
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  الكيان الصهيوني وأعوانه يتآمرون على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة :مشعل
  ميتشل يطلب من عباس تجنب خطوات دراماتيكية من جانب واحد": الحياة"

  استيطان معتدل ومنضبط لن يؤثر على خارطة السالم: نتنياهو
  الشعب الفلسطيني يتأهب النتفاضة ثالثة": اإلخوان"المرشد العام لـ 

  عدم تمديد تجميد االستيطان يجب أال يعرض فرص السالم للخطر: أشتون
  في فلسطين"رجل أميركا" سالم فياض :تقرير أميركي

في مؤتمر صحفي مشترك مع 
يقر بوجود  ميتشل ..عريقات

عقبات وصعوبات تعترض 
  المفاوضات المباشرة
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            ٢ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  أي اختراق يتيح استمرار المفاوضات المباشرة"لقاء عباس ميتشل لم يحدث : أبو ردينة.٢
 ٥   مقابل استمرار المفاوضاتسطينية الفل الدولة..رسالة ضمانات أميركية لعباس :"معاريف".٣
 ٥  ميتشل يطلب من عباس تجنب خطوات دراماتيكية من جانب واحد": الحياة".٤
 ٥   المباشرة يتداول مع منظمة التحرير وقف المفاوضات عباس:"عكاظ"مصادر فلسطينية لـ.٥
 ٦  مسؤولية تعثر المفاوضات" إسرائيل"عبد ربه يحمل .٦
 ٦  استمر البناء االستيطانيطالما عباس لن يقبل العودة الى المفاوضات المباشرة : االحمد.٧
 ٦    تسعى لشرعنة االستيطان"إسرائيل": عشراوي.٨
 ٧   في فلسطين"رجل أميركا" سالم فياض :تقرير أميركي.٩

    
    :المقاومة

١١  الكيان الصهيوني وأعوانه يتآمرون على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة :مشعل.١٠
١١  لسطينيةيشكل خطراً حقيقيا على القضية الفعباس : مشير المصري.١١
١٢  لالحتالل الكامل  يتهم السلطة بالوالء إسماعيل رضوان.١٢
١٢   تدعو لبلورة خطة متعددة الخيارات ال تقتصر على المفاوضات"الديمقراطية".١٣
١٣  ترفض" الشعبية" و باجتماع التنفيذية"الشعبية"ة لمشاركيشير إلى مساع حثيثة " حزب الشعب".١٤
١٣  حماس والجهاد تنظمان مسيرات في قطاع غزة في الذكرى العاشرة لالنتفاضة.١٥
١٤   من أنصارها في الضفةثمانيةحماس تتهم السلطة باعتقال .١٦
١٤  يادي من الجهاد معتقل في سجون السلطة يعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام ق.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  استيطان معتدل ومنضبط لن يؤثر على خارطة السالم: نتنياهو.١٨
١٥  حا بتعليق جزئي لالستيطان الحكومة اإلسرائيلية تدرس اقترا":إسرائيل اليوم".١٩
١٥   زيارة نجاد إلى لبنان مثيرة للقلق ومزعزعة لالستقرار:وزارة الخارجية اإلسرائيلية.٢٠
١٥   إبعاد ماغوايررتقر" إسرائيل".٢١
١٦ يا بتدريب مقاتلين من حركة حماساتهامات إسرائيلية لترك": حريت".٢٢
    

    :األرض، الشعب
١٦  "األقصىهبة "ـ إحياء للذكرى العاشرة ل٤٨اإلضراب الشامل يعم البلدات العربية في فلسطين .٢٣
١٧  بنا المظلومنطالب كافة مسيحيي العالم بأن يتضامنوا مع شع: المطران حنا.٢٤
١٧  قوات االحتالل تقمع المسيرات األسبوعية المنددة بالجدار.٢٥
١٨  المستوطنون يعتدون على مسجدين بالقدس.٢٦
١٨  مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب نابلس.٢٧
١٨   شاباً عن األقصى لمدة شهر ونصف١٢االحتالل يبعد .٢٨
١٩  جنود االحتالل ينتهكون حقوق األطفال األسرى.٢٩
١٩  ال سالم مع االستيطان وليبرمان نطق بالمخفي: البرغوثيمصطفى .٣٠
١٩   ليبرمان وحزبه ثالث قوة سياسية"إسرائيل"النمسا عزلت دولياً بسبب اليميني هايدر وفي : جبارين.٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

٢٠   على المقاومةاألجهزة األمنية غالبية تتوقع انهيار السلطة جراء اعتداء :استطالع.٣٢
٢٠   مهنياً فلسطينيا١٧١ًج  تخري: لبنانشمال.٣٣
٢١  والبرج يتأخّر.. .انتهاء األعمال في شاتيال ومار الياس: إصالح البنى التحتية في مخيمات بيروت.٣٤
   

   :ثقافة
 ٢١   فنيةأعمالفي  يجسدون معاناة الفلسطينيين وأجنبياً  فلسطينيا وعربياًعشرون فناناً.٣٥
 ٢٢  سكان قرية فلسطينية في نهاية العهد العثمانيرواية جديدة تتناول حياة " بومة بربرة".٣٦
   

   : لبنان
٢٢  منظمة يسارية عربية وأجنبية تتضامن مع فلسطينعشرون: لبنان.٣٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٢    "عطلة رسمية" اجتماع لجنة المتابعة بسبب مصر تطلب تأجيل.٣٨
٢٣   الشعب الفلسطيني يتأهب النتفاضة ثالثة": اإلخوان"المرشد العام لـ .٣٩
٢٣  "٥شريان الحياة "تركيا تقلص مشاركتها في قافلة .٤٠
٢٤    أنفاق داخل تكتل سكانيثمانيةمصر تكتشف .٤١
   

   :دولي
٢٤ النروج ترفض تجارب لغواصات إسرائيلية في مياهها.٤٢
٢٤ عدم تمديد تجميد االستيطان يجب أال يعرض فرص السالم للخطر: أشتون.٤٣
٢٥ البرازيل تقدم مساعدات لالجئين الفلسطينيين في لبنان قيمتها نصف مليون دوالر.٤٤
    

   :تقرير
٢٥ قوة حفظ السالم في سيناء ال دور لها إال انتظار رحيل مبارك: "رتسهآ".٤٥
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  ياسر الزعاترة... نهنئك بالشهادة متأخرين أيها البطل.. بون ماجد الز.٤٦
٢٧  عوني صادق... "أم العروس"شهادة .٤٧
٢٩  واصف عريقات... هل المناورات اإلسرائيلية في النقب تؤشر الى حرب وشيكة؟.٤٨
    

 ٣٠  :تيركاريكا
***  

  
المفاوضـات   بوجود عقبات وصعوبات تعتـرض        يقر ميتشل .. عريقات في مؤتمر صحفي مشترك مع     .١

  المباشرة
صائب عريقات، إن . قال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د:وفا -  رام اهللا

يس االستيطان؛ فالسالم واالستيطان خطين القيادة الفلسطينية تأمل أن تختار القيادة اإلسرائيلية السالم ول
  .متوازيين لن يلتقيان



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث األميركي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشل، عقب 
لقاءه الرئيس في مقر الرئاسة اليوم الجمعة، إن الموقف الفلسطيني واضح ومحدد ويقضي بوقف كافة 

  .عطاء المفاوضات المباشرة الفرصة التي تستحقالنشاطات االستيطانية إل
وأوضح عريقات، انه تم خالل االجتماع بين الرئيس وميتشل االتفاق على استمرار النقاشات بين 
الجانبين الفلسطيني واألميركي، وأن الجانب األميركي سيستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق السالم 

  .ل الدولتينالشامل والعادل في المنطقة وفق رؤية ح
إن اإلدارة األميركية أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها ستستمر في جهودها الثنائية بين : وقال عريقات

  .الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي كال على حدة
وكرر عريقات التأكيد على الموقف الفلسطيني الذي يشير إلى أن مفتاح المفاوضات المباشرة هو بيد 

ائيلي، مؤكدا أن القيادة تبذل كل جهد ممكن مع اإلدارة األميركية واألشقاء العرب رئيس الوزراء اإلسر
  .الستمرار إعطاء عملية  السالم الفرصة التي تستحق

بدوره أقر المبعوث األميركي، بوجود عقبات وصعوبات تعترض المباحثات بين الجانبين الفلسطيني 
  .واإلسرائيلي

 تحاول أن تفشل األهداف التي تسعى -  دون أن يسميها- طرافوكرر ميتشل تأكيده على أن بعض األ
  .كافة األطراف لتحقيقها

وأكد المبعوث األميركي أنه سيبذل كل جهد لتحقيق األهداف من خالل االستمرار بالتشاور مع الرئيس 
  .محمود عباس وفريق قيادته، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي وفريق قيادته في أطار هذه الجهود

إن هدفنا  المشترك هو الوصول لسالم دائم في منطقة الشرق األوسط إلقامة دولتين لكال ': ميتشلوقال 
  .'الشعبين توفران األمن واالزدهار

مصر، وقطر، واألردن، : وأشار ميتشل إلى أنه سيقوم بجولة لعدد من الدول العربية تتضمن كل من
  .ودول أخرى، إلجراء مناقشات في هذا الصدد

  ١/١٠/٢٠١٠، )وفا(نباء والمعلومات الفلسطينية وكالة األ
 

  أي اختراق يتيح استمرار المفاوضات المباشرة"لقاء عباس ميتشل لم يحدث : أبو ردينة .٢
اي "أعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان اللقاء بين الرئيس عباس وميتشل، امس، لم يحدث 

  .رائيليتيح استمرار مفاوضات السالم مع اس" اختراق
ليس هناك اختراق بعد وال يوجد تغيير في الموقف االسرائيلي تجاه "وقال ابو ردينة لوكالة فرانس برس 

الموقف الفلسطيني ثابت ابلغه الرئيس عباس لميتشل وهو انه لن تكون مفاوضات ما دام . االستيطان
  ".االستيطان مستمراً

استمرار الجهود االميركية واالتصاالت "ى واضاف ابو ردينة ان الرئيس عباس وميتشل اتفقا عل
  ".الفلسطينية االميركية

، خالل )اليوم(الرئيس عباس سيعرض الموقف على القيادة الفلسطينية، غداً السبت "وتابع ابو ردينة 
  .اجتماعها ليضعها في صورة تفاصيل ما يجري من جهود

ال يوجد أي اختراق في هذه الجهود الستمرار حتى اللحظة ال نستطيع القول ان هناك نجاحاً او فشالً لكن 
  ". تواصل االستيطانإسرائيلالمفاوضات المباشرة ألن 

  
 ٢/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 

  
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

   مقابل استمرار المفاوضات الفلسطينية الدولة..رسالة ضمانات أميركية لعباس :"معاريف" .٣
لم ايضاً رسالة ضمانات اميركية ان عباس است» معاريف«نشرت صحيفة  :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وحسب الصحيفة، جاء . تضمن له نتائج المفاوضات في حال قرر االستمرار بها رغم مواصلة االستيطان
 مع تبادل لالراضي اذا ١٩٦٧تلتزم االدارة االميركية اقامة دولة فلسطينية في حدود العام «: في الرسالة

