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  35  :كاريكاتير
***  

  
  وسنبحث مصيرها مع حماس ة نحن ذاهبون؟ السلطة لم تعد سلطأين إلى السؤال هو: عباس .1

في رام » فتح«أعلن الرئيس محمود عباس خالل اجتماع للمجلس الثوري لحركة :  محمد يونس–رام اهللا 
مطلع الشهر المقبل لبحث الخيارات الفلسطينية » حماس«اهللا، أنه سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة 

للمرحلة المقبلة وليس فقط المصالحة، في وقت صادق المجلس الثوري على قرار سابق للجنة المركزية 
  . ضده13و صوتاً لصالح فصله 67للحركة بفصل محمد دحالن من الحركة بغالبية 

الخميس وتختتم اليوم، أن االحداث -وأبلغ عباس المجلس الثوري في دورته التي بدأت ليل األربعاء
تجاوزت اتفاق المصالحة، وأن السؤال الملح اليوم هو ليس تشكيل حكومة وفاق وطني وإنما الى اين 

ن هناك ظروف أخرى ، اتفقنا على تشكيل حكومة، لكن اآل)أيار(بعد مايو «: وأضاف. نحن ذاهبون
اآلن سيصير حديث آخر، وربما ... سنتابع الموضوع مع حماس مطلع الشهر، وأنا سألتقي خالد مشعل

نلتقي معهم ونتحدث ليس فقط في المصالحة، وإنما في السؤال الذي نطرحه وطرحناه على القيادات 
  .»هإلى أين؟ هذا السؤال من المهم جداً أن نجيب علي: ونطرحه عليكم اليوم

وقال عباس انه كان ابلغ الرئيس باراك اوباما لدى لقائه به في نيويورك الشهر الماضي بأن لديه ثالثة 
األولى اقتراحات األمم المتحدة بالذهاب إلى : خيارات سيعود لدرسها مع القيادات الفلسطينية، وهي

 والقضية الثالثة هي أن السلطة ليست الجمعية العامة، والقضية الثانية هي بيانات اللجنة الرباعية الدولية،
: واضاف. »عن جدوى استمرار السلطة«واضاف انه ابلغ اوباما ان الفلسطينيين يتساءلون . »سلطة

إلى أين نحن ذاهبون؟ يجب أن نجيب عليه، وماذا سنعمل؟ يجب أن : السؤال الذي يجب أن نجيب عليه«
  .»نجيب عليه، والسؤال أن السلطة لم تعد سلطة

. ب عباس من المجلس الثوري المصادقة على قرار اللجنة المركزية بفصل محمد دحالن من الحركةوطل
  .»ذهبوا إلى المحكمة الحركية والمحكمة قالت رأيها في الموضوع، وإنما هذا القرار اتُّخذ«: وقال

 األمم  الشهر الجاري لبحث ملف التوجه الى30وقال عباس ان لجنة المتابعة العربية ستجتمع في 
وشكل المجلس الثوري لجنة برئاسة نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة لمتابعة درس . المتحدة
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وكرر عباس ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت وعده بإطالق عدد . تطورات الملف
قال لي «: وقال. مماثل من االسرى بعد التوصل الى صفقة إلطالق الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت

سأعطيك أكثر ممن سيفرج عنهم في صفقة شاليت بالعدد والنوع، لكن أريد منك عدم اإلعالن ) اولمرت(
  .»عن ذلك حتى تنفيذ الصفقة

وكشف عباس انه تلقى اقتراحاً من الرئيس نيكوال ساركوزي بالمشاركة مع رئيس الوزراء االسرائيلي 
 الشهر المقبل لتقوم الدول العشرين األغنى في 20العشرين في بنيامين نتانياهو في اجتماعات مجموعة 
 11ما رأيكم أنه في بداية شهر «: ونقل عن ساركوزي قوله. العالم بالطلب من االخير وقف االستيطان

المقبل، هناك اجتماع لمجموعة العشرين التي هي أغني دول العالم، وسنقوم بدعوتكم ) تشرين الثاني(
يجب أن : لسعودية ومصر واألردن واإلمارات وقطر، ونأتي كذلك بنتانياهو ونقول لهودعوة نتانياهو وا

توقف االستيطان، فإذا وافق نعود إلى المفاوضات، وإذا لم يوافق فكلنا نذهب معك إلى الجمعية وتحصل 
افق على دولة غير عضو، فقلت له مع كل االحترام لهذا االقتراح الجيد، لكن ماذا نستفيد؟ إذا لم يو

  .»نتانياهو يجب أن تعاقبوه، ومع ذلك سنفكر في ذلك، واالقتراح رفضته أميركا وانتهى
» منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة«وأكد عباس انه ماض في تقديم طلب العضوية في 

 في وكشف ان االدارة االميركية تستخدم قانوناً قديماً. رغم الضغوط التي يتعرض لها) يونيسكو(
الكونغرس يعتبر منظمة التحرير منظمة ارهابية من أجل تعطيل طلب الحصول على العضوية في 

وقال . »قالوا يوجد تشريع في الكونغرس يحرم التعامل معنا بصفتنا منظمة إرهابية«: ، وقال»يونيسكو«
لتحرير هي الممثل  عاماً، وجرى بعده اعتراف اسرائيل بأن منظمة ا22ان هذا القانون يعود الى ما قبل 

ووجه سؤاالً الى . الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وايضا تقوم واشنطن بتقديم مساعدات مالية
  .»اآلن أصبحنا إرهابيين؟. منذ ذلك اليوم وأنتم تقدمون لنا المال ونذهب إلى واشنطن«: اإلدارة االميركية

 28/10/2011الحياة، لندن، 
  

   األسرى خارج فلسطينبإبعاد ستراتيجياًاالحتالل يرتكب خطأ ا: هنية .2
 إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة غزة إن االحتالل ارتكب خطأ استراتيجيا عندما أبعد أكد :غزة

وقال في كلمة خالل مأدبة غذاء أقامتها الحكومة اليوم الخميس لألسرى  .األسرى إلى خارج فلسطين
 الفلسطيني، مشددا أن المبعدين من األسرى إلى قطاع غزة المحررين ان اإلبعاد يفتح أبعادا جديدة للشعب

ووصف بوابة معبر رفح  .يشكلون مددا للشعب الفلسطيني وقضيته وقيادته ومشروعه الوطني التحريري
من : "التي دخل منها األسرى المحررين بأنها بوابة االنتصار ال الحصار، مشيرا إلى عودة األحرار قائال

  ".ف شاليط ومنها كان تحرير األسرىبوابة رفح كان اختطا
  27/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   الحدود واألراضيعلى" الرباعية"اً مع  اتفاقعريقات ينفي .3

صائب . نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د: وكاالت – نظير طه -القدس المحتلة 
ون الجانب الفلسطيني قد اتفق خالل اجتماعه مع أن يك» البيان«عريقات أمس في تصريحات خاصة لـ

الرباعية الدولية في القدس على التقدم بمقترحات في مجالي الحدود واألراضي خالل ثالثة أشهر، في 
  .إطار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي



  

  

 
 

  

            6ص                                     2306:                العدد28/10/2011الجمعة  :التاريخ

، »ق بأي جهة من الجانب اإلسرائيلياجتمعنا مع وفد الرباعية الدولية باألمس، ولم نلت«: وقال عريقات
الفتاً إلى أن الموقف الفلسطيني واضح، ولن يتغير، وقد أبلغنا الرباعية بأننا على استعداد كامل للتعاون 
معها، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد وقف إسرائيل االستيطان في الضفة الغربية والقدس، وقبولها 

ى أنه تم االتفاق مع الرباعية الدولية على مواصلة اللقاءات ، وأشار عريقات إل1967بحدود عام 
  .والمشاورات معها دون االتفاق على موعد محدد

نافياً أن تكون الرباعية قد طلبت من الجانب الفلسطيني عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وضات المباشرة بين الجانبين، مشيراً ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، تمهيداً إلطالق المفا

كيف نجحت » البيان«واستغرب عريقات في حديثه لـ. إلى أن الرباعية لم تحمل شيئا جديداً في جعبتها
، في الترويج لروايتها المضللة، وكيف يتم التعاطي إعالميا مع الرواية %95إسرائيل، وبنسبة 

  .ت واألنباء التي نصدرها، والتي تشير إلى موقفنا الحقيقياإلسرائيلية للوقائع، بينما يتم تجاهل البيانا
  28/10/2011البيان، دبي، 

  
  أوسلو المعتقلين منذ ما قبل اتفاق األسرى سراح إطالق بالعمل على "الرباعية"السلطة تطالب  .4

' القدس العربي'كشف الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لـ: وليد عوض -رام اهللا 
 في القدس بالعمل على اطالق سراح األربعاءلخميس بانه طالب ممثلي اللجنة الرباعية الذين التقاهم ا

 منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وذلك ضمن ملف يتعلق اإلسرائيلياالسرى المعتقلين في سجون االحتالل 
  .باالسرى سلم للجنة الدولية

ني للمفاوضات التقوا االربعاء بممثلي اللجنة وكان عريقات والدكتور محمد اشتية عضو الوفد الفلسطي
الرباعية في القدس في اطار زيارتهم للمنطقة بهدف السعي الستئناف المفاوضات المتوقفة بين 

  .الفلسطينيين واالسرائيليين منذ اكثر من عام
ت مكتوبة،  ملفا3قدمنا لهم ' 'القدس العربي'وحول اللقاء الفلسطيني مع ممثلي الرباعية قال عريقات لـ

واشار عريقات بان  .'ملف عن القدس وملف عن االستيطان مع خرائط، اضافة لملف عن االسرى
الملفات التي قدمت لممثلي الرباعية توضح بالخرائط والوثائق االعمال التي تقوم بها اسرائيل على 

ح حجم االستيطان في ، مشيرا الى ان الخرائط توض'قلنا لهم ان هذا يدمر عملية السالم'االرض، مضيفا 
  .القدس مع التأكيد بانه ال معنى للدولة الفلسطينية بدون ان تكون القدس الشرقية عاصمتها
  28/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
    األمن مجلس إلى  ليبرمان يشتكيعباس ":يديعوت" .5

ألمم المتحدة العبرية بان المندوب الفلسطيني في ا" يديعوت آحرنوت" ذكرت صحيفة :القدس المحتلة
 افيغدور ليبرمان بتهمة اإلسرائيليرياض منصور قدم شكوى لمجلس األمن ضد وزير الخارجية 

وجاء في رسالة الشكوى التي قدمها منصور لرئيس مجلس  .التحريض لقتل الرئيس محمود عباس
ليبرمان نحن قلقون من عمق التصريحات التحريضية التي يطلقها ليبرمان ضد محمود عباس ف: "األمن

  ".يحرض ضد عباس هو شريك في حكومة نتنياهو وهو
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 التي اتهم فيها األخيرةوأضافت يديعوت ان الشكوى قدمت يوم امس األربعاء بعد تصريحات ليبرمان 
عباس بان غيابه عن الساحة السياسية سيعتبر بمثابة بركة نزلت من السماء واتهم عباس بأنه عقبة في 

  .طريق السالم 
  28/10/2011 اإلخبارية، وكالة سما

  
  أمريكا تمارس النفاق السياسي بموقفها من الربيع العربي  : بحر .6

قال أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي إن الموقف األمريكي من الربيع العربي : غزة
وأوضح  .الثائر والديمقراطيات الجديدة المتمخضة عنه غير حقيقي وذو وجهين ويعبر عن نفاق سياسي

نسخة عنه، الخميس، أن اإلدارة األمريكية فوجئت كغيرها بثورات ) صفا(بحر في بيان صحفي وصل 
ولفت بحر  .الربيع العربي التي انقلبت على أنظمة الظلم واالستبداد التي دعمتها عقودا طويلة من الزمن

خطر الربيع العربي تجسد إلى أن التصريحات األخيرة لتوني بلير مبعوث الرباعية التي حذر فيها من 
الموقف األمريكي الواضح والصريح وغير المستتر إزاء الربيع العربي وتفاعالته وتطوراته المختلفة، 

أمريكا وجدت نفسها بمعزل عن إرادة الشعوب، ما "وأضاف  .وتفضح زيف السياسات األمريكية
شيت أن تعصف بالدور والصورة اضطرها إلى محاولة مجاراة الواقع والتأقلم مع المتغيرات التي خ

  ".والسياسة األمريكية في عموم المنطقة العربية
  28/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  التدخل لمنع االحتالل من هدم جسر المغاربة" اليونيسكو" تناشد "منظمة التحرير" .7

في رسالة وجهتها لمنظمة األمم  دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية :رام اهللا
 في باريس، إلى توفير 36لمناسبة عقد مؤتمرها الـــ” اليونسكو”المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

الحماية الدولية لألماكن الدينية والتراثية والثقافية الفلسطينية، واعتبارها جزءاً من التراث الحضاري 
ن تنفيذ مخططاتها بهدم باب المغاربة وتدمير مقبرة مأمن اهللا اإلنساني المهدد بالخطر، ومنع إسرائيل م

  .االسالمية في القدس المحتلة
إننا نتطلع إلى أن تتخذ اليونسكو مواقف صارمة تجاه السياسات اإلسرائيلية “ وقالت الدائرة في رسالتها 

 تتعرض له مدينة الهادفة لتدمير التراث الحضاري والثقافي واإلنساني للشعب الفلسطيني، خاصة ما
القدس المحتلة من إجراءات متصاعدة لتهويدها وتدمير موروثها اإلنساني، هذه السياسات التي طالت 
مؤخرا مقبرة مأمن اهللا وجسر باب المغاربة،باعتباره وقفا إسالميا وجزءاً ال يتجزأ من التراث الحضاري 

  .العربي في المدينة
  28/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  منظمة التحرير ترفض اقتراحات لوقف جزئي لالستيطان ": القدس"رسالة حصلت عليها  .8

 يتضح من رسالة رسمية حصلت  على نسخة منها ان منظمة التحرير الفلسطينية رفضت : رام اهللا
اقتراحات نقلت اليها في اآلونة االخيرة عبر دوائر دبلوماسية مختلفة تتضمن تجميدا جزئيا لالستيطان 

 . في االراضي الفلسطينية، مشددة على ان ال عودة الى المفاوضات ما دام االستيطان مستمراًاإلسرائيلي
وجاء في نص الرسالة التي سلمها كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات الى اللجنة 
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أتيحت لي الفرصة ": الرباعية على مستوى المندوبين في االجتماع الذي عقد في القدس امس االربعاء
للنظر في اقتراح نقل الي من خالل دوائر دبلوماسية مختلفة يفسر بعض االلتزامات التي يزعم رئيس 
وزراء إسرائيل استعداده إلجراء في ما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات وذلك تعزيزا اللتزامات 

  ".إسرائيل بموجب خارطة الطريق
ي االقتراح أقل بكثير من ما نصت عليه خارطة الطريق، التي لألسف، ما هو معروض ف: "واضاف

.  الستئناف المفاوضات2011)سبتمبر( أيلول 23جرى التأكيد عليها في اقتراح اللجنة الرباعية في 
 كأساس للمفاوضات بين فلسطين 1967وعالوة على ذلك، فإن المذكرة ال تتحدث عن مرجعية حدود 

  ".وإسرائيل
الرئيس محمود عباس أعلن بوضوح في مناقشاته : الموقف الفلسطيني لم يتغير" ان وشددت الرسالة على

 للجمعية 66مع اللجنة الرباعية، وصرح مرارا وتكرارا علنا، وبشكل قوي جدا خالل خطابه أمام الدورة 
العامة لالمم المتحدة، بان فلسطين لن تعود الى المفاوضات في وقت تواصل فيه اسرائيل مشروعها 

