
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  ولن يكون هناك مفاوضات دون تجميد االستيطان.. ميتشل لم يحمل جديدا: أبو ردينة
  الغصين ينفي نشر وحدة من القوات الخاصة على حدود غزة لمنع اطالق الصواريخ

   كمرجعية للمفاوضات٦٧أو تبني حدود ... خمسة ضمانات أمنية وسياسية من أوباما لنتنياهو
   غير معنية بالورقة المصرية"لجهادا"ومشوار المصالحة ما زال طويالً : النخالةزياد 

تصعيد خطواته وتكريس مزيد من المظاهر االحتاللية في المسجد االحتالل بدأ ب:"مؤسسة األقصى"
  األقصى

فيفصائل المقاومة الفلسطينية
 تطالب بالخروج من دمشق

  المفاوضات
  

 ٤ص... 

 ١٩٢٤ ١/١٠/٢٠١٠الجمعة 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٢٤:         العدد       ١/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  ولن يكون هناك مفاوضات دون تجميد االستيطان.. ميتشل لم يحمل جديدا: أبو ردينة.٢
 ٦  "إسرائيل"لـ أمريكيةجورج ميتشل نفى تقديم ضمانات : نبيل شعث.٣
 ٦  السلطة الوطنية تمر بمرحلة حساسة سياسيا وماليا: فياض.٤
 ٧   مليون دوالر٤٠يوقع اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة : فياض.٥
 ٨  دود غزة لمنع اطالق الصواريخالغصين ينفي نشر وحدة من القوات الخاصة على ح.٦
 ٨  القضية الفلسطينية في خطرو.. االحتالل يمارس سياسة فرض التنازالت :المصري مشير.٧
 ٩  "إسرائيل" العالقات العامة مع إلنهاءحان الوقت : حنا عميرا .٨
 ١٠   بظل استمرار االستيطان" إسرائيل"يؤكد عدم استئناف المفاوضات المباشرة مع :  زملطحسام.٩
 ١٠   في الطريق الى الدولة"سباق الخيول"الفلسطينيون يجربون : تقرير.١٠
    

    :المقاومة
 ١١  من يفاوض بال أظافر سيفقد أصابعه: الزهار.١١
 ١٢  حماس ال تمد يدها للمصالحة مقابل صمتها على المفاوضات  :أبو زهري.١٢
 ١٢   أن تتحسن عالقة حماس بمصر عقب توقيع المصالحةنتوقع: برهوم.١٣
 ١٣   أي أزمة لبنانيةإلىنرفض االنجرار : بركةعلي .١٤
 ١٣  إلعطاء األولوية لملف المعتقلين في سجون السلطة قيادي في حماس بالضفة يدعو.١٥
 ١٤   سيكون في القاهرة هاتوقيعتشجيع مصري على المصالحة و: القيادي في فتح أبو شهال.١٦
 ١٤   غير معنية بالورقة المصرية"لجهادا"والمصالحة ما زال طويالً مشوار : النخالةزياد .١٧
 ١٦   استمرار المفاوضات في ظل االستيطانوترفض ماهر غنيم أبو برئاسة تجتمع "مركزية فتح".١٨
 ١٦  فتح تطلق حملة لشرح موقف السلطة في المفاوضات.١٩
 ١٦   أفرج عنهم االحتاللستة من أنصارها بينهم عشرةحماس تتهم أمن رام اهللا باعتقال .٢٠
 ١٧   سنوات١٠ خالل  إسرائيليين٩٠٦ قتلت "القسام": إحصائية.٢١
 ١٧  للعدواندعم سافر " إسرائيل"الضمانات األمريكية لـ": الشعبية".٢٢
 ١٨  تنظيمنا قوي والحديث عن انشقاقات فبركات إعالمية": الشعبية"مصدر في .٢٣
 ١٨   جرار من العالج في الخارجالنائبةاالحتالل يمنع .٢٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٨  ليبرمان خطط جيدا لهذا الخطاب لكي ينسف من خالله عملية السالم: وزير شؤون األقليات.٢٥
 ١٩  تصريحات ليبرمان تعتبر سابقة خطيرة في السياسة الخارجية اإلسرائيلية: ألون لئيل.٢٦
 ١٩   فكرة الوطن البديل يتم تضخيمها في األردن: الطيبي.٢٧
 ١٩       "إسرائيل"المستوطنون يسيرون حكومة : زحالقة.٢٨
 ٢٠   أسباب النخفاض وتيرة البناء في المستوطناتةثالث": السالم اآلن".٢٩
 ٢٠  "جائزة نوبل البديلة"فريق طبي إسرائيلي يفوز بـ.٣٠
 ٢١   وراء تخريب كمبيوترات ايران"اسرائيل"يشير الى ان " اآلس"": الديلي تلغراف".٣١
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٢٤:         العدد       ١/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 ٢٢  االحتالل بدأ بتصعيد خطواته وتكريس مزيد من المظاهر االحتاللية في المسجد األقصى:"مؤسسة األقصى".٣٢
 ٢٢  األقصى يدعو إلى حماية القدسالمسجد خطيب .٣٣
 ٢٢  مستوطنون يهود يدعون إلى هدم مسجد في بلدة بورين جنوب نابلس.٣٤
 ٢٣   تجمعات استيطانية في قلب الخليلألربعةالبدء بتجهيز بنية تحتية .٣٥
 ٢٣   رفض البلدية السماح لالحتالل بفتح أي شارع استيطاني في المنطقةيؤكدرئيس بلدية الخليل .٣٦
 ٢٣  "المهددة باالستيطان"حملة تطوعية لجني ثمار الزيتون من األراضي : نابلس.٣٧
 ٢٣   امرأة٤٧٦ و طفال١٨٥٩ً منهم ٧٤٠٧ بلغ انتفاضة األقصىء  عدد شهدا:اإلعالموزارة .٣٨
 ٢٤   ألف معتقل فلسطيني خالل االنتفاضة الثانية٧٠أكثر من  :مركز األسرى للدراسات.٣٩
 ٢٤   طفل فلسطيني سنويا٥٠٠ًاالحتالل يعتقل : منظمة حقوقية.٤٠
 ٢٤  انتهاء االستعدادات لعقد مؤتمر دولي لألسرى بحضور رئيس وزراء ماليزيا السابق: غزة.٤١
 ٢٥  ستخدم ذخائر وأسلحة محرمة دولياً في سلوانت قوات االحتالل :القدس.٤٢
 ٢٥  لهبة األقصىعام إحياء للذكرى العاشرة الضراب  تعلن اإل٤٨ينيي لجنة المتابعة العليا لفلسط.٤٣
 ٢٥  ٢٠١٠ مسنون في منتصف الضفة والقطاعمن السكان في % ٤.٤: اإلحصاء.٤٤
 ٢٦   والفصائل ال تشارك"تصاريح البارد" تحاور حول "حقوق منظمة".٤٥
   

   :اداقتص
  ٢٧ في ظل االحتالل" محاربة الفقر والجوع"تقرير فلسطيني رسمي يستبعد نجاح .٤٦
   

   :صحة
  ٢٧ ثم اعتقلته...  منحته تصريحاً للعالج في القدس"إسرائيل".٤٧
   

   :ثقافة
  ٢٨  في أميركاالصهيوني  والطابور الخامس في غزة جرائم الحربكتاب جديد عن.٤٨
   

   : األردن
 ٢٩  ١٩٩١ عام لتنفيذ عملية  تسلل إلى فلسطينكشف مصير شهيد أردني.٤٩
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٩  بعاء المقبل األر الىاجتماع لجنة مبادرة السالم العربية إرجاء.٥٠
 ٣٠  "أسطول الحرية"الكويت تطالب بالتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية وترحب بمتابعة تقرير لجنة .٥١
 ٣٠  اتحاد األطباء العرب يدعو لتفعيل فتوى تحريم زيارة القدس في ظل االحتالل.٥٢
 ٣٠      "إسرائيل"في الذكرى العاشرة لالنتفاضة متحف باإلنترنت لتوثيق جرائم .٥٣
 ٣١  حزب تونسي معارض يرفض المفاوضات والتطبيع.٥٤
 ٣١  إلى غزة" شريان الحياة"وفد موريتاني في قافلة .٥٥
   

   :دولي
 ٣١ دولتينالرؤية أوباما تقوم على توصل الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني التفاق حل : يتشلم.٥٦



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٢٤:         العدد       ١/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

 ٣٢  كمرجعية للمفاوضات٦٧أو تبني حدود ... خمسة ضمانات أمنية وسياسية من أوباما لنتنياهو.٥٧
 ٣٣  ت بعث بها إلى نتانياهو مقابل تجميد االستيطانالبيت األبيض ينفي وجود رسالة ضمانا.٥٨
 ٣٣ أوباما يضغط على نتنياهو لتجميد االستيطان شهرين الستمرار المفاوضات: سيناتور أمريكي.٥٩
 ٣٣ يجب على الرباعية دعم محمود عباس سواء استمر في المفاوضات ام ال: الفروف.٦٠
 ٣٣ مع لجنة غولدستون" إسرائيل"مجلس حقوق االنسان يدين عدم تعاون .٦١
 ٣٤ ضد مؤسسة حقوقية" الهجمة"مطالبة دولية للسلطة بوقف .٦٢
 ٣٤ يستقيل من عمله كبير موظفي البيت األبيض رام ايمانويل.٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
 ٣٤  عبد الستار قاسم ...الحرب األميركية على الفلسطينيين.٦٤
 ٤٠  مصطفى اللداوي.د... رؤية ليبرمان أم االستراتيجية اإلسرائيلية.٦٥
 ٤٢  علي بدوان... رعالقة باإلكراه قائمة على الحذ: ماسمصر وح.٦٦
 ٤٥  هشام منور...  تجاه األقصى وورقة المفاوضات"إسرائيل"سياسة .٦٧
    

  ٤٦  :كاريكاتير
***  

   تطالب بالخروج من المفاوضات دمشقفيفصائل المقاومة الفلسطينية  .١
تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في دمشق اجتماعاً برئاسة عقدت القيادة المركزية ل:  كامل صقر-  دمشق

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وحضور أمناء وقيادات الفصائل الفلسطينية أمس 
  .الخميس

وقال بيان للتحالف ان االجتماع ناقش نتائج الحوارات التي جرت بين حركتي فتح وحماس في دمشق، 
ق المصالحة الداخلية ومسار المفاوضات مع العدو الصهيوني ومخاطره على والجهود المبذولة لتحقي

  .مستقبل القضية الفلسطينية
وقال البيان ان المجتمعين أكدوا رفضهم لمسار المفاوضات مع إسرائيل، واستمرار العمل والتحرك 

ضرار بالقضية للضغط على الفريق الفلسطيني المفاوض للخروج من هذه المفاوضات التي تلحق أفدح األ
والحقوق الفلسطينية ومستقبل المشروع الوطني، ورأى المجتمعون أن االستمرار بالمفاوضات ال يعبر 
عن إرادة شعبنا ويقود إلى نتائج ال تخدم الجهود المبذولة لتحقيق وحدة وطنية حقيقية، وبخصوص ملف 

كل الجهود والتوجه نحو تحقيق الوحدة المصالحة الفلسطينية، طالبت الفصائل الفلسطينية المجتمعة ببذل 
الوطنية الفلسطينية الشاملة، وإعطاء األولوية لها على قاعدة التمسك بكامل الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني، على أسس وطنية وديمقراطية وبمشاركة كل القوى والفصائل والهيئات والفعاليات الفلسطينية 

 التحالف الجامعة العربية ولجنة المتابعة العربية بعدم تغطية مسار وطالب. لتشكل المرجعية العليا لشعبنا
المفاوضات مع إسرائيل، كما طالب الفريق الفلسطيني المفاوض ولجنة المتابعة العربية بعدم االنخداع بما 

  .يقال عن ضمانات أمريكية وعدم االنصياع للطلب األمريكي بالعودة للمفاوضات وتغطيتها
مطالبة بتعزيز الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ومجابهة سياسة االحتالل وأورد البيان ال

واالستيطان والتهويد والعدوان، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل الصهيوني، ودعا 
التحالف لرفض التعهدات األمريكية إلسرائيل واعتبار هذه التعهدات خطراً على مستقبل القضية 

سطينية وتعزيزاً للعدوانية اإلسرائيلية وتلبية للمطالب المتعلقة بيهودية الدولة والمستوطنات والحدود الفل
  .والقدس والالجئين

  ١/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٢٤:         العدد       ١/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

  ولن يكون هناك مفاوضات دون تجميد االستيطان.. ميتشل لم يحمل جديدا: أبو ردينة .٢
نبيل أبو ردينة   أن  علي الصالح نقالً عن مراسلهالندنن  م١/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
إن جورج ميتشل مبعوث السالم األميركي لم يحمل «أكد محمود عباس الفلسطيني يس الرئ باسم المتحدث

 خالل لقائهما أمس في مقر الرئاسة، جديدا على اإلطالق، وإن المبعوث محمود عباسإلى الرئيس 
، »الشرق األوسط«وأضاف أبو ردينة في تصريحات لـ. »ميركية ستستمراألميركي أكد أن الجهود األ

 أكد لميتشل الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات دون وقف إسرائيلي كامل عباسأن «
  .، مؤكدا أن ميتشل لم يحمل أي رسائل من أي شكل على اإلطالق»للبناء االستيطاني

ماع، إن ميتشل سيعود للقاء الرئيس أبو مازن اليوم، وذلك بعد لقائه وقال أبو ردينة الذي شارك في االجت
وتابع أبو ردينة القول إن . مرة أخرى مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

الرئيس أبو مازن سينقل ما سمعه وما سيسمعه من ميتشل اليوم إلى االجتماع المشترك للجنة التنفيذية 
مة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة الفصائل مساء غد، وكذلك الجتماع لمنظ

لجنة المبادرة العربية في القاهرة الذي تأجل موعده من يوم االثنين إلى يوم األربعاء المقبل، والقمة 
  .العربية االستثنائية في سرت بليبيا

أبو  بين مة التحرير، صائب عريقات، الذي حضر االجتماعقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظو
نحن لسنا ضد المحادثات المباشرة واستمرارها، ومن يملك مفاتيح هذه المفاوضات «: مازن وميتشل

طالبنا الحكومة «وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتشل . »واستمرارها هو الحكومة اإلسرائيلية
قف النشاطات االستيطانية، بما فيها النمو الطبيعي، إلعطاء عملية السالم اإلسرائيلية، مرارا وتكرارا، بو

وأكد أن موقف الرئيس محمود عباس معروف، وعبر عنه في رسائل خطية . »الفرصة التي تستحق
للرئيس أوباما واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة، وكان واضحا في خطابه في الجمعية العامة 

نحن نسعى للسالم، ونثمن عاليا ما تقوم به إدارة الرئيس أوباما من جهود في «وأضاف . لألمم المتحدة
أن تتمكن اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي من إلزام إسرائيل بتحقيق ما «، معربا عن أمله »هذا المجال

م الفرصة عليها من التزامات، خاصة في مجال وقف النشاطات االستيطانية، حتى تعطى عملية السال
  .»التي تستحق

ووصف عريقات لقاء الرئيس بالمبعوث األميركي بالمعمق، مؤكدا أن المحادثات مع الجانب األميركي 
ولفت إلى أن المحادثات مع السيناتور ميتشل ستستكمل اليوم بعد أن يعقد األخير لقاءاته مع . مستمرة

ؤية الرئيس أوباما للحل الدائم في الشرق ر«بدوره، قال السيناتور ميتشل، إن . الجانب اإلسرائيلي
األوسط تبقى هدفنا األول، وهذا يعني أن يصل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي إلى اتفاق على قاعدة حل 

هذا أيضا يعني توصل سورية ولبنان «وأضاف . »الدولتين، اللتين تعيشان بسالم وازدهار جنبا إلى جنب
ندرك أن هناك عقبات كثيرة أمام «وتابع القول . »ت طبيعية في المنطقةوإسرائيل إلى اتفاق وبناء عالقا

عملية السالم، من بينها بعض من يريد لعملية السالم أن تفشل، بل ويقوم باستخدام العنف لمنعها من 
االستمرار إليجاد قاعدة مشتركة بين األطراف من «وشدد ميتشل على إصرار واشنطن على . »النجاح

نحن نعتقد أنه من المهم «وقال . »المفاوضات المباشرة بطريقة نتمنى أن توصل إلى اتفاقأجل استمرار 
للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وللواليات المتحدة ولشعوب العالم أن يتم حل هذا النزاع، وأن السالم 

  .»واالزدهار وحكم الذات والكرامة تكون متوفرة للجميع في المنطقة
 ان وكاالتال أحمد رمضان ونقالً عن مراسلهارام اهللا  من ١/١٠/٢٠١٠بيروت، المستقبل،  وأضافت

 لم يبلّغ بأي موقف إسرائيلي وال أميركي جديدين، مرجحة  رام اهللامقاطعة الرئيس عباس بحسب مصادر
أن يبذل ميتشل جهوداً إلقناع نتنياهو بصيغة ما بشأن تمديد تعليق االستيطان، ما يفسح في المجال 

  .مرار المفاوضاتالست
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وأعربت المصادر نفسها عن خشيتها من أن تتوصل االدارة األميركية مع إسرائيل الى صيغة من دون 
  .بحثها مع الجانب الفلسطيني ومن ثم فرضها على عباس

كل شيء متعلق بما ستقوله "وبشأن االتجاه المحتمل للموقف والقرار الفلسطيني، قالت المصادر إن 
كية في موضوع االستيطان، فإذا كان جوابها أنها فشلت في إقناع نتنياهو بالتمديد سيكون اإلدارة األمير

القرار باتجاه ما أعلنه الرئيس عباس مراراً وتكراراً خالل األسبوع الماضي وأبلغ به الرئيس باراك 
لنه عباس أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون بأن ال مفاوضات مع االستيطان، وهذا الموقف سيع

في اجتماع لجنة المتابعة العربية في السادس من الشهر المقبل، وسيطلب من العرب توفير التغطية 
والحماية لهذا الموقف الذي قد تستخدمه إسرائيل للتصعيد في األراضي الفلسطينية ليس فقط لجهة انفالت 

ي في الضفة، وربما شن عدوان االستيطان، بل والتصعيد في اإلجراءات الميدانية ضد الشعب الفلسطين
  ".سافر على قطاع غزة

أما إذا توصل ميتشل الى صيغة نضمن بموجبها التمديد فإننا مستعدون : "وتتابع المصادر الفلسطينية
الستمرار المفاوضات والدخول فوراً في بحث كل الملفات على ان يتصدرها ملف الحدود، ألن حسمه 

  ".ت األساسية في مفاوضات الوضع النهائييعني حسم عدد من القضايا والملفا
ولكن قبل بلوغ محطة لجنة المتابعة العربية وحسم الموقف بأحد االتجاهين ستكون هناك محطة اجتماع 

غداً، الذي ) اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللجنة المركزية لحركة فتح(القيادة الفلسطينية 
يث ستستمع لعرضه عن الحصيلة المتحصلة من مفاوضات واشنطن وشرم دعا الرئيس عباس النعقاده ح

الشيخ ونيويورك بالتتالي، وستتخذ القرار المناسب الذي سيعرضه عباس الحقاً أمام لجنة المتابعة 
  .العربية

  
  "إسرائيل"لـ أمريكيةجورج ميتشل نفى تقديم ضمانات : نبيل شعث .٣

فلسطيني نبيل شعث إن المبعوث األمريكي الخاص إلى قال عضو طاقم المفاوضات ال: )آي.بي .يو (
الشرق األوسط جورج ميتشل نفى خالل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام اهللا، أمس، 

في غور األردن حتى بعد " اإلسرائيلي"حول نشر قوات من الجيش " إسرائيلي"أنباء عن تعهد أمريكي ل
  .قيام دولة فلسطينية
لن نعود إلى طاولة المفاوضات طالما ال يوجد " "الشمس" مقابلة أجرتها معه إذاعة أضاف شعث في

بنيامين نتنياهو " اإلسرائيلي"، وتابع أن هناك ضغوطا على رئيس الوزراء "تجميد للبناء في المستوطنات
  .من جانب ميتشل واإلدارة األمريكية لتمديد تجميد البناء االستيطاني 

س في اإلعالن عن االنسحاب من المفاوضات قال شعث إن الجانب الفلسطيني وحول أسباب تريث عبا
بانتظار قرار اجتماع لجنة المبادرة العربية، الذي سينعقد األسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أن الهدف من 

هو هذا االنتظار هو منح ميتشل وغيره من المسؤولين األمريكيين واألوروبيين الوقت لمحاولة إقناع نتنيا
  . بتجميد االستيطان ليتسنى له مواصلة المفاوضات 

 ١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
 
  السلطة الوطنية تمر بمرحلة حساسة سياسيا وماليا: فياض .٤

سالم فياض الوضـع الـسياسي والمـالي للـسلطة الوطنيـة            .  وصف رئيس الوزراء د    :وفا–رام اهللا   
  .، وأنه يمر بمرحلة حساسة'الصعب'بـ

ا حساب األبعاد للمواقف التي نقررها، بحيث يكون هدفنا االستراتيجي هو قيام الدولة علين'وقال 
  .'الفلسطينية، وأي مسار نسلكه يجب أن يوصلنا لهذه النقطة
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ودعا فياض في اللقاء الذي جمعه مساء أمس األربعاء مع كتاب وصحفيين، إلى توسيع دائرة العمل 
اسي بأنه مفاوضات فقط، مشيرا إلى أن األزمة المالية التي السياسي، وعدم التعامل مع الوضع السي

تعيشها السلطة تستدعي شد األحزمة، ومطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته، وتحويل هذه األزمة لفرصة، 
  .نتمكن خاللها من زيادة االعتماد على النفس، وتقليل االعتماد على الدول المانحة

الموضوع المالي، بين فياض أن ما وصل السلطة حتى اللحظة وعن الصعوبات التي تواجه السلطة في 
 مليون دوالر من الدول العربية، وحاجتنا ١٦٨ مليون دوالر، من الدول المانحة و٦٧٧من أموال بلغ 

  . مليار دوالر١.٢
كان من المفترض أن تصل من 'وبين أن معظم األموال من المانحين الغربيين وصلت بداية العام، و

ألخرى الحقا، واآلن نحن في مكان غير مريح، وبالفعل نحن في وضع صعب، علينا دفع المصادر ا
  .'الرواتب والتعامل مع الحاجات التشغيلية للسلطة الوطنية، وهي ال تقل أهمية عن الرواتب

 ، وتنفيذ اإلجراءات التي تمكن من االعتماد على الذات، إذا أراد'شد األحزمة'واعتقد فياض أنه ال بد من 
الفلسطينيون تحمل مسؤولياتهم، مطالبا صانعي الرأي واألحزاب السياسية، بتحديد موقفها من هذه القضية 

فال يجوز من جهة التشهير بإجراءات الحكومة التقشفية والتعامل معها بأنها 'في التعامل مع جمهورها، 
موال القادمة من الدول المانحة بأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن جهة ثانية يتم التعامل مع األ

  .'مال سياسي
التي تعمل على بلورتها وسيساهم الكل فيها، 'وأوضح فياض أن الحكومة ستحاول في إجراءاتها التقشفية، 

أن يكون تأثيرها محدودا على االقتصاد، وستتم موازنة األمور، واتخاذ اإلجراءات األكثر قبوال واألقل 
  .'عامتأثيرا على الرأي ال

من جهة أخرى، رحب فياض بالخطوات التي قطعت على طريق تحقيق المصالحة، مؤكدا أن المصالحة 
بكل تأكيد سينجم عنها حكومة جديدة، وتغيير الحكومات أمر طبيعي، ووحدة الوطن جزء أساسي من 

  .كتوجه، معتقدا أن هذا البرنامج سوف يستمر 'إنهاء االحتالل وإقامة الدولة'برنامج الحكومة 
  ٣٠/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   مليون دوالر٤٠يوقع اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة : فياض .٥

سالم فياض، والبنك الدولي، في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام .  وقع رئيس الوزراء د:وفا–رام اهللا 
 مليون دوالر دعماً لموازنة ٤٠ن، اليوم، اتفاقية منحة بقيمة اهللا، مع ممثلة البنك الدولي ميريام شيرما

  .٢٠١٠السلطة الوطنية للعام الجاري 
وأكد رئيس الوزراء أن هذه االتفاقية تأتي في إطار دعم موازنة السلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء 

بناء مؤسسات دولة فلسطين بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، وبما يمكنها من االستمرار في تنفيذ خطتها ل
  .وبنيتها التحتية، وتنمية قطاعاتها الحيوية

 وأشار خالل حفل التوقيع إلى تقرير البنك الدولي المقدم إلى لجنة تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية  
، الذي أشاد باإلنجازات التي تم تحقيقها في إطار خطة السلطة الوطنية إضافةً إلى 'مؤتمر المانحين'
  .ادته بأدائها وجاهزيتها الوشيكة إلقامة الدولةإش