ا اذا قرروا عكس ذلك، فيمكن اعتبار الضمانات والرسالة ام. قرر الفلسطينيون االستمرار بالمفاوضات
  .»التي تضمنتها الغية

  ٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  ميتشل يطلب من عباس تجنب خطوات دراماتيكية من جانب واحد": الحياة" .٤

ان ميتـشل طلـب مـن الجانـب         » الحيـاة «كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ      :  محمد يونس  -رام اهللا   
 القيام بأي خطوات دراماتيكية من جانب واحد، وانتظار ما ستسفر عنه الجهود االميركية              الفلسطيني عدم 

  .المتواصلة في هذا االتجاه
خالل اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي كان » قراراً تاريخياً«وكان عباس صرح اخيرا بأنه سيعلن 

 تطلب مصر تأجيله مجدداً على اساس ان مقرراً اساساً االثنين المقبل، وُأرجئ الى االربعاء، قبل ان
 .لديها، داعية الى عقد االجتماع على هامش اجتماعات سرت في ليبيا» عطلة رسمية«االربعاء هو يوم 
الذي اشار اليه عباس، فألمحت مصادر فلسطينية الى ان الرئيس قد » القرار التاريخي«اما بالنسبة الى 

  .فشل خيار الدولتينيعلن تبنيه خيار الدولة الواحدة بعد 
  ٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   المباشرة يتداول مع منظمة التحرير وقف المفاوضات عباس :"عكاظ"مصادر فلسطينية لـ .٥

أن اجتمـاع رام اهللا حيـث       » عكاظ« أفصحت مصادر فلسطينية في تصريحات لـ        : فهيم الحامد  -جدة  
 أعضاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر          يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا طارئا مع       

وقادة الفصائل الفلسطينية األخرى، وسـط توقعـات وتكهنـات          » فتح«وأعضاء اللجنة المركزية لحركة     
باإلعالن رسميا عن وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فـي حـال عـدم تمديـد تجميـد البنـاء                    

 التي ستطرحها السلطة في اجتماع لجنـة المتابعـة          سيناقش أيضا القرار في األفكار الجديدة     .االستيطاني
وتم إرجاؤه إلى السادس منه؛ إلتاحة الفرصـة أمـام الجهـود            )  أكتوبر ٤(العربية الذي كان مقررا في      

العربية واألمريكية الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه هذه المفاوضات، إلى جانب الحصول على دعم               
 المفاوضات المباشرة ومن ضمنه قرار وقف أو تعليق المفاوضات مـع            عربي ألي قرار فلسطيني حيال    

  .تل أبيب
وأشارت المصادر أن رئيس دائرة المفاوضات الدكتور صائب عريقات أعد تقريرا متكامال حول طبيعـة    

  .التحرك الفلسطيني المقبل في حال فشل الجهود األمريكية حيال إحياء المفاوضات
سيلقي خطابا مهما للشعب الفلسطيني في األسبوع المقبـل يوضـح فيـه             أن أبو مازن    » عكاظ«وعلمت  

الخطوات التي قرر اتخاذها على الصعيد السياسي الداخلي وتحديدا على مسار المصالحة مـع حمـاس                
وأشارت المصادر أن الرئيس الفلسطيني أبقى الباب       .والرؤية الفلسطينية لمستقبل المفاوضات مع إسرائيل     

  .دة لمباحثات تشكيل حكومة جديدة مع حماسمفتوحا أمام العو
  ٢/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
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  مسؤولية تعثر المفاوضات" إسرائيل"عبد ربه يحمل  .٦
مسؤولية عدم استمرار " إسرائيل"حّمل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه : )ب.ف .أ (

ث األمريكي جورج ميتشل والرئيس عقب لقاء المبعو" فرانس برس"وقال ل . المفاوضات المباشرة 
لم يتغير، إنه مستمر " اإلسرائيلي"الفلسطيني محمود عباس، الليلة قبل الماضية، واضح أن الموقف 

. مصرة على موقفها تجاه استمرار االستيطان " اإلسرائيلية"باالستيطان بشكل واسع، ونعتبر أن الحكومة 
وأكد أن القيادة " .  عدم استمرار المفاوضات المباشرةوحدها تتحمل مسؤولية" إسرائيل"لذلك "وأضاف 

، وبعد عرضه )اليوم(بعد دراسة الموضوع خالل اجتماعها المنتظر " ستتخذ القرار المناسب"الفلسطينية 
  . على القادة العرب في قمة سرت في ليبيا التي ستفتتح في التاسع من الشهر الحالي 

  ٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  

  استمر البناء االستيطانيطالما عباس لن يقبل العودة الى المفاوضات المباشرة : االحمد .٧
أكد عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، أن :  علي الصالح-لندن

اء أبو مازن لن يقبل بأي شكل من األشكال العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة طالما استمر البن
لو أصرت إسرائيل على بناء، ولو «: »الشرق األوسط«وقال األحمد في تصريحات لـ. االستيطاني

  .»غرفة استيطانية واحدة، فإننا لن نقبل بالعودة إلى المفاوضات المباشرة
وسيطرح الرئيس عباس نتائج لقاءاته مع ميتشل في اجتماع لجنة متابعة المبادة العربية، الذي تأجل 

 أكتوبر ١٠دا من األربعاء المقبل إلى مؤتمر القمة العربية في سرت، الذي سينعقد في موعده مجد
  .الحالي) تشرين األول(

وعن سبب التأجيل قال األحمد إنه جاء بناء على طلب مصري، وذلك لقربه من موعد انعقاد القمة 
  .العربية االستثنائية

ي أكد قبل اللقاء أنه ملتزم باستمرار المفاوضات وقبل لقائه بأبو مازن التقى ميتشل مع نتنياهو، الذ
إننا نحن، والسيناتور ميتشل، نبذل الجهود لمواصلة «: وقال نتنياهو. المباشرة مع الفلسطينيين

نحن لدينا . وأنا أريدها أن تستمر.. نريد أن تستمر المفاوضات.. المفاوضات المباشرة مع الرئيس عباس
  .»مهمة سالم

ما يجري الحديث عنه في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن رسالة ضمانات ليس إال وأوضح األحمد أن 
إن إسرائيل ليست بحاجة إلى ضمانات «: وأضاف موضحا. تسريبات إسرائيلية هدفها خلط األوراق

أميركية، ألنها منذ قيامها وحتى اليوم واألحداث التي جرت، تؤكد أنها الطفل المدلل للواليات المتحدة 
  .» ال يرفض له طلبالذي

  ٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   تسعى لشرعنة االستيطان"إسرائيل": عشراوي .٨

حنان عشراوي أن . أكدت عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية د:  حازم الحلو-رام اهللا
ي تمديد تجميد كافة الخيارات باتت مفتوحة أمام الطرف الفلسطيني في ظل رفض االحتالل اإلسرائيل

  . االستيطان إلنجاح فرص مباحثات التسوية التي تتم برعاية أمريكية
المطلوب عدم استباق األمور عبر التكهن بما :" إن" فلسطين"عشراوي في حديث لصحيفة . وقالت د

سيقدم عليه رئيس السلطة محمود عباس والذي صرح بأنه سيتخذ قرارات تاريخية خالل اجتماع لجنة 
  ". عة العربية التابعة لجامعة الدول العربية والمنبثقة عن قمة طرابلس األخيرةالمتاب
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وشددت عشراوي على أن الموقف اإلسرائيلي المتعنت ينم عن عقلية استيطانية عنصرية فوقية، مشيرة 
عها إلى أن دولة االحتالل قد اعتادت دائما القيام بما تريد دون أي مساءلة أو تدخل من اآلخرين عبر وض

  . لبرنامج االستيطان فوق متطلبات السالم
ولفتت إلى أن منظمة التحرير ستعقد اجتماعا مهما لها في مدينة رام اهللا مطلع األسبوع المقبل للبحث في 
مستقبل المفاوضات، مشيرة إلى أن الدعوة وجهت ألمناء الفصائل الفلسطينية المختلفة للمشاركة في هذا 

  . ئيس السلطة الفلسطينية محمود عباساالجتماع الذي سيقوده ر
إن الدعوة التي وجهت ألمناء الفصائل جاءت لتشجيع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي "وأضافت 

أعلنت تجميد عضويتها في اللجنة للمشاركة في هذا االجتماع بما في ذلك اتخاذ قرارات مدروسة من قبل 
  ". الجميع بشأن ما يجري
ى وجود محاوالت إسرائيلية للتحايل على قضية االستيطان والبناء في المستوطنات ونبهت عشراوي إل

  . والذي لم يتوقف بصورة نهائية كما يريد الفلسطينيون وغيرهم من القوى الدولية
من الفصل بين االستيطان في القدس المحتلة ) إسرائيل(ما تسعى إليه : " وأضافت عشراوي إن

ال يجوز على اإلطالق الفصل بين أنواع (...) بية هو أمر خطير جداًواالستيطان في الضفة الغر
  ". االستيطان أو مكانه وخاصة في القدس ألنها قضية جوهرية ومحورية 

تقضي بذلك على حل ) إسرائيل(ونبهت عشراوي إلى أن خطورة الوضع القائم حاليا والمتمثل في أن 
أن تضفي الشرعية على بعض المستوطنات وتستبق الدولتين بشكل متصاعد ومدروس كما أنها تحاول 

  . نتائج المفاوضات
  ١/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،

  
   في فلسطين"رجل أميركا" سالم فياض :تقرير أميركي .٩

وصف أحدث تقرير أميركي رئيس حكومة تـصريف األعمـال فـي الـسلطة              :  واشنطن -محمد سعيد 
 في فلسطين، وبأنه يترأس حكومة غير منتخبة تحتـل          الفلسطينية سالم فياض بأنه رجل الواليات المتحدة      

  .المرتبة السادسة إلى جانب الحكومة العراقية في قائمة الحكومات األكثر فساداً في العالم
التي صدرت هذا » نيويورك ريفيو أوف بوكس«وكشف التقرير الذي أعّده ناثان ثرال ونشره في مجلة 

كتها إدارة الرئيس األميركي السابق جورج بوش وتبنّتها في ما األسبوع، تفاصيل خيوط المؤامرة التي حا
المنتخبة شعبياً وبعدها حكومة » حماس«بعد إدارة خلفه الرئيس باراك أوباما إلطاحة حكومة حركة 

  .الوحدة الوطنية التي جاء بها اتفاق مكة
ئيل الجنرال األميركي كيث ونفذ المؤامرة منسق التعاون األمني بين قوات أمن السلطة الفلسطينية وإسرا

  .دايتون، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
وقال التقرير إن التعاون بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلسرائيلي في عهد فياض وصل إلى 

ت وأضاف التقرير إنه رغم وقوع قوات أمن السلطة الفلسطينية تح. درجة غير مسبوقة على يد دايتون
إمرة عباس، إال أنها عملياً تتبع سالم فياض، الذي عهد إليه رئيس السلطة الفلسطينية برئاسة الحكومة 

  .والحيلولة دون سيطرة حماس على الضفة الغربية عقب سيطرتها على قطاع غزة
سببها وقال التقرير إن فياض يواجه داخل األراضي الفلسطينية االنتقادات لألسباب ذاتها التي يكيل له ب

» العنف«فهو يدين عمليات المقاومة المسلحة وأشكال . اإلسرائيليون واألميركيون والغربيون عامةً المديح
  .األخرى ضد االحتالل اإلسرائيلي، واصفاً إياها بأنها مضادة للطموحات الوطنية الفلسطينية

