظومات 
ه في لكن نتانياهو يصر على رفض االقتراح بداعي أن شركاء... صواريخ دفاعية وأقمار اصطناعية
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كذلك أضاف نتانياهو شرط اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة ... االئتالف الحكومي لن يقبلوا به
  .»يهودية

وتابعت الصحيفة أنه ينبغي على نتانياهو قبول اقتراح أوباما وأن يكون مستعداً لتشكيل ائتالف حكومي 
اهو من مغبة االستهتار بتهديد وحذرت حكومة نتاني. جديد في حال رفض االئتالف الحالي االقتراح

ال تراهنوا على صبر «: الفلسطينيين بالتوجه الى مجلس األمن بطلب اعترافه بالدولة الفلسطينية، وكتبت
وختمت بأنه يتحتم على الطرفين استئناف المحادثات المباشرة . »الجانب الفلسطيني والمجتمع الدولي

بادل أراض، وواضح جداً كيف ستكون الخريطة النهائية، وفي كل اتفاق سالم سيكون ت«وترسيم الحدود، 
  .»وال شيء خفياً في هذه المسألة

  1/11/2010، الحياة، لندن
  

  الشرطة اإلسرائيلية تشكك في وقوف المستوطنين وراء االعتداء على كنيسة في القدس .33
لذي نشب في شككت الشرطة اإلسرائيلية في وقوف مستوطنين يهود وراء حادثة الحريق ا :الناصرة

لم يكن "كنيسة مسيحية بشارع األنبياء في مدينة القدس المحتلّة يوم الجمعة الماضي، زاعمة أن الحريق 
  ".مفتعالً

، أنه يستدل من تحقيقات أجراها أفراد أجهزة اإلطفائية )31/10(وأفادت الشرطة، اليوم األحد 
لم ينجم عن إضرام "ني عشر مواطناً فلسطينياً اإلسرائيلية، أن الحريق الذي أّدى إلى إصابة أكثر من اث

، وفق قولها، نافيةً بذلك أن يكون المستوطنون اليهود وراء هذا الفعل بحسب ما أكّد "النار بشكل متعمد
  .شهود عيان

وكانت مصادر كنسية قد أكّدت أن مجموعة من المستوطنين اليهود أقدمت يوم الجمعة، على تحطيم 
 للمبنى المكّون من طابقين، وإلقاء زجاجات حارقة، أسفرت عن اندالع النار في إحدى النوافذ الخلفية

  الطابق األرضي للكنيسة بكل محتويات
  31/10/2010قدس برس، 

  
  من الجرائم % 43 المسؤولية عن 48 فلسطينييدراسة إسرائيلية تحّمل  .34

دراسة إسرائيلية، وصفها ، نتائج )31/10(نشرت وسائل إعالم عبرية، صباح اليوم األحد : الناصرة
، حيث 1948مراقبون بأنها تحمل في طياتها تحريضاً على الفلسطينيين في األراضي المحتلّة عام 

  .حملتهم المسؤولية عن أكثر من ثلثي الجرائم التي ترتكب في الدولة العبرية
لعنف في المجتمع وأفادت نتائج الدراسة، التي أعّدتها جامعة حيفا اإلسرائيلية، وتطرقت إلى حجم ا

االسرائيلي خالل العقود الثالثة الماضية، ونشرتها اإلذاعة العبرية، أن نسبة تفشّي ظاهرة العنف في 
  ".تزيد بضعفين وأحيانا ثالثة أضعاف عن نسبتهم السكانية"صفوف فلسطينيي الداخل 

 في المائة من 15هم نحو وقالت الدراسة أن الشّبان الفلسطينيين في سن التاسعة عشر، والتي تبلغ نسبت
، "مجرمون" في المائة ممن تصنفهم الشرطة اإلسرائيلية بأنهم 43سكّان الدولة العبرية، يشكّلون ما نسبته 

  .بحسب الدراسة
 من قبل أوساط حكومية 48وتأتي هذه الدراسة، في ظل ارتفاع أصوات التحريض ضد فلسطينيو الـ 

نشاطاً غير " الكنيست"ي الوقت الذي يشهد فيه البرلمان اإلسرائيلي وبرلمانية وأمنية وشعبية إسرائيلية، ف
    .   مسبوق لسّن قوانين تهدف إلى التضييق على فلسطينيي الداخل واستهداف قياداتهم

  31/10/2010قدس برس، 
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   على عدم االعتراف بيهودية الدولة ورفض مشروع التبادل السكانيالسلطة تحث وثيقة شفا عمرو .35
بمشاركة عشرات االكاديميين والشخصيات الوطنية القيادية من الداخل  : زهير اندراوس- الناصرة

الفلسطيني عقد بمدينة شفاعمرو اجتماع ناقش سبل مواجهة صعود اليمين المتطرف الى الحكم في 
اسرائيل، كما ناقش المجتمعون التصعيد العنصري االخير والمتمثل باقتراح تشريع قوانين عنصرية 

  .48دف فلسطينيي الـ تسته
وقد حضر االجتماع لفيف من الشخصيات الوطنية والقيادية واالكاديمية من مختلف االنتماءات السياسية 

المجتمعون اكدوا في نقاشهم على ضرورة رفض هذه القوانين رفضا قاطعا والعمل على . والحزبية
مية والسياسية والميدانية لما تحمله من دراسة اليات التصدي لهذه القوانين على مختلف المستويات االعال

  .تداعيات سلبية على مسيرة بقاء فلسطينيي الداخل وحق العودة لالجئين الفلسطينيين
وفي سياق النقاش تداول المجتمعون الوضع الفلسطيني وانسداد االفق السياسي في ظل انعدام الخيارات 

حذروا السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني والعجز الذي يسيطر على العمل السياسي الفلسطيني، و
من مغبة االنسياق وراء هذا المشروع التهجيري وطالبوهم بعدم االعتراف بيهودية الدولة ورفض 

وفي النهاية تم االتفاق على االستمرار في مثل هذه اللقاءات لتدارس التحديات . مشروع التبادل السكاني
 هذه اللقاءات لتشمل كافة اطياف شعبنا في الداخل وضرورة وضع  وتوسيع48المحدقة بفلسطينيي الـ 

وفي نهاية االجتماع تّم صياغة وثيقة . استراتيجيات مرحلية واخرى طويلة االمد لمواجهة التحديات
  .48شفاعمرو، التي ارسلت الى لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ

  1/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   واسعة من أراضي الجفتلك باألغوار الوسطى شرق نابلسمساحات  على يستولونالمستوطنون .36
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي سلسلة عمليات دهـم واعتقـال فـي            :  محمد الرنتيسي  -القدس المحتلة   

مختلف احياء البلدة القديمة وخاصة في سلوان واعتقلت فجر امس عدداً من الفتيان والشبان بالبلدة الواقعة                
" المـسكوبية "جنوب المسجد األقصى المبارك، واقتادتهم إلى مركز التوقيف والتحقيق المعـروف باسـم              

غربي المدينة المقدسة، وذلك على خلفية االشتباه بالمشاركة في المواجهات األخيرة ضد قوات االحـتالل     
محاولـة إرهـاب    وتحدث مواطنون عن ممارساتْ استفزازية صاحبت عمليات دهم المنازل و         . في البلدة 

  .وترويع النساء واألطفال
، أمس على مساحات واسعة من أراض في        " مسواه"كما استولت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة        

وذكر منسق حملة أنقذوا األغوار فتحـي       . الجفتلك باألغوار الوسطى، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية       
ا القرية صباح أمس تحت حماية جنـود االحـتالل           مستوطناً مسلحون ، هاجمو    30خضيرات ، أن نحو     

وأفراد الشرطة اإلسرائيلية ، وشرعوا بطرد المواطنين والمتضامنين األجانب ، واعتدوا عليهم بالضرب             
وأضاف إن المستوطنين قاموا بنصب سياج حول التجمع السكاني الذي تبلغ مساحته            . وأصابوا عددا منهم  

 أسرة من عرب الدعيـسات ، تعتمـد معظمهـا علـى          300، ويضم    دونماً من األراضي الزراعية      30
وقال خضيرات إن هدف المستوطنين من إقامة هذا السياج هو          . الزراعة وتربية المواشي في تلك المنطقة     

وكان متضامنون  . ضم األراضي للمستوطنة ، ومنع مواطني التجمع من الدخول إلى أراضيهم ومنازلهم           
يشار إلـى أن  . بل خمسة أيام للتضامن مع المواطنين ، وتوفير الحماية لهمأجانب نصبوا خيمة اعتصام ق  

 1967المستوطنة المذكورة أقيمت على أنقاض مخيم أبو العجاج لالجئين ، الذي دمر زمن االحتالل عام                
  . ألف دونم ، ويفصل بين المستوطنة والتجمع شارع رئيس15، وتبلغ مساحته 

  1/11/2010، الدستور، عّمان
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   جريحاً خالل الشهر المنصرم في قطاع غزة21 شهداء وثالثة: تقرير مكتب الخدمات الطبية .37
صدر امس تقرير عن المكتب اإلعالمي للخدمات الطبية في قطاع غزة قال : رام اهللا ـ احمد رمضان

) اكتوبر( جريحاً اصيبوا بنيران االحتالل خالل شهر تشرين االول 21ان ثالثة شهداء سقطوا و 
وأوضح التقرير أن االحتالل شن ثالث غارات على مناطق مختلفة من القطاع أوقعت شهيدين  .جاريال
  .جرحى، حيث استهدفت الغارات منطقة شمال غرب غزة والمحافظة الوسطى10و

كما أطلق االحتالل اإلسرائيلي عدداً من القذائف المدفعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة مستهدفاً بذلك 
، مما ) عاما20ً( الزراعية ومنازل المواطنين حيث أصابت إحدى القذائف جهاد صبحي عفانة األراضي

  .أدى إلى استشهاده على الفور شرق جباليا
كما أكد التقرير أن جرائم االحتالل االسرائيلي بحق عمال الحصمة لم تتوقف بل زادت وتيرتها خالل 

 بالشهور الماضية؛ حيث بلغ عدد المصابين من شهر تشرين اول لتسجل أعلى نسبة إصابات مقارنةً
 61 مصاباً نصفهم من الفتية الصغار ليرتفع بذلك عدد مصابي عمال الحصمة إلى 11عمال الحصمة 

  .2009) فبراير(مصاباً وشهيدين منذ شباط 
وبسبب الحصار ومنع إدخال مستلزمات الحياة إلى قطاع غزة المحاصر منذ أربعة أعوام، ما زال 

ملون في منطقة األنفاق يحاولون جلب المواد الغذائية للقطاع المحاصر؛ ومع ذلك ال زالت االنفاق العا
 فلسطينيين مصرعهم أثناء عملهم في األنفاق كما 3تحصد أرواح العاملين في هذه األنفاق حيث لقي 

  . آخرون بحاالت اختناق أثناء العمل10أصيب 
   1/11/2010المستقبل، بيروت، 

  
   أسرى انتهت محكومياتهمثمانيةل يرفض إطالق سراح االحتال .38

طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى في قطاع غزة، أمس، المنظمات الدولية الحقوقية : )أ.ب .د (
  .اعتقالهم " إسرائيل"بالتدخل لإلفراج عن ثمانية أسرى فلسطينيين انتهت فترة محكومياتهم وتواصل 

إن سلطات االحتالل ترفض إطالق سراح األسرى الثمانية وجميعهم من سكان "وقالت اللجنة في بيان 
، وأشارت إلى أن تلك السلطات "اإلسرائيلية"القطاع رغم أنهم أمضوا فترات محكومياتهم في السجون 

، واعتبرت أن استمرار "المقاتل غير الشرعي"أبلغت عدداً من األسرى الثمانية أنهم يخضعون لقانون 
استهتار بكل األعراف والمواثيق وانتهاك لمعايير المحاكمة "الء األسرى من دون مبرر قانوني اعتقال هؤ

  ". العادلة والحماية الواجب توافرها للمعتقلين
  1/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  جنود االحتالل يبولون على أسيرين قاصرين .39

مس عن قيام جنود االحتالل كشف وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع ا: القدس المحتلة
االسرائيلي بالتبول على اسيرين فلسطينيين واجبارهما على شرب ماء الحمامات وهم عراة بعد اعتقالهما 