وأشار فياض إلى أن هذه المنحة تأتي استكماالً للمساعدات التي قدمها البنك الدولي منذ مؤتمر باريس 
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨ مليون دوالر سنوياً على مدار العامين ٤٠والتي بلغت قيمتها 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  الغصين ينفي نشر وحدة من القوات الخاصة على حدود غزة لمنع اطالق الصواريخ .٦
  نفى ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة ما نشرته المصادر االسرائيلية : القدس
ماس نشرت المقرب من الدوائر االستخبارية في الدولة العبرية ان حركة ح" تيك ديبكا"زعم موقع عن 

في االونة االخيرة كتيبة من الوحدات الخاصة على طول حدود قطاع غزة مع الدولة العبرية وذلك لمنع 
  .اطالق الصواريخ على المدن والقرى والبدات اليهودية جنوب الدولة العبرية

مشيرا الى ان وجود قوات االمن الوطني على الحدود مع مصر وقطاع غزة امر طبيعي ومنذ سنوات 
وال تنسيق مع جيش االحتالل في وجود تلك القوات ونحن ال نحمي امن اسرائيل وال نمنع اطالق 

  ".إسرائيلالصواريخ على 
ان عمل المقاومة ال يتم بصورة فردية ولكن ضمن ) :"سما(وقال الغصين في تصريحات خاصة لوكالة 

يعة عمل االجهزة التابعة للحكومة االجماع الوطني وهناك اتفاق على طبيعة عمل المقاومة مؤكدا ان طب
  ".نحن ال نخدم االحتالل وال نحافظ على امنه"يختلف عن طبيعة االجهزة السابقة 

االجهزة االمنية لم تعترض الشهداء الثالثة كما زعمت مصادر االحتالل وهذا كذب "واكد الغصين ان 
حد عندما نقوم بشئ وهناك اجماع نحن ال نخشى ا" موضحا " اسرائيلي ومحاولة للتضليل على جرائمها 

  ".وطني ونحن لسنا بحاجة الى مثل ذلك لمنع مثل تلك االشياء
نحن اتينا من رحم المقاومة وقدمنا الشهداء والقادة "ونفى الغصين وجود اي هدنة مع االحتالل 

  ".والمرابطين موجودزن من كافة فصائل المقاومة الفلسطينية على الحدود ونحن ال نمنع احد
  ٣٠/٩/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 

  
  القضية الفلسطينية في خطرو.. االحتالل يمارس سياسة فرض التنازالت :المصري مشير .٧

أكد النائب مشير المصري أن االحتالل اإلسرائيلي يمارس سياسة فرض التنازالت :  محمد األيوبي- غزة
خيارات لدى السلطة الفلسطينية غير واإلمعان في إذالل المفاوض الفلسطيني، مشدداً على عدم وجود 

  . االستمرار بهذه المفاوضات
إن المفاوض الفتحاوي ال يملك أي خيارات غير االستمرار في ": "فلسطين"وقال المصري في حديث لـ

محمود عباس أنه سيستمر ) المنتهية واليته(المفاوضات، حيث صرح رئيس السلطة الفلسطينية 
  %". ١لنجاح بالمفاوضات ولو كانت نسبة ا

ال غرابة أن يطلب العدو اإلسرائيلي ما هو مستحيل، ويتدرج ليلغي القاعدة التي : "وأضاف المصري انه
قامت عليها عملية السالم، ويحولها لصالحه بامتياز، على اعتبار أن السلطة ال تمثل الشعب الفلسطيني 

ى دعائم يمكن أن تساندها، بل لغتها هي وال تمتلك أي إرادة قوية أو أي مقومات النجاح، وال ترتكز إل
لغة االستجابة لالمالءات وتقديم التنازالت في الحقوق والثوابت، ومحاولة استجداء وإرضاء العدو 

  ". الصهيوني
وحمل أمين سر كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية السلطة الفلسطينية مسئولية كل ما يحدث من مخاطر 

ي في فرض الشروط على شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن عباس وفريقه واستعالء واستكبار إسرائيل
  . المفاوض وضع القضية الفلسطينية في خطر غير مسبوق

وذكر أن سلطة رام اهللا باستمرارها بالمفاوضات جرأت االحتالل على تنفيذ مخططاته اإلجرامية بحق 
  . ام شعوره أن ثمة مفاوضات ساريةالشعب واألرض والمقدسات، ووضعت المجتمع الدولي جانباً أم

المجتمع الدولي ال يتحرك عند ارتكاب أي جريمة تهويد أو توسع استيطاني، أو جريمة : " وأضاف إن
بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ألن المفاوضات تشكل الغطاء والستار الذي يستظل فيها االحتالل لتنفيذ 

  ". ولية لرؤيتهم أن المفاوضات سارية رغم كل الجرائممخططاته، وتشكل حائالً دون تدخل األطراف الد
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للسلطة االعتراف بيهودية الدولة، أوضح المصري أن حديث ليبرمان ) إسرائيل(وفيما يتعلق بمطالب 
عن تبادل األرض والسكان، وأن األرض لن تعود مقابل السالم ال يختلف عن حديث رئيس حكومة 

ة الدولة، الفتاً إلى أن نتانياهو يتحدث عن مبدأ، وليبرمان يتحدث عن االحتالل بنيامين نتانياهو عن يهودي
  . تداعيات ذلك المبدأ

للخطر ولتصفية قضيتهم في " ٤٨"المفاوض الفتحاوي يعرض فلسطينيي األراضي المحتلة الـ:" وقال إن
، "لمغتصبةظل استمراره في المغامرة والمتاجرة في قضيتهم كضريبة بقائه ووجوده على رأس السلطة ا

  . وفق قوله
وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية استئناف السلطة للمفاوضات مع االحتالل في ظل االستيطان، 
أكد على أن عباس وفريقه المفاوض يشكل أقلية معزولة، ال تمثل إرادة الشعب الفلسطيني، ويتحركون 

خطرة تنعكس على القضية الفلسطينية للمفاوضات بال غطاء وطني ، محمالً إياهم مسئولية أي تداعيات 
  . جراء هذه المفاوضات

إذا وافقت لجنة المتابعة على المفاوضات فهي تعطي مظلة للتنازل عن حقوق الشعب : "وأضاف
، مشدداً على ضرورة أن تدرك اللجنة أنها تتعامل مع أقلية ال يمثلون الشعب الفلسطيني، وإنها "الفلسطيني

  . سطيني الرافضة للمفاوضاتتخالف إرادة الشعب الفل
، "فتح"على إتمام المصالحة الفلسطينية مع حركة " حماس"ومن جانب آخر، أكد المصري حرص حركة 

باعتبارها خياراً استراتيجياً، مشيراً إلى أن استمرار المفاوضات يشكل خطراً على القضية الفلسطينية 
  . والمصالحة

نؤكد : "لمصالحة التخاذ غطاء فلسطيني للمفاوضات، مضيفاًل" فتح"وأعرب عن أمله أن ال تكون عودة 
أننا لن نمنح أي طرف غطاء للمفاوضات، وأن جديتنا ونوايانا الصادقة باتجاه المصالحة ال تعني أن نقف 

  ".صامتين تجاه ما يمارس من خطر محدق بالقضية الفلسطينية من خالل المفاوضات
  ١/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين، موقع

  
  "إسرائيل" العالقات العامة مع إلنهاءحان الوقت : عميرا حنا  .٨

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة لنشرة اخبار شبكة معا :بيت لحم
االذاعية، أن اجتماع قيادات العمل الوطني المشترك سيكرس لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي 

ي باستئناف االستيطان وعلى ضوء االتصاالت التي أجراها الرئيس محمود على ضوء القرار اإلسرائيل
عباس خالل جولته األخيرة واتخاذ القرار للمرحلة القادمة حول اذا ما كان باإلمكان مواصلة الرهان 

وأن الوقت حان النهاء مايعرف بطبيعة العالقات العامة اإلسرائيلية ، على ما يسمى بالنوايا اإلسرائيلية 
  .ن خالل المفاوضاتم

وأشار عميرة الى أن التوجه للجنة المتابعة العربية هو امر مهم ألنه جرى بالسابق بقضايا المفاوضات 
  .العرب وهو ضروري من أجل مراسلة التحرك السياسي على الصعيد الدولي

 الشديد حتى وأشاد بالدور األوروبي الذي يجب أن ينتقل من الدور المساعد الى الدور الفاعل ولألسف
وقال عميرة أن زيارة وزيرة خارجية االتحاد األوروبي   .االن االتحاد األوروبي لم يمارس دوره الفاعل

آشتون تأتي في الدور المساعد للدور األمريكي وتأتي لبحث دور أوروبي مستقل كما أعلن الرئيس 
  .ور أوسع لالتحاد االوروبيوتوقع عميرة أن تفتح المرحلة القادمة د .الفرنسي نيكوال ساركوزي 

  ٣٠/٩/٢١٠، وكالة معاً اإلخبارية
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  بظل استمرار االستيطان" إسرائيل"يؤكد عدم استئناف المفاوضات المباشرة مع : حسام زملط .٩
أكد الدكتور حسام زملط، الناطق باسم الوفد الفلسطيني المفاوض، عدم استئناف : QNA –عواصم 

. يليين في ظل استمرار سلطات االحتالل في أعمال البناء بالمستوطناتالمفاوضات المباشرة مع اإلسرائ
إنه ال يمكن القيام بعملية تفاوضية تهدف : وقال زملط في تصريح لهيئة اإلذاعة البريطانية بثته أمس

باألساس إلى إنهاء االحتالل، وتفكيك جميع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس، وفي 
فسه يقوم االحتالل بتعزيز نفسه وتعزيز سياسته االستيطانية، وأضاف أن السلطة الفلسطينية، الوقت ن

والشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لهذا المنطق اإلسرائيلي الذي يمثل تضليال للمجتمع الدولي، وتجاهل 
  .النداءات الدولية المطالبة بوقف أعمال البناء في المستوطنات

  ١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  

   في الطريق الى الدولة"سباق الخيول"الفلسطينيون يجربون : تقرير .١٠
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض مساء أول من أمس إصـراره علـى              :  محمد يونس  –رام اهللا   

مواصلة العمل لتحقيق برنامجه في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على رغم الصعوبات السياسية التـي               
ان «: وقال خالل لقائـه صـحافيين فلـسطينيين فـي رام اهللا           . ات الجارية مع اسرائيل   تواجه المفاوض 

الصعوبات السياسية يجب ان تكون اضافة الصرارنا على التمسك بمسار بنـاء المؤسـسات واالعـداد                
لنا موعـد مـع الحريـة       «: وعبر مجازياً عن استعداده ألن يزحف لتحقيق غايته بقوله        . »لمرحلة الدولة 

  .»ولو حبياً الى ما نسعى اليهوسنصل 
الماضي، وجد فياض نفسه يستعير ) إبريل(وفي كلمة له امام لجنة المانحين الدوليين في مدريد في نيسان 

تعبيراً من سباق الخيول في إنكلترا لوصف ما أنجزته حكومته من خطته لبناء مؤسسات الدولة المستقلة 
وعندما عاد من المؤتمر، . »األخيرة من السباق الى الحريةنحن اآلن في المرحلة «: خالل عامين، فقال

وشرع في إعداد المرحلة الثانية من الخطة، قرر استخدام االستعارة ذاتها عنواناً لها، لكنه لم يجد ترجمة 
  .»موعد مع الحرية«حرفيه للتعبير، فأختار له وصفاً قريباً وهو 

البريطاني السابق توني بلير الذي كان مشاركاً في االجتماع أثار التعبير اإلنكليزي اهتمام رئيس الوزراء 
: بصفته ممثالً خاصاً للجنة الرباعية الدولية، فسارع الى سؤال فياض عن المغزى من استخدامه، فأجابه

البريطاني بعد تولي بلير » حزب العمال«، في اشارة الى اإلسم الذي ُأطلق على »انه العمل الجديد«
  . تغييرات جوهرية في سياسة الحزب قادت الى إطالق تلك التسمية عليهقيادته، وإدخاله

لكن فياض الذي ال ينتمي الى حزب سياسي، كان يشير الى توجه فلسطيني جديد غير مرتبط بحزب او 
رؤيا حزبية محددة، يقوم على البناء الداخلي بموازاة العمل السياسي الهادف الى تجنيد الدعم السياسي 

 اخفاق خيارات أخرى في تحقيق الحلم الفلسطيني في االستقالل، مثل النضال المسلح الدولي بعد
  .واالنتفاضات المسلحة والشعبية والمفاوضات

وبين . وتظهر استطالعات الرأي العام ان غالبية فلسطينية تميل الى هذا الخيار في المرحلة الراهنة
ان غالبية الفلسطينيين ال ترى في العمل » لمركز القدس لإلعالم واالتصا«استطالع أخير أجراه 

العسكري وال في المفاوضات طريقاً لتحقيق االستقالل، وإن كانت تؤيد استمرار المفاوضات في هذه 
والالفت في هذا االستطالع انه لم يؤيد فيه العمل العسكري سوى . المرحلة لتحقيق المصالح الفلسطينية

  . في المئة فقط١٥
 في المئة من الجمهور الفلسطيني ٦٢العالمية ان غالبية من » ألفا«خر أجرته مؤسسة وأظهر استطالع آ

كما تلقى فياض في األيام .  ان اداءها متوسط١٧.٥ترى ان أداء حكومة فياض جيد او جيد جداً، وقال 
بنك ال«األخيرة شهادتين من مؤسستين دوليتين على نجاح خطته التي تحظى بتأييد داخلي متزايد، وهما 

فالبنك الدولي، خلص في تقرير مفصل قُدم الى االجتماع األخير للجنة تنسيق . واللجنة الرباعية» الدولي
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المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام إلى أن الحكومة الفلسطينية شارفت على 
ذا استمرت السلطة الفلسطينية في إ«كما جاء في تقرير البنك الدولي أنه . انجاز بناء مؤسسات الدولة

أدائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات، فإنها ستكون في موقع جيد يمكنها من إقامة الدولة في 
  .»أي وقت في المستقبل القريب

وكانت اللجنة الرباعية أعلنت في اجتماعها األخير أيضاً نهاية األسبوع الماضي دعمها خطة فياض 
اتخاذ خطوات «ودعت اللجنة اسرائيل إلى . شادت بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في ذلكوحكومته، وأ

تخفيف القيود «وأشارت في بيانها الرسمي إلى اهمية . »لتسهيل بناء الدولة الفلسطينية، والنمو االقتصادي
لتقديم الدعم ودعت المجتمع الدولي . على الحركة والتنقل في الضفة الغربية والوصول إلى قطاع غزة

وجاء تقرير البنك الدولي مفصالً عن التقدم . الفوري والمتواصل للسلطة الفلسطينية إلنجاز هذا الهدف
كما حمل أرقاماً عن التقدم في . الذي احرزته الحكومة في القطاعات المالية والقضائية واإلدارية وغيرها

  .اإليرادات المحلية
: »الحياة«وقال لـ . »شهادة على جدارتنا بالدولة المستقلة«ين ويرى فياض في تقارير هاتين المؤسست

األول رفع مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا بما ينسجم مع رفع : نحن بدأنا المشروع لتحقيق هدفين«
مكانة مؤسسات السلطة الى مؤسسات دولة، والثاني تعزيز صمود اإلنسان الفلسطيني على أرضه، واآلن 

وكشف أن . »شروع وطني يحظى بثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختصةتحول المشروع الى م
حكومته ستستغني في غضون عامين عن الدعم الخارجي للموازنة، وانها أنجزت في سباق بناء 

  . مشروع، وأن الف مشروع أخرى يجرى تنفيذها في هذه المرحلة١٥٠٠مؤسسات الدولة 
ت الدولة تحويل سلطة النقد الى بنك مركزي ودراسة وتشمل المرحلة الثانية من خطة بناء مؤسسا

والشروع في اقامة مطار في الضفة الغربية، وشق طريق رابط ) الجنية الفلسطيني(اصدار عملة وطنية 
  .مع قطاع غزة وغيرها

ويرى فياض ان شهادة المؤسسات الدولية تمثل قوة سياسية للفلسطينيين في حال فشلت المفاوضات 
اذا نجحت «: ويقول. يرجح عدم نجاحها بسبب المواقف المتشددة للحكومة اإلسرائيليةالجارية التي 

المفاوضات، سيكون ذلك خيراً وبركة وسنكون جاهزين للدولة، أما إذا فشلت فإن العالم مطالب بأن 
  .»يصدر شهادة ميالد للمولود الفلسطيني الجديد وهو الدولة

 في تقليص العجز ٢٠٠٧الفلسطينية عقب االنقسام أواسط عام ونجح فياض منذ توليه رئاسة الحكومة 
المالي الذي كانت تعاني منه السلطة، وفي الوقت نفسه تقليص االعتماد على الدعم الخارجي بنسبة 

، تقلص على ٢٠٠٩وفي عام .  بليون دوالر١.٧٥٠ بلغ العجز في الموازنة ٢٠٠٨ففي عام . مطردة
وتوقع فياض أن ينخفض هذا العجز إلى بليون .  بليون١.٢فض الى  انخ٢٠١٠وفي عام .  بليون١.٤٥٠

، لن نحتاج ٢٠١٣عندما نصل إلى عام «: وقال. ٢٠١٣دوالر في العام المقبل، الى ان ينتهي تماماً عام 
إلى مساعدات لدعم الموازنة، بل سنكون في حاجة إلى مساعدات تطويرية فقط، خصوصاً في هذه 

  .» نتوجه بها الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلةالمراحل النهائية، التي
وشرعت السلطة الفلسطينية أخيراً في اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص النفقات منها سحب السيارات 

وقال فياض ان الحكومة تعد التخاذ خطوات أخرى لترشيد اإلنفاق الحكومي . الحكومية من الموظفين
  .ماد على المال الخارجيضمن سباق تخوضه لوقف االعت

  ١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
   سيفقد أصابعهأظافرمن يفاوض بال : الزهار .١١

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار أن من يفاوض من دون أظافر 
 إلى سيفقد أصابعه، مؤكداً أن خيار المفاوضات وحده سيفشل، الفتاً إلى أن المفاوضات تهدف" مقاومة"
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الرئيس : "٣٠/٩/٢٠١٠وقال الزهار، في لقاء متلفز مساء الخميس  . محاولة تقزيم دور المقاومة
عرفات : "، مستطرداً"الفلسطيني الراحل أبو عمار أدرك أن المفاوضات بدون مخالب ال تستطيع أن تنتج
ل فعكف على تسخيرها استشعر أهمية المقاومة على طاولة المفاوضات، وبأنها من أدوات مقاومة االحتال

  ". لمصلحته
وفي سياق آخر، دعا الزهار لجنة المتابعة العربية إلى رفع يدها عن القضية الفلسطينية، وعدم إعطاء 

  . الشرعية لفريق أوسلو التفاوضي لالستمرار في العبث بقضايا الشعب الفلسطيني
  ٣٠/٩/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

   
   للمصالحة مقابل صمتها على المفاوضات حماس ال تمد يدها :أبو زهري .١٢

أكد المتحدث باسم حركة احماس سامي أبو زهري أن مد يد الحركة للمصالحة ال يأتي ضمن منهج : غزة
  .مؤيد للمفاوضات مقابل المصالحة، ولكنه يأتي في سياق تصليب الجبهة الفلسطينية الرافضة للمفاوضات

الربط بين مساعي المصالحة والمفاوضات "  برسقدس"ورفض أبو زهري في تصريحات خاصة لـ 
نحن نؤكد على رفض الحركة الستمرار المفاوضات مع : "الجارية حاليا بين السلطة وإسرائيل، وقال

والسلطة أمام اختبار وطني في حال استمرار المفاوضات في ظل " فتح"االحتالل اإلسرائيلي ونعتبر أن 
بتمرير أي نتائج يمكن أن تترب عن هذه " حماس"، ولن تسمح استمرار االستيطان وغيره من الجرائم

أما الحديث عن المصالحة في . باالنسحاب من المفاوضات ووقفها" فتح"المفاوضات، مع تأكيدنا بالزام 
ظل المفاوضات فهذا ليس له أي معنى، ونحن نميز بينهما، ونعتقد أن وحدة الشعب الفلسطيني تؤدي إلى 

لطريق أمام أي انهيارات، لذلك نحن نميز بين تمسكنا بالمصالحة ورفضنا القاطع تماسك موقفه وقطع ا
  ".للمفاوضات

عن " حماس"األحاديث عن صمت : "ونفى أبو زهري أن يكون حماس من المفاوضات هو الصمت، وقال
المفاوضات هي من اختراع القائلين بها، ألنه كل يوم تصدر مواقف سياسية على لسان رموز الحركة 
وقادتها المدينة للمفاوضات والمطالبة بوقفها، وأبرز هؤالء رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل 
ورئيس الحكومة في غزة اسماعيل هنية، إلى جانب التصريحات الرسمية الصادرة عن الحركة بشكل 

ذا مستمر وقد انتهجت الحركة طريق العمل السياسي والشعبي لمواجهة هذه المفاوضات، وه. متواصل
ويوم أمس كان هناك اعتصام طالبي للكتلة اإلسالمية في غزة تضامنا مع األسرى ودعوة لوقف 

  ".المفاوضات، ولذلك ال يوجد أي فتور في موقف الحركة في مواجهة مسار المفاوضات
موقف الحركة : "وأشار أبو زهري إلى أن المصالحة طريق لوقف المفاوضات وليس لدعمها، وقال

 يظن البعض ممن يسيئون فهم هذا الموقف، نحن نريد المصالحة إلضعاف تيار التفاوض عكس ما
وتصليب الموقف الفلسطيني وليس العكس، فحماس ال تدخل إلى المصالحة مقابل صمتها على 

  ".المفاوضات كما يحاول البعض أن يفهم ذلك
  ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   توقيع المصالحة عالقة حماس بمصر عقبتتحسن أن نتوقع: برهوم .١٣

إن لقاء دمشق األخير بين :  قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: ضياء الكحلوت- غزة 
وأوضح . الحركتين جرى خالله التوافق على أكثر من ملف عالق بين الطرفين، بعكس اللقاءات السابقة

ستمرار مشكلة االعتقاالت  أن حماس لمست أجواء إيجابية للمصالحة، ولكنه حذر من ا"العرب"برهوم لـ
  السياسية في الضفة؛ ألنها تتم بوتيرة ال تنسجم مع توجهات وفد فتح في دمشق، وبين برهوم أن إحراز 
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تقدم في النقاط الخالفية منبعه أن هناك نية جادة وصادقة من الطرفين إلتمام المصالحة، وتوقع برهوم أن 
  .الفلسطينيةتتحسن عالقة حماس بمصر عقب توقيع المصالحة 

  ١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
   أي أزمة لبنانيةإلى االنجرارنرفض : بركةعلي  .١٤

أكد مسؤول العالقات السياسية في حركة حماس في لبنان علي بركة، وقوف الفلسطينيين في لبنان : صيدا
ية او التدخل على مسافة واحدة من جميع االفرقاء اللبنانيين ورفض اإلنجرار الى أي أزمة داخلية لبنان

  .ان الفلسطينيين حريصون على امن واستقرار لبنان : في الشؤون اللبنانية الداخلية وقال
كالم بركة جاء خالل زيارته قائد منطقة الجنوب االقليمية في قوى االمن الداخلي العميد منذر االيوبي 

ومسؤول حركة حماس على رأس وفد من حماس ضم عضو قيادة الحركة في لبنان مشهور عبد الحليم 
  .في صيدا ابو احمد فضل

يأتي في سياق التواصل الدائم معه ومع سائر القوى االمنية "وقال بركة ان اللقاء مع العميد االيوبي 
الرسمية اللبنانية من اجل التنسيق والتواصل للمساعدة في الحفاظ على االمن والسلم االهلي في صيدا 

ين ليس لهم هدف اال العودة الى فلسطين، وسيبقون عامل استقرار في ان الالجئين الفلسطيني. وجوارها
هذا البلد المعطاء ريثما يتمكنوا من العودة الى فلسطين ونحن كفلسطينيين حريصون على امن واستقرار 
لبنان ونؤكد لجميع االفرقاء في لبنان اننا على مسافة واحدة من الجميع ونرفض ان ننجر الى اي ازمة 

بنانية ونرفض ايضا ان نتدخل بالشأن اللبناني الداخلي ونعتبر ان أي فتنة مذهبية ال سمح اهللا قد داخلية ل
تحصل في لبنان ال تخدم سوى العدو الصهيوني الذي يتربص بنا جميعا خاصة وان المعلومات لدينا ان 

لذلك مطلوب العدو الصهيوني هذه االيام يتدرب القتحام قرى شبيهة بقرى غزة وقرى جنوب لبنان 
  .تحصين الجبهة الداخلية في لبنان ورص الصفوف لمواجهة اي عدوان اسرائيلي 

هذه المفاوضات ستفشل كسابقاتها بسبب التعنت : وعن المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية قال بركة
 لتمرير االسرائيلي الن حكومة نتياهو لن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني بل هي تستفيد من هذه المفاوضات

وندعو قيادة منظمة التحرير الى . سياساتها في االستيطان وتهويد القدس واالستمرار في حصار غزة
وقف المفاوضات فورا مع الكيان الصهيوني واعطاء االولوية لجهود المعالجة الفلسطينية الن الحوار 