الدولة الفلسطينية، ال في كذلك أعلن فياض أن الالجئين الفلسطينيين يجب أن يعاد توطينهم في أراضي 
ولم يتوان فياض عن التصريح . ، في إشارة واضحة إلى إسقاط حق العودة١٩٤٨األراضي المحتلة عام 
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بأن الدولة الفلسطينية يمكن أن تعرض الجنسية الفلسطينية على اليهود في إشارة إلى نحو نصف مليون 
  .مستوطن يهودي في الضفة الغربية بما فيها القدس

 فياض بمديح عدد من الكتاب الموالين إلسرائيل في الصحف األميركية الرئيسية من ويحظى
، من أمثال توماس فريدمان وروجر »وول ستريت جورنال«و» نيويورك تايمز«و» واشنطن بوست«الـ

  .كذلك يتمتع فياض بعالقات جيدة مع زعماء أجانب ممن ال شعبية لهم بين الفلسطينيين. كوهين
ر إلى أن فياض كان يجلس إلى جانب أرييل شارون قبل سنوات في حفل زواج ابنة رئيس وأشار التقري

  .هيئة موظفي شارون، وقد دار بينهما حديث طويل
.  إنه سيقوم ببناء دولة، ولم يقل إنه سيعلن قيام دولة٢٠٠٩وذكر التقرير أن فياض سبق أن قال في آب 
لتي تضم الواليات المتحدة، األمم المتحدة، االتحاد األوروبي ويحظى قوله هذا بتأييد من اللجنة الرباعية ا

 موعداً إلقامة الدولة، ٢٠١١وحدد فياض شهر آب . كما تدعمه في ذلك مجموعة الدول المانحة. وروسيا
وهو الموعد ذاته الذي حدده الرئيس األميركي باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق إطار عمل بين السلطة 

  .ائيل بعد عام من المفاوضات المباشرة بينهماالفلسطينية وإسر
وقال التقرير إن الفلسطينيين يرفضون طرح فياض بدعوى أنه شبيه بما يطرحه رئيس الحكومة 

، التي يقول فيها إن النمو والتطور يجب أن يسبقا »السالم االقتصادي«اإلسرائيلية بنيامين نتينياهو حول 
  .االستقالل

 بعضهم في طرح فياض، قائلين إن الفلسطينيين سيطلبون اعتراف األمم المتحدة أما اإلسرائيليون فيشكك
  .بهم عند اكتمال خطتهم

ويقول مايك هيرتزوغ، الذي شغل منصب رئيس هيئة موظفي إيهود باراك عندما كان رئيساً للحكومة 
 خطته هي فياض يدرك أن المفاوضات لن تنجح في نهاية المطاف، وعندها ستكون«اإلسرائيلية إن 

  .»الوحيدة التي يمكن العمل بها
ويعتقد هيرتزوغ أن فشل المفاوضات، وفي الوقت نفسه عدم حصول فياض على تنازالت هامة من 

إننا لن ننسحب من «ويقول هيرتزوغ . إسرائيل، هو الذي يمثّل خطراً على السلطة الفلسطينية وإسرائيل
  .»هناك قراراً تصدره األمم المتحدةبعض المناطق ألن هناك تصريحاً قد صدر أو أن 

  .إن العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق االستقالل» حماس«وفي هذه الحال، ستقول 
تقوم على تنفيذ نحو ألف » مشروعه«ويرى التقرير أن استراتيجية فياض لتعزيز مكانته وتسويق 

كنية جديدة وخاصة في مدينتي مشروع، مثل تعبيد الطرق، زراعة األشجار، حفر اآلبار، إقامة مبان س
وقلل فياض من االعتماد على المساعدات األجنبية وبدأ بتنفيذ خطط لبناء مستشفيات . رام اهللا والبيرة

جديدة، وتوسيع المدارس، والمحاكم والمناطق الصناعية، والمشاريع اإلسكانية، وحتى بناء مدينة الروابي 
  .تعثراًبين رام اهللا ونابلس، والتي تشهد حالياً 

كذلك يّدعي فياض استناداً إلى تقارير من صندوق النقد والبنك الدوليين أن حكومته قد حققت نمواً 
وهو ما دفع الخبير االقتصادي ووزير االقتصاد .  في المئة٨,٥اقتصادياً في الضفة الغربية بنسبة 

  .الفلسطيني السابق، باسم خوري، إلى التشكيك في صحة هذه اإلحصائيات
األميركية في شهر تموز الماضي إن ماكينة العالقات » فورين بوليسي«ل في تقرير نشره في مجلة وقا

  .العامة اإلسرائيلية ومسانديها الدوليين في الخارج هم من يروجون لهذه األرقام المبالغ فيها جداً
»  السلطةإصالح قوات أمن«غير أن أكثر مشاريع فياض نجاحاً في نظر رجال السلطة هو ما يسمى 

إذ تالحق تلك القوات عصابات . حسبما يقول مدير مركز إعالم السلطة الفلسطينية غسان الخطيب
المجرمين وتمنع الظهور العلني بالسالح في أيدي األفراد وتعثر على السيارات المسروقة، لكن 

اوناً مع إسرائيل تع» اإلرهاب«الفلسطينيين يرون في برنامج حكومة فياض األمني في مكافحة ما تسميه 
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على الضفة الغربية، » حماس«إذ يهدف إلى الحيلولة دون إمكان سيطرة . وهو أهم بنود حكومة فياض
  .ويعمل ذلك على إقناع إسرائيل بأنه المسيطر على الضفة الغربية وأن بإمكانها االنسحاب بسالم

حتالل اإلسرائيلي في العام وكشف التقرير أن قوات أمن السلطة الفلسطينية قامت بمشاركة قوات اال
 في المئة ٧٢ عملية مشتركة ضد مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، بزيادة ١٢٩٧الماضي بـ 

وتضمنت تلك العمليات المشتركة تصفية كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة . عن عمليات العام السابق
التي تقدم الخدمات » حماس« مؤسسات والقضاء على» الجهاد اإلسالمي«، ومهاجمة خاليا »فتح«

  .االجتماعية وشبكات تبرعاتها ونشاطها العسكري في الضفة الغربية
إن العمليات األمنية » شين بيت«ويقول التقرير السنوي األخير لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي 

إلسرائيليين في الضفة خفضت الهجمات الفلسطينية ضد ا«المشتركة لقوات أمن السلطة وإسرائيل قد 
  .»٢٠٠٠الغربية والقدس الشرقية إلى أقل مستوى منذ عام 

أفضل حتى مما كان عليه الوضع قبل «وقال هيرتزوغ إن مستوى التعاون الحالي بين الجانبين هو 
أما عضو المجلس التشريعي منى منصور، وهي زوجة أحد الشهداء » .إنه ممتاز... االنتفاضة الثانية

لقد نجحت السلطة الفلسطينية أكثر من «يين الذين اغتالتهم قوات االحتالل اإلسرائيلي فقالت الفلسطين
  .»اإلسرائيليين في سحق حماس في الضفة الغربية

 مليون دوالر، فيما ٣٩٢وأنفقت الواليات المتحدة خالل السنوات الثالث الماضية على مهمة دايتون 
  . الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل٢٠١١ مليون دوالر للعام المالي ١٥٠رصدت 

 موظفاً يشكلون الجزء األساسي للبعثة، معظمهم ٤٥ويضم المقر الرئيسي لبعثة دايتون في القدس الغربية 
وتم التعاقد ألغراض التدريب . من الضباط األميركيين والكنديين، إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك

قرب واشنطن » فولس شيرش«لدولية التي تتخذ من ضاحية شركة داينكورب ا» مرتزقة« من ٢٨مع 
ومن المقرر أن تقوم بعثة دايتون التي تخضع إلشراف وزارتي الخارجية والدفاع األميركيتين . مقراً لها

 كتائب من قوات األمن الوطني التابعة للسلطة ١٠ باإلشراف على تدريب ٢٠١١مع أواخر عام 
  .لضفة الغربية المحتلة العشر، ما عدا القدسالفلسطينية ونشرها في محافظات ا

، حيث ٢٠٠٥وقد تغيرت مهمة بعثة األمن األميركية بعد انتهاء فترة الجنرال ويليام وارد في نهاية عام 
خلفه دايتون الذي وجد أن الوضع قد تغير في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أسابيع قليلة من توليه 

» فتح« الى هزيمة حركة ٢٠٠٦المجلس التشريعي في كانون الثاني إذ أّدت انتخابات . المسؤولية
وقام دايتون على الفور بتغيير أهداف مهمته من إصالح أجهزة أمن السلطة . »حماس«لمصلحة حركة 

واستأنفت الحكومة . من السيطرة على تلك األجهزة» حماس«إلى منع الحكومة الفلسطينية برئاسة 
  .»فتح« للسلطة وقوات األمن التي تسيطر عليها األميركية تقديم المساعدات

ونصحت اإلدارة األميركّية عباس بإصدار قرارات وتعيينات بمراسيم رئاسية، تحد من نفوذ حكومة 
  .القادمة وخاصة في القضايا األمنية» حماس«

ة األمني» حماس«وأصدر عباس مرسوماً يمنع قوات . بتشكيل قوات أمن جديدة تتبعها» حماس«وردت 
  .من العمل، أما الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية فقد اعتبرت ذلك المرسوم غير قانوني

في سلسلة من االشتباكات التي اتسمت بالعنف، وأّدت » فتح«و» حماس«وفي العام التالي، دخلت حركتا 
  .الى اغتيال عدد من قادة الحركتين

تجنيد وتدريب وتجهيز قوات التوسع األمني السريع وطوال تلك الفترة، واصل دايتون اإلشراف على 
، خالد مشعل، في خطاب »حماس«وهو ما دفع رئيس المكتب السياسي لحركة . التابعة لمحمود عباس

  .»الصهاينة واألميركيين«مدعومة من » مؤامرة«باعتباره » االنقالب األمني«قوي إلى إدانة ما سماه 
، توصلت »حرب أهلية«ضفة الغربية وقطاع غزة على حافة  حيث كان الوضع في ال٢٠٠٧وفي شباط 

إلى التوقيع على اتفاق وقّعه في مكة، مشعل وعباس برعاية الملك السعودي، » فتح«و» حماس«حركتا 
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وهو ما عارضته الواليات المتحدة ألنها . عبد اهللا بن عبد العزيز، نّص على تشكيل حكومة وحدة وطنية
وقد عّين فياض وزيراً للمال في حكومة الوحدة . »حماس« محاوالت عزل كانت تفضل استمرار فتح في

وقال الدبلوماسي البيروي، أفارو دي سوتو، المبعوث السابق لألمم المتحدة في اللجنة الرباعية، . الوطنية
في تقرير سري قدمه إلى األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، إنه كان باإلمكان تجنب أي عنف 

إن «وأضاف . ، لو لم تعارض الواليات المتحدة بقوة المصالحة الفلسطينية»فتح«و» حماس «بين
  .»الواليات المتحدة كانت تدفع عالنية إلى المواجهة بين فتح وحماس