لقد اوضح أيضا ان اسرائيل يجب ان تعترف . ستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقيةاال
  ". كأساس للمفاوضات بشأن االرض1967بخطوط عام 

كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق، يجب على إسرائيل وقف جميع النشاطات : "واضاف
  ".االستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي المزعوم

  27/10/2011القدس، القدس، 
  

  اإلعالن عن بناء مليون وحدة استيطانية جديدة صفعة للمجتمع الدولي: عشراوي .9
 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن إعالن الحكومة اإلسرائيلية عن :رام اهللا

ة، خالل العشر سنوات القادمة، مشروع استيطاني جديد، يهدف إلى بناء أكثر من مليون وحدة استيطاني
  .هو صفعة للمجتمع الدولي وتحديدا للجنة الرباعية

إن اإلعالن عن مليون وحدة استيطانية جديدة خالل العشرة أعوام '، 'وفا'وقالت في حديث خاص لـ
، يعني أن هذا هو قرار حكومي 'إيلي يشاي'المقبلة، بناء على تصريحات وزير الداخلية اإلسرائيلي 

  .'املمتك
  27/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  النائب قبها يدعو للتسريع بالمصالحة .10

ناشد وزير األسرى األسبق األسير وصفي قبها كل مكونات الشعب الفلسطيني وأطيافه السياسية ضرورة 
ية وترجمة الشعارات واألقوال االرتقاء إلى المسؤولية الوطنية والشروع فورا بتنفيذ بنود المصالحة الوطن
  . إلى ممارسات وأفعال تعكس صدق النوايا تجاه المصالحة والوحدة الوطنية

وعبر قبها في تصريح صحفي له من داخل سجن مجدو، عن امتعاضه واستيائه الشديد من مداهمة 
األمر الذي  "سرادقات تهنئة األسرى المحررين وخاصة سرادق األسيرة قاهرة السعدي في مخيم جنين،

  . حسب قوله" ال يبشر بخير
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وأضاف أن الحديث عن أي نوع من االنتخابات هو سابق ألوانه ألنه ال يعقل أن يدور الحديث حول هذه 
االنتخابات سواء كانت في مجالس محلية أو تشريعية أو رئاسية في ظل السطوة األمنية وتكميم األفواه 

  . عي لكل مواطن فلسطيني وحرية انتماؤه السياسيومنع االحتفاالت وممارسة الحق الطبي
  27/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  اعتداء السلطة على حرمة النواب دليل على تعاظم التنسيق األمني: النواب اإلسالميون .11

استنكر النواب اإلسالميون في الضفة الغربية ما أقدمت عليه األجهزة أمن السلطة : الضفة الغربية
اعتداء أجهزة أمن : "وقال .ية بحق عائلة النائب المختطف لدى االحتالل محمد أبو جحيشةالفلسطين

السلطة على عائلة النائب أبو جحيشة عمل مشين تقترفه المؤسسة األمنية الفلسطينية للحد من إنجاز 
ي وصلت إلى وأكد النواب أن التنسيق األمني مع الكيان اإلسرائيل ".وتطبيق تفاهمات المصالحة الداخلية

  .مرحلة خطيرة، واختطاف أبناء النواب واالعتداء على المواطنين أوضح دليل على ذلك
وفي ذات السياق أيضا، اعتبر النواب أن استمرار االختطافات واالعتداءات بحق الطالب اإلسالميين من 

قاء عباس مشعل قبل األجهزة األمنية بالضفة يعمل على توتير الساحة وتعكير صفو األجواء قبيل ل
  ".المقرر قريباً

  28/10/2011السبيل، عمان، 
  

   على مكافحة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعهعازمةالسلطة الوطنية : النتشة .12
 أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن السلطة الوطنية عازمة على السير قدما في :مراكش

  .مكافحة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعه
ء ذلك في كلمة ألقاها النتشة في اجتماعات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم جا

المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها مدينة مراكش في المملكة المغربية بين الرابع والعشرين والثامن 
مكافحة الفساد في  شخصية من رؤساء وأعضاء هيئات 1500والعشرين من الشهر الجاري، بحضور 

  . دولة، ومنظمات حكومية وغير حكومية معنية بمحاربة الفساد من مختلف أنحاء العالم150
  27/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   للجعبري والرمحياإلداريسلطات االحتالل تجدد  .13

قال اإلداري للنائب محمود الرمحي االعت) 10-27(جددت سلطات االحتالل الصهيوني الخميس : رام اهللا
أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى 

  .الجعبري
 وجددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري للجعبري لمدة ستة أشهر وذلك للمرة الثانية على التوالي، 

  . مايو الماضي3 حيث كان جيش االحتالل قد اعتقله في
 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، 6 كما جددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري للرمحي وذلك لمدة 

  . ومنذ ذلك الحين يقبع تحت االعتقال اإلداري2010 نوفمبر 15حيث كان قد اعتقل في 
 27/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ضغط إلقامة دولتنا المستقلةالحراك في مجلس األمن أداة : فياض .14
إن الشعب الفلسطيني يتطلّع إلى أن يأخذ مكانه : قال الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء: رام اهللا

الطبيعي والكامل بين أمم العالم، مشدداً على أهمية ما يرمز إليه يوم األمم المتحدة، الذي احتفل به، أمس، 
لدى مشاركته في حفل االستقبال الذي أقامه المنسق الخاص وقال في كلمة  .لدى شعوب العالم بأسرها

نشعر بالسعادة عندما نرى علمنا : لألمم المتحدة روبرت سيري، في مقر األمم المتحدة في مدينة رام اهللا
: وأضاف .بين أعالم باقي األمم، كما نشعر بالسعادة عندما نرى علمنا إلى جانب علم األمم المتحدة

 الذي يحصل فيه شعبنا على موقعه الطبيعي كدولة مستقلة كاملة العضوية في األسرة نتطلع إلى اليوم
ما يجري اليوم داخل أروقة مجلس األمن هو : "وأضاف .فهذا حق للشعوب في تقرير مصيرها. الدولية

  ".بحد ذاته يشكل أداة ضغط على العملية السياسية من أجل تمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة
  28/10/2011يام، رام اهللا، األ

  
     المتحدةاألممنيل العضوية في ب فشلت ها إذا خطة لحلأعدتالسلطة الفلسطينية  :"معاريف" .15

 ذكر مسؤول فلسطيني كبير ان السلطة الفلسطينية اعدت خطة حبيسة الدرج لحل السلطة :القدس المحتلة
  . ي االمم المتحدةخالل عدة اشهر اذا ما فشلت في مساعيها للحصول على عضوية ف

واضاف المسؤول الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة معاريف االسرائيلية اليوم ان اعداد هذه الخطة تم 
بناء على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وانها تقضي بنقل المسؤولية عن شؤون الصحة 

سرائيل ايضا المسؤولية االمنية عن وفي نهاية هذه العملية ستتولى ا. إسرائيلوالتربية والسياحة الى 
  . المناطق الفلسطينية

واشار المسؤول الفلسطيني الى ان فكرة حل السلطة الفلسطينية قد عرضت على اعضاء اللجنة المركزية 
  . واكد المسؤول الفلسطيني مع ذلك انه لم يتخذ بعد اي قرار بهذا الصدد . لحركة فتح وحظيت بتاييدهم

  27/10/2011ية، وكالة سما اإلخبار
  

   الوطنية الفلسطينية بعد المصالحةاالنتخابات: أبو مرزوق .16
موسى أبو مرزوق، إن » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 

إلى انتخابات في الوقت الراهن تعني بصورة أخرى الدعوة الى ) أبو مازن(دعوة الرئيس محمود عباس 
وربط الدعوة الى . ابات غير سلمية، ألنها لن تعبر عن آراء المواطنين بحرية وصدقإجراء انتخ

االنتخابات بتوفير أجواء طبيعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى اإلجراءات األمنية 
مة في ظل هذا التحكم األمني، من يمكنه أن يضمن سال«: المشددة الموجودة حالياً في الضفة، وقال

  . »االنتخابات؟
المخرج هو عودة الحياة طبيعية في كل من الضفة «: »الحياة«وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لـ 

ما يجري «: واضاف. »وغزة، وأن ال يكون هناك تذمر لدى أي طرف فلسطيني عند إجراء االنتخابات
يعني باختصار إغالق ... افي الضفة حالياً من مالحقة لعناصر حماس ومنع نشاطاتها وإغالق مؤسساته

أين هي حرية المواطن في اإلدالء بصوته في ظل هذه «: وتساءل باستنكار. »أبواب شعبيتها
في غزة ستتحقق، وبالتالي المطلوب أن تستجيب » فتح«، موضحاً أن مطالب حركة »الممارسات؟

  .السلطة في رام اهللا أوالً الستحقاقات االنتخابات
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في حماس طرحنا المصالحة كأولوية للعمل بعد إنجاز الصفقة، ونريد مع نحن «: وقال أبو مرزوق
حركه فتح والفصائل الفلسطينية كافة العمل لصوغ مستقبل فلسطيني من خالل برنامج وطني نتفق عليه، 

ال يمكن ألي تنظيم مهما بلغ حجمه أن يحقق إنجازاً منفرداً بعيداً من «: وتابع. »وإستراتيجية نتفاهم عليها
التطبيق الفعلي التفاق المصالحة من شأنه أن يدعم المفاوض الفلسطيني، «، الفتاً إلى أن »اآلخرين

بسبب اإلصرار األميركي على االستئثار به، ... خصوصاً في ظل االنسداد الراهن للمسار السياسي
 المنحازين لهم وكذلك رفض اإلسرائيليين المطلق ألي تدخل دولي على هذا المسار باستثناء األميركيين

  .»إن أي حركة تحترم نفسها«: وقال. »تماماً
: لدى إنجازها صفقة تبادل األسرى ورقة قوية من يدها، فأجاب» حماس«وسئل أبو مرزوق هل فقدت 

، الفتاً إلى »ال شك أن أسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت كان من أهم األوراق التي كانت في أيدينا«
وبال شك أن العدد الكبير من األسرى الذين ُأفرج عنهم من ... تها ألنها أدت غرضهالم تفقد قيم«أنها 

: وتابع. »السجون عزّز من مكانة الحركة داخل المجتمع الفلسطيني، وكذلك من ثقة حماس في المستقبل
، موضحاً أن أسره »هذه ورقة طارئة، فنحن لم نأسر شاليت كي نحتفظ به ليظل ورقة بيد حماس«

منذ البداية، فصلت حماس هذه القضيه وعزلتها «ولفت إلى أنه . بط فقط بقضية األسرى الفلسطينيينمرت
ثقة الشعب والمبادئ التي تسير عليها الحركة هي أعظم األوراق التي «، مؤكداً أن »عن الشأن السياسي

  .»نحتفظ بها حتى تستمر الحركة في نضالها وتحقق أهدافها
أسرعت بإنجاز الصفقة على خلفية التأييد الشعبي لخطاب عباس األخير في » سحما«وعما يتردد من أن 
لسنا في حالة سباق، فهذه الصفقة بمجملها حدث وطني ألنها تضمنت اإلفراج عن «: األمم المتحدة، قال

، الفتاً إلى أن الخط العام في »أسرى محكومين بمؤبدات، ولذلك لم يكن التنافس الداخلي مطروحاً
داخل حماس، هناك من ينتقد باستمرار خط فتح «: وقال. والرئيس عباس» فتح« متوازن تجاه »حماس«

، »السياسي ومسار أبو مازن ويركز على السلبيات، وكذلك األمر هناك أصوات داخل فتح تنتقد حماس
  .مشيراً إلى انتقاد بعضهم لصفقة التبادل رغم أنها كانت موضع ترحيب كل الفلسطينيين

  28/10/2011لندن، الحياة، 
 

   الستار على مرحلة االنقسام الفلسطينيستسدلاالنتخابات : عزام األحمد .17
عزام األحمد عن تقديره " فتح"أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني  :رام اهللا

تسدل الستار على إن االنتخابات س"بأنه لن تكون هناك مصالحة جدية إال بعد إجراء االنتخابات، قائال 
  ".مرحلة االنقسام الشاذ والبغيض في تاريخ الشعب الفلسطيني

، على أن المستفيد األول من "فتح"وشدد األحمد في تصريحات صحفية، أذاعها القسم اإلعالمي لحركة 
  .االنقسام الفلسطيني هو الكيان اإلسرائيلي

 27/10/2011قدس برس، 
  

  الن من الحركةيقر فصل دح" فتح"المجلس الثوري لـ .18
صادق المجلس الثوري لحركة فتح الخميس على قرار اللجنة المركزية للحركة :  وليد عوض-رام اهللا 

  .بفصل محمد دحالن من الحركة
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من احد اعضاء الثوري بأن اعضاء الثوري وقفوا وصفقوا بحرارة لعباس مساء ' القدس العربي'وعلمت 
 بشكل رسمي، قبل ان يصوتوا الخميس على اعتبار ان الملف االربعاء عندما ابلغهم بقرار فصل دحالن

 عضوا باعتباره ملفا 67مغلق وليس بحاجة للنقاش او البحث واالكتفاء بقرار المركزية، حيث صوت 
 اعضاء من الثوري بفتح الملف لمعرفة 7مغلقا وال داعي للنقاش وبحث تفاصيله، في حين طالب 

  .الحيثيات التي ادت لفصله
طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مصرح له االدالء 'القدس العربي'ضو في المجلس الثوري لـوقال ع

بتصريحات للصحافة بأن هناك مجموعة من الثوري تسعى لتقديم طلب للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ئية القائد العام لحركة فتح لرفع الحصانة البرلمانية عن دحالن تمهيدا لمالحقته امام الجهات القضا

  .واشار العضو الى أن معظم اعضاء الثوري اطلعوا على تقرير لجنة التحقيق مع دحالن .الفلسطينية
  28/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
   هاليفي لعضويتهأيالنالمجلس الثوري يضم المناضل  .19

مود عباس باإلجماع، اليوم الخميس، قبول توصية الرئيس مح' فتح'قرر المجلس الثوري لحركة :رام اهللا 
  .واللجنة المركزية للحركة بضم المناضل إيالن هاليفي لعضويته

 وعمل في أطرها التنظيمية في فرنسا، ولبنان وفلسطين، 1968عام ' فتح'وقد انضم إيالن هاليفي لحركة 
وألمانيا، كما عمل مستشارا لوزير التخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث ثم مستشارا له في وزارة 

  .الخارجية
 27/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   تُنشر قريبا عن أسر شاليط وطريقة معاملتهمصورةأشرطة : قدس برس .20

" قدس بـرس  "النقاب لوكالة   " حماس"كشف مصدر فلسطيني مسؤول في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
سرائيلي جلعاد شاليط وطريقة معاملته فـي       عن أنه سيتم قريبا نشر أشرطة مصورة عن أسر الجندي اإل          

  .األسر والتي دامت أكثر من خمس سنوات
إن ما قاله صالح العاروري، عضو المكتب السياسي في الحركة، ومهندس صفقة تبـادل              "وقال المصدر   

ستؤكده أفـالم مـصورة سـتظهر        اإلسرائيلية، بشأن معاملة شاليط في األسر؛      األسرى لمراسل اإلذاعة  
 اإلعالمية قريبا عن أسر شاليط وطريقة التعامل معه، وهي تؤكد المعاملة اإلنسانية الذي كانـت                للساحة

  .، على حد تعبيره"تتعامل بها المقاومة مع شاليط
لدى الحركة بإعطاء   " فيتو"أنه ال يوجد     "قدس برس "وأكد المصدر نفسه، الذي طلب االحتفاظ باسمه، لـ         

