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  لسطينية معرضة لالنهيار وحماس باتت اقوى من عباس بعد صفقة التبادل السلطة الف: لميتش .1

 نقلت صحيفة هارتس االسرئيلية في عددها الصادر اليوم عن المبعوث الخاص للرئيس االمريكي              :القدس
في منطقة الشرق االوسط السابق جورج ميتشل تحذيره من استمرار مأزق عملية السالم فـي المنطقـة،    

  .تما الى انهيار في السلطة الفلسطينية واندالع للعنف الشديد في مناطق الضفة الغربيةوالذي سيقود ح
واشار ميتشل الى ان االوضاع الراهنة في الضفة الغربية من ناحية االمن هي االفضل منـذ سـنوات،                  

طقة، ولكن هذا االمر لن يستمر طويال النه بحاجة الفق سياسي ومسعى حقيقي للتصول الى سالم في المن                
وان استمرار الوضع من ناحية عملية السالم سوف يقود الى انهيار داخلي في السلطة والذي سيقود الى                 
اندالع شديد للعنف، الن الرئيس الفلسطيني ابو مازن وكذلك اجهزة االمن والسلطة لن تستطيع مواجهـة                

 االمني بين االجهزة االمنيـة      الموقف وانعدام الفرص للسالم، وسوف تنهار كافة اشكال التعاون والتنسيق         
  .الفلسطينية واالسرائيلية

وقد وجه انتقادا الى السلطة الفلسطينية عندما لم تستجيب الى اعالن حكومة نتنياهو بتجميـد االسـتيطان                
لمدة عشر شهور، واستمرار رفض السلطة للبدء في المفاوضات وكـذلك تهديـدها باالنـسحاب مـن                 

 ، وهذا ما    2009حكومة االسرائيلية بتمديد تجميد االستيطان في ايلول عام         المفاوضات في حال لم تقوم ال     
حدث في الواقع فمجرد البدء في المفاوضات سرعان من انسحبت السلطة الفلسطينية بعد اصرارها على               

  .موضوع تجميد االستيطان
تأكيـده علـى تفهـم      بالمقابل انتقد ميتشل اسرائيل وطريقة تعاملها مع موضوع السالم في المنطقة، مع             

حاجات اسرائيل االمنية والتي تميز الموقف االسرائيلي في هذه المرحلة، ولكن على اسرائيل ان تـتفهم                
المتغيرات الديمغرافية في المنطقة، حيث يتساوى تقريبا اليوم عدد اليهود مع العرب مـا بـين البحـر                   
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، فاما ان تختار ان تكـون دولـة         والنهر، وستجد نفسها اسرائيل خالل سنوات قصيرة في موقف صعب         
ديمقراطية لكافة سكانها عربا ويهودا بعد انهيار خيار الدولتين، واما ان تختار ان تكون دولـة الـشعب                  
اليهودي، وهذا ستكون نتائجه مزيدا من العزلة الدولية ونتائجه ستكون في السنوات القادمة صعبة جـدا                

  .على اسرائيل
ي والتوجه الى مفاوضات جادة تقود الى انهاء حالة الصراع في المنطقة،            واكد ميشتل على االفق السياس    

النها الحل الوحيد للخروج من مأزق السالم في المنطقة وتفتح المجال السـتمرار هـذا الوضـع مـن                   
  .االستقرار واالمن الشخصي الذي يعتبر هو االفضل منذ سنوات

 مشيرا ان الصفقة ساهمت في تعزيـز مكانـة          وقد علق على صفقة التبادل بين اسرائيل وحركة حماس،        
  .حركة حماس على حساب الرئيس الفلسطيني ابو مازن

 26/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  ويعزي العاهل السعودي وأردوغان..  الثورة في ليبيانتصارباهنية يهنئ عبد الجليل  .2
نتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، هنأ رئيس الوزراء إسماعيل هنية، الثالثاء، رئيس المجلس الوطني اال

باالنتصار الكبير الذي حققته "والشعب الليبي الشقيق وجموع الثوار باسم الحكومة والشعب الفلسطينيين 
تابعنا وتابع الشعب : "وقال في رسالة بعثها إلى عبد الجليل ". الثورة الليبية على الظلم والطغيان
ا من مكانة مرموقة في نفوس الشعب الفلسطيني، ولما لهذه الثورة الفلسطيني الثورة الليبية، لما لليبي

الناجحة من تداعيات إيجابية على القضية الفلسطينية ودعم الحقوق الفلسطينية الثابتة في الحرية وتقرير 
  ". المصير
اناة التي ، مشيرا إلى المع"إن انتصار الثورة الليبية هو انتصار للثورة الفلسطينية على المحتل: "وأضاف

عاشها الشعب الليبي بسبب الظلم واالستبداد من القريب، والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من 
المحتل الغريب؛ لذا شعرنا بفرحة غامرة يوم انتصاركم وإعالنكم تحرير كامل التراب الليبي، وشعرنا أن 

  ". أملًا جديدا يشرق على فلسطين من طرابلس وبنغازي
آخر، بعث رئيس الوزراء برسالة تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز في سياق 

آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بوفاة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز، سائلًا اهللا أن يسكنه 
  . فسيح جناته

ث إلى جاللتكم وإلى أبناء الفقيد بكل آيات الفخر واالستسالم لقضاء اهللا وقدره أبع: "وقال في رسالته
الكبير وعائلته وأبنائه والشعب السعودي الكريم، باسمي وباسم حكومتي وباسم الشعب الفلسطيني 

  ". بالتعازي الحارة بوفاة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته
وحزن بوفاة شقيقكم ولي العهد سلطان بن إن ما أصابكم أخي خادم الحرمين الشريفين من ألم : "وأضاف

عبد العزيز أصاب مثله الشعب الفلسطيني كله، فقد كان رحمه اهللا قريبا من شعبنا ومحبا له وكم مسح 
  ". بأياديه البيضاء الكريمة على جراحنا وأحزاننا، فجزاه اهللا عنا وعن فلسطين كل خير

لمملكة العربية السعودية ملكًا وشعبا وأن يسدد خطى أن يحفظ ا "- عز وجل -ودعا رئيس الوزراء اهللا 
  ". خادم الحرمين الشريفين

كما بعث هنية برسالة تعزية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بوفاة من قضوا تحت الزلزال 
، سائلًا اهللا أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم تركيا خاصة ذوي "فان"في محافظة 
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كما عزى هنية بمن قضى نحبه من رجال الجيش التركي على يد المسلحين  . لضحايا الصبر والسلوانا
  . األكراد قبل أيام، داعيا اهللا أن ينصر تركيا وأن تعيش بالرفاهية واالستقرار

  25/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  ابق بإطالق أسرى متابعة تعهد إسرائيلي س"الرباعية" تطلب من  الفلسطينيةالسلطة .3
 القيادة لم تبلغ بشكل رسمي أنصائب عريقات .  أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د:رام اهللا

 رفض القيادة أكد يتضمن تجميدا غير معلن لالستيطان بهدف العودة للمفاوضات، كما أميركيباقتراح 
 ستطلب خالل اجتماعها مع اللجنة وقال عريقات ان السلطة الوطنية. اإلعالمالتفاوض عبر وسائل 

الرباعية التي ستصل المنطقة اليوم الضغط على إسرائيل لتنفيذ االتفاق الذي تم بين الرئيس محمود 
، باإلفراج عن أسرى 2008 السابق ايهود أولمرت في أيلول اإلسرائيليعباس، ورئيس الوزراء 

   .فلسطينيين
 بوجود اتفاق مع الرئيس عباس باإلفراج عن أسرى  أقرأولمرت ان "معا"وأضاف عريقات لوكالة 

  .فلسطينيين في أعقاب اتمام صفقة تبادل األسرى وبنفس المعايير
 مسألة اإلفراج إن العبرية في عددها الصادر أمس عن مسؤول فلسطيني قوله "هآرتس"ونقلت صحيفة 

 قطعته حكومة اولمرت ويجب  التزام بتعهدوإنما، إسرائيلعن األسرى ليست بادرة حسن نية كما تدعي 
 تتضمن هذه القائمة من األسرى أن السلطة ستطلب من الرباعية أن وأضاف.  تلتزم به حكومة نتنياهوأن

  .مروان البرغوثي وأحمد سعدات
إنه ال يوجد أي مؤشر على تقديم "من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه 

صوت " إلذاعةوبين عبد ربه في حديث . "كية أي صيغة ذات طابع ملزم بوقف االستيطاناإلدارة األمير
ال يوجد حتى اآلن أي بحث جاد لوقف االستيطان وأن كل األقوال التي تخالف ما يجري " أنه "فلسطين

على األرض من تصعيد وتوسيع للبناء االستيطاني خاصة في القدس ومحيطها هي مجرد أالعيب 
  . "اإلسرائيليةى غرار ما طرح عن تجميد لالستيطان الممول من الحكومة سياسية عل

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عالقاتها الدولية الدكتور نبيل شعث رفض القيادة ألي 
وبين شعث . مقترحات وحلول سياسية ال تقوم على الوقف الكامل لالستيطان من أجل العودة للمفاوضات

العودة لطاولة التفاوض تتطلب االلتزام الكامل بمتطلبات عملية السالم من وقف " أنصحفي في تصريح 
 حصار وإنهاء كمرجعية للمفاوضات 1967كامل وحقيقي للنشاطات االستيطانية واالعتراف بحدود 

  ."قطاع غزة
  26/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  عباسحملة التحريض اإلسرائيلية ضد  بالتحرك لوقف "الرباعية"طالب حكومة فياض ت .4

. أدان مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا، أمس، برئاسة رئيس الوزراء د: رام اهللا
سالم فياض التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية اإلسرائيلي تجاه الرئيس محمود عباس، مطالباً 

تحرك العاجل لوقف حملة التحريض هذه، وعدم االكتفاء اللجنة الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها وال
   .بعبارات التنديد واالستنكار
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كما أدان المجلس المخطط اإلسرائيلي الجديد القاضي ببناء مستوطنة إسرائيلية إلى الشرق من بلدة بيت 
   . وحدة استيطانية2610صفافا في القدس الشرقية بحيث تضم 
ائالتهم والشعب الفلسطيني عموماً، مؤكداً التزام السلطة الوطنية وهنأ المجلس األسرى المحررين وع

بتعزيز الجهود على كافة المستويات الهادفة لإلفراج عن كافة أسرانا األبطال في سجون االحتالل، 
  .ومجدداً التأكيد على العمل لدمج المحررين في المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم لهم

لحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الشعب وتقدم الوزراء إلى خادم ا
السعودي بأحر التعازي والمواساة، بوفاة ولي عهد المملكة العربية السعودية األمير سلطان بن عبد 

في ) أمس(العزيز آل سعود، وبناء على قرار الرئيس، فقد تقرر تنكيس األعالم الفلسطينية يوم الثالثاء 
  .ارات والمؤسسات الحكومية، حداداً على روح المغفور لهالوز

وأعرب المجلس عن تضامنه مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق متقدماً بتعازيه الحارة 
  .بضحايا الزلزال الذي ضرب شمال شرق تركيا قبل يومين، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى

  26/10/2011األيام، رام اهللا، 
  

  تصريحات ليبرمان التي هاجم فيها عباسفلسطينية تستنكر شخصيات  .5
 افيغدور إسرائيل استنكر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تصريحات وزير خارجية :رام اهللا

، حتى تكون هناك إزالتهاعقبة واحدة يتوجب " بأنهليبرمان، والتي وصف فيها الرئيس محمود عباس 
  ."سالم عملية الإطالق إلعادة أفضلفرصة 

ومن جانبه، حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن النتائج والعواقب الوخيمة، التي تترتب على 

  .تصريحات ليبرمان
 تصريحات ليبرمان، تعبر عن عقلية إن، وبدوره، قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، في بيان

 قتل الفلسطينيين، إلى يدعو إسرائيلامتداد لتيار متطرف في "واعتبر تصريحات ليبرمان،  .قُطّاع الطرق
  ." والوطنياإلنساني وجودهم وإنكار، أراضيهموتهجيرهم والسيطرة على 

  26/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   شعبية حماس وفرص إتمام المصالحةزادت "اروفاء األحر"صفقة : رزقة .6
أكد يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية أهمية التداعيات : حامد جاد - غزة

التي نفذت المرحلة األولى منها األسبوع " وفاء األحرار"االيجابية التي ترتبت على صفقة تبادل األسرى 
إن الصفقة ساهمت بزيادة شعبية حركة "نسخة عنه أمس " الغد "وقال في بيان صحفي تلقت .الماضي

حماس في مختلف مناطق التواجد الفلسطيني في الداخل الخارج ودفعت باتجاه تعزيز فرص إتمام 
المصالحة الوطنية كما ساهمت الصفقة بتحسين عالقة حماس مع عدد من الدول العربية واإلقليمية وربما 

  ".المقالة"ألكثر استجابة لتصويب العالقة مع حركة حماس والحكومة تكون األردن هي الدولة ا
  26/10/2011الغد، عمان، 
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   من أفراد أسرتهسبعة ويعتقل  عطونالنائبيداهم منزل االحتالل : القدس .7
 الثالثاء، منزل النائب عن حركة حماس أمسداهمت قوات األمن اإلسرائيلية :  يو بي آي-رام اهللا 

 من 2 من أفراد عائلته بينهم 7طون في قرية صور باهر قضاء القدس المحتلة، واعتقلت األسير أحمد ع
  .أشقائه
 في بيان تلقت يونايتد برس ، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، مشير المصرياستنكر ذلك، إلى

العربدة هذه الجريمة هي إصرار على "وقال إن  .واالعتقال االقتحامإنترناشونال نسخة عنه، عملية 
اإلسرائيلية باستهداف مدينة القدس وسكانها وتشكل ردة فعل انتقامية على قرار محكمة العدل العليا التي 

تشكل أيضاً محاولة للتغطية على فرحة عائلة "واعتبر أنها  ."نقضت إدعاءات الحكومة بحق نواب القدس
  ".ارج ضمن صفقة التبادلعطون باإلفراج عن ابنهم القسامي محمود عطون المفرج عنه في الخ

  26/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

   تركيب االحتالل كاميرات مراقبة بغرف األسيرات تستنكروزيرة شؤون المرأة بغزة  .8
استنكرت وزيرة شؤون المرأة في غزة جميلة الشنطي قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي تركيب : غزة

األسيرات بسجن هشارون، مؤكدةً أن هذا األجراء التعسفي كاميرات مراقبة في ساحات الفورة في قسم 
ونوهت إلى أن هذه  .بحق األسيرات غير أخالقي وأن الهدف منه إيذاء األسيرات واستفزازهن 

الممارسات إنما تأتي في سياق الحالة الهستيرية التي تعيشها األوساط اإلسرائيلية نتيجة صفقة تبادل 
  . المقاومةاألسرى المشرفة التي أبرمتها

 25/10/2011قدس برس، 
  

  باالستيطان" الرباعية" ال تعير اهتماماً للمجتمع الدولي وتّرد على "إسرائيل": البرغوثيمصطفى  .9
ال "رأى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، أن الجانب اإلسرائيلي : رام اهللا

 بقوله إنه كلما اجتمعت اللجنة الرباعية الدولية للبحث في ، مدلّالً على ذلك"يلقي باالً للمجتمع الدولي
مسألة استئناف المفاوضات بين رام اهللا وتل أبيب، شرعت الحكومة اإلسرائيلية بدورها بموجة جديدة من 

باتت مصحوبة باإلعالن " الرباعية"وأضاف في بيان صحفي أن كافّة اجتماعات  .المشاريع االستيطانية
حكومة نتنياهو ال تعير أي اهتمام للمجتمع الدولي وأنه بدون "انية، وهو ما يؤكد أن عن مشاريع استيط

  ".فرض مقاطعة وعقوبات عليها ال يمكن ردعها عن مشاريعها التوسعية
  25/10/2011قدس برس، 

  
  مساعي قطرية لعودة العالقات ب من األردن حقيقيةحماس تلقت دعوة : الزهار .10

يادي في حركة المقاومة اإلسالمية الدكتور محمود الزهار، على أن حركة أكد الق: ريما زنادة - غزة
حماس تتمتع بعالقات طيبة مع الدول العربية ولم تكن يوما في موقع التخاصم مع أي دولة عربية مما 