في غزة، قال عدد من المسؤولين األميركيين في إدارة بوش إن » فتح«وعقب هزيمة قوات أمن 
وقال نائب مستشار األمن القومي .  إزاء الوضع الفلسطيني كانت خاطئةاالستراتيجية األميركية بالكامل

لم نعتبر ذلك إثباتاً بأن المشروع لم يكن مجدياً، «السابق للرئيس األميركي جورج بوش، إليوت أبرامز 
  .»لكنه إثبات بأنه كان ضرورياً

يين عباس حكومة طوارئ وبالرغم من خسارة قطاع غزة، فإن الواليات المتحدة شعرت أنه من خالل تع
، وفقاً لمساعد وزير الخارجية »حصلت على أفضل حكومة للسلطة الفلسطينية في التاريخ«برئاسة فياض 

  .األميركي السابق لشؤون الشرق األوسط ديفيد ويلش
 ٥٠٠كما قامت إسرائيل بتحويل .  شهراً على السلطة الفلسطينية١٤وأنهت حكومة بوش حظراً دام 

وزادت قوات أمن السلطة الفلسطينية .  من عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينيةمليون دوالر
واالحتالل اإلسرائيلي من التنسيق والتعاون األمني وزادت البعثة األميركية للتنسيق األمني على نحو 

 ٢٠٠٧وشنّت حكومة فياض في الفترة من منتصف شهر يونيو إلى شهر تشرين األول . سريع عملياتها
لة أمنية كبيرة في الضفة الغربية ضد الجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية ووعاظ وأئمة المساجد حم

في اللحظة «وقال ويلش . والموظفين الحكوميين ممن لهم عالقة مع حماس أو من يشتبه بتعاطفهم معها
  .» الضفة الغربيةالتي اتضح فيها إن حماس قد فازت في غزة، فإن األمر بكامله كان يمكن أن يحدث في

 ٢٠٠٨، تحركت حكومة فياض للسيطرة على نابلس وجنين في أيار ٢٠٠٧وفي نهاية تشرين األول 
  .باستخدام كتيبة أمن خاصة ودعم إسرائيلي

في قاعدة عسكرية «، »يديعوت أحرونوت«، كتب ناحوم بارنيا في صحيفة ٢٠٠٨ أيلول ١٩وفي 
قادة عسكريين إسرائيليين وفلسطينيين، قال قائد قوات األمن إسرائيلية شمال رام اهللا وفي اجتماع ضم 

  .»الفلسطينية لإلسرائيليين إن لنا عدواً مشتركاً، إننا نقضي على جميع مؤسسات حماس عمالً بتعليماتكم
وتقول مجموعة األزمات الدولية في تقرير حول قوات أمن السلطة أصدرته يوم السابع من الشهر 

هناك مجاالً واحداً يتمثل في الجهود التي تبذلها «مع قوات االحتالل اإلسرائيلي إن الجاري حول التعاون 
  .»السلطة الفلسطينية ضد حماس، حيث تتالقى مصالح الطرفين أكثر مما تتالقى في أي مجال آخر

وقال العقيد ديرمر في تقرير وزع على كبار المسؤولين في البيت األبيض والمسؤولين العسكريين في 
على الرغم من أن المسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين يرون النجاحات «ت مبكر من العام الجاري وق

التي حققتها السلطة الفلسطينية في الميدان وليس بقصر نظر كنصر ضد اإلرهاب، فإن الفلسطينيين 
هي «ميركية ويعتقد أن التقصير في الجهود األ. »المهتمين يرونها كحماية جديدة للسلطة الفلسطينية

هل هدف السلطة . الطبيعة غير المحددة للبعثة األميركية للتنسيق األمني ووضعها النهائي المنشود
الفلسطينية هو الثأر من حماس وإلحاق الهزيمة العسكرية بها؟ السعي إلى الثأر لخسارة غزة؟ هل هو 

دولة فلسطينية حرة ومستقلة للحفاظ على النظام نيابة عن إسرائيل؟ أم هو إلرساء األساس إلقامة 
  .»وديموقراطية؟

ونقلت مجلة نيويورك ريفيو عن غاندي . وال يرى الناس في حكومة فياض سوى حكومة قمعية بوليسية
إنني ال أعقد أي آمال على «أمين، مفوض اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة للسلطة الفلسطينية قوله 

  .» هو فقط زيادة دور األجهزة األمنيةإن ما أراه على األرض. خطة فياض



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

. يذكر أنه في تشرين األول المقبل سيتقاعد دايتون وسيحل محله جنرال أميركي آخر اسمه مايكل مولر
وسيتلقى خالل العام المقبل من المخصصات المالية أكثر بكثير مما كان يتلقاه دايتون، وسيكون هدف 

لنهائي لخطة فياض والمفاوضات المباشرة بين السلطة مهمته في الوقت الذي يقترب فيه الموعد ا
وإسرائيل، هو بناء قوة فلسطينية تضمن أمن إسرائيل وأن يخفف من انطباعات الفلسطينيين في الضفة 

وهو ما دفع مصطفى البرغوثي إلى . الغربية بأن الواليات المتحدة ال تؤيد سوى بقائهم تحت االحتالل
  .»، بل احتالالنليس احتالالً واحداً«القول 

  ٢/١٠/٢٠١٠األخبار، بيروت، 
  
   يتآمرون على حق الالجئين الفلسطينيين في العودةوأعوانهالكيان الصهيوني : مشعل .١٠

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الكيان الصهيوني وأعوانه يتآمرون على حق 
 من خالل الحديث على ٤٨ن على فلسطينيي عام ويتآمرو"الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، 

  ". يهودية الدولة
حديث مشعل جاء خالل كلمة ألقاها في حفل الزفاف الجماعي الذي أقامته حماس في دمشق 

الكيان اليوم خائف من الجيل "أن مشعل أضاف و عريس وعروس، ١٤٠٠لنحو ، ١/١٠/٢٠١٠
، مشيرا إلى أن "٤٨ضفة وفي فلسطين المحتلة عام الفلسطيني الصاعد ويخاف من أهلنا في غزة وفي ال

ضاق ذرعاً بهذا الشعب الذي ال ينكسر أبداً وال يستسلم و كلما نشأ " مخططات االحتالل تأتي بعد أن 
  ". جيل ورحل جيل جاء جيل آخر يحمل الراية ويسير على ذات الدرب

نختار ميتتنا، ميتتة الشرف والعزة، هذه نحن نملك إرادة الحياة كما أننا قادرون على أن : "وأضاف مشعل
هي الشعوب الحرة، والحياة في ظل السيف والرمح وظل العزة والكرامة واإلصرار على أرضنا 

  ". وحقوقنا، وال نخشى من الموت فالحياة لحظة عز، والموت لحظة اللقاء مع اهللا سبحانه وتعالى
أن السياسة هي فقط الميدان الذي يوصلنا إلى من أكبر األخطاء أن نغرق في السياسة ونظن : "وتابع

تحقيق أهدافنا وننسى البيت، وإن أولى خطوات السياسة والجهاد والمقاومة أن نبدأها من المجتمع ومن 
الحمد هللا أهل فلسطين كما الشعوب العربية واإلسالمية عرفت طريق الدين والطهر والعفاف، (..) اُألسر 

  ".  شاء اهللا هو الذي سينتصرطريق القرآن، وهذا الجيل إن
 الفلسطينية أن التفتوا إلى العائالتمجتمعنا نعمة من اهللا لذلك أخاطب : "وخاطب مشعل المشاركين بالقول

أبناءكم، ينبغي أن يكون الجهد األكبر في تربية أبناءكم وبناتكم، وإن أعظم استثمار في بناء المجتمع هو 
ي أبناءك وبناتك لتصل إلى لحظة الفرح حين ترى هذه الوجوه استثمارك أيتها األخت وأيها األخ ف

  ".الجميلة من أبناءنا يتقدمون على طريق الزواج العف الطاهر
  ١/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  يشكل خطراً حقيقيا على القضية الفلسطينيةعباس : مشير المصري .١١

والقيادي في " التغيير واإلصالح"عن كتلة حّمل مشير المصري، النائب في المجلس التشريعي : غزة
المنتهية واليته محمود عباس المسؤولية المباشرة عن " سلطة فتح"؛ رئيس "حماس"حركة المقاومة 

أخطائه الجسيمة بحق القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الخطيئة التي يرتكبها عباس بدخوله في المفاوضات 
  .صائلي لهاالمباشرة مع العدو في ظل رفض شعبي وف

المصري خالل كلمة ألقاها أمام عشرات اآلالف من المشاركين في تجّمع المسيرات التي دعت واستهجن 
وعودات عباس بوقف المفاوضات في حال استمر االستيطان، ى لها حركة حماس بالمحافظة الوسط

، "مر االستيطاناليوم نتساءل أين وعد محمود عباس بوقف المفاوضات مع االحتالل إذا است: "وقال
  .مشيراً إلى أن االحتالل ماضٍ في بناء الوحدات االستيطانية بالتزامن مع المفاوضات التي يقودها عباس
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، مطالبا إياه باالعتذار على خطاياه "يشكل خطراً حقيقيا على القضية الفلسطينية"وشدد أن محمود عباس 
 الشهداء وآهات الجرحى وأنات األسرى في الكبيرة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق دماء

سجون االحتالل، كما وطالبه بالعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني وعدم االرتماء في أحضان االحتالل 
  .الصهيوني واإلدارة األمريكية
إن قضية األسرى في سجون االحتالل في قاموس حماس هي قضية : "وفي موضوع األسرى؛ قال
  ".فكوا العاني: ية وطنية انطالق من الحديث النبوي الشريفشرعية، قبل أن تكون قض

المئات من األسرى تعج بهم سجون عباس في الضفة الغربية المحتلة، وإننا اليوم نطالبه ونطالب : وقال
  ".فتح باإلفراج الفوري عن كافة المجاهدين والمقاومين من سجون الضفة المحتلة

تحت احتاللين اثنين، مبينا أن حركته لن تسمح باستمرار وأوضح المصري أن الضفة المحتلة ترزح 
  ".رغم ذلك سننتفض في وجه كل ظالم ولن يحميهم أوباما وغيره: "الوضع على ما هو عليه وقال

  ١/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  لالحتالل الكامل  بالوالء السلطة يتهم إسماعيل رضوان .١٢

 بحركة حماس إسماعيل رضوان السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية اتهم القيادي:  ضياء الكحلوت- غزة 
بالوالء الكامل لالحتالل من خالل االعتقاالت والتعذيب وإغالق المساجد واستجواب زوجات المجاهدين "

  ."ونواب الشرعية الفلسطينية
يعلم أن الشعب لن تبقى على ما هي عليه، وعلى الجميع أن «وقال رضوان إن الحال في الضفة الغربية 

الفلسطيني يلفظ الخبث وإن طال، وأن أبناء فلسطين أكبر من أن يكونوا رهائن لدى أناس أعطوا والءهم 
وأشار القيادي بحماس خالل لقاء سياسي نظمته الحركة وسط قطاع غزة في الذكرى  ."الكامل لالحتالل

  . على أساس الثوابت الوطنيةالعاشرة لالنتفاضة إلى أن حركته مع المصالحة الحقيقية والجادة
نحن ننظر بارتياح وإيجابية إلى اللقاء األخير الذي عقد في دمشق بين حماس وفتح والذي تم ": وأضاف