اإلعالم اإلسرائيلية من الفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطـاع،       تصريحات صحفية لمراسلي وسائل     
وأشار إلى أن من شأن تصريحات من هذا النوع أن تصحح الصورة النمطية التي يعمـل اإلعالميـون                  

  ".حماس"اإلسرائيليون على إشاعتها حول حركة المقاومة اإلسالمية 
  27/10/2011قدس برس، 
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  بالفوز" النهضة"ي إنجازه االنتخابات ونهنّئ نبارك للشعب التونس: حماس .21
بالتهنئة إلى الشعب التونسي إلنجازه انتخابات المجلس " حماس"تقدمت حركة المقاومة اإلسالمية  :غزة

تمت في عرس "فوزها الكبير في االنتخابات، التي قالت إنها " النهضة"التأسيسي، وباركت لحركة 
  ".ه ونزاهتهديمقراطي شهد له العالم بشفافيت

إذ نهنّئ الشعب " حماس"إنّنا في حركة ": "قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ" حماس"وأضاف بيان لحركة 
التونسي ونبارك فوز حركة النهضة، لنعبر عن مشاركتهما الفرحة في نجاح هذا اإلنجاز الوطني، الذي 

  ".والكرامةنأمل أن يحقّق تطلعات الشعب التونسي في الحرية والعدالة والتنمية 
تعيد دور تونس الريادي في الدفاع عن قضايا األمة العربية "واعتبرت الحركة أن هذه االنتخابات 

  .، على حد تعبيره"واإلسالمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
  27/10/2011قدس برس، 

  
  "عضوية فلسطين" بوقف االستيطان لفرملة أميركياًيشاي يرفض طلباً  .22

ت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن السفير األميركي الجديد لدى إسـرائيل دان شـبيرو               أفاد: الناصرة
كرر على مسامع وزير الداخلية اإلسرائيلية ايلي يشاي في أول لقاء عمل يجمع بينهمـا موقـف بـالده                   

قالً عن  وأضافت ن  .»)في األراضي الفلسطينية المحتلة   (الذي أيد وما زال يؤيد تجميد البناء االستيطاني         «
أوساط قريبة من يشاي، أن أقوال السفير جاءت رداً على ما نشر أخيراً في إسرائيل عن مخطـط لبنـاء              

  . في محيط القدس المحتلة» غفعات همطوس«و» غيلو« شقة جديدة في مستوطنتي 1100
ود وتابعت أن السفير أبلغ يشاي أنه ينبغي على إسرائيل أن تتصرف على نحو يحول دون المس بـالجه                 

وشدد على أن   . األميركية لفرملة المشروع الفلسطيني لالعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة          
النشر عن بناء جديد في المستوطنات يمس تحديداً المحاوالت األميركية إلقنـاع دول أوروبـا بـرفض                 

  .ات المتحدة لتساعد إسرائيلالمبادرة الفلسطينية، وطلب من يشاي أن تعمل إسرائيل على معاونة الوالي
ورد يشاي على طلب السفير بالقول إن جميع الحكومات اإلسرائيلية بنت في األحياء اليهودية في القدس،                

وبرر يشاي دعم حزبه مواصلة االستيطان بأن إسرائيل        . »ال نية لدى الحكومة الحالية لوقف البناء      «وأن  
بل دفـع ذلـك رئـيس       « تجميدها االستيطان لعشرة اشهر      لم تحقق أي نتائج من الجانب الفلسطيني لقاء       

  .»السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التسلق على شجرة عالية تاركاً لألميركيين مهمة إنزاله من فوقها
  28/10/2011، الحياة، لندن

  
    الستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين"الرباعية" خطة "بشروطلكن  " تقبل"إسرائيل" .23

أمس أن المستشار الخاص لرئيس الحكومـة اإلسـرائيلية إسـحق           » يديعوت أحرونوت «كرت صحيفة   ذ
الدوليـة السـتئناف المفاوضـات      » الرباعية«مولخو أعلن مساء األربعاء أن إسرائيل تقبل خطة اللجنة          

م لكن من دون شروط مسبقة، وتحديداً شرط تحديد جدول زمني صارم لتقـد            «المباشرة مع الفلسطينيين    
» الرباعيـة «وأضافت أن اجتماع مولخو مع ممثلي       . ، علماً أن الخطة تضمنت جدوالً كهذا      »المفاوضات

ونقلت عن  . في القدس المحتلة، مساء األربعاء لم يتضمن اقتراحات جديدة تستوجب رداً إسرائيلياً رسمياً            
  .استئناف المفاوضاتأوساط سياسية قولها إن مولخو كرر اتهام الفلسطينيين بأنهم غير معنيين ب

  28/10/2011، الحياة، لندن
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   إسرائيليون يحثون على تصفية قيادات حماس عقب قصف أسدودمسؤولون .24

: قال داني دانون عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم في تـصريحات لإلذاعـة اإلسـرائيلية               : غزة
 عليها أن تدرك اآلن أنـه بعـد         وإن) الجندي األسير جلعاد شاليط   (حماس لم تعد تمتلك ورقة المساومة       «

قادة حمـاس   (الكرم اإلسرائيلي الكبير في قضية الصفقة حان الوقت لكي يتم التعامل مع رؤوس الثعابين               
يجب أن يتم وضع خطوط حمراء من اآلن لحماس وأن تفهم أن مـواطني              «: وأضاف. »)في قطاع غزة  

  .»إسرائيل لن يكونوا رهائن لرغباتها بعد اليوم
 طالب آرييه إلداد عضو الكنيست عن حزب االتحاد الوطني بعقد جلسة طارئة للجنة الخارجية               من جهته، 

واألمن التابعة للكنيست لمناقشة ما وصفه باآلثار الخطيرة لصفقة شاليط وعمليات القصف التي جرت من               
ز المخـابرات   جهـا (من العار أن تجتمع اللجنة فقط عند مقتل إسرائيليين، فالشاباك           «: وقال. قطاع غزة 

  .»والجيش أعطيا صكوكا على بياض دون مقدرة على دفع الثمن المطلوب في هذه الصفقة) العامة
  28/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   توصل إلى قناعة بأن تل أبيب تعمل على إسقاط نظامهملك األردن:تقديرات أمنية إسرائيلية .25

العبرية، بـن كاسـبيت، أمـس    ' معاريف'ي صحيفة قال المحلل السياسي ف :الناصرة ـ زهير أندراوس 
الخميس، إن التوتر في العالقات األردنية اإلسرائيلية وصل في الفترة األخيرة إلى ذروته، وتأزم أكثـر                

وإخراجها إلـى   ) حماس(من ذلك، بعد إبرام صفقة التبادل بين الدولة العبرية وحركة المقاومة اإلسالمية             
عن محافل أمنية رفيعة في تل أبيب تقديراتها بأن العاهل األردني، الملك عبـد              حيز التنفيذ، ونقل المحلل     

اهللا الثاني، توصل إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل معنية بالعمل على إسقاط نظامه، واسـتغالل الفوضـى                 
  .العارمة التي تعم الوطن العربي، لتحويل األردن إلى دولة فلسطينية، على حد تعبيرها

ي كاسبيت إلى أن العاهل األردني أدار ظهره لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي، بنيـامين              ولفت الصحاف 
، كما أنه قام في اآلونة األخيرة بتـصعيد         2009من العام   ) مارس(نتنياهو، منذ انتخابه لمنصبه في آذار       

  .حدة لهجته وانتقاداته ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء نتنياهو
  28/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  تعاظم قوة التيارات اإلسالمية يشكل خطراً محورياً على استقرار المنطقة: باراك .26

التـي  " الخطـرة "حذّر وزير الجيش اإلسرائيلي، إيهود باراك، من التداعيات التي وصفها بـ            : الناصرة
قـوة التيـارات    تترتب على التغييرات الحقيقية التي خرجت بها ثورات الربيع العربي، بما فيها تعـاظم               

  .اإلسالمية في المنطقة العربية، وفق تقديره
الربيـع  "، خالل حفل تخريج دفعة ضباط إسرائيليين        )27/10(وقال باراك، في كلمة ألقاها اليوم الخميس        

العربي أسقط أنظمة مستبدة وهو يفتح الباب أمام تحقيق تطلعات شعوب المنطقة، ولكنه في نفس الوقـت                 
وزعـم وزيـر     ".لدخول جهات إسالمية في عالم القوة السياسية وفي ميادين مختلفـة          يفتح الباب واسعا    

خطراً مستقبلياً ومحوريـاً علـى اسـتقرار        "الجيش اإلسرائيلي أن تعاظم قوة التيارات اإلسالمية يجسد         
  .، على حد تعبيره"المنطقة بأكملها

 27/10/2011قدس برس، 
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  سرائيلي إ خطف جندي دعوتهداعية القرني ردا على سرائيليون يطالبون الموساد باغتيال الإ .27

طالب مواطنون اسرائيليون جهاز الموساد االسرائيلي الخميس باغتيال الداعيـة  : رام اهللا ـ وليد عوض 
 الف دوالر لكل من يأسر جنـديا اسـرائيليا          100السعودي الدكتور عوض القرني ردا على تخصيصه        

واقترح المعلقون اإلسرائيليون على الخبر     ' .ى الفلسطينيين والعرب  لتبييض السجون االسرائيلية من االسر    
وتراوحت المكافآت االسرائيلية المعروضـة      .المنشور تخصيص مكافآت لمن يقتل القرني ويأتي برأسه       

  . ألف دوالر ومليون دوالر100بين مبلغ 
  28/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  هاجمة المنشآت النووية اإليرانيةنتنياهو وباراك قررا م: يديعوت أحرونوت .28

ذكر راديو إسرائيل اليوم الجمعة نقالً عن صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هناك مؤشرات تدل علـى أن                 
وكانـت صـحيفة يـديعوت       .حكومة بنيامين نتنياهو قررت شن هجوم على المنشآت النووية اإليرانيـة          

يتحدث عـن احتمـال أن      " ضغط ذري "أحرونوت نشرت في صدر صفحتها األولى تقريرا تحت عنوان          
  .يكون ننتنياهو ووزير الدفاع باراك قد قررا بمفردهما مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية
28/10/2011، األهرام، القاهرة  

  
  لجنة يهودية تدعو لمنع إقامة مقبرة إسالمية مجاورة للحرم القدسى .29

م القدسي الشريف، داعية الحكومـة والـشرطة        دعت لجنة يهودية إلى منع تدمير اآلثار في الحر        : أ ش أ  
اإلسرائيلية إلى مكافحة ما وصفته بنية الفلسطينيين إقامة مقبرة إسالمية على قطعة أرض مجاورة للحرم               

اليوم الجمعة، عن عضو اللجنة الدكتورة إييليت مـزار         ) صوت إسرائيل (ونقل راديو    .القدسي الشريف 
  ".خالفة للقانون، علما بأن المنطقة هي حديقة وطنيةإن عملية الدفن في الموقع م"قولها 

  28/10/2011، األهرام، القاهرة
  

  رائد صالح يواجه الترحيل من بريطانيا .30
 قررت محكمة بريطانية امس إبعاد الشيخ رائد صالح عن األراضي البريطانية، لتصادق بذلك :لندن

درت امراً بمنعه من دخول بريطانيا بادعاء على قرار وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، التي أص
وسيكون أمام الشيخ صالح أياماً معدودة . انه يحرض على كراهية من شأنها ان تؤدي الى العنف

  . ساعة أخرى قبل ترحيله72الستئناف الحكم، و
مذنب «امس، أن المحكمة الخاصة بقضايا الهجرة اعتبرت أن الشيخ صالح » ديلي ميل«وكتبت صحيفة 

  . »همة تشجيع الكراهية، وأن وجوده في بريطانيا يمكن أن يقود إلى العنف بين الجاليات الدينيةبت
  28/10/2011، الحياة، لندن

  
   تقتحم مخيم بالطة شرق نابلساالحتاللقوات  .31

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس الخميس مخيم بالطة : الضفة الغربية
نية نابلس بالضفة الغربية، وشنت حملة دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل في عدة لالجئين شرق مد
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أن عشرات المركبات العسكرية حاصرت المخيم واقتحمته من جميع "وذكر شهود عيان  .أحياء منه
مداخله، وفرضت نظام منع التجول على عدة حارات منه وسط إطالق نار كثيف قبل أن تشرع بحملة 

  ". العديد من المنازلتفتيش طالت
وأشار الشهود أن قوات االحتالل هدمت أجزاء من بعض المنازل، وتركت دمارا واسعا في العديد منها، 

  .واستخدموا الكالب البوليسية في عمليات البحث والتفتيش التي لم تعرف أسبابها
  28/10/2011، السبيل، عمان

  
  وية على أهداف متفرقة في غزة الطيران الحربي اإلسرائيلي يشن سلسلة غارات ج .32

هاجمت طائرات حربية إسرائيلية نفاثة فجر يوم أمس عدة أهداف أرضية في : غزة ـ أشرف الهور
' 16إف 'قطاع غزة، وقصفتها بصواريخ، وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات إسرائيلية نفاثة من طراز 

 أن تعود مجدداً لقصف موقع شنت فجراً غارات على عدة أهداف وسط وجنوب قطاع غزة، قبل
  .عسكري يستخدمه نشطاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يقع غرب المدينة

كذلك شنت طائرة أخرى بعدة صواريخ منطقة خالء تقع غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، ووفق 
  .المعلومات فإن هذه المنطقة تقع على مقربة من مدينة أصداء الترفيهية

ت مصادر طبية أن الهجمات اإلسرائيلية المباغتة لم توقع إصابات في صفوف السكان، غير أنها وأعلن
  .أحدثت أضراراً مادية كبيرة في األماكن المستهدفة

وفي اعتداء إسرائيلي آخر هاجمت قوات من البحرية اإلسرائيلية قوارب صيد فلسطينية واعتقلت اثنين 
وقال صيادون ان زوارق حربية إسرائيلية هاجمتهم خالل عملهم،  .ةمن الصيادين واقتادتهم لجهة مجهول

  .وصادرت قارب صيد صغير قبل أن تعتقل اثنان منهم
  28/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  بهدف القتل.. "دموية"هجمات المستوطنين تتخذ طابعا أكثر  .33

» خرائب«ة من المستوطنات، على عادة ما يستيقظ الفلسطينيون في القرى القريب:  كفاح زبون- رام اهللا
خلفتها هجمات للمستوطنين في جنح الظالم، غير أن هذه الهجمات في الشهور القليلة الماضية أخذت 

  .»دفع الثمن«تتزايد وتتسع وتأخذ طابعا أكثر دموية، تحت شعار 
عكس هجوم ي.. وفجر أمس، فوجئ أهالي قرية بيت فوريك القريبة من نابلس، بهجوم من نوع آخر

تطورا خطيرا في أسلوب المواجهة، استخدم فيه المستوطنون اسطوانات الغاز، بغرض القتل هذه المرة، 
وأفاق أهالي القرية على أصوات انفجارات كبيرة هزت المكان، . أو ترك أكبر دمار ممكن في المكان

تالها انفجار سيارة تبين فيما بعد أنها كانت ناتجة عن انفجار اسطوانة غاز في قلب أحد المنازل، 
وحدث الهجوم على الرغم من تشكيل الفلسطينيين لجان حراسات شعبية بعد أن وجدوا  .قريبة» جيب«

  .أنفسهم مضطرين لمواجهة األمر بأيديهم، غير أنها لم تبد فعالية كبيرة إال في أماكن محددة فقط
»  يمكنها العمل في كل مكاناللجان ال«وقال غسان دغلس، مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة، 