 حركة حماس لدى، أنه توجد رغبة حقيقية أضافو. جعل إعادة العالقات مع الدول بالشيء اليسير
 العالقات بينهما خاصة أنه باألساس ال توجد خصومات، مشيداً بالجهود القطرية في هذا واألردن إلعادة

 قطرية لعودة مساعٍفي ظل وجود ولفت، إلى أن حركة حماس تلقت دعوة حقيقية من األردن . األمر
جعل ذلك " الوفاء لألحرار"خاصة بعد صفقة تبادل األسرى " ":الشرق"وقال لـ. العالقات مع األردن



  

  

 
 

  

            9ص                                     2303:                العدد26/10/2011األربعاء  :التاريخ

ظهر بشكل واضح سياسة الحركة مما جعل الدول تعطي لنفسها فرصة لمراجعة حساباتها من جديد في ي
وحول الحديث عن مدى إمكانية إعادة فتح مكاتب لحركة حماس في األردن ومصر، ". تعاملها مع حماس

حول زيارة وعن الحديث . ا يمكن الحديث عنهبوادرن الدكتور الزهار أنه حتى هذه اللحظة ال يوجد بي
يوجد الحديث عن زيارة لكن ال أعلم :"رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لألردن، قال 

 ".متى ستكون بالضبط خاصة أنه يوجد رغبة حقيقية بين األردن وحماس في ذلك
  26/10/2011الشرق، الدوحة، 

  
  تراد الحقوق أن المقاومة هي الخيار األصيل السأثبتتصفقة األسرى : الحيةخليل  .11

أن صفقة تبادل األسرى أثبتت أن " حماس"أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة : رفح
خيار المقاومة هو الخيار األصيل لشعبنا من أجل استرداد حقوقه، مشددا على أن الصفقة عامل مهم في 

  .توحيد شعبنا بخالف ما حاول البعض أن يثير عبرها الخالف
لحية في كلمة له خالل مهرجان الوفاء لألحرار الذي أقامته حماس لتكريم األسرى في رفح مساء وقال ا

يجب أن نفرح ألن الصفقة إنجاز وطني وألن خيار المقاومة يؤكد من جديد أن ): "10-25(اليوم الثالثاء 
وشدد على أننا  ".د نفعاشعبنا ليس أمامه إال هذا الخيار خاصة أن كافة الخيارات التي خاضها سابقًا لم تج

نعيش عرس تحرير األسرى في زمن انتصار المقاومة، وأن فلسطين تشهد ربيع انتصارها في ظل "
  ".ربيع الثورات العربية، بتحقيق صفقة تبادل مشرفة مع الكيان اإلسرائيلي تعد إنجازا وطنيا هاما

.. يريد أن يجعل الصفقة سبيال للفرقةنقول لمن "وتوجه الحية لألصوات التي هاجمت الصفقة، بقوله 
خاب فعلكم وطاش سهمكم، شعبنا يثبت في كل يوم أنه موحد خلف المقاومة، وأنه مؤمن بأنها إنجاز لكل 

، مؤكداً ان الصفقة تمثل إنجازا وطنيا لكافة أبناء الشعب "فصائلنا ورجالنا ونسائنا وليس لجهة واحدة
  .الفلسطيني بجميع ألوانه وتوجهاته

  25/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   أن العدو ال يفهم إال لغة القوةأثبتتصفقة األسرى : علي بركة .12
في لبنان علي بركة إن عملية تبادل األسرى األخيرة مع االحتالل، " حماس"قال ممثل حركة  :بيروت

 اهللا ثم صمود الشعب توفيق"، رادا الفضل في نجاح العملية إلى "أكدت على صدقية نهج المقاومة"
  ".الفلسطيني وثبات المقاومة

في لبنان بمناسبة عملية تبادل " حماس"وردت أقوال بركة خالل حفل استقبال رسمي أقامته حركة 
األسرى، حضره عدد من النواب والشخصيات السياسية والحزبية والرسمية والعسكرية واألمنية والدينية 

  .في بيروت) 24/10(ن اللبنانية، وذلك مساء أمس االثني
نسخة عنه اليوم الثالثاء " قدس برس"وأكد بركة، بحسب بيان صحفي صادر عن الحركة، تلقت  
فرصة تاريخية لتوحيد الصف الفلسطيني وتحقيق الوحدة "، على أن تحقيق هذا اإلنجاز هو )25/10(

 العدو ال يفهم إال لغة القوة، وقد أثبت أن"، مشددا على أن هذا االنتصار "الوطنية وتنفيذ اتفاق المصالحة
  ".رأى الشعب الفلسطيني نتيجة المفاوضات على مدى عشرين عاما

 25/10/2011، قدس برس
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   لعمان قبل العيدمشعلتوقعات بزيارة : السبيل .13
توقعت مصادر مقربة من حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أن يقوم رئيس :  تامر الصمادي-السبيل 

ي خالد مشعل بزيارة إلى عمان، يلتقي خاللها الملك عبداهللا الثاني وعدداً من كبار مكتبها السياس
 التي فضلت عدم اإلشارة -وقالت المصادر المطلعة  .المسؤولين، قبيل عيد األضحى المبارك بأيام قليلة

كان "ة ، إن تأجيل الزيارة التي تحددت الخميس الماضي ضمن وساطة قطري"السبيل" في حديث لـ-إليها 
  ".سببه معيقات لوجستية

، أن وساطة قطرية عنوانها أمير دولة قطر، لعبت دوراً مهماً خالل "السبيل"وتؤكد مصادر سياسية لـ
  .األشهر الثالثة الماضية، للتقريب بين الطرفين، وطي صفحة التوتر في العالقة بينهما وإنهاء القطيعة

  26/10/2011السبيل، عمان، 
  

   ال تقوم على تجميد كامل لالستيطانالتيل نرفض الحلو: شعث .14
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عالقاتها الدولية نبيل شعث، رفض أية :رام اهللا

  .مقترحات وحلول سياسية ال تقوم على الوقف الكامل لالستيطان من أجل العودة للمفاوضات
لب االلتزام الكامل بمتطلبات عملية السالم وبين شعث في بيان صحفي أن العودة لطاولة التفاوض تتط

 كمرجعية للمفاوضات، وإنهاء 1967من وقف كامل وحقيقي للنشاطات االستيطانية واالعتراف بحدود 
  .حصار قطاع غزة

واعتبر أن استمرار االستيطان يمثل تحديا صارخا للعالم وإجهاضا للمساعي الدولية الرامية إلحياء 
را إلى أن اجتماع الرباعية الدولية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في المفاوضات من جديد، مشي

لقاءين منفصلين لن يكتب له النجاح في ظل األجواء التي تفرضها إسرائيل والمدمرة ألي فرصة لتحقيق 
  .السالم

 26/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  الفلسطينيات تعّمق االنقسام العودة للمفاوض: الجبهة الشعبية .15
حثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، السلطة الفلسطينية على عدم التجاوب مع أي مبادرات : غزة

وحذر عضو اللجنة المركزية . ”إسرائيل“للواليات المتحدة أو اللجنة الرباعية الستئناف المفاوضات مع 
وضات الثنائية والذي يؤدي إلى إضعاف التضامن والتأييد للجبهة كايد الغول من تداعيات استئناف المفا

وأكد ضرورة عدم إعطاء  .الدولي للحقوق الفلسطينية، وإعالء شأن التناقضات الداخلية وتوسيع االنقسام
أي انطباعات بأن الفلسطينيين مستعدون للعودة للمفاوضات الثنائية مجدداً بالشروط األمريكية وعلى 

 جرت عليها هذه المفاوضات سابقاً، وقال إن اإلدارة األمريكية تحولت إلى طرف القاعدة ذاتها التي
  .”إسرائيل“ضاغط على الفلسطينيين من أجل تقديم تنازالت لصالح 

 26/10/2011الخليج، الشارقة، 
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  علي فيصل يدين التهديدات اإلسرائيلية بقتل أسرى محررين .16
علي فيصل، حملة التهديدات اإلسرائيلية " رير فلسطينالجبهة الديموقراطية لتح"دان عضو قيادة أ

وخصوصاً من قبل المستوطنين، بقتل األسير المبعد الى غزة مصطفى مسلماني، الذي كان محكوماً 
  . بتهمة قتل الحاخام كاهانا، داعياً المجتمع الدولي الى ضمان عدم تعرض أي معتقل العتداءات محتملة

 26/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

   ألن األمر ليس بيدها في االفراج عن أحمد سعداتال ُأعول على السلطة: عبلة سعدات .17
كشفت السيدة عبلة سعدات عقيلة األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير :  زهير أندراوس-الناصرة 

النقاب عن أن زوجها، الذي ' القدس العربي'فلسطين أحمد سعدات، أمس الثالثاء في حديث خاصٍ بـ
، وجه رسالة شفهية، بواسطة أحد المحامين الذين زاروه في 2006قبع في سجون االحتالل منذ العام ي

األيام األخيرة، عبر من خاللها عن استيائه العميق من صفقة تبادل األسرى التي أبرمتها حماس مع 
 قال في الرسالة الدولة العبرية، مشددا على أن الصفقة كانت فئوية بامتياز، وأضافت سعدات أن زوجها

 بالمئة من األسرى وهم من حركة حماس، كما أنه انتقد 85أيضا إنه من غير المعقول أن تشمل الصفقة 
موافقة حركة حماس على التنازل عن األسرى القدامى أصحاب المحكوميات العالية، مثل كريم يونس 

ين عاما في سجون االحتالل ولم عميد األسرى الفلسطينيين والعرب، الذي قضى حتى اآلن أكثر من ثالث
  .تتمكن حماس من إطالق سراحه

أنا لست متفائلة بالمرة من السلطة : بالقول' هآرتس'وعقبت السيدة سعدات على النبأ الذي أوردت صحيفة 
الفلسطينية، ذلك أن الحديث يدور عن سلطة ضعيفة جدا، كما أنها كشفت عن أن أحدا من أركان السلطة 

 أي اتصال معها حول الموضوع، الفتةً إلى أنه إذا تم إطالق سراح زوجها، وهي إمكانية لم يقم بإجراء
، تستبعدها بالمرة، فإن ذلك سيكون من طرف إسرائيل، وليس بسبب مطلب السلطة، على حد قولها

قالت أيضا إنها ال تُناشد السلطة بالعمل على اإلفراج عن زوجها، بل بالعكس، أضافت، إن هذا من و
جب السلطة الفلسطينية، ذلك أن زوجها، خُطف من قبل االحتالل اإلسرائيلي، بعد أن كان مسجونا في وا

  .سجن أريحا، التابع للسلطة، على حد قولها
  26/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
   الداعية للتخلص من عباسليبرمان تصريحات ز ينتقدبيري .18

 عن تقليده فـي مـسايرة الحكومـة، وانتقـد بحـدة             زخرج الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري    : تل أبيب 
أبـو  (تصريحات وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، الداعية إلى استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس             

  . ، بدعوى أنه عقبة في طريق السالم)مازن
ـ        «وقال بيريز في تصريح له، أمس، إن         اض، الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس حكومته الدكتور سالم في

هما قائدان جديان يتوقان للسالم ويعمالن على منع العنف والتطرف في منطقتنا، ويجب علـى حكومـة                 
إسرائيل أن تستأنف المفاوضات معهما في سبيل التوصل إلى اتفاق سالم كامل يـضع حـدا للـصراع                  

  .»اإلسرائيلي الفلسطيني الطويل والمرير
ل والفنانين األميركيين الذين يعملون لمساعدة إسـرائيل        وأضاف بيريز، خالل استقباله وفد رجال األعما      

ولكن يجـب   . عملية السالم صعبة وطريقها مليء بالعقبات     «على التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين، إن        
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وفي غمز الذع لتصريحات ليبرمان غير اإلنسانية ضد الـرئيس عبـاس، قـال              . »أن ال نستسلم لليأس   
  .»كن صنع السالم بين الدول من دون الدور اإلنساني لألشخاصيجب أن نعرف أنه ال يم«: بيريز

 26/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   شديدة لتقديم موعد انتخابات رئاسة كاديمالضغوط ليفني تتعرض "معاريف" .19
تسود حالة من الجلبة بين صفوف حزب كاديما هذه األيام، هذا ما ذكرتـه صـحيفة معـاريف اليـوم،                    

لتقـديم موعـد    " تسيفي ليفني "لورة مبادرة داخلية لخلق ضغط على رئيسة الحزب         موضحة أنه يجري ب   
  .إجراء االنتخابات الداخلية على رئاسة الحزب

للحزب، أن انتخابات رئاسـة     " أريئيل شارون "وحسب القانون الداخلي للحزب والذي وضع زمن تشكيل         
  .النتخابات العامةمن المفترض أن تجرى قبل ثالثة أشهر من ا" البرايمرز"الحزب 

يشار إلى أنه في األسابيع األخيرة أعلن أعضاء كبار في الحزب بأنهم يدعمون تقديم موعـد انتخابـات                  
سـتكون  " داليا ايتسك "، إضافة إلى أن     "افي ديختر "و" شاؤول موفاز "و" مئير شتريت "رئاسة الحزب وهم    

 .انة عالية وسط أعضاء الحزبمنافسة قوية على رئاسة الحزب في حال أجريت ألنها تتحلى بمك
 26/10/2011، موقع عكا اون الين

 
   أطفالثالثة مصرياً بينهم 25فراج عن لإل" صفقة غرابيل" توافق على "إسرائيل" .20

أقر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر باإلجماع يوم أمس صفقة تبادل مع مصر يـتم              : حلمي موسى 
 مـصريا  25كي إيالن غرابيل فـي مقابـل إطـالق سـراح       األمير -بموجبها اإلفراج عن اإلسرائيلي     

محكومين في السجون اإلسرائيلية بينهم ثالثة أطفال لم تكن السلطات اإلسرائيلية قد أصـدرت أحكامـا                
  .وُأعلن في إسرائيل أن الصفقة ستنفذ يوم الخميس المقبل في معبر طابا الحدودي. بحقهم

طار ضغوط أميركية على الجانبين المصري واإلسـرائيلي        ومن الواضح أن صفقة التبادل هذه تمت في إ        
وقد أصرت إسرائيل في مداوالتها     . من ناحية، وفي سياق رغبة إسرائيلية في تحسين العالقات مع مصر          

بهذا الشأن على أن غرابيل الذي سبق أن خدم في الجيش اإلسرائيلي لم يكن مبعوثا من قبلها للتجسس في                
دل جاء في إطار توفير مخرج لمصر التي وجهت اتهامـات شـديدة لغرابيـل               وبالتالي فإن التبا  . مصر

  .بالتجسس والتحريض على العنف داخل مصر
 26/10/2011، السفير، بيروت

 
   يأمر بقتل جنوده لمنع أسرهماإلسرائيلي الجيش ":أمر هنيبعل" .21

الذي يقضي بـأن   " ر هنيبعل أم"تعتزم قيادة الجيش اإلسرائيلي العودة إلى استخدام        :  يو بي آي   -تل أبيب   
يمنع جنوده أسر زميل لهم حتى لو اضطروا إلى إطالق النار على آسريه وقتلـه، وذلـك فـي إطـار                     

 أسيرة 1027يتمثل بإطالق سراح    " باهظ"استخالص العبر من صفقة تبادل األسرى مع حماس ودفع ثمن           
  .وأسيرا فلسطينيا مقابل اإلفراج عن الجندي غلعاد شليط

امس الثالثاء أن رئيس أركان الجيش بيني غانتس أمر بإرشاد قادة           " يديعوت أحرونوت "يفة  وذكرت صح 
الوحدات العسكرية بسلسلة عمليات استباقية تمنع أسر جنود وإحباط ذلك بشكل مباشر في حال حـدوثها                

ـ                مر أ"وحتى لو كلف ذلك قتل جندي إسرائيل يتعرض لألسر وهو ما يعرف بقاموس الجيش اإلسرائيلي ب
  ".نظام هنيبعل"أو " هنيبعل
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وأن قسما منهم يدعو إلـى      " أمر هنيبعل "لكن الصحيفة أشارت إلى أن ليس جميع ضباط الجيش يؤيدون           
خالل إرشاداتهم للجنود ويتركون مجاال للجنود بترجيح رأيهم        " أمر هنيبعل "تقديس قيمة الحياة ويتجاهلون     