وقف حمالت "وأكد ضرورة تهيئة األجواء على األرض و ."االتفاق فيه على عدد من النقاط المهمة
 الكامل بين األجهزة األمنية في الضفة االعتقال المسعورة التي تحدث في الضفة ووقف االندماج

  ."واالحتالل
 سنوات عجاف ٧دخل االنتفاضة المباركة بعد "من جهة أخرى، أوضح رضوان أن الشعب الفلسطيني 

وإن من أهم نتائج االنتفاضة أنها أفرزت قيادة يريدها الشعب عبر .. مرت عليه من المفاوضات المذلة
  ."محاوالت التضليل والتهميش والفلتان التي مورست على األرضانتخابات حرة ونزيهة جرت رغم كل 

  ٢/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
   متعددة الخيارات ال تقتصر على المفاوضاتخطة تدعو لبلورة "الديمقراطية" .١٣

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى : رام اهللا
رار المفاوضات من دون الوقف الكامل لالستيطان، وذلك عمالً بقرار المجلس المركزي رفض استم

  .للمنظمة
وصرح مصدر مسؤول في الجبهة في بيان لها، قبيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام اهللا 

عقد دورة للمجلس اليوم السبت، ندعو اللجنة التنفيذية، ورئيس اللجنة التنفيذية رئيس السلطة إلى 
، "تعدد الخيارات"لبلورة خطة سياسية جديدة تقوم على ) الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير(المركزي 

وقف "وشدد البيان على ضرورة  ".خيار المفاوضات اليتيم"وليس حشر الحالة الفلسطينية والعربية بـ
 بسلسلة من القروض والمشاريع الصغيرة االستيطان في الضفة واستيعاب األيدي العاملة الفلسطينية فيها

كما دعا البيان إلى دمقرطة المجتمع الفلسطيني بانتخابات بلدية، ". والمتوسطة وبناء المساكن الشعبية
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ونقابية عمالية، ومهنية، وجامعية، ونسائية، وشبابية وفق التمثيل النسبي الكامل لتمكين مئات األلوف من 
وطني، وإلى تطوير المقاومة الشعبية ضد الجدار العازل واالستيطان في المشاركة بالقرار السياسي ال

القدس والضفة، وبناء جبهة مقاومة متحدة لتوحيد كل قوى شعبنا المناضل حتى الخالص من استعمار 
  .االستيطان واالحتالل

على بالذهاب إلى مجلس األمن واألمم المتحدة بمشروع قرار عربي مشترك لفرض العقوبات "وطالب 
  ". العنصريةإفريقياكما وقع مع حكومة جنوب . حكومة نتنياهو حتى تنزل عند قرارات الشرعية الدولية

إلى القمة " سياسة استراتيجية عربية جديدة"ودعت الجبهة في بيانها لجنة المتابعة العربية لتقديم مشروع 
، وفي )كما في إسرائيل(مد خيارات متعددة العربية االستثنائية التي تنعقد في ليبيا يوم الجمعة المقبل، تعت

، والذهاب إلى مجلس األمن واألمم المتحدة "ال مفاوضات من دون الوقف الكامل لالستيطان"مقدمتها أن 
إلى أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية مرجعية للعملية " إسرائيل"بمشروع قرار فرض العقوبات على 

  .السياسية
من دون برنامج فلسطيني وعربي جديد، تبقى الحالة الفلسطينية والعربية تتخبط ": واختتمت الجبهة بيانها

  .باالنقسامات، والتنازالت والتراجعات عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، والعربية القومية المشتركة
  ٢/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  ترفض" الشعبية"و  باجتماع التنفيذية"الشعبية"لمشاركة  حثيثة مساعيشير إلى " حزب الشعب" .١٤

 عام حزب الشعب، بسام الصالحي، عن وجود مساع حثيثة تبذل من اجل ضمان أمين كشف :رام اهللا
 الرئاسة يعقد غدا السبت في مقر أنمشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في االجتماع المقرر 

 وأعضاء والفصائل الفلسطينية لألحزابون ل العامواألمناء اللجنة التنفيذية أعضاءالفلسطينية بمشاركة 
 حضور ومشاركة الجبهة الشعبية لتحرير أن، )معا(اللجنة المركزية لحركة فتح، مؤكدا في حديث لـ

 في وقت سابق بخصوص مقاطعتها اجتماعات اللجنة أعلنتهفلسطين مهم وال يتعارض مع موقفها الذي 
  .التنفيذية
عة الثانية عشر ظهرا، ويترأسه الرئيس محمود عباس ،  الصالحي على االجتماع المقرر عقده الساوأكد

 أن على الموضوع السياسي خاصة في ظل فشل وقف االستيطان، مشددا على باألساسسوف يركز 
  . جديد بوقف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان إجماعموقف الحزب يتمثل في التطلع لبلورة 

، بان الجبهة لن )معا(الشعبية النائبة خالدة جرار، لـ عضو المكتب السياسي للجبهة أكدتمن جانبها 
 مركزية فتح باعتبار ان وأعضاء اللجنة التنفيذية أعضاءتشارك في هذا االجتماع الذي يعقد بمشاركة 

 اتخاذ القرارات المصيرية، نافية في الوقت آلياتلدى الجبهة موقف واضح بخصوص مالحظاتها حول 
موقفنا واضح ولن " وقالت جرار  .ن مشاركة الجبهة في هذا االجتماعذاته وجود اية اتصاالت لضما

  ".نشارك في هذا االجتماع
  ٢/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، 

  
   في قطاع غزة في الذكرى العاشرة لالنتفاضةمسيراتحماس والجهاد تنظمان  .١٥

 منفصلتين، بعد  خرج عشرات اآلالف من الفلسطينيين في غزة في مسيرتين: كفاح زبون- رام اهللا
صالة الجمعة أمس، واحدة لحماس والثانية للجهاد، وانطلقت مسيرات حركة حماس من مساجد 
النصيرات والبريج في المحافظة الوسطى، بينما انطلقت مسيرات الجهاد من المسجد الكبير في خان 

للتعبير "رجت وقال موسى السماك أحد قياديي حماس إن الجماهير في غزة خ .يونس جنوب قطاع غزة
هذه " معتبرا أن "عن سخطها ورفضها الكبير للمفاوضات المباشرة التي تقودها السلطة مع العدو
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المفاوضات ال تجلب إال الخسائر على الشعب الفلسطيني، وأن االحتالل هو المستفيد األول واألخير 
  ."منها

للمفاوضات التي تريد " رفض حركته وفي المسيرة التي أطلقتها الجهاد، أعرب القيادي محمد الهندي عن
وقال الهندي  ."أن تنهي االنتفاضة بأوسلو جديدة كما قضت على االنتفاضة األولى، انتفاضة الحجارة

إن االحتالل يستمر في جرائمه وتهويده للقدس متخذا من المفاوضات غطاء ": مخاطبا المتظاهرين
عمل وبال دعم شعبي، وإن دعم اإلدارة األميركية إن هذه المفاوضات بال مرجعية وبال سقف .. لجرائمه

اليوم نتذكر عظمة ": وأضاف ."لهذه المفاوضات جاء للتغطية على فشلها في العراق وأفغانستان
االنتفاضة، القوة، والعزة، والكرامة، والنصر، بينما المفاوضات تبدأ لتخمد قضية العرب والمسلمين 

ب الهندي من السلطة االنسحاب فورا من المفاوضات من دون أن وطل. "األولى وهي القضية الفلسطينية
   ."لتأخذ غطاء عربيا مهينا لتواصل المفاوضات في ظل االستيطان«تذهب 

  ٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   من أنصارها في الضفةثمانيةحماس تتهم السلطة باعتقال  .١٦

ألمنية الفلسطينية باعتقال ثمانية من  أمس، األجهزة ا في بيان لهاحماس اتهمت حركة: يو بي آي
  . أنصارها في الضفة الغربية

  ٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   السلطة يعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام سجونقيادي من الجهاد معتقل في  .١٧

قالت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان لها إن القيادي في الحركة خضر عدنان والمعتقل في سجون : غزة
وحّملت  .ة منذ عدة أيام دخل في إضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن عدنان يعاني من عدة أمراضالسلط

الحركة السلطة المسؤولية عن حياة القيادي فيها، مطالبة بعدم المساس بقيادات ورموز العمل اإلسالمي، 
  .كما دعت الجميع إلى التدخل بسرعة لإلفراج عنه

  ١/١٠/٢٠١٠وكالة قدس برس، 
  
   لن يؤثر على خارطة السالم ومنضبطاستيطان معتدل : هونتنيا .١٨

قالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية إن الجهود ال تزال تتواصل من أجل التوصل إلى حل 
وادعت المصادر ذاتها أنه يستمر توجيه إصبع االتهام إلى السلطة ". البناء االستيطاني"ألزمة ما يسمى بـ
  . لتفجر محتمل للمفاوضاتالفلسطينية استباقا

وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد صرح بعد ظهر أمس الجمعة، خالل محادثات 
وادعى أن إسرائيل . أجراها مع مستشاريه أن تجميد البناء االستيطاني لمدة عشرة شهور لم يكن سهال

ة، محمود عباس، للدخول إلى المفاوضات قامت بذلك من أجل توفير المجال لرئيس السلطة الفلسطيني
وأضاف أنه يتوقع من السلطة الفلسطينية أن تبدي المزيد من المرونة وأن . المباشرة بدون شروط مسبقة

  .تستمر في المفاوضات
محادثات "كما ادعى نتانياهو أنه قام بعدة بادرات حسنة تجاه السلطة الفلسطينية من أجل تحريك ما أسماه 

  ".الفلسطينيين يتصلبون في مواقفهم"ال أن ، إ"السالم
 عاما مع الحكومات اإلسرائيلية والبناء ١٧وقال أيضا إن السلطة الفلسطينية أجرت مفاوضات لمدة 

  .االستيطاني كان يتواصل كل الوقت حتى السنة األخيرة مع الحكومة السابقة
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بط في الضفة الغربية في السنة القادمة يعرف الجميع أن البناء االستيطاني المعتدل والمنض"وقال أيضا 
لن يؤثر على خارطة السالم، ولذلك على المجتمع الدولي أن يطالب الفلسطينيين بمواصلة المفاوضات 

  .، على حد تعبيره"ألن ذلك مصلحة فلسطينية، مثلما هي مصلحة إسرائيلية
  ٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  س اقتراحا بتعليق جزئي لالستيطان اإلسرائيلية تدرالحكومة ":إسرائيل اليوم" .١٩

الصادرة اليوم أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس اقتراحاً لتعليق جزئي " إسرائيل اليوم "ذكرت صحيفة 
  . وحدة استيطانية في السنة١٢٠٠لالستيطان في الضفة الغربية يسمح لها بموجبه بناء 

ين نتنياهو، إنه ووزير األمن، إيهود براك، وقالت الصحيفة المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيام
  .يتدارسان في األيام األخيرة هذا االقتراح

 وحدة استيطانية في العام المقبل، أي خالل ١٢٠٠وأوضحت أن االقتراح سيتيح إلسرائيل بناء 
 وحدة ٩٥٠المفاوضات، مشيرة إلى أن عدد الوحدات االستيطانية التي بنيت العام الماضي كان 