عدو الصهيوني واستحقاقات الفلسطيني هو المدخل الصحيح لبناء البيت الداخلي الفلسطيني ولمواجهة ال
المرحلة المقبلة ونأمل ان تنتج جهود المعالجة الفلسطينية وان نوقع اتفاق المصالحة قبل نهاية العام 

ما جرى في دمشق قبل ايام بين حماس وفتح من اجواء ايجابية انعكس ايجاباً على المخيمات . الحالي
  ين كافة الفصائل للمحافظة على االستقرار في لبنانالفلسطينية في لبنان وهناك تعاون وتنسيق وتشاور ب

  ١/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  

  إلعطاء األولوية لملف المعتقلين في سجون السلطة قيادي في حماس بالضفة يدعو .١٥
طالب القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، األسير رأفت ناصيف، بإعطاء األولوية، في : نابلس

حة فلسطينية، لملف المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، داعيا قيادة الحركة جهود التوصل إلى مصال
عدم السكوت والتهاون أمام ما تتعرض له الحركة وقياداتها ونواب الشعب الفلسطيني من ممارسات "إلى 

  ". سلطة فتح  القمعية
 على حركته أن ال نسخة منها،" قدس برس"وتمنى ناصيف، في رسالة سربها من داخل السجن ووصلت 

لحسن النوايا التي خبرها جيداً من ذاق القمع والتعذيب ألواناً في أقبية تحقيق سلطة رام "تترك هذا الملف 
حيث ال يعقل أن يكون هناك حوار في ظل تغول  "، وأن يكون الموقف من ملف المختطفين واضحاً، "اهللا

  .، على حد تعبيره"فتح وأجهزتها في الضفة الغربية
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التقى بالعشرات من القيادات والكوادر الميدانية والعناصر ممن تم اختطافهم من قبل سلطة "وأوضح أنه 
وأجهزة فتح أكثر من مرة، وتعرضوا للتعذيب قبل أن تختطفهم سلطات االحتالل الصهيوني، حيث 

 عن ما يجري استشعر مواقفهم وهواجسهم حول عدم تطرق اإلعالم أو المسؤولين في وفدي حماس وفتح
  ".من اختطافات، وممارسات بحق قيادات وكوادر وعناصر حماس والمتعاطفين معها

أن ما جرى للنائب عن محافظة طولكرم المهندس عبد الرحمن زيدان من اقتحام لمنزله "وقد أكد ناصيف 
ينة ومذلة ومصادرة أغراضه وأجهزته وأوراقه، التي لم يستردها لحتى هذا اليوم، واختطافه بطريقة مه

  ". قبيل توجه وفد حركة فتح لدمشق يعكس الموقف الحقيقي للسلطة وأجهزتها من موضوع المصالحة
وتعمل على تفعيله في توقيتات ) موضوع المصالحة(فتح توظف الحديث فيه "وحذر ناصيف من أن 

، مضيفاً "طينيةومحطات محددة ضمن تكتيكاتها، التي باتت ال تخفى على أي متابع وعاقل للساحة الفلس
أن األولى بفتح أن توفر األجواء اإليجابية من خالل وقف عمليات المالحقة واالختطاف، التي لم تتوقف "

  ". حتى في ظل اجتماع وفدي الحركتين، مما يعكس موقف فتح الحقيقي من المصالحة
قواعدها، وأن ال حازماً تجاه ملف المختطفين وواضحاً أمام "وأعرب عن أمله أن يكون موقف حركته 

تتهاون أمام ما تتعرض له الحركة وكوادرها، حيث أن ذلك أغرى سلطة رام اهللا وأجهزتها للتجرؤ على 
  ".ممثلي الشعب الفلسطيني وإنتهاك حصانتهم

  ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   سيكون في القاهرة هاتوقيع مصري على المصالحة وتشجيع: القيادي في فتح أبو شهال .١٦

 في ملف المصالحة إن التفاؤل:  القيادي البارز بحركة فتح فيصل أبوشهالقال: كحلوت ضياء ال- غزة 
 جاء بعد أن وافقت حماس على مناقشة النقاط الخالفية إلتمام المصالحة، خاصة في ظل الوطنية

الظروف العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الكل الفلسطيني مجمع على ضرورة إنهاء 
إلى تشجيع مصري إلتمام » العرب«قسام وإتمام المصالحة، وأشار أبو شهال في تصريح خاص لـ االن

المصالحة والتوافق على النقاط الخالفية بين حماس وفتح، مؤكداً أن النقاط الخالفية لم تنجز فالملف 
ي دمشق، أما وأوضح أبوشهال أن االجتماع القادم في أكتوبر سيكون ف. األمني بحاجة لمزيد من البحث

  .التوقيع على المصالحة فسيكون في القاهرة في حفل رسمي
  ١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
   غير معنية بالورقة المصرية"لجهادا"ومشوار المصالحة ما زال طويالً : النخالةزياد  .١٧

ة إمكان زياد النخال» حركة الجهاد اإلسالمي«استبعد نائب األمين العام لـ :  جيهان الحسيني-القاهرة 
بعدم توقيع الورقة المصرية » الجهاد«تحقيق مصالحة فلسطينية في الوقت الراهن، وجدد موقف 

للمصالحة بصيغتها الحالية، ألنها ال تعالج الوضع القائم على األرض، ودعا الرئيس الفلسطيني محمود 
  .» إسرائيلياً–ياً استثماراً أميرك«عباس الى االنسحاب من المفاوضات وحل السلطة التي اعتبرها 

، وذكر أن »مشوار المصالحة ما زال طويالً، واألمور لم تتضح بعد«بأن » الحياة«وصرح النخالة لـ 
وفد حركة فتح الذي زار دمشق التقى األمين العام لحركة الجهاد وقيادات الحركة وطلب التدخل لدى «

حركة الجهاد ال «، موضحاً أن »لمصالحةحماس والمساعدة من أجل حلحلة القضايا العالقة بهدف إنجاز ا
لن نوقع الورقة المصرية «: وقال. »تساعد في هذه األمور ألنها غير معنية بورقة المصالحة الحالية

نحن لسنا جزءاً من األجهزة «: ، موضحاً»بصفتها الحالية، ألنها تتضمن قضايا ليس الجهاد جزءاً منها
  .»لك الحال بالنسبة الى االنتخابات والحكومةاألمنية كي نبحث في كيفية إدارتها وكذ

الورقة المصرية ال تعالج الوضع القائم، وكل القضايا «وكان النخالة قال في تصريحات إذاعية أمس إن 
الحالية، إذ أن الورقة مختصرة على معالجة ورقة الحكومة، بعيداً عن المقاومة ومنظمة التحرير 
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الفصائل الوطنية بحثت في الحوارات «وأضاف أن . »االنتخاباتالفلسطينية، والبرنامج السياسي، و
، ناقالً رؤية حركة »األخيرة بين حركتي فتح وحماس من جهة، وفتح والجهاد اإلسالمي من جهة أخرى

الجهاد «وأشار الى أن . من إمكان تحقيق المصالحة» تفاؤل نسبي«التي عبرت عن » حماس للحوار«
اس رغبة في الوصول الى طريق المصالحة والبحث في كل النقاط اإلسالمي لمست لدى حركة حم

  .»الخالفية، على رغم وجود صعوبات كثيرة
بضرورة صياغة ورقة تتضمن قضايا المشروع الوطني الفلسطيني وعلى رأسها » الحياة«وأبلغ النخالة 

الية ألنها تعزز اتفاق نحن ال نعترف بورقة المصالحة الح«: وزاد. المقاومة وحق عودة الالجئين والقدس
ملف المصالحة ما زال شائكاً ألنه إذا تم إنجاز المصالحة فإن إسرائيل ستطلب «ولفت الى أن . »أوسلو

من الرئيس الفلسطيني إجابة عن الوضع في غزة، وهل ستلتزم غزة بالتزامات عباس، خصوصاً األمنية 
يامين نتانياهو ورقة غزة لمصلحته في ، مرجحاً أن يستخدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن»منها؟

  .المفاوضات
األميركيين سيطالبون حماس بااللتزام بالشرعية والسالم مع إسرائيل، ونبذ العنف «وأضاف النخالة أن 

الوضع األمني في الضفة الغربية منضبط ضمن اإليقاع «، الفتاً الى أن »واالستجابة لشروط الرباعية
  .»اإلسرائيلي
ة استمرار المحادثات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى وانتقد النخال

ألن الضفة الغربية تشكل خطراً أمنياً على إسرائيل وتهديداً استراتيجياً لها، علماً بأن «االنسحاب منها 
  .»إسرائيل لن تنسحب من الضفة الغربية حتى لو جمد االستيطان

انت لدى إسرائيل النية لالنسحاب من الضفة الغربية الستجابت لمبادرة العاهل السعودي لو ك«: وأضاف
الملك عبد اهللا بن عبد العزيز الذي طرح التطبيع العربي الكامل على إسرائيل مقابل انسحابها الكامل من 

  .»١٩٦٧) يونيو(األراضي التي احتلت في حزيران 
ال قيمة له في الحوار، إذ أن هناك « الوفد الفلسطيني المفاوض واعتبر النخالة في تصريحه اإلذاعي أن

ولفت إلى معارضة القوى . »اختالالً في موازين القوى، في ظل دعم أميركي كامل للموقف اإلسرائيلي
تنازالت عدة كما حدث في مفاوضات «والفصائل لهذه المفاوضات، وتوقع أن يقدم الوفد الفلسطيني 

  .»سابقة
ألن السلطة (...) إسرائيل واألميركيين ال يريدون حل السلطة الفلسطينية «إن » الحياة«ـ وأكد نخالة ل

استثمار «، واصفاً السلطة بأنها »توفر االستقرار في المنطقة، كما انها تعطي شرعية للوضع القائم
األموال السلطة تجلب «: ، كما قلل من ضرر انهيار السلطة على الفلسطينيين وقال»إسرائيلي أميركي

  .»بل أصبحت إحدى أدوات ووسائل الحل(...) وتوزعها على الناس لكنها لم تحقق دولة وال كرامة 
، واعتبر »إذا ما حلت السلطة فستتحمل إسرائيل حينئذ مسؤولياتها كدولة محتلة في شكل مباشر«: وزاد
حفظ األمن وتمنع السلطة تتحمل أعباء وتبعات هذا على كاهلها وهي تنوب عن إسرائيل في «أن 

، الفتاً إلى أن المشروع الوطني الذي انطلقت من أجله منظمة التحرير أصبح وكأنه يكرس من »المقاومة
  .أجل السالم مع إسرائيل، مستبعداً حصول حل قريباً

العكس « ألف مستوطن من الضفة الغربية، الفتاً الى أن ٥٠٠وتساءل، باستنكار، عمن يستطيع أن يخرج 
، مشيراً إلى أنه طبقاً التفاق أوسلو تمكنت » تريد إسرائيل إضفاء الشرعية على وجودهمصحيح، إذ

 ألف، باإلضافة إلى أن أعداداً كبيرة في ٥٠٠ ألف فلسطيني، لكن خرج بالمقابل ١٠٠السلطة من إدخال 
  .إسرائيل تعتبر أوضاعهم غير قانونية وهم مهددون بالطرد

، داعياً الرئيس الفلسطيني إلى إعالن حل السلطة »يابة عن إسرائيلالعمل ن«واتهم نخالة السلطة بـ 
سيدخل أبو «: وقال. وفشل اتفاق أوسلو الذي لم يجلب الدولة التي كان وال يزال يتطلع إليها الفلسطينيون

  .»هو الذي أعلن فشله) عباس(مازن التاريخ إذا أعلن حل السلطة، ألنه حينئذ سيكون مهندس أوسلو 
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تعلق بالمفاوضات، قال النخالة إن المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وفي ما ي
تجري بوسائل غير متكافئة للطرفين، على رغم استمرار عملية االستيطان وتجاهل إسرائيل للحقوق «

  .»الفلسطينية
  ١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  تمرار المفاوضات في ظل االستيطان اسوترفض ماهر غنيم أبو برئاسة تجتمع "مركزية فتح" .١٨

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها ليل االربعاء بمدينة رام اهللا دون  : اشرف الهور–غزة 
' القدس العربي'حضور الرئيس عباس النشغاله في لقاءات اخرى، حيث رأس االجتماع بحسب ما علمت 

 العادة لم تصدر اللجنة بيانا لها يشير الى المواضيع وعلى غير .ابو ماهر غنيم الرجل الثاني في فتح
التي جرى مناقشتها، او القرارات التي تم اتخاذها، ولم يشر الى االجتماع في وسائل االعالم الرسمية او 

  .التابعة لحركة فتح
التي استفسرت عن القرار الذي توصل اليه اعضاء ' القدس العربي'وقال مسؤول رفيع في الحركة لـ 

لمركزية بخصوص االستيطان، ان االمر سيعلن بشكل نهائي عقب االجتماع الموسع السبت القادم، الفتا ا
وقال ان المركزية اكدت على رفضها استمرار  .الى ان موقف المركزية سيطرح خالل االجتماع

لفت الى و .المفاوضات في ظل بقاء حكومة اسرائيل على موقفها الرافض لتمديد قرار تجميد االستيطان
قرارا فلسطينيا 'ان قرار المركزية ستتم مناقشته بشكل اوسع خالل اجتماع السبت الموسع، ليكون 

  .'موحدا
  ١/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   السلطة في المفاوضاتموقففتح تطلق حملة لشرح  .١٩

وقف أعلنت حركة فتح أمس، إطالق حملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق لشرح الم: د ب أ
وذكرت مفوضية العالقات الدولية للحركة، في بيان، أن " . إسرائيل"الفلسطيني من المفاوضات مع 

عضو اللجنة المركزية للحركة عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث أوعز بإطالق الحملة على 
د االستيطان لالستمرار المستويين العربي والدولي لتأمين الدعم والتأييد للموقف الفلسطيني المطالب بتجمي

وأضافت، أنها أعدت ورقة حول قضية االستيطان وأوراق متخصصة حول القانون . في المفاوضات 
  .  الدولي والقرارات الدولية بهذا الشأن وبدأت بتوزيعها على جميع الجهات الحزبية والشعبية الدولية

 ١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   أفرج عنهم االحتاللستة من أنصارها بينهم عشرة الباعتقحماس تتهم أمن رام اهللا  .٢٠

 من ١٠حماس، األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال  اتهمت حركة: رام اهللا
  .أنصار الحركة في محافظات قلقيلية ورام اهللا وطولكرم والخليل، في الضفة الغربية المحتلة

إن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة "نسخة عنه " قدس برس"صل وقالت الحركة في بيان مكتوب و
قلقيلية، اعتقلت ثالثة أسرى محررين وهم معتصم الباز وشمس الدين منصور ومحمد شتات ملحم، كما 

وأضافت الحركة أن ذات األجهزة اعتقلت  ".اعتقلت كل من عبد الباسط خيزران ونوفل نوفل وحاتم الباز
 مصطفى عمر بدير من مدينة طولكرم، واألسير المحرر أمجد الرجبي من مدينة الخليل األسير المحرر

  .بعد استدعائه للمقابلة 
  أن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة جنين، اعتقلت األسير المحرر المحامي " حماس"وذكر بيان 
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غرب نابلس بعد استدعائه مجدي ياسين من قرية عانين ، وخالد محسن العطاري من بلدة دير شرف 
  .للمقابلة

  ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   سنوات١٠ خالل  إسرائيليين٩٠٦ قتلت "القسام: "إحصائية .٢١

فقد بلغ ، عن إحصائيات موثقة باألرقامفي الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى كشف موقع القسام : غزة
ي كتائب الشهيد عز الدين القسام عدد الشهداء الذين قضوا نحبهم على درب النصر والتحرير من مجاهد

  . استشهدوا خالل انتفاضة األقصى المباركة١٦٥٥ شهيد منهم ١٨٠٠
   عملية٤٣٠٠

وفيما يخص العمليات البطولية التي رسمت مالمح التاريخ المشرف للشعب الفلسطيني، وأربكت حسابات 
  . عملية٤٣٠٠العدو، فقد بلغ عدد هذه العمليات 

 عملية اقتحام ٣٣ اشتباكاً مسلحاً و٢٣٠ عملية استشهادية و٦١من بين عملياتها وقد أوضحت الكتائب أن 
  . إغارة على أهداف صهيونية٢٥ كمين و١٤٦ عملية قنص و٩٠ عملية تفجير و٤٢٠و

التي نفذها االستشهادي عبد " فندق بارك"وقد كانت أبرز العمليات االستشهادية التي نفذتها الكتائب عملية 
 آخرين، كما نفذت الكتائب عشرات ١٩٠ صهيونياً وإصابة نحو ٣٦وأسفرت عن مقتل الباسط عودة 

  ".العهدة العشرية"العمليات االستشهادية كان من أبرزها عمليات 
 ٨٠٠٠وتشير اإلحصائية إلى أن الكتائب تمكنت من دك مغتصبات وتجمعات وأهداف العدو بنحو 

صاروخ غراد، والجدير ذكره أنه هذه الصواريخ  ٣٠٠ صاروخ قسام و ٢٦٠٠صاروخاً وقذيفة منها 
م، وهزيمته في معركة الفرقان ٢٠٠٥كانت سبباً رئيساً في اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة عام 

  .م٢٠٠٩عام 
 ٩٠٦أما عن الخسائر البشرية التي أوقعتها الكتائب في صفوف العدو جراء عملياتها الجهادية فقد بلغت 

 جريحاً صهيونياً، كما ال زالت كتائب العز القسامية تحتفظ بالجندي الصهيوني ٤٥١٣قتلى إضافة إلى 
جلعاد شاليط الذي أسرته خالل عملية الوهم المتبدد، وكانت هذه عملية من سلسلة عمليات ومحاوالت 

  .ألسر الجنود الصهاينة
  ٣٠/٩/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
  دعم سافر للعدوان" ئيلإسرا" لـاألمريكيةالضمانات ": الشعبية" .٢٢

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، رفضها للضمانات األمريكية التي حملها : يو بي آي
" التجميد الجزئي"من أجل موافقتها على استئناف " اإلسرائيلية"المبعوث األمريكي جورج ميتشل للحكومة 

  .تمرار المفاوضات لمدة شهرين للبناء في مستوطنات الضفة الغربية، بغية اس
دعماً سافراً لالحتالل في عدوانه وغطرسته ومكافأة له "وقالت الجبهة، في بيان، إن هذه الضمانات تمثل 

في منظمة التحرير بوقف " القيادة المتنفذة"وطالبت . ضد الفلسطينيين" وتشجيعاً على انتهاكاته اليومية
ت المؤسسات الفلسطينية ونزوالً عند موقف األغلبية المفاوضات فوراً، وذلك تنفيذاً والتزاماً بقرارا
يتحول مجرد قبول القيادة "وحذرت الجبهة من أن ". الساحقة إن لم نقل كل القوى الوطنية واإلسالمية

الفلسطينية بوقف إصدار تصاريح البناء الوهمي، بديالً لرفض االستيطان ومدخالً لتشريعه وتراجعاً في 
لشرعية الدولية التي تعترف بالحد األدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية غير الوقت نفسه عن قرارات ا

  " .القابلة للتصرف
 ١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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   قوي والحديث عن انشقاقات فبركات إعالميةتنظيمنا": الشعبية"مصدر في  .٢٣
ي انشقاقات، مؤكدة أن نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفيا قاطعا أن يكون تعرض تنظيمها أل: غزة

  .ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من بيانات ال عناوين لها هي فبركات إعالمية ومحض افتراء
كتنظيم منشق عن " الجبهة اإلسالمية لتحرير فلسطين" وكانت بعض مواقع االنترنت وزعت بيانات باسم

 التي تسير عليها الجبهة الشعبية، حسب الجبهة الشعبية يتبنى األفكار اإلسالمية، وليس األفكار اليسارية
  .البيانات، إال أن ذلك لم يكن له أي تحرك ميداني على األرض

وصلتنا مثلما وصلت الجميع بيانات تقول عن انشقاقات ": "قدس برس"وقال مصدر مسئول في الجبهة لـ 
 من يقف وراءها ولن في الجبهة الشعبية وهي من صنع األجهزة األمنية في الضفة الغربية، ونحن نعرف

  ".نعطيها أي أهمية لثقتنا في تنظيمنا، حتى ال نعطي األمر اكبر من حجمه
إن تنظيم الجبهة الشعبية تنظيم قوي ومتماسك، وحديث البعض عن انشقاق التنظيم هي أمنية : "وأضاف

لفلسطينية بسبب قديمة له، السيما بعد موقف الجبهة باألغلبية حول تعليق عضويتها في منظمة التحرير ا
  ".العودة للمفاوضات المباشرة

إن كان ما يقولون عن انشقاق في الجبهة صحيح فنحن ننتظر أن يظهروا على العلن : "وتابع المصدر
." ليعلنوا ذلك ال أن يبقوا حبسي موقع االنترنت والبيانات التي يتم صياغتها في مقرات األجهزة األمنية

  .بحسب المصدر
ي قال مؤخرا أن هناك تحرك من عدد من اإلسالميين في الضفة الغربية لتشكيل وكان مسؤل فتحاو

إال أن هذا الحديث لم يلقى له أي صدى على األرض " حماس"تنظيم إسالمي حديث موازي لحركة 
  .وسرعان ما تالشى

  ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   من العالج في الخارججرار النائبةاالحتالل يمنع  .٢٤

ت االحتالل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالدة منعت سلطا: رام اهللا
وأكدت جرار أن قرار المنع جاء رغم حصولها على . جرار، من السفر خارج األراضي الفلسطينية

تقارير طبية تشير إلى خطورة وضعها الصحي، إال أن سلطات االحتالل زعمت أن السبب انتماء جرار 
  .، وأن خروجها من األراضي الفلسطينية يشكل خطراً على االحتالل"رهابيإ"إلى فصيل 

ودعت جرار إلى فرض عقوبات على االحتالل ومحاكمة قادته أمام جرائم الحرب الدولية، بسبب 
انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تتحول تقارير مؤسسات حقوق 

االحتالل إلى آليات عمل لمحاكمة االحتالل، مشددة على أن االحتالل هو اإلنسان التي تكشف جرائم 
المسؤول عن هذا الحصار، وعن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة والقطاع وفي أي مكان 

  .في فلسطين
  ١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  له عملية السالم خطط جيدا لهذا الخطاب لكي ينسف من خالليبرمان: وزير شؤون األقليات .٢٥

نسخة منه، إن » الشرق األوسط«قال وزير شؤون األقليات، أبيشاي برافرمان، في بيان تلقت  :تل أبيب
ليبرمان خطط جيدا لهذا الخطاب لكي ينسف من خالله عملية السالم برمتها، فإذا لم يسلمه نتنياهو كتاب 

  . تي وسيلتصق بنتنياهو وسخ مواقف ليبرمانإقالته، فإن أحدا في العالم لن يصدق أنه يعبر عن موقف ذا
  ١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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   تعتبر سابقة خطيرة في السياسة الخارجية اإلسرائيليةليبرمانتصريحات : ألون لئيل .٢٦
قال المدير العام األسبق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، الدكتور ألون لئيل، في تصريح  :تل أبيب

 إن تصريحات ليبرمان تعتبر سابقة خطيرة في السياسة الخارجية اإلسرائيلية، فقد ،»الشرق األوسط«لـ
أوصلها إلى الحضيض، فالرجل تجاوز كل الحدود، إنه يدمر السياسة الخارجية إلسرائيل تماما، يبصق 

وزير الخارجية في كل دولة يكون رجل «وأضاف لئيل . في وجه الحكومة من على أعلى منبر في العالم
بحث الدائم عن السالم لدولته، فإذا كان هذا الوزير يتصرف على هذا النحو، فلماذا نحتاج إلى وزارة ال

 دبلوماسي ندفع لهم أجورا عالية ويكلفون الخزينة مصاريف باهظة، فلنغلق الوزارة ١٠٠٠وإلى نحو 
  .»كي نرتاح

  ١/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  خيمها في األردن  يتم تضالبديلفكرة الوطن : الطيبي .٢٧

إن فكرة الوطن البديل تطل برأسها «قال النائب في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي : QNA –عمان 
. »البشع بين الفينة واألخرى رغم أنها تصدر عن أشخاص هامشيين في إسرائيل لكنها تضخم في األردن

إنها أصغر «ن أهمية هذه الفكرة قائال وقلل الطيبي في محاضرة أمام جمعية الشؤون الدولية في األردن م
المفهوم اإلسرائيلي للدولة «ونبه الطيبي في محاضرته عن . »من نملة عندنا وأكبر من فيل عندكم

إلى أنه يتم تداول مفهوم يهودية الدولة ألغراض عنصرية شوفينية، ووصف إسرائيل بأنها » اليهودية
  .»ديمقراطية لليهود ويهودية على الفلسطينيين«

أن «وفيما يتعلق بطرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي لهذا الموضوع لفت الطيبي إلى 
نتنياهو يريده شرطا للتسوية ال للمفاوضات مع إدراكه أن ذلك لن يحصل لكنه يريد تسويق ذلك 

رط المتواضع، وبذلك لإلسرائيليين بقوله إنه ال شريك فلسطينيا وإن الفلسطينيين لم يستجيبوا لمثل هذا الش
  .»يكون قد برأ نفسه من فشل المفاوضات