  .في ميدان القتال
س سيضطر خالل المداوالت األسبوع المقبل إلى تحديد سياسـة موحـدة            وخلصت الصحيفة إلى أن غانت    

وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيثير نقاشا شعبيا واسعا، لكن مصادر في الجيش           " أمر هنيبعل "وواضحة بشأن   
  .أوضحت أن هذا األمر لن يتغير وإنما سيتم تأكيده وتوضيحه

 26/10/2011، القدس العربي، لندن
 

   بتهمة التحرش الجنسيإسرائيليوزير التحقيق مع نائب  .22
، مع نائب وزير تطوير الجليـل       2011-10-25حققت الوحدة الخاصة في الشرطة اإلسرائيلية، الثالثاء        

والنقب عضو الكنيست اإلسرائيلي أيوب قرا، لالشتباه به بتنفيذ أعمال مشينة والتحرش الجنسي بـامرأة               
  . عملت في مكتبه

فإن المرأة تقدمت قبل حوالي شهر بشكوى ضد القـرا، مؤكـدة أنـه قـام                وحسب الشرطة اإلسرائيلية    
  . بالتحرش بها وتنفيذ أعمال مشينة بحقها

 26/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  " ستبنى خالل العشر سنوات القادمةاستيطانيةمليون وحدة : "يشاي .23
وع استيطاني جديد، يهـدف إلـى       عن مشر " إيلي يشاي "كشف وزير الداخلية اإلسرائيلي     : القدس المحتلة 

  .بناء أكثر من مليون وحدة استيطانية جديدة، خالل العشر سنوات القادمة
في العقد المقبـل    : "خالل اجتماع للجنة الوطنية اإلسرائيلية لإلسكان، بمدينة القدس قائالً        " يشاي"وأضاف  

أزمة السكن، وموجات الهجرة    سنبنى أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة في إسرائيل، للمساهمة في حل             
  ".القادمة إلى إسرائيل

 26/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  إضراب وسط العاملين المدنيين في الشرطة اإلسرائيلية..ألول مرة .24
 مستخدماً مدنياً يعملون في جهاز الـشرطة االسـرائيلية          630أفادت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية اليوم أن       

  .اب عن العملأعلنوا اليوم عن إضر
  .وأشارت اإلذاعة إلى أن هذا اإلضراب يعتبر ألول مرة في الشرطة اإلسرائيلية

وأوضحت، أن سبب اإلضراب نابع على ما يعتبرونه مماطلة في عقد اتفاق عمل جماعي معهم، ويطالب                
  .عاديون سنوات بمساواة مكانتهم بتلك التي يتمتع بها أفراد الشرطة ال3المستخدمون في الشرطة منذ 

 26/10/2011، موقع عكا اون الين
 

   محاربة ارهاب المستوطنينالى في الضفة يدعو االحتاللجيش ل سابققائد  .25
قال قائد كتيبة جيش االحتالل في الضفة الغربية، الذي انهى واليته، الكولونيل نيتسان الون انه قد يتوجب                 

توافق "ط، القيام بمهمات خاصة في ظل غياب        على الجيش االسرائيلي والشرطة ووحدات االدارة واالرتبا      
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على حد قوله، القيام بعمليات خاصة تتطاب مواجهة واسعة مع هوامش اخذة في االتـساع               " قومي واسع 
  .في المجتمع االسرائيلي، في اشارة الى الخاليا االرهابية في صفوف المستوطنين

 ان هناك مجموعة متطرفة هي اقلية عدديا        واضاف الكونونيل الون، خالل مراسم تسليم مهامه الى خلفه،        
ولكن ليس من ناحية تاثير، من شأنها أن تؤدي الى تصعيد شامل في أعمال تدعى جباية ثمـن ولكنهـا                    

  .تصل حد االرهاب
وقال ألون، في تصريح غير مسبوق في استثنائيته وحدته على حد تعبير وسائل االعالم االسرائيلية، من                

اهرة جباية الثمن، قال، ان هذه االعمال ليس فقط تستحق اإلدانة بسبب الظلـم              قبل قادة عسكريين ضد ظ    
  .والحماقة التي تميزها بل لمنع واعتقال مرتكبيها بشكل ناجع

 26/10/2011، 48موقع عرب
  

  يغلق مؤسستين في القدس و بهدم جسر باب المغاربةصدر امراًياالحتالل  .26
سر باب المغاربة الخشبي الحالي خطرا ويجب هدمه خالل ادعى مهندس بلدية القدس امس بان ج: القدس

جاء ذلك االدعاء في رسالة وجهها المهندس الى مسؤول الصندوق  . يوما والبدء في بناء جسر جديد30
انه :  تشرين االول الجاري ابلغه فيها23وتحمل تاريخ ) المبكى( االسرائيلي الخاص بتراث حائط البراق 

دم هذا الجسر المؤقت باستخدام مواد غير قابلة لالشتعال وفقا للقواعد والمعايير بموجب القانون ينبغي ه
والمقاييس والمواصفات التي يحددها المهندسون، ومن المحتمل ان تثير هذه الخطوة موجة من 

  .االحتجاجات في االراضي الفلسطينية وفي الخارج
 ان موقف دائرة االوقاف ، مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيبقال ،وتعقيبا على القرار االسرائيلي

االسالمية واضح منذ البداية بان تلة باب المغاربة وهي احد ابواب المسجد االقصى المبارك الرئيسة هي 
وقف اسالمي مضيفا ان االوقاف هي المسؤولة المباشرة عن اعادة ترميم هذه التلة واعادتها الى وضعها 

وشدد على ان اي اجراء من اي جهة كانت ال يجوز ان يتم في هذا الموقع  .الطبيعي كما كان في السابق
  .نهائيا اال من قبل االوقاف االسالمية

وحذرت حركة السالم األن من تداعيات هدم جسر باب المغاربة وقالت ان مثل هذه الخطوة قد تؤدي الى 
  .اندالع ما وصفته بانتفاضة ثالثة

س بلدية القدس نير بركات يلعب بالنار ويقوم باعمال استفزازية في وقالت الحركة في بيان لها ان رئي
  .منطقة حساسة من شأنها أن تؤدي الى نشوء أزمة سياسية ودينية خطيرة

القدس (مؤسسة : واقدمت السلطات االسرائيلية امس على اغالق مكاتب تابعة لمؤسستين مقدسيتين هما
  . في حي شعفاط وذلك لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة عامفي بيت حنينا وجمعية شعاع النسوية) للتنمية

  25/10/2011، القدس، القدس
  

  يحذر من ترسيم الحدود النهائية للقدس والتخلص من السكان العرب فيها: التفكجي .27
 مقابلة خاصة مع  فيقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية: القدس

على المستويين السياسي واألمني بشأن األحياء العربية في المدينة " إسرائيل"دل في هناك ج": "السبيل"
بضمها وتلك التي ترغب بإخراجها من المدينة من خالل الجدار، وواضح من " إسرائيل"التي ترغب 

يها خالل التصريحات اإلسرائيلية أن هناك اتجاها إلخراج العديد من األحياء الفلسطينية المقدسية بما ف
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بيت حنينا من القدس، وذلك بهدف التخلص من الديمغرافية الفلسطينية تحت ستار أن العرب الفلسطينيين 
  )".إسرائيل(الذين سيبقون خارج الجدار من الممكن أن يشكلوا خطرا مستقبليا على أمن دولة 

ياء، خصوصا في األيام القادمة ستكون حاسمة باتجاه تحديد مصير العديد من األح: "وأضاف التفكجي
ظل استمرار سلطات االحتالل بمصادرة األراضي ومنع المواطنين من الحصول على الرخص الالزمة 

  ".للبناء، وعمليات الهدم المستمرة لمنازل المواطنين في المدينة وضواحيها
خر، فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل لوحظ في السنوات الثالث األخيرة تصعيدا إسرائيليا آ: "وأوضح

رافقه أيضا تشديد في اإلجراءات التي حدت من هذا البناء، وفرضت قيودا كبيرة عليه، فقد هدمت 
 بلغ عدد المنازل 2008عام :  منزال موزعة على النحو التالي538سلطات االحتالل ما مجموعه 

حتى هذه  ومنذ بداية العام الجاري 147 هدم 2010 منزال و121 هدم االحتالل 2009 وفي 82المهدمة 
  ". وال زالت مستمرة123األيام هدمت سلطات االحتالل 

يتضح من خالل التصريحات اإلسرائيلية أن هناك اتجاها للتخلص من السكان العرب : "قال التفكجيو
 ألفا من الفلسطينيين خارج الجدار بعد أن كانت 15الفلسطينيين في القدس الشرقية وإبقاء فقط 

 ألفا خارجه، وعليه فلربما الحديث يدور عن إبقاء القدس القديمة وأحياء 190المخططات تشير إلى إبقاء 
قليلة مجاورة خارج الجدار، وحتى مصير األحياء في داخل القدس القديمة بات غير واضح في ظل 
الحديث عن تسجيل الطابو للممتلكات في الحي اليهودي في القدس القديمة وعدم تسجيل الممتلكات 

  ".بلدةالعربية في ال
وأكد التفكجي على ارتفاع في وتيرة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات 

 دونم من أراضي قرية الولجة 2000جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، كان آخرها اإلعالن عن مصادرة 
زام من  وحدة استيطانية جديدة، وكذلك الشروع في بناء ح5000جنوب القدس المحتلة إلقامة 

في حي رأس العمود، حيث " معاليه هزيتيم"المستوطنات اليهودية الصغيرة حول القدس القديمة مثل 
 وحدة 200على أراضي جبل المكبر إلقامة " نوف زهاف" وحدة استيطانية و132شيدت هناك 

  ".استيطانية
  26/10/2011، السبيل، عّمان

  
  شجرة العام الجاري آالف 7االحتالل اقتلع وأحرق أكثر من: "أوتشا" .28

كشف تقرير دولي صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض : القاهرة
 آالف 7، اليوم الثالثاء، أن المستوطنين اليهود اقتلعوا أو حرقوا ما يزيد عن 'أوتشا'الفلسطينية المحتلة 

  . شجرة زيتون على مدار األشهر التسعة الماضية500و
لتقرير الذي وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة بالقاهرة ويغطي الفترة ما بين شهر كانون ووثق ا

الثاني، وأيلول الماضي، حوادث تجريف آالف الدونمات من األراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون 
  .والواقعة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل خالل عمليات التوغل

 مستوطنة إسرائيلية محدودة 55الفلسطينيين إلى حقول الزيتون الواقعة بجوار وأضاف أن عملية وصول 
  .بأوقات معينة خالل الموسم عندما تكون القوات اإلسرائيلية منتشرة على األرض

 في المائة من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون قبيل موسم الزيتون 40وتطرق إلى رفض ما يقرب من 
من أجل الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف جدار الضم ' زيارة'ريح  للحصول على تص2010عام 
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 بوابة ال تفتح إال خالل موسم قطف الزيتون ما يعيق االعتناء 66 من بين 44العنصري، موضحا أن 
  .بالحقول بصورة منتظمة ويقوض قدرتها على اإلنتاج

صول تحد من قدرة الفلسطينيين على وأفاد أن هناك سلسلة من التحديات والقيود المفروضة على الو
كسب الرزق من أشجار الزيتون، كما تعتبر أكثر المناطق إشكالية هي الحقول الواقعة ما بين الجدار 

  . وبالقرب من المستوطنات اإلسرائيلية وعلى طول السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة48وأراضي الـ
 من الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة بين الجدار وأوضح التقرير أن اآلالف من المزارعين يحرمون

  .'صلتهم باألرض'أو عدم استيفائهم للمعايير اإلسرائيلية التي تلزمهم بإثبات ' لدواعٍ أمنية'والخط األخضر 
 في المائة من األراضي الزراعية في األراضي الفلسطينية 45إن ما يقرب من ' أوتشا'وقال تقرير 
رة زيتون معظمها في الضفة الغربية، منوها إلى أن صناعة زيت الزيتون  مليون شج12مزروعة بـ

 ألف 100تمثل حوالي ربع الدخل الزراعي اإلجمالي في األرض الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب من 
  .عائلة

وشدد على أن انعدام المساءلة منذ زمن طويل يعتبر عامال رئيسيا يشجع على عنف المستوطنين؛ إذ إن 
ظم الشكاوى التي تقدمها الشرطة اإلسرائيلية في أعقاب هجمات المستوطنين عادة ما يتم إغالقها دون مع

  .تقديم الئحة اتهام ضد أحد
  25/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  فلسطينيو غزة يسعون للعمل في ليبيا .29

الى خمسة آالف فلسطيني عاطل عن العمل  قال مسؤولون في نقابات عمالية فلسطينية، إن حو:غزة
سجلوا أسماءهم على مدار االسبوع في مكتب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أمل حصولهم 

وتقدر االمم المتحدة نسبة البطالة في قطاع غزة . على فرصة عمل في ليبيا بعد انتهاء نظام معمر القذافي
  . بخمسة واربعين في المئة

  26/10/2011، دنالحياة، لن
  

  هدم منزل ومزرعة واقتالع أشجار في القدس .30
 مترا مربعا، ومزرعة واقتلعت العديد من 120هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، منزال مساحته 

  . األشجار المثمرة وأزالت أسالكا شائكة حول أراضي مواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة
 االحتالل اقتحمت البلدة من جهة مدخلها الشمالي الشرقي وشرعت بفرض وكانت قوة معززة من جنود

طوق عسكري على المنطقة المستهدفة قبل أن تبدأ آلياتها وجرافاتها بهدم المنزل واألسوار والمزرعة 
وتزعم قوات االحتالل أن عملية الهدم جاءت بحجة البناء . وتجريف األرض المزروعة باألشجار المثمرة

  . ص في منطقة تخضع من الناحية األمنية لسلطات االحتاللدون ترخي
يذكر أن مواجهات محدودة اندلعت في المنطقة بين المواطنين وقوات االحتالل التي استخدمت القوة 

  .المفرطة إلبعاد وتفريق المواطنين
  25/10/2011، موقع فلسطين أون الين
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  تحاول تفكيك القيادة التنظيمية لألسرىمصلحة السجون اإلسرائيلية :  لألسرى"حسام"جمعية  .31
بدأت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية بالتعاون مع جهاز المخابرات اإلسرائيلي محاولة  :حسن جبر

  .لتفكيك القيادة التنظيمية لألسرى في كافة السجون التي يقبع فيها ما يزيد على خمسة آالف أسير
سجون بدأت عزل ونقل من تعتقد أنهم من قادة األسرى بعد ووفقاً لمصادر مختلفة فإن إدارة مصلحة ال

" ريمون"وتتركز الحملة اإلسرائيلية التي بدأت قبل أيام في سجني  .إجراء عملية تبادل األسرى األخيرة
  .وعسقالن، ومن المحتمل أن تمتد إلى سجون أخرى قريبا

لمحررين إن إدارة مصلحة السجون لألسرى وا" حسام"وقال موفق حميد مدير العالقات العامة بجمعية 
، أول من "ريمون"بدأت خالل األيام القليلة الماضية اختالق مشاكل مع األسرى، وعمدت إلى قمع سجن 

أن إدارة مصلحة " األيام"وأكد حميد لـ .أمس، وترحيل قيادات العمل التنظيمي في مختلف الفصائل
لوضع التنظيمي، مشيرا إلى حدوث استفزازات السجون تحاول خلق بلبلة داخل السجون بهدف إرباك ا

ونوه إلى أن إدارة السجون تعتقد أن قيادة الحركة األسيرة التي قادت  .أخرى في سجن عسقالن
وعسقالن، وتوقع ازدياد القمع في السجون " ريمون"اإلضراب األخير عن الطعام تتواجد في سجني 

  .خيرة على السجون تحمل أبعادا سياسيةخالل الفترة القادمة، الفتاً إلى أن الحمالت األ
  26/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  !من الجانب الفلسطيني فقط ...البحـر الميـت يجـفّ .32