  .يل بهما وتصويرهما والسخرية منهماكوالتن
  1/11/2010، الدستور، عّمان

  
  شاب من سلوان يفقد بصره بقنبلة غاز إسرائيلية .40

ف مركز معلومات وادي حلوة النقاب عن فقدان أحد الشبان من بلدة سلوان كش:  يوسف الشايب–رام اهللا 
  المواجهات مع القوات اإلسرائيلية بعد استشهاد سامر  بصره، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع في
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  سرحان، حيث استعملت القوات اإلسرائيلية قنابل الغاز بكثافة وعشوائية ضد سكان القرية في وقتها، 
  .وفقد أحمد عمله نتيجة اإلصابة

  1/11/2010، الغد، عّمان
  

   اليهودية ردا على مشروع ليبرمان الراغب في ترحيلهمالبيوت يشترون 48فلسطينيو  .41
إثر نشر مشروع وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، نقل قسم من البلدات التي  :تل أبيب

، إلى سيادة الدولة الفلسطينية العتيدة، مقابل )48فلسطينيو (يعيش فيها المواطنون العرب في إسرائيل 
 شراء بيوت في 1948ضم المستوطنات اليهودية إلى إسرائيل، بدأ العديد من المقتدرين من فلسطينيي 

) جنوبي الناصرة(ويتم شراء هذه البيوت في بلدات يهودية صرفة مثل العفولة  .عدة بلدات يهودية
في (وكرمئيل ) قرب الناصرة(وبلدات مختلطة مثل نتسيرت عليت ) الي تل أبيبشم(والخضيرة ونتانيا 

  .وغيرها) الجليل
  1/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   ضد الفلسطينيين خالل هذا األسبوعمستوطنون حادثاً نفذها 17: "اوتشا " .42

لفلسطينية المحتلة سّجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي ا : عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 
 حادثاً نفذها مستوطنون إسرائيليون أسفرت إما عن 17خالل هذا األسبوع ) اوتشا(التابع لالمم المتحدة 

 2010إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم مشيرا الى انه حتى هذا التاريخ من عام 
  . بالمستوطنين آخرون في سياق األحداث المتصلة95قتل طفل فلسطيني وأصيب 

بالرغم من عدم تنفيذ أية عملية هدم هذا األسبوع، فقد سلّمت الـسلطات             "من جهة ثانية فقد اشار الى انه        
في الـضفة الغربيـة،     ) ج( أوامر بوقف البناء ضد مبان يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة           10اإلسرائيلية  

وتتضمن هذه المباني التي تقع في كـّل        " وقال" بحجة عدم حصولها على ترخيص للبناء تصدره إسرائيل       
من مناطق أريحا والخليل وبيت لحم، خمسة منازل، ثالثة منها مأهولة، وثالث حظائر للماشية، وبئـري                

 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في     261، هدمت السلطات اإلسرائيلية     2010منذ كانون الثاني    " واضاف" ماء
األمر الذي أدى إلى تهجير ما مجموعه       . بنى في القدس الشرقية    م 39في الضفة الغربية، و     ) ج(المنطقة  

 شخـصاً فـي الفتـرة    520 مبنى وتهجير 249 اطفال، وذلك مقارنة بهدم 203 شخص، من بينهم  402
  ".2009المماثلة من عام 

الى تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وهو ما دفع منسق األمـم             ) اوتشا(فقد اشار   
أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، يجب أن       "تحدة الخاص لعملية السالم روبت سيري الى التأكيد على          الم

  ".تمنع العنف ضد السكان الفلسطينيين وأدان عنف المستوطنين
 خالل هذا األسبوع وقعت في سياق موسم قطف الزيتـون،           17 من بين الحوادث الـ      13واكد على ان    

في حادثين منفصلين وقعا خالل هذا األسبوع اشتبك مـستوطنون  " هذا الشهر وقال والذي بدأ رسمياً أوائل   
، وسوسـيا   )محافظـة نـابلس   (إسرائيليون مع فلسطينيين كانوا يقطفون أشجار الزيتون في قرية بورين           

وفي قرية سوسيا وصلت القوات     . ونتيجة لذلك أصيب ستة فلسطينيين وناشط إسرائيلي      ). محافظة الخليل (
  ".ئيلية إلى موقع الحادث وأبعدت المستوطنين ولكنها في الوقت ذاته صادرت زيتون الفلسطينييناإلسرا

أما الحوادث األحد عشر األخرى فوقعت في سياق تخريب الممتلكات بما في ذلك إحـراق مـا          "واضاف  
لنيران وبالرغم من أن مصدر ا    ). محافظة قلقيلية ( شجرة زيتون تعود لقرية كفر القف        1,000يقرب من   

ما زال مجهوال، فقد حاول المستوطنون اإلسرائيليون من المستوطنة المجاورة كيدوميم منع فرق اإلطفاء              
وفـي حـادثين منفـصلين      . الفلسطينية من الوصول إلى موقع الحريق من خالل إلقاء الحجارة باتجاهها          
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محافظـة  (ية اللبن الشرقية     شجرة زيتون في قر    30آخرين، اقتلع المستوطنون اإلسرائيليون ما يزيد عن        
 38باإلضافة إلى ذلك أفادت امرأة فلسطينية بأّن ما يقرب مـن            ). محافظة رام اهللا  (وقرية الجانية   ) نابلس

قطفت وأن محصول   ) في منطقة جفعات زئيف   (شجرة تعود لعائلتها وتقع على الجانب الغربي من الجدار          
شابهة سرق المستوطنون أشجار الزيتون التي تعود       وفي سبعة حوادث م   ). محافظة القدس (الزيتون سرق   

وفـي  ). محافظة قلقيلية (وكفر قدوم   ) محافظة رام اهللا  (، ودير ابزيع    )محافظة سلفيت (لقرية كفل حارس    
حادث واحد في قرية كفر قدوم أطلق المستوطنون اإلسرائيليون النار لتخويف الناس الذين شاهدوهم وهم               

  ".يسرقون الزيتون
ي حادث منفصل وقع هذا األسبوع أبلغ أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النـار فـي مخـزن                 وف"وتابع  

  ".، مما أدى إلى تدمير المخزن ومحتوياته)محافظة نابلس(مدرسة بنات ثانوية في قرية الساوية 
 في  أيضاً، سلّمت السلطات اإلسرائيلية هذا األسبوع أمراً بالطرد ضد مزرعة         ) ج(في المنطقة   "وذكر انه   

إضافة إلى ذلك جرفـت الـسلطات       ". أراضي دولة "بحجة أنها تقع في     )  محافظة سلفيت (قرية دير استيا    
اإلسرائيلية قطعتي أرض تعود ملكيتهما لفلسطينيين وتستخدمان كمعامل إلنتاج الفحم في قريـة برطعـة               

لمعملـين قـد تـم      حيث تقع على الجانب الغربي من الجدار بحجة أن ذينـك ا           ) محافظة جنين (الشرقية  
  ". شخصا20ًوقد كان يعمل فيهما . تشغيلهما بدون الحصول تصريح

استمرت القيود التـي تفرضـها إسـرائيل علـى وصـول            " وبشأن قطاع غزة فقد اشار التقرير الى انه       
وفي حادثين  ).  بالمائة من أراضي غزة    17( متر   1,500الفلسطينيين إلى مناطق تبعد عن السياج مسافة        

طلقت القوات اإلسرائيلية المتمركزة على السياج النار باتجاه فلسطينيين كانوا يجمعون الخردة            منفصلين أ 
وفي السياق ذاته، أصيب شخص مـسن       . المعدنية شمال بيت الهيا، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص         

قع علـى بعـد     عندما أطلقت القوات اإلسرائيلية النار باتجاه مزارعين كانوا يقطفون الزيتون في حقول ت            
وأصيب شخص معاق عقلياً عندما اقترب مـن        .  متر من السياج تقريبا إلى الشرق من خان يونس         400
إضافة إلى ذلك توغلت الجرافات والدبابات اإلسرائيلية خمس مرات مسافة تبلغ عدة مئات مـن               . السياج

  ".األمتار داخل قطاع غزة وانسحبت بعد تنفيذ عمليات تجريف لألراضي
 3وقد استمر الحظر المفروض على الوصول إلى مناطق الصيد الواقعة على مسافة تزيـد عـن                 "وقال  

وفي حادثين منفصلين أطلقت القوات البحرية اإلسرائيلية النار باتجاه قـوارب           . أميال بحرية عن الشاطئ   
ـ          . صيد فلسطينية مجبرة إياها على العودة إلى الشاطئ        د لم يبلغ عن وقوع إصابات ولكـن تـضرر أح

  ". آخرون في حوادث مماثلة5 صيادين وأصيب 3 قُتل 2010وفي عام . القوارب
بالرغم من التقارير التي تحدثت عن تباطؤ حجم النشاطات التي تجري عبـر األنفـاق منـذ                 "وذكر انه   

ففـي  .  استمرت األحداث المتصلة باألنفاق    2010اإلعالن عن تخفيف الحصار اإلسرائيلي في حزيران        
لين وقعا خالل هذا األسبوع قتل ثالثة فلسطينيين أثناء عملهم داخل أنفاق تقع أسفل الحدود               حادثين منفص 

وأصيب ثالثـة   . ما بين مصر وغزة، اثنان منهما قتال بالصعقة الكهربائية وآخر نتيجة لسقوطه في النفق             
ـ  2010وفـي عـام     . عمال فلسطينيين آخرين بسبب تعرضهم للصعقات الكهربائية واالختناق         43ل   قت

 آخرون في أحداث مختلفة متصلة باألنفاق، تضمنت الغارات الجويـة، وحـوادث             85فلسطينيا، وأصيب   
  ".االنهيار، والصدمات الكهربائية، وانفجار أنابيب الغاز

استمرار دخول كميات محدودة من مواد البناء لمشروع بناء تشرف عليـه األمـم           "كما اشار التقرير الى     
 الحظر المفروض على دخول معظم مواّد البناء إلى قطاع غزة مـستمراً باسـتثناء     ما زال "وقال" المتحدة

المواد التي تدخل لمشاريع البناء التي تُشرف عليها المنظمات الدولية، والتي حصلت على موافقـة مـن                 
 صـادقت الـسلطات     2010ومنذ اإلعالن عن تخفيف الحـصار فـي حزيـران           . السلطات اإلسرائيلية 

 مشروعاً من مشاريع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين              13لى  اإلسرائيلية ع 
 1.7، وال تمثّل هذه المـشاريع سـوى         )معظمها مشاريع إلنشاء المدارس والعيادات الطبية     ) (األونروا(
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ول الفعلـي   وبالرغم من الحصول على الموافقة تأخر الدخ      . بالمائة من برنامج اإلنشاء الذي قدمته الوكالة      
لمواد البناء المطلوبة لهذه المشاريع بصورة ملحوظة، ويتصل جزء من هذا التأخير بانخفـاض القـدرة                

وحتـى اآلن لـم     . والمستخدم لنقل الحصى والطحين   ) كارني(التشغيلية للحزام الناقل في معبر المنطار       
بتها وكالة األونـروا مـن       حمولة شاحنة من المواد التي طل      226 حمولة شاحنة من بين      39تتمكن سوى   
 بالمائة من حموالت الشاحنات المطلوبة      20وحتى اآلن لم يتّم الحصول سوى على أقل من          . دخول غزة 
  ".للمشاريع
 حمولـة شـاحنة مـن       1,104دخل ما مجموعه    )  تشرين األول  23-17(وخالل هذا األسبوع    " واضاف

، ولكنّـه   )1,097( خالل األسبوع الماضي     البضائع إلى غزة، وهو أعلى بقليل من الحموالت التي دخلت         
 بالمائة من المعّدل األسبوعي لحموالت الشاحنات التي دخلت إلى غزة خـالل             40ال يمثل سوى أقل من      

وال تزال المواد الغذائية تستأثر بنـصيب       .، أي قبل فرض الحصار    2007الخمسة أشهر األولى من عام      
 بالمائة من مجمل    20، والتي لم تُكن تُمثّل سوى أقل من         )ة بالمائ 47(األسد من البضائع التي دخلت غزة       