أما فيما يتعلق بشروط إنجاح المفاوضات فقال الطيبي إنها شروط ثالثة هي تخلي نتنياهو عن يمينيته 
وتغير الموقف األميركي إلى موقع عدم االنحياز إلسرائيل وأن يغادر االئتالف الحاكم في إسرائيل 

  .موقعه
  ١/١٠/٢٠١٠، ةالعرب، الدوح

  
       "إسرائيل"المستوطنون يسيرون حكومة : زحالقة .٢٨

 النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي جمال زحالقة إن المستوطنين فـي     قال: عوض الرجوب  - الخليل
إسرائيل يسيطرون على الدولة، وهم وممثلوهم يشكلون أقوى مجموعة تؤثر على القرار الـسياسي فـي                

  .الحكومة
ديث للجزيرة نت أن معظم وزراء الحكومة اإلسرائيلية يدعمون االستيطان دون شـروط،             وأضاف في ح  

وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فيما أغلبية أعضاء المجلس الوزاري المصغر الذي يتخـذ               
  .القرارات هم من المستوطنين أو من ممثليهم

كر بأي نوع من التسوية، وهي تدير الصراع وال تريد          الحكومة الحالية ال تريد وال تؤمن وال تف       "وأكد أن   
 ال  -وهي اليمين الجديد  -نتنياهو أصال من مدرسة فكرية      ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (حله، ألن   

  ".تؤمن بحل الصراعات
  ١/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  طنات أسباب النخفاض وتيرة البناء في المستوةثالث": السالم اآلن" .٢٩
بعد يومين من انتهاء فترة تجميد "أعلنت حركة السالم اآلن اليسارية اإلسرائيلية أنه :  الوطن– رام اهللا

مقدرة أن باإلمكان اآلن ". االستيطان فإن االنطباع أن أعمال البناء بدأت بوتيرة أبعد عن أن تكون كبيرة
  .جميد وحدة استيطانية بعد انتهاء فترة الت٢٠٠٠الشروع في إقامة 

في مستوطنة أريئيل القريبة من بلدة : "وإثر جولة ميدانية لها في األراضي الفلسطينية قالت الحركة
  ". وحدة استيطانية١٣٦ جرافات بتهيئة األرض لمشروع جديد يضم ٤سلفيت بدأت 

 في مستوطنة تقوع، إلى الشرق من بيت لحم، بدأت الجرافات أعمال البنى التحتية"وأشارت إلى أنه 
إلقامة مجموعة جديدة من المنازل، أما في مستوطنة العازر إلى الغرب من بيت لحم، فإن أعمال حفر 

في مستوطنة : "وتابعت".  وحدة استيطانية جديدة٨٠تجري على األرجح لوضع األساس لمشروع يضم 
  ".بناءرفافا، بالقرب من قرية حارس، هناك موقعا بناء حيث تعمل الجرافات على تهيئة األرض لل

في مناطق أخرى، حتى في المواقع التي بدأت فيها أعمال البناء العام الماضي "وذكرت الحركة أنه 
فإننا نتوقع أن المقاولين ينتظرون الضوء األخضر الستكمال المشاريع . وتوقفت بسبب تجميد االستيطان

لمواقع تم الشروع فيها ببناء هناك بعض ا: "وقالت". في شعاريه تكفا وبركان وعنس أفرايم وبيتار عيليت
شقة او شقتين، كما سمعنا من مصادر أخرى أن أعمال البناء قد بدأت أيضا في مستوطنات ادم وكوخاف 

  ".هاشعر وكيدوميم وكرميه تسور
.  وحدة جديدة٢٠٠٠ أسباب رئيسية تفسر عدم الشروع في بناء ٣هناك "واعتبرت السالم اآلن أن 

ننا نمر بعيد المظلة، حيث إنه في هذا األسبوع غالبية اإلسرائيليين اليهود هم السبب األول هو أ: "وقالت
في عطالت، فغالبية المكاتب والمحالت وغيرها من مزودي الخدمات مغلقة وليس من السهل البدء 
بمشروع بناء كبير حينما يكون الجميع في إجازة وحتى في المواقع التي بدأت فيها أعمال البناء قبل 

  ".يد فإننا وجدنا أن أعمال البناء متوقفة في هذه األيامالتجم
السبب الثاني هو أن مستقبل التجميد ما زال غير واضح إذ ينظر إلى قرار نتنياهو بعدم تجديد : "وأضافت

التجميد على أنه مؤقت، فاألمريكيون ما زالوا يحاولون التوصل إلى صيغة تمكن من استمرار 
وعليه فإنه . أن التجميد قد يتجدد في األيام القليلة المقبلة بشكل أو بآخرالمفاوضات والناس يدركون 

بالنسبة لمن يريد البناء فإن تكلفة عمل الجرافة في اليوم باهظ وإذا ما كانت هناك فرصة بأن البناء 
  ".سيتوقف من قبل الحكومة فلماذا تبذير األموال؟

تصادية، فمشاريع البناء تحتاج إلى الكثير من السبب الثالث هو الصعوبات االق: "وتابعت الحركة
االستثمارات المالية ويمكن جني ثمار مثل هذه المشاريع فقط عندما يتم بيعها، وخالل أشهر التجميد 
العشرة الماضية لم يكن باإلمكان بيع شقة ولم تتوفر لدى منفذ المشاريع أي مداخيل مالية من هذه 

  ". مشكلة عدم توفر السيولةوقد يكون هذا وضعهم في. المشاريع
  ١/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية

  
  "جائزة نوبل البديلة"فريق طبي إسرائيلي يفوز بـ .٣٠

أعلن فريق من األطباء اإلسرائيليين ضمن الفائزين األربعة لجائزة الحق في العيش التي توصف بجائزة 
الجائزة " أطباء لحقوق اإلنسان إسرائيل"ي يسمي وقد منح هذا الفريق الطبي اإلسرائيلي والذ .نوبل البديلة

عرفانا لما يبذله من جهد لتوفير الخدمات الطبية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة عيادات 
  .متنقلة، وكذلك لعمله على الدفاع عن حقوق المرضى

 جاء في بيان المؤسسة الجهود المبذولة إلحداث تغييرات جذرية حسبما" الحق في العيش"وتكافئ جوائز 
األلماني ياكوب فون -  المحسن السويدي١٩٨٠وأنشأ الجائزة سنة  .التي يوجد مقرها في السويد

  .أوكسكول لمكافأة األعمال التي اعتقد أنها تجوهلت من قبل مؤسسة نوبل
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 .باليينوقد فاز بجائزة هذه السنة كذلك مدافعون عن البيئة نيجيريين وبرازيليين إلى جانب نشطاء ني
وستقدم الجائزة إلى الفائزين األربعة أثناء حفل سيقام بمقر البرلمان السويدي، في السادس من شهر 

  .كانون األول، أي قبل أربعة أيام من منح جوائز نوبل/ ديسمبر
لعزم هذه "، كان نتيجة "أطباء لحقوق اإلنسان إسرائيل"أن إدراج " الحق في العيش"وجاء في بيان مؤسسة 

من أجل الدفاع عن حق العالج للجميع سواء في إسرائيل أو في األراضي " معية الذي ال يقهرالج
  .الفلسطينية

 على يد روخاما مارتون وعدد ١٩٨٨وتأسست الجمعية اإلسرائيلية التي يوجد مقرها في تل أبيب عام 
فلسطينيين والعمال وتوفر العناية الصحية للفقراء من ال .من األطباء اإلسرائيليين والفلسطينيين

  .المهاجرين، كما تقوم بحمالت ضد ما تعتبره سياسات قمعية للحكومة اإلسرائيلية
  ١/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   وراء تخريب كمبيوترات ايران"اسرائيل"يشير الى ان " اآلس"": الديلي تلغراف" .٣١

مبيوتر للفيروس الذي ضرب اجهزة الكمبيوتر االيرانية تنشر الديلي تلغراف تقريرا عن تحليل خبراء الك
  .وتقديرهم ان اسرائيل وراء ذلك الهجوم االليكتروني

اذ وجدت اشارات من الكتاب المقدس في شفرة برنامج الفيروس ستاكسنت تدل على ان اسرائيل وراء 
  .الفيروس

وكان . تيني السم شجرة اآلسفي شفرة برنامج الفيروس وهي المصطلح الال" ميرتوس"اذ وجدت كلمة 
  .المعني العبري لآلس، هاداسا، اسم الميالد لملكة فارس اليهودية استر

وفي الكتاب المقدس ان استر اجهضت هجوما على السكان اليهود في بالد فارس ثم اقنعت زوجها بشن 
  .هجوم استباقي قبل ان يتعرضوا هم للهجوم

قي على منشآت ايران النووية لمنع الجمهورية االسالمية ومعروف ان اسرائيل هددت بشن هجوم استبا
  .من امتالك القدرة على تهديد وجود الدولة العبرية، كما تقول التلغراف

، وهي شعبة استخبارات االشارة في الجيش ٨٢٠٠ويقول الباحث االلماني رالف النغنر ان الوحدة 
ريب البرنامج الى كمبوترات محطة بوشهر االسرائيلي، هي التي شنت الهجوم بفيروس الكمبيوتر بتس

  .النووية
وامضى خبراء الكمبيوتر اشهرا لتعقب مصدر فيروس ستاكسنت الذي ضرب انظمة التشغيل التي تنتجها 

  .شركة سيمنس االلمانية في انحاء العالم
يو  (ويعتقد المبرمجون الذين درسوا الفيروس انه ربما نقل الى ايران عن طريق جهاز ذاكرة خارجي

ولدى الشركة ذاتها . استخدمه احد العاملين في شركة روسية تعمل في بناء محطة بوشهر) اس بي
  .مشروعات في اسيا، وتحديدا في الهند واندونيسيا

وتعرضت تلك المشروعات ايضا لهجمات الفيروس، اال ان الضرر االكبر كان في ايران التي شهدت 
  .س في المئة من هجمات الفيرو٦٠اكثر من 

وقال خبراء امن المعلومات ان اسرائيل هي المدبر االكثر احتماال للهجوم وانها كانت تستهدف ايران، 
  .لكنها لم تخبر أي من حلفائها بخططها كي يتوخوا الحذر

 ١/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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الحتالليـة فـي المـسجد      امظاهر  االحتالل بدأ بتصعيد خطواته وتكريس مزيد من ال       :"مؤسسة األقصى " .٣٢
  األقصى 
ن االحتالل  إ"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت : األنباء جمال جمال، وكاالت -القدس المحتلة 

 بدأ بتصعيد خطواته وتكريس مزيد من المظاهر الحتاللية في المسجد األقصى، ضمن سياسة اإلسرائيلي
لة من تقسيم المسجد األقصى المبارك زمانياً ومخطط متدرج لفرض أمر وواقع جديد، وتشكيل حا

ومكانياً بين المسلمين واليهود، حيث قامت الجماعات اليهودية والمستوطنون باقتحامات فردية وجماعية 
للمسجد األقصى المبارك على مدار األسبوع الحالي وبالعشرات يومياً، تخللها تنظيم جوالت محددة 

ية شعائر تلمودية وطقوس دينية في أنحاء من المسجد األقصى المحطات داخل المسجد األقصى وتأد
  .وذلك بحراسة لصيقة ومشددة من قبل قوات االحتالل وقيادته

أن االقتحامات للمسجد األقصى من قبل الجماعات اليهودية بدأت تأخذ ترتيبات  "مؤسسة األقصى" وأكدت
األقصى مؤسسة  وأشارت ".أعلى"يات وحراسة أكثر صرامة وألصق من قبل قوات االحتالل وعلى مستو

 فرداً، يقتحمون ١٠٠لى أن معدل العدد اليومي الذي يقتحم المسجد األقصى من المستوطنين هو إ
األقصى ضمن مجموعات خاصة، وبطريقة خاصة تختلف اختالفا كلياً عن طريقة دخول السياح األجانب 

ك عن مجموعات استيطانية أخرى تتخفى  ومسار تجوال هؤالء السياح في األقصى، ناهياألقصى إلى
  .على شكل سياح أجانب، لكن يكشف أمرهم عندما يتكلمون فيما بينهم باللغة العبرية

  ١/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  األقصى يدعو إلى حماية القدسالمسجد خطيب  .٣٣

دس، يوسف جمعة ناشد خطيب المسجد األقصى المبارك النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالق
 بصفة خاصة سالمة األمتين العربية واإلسالمية بصفة عامة والقمة العربية االستثنائية التي ستعقد قريباً

ضرورة اتخاذ المواقف الضرورية والعملية لحماية المقدسات والقدس وأهلها من إجراءات التهويد 
مع الشمل وتوحيد الكلمة، للدفاع عن ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف وج .اإلسرائيلية

المقدسات كافة، وعن المسجد األقصى المبارك بصفة خاصة، وشد الرحال إليه دائماً، إلعماره وحمايته 
  .من المؤامرات الخطيرة

 سالمة اقتحام العشرات من المتطرفين اليهود لساحات وباحات المسجد األقصى المبارك، وكذلك وأدان
، بعد أن هب المصلون لين بالمسجد األقصى واعتقال أكثر من عشرين فلسطينياًاالعتداء على المص

  .والحراس للدفاع عن المسجد األقصى المبارك ومنع المستوطنين من أداء شعائرهم التلمودية
أن الحكومة اإلسرائيلية رصدت أكثر من مليار دوالر لبناء خمسين ألف وحدة سكنية وأشار سالمة إلى 

  .دس من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة المقدسة يغلب عليها الطابع اليهوديفي مدينة الق
  ١/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  مستوطنون يهود يدعون إلى هدم مسجد في بلدة بورين جنوب نابلس .٣٤

 دعا مستوطنون متطرفون أمس، إلى هدم مسجد قرية بورين جنوب مدينة نابلس - الغد -رام اهللا 
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين ..  الغربيةبالضفة

شرعوا بوضع ملصقات على مفترقات الطرق دعوا من خاللها إلى هدم المسجد الذي يقع وسط حي 
  .سكني في القرية التي تتعرض العتداءات شبه يومية من قبلهم

  ١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
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   تجمعات استيطانية في قلب الخليلألربعة تحتيةيز بنية البدء بتجه .٣٥
 أكد الخبير في شؤون االستيطان عبد الهادي حنتش إلى أن االستيطان في مدينة الخليل يجري :بيت لحم

على قدم وساق، وعلى رأس أولوياته إنشاء بنية تحتية كاملة ألربعة تجمعات استيطانية ستدمج معاً 
  . في المحافظة وهي كريات أربعاألكبرصل جغرافياً بالمستوطنة لتشكل مستوطنة كاملة تت

، أن هذه التجمعات االستيطانية مع اإلذاعية حنتش خالل حديثه لنشرة الثالثة على شبكة معا وأضاف
  . بشكل كاملكريات أربع تشكل ثلث مساحة المدينة التي حوصرت استيطانياً

هي التي " ير األحياء اليهودية في قلب مدينة الخليلجمعية تطو"وكشف حنتش أن جمعية يهودية تدعى 
  . االستيالء على ما يقارب خمسة عشر كيلو متر مربع من حدود بلدية الخليلإلىتمول المشروع وتهدف 

  ٣٠/٩/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   رفض البلدية السماح لالحتالل بفتح أي شارع استيطاني في المنطقةيؤكدرئيس بلدية الخليل  .٣٦

كد رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي، رفض البلدية السماح لالحتالل بفتح أي شارع استيطاني في أ
 نصت على أن فتح أي شارع بالمنطقة "االحتالل اإلسرائيلي"المنطقة، الفتا إلى أن االتفاقيات مع 

لخليل، وأوضح أن  ورئيس بلدية ااإلسرائيليالجنوبية لمدينة الخليل يحتاج إلى موافقة وزير الدفاع 
الشارع يأتي على هدم عشرات المباني والبيوت القديمة التي تعود للعصر العثماني والمملوكي، وتهجير 

  . عائلة فلسطينية٥٠٠حوالي 
  ١/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "المهددة باالستيطان" ثمار الزيتون من األراضي لجنيحملة تطوعية : نابلس .٣٧

، حملة تطوعية لجني ثمار الزيتون من األراضي "ابلس للتنمية والتطوير المجتمعين" تطلق جمعية :نابلس
وأفاد القائمون على تنظيم الحملة، في  .والمزارع المحاذية للمستوطنات اليهودية في محافظة نابلس

لنحمي زيتوننا من "، أن هذه الحملة التي تحمل شعار ٣٠/٩تصريحات صحفية أدلوا بها يوم الخميس 
، تهدف إلى مساعدة المزارعين الفلسطينيين في جني ثمار الزيتون، ال سيما في ظل " االستيطانوحش

  .المستوطنات واعتداءات سكّانها المتكررة على األراضي الزراعية وقيامهم بنهب ثمارها" زحف"
  ١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   امرأة٤٧٦ و طفال١٨٥٩ً منهم ٧٤٠٧ بلغ انتفاضة األقصى عدد شهداء :اإلعالموزارة  .٣٨

 وزارة اإلعالم ، أنرام اهللا من ٣٠/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
 ٢٠٠٠ امرأة استشهدوا منذ العام ٤٧٦، و عاما١٨ً تقل أعمارهم عن  طفال١٨٥٩ًقالت إن الفلسطينية 

 . شهداء٧٤٠٧  بنيران االحتاللخالل انتفاضة األقصى، التي بلغ إجمالي عدد الشهداء فيها الذين سقطوا
، لمناسبة الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى،  الخميسوأوضحت وزارة اإلعالم في تقرير أصدرته يوم

فيما بلغ عدد شهداء العام .  من النساء٢٣ و طفال٢٣٥ً، منهم  شهيدا٥٨٠ً بلغ ٢٠٠١أن عدد شهداء العام 
 ٧٠٦ حوالي ٢٠٠٣ من النساء، وشهداء العام ١٠٤ و طفال٢٣٥ً، منهم  شهيدا١١٢١ً حوالي ٢٠٠٢

 ٢٦٢ شهيدا، منهم ٩٥٩ فبلغ عددهم ٢٠٠٤أما شهداء العام .  من النساء٣١ و طفال١٥٩ًشهداء، منهم 
 من ١٢ و طفال٨٧ً، منهم  شهيدا٢٩٤ً حوالي ٢٠٠٥وأن عدد شهداء العام  . من النساء٣٨ وطفالً

 من النساء، فيما بلغ عدد ٧٩ و طفال١٦١ً منهم يداً شه٧٥٩ حوالي ٢٠٠٦النساء، وعدد شهداء العام 
 ٢٠٠٨وعدد شهداء عامي   من النساء،١٧ و طفال٥٦ً منهم  شهيدا٤٦٥ً حوالي ٢٠٠٧شهداء العام 

 إلى أنه كان للحرب التي شنتها دولة  من النساء، مشيرا١٥٩ً و طفال٥٤٨ً منهم ٢١١٢ حوالي ٢٠٠٩و
 أعداد الشهداء، حيث استشهد خالل الحرب األخيرة ما يزيد عن االحتالل على غزة أثر كبير في ارتفاع
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، ٢٠١٠وأشار التقرير إلى أنه خالل العام الجاري  . من النساء١١٦ و طفال٤٣٧ً منهم  مواطنا١٤٦٠ً
  . نساء٥ و طفال١١ً، منهم ٨١بلغ عدد الشهداء 

 وزارة ، أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في ١/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، وأضافت 
 من أعداد الشهداء والجرحى، أما األطفال %٨٥ما نسبته " وا شكلأن المدنيين الفلسطينيينكدت  أعالماإل

  .%٤٠والنساء فقد زاد عددهم عن 
  
   ألف معتقل فلسطيني خالل االنتفاضة الثانية٧٠أكثر من  :مركز األسرى للدراسات .٣٩

مؤكداً المركز  ،   ٢٠٠٠امل فى الذكرى العاشرة النتفاضة ال       أصدر مركز األسرى للدراسات تقريره الش     
 ألف حالة اعتقال ، بقى منها وفق احصائية أعدها مـدير دائـرة              ٧٠أن االحتالل قد اعتقل ما يزيد عن        

أسير وأسيرة موزعين علـى      ) ٦٨٠٠( عبد الناصر فروانة ما يقارب من       . االحصاء بوزارة األسرى أ   
تقالً ومركز تحقيق وتوقيف بظروف ال تليق لحياة اآلدمى ، وأكد المركز ان             أكثر من عشرين سجناً ومع    

طفل فى سجن الدامون ومجدو وحوارة وسجون ومعتقالت أخرى ، و ما             ) ٣٠٠( هنالك ما يقارب من     
معتقل إداري   ) ٢١٠( هشارون والدامون والعزل ، و ما يقارب من         " أسيرة فى سجنى     ) ٣٥(يزيد عن   

بعد انتهاء المحكومية أو دون تهمـة أو محاكمـة ضـمن قـانون              "  لمقاتل غير شرعي    با" وما يسمى   
الطوارىء المخالف للديموقراطية وحقوق االنسان ، وهنالك عـدد مـن النـواب والـوزراء الـسابقين                 
والعشرات ممن هم في زنازين العزل اإلنفرادي منذ سنوات طويلة وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من              

أمراض خطيرة وخبيثة كالسرطان والقلب والكلى والربو باستهتار طبى ودون تلقي الرعايـة             يعانى من   
 سـنوات   ٤أسير من قطاع غزة دون زيارات لـذويهم منـذ            ) ٧٥٠( الالزمة ، وهنالك ما يقارب من         

متتالية والمئات من األسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة الغربية ، وهنالك مجموعة مـن                
أردنيين ومصريين وسودانيين وسوريين وأسير     "  وأسرى عرب    ٤٨سرى الفلسطينيين من أراضى ال      األ

  " .سعودى 
 كعميد األسرى الفلسطينيين والعرب نائل  ١٩٧٨وهنالك أسرى قدامى منهم من لهم فى االعتقال منذ العام           

  .رام اهللا / البرغوثى من كوبر 
٣٠/٩/٢٠١٠  

  
   طفل فلسطيني سنويا٥٠٠ً ليعتقاالحتالل : منظمة حقوقية .٤٠

قالت منظمة تعنى بشؤون األسرى في سجون االحتالل إن قوات االحتالل تعتقل :  رائد الفي-غزة 
وقدرت منظمة .  طفل فلسطيني دون سن الثامنة عشرة وتحتجزهم في ظروف قاسية٥٠٠سنوياً نحو 

 طفل، ال ٣٥٠٠د األطفال الذين تعرضوا لالعتقال منذ اندالع انتفاضة األقصى بنحو أنصار األسرى عد
 منهم يقبعون في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف ويتعرضون للمعاناة كغيرهم من ٣١٠يزال 

وذكرت منظمة أنصار األسرى في بيان، أمس، أن االحتالل يطبق على األطفال  .المعتقلين البالغين
  . الذي يسمح باعتقال األطفال وتقديمهم للمحاكمة١٣٢ين القانون رقم الفلسطيني

  ١/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   مؤتمر دولي لألسرى بحضور رئيس وزراء ماليزيا السابقلعقدانتهاء االستعدادات : غزة .٤١

 ونؤ عقدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى اجتماعها الدوري السابع في مقر وزارة ش:غزة
األسرى والمحررين، وذلك لوضع خطة عمل للفترة القادمة، وخاصة أنها ستشهد انعقاد المؤتمر الدولي 

  .لألسرى في غزة، وإقامة مهرجان الحرية الدولي لألفالم التسجيلية الخاص باألسرى
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 أنهت واستعرضت اللجان المختلفة ما تم إنجازه خالل الشهر الماضي، حيث أفادت اللجنة القانونية أنها
 ملفات جديدة لجرائم الحرب اإلسرائيلية ضد األسرى في السجون، ليصل عدد الملفات الجاهزة ٣توثيق 

  . ملف، موثق بالشهادات المطلوبة والمستندات والصور١٥إلى 
وقال بهاء المدهون منسق عام اللجنة إنه تم وضع اللمسات األخيرة على فعاليات وبرنامج مؤتمر أسرى 

 أكتوبر /شرين أولتي الذي سيعقد في غزة، وتم تحديد موعده في الثالث والعشرين من فلسطين الدول
وأكد أن العديد من أوراق العمل قد تم تجهيزها من قبل مختصين من دول عربية وأوربية،  .الحالي له

رئيس الوزراء "ومن األسرى داخل السجون، ومن فلسطيني الداخل، كاشفا أن ضيف المؤتمر سيكون 
وأشار إلى  .الذي سيصل إلى قطاع غزة تزامناً مع موعد انعقاد المؤتمر" مهاتير محمد" اليزي السابقالم

  .أن العشرات من األفالم التي تتحدث عن معاناة األسرى وذويهم، وصلت إلى اللجنة المشرفة
  ١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  نستخدم ذخائر وأسلحة محرمة دولياً في سلوات قوات االحتالل :القدس .٤٢

كشف حقوقيون ومسعفون وشخصيات دينية ووطنية مقدسية، النقاب، عن استخدام ): قنا(وكالة  –القدس 
 ضد المواطنين الفلسطينيين في المواجهات قوات االحتالل اإلسرائيلي لذخائر وأسلحة محرمة دولياً