إننا «وأردف . »يمكنها العمل في األماكن القريبة والمكتظة، لكن البعيدة، فهذا صعب للغاية«وأضاف 
  .»نعيش تحت احتالل، كل شيء مراقب، ويخضع لسيطرتهم
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وأضاف . لمواجهة الحرب المفتوحة من قبل المستوطنين» خطة استراتيجية«وطلب دغلس، وضع 
  .»كير في وضع استراتيجية وطنية، تشمل زيادة الموازنة لدعم صمود الناس هنايجب التف«

  28/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مؤسسات رسمية وأهلية تطالب بالضغط على االحتالل لرفع حصار غزة .34
طالبت مؤسسات حكومية وأهلية المجتمع الدولي والجهات المانحة بالتدخل لدى :  حامد جاد-غزة 

الحتالل من اجل رفع الحصار المفروض على غزة منذ نحو خمس سنوات وحثت مجتمع حكومة ا
  .المانحين على اإليفاء بتعهداته تجاه تمويل إعادة اعمار غزة 

وطالبت الغرفة التجارية في غزة كافة الدول بالوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها خالل 
 السلطة الفلسطينية وأهالي غزة من تنفيذ برامج ومشاريع إعادة مؤتمري باريس وشرم الشيخ كي تتمكن

وطالبت شبكة المنظمات األهلية المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل كي يرفع الحصار  .االعمار
  .المفروض ويسمح بحرية الحركة لألفراد والبضائع وإدخال المواد الخام ومستلزمات البناء إلى غزة  

  28/10/2011، الغد، عمان
  

  حرب الكتب المدرسية في القدس الشرقية .35
لوس أنجليس «في تقرير لمراسلها من فلسطين، ذكرت صحيفة :  شيماء أبوزيد-لوس أنجليس تايمز 

األميركية أن هناك مجموعتين من الكتب الدراسية تتنافس على عقول اآلالف من الطالب » تايمز
السلطة الفلسطينية واآلخر هو نسخة منقحة تم إجراء الفلسطينيين في المدارس، فهناك كتاب من قبل 

أنه عندما يطلب المعلمون في القدس : بعض التعديالت عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية، وأضافت
  .»أي كتاب نفتح؟ الفلسطيني أم اإلسرائيلي؟«: الشرقية من التالميذ فتح كتب التاريخ يتساءل التالميذ

المدرسية التي تؤكد معركة الصراع المستمرة في الشرق » ب الكتبحر«ووصفت الصحيفة ذلك بـ 
األوسط، حيث يتم محاربة الجذور التاريخية عن طريق الكتب المدرسية التي تلعب دورا حاسما في هذه 

  . الحرب
ونقلت الصحيفة عن عبدالكريم الفي، الذي يرأس جمعية في القدس الشرقية لمقاطعة الكتب المدرسية 

إنه اختبار حقيقي لنا، إذا التزمنا بهدوئنا اآلن، سوف تقوم إسرائيل بإلغاء ما تبقى من «ية اإلسرائيل
  .»المنهج الفلسطيني في غضون بضع سنوات

بيد أن مسؤولين إسرائيليين يقولون إن نقطة الخالف ليست في المنافسة بين الكتب أو تدريس آراء 
 التعرض لتعاليم يقولون إنها تروج للعنف والتعصب سياسية معارضة، ولكنها تكمن في منع الطالب من

ونقلت الصحيفة عن موشية مرزوق، مسؤول سابق وخبير في مكافحة اإلرهاب ويقوم  .والكراهية
إنهم يدرسون األكاذيب، إن معظم الكتب اليهودية تؤكد على حق الفلسطينيين «بمراجعة الكتب المدرسية 

  .»في العودة
  28/10/2011، العرب، الدوحة
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   مليار دوالر نهاية العام2.6خسائر قطاع غزة جراء الحصار ستبلغ  .36
أعلن خبير اقتصادي فلسطيني أن الخسائر اإلجمالية للحصار الذي تفرضه : غزة ـ أشرف الهور

  . مليار دوالر أمريكي2.6إسرائيل على قطاع غزة ستبلغ نهاية العام الجاري 
مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية في قطاع غزة في وقال ماهر الطباع الخبير االقتصادي و

تصريح صحافي ان الخسائر اليومية التي يتكبدها قطاع غزة جراء الحصار اإلسرائيلي وإغالق المعابر 
يصل إلى مليون دوالر أمريكي، تضاف إلى خسائر الحصار على مدار خمس سنوات طالت كافة 

  .القطاعات االقتصادية
 الجاري، فإن 2011 حال استمر الحصار المفروض على قطاع غزة حتى نهاية العام وأكد أن في

  . مليار دوالر2.6 ستصل إلى 2011 و2008مجموع الخسائر االقتصادية خالل الفترة ما بين 
 بالمئة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني 54وأوضح أن هذا الرقم المالي الكبير يشكل ما نسبته 

  .2008لعام 
وتحدث الطباع عن تقارير دولية أشار إلى أنها قدرت أن الحصار واإلغالق المتواصلين يكلفان االقتصاد 

 بالمئة من إجمالي 13 مليون دوالر في السنة، أي قرابة 800 و600الفلسطيني خسارة قيمتها ما بين 
  .الناتج المحلي

  28/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   ألف وحدة سكنية120غزة بحاجة لـقطاع : شغالوكيل مساعد وزارة األ .37
ناجي سرحان أن العجز في الوحدات السكنية بلغ . أكد وكيل مساعد وزارة األشغال العامة واإلسكان م

 ألف وحدة سنويا 14مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتاج قرابة ,  ألف وحدة في قطاع غزة120أكثر من 
  . طينيبسبب الزواج الطبيعي في المجتمع الفلس

و منذ ثالث سنوات كانت الحرب ولم يساعدنا أحد , منذ الحصار توقف البناء في قطاع غزة:"وأضاف 
إال أننا منذ السنة الماضية تحركنا إلدخال مواد البناء عبر األنفاق وهذا , في بناء وحدات سكنية جديدة

  ". دفع الكثير من الناس للبناء واستكمال بيوتهم
مؤكداً أنهم خططوا لـ , اإلسكان شرعت في اإلعداد للكثير من المشاريع اإلسكانيةولفت إلى أن وزارة 

   مشروع سكني في قطاع غزة 12
 350ومشروع الفردوس , دونم 360بيسان : وأوضح أن المشاريع التي شرعت الوزارة في تنفيذها هي

لمشاريع جرت القرعة مشدداً على أن هذه ا,  دونم517واالسراء ,  دونم880ومشروع البراق , دونم
  . عليها وتم االنتهاء من المرحلة االولى فيها

  27/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   للفلسطينيين إلى وطن بديلاألردن نتنياهو يسعى إلى تحويل :العاهل األردني .38
 إلى تقويض   اهللا الثاني رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي        اتهم العاهل األردني عبد    :لندن

ورداً علـى   . المملكة األردنية الهاشمية وتحويلها إلى وطن بديل للفلسطينيين كونه ال يؤمن بحل الدولتين            
في إسـرائيل، قـال     » الربيع العربي « وتأثير   "إسرائيل"إمكانية إقدام مصر على إلغاء اتفاقية السالم مع         

ت في القاهرة ضـد الـسفارة اإلسـرائيلية،         العاهل األردني إنه يجب النظر بعمق إلى األحداث التي جر         



  

  

 
 

  

            19ص                                     2306:                العدد28/10/2011الجمعة  :التاريخ

 اإلسرائيلية، إن كل ذلك قد يسمح ويعطي اإلمكانية إلى          -وكذلك ما يحدث على صعيد العالقات التركية        
إقدام مصر على إلغاء هذه االتفاقات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن استمرار سياسة الحكومة اإلسرائيلية                

  . اإلسرائيلية، خصوصاً توجهها إلى إسقاط المملكة-ية الحالية سيهدد العالقات األردن
 أن هذه الصفقة عمـل سياسـي بـين حمـاس            العاهل األردني ورداً على سؤال عن صفقة شاليت، أكد        

، لكن األهم هو الخطوة المقبلة، وماذا تريد هذه الحكومة، ألن من الواضح أنها تـسعى فـي                  "إسرائيل"و
، وتحـاول   »أبو مازن «الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس      شكل مقصود ومبرمج إلضعاف السلطة      

إضعافه في شكل مقصود للوصول إلى مرحلة تنهار بها السلطة الفلسطينية، وذلك كمقدمة النهيار عملية               
  . بتنفيذ مخططها ليكون األردن الوطن البديل للفلسطينيين"إسرائيل"ـالسالم في المنطقة والتي تسمح ل

بدأت يقتنع أخيراً بـأن إسـرائيل       ) الثاني(اهللا   الملك عبد «أن  » معاريف« كتبت صحيفة    في هذه األثناء،  
الضفة واسـتغالل   تقوض في شكل متعمد قوة الرئيس عباس وحكمه من أجل خلق حالة من الفوضى في                

احتجاج الربيع العربي من اجل إنشاء واقع جديد يتم من خالله إسقاط حكـم العائلـة الهاشـمية تمهيـداً                    
لكن وفقاً لجهات   . الستيالء جهات فلسطينية على الحكم في األردن ليتحول إلى الوطن البديل للفلسطينيين           

. تفيد بأن نتانياهو يتبنى هـذا المخطـط       استخباراتية غربية، وصلت إلى عمان رسائل ومؤشرات كثيرة         
  . وحركة حماس تسبب توتراً في األردن"إسرائيل"وتابعت أن صفقة تبادل األسرى بين 

28/10/2011، الحياة، لندن  
  

  الحكومة  زحمة اتصاالت بين قادة حماس ورموز: األردن .39
سالمي األردني رئـيس    يمتدح الشيخ حمزة منصور زعيم حزب جبهة العمل اإل        : بسام البدارين  -عمان  

وقد جامل اإلسـالميون عـدة مـرات حكومـة           .الوزراء الجديد عون الخصاونة ويعتبره مهذبا ولطيفا      
ويبدو أن ميل اإلسالميين لعدم التصعيد كثيرا في وجه الخصاونة مرده السعي لتجنب              .الخصاونة الجديدة 

نيين بارزين قبل الترتيب لزيارة خالد      إعاقة اإلتصاالت التي تتكثف بين قادة حركة حماس ومسؤولين أرد         
مشعل المتوقعة عشية عطلة العيد، فقد هاتف إسماعيل هنية رئيس الديوان الملكي الجديد ريـاض أبـو                 

 المجالي مع الـرئيس الخـصاونة واسـتقبل          الوزير راكان  كركي وتناول محمد نزال العشاء على مائدة      
  . هاتفيا للتهنئة من مشعلاتصاالاألخير 

28/10/2011، العربي، لندنالقدس   
  

   التميمي   أحالم المحررةباألسيرة تحتفي األردنيةالجامعة  .40
 التميمي في مدرج الحـسن      أحالم المحررة   لألسيرة احتفاال   أمس األردنية اتحاد طلبة الجامعة     أقام: عمان

ووجهـت  . ال المحررة تحدثت عن تجربتها في االعتق   األسيرةوجرى خالل االحتفال حوار مع       .بالجامعة
 اهللا فيها معوقـات كثيـرة لكـن ال          إلىالطريق   «أن أكدت فيها    األردنيةالتميمي رسالة لشباب الجامعة     

فعلى ,  سيرة رسول اهللا وخذوا منها العبر      إلى وارجعوا   ،فلذة االنتصار عندما تصل الى النهاية      تستسلموا،
اختتم الحفل بعرض مجموعة من الصور      و.»الشباب أن يكونوا كالبراكين الثائرة ال يخافون من اي شيء         

  .وتعليق احالم عليها 
28/10/2011، الدستور، عمان  
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  التوقيع على مذكرات تفاهم بين المقاولين األردنيين والفلسطينيين  .41
 التوقيع على مذكرات تفاهم بين نقابـة المقـاولين واالنـشاءات       أمستم بعمان   : أنس الخصاونة  –عمان  

لى توفير االستراتيجيات والوسـائل المناسـبة       إولين الفلسطينيين، وتهدف المذكرات     االرنيين واتحاد المقا  
 . الى فلـسطين   األردنيةلتسهيل تسجيل وتصنيف اعتماد شركات المقاوالت باإلضافة لتصدير المقاوالت          

ادة التعارف واالستفادة من الخبرات المتوافرة في قطاعي االنشاءات والمقاوالت وتشجيع االستثمار بإع           و
  .اعمار فلسطين وتقليل الحاجة إلى مساهمات الدول المانحة

28/10/2011، الدستور، عمان  
  

     غزةإلى عمارة أبو تبعد األسير اللبناني حماد إسرائيليةمحكمة  .42
 .قررت محكمة االحتالل اليوم الخميس ابعاد االسير حماد ابو عمارة الى قطـاع غـزة              : القدس المحتلة 

يذكر ان   .السلطات االمنية االسرائيلية بتنفيذ القرار وابعاد ابو عمارة الى القطاع           وأوعزت المحكمة الى    
ابو عمارة هو لبناني االصل وكان قد اعتقل اثر محاولته تهريب اسلحة الى قطاع غزة بناء على تعليمات                  

لـسلطات  وقد انهى فترة اعتقاله قبل حوالي عامين اال انه بقي رهن االعتقـال لـرفض ا               . من حزب اهللا  
  .اللبنانية السماح له بالعودة الى لبنان

28/10/2011، وكالة سما اإلخبارية  
  

  "إسرائيل" التي اعتدت عليها  بحقوقه البحريةيتفاوض مع قبرص للمطالبةلبنان  .43
 كيلومتراً مربعاً من المساحة اإلجمالية للمنطقـة   860يرفض لبنان اعتبار الـ     :  دانيال الضاهر  –بيروت  

 ألف كيلومتر مربع، متنازعـاً عليهـا        23 الخالصة في شرق حوض البحر المتوسط، البالغة         االقتصادية
ويستعد للتفاوض مجدداً   . ألنها حقّ مثبت، وهو متمسك بها وستشملها تراخيص التنقيب عن النفط والغاز           

 مع قبرص، لتصحيح الترسيم األولي والمتوافق عليه في مفاوضات سابقة ومنصوص عليه فـي اتفـاق               
، لم يبرمه لبنان ولن يبرمه من دون هذا التصحيح، وهي الحدود النهائية لحقوقه              2007وقعه البلدان عام    

وتراجع الطرفان اللبناني والقبرصي عنهما موقتاً بموجب هـذا         .  شماالً 7 جنوباً و  23الممتدة إلى النقطة    
األخرى المفاوضات في شأن الحـدود       شماالً، في انتظار أن تنجز الدول        6 جنوباً و  1االتفاق إلى النقطة    

 من دون التـشاور     "إسرائيل"إال أن الجانب القبرصي باشر مفاوضاته حول الترسيم النهائي مع           . النهائية
  .جنوباً، يعتبر تعدياً على حق لبنان» النقطة واحد«مع لبنان أو التفاهم معه، ووقعا اتفاقاً نهائياً حدد 

 والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني فـي حـديث إلـى              وأعلن رئيس لجنة األشغال العامة    
أصدرت مرسوماً يحدد نقاط الحدود البحرية اللبنانية التي نـص عليهـا قـانون              «، أن الحكومة    »الحياة«

المناطق البحرية الصادر قبل شهر ونصف شهر تقريباً، وُأبلغت األمم المتحدة بكل الوثائق التي تثبت هذه                
  .»وقالحق

28/10/2011، الحياة، لندن  
  

   مصرياًاًسجين 25 مقابل تل أبيبإيالن غرابيل إلى  اإلسرائيليالجاسوس  تسلم القاهرة .44
 وا عاد مصريا25ً ، أنمحمد البحيرىنقالً عن مراسلها  28/10/2011المصري اليوم، القاهرة، نشرت 