عندما تتجه إلى شمالي الضفة الغربية وتسير بمحاذاة البحر الميت تصاب بالصدمة : امجد سمحان
، قد اضمحل في زمن قياسي، ويفقد والرعب، حين ترى أن هذا البحر، الذي هو أحدى عجائب الدنيا

الكثير من مياهه، ألن إسرائيل تسرقها بثرواتها المعدنية، وتضم األراضي التي أسفلها، وتحولها إلى 
  .»أراضي دولة«

 كيلومتراً، وهي المنطقة التي تقع وفق 30فعلى امتداد نحو . الغريب أن البحر يجف من جانب واحد
لة الفلسطينية، تمتد اليابسة الجديدة في عمق البحر أحيانا إلى مسافة القانون الدولي ضمن أراضي الدو

  .أكثر من كيلومتر، فيما بداية رأس البحر من الجانب الفلسطيني جففت بالكامل
وفي تقرير لوزارة السياحة الفلسطينية فإن إسرائيل تمنع وصول المياه القادمة من نهر األردن، وهو 

انب الفلسطيني من البحر، وتعمل على تجفيف مياهه المالحة، وتأخذ الثروات الرافد الرئيسي، باتجاه الج
» أراضي الدولة«، وبعد ذلك تقوم بدمج األراضي المتبقية من البحر لصالح »المعدنية الناتجة عنها

  .اإلسرائيلية وتقيم عليها مشاريع للتنمية
  26/10/2011، السفير، بيروت

  
   حدود مصروفاة فلسطيني في انهيار نفق على .33

ح ، أن شابا فلسطينيا قضى إثر انهيار نفق في رف2011-10-25أفاد مصدر طبي فلسطيني، الثالثاء 
وقالت اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ في غزة في بيان إن  .على الحدود بين قطاع غزة ومصر

  . برفح" البرازيلوهو من سكان خان يونس توفي في انهيار نفق في حي )  عاما29(الشاب أحمد اربيع "
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وذكر شهود عيان أن اربيع، وهو احد العمال في عمليات التهريب في األنفاق، كان فقد ليل االثنين 
وتقع حوادث انهيارات بشكل متكرر في األنفاق التي تنتشر على طول الحدود . الثالثاء اثر انهيار النفق

  .بين قطاع غزة ومصر والتي تستخدم ألعمال التهريب
  25/10/2011، سطين أون الينموقع فل

  
  السوق صامدة رغم اضطرابات المنطقة: رئيس البورصة الفلسطينية .34

قال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي للبورصة الفلسطينية ان البورصة أثبتت :  كريسبيان بالمر-رام اهللا 
ا بكثير بسبب اشتهار متانتها في وجه االضطرابات السياسية االقليمية لكنها مازالت مقومة بأقل من قيمته

  .االراضي الفلسطينية بالعنف والصراع
 بالمئة فقط بينما وصل التراجع 1.5وأضاف عويضة انه منذ بداية العام تراجعت البورصة الفلسطينية 

  . بالمئة في بعض االسواق المجاورة مثل البورصة المصرية40الى 
الشركات تحقق ربحية وتدفع . االسهم رخيصة"وقال في اطار قمة رويترز لالستثمار في الشرق االوسط 

باالنتفاضة أو بدون انتفاضة بالربيع العربي أو بدون الربيع العربي باالحتالل العسكري أو . توزيعات
  ."لقد مررنا بكل شيء وصمدنا.. حظر التجول أو حواجز التفتيش 

  26/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   "الربيع العربي" ال ينسجم مع "إسرائيل"ى اتفاقيات السالم مع اإلبقاء عل:  أردنيةقيادات حزبية .35
 عاما على إبرام اتفاقية     17لم تختلف رؤية األحزاب السياسية األردنية بعد مرور         :  هديل غبون  -عمان  

  . واألردن، لجهة التأكيد على ضرورة إلغاء االتفاقية وإعالن بطالنها"إسرائيل"وادي عربة بين 
سبب "لملف الفلسطيني في حزب جبهة العمل اإلسالمي مراد العضايلة أن هذه االتفاقية             واعتبر مسؤول ا  

، مـشيرا إلـى أن المـسار        "رئيسي اليوم، لكل ما تعانيه البالد من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية          
 واعتمـاد   السياسي في البالد قد تحول منذ إبرام االتفاقية التي أفضت الى تغيير قانون االنتخاب حينهـا               

قانون الصوت الواحد وتقييد عمل السلطة التشريعية، عدا عن االستحقاقات الدولية التي دفعت األردن إلى               
  .بعيدا عن أي دور سياسي فاعل في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية" االكتفاء بدور أمني"

ة وتراجعها والهيمنة علـى البرلمـان       أن إبرام االتفاقية جاء على حساب المؤسسات الدستوري       "وأضاف  
واعتبرا أن الوصول    ".والحكومة لصالح مراعاة مصالح إسرائيل بما ولد حالة من الفساد وتوريث أزمات           

إلى إلغاء وادي عربة ليس ببعيد، في الوقت الذي بات اإللغاء فيه استحقاقا مترافقا مع مطالـب الـشارع               
  ".السلطة إلى الشعب ستتم معالجة وادي عربةعندما تعاد "باإلصالح الجذري، مضيفاً، 

من جهته، يرى أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أن الحديث عن اتفاقيـة وادي                 
، ال يمكن اختصارها بموقف التأييد والرفض بـدون النظـر إلـى عمـق               "قضية حساسة وعميقة  "عربة  

  ".تأييد االتفاقية"ذ بها بدون أن يعني ذلك استحقاقاتها، مؤكدا أن قضايا عديدة يجب األخ
بدوره، ال يرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الدكتور سعيد ذياب، أن إلغاء اتفاقيـة وادي                 

  علـى   .، مؤكدا رفض الحزب وقوى المعارضة االتفاقية مـن أساسـها          "سيتم بين عشية وضحاها   "عربة  
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 هـذه   يطرح استحقاقا ملحا حول ضرورة إعـادة النظـر فـي       ضوء ذلك، رأى ذياب أن الربيع العربي      
  .االتفاقات

26/10/2011، الغد، عّمان  
  

  لم تقدم شيئا مفيدا لألردن وحان الوقت إللغائها" وادي عربة: "نقابيون .36
التي لـم تقـدم الـشيء المفيـد         "أكد نقابيون ضرورة إلغاء معاهدة وادي عربة        :  محمد الكيالي  -عمان  

  .، على حد تعبيرهم"لحقت به الخسائر السياسية واالقتصاديةلألردن، وإنما أ
لم تجر على الوطن إال الـسلبيات واألخطـار         " عاما   17وقالوا إن المعاهدة، التي مر على توقيعها أمس         

  ".تحت غطاء السالم
ـ         ليـست مهمـة    "أن هـذه المعاهـدة      " الغد"وأكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات ل

ردنيين، بل كانت سببا كبيرا في التردي االقتصادي، الذي تعاني منه المملكة منذ سنين طويلة، فضال                لأل
وأشار إلى أن موقف األردنيين ما يزال معارضا لهذه المعاهـدة، مؤكـدا علـى                ".عن ضعف الميزانية  

عـن الجنـدي أحمـد      المطلب الثابت بإلغائها، وإغالق السفارة اإلسرائيلية في عمان، واإلفراج الفوري           
  .الدقامسة

على الحكومة االستماع للـشارع،     "واعتبر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة أن           
  ".وأخذ آرائه بعين االعتبار، ألنه ال جدوى من معاهدة تضر باألردنيين

إسـرائيل  : "المعاهدة، وقـال  ورأى أن األسرى األردنيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية هم نتاج هذه            
وطالب الرفايعة بـضرورة    ". نقضت بنود هذه االتفاقية مع األردن، وتستمر بأسر مواطنين والتنكيل بهم          

  ".رفض كل الطروحات، التي تكرس شطب حق العودة، وتؤدي إلى إقامة ما يسمى بالوطن البديل"
26/10/2011، الغد، عّمان  

  
  ومياه ملوثة أحيانا.. رب من االلتزام بحقوق األردنته: "إسرائيل"اتفاقية المياه مع  .37

 راهنت في شراكتها مـع الجانـب        "إسرائيل"يعتبر خبراء في القطاع المائي أن       :  إيمان الفارس  -عمان  
اإلدارة األردنية في   " فشل"، على   1994األردني، عبر اتفاقية وادي عربة، المتعلقة بالمياه والموقعة العام          

  .ن يضيع ويتسرب من مياه األمطاراستجماع ما يمكن أ
ـ      عاما على توقيع االتفاقية بين الطـرفين،        17، وبمناسبة مرور    "الغد"وينتقد مختصون، في تصريحات ل

أي نص يحدد آلية إللزام إسرائيل بتنفيذ بنود االتفاقية،         " غياب"بنود االتفاقية المتعلقة بالمياه، مشيرين إلى       
  .عند رفضها أو مخالفتها لذلك

يدعو عدد من الخبراء اللجنة األردنية اإلسرائيلية المشتركة إلى ضرورة مراجعة االتفاقية، للتأكد مـن               و
مدى مجاراتها للوضع الحالي، ولتجاوز نواقصها وإضرارها بمصالح أردنية على مـدار فتـرات مـن                

ي يـستهلك خمـسة      المستشار الدولي في شؤون البيئة الدكتور سفيان التل إن اإلسـرائيل           ويقول. تطبيقها
 بنود المعاهدة المتعلقة بمنع تلويـث نهـر األردن،          "إسرائيل"وخالفت  . أضعاف حصة األردني من المياه    

، وفق التل، الذي يلفت إلـى  "مجار للمستعمرات اليهودية، ال تصلح مياهه للزراعة    "الذي تحول حاليا إلى     
  .رك تربية األسماك لألردن بمياه احتوت على طحالب أو بقايا ب"إسرائيل"تزويد 

26/10/2011، الغد، عّمان  
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  زراعيا" تطبيعيا"اتفاقية وادي عربة فرضت واقعا : األردن .38

 عاما على توقيع اتفاقية وادي عربة ما يزال التعاون االقتـصادي            17بعد مضي   :  فرح عطيات  -عمان  
 على المملكة واقعـا     ، مثار جدل ومعارضة من ناشطين ونقابيين، بعد أن فرضت         "إسرائيل"بين األردن و  

  .زراعيا، عبر ما أقرته بنودها من وجوب التعاون في المجال الزراعي بين البلدين" تطبيعيا"
وتؤكد الحكومة على موقفها الرافض اعتبار استيراد أو تصدير أية بضائع ومنتجات زراعية من وإلـى                

عن ضبط هذا الملف نظرا لعـدم  ، في حين تعجز نقابة تجار ومصدر الخضار والفواكه      "تطبيعا"اسرائيل  
  .وجود مسوغات قانونية تلجأ إليها في منع القائمين على ذلك

وتتفق نقابة المهندسين الزراعيين، مع االتحاد العام للمزارعين ونقابة التجار، في أن الحكومـة ممثلـة                
قيـب تجـار    أكـد ن  و. في أداء ما يمليه الواجب الوطني من مجابهة التطبيـع         " قصرت"بوزارة الزراعة   

ومصدري الخضار والفواكه سمير أبو سنينه أن قانون النقابـة ال يلـزم التجـار بمقاطعـة البـضائع                   
اإلسرائيلية، وأنه ال يستطيع أن يفرض على أعضائها وقف عمليات التبادل التجاري، معبرا في الوقـت                

ودعا التجار إلى وقف تقديم      .ذاته عن رفضه واستنكاره لما يقدم عليه بعض التجار بالتعامل مع إسرائيل           
  .مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن، وتقدير مشاعر المواطنين الرافضين للتطبيع

26/10/2011، الغد، عّمان  
  

  المجموعة العربية تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين .39
لياته بموجب ميثاق األمم طالبت دولة قطر باسم المجموعة العربية مجلس األمن بتحمل مسؤو :قناوكالة 

المتحدة تجاه قضية فلسطين، مشيرة إلى الطلب الذي قدمته القيادة الفلسطينية الشهر الماضي للحصول 
 عن أمل المجموعة العربية بأن يحظى على عضوية كاملة في منظمة األمم المتحدة لدولة فلسطين، معرباً

جاء ذلك في  .لعرضه على الجمعية العامة إلقراره ذلك الطلب بتوصية إيجابية من مجلس األمن تمهيداً
 الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة  القطريبيان ألقاه السفير

رئيس مجلس السفراء العرب في نيويورك للشهر الحالي، باسم المجموعة العربية أمام جلسة المناقشة 
   .من حول الحالة في الشرق األوسط بما فيها قضية فلسطينالمفتوحة التي عقدها مجلس األ

  26/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

  حماية المقدسات وأماكن العبادة الفلسطينية" إسرائيل"طالب المجتمع الدولي بإلزام تالسعودية  .40
ن العبادة  حماية المقدسات وأماك"إسرائيل"جددت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام : )وام، بنا(

اهللا بن يحيى  وقال السفير عبد .الفلسطينية، وبخاصة في القدس، وإلزامها إطالق سراح بقية األسرى
 لتقدم مطالبتها للمجتمع  إن المملكة لم تكن يوماً، مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة،المعلمي

وتعهدها بااللتزام حيال سالم عادل وشامل،  بمسؤولياتها من دون مد يدها للسالم "إسرائيل"الدولي بإلزام 
مطالباً الدول األعضاء في مجلس األمن بمساندة الشعب الفلسطيني واالعتراف بدولتهم ومنحهم العضوية 

في األراضي المحتلة، واستمرارها في " إسرائيل"وندد بالقمع الذي تمارسه . الكاملة في األمم المتحدة
  .االستيطان وحصار قطاع غزة

  26/10/2011ليج، الشارقة، الخ
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  الكويت تدعو إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين .41

 دعت الكويت الليلة قبل الماضية مجلس األمن الدولي إلى الموافقة على طلب فلسطين :واموكالة 
. العضوية الكاملة في األمم المتحدة وتوفير الحماية للفلسطينيين العزل في األراضي الفلسطينية المحتلة

 مندوب الكويت لدى األمم المتحدة منصور عياد العتيبي في كلمة ألقاها أمام المجلس بإطالق طالبو
 وإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحقق في اإلسرائيليةسراح األسرى الفلسطينيين في السجون 

  .قانون الدولياألوضاع السائدة في سجون االحتالل واالطِّالع مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد ال
  26/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  اإلمارات تؤكد لمجلس األمن دعمها عضوية فلسطين في األمم المتحدة .42

أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أمام مجلس األمن الدولي الليلة قبل الماضية، دعمها طلب : )وام(
بة مجلس األمن بالتوصل إلى إجماع دولي فلسطين بشأن قبول عضويتها الكاملة في األمم المتحدة، مطال

التخاذ قرار عاجل يوصي الجمعية العامة لألمم المتحدة بقبول الطلب الفلسطيني بما ينسجم مع مواقف 
  ..أغلبية دول العالم التي أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة

  26/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  "دولة فلسطينية"ى االستجابة لطلب البحرين تحث المجتمع الدولي عل .43
 أكدت البحرين ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات أكثر جرأة إلى األمام لتحقيق : المنامة،نيويورك

 يواصل أنالطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني إلحقاق الحق، وشددت على انه لم يعد من المقبول 
وذكر مندوب البحرين الدائم لدى األمم  .على نحو روتينيالمجتمع الدولي النظر في المسألة الفلسطينية 

لمتحدة، السفير جمال فارس الرويعي خالل الكلمة التي ألقاها أمام مجلس األمن الدولي، في جلسته يوم 
دأبت في جميع "، حول بند الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية أن بالده 24/10أمس االثنين 

لة الشرق األوسط على تشجيع كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية على مواقفها المتعلقة بمشك
  ".أساس حل الدولتين

  25/10/2011قدس برس، 
  

  الجامعة العربية تدعم الطلب الفلسطيني لليونسكو .44
أكدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية إنها تتابع باهتمام بالغ مواقف الدول : أحمد ربيع - القاهرة

المعلنة في النقاشات الدائرة داخل أروقة منظمة ليونسكو بشأن الطلب الفلسطيني المقدم لها لالعتراف 
أعلن ذلك السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة . بفلسطين عضوا كامال في هذه المنظمة