  ".الواردات قبل فرض الحصار
 1/11/2010األيام، رام اهللا، 

  
  تضامناً مع أم الفحمالفلسطينية  الحدود قرباعتصام فلسطيني : لبنان .43

فلسطينية نفذ حشد من أبناء المخيمات الفلسطينية في الجنوب، وبدعوة من الهيئة االسالمية ال: رصو
للرعاية واإلرشاد، اعتصاما في حديقة ايران في مارون الراس مقابل األراضي الفلسطينية المحتلة، 
تنديدا بالجرائم واالعتداءات االسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع أهالي مدينة أم 

  .اصلةالفحم الذين يتصدون العتداءات المستوطنين ولمحاولة التهويد المتو
التالحم "في منطقة صور يوسف زمزم، فأكد " فتح"وتحدث في خالل االعتصام عضو قيادة حركة 

المصيري بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والوقوف في خندق واحد ضد العدو الصهيوني الغاصب 
فرغ لمواجهة والتمسك بالثوابت الفلسطينية وضرورة اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، والوحدة للت

في "، داعيا المجتمع الدولي واالمم المتحدة الى الوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني "العدو المجرم
  ".تقرير مصيره وتوفير الحماية الدولية له من االعتداءات الصهيونية المتواصلة

 الداخل الفلسطيني أمام التضامن التام والكامل مع اهلنا في"كما تحدث رئيس الهيئة الشيخ سعيد قاسم فأكد 
معتبرا ان " ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل المستوطنين لمحاولة اقتحام القرى العربية في فلسطين

دور ام الفحم التاريخي "مستعيدا " ما حصل في ام الفحم قبل ايام هو نوع من انواع الترهيب والترويع"
 ".لصهاينةفي المقاومة لالحتالل والريادية في النضال ضد ا

   1/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  لسبعين عريساً من جرحى حرب غزة حفل زفاف جماعي تنظم "التيسير للزواج"جمعية  .44
زفّت مدينة غزة العشرات من أبنائها في عرس جماعي ضخم مساء أمس األول، :  سمية درويش-غزة 

 جديدة، في ظل الحصار والبطالة للتخفيف من أعباء الزواج ومساعدة الشبان والشابات على فتح أسر
المحسوبة على حركة حماس، » التيسير للزواج«وقامت جمعية  .المتفشية في أوساط المجتمع الغزي
  . عريساً من جرحى الحرب األخيرة على غزة70بتنظيم حفل زفاف جماعي بمشاركة 

 خالل األفراح الجماعية نحاول من«: أدهم البعلوشي خالل الحفل» جمعية التسيير للزواج«وقال مسؤول 
، واعداً في »الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني، ودعم صمود أهلنا في غزة، ورفع المعاناة عنهم

تستمر المساعدات للجرحى، السيما في مجال فرص العمل، لتشغيل أكبر عدد من «ذات السياق، أن 
  .»ا عنهالجرحى ليعيشوا حياة كريمة في مجتمعهم ووطنهم الذي دافعو
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ويخفف العرس الجماعي عن األزواج الجدد الكثير من متطلبات الفرح في ظل الظروف االقتصادية 
الصعبة، خصوصاً تكاليف حجز صالة الفرح والتصوير وطباعة الدعوات وحجز المركبات، التي تفوق 

  .قدرات الشباب العاطلين عن العمل
  1/11/2010، الجريدة، الكويت

  
   يدمر المنطقة في أي لحظةزلزاالع عالم فلسطيني يتوق .45

قال الدكتور جالل الدبيك، رئيس مركز علوم األرض وهندسة الزالزل، التابع لجامعة النجاح الوطنية 
إن " إيالف"ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث في فلسطين، في حوار مع  

لسطين والمنطقة العربية مطالبون بأخذ العبر المؤسسات والجهات الرسمية واألهلية واألفراد في ف
والدروس من الزالزل التي تقع في العالم لتحسين أنماط البناء ورفع الجاهزية لديهم، وذلك من أجل الحد 

  .من أخطار الكوارث التي قد تنجم في هذه المنطقة اذا ما وقعت مثل هذه الزالزل
زاليا نظرا لوجود مجموعة من البؤر الزلزالية النشطة وأشار الدبيك إلى أن فلسطين تعد منطقة نشطة زل

فيها وبؤر قد تكون عرضة لكسر يؤدي إلى زلزال، حيث توجد في فلسطين من خمس إلى ست مناطق 
  .مرشحة ألن تشهد وقوع زلزال قوي

لحصول زلزال قوي أو مدمر كما يطلق عليه البعض قد آن " الزمن الدوري"وبين أن الوقت الدوري أو 
نه في ثالث مناطق هي شمال البحر الميت وجنوبه، ومنطقتين في شمال فلسطين حيث يوجد هناك أوا

بؤرتين زلزاليتين نشطتين يحتمل أن تشهد وقوع مثل هكذا زلزال في أي وقت بعد ساعة أو يوم أو 
  .أسبوع أو شهر أو سنة أو عدة سنوات

  31/10/2010، السبيل، عّمان
  

  يور يحصل على لقب عالم دولي في الطصعالم فلسطيني متخص .46
 يراقب عالم الطيور الفلسطيني عماد االطرش أنواع -)رويترز)(الضفة الغربية(اريحا وبيت ساحور 

واالطرش عالم فلسطيني كبير في مجال الطيور ومعروف بأبحاثه  .الطيور المختلفة في الضفة الغربية
  .1995لمنطقة منذ عام وجهوده للحفاظ على الطبيعة البرية ومواطن الطيور في ا

وقررت اللجنة الدولية لعلم الطيور في االونة االخيرة ضم عماد االطرش الى عضويتها ليصبح اول عالم 
تأسست اللجنة الدولية لعلم الطيور عام  .فلسطيني يضم الى هذا التجمع المرموق لعلماء الطيور في العالم

  . من شتى انحاء العالم من علماء الطيور200 وتضم في عضويتها زهاء 1881
  1/11/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   عن حق العودة"األونروا" في  تصريحات مسؤوالًدينت "لنقابات المهنية األردنيةا" .47

دان مجلس النقباء التصريحات الصحفية التي صدرت عن مسؤول في :  طارق الحميدي-عمان 
واعتبر المجلس في بيان له  .لدول العربية بتوطينهمحول أوضاع الالجئين والذي طالب فيها ا» االونروا«

أن هذه التصريحات غير المسؤولة ما هي إال مهاترات إعالمية تأتي في سياق الترويج للمخططات 
  .الصهيونية

واعتبر المجلس أن تصدر هذه التصريحات من مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
درو ويدلي يتناقض مع غايات تأسيس الوكالة والتي من المفترض أن ترعى في نيويورك ان) األونروا(

وأكد المجلس أن حق العودة حقٌ مقدس ال يجوز لكائن من كان  .مصالح الالجئين وتقدم لهم الخدمات
  .التنازل عنه أو التفريط به

  1/11/2010، الرأي، عّمان
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  ة في القدسستنكر االعتداء على كنيسة مسيحيجبهة العمل اإلسالمي ت .48
استنكر مسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمل االسالمي المهندس مراد العضايلة احراق              : عمان

" الجرائم الصهيونية العنصرية  "المستوطنين كنيسة اثرية في القدس المحتلة، وطالب بوقف ما وصفها بـ            
ة عمل اجرامي ليس بجديـد علـى   وقال العضايلة في تصريح له اليوم ان احراق الكنيس        .بحق المقدسات 
مشيراً الى ان استهداف المقدسات      االعتداء على المقدسات االسالمية والمسيحية،    " استمرأ"االحتالل الذي   

  .يرمي الى تهويد المدينة وطمس معالمها وترحيل سكانها
بكل القيم  " يراًمساسا خط "معتبرا هذه الجريمة     واكد ان اعتداءات االحتالل ال تفرق بين مسلم او مسيحي،         

  .السماوية والقوانين والمعايير الدولية القاضية باحترام االماكن المقدسة لكل الديانات
وشدد العضايلة في تصريحه على متانة العالقة بين المسلمين والمسيحين في بيت المقدس منذ ان اعطى                

ت المقدس وحتى يومنـا هـذا       الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عهدته العمرية الشهيره للمسيحيين في بي          
  .مؤكدا ان المسلمين ال يقبلون اي اعتداء على اي معلم مسيحي في اي مكان

وطالب العضايلة الحكومة بالتحرك العاجل والقيام بخطوات عملية لوقف االعتداءات المتواصـلة بحـق              
  .المعالم المقدسة في القدس وفلسطين بحكم واليتها على هذه المقدسات

   1/11/2010ان، السبيل، عّم
  

  القاهرة ترفض تولي عناصر من حماس قيادة أجهزة أمنية في الضفة وغزة": الشرق األوسط" .49
أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموقفها الرافض أن تتولى عناصر من           » الشرق األوسط «علمت   :غزة

. ة الفلـسطينية الداخليـة    حماس قيادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام المصالح           
وذكرت مصادر مطلعة أن كال من اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات المصرية، ووزيـر الخارجيـة                
المصري أحمد أبو الغيط أبلغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائهما به الخميس الماضـي بـأن       

ـ             وأشـارت  . ة كعناصـر وضـباط    مصر ال تمانع أن يتم إشراك عناصر من حماس في األجهزة األمني
المصادر إلى أن القاهرة منزعجة كثيرا من احتضان دمشق جلسات الحوار الثنائي بـين حركتـي فـتح                  
وحماس، حيث انعكس هذه االنزعاج على تراجع وتيرة االتصاالت بين ممثلي حماس والمستويات األمنية              

  .المصرية
  1/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
    مصر لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسطأبوالغيط ينفي سعي .50

 ما تردد عن عقد مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم في الـشرق              , نفي السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية     
 إن هذا األمر ال أسـاس لـه مـن            ,  وقال أبوالغيط ردا علي سؤال صحفي حول هذا الموضوع          , األوسط
حفية قد تحدثت عن تحركات مصرية لعقد مؤتمر دولي للسالم من أجـل             كانت تقارير ص  حيث    . الصحة  

   . إنقاذ العملية السياسية ومفاوضاتها
  1/11/2010، األهرام، القاهرة

  
   في األراضي المحتلة اإلسرائيليةلى مجلس األمن لتسجيل المخالفات  نناقش اللجوء إ:موسى .51

إننا نناقش اللجوء اآلن إلى مجلس األمن وغيره من          "قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى       
كافـة  "وشدد على أن   ". في األراضي المحتلة والمقدسات   " اإلسرائيلية"المحافل الدولية، لتسجيل المخالفات     

اإلجراءات التي تمارسها دولة االحتالل في األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلـة ال تـشكل               
  " .تج به على العرب سواء الفلسطينيين أو السوريين أو اللبنانيينأمراً واقعاً يح
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، ولهذا بدأنا دراسة البدائل، فـال       "اإلسرائيلي"هناك تعنتاً من الجانب     "وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال إن       
يمكن أن يسجن الجانب الفلسطيني في إطار مفاوضات غير منتجة، فموضوع البدائل موضوع مهم، وإال               

  " .لمفاوضات هدفها تعويق حصول صاحب الحق على حقهتصبح ا
  1/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  تؤدي إلى انعدام االستقرار في المنطقة" إسرائيل"سياسة : تركيا .52

" إسرائيل"أعّد مجلس األمن القومي التركي وثيقة، مؤخراً، قال فيها إن سياسة            :  وكاالت -القدس المحتلة   
ر في المنطقة وإلى سباق تسلح، ولذلك فإنها تشكل تهديـدا اسـتراتيجياً علـى               تؤدي إلى انعدام االستقرا   

عن مخاوفهم من خطوات سينفذها رئيس الـوزراء        " إسرائيليون"المصالح التركية، فيما أعرب مسؤولون      
أمس عن  " هآرتس"ونقلت صحيفة   . التركي رجب طيب أردوغان وتقود إلى قطع العالقات بين الدولتين           

على أنها تشكل تهديداً استراتيجياً على تركيا من شأنه         " إسرائيل"ية تركية قولها إن تعريف      مصادر سياس 
المس بالعالقات األمنية المتبادلة وعرقلة التعاون بين جيشي الدولتين الذي يواجه صعوبات أصـالً فـي                