للتحقيق في أنواع وطالبوا بتشكيل لجنة دولية  .األخيرة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك
القنابل التي تم استخدامها في قمع المتظاهرين والمواطنين، خالل األحداث التي شهدتها مدينة القدس 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي، دعت له لجنة الدفاع عن سلوان ومركز إعالم  و.خالل األسبوع الماضي
  .القدس، وعقد في خيمة سلوان بالقدس المحتلة

  ١/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  لهبة األقصىعام إحياء للذكرى العاشرة الضراب  تعلن اإل٤٨لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي  .٤٣

 اليوم، الذكرى العاشرة لهبة القدس واألقصى، التي ٤٨يحيي فلسطينيو :  برهوم جرايسي-الناصرة 
ة، والتي سقط فيها جاءت ردا على العدوان اإلسرائيلي الواسع على القدس والضفة الغربية وقطاع غز

  . شابا من عدة مدن وبلدات عربية برصاص الشرطة اإلسرائيلية وجنود االحتالل١٣
، وهي لجنة تنسيق وطنية، عن إضراب عام يشمل جميع ٤٨وقد أعلنت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 

د سياسة التمييز ، إحياء للذكرى العاشرة، واحتجاجا على تصعي١٩٤٨المدن والقرى العربية في مناطق 
 عاما، وصعدتها أكثر في السنوات األخيرة، ٦٢العنصري التي تمارسها جميع حكومات إسرائيل منذ 

وتنعكس بالمالحقات السياسية ضد قياديين وناشطين سياسيين، الذين يمثلون للمحاكم في هذه الفترة ومنهم 
  .من يقبع بالسجن، مصرين على البقاء والصمود

  ١/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  ٢٠١٠ مسنون في منتصف الضفة والقطاعمن السكان في % ٤.٤: اإلحصاء .٤٤

  قالت عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، إن األرض الفلسطينية تشهد تحسناً:رام اهللا
واستعرضت عوض يوم الخميس،  . في معدالت البقاء على قيد الحياة منذ بداية العقد الماضيملحوظاً

ضاع الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية لكبار السن في األرضي الفلسطينية، عشية اليوم العالمي األو
، مشيرة بهذه المناسبة إلى أن هذه الفئة من السكان أكتوبر/ للمسنين الذي يصادف األول من تشرين األول

  . لم تحظ باالهتمام الكافي خاصة في البالد النامية) مرحلة الشيخوخة(
 سنوات خالل العقد ونصف العقد ٧- ٤وضحت إن معدالت توقع البقاء على قيد الحياة ارتفعت بمقدار وأ

 عاماً للذكور ٧٠.٨ إلى ١٩٩٢ لكل من الذكور واإلناث عام  عاما٦٧ًالماضيين، إذ ارتفع من نحو 
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لقادمة ليصل ، مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات ا٢٠١٠ عاماً لإلناث منتصف العام ٧٣.٦و
  .٢٠١٥ عاماً لإلناث في العام ٧٥ عاماً للذكور، و٧٢إلى نحو 

وأشار جهاز اإلحصاء إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، حيث تشكل فئة صغار السن حوالي 
ففي . نصف المجتمع، في حين ال تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نسبة ضئيلة من عدد السكان

من مجمل السكان في % ٤.٤)  سنة فأكثر٦٠األفراد ( بلغت نسبة كبار السن ٢٠١٠منتصف العام 
، مع العلم أن نسبة كبار )في قطاع غزة% ٣.٧في الضفة الغربية و% ٤.٩بواقع (األرض الفلسطينية 

من إجمالي سكان تلك الدول، % ١٦ قد بلغت حوالي ٢٠١٠السن في الدول المتقدمة مجتمعة في العام 
  .فقط من إجمالي سكان تلك الدول% ٦.٠سبة كبار السن في الدول النامية مجتمعة حوالي في حين تبلغ ن

، ٢٠١٠ سنة فأكثر في األرض الفلسطينية لعام ٦٠ووفقا لجهاز اإلحصاء، بلغت نسبة األفراد الذكور 
  . أنثى١٠٠ ذكر لكل ٧٩.٠لإلناث، بنسبة جنس مقدارها % ٥.٠مقابل % ٣.٨حوالي 

% ١٠.٦(، %١٢.٢ إلى أن نسبة األسر الممتدة في األرض الفلسطينية بلغت ٢٠٠٩ وتشير بيانات عام
% ١٧.٠وبلغت نسبة األسر التي يرأسها رب أسرة مسن ). في قطاع غزة% ١٦.٣في الضفة الغربية و

  ).في قطاع غزة% ١٥.٢في الضفة الغربية و% ١٧.٧(من األسر الفلسطينية  
من اإلناث % ٤٦.٥ الذكور المسنين متزوجون، مقابل من% ٨٩.١وأشار اإلحصاء إلى أن هناك 

% ٤٦.٤للذكور، مقابل % ٩.٥المسنات متزوجات، في حين بلغت نسبة الترمل من بين كبار السن 
  .٢٠٠٩لإلناث وذلك في عام 

، ٢٠١٠من المسنين مشاركون في القوى العاملة الفلسطينية في الربع الثاني % ١٢.٠: وتابع اإلحصاء
  .من العاملين منهم يعملون لحسابهم الخاص% ٥٥.١ونحو 

 بلغت نسبة كبار السن ٢٠٠٩ففي العام . وأشارت البيانات إلى أن هناك نسبة عالية من المسنين أميون
من مجمل كبار السن، ) لإلناث%٨٤.٨للذكور و% ٥٦.٥% (٧٢.٧الذين لم ينهوا أية مرحلة تعليمية 

من األميين البالغين في المجتمع الفلسطيني ككل، % ٥٤.١أميون وهم بذلك يمثلون نحو % ٥٦.٢منهم 
كما أظهرت بيانات التعليم %. ٥.٧في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن الذين أنهوا دبلوما متوسطا فأعلى 

 بين الذكور واإلناث في التحصيل العلمي، حيث بلغت نسبة كبار  واضحاً أن هناك تمايزا٢٠٠٩ًفي العام 
، بينما انخفضت لدى كبار السن من اإلناث لتصل %١٠.١ أنهوا دبلوم متوسط فأعلى السن الذكور الذين

للذكور % ٢.٦% (٥.٤ ال تتجاوز فأكثر سنة ١٥فقط، مع العلم أن نسبة األمية بين األفراد % ٢.٤إلى 
 الذين يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى فأكثر سنة ١٥، كما بلغت نسبة األفراد )لإلناث% ٨.٣مقابل 
  ).لإلناث% ١٣.٧للذكور و% ١٦.١( سنة فأكثر ١٥من مجمل السكان % ١٤.٩

 بين كبار السن في الضفة وعن الحالة الصحية، أشارت البيانات إلى أن اإلعاقة البصرية أكثر انتشاراً
  .٢٠٠٧الغربية عام 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   والفصائل ال تشارك"ريح الباردتصا" تحاور حول "حقوق منظمة" .٤٥

 " حقوق–المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "نظمت : إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 
 الفلسطيني لقاء حوارياً في مقرها في مخيم نهر البارد تحت عنوان -بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني 

 لقاءات أعلنت عن تنظيمها تباعاً، وتهدف إلى مناقشة  أمس األول، وذلك في إطار سلسلة"التصاريح"
اللقاء الذي حضره المدير العام للمنظمة غسان عبد اهللا . القضايا والمشاكل التي يعانيها أبناء المخيم

ورئيسة لجنة الحوار مايا مجذوب، غاب عنه ممثلو الفصائل الفلسطينية ومن بينهم مسؤول ملف إعمار 
  .ال، الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة باسم الفصائلالبارد مروان عبد الع
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نظراً لما يعتري المنظمة من "وعلى الرغم من مقاطعة الفصائل، ألسباب وصفتها مصادرها بالجوهرية، 
، تحدث خالله كل "شبهات حول عالقتها ببعض السفارات الغربية، وطريقة معالجتها وطرحها للقضايا

على معاناة أبناء المخيم في ظل نظام التصاريح، واإلجراءات األمنية من عبد اهللا ومجذوب، مركزين 
المتبعة على حواجز الجيش اللبناني، وتأثير ذلك على مجمل الحياة في المخيم، كما طالبا بإلغاء العمل 

  . بنظام التصاريح وفك الحواجز
اكورة اللقاءات التي ستعقد وبحسب منسق برنامج المنظمة في المخيم حاتم مقدادي، فإن هذا اللقاء هو ب

قريباً وعددها تسعة، وستخصص للبحث في ثالث قضايا رئيسية منها مسألة التصاريح واإلعمار وقضية 
كان من المقرر أن ": وحول غياب الفصائل عن المشاركة قال. التعويضات، إضافة إلى أمور أخرى

عتذر مسبقاً، وهذا األمر يعود إلى  يأنيتحدث مروان عبد العال باسم الفصائل، إال انه غاب دون 
  . "ازدواجية الكالم وخطاب الفصائل مع ما نطرحه من قضايا، وتحديداً في ما يتعلق بمسألة التصاريح

 أن غيابه عن اللقاء كان الرتباطاته بمواعيد مسبقة، معلقاً على عنوان "السفير"بدوره أوضح عبد العال لـ
. " في األماكن التي يتخذ فيها القرار، وبحضور الفصائل الفلسطينيةهذا الموضوع يناقش": اللقاء بالقول

إذا كان ذلك هو ": وحول اتهامات البعض للمنظمة بأنها على عالقة مع بعض السفارات الغربية قال
المقياس للمقاطعة، فإن الموضوع يجب أن ينسحب على كل المؤسسات والجمعيات التي تتلقى دعما من 

  ."دول غربية
  ١/١٠/٢٠١٠ر، بيروت، السفي

  
  في ظل االحتالل" محاربة الفقر والجوع" نجاح يستبعدتقرير فلسطيني رسمي  .٤٦

 أكّد تقرير رسمي صادر عن وزارة التخطيط الفلسطينية في رام اهللا، أن االحتالل اإلسرائيلي :رام اهللا
دم إمكانية تحقيق أي من يهدد تحقيق أي تنمية مستقبلية في األراضي الفلسطينية، مشيراً إلى صعوبة وع

  .األهداف اإلنمائية األممية في ظل وجود االحتالل والسياسات التي تفرضها سلطاته
األهداف اإلنمائية "وأوضح وزير التخطيط والتنمية اإلدارية، علي الجرباوي في مؤتمر إطالق تقرير 

فال في األراضي الفلسطينية، هي ، أن القضاء على الفقر المدقع والجوع وتقليل نسبة وفيات األط"لأللفية
في ظل استمرار وجود االحتالل اإلسرائيلي، وسيطرته على الموارد وحركة " غير مرجحة"أمور 

يسير في "وأشار الجرباوي، إلى أن التقدم  .التنقّالت، وتفتيت المقدرات البشرية والجغرافية، حسب قوله
، " مما يعكس ضرورة اإلسراع في إنهاء الحصارقطاع غزة بشكل أبطأ من الضفة الغربية المحتلّة،

حسب رأيه، مؤكّداً على أن قيام السلطات اإلسرائيلية بمنع المؤسسات الفلسطينية من العمل في مدينة 
  ".يحد من القدرة على التقدم في األهداف المنشودة، خاصة فيما يتعلّق بالقطاع التعليمي"القدس المحتلّة، 

، ينس تويبرغ، على أن التقدم المنشود "UNDP"ت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما شدد ممثل مؤسسا
يتطلب ويعتمد على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وإقامة الدولة "في مسألة تحقيق األهداف اإلنمائية 

  ".الفلسطينية
  ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ثم اعتقلته...  منحته تصريحاً للعالج في القدس"إسرائيل" .٤٧

 والصحافيين في خيمة اإلعالميستنجد المواطن الغزي سمير عصفور بوسائل :  فتحي صباح-ة غز
 التي اإلسرائيليالتضامن مع األسرى في مدينة غزة، لمساعدته في فضح ممارسات سلطات االحتالل 

 كثيرة مزقت جسده الغض من شظايا إصاباتمنذ نحو سنة، على رغم )  سنة٢١(تعتقل ابنه أحمد 
ويزيد الحزن على ابنه أحمد وجه المواطن عصفور األسمر عبوساً وهو يشرح  .إسرائيليخ صارو
 ٢٥ ما حصل لفلذة كبده، ومعاناته وأفراد أسرته جراء منعهم من زيارته منذ اعتقاله في "الحياة"لـ
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 أسير ٧٥٠٠ وحواليويبحث عصفور عن أي وسيلة لشرح قضية ابنه .  نوفمبر الماضي/تشرين الثاني
معتقل فلسطيني تحتجزهم سلطات االحتالل في سجون بعيدة جداً من أماكن سكناهم وتمنع ذويهم منذ و

 محكمة جرائم الحرب أو محكمة العدل الدولية إلىسنوات طويلة من زيارتهم، ويبدي استعداده للذهاب 
  . ابنهوإطالقفي مدينة الهاي في سبيل ذلك 

 مستشفى إلى باعتقال نجله من دون وجه حق أثناء توجهه ياإلسرائيلويتهم عصفور سلطات االحتالل 
سان جون في مدينة القدس المحتلة، بعدما حصل على تصريح يخوله بالسفر عبر حاجز بيت حانون 

ويوضح عصفور إنه كان برفقة ابنه أحمد عندما اعتقله جنود االحتالل وأرغموه على العودة ). ايرز(
وأضاف أن أحمد كان في  .دينة خان يونس في جنوب قطاع غزة بلدته عبسان الجديدة، شرق مإلى

 بليغة مزقت جسده، عندما أطلقت طائرات من دون طيار ثالثة إصاباتطريقه لتلقي العالج من 
 على اإلسرائيليصواريخ باتجاهه بينما كان برفقة أربعة أطفال صغار قرب منزله في أحد أيام العدوان 

بيت حانون جنود االحتالل عند حاجز عصفور واتهم  .٢٠٠٩ يناير /الثانيالقطاع في التاسع من كانون 
  . شيكل كانت في حوزته، فضالً عن هواتف نقالة وأدوية١٥٠٠ دوالر و٢٥٠٠بسرقة 

  ١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  في أميركا  الصهيوني والطابور الخامس في غزةكتاب جديد عن جرائم الحرب .٤٨

 للنشر في الواليات المتحدة كتاب جديد Clarity Pressخيرة، عن دار  صدر، في اآلونة األ:رام اهللا
 صفحة ١٣٢يقع الكتاب في . "جرائم الحرب في غزة والطابور الخامس الصهيوني في أميركا"بعنوان 

  .من القطع المتوسط، ويتكون من خمسة أقسام إضافة إلى المقدمة والخاتمة
 ٦٤جتماع في جامعة بنغهامتون في نيويورك، وفي رصيده مؤلف الكتاب، جيمس بيتراس، أستاذ علم اال

 لغة، إضافة إلى مئات المقاالت في كبريات الصحف ٢٩كتابا في موضوعات مختلفة، تُرجم بعضها إلى 
  .والدوريات األميركية

 أهم دراسة منهجية: في كتابه الجديد يقدم بيتراس ملخصا لتقرير غولدستون، ألن التقرير يمثل في نظره
ومفصلة النتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في حربها ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك نجاح التقرير في 
لفت أنظار قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، عالوة على ما أثاره من استنكار في أوساط معظم 

  .قادة الدول في العالم
 المتحدة ضد التقرير، وهذا يدل في نظر بيتراس ومع ذلك وقفت المنظمات اليهودية الرئيسة في الواليات

على تجاهلها الصارخ لموضوع حقوق اإلنسان، ويدل من ناحية ثانية على حجم ما تمارسه من نفوذ 
فالكونغرس األميركي أدان التقرير، وكذلك فعل البيت . على سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط

بشهادات وأمثلة وصور تفسر وتبرر ردة الفعل التي أثارتها عزز بيتراس موجز التقرير  و.األبيض
أعمال إسرائيل في العالم، ومن بينها حملة تدعو للمقاطعة وفرض عقوبات نظمها نشطاء في مجال 
حقوق اإلنسان، ونقابيون، وجماعات أخرى، بما فيها شخصيات وجمعيات يهودية في إسرائيل والواليات 

 أن ما جاء في تقرير غولدستون يحيل إلى تاريخ طويل من الجرائم التي تم يشير بيتراس إلى و.المتحدة
تجاهلها، والتي تجدر العودة إليها، والتذكير بها، خاصة في الرد على الليبراليين الصهاينة في أميركا، 

  .إسرائيل' باستهداف'الذين يتهمون اآلخرين 
  ٣٠/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   ١٩٩١ تسلل إلى فلسطين لتنفيذ عملية عام كشف مصير شهيد أردني .٤٩
وضعت قيادة الجيش األردني حدا لجانب من معاناة أسرة شـاب أردنـي تـسلل               : محمد النجار  -عمان  

المفقـودين  "، وأكدت أنه استشهد على أرض فلسطين بعد أن كـان ضـمن قائمـة                ١٩٩١لفلسطين عام   
  .وهو تسلم رفات الشهيد، بقي جانب آخر من المعاناة، كشفوبعد هذا ال". األردنيين

إنه تلقى كتابا من رئاسة هيئة األركان األردنية عن طريق ديـوان  " ماجد أحمد خليف الزبون  "وقال والد    
المظالم التابع للحكومة األردنية، يفيد بأن ابنه استشهد في فلسطين المحتلة، وأنه مدفون في الجهة الغربية                

  .األمير محمد الذي يصل األردن بالضفة الغربية المحتلةمن جسر 
كان ماجد في عداد المفقودين األردنيين في إسرائيل، الذين يبلـغ عـددهم             ، وحتى تلقي الوالد هذا الكتاب    

  . مفقودا، حسب سجالت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي٢٩
عندما قرر تنفيذ العملية مع زميلـه فـي    )  كلم شمال عمان   ٨٠( في جامعة اليرموك     وكان الزبون يدرس  

  .الجامعة محمد عطية فريج الذي ال يزال مصيره مجهوال حتى اليوم
 هم من الجنود األردنيين الذين قاتلوا مع القوات األردنية التـي            -وفق سجالت اللجنة  -وبعض المفقودين   

  .١٩٦٧حزيران /قبل حرب يونيوكانت تسيطر على الضفة الغربية 
ميـسرة  " اللجنة الوطنية لشؤون األسرى والمفقودين األردنيين في الكيان الصهيوني        "من جهته قال مقرر     

حتى تتأكد من بصمته الوراثيـة      "ملص إن اللجنة لن ترفع اسم الزبون من سجالت المفقودين األردنيين            
اذير في التعامل مع الروايات اإلسـرائيلية بـشأن         مح"وتحدث للجزيرة نت عن      ".بعد تسلمه في األردن   
  ".المفقودين والشهداء

وكشفت وسائل إعالم إسرائيلية قبل سنوات عن سجن سري تحتفظ فيه إسرائيل بمعتقلين ليسوا مدرجين               
  .على قوائم األسرى في سجونها

  ٢٩/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
   
   األربعاء المقبل الىبيةإرجاء اجتماع لجنة مبادرة السالم العر .٥٠

 ٦قررت جامعة الدول العربية إرجاء اجتماع لجنـة متابعـة مبـادرة الـسالم العربيـة إلـى                   : القاهرة
  . أكتوبر ٤تشرين األول المقبل بدال من االثنين /أكتوبر

يهدف إلى تمكين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مـن         "وقال مصدر دبلوماسي عربي إن قرار التأجيل        
" اجتماع اللجنة إلطالعها على آخر التطورات المتعلقة بجهود الواليات المتحدة إزاء المفاوضات           حضور  

.  
وقال مسؤول في الجامعة العربية ان لجنة المتابعة ستدعم الموقف الذي يتخذه الرئيس الفلسطيني محمود               

  " .إسرائيل"عباس بشأن استمرار المفاوضات المباشرة مع 
 هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية قوله فـي تـصريحات              عن" فرانس برس "ونقلت  

  " .إن الدور العربي واضح ومحدد وهو دعم الرئيس عباس والموقف الفلسطيني"للصحافيين 
بدوره واضح هو اآلخر ويؤكد أن السلطة الفلسطينية لن تفاوض في ظل            "وأضاف ان الموقف الفلسطيني     

  " .انياستمرار النشاط االستيط
وشدد . وقف االستيطان فلن تتمكن السلطة من االستمرار في المفاوضات          " إسرائيل"وأكد أنه إذا لم تجدد      

  .على أن استمرار هذا األمر سيفضي إلى مفاوضات هزلية 
 ١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  "ول الحريةأسط"الكويت تطالب بالتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية وترحب بمتابعة تقرير لجنة  .٥١
رحبت الكويت باعتماد مجلس حقوق االنسان قرارا بمتابعة أعمال البعثة الدولية المستقلة لتقـصي              : كونا

الحقائق في حادث االعتداء االسرائيلي على أسطول الحرية وطالبت بالتصدي لجميع االنتهاكـات التـي               
  .تقوم بها اسرائيل بما فيها االفالت من العقاب

ائم للكويت لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير ضرار عبد الـرزاق              وقال المندوب الد  
مجلس حقوق االنسان بعث برسالة واضحة الى اسرائيل من خالل هذا القـرار             «رزوقي في صحافي ان     

  .»للكف عن انتهاك القانون الدولي وقانون حقوق االنسان
رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مجلس حقـوق        «عتبره  وأشار الى التأييد الذي حصل عليه القرار وا       
  .»االنسان لن يتغاضى عن المهمات الموكلة اليه

انهاء الحصار االسرائيلي على قطاع غزة الذي تعتبره األمم المتحدة عقابا جماعيا للمدنيين             «وطالب بـ   
  .»وغير شرعي في أي ظرف من الظروف

  ١/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت
  

  اء العرب يدعو لتفعيل فتوى تحريم زيارة القدس في ظل االحتاللاتحاد األطب .٥٢
المؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية في العـالم       " اتحاد األطباء العرب  "دعت لجنة القدس بـ     : القاهرة

العربي، إلى تفعيل فتوى األزهر الشريف، التي أكد عليها الدكتور أحمد الطيب مؤخراً، بعدم جواز زيارة            
دخـول  "مين للقدس في ظل االحتالل، وهو نفس قرار الكنيسة األرثوذكسية في مصر، التي قررت               المسل

  ". بيت المقدس مع المسلمين فاتحين بعد تحريرها
نسخة منه اقتحام لعديد من المستوطنين اليهـود إلـى          " قدس برس "واستنكرت اللجنة في بيان لها، وصل       

سلطات االحتالل، في تكرار للتدنيس الذي قام بـه الـسفاح          وتدنيسه في ظل حماية من      "المسجد األقصى   
  ". ، مما أدى إلى اندالع انتفاضة األقصى٢٠٠٠الصهيوني أرييل شارون للمسجد عام 

متطرفو الحكومة الصهيونية، الذين أعلنوا صراحة عـن مـشروع ضـخم            "وحذرت اللجنة مما يقوم به      
عوة العربية الستئناف المفاوضات غير المباشرة مـع        لتهويد القدس الشرقية، في رد فعل مباشر على الد        

  ".حكومة الكيان
إن هناك خطوات أخرى مستقبلية لن يتورع الصهاينة عـن القيـام بهـا ضـد األقـصى        "وقالت اللجنة   

في إطار إستراتيجية تهويد المدينة، محذرة من مغبة ما أعلنه بعض المستوطنين            " والمقدسات وأهل القدس  
  . بمسيرة باتجاه األقصى خالل االعياد اليهدية خالل االيام المقبلةاليهود من القيام

 ١/١٠/٢٠١٠، قدس برس
  
  "إسرائيل"في الذكرى العاشرة لالنتفاضة متحف باإلنترنت لتوثيق جرائم  .٥٣

هولوكوسـت  "دشن متطوعون مصريون وعرب وأجانـب مـؤخرا متحـف           : بدر محمد بدر   -القاهرة  
ف توثيق مأساة التطهير العرقي والمذابح الصهيونية، التي يتعرض لها          على شبكة اإلنترنت، بهد   " فلسطين

  .الشعب الفلسطيني، منذ بداية االحتالل وحتى اآلن
بناء ذاكرة جمعية، تتجاوز التغطية     " إلى   -حسب اإلعالمية داليا يوسف منسقة المشروع     -ويسعى المتحف   

 األبرياء، في محاولة لتكريمهم بتحويلهم مـن        اإلخبارية أو التأثر العابر، من خالل تقديم قصص الضحايا        
  .مجرد أرقام إلى قصص حية

وكشفت داليا للجزيرة نت أن فريق العمل انتهى مؤخرا من توثيق المرحلـة األولـى مـن المـشروع،                   
مـن المـدنيين    ) ٢٠٠٩كـانون الثـاني     /ينـاير (لضحايا الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غـزة         

  . طفال٣١٨و الفلسطينيين، بينهم نح
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 من شهادات الحرب األخيرة على القطاع، كما وصل عدد المشاهدين إلـى             ٥٦وقالت إن المتحف يضم     
 تعليـق   ٢٥٠٠، واستقبل الموقع أكثر من      ١٧.٠٠٠ ألف، ووصل زوار السكند اليف إلى        ٦٠٠أكثر من   

  . من الزوار، من جنسيات أجنبية وعربية
استكمال المراحل األخرى من بناء المتحـف االفتراضـي،   وأعربت منسقة المتحف عن أملها في سرعة    