 إطار صفقة الجاسوس فيفراج عنهم  بمدينة بئر سبع، ظهر أمس، بعد اإل"ايالة"إلى وطنهم من سجن 
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برفقة والدته ومبعوث رئيس " إسرائيل"وسافر غرابيل من مصر إلى  . إيالن غرابيلاألمريكي اإلسرائيلي
، حيث ، إسحاق مولخو، وعضو الكنيست إسرائيل حسون، نائب رئيس الشاباك سابقاًاإلسرائيليالوزراء 

  .نياهو بنيامين نتاإلسرائيليالتقوا رئيس الوزراء 
 اإلسرائيلي اللواء سامح سيف اليزل إن مباحثات صفقة إطالق سراح الجاسوس العسكريوقال الخبير 

 في طرفاً ثالثاً "إسرائيل" أن تدخل األمريكيتضمنت محاور سرية عسكرية، وطلبت مصر من الجانب 
الح مصر،  من مصر لتحقيق أكبر مكاسب على مستوى إبرام صفقة عسكرية لصهذه الصفقة، سعياً

  ."إسرائيل"إضافة إلى الضغط من أجل إطالق سراح المعتقلين المصريين لدى 
 والواليات المتحدة "إسرائيل" اإلسرائيلية أنه تم االتفاق على صفقة بين "يسرائيل هايوم"ذكرت صحيفة و

، "كهيالب"وذكر تقرير بصحيفة .  صفقة غرابيلإطار فيلإلفراج عن الجاسوس اليهودى جوناثان بوالرد 
، خالل أسابيع، بسبب "لدواع إنسانية"الصادرة عن جهات دينية يهودية، أن اإلفراج عن بوالرد سيتم 

 ألعمال االستيطان "مؤقت" المقابل باإلعالن عن تجميد في ستتعهد "إسرائيل"تدهور حالته الصحية، وأن 
 عن سجناء تابعين لحركة فتح،  محمود عباس، عبر اإلفراجالفلسطيني الضفة الغربية، ودعم الرئيس في

  . جلعاد شاليطاإلسرائيلي الجنديضمن المرحلة الثانية لصفقة 
 لصالح المخابرات المركزية  أن غرابيل كان جاسوساًاإلسرائيلي "عنيان مركازى"ورجح تقرير بموقع 

الرئيسية ، وليس لصالح الموساد، وأن مهمته كانت جمع معلومات عن العناصر )سى آى إيه(األمريكية 
 يناير، باإلضافة إلى تجنيد مجموعة 25 تقود االحتجاج ضد نظام حسنى مبارك، خالل أحداث ثورة التي

  . مصرفي لحساب المخابرات األمريكية، ورصد األجواء العامة واتجاهات الشارع المصريمن الشباب 
اللواء سامح سيف أن ، مصطفى األسوانينقالً عن مراسلها  28/10/2011الشروق، القاهرة، وأضافت 

 عمر عبد الرحمن بالجاسوس غرابيل، .اليزل كشف عن رفض الواليات المتحدة مبادلة العالم األزهري د
لكن قانون الوالية المسجون فيها ال يسمح بتبادل السجناء، أو اإلفراج عنهم، خاصة أنه يقضي عقوبة 

  . مصر إلجبارها تسليم غرابيلونفى اليزل أن تكون قد مورست ضغوط على .السجن مدى الحياة
 ، أن واشنطن، ومن أحمد مصطفى،القاهرةنقالً عن مراسلها في  28/10/2011، لندن، الحياةوجاء في 

القاهرة رفضت تأكيد أو نفي تقارير صحافية إسرائيلية عن أن الصفقة تضمنت تزويد مصر أسلحة 
أكد مسؤول أميركي رفيع للحياة بينما ا، ، كانت تل أبيب تعترض عليه"16اف "أميركية، بينها طائرات 

  ."غير صحيحة تماماً"في واشنطن أن هذه التقارير 
 يسري ،تل أبيب وطاباو ،القاهرةنقالً عن مراسليها في  28/10/2011الشرق األوسط، لندن، وأوردت 

امرة  قال إنه يشعر بفرحة عالجاسوس غرابيل، أن نظير مجلي، و وهيثم التابعي، وصالح جمعة،محمد
وأشاد بالمصريين الذين لم يسجنوه في معتقالتهم، بل في شقة محروسة تابعة . وأن صحته جيدة

  .للمخابرات، وأكد أنه كان يشاهد التلفزيون ويستمع للراديو
، حيث إن الغالبية الساحقة من غرابيل لم تدفع ثمنا باهظا لقاء "إسرائيل"وقال النائب إسرائيل حسون إن 

ويوجد بينهم خمسة . ن الذين أطلق سراحهم في الصفقة هم تجار مخدرات ومهربوناألسرى المصريي
  .أشخاص اتهموا وأدينوا بتهمة تهريب السالح

  . أن صفقة غرابيل هي جزء من صفقة شاليط"إسرائيل"وأكدت مصادر سياسية في 
سير مصري في أ إلى أن القدس المحتلة من 27/10/2011، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة وأشارت 

 ".صفقة المهزلة والعار"بأنها " إسرائيل"سجون االحتالل اإلسرائيلي وصف صفقة التي وقعتها بالده مع 
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على نسخة " صفا" والموجود في سجن نفحة الصحراوي في رسالة حصلت ،وقال األسير مساعد بريكات
ن ومعظمهم مهربو مخدرات  المفرج عنهم هم سجناء جنائيو25السجناء الـ"إن : منها مساء الخميس

وأضاف بريكات أن معظم األسرى  ". أمنياً أسيرا19ًوتجار بضائع عبر الحدود، في حين أغفلت مصر 
المصريين الذين أفرج عنهم في الصفقة شارفت محكومياتهم على االنتهاء وبعضهم انتهت فترة حكمه 

  .بالفعل ولكن االحتالل قرر اإلبقاء عليه إلدراجه ضمن الصفقة
 لحقوق اإلنسان ومناهضة "سواسية" بيان لمركز ، أنطابا من 28/10/2011الجريدة، الكويت، وذكرت 

مجحفة وال تتناسب مع خطورة تهمة "، اعتبر الصفقة "اإلخوان المسلمين"التمييز، المقرب من جماعة 
  ."االجاسوسية وتهديد األمن القومي المصري أثناء الثورة وبعده

  
  اً مصري أسيرا60ً اإلسرائيلي ترابين مقابل الجاسوسج عن صفقة ثانية لإلفرا .45

 مع الجانب من المصري إلتمام  أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بأن مفاوضات تجري حالياً:الناصرة
صفقة تبادل ثانية، لإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي عودة الترابين، المعتقل في مصر منذ نحو أحد 

 نحو رى المصريين المعتقلين في سجون االحتالل، والذين يبلغ عددهم حالياًعشر سنة مقابل جميع األس
وبحسب ما أفادت به اإلذاعة العبرية؛ فإن المحامي يتسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء  .ستين أسيراً

  .سرائيل حاسون، أبلغا وكيل ترابين بنبأ الصفقة الثانيةإلكنيست ااإلسرائيلي وعضو 
  28/10/2011قدس برس، 

  
   اإلسرائيلية مفتاح لخفض الضغط األميركي على مصر-العالقات المصرية :  فورين بوليسي .46

إن الدور الذي لعبته مصر في :  األميركية"فورين بولسي"قالت مجلة :  ترجمة العرب-فورين بوليسي 
لعالقات صفقة إطالق الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط يأتي في وقت تزداد فيه الشكوك حول مستقبل ا

المصرية اإلسرائيلية التي تتجه نحو نفق مظلم خصوصا بعد تسلل عناصر فلسطينية إلى إسرائيل عبر 
 6 بقتل "إسرائيل"أغسطس الماضي إضافة إلى قيام / آب إسرائيليين في 8 األراضي المصرية وقتلها لـ

  .جنود مصريين في غارة مضادة
رى مصلحة في إبقاء معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية ورأت المجلة أن المؤسسة العسكرية المصرية ت

قوية، فمصر لديها مصالحها األمنية الخاصة، ويأتي في مقدمة اهتماماتها بالحفاظ على االستقرار في 
قطاع غزة الذي يشترك في حدوده مع مصر، والحفاظ على األمن في سيناء، ومن األهداف الرئيسية 

 مصر بشكل مؤقت تخفيف حدة الضغوط الداخلية التي يتعرضون لها ومنها للقيادة العسكرية التي تحكم
  . توجيه المتظاهرين النقد الالذع للحكومة الحالية لتقويضها أسس ودعائم الديمقراطية

وقالت المجلة إن األهم من ذلك هو رغبة القيادة المصرية في طمأنة الواليات المتحدة بأن مصر ال تزال 
في منطقة الشرق األوسط، وكانت أروقة الكونغرس األميركي قد شهدت بعض شريكا يعتمد عليه 

المناقشات حول وضع شروط للمعونة العسكرية المصرية أو حتى خفضها، ودعا الرئيس األميركي 
المشير محمد حسين طنطاوي الذي يحكم مصر حاليا، إلى رفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات 

وعد االنتخابات الرئاسية في مصر، ويعتقد العسكريون المصريون أن تقوية العسكرية وحثه على تقديم م
 هي المفتاح المؤدي إلى أن تخفف الواليات المتحدة من ضغطها على عسكر "إسرائيل"العالقات مع 

  .مصر
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ورأت المجلة أن مصر ما بعد مبارك يمكن أن تكون أكثر فاعلية في التعامل مع القضايا التي تخص 
يين، وأن الحوار مع القيادة المصرية الجديدة حقق ما لم تحققه خمس سنوات من المباحثات مع اإلسرائيل

مبارك ومبعوثه لحل القضايا اإلسرائيلية الفلسطينية عمر سليمان، وبددت هذه الخطوة المخاوف 
  .اإلسرائيلية من تحول مصر إلى دولة معادية لها
لمصر هو استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية بين وقالت المجلة إن الهدف القادم على األرجح 

حركتي فتح وحماس؛ حيث إن المباحثات بينهما في عهد مبارك لم تجد أية منفعة، وذلك بسبب اتهام 
حماس لمبارك بانحيازه لحركة فتح، ولكن بعد وساطة مصر في صفقة جلعاد شاليط، فإن حماس يمكن 

 لتسويتها اتفاقا عادال مع حركة فتح وعدم انحيازها إلى أحد الجانبين، أن تثق في القيادة المصرية الجديدة
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من فرص االستقرار في األراضي الفلسطينية، وإعادة دور مصر 

  .اإلسرائيلي - كالعب رئيسي في ملف الصراع الفلسطيني
  28/10/2011العرب، الدوحة، 

  
  "دولفين" بغواصات "إسرائيل"بعدم تزويد طالب ألمانيا ت الجامعة العربية .47

 طالب السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في :القاهرة
وأكد صبيح، في  .الجامعة العربية دول العالم بأن تراعي مصالح األمة العربية وعملية السالم في المنطقة

 "إسرائيل"العربية، انزعاج الجامعة مما يتردد حول نية ألمانيا تزويد تصريح للصحفيين بمقر الجامعة 
 بممارساتها تجعل الوضع قابال "إسرائيل"بغواصات متطورة، موضحا بأن الوقت غير مناسب ألن 

 بنيامين نتنياهو يعمل ضد "إسرائيل"وبخاصة أن هذه الخطوة تأتي ورئيس وزراء ، للتصعيد واالنفجار
اآلن : وأضاف، دور ليبرمان يدق طبول الحرب كل يومجوة، ووزير خارجيته أفيالسالم خطوة بخط

نسمع تصريحات فجة غريبة من ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس، وهو أكثر من يدافع عن عملية 
طالب  و.السالم ليس في المنطقة ولكن في العالم، ما يظهر حجم الحماقة لدى المسؤولين اإلسرائيليين

 . يعطي المتطرفين أدوات جديدة للقتل وللدمار وللعدوان على األخر"إسرائيل"ـح لبوقف أي تسلي
وأعرب عن ترحيبه بما تناقلته األنباء ومصادر سياسية عن تفكير المستشارة ميركيل بإعادة النظر في 

  .بية، وكذلك عن تمنيه من ألمانيا الصديقة مراعاة مصلحة األمة العر"إسرائيل"ـتسليم غواصة دولفين ل
  27/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   لتمكين الفلسطينيين من حقوقهم"إسرائيل" علىالكويت تدعو إلى الضغط  .48

 لتمكين الشعب الفلسطيني إسرائيلمواصلة الضغط على " حضت الكويت المجتمع الدولي على :كونا
  ."حقوقهم السياسية والتصرف في ثرواتهم الطبيعيةوالسكان العرب في الجوالن السوري المحتل من نيل 

 ضمن وفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة في ،اللطيف العومي العزيز عبد وطالب السكرتير الثالث عبد
 المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه ،66كلمة أمام اللجنة االقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها الـ

 لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في تقرير مصيره "إسرائيل" وجهوده والضغط على
 من جميع اإلسرائيلي االحتالل وإلنهاء "القدس الشرقي" دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها وإقامة

  .األراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجوالن السوري
  28/10/2011الراي، الكويت، 
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   إسرائيليين عرض مكافأة مالية لمن يأسر جنوداًعوض القرني داعيةالة يقيد مشارك" فيسبوك" .49

، بتقييد مشاركة داعية إسالمي عرض عبر "فيسبوك" قامت إدارة موقع التواصل االجتماعي :الرياض
صفحته على الموقع مكافأة مالية لكل من يتمكن من أسر جندي إسرائيلي لمبادلته بأسرى فلسطينيين في 

الليلة الماضية، على حذف المنشور الخاص على صفحة " فيسبوك"وأقدمت إدارة  .قادمةصفقات تبادل 
الداعية عوض القرني، والذي جاء فيه أنه يلتزم شخصياً بدفع مبلغ مائة ألف دوالر لكل من يقوم بأسر 

  .جندي إسرائيلي داخل األراضي الفلسطينية المحتلة
لقد أزلنا المحتوى المذكور  ":قع للمشرف عن صفحة القرنيوجاء في رسالة إدارية بعثت بها إدارة المو

  ".ألنه ينتهك بيان الفيسبوك للحقوق والمسؤوليات
إلى األحرار في "، "فيسبوك"من جانبه، قال الداعية السعودي الجنسية، في صفحته الرسمية على موقع 

اجهة النور والحقيقة، كل مكان، إن اللصوص الصهاينة وأعوانهم ال يملكون حجة وال يستطيعون مو
وأطالب األحرار في كل . فقاموا بحذف الموضوع وجميع تعليقاته ومشاهداته، بعد أن حرضوا على قتلي

  .، على حد قوله"مكان بمواجهة هذه القرصنة واإلرهاب لينعم العالم بالسالم
  27/10/2011قدس برس، 

  
   على المساعدة للفلسطينيينلالبقاءكلينتون تدعو الكونغرس  .50

دعت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون أمس، الكونغرس لالبقـاء علـى            : )ا ف ب  (-واشنطن
 .المساعدة االميركية للسلطة الفلسطينية وهي مساعدة يطالب برلمانيون مؤيـدون السـرائيل بتجميـدها             

لني الى اننـا    اشير مجددا وبشكل ع   "وقالت كلينتون أمس، امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب           
آمـل ان نتـشاور     "واضافت   ".نفضل بقوة عدم الغاء المساعدة وخصوصا تلك المخصصة لقوات االمن         

باستمرار عندما يدرس الكونغرس هذه المسائل وان يؤخذ باالعتبار بانه يجب تحاشـي حـصول نتـائج      
 انهيار السلطة الفلسطينية    نحن ال نتمنى بالتأكيد   "واوضحت   .في حال تم الغاء المساعدة االميركية     " كارثية