  .أعقاب تدهور العالقات بينهما 
  .يجنيكوف إلى مقاطعة تركيا من الناحية السياحية ستاس ماس" اإلسرائيلي"من جهته، دعا وزير السياحة 

أمـس  " اإلسرائيلية"ونقلت وسائل اإلعالم عن ماسيجنيكوف قوله قبل انعقاد االجتماع األسبوعي للحكومة            
يمس نسيج العالقات بيننا وكلما ال نسافر إلى تركيا فإنـه ربمـا             "ان قرار مجلس األمن القومي التركي       

  " . ذلكيفهمون التلميح من خالل
  1/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  انقرة ترفض تزويد تل ابيب بمعلومات استخباراتية خشية استغاللها لضرب ايران .53

معلومات استخباراتية مباشرة حـول تهديـد    ب "اسرائيل"انقرة تزويد   رفضت  :  زهير اندراوس  - الناصرة
انقرة واشـنطن بـاّن ال تـستغل هـذه          الصواريخ االيرانية ، النّها ليست عضوا في الناتو، كما طالبت           

طالبت انقرة بالتأكد من ان المعلومات التي ستحصل عليها امريكا يمكـن ان             والمعلومات لضرب ايران،    
   .تصل فقط الى دول اعضاء في حلف الناتو

اكدت دوائر مقربة من الموساد وشعبة االسـتخبارات العـسكرية           .بحسب المصادر االمنية في تل ابيب     
، صحة االنباء التي تحدثت في االونة االخيرة عن توقف التعـاون االسـتخباري واالمنـي بـين                )امان(

وقد زاد من وتيرة القلق االسرائيلي جراء هذا التطور السلبي فـي            . اسرائيل وتركيا بصورة كاملة تقريبا    
ـ                ى القـدرات   العالقات الثنائية، ان هذه العالقات غير المستقرة مع تركيا حملت تـداعيات مباشـرة عل
ولذلك، فقد  . االسرائيلية في الحصول على معلومات استخباراتية مباشرة حول تهديد الصواريخ االيرانية          

قالت المصادر في تل ابيب، اّن الدولة العبرية مارست ضغوطا امنية هائلة على نظيرتهـا االمريكيـة،                 
منظومـة الدفاعيـة المـضادة      حيث بذلت جهود امريكية مؤخرا القناع تركيا بالموافقة علـى نـصب ال            

  . للصواريخ على االراضي التركية
  31/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   ابتداء من األربعاء المقبلغزةانتهاء االستعدادات الستقبال حجاج : مصر .54

استعدت محافظة شمال سيناء الستقبال الحجاج الفلسطينيين القادمين مـن          :  يسري محمد  - )مصر(رفح  
  .معبر رفح ومطار العريش اعتبارا من يوم األربعاء القادم ولمدة أسبوعقطاع غزة عبر 

وأكد اللواء مراد محمد موافي، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة أنهت استعداداتها السـتقبال الحجـاج                
الفلسطينيين، التي تضمن سرعة إنهاء كل اإلجراءات، مضيفا أن جميع المستشفيات التابعـة للمحافظـة               
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ع االستعداد التام، وذلك الستقبال أي حاالت طارئة وتوفير الرعاية الصحية الالزمة للحجاج             اتخذت وض 
  .الفلسطينيين

  1/11/2010 ،الشرق األوسط، لندن
  

  السلطات االسبانية ترفض منح الحصانة آلفي ديختر .55
لحصانة  كشف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن السلطات االسبانية رفضت منح ا:القدس المحتلة

ويعتبر . المطلوبة آلفي ديختر، المدير السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي، قبل زيارته المتوقعة السبانيا
ديختر أحد األطراف في قضية مرفوعة أمام القضاء االسباني بسبب الدور الذي لعبه في هجوم حي 

رات من األطفال الفلسطينيين  والذي استشهد وجرح خالله العش2002 تموز 22الدرج المنفذ بتاريخ 
  . والمواطنين االبرياء

  1/11/2010، عّمان، الدستور
  

   عن بوالرداإلفراج اقترح على اوباما تجميد االستيطان جزئيا مقابل نتنياهو: إسرائيليةمصادر  .56
العبري عن مصادر في واشنطن اقتـراح رئـيس         " قضايا مركزية " نقل موقع    : وكاالت –الحياة الجديدة   

بشأن تجميد االستيطان مقابل    صفقة   باراك اوباما    األميركي بنيامين نتنياهو على الرئيس      إسرائيل وزراء
بحبس )  عاما 20قبل نحو   ( امرت في بداية التسعينيات      أميركية سراح بوالرد، حيث كانت محكمة       إطالق

 والـى دول    يليةاإلسـرائ الجاسوس بوالرد بالسجن المؤبد لقيامه بنقل معلومات خطيرة الى المخـابرات            
 مـن الجواسـيس     9 المعلومات قد وصلت الى روسيا وان        أن أميركا تأكدت على ما يبدو، حيث      أخرى

 مطالبة كـل    اإلسرائيليونوفي كل مرة يحاول     . االميركان قد اعدموا نتيجة لمعلومات كان سربها بوالرد       
ليهودية في اميركا من قصة      سراح بوالرد دون جدوى فيما تتهرب الجالية ا        إطالق منتخب   أميركيرئيس  
 التـي سـرقها   األوراق آالف بإعـادة  إسرائيل تسبب بخسائر كبيرة لموقع الجالية كما قامت     ألنهبوالرد  

  .  حسن النيةإلثباتبوالرد في محاولة 
  1/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ح المقاومةونحن ال نتدخل بسال ال وجود للقاعدة في غزة: وزير الداخلية فتحي حّماد .57

» القاعدة«فتحي حّماد أي وجود لتنظيم      » حماس«نفى وزير الداخلية في حكومة      :  جيهان الحسيني  –غزة  
وأقر بحدوث اختراقات   . »نحن سددنا كل الثغرات، وال نريد التعامل مع القاعدة        «: في قطاع غزة، وقال   

يق بين فصيل وآخـر أو عائلـة        في صفوف الحركة، وأشار الى انه تتم مالحقة أي عميل من دون التفر            
واستبعد حرباً إسرائيلية على غـزة، معتبـراً أن         . وأخرى، الفتاً إلى أنه يتم التعاطي مع العمالء قضائياً        

  .الوضع الدولي واإلقليمي غير مناسب
في غزة جاهزية حكومته للحرب، وإن استبعدها في الوقـت          » الحياة«وأكد حّماد في مقابلة أجرتها معه       

إسرائيل تسعى دائماً الى تصعيد الوضع فـي        «: وقال. ألن الوضع الدولي واإلقليمي غير مناسب     الراهن  
غزة من أجل شن حرب، ونحن ال نخشى الحرب ونتوقع أن هناك حروباً مقبلة، لكن الوضـع الـدولي                   

، متهماً إسرائيل بأنها تحرض األميـركيين لخـوض         »واإلقليمي غير مناسبين لحرب في الوقت الراهن      
في حال شنت إسرائيل حرباً على غزة، فإنني على قناعة بأننـا سننتـصر        «: وأضاف. رب ضد إيران  ح

نحن على قلب رجل واحد، وكلنا لديه ثارات مع اليهود، ومعنوياتنـا            ... كما انتصرنا في حرب الفرقان      
  .»عالية جداً، ولدينا القدرة على المجابهة

يرة لم تواجه اإلسرائيليين وإنما الشعب في غـزة هـو           في حرب غزة األخ   » حماس«وعما يتردد من أن     
يقولون إن الشعب   «: الذي انتصر ودفع ثمن هذه الحرب، وأن خسائر إسرائيل كانت محدودة جداً، أجاب            
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الذي تضرر من هذه الحرب، لكن ألسنا نحن حماس جزءاً من هذا الشعب؟ ثـم انـه فـي اليـوم األول          
 شهيداً وهؤالء من حمـاس والفـصائل المختلفـة،          250ة وسقط   للحرب، استهدفت إسرائيل مقار الشرط    

 عنصراً أمنياً والباقي مـن      150 عنصر استشهدوا من كتائب القسام و      300 إلى   200باإلضافة إلى نحو    
  .» قتيال12ً، لكنهم اعترفوا فقط بـ 50عدد القتلى اإلسرائيليين بلغ «، موضحاً أن »الشعب

التهدئة تتعلق بالفصائل، ونحن    «: به، قال » حماس«ئيل ومدى التزام    وعلى صعيد اتفاق التهدئة مع إسرا     
في الحكومة ال نتدخل في الجانب السياسي واألمني مثل قضايا الحوار والتهدئة، فنحن عملنـا ميـداني                 

  .»نطبق السياسات وال نرسمها
: ل واحتجازهم، قال  وعما يتردد عن استهداف القوة التنفيذية في غزة لمن يطلق الصواريخ باتجاه إسرائي            

إلقاء الصواريخ مسؤولية الفصائل، ولو كنا نحتجز أو نالحق كل من يطلق الصواريخ باتجاه البلـدات                «
، مشدداً على أن وزارة الداخلية ال       »اإلسرائيلية، الحتجزنا في السجون فوق الثالثين أو األربعين عنصراً        

ة استخدام السالح في الداخل وتطوير األداء األمنـي         ما يهمنا هو كيفي   «: عالقة لها بسالح المقاومة، وقال    
  .»ودعمه

كتائب عز الدين   (» حماس«وسئل إن كان هناك تعاون ما بين وزارة الداخلية والجناح العسكري لحركة             
ال يوجد تعاون مع كتائب القسام، ونحن ال نتدخل بسالح المقاومة، ونـرفض اسـتخدام               «: ، فقال )القسام

بشكل يؤثر سلباً على المجتمع أو يهدد بزعزعة االستقرار فيـه، أو مـن خـالل                السالح في غير هدفه     
، ونفى حّماد ما يتردد من أن الوظائف في الحكومة، خصوصاً في الداخليـة مقـصورة                »استغالل النفوذ 

نعلن عن الوظائف الشاغرة ونوظف فقط مـن تتطـابق معـه شـروط              «: ، وقال »حماس«على كوادر   
، الفتاً إلى أن هناك اختبارات يجب اجتيازهـا وفـق           »ساوياً أو فتحاوياً أو سلفياً    الوظيفة، سواء كان حم   

  . معايير محددة
لسنا «: وعن مدى صحة ما نشر عن تجاوزات ارتكبتها عناصر أمنية في الحكومة بحق المواطنين، قال              
ـ                الطرد أو  مجتمع مالئكة، لكننا نحقق في أي تجاوزات تصدر عن المؤسسة بحق المواطنين ونعاقـب ب

، موضحاً أن الهدف مـن هـذه الجـزاءات          »لكننا ال ننشر ذلك عبر اإلعالم     ... الفصل أو تنزيل الرتب   
نسعى إلى الرقي بالمؤسسة وإصالحها،     «: وزاد. معالجة اإلجراء الخاطئ وتقويم مرتكبيه وليس تدميرهم      

 الحفـاظ علـى كرامـة       كما نحرص على هيبة الشرطة والتزام القانون، وفي الوقت نفسه نؤكد ضرورة           
، مشيراً إلى أن هناك أكثر مـن        »المواطن، لذلك فالمحاسبة شديدة جداً تجاه أي عنصر يرتكب تجاوزات         

  . عنصر أمني اتخذت بحقهم إجراءات مشددة على مدار سنتين على خلفية مخالفات900
نا التيار المتشدد، ونحـن     ال يؤرق «: ونفى ما يتردد عن أن المؤسسة األمنية يؤرقها التيار المتشدد، وقال          

عناصـر  «، الفتـاً إلـى أن       »منفتحون على الجميع، ودليل ذلك أننا نوظف السلفي كما نوظف الفتحاوي          
نسيطر «: ، وقال »الشرطة تضم كل الفصائل وليست قاصرة على أبناء حماس كما يريد البعض أن يروج             

ينا كتلة إسالمية وطالبية، ولدينا مرابطون      على المساجد، فنحن الذين بنينا الجوامع وكذلك الجامعات، ولد        
نحن متغلغلون في المجتمع وأعددنا كل فئات الشعب المثقفـة المتدربـة            ... ومجاهدون وأساتذة جامعيون  