 حتـى   ١٩١٧وأن تمتد عملية التوثيق التنازلي وصوال إلى الجرائم الصهيونية، التي ارتكبت منذ العـام               
  .اآلن

 ٢٨/٩/٢٠١٠،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
 
  حزب تونسي معارض يرفض المفاوضات والتطبيع .٥٤

مقراطي الوحدوي التونسي المعارض الحكومات العربية إلى سـحب         دعا حزب االتحاد الدي   : )يو بي آي  (
وطالب في بيان بمناسبة الـذكرى      " . إسرائيل"مبادرة السالم العربية، وإلى قطع كل أشكال العالقات مع          

جنوب تونس العاصمة، إلى تشكيل مرصد وطني في        " حمام الشط "على ضاحية   " اإلسرائيلي" للعدوان   ٢٥
  .يع، تكون من مهماته رصد مظاهر التطبيع ومقاومتها بشكل دائم تونس لمناهضة التطب

تشرين األول من كل عام، يومـا وطنيـا لمقاومـة           /واعتبر الحزب الذي كان أعلن أن األول من أكتوبر        
صراع وجود ال مجـال فيـه للمـساومة أو          "، هو   "اإلسرائيلي"-التطبيع في تونس، أن الصراع العربي     

إضعاف وتراجـع عـن المـشروع المقـاوم         "هي  " إسرائيل" المفاوضات مع    وشدد على أن  " . المهادنة
  " .لالحتالل، واعتراف بالدولة الصهيونية، ومصادرة لحق األجيال العربية القادمة في مقاومة محتليها

  .  ودعا السلطة إلى وقف مسار المفاوضات والتوجه نحو مشروع المقاومة
 ١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
  إلى غزة" شريان الحياة"اني في قافلة وفد موريت .٥٥

غادر العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس، وفد موريتاني مكـون مـن نـواب برلمـانيين               : نواكشوط
وأعضاء في مجلس الشيوخ وممثلين عن هيئات ونقابات وموريتانية للمشاركة في قافلة شريان الحياة لفك               

  .الحصار عن قطاع غزة
  .دداً من نشطاء العمل البرلماني والنقابي والسياسيويضم الوفد الموريتاني ع

وقبيل مغادرته نواكشوط أكد محمد غالم ولد الحاج الشيخ، األمين العام للرباط الموريتاني، في تصرح ل                
وأكـد  . أن هذه المشاركة هي الثالثة للرباط في الحملة العالمية لفك الحصار عن غزة المحاصرة             " الخليج"

 ".ما فاضت به أيادي الشعب الموريتاني إلى إخوته المحاصرين"وصيل إصرار الوفد على ت
  ١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  دولتينالتقوم على توصل الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني التفاق حل رؤية أوباما  :ميتشل .٥٦

مـوقفين  لم ينجح المبعوث األميركي جورج ميتشل أمس في تضييق الهوة بين ال           :  محمد يونس  –رام اهللا   
سنستمر فـي   «: وصرح ميتشل عقب لقائه الرئيس محمود عباس       .الفلسطيني واإلسرائيلي من االستيطان   

أوباما للحل الـدائم فـي      ) باراك(رؤية الرئيس   «: ، مضيفاً »محاولة ايجاد أرضية مشتركة بين الجانبين     
سرائيلي إلى اتفاق علـى     الشرق األوسط تبقى هدفنا األول، وهذا يعني أن يصل الطرفان الفلسطيني واإل           

هذا أيضاً يعني توصل سـورية      «: وتابع. »قاعدة حل الدولتين تعيشان في سالم وازدهار جنباً إلى جنب         
ندرك أن هناك عقبات كثيرة أمام      «: وزاد. »ولبنان وإسرائيل إلى اتفاق وبناء عالقات طبيعية في المنطقة        

سالم أن تفشل، بل يقوم باستخدام العنـف لمنعهـا مـن    عملية السالم، من بينها ان البعض يريد لعملية ال 
النجاح، لكن نحن مصرون في االستمرار إليجاد قاعدة مشتركة بين األطـراف مـن اجـل اسـتمرار                  
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نعتقد أنه مهم للشعبين    «: وتابع. »المفاوضات المباشرة بطريقة نتمنى أن توصل إلى االتفاق الذي ذكرت         
المتحدة ولشعوب العالم حل هذا النزاع، وان يكون السالم واالزدهار          الفلسطيني واإلسرائيلي، وللواليات    

  .»وحكم الذات والكرامة متوافرة للجميع في المنطقة
١/١٠/٢٠١٠، لندن، الحياة  

  
   كمرجعية للمفاوضات٦٧أو تبني حدود ...  ضمانات أمنية وسياسية من أوباما لنتنياهوخمسة .٥٧

المضمون الكامل للرسالة التي    » دراسات الشرق األدنى  معهد واشنطن ل  «سرب  :  جويس كرم  -واشنطن  
بعث بها الرئيس باراك أوباما الى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، والتي تقع في خمسة بنود                

والمساعدة في ضبط أمـن حـدود وادي األردن    » بعد السالم «وتعد بتعزيز المساعدات األمنية إلسرائيل      
أما في حال فشل الجهود األميركية في تـسويق العـرض، فتـدرس اإلدارة              . »قاليةالمرحلة االنت «خالل  

  . كمرجعية للمفاوضات١٩٦٧األميركية خيار تبني حدود 
وفي جوهرهـا   «الرسالة فاوض عليها وزير الدفاع ايهود باراك ومستشار رئيس الوزراء اسحق مولخو             

التزامـات  «، وتتضمن   »االستيطاني لمدة شهرين  تقدم سلسلة ضمانات إلسرائيل في مقابل تمديد التجميد         
أميركية في مواضيع من السالم الى مسائل أمنية تتناول تسليم أسلحة في حال التوصـل الـى ترتيبـات                   

ويشير الخبير في المعهد ديفيد ماكوفسكي الذي سرب مضمون الرسالة نقالً عن            . في عملية السالم  » أمنية
» واشنطن لن تطلب تجديداً آخر لوقف االستيطان بعد فترة الـشهرين          تؤكد أن   «مسؤولين أميركيين، أنها    

سيتم البت بمسألة المستوطنات على الطاولة وكجزء مـن المفاوضـات           «التي تحاول حصدها اليوم، بل      
كما تتعهد الرسالة في بندها الثاني إقدام الواليات المتحدة على اسـتخدام حـق الـنقض                . »على األرض 

 اإلسـرائيلي خـالل الـسنة       -ع قرار لمجلس األمن يتعاطى مع السالم العربـي          في أي مشرو  ) الفيتو(
  .»المخصصة للمفاوضات

وفي هذه النقطة، إشارة الى الفكرة المتداولة لدى رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض بالتوجـه الـى                 
  .مجلس األمن في حال فشلت المفاوضات وإعالن الدولة الفلسطينية

. »وعدم العمل على إعـادة تعريفهـا      « يقر العرض األميركي بحاجات إسرائيل األمنية        وفي البند الثالث،  
الى ضمان منع كامل لتسلل الصواريخ والمتفجرات واألسلحة واإلرهابيين         «وتؤكد الرسالة حرفياً الحاجة     

  .»ومن الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية... الى إسرائيل
أما . »دة أميركية لضمان أمن وادي األردن في المرحلة االنتقالية        تعرض الرسالة مساع  «وفي هذا اإلطار    

ال «انمـا   » االنخراط مع الدول العربية في محادثات تتناول هيكلية أمنية إقليمية         «رابعاً، فتتعهد واشنطن    
غير ملزم للسلطة الفلسطينية أو الـدول       «غير أن هذا البند     . »يتم تحديدها حتى الوصول الى اتفاق سالم      

لتعزيز قدرات إسرائيل األمنية فـي      «وفي بندها الخامس واألخير، تتطرق الرسالة الى الحاجة         . »ربيةالع
  .»حال وصول األطراف الى االتفاق على ترتيبات أمنية

حتى في حال الفشل في الوصول الى صفقة أمنية، فإن عرض واشنطن يخلق             «ويشير ماكوفسكي الى أنه     
أنظمة صاروخية وجويـة    «، إذ أنه يتضمن     »ة بعد مرحلة تحقيق السالم    مرجعية لحاجات إسرائيل الدفاعي   

  .»، وأنظمة دفاعية صاروخية، ووسائل إنذار متطورة)٣٥ -مثالً المزيد من طائرات أف (
، مـا  »أعجبته الحوافز في الرزمة األميركية انما ال يميل الى القبول بهـا           «وينقل ماكوفسكي أن نتانياهو     

ات بديلة لحل األزمة، أولها الضغط على إسرائيل لتقديم حوافز بناء ثقـة مـع               يضع واشنطن أمام خيار   
أما النهج الثاني، كما يفصله ماكوفسكي القريب مـن مستـشار           . الفلسطينيين في غياب تمديد لالستيطان    

   كمرجعيـة   ١٩٦٧تبني واشنطن موقف عباس بوضع حدود       «أوباما في البيت األبيض دنيس روس، فهو        
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 مع تعديالت طفيفة تسمح إلسرائيل بتبادل الكتل االستيطانية المحاذية للمدن بأراض من داخل              للمحادثات،
  .»١٩٦٧حدود 

١/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
   تجميد االستيطان مقابللى نتانياهو إ بعث بها  ضمانات وجود رسالة ينفيبيضالبيت األ .٥٨

وجود رسالة بعث بهـا الـرئيس       » ياةالح«نفى مسؤول في البيت االبيض لـ       :  واشنطن - محمد يونس 
باراك اوباما الى نتانياهو يعده فيها بضمانات امنية وسياسية في حال تمديد تجميد االستيطان مدة شهرين،                

واكد النـاطق باسـم     .  كمرجعية للمفاوضات في حال عدم التمديد      ١٩٦٧كما يهدده فيها بتبني حدود عام       
سالة من الرئيس اوباما الى نتانيـاهو، ولـن نعلـق علـى             ليست هناك ر  «: البيت االبيض تومي فيتور   

  . »المحادثات الديبلوماسية الحساسة
١/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،   

  
  ستمرار المفاوضاتال شهرينضغط على نتنياهو لتجميد االستيطان ي أوباما :سيناتور أمريكي .٥٩

األمريكي أوباما تـضغط علـى      أكد السيناتور األمريكي اليهودي كارل ليفين أن إدارة الرئيس          : واشنطن
عن ليفين قوله في    " يو بي آي  "ونقلت  .  يوماً للسماح باستمرار المفاوضات      ٦٠نتنياهو لتجميد االستيطان    

إن مسؤولين كباراً في البيت األبيض أبلغوا مجموعة مـن النـواب            " فورين بوليسي "حديث خاص لمجلة    
 ٦٠اما تضغط على نتنياهو لتمديد تجميد االستيطان        والشيوخ اليهود في اجتماع، أول أمس، إن إدارة أوب        

  .يوماً، وهو تأكيد لما ذكرته تقارير إعالمية األربعاء نقالً عن مصادر مجهولة
١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  يجب على الرباعية دعم محمود عباس سواء استمر في المفاوضات ام ال: الفروف .٦٠

" روسيـسكايا غازيتـا   "في لقاء اجرته معـه صـحيفة        صرح وزير الخاجية الروسي سيرغي الفروف       
الدوليـة  " الرباعية"تشرين الثاني، انه ينبغي على      / أكتوبر ١الروسية، ستنشره في عددها الصادر يوم غد        

الخاصة بالسالم في الشرق االوسط تأييد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبـاس فيمـا يتعلـق     
ع إسرائيل او عدم مواصلتها، وذلك على ضوء انتهاء فترة تجميد بنـاء             بمواصلة المفاوضات المباشرة م   

أيلـول  / سـبتمبر ٢٦االمر بعـد  "واضاف الفروف ان .المستوطنات اإلسرائيلية في االراضي الفلسطينية    
  ".اصبح يعتمد على موقف محمود عباس) تاريخ انتهاء فترة التجميد (

 العامة لالمم المتحدة تحدثنا مع ممثلـي الكثيـر مـن            الجمعية) فعاليات(في اطار   "واوضح الفروف انه    
انهم جميعا يشاركوننا الرؤيا المتعلقة     . الحكومات العربية ومع االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى        

  ".بالوضع
، االطراف المعنية بمتابعة ملف التسوية في الشرق األوسط والممثلة          "الرباعية"كما شدد الفروف على ان      

 وأمريكا وهيئة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، يجب ان تدعم القرار الذي سـيتخذه الـرئيس                بروسيا
  ". المستقبليةبلده وشعبه ودولته "الفلسطيني، منوها بان االمر يتعلق بـ 

٣٠/٩/٢٠١٠، روسيا اليوم  
 

   مع لجنة غولدستون"سرائيلإ"مجلس حقوق االنسان يدين عدم تعاون  .٦١
، وهـي الـسلطة     "إسـرائيل "ر مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة عدم تعاون          دان تقري  :بيت لحم 

المحتلة ، مع اللجنة الدولية للتحقيق في الحرب التي شنتها على قطاع غزة، وقـال ان اسـرائيل التـي                    
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ـ               راء أعاقت تقييم لجنة الخبراء المستقلين لمدى استجابة إسرائيل لطلب الجمعية العامة والمجلس إليها إج
  .تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتوافقة مع المعايير الدولية، في الحرب التي شنتها على غزة

ويحث التقرير، إسرائيل على أن تقوم ، وفقا لما تمليه عليها واجباتها ، بإتمام التحقيقات وفـق المعـايير                   
اكات الخطيرة للقـانون اإلنـساني      الدولية المتمثلة في االستقاللية والشمول والفعالية والسرعة في االنته        

  .الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان التي أبلغت عنها بعثة تقي الحقائق 
ورحب بحرارة بتعاون السلطة الوطنية الفلسطينية مع لجنة الخبراء المستقلين وبالتقرير الذي قـدم الـى                

مـستقلة للتحقيـق المنـشأة وفقـا لتقريـر          األمين العام بشأن التحقيقات التي أجرتها اللجنة الفلسطينية ال        
  .غولدستون

٣٠/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية  
  
  ضد مؤسسة حقوقية" الهجمة"مطالبة دولية للسلطة بوقف  .٦٢

دعت منظمات الشفافية العربية والدولية الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس           :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
مركز المناصرة واإلرشاد   "للنزاهة والشفافية ومركزها    " أمان"التدخل لمنع أي محاولة لوقف عمل ائتالف        

، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي تضييقات وتهديدات وتشويه عمل هذه المؤسـسة، باعتبارهـا               "القانوني
  .الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية

منتشرة في جميع أنحـاء     ووجهت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوجيت البيل باسم المنظمة وفروعها ال          
أخيراً، من جانـب بعـض المـسؤولين        " أمان"التي تعرضت لها    " الهجمة"العالم إلى عباس، رسالة تنتقد      

  .المتنفذين وحمالت الدهم والتفتيش لمكاتبها واالتهامات الهادفة إلى تشويه سمعتها
  ١/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  من عمله يلتقكبير موظفي البيت األبيض رام ايمانويل يس .٦٣

 أكد مصدران قريبان من كبير موظفي البيت األبيض رام ايمانويل أمس، أن األخيـر               ):أ ب ( –شيكاغو  
سيستقيل من عمله الجمعة، ليبدأ حملته االنتخابية للترشح حاكماً لشيكاغو بلقاء مع الناخبين فـي المدينـة           

  .االثنين المقبل
 الجيش اإلسرائيلي ويحمل الجنسية اإلسرائيلية، سيعود إلى        وأشارا إلى أن ايمانويل، وهو يهودي خدم في       

شيكاغو خالل عطلة نهاية األسبوع ليبدأ جوالته في أحيائها مطلع األسبوع المقبل، لكنهما نفيـا علمهمـا                 
بموعد إعالن ايمانويل ترشحه رسمياً، وإن أكدا أنه سيطلق موقعاً على اإلنترنت للتواصل مع النـاخبين                

  .قريباً
١/١٠/٢٠١٠، اة، لندنالحي  

  
  الحرب األميركية على الفلسطينيين .٦٤

  عبد الستار قاسم
تشن الواليات المتحدة األميركية حربا شعواء ال هوادة فيها على الفلسطينيين في الوسـط الـشرقي مـن       

، وهي تستعمل أساليب صفيقة وحقيرة وصلفة من أجل تركيع الشعب وتذليلـه             )الضفة الغربية (فلسطين  
وإخضاعه، وتحويله إلى مجرد جثث هوجائية تحل في أجساد بشرية حيوانية ال تعرف حقوقـا،               وإذالله  

  . وال تثأر لكرامة، وال تبحث عن عزة وشأن
يتعرض الوسط الشرقي من فلسطين لخطر داهم على يد الواليات المتحدة األميركية، وهو خطر أشد من                

دف إلى هدم الشعب وتحويله إلـى أفـراد مرتزقـة           الخطر الذي يمثله االحتالل الصهيوني، ذلك ألنه يه       
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يقايضون، بوعي أو بدون وعي وطنهم وأعراضهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم بحفنة بسيطة من المـال،               
  . وبمصالح معيشية يومية غير دائمة

االحتالل يفرض التحدي، وفشل عبر السنين في تذويب شعب فلسطين، وفشل في قتل الحقوق الوطنيـة                
لكن األميركيين بالتعاون مع عمالئهم الفلسطينيين من سياسيين وأكاديميين ومثقفـين مـزورين             للشعب،  

  .يحققون نجاحا متزايدا، ويعملون بدأب على تغييب الوعي وتمزيق الشعب وتفتيته
المسألة ال تقف عند جرس إنذار ألن الجرس قد دق مرارا وتكـرارا، وتتعـدى ذلـك لتـشكل خطـرا                     

ا على مصير الشعب والوطن، ولتصنع من الشعب الفلسطيني مهزلة تاريخية تتندر بهـا              إستراتيجياً مرعب 
الشعوب كمثال على السذاجة والعهر األخالقي وتغليب المصالح الذاتيـة علـى األوطـان والمقدسـات                

  . واألعراض
سية، وهـي   إننا أمام مهمة عظيمة وقاسية ومقدسة ال يمكن تجاوزها لصالح الفذلكات الدبلوماسية والسيا            

رجل وامرأة، شاب وشابة، عامل وفالح، مهني وحرفي، مثقـف          : تتطلب جهودا كبيرة من كل واحد منا      
  . وطني وغير مثقف

فإما أن تتمزق بواقي ورق التوت وتتكشف عوراتنا تمامـا، أو نقـف             : نحن جميعا أمام اختبار تاريخي    
أعناقنا لنعيد لشعب فلسطين هيبته وكرامته      جميعا متالحمين نقتسم الرغيف ويحمل كل منا اآلخر، فترتفع          

  .وإصراره على انتزاع حقوقه
. لهذه الحرب األميركية مالمح رئيسية ومعالم وخطوات عملية نلمسها في الحياة اليومية للوسط الـشرقي              

لكن قبل أن آتي على عناوين هذه الحرب، أقدم اختـزاال لمـسارات الـسياسة الخارجيـة األميركيـة                   
  . والمؤدية في النهاية إلى السيطرةاالستقطابية 

تفضل الواليات المتحدة أن تتبع أسلوب تثقيف األمم األخرى على الطريقة األميركية لكي يصبح أبناؤها               
هـذه  . أميركيين بالثقافة، ويعملون على تبني السياسة األميركية بطريقة تلقائية بناء على تشريب تربوي            

. فة من المثقفين واألكاديميين الذين تغريهم األموال والنعم األميركيـة         مهمة يقوم بها أبناء الدول المستهد     
وقد أقامت أميركا لهذا الهدف آالف المراكز والجمعيات عبر العالم التي تسوق لها فكرها وثقافتها، وهي                

  .تغدق عليها أمواال بمئات الماليين من الدوالرات سنويا
والمالية، وفحواها أن أميركـا تتبـاكى بدايـة علـى األحـوال         المسار الثاني يتعلق بالهيمنة االقتصادية      

االقتصادية للناس فتقدم لهم المنح أو القروض، خاصة من خالل المؤسسة االستعمارية المعروفة بالبنـك               
وتبدأ أميركا بإغراق الحكام ببعض المال، وربط مقدرات البالد باالستثمارات المالية األميركية،            . الدولي

غرق البالد المعنية بالديون، ويتحول اقتصادها إلى مجرد تابع ال يقوى علـى الحركـة               وخطوة خطوة ت  
وتعمل أميركا بداية على إقامة مشاريع تسر الحكومة والناس، لكنها          . بدون التخطيط والتوجيه األميركيين   

  .في النهاية تمص اللحم والعظم
إنه من السهل عليها أن تطـيح بزعامـات         . تعمل أميركا على استبدال زعماء بآخرين إذا لم تجد تجاوبا         

ألنها تخترق أمن الدول، وتملك أمواال كثيرة لتجنيد العمالء، ووسائل قتالية متنوعة لتقديم الدعم العسكري         
  .إن لزم

تتوجه أميركا بعد ذلك إلى العقوبات االقتصادية والحصار إن لم تتمخض السياسة االقتصادية عن تبعية،               
وإن لم ينجح ذلك،    . تركيع النظام القائم وإجباره على التنازل عن إرادة األمة السياسية         آملة من خالل ذلك     

  . تلجأ أميركا إلى تقييم إمكانية القيام بعمل عسكري، وتهاجم إذا رأت ذلك ضروريا ومفيدا
  :في فلسطين، تحقق أميركا نجاحا من خالل التالي

  رعاية التنسيق األمني
سيق األمني بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من خالل المنسق األمني األميركي          أميركا هي التي ترعى التن    

الذي يتبدل اسمه الشخصي بين الحين واآلخر، وهي حريصة تماما على مراجعة أعمـال الفلـسطينيين                
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وتشارك أميركا إسرائيل في تقيـيم      . األمنية لتطمئن على أنهم يتقيدون تماما بمتطلبات األمن اإلسرائيلية        
ضع األجهزة األمنية الفلسطينية من نواحي التسليح والجهوزية والرواتـب والتثقيـف وأسـس قبـول                و

ومعا يعمالن على تقييم المرشحين لقيـادة األجهـزة         . األشخاص في األجهزة، ومقتضيات إنهاء خدماتهم     
  .لخإ.. األمنية ومعاونيهم ومساعديهم المباشرين، وتقييم الضباط القائمين على عمليات خاصة

تصر أميركا باستمرار على التزام السلطة الفلسطينية بمعايير وإجراءات مالحقة اإلرهاب واإلرهـابيين             
، وهي تحرض دائما على اعتقال أفراد المقاومة أو الذين يمكن أن يقاوموا مـن               )أي المقاومة الفلسطينية  (

ح واإلرشادات، وتصدر أحيانا أوامر     مختلف التنظيمات الفلسطينية بما فيها حركة فتح، وتقدم دائما النصائ         
وفوق ذلك، يقوم ضباط أميركيون وإسرائيليون بالتفتيش على مقار األجهزة األمنية           . ألجهزة أمن السلطة  

  .في مختلف مناطق الضفة الغربية للتأكد من حسن التزام الفلسطينيين
فرقة من المرتزقـة فـي روث       أمركا تعمل بجد واجتهاد على تحويل الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى            

األجهزة األمنية اإلسرائيلية، وهناك من السياسيين واألكاديميين والعسكريين الفلسطينيين من يساعدها في            
  .ذلك، ويبرر لها أعمالها

  اإلشراف على األمن الفلسطيني
لى اإلمساك باألمن   ال تكتفي أميركا بالتأكد من التزام الفلسطينيين بمتطلبات األمن اإلسرائيلي، بل تعمل ع            

تقديم تمويل لألجهزة   : وفي سبيل ذلك تعمل على    . الفلسطيني ليكون في قبضتها تماما فتسيره كيفما تشاء       
  . األمنية خارج إطار ميزانية الدول المانحة التي توفر النفقات الجارية بصورة عامة

ة، ولإلنفاق على التدريب سـواء  توظف أميركا أمواال لبناء معسكرات ومقرات لألجهزة األمنية الفلسطيني      
وتساعد فـي تكـاليف النفقـات       . داخل فلسطين أو في األردن، أو أحيانا في إسرائيل والواليات المتحدة          

العسكرية، وتتأكد من أن السالح الفلسطيني ال يعمل بكفاءة في مواجهة اإلسرائيليين، وأنه كاف لمواجهة               
  .الفلسطينيين

أميركا ال تكتفي بعمالئها المباشرين الذين يزودونها بالمعلومـات، وهـي           طبعا أنا ال أشك لحظة في أن        
تزرع مختلف المقار األمنية الفلسطينية بمختلف أنواع أجهزة التنصت الدقيقة والحساسة، والتي ال تكـاد               

ومن المحتمل جدا أن هذه األجهزة موجودة في خلطات مواد البنـاء وأساسـات              . العين المجردة تدركها  
  .ةاألبني

أميركا تستعين أيضا بمراقبين أوروبيين وكنديين، وخاصة في مجال الشرطة لتتأكد مـن أن ممارسـات                
الشرطة ال تستثير الناس العاديين، وفي نفس الوقت تلتزم بالمعايير التـي ال تتنـاقض مـع الرغبـات                   