واعربت الواليات المتحدة عن معارضتها لطلـب        ".وحصول فراغ يمكن ان يمأله متطرفون مثل حماس       
  .انضمام فلسطين الى االمم المتحدة مؤكدة ان هذه الخطوة لن تكون مجدية بدون اتفاق مع اسرائيل

  28/10/2011، القدس، القدس
  

  سرائيلية حول الحدود قريباً إفلسطينيةمقترحات : "الرباعية" .51
أعلن مسؤول في اللجنة الرباعية الدولية للـشرق األوسـط، إن الجـانبين             : عبد الرحيم حسين، وكاالت   

 .الفلسطيني واإلسرائيلي وافقا على تقديم مقترحات بشأن مسألتي الحدود واألمن في غضون ثالثة أشـهر          
 ممثلو اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعمليـة        وجاءت تصريحات المسؤول بعد اجتماعات منفصلة عقدها      

السالم في الشرق األوسط مع الجانبين بالقدس، في محاولة إلعادة عملية السالم المتعثرة منذ أكثر مـن                  
  .عام

وقال المسؤول التابع لألمم المتحدة، متحدثاً باسم الرباعية، إن الطرفين اتفقا مع ممثلي اللجنة على تقـديم                
ملة بشأن الحدود واألمن في غضون ثالثة أشهر، في إطار االلتزام المشترك بهدف إطـالق               مقترحات شا 

  .2012مفاوضات مباشرة تؤدي إلى التوصل التفاق بحلول نهاية 
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ودعا مبعوثو الرباعية أيضاً الجانبين إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة دون إبطـاء أو شـروط                
  .  مع الطرفين بشكل منتظم على مدى التسعين يوماً القادمةمسبقة، وقالوا إنهم سيجتمعون

وأصدرت اللجنة الرباعية الدولية بياناً أمس جاء فيه أن اإلسرائيليين والفلسطينيين اتفقوا علـى عـرض                
وجاء في البيـان    . للجنة بشأن كيفية التغلب على العقبات أمام استئناف مباحثات السالم         ” شاملة“مقترحات  

خيصاً للمباحثات المنفصلة التي جرت أمس األول بين مبعوث اللجنة توني بلير ومـسؤولين              الذي شمل تل  
إسرائيليين وفلسطينيين أن الجانبين وافقا على االستمرار في عقد مثل هذه االجتماعات في إطار الجهـود         

قال دبلوماسي  و .ولكن رفض الجانبان تغيير موقفيهما    . المبذولة للوصول لصيغة تتيح استئناف المباحثات     
  . ”الهدف هو محاولة إعادة إطالق المفاوضات“مشارك في هذه المحادثات لوكالة فرانس برس إن 

  28/10/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   لغزة عبر رفحروسيةوصول قافلة مساعدات  .52
وصلت قافلة مساعدات روسية تحمل معدات طبية الخميس إلى قطاع غزة عبر معبر رفح جنـوب         : رفح

  .وقال مراسلنا إن القافلة تتضمن شاحنة محملة باألدوية والمعدات الطبية .ةقطاع غز
، "موسكو معك يا غـزة    "وانطلقت من موسكو الثالثاء أول قافلة روسية لنصرة وإغاثة غزة تحت شعار             

وتضم القافلة باإلضافة لرئيسة جمعية التضامن ليليا محمد ياروفا، والصحفي الشهير مكسيم شيفـشينكو،              
وقالت ياروفا إن جمعية التـضامن       .ته الصحفية ناديجدا كيفركوفا، المناصرين للقضية الفلسطينية      وزوج

دوالر من المسلمين في شتى أرجاء روسـيا،        170.000جمعت ما يقرب من     ) ومقرها موسكو (الخيرية  
  .لشراء أدوية ومعدات طبية للمستشفيات لتقديمها لوزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر

 ياروفا أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل تحديا للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهي اختبـار                وأضافت
  ".لتعاطفنا وأخوتنا وإنسانيتنا

  27/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   المعلومات مع اإلسرائيليين عبر سفيرهم في األمم المتحدةيتشاطربولتون كان : رايس .53
األميركية أن تشيني لم يرد حتى اآلن على مـا  » نيوزويك ـ دايلي بيست «ت مجلة كتب: جنان جمعاوي

كتبته رايس في مذكراتها، تماما كما لم يرد السفير األميركي السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون على                 
كان يتشاطر مع اسرائيل، مـن دون إذن، مـسودات إدارة بـوش             «رايس التي كتبت في مذكراتها انه       

  .»2006في تموز » حزب اهللا«إلى وقف الحرب ضد ) الرامية(قرارات األمم المتحدة ل
لـرئيس  (، كتبت وزيرة الخارجية األميركية السابقة أن المستـشار الدبلوماسـي            »ال شرف أعلى  «وفي  

ـ   ) الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود أولمرت     ) مستشار األمن القـومي آنـذاك     (شالوم تورغمان اتصل ب
من أن الواليات المتحدة وضعت على الطاولة حـال ال يمكـن            «لكي يعرب عن غضبه     ) هادلي(ستيف  

. ستيف تأكد من انه لدى اإلسرائيليين النسخة الصحيحة من القـرار          «وتابعت أن   . »إلسرائيل ان تدعمه  
مـم  لكن بعد سنوات علمتُ أن جون بولتون كان يتشاطر المعلومات مع اإلسرائيليين عبر سفيرهم في األ               

وهذا السلوك أدى إلى نتائج عكسية حيـث إن الـسفير           . المتحدة، من دون حصوله على إذن للقيام بذلك       
  .»اإلسرائيلي كان متأخرا بخطوة واحدة عن المناقشات بين البيت األبيض ومكتب رئيس الوزراء
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 لـم ينـف   بولتون بشأن هذا المقطع تحديداً في كتاب رايس،» نيوزويك ـ دايلي بيست «وعندما سألت 
بـشأن  ) أوالً بـأول  (بالطبع أطلعـت اإلسـرائيليين      «قائالً  » لم يقر بالذنب  «الرجل على اإلطالق لكنه     
  .»فهكذا نعامل الحلفاء الوثيقين. المستجدات في المفاوضات

  28/10/2011، السفير، بيروت
  

  الغاز اإلسرائيلي سبب لحرب؟ .54
لبة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية في الصراع حـول        في هذه األيام، إذ تنشغل الح     :  أمال شحادة  -حيفا  

تقليص الموازنة العسكرية وتهديدات رئيس أركان الجيش بيني غانتس وتحذيراته من أبعاد هذا القـرار               
على قدرات جيشه العسكرية، وأخطارِ حرب ربما تؤدي الى أضرار اقتصادية كبيرة، باتـت توقعـات                

  .أي وقت مضى في السنوات الثالث األخيرةاإلسرائيليين بنشوب حرب أكبر من 
الحرب ضد قطاع غزة أو جنوب لبنان قائمة، فإن الخالفات مع تركيا ولبنان حول              » أرجحية«وإذا كانت   

آبار الغاز التي اكتشفتها إسرائيل في عمق البحر المتوسط قبالة حيفا، باتت تهدد بحرب على هذه الخلفية،                 
ن إسرائيليون ومسؤولون في االقتصاد االسرائيلي، يخشون أن يؤدي        فهناك مسؤولون عسكريون وسياسيو   

إلى حرب، خصوصاً بعد دخول تركيا      » تمار«و» ليفاياثان«الخالف بين لبنان وإسرائيل حول آبار الغاز        
وأظهرت بحوث جديدة احتمال أن تكون المنطقة مليئة بالغاز كلما اتسع           . على خط التنقيب عن آبار كهذه     

 الشمال، أي ستكون هذه الثروة الطبيعية في مصلحة لبنان وقبرص كما هي فـي مـصلحة                 التنقيب نحو 
وتتحدث جهات متابعة بتفاؤل، عن ضخامة األرباح المالية المتوقعة من اكتشاف الغاز في هذه              . إسرائيل

أي المياه اإلقليمية، وتدعو إلى أن يكون الكشف عن الغاز أساساً لسالم في المنطقـة، حتـى ال يخـسر                    
  .طرف هذه الثروة لمجرد نشوب حرب يعرف الجميع كيف تبدأ لكن أحداً ال يعرف كيف تنتهي

  أرباح الحكومة
وتـشير  .  بليـون دوالر   55وبرزت معطيات تقدر تجاوز أرباح الحكومة اإلسرائيلية من اكتشاف الغاز           

، أن االكتشاف سيسجل    ويقدر إسرائيليون .  بليون متر مكعب   453توقعات إلى أن كمية الغاز تصل حتى        
وساهمت التوقعات من هذا الحقل في ارتفاع أسهم الـشركات الـثالث            . األهم في مجال الطاقة في العالم     

 في المئة، كما ارتفعت أسهم الشركات التـي         10بنسب تتراوح بين خمسة و    » ليفاياثان«الشريكة في حقل    
  .»ليفاياثان«بة من حقل تملك امتيازات للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق القري

وتنطلق إسرائيل في رسم سياسة مواجهة الشكوى اللبنانية في االمم المتحدة والسياسة التي ستتبعها تجـاه                
االستشارية في مجال الغاز، ان اكتشاف حقل       » هلمان ألدوبي «لبنان، انطالقاً من قول المدير العام لشركة        

عملية التنقيب عن   «لكنه يتابع أن    . يل إلى دولة مصدرة للغاز    هو بداية الطريق لتحويل إسرائ    » ليفاياثان«
  .الغاز تستغرق سنوات وهي معقدة جداً، ويجب على إسرائيل أن تتذكر أنها ليست وحيدة في هذا الميدان

وتتوقع اسرائيل ان تكون السباقة في الحصول على ثمرة هذه الثروة، بل يوجد من يخطط حالياً لمرحلـة                  
» افنير«وأوضح المدير العام لشركة     . ج الغاز وكيفية استغالل البنية التحتية لتصدير الغاز       ما بعد استخرا  

حتى اليوم، وعلى رغم التأخير في الحفر، يتطلب تجهيـز  » ليفاياثان«غدعون تدمور، أن العمل في حقل     
شروع فـي   البنية التحتية لتصدير الغاز من جانب المبادرين المستثمرين ووضع خطط تضمن إنجاز الم            

إذا ُأنجز العمل وفق ما هو مخطط وحصلت اسرائيل على الغاز، فسيـساهم             «: وقال. جدول زمني سريع  
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ذلك في تحسين مستوى الحياة في إسرائيل، ومن ثم يشكل المخطط رافعة جيوسياسية إلسـرائيل تغيـر                 
  .»مكانتها على الساحة الدولية

  »تمار«و » ليفاياثان«
، اكتشفت إسرائيل الحقلين العام الماضي، وأكبرهما هو        »تمار«و  » ليفاياثان«وفي عودة إلى حقلي الغاز      

 كيلومتراً شمال غربي مدينة حيفا، ويحتوي كمية        135، ويقع على بعد     »الحوت«ويعني  » ليفاياثان«حقل  
 بليون دوالر، فيما يقـع  45 بليون متر مكعب من الغاز، وهي كميات ضخمة تصل قيمتها إلى نحو      453
 كيلومتر من مياهها اإلقليمية، وهو في إطار ما يعرف بالميـاه االقتـصادية              100على بعد   » تمار«حقل  

التي يحق للدول استغالل ثرواتها، ويقع على خط عرض يصل الى شاطئ مدينة الخضيرة جنوبي حيفا،                
  . بليون متر مكعب250ويختزن نحو 

 لم تعد تعتمد الخط المستقيم في رسم حـدودها،          وترفض إسرائيل من جهتها الموقف اللبناني، مدعية أنها       
بل ما هو معروف بالخط المائل، وتدعم موقفها باتفاقات السالم التي وقعتها مع االردن ومصر، وكـذلك                 

وفي جلسة للحكومة اإلسرائيلية للبحث في هذا الملـف، أقـرت حـدود             . السوري-اتفاق السالم التركي  
رق البحر األبيض المتوسط لتضم مناطق شاسعة يعتبرها لبنان ملكـاً           اسرائيل المائية االقتصادية شمال ش    

  .له
وقررت مطالبة األمم المتحدة بإقرار الخريطة االسرائيلية لهذه الحدود ورفض الخريطـة التـي قـدمتها                

وكانـت إسـرائيل    . ودعت إلى مفاوضات مع لبنان حول مجمل الحدود، والبرية أيـضاً          . حكومة لبنان 
للبناني باتفاق مع قبرص حول ترسيم حدودها المائية، ما يعني تقاسم الغاز الموجود في              استبقت الموقف ا  

المنطقة البحرية لحدود الدولتين، وبالتالي ضمان أرباحها من آبار الغاز الطبيعي وجعـل لبنـان طرفـاً                 
  .خارجياً

منتجة للغاز حول   وفي داخل المؤسسات اإلسرائيلية تنعكس البحوث بصراعات بين الحكومة والشركات ال          
تقاسم حصص الطرفين من أرباح حقلي الغاز، إذ تصل حصة الحكومة اإلسرائيلية من أرباح الغاز إلـى                 

 في المئة من    13و» تمار« في المئة من حقل      10على أساس نسبة    )  بليون دوالر  4.68( بليون شيكل    17
 شركات التنقيب عن الغاز بزيادة      واعتبر وزير المال يوفال شطاينتس، مطالبة أصحاب      . »ليفاياثان«حقل  

  .حصتهم في األرباح تجاوزاً للخطوط الحمر
وواجه وزراء شطاينتس، من بينهم وزير البنية التحتية عوزي النداو، بالتحذير من خطر اقتصادي قـد                

ورأى أن الحملة ضدهم مضرة ألنها تحـد مـن األربـاح وتمنـع              . تسببه المعركة مع شركات التنقيب    
القبول بفرض ضرائب جديدة، واقتسام العائدات بأثر رجعي مع         «وقال النداو إن    . بعيد المدى االستثمار ال 

  .»الشركات، سيدمر عوامل االستقرار في االستثمار
  28/10/2011، الحياة، لندن

  
  انفتاح األردن على حماس .55

  محمد حسين المومني.د
دن أمرا ممنهجا أم مجـرد اسـتدارة        بين حركة حماس واألر   " شبه التقارب "من غير الواضح ما إذا كان       

فرضتها ظروف األمر الواقع والتداعيات اإلقليمية التي عاظمت من القيمة المـضافة لتقـارب أردنـي                
" استقبال"كما أننا إلى اآلن نمتلك القليل من المعلومات عن حقيقة هذا التقارب، ومؤشرنا عليه               . حمساوي
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زراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، ورئـيس المكتـب         رؤساء وزاراتنا مكالمات تهنئة من رئيس الو      
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي قيل أيضا إنه ربما يزور األردن وهذه المرة لـيس ألسـباب                  

لن يراد منها، على األرجح، المس بعالقاتنا مع الـسلطة الفلـسطينية التـي              " حماس"عالقاتنا مع   .إنسانية
لن يكون بالضرورة   " حماس"كما أن انفتاحا على     ". حماس"جات مقارنة مع    تقترب من األردن سياسيا بدر    

ضمن هذا  .حركة إرهابية " حماس"على حساب عالقات األردن الدولية مع أطراف ما يزال معظمها يعتبر            
، تبدو الدبلوماسية األردنية هادفة إلى اسـتثمار هـذا االنفتـاح           "حماس"الفهم ألفق االنفتاح األردني على      

مـن  " حمـاس "ل رسالة للحكومة اإلسرائيلية بأنها لن تكون، وال يمكن أن تكون، أكثر ابتعادا عن               إلرسا
إسرائيل التي قامت مؤخرا بمبادلة األسرى مع الحركة بأسلوب أريد منه إضعاف الرئيس محمود عباس               