جامعة تدعم الطلب لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تصريحات للصحفيين أمس وقال إن ال
نبيل العربي خاطب جهات عديدة، ووجه  .ن األمين العام دأ إلىالفلسطيني المقدم لليونسكو بقوة، مشيرا 

رسائل إلى العديد من دول العالم وزراء الخارجية العرب لحشد كل الطاقات لدعم االعتراف بفلسطين 
  .دولة كاملة العضوية في كل مؤسسات ومنظمات األمم المتحدة

  26/10/2011الشرق، الدوحة، 
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  مصر تستأنف وساطتها لتنفيذ الدفعة الثانية من صفقة شاليط .45

 السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن اتصاالت ىأعلن سفير مصر لد: وكاالتال ، خالد األصمعي- رام اهللا
 عن اإلفراجنية من لضمان استيفاء الدفعة الثا ستبدأ مع الجانب اإلسرائيلي خالل األيام القليلة المقبلة

 في الوقت نفسه أال عالقة بين هذه الدفعة السجناء المقررة بعد شهرين كافة المعايير الموضوعة مؤكداً
  . اإلسرائيلي األمريكي إيالن جرابيل]الجاسوس [ لإلفراج عن المواطنوصفقة التبادل المحتملة قريباً

  26/10/2011األهرام، القاهرة، 
  

  "إسرائيل" وقطع العالقات مع اإلسرائيليةالسفارة  قضية غلق تأجيل: مصر .46
كانون  13 إلى القضية تأجيل، اإلداري المصريةقررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء : لبنى وائل

  ."إسرائيل" وقطع العالقات مع اإلسرائيليةديسمبر لالطالع في الدعاوى المطالبة بغلق السفارة / األول
  25/10/2011الشرق، القاهرة، 

  
   جواسيس لتل أبيب للتفاوض عليهم مستقبالًخمسةالقاهرة رفضت إطالق : "الشرق األوسط" .47

قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة رفضت أمس :  يسري محمد، منى مدكور- اإلسماعيلية، القاهرة
  جواسيس وتسليمهم لتل أبيب، ضمن صفقة تبادل سجناء مصريين، بإيالن جرابيل، مشيرة إلى5إطالق 

أن مصر قررت االحتفاظ بالجواسيس الخمسة اآلخرين خارج الصفقة الحالية، بغرض التفاوض عليهم 
  .مستقبالً

  26/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   في سيناءفلسطينيينتوقيف ستة : مصر .48
 أوقفت أجهزة األمن المصرية في سيناء أمس ستة فلسطينيين سبق دخولهم األراضي المصرية :سيناء

وذكر مصدر أمني أن األجهزة األمنية المختصة  .ير مشروعة عبر المنطقة الحدودية في رفحبطرق غ
تقوم بالتحقيق مع الفلسطينيين الستة لمعرفة آلية دخولهم األراضي المصرية بغير الطرق الشرعية، 

ضبطت أجهزة األمن المصرية ": وأضاف .والهدف من ذلك رغم فتح مصر لمعبر رفح البري يومياً
بعة آالف قرص ترمادول المخدر والممنوع تداوله إال بتعليمات الطبيب داخل حافلة ركاب صغيرة أر

ماركة هيونداي بالقرب من المنطقة الحدودية في رفح، يرجح أنها كانت في طريق تهريبها إلى قطاع 
تحقيق معهما وتقوم الجهات المختصة بال. ضبِط شخصان كانا داخل الحافلة وتم توقيفهما"وأضاف . "غزة

  ."حول مصدر المضبوطات ووجهتها
  26/10/2011، لندن، الحياة

  
   ودول أخرى"إسرائيل"تركيا تطلب مساعدات لضحايا الزلزال من  .49

 من أكثر  بالده طلبت مساكن جاهزة وخياماًإن قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية يوم الثالثاء :أنقرة
 شخص في جنوب 400عقاب زلزال قتل فيه ما ال يقل عن  وذلك في أ،"إسرائيل" دولة منها 30من 

أبلغنا كل الدول التي عرضت المساعدة بما  ":وقال المسؤول بالخارجية التركية لرويترز .شرق البالد
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 بطلب أصناف معينة من المواد التي تستخدم في المرحلة التالية للكوارث مثل المساكن إسرائيلفيها 
  ."الجاهزة والحاويات والخيام

  25/10/2011وكالة رويترز، 
 

  ة حال توافر الظروف المالئمةلدولة الفلسطيني دعمه اإلعتراف بايؤكداالتحاد األوروبي  .50
أكد القائم بأعمال ممثل االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطينية جون جات راوتـر             :  حامد جاد  -غزة  

ف بهذه الدولة حال تـوافر الظـروف المالئمـة          دعم االتحاد إلقامة الدولة الفلسطينية واستعداده لالعترا      
  .إلقامتها

 وحـدة   2600وحذر راوتر من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية أخيـرا بـشأن إقامـة                
استيطانية جديدة في مستوطنة جيفعات في مدينة القدس الشرقية، مشددا علـى أن شـرعنة بنـاء هـذه                   

 .ة الغربية يتعارض كلياً مع الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات        الوحدات االستيطانية في القدس والضف    
 100وكشف راوتر النقاب عن أن االتحاد األوروبي بصدد دراسة تقديم مساعدة مالية إضـافية بقيمـة                 

  .مليون يورو سنويا اعتبارا من العام المقبل
  26/10/2011، الغد، عّمان

 
  آالف الجئ فقط وعباس رفض خمسة اقترح عودة أولمرت: رايس في كتابها .51

نوفمبر، تتناول وزيـرة    / الذي سيصدر في األول من تشرين الثاني      " أناس عاديون استثنائيون  "في كتابها   
الخارجية السابقة كونداليزا رايس موسعا إلى اقتراح رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود أولمـرت              

  .بشأن الحل الدائم والقدس وعودة الالجئين
حد لقاءاتها مع أولمرت تشير إلى أن األخير قال لها إنه يجب إجراء مفاوضات مباشرة مع رئـيس        وفي أ 

السلطة الفلسطينية محمود عباس، وليس عن طريق أحمد قريع أبو العالء، من أجل التوصل إلى اتفـاق                 
  .قبل انتهاء والية الرئيس األمريكي السابق جورج بوش

ا هو الضروري، وأنه يجب أن يكون هناك شيء عـن الالجئـين             ونقلت عن أولمرت قوله إنه يعرف م      
  ".مع تبادل مناطق% 94ما يكفي من األرض، ما يقارب ) ألبو مازن(سنعطيه "ويضيف . والقدس

أما بالنسبة للقدس فيقترح أولمرت أن تكون عاصمتين؛ واحدة إلسرائيل في الغرب، وواحدة للفلسطينيين              
دية المنتخب بحسب النسب السكانية، وعندما يكـون رئـيس البلديـة            في الشرق، بحيث يكون رئيس البل     

  .إسرائيليا يكون نائبه فلسطينيا
 5بعدد يصل إلى    " ستستوعب عددا من الالجئين الفلسطينيين    "ويتابع أولمرت، بحسب رايس، أن إسرائيل       

ناء عمومة أكثر من    ، بادعاء أن هناك أب    "لم شمل عائالت  "آالف الجئ، مشيرا إلى أنه لن يطلق على ذلك          
  .الالزم، ولن يكون بإمكان إسرائيل السيطرة عليها

كما اقترح أولمرت إقامة لجنة دولية تشرف على األماكن المقدسة في القدس، طالبا مـن رايـس عـدم                   
  .وبحسب األخيرة فإنها تعهدت ألولمرت بنقل االقتراح إلى أبو مازن. تسريب ذلك

ال أستيطع أن أقول ألربعة ماليين الجئ فلسطيني أن خمـسة           "بالقول  وتتابع رايس أن رد أبو مازن كان        
  .  آالف فقط سيعودون إلى ديارهم

  25/10/2011، 48عرب
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  ةللحصول على أموال طائل" ةالرباعي"استغل  :بليرتهامات الفساد ضد ا .52
علـى  ،  اإلسرائيلية أمس للحملة الجارية في بريطانيا، عبر وسائل اإلعـالم         " معاريف"عرضت صحيفة   

وأشارت إلى أن االتهامات تراكمت حوله بشأن       . مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط طوني بلير       
  .للتوسط في إبرام صفقات كبيرة أدخلت إلى خزانته أمواال طائلة" الرباعية"استغالله منصبه في 

فـي  " أميركان كولوني "دق  وتشير الصحف البريطانية إلى أن بلير أبرم من مكتبه الفاخر الذي كان في فن             
وركزت على أن هذه الصفقات تتم عبر شركة االستشارات التي          . القدس الشرقية المحتلة صفقات عالمية    

، وأميـر الكويـت وكبـرى       "جي بي مورغن  "أنشأها والتي تقدم المشورة لزبائن بينهم بنك االستثمارات         
  ".زورخ فايننشال"شركات التأمين 

  بنك بلير
إلى مبادرات اقتصادية دفعها بلير إلى األمام في مناطق السلطة الفلسطينية وفـي قطـاع               وأشار التحقيق   

الذي يدفع لبليـر راتبـا      " جي بي مورغن  "غزة أفادت شركات تعتبر من زبائنه، مثل بنك االستثمارات          
هـاتف  لل" الوطنيـة "وهكذا مثال نجح بلير في إقناع السلطات اإلسرائيلية بالسماح لـشركة            .  كبيرا سنويا

" QTEL"هم شركة   " الوطنية"أصحاب  . الخليوي، العمل في االراضي الفلسطينية كشركة خلوية إضافية       
  ".جي بي مورغن"القطرية الكـبرى، وهي زبــون مركزي لـ

ومارس كـل نفـوذه     .  مليارات جنيه إسترليني   6كما أن بلير دعم إقامة حقل غاز طبيعي في غزة بقيمة            
بتطوير الحقل، مع أن الفلسطينيين أعربـوا عـن انتقـادهم لجهـوده وطـالبوا               إلقناع إسرائيل بالسماح    

  . باستقاللية حصرية في تشغيل الحقل وفي تلقي مداخيله
  مال طائل

سـبعة منـازل    .  مليون جنيه  60 إلى   20تقديرات مختلفة في بريطانيا تشير إلى أن أموال بلير تقدر بـ            
 مليون جنيه   20 يتبين من المنشورات المختلفة بان بلير كسب         كما.  مليون جنيه على األقل    14تقدر بمبلغ   

  . منذ ان غادر رئاسة الحكومة وانتقل ليشغل منصب مبعوث الرباعية
 26/10/2011، السفير، بيروت

  
  رئيس الطائفة اليهودية في إيطاليا يدعو إلى منح شاليط جائزة نوبل للسالم .53

غلعـاد  ” اإلسرائيلي“دو باشيفيشي، أمس، إلى منح الجندي       دعا رئيس الطائفة اليهودية في إيطاليا ريكار      
ونقلت وكالة األنباء اإليطالية    . شاليت جائزة نوبل للسالم، وقد حظي اقتراحه بدعم من عمدة مدينة روما           

 سنوات في نفق مـن دون أن        5لم يكن غلعاد سجيناً اعتيادياً، فقد عاش لمدة         “عن باشيفيشي قوله    ) أكي(
على الرغم من كل هذا األلم فلم يتصرف بكراهية، ولكن اسـتمر فـي              “، وأضاف   ”...يرى أي شخص،  

  .”التعبير عن األمل في السالم
  26/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  يزور مخيم نهر البارد في شمال لبنان األوروبيوفد من االتحاد  .54

 عقـد لقـاء فـي مكتـب     مخيم نهر البارد حيث )  25/10(زار وفد من االتحاد االوروبي اليوم الثالثاء        
التواصل واإلعالم لألونروا بحضور سليمة مهينه مسؤولة الشؤون االجتماعية ومـاثيو بـولبي مـدير               

  . عمليات األونروا في الشمال ومدير مكتب التواصل واإلعالم فادي الطيار
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مـوم  كذلك جال الوفد على بركسات الحديد حيث استمع من لجنة البركسات إلى شرح كامل لمعانـاة وه                
األهالي هناك، والتقى الوفد منسق الصحة في الشمال الدكتور محمد أنيس ناصر، كما التقى مجموعة من                

 .أهالي المخيم في مكتب الشؤون في البارد
 25/10/2011، موقع الجئ نت

  
  عرض نسخ قديمة للقرآن الكريم: "إسرائيل"في بريطانيا و .55

مخطوطا " في لندن إن ، اليوم األربعاء، البريطانية قال المتحدث باسم جامعة مانشستر: القدس-لندن
  ".نادرا إلحدى نسخ القرآن الكريم األكثر أهمية في العالم ستنشر على شبكة األنترنت

النسخة النادرة المزخرفة المكتوبة "وأوضح المتحدث باسم الجامعة التي سيعرض فيها المخطوط، أن 
أنها ذات قيمة رائعة للغاية لكن أوراقها "، مشيرا الى " سنة500بخط اليد من القرآن الكريم تعود لحوالي 

   ".هشة وضعيفة لدرجة لم تمكن العلماء من عرضها حتى اآلن
، مشيرا الى " سنتيمترا88 سنتيمترا بـ 60 ورقة يبلغ حجمها 470هذه النسخة النادرة تضم "وأضاف أن 

  ".شستر في شمال إنجلتراأنها محفوظة في مكتبة جون ريالندز التابعة لجامعة مان"
اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة البدء بعرض كتب إسالمية " المكتبة الوطنية"وتعتزم ما يسمى بـ

مقدسة نادرة، من ضمنها نسخ ألقدم المصاحف في التاريخ ليطلع عليها الجمهور الواسع، إلى جانب 
  .عقدها سلسلة ندوات حول التاريخ اإلسالمي

بأن الكتب المقدسة وبينها مصحفان يعود تاريخهما إلى القرن التاسع الميالدي " هآرتس "وأفادت صحيفة
سيتم عرضها أمام الجمهور الواسع، إضافة إلى ثالثة مصاحف مصدرها من أنطاليا في تركيا واألندلس 

  .وإيران، وأنه سيتم ابتداء من اليوم عقد سلسلة ندوات حول التاريخ اإلسالمي
مصدر المصاحف القديمة والكتب والمخطوطات النادرة هو جامع الكتب القديمة "ة أن وتابعت الصحيف

والمثقف اليهودي أبراهام شالوم يهودا الذي كان أحد أبرز الباحثين في التاريخ اإلسالمي وتبرع 
 100 مخطوطة بينها 1184وتشمل مجموعته  ".بمجموعته للمكتبة الوطنية اإلسرائيلية قبيل وفاته

  .تعتبر هذه واحدة من أهم مجموعات المخطوطات اإلسالمية في العالممصحف و
  25/10/2011، القدس، القدس

  
  الحدث االنتخابي التونسي وتأثيراته على دول المنطقة  .56

تشهد الساحة السياسية التونسية نهاية فعاليات جولة االنتخابات البرلمانية : قسم الدراسات والترجمة
انتخابات تعقب سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، فقد وجدت العامة، وبسبب أنها أول 

فعاليات هذه االنتخابات المزيد من رصد واهتمام األطراف اإلقليمية والدولية، فما الذي يجري في الساحة 
 السياسية التونسية، وإلى أي مدى سوف يؤثر الحدث االنتخابي التونسي في منطقة الشرق األوسط بنفس
  القدر الذي سبق أن أثرت به االحتجاجات السياسية التونسية على االحتجاجات السياسية الشرق أوسطية؟

  توصيف المعلومات الجارية: المسرح السياسي التونسي* 
تابع لفيف من المراقبين والخبراء والمحللين السياسيين فعاليات جولة االنتخابات العامة البرلمانية 

  :الخصوص أشارت المعلومات إلى اآلتيالتونسية، وفي هذا 
  . نائبا217ًالبرلمان التونسي الجديد سوف يتكون من • 
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ثم المؤتمر من أجل %) 40(أكدت نتائج الفرز األولية عن تقدم حركة النهضة اإلسالمية التونسية • 
  %).10(والعريضة الشعبية %) 12(ثم التكتل من أجل العمل والحريات %) 16(الجمهورية 

كدت النتائج األولية، خروج اليسار من المنافسة، بما دفع الزعماء اليساريين إلى االعتراف بالهزيمة أ• 
  .منذ الساعات األولى لبدء عمليات فرز األصوات