  .»السياسية الجهادية
هذه التفجيرات التي   «: وعمن يقف وراء التفجيرات التي جرت في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أجاب            

، الفتاً إلى أن طبيعة الشعب الفلـسطيني الـذي عـاش تحـت              »رب ساذجة وبسيطة  حدثت هي نتاج تجا   
  .االحتالل لديه خبرات في أعمال تفجير تحدث أصوات مدوية، لكن تأثيرها محدود للغاية

ال توجد لـدينا    «: مخاوف من وجود خاليا لتنظيم القاعدة في غزة، أجاب        » حماس«وعما إذا كانت لدى     
لسنا بحاجـة إلـى     «: ، مضيفاً »سددنا كل الثغرات، وال نريد التعامل مع القاعدة       فنحن  ... قاعدة في غزة  

حماس في العمليات االستشهادية يمأل الدنيا، ومن يريد أن يـدعمنا           ) سمعة(مجاهدين أو سالح، وصيت     
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نحن وسطيون، ونعتز بذلك، فنحن ال نحب       «: ، مشدداً على أن الحركة وسطية، وقال      »يرسل لنا األموال  
  .»زمتين والمتطرفينالمت

ال أعتقـد أن إيـران      «: وسئل حماد عن الدعم المالي الذي تقدمه إيران للحكومة وما هو المقابل له، فرد             
عندما بدأنا نتعامل   «: ترسل أمواالً للحكومة، إيران تدعم الحركة وال يوجد نفوذ إليران في غزة، مضيفاً            

سياسـة حمـاس    «، مشدداً علـى أن      » األرض مع إيران، كانت حماس حركة قوية جذورها ضاربة في        
نقول ال ألميركا وإلسرائيل وال توجد دولة مهما كانت مكانتها لها تـأثير علينـا،               . مستقلة وقرارها ذاتي  

  .»فنحن أصحاب مشروع تحرري منصف لذلك حوصرنا
مجتمعنـا  أوالً  «: ألسلمة المجتمع بالقوة في غزة، قـال      » حماس«وعن المحاوالت التي تقوم بها حكومة       

محافظ، ونحن نحترم حريات اآلخرين، لكنني غير مسؤول عن سلوكيات بعض األغبياء الذين يتصرفون              
خطأ، فهذا ليس نهج الحكومة وإن حدثت تجاوزات، فهي فردية، ويجب على من يتعرض الى مضايقات                

جـراء المناسـب بحـق    من هذا القبيل أن ال يكون سلبياً وأن يقدم شكوى، وسيتم التحقيق فيها واتخاذ اإل     
  .»مرتكبها

االختراق آفة ال بـد مـن القـضاء عليهـا،           «: وأقر حماد بحدوث اختراقات في صفوف الحركة، وقال       
، في إشارة إلى الحرب اإلسرائيلية األخيرة التـي         »خصوصاً أننا عانينا منها الكثير خالل حرب الفرقان       

ب في أن إسرائيل وجهت أول ضـرباتها        هذا االختراق تسب  «: وأضاف. شنت على غزة منذ نحو عامين     
  .»لوزارة الداخلية ومقرات أجهزة الشرطة

حركة كبيرة جداً وقد    » حماس«، الفتاً إلى أن     »من حقنا الدفاع عن أنفسنا في مالحقة كل العمالء        «: وتابع
تتم مالحقته أي عميل، ال نفرق بـين فـصيل وآخـر أو عائلـة               «: وقال. يكون وقع بعض االختراقات   

، موضحاً أن التحقيقات في هذه القضايا تجري في شكل متحضر، وأنه في معظم هذه القـضايا                 »ىوأخر
يتم االعتراف من دون أي ضغوط أو تعرض لضرب وخالفه ألن العميل يجد نفسه محاصـراً باألدلـة                  

ـ             . الدامغة والبراهين  دام ألنـه   ولفت إلى أنه يتم التعاطي مع العمالء قضائياً، فهناك من يحكم عليه باإلع
يستحق طالما أن المعلومة التي أدلى بها أدت إلى قتل أناس أبرياء أو استهدفت مجاهدين، لكنه أضاف أن                  

، »وهناك ثالثة أو أربعـة قيـد التحقيـق   ... أعدمنا اثنين«: أعداد هذه النوعية من العمالء محدود، وقال    
 كل اإلجراءات القانونية قبل األخذ بالحكم       مشيراً إلى أن األمر قد يستغرق فوق السنتين ألنه يجب استنفاد          

  .وتنفيذه
وبالنسبة الى ما نشر عن أن من يتورط بالتخابر مع إسرائيل من أبناء الحركة تتم تصفيته ويـشاع أنـه                    

عندما غرق كادر   «، مشيراً إلى أنه     »هذه إشاعة تروج لها حركة فتح     «: استشهد في مهام جهادية، أجاب    
ليست لـدينا مهـام جهاديـة     «: ، مضيفاً »إنه قتل، وهذا كذب وتزييف للحقائق     حمساوي في البحر، قالوا     

تلصق بعمالء، ومسألة التخابر مع إسرائيل ال نتستر فيها على أحد، بل نتناولها بشفافية تامة، لكن إجراء                 
نتقم اإلعدام ال يتم في شكل علني أمام الناس ألن ذلك يسيء الى مشاعرهم، ثم إننا نحاسب العمالء وال ن                  

  .»منهم
تأوي عناصر إرهابية هربت من مصر ضالعة في التفجيرات التي وقعـت            » حماس«وعما تردد من أن     
، »هذا كالم غير صحيح، فنحن نتمنى لمصر السالمة والنظام المصري لم يسئ لنا            «: في الحسين، أجاب  

أمن مصر، ونحن   حريصون على   «: وقال. مشيداً بالدور المصري الحاضن للمشروع الوطني الفلسطيني      
هل أسقطت مصر من حساباتها أن إسـرائيل        «: وتساءل باستنكار . »الفلسطينيين خط الدفاع األول عنها    

، مجيباً بأن إسرائيل ما زالت تهدد أمن مصر، وهم في مصر مدركون ذلك جيداً ويتحسبون                »هي العدو؟ 
دو الصهيوني، ونحن تعلمنا من أبنائها      مصر هي الدولة األكبر واألكثر احتكاكاً بالع      «، وقال إن    »له كثيراً 

  .»الوطنية والجهاد
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) فـي حمـاس   (الى كونها نتاج رفض األخـوة       » حماس«وعزا حماد المقاطعة المصرية الحالية لحركة       
» فـتح «التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، معرباً عن أمله في التوصل الى تفاهمات بين حركتي               

  .باً على ورقة المصالحةقري» حماس«، وأن توقع »حماس«و
جرت على الحدود   «:  المصرية، أجاب  –وعلى صعيد الجندي المصري الذي قتل على الحدود الفلسطينية          

فوضى جماهيرية وتبادل إطالق نار من الجانبين، وطالبنا بتشكيل لجنة مشتركة وأن نتعاون في التحقيق،               
إلى برج المراقبة الذي سقط منـه الجنـدي   نريد أن نصعد   «: ، وقال »خصوصاً أننا لم نتوصل إلى شيء     

  .»طلبنا منهم أن نجتمع في العريش لنتناقش في ما بيننا، لكنهم تحفظوا وقالوا إن الظرف ال يسمح(...) 
ال أحـد يمكنـه أن      «: في الضفة الغربية، فأجـاب    » حماس«وسئل إن كانت هناك اتصاالت مع قيادات        

مرصودة، ومن يضبط منهم يجري اتصاالً من هذا القبيـل،          يجري أي اتصاالت معنا، فاتصاالتهم هناك       
أو » فـتح «، مؤكداً عدم وجود أي معتقل سياسي واحد على خلفية انتمائه، سـواء لحركـة                »يعتقل فوراً 

  .غيرها
له بأنه يقف وراء المنشورات التي وزعت في جنـين ووصـفت            » الجبهة الشعبية «ونفى حماد اتهامات    

نحن لسنا في حاجة إلى تيار إسالمي مـن         «: د فكر إسالمي في الجبهة، وقال     بأنها مشبوهة وترّوج لوجو   
: ، الفتاً إلى أنه قبيل شغله لموقعه الحالي وزيراً للداخلية كان مسؤوالً في الحركة، وقـال     »الجبهة الشعبية 

ظـيم  لدي قدرة كبيرة على االستقطاب، وأسلوبي في العمل هو التوجه إلى الجيل الصاعد، وال أحاول تن         «
استقطاب وتعليم وإعداد مئة من الجيل الصاعد لن يستنفد مني وقتاًَ وعمالً كبيـراً              «، موضحاً أن    »الكبار

  .» سنة، فأيهما أجدى؟15بينما محاولة استقطاب عنصر من الجبهة قد يستنفد مني 
ميز عن كافـة    لنا شخصيتنا وهويتنا، ولوننا م    «: واعتبر أن نموذج الحكم في غزة استثنائي للغاية، وقال        

في الجمع بين الجهاد والمقاومة من جهة       » حماس«، مشيداً بتمكن    »النماذج اإلسالمية على مستوى العالم    
، مشيراً إلى أنـه  »هذه حالة إعجاز غير مسبوقة في العالم «: وبين الحكم والسياسة من جهة أخرى، وقال      

ستلمت الحكم، وحافظت على خطها     في ظل االحتالل استطاعت الحركة أن تخوض االنتخابات وفازت وا         
السياسي وعلى نهجها في المقاومة وخاضت الحرب وانتصرت بتوافق عجيب جداً بين الحركة والحكومة              

  .والقيادة، الفتاً إلى أنه في خالل الحرب تمكنت الحكومة من صرف الرواتب للموظفين
إسرائيل «: از الصفقة، أجاب  وعلى صعيد صفقة تبادل األسرى وتصوره عن مدى جاهزية إسرائيل إلنج          

إسرائيل تريد أن تحد من نجـاح حمـاس         «، الفتاً إلى أن     »معنية بإبرام الصفقة، لكن مقابل الحد األدنى      
لدينا معتقلـون   «: وقال. »وتسعى الى إطالق الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت في مقابل ثمن بخس          (...) 

 عاماً، وإسـرائيل تعتبـر هـؤالء المناضـلين          30 وما يزيد على الـ      25بمحكوميات عالية تصل إلى     
، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي حرج، ولن يكون بإمكانهم القيام بأي نشاط أو تحـرك علـى                  »إرهابيين

  .اإلطالق عقب إطالقهم ألن حالتهم الصحية ال تسمح
ع حريـة   نحن م «: وعن صحة ما يتردد من أن الداخلية تمنع االعتصامات والنشاطات الجماهيرية، قال           

، الفتاً إلى ضرورة أخذ     »الفكر والتعبير، وحجم اإلعالم األجنبي الموجود لدينا غير موجود في العالم كله           
إذن مسبق قبيل إجراء أي نشاط جماهيري أو اعتصامات، وأن هذا النظام معمول به فـي معظـم دول                   

  .العالم
  1/11/2010، الحياة، لندن

  
  ميركياالعتماد اإلسرائيلي على الدعم األ .58

  محسن صالح.د
يتردد في أوساط العديد من المهتمين بالشأن الفلسطيني تأكيد فكرة اعتماد الكيان اإلسرائيلي على الـدعم                

  .المالي األميركي، وأنه لوال المليارات التي تقدمها أميركا سنويا إلسرائيل النهار الكيان الصهيوني
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األميركي المالي إلسرائيل تعطي نتائج مغايرة، وتـشير        غير أن قراءة حديثة متأنية ودقيقة ألرقام الدعم         
إلى قدر كبير من المبالغة، وهي تشير في الوقت نفسه إلى أشكال أخرى مختلفة من الـدعم االقتـصادي                  

  .وغيره، ليست مرتبطة بالضرورة بالدعم المالي المباشر
لسياسي الذي يجعلها دولـة فـوق       فابتداء يجب االنتباه إلى أن الدعم األميركي إلسرائيل يتضمن الدعم ا          

القانون، وبعيدة عن محاسبة األمم المتحدة ومجلس األمن والهيئات الدولية، ويوفر لها دعم وغطاء حلفاء               
  .أميركا ومن يدور في فلكها