تبادل أسرى  فعلت ذلك إسرائيل في السابق عندما ضمنت صفقات         . والسلطة، وربما كل االعتدال العربي    
الرسـالة األردنيـة    . مع حزب اهللا رفات جنود أردنيين بدل تسليمهم للبلد الذي ترتبط معه بمعاهدة سالم             

بدل السلطة فـي موضـوع األسـرى،        " حماس"ذات فحوى سياسية بأنه إذا قامت إسرائيل بالتعاطي مع          
تي أيضا، حتى وإن كان ال ينسجم       ، فاألردن معني بانفتاح براغما    "الرباعية"مناقضة بذلك التوجه الدولي و    

بسبب قربهـا مـن     " حماس"األردن قد يكون أيضا صاحب مصلحة في االنفتاح على          .مع التوجه الدولي  
فالحركة قد تكون الجسر السياسي الذي يزيد من قدرة األردن علـى تحـصين نفـسه مـن أي                   . سورية

" راغبـة "و" قادرة" ما تزال في سورية      تداعيات إقليمية لما يحدث في سورية، ألن مصلحة األردن العليا         
أما الفائـدة األخيـرة     . ربما تستطيع تأكيد فهم السوريين لذلك     " حماس"في إبقاء مشاكلها داخل حدودها، و     

جالبا لها، فتتمثل ربما في قدرة التأثير المعنوي لحماس على الحركة           " حماس"التي قد يكون االنفتاح على      
ل هذه األخيرة أكثر إيجابية في التعامل مع المـشهد الـسياسي األردنـي،              اإلسالمية األردنية، ما قد يجع    

صحيح أن ال أحـد     . والكف عن التصعيد واستغالل الحراك اإلصالحي الذي يشهد سخونة غير مسبوقة          
للتأثير بالحركة اإلسالمية في األردن، وصحيح      " حماس"يستطيع أن يؤكد نية الدولة استثمار االنفتاح على         

لتفكير في هذا األمر مزعج، ولكن عدم النضج الذي أظهرته الحركة اإلسالمية في التعامل مع               أن مجرد ا  
علـى  " يمونـون "إقدامية الدولة ورغبتها في الحوار قد يفسر بدرجة معقولة ميولها للتحـدث مـع مـن     

ك أن المـسافة    ، فاألسلم االعتقاد بمحدودية أفقها، ذل     "حماس"رغم هذه الفوائد لتقارب أردني من       !إسالميينا
السياسي يتناقض في الحقيقة مع     " حماس"السياسية بين األردن والحركة ما تزال كبيرة، وكثير من سلوك           

السياسية وتطبيقات ذلك العمليـة تعـاكس       " حماس"كما أن أيديولوجية    . عدد من المصالح األردنية العليا    
  .والوسطية في التحرك إقليميا ودوليامنهج األردن وعقيدته السياسية التي تؤمن بالتسويات السلمية 

  28/10/2011، الغد، عمان
  

  ِ!!..حتى المفاوضات.. مفاوضات مفاوضات..  والرباعية"سرائيلإ" .56
  ماجد عزام 
ردت اسرائيل بطريقتها الخاصة على بيان اللجنة الرباعية نهاية أيلول الماضي الـذي دعـا السـتئناف                 

 دون تحديد   -2012حتى نهاية العام القادم     -قف زمني محدد    المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ضمن س     
المرجعيات بشكل دقيق وحاسم واالكتفاء باالشارة بشكل عام وفضفاض الى حزمة من الخطط والخطـب               
والبيانات الدولية واالمريكية الخاصة بعملية التسوية وآلية التوصل الى اتفاق نهائي للسالم في فلـسطين،               
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قت ايضا على عقد لقاء مع الجانب الفلسطيني  نهاية تشرين اول الحـالي وتحـت              وعلى هذا األساس واف   
  .سقف الرباعية لمناقشة آلية او كيفية العودة المفاوضات المجمدة منذ عام تقريبا

وعموما لفهم  .. نعم ولكن، هذا العنوان األنسب للرد او الموافقة االسرائيلية الملغومة على البيان المذكور            
  : لخلفيات واهداف المناورة االسرائلية المكشوفة يمكن عرض النقاط األساسية التاليةأوسع واشمل

 فهمت اسرائيل البيان على انه دعوة للتفاوض دون شروط مسبقة ما يتالءم مع موقفها المعلن وهي ال                  -
 19-ترفض بشكل كلي المرجعيات التي تمت االشارة اليها مثل خارطة الطريق وخطاب باراك اوبامـا              

مايو وبيان الرباعية نفسها نهاية العام الماضي ولكن تملـك فهمهـا او تفـسيرها الخـاص لتلـك                   /ايار
المرجعيات وتعتبر، كما اعلن نتنياهو، صراحة ان طاولة المفاوضات هي المكان المالئم كي يعرض كل               

ـ                    ر طرف وجهة نظره من اجل التوصل الى فهم موحد او مشترك لها، والهدف واضح وجلـي هنـا ج
الفلسطينيين الى طاولة التفاوض دون شروط او مرجعيات قاطعة لكسب الزمن وفرض الوقـائع علـى                
األرض في الضفة الغربية بشكل عام وفي القدس ومحيطها بشكل خاص ما يفرغ اي مفاوضـات مـن                  

  .جدواها ومحتواها مع اظهار اسرائيل بمظهر الساعي الى السالم ونزع صفة الرافض او المعرقل عنها
 كثيرا امام الجـدول     -او عصابة الثمانية وفق تعبير جورج ميتشل الشهير       – لم تتوقف حكومة نتنياهو      -

الزمني الذي تضمنه البيان، وهي هنا تصرفت وفق طريقتها المعتادة التي تعتبر نهاية العام القادم موعدا                
منهج او مصطلح رابين الشهير     مستهدفا وليس نهائيا من اجل التوصل الى اتفاق كما انها ما زالت وفية ل             

ومن ال يعجبه فليتصبب عرقا، كما لمنهج شامير الشهير عن التفاوض مع الفلسطينيين             " ال مواعيد مقدسة  "
واعتقد ان هذا كان الهدف لمعظم الحكومات االسرائلية خالل العقـدين الماضـيين اغـراق               .. لمائة عام 

  ..!!موسةالسلطة في مفاوضات ال تنتهي دون نتائج جدية ومل
 بالتحفظـات الـسابقة وانمـا       -المجلس الوزارى الثماني  - لم تكتف حكومة نتنياهو او عصابة الثمانية         -

عرضت تحفظات اخرى كفيلة بنسف المفاوضات من أساسها وذلك عبر اعتماد تكتيك يتضمن التركيـز               
هو مناقشة ملفـي    على ملفات وقضايا اجرائية وتمهيدية وايضا دون سقف زمني محدد حيث يرفض نتنيا            

االمن والحدود بمعزل عن الملفات االخرى مثل يهودية الدولة وحق عودة الالجئين وغلق الصراع بشكل               
نهائي، ويصر في المقابل على ان تتم المفاوضات على كافة الملفات بشكل متزامن ما يعني نسف بيـان                  

لى ما كانـت عليـه طـوال العقـدين          الرباعية من أساسه وتحويل العملية برمتها او اعادتها باألحرى ا         
  ..!!الماضيين ماراثون مفتوح دون أفق أو نهاية واضحة المعالم

 ثمة هدف آخر وقف خلف الموافقة الملغومة على بيان الرباعية ويتمثل بقطع الطريق على اسـتحقاق                 -
المنفتح علـى   أيلول، وتزوير أو تشويه الواقع عبر تصوير إسرائيل بمظهر المستعد للعودة للمفاوضات و            

فكرة التوصل الى اتفاق سالم بينما يأتي الرفض من قبل السلطة الذاهبة الى الخطوات األحادية تهربا من                 
  . المفاوضات وتعقيداتها واستحقاقاتها

 االمعطيات او الحقائق السالفة تعبر فهم راسخ لدى نتنياهو وحكومته باستحالة استئناف المفاوضات في               -
وثمة قناعة أخرى تتـضمن     .. ن األمر قد ال يتحقق قبل االنتخابات األمريكية القادمة        المدى المنظور، وا  

الى حين اتضاح مآالت وآفاق الربيـع العربـي         " تنازالت"ضرورة المراوحة في المكان وعدم تقديم أي        
يتم وميدان التحرير المتنقل من دولة الى اخرى، علما ان ثمة قناعة اخرى مستترة ذات طابع استراتيجي                 

التعبير عنها في الجلسات المغلقة، واحيانا بشكل ضمني عبر التصريحات والمواقف العلنية  ترى ان هذا                
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وما يجب عمله هو ادارته فقط بأقل الخـسائر         ..!! النزاع غير قابل للحل، ال اآلن وال في المستقبل ايضا         
  ..!!  الممكنة للدولة العبرية

  27/10/2011، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 
  

  احتماالت السالم اآلن مع الفلسطينيين تكاد تكون صفرا: فايسغالس .57
  نتاشا موزغوفيا

قبل أقل من أسبوع من نشر السيرة الذاتية لوزيرة خارجية الواليات المتحدة السابقة كونداليزا رايس التي                
رئيل شارون سـابقا، دوف     يقدم رئيس مكتب ا   » في تراجع «تلخص فيها ان مسيرة السالم في هذه األيام         

  .فايسغالس، تقديرا للوضع ال يقل قتامة
، قال فايسغالس في حديث مؤتمر مع مراسلين نظمـه          »من السهل تقدير الوضع حينما ال توجد مسيرة       «

مشاركة مسؤولة للواليات المتحدة فـي  «منتدى سياسة إسرائيل، وهو منظمة أميركية تدفع إلى األمام بـ    
، ورسالة الرئيس بوش الى شارون في عام        2000في عام   ) أيهود باراك (عد مبادرته   ب«. »مسيرة السالم 

 واقتراح اولمرت، ليس من الواقعي ان نتوقع من الفلسطينيين ان يوافقوا على أقل ممـا عـرض                  2004
أوالدا سيئين حقا ال    «يعتقد الفلسطينيون أنهم حصلوا على أفضل اقتراح حينما كانوا          .  سنة 11عليهم قبل   

  .»فأي حافز لهم إلى أن يكونوا جيدين؟. »يستحقون أي ثقة بهم
، رغم جهود الرباعية إلحياء المسيرة      »على الصفر تقريبا  «قال فايسغالس ان احتماالت السالم تقف اليوم        

ان المشاركة الدولية تعتبر العنصر الرئيس في تقديم المسيرة لكنها ال يمكن ان تكون بديال عن                «. السلمية
  .»هآرتس«، قال لصحيفة »ين أنفسهمالالعب

اذا أخذنا في الحسبان الفروق بين مواقف الطرفين ومستوى الثقة المنخفض، فال أعتقـد ان المـشاركة                 «
يمكن لعب دور المقرب بين وجهات      . الدولية تستطيع ان تساعد حينما يكون الالعبون أنفسهم بعيدين جدا         

  .»و الوضع اآلنالنظر حينما يمكن ردم الهوة لكن ليس هذا ه
ان نتنياهو محصور بين ارادته بإجراء حوار وبين اقتناعه بأن هذا سيكون نهاية             «وتابع فايسغالس قائال    

وقـال  . »ان كاديما هو الشريك الطبيعي له في مسيرة السالم، وال احتمال ألن ينضموا اليه اآلن              . واليته
ى قاعدة تأييده حينما استقر رأيـه علـى ان          لم يولد حمامة لكن كانت عنده شجاعة ان يتحد        «إن شارون   

  .»االنسحاب من غزة حيوي
لن تكون لـك حكومـة      «: حينما عرضت فكرة االنسحاب أول مرة على مستشاريه، قال أحدهم لشارون          

خالل ثالثة أشهر، ولن تكون لك كنيست خالل نصف سنة، ولن يكون لك حزب خالل تـسعة أشـهر،                   
لكن هذه اللحظة كمـا     . »ما المشكلة؟ عندي بيت جميل    «: ب شارون وأجا. »وستكون في بيتك خالل سنة    

  .يقول فايسغالس أضيعت في حكومة نتنياهو
كان يفترض ان تعلم اإلدارة األميركية ان الحكومة في إسرائيل تكون في غاية النجـوع فـي الـسنة                   «

إال اذا منحنا الفلسطينيين    ال يمكن التقريب بين الطرفين      . وأصبحنا اآلن في المرحلة غير الممكنة     . االولى
وأضاف ان اإلدارة األميركية لم تكن واضحة بقدر كاف في نقل الرسالة التـي تقـول                . »تسهيال ضخما 

  .»ليس مقبوال ان يخترع كل رئيس حكومة جديد في إسرائيل الدوالب من جديد«
ة الخير أنه من المنعش     في كل شر ذرة خير، وذر     «: وقال في تناوله للتوجه الفلسطيني الى األمم المتحدة       

وفيما يتعلـق بحمـاس قـال       . »ان نرى المقاومة الفلسطينية تستبدل الدبلوماسية من الحجارة والسكاكين        
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حتى ان الفلسطينيين في الضفة لـن       «. ، قال »فهي عدو لدود إلسرائيل   «. فايسغالس انه ال يرى أي حل     
ات، خريج جامعة سان فرانسيسكو، سيلف      هل يعتقد أحد ان صائب عريق     . يريدوا ان تصبح رام اهللا غزة     

  .»؟)ثوب فضفاض مفتوح تلبسه النساء فوق الثياب(زوجته بشادور 
ضـحك  . ما الذي يستطيع اليهود األميركيون ان يفعلوه إذًا في الوضع الحالي، سـأله أحـد المراسـلين                

  .»فةكانت قد توجد حكومة مختل. ليتهم يستطيعون التصويت في إسرائيل«: فايسغالس وقال
  27/10/2011، هآرتس
  28/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   وحماس من فشل تكتيكي إلى تحد استراتيجي"إسرائيل"اتفاق التبادل بين  .58

  يورام شفايتسر
للتحليل العقالني التفاق التبادل الذي وقع بين اسرائيل وحماس لتحرير جلعاد شليط، يجدر عمل ذلك في                

في أثنـاء   . الهذر، الصور والمشاعر الشديدة التي رافقت الحملة االعالمية المكثفة        ظل االبتعاد عن جملة     
  .هذه الحملة اطلقت الى الفضاء حقائق وكليشيهات من المجدي فحص مدى دقتها

صـفقة  "، كــ    "صفقة شليط "قبل كل شيء يجدر التدقيق والتصنيف لالتفاق المسمى على لسان الجميع            
أوال، الـصفقة وقعتهـا     : هذا التشدد هام لالعتبارات التالية    ". حكومة نتنياهو صفقة  "او حتى كـ    " نتنياهو

حكومة يمينية صرفة تضم بين صفوفها الصقور الذين في السياسة االسـرائيلية، بمـن فـيهم افيغـدور                  
. وآخـرون ) الذي صوت الى جانب الصفقة    (ليبرمان، موشيه بوغي يعلون، عوزي لنداو، بينامين بيغن         

وف فانه بين اولئك الوزراء الذين صوتوا ضد االتفاق ولم يستقيلوا فور ذلك، هم شـركاء                وكما هو معر  
في المستقبل ال يمكنهم ان يتنكروا لهذه المسؤولية وان يلقوا بها عنـد    . كاملون في المسؤولية عن نتائجها    

  .بوابة رئيس الوزراء
كان بشكل تقليدي   " القرار الزعامي "تخاذ  كما أن نتنياهو نفسه، الذي امتنع على مدى اكثر من سنتين من ا            