  .اإلسرائيلية
  اإلمساك بأموال السلطة الفلسطينية
لتطبيق اتفاق أوسلو، وجنبا إلى جنب مع إسرائيل، على الـتحكم فـي             عملت أميركا منذ اللحظة األولى      

مصادر دخل السلطة الفلسطينية حتى ال تكون للسلطة، فيما إذا وقعت بأيد ال ترضى عنها أميركا، قـدرة        
أميركا تدرك أكثر من غيرها، ومن خالل تجاربها المتكـررة فـي دول كثيـرة أن                . على اتخاذ القرار  
ولهذا عملت علـى إغـراء   . عني اإلمساك برقاب الحكام وشل قدرتهم على اتخاذ القرار   اإلمساك بالمال ي  

العديد من القادة المدنيين والعسكريين بالمال بطرق متعددة ال تبدو األمور فيها وكأنها رشـوة، ودفعـت                 
لمرتبطـة  باتجاه تضخيم الطواقم اإلدارية في السلطة لزيادة أعداد الناس الذين يعتمدون على الرواتـب ا              

  .بالدول المانحة
قدمت أميركا األموال لجهات عدة، وقدمت مع الدول األوروبية آالف السيارات الفاخرة وغيـر الفـاخرة          

لقد أنشأت طبقة من المستفيدين المباشرين فـي        . حتى يسهل على الفلسطينيين مقايضة الحقوق الفلسطينية      
شعب الفلسطيني، كما أثـارت احتقـار عديـدين         الجهازين المدني والعسكري وأثارت حسد العديد من ال       

هذه طبقة موجودة اآلن وتمسك بزمام األمور اإلدارية، وترى في نفسها قيادة حقيقية يجـب أن                . آخرين
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لقد أتت بأنواع متعددة من السيارات الحديثـة األميركيـة          . يحسب لها ألف حساب على المستوى الشعبي      
  .لكثير من التسهيالت في التنقالت الداخلية والخارجيةالصنع واليابانية واأللمانية، وقدمت ا

شجعت أميركا السلطة الفلسطينية على توظيف أكبر عدد ممكن في األجهزة األمنية واإلدارية حتى بلـغ                
، وهـو عـدد ال      )ال أعلم العدد اآلن بالضبط ألن هناك تكتما عليـه         (،  ٢٠٠,٠٠٠عدد الموظفين حوالي    

، وهو رقـم ال يحتاجـه الوسـط         ٩٠,٠٠٠ أفراد األجهزة األمنية حوالي      وقد بلغ عدد  . تحتاجه فلسطين 
ال تحتاج إال قوة شرطة متواضعة لحفظ األمن الداخلي، أما األمن           ) الضفة(الوسط الشرقي   . الشرقي بتاتا 

  .الوطني فال تستطيع القيام به إال تنظيمات سرية تعمل بتكتم شديد ضد االحتالل
لتي تصرف األموال للسلطة الفلسطينية، لكنها ال تستطيع ذلك بـدون إذن            صحيح أن الدول المانحة هي ا     

أميركا وإسرائيل تعطيان اإلذن، المرتبط أصال بمدى اقتناع الدولتين بـأداء األجهـزة             . أميركا وإسرائيل 
  .األمنية الفلسطينية

  اإلمساك بلقمة خبز الناس
اجه السلطة الفلسطينية، كما أسلفت، لكن الهدف       عدد الموظفين في السلطة الفلسطينية أكبر بكثير مما تحت        

كان واضحا وهو ربط أكبر عدد من الفلسطينيين براتب آخر الشهر، وليفكر هذا العدد مرارا وتكـرارا                  
هذا الراتب ال يقصد منه مساعدة النـاس وإنمـا          . قبل تأييد سياسات قد تؤدي إلى عرقلة وصول الراتب        

إذا كان للشخص أن يحصل على راتب، فإن عليه تأييد الـسلطة            . نيةمقايضتهم بالحقوق الوطنية الفلسطي   
لقد جففـوا ينـابيع     . الفلسطينية، واالبتعاد عن تأييد سياسات ال تتوافق مع االتفاقات الموقعة مع إسرائيل           

تدفق األموال إلى الناس وحشروهم في زاوية الراتب الذي يعتبر شريان الخبز الرئيس، بـل والوحيـد،                 
  ).الضفة(ف الفلسطينيين في الوسط الشرقي لمئات آال

بسبب االستيراد  ) الضفة(وإلى جانب ذلك، تم العمل على تعطيل أعمال إنتاجية كثيرة في الوسط الشرقي              
لقد أصرت الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة أن يكون الوسط الـشرقي ضـمن               . من الخارج 

ي من خالل اتفاقية باريس االقتصادية، فتم تدمير جزء كبير          منظومة التجارة الحرة ولو بشكل غير رسم      
الفالح لم يعد قادرا على العيش من خالل الزراعة، وتم ضرب النجار والحـداد،              . من اإلنتاج الفلسطيني  

لقد ارتمـى   . وضرب العديد من المعامل والمصانع مثل معامل األحذية في الخليل والخياطة في طولكرم            
 يستجدون المعونات من المنظمات غير الحكومية، وانتفخ عدد الموظفين الـذين ال             المنتجون في الشارع  

  .يعملون
الهدف واضح وهو نزع اإلرادة السياسية الفلسطينية من خالل نزع القدرة الفلسطينية على االعتماد على               

صادية القائمـة  صحيح أن الوسط الشرقي غير قادر على تحقيق االكتفاء الذاتي، لكن السياسة االقت        . الذات
على تطوير االقتصاد بطريقة متناسبة مع متطلبات التحرير ال يمكن أن تقبـل زيـادة االعتمـاد علـى                   

  . اآلخرين، وخاصة عندما يكونون أعداء
لقد أوجز لي أحد موظفي السلطة األمر عندما دار حديث حول سحب جزء من السيارات الحكومية مـن                  

ت عن فلسطين مقابل السيارة، واآلن لدي االستعداد ألقاتل مـن أجـل             لقد تنازل : أيدي مستخدميها بالقول  
  .بقائها معي

وطبعا سيلقي األميركيون بالناس في القمامة غدا بعدما يطمئنون على أن األنفاس الوطنيـة للنـاس قـد                  
  .ضاعت في زخم رغيف الخبز

  صناعة القادة والتدخل في تعيينهم
لقد .  صناعة قيادات فلسطينية، وخاصة من األكاديميين والمثقفين       أميركا تعمل منذ أواخر السبعينيات على     

بدأت بإقامة جمعيات غير حكومية تحت سمع وبصر االحتالل بهدف استقطاب فلسطينيين وأغدقت عليهم              
وحاول .  الستقطابي نحو هذا المنزلق، لكنني رفضت      ١٩٨٣لقد تعرضت أنا نفسي إلغراء عام       . األموال
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وفق الوسيط  -القدس زياتي في بيتي قبل عقد مؤتمر مدريد ورفضت، وكان سيأتي            القنصل األميركي في    
  . إلقناعي باالنضمام إلى الوفد الفلسطيني المتوجه إلى مدريد-الذي كلمني

لقد ربت أميركا العديد من األشخاص على يديها على مدى سنوات طويلة، ومـنهم اآلن مـن يتبـوؤون               
وفي كل مرة أسمع أحاديث عن المفاوضات والمقترحـات  .  يفاوضونمراكز عليا في السلطة، ومنهم من    

والمقاربات، أشعر باألسى على هذا الشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات ألن إسرائيل فـي الغالـب                
  .تفاوض نفسها، أو تناقش مع ممثلي الواليات المتحدة الفلسطينيين

 وأصرت على أن يكون محمود عباس رئيسا        أميركا استحدثت للسلطة الفلسطينية منصب رئيس وزراء،      
وهي التي قامت بالضغط على عرفات لتعيين الدكتور سالم فياض وزيرا للمالية، ثـم لعبـت                . للوزراء

  . وعلى ذلك نقيس. دورا رئيسيا في تعيينه رئيسا للوزراء
شا لألخذ والـرد     بما تريده أميركا، وأميركا تعطيه هام      -ال مفر -إن من تصنعه أميركا أو تعينه سيلتزم        
إنها تحاول أن تبقي للمتعاونين معها بعض الهيبة لكي يكونـوا           . حتى ال يظهر إمعة أو مجرد أداة بيدها       

  .مقنعين على األقل للسذج من الناس
أميركا وإسرائيل تلمعان الزعماء المصنوعين بوسائل عدة، مثل إشاعة أن هذا الزعيم مهني ويدافع عـن        

ومـن  . د وليس كسابقيه من السارقين واللصوص، أو أنه صاحب علم وأخـالق           الحق، أو أنه نظيف الي    
لكن األهم اآلن هو أن يكون هو القابض على المال،          . إلخ.. الممكن أن تسجنه أحيانا لتكون لديه مصداقية      

  .ويعتبر المصدر األول للرواتب
  صناعة المثقفين األميركيين

ا طابورا من المثقفـين واألكـاديميين الفلـسطينيين الـذين           لقاء المال، استطاعت أميركا أن تصنع لنفسه      
لقد قدمت أميركا الكثير من األموال إلنشاء مراكز        . يصفقون لها وينفذون سياساتها ويدافعون عن مواقفها      

للديمقراطية وحقوق اإلنسان، وللدفاع عن المرأة وغير ذلك، من أجل استقطاب قيادات، وربـط مثقفـين                
  .  يحصلون عليه من خالل رواتبهم وحلهم وترحالهمبالدخل المالي الذي

هناك عدد ال بأس به من أساتذة الجامعات انضموا إلى أسطول المثقفين المتأمركين، والذين يتغذون على                
هؤالء المثقفون هم أبطال الغسيل الثقافي الذي من شأنه طمس ثقافـة            . الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني   

  . فة غازية ال تهدف إال إلى السيطرة والهيمنةالشعب واألمة لصالح ثقا
انخرط العديد من المثقفين في جمع المعلومات عن الشعب الفلسطيني تحت مسمى البحث العلمي، وقدموا               
معلومات قيمة ساهمت في تحسين قدرة أميركا، وقدرة دول غربية أخـرى علـى اختـراق المجتمـع                  

وقد حصل  . ى استنتاجات وتوصيات هؤالء المثقفين الفلسطينيين     الفلسطيني، والنفاذ إليه بسياسات مبنية عل     
هؤالء على أموال طائلة إلى درجة أن ورقة من عدة صفحات كانت تأتي لصاحبها بـأكثر مـن ألـف                    

هذا فضال عن السفريات التي كانوا يحصلون عليها، والمؤتمرات التي كانوا يشاركون فيها والتي              . دوالر
  .خارجهاكانت تعقد داخل فلسطين و

هل رأى العالم فلسطينيا بسيطا كفالح أو عامل أو حرفي يصافح صهيونيا بهدف بيع الوطن أو يقيم معه                  
عالقات أو يساوم على فلسطين؟، هذه أمور لم يجرؤ على القيام بها إال الذين دست أميركا في أفـواههم                   

  .الدوالرات من المثقفين واألكاديميين
  تقديم أموال الدعم

مساك بميزانية السلطة وتوجيهها بالطريقة التي تراها مناسبة ألمن إسرائيل والتبعية الماليـة،             عدا عن اإل  
تقوم الواليات المتحدة بإنفاق أموال على إقامة مشاريع مثل شق وتعبيد طرق، وبناء مدارس وعيـادات                

عادة ما تتـولى    . صحية، وتمديد شبكات كهرباء وماء، وذلك لتصنع لنفسها وجها جميال في أعين الناس            
مثل هذه المشاريع، وينتشر لها اآلن الكثير من الالفتات الدعائية في مختلف أنحـاء              " يو أس إيد  "مؤسسة  

  .الضفة الغربية
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عندما يصاب الناس بالرفاه فإن     . تريد أميركا أن يذوق الناس طعم الرفاه حتى ال تشغلهم الهموم الوطنية           
فمـن  . الناس إلى مصالحهم الخاصة بدل االنشغال بالهموم العامةمعايير المصالح تتبدل وتتغير، ويتحول    

ركب السيارة الفاخرة، وحصل على الخلوي، ووفر ماال لألكل في المطاعم، واستطاع الـسفر، وارتفـع                
هذه قاعدة ال تنطبق على     . منسوب استهالكه بصورة عامة، ال يفكر في العودة إلى الوراء من أجل وطن            

  .اهرة حاضرة وقوية في الشارع الفلسطينيالجميع، لكنها تصف ظ
وينشط في هذا المجال البنك الدولي الذي طالما خدم االستعمار األميركي، والذي يعمل باستمرار علـى                
دراسة األوضاع االقتصادية في الوسط الشرقي وتوجيهها بالطريقة التي تبقي على رقبـة الفلـسطينيين               

  . مربوطة باإلرادة االقتصادية األميركية
 في أن يوصل عددا كبيرا      -مع مختلف عناصر العمل األميركي والعمالة الفلسطينية      -وقد نجح هذا البنك     

. من الناس إلى درجة االقتناع بأن الشعب الفلسطيني ال يمكنه أن يستمر في الحياة إال إذا كـان متـسوال                   
الذين في  -؟، نسي هؤالء الناس     من أين نأكل  : أعداد غفيرة من الناس تحتج عند مواجهتها بالحقيقة سائلة        

ألن يحتطب أحدكم أفضل مـن      :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        -أغلبهم يؤدون الصالة والصيام   
لقـد ألقـى األميركيـون والمثقفـون        . ونسوا قوله إن اليد العليا خير من اليد الـسفلى         . أن يسأل الناس  

  .ا الذل والهوان والتواكلالفلسطينيون على عيون الشعب غشاوات مقيتة مضمونه
دعمت إسرائيل رئيس مجلس قروي في منطقة طولكرم ألنه التحق بـروابط القـرى التـي كـان مـن              
المفروض أن تمسك السلطة الفلسطينية، فعبدوا له طرقات بلدته، ومدوا له شبكة ماء وكهرباء، وحـسنوا                

 كل رؤساء المجالس القروية أعضاء      نظر الناس إلى تلك القرية، فتمنى بعضهم لو أن        . من أوضاع قريته  
لقد صنع اإلسرائيليون من خالل الدعم المالي من ذلك المتعاون العميـل بطـال فـي                . في روابط القرى  

  . منطقته، وبطولته لم تكن سوى تخاذل وطني مقابل مشاريع غير مؤهلة للديمومة
را أخاديد المديونية، وأصبحت الدول     هذا وتشهد تجارب األمم بأن البنك الدولي واألموال األميركية قد حف          

  .مدينة وغير قادرة على سداد خدمة الديون، وتحول حكامها إلى أدوات ومطايا للسياسة األميركية
  المؤدبون) األشقياء(الزعران 

ترسل أميركا إلى فلسطين أميركيين مدربين على خداع الناس واستقطابهم وإيهامهم بأن الخير كله لهـم                
المؤدبة التي تبدو حلوة في ظاهرها، وهي خبيثـة         " الزعرنة"ركا معنية بأشخاص يتقنون     أمي. ومن أجلهم 
هؤالء يتدربون على مسح األوضاع االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، على الرغم من أنهم            . في داخلها 

دم مـصالح   ليسوا خبراء حقيقيين، ومن ثم يقدمون توصياتهم المختلفة والتي من شأنها في النهاية أن تخ              
  . الواليات المتحدة ال مصالح الناس

فمثال قال الخبراء األميركيون إن الخصخصة هي السياسة االقتصادية الحكيمة والناجحة، ودفعوا السلطة             
هذه الخصخصة تعني أن األربـاح      . إلى خصخصة ما هو موجود من مؤسسات اقتصادية مثل الكهرباء         

إذ كيف يمكن لشعب    . ة تحرير الوطن واستعادة الحقوق    تصبح هي هاجس أصحاب الشركات، وليس فكر      
أن يسير في طريق خصخصة تقوم على هوس األرباح وهو تحت االحتالل؟، وجود االحـتالل يتطلـب                 

ولألسف نحن فـي فلـسطين نتـصرف        . إقامة سياسة التكافل والتضامن والتعاون، ال سياسات األرباح       
  .ميركيكالبلهاء، ونسير مربوطين في ذيل الحمار األ

لقد سر الناس كثيرا بهذه الخطوة، ولكنهم لم يـدركوا          . ومثال آخر هو تخفيض الضرائب على السيارات      
أن الهدف هو تعزيز العقلية االستهالكية لديهم، ودفعهم نحو الحصول على قروض من المؤسسات المالية               

  .في الوسط الشرقي
 بقدرة جدلية قوية، ويساعدهم في ذلك شـعور         هؤالء الزعران قادرون على تجميل القبيح، وهم يتمتعون       

هؤالء الخبراء الوهميون عبارة عن نـصابين وأفـاقين         . العربي بالنقص الذي يجعل من األجرب خبيرا      
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وجدليين تدربوا على الخداع والكذب وقلب الحقائق، وهم قادرون على التالعب بحكام يدينون ألميركـا               
  .بوجودهم كحكام
  التالعب باألرقام

ا تتالعب باألرقام وخاصة من خالل البنك الدولي الذي يصدر إحصائيات تشير إلى نجاح الحكـام                أميرك
فمثال قد تتحدث األرقام عن نمو اقتصادي كبير، في حين أن هذا النمو يذهب إلـى    . الذين تدعمهم أميركا  

د السيارات ممـا يـدل      أو قد تشير إلى زيادة أعدا     . جيوب األثرياء وال يرى منه الفقراء إال النزر اليسير        
أو قد تقول إن نسبة جبايـة       . على الرفاه، لكن ذلك يتم على حساب القيم الوطنية والمسؤوليات األخالقية          

  .الضرائب قد ازدادت، لكن دون أن تشير إلى ضغف اإلنتاج، وهكذا
ون على زيادة   إنهم يعمل : إنهم يوهمون الناس في الوسط الشرقي بأرقام ال تعبر عن الحقيقة، وهي كالتالي            

إنهم معنيون بأن يبقى المستوى االستهالكي في       . الفجوة بين الخدمات واإلنتاج، وبين االستهالك واإلنتاج      
الوسط الشرقي أعلى من مستوى اإلنتاج من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني تحـت طائلـة الـديون، أو       

 الوطنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني     مثل هذا الوضع ال يخدم إال إسرائيل، ويتغذى على الروح         . متسوال
الذين يحكمون الوسط الشرقي هـم المنـسق األمنـي          .. ومن يحكم الوسط الشرقي؟   . في الوسط الشرقي  

أما الوجوه التفلزيونية فهـي     . األميركي، والقنصل األميركي في القدس، والمخابرات المركزية األميركية       
، والبنـك   "يو أس إيـد   "ن سريين وظاهريين، وعلى مؤسسة      يعتمد هذا الثالوث على وكالء أم     . فلسطينية

الدولي، وعلى المثقفين والسياسيين الفلسطينيين الذين قدموا أنفسهم لخدمة الـسياسة األميركيـة، وعلـى               
ربما لم يكن بعضهم راغبا في تقديم هذه الخدمة بداية، لكنه اآلن متـورط فيهـا                . أجهزة أمنية فلسطينية  
يع أن يخرج إال إذا تغيرت األحوال الفلسطينية فـي الوسـط الـشرقي بـصورة                حتى أذنيه، وال يستط   

إن األميركيين في حربهم على الشعب الفلسطيني يحققون نجاحا في الوسـط            : وخالصة القول . جوهرية
فما زالت هناك قوى كبيرة ومنتشرة على الساحة تقف         . ، لكنهم لم يحسموا المعركة بعد     )الضفة(الشرقي  

العدوان المستمر، وهي في الحقيقة فاعلة ومن الممكـن أن تـضع كـوابح علـى التقـدم                  في وجه هذا    
لكن هذا الغزو يمكن أن يصاب بضربة قوية إذا نشطت المقاومة الفلـسطينية فـي مواجهـة                 . األميركي

    .االحتالل اإلسرائيلي
  ٣٠/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  يةرؤية ليبرمان أم االستراتيجية اإلسرائيل .٦٥

  مصطفى اللداوي.د
أعلن أفغيدورليبرمان بصفته وزيراً للخارجية اإلسرائيلية، وممثالً للدولة العبرية في اجتماعات الجمعيـة             
العامة لألمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين، وفي حضور العشرات من قادة وزعماء دول العـالم،                

ا التي تواجهها دولته، خاصة فيما يتعلق بمفاوضـات         مواقف الحكومة اإلسرائيلية إزاء العديد من القضاي      
السالم الجارية مع الجانب الفلسطيني، ورغم أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعلـن أن                

، إال أنه يدرك في قرارة نفسه أنهـا  )إسرائيل(تصريحات ليبرمان في األمم المتحدة ال تعبر عن سياسات   
لحقيقية لحكومته، وأنها تعبر عن قطاعات واسعة من الشارع اإلسـرائيلي، وتعكـس             تمثل االستراتيجية ا  

مواقف األحزاب اليمينية المتشددة المشاركة في االئتالف الحكومي، والتي بدون مـشاركتها ال يـستطيع               
 االحتفاظ بمنصبه رئيساً للحكومة اإلسرائيلية، كما أنه يدرك أن محاوالته للتخفيف من حدة تـصريحات              

  .وزير خارجيته لن تنطلي على أحد
ولن يصدق العالم ما سمعه منه همساً، ويكذب ما صدحت به وسائل اإلعالم عالياً بصوت ولسان ليبرمان                 
الذي مثل حكومته رسمياً في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، فهو الذي كلفه بصفته وزيراً فـي                 

لقاء كلمة حكومته من على منبر الجمعية العامة لألمم المتحـدة،  حكومة يرأسها بالذهاب إلى نيويورك، وإ    
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وبالتالي فهو يعبر عن سياسة الحكومة اإلسرائيلية أكثر من تعبيره عن مواقفه الشخصية، وقد يكون فـي                 
مواقفه أكثر جرأةً من رئيس حكومته، فهو يجاهر بمواقفه دون خوف، ويعبر عن سياسات الحكومة التي                

به دون تردد، ويكرر مواقفه بين الحين واآلخر، وال يصغى إلى محاوالت رئيسه لتفسير              يشارك فيها بحز  
مواقفه، أو تعديلها والتخفيف من حدتها، بل يؤكد في كل لقاءاته الرسمية على ذات المواقف التي أطلقها،                 

  .وال يلق باالً إلى حجم الردود والتعليقات التي تعترض على تصريحاته
عرب والفلسطينيين أن نصدق ليبرمان، وأال نكذب تصريحاته وأقوالـه، فهـو ينطـق              يجب علينا نحن ال   

بالصدق وال يكذب، ويعكس مواقف الدولة العبرية وال يداهن، ويعبر عن حقيقة الموقف اإلسرائيلي دون               
مكياجٍ أو عمليات تجميل، بل إنه يتعمد أن يوصل إلى الرأي العام الدولي، من فوق أعلى منصة دوليـة،                   
بلغة واضحة، وكلمات صريحة، وصوت عاٍل، وبحضور صناع القرار الدولي، ورعاة عملية الـسالم،              
وأطراف الصراع العرب، أن هذا هو الموقف الرسمي اإلسـرائيلي، الـذي تتبنـاه أغلـب األحـزاب                  

لمعارضـة  اإلسرائيلية، والتي يؤمن بها الشارع اإلسرائيلي، وأما محاوالت نتنياهو الممجوجة المكرورة ا           
أو المنتقدة لتصريحات ليبرمان فهي محض كذبٍ، وهي محاوالت تجميل وتزيين وتخذير وتضليل عـام               
لتمرير السياسات الحقيقية لحكومته، وإال فليقْل ليبرمان من منصبه بصفته رئيساً للحكومة اإلسـرائيلية،              

ي لم يـستثن مـن تـصريحاته        وليمنعه من إطالق التصريحات المستفزة، والمواقف المتشددة، وهو الذ        
الرعناء مصر وإيران وكوريا وسوريا وتركيا والواليـات المتحـدة األمريكيـة ومختلـف الحكومـات                

  .األوروبية، إذا كان فعالً ال يمثل بتصريحاته الحكومة اإلسرائيلية
ـ                ة العـدو   كما ينبغي على القادة العرب قبل أن يمنحوا السلطة الفلسطينية غطاء عربياً جديـداً لمفاوض

اإلسرائيلي، ويخضعوا من جديد للضغوط األمريكية التي لم تثمر شيئاً على الجانب اإلسـرائيلي، ولـم                
تتمكن من إلزام الحكومة اإلسرائيلية بتمديد فترة تجميد االستيطان، أال يخدعوا باالستنكارات األمريكيـة              

ون تصريحاته، وعليهم أن يدركوا     لتصريحات نتنياهو، وباعتراض اإلدارة األمريكية على محتوى ومضم       
عقم المفاوضات مع العدو اإلسرائيلي، وأنها لن تقود إلى أي نتيجة مرضية، وأن االسـتجابة للمطالـب                 
األمريكية، والعودة إلى طاولة المفاوضات ستكون مذلة ومخزية ومهينة، وستظهر درجة الهـوان التـي               

وجـوه  ) إسرائيل(ة إلى الحوار في الوقت الذي تصفع به         وصلت إليها القيادة العربية، عندما تقبل بالعود      
القادة العرب، وتوجه إليهم اإلهانات في الوقت الذي تطالبهم فيه بالسماح للسلطة الفلـسطينية بـالجلوس                