  %.100وفي بعض المراكز االنتخابية الخارجية بلغت % 90تجاوزت نسبة المشاركة الـ• 
  .سوف تعترف بنتيجة االنتخابات أياً كان الطرف الفائزأكدت الحكومة االنتقالية التونسية بأنها • 
  .خضعت العملية االنتخابية لرقابة دولية وإقليمية واسعة النطاق• 

هذا، وتشير التوقعات إلى أن حركة النهضة اإلسالمية التونسية، سوف تسعى في حالة  عدم حصولها 
الثة األخرى، وفي هذا الخصوص لجهة بناء تحالف مع أي من األطراف الث) 1% + 50(على نسبة 

تشير التسريبات إلى أن حركة العريضة الشعبية هي األوفر حظاً لجهة الدخول في تحالف ائتالفي مع 
حركة النهضة، وذلك ألن زعيم حركة العريضة الشعبية هو محمد هاشمي الحامدي المشهور بتوجهاته 

مية اإلسالمية في الخرطوم، إضافة إلى عالقاته اإلسالمية، منذ أن كان طالباً في جامعة أفريقيا العال
الوثيقة مع الزعماء اإلسالميين وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي، والذي ألف الحامدي كتاباً عنه، 
وإضافة لذلك، يعمل الحامدي مديراً لقناة المستقلة الفضائية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، 

ر صحيفة المستقلة التي تصدر في لندن، وكال الفضائية والصحيفة يملكهما إضافة إلى توليه رئاسة تحري
  .الحامدي، وظلتا دائماً تمثالن لسان حال الحركات اإلسالمية العربية والعالمية

  األبعاد غير المعلنة لنتائج االنتخابات العامة التونسية* 
ية، واصفين االنتخابات العامة تحدث العديد من المحللين السياسيين وخبراء الشؤون الشرق أوسط

التونسية، بأنها سوف تمثل مؤشراً ينطوي على قدر كبير من األهمية لجهة تحديد شكل سيناريو 
التفاعالت السياسية الشرق أوسطية القادمة، وفي هذا الخصوص يوجد مساران محتمالن لتطورات 

  .الحدث االنتخابي التونسي
ميين الكبير في تونس إلى جعل الحركات اإلسالمية الشرق أوسطية أن يؤدي فوز اإلسال: المسار األول• 

االخرى، أكثر احتراماً لقواعد اللعبة الديمقراطية، إضافة إلى االنفتاح لجهة التعامل مع اآلخر، ونبذ ثقافة 
نسيين نظام الدولة الدينية الشمولية التي ال تعترف بالديمقراطية، وإضافة لذلك، فإن تكيف اإلسالميين التو

مع بيئة التعددية والحريات الديمقراطية، يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى إضعاف تأثير الحركات 
األصولية اإلسالمية المتشددة مثل تنظيم القاعدة، بما يجعل أنصارها يتحولون إلى اعتماد وجهات نظر 

  .تجمع بين التوجهات الدينية والتوجهات السياسية المدنية
ن يؤدي فوز اإلسالميين إلى دفعهم نحو المزيد من فرض السيطرة واستغالل الفرصة أ: المسار الثاني• 

لجهة بناء نظام دولة دينية شمولية، تنطوي على رفض االعتراف باآلخر، ومعاداة المخالفين في الرأي، 
استخدام إضافة إلى معاداة المجتمع الدولي، إضافة إلى السعي من أجل تقييد الحريات المدنية التونسية، و

  .القمع الديني واألساليب التكفيرية في التعامل مع الخصوم الداخليين والخارجيين
هذا، ويتوقع الخبراء والمراقبون،  أن يؤدي فوز اإلسالميين التونسيين بنتائج االنتخابات العامة التونسية 

االنتخابات العامة إلى تأثيرات عابرة للحدود التونسية، بحيث يفوز اإلسالميين المصريين بنتائج 
المصرية، إضافة إلى احتماالت مؤكدة بفوز اإلسالميين الليبيين إذا انعقدت جولة انتخابات عامة ليبية، 

  .ونفس الشيء يسري بالنسبة للجزائر والمغرب وموريتانيا
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إضافة لذلك، تشير التوقعات إلى فوز اإلسالميين التونسيين سوف يؤدي إلى المزيد من التصعيدات 
لتوترات التي سوف تسعى القوى الكبرى بقيادة الواليات المتحدة األمريكية لجهة توظيفها واالستفادة وا

  :من تداعياتها
بناء تحالف وثيق يجمع بين اإلسالميين التونسيين واإلسالميين الليبيين، بما يتيح استخدام فعاليات هذا • 

بالتالي من المتوقع أن يسعى اإلسالميون التونسيون التحالف داخل البيئة السياسية العربية واإلسالمية، و
إلى زيادة االرتباط مع تركيا، والتعاون مع توجهات السياسة التركية إزاء ملفات وقضايا بلدان الشرق 

  .األوسط األخرى
استخدام اإلسالميين الليبيين والتونسيين لجهة استهداف النظام الجزائري، بما يتيح ألطراف مثلث • 

ـ باريس ـ لندن، الضغط عليه أكثر فأكثر من أجل القيام بدور مواتي لتوجهات هذا المثلث واشنطن 
  .إزاء منطقة الشرق األوسط

وتأسيساً على صعود اإلسالميين في تونس، فإن األكثر احتماالً هو نشوء تحالف ألطراف مثلث إسالمي 
دعم صعود الحركات اإلسالمية تونسي ـ ليبي ـ مصري، سوف يسعى مستخدماً كافة الوسائل، لجهة 

السياسية في بلدان الشرق األوسط األخرى، وإضافة لذلك تشير التوقعات إلى أن هذا المثلث سوف يكون 
أكثر ارتباطاً بالدبلوماسية القطرية، والتركية، األمر الذي يعزز توقعات أن تجد السياسة الخارجية 

 الحركة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتوظيف األمريكية قدراً أكبر من المناورة، وهامش حرية
قدرات هذه األطراف في إضعاف خصوم واشنطن في المنطقة، وأضافت التسريبات بأن ما يقلق 
واشنطن فعالً هو احتماالت صعود حركة العمل اإلسالمية األردنية، والتي سوف تسعى بالضرورة إلى 

ية، ونالحظ أن بدايات هذا التحالف سوف تكون في االلتحاق جنباً إلى جنب مع حركة حماس الفلسطين
  ".المشرق العربي"وإذا توطدت أركانه فسوف يسعى بكل تأكيد لجهة التمدد في " المغرب العربي"منطقة 

  25/10/2011، الجمل بما حمل
  

  "الشتاء اإلسالمي"الربيع العربي على وشك أن يأتي بـ: صحيفة إسرائيلية .57
 إسرائيل اليوم في عددها الصادر اليوم الثالثاء  تقريرا أشار إلى أن نشرت صحيفة: القدس المحتلة
الذين رأوا أنه تطور إيجابي، من شأنه أن " السذج"من قبل القادة الغربيين " الربيع العربي"اإلشادة بـ

  .يجلب النهاية الحقيقية للنمط الغربي للحريات الديمقراطية في الشرق األوسط
الربيع "من محلل بما فيهم عدد من كبار المسئولين اإلسرائيليين، حذروا من أن وأضاف التقرير أن أكثر 

  ".الشتاء اإلسالمي"على وشك أن يأتي بـ" العربي
تونس أول بلد عربي يطيح بالديكتاتور الذي حكمه لوقت طويل، نظم يوم األحد أول انتخابات حرة "وتابع 

 في المائة مما فاجأ الكثيرين الغرب وبعد ظهر اليوم 90 منذ استقالل، وكان إقبال الناخبين هائال بنسبة
اإلثنين، مع انتهاء فرز العديد من األصوات ، وكما كان متوقعا سيطر حزب النهضة التونسي على 

  ".البرلمان بأغلبية مريحة
، "معتدل"التونسي كحزب إسالمي " النهضة"وسائل اإلعالم الغربية تصنف حزب " وتقول الصحيفة ان 

 فقد أيد حزب النهضة استيالء إيران على السفارة -وفق الموقع اإلسرائيلي- وصف مضلل وهو
. ، ودعا إلى شن هجمات على أهداف أمريكية خالل حرب الخليج1979األميركية في طهران عام 
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يرتكز على فكر جماعة اإلخوان المسلمون في مصر، والتي تسعى لفرض " النهضة"إضافة إلى أن فكر 
  .اإلسالمية على العالم بأسرهالشريعة 

أنه إذا فازت جماعته في " وتشير الصحيفة الى ما أعلنه راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة مؤخرامن 
على بلد كان يعد حتى " الشريعة المعتدلة"االنتخابات في تونس، فإنه سيعمل على فرض ما أسماه بـ 

  .اآلن واحدة من دول العالم العربي األكثر انفتاحا
ثمة ظاهرة مماثلة تشهدها ليبيا، التي تحررت من حكم العقيد معمر القذافي، وشهدت "وتقول الصحيفة 

، مصطفى عبد الجليل أمس األحد، "الزعيم المؤقت"حيث أعلن . احتفاالت على نطاقة واسع هذا األسبوع
ل بالفعل عددا من أن الشريعة اإلسالمية ستكون المصدر األساسي للقوانين المدنية، وغير عبد الجلي

القوانين الليبية التي ال تتفق مع الشريعة اإلسالمية، مثل منع البنوك المحلية من تقاضي فائدة، وتشريع 
  ".اهللا أكبر"وحث عبد الجليل مواطنيه أثناء االحتفال بتحرير ليبيا، بهتاف . تعدد الزوجات مجددا

السابق محمد حسني مبارك، " الدكتاتور" بـوفي مصر التي تستعد إلجراء أول انتخابات منذ اإلطاحة
تشير كل التقديرات إلى أن جماعة اإلخوان المسلمون ستفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان، أو ستشكل كتلة 

  .كبيرة ستؤثر في أي حكومة مقبلة
وجماعة اإلخوان المسلمون المصرية حسب الصحيفة هي منبت كل جماعات التطرف اإلسالمي في 

مثل حماس كما تدعمت سلطة اإلسالميين " السلفية" وهي األب المباشر للمنظمات -فق التقريرو-المنطقة 
  . في كل من تركيا ولبنان، رغم أن ذلك لم يتطلب انتفاضات مدنية لتحقيق ذلك

وكان الجنرال إيال أيزنبرغ، رئيس قيادة الجبهة الداخلية بإسرائيل، حذر منذ أشهر، أن الشرق األوسط 
، وهو األمر الذي يزيد من احتمال "المتطرف"بثق عن الربيع العربي، سوف يكون مالذا للفكر الذي سين

  ".إنها قد تشمل حتى أسلحة الدمار الشامل: "وقوع حرب شاملة، وهي الحرب التي قال عنها أيزنبرغ
تم استخدام أنه مع الشرق األوسط في ظل األنظمة الديكتاتورية السابقة، أنه لم يكن سي"وترى الصحيفة 

أسلحة الدمار الشامل ضد اسرائيل، حيث كان لتلك األنظمة الحاكمة مصلحة طويلة األجل في الحفاظ 
على الوضع القائم؛ لكن القوى الراديكالية التي هي في طريقها للسيطرة على العديد من الدول ال يهتمون 

ولوجيات تدعو إلى تدمير إسرائيل، ، بل واألكثر من ذلك أن بعض هذه القوى تتبع أيدي"المصلحة"بتلك 
  .من أجل الدخول في عصر ذهبي إسالمي جديد

  25/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   وأذربيجان إلنتاج طائرات بدون طيار وأقمار تجسس إصطناعية"إسرائيل" إتفاق سري بين ":ديبكا" .58
 مجلس األمن للعامين  كعضو غير دائم في24/10إنتخاب أذربيجان يوم : مصادر ديبكا العسكرية

، يجلب للمجلس دولة لديها عالقات عسكرية وإقتصادية وثيقة للغاية مع إسرائيل، 2014القادمين، حتى 
ولكنها أيضا دولة تتنافس فيها الصناعات العسكرية اإلسرائيلية والتركية فيما بينهما على العالقات 

  .ن القدس وأنقرةبالجيش األذربيجاني، األمر الذي يتسبب في توتر آخر بي
ثالث دول أخرى، هي روسيا، أرمينيا، وإيران، تنظر بشكوك كبيرة إلى العالقات العسكرية العميقة بين 

، خاصة بسبب التزود السريع لجيش أذربيجان بأنواع متعددة من )عاصمة أذربيجان(القدس وباكو 
تركة في أذربيجان إلنتاج هذا الطائرات اإلسرائيلية التي تعمل بدون طيار، وبسبب إقامة منشآت مش
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وتبحث موسكو وطهران عن طرق لوقف اإلمتداد العسكري اإلسرائيلي في . النوع من الطائرات
  .أذربيجان

 طائرة بدون طيار 60وتقول مصادرنا العسكرية أن األشهر القادمة ستشهد تزويد جيش أذربيجان بـ 
 كيلومترا، ويمكنها 6 إلى 4عات تصل من ، التي يمكنها العمل على إرتفاOrbiter 2M: من نوعين

التي يمكنها أن تعمل على إرتفاعات , Aerostarوالنوع الثاني هو . البقاء في الجو حتى خمس ساعات
من أجزاء الطائرات تنتج % 70كما أن .  ساعة12 كيلومترا، ويمكنها أن تحلق في الجو 10تصل إلى 

  .تأسيسها في أذربيجانتنتج في المصانع التي تم % 30في إسرائيل، و
ويرى جيش أذربيجان بذلك مجرد مراحل أولى من التزود بالطائرات التي تعمل بدون طيار، وفي هذا 
الصدد، قال وزير الصناعات العسكرية هناك يافار جمالوف، أن باكو تبحث إنتاج طائرات بدون طيار 

ل إلى إتفاق سري بين أذربيجان وكانت تلك إشارة إلى أنه عمليا تم التوص. من حامالت الصواريخ
ويبدو أن . وإسرائيل إلقامة مصانع مشتركة إلنتاج هذا النوع من الطائرات، وأنه بدأت إقامتها بالفعل

اإلسرائيلية، ) إيل بيت(، إنتاج مؤسسة Hermes 900األمر يتعلق بطائرات بدون طيار كبيرة من نوع 
  . بالفعلHermes 450خاصة وأن جيش أذربيجان يستخدم الطائرة 

وتقول مصادر غربية أن إسرائيل وأذربيجان تديران بينهما أيضا مفاوضات لبناء وتشغيل أقمار تجسس 
وتشير مصادر ديبكا اإليرانية أن إيران تخشى أن تستخدم إسرائيل محطات رادار تقع على . عسكرية

 أذربيجان قواعد للطائرات ساحل بحر قزوين، والتي يمكنها رصد ما يدور في إيران، وأنها ستقيم في
  .طويلة المدى التي تعمل بدون طيار، والتي يمكنها أن تشن هجوم على البرنامج النووي اإليراني

ومؤخرا زار سكرتير ملفات الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع التركية مورات بايير، زار باكو، 
ء الطائرة التركية التي تعمل بدون طيار وحاول أن يقنع القيادة العسكرية في أذربيجان بأن تقوم بشرا

Anka ,ووعد بايير بأن تركيا ستمول إقامة . بدال من الطائرة اإلسرائيلية التكتيكية التي تعمل بدون طيار
غير أن الطائرة التركية مازالت في مراحل بناء النماذج . مصنع في أذربيجان إلنتاج هذه الطائرة

  .لعام القادم، كما أنها ال تمتلك أي تجربة تنفيذيةاألولية، والتي ستستكمل فقط في ا
وفي أذربيجان لم يرفضوا جس النبض التركي، ولكنهم طلبوا منهم العودة مجددا وتقديم هذا العرض بعد 

سبتمبر، تم 12ويشار إلى أنه في  .  في تحقيق تجارب من هذا النوعAnkaأن تبدأ الطائرة التركية 
 Martuni طيار كان يشغلها فنيون إسرائيليون فوق المحافظة الشرقية إسرائيلية بدون إسقاط طائرة
ولكن هذه الطائرة كانت تحمل . التي توجد أذربيجان في حرب معها) ناجورني قره باخ(الواقعة في 