وعلى رأسها صـفقة جبريـل، سـيئة        " االستسالم لالرهاب "وقاطع من قادة المروجين ضد كل صفقات        
واضح للجميع أنه لو كان نتنياهو وكثيرون من وزراء حكومته احرارا مـن أبهـتهم،               . الصيت والسمعة 

ثانيا، يجدر بنـا أن نـذكر       . سالما مخجال لالرهاب  لكانوا من أوائل من شجب االتفاق الحالي بوصفه است        
المسؤولية الحصرية لحكومة نتنياهو عن االتفاق، وذلك كي نحبط وهي في مهـدها المحاولـة المثيـرة                 
للحفيظة، التي بدأت حتى قبل أن يوقع، اللزام ابناء عائلة شليط بالنتائج الفتاكـة المـستقبلية المحتملـة                  

  .لالتفاق على تحرير ابنهم
وجة السعادة الجارفة، اجواء النشوة ومظاهر التضامن الوطني النادر الذي تجاوز القطاعات وتـسامى              م

فوق الخالفات السياسية، ال يمكنها أن تخفي انه في جوهر االتفاق مع حماس، ال يدور الحديث عن انجاز                  
ي المجاالت الرمزية   يدور الحديث عن دفع ثمن باهظ، اساس اضراره توجد بقدر أكبر ف           . كبير السرائيل 

وكمـا هـو    . والحساسة، التي ال ينبغي االستخفاف بها وبقدر أقل في المخاطر االمنية غيـر المعقولـة              
معروف، فان هذا الثمن فرض على اسرائيل، وذلك بسبب الفشل في منع اختطاف الجندي أو انقاذه، وفي                 

به دولة، ذات مراتبيـة هزيلـة       ضوء الظروف التي دارت فيها المفاوضات، التي جرت حيال منظمة ش          
ومواقف قطبية في أوساط قيادتها، والتي احتجزت االسير في اوساط سكان مدنيين مكتظين في منطقـة                

  .معادية
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رغم القلق، المفهوم من تلقاء نفسه، الذي يشعر الناس به في اسرائيل بسبب تحرير هذه الكمية الكبيـرة                  
كين في الماضي في هجمات ارهابية اجراميـة وفـي ضـوء            من السجناء الفلسطينيين الذين كانوا مشار     

التهديدات التي تطلق في الفضاء عن النتائج الفظيعة المؤكدة لالتفاق، المرتقبة المن مواطني اسـرائيل،               
  .يجدر بنا أن نعرض اساس االتفاق وتقدير مخاطره

اتالت بعضهم ادين وحكـم     في اطار الصفقة وافقت اسرائيل على تحرير عدد عال وسابقة من القتلة والق            
كما وافقت على تحرير مواطنين اسرائيليين من اصل عربـي  . بالمؤبدات، وبعضهم حكم لبضعة مؤبدات  

خالفا لموقفها المبدئي بأن الموضوع غير قابل للتفاوض مع حماس وكذا حررت عربا من سكان شرقي                
شرة سجناء أمنيـين مـدانين الـى        كما اتفق على اعادة نحو مائة وع      . القدس، ذوي بطاقات هوية زرقاء    

بعض المحررين هم اناس كبار في السن قضوا فـي الـسجن            . بيوتهم الى الضفة الغربية وشرقي القدس     
زمنا طويال وحتى اذا عادوا الى منظماتهم، ليس واضحا على االطالق اذا كانوا سيشتغلون بشكل مباشر                

كون بين مثل هؤالء المحررين من يـساهم بـل          اضافة الى ذلك، معقول أن ي     . بالذات في أعمال ارهابية   
  .ويحث منظماتهم على العودة للعمل على تحرير الرفاق الذين تبقوا في السجن

عقوبة االبعاد تعتبر في المجتمع الفلسطيني أقل       . اكثر من مائتي محرر ابعدوا الى غزة والى خارج البالد         
قطع السجين عن عائلته، عن رفاقـه وعـن         وذلك النها ت  . خطورة فقط من الموت ومن استمرار الحبس      

التي تؤدي دورا هاما للغايـة فـي        " العودة"محيطه القريب وبالطبع تشكل ضربة رمزية ومعنوية لفكرة         
تحرير نحو نصف السجناء الى غزة يطمس بقدر كبير مدى الخطر المباشر المرتقب             . الرواية الفلسطينية 

 باسرائيل من جانب محافل االرهاب العامة من غـزة،          منهم الن هذا ينخرط ضمن الخطر المحدق أصال       
االمـر صـحيح    . رغم المعرفة العميقة التي لدى القدامى بين الجماعة للمجتمع االسرائيلي ونقاط ضعفه           

ايضا بالنسبة للمحررين القالئل نسبيا ممن عادوا الى بيوتهم في الـضفة الغربيـة، وذلـك الن هـؤالء                   
طة الفلسطينية كما أنهم غير بعيدين عن تناول يد اسرائيل اذا ما عادوا             سيخضعون للرقابة من جانب السل    

  .لالنشغال باالرهاب
الخطر االساس المحدق من االتفاق ليس موجودا في المس غير القابل لالصالح بقدرة الردع االسرائيلي               

الخطر يحـدق   . ن تقع العام او بتعاظم غير قابل لالحتواء للعمليات ضد االسرائيليين، والتي من المتوقع أ            
بالذات من الدروس التي طبعت وعي الفلسطينيين بسبب الطريقة التي توصلوا فيها الى االتفاق، اثمانـه                

وعليه يبدو انه اكثر مما هو اندالع لموجة ارهابية، بقيادة محرري صفقة نتنيـاهو،              . ونقاط الضعف فيه  
ينية وربما اخرى، على محاوالت اختطاف      فان الخطر االساس يكمن في تركيز منظمات االرهاب الفلسط        

ما اعتبر في اسرائيل كتصريحات حماسية على لسان قادة حماس بل وحتـى             . اسرائيليين، جنود ومدنيين  
على لسان رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن بان التالين في الدور للتحرر من السجن االسـرائيلي مـن     

يد، عبداهللا برغوثي، ابراهيم حامد ومروان البرغوثي قد        خالل االختطاف سيكون حسن سالمة، عباس الس      
  .تتبين كتعليمات دائمة للعمل سيتعين على اسرائيل ان تتصدى لنتائجها بكل قوتها

يبدو أن توقعات الكثيرين في اسرائيل بان تحديد موقف حكومي او حتى تشريع فـي الكنيـست يقـرر                   
ها وتدفع ثمنا غير متوازن مقابل تحرير اسرائيليين        خطوطا حمراء ال يمكن لحكومات اسرائيل أن تجتاز       

الدرس الواضح الوحيد حتـى االن      . مختطفين، كما من المتوقع ان توصي لجنة شمغار، سيخيب االمال         
من سلوك الحكومة الصقرية برئاسة نتنياهو وال سيما بسبب مواقفها المبدئية بهذا الشأن هـو انـه فـي                   
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ت البديلة غير المفاوضات، فان الخطوط الحمراء غير منيعة علـى           ظروف االبتزاز وفي غياب الخيارا    
  .مدى الزمن في المجتمع االسرائيلي اال اذا ما غير هذا طبيعته وقيمه

. مهما يكن من أمر فان هذه المسألة ال بد ستقف في بؤرة بحث جمـاهيري الذع فـي االيـام القادمـة                     
جسارة والتصميم لديها كي تجد جوابا مناسبا للتحـدي         وبالتوازي، ستحتاج اسرائيل الى كل االبداعات، ال      

  .الذي ستقف امامه مرة اخرى، بل ويحتمل في المستقبل القريب
  27/10/2011، »مجلة نظرة عليا«

  27/10/2011، القدس، القدس
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ها عليه كي تشرع في حملة دبلوماسية تـضع المبـادرة علـى             بوسع اسرائيل أن تستخدم االعالن ورد     
 23اسرائيل يمكنها أن تفعل ذلك من خالل تطوير بيان الرباعية من يوم             . مستوى سياسي واخالقي عالٍ   

  .أيلول، وتكيفه مع اعتباراتها وبقدر ما مع اعتبارات الفلسطينيين
، كفيل بان يتبين كاشـارة طريـق فـي          2011 أيلول   23بيان الرباعية في موضوع الشرق االوسط في        

البيان الحذر مصوغ بشكل يـسمح بتـوفير اسـاس          .  فلسطيني –محاوالت الوصول الى اتفاق اسرائيلي      
من زاوية نظر اسرائيلية، فان البيان يستقبل بالترحاب، كونه يـدعو           . الستئناف المحادثات بين الطرفين   

شرة بين االسرائيليين والفلسطينيين دون تأخير أو شروط        استئناف المفاوضات الثنائية المبا   «الطرفين الى   
هذه الدعوة الصريحة الجراء مفاوضات دون شروط مسبقة شكلت حجرا أساس فـي الموقـف               . »مسبقة

ويشدد البيان على أن الموضوعين المركزيين اللذين يجب بدء المفاوضـات           . االسرائيلي من المفاوضات  
ج ينعكس هو ايضا في الموقف االسرائيلي الذي بموجبه ال يمكـن            ، وهو نه  »االراضي واالمن «بهما هو   

كما أن البيان يمتنـع     . التفاوض على الحدود بدون الوصول في نفس الوقت التفاق على الترتيبات االمنية           
  .عن االعراب عن التأييد للتوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة ، ومحصور في االشارة الى مجرد التوجه

ة الى أن بيان الرباعية ال يدعو الى تجميد البناء فـي المـستوطنات، وان كانـت الـدعوة                   تجدر االشار 
تأتي بشكل غير مباشر ولكن بوضوح لتخص أعمال        » لالمتناع عن االستفزاز كشرط لنجاح المفاوضات     «

ة وبالفعل، يحاول بيان الرباعية تهدئة الحساسيات الفلسطينية من خـالل اعـاد           . اقامة مستوطنات جديدة  
بيـان الرباعيـة    . تأكيد بيانات الرباعية السابقة، التي تطرقت الى الحاجة لتجميد البناء في المستوطنات           

، وتعيد تأكيد اهميـة مبـادرة       67يعرب عن التأييد لرؤيا السالم للرئيس اوباما، التي تطرقت الى حدود            
  .السالم العربية

تم تبنيه فسيشكل سقفا ال يمكن توقعه في أنه سيكون          بيان الرباعية يحدد جدوال زمنيا غير واقعي، اذا ما          
ومع . ممكنا االيفاء به في أي ظرف كان، وال سيما في ضوء الحراك وانعدام اليقين السائدين في المنطقة                

  .ذلك، فقد تبينت الجداول الزمنية دوما كعنصر مرن في المفاوضات في الشرق االوسط
ة، او طرحوا شروطا لقبوله، فان اسرائيل كفيلة بـان تحظـى            اذا ما رفض الفلسطينيون اقتراح الرباعي     

بانتصار دبلوماسي في المدى القصير، وستتمكن من االدعاء مرة اخرى بانه ال يوجد لها شـركاء فـي                  
ومع ذلك، ففي المدى االبعد، فانها مصلحة اسرائيلية هي الوصول الى تعايش مـع القيـادة                . المحادثات

أنه واضح جدا بان المؤتمر الدولي المقترح عقده في موسكو من غير المتوقع أن              كما  . الفلسطينية الحالية 
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وعليه، فانها مصلحة اسرائيلية هي الشروع فورا في المحادثات وتحديد أهـداف            . يبشر بالخير السرائيل  
بوسع اسرائيل أن تستخدم االعالن وردها عليه كي تـشرع فـي حملـة              . قابلة للتحقيق في المفاوضات   

اسرائيل يمكنها أن تفعل ذلك مـن خـالل         . سية تضع المبادرة على مستوى سياسي واخالقي عالٍ       دبلوما
  . أيلول، وتكيفه مع اعتباراتها وبقدر ما مع اعتبارات الفلسطينيين23تطوير بيان الرباعية من يوم 

ينية فـي   في هذه المرحلة، الهدف الممكن الوحيد الذي يمكن تحقيقه هو اعتراف اسرائيلي بدولة فلـسط              
تعايش من هذا القبيل كفيل بان يتضمن تأييدا اسرائيليا لعضوية فلسطينية فـي             . حدود مؤقتة متفق عليها   

االمم المتحدة بل وربما ايضا تجميدا لكل النشاط االستيطاني في يهودا والسامرة للفترة الزمنيـة المتفـق                 
ض على أي من الطرفين اتخـاذ قـرارات        تحديد الحدود بانها مؤقتة ال يفر     . عليها لمحادثات المفاوضات  

اعتراف كامل كهذا بدولة فلسطينية، حتى وان كانت        . أليمة تبدو في هذا الوقت متعذرة من ناحية سياسية        
 نيـسان   30في حدود مؤقتة، يسير شوطا أبعد حتى من المرحلة الثانية من خريطة الطريق للرباعية في                

اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود     «المتحدة، ودعت فقط الى     ، والتي تبناها مجلس االمن في االمم        2003
في اطار التعايش من هذا القبيل، يمكن السرائيل أن توضح بان الترتيبات االمنية             . »مؤقتة ومزايا سيادية  

توجد احتمالية عالية في أن يخفف الطابع       . هي االخرى مؤقتة، ومشروطة باالتفاقات على الحدود الدائمة       
  .ترتيبات االمنية على الوصول الى اتفاق في هذا الموضوع ايضاالمؤقت لل

على اسرائيل أن تتخذ موقفا بموجبه اتفاق من هذا القبيل يتضمن ايضا اعترافا فلسطينيا مشروطا بدولـة                 
في اطار المحادثـات    . ويزول االشتراط بعد الوصول الى اتفاق شامل      . اسرائيل كوطن للشعب اليهودي   

نية في خريطة الطريق، يمكن السرائيل أن تقترح بان تنقل اجزاء من منـاطق يهـودا                على المرحلة الثا  
مثل هذا النقل لالراضي، والذي يبـث       ) . المنطقة ج (والسامرة توجد اليوم تحت سيطرة اسرائيلية كاملة        

رسالة تغييرات على االرض تمهيدا لحل الدولتين ال يترك آثارا استراتيجية عديدة مـن زاويـة نظـر                  
» الربيـع العربـي   «سرائيل، وال يلزم الطرفين باتخاذ قرار حول الحدود الدائمة، التي في ضوء اندالع              ا

حصر المفاوضات في االمن واالراضي فقط ال يلغي الحاجـة الـى             .اصبح في هذه المرحلة أكثر تعقيدا     
مسألة الالجئـين،   الوصول الى اتفاق على كل المسائل الجوهرية، وعلى رأسها الحدود الدائمة، القدس،             

نهاية المطالب واالعتراف الكامل بان حل الدولتين هو تعبير عن وطن قومي للشعبين، الشعب اليهـودي                
المبادرة المقترحة تحتاج الى تنازالت من الطرفين، ولكنها تسمح بالتقدم حتى فـي             . والشعب الفلسطيني 

 تضمن جوابا على التطلعـات الـسياسية        وهي. هذه الفترة من انعدام اليقين السياسي في الشرق االوسط        
الفلسطينية بالنسبة للعضوية الكاملة في االمم المتحدة، وتخدم حاجة اسرائيل السياسية النقاذ نفـسها مـن                

  .المصاعب الدبلوماسية ومن الضغوط التي كانت من نصيبها في الفترة االخيرة
االفتراض بان الجهود التي تعتمـد علـى        من المعقول   . قول قديم يقضي بان عدو الخير هو االكثر خيرا        

النوايا الخيرة، في الوصول الى اتفاق فوري وكامل على كل مسائل التسوية الدائمة تحركها عمليا امكانية                
  .الوصول الى اتفاق محدود على اقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة

  27/10/2011، »مجلة نظرة عليا«
  28/10/2011، الدستور، عمان
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