  . معهم على طاولة المفاوضات، دون أن تقدم لهم ورقة توت صغيرة تستر عورتهم
غطاء عربي غير محمود للمفاوضات مع العدو اإلسرائيلي أن         على القادة العرب قبل أن يقدموا على منح         

يدركوا أن الحكومات اإلسرائيلية أياً كان رئيسها، وأياً كانت تشكيلتها فهي لن تقبل بالحقوق المـشروعة                
للشعب الفلسطيني، ولن تبادل خطوات الثقة العربية بخطوات إيجابية من طرفها، فهي ستماطل كعادتهـا               

، وستخلف في مواعيدها، وستنكث عهودها، ولن تلتزم بأي اتفاق أو تفاهم، وستنقلب على              في مفاوضاتها 
كل فرصة للسالم، وستتنكب لكل حق، وستضرب عرض الحائط بكل المساعي الدوليـة، والوسـاطات               

 أن  األمريكية واألممية، فهم يتطلعون إلى دولة يهودية نقية، ال مكان فيها لغير اليهود، وتطالـب العـالم                
يعترف بحقها في دولة دينية، هذا ما صرح به ليبرمان من على أعلى منصة دولية مؤكداً هذا المطلـب،                   
مؤكداً أنه تعبير حقيقي عن قناعة غالبية اإلسرائيليين، وأنه يمثل االستراتيجية الحقيقية الصريحة للدولـة               

مصادرة األراضي والبيوت والممتلكـات     العبرية، التي لم توقف االستيطان يوماً، ولم تتراجع عن سياسة           
لبناء المزيد من المستوطنات عليها، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا اإلسرائيلية، فيما ذهبت بـه فـي                  
أحكامها عندما جوزت مصادرة أراضٍ وبيوت عربية، فيما يشير إلى أنها تؤيد ما جاء به ليبرمان مـن                  

  .  العامة لالستراتيجية اإلسرائيليةتصريحات وإعالنات، تنسجم مع االتجاهات
االستراتيجية اإلسرائيلية واضحة ومؤكدة، وهي استراتيجية واحدة ال تتغير، تتمثل في االسـتيالء علـى               
المزيد من األرض، وطرد المزيد من السكان العرب، وتوسيع االستيطان، وتمزيق الحلم الفلسطيني فـي               
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، ويحاول أن ينكرها آخرون، لكـنهم يـسعون جميعـاً دومـاً             العودة والدولة، يصرح بها بعضهم أحياناً     
لتنفيذها، فقناعتهم بها مؤكدة، ومساعيهم لتحقيقها جادة، وخططهم لتنفيذها قديمةٌ وجديدة، والدعم الـدولي              
واألمريكي لهم متوفر ودائم، فهم يتفهمون مطالبهم، ويساعدونهم في تنفيذها، ويضغطون على الحكومات             

 بها، والسكوت عنها، وبالتالي فهي ليست تصريحاتٌ هوجاء لليبرمان، وليست كالماً لرجٍل             العربية للقبول 
ال يحسن العمل السياسي، وال فن الدبلوماسية، وإنما هي االستراتيجية اإلسـرائيلية الحقيقيـة، القديمـة                

الـدعم الـدولي    الجديدة، التي يسعون لفرضها واقعاً بالقوة، وبالرضى والقبول والمباركـة العربيـة، وب            
واألمريكي لها، ولكننا نخلط أحياناً، أو نرفض أن نفهم وندرك، أنها هي السياسة اإلسرائيلية، وأنها هـي                 

  . الطموح والغاية واالستراتيجية اإلسرائيلية، وأن ما دونها ليس إال وهم ومرض وسوء فهمٍ وسراب
  ٣٠/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  كراه قائمة على الحذرعالقة باإل: مصر وحماس .٦٦

  علي بدوان
محمد دبابش من قبل األجهزة األمنية المصرية مؤخراً ومن ثـم           » حماس«جاء اعتقال القيادي في حركة      

االفراج عنه بعد أيام، ليثير عدداً من المواضيع المتعلقة بالعالقات بين حركة حماس ومصر، وبما أسمته                
والتي » لتي تنتهجها القاهرة ضد حماس في فترات معينة       التصعيد ا «بعض قيادات حماس في غزة سياسة       
ال يخدم أبدا العالقـات الفلـسطينية       «، في توتر    »في أسوأ مراحلها  «أوصلت العالقات بين الطرفين الى      

، خصوصاً وان عدداً من القيادات العسكرية لحركة حماس مازالوا الـى اآلن فـي الـسجون                 »المصرية
ق أغلب المصادر المسؤولة في حركة حماس ومنهم القيادي في كتائب           المصرية ألسباب غير مفهومة وف    

  .القسام أيمن نوفل
وترافقت تلك التطورات مع اجتماعات عقدت في مكة المكرمة في العشر األواخر من رمضان المبـارك                

ء بين خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، وعلى اثر تلك اللقاءات تم ترتيب لقا               
دمشق الذي عقد قبل أيام وجمع قيادات من حركة فتح وحركة حماس، وهو األول من نوعه منذ انقطـاع   

وقد لوحظ بأن مصر باتت اآلن تتحدث عـن ورقـة المـصالحة             . جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة    
ت تطالب معظم   لصالح ادخال تفاهمات ملحقة عليها كما كان      ) القدسية(بطريقة مغايرة، غادرت فيها مواقع      

  .القوى الفلسطينية
  محطات في العالقات بين حماس ومصر

ففي محطات العالقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعالقة بأنها سيئة في غالب األحوال، وتـزداد                 
سوءاً أحياناً كثيرة، وتقل سوءاً في أحايين أخرى ولكنها سيئة بكل الحاالت، ويرافقها دوماً تبادل للـشك                 

ة وفقدان للثقة المتبادلة، بينما بدا التأرجح المتواصل فيها متصالً دائماً ولو بخيط رفيع فـي أسـوأ                  والريب
» مبهم«اللحظات، حيث تدرك مصر بأن أمنها القومي يمتد الى قطاع غزة حيث يتنامى مشروع اسالمي                

ـ        . من الوجهة المصرية في قطاع غزة وجنوباً من مصر         اع غـزة   وتدرك أيضاً أن الوصـول الـى قط
يفترض بالضرورة وجود عالقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها الـى درجـة                 

كما تدرك حركة حماس في الوقت ذاته بأن المعبر الوحيد لموقع أساسي مـن مواقـع انتـشارها                  . كبيرة
تهـا علـى    يمر عبر البوابة المصرية، ففرضت الجغرافيا دكتاتوري      ) قطاع غزة (ووجودها على األرض    

الواقع العام الذي تواجهه حركة حماس، خصوصاً في ظل الحصار االسرائيلي والكماشة المطبقة علـى               
  .وعربي أيضاً.. قطاع غزة بقرار اسرائيلي

فقد صاغت مصر الرسمية عالقاتها مع حركة حماس على أساس مخاوفها المعتادة من الحركة االسالمية               
وذج حركة حماس قد يؤثر على وضعها الداخلي لمـا يقدمـه مـن              االخوانية، وخشيتها من أن نجاح نم     

المسلمين في مصر، أو من حيث اضعاف المسارين اللـذين          » االخوان«جرعات تشجيع وتحفيز لحزب     
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). المسار العلماني الموالي للغرب ومسار التسوية القائمة بصيغتها المعروفـة         (يتبناهما النظام في مصر     
كاسات حالة الخصام والعالقة المتوترة الدائمة بين النظام المصري واالخوان          وفي هذا المجال التغيب انع    

الـمسلـمين في مصر على العالقة مع حركة حماس، وهم الذين تربطهم عالقـات اسـتراتيجية مـع                 
حماس، في الوقت الذي طمأنت فيه حركة حماس مصر الرسمية عبر أكثر مـن مناسـبة، مؤكـدة أن                   

ومركز في الداخل الفلسطيني، وأنه ينبغي أن ينظر لفعلها المقاوم كعامل ضغط            مشروعها المقاوم مستقل    
ومع ذلك فمصر الرسمية تتعامل بحساسية شديدة مع الحركات         . النتزاع الحقوق الفلسطينية وليس العكس    

 االسالمية، وخصوصاً عندما يتعلق األمر باالخوان المسلمين الذين يمثلون المعارضة األقوى في الداخل            
المصري، والوريث المحتمل للنظام، والذين تعترف حركة حماس باالنتماء اليهم روحياً وعقائدياً وتتمثل             

وعلى هذا فقد كان صعود حركة حماس واتـساع شـعبيتها وفوزهـا فـي               . فيهم القيم واألهداف البعيدة   
ب مـن الوجهـة      أمراً غير مرغـو    ٢ ٠ ٠ ٦االنتخابات التشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام         

  .الرسمية المصرية
لكن مقتضيات العمل المصري في الساحة الفلسطينية جعلت الجهات المعنية في مصر تتجنب الدخول في               

فمصر يحكمها نظام علـماني عقد معاهـدة سـالم مـع           . أي صراع مكشوف وشفاف مع حركة حماس      
يات الـمتحدة األميركية، ويدعم هـذا      الدولة العبرية الصهيونية، وتربطه أكثر من عالقة صداقة مع الوال         

النظام اللون المسيطر على زمام األمور في الجناح التقليدي للحركة الوطنية الفلسطينية القـابض علـى                
سلطة القرار في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية التي تعيش أزماتها الصعبة مـع               

وتدعم القـوى   » اسرائيل«ختارت مسار التسوية والسالم مع      ومن جهة أخرى فإن مصر ا     . حركة حماس 
الفلسطينية التي اختطّت مساراً مماثالً، وترى أن العمل المقاوم في هـذه المرحلـة ال يخـدم الواقعيـة                   
السياسية، وال يفهم حقيقة موازين القوى على األرض، والتي تقتـضي العمـل مـن خـالل الوسـائل                   

  .ب من الحقوق الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية على الضفة والقطاعالدبلوماسية فقط، النتزاع جان
  الشراكة باالكراه

ومع ذلك، ان البراغماتيا السياسية تفرض نوعاً من الشراكة ولو كانت مقيتة بين مصر وحركة حمـاس،                 
بمعبـر  فمصر هي التي تقف على الحدود مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبر تحكمهـا                 

السيئة والمجحفـة بحـق     (رفح، الشريان الحيوي لقطاع غزة، بالرغم من ارتباط مصر باتفاقية الـمعبر            
بدالً من أن   (، فهذه االتفاقية جعلت معبر رفح معبراً اقليمياً دولياً          ٢ ٠ ٠ ٥التي عقدت عام    ) الفلسطينيين

ن أبرزهم اسرائيل التي وضعت مـسمار       يتحكم بفتحه واغالقه عدة العبي    ) يكون معبراً مصرياً فلسطينياً   
جحا في هذه االتفاقية من خالل الـمراقبة لكل القادمين والذاهبين عبر الكاميرات، ومن خـالل الـتحكم                 
بحركة الـمراقبين الدوليين الـمقيمين في اسرائيل، وهي التي تمنعهم أو تـسمح لهـم بالـذهاب الـى                  

ر ويقوم بعمله، وهو ماوضع مصر الرسـمية فـي          الـمعبر، وذهابهم شرط ضروري لكي يفتح الـمعب      
نهاية األمر في احراجات واسعة، لتصبح بشكل أو بآخر مساهمة بحصار الفلسطينيين في قطـاع غـزة،         
وهو الحصار الذي دق أبواب مصر عبر معبر رفح في حادثة التحطيم الشهيرة التي تعرض لها المعبـر                  

في القطاع، وهو أمر مازال متوقعاً فـي ظـل الحـصار            على أيدي المواطنين الفلسطينيين المحاصرين      
  .الراهن

وبالتأكيد فإن االستجابة المصرية والتمسك باتفاقية المعبر حتى في أوج عمليات القصف الجوي البربري              
المجنون من قبل سالح الجو االسرائيلي لقطاع غزة من أقصاه الى أقصاه، فاقمت من تعقيدات العالقـات     

حماس وباقي القوى الفلسطينية، بينما ترى مصر بأنها التستطيع أن تتجاهل حقـائق             المصرية مع حركة    
على األرض تحولت الى أمر وهو أمر واقع يخفي وراءه واقعية مصرية مفرطـة، رضـيت بموجبهـا                  

  .القاهرة القيام بدور الوسيط بين االحتالل المستمر وبين ضحاياه من األشقاء الفلسطينيين
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ك حركة حماس أن مصر تمثل بوابة رسمية وهامة للوصول الى الشرعية العربية،             وبرغم كل ذلك، تدر   
وأنها مدخل مهم الكتساب الشرعية في العالم االسالمي ودول العالم الثالث، ليس بسبب من قوة حـضور                 
النظام على المستوى العربي والدولي، بل بسبب موقع مصر ودورها التاريخي بغض النظر عن طبيعـة                

كما تدرك حركة حماس خطورة استعداء مصر لكونها المتنفس الوحيد لقطاع           . لقائم فيها وسياساته  النظام ا 
  .غزة، وبسبب تشابك عالقاتها ونفوذها

وتدرك حركة حماس أيضاً، أنه مهما كان الخالف مع النظام المصري مستحكماً، فإن مصر في المعادلة                
بامكاناتها المادية والبشرية الهائلـة وبانتمائهـا       )  أخرى وبغض النظر عن النظام القائم فيها مرة      (العربية  

  .العربي واالسالمي تظل ذخراً لفلسطين ولقضيتها
وعليه، تميزت حركة حماس بالكثير من المرونة والديناميكية، وسعت الى توظيف العديـد مـن نقـاط                 

.  الفلسطينية والمـصرية   التقاطع لطمأنة النظام المصري، واظهار روح المسؤولية تجاه المصالح الوطنية         
لكنها كانت تتصرف باستقاللية تامة، عندما يتعلق األمر بهويتها السياسية واأليديولوجية، أو عندما تـرى            
أن النظام أخذ يمارس الضغط عليها لصالح مسارات ال تؤمن بها كمسارات التسوية، أو عمل ترتيبـات                 

ى ذلك بأن حركة حمـاس تماسـكت مـع نفـسها            تنتقص من حقوقها في الساحة الفلسطينية، والدليل عل       
وانسجمت مع ذاتها في مسارات الحوار الفلسطيني في القاهرة، ولم ترضخ في النهاية لألجندة المـصرية    

  .الساعية لتمرير اتفاق فلسطيني تحت سقف لون واحد
ى وفي هذا السياق، وفي سلوك له دالالته ومؤشراته، دأبت مصر على صـياغة عالقاتهـا مـع القـو                  

الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة، ومنها حركة حماس على وجه الخصوص بطريقة أمنيـة وتحـت                
  .اشراف المخابرات الحربية المصرية

  ولكن.. ضرورة الدور المصري
وبناء على ماتقدم، وباالنتقال لمسألة الحوار الوطني الفلسطيني، نرى بأن هناك خصوصية واضحة تقول              

ني الفلسطيني يتطلب دوراً استثنائياً لمصر في هذا المجال، لكنه يتطلب أيضاً حالة             إن انجاح الحوار الوط   
من التوافق العربي الذي البد منه النجاح الحوار نجاحاً جيداً، فتأثيرات المعادلـة العربيـة وتـداخالتها                 

رسـمية وغيـر    الفلسطينية أمر المندوحة عنه، فالفلسطينيون جزء ال يتجزأ من هذه المنظومة العربية ال            
الرسمية العربية، اضافة الى أن العنوان الفلسطيني مستديم في تأثيراته القومية على المنطقة بالرغم مـن                

وبالطبع فإن القول اياه يعني تماماً انعدام       . كل حالة التردي نحو القطرية التي تنامت في العقدين األخيرين         
ففي األزمـة   . شأنه الحقاق المصالحة الفلسطينية   امكانية التعويل على أي دور لطرف خارجي مهما عال          

 وأدت النشقاق في حركة فتح ومنظمـة التحريـر مـع    ١ ٩ ٨ ٣التي وقعت في الساحة الفلسطينية عام     
مارافقها من اقتتال فلسطيني في سهل البقاع وبعلبك وطرابلس، لم تستطع منظمة المؤتمر االسـالمي أن                

لفلسطيني، وحتى أنديرا غاندي من موقعها في قيادة مجموعة عـدم           تلعب دوراً في وقف الدمار الداخلي ا      
االنحياز، والتي تدخلت في حينها، فشلت أيضاً، ولم يتم رأب الصدع اال برعاية عربية ساهمت بها كـل                  

  .من السعودية، الجزائر، اليمن، االمارات، الكويت مع توافق سوري ليبي ومصري ازاءها
و حال باقي القوى الفلسطينية تقريباً من أقصاها الى أقصاها، تدرك بأن            ومن هنا فإن حركة حماس كما ه      

مصر ضرورة للحوار الفلسطيني لكنها غير كافية بل تحتاج ألسانيد الدعم العربية، ومن هنا فإن الرعاية                
  .ضرورية اليصال الحوار الى مرساه النهائي) وتحديداً من دول التأثير والفعل السياسي(العربية 
قاً من المعطيات اياها، ندرك بأن مصر تدفع بكل طاقاتها النجاز التوافـق الفلـسطيني، وانجـاح                 وانطال

العملية الحوارية، لكن الطامة الكبرى في الموقف المصري مازالت تتمثل في انحياز الجانب المـصري               
فلـسطينية  لرؤية سياسية تسعى لتوجيه دفة ومسار الحوار، وهي رؤية التجد صدى عند جميع القـوى ال               

كحركتي حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحتى قطاعات من قيادات وكـوادر              
ومن هنا فإن احداث اختراق حقيقي في العملية الحوارية الفلسطينية ينتظر اجتراح تعـديالت              . حركة فتح 
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ك اجتماعات قيادة حركة    ابداعية لحل استعصاءات الورقة المصرية، وهو أمر ممكن كما أشرت على ذل           
  .٢ ٠ ١ ٠حماس مع وفد حركة فتح برئاسة عزام األحمد بدمشق في الرابع والعشرين من سبتمبر 

أخيراً، ومهماً يكن الخالف بين مصر وأي من الفصائل الفلسطينية األساسية على وجه التحديد كحمـاس                
 مع الفصائل الفاعلة علـى الـساحة،   »شعرة معاوية«والجهاد وفتح والجبهة الشعبية، فإن مصر ال تقطع    

وستخسر قدرتها على االمـساك بخيـوط وتـشابكات الوضـع     » األبوي«ألنها عند ذلك ستخسر دورها  
  .الفلسطيني

  ٢٩/٩/٢٠١٠، الوطن،الدوحة
  
   تجاه األقصى وورقة المفاوضات"إسرائيل"سياسة  .٦٧

  هشام منور
مين نتنياهو ومستشاروه اقتراحاً يقضي بالموافقة      في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيا        

على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات لمدة ثالثة شهور مقابل إفراج الواليـات المتحـدة عـن                  
ـ        عاماً، ورفضت واشنطن مطالب     ٢٥قبل  ) إسرائيل(الجاسوس جوناثان بوالرد، والذي أدين بالتجسس ل

االنشغال عنها بممارساتها االستيطانية    " اختالس"عن  ) إسرائيل( تكف   إسرائيلية متكررة لإلفراج عنه، ال    
من خالل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المقدسات اإلسـالمية، وبالـذات المـسجد األقـصى                " القذرة"

  . المبارك
 وفيما أفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي بأن المبادرين إلى هذه صفقة المبادلة بين الجاسـوس اإلسـرائيلي               

ابـتالع  "وتمديد تجميد االستيطان، يقدرون أن كثيراً من الوزراء في حكومة اليمين اإلسرائيلية سيمكنهم              
، في إشارة إلى صفقة كهذه وموافقتهم على تمديد التجميد، جاء إعالن مفتي القـدس الـشيخ                 "الحبة المرة 

ى بمواد كيميائية كي يسقط عند      تقوم هذه األثناء بحقن أسس المسجد األقص      ) إسرائيل(تيسير التميمي بأن    
  . أول هزة أرضية، ليفضح ممارسات إسرائيلية ال سامية أو ال إنسانية ضد المقدسات اإلسالمية بالذات

قاضي قضاة فلسطين السابق، ورئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصره القدس، الشيخ تيسير التميمـي،              
القدس وصلت إلى درجة خطيرة تهدد المسجد األقـصى         في  ) إسرائيل(كشف أن الحفريات التي تقوم بها       

وحقنتهـا بمـواد    "أزالت الصخور   ) إسرائيل(وأوضح أن   . ، على حد تعبيره   "الذي بات معلقا في الهواء    "
، وجوفت األساسات وشقت األنفاق، مما أحدث انهيارات في أساسات المسجد األقصى، وتشققات             "كيمائية

  . في جدرانه
لسلطات اإلسرائيلية تراهن على هزة أرضية أو زلزال لسقوط المـسجد األقـصى،             ا"واعتبر المفتي أن    

وإقامة الهيكل المزعوم، وبالتالي، فإن سكوت العالمين اإلسالمي والعربي عمـا يجـري فـي المـسجد                 
  ". األقصى هو عار كبير أصاب األمة

ـ   "من أن القـدس تتعـرض اآلن        " التميمي"الالفت في األمر أن تحذير       ، وأن أهلهـا    "ضاريةلمذبحـة ح
يتعرضون لعميلة تهجير قسري وهدم لبيوتهم، إلى جانب اقتالع أكثر من مليون شجرة زيتون، ترافق مع                

يستهدف إسكان نحو مليون يهودي في القـدس        " ٢٠٢٠مخطط  "كشفه النقاب عن مخطط إسرائيلي يسمى       
، يدعم هذا المخطط، حيث    "موسكوفيتشإيرفينغ  "، وأن مليونيرا يهودياً أميركياً، يدعى       ٢٠٢٠بحلول العام   

  . يدفع من ماله الخاص سنويا مئات الماليين لدعم االستيطان في القدس وبناء المستوطنات
لتغيير معالم مدينة القدس وهدم المسجد األقصى واستغالل فترة المفاوضـات           ) إسرائيل(والحال أن سعي    

ر قدر ممكن المكاسب السياسية، ويبدو ذلك جليـاً      المباشرة الحالية يتبلور ضمن هدف أكبر الستنزاف أكب       
ذراع حليفتها الواليات المتحدة واقتناص انتصار أمني وسياسي فشلت بتحقيقـه           " لي"من خالل محاولتها    

  . من خالل التلويح بورقة تمديد تجميد المستوطنات، بحسب زعمها



  

  

 
 

  

            ٤٦ ص                                     ١٩٢٤:         العدد       ١/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

 تـم طـرح صـفقة كهـذه علـى           إذاعة الجيش اإلسرائيلي نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه         
، ويبدو أن طرح مكتب نتنياهو خالل استطالعات الرأي التي يجريهـا            "كفكرة بين عدة أفكار   ) "إسرائيل(

، "هل ستؤيد تمديد التجميد مقابل تحرير بوالرد؟      : "بين حين وآخر، وتبقى نتائجها داخلية، سؤاالً جاء فيه        
  . لصهيوني المتطرفالهدف منه جس نبض حلفائه اليمينيين والشارع ا

فعدم إجراء نتنياهو لمداوالت في الحكومة أو الحكومة المصغرة للشؤون السياسية واألمنية حول تجميـد               
ومن المرجح أن يعقد وزير الحرب      . االستيطان دليل على أن ثمة شيئاً ما يحدث وراء الكواليس وبهدوء          

الياً، لقاءات مع مسؤولين أميـركيين، لبحـث        اإلسرائيلي إيهود باراك، والذي يزور الواليات المتحدة ح       
  . صفقة كهذه

كان " داني ديان "لتلك األخبار المتداولة، إال رئيس مجلس المستوطنات        " الباهت"ورغم نفي مكتب نتنياهو     
حاسماً في تمثيل وجهة نظر قطعان المستوطنين في الضفة الغربية، معتبراً أن تلك الصفقة، إن حـدثت،                 

، دون أن يفوتوه التأكيد على أنـه        "اً بشعاً، وسيشبه تسليم هضبة الجوالن مقابل شاليط       ابتزاز"سوف تمثل   
أكثر من المستوطنين، لكنه يفهم أن االستسالم لهذا االبتـزاز الفـظ            " بوالرد"ال يوجد أحد يريد تحرير      "

  ). إسرائيل(بإمكانه أن يضر بالمصالح الهامة لدولة 
لفلسطينيين، ومحاولة تلميع صورتها البشعة أمام الرأي العام العـالمي،       بين تمرير الوقت واستنزافه أمام ا     

حرجاً من ابتزاز أقرب أصدقائها وحلفائها، الواليات المتحـدة، وهـي التـي جنـدت               ) إسرائيل(ال تجد   
 عاماً، رغم الدعم منقطع النظيـر مـن قبـل اإلدارات            ٢٥للتجسس على أمريكا منذ أكثر من       " بوالرد"

وسياساتها العنصرية، وهو ما يثبت عبثيـة هـذه المفاوضـات    ) إسرائيل"(تعاقبة لحكومات  األمريكية الم 
وخدمتها لهدف استراتيجي واحد وواضح، وما محاولة االستفادة من ظروف المفاوضات لحساب الداخل             

  . ومحدود...األمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمريكي، سوى هدف ثانوي
  ٣٠/٩/٢٠١٠،  أون الينموقع فلسطين

  :كاريكاتير .٦٨
  

  
 ١/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، السعودية،                                                                               

    