نية، كما أنها أقل من عدد الوحدات االستيطانية التي صادق عليها رئيس الوزراء اإلسرائيلي استيطا
  . وحدة٩٥٠السابق، إيهود أولمرت، خالل المفاوضات، والتي وصلت نحو 

كما يقضي االقتراح بأن تعلن إسرائيل عدم اعتزامها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وعدم 
للسلطة الفلسطينية تشمل " حسن نوايا"ية بهدف البناء، إلى جانب تقديم بادرات مصادرة ارض فلسطين
  .إزالة حواجز عسكرية

وقال مصدر إسرائيلي رفيع للصحيفة إن الفلسطينيين غير مدركين أنه ال يمكن تمديد تعليق االستيطان 
وكرر المصدر تصريحات . وال يريدون اإلقرار بأن البناء االستيطاني كان محدوداً ولن يعيق المفاوضات

  .، على حد تعبيره"من أراضي الضفة الغربية فقط% ٢المستوطنات تستحوذ على "براك أن 
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة اقتراحات بخصوص االستيطان لمنع فشل المفاوضات، ونقلت خشية 

د يقود ذلك إلى أن تتبنى مصادر إسرائيلية من أن عدم إيجاد حل لقضية االستيطان ستفشل المفاوضات وق
اإلدارة األميركية بوضوح الموقف الفلسطيني بأن التسوية ستكون على أساس حدود الرابع من حزيران 

١٩٦٧.  
  ٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   نجاد إلى لبنان مثيرة للقلق ومزعزعة لالستقرارزيارة :وزارة الخارجية اإلسرائيلية .٢٠

مثيرة «ان زيارة الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان اعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
  . لالستقرار» للقلق ومزعزعة

وفقا لما نشر، علمنا أن نجاد يعد جولة : »فرانس برس«وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور لـ
لبناني هو لقد قال ايضا للرئيس السوري إن الجنوب ال«وأضاف . »حقيقية إلقطاعي كبير يزور مزرعته

كل ذلك يجب ان يثير الى اقصى حد قلق الذين يهتمون حقا «وشدد على ان . »حدود إيران مع اسرائيل
  .  »باستقرار لبنان والشرق األوسط

  ٢/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   ماغواير إبعاد ر تقر"إسرائيل" .٢١

 ماغواير حائزة نوبل ردت محكمة اسرائيلية دعوى االستئناف التي رفعتها مايريد:  ا ف ب-  القدس
  .للسالم ضد ابعادها من اسرائيل بعد مشاركتها في في اسطول مساعدات من اجل غزة
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المحكمة ردت دعوى االستئناف ضد االبعاد الذي "و قال صالح محسن المتحدث باسم جمعية عدالة ، ان 
ح لها اذا ما ارادت  ساعة ، وهي الفترة التي تتي٤٨قدمته مايريد ماغواير وقررت ابعادها في غضون 

. المحامين شرحوا لمايريد ماغواير معنى الحكم"واضاف ان ". ان تقدم دعوى استئناف الى المحكمة العليا
وقررت المحكمة ايضا حبس ماغواير  .الى المحكمة العليا" ولم تقرر بعد هل تتقدم بدعوى استئناف ام ال
  .في مطار بن غوريون الدولي قرب تل ابيب

  ٢/١٠/٢٠١٠، مانالدستور، ع
  
  اتهامات إسرائيلية لتركيا بتدريب مقاتلين من حركة حماس": حريت" .٢٢

التركية أن وسائل اعالم اسرائيلية وجهت اتهامات الى تركيا " حريت "  نشرت صحيفة : أ ش أ–أنقرة 
  .على أراضيها" حماس"بتدريب مقاتلين من حركة المقاومة االسالمية 

 ممن يحملون ١٩٤٨يا انتشرت بعدما اعتقلت إسرائيل مواطنا من عرب  واوضحت إن االتهامات لترك
وأضافت أن . إلرسالهم للتدريب في تركيا " حماس"الجنسية اإلسرائيلية، التهامه بتجنيد أفراد من 

الشخص الذي اعتقلته السلطات االسرائيلية اعترف، استنادا الى اإلعالم اإلسرائيلي، بأنه كان يحاول 
  .إلرسالهم الى تركيا وسوريا لتلقي التدريب على األعمال القتالية" حماس"ي جمع مجندين ف

 ٢/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت
  
  "األقصىهبة "ـ إحياء للذكرى العاشرة ل٤٨لسطين ف  فيالبلدات العربية عمياإلضراب الشامل  .٢٣

ية داخل  اإلضراب الشامل عم البلدات العرب، أنالناصرة من ٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، نشرت 
 تضامناً مع االنتفاضة ١٩٤٨ أمس في الذكرى العاشرة الندالع الهبة الجماهيرية لفلسطينيي "إسرائيل"

  .٢٠٠٠ سبتمبر /الثانية التي اندلعت أواخر أيلول
 ذكرى "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، بقرار من ١٩٤٨وأحيا فلسطينيو الـ 

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، كما أغلقت .  قتلتهم قوات األمن اإلسرائيلية الذي١٣شهدائهم الـ 
وقام قادة األحزاب العربية وذوو الشهداء بوضع أكاليل الزهور . المؤسسات التعليمية والخدماتية المختلفة

  .على أضرحة الشهداء، وجابت مسيرات احتجاجية البلدات التي سقط فيها الشهداء
فر كنا المسيرة المركزية بمشاركة اآلالف الذين رفعوا أعالم فلسطين وأعالماً سوداً وشهدت قرية ك

وشعارات نددت بالممارسات القمعية وسياسة التمييز العنصري المنتهجة ضد المواطنين العرب من 
وطالب المتحدثون في المسيرات المستشار القضائي للحكومة باحترام  .جانب الحكومات المتعاقبة

، وفتح التحقيق الجنائي مع القتلة )لجنة اور (١٣توصيات لجنة التحقيق الرسمية في قتل الشباب الـ 
استخدام القناصة "وكان المستشار السابق رفض التوصيات، على رغم تأكيد اللجنة أن . والمسؤولين عنهم

  .، ما يستوجب فتح تحقيق جنائي"صاص الحي على مواطنين إسرائيليين لم يكن قانونياًوإطالق الر
، في بيان عممته على وسائل اإلعالم العبرية "إسرائيل"وناشدت جمعيات حقوقية، يهودية وعربية في 

مع الحكومة اإلسرائيلية ومستشارها القضائي احترام توصيات لجنة التحقيق ومباشرة التحقيق الجنائي 
القتلة والمسؤولين عنهم، والعمل على مساواة المواطنين العرب مع اليهود في الحقوق ووقف سياسة هدم 

 التي ترفض الحكومات المتعاقبة ٤٥البيوت العربية، خصوصاً في النقب واالعتراف بقرى البدو الـ 
  .االعتراف بها وتخطط القتالع سكانها لالستيالء على أراضيهم

 عالمة فارقة في العالقات بين المواطنين العرب "٢٠٠٠هبة اكتوبر " إسرائيليون أحداث ويعتبر مراقبون
انفصال " أمس ما حصل قبل عشرة أعوام بمثابة "هآرتس"واعتبر تقرير صحافي في . والدولة العبرية

 هو ما ، مضيفاً أن االغتراب المتبادل بين الدولة ومواطنيها العرب"المواطنين العرب عن دولة إسرائيل
  .يميز العالقات في السنوات األخيرة
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 رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي ، أنالقدس المحتلة من ٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 
،  هبة األقصىالداخل محمد زيدان طالب المستشار القضائي لحكومة الكيان بإعادة فتح ملف شهداء

 الرئيس محمود عباس لعدم استئناف  زيدانودعا. لة القضائية بذريعة فقدان األد٢٠٠٨والذي أغلق عام 
  .غير معنية بالسالم وترفض قيام دولة فلسطينية بين النهر والبحر" إسرائيل"المفاوضات، موضحا أن 

إن " الخليج"ـحنين زعبي، خالل مشاركتها في المسيرة، ل" التجمع الوطني الديمقراطي"وقالت القيادية في 
 شاباً وجرحوا ١٣ومقاضاة مجرميها ممن قتلوا " إسرائيل" لمالحقة فل الدولية جاهزة جداًاألجواء والمحا

وأفادت بأن هناك مداوالت مكثفة  .٢٠٠٠عام " هبة القدس واألقصى"المئات بالرصاص الحي خالل 
ورفض دعوات التبادل السكاني، " يهودية الدولة"لصياغة مذكرة تقدم لألمم المتحدة حول ما تسمى 

  .من محاكمة القتلة " إسرائيل"تهرب و
  
  نطالب كافة مسيحيي العالم بأن يتضامنوا مع شعبنا المظلوم: المطران حنا .٢٤

، وفد لجنة الصداقة أمس استقبل المطران عطااهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس :القدس
ت الدينية المسيحية لزيارة أيرلندا يرلندية الفلسطينية الذي يزور القدس بهدف دعوة عدد من القيادااال

 هناك ترتيبا لسلسلة من الفعاليات والمحاضرات والندوات التي ستقيمها مؤسسات مسيحية في أنحيث 
  . القادمنوفمبر/  تشرين الثاني٣٠ إلى ٢٦أيرلندا بين 

كز المسيحي ورحب المطران عطااهللا حنا بالوفد الزائر وقال بأن كنيسة القدس هي أم الكنائس وهي المر
 مدينة القدس وإلى فلسطين وشعبها إلىبأن كنائس العالم كلها مطالبة بأن تلتفت :" األول في العالم، وقال

ونحن من خالل وثيقة وقفة حق أردنا أن نذكر المسيحيين في العالم بواجباتهم ومسؤولياتهم . بنوع خاص
ألرض المقدسة والتي ال يمكن أن تتحقق إال والدور المطلوب منهم من أجل تحقيق العدالة المنشودة في ا

أردنا من خالل هذه الوثيقة " :وتابع ." ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملةاالحتالل بإنهاء
المسيحية الفلسطينية أن نؤكد لمن يجب أن يعرف ويسمع بأننا جزء أصيل من مكونات أمتنا العربية 

وم من األيام جزء غريبا أو دخيال على هذه األرض وهذا الشعب، فنحن لم نكن في ي. وشعبنا الفلسطيني
 الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني االحتالل على أن  وأكد."فقضيته قضيتنا ومعاناته معاناتنا وآالمه آالمنا

  . يجب أن تزول وأن تتوقف كافة الممارسات العنصرية القمعية الظالمة بحق شعبنااإلنسانيةجريمة بحق 
م سيادة المطران بتقديم وثيقة وقفة حق للوفد وهي الوثيقة التي ستتمحور حولها كافة الندوات ثم قا

  . القادمنوفمبر/  تشرين الثاني٣٠ إلى ٢٥ ما بين ايرلنداوالمحاضرات واللقاءات التي ستقعد في مدن 
  ٢/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  دة بالجدارقوات االحتالل تقمع المسيرات األسبوعية المند .٢٥

 قوات ، أن محمد جمال،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في ٢/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، نشرت 
قمعت ظهر أمس المشاركين في المسيرات األسبوعية السلمية المناهضة لجدار  االحتالل اإلسرائيلية

  .  غرب رام اهللالفصل العنصري واالستيطاني في نعلين وبلعين والمعصرة وقرية النبي صالح شمال
وشهدت قرية المعصرة إلى الجنوب من مدينة بيت مسيرة جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري ورفع 
المشاركون خاللها وكان من بينهم العشرات من المتضامنين األجانب األعالم الفلسطينية والالفتات التي 