ويتضمن دعماً عسكريا يزودها بأحدث أسلحة الدمار وأكثرها فتكا، ويضمن تفوقا عسكريا يكفي لقتـال               
ية مجتمعة، ويوفر لها الغطاء لبرنامجها النووي الذي أدى إلى إنتاج أكثر من مـائتي               جيوش الدول العرب  

  .هذا فضالً عن الدعم اإلعالمي واالقتصادي. قنبلة نووية
ومن ناحية ثانية، فإن الدعم المالي األميركي هو بال شك ضخم وكبير، إذ زاد عن ثالثة مليارات دوالر                  

هو أكبر دعم على جدول المساعدات األميركية مقارنة بغيرها مـن           و.  وحتى اآلن  1979سنويا منذ سنة    
  .الدول

 مـا   2009 وحتى نهاية سـنة      1948وقد بلغ مجموع الدعم المالي األميركي إلسرائيل منذ إنشائها سنة           
 خـدمات الكـونغرس البحثيـة   " مليون دوالر، بحسب التقرير المقدم من 160 مليارات و106مجموعه 

CRC."  
مـا  ) 1968-1949(ع الدعم في السنوات العشرين األولى إلنـشاء الكيـان الـصهيوني             وقد بلغ مجمو  

 427 مليـارا و   11بلغ نحو   ) 1978-1969( مليون دوالر، وفي السنوات العشر التالية        1327مجموعه  
  .مليون دوالر

ر، فبلغ فـي    مع مص ) كامب ديفد (وشهد هذا الدعم قفزة هائلة إثر توقيع إسرائيل اتفاقية التسوية السلمية            
) 1998-1989( مليون دوالر، ليزيد قليال في العشر التالية         934 مليارا و  29 نحو   1988-1979الفترة  

 مليون دوالر، ويحافظ على مستواه تقريباً في السنوات اإلحـدى عـشرة التاليـة               552 ملياراً و  31إلى  
  . مليون دوالر922 مليارا و 31بنحو ) 1999-2009(

لى الرغم من أن الدعم المالي األميركي حافظ على مستواه طوال السنوات الثالثـين              ومن ناحية ثالثة، فع   
  .الماضية، فإن االعتماد اإلسرائيلي على الدعم األميركي المالي قد انخفض بشكل كبير مع مرور الوقت

ـ   % 10 كان يزداد سنويا بمعدل      GNP ولتوضيح الفكرة، فإن الدخل القومي اإلسرائيلي      رة تقريبا في الفت
، والتي استفاد فيها الصهاينة أساسا من االستيالء على أرض الفلـسطينيين وممتلكـاتهم،              1948-1972

ومعدالت الهجرة اليهودية العالية إلى فلسطين المحتلة، ومن التعويضات التي دفعتها ألمانيا إلسرائيل عن              
كي المالي عامالً حاسماً في بنيـة       ولم يكن الدعم األمير   . ضحايا الحرب اليهود في الحرب العالمية الثانية      

  .االقتصاد اإلسرائيلي
 فقد شهدت أزمة اقتصادية إسرائيلية خانقة، إذ تأثر اإلسرائيليون مـن ارتفـاع              1985-1972أما الفترة   

أسعار النفط، ومن النفقات العالية على الخدمات االجتماعية، ومن ارتفاع نسبة اإلنفـاق علـى الجانـب                 
  ).وبعبارة أخرى أكثر من ثلث الميزانية اإلسرائيلية(ن ربع الناتج القومي العسكري التي زادت ع

سنوياً بعـد أن كانـت      % 2كما عانى االقتصاد اإلسرائيلي من تراجع الزيادة في الدخل القومي إلى نحو             
  .1984سنة % 400، وصوالً إلى 1978سنة % 51، كما تزايدت معدالت التضخم إلى 10%

تفاع المساعدات المالية األميركية إلى نحو ثالثة مليارات ومائة مليون دوالر فـي        وعلى ذلك، فقد كان ار    
هذه الفترة، أمرا في غاية األهمية، وعامال يكاد يكون حاسما في دعم االقتصاد اإلسرائيلي، خصوصا إذا                

 الـدعم    مليار دوالر، أي أن    15.3 مثال في حدود     1983ما علمنا أن الدخل القومي اإلسرائيلي كان سنة         
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مـن ميزانيـة الحكومـة      % 30من الدخل القومي، ويغطي نحـو       % 20األميركي كان يمثل أكثر من      
  .اإلسرائيلية في تلك السنة

 يهدد بكارثة وانهيار مالي كامل، لوال وصول مساعدة أميركية طارئة           1985وكان الوضع في أوائل سنة      
ن العمل والليكود تبنت برنـامج إصـالح         مليون دوالر، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية م        1500بمقدار  

اقتصادي مبني على خفض النفقات الحكومية واألجور، وفرض ضرائب جديدة، وتبني سياسـات أكثـر               
  .وقد أثبتت هذه اإلصالحات جدواها إلى حّد كبير. رأسمالية وليبرالية

 لالقتصاد اإلسرائيلي،   1987وعلى الرغم من الخسائر التي سببتها االنتفاضة المباركة التي اندلعت سنة            
فقد تمكنت الحكومة اإلسرائيلية من تجاوزها مستفيدة من توقيع اتفاق التسوية السلمية مع منظمة التحرير               

، ومن انهيار االتحاد السوفياتي واألنظمة الشيوعية في أوروبا الـشرقية           1994 ومع األردن    1993سنة  
  .ة تقوده الواليات المتحدة، ومن تشكّل نظام عالمي أحادي القطبي)1988-1991(

وقد فتح ذلك المجال لإلسرائيليين عمل عالقات دبلوماسية جديدة مع نحو خمسين بلدا، وبنـاء عالقـات                 
  .اقتصادية متزايدة وواسعة مع دول كبيرة مثل الصين والهند وروسيا

المنظومـة  إثر انهيـار    ) 2000-1989(كما استفادت إسرائيل من هجرة نحو مليون يهودي في الفترة           
االشتراكية، وما حملته هذه الهجرة من عشرات اآلالف من الكفـاءات واألدمغـة والخبـرات العلميـة                 

  .المتميزة
 ليصل إلى نحو    1983 بنحو سبعة أضعاف عن سنة       2000ولذلك قفز الناتج القومي اإلسرائيلي في سنة        

الدعم المالي األميركي أقـل مـن        مليارات دوالر، ولتصبح نسبة اعتماد االقتصاد اإلسرائيلي على          110
 مليـار دوالر    200ثم ليتضاعف هذا المبلغ مرة أخرى تقريبا ليصل إلى حدود           . من الدخل القومي  % 3

وهو ما يعنـي أن     %. 1.5، لتقل نسبة الدعم المالي األميركي مرة أخرى عن          2009 و 2008في سنتي   
  .م المالي األميركياالقتصاد اإلسرائيلي قد تحرر عمليا من االعتماد على الدع

ومن جهة رابعة، فإن إسرائيل تستفيد بشكل كبير من تبادلها التجاري مع أميركا في تحقيق إيرادات مالية                 
فالواليات المتحدة هي الشريك التجـاري األّول مـع         . ضخمة، وفي تعويض العجز في ميزانها التجاري      

 18ادة عن ثلث مجمل صادراتها، إذ بلغت نحو         إسرائيل، فالصادرات اإلسرائيلية إلى أميركا تزيد في الع       
  %.35 مليارا أي 16.7 نحو 2009، وبلغت سنة 2006سنة % 38.4مليارا، أي 

وأميركا هي الشريك التجاري األّول أيضاً إلسرائيل من ناحية اإليرادات إذ بلغت الواردات اإلسـرائيلية               
 مليونـا أي    367 مليارا و  47من أصل    مليون دوالر    848 نحو خمسة مليارات و    2009من أميركا سنة    

  %.11.6حوالي 
 ملياراً، وهو المعدل نفـسه تقريبـاً فـي          11وهذا يعني أن الميزان التجاري يميل لصالح إسرائيل بنحو          

  .السنوات األربع السابقة
وبذلك تتمكن إسرائيل من تعويض الجانب األكبر من عجزها التجاري مع باقي دول العالم، ولوال هـذا                 

-2006فـي الفتـرة     % 25.7 و 19.5يض لكان العجز التجاري السنوي يزداد بنسبة تتراوح بين          التعو
2009.  

أما النقطة الخامسة، فهي أنه مع تحسن الوضع االقتصادي اإلسرائيلي ليرتقي، بعد بضع سـنوات مـن                 
 واليونـان   اتفاقية أوسلو، إلى المستويات األوروبية الغربية، ويتجاوز أمثالـه فـي إسـبانيا والبرتغـال              

 ألف دوالر سنة    28، ونحو   2000 ألف دوالر سنة     19والسعودية، وليرتفع دخل الفرد السنوي إلى نحو        
  .، فقد أصبح من الصعب تبرير المعونات المالية الضخمة التي تتلقاها إسرائيل من أميركا2008

اليـات المتحـدة بخفـض     مع اإلدارة األميركية على أن تقوم الو1998ولذلك اتفقت دولة االحتالل سنة      
لحساب الشق العـسكري    )  مليون دوالر  1200الذي كان يبلغ    (تدريجي للشق االقتصادي من مساعداتها      
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 مليـون دوالر    120، بحيث يتم خفض الشق االقتـصادي بمعـدل          ) مليون دوالر  1800الذي كان يبلغ    (
علـى أن يـتم هـذا التغييـر          مليون دوالر سنويا،     60سنوياً، مقابل زيادة في الشق العسكري مقدارها        

 2,400 إلى أن يصل الـدعم العـسكري إلـى    2000التدريجي على مدى عشر سنوات، ابتداء من سنة        
  .مليون سنويا

 أنها سـوف تزيـد مـساعداتها        2007آب  /وقبيل انتهاء هذه الفترة أعلنت الواليات المتحدة في أغسطس        
نوات العشر التالية، بحيث يصل الدعم العسكري       العسكرية إلسرائيل بمبلغ ستة مليارات دوالر خالل الس       
، وهو ما يعني أن المساعدات األميركيـة        2018السنوي األميركي إلى ثالثة مليارات دوالر سنوياً سنة         

  .أخذت تميل إلى الطابع العسكري مع تصفية الشق االقتصادي
واله على دولة غنية ومتقدمة،     وبقدر ما مثل هذا تهربا من مساءلة دافع الضرائب األميركي على إنفاق أم            

أثار تساؤالت حول حقيقة السعي األميركي اإلسرائيلي إلنجاز تسوية سلمية، كما كشف عن العقلية التـي               
ال تزال ترغب في فرض هيمنتها وسطوتها، وأن تظل إسرائيل هي العصا الغليظـة والـشرطي الـذي                  

  .يفرض نظامه على دول المنطقة حتى بعد التسوية
لسادس، أن الكيان اإلسرائيلي ظل تعبيرا عن المشروع الصهيوني الذي يقدم نفسه فـي ضـوء                الجانب ا 

وأن بقاء هذا الكيان وقوتـه  . المصالح السياسية واإلستراتيجية واالقتصادية للقوى الكبرى والدول الغربية  
تخلّف، يسهم  وأن ضمان بقاء دول المنطقة في حالة من الضعف والتفكك وال          . ودعمه يخدم هذه المصالح   

  .في تعطيل نهوضها الحضاري، ويبقيها في حالة من التبعية، كما يبقيها سوقا كبيرا للمنتجات الغربية
  .ولذلك فإن اإلسرائيليين يرون أن الدعم األميركي ثمن رخيص مقابل الدور الذي يلعبونه

ن إسرائيل تحل محـل     وقد عبر عن ذلك الوزير اإلسرائيلي يعقوب ميريدور في حديث إذاعي قال فيه إ             
 مليار دوالر، وأنه    50عشر من حامالت الطائرات األميركية، وأنه إذا كانت تكلفة بناء الحامالت تساوي             

هذا مـع   (على تكاليف تشييد هذه الحامالت لبلغت خمسة مليارات         % 10لو دفعت أميركا فائدة مقدارها      
  ). على وجودهاعدم احتساب تكلفة الجنود والصيانة، وتجنب الحرج السياسي

وحيث إن المعونة األميركية أقل من ذلك بنحو ملياري دوالر، فقد أنهى ميريدور كالمه بملحوظة ساخرة                
  ".أين إذن بقية المبلغ؟"حين قال 