وفي بيان وزارة دفاع ناجورني قره باخ، ورد أن . رموز هوية سالح الجو التابع لجيش أذربيجان
  . لوسائل خاصة إستخدمتها وحدات الدفاع الجويالطائرة أسقطت نتيجة

مصادر ديبكا العسكرية تقول أن هذه الوسائل الخاصة كانت عبارة عن ضباط من الدفاع الجوي 
الروسي، ومعدات متطورة إلسقاط الطائرات التي تعمل بدون طيار تابعة لوحدات الدفاع الجوي لـ 

غربية ترصد التحركات العسكرية في جنوب القوقاز، وتقول مصادر إستخباراتية ). ناجورني قره باخ(
  :أن موسكو حاولت تحقيق أربعة أهداف من إسقاط الطائرة

. التلميح إلسرائيل بأنه عليها أن تتوقف عن التدخل عسكريا في الدول الواقعة على بحر قزوين: أوال
: زايد في أربع دول هيحيث تشعر موسكو بالقلق من التأثير اإلقتصادي والعسكري اإلسرائيلي المت
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ويرى الروس في تزويد هذه الدول بنظم سالح . أذربيجان، كازاخستان، تركمانستان، وجورجيا
  .إسرائيلية، تدخال إسرائيلي في الفناء الخلفي لروسيا

إسقاط الطائرة األذربيجية، والذي كان مغزاه عمليا مواجهة مباشرة بين الفنيين اإلسرائيليين وطاقم : ثانيا
 على إتفاق 2009مضادات الجوية الروسي، كان إنتقاما روسيا من إسرائيل التي وقعت بداية في عام ال

  .إلقامة مصنع إلنتاج طائرات بدون طيار في روسيا، ولكنها تراجعت بضغوط أمريكية
رغبة موسكو في التأكيد لطهران أن روسيا على إستعداد للتعاون السياسي والعسكري : ثالثا

اتي مع إيران لتأمين حقوقهما في بحر قزوين، وأن الروس على إستعداد للعمل عسكريا لوقف واإلستخبار
  .إمتداد نفوذ أذربيجان وإسرائيل في المنطقة

ولم ترد . لم يكن الصدفة أن تنشر وزارة الدفاع في ناجورني قره باخ صور الطائرة المحطمة: رابعا
وتظهر الصور عن عمد كاميرات الطائرة، من . ا النشرإسرائيل أو أذربيجان ولو بكلمة واحدة على هذ

أجل التأكيد للقدس وباكو أنه في حال إستمرت هذه التحليقات، فإن موسكو لن تتردد في إرسال حطام 
  . الطائرة اإلسرائيلية إلى خبراء اإلستخبارات اإليرانيين

   26/10/2011، الرأي نيوز
  

  حماس واألردن غزل تكتيكي أم حقيقي .59
  بدوانعلي 

تشير معظم المعطيات المتوافرة إلى أن سنوات االفتراق الرسمي األردني عن حركة حماس وعن العالقة 
معها قد قاربت على االنتهاء بحدود معينة، بعد سنوات من الجفاء الذي ترافق مع خروج قيادات حركة 

دو العالقات الحمساوية فاليوم، تب. م1999حماس األولى من عمان بفعل قرار رسمي أردني صيف العام 
مع األردن قد دخلت في سكة جديدة، وقد باتت مندرجة في سياق سياسي ال يعني بالضرورة استبدال 

  .العالقة مع حماس، بالعالقة مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح والمنظمة
عن فكيف نقرأ مسار ومستقبل العالقات بين األردن وحركة حماس على ضوء ما يجري من أحاديث 

ولقاء ) عمان(قرب قيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيارة العاصمة األردنية 
  ؟...العاهل األردني

  بين التكتيكي واالستراتيجي
ومن الواضح أن التطور الملحوظ في الموقف األردني بالنسبة للعالقة مع حركة حماس، برز مؤخراً من 

ية من جانب النظام في األردن على ضوء التفاعالت الداخلية الجارية خالل عدة مؤشرات، قد تكون تكتيك
له عالقة » تكتيكي«فالبعض يذهب باتجاه القول بأن الغزل األردني الرسمي مع حماس غزل . في البلد

بمتطلبات المرحلة الحالية وليس ذا بعد استراتيجي، وكعمل وقائي أردني إلدارة األزمة مع حركة حماس 
ال أقل، والحتواء نمط تفكير حركة حماس بعد أن أنجز أهدافه من مقاطعة الحركة بدءاً من ليس أكثر و

  .م1999العام 
بينما يرى آخرون أن األردن بات على قناعة بأن مقاطعة حركة حماس وتجاهلها أمر غير ممكن في 

قليمية والدولية، وان ظل حضورها المؤثر في المعادلة الفلسطينية وانفتاح قوس اتصاالتها وعالقاتها اال
العالقة معها ولو بحدود ما أفضل من القطيعة نظراً لتأثير حضورها داخل الفلسطينيين في األردن الذين 

  .يشكّلون غالبية السكان
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وقد تكون الدوافع األردنية لها عالقة باالنسداد الحاصل في مسار التسوية والمراوحة في المكان، وتعالي 
مع الفلسطينيين على حساب األردن » الحل األردني«الداعية لتبني خيارات » اإلسرائيلية«األصوات 

حيث يمكن لحركة حماس العمل والمساهمة بشكل فعال بإعاقة . وعودة العزف على نغمة الوطن البديل
أي مشروع للحل على حساب األردن، األمر الذي يرجح الوصول لترسيم عالقة استراتيجية أو تفاهمات 

  .ى أسس مشتركة بين الطرفينمرحلية عل
ويمكن للمتابع أن يلحظ عدة مؤشرات على التحسن المحتمل المشار إليه في العالقة بين األردن وحركة 

عون (، ومن أبرز هذه المؤشرات استقبال رئيس الوزراء األردني المكلف )حماس(المقاومة اإلسالمية 
هو عضو المكتب السياسي محمد نزال، بمنزله في عمان ألحد قيادات حركة حماس و) الخصاونة

واالتصال الذي أجراه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بالخصاونة لتهنئته بالمنصب الجديد، 
إضافة لتأكيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق عن التحضير الجاري لزيارة خالد 

  .نيمشعل لألردن، وترتيب لقاء عمل مشترك مع العاهل األرد
ومع أن تلك االتصاالت ليست ذات دالالت قطعية بشأن إمكانية عودة الدفء للعالقات بين حماس 
وعمان، إال أنها تشي بوجود مناخ ايجابي، خصوصاً مع تواترها بين الطرفين ولو بشكل متقطع من حين 

 بين الطرفين آلخر، وهي اتصاالت ساهمت بحدود ما في كسر جليد الماضي المتراكم في ملف العالقات
منذ أن توقفت االتصاالت بينهما بعد أربع جوالت حوارية عقدت في عمان قبل ثالثة أعوام، بين وفد من 
المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر ووفد رسمي أردني 

مهم في الوقت الراهن أن الحوار لكن ال. برئاسة الفريق محمد الذهبي المدير السابق للمخابرات األردنية
واالتصاالت بين حركة حماس واألردن خرج من الدائرة األمنية المغلقة، وبدأ باالنتقال من األطر األمنية 
إلى نظيرتها السياسية، في محاولة التوصل إلى صيغة عمل مشترك جديدة تخدم الطرفين خالل الفترة 

  .القادمة
  أسباب بعيدة وأسباب قريبة

 السياق، سعت حماس على الدوام الستعادة أطيب العالقات مع األردن، ووضعت هذا األمر في في هذا
صدارة األولويات، وعملت على شق حتى الطرق االلتفافية في السنوات األخيرة لتذليل العقبات التي 

  . كانت تضعها بعض األطراف في الجهات األمنية األردنية
ء حركة حماس بالنسبة للعالقة مع األردن حتى في أحلك ظروف وعليه، فان الرصانة التي حكمت أدا

. األزمة بينهما خالل أكثر من عقد من الزمن، تركت انطباعات ايجابية لدى صناع القرار في عمان
 ألبرز قياداتها عن الساحة األردنية، إال أنها تمتعت 1999فحركة حماس وان تلقت خطوة اإلبعاد عام 

السياسي الذي مكنها من عدم االنزالق نحو متاهات الردح السياسي أو التوتير بدرجة عالية من الوعي 
مع األردن، وهو ما أكسبها في الشارع تقديراً من قبل أوسع قطاعات العمل الحزبي والمؤسساتي وحتى 

  .في الشارع العام بين الناس
ماس، ما كان ليأتي لوال وبالطبع، فان عودة االنفتاح األردني الرسمي ولو بحدود معينة مع حركة ح

جملة من التطورات السياسية التي وقعت، ففي الجانب الهام من العالقات الفلسطينية واألردنية، يتأتى 
ملف العالقات بين حركة حماس واألردن على المستوى السياسي الرسمي انطالقاً من الوزن الذي تمثله 

 التواجد الفلسطيني وفي القلب من ذلك في حركة حماس في المعادلة الفلسطينية على مختلف ساحات
واألردن والحالة هذه ليس بوسعه أن يتجاهل وجود قطب آخر في المعادلة الفلسطينية ال يقل . األردن
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لذلك فان التداخالت والتشابكات والتأثيرات باتت أمراً المفر منه . حضوراً ونفوذاً وتأثيراً عن حركة فتح
 من سبب وجيه ومقنع، حيث فرضت هذه التداخالت نفسها برغبة بين حركة حماس واألردن ألكثر

 وأبعد على أثرها 1999الطرفين في إعادة ترتيب العالقة المشتركة بعد القطيعة التي تمت منذ أغسطس 
خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، (أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس من األردن 

أن هناك أوساطاً أردنية سياسية وإعالمية من داخل الجهات الرسمية خاصة و) سامي خاطر، محمد نزال
األردنية والمقربين منها، إضافة إلى اإلخوان المسلمين، انتقدت منذ البداية القطيعة مع حركة حماس، 

  .واعتبرتها غير مبررة أبدا
 محمولة على قطبين وعليه، فالوقائع تقول إن األردن بات على قناعة راسخة بأن المعادلة الفلسطينية

رئيسيين هما حركتي حماس وفتح، وأن القوى وباقي الفصائل الفلسطينية باتت ذات دور محدود كالجبهة 
  .الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد اإلسالمي وبعيدة عن التأثير الكبير في المعادلة والقرار

 وأن هناك أصواتا أوروبية تنبعث من كما أن األردن، بات يرى أن إمكانية عزل حماس دولياً تراجعت،
حين آلخر، تدعو للتعاطي المباشر معها باعتبارها جزءاً أساسيا من مكونات النسيج السياسي 

فالتطور في الموقف األردني بات يترسخ مع قناعة تزداد . واالجتماعي الفلسطيني حركة فتح وسواها
ه أن يدعي قدرته على التأثير في مجرى اآلن وفحواها بأنه ليس بمقدور أي طرف مهما كان حضور

  .األحداث والتطورات الفلسطينية، وهو على قطيعة مع مكون فلسطيني رئيسي كحركتي فتح أو حماس
فاألردن استوعب بالضرورة اتساع االتصاالت العربية واإلقليمية والدولية مع حركة حماس والتي بدأت 

أغلب األحيان وبشكل غير مباشر في بعض األحايين، وكان عملياً منذ أكثر من ثالثة أعوام بشكل مباشر 
منها اللقاءات المتتالية مع الرئيس الديمقراطي األميركي األسبق جيمي كارتر، الذي كان قد حمل في أحد 
لقاءاته مع قيادة حركة حماس رسالة شفهية من الرئيس باراك أوباما إبان حملته االنتخابية للفوز بموقع 

  . واليات المتحدةالرئاسة في ال
وفي تقدير مثير، يتجه البعض للقول إن الجهات األردنية المعنية تسعى جاهدة لتجنيب نفسها رياح 
ثورات الربيع العربي على ضوء تفاقم األوضاع في األردن واستمرار الحراكات الدائرة في البالد على 

 تستجيب جزئياً أو كلياً لمطالب مختلف المستويات، وتحاول القيام ببعض الخطوات اإلصالحية التي
المعارضة األردنية التي تقودها جبهة العمل اإلسالمي، ومن بين تلك المطالب التي يجري الحديث عنها 
من وراء الكواليس تأتي مسألة العالقة مع حركة حماس وإعادة بناء العالقات الرسمية معها بما في ذلك 

  .ت من إبعادها خارج األردنتواجد قيادات الحركة في األردن بعد سنوا
وفي هذا المسار التفاعلي من التطورات واألحداث، فان حركة حماس معنية ببذل أقصى الجهود لتعزيز 
حضورها السياسي واالجتماعي والتنظيمي في األردن نظراً لموقع األردن من القضية الفلسطينية، 

يث تعود أكثرية السكان ألصول فلسطينية ولوجود هذا الخزان البشري الفلسطيني الكبير في األردن ح
 إضافة لوجود العمق الفاعل والمتمثل بحضور جبهة 1967، ونازحة عام 1948الجئة من فلسطين عام 

العمل اإلسالمي التي تعتبر أكبر القوى السياسية حضوراً وتأثيراً في األردن، وترتبط مع حركة حماس 
  .بعالقة التوائم
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 المتوقعة في الحالة الفلسطينية، ووجود مناخ ايجابي على صعيد تحقيق المصالحة أخيراً، إن المستجدات
الفلسطينية على األرض، وعودة بروز الدور المصري في تحقيق تلك المصالحة المنشودة، يشكّل عامالً 
  .دافعاً قد يسهم في إسراع األردن على توسيع مد خطوط االتصال مع حركة حماس وإنهاء القطيعة معها

  26/10/2011، المستقبل العربي
  

  ؟الحل السحري.. انحماس في عّم .60
  ناهض حتر

طويت صفحة المقاومة , فبعد العدوان اإلسرائيلي على غزة) 1 . (2009حماس اليوم ليست حماس الـ 
بل وأظهرت الحكومة الحمساوية في غزة تشددا وقدرة على ضبط أمن الحدود أثارت إعجاب , المسلحة
جزءا من الحلف , موضوعيا, لم تعد حماس,  األمريكي-ي خضم الربيع العربي وف) 2(, واشنطن

, إلى المحور الجديد الصاعد على أكتاف اإلنتفاضات العربية, كليا, بل انتقلت, اإليراني السوري اللبناني
وخصوصا (الذي يضم القوى اإلسالمية ) خصوصا القطري(المحور األمريكي التركي الخليجي 

خط سياسي أمريكي جديد , وقد نتج عن ذلك التقارب الموضوعي مع واشنطن) 3(, الليبراليينو) اإلخوان
. لالعتراف بحماس بوصفها طرفا مؤهال للمفاوضات مع إسرائيل, سوف يتبلور أكثر في األشهر المقبلة

ألسرى مع الموافقة اإلسرائيلية المفاجئة على صفقة تبادل ا, وأولى إشارات ذلك الخط األمريكي الجديد
ومن الواضح أن كل هذه التطورات ) 4(, تنازالت أساسية إلتمام تلك الصفقة, بدورها, حماس التي قدمت

. وهكذا تنقلب التحالفات. وقد تدفعها إلى محاولة التفاهم مع السوريين, تُحرج قيادة السلطة الفلسطينية
بل وفاضل , أنه رفض استقبال مشعل, مناأبلغ وفدا أردنيا متضا, ومما له داللته أن الرئيس بشار األسد

بين مجاهرة الفتحاويين بتخليهم العلني عن المقاومة ولجوئهم إلى خيار التفاهم مع واشنطن وتل أبيب 
ورغم محاوالت . الخيار الفتحاوي نفسه, فعليا, بينما هي تتبع, حماس تبنيها خط المقاومة" إدعاء" وبين 

لم يعد , فإن النظام السوري الذي استعاد بعض أنفاسه, دمشق للمناورةالمكتب السياسي لحماس المقيم في 
يخفي استياءه العميق من خالد مشعل ورفاقه وتحالفاتهم اإلقليمية السائرة في طريق التفاهم مع الواليات 

  . بالتنكر للضيافة والحماية طوال العقد الماضي, صراحة, الحمساويين, ويتهم مسؤولون سوريون. المتحدة
ظلت تناور طوال األشهر , ولذلك. تحظى حماس في سورية بما هو أكثر من الوجود السياسي واإلعالمي