وخالل إلقاء الكلمات قام جنود  ...كتب عليها العبارات التي تحيي الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى
االحتالل بمهاجمة المعتصمين وإلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة نحو 

  .ثمانية منهم بحاالت إغماء وغثيان من جراء استنشاق الغاز المدمع
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الجدار في القرية لمناسبة وفي النبي صالح شارك في المسيرة التي دعت لها اللجنة الشعبية لمقاومة 
، أهالي القرية )غاندي(الذكرى العاشرة النتفاضة األقصى، وإحياء األمم المتحدة لذكرى المقاومة الشعبية 

  .إلى جانب المتضامنين األجانب ونشطاء السالم
 أن  محمد القيق،الضفة المحتلة نقالً عن مراسله في ١/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
على أن القرية شهدت " فلسطين أون الين" اللجنة الشعبية في قرية المعصرة أكد محمد بريجية لـرئيس

مواجهات عنيفة مع جنود االحتالل بعد أن أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين، األمر 
  . الذي أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق

" فلسطين أون الين"عبية في قرية بلعين غرب رام اهللا راتب أبو رحمة لـمن جهته قال رئيس اللجنة الش
إن عشرات المشاركين انطلقوا بمسيرة حاشدة تجاه األراضي المصادرة لصالح جدار الفصل العنصري 
فقابلهم جنود االحتالل بإطالق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، األمر الذي أدى إلى وقوع عدد 

  .  االختناق في صفوفهممن حاالت
  
  المستوطنون يعتدون على مسجدين بالقدس .٢٦

اعتدى مستوطنون فجر أمس على مسجدين في حي الثوري جنوب القدس :  محمد جمال- القدس المحتلة 
، حيث قاموا بخلع نوافذ وأبواب مسجد )األرقم بن أبي األرقم ومسجد خليل الرحمن(المحتلة وهما مسجد 

  .. حتوياته بما فيها صندوق التبرعات المالية، كما تم تحطيم نوافذ مسجد األرقمخليل الرحمن وسرقة م
  ٢/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  مستوطنون يحرقون أشجار زيتون قرب نابلس .٢٧

 ما ال يقل عن عشرة دونمات مزروعة أمس "ايتمار"أحرق سكان مستوطنة : عالء المشهراوي، وكاالت
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين  .ال شرق قرية عورتا جنوب نابلس شم"البياضة"بالزيتون في منطقة 

اثنين ترجال من سيارة إلى داخل األرض التي أحرقت، ومكثا فيها بعض الوقت، وعند خروجهما شب 
منطقة ولم تقم بأي إجراء إلخماد الوأكد الشهود أن قوات االحتالل حضرت إلى  .حريق هائل باألرض

لمجلس القروي وأصحاب األراضي وأهالي القرية من التوجه إليها وإخمادها، النيران، ومنعت أعضاء ا
  .ما دفع األهالي لالتصال بالدفاع المدني الذي منعت طواقمه هو اآلخر من الدخول لمنطقة الحريق

 زراعية قرب قرية عوريف جنوب نابلس قرب أراض، بتجريف أمسفي غضون ذلك قام المستوطنون 
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال  . لبناء استيطاني جديدمهيداًمستوطنة ايتسهار، ت

  .األراضي بدأت بتجريف اإلسرائيلية عددا من الجرافات إنالضفة الغربية 
  ٢/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
   شاباً عن األقصى لمدة شهر ونصف١٢االحتالل يبعد  .٢٨

 شاباً عن المسجد األقصى المبارك لمدة شهر ١٢ قررت محكمة االحتالل في القدس المحتلة إبعاد
وقال محامي الشبان خالد زبارقة .  شيقل عليهم٢٠٠٠ونصف إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 

، مبيناً أنه "اإلخالل بالنظام وإعاقة عملها"إن شرطة االحتالل وجهت للشبان تهمة " فلسطين أون الين"لـ
ّبرون بعد رؤيتهم جموع المستوطنين تقتحم باحات المسجد من باب تم اعتقالهم بقسوة فيما كانوا يك

  .١٩٤٨وذكر زبارقة أن الشبان من األراضي المحتلة عام . األسباط
  ١/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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   حقوق األطفال األسرىينتهكونجنود االحتالل  .٢٩
ى االحتالل للتهديد من كشف مختص قانوني فلسطيني عن تعرض طفل فلسطيني أسير لد: رام اهللا

وحسب المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، خالد . جنديين إسرائيليين باغتصابه بعصا
 عاماً فإن جنديين هددا بإدخال عصا في ١٤قزمار، نقال عن إفادة الطفل الذي كان عمره عند االعتقال 

قزمار أن أجهزة االحتالل تعمد إلى ممارسة التهديد وأكد  ".مؤخرته وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين
  .بالقتل واالغتصاب ومعاقبة األهل، إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي بحق األطفال الذين تعتقلهم

تنتهك كل المواثيق الدولية، وخاصة " إسرائيل" والمحررين عيسى قراقع، أن األسرى وزير شؤون أكدو
والتقى قراقع عائلة  .ا تعتقل أطفاالً قاصرين وتحاكمهم وتزجهم في السجوناتفاقية حماية الطفولة عندم

  .الطفل خالد في الخليل الذي يعتبر أصغر أسير تعتقله سلطات االحتالل
  ٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  ال سالم مع االستيطان وليبرمان نطق بالمخفي: البرغوثيمصطفى  .٣٠

. رائيلي أمس وفد حاملي جائزة نوبل للسالم برفقة النائب دمنع جيش االحتالل اإلس: القدس المحتلة
  . مصطفى البرغوثي من دخول المناطق المغلقة في البلدة القديمة من الخليل

كما . ورافق الوفد حملة النساء من أجل السالم وقام البرغوثي والوفد المرافق له بجولة في البلدة القديمة
مواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي الشريف في اطلع البرغوثي الوفد على معاناة ال

وقت أدى فيه جزء من الوفد ممن يدينون بالديانة اإلسالمية مع النائب البرغوثي صالة الجمعة في 
وعقد مؤتمر صحفي أمام الحرم اإلبراهيمي الشريف بمشاركة الوفد تحدث فيه البرغوثي وجودي . الحرم

 البرغوثي عن استنكاره لمنع االحتالل مريد ماغواير عبرو .لى جائزة نوبل للسالموليامز الحائزة ع
الحائزة على جائزة نوبل للسالم من دخول األراضي الفلسطينية واحتجازها في مطار اللد وإصرار 

في وأشار إلى خطورة االستيطان الذي يدمر السالم واالستقرار . االحتالل على ترحيلها إلى بلدها أيرلندا
المنطقة مؤكداً أن الخليل هي نموذج لنظام االبارتهايد والتمييز والفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل 

 أن تصريحات ليبرمان التي قال فيها إنه إلسالم لعقود تأتي  البرغوثيكدوأ. في األراضي الفلسطينية
. ية إلى فرض الوقائع على األرضتأكيدا على حقيقة السياسة اإلسرائيلية الرافضة للسالم العادل والساع

 وسيلة للتهويد والتوسع مثلما تستخدم "إسرائيل"وأوضح أنه ال سالم مع االستيطان الذي تستخدمه 
  .ودعا إلى تبني إستراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة الشعبية. المفاوضات غطاء لمشاريعها االستيطانية

الذي منحتها إياه جائزة نوبل للسالم من أجل دعم نضال وقالت جودي وليامز إنها ستستخدم كل النفوذ 
الشعب الفلسطيني لتحقيق الحرية والسالم المصحوب بالعدل وإنهاء التمييز العنصري وإقامة الدولة 

 وإدارة حياة الفلسطينيين في دولة ديمقراطية ٦٧الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام 
  .وسيادة حقيقية

  ٢/١٠/٢٠١٠ الدوحة، الشرق،
  
   ليبرمان وحزبه ثالث قوة سياسية"إسرائيل"النمسا عزلت دولياً بسبب اليميني هايدر وفي : جبارين .٣١

 إلى، المركز العربي للحقوق والسياسات في الداخل الفلسطيني بمذكّرة "دراسات"بعث  :زهير اندراوس
 أعقاب المتحدة، في واألمم األوروبيتحاد  والى مسؤولين دوليين في االأبيبالسلك الدبلوماسي في تل 

، حول ما يسمى بالتبادل السكاني في األخيرةدور ليبرمان جفيأ اإلسرائيليتصريحات وزير الخارجية 
 المتحدة يوم األمم أمام أيضاً ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كّررها "إسرائيل" المفاوضات بين إطار

  .٢٠١٠ سبتمبر /أيلول ٢٨الثالثاء 
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 الدولي لحقوق الشعوب اإلعالن هذه االقتراحات تناقض القانون الدولي، خاصة أنوبّينت المذكرة 
واالندماج القسري والدعاية ) الترانسفير(، والذي يمنع النزوح القسري ٢٠٠٧ الذي صدر عام األصلية

ايا حسنة مع الشعوب  العرقي، ويلزم الدولة بالتعاون بنوأوالسياسية التي تحض على التمييز العنصري 
 حدودهم أو أراضيهم والحصول على موافقتها المسبقة قبل الشروع بأي عمل يؤثر على ملكية األصلية
 جانب مشاريع القانون العنصرية التي تطرح في إلىّن تصريحات ليبرمان هذه، أ  وأكدت.الجغرافية

جماهير العربية، كونها تأتي لتعميق ، تبعث على الغضب والقلق بين الاألخيرةالكنيست منذ االنتخابات 
 تصريحات سابقة هي بمثابة تحريض إلىوتضاف . نزع شرعية وزعزعة مكانة خمس مواطني الدولة

  .عنصري مباشر ضدهم
  . رفض الجماهير العربية لمخطط ليبرمان العنصري"دراسات" وأكد

ّن أسا عزلة دولية بعد  واجهت النم٢٠٠٠في العام : يوسف جبارين.  د"دراسات"وقال مدير مركز 
 أصبح فقد "إسرائيل" في دولة أما.  االئتالف الحكوميإلىضّمت حزب يورغ هايدغر القومي المتطّرف 

 الحقائب الوزارية في ظل صمت أهمحزب مماثل لحزب هايدغر ثالث اكبر حزب في البرلمان ويتبوأ 
 تحميل أيضاًاشية في عقر دارها، علينا  نضالنا الوطني والديمقراطي ضد الفإلى باإلضافة: وتابع. دولي

فنحن هنا . أصليةالمجتمع الدولي مسؤوليته في رفض المشاريع العنصرية وحماية حقوقنا كأقلية وطن 
  . عابري سبيل، على حد قولهأو حق ولسنا ضيوفا أصحاب

  ٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   على المقاومةألجهزة األمنيةا غالبية تتوقع انهيار السلطة جراء اعتداء :استطالع .٣٢

، تفّجر "المركز الفلسطيني لإلعالم"توقعت غالبية عظمى من المشاركين في استطالع للرأي العام، أجراه 
 األجهزة األمنيةسلطة في الضفة الغربية المحتلة، جراء تصعيد الاألوضاع في الضفة الغربية وانهيار 

  .فلسطينية، والتي طالبت المئات خالل الفترة األخيرةضد حماس في الضفة وباقي فصائل المقاومة ال
 سبتمبر وحتى األول من /وبحسب االستطالع، الذي غطى الفترة ما بين الرابع والعشرين من شهر أيلول