 عاماً إن إسرائيل قدمت خدمات ألميركا تزيد عن مائة مليار دوالر،         23أرييل شارون نفسه قال قبل نحو       
الواليات المتحدة ال تزال مدينـة لنـا        "كية لم تزد عن ثالثين مليارا، وأضاف إن         بينما المساعدات األمير  

  ".بسبعين مليارا
أما المالحظة السابعة، فهي أن قيمة التعاون االقتصادي األميركي مع إسرائيل تتجاوز الدعم المالي، إلى               

ت التكنولوجيـا العلميـة     جوانب ال تقدر قيمتها بثمن، كالتعاون في مجاالت الصناعات العسكرية ومجاال          
المتطورة، وتبادل الخبرات والمعلومات، بحيث تصبح الصناعات اإلسرائيلية قادرة على تطوير إمكاناتها            
بشكل هائل وتوفير عشرات اآلالف من فرص العمل، وعلى المنافسة العالمية في الصادرات خـصوصاً               

  .وغيرها.. في األسلحة ومجاالت الكمبيوتر والبتروكيماويات
وتحتل إسرائيل منذ سنوات المرتبة الرابعة أو الخامسة عالمياً في مجال صادرات األسلحة بعد أميركـا                

  . مليارات دوالر سنويا5-4وتصل مبيعاتها من األسلحة إلى . وروسيا وفرنسا
 هـي   ومن جهة ثامنة فإن الدعم المالي الذي يأتي من أميركا ليس دعماً رسمياً فقط، إذ الواليات المتحدة                

أبرز وأهم مكان لجمع التبرعات للكيان اإلسرائيلي، كما أنها أبرز مكان لشراء سندات الدعم إلسـرائيل،                
حيث يتم سنوياً جمع نحو مليار دوالر من التبرعات، ومليار آخر من سندات الدعم يأتي معظمهـا مـن                   

  .أميركا
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صادي األميركي على الكثيـر مـن       ومن ناحية تاسعة، فإن إسرائيل استفادت من الضغط السياسي واالقت         
الدول، عندما كانت أميركا تشترط على من يريد إقامة عالقات حسنة معها تطبيـع عالقاتـه الـسياسية                  

  .واالقتصادية مع إسرائيل
مـن  -وأخذت الكثير من الدول تدرك أن الرضا األميركي يأتي عبر البوابة اإلسرائيلية، وهو ما دفعهـا            

  . إلى إقامة عالقات اقتصادية مع إسرائيل-الحهاخالل رؤية براغماتية لمص
والخالصة أن على الباحثين والمهتمين االنتباه عند الحديث عن االعتماد المالي اإلسرائيلي على أميركا،              
إدراك أن ذلك االعتماد تضاءل إلى حد كبير في السنوات الماضية، قياساً بالنـاتج القـومي اإلسـرائيلي         

  .سرائيلومستويات الدخل في إ
غير أن اإلسرائيليين ما زالوا يعتمدون بشكل حيوي على جوانب أخرى من الدعم والتبـادل والتعـاون                 
االقتصادي، تساعدهم على معالجة ميزان العجز التجاري، وتوفر فرص التقدم التكنولوجي والعـسكري،             

  .وتتيح أسواقا واسعة للصادرات اإلسرائيلية
  31/10/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !!خطيراألمر  .59

  مصطفى الصواف
ظن البعض أن زيارة عمر سليمان وزير المخابرات المصرية مصحوباً بوزير الخارجية أحمد أبو الغيط               
إلى رام اهللا هي خالصة لوجه اهللا تعالى، وأنها تصب في صالح الشعب الفلسطيني، ولكن المعلومات التي                 

عة ممن كانوا على مقربة من اللقاء الذي جمع الوفد المصري           همس بها في أذني أحد المقربين في المقاط       
والسيد محمود عباس خطيرة جداً، وهي تدل بشكل قاطع على أن النظام المصري هو من يقـف حجـر                   

  .عثرة في طريق المصالحة الفلسطينية 
خيرة صحيح أن من حرك موضوع الحوار هو عمر سليمان في لقاءه بمكة بخالد مشعل، ولكن الزيارة األ            

لرام اهللا حملت شروطاً جديدة من عمر سليمان طرحها على محمود عباس حتى يضعها وفد فتح في لقاء                  
دمشق الثاني على أرجح تقدير خالل هذا األسبوع حتى تكون واضحة، وهذه الـشروط التـي فرضـها                  

  .حمود عباس عمرو سليمان واجبة التنفيذ والتمسك من وفد فتح، ودونها ستكون العواقب وخيمة على م
لن ندخل في العواقب التي هدد بها عمر سليمان محمود عباس، ولكن سأكتفي اليوم بطرح الشروط التي                 

) النظام المـصري  ( طرحت واجبة التنفيذ، والتي شدد عليها وزير المخابرات المصرية، وهي أن مصر             
فة الغربية أو قطاع غـزة أي  لن يقبل بأي حال من األحوال أن يتولى قيادة أي جهاز أمني سواء في الض          

من عناصر حماس، أي أن هذا األمر خط أحمر، وعلى المفاوض الفتحاوي وضعه في عـين االعتبـار                  
وهو يتفاوض، ولكن في نفس الوقت ال مانع لدى النظام المصري أن يكون من عناصر هـذه األجهـزة                   

  .األمنية من هو من حركة حماس 
 يعلمها عباس أن حركة حماس لن توافق عليها وهـي مرفوضـة             هذه الشروط يعلمها عمر  سليمان كما      

بالنسبة لها، هذا يعني أن المصالحة التي يعول عليها الشعب الفلسطيني لن تتحقق، والسبب هـو الفيتـو                  
المصري بخصوص األجهزة األمنية، وهذا يؤكد للمرة األلف أن النظام المصري يقف حجر عثرة أمـام                

 عطلها طوال المدة الماضية والزال يعطلها، وأن ما جرى مع مـشعل فـي       تحقيق المصالحة، وهو الذي   
مكة كان هدفه هو المفاوضات المباشرة، واستخدام حوار المصالحة غطاء لها، ونتيجة تعثر المفاوضات              

  .بات ال ضرورة لهذه المصالحة
مستـشار األمنـي   الموضوع الثاني األكثر خطورة ما حمله عمر سليمان من موقف إسرائيلي نقله لـه ال           

( لنتنياهو والذي زار القاهرة قبل وصول عمر سليمان إلى رام اهللا؛ هو أن المستشار األمني أبلغ مـصر            
أن إسرائيل ستوجه ضربة عسكرية إلى قطاع غزة في نهاية العام الجاري،            ) وزير المخابرات المصرية  
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ى غزة انطالقاً من القاهرة والتـي       هذا يحاكي المؤتمر الصحفي الذي أعلنت من خالله ليفني الحرب عل          
صمتت عنه، واليوم هي تصمت عن هذا القرار اإلسرائيلي وأعلمت به عباس، حتى ال يفاجئ بمعرفـة                 

  .النظام المصري بنية قوات االحتالل 
نفس المصدر الذي نقل هذه المعلومات أكد أن عمر سليمان أوضح لعباس أن المستشار األمني لنتنيـاهو                 

رائيل غير مرتاحة من أمرين متعلقين بقطاع غزة، األول أنها غير مرتاحة من تنامي قـوة                أكد له أن إس   
حماس العسكرية، واألمر الثاني هو أن إسرائيل أيضا غير مرتاحة من هذه القوافل التـي تعبـر عبـر                   

  .األراضي المصرية إلى قطاع غزة 
تشديد الحصار على قطاع غـزة مـن        وهذان األمران يعطيان مؤشراً أن الحكومة المصرية مقبلة على          

خالل تعطيل دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة ووفود التضامن عبر اإلجراءات التي ستتخذ فـي                
هذا المجال، وكذلك ستشدد من مراقبتها للحدود واألنفاق وغيرها من القضايا التي تحد من وصـول أي                 

  .الل الفترة القادمة نوع من أنواع األسلحة إلى قطاع غزة، وهذا قد نلمسه خ
نحن نتحدث اليوم؛ لوضع المواطن الفلسطيني أوالً، والعربي واإلسالمي من الموقف المصري من حركة              
حماس، ومن قطاع غزة ودورها في التشريع للعدوان والحصار على قطاع غزة ومن تعطيلها للمصالحة               

  .الفلسطينية 
ر من أن ننال منها، ولكن طرح هذه األمور اآلن          ما نتحدث به ليس من باب النيل من مصر، فمصر أكب          

من أجل أن تتضح الصور أمام الجميع، وتكشف طبيعة هذا النظام وما يسعى إليه من تحقيق المـصالح                  
اإلسرائيلية واألمريكية على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، وأن هذا الحراك المصري لم يك من أجل               

  .المصلحة الفلسطينية كما يظن البعض 
  30/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ! تجاوز ويتلي الحقيقة؟هل.. وهْم حق العودة  .60

  ياسر الزعاترة
، مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين       " أندرو ويتلي "توالت بيانات التنديد بالتصريحات التي أطلقها       

ئين الفلسطينيين أن ال يعيشوا علـى       في نيويورك ، والتي قال فيها إن على الالج        ) األونروا(الفلسطينيين  
  .وهم حق العودة ، وأن على الدول العربية أن تبحث عن أماكن لهم على أراضيها لتوطينهم فيها

من الطبيعي ابتداء أن يبادر األردن وسواه من الدول المستضيفة لالجئين وسائر الفصائل الفلـسطينية ،                
لتنديد بتصريحات الرجل الذي تجاوز مهمته اإلنسانية إلـى         إلى جانب المعنيين بالقضية الفلسطينية إلى ا      

                  تقرير وقائع سياسية ليست من اختصاصه ، لكن واقع الحال يقول إنه ما قاله يعكس الحقيقة بالفعل سواء
  .أعجبتنا أم لم تعجبنا

 سيقول قائلهم إن أي حديث عن حق العودة إنما هو جزء من مفاوضات الوضع النهـائي ، وأن الـسلطة          
  .الفلسطينية ومنظمة التحرير وقيادتها لم تتنازل عن ذلك الحق ، وأنه جزء من الثوابت التي يتمسكون بها

سنتحتاج بالطبع إلى ذاكرة مثقوبة ، وربما تغييب للعقل حتى نصدق هذا الكالم ، ليس من قيادة الـسلطة                   
ية التسوية وفق ميزان القوى     فقط ، ولكن أيضا من أي طرف آخر يؤمن بالمبادرة العربية أو يؤمن بقض             

  .الراهن
نعلم ويعلم الجميع أن المبادرة العربية التي يتغنى بها العرب آناء الليل وأطراف النهار قد صادقت علـى                  
مبدأ شطب حق العودة حين جعلت من حل هـذه المعـضلة أمـرا يـتم بـالتوافق بـين الفلـسطينيين                      

 من يريد التخلص من فلسطينيي األراضي المحتلة عـام          وهنا باهللا عليكم ، من يصدق أن      . واإلسرائيليين
طرح ليبرمان وقبله طرح زعيمة حزب كاديمـا ، تـسيبي           ( عبر إجراء تبادل لألراضي مع السلطة        48
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، من يصدق أنه سيوافق على عودة الالجئـين إلـى األراضـي             ) بحسب التصنيف السائد  " المعتلة"ليفني  
  ؟،48المحتلة عام 

ات العربية التي وقعت مع كيان العدو ، والتي تنص صراحة على توطين الالجئـين               لندع وثائق المعاهد  
في أماكن تواجدهم ، ولنلتفت فقط إلى واقع السياسة القائم ، ونتذكر شرط الدولة اليهودية الجديـد ، ثـم                    
نتذكر كيف أن المفاوضات مع أولمرت قد انحصرت في ما إذا كان اللذين سيعودون ضمن إطـار مـا                   

 آالف يعودون   10 آالف ، حيث لم يوافق أولمرت سوى على          10 ألفا أم    30ى لم شمل العائالت هم      يسم
  . سنوات10في غضون 

لنتذكر إلى جانب ذلك قول الرئيس الفلسطيني إن الالجئين في األردن وأوروبا وأمريكا مرتـاحون فـي                 
 جنيف التي أشرف عليها ياسر عبد       أماكن تواجدهم وال يفكرون في العودة إلى فلسطين ، ثم نتذكر وثيقة           