وأصبحت مغادرتها لسورية , لكنها وصلت اآلن إلى طريق مسدود, الماضية من اإلنتفاضة السورية
حماس سوف تضيع في الحجم السياسي ? هل تكون القاهرة مقرها المقبل. مسألة وقت) ولبنان(
بمعنى انتقال , وبالنسبة لمكتبها السياسي سيكون أقرب إلى سفارة غزة في العاصمة المصرية, لمصريا

  .الثقل الحمساوي إلى الداخل على حساب الخارج
ففي األردن كتلة فلسطينية تؤيد ; العودة إلى األردن هي البديل األفضل من وجهة نظر حماس الخارج

  . ال باإلخوان المسلمينحماس التي تحظى بحليف محلي قوي ممث
هي تعبير عن التقارب المتسارع بين عمان , عون الخصاونة) المصلح( هتافات اإلخوان لرئيس الوزراء 

  .ستكون جميع الملفات الداخلية قابلة للتسوية, وحين يكتمل هذا التقارب فصوال. وحماس
: عدة عصافير بحجر واحد, طوراتبهذه الت, فهي ترى أنها تصطاد, بالنسبة للسياسة الرسمية األردنية

, سوف تستعيد عمان دورها في الشأن الفلسطيني من خالل إعادة تأهيل حماس كقوة تفاوض رئيسية) 1(
سوف تفتح الطريق الستيعاب المعارضة ,  الحمساوية-فإن العالقة األردنية , وفي الوقت نفسه) 2(
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وبالتالي تسهيل انضمام ( تحسين العالقات مع قطر وهو ما سيقود إلى) 3(, اإلسالمية وهيئاتها المتعددة
فبالنسبة . وتخفف الضغوط األمريكية الخاصة باإلصالحات السياسية) األردن الى مجلس التعاون الخليجي

  .فإن التفاهم مع اإلخوان هو العنوان الرئيسي لإلصالح في هذه المرحلة, لواشنطن
لك اعتقاد لدى الدوائر الرسمية بأن توزير ممثلين عن هنا, فيما يتصل بالحراك الشعبي في المحافظات

  .هل األمور بهذه البساطة سنرى!تكون األزمة قد انتهت, وبذلك. العشائر سوف يخفّض حدته
  26/10/2011، المستقبل العربي

  
  االنفصال عن عباس .61

  عكيفا الدار
خليص جلعاد شليط من أسر ان اولئك الذين يقبلون تفسير بنيامين نتنياهو، ان استقرار الرأي على ت

أما قليلو .  معفون من القطعة التالية– خاصة مرتبط بالربيع العربي 2011حماس في تشرين االول 
" هآرتس"يكمن الحل في العنوان الرئيس في صحيفة : اليكم اشارة. االيمان بذلك فاليهم حال ممكنا للغز

ة الثمانية يعارضون بشدة منح محمود عباس فقد ورد في النبأ أنهم حول نتنياهو وفي داخل حلق. أمس
  .تفضالت

فلماذا وعالم؟ ألن زعيم . وقد ُأبلغ ان مستشاري رئيس الحكومة يحثونه على عقاب الرئيس الفلسطيني
فتح تجرأ على التوجه الى االمم المتحدة طالبا االعتراف بدولة فلسطينية تحيا بسالم الى جانب دولة 

  .اسرائيل
وما هو الخصم السياسي الرئيس لفتح؟ . يعززون خصمهم السياسي. ة فسدوا؟ صحيح كيف يعاقب ساس

وما هي أداة التعزيز األشد طلبا من الجمهور الفلسطيني؟ االفراج عن مئات األسرى . حماس بالطبع
ال، ليس رئيس الحكومة والوزراء ". الموحدة"وفيهم عرب اسرائيليون وسكان من شرقي القدس 

. يقرب نهاية عباس السياسية ونقض السلطة" العقاب"فهم يفهمون جيدا ان . يمي الفهموالمستشارون عد
  ".لن يكون نهاية العالم"وجوابهم، بحسب النبأ، أنهم ال يهوون هذا في الحقيقة لكنه 

على حكومة " العالم"ليس نهاية العالم، لكن ربما يحسم انصراف عباس ومعسكره المشكالت التي يلقيها 
سيريد ممثلو الرباعية الذين سيأتون الى المنطقة غدا، أن يعلموا هل قبلت حكومة اسرائيل . نتنياهو

التفاوض على (مخططها من الثالث والعشرين من ايلول وفيه تصريح اوباما في التاسع عشر من أيار 
سرائيل ا"وسيكتفون باعالن متذاك من المتحدث يقول ان ).  وتبادل اراض متفق عليه1967أساس حدود 

ان " (شروط مسبقة"أمل رئيس الحكومة حتى آخر لحظة أن يصر الفلسطينيون على ". تستقبل بالمباركة
  ").شرط مسبق"طلب احترام خريطة الطريق التي توجب تجميد المستوطنات هو في نظر نتنياهو 

ية انه يقبل مخططها بيد ان نتنياهو علم يقينا انه ال يمكن االعتماد على العرب؛ فقد أبلغ عباس الرباع
وبرغم جهود نتنياهو التي ال تكل للمس بعباس فانه يصر على ان يقيم في ورع التنسيق االمني . برمته

وكما قال في نهاية االسبوع رئيس . مع اسرائيل ويقمع بالقوة كل محاولة لحماس لتجديد العمليات
ويمكن أن نعرف بمقدار . ن االسرائيليينالحكومة سالم فياض، ال تتوقع القيادة الفلسطينية أي مقابل م

 األسير اآلخرين الذين 550ثقتهم بنتنياهو من رفضهم اجراء اتصاالت معه تتعلق باالفراج عن الـ 
فهم يذكرون انه في المرة السابقة التي التزم فيها نتنياهو باالفراج عن أسرى . تشتمل عليهم صفقة شليط
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ى سبيل لصوص وسجناء كانوا يوشكون أن ينهوا مدة عقوبتهم،  أخل– 1998 في أعقاب اتفاق واي في –
  .في األساس

فقد قال له الرئيس اوباما انه في آخر . يعلم رئيس الحكومة ان عباس لن يبقى في الزاوية زمنا طويال
لقاء له مع الرئيس الفلسطيني، قال له هذا انه اذا لم يبدأ في الشهور القريبة تفاوض جدي فسيمضي الى 

قبل ذلك، وفي االسبوع القادم كما يبدو، سيلتقي عباس مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي . بيتال
لحماس، في محاولة الستكمال اتفاق المصالحة واالتفاق على انتخابات في كانون الثاني القريب ونتنياهو 

 الرباعية التي تقضي ال يحتاج الى أكثر من هذا؛ فحماس تُعرف بأنها منظمة ارهاب، وما تزال قواعد
هذا اذا استثنينا بالطبع حاالت يخدم فيها . بأنه ينبغي عدم اجراء تفاوض معها، ما تزال سارية المفعول

  .التفاوض مصالح نتنياهو قصيرة األمد
فقد أراد اريئيل شارون ان يعاقب عباس على اصراره . تُذكر صفقة شليط مع حماس باالنفصال عن غزة

وعقاب نتنياهو على قبول مخطط . ريطة الطريق، وعاقبه بادخال حماس الى غزةالوقح على قبول خ
  .الرباعية سيدخل حماس الى رام اهللا

  من هو االسرائيلي؟
، برئاسة يوفال روت، "في الطريق الى الشفاء"في صباح السبت انضممت الى مجموعة متطوعي 

ين، ومديرو المستشفيات في المدينة وعائالت دعا محافظ جن". الملَك"المعروف بين الفلسطينيين بلقب 
 دعوا المتطوعين الى زيارة –المرضى التي ينقل المتطوعون أبناءها الى المستشفيات في اسرائيل 

هذه الطريق تؤدي الى المنطقة أ الواقعة تحت : "عند مدخل الجلمة تستقبل القادمين الفتات وهاجة. جنين
سرائيليين الى المنطقة أ محظور، يعرض حياتهم للخطر ويشكل دخول اال. سيطرة السلطة الفلسطينية

  ".جناية
وفي خالل االنتظار الطويل . بسبب خلل ما لم تبلغ استبانة طلبي الترخيص بدخول المنطقة الى غايتها

لالذن بالدخول من متحدث الجيش االسرائيلي، شاهدت قافلة ال تنتهي من سيارات ذات ألواح ترخيص 
واكتفى الحراس بالنظر في بطاقات . طع المعبر في الطريق الى جنين وعائدة من هناكاسرائيلية تق

وأوضح لي الحارس أنهم ألنهم جميعا عرب اسرائيليون، ال يحتاجون . هويات المسافرين وأخلوا سبيلهم
  .وقد سالّني أن عرض لي أن أذوق شيئا قليال من خبز قانون الفلسطينيين على الحواجز. الى ترخيص

تفسيرا رسميا لقواعد " هآرتس"من الغد طلبت الى متحدث الجيش االسرائيلي أن يعرض على قُراء 
الجيش االسرائيلي يمكّن على حسب تقديرات : "واليكم إياه. العبور في الحواجز عند مداخل المنطقة أ

اذا أراد مواطن . وضع أمنية من دخول عرب اسرائيليين الى المنطقة أ من اجل زيارة عائالت والتجارة
اسرائيلي دخول المنطقة أ، فانه يستطيع أن يقدم طلبا منظما يوزن في حد ذاته بحسب تقديرات وضع 

تقديرات "؟ هل تكون "مواطنا اسرائيليا"أال ترى سياسة الجيش االسرائيلي أحد سكان أم الفحم ". امنية
  .بشرته؟مالئمة لقومية المرشح لالختطاف وديانته ولون " الوضع االمنية

  25/10/2011هآرتس 
  25/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  الواليات المتحدة وتداعيات االنسحاب من اليونسكو .62
  ويرث.تيموثي إي

مع أن حظوظ الدولة الفلسطينية في الحصول على اعتراف مجلس األمن الدولي تكاد تكون معدومة، إال 
منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة لألمم المتحدة أنه خالل هذا األسبوع يتهيأ المجلس الذي يدير 

والمعروفة باسم اليونسكو االعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة في هيئتها، ولو حصل 
هذا األمر كما هو متوقع ستجد الواليات المتحدة نفسها مضطرة إلى االستقالة من المنظمة األممية، بسبب 

لى أكثر من عشرين سنة يحرم على أميركا دفع مستحقاتها المالية إلى أي هيئة عالمية تكون قانون يعود إ
  .الواليات المتحدة عضواً فيها، وتُقدم على االعتراف بالدولة الفلسطينية

والمشكلة أن انسحاب واشنطن من اليونسكو بموجب القانون سالف الذكر ال يقف عند هذا الحد، بل في 
سحب أيضاً على هيئات أخرى، ألن اعتراف اليونسكو بالدولة الفلسطينية يمهد أمامها حال تطبيقه سين

الطريق لنيل االعتراف من هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية 
لواليات وفيما يجادل البعض في ا. الفكرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم منظمة الصحة العالمية

مؤسسة "المتحدة أن انسحاب أميركا من تلك المنظمات لن يكون له أهمية، مثلما أكد ذلك المتحدث باسم 
، "ال تقدم إال القليل مما يمكن أن تستفيد منه المصالح األميركية"المحافظة، قائلًا إن اليونسكو " هيرتتج

لية، وأي انسحاب منها يشكل خسارة فعلية تبقى الحقيقة أن أميركا بحاجة إلى المنظمات والهيئات الدو
  .للمصالح والحضور األميركي في الوكاالت التابعة لألمم المتحدة

فعالوة على مهامها في مجال تعزيز التعاون والسالم بين البلدان واألمم، والحفاظ على الموروث الثقافي 
فمن خالل المنظمة تمكنت الشركات العالمي تساعد اليونسكو أيضاً في ازدهار قطاع األعمال األميركي، 

وغيرها من الوصول " إنتل"ومايكروسوفت و" سيسكو"األميركية الرائدة في مجال تقنية المعلومات مثل 
  . إلى فئات واسعة في دول العالم الثالث وولوج أسواقها المتعطشة للتكنولوجيا المتقدمة

يركية والتعريف بها في العالم تكون قد أسهمت ومن خالل هذا الدعم الذي قدمته اليونسكو للمنتجات األم
في الحفاظ على الوظائف لألميركيين، بل األكثر من ذلك تقوم اليونسكو في بعض الحاالت بإنقاذ حياة 
األميركيين على غرار ما حصل، بعد التسونامي الذي ضرب اليابان في شهر مارس الماضي، حيث 

ر مشترك مع الواليات المتحدة بتحذير سكان والية كاليفورنيا قامت المنظمة من خالل نظام متقدم لإلنذا
  .من توابع الزلزال في المحيط الهادي

وال ننسى أيضاً أن اليونسكو تسهم في تعزيز األمن القومي األميركي من خالل تلقين األفغان مبادئ 
ألميركية، وألن انضمام القراءة التي سيحتاجونها عند توليهم المسؤولية األمنية بعد انسحاب القوات ا

الدولة الفلسطينية إلى اليونسكو سيفتح أمامها الباب لالنضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن 
أميركا ستكون مضطرة لالنسحاب من هذه المنظمة، علماً أنها تلعب دوراً حيوياً على الساحة الدولية في 

ءات االختراع وحقوق التأليف والعالمات التجارية التابعة حماية الملكية الفكرية، بما فيها من برا
  .للشركات واألفراد في أميركا

وحتى ال يظن أحد أن االعتراف بالدور المهم للمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة نابع من انحياز 
بوش الذي قاد حزبي، أود أن أذكر هنا أن دعم اليونسكو لم يقتصر فقط على أوباما، بل سبقه إلى ذلك 

، كما أن السيدة األولى السابقة، لورا بوش، 2003الجهود األميركية إلعادة االنضمام إلى اليونسكو عام 
  .ما زالت حتى اللحظة سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة
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ومن الواضح أنه مهما حدث في اليونسكو، سيستمر الفلسطينيون في طلب العضوية لدى وكاالت وهيئات 
مم المتحدة، وفي كل مرة ينجحون ستكون الواليات المتحدة مضطرة لالستقالة، وهو ما يفقدها تابعة لأل

القدرة على التأثير والحضور الفعال على الساحة الدولية من خالل تلك المنظمات، وربما لن يكون 
فايات النووية بمقدورنا المشاركة في القرارات المهمة المتعلقة باألسلحة النووية وطريقة التخلص من الن

التي تبت فيها وكالة الطاقة الذرية، أو كيف التركيز على حماية األشخاص من انتقال األمراض الفتاكة 
والمعدية، إن انسحبنا من منظمة الصحة العالمية، وال كيف نحافظ على األمن الغذائي في حال انسحابنا 

لة قد تجد الواليات المتحدة نفسها منعزلة من المنظمة العالمية للغذاء والزراعة، وفي غضون شهور قلي
تماماً عن العديد من القرارات المتخذة داخل المنظمات العالمية، وهي قرارات قد يكون لها تأثير مباشر 

  .على المصالح األميركية من وظائف وأمن وغيرها
ة في طلبها للحصول وفيما تسعى إدارة أوباما إليجاد حل دبلوماسي يحول دون استمرار السلطة الفلسطيني

على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، يبقى الحل األمثل في مراجعة الكونجرس للقانون الذي يفرض 
  .على الواليات المتحدة االنسحاب من المنظمات الدولية

ورغم إصرار البعض على أن ما تقدمه الواليات المتحدة لتلك المنظمات يفوق بكثير ما تجنيه منها، 
الي ستكون المنظمات الدولية أكبر الخاسرين من انسحاب أميركا، فإن ذلك ليس صحيحاً، فالقضايا وبالت

  .التي تنكب عليها الهيئات الدولية تجمع دول العالم للتباحث حول المشاكل الكبرى
ومن الضروري مشاركة أميركا في إيجاد الحلول واتخاذ القرارات، وإال لن تأتي هذه األخيرة في 

ا، كما أن النقاش الدولي لن يختفي فقط ألن أميركا ليس موجودة، بل إن غيابنا سيقلل فقط من صالحه
  .قدرتنا على التأثير في مجريات العالم والمشاركة الفاعلة في رسم سياسته

  سيناتور أميركي سابق ورئيس مؤسسة األمم المتحدة
  "إنترناشونال. تي. سي. إم"ينشر بترتيب خاص مع خدمة 
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