ربه بمتابعة من الرئيس الفلسطيني وبمشاركة عدد من قيادات حركة فتح ، والتي تشطب صراحة حـق                 
العودة ، ونتذكر تصريحات بال عدد ، من بينها تصريحات للراحل ياسر عرفات تصب في ذات االتجاه                 

 ، لنتذكر ذلك كله كي نتأكـد أن         2000)لعام  حق العودة لم يكن هو الذي أفشل قمة كامب ديفيد صيف ا           (
  .صحيح مئة في المئة" أندرو ويتلي"ما قاله 

سيقول بعضهم إن العودة يمكن أن تكون لمناطق السلطة ، وليس بالضرورة أن يستوعب الالجئون فـي                 
 45لي  أماكن وجودهم ، األمر الذي يقبل النقاش في واقع الحال ، ولكن ما علينا أن نتذكره هو أن حـوا                   

 في المئـة    70في المئة من سكان الضفة و       ( 28في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الجئون          
وهو مقطع األوصال بعدما    ) في حدود الجدار  (، فيما لن يكون الكيان الفلسطيني الموعود        ) من سكان غزة  

اضي ، لن يكون ذلـك الكيـان        وافقوا على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة الثالث تحت مسمى تبادل األر          
قادرا على استيعاب أهله ، فكيف يمكنه استيعاب آخرين ، اللهم إال من فرضت عليهم العودة فرضا ، أما                   
  من سيكون بوسعهم االختيار ، فلن يعودوا إال لديارهم األصلية في حال تحريرها أو سيبقون حيث هم؟،

 حق العودة أن يقف إلى جانـب برنـامج المقاومـة            لذلك كله قلنا وسنظل نقول إن على من يريد تجسيد         
والتحرير ، وليس برنامج التسوية والمفاوضات ، وأي كالم غير هذا الكالم هو محض تمييـع للقـضايا                  
وبيع للوهم ، ذلك أن رفض تجسيد حق العودة هو ما تجمع عليه األوسـاط الـصهيونية فـي الـداخل                     

  .ول أوروبا أيضاوالخارج ، ومعها الواليات المتحدة وغالب د
  1/11/2010، السبيل، عّمان
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 نقوال ناصر 
دويلة " تهديه"من ما زال يراهن من مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية على الواليات المتحدة لكي 

ن يدقق آب المقبل، فاألحرى به أ/ مع دولة االحتالل االسرائيلي قبل شهر اغسطس " باالتفاق"فلسطينية 
أنا أعلم أن : "في ما قالته وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في العشرين من الشهر الجاري

وأنا ال ... المستقبل ينطوي على امكانية إحراز تقدم، إن لم يكن خالل حياتنا فبالتأكيد خالل حياة أطفالنا 
ية ما سوف تخترق الطريق المسدود أستطيع أن أقف هنا الليلة ألقول لكم إنني اكتشفت صيغة سحر

 ".الراهن
أي أن كلينتون وإدارتها ورئيسها باراك أوباما بعد مضي اقل من عامين على دفق وعودهم المعسولة 

" سحرة"العرب يعترفون اليوم بأنهم عاجزين عن تحقيق تلك الوعود بحجة أنهم ليسوا " شركاء السالم"ل
 .للوفاء بها" موعد"ها ويعلنون بأنهم غير ملزمين باي وبالتالي ال يملكون عصا سحرية لتحقيق
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لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون كل يوم بأنهم يملكون كل العصي الالزمة الكراه مفاوض منظمة التحرير 
مفتوحة ال نهاية لها يتوارثها األطفال عن اآلباء وربما " عملية سالم"على استمرار التفاوض عليها في 

 .       بالدولة الفلسطينية الموعودةاألجداد كوعد أميركي
الذي حددت إدارة أوباما مدة عام للتوصل إليه عندما أطلق أوباما " االتفاق"وبغض النظر عن مضمون 

استئناف المفاوضات من واشنطن أوائل الشهر الماضي، فإن الرئيس األميركي ووزيرة خارجيته 
 للتوصل إلى هذا االتفاق، لكن كلينتون اآلن تعلن ومبعوثه الرئاسي جوج ميتشل حددوا موعدا مدته سنة

 .للوفاء بها" صيغة سحرية"صراحة ودون لبس أن المواعيد األميركية ليست مقدسة وأن إدارتها ال تملك 
وهذه رسالة واضحة إلى جامعة الدول العربية بأن مهلة الشهر التي منحتها إلدارة أوباما كي تقوم 

االحتالل االسرائيلي لكي تجمد مؤقتا توسعها االستيطاني في الضفة الغربية بمساعيها الحميدة لدى دولة 
نوفمبر / المحتلة كاستحقاق مسبق الستئناف التفاوض سوف تنقضي بالتأكيد في الثامن من تشرين الثاني 

 .بالفشل الذريع إلدارة أوباما والجامعة العربية على حد سواء
يجب على االسرائيليين أن يقروا بأنه تماما مثلما ال يمكن " بأنه وكان أوباما قد أكد قبل ذلك بنحو عام

والواليات المتحدة ال تقبل . انكار حق اسرائيل في الوجود، فإنه ال يمكن انكار حق فلسطين أيضا
فهذا البناء ينتهك االتفاقيات السابقة وينسف جهود تحقيق . استمرار شرعية المستوطنات االسرائيلية

وفي خطابه األخير أمام الجمعية العامة لألمم ". ان الوقت لكي تتوقف هذه المستوطناتلقد ح. السالم
 .   مقعدها في الهيئة األممية العام المقبل" فلسطين"المتحدة، أعرب أوباما عن أمله في أن تحتل دولة 

ا من واليته بأنه لكن أوباما بالرغم من هذه التأكيدات واآلمال وأمثالهما قد أكد ايضا خالل عامين تقريب
صيغة "دولة االحتالل بها، فتراجع عنها، لتؤكد وزيرة خارجيته اليوم بأن إدارته ال تملك " اقناع"فشل في 
لتحويلها إلى واقع بينما تملك كل الصيغ لحل كل مشكلة في العالم مهما كبرت أو صغرت، سلما " سحرية

الحتالل المباشر لتدمير دول وتغيير األنظمة أو حربا، حد اللجوء إلى الحرب العدوانية السافرة وا
الحاكمة فيها، كما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان، إآل في فلسطين، حيث وقفت االدارات األميركية 

 .عن الفعل" عاجزة"السابقة وحيث تقف االدارة الحالية 
يركية كان مجرد شعار انتخابي الذي وعد أوباما به في السياسة الخارجية األم" التغيير"ويتأكد اليوم بأن 

سرعان ما تخلى عنه بعد وصوله إلى سدة البيت األبيض، ليؤكد كذلك بأن وعوده ومواعيده للعرب ال 
تختلف عن وعود ومواعيد أسالفه في كونها لالستهالك الداخلي أو الخارجي لكنها بالتأكيد ليست وعودا 

رار لوعود سلفيه جورج بوش وبيل كلينتون ال يمنع سوف يظل مجرد تك" فلسطين"للتنفيذ، فالوعد بدولة 
" العجز"األميركي واالنحياز األميركي لدولة االحتالل و" الفيتو"تحقيقه سوى عقبة واحدة فقط هي 

تلوح بها االدارات األميركية المتعاقبة كي يستمر " جزرة"األميركي الكامل حيالها، ليتحول إلى مجرد 
عملية "هاث وراءها دون توقف ودون نهاية فقط من أجل أن تستمر مفاوض منظمة التحرير في الل

 .ومفاوضاتها كهدف في حد ذاته" السالم
إدارته، فقد قال إنه " مواعيد"وقد كانت سياسة مبعوث أوباما الرئاسي، جورج مبتشل، أكثر صدقا تجاه 

لم : "زمني لمهمته، ألنه كما قالأبلغ الرئيس أوباما عندما قبل القيام بهذه المهمة بأنه لن يحدد أي جدول 
 ".أرد أي فهم ضمني بأنني ملتزم لمدة أربع سنوات أو ألي فترة محددة

وربما يفسر تصريح ميتشل القديم هذا التقارير االعالمية األميركية التي تكررت مؤخرا في وسائل إعالم 
تغيير "جه إدارة أوباما نحو ميتشل، وعن تو" تهميش"رئيسية مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست عن 

كمخرج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين منظمة التحرير ودولةاالحتالل، " الالعبين
ليعود اسم دنيس روس إلى التردد كمسؤول أول عن هذا الملف في السياسة الخارجية األميركية تجاه 

 .الصراع العربي االسرائيلي
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ي يعيد مفاوض منظمة التحرير النظر في استمرار رهانه على االدارة وهذا سبب كافي لوحده لك
األميركيةـ فدنيس روس هو الخبير المخضرم في اطالة أمد التفاوض كهدف مطلوب في حد ذاته إلدارة 

 كلينتون عام ألفين – باراك –هذه هي التي قادت إلى انهيار قمة عرفات " خبرته"الصراع ال لحله، و
 . ة األقصى ثم استشهاد ياسر عرفات وصوال إلى الوضع الراهنواندالع انتفاض

الصهيونية األميركية في الخامس والعشرين من " ايباك"إن من يراجع كلمة روس في اجتماع منظمة 
، "هذه غير مسبوقة)  االسرائيلي–األميركي (بصراحة، إن درجة التنسيق : "الشهر الجاري، التي قال فيها

: مارس الماضي عن مسؤول في إدارة أوباما/  آذار 28في " بوليتيكو"ا روزين في يتذكر ما نقلته لور
تقريبا، وإذا % 100من منطلق أن المصالح األميركية واالسرائيلية تتداخل بدرجة ) دنيس روس(يبدأ "

 انحرفنا عن ذلك عندئذ، يقول روس، فإن العرب سيرفعون مطالبهم بصورة غير معقولة، وألننا ال يمكننا
القبول بعرب لديهم مطالب، فإنه يجب علينا المسارعة إلى سد الفجوات مع االسرائيليين، مهما كان الثمن 

 ".  الذي ندفعه من مصداقيتنا األوسع
وإذا كان لهذا التالعب األميركي بمصير الشعب الفلسطيني وقضية السالم االقليمي مسوغاته األميركية 

في هذا " شريكا"لتحرير لم يعد يملك أي مسوغات الستمراره واالسرائيلية، فإن مفاوض منظمة ا
 .التالعب

فكل الدالئل والمؤشرات تؤكد أن ال دولة االحتالل وال الواليات المتحدة معنيتان حقا بأي سالم وعدل 
يجاهد عرب فلسطين من أجلهما طوال ما يزيد على قرن من الزمان، ألن الشعب الفلسطيني هو المستفيد 

 –ن العدل والسالم، بينما تثبت األحداث والتطورات أن التحالف االستراتيجي األميركي الوحيد م
االسرائيلي يستفيد فقط من الحرب والعدوان والتوسع واالستيطان وال مصلحة لهذا التحالف في أي سالم 

 .  يتسم بالعدل حتى في حده األدنى كما أثبتت تجربة السنوات العشرين الماضية
جربة العربية والفلسطينية مع الوعود والمواعيد األميركية تؤكد حتى اآلن بأن الواليات وخالصة الت

المتحدة إنما تعمل فقط لتنفيذ الوعد الذي قطعه رئيس وزراء دولة االحتالل األسبق اسحق شامير عندما 
أمد  بأنه سوف يطيل 1991جره الرئيس األميركي األسبق جورج بوش األب إلى مؤتمر مدريد عام 

الوعد األميركي " أطفالنا"المفاوضات لفترة ال تقل عن عشرين عاما، وها هي كلينتون اليوم تعد بأن يرث 
بالدولة الفلسطينية الموعودة ويرثوا معه التفاوض عليها، لتطيل أمد وعد شامير إلى أجل غير مسمى بعد 

 .أن كادت العشرون عاما التي وعد شامير بها تنقضي فعال
  30/10/2010 )أمين( العربي لإلعالمنترنت شبكة اال 

  
  :كاريكاتير .62

  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1955:         العدد       1/11/2010 اإلثنين :التاريخ

  
  1/11/2010، الدوحة، العرب  