 األجهزة األمنية من توقعوا أن يؤدي تصاعد اعتداءات %٦٩,١١ أكتوبر الجاري؛ فإن /شهر تشرين أول
 من %٢٥,٦٦وقال  .ي الضفة إلى تفجر األوضاع وانهيار السلطةضد حماس وفصائل المقاومة ف
عتداءات إلى تعميق االنقسام ال شخصاً، إنهم يتوقعون أن تؤدي ا٤٢٤٤المستطلعين، الذين بلغ عددهم 

  . فقط إن هذه االعتداءات يمكنها تهميش دور المقاومة وعزل حماس%٥,٢٣الداخلي، في قال 
  ١/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مهنياً فلسطينيا١٧١ً تخريج : لبنانشمال .٣٣

 طالباً فلسطينياً، ١٧١ التابع لألونروا في الشمال، حفل تخريج لـ"مركز التدريب المهني"أقيم في 
خضعوا لدورات تدريب في اللحام، وتصنيع األنابيب، والسباكة، والتدفئة المركزية، والتبريد وتكييف 

كهربائية والديزل، والهندسة المعمارية والمدنية، وإدارة المكاتب واألعمال، الهواء، وتصليح األدوات ال
ومسح األراضي، في حضور نائب رئيس بعثة السفارة األلمانية في بيروت مايكل بيرهوف، والمدير 

الشباب والشابات في مركز تدريب األونروا "وأشار بيرهوف إلى أن .  سلفاتوري لومباردولألونرواالعام 
، فيما أشار "لشمال يحظون بفرصة التخاذ خطوة مهمة نحو تحقيق التدريب والتوظيف المحترففي ا

التعليم هو من األولويات الرئيسية لالجئين الفلسطينيين واألونروا، حيث يوفر األساس "لومباردو إلى أن 
  . "لتحقيق التقدم

  ٢/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

  والبرج يتأخّر.. .انتهاء األعمال في شاتيال ومار الياس: تإصالح البنى التحتية في مخيمات بيرو .٣٤
أطلقت وكالة األونروا، في بداية العام الجاري، مشروع إصالح البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية، 

وألن . ضمن سلسلة من المشاريع اإلنمائية الهادفة إلى تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينيين في لبنان
بل عام في بيروت، علت أصوات في مخيم برج البراجنة تحديداً، تعترض على التأخير المشروع بدأ ق

هناك من صار يتوق للراحة والخالص بعد طول معاناة، وهناك من ينادي بالصبر .. في سير األعمال
  . قبل حلول أمطار الشتاء..  فنهاية المشروع ستعود بالفرج"إذ من شرب من البحر ال يغّص بالساقية"
شرح مصدر في وكالة األونروا أن األعمال في مخيمات بيروت تشمل مّد أنابيب مياه وإمدادات وي

مشروعي برج البراجنة ومار "منزلية، وإنشاء أرصفة، ومدّ الخطوط األساسية للمجاري، الفتاً إلى أن 
م شاتيال فمّولته أما مشروع مخي. الياس مموالن من االتحاد األوروبي بميزانية قدرها أربعة ماليين يورو

  . "الحكومة األميركية بكلفة مليونين ونصف المليون دوالر
أن ورشة العمل انتهت في مخّيم شاتيال بعد "ويشرح مدير منطقة لبنان الوسطى في األونروا محمد خالد 
ئة متر مكعب، مع افقد أنشئ بارتفاع خمسم. عشرة أشهر من العمل، ولكن توجد مشكلة في خزان المياه

. "ر ارتوازي بعمق خمسمئة متر لتغذية شبكة المياه، ثم اكتشفنا أن المياه كبريتية وغير صالحة للشرببئ
السفارة اإليطالية التي مّولت مشروع البئر، تتابع الموضوع لمعالجة المشكلة " أن "السفير"ويؤكد خالد لـ

  . "بأقرب وقت ممكن
عدم وجود "، مشّدداً على "ال فيه مع نهاية العام الجاريتنتهي األعم"أما مخيم مار الياس فيتوقع خالد أن 

  . "أي مشاكل هناك
مع وضوح الصورة في كل من شاتيال ومار إلياس، تبرز المشكلة في مخيم برج البراجنة الذي شهد 

 الجاري، وقدر أن إنجاز األعمال الالزمة يتطلّب ٢٠١٠انطالقة أعمال البنى التحتية في مطلع العام 
: ويشرح. "خطوة بخطوة"يقول خالد إن العمل داخل المخيم يجري ). ٢٠١١أي في نهاية (ين مهلة سنت

يتّم التركيز حالياً على منطقة جورة التراشحة، لكثرة ما تشهده من فيضانات في العادة، لذلك نسعى "
  . "الستباق موعد الشتاء

  ٢/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
   فنيةأعمال يجسدون معاناة الفلسطينيين في بياًوأجن  فلسطينيا وعربياًعشرون فناناً .٣٥

 شاركوا في ورشة عمل وأجنبياً  وعربياً فلسطينياًعكس عشرون فناناً:  من علي صوافطة- بيرزيت 
 الفلسطينية ما شاهدوه على ارض الواقع من جدار عازل وحواجز وحياة األراضي في أسبوعينامتدت 

  .ضها مساء الخميس في بلدة بيرزيت شمالي مدينة رام اهللا التي عروأعمالهماجتماعية فلسطينية في 
للسنة ) جاليري المحطة( يوهنا فنروريس المشاركة في الورشة التي نظمها األلمانيةوعرضت الفنانة 

  . الفلسطينيةاألراضي على "إسرائيل"الثانية على التوالي طريقة للتخلص من الجدار الذي أقامته 
يعكس تجربتها الخاصة ) فلسطين المفقودة(يرك الجنوب افريقية عمال فنيا باسم وقدمت الفنانة أنيا دي كل

  .ولكنها لم تجدها" البحث عن فلسطين على محرك البحث جوجل للخرائط"عندما حاولت 
 الفلسطينية من خالل لوحة فنية األراضي في األوضاعوعبرت الفنانة مالين لينشتروم النرويجية عن 

 الفلسطينية األراضي في اإلسرائيليةحول الخروقات " تقارير عن منظمة اوتشا جمعت فيها ما صدر من
 كثافة المضمون أن. المعلومات غامرة وصعبة االستيعاب" جانبها تقول إلىوكتبت " أسبوععلى مدى 

  ."تعكس نفسها في كثافة النص
 والتركيبية إلنشائيةا واألعمال الفنية المشاركة في المعرض ما بين الرسم والنحت األعمالتنوعت 

 يقدم تجربته على طريقته الخاصة وقال الفنان التشكيلي رأفت أسعد احد مؤسسي أنوحاول كل فنان 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٩٢٥:         العدد       ٢/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

 نجمع فيه اكبر عدد من الفنانين الفلسطينيين  سنوياًهذه الورشة ستكون تقليداً"جاليري المحطة لرويترز 
  ."على الواقع الفلسطيني التعرف أساسي في ورشة عمل تشمل بشكل واألجانبوالعرب 

  ١/١٠/٢٠١٠وكالة رويترز، 
  
  سكان قرية فلسطينية في نهاية العهد العثمانيرواية جديدة تتناول حياة " بومة بربرة" .٣٦

، لمؤلفها الباحث )لبنان(، هو عنوان الرواية الصادرة حديثاً عن دار الفارابي "بومة بربرة ":عمان
 للرواية حفل توقيع على هامش معرض عمان الدولي أقيمقد و. والكاتب الروائي عبد الجبار عدوان

  . للكتاب، وذلك يوم الخميس الفائت، وفي جناح دار الفارابي
سنعايش حياة سكان قرية فلسطينية جنوبية، في الزمن الذي "نقرأ في مقدّمة المؤلف،  ،"في هذه الرواية"

ضافة إلى صراعات القبائل، واالختالفات إلبا... ييؤرخ لنهاية العهد العثمانّي وبداية االنتداب البريطان
وسوف نتابع، وع البربراوية، أيضاً، الرؤية الفلسطينية، . العائلية، مشاكل زواج البدل والزواج المبكر

هجرة اليهود، بيع األراضي، بناء الكبانيات، مشاريع التقسيم المتتالية ، : آنذاك، لمجريات السياسة اليومية
بية والعالمية، وسياسة بريطانيا، وبالطبع الصراعات بين القيادات الوطنية، ذلك المرض والمواقف العر

  ".المستعصي
تقع الرواية في مئتين وخمس وتسعين صفحة من القطع المتوسط، بغالف ورقّي نرى على وجهه األول 

ية تدور حول حياة والروا. لوحة للفنانة نورا العدوان التي رسمت خارطة لفلسطين وإلى جانبها وجه بوم
ويرى حوامدة أّن عبد الجبار . ، كما كتب الشاعر الزميل موسى حوامدة، على ظهر الغالف"قيقية"

ال يعتمد الشعار السياسّي، والحديث المكرور، عن النكبة، واالحتالل، والهجرات، "عدوان، نفسه، 
 قراه التي رحل منها، ولشعب واللجوء، بل يلجأ إلى سرد تفاصيل غبية من حياة هذا الشعب، في إحدى

  ".أصابه من نكبات وخيباتا ما زال يتشبث بتاريخه، وذاكرته، رغم كل م
  ٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   عربية وأجنبية تتضامن مع فلسطين يسارية منظمة عشرون: لبنان .٣٧

لـسطين ودور   ف « بعنـوان   في قصر األونيسكو أمس     ندوة دولية  اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني    عقد
، مختتمـا األيـام الـستة       »الشباب في حركة التضامن الدولي، مهرجان الشباب والطالب العالمي كمثال         

  . للملتقى الدولي العربي للتضامن مع فلسطين
وشارك في الندوة مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال، ممثـل الـشبيبة                 

 غاالنوبولوس، ومحمد سالمة من االتحاد العام لطلبة فلسطين، ونائب رئـيس            الشيوعية اليونانية باسوس  
وأطلق في نهايتها اللجنة التحضيرية اللبنانيـة لمهرجـان         . اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي عمر ديب     

 كانون األول المقبل، الذي يعتبر مـن أكبـر          ٢١-١٣الشباب العالمي الذي سيقام في جنوب أفريقيا بين         
 ١٥٠٠٠هرجانات الشبابية والطالبية المناهض لالمبريالية، في العالم حيث يشارك فيه ما يزيد علـى               الم

  .مشارك من مختلف أنحاء العالم
  ٢/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 

  
  "عطلة رسمية"مصر تطلب تأجيل اجتماع لجنة المتابعة بسبب  .٣٨

اع الوزاري للجنة مبـادرة الـسالم       وقع خالف عربي في شأن موعد عقد االجتم       :  أحمد رحيم  -القاهرة  
الذي كان مقرراً لمناقشة الموقف من المفاوضات المباشـرة بـين الفلـسطينيين             ) لجنة المتابعة (العربية  

وكـان مقـرراً عقـد      . واإلسرائيليين بعد قرار الحكومة اإلسرائيلية عدم تمديد مهلة تجميد االسـتيطان          
ت بين األمين العام للجامعة العربية عمرو موسـى ورئـيس   االجتماع بعد غد، إال أن االتصاالت التي تم   
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الوزراء، وزير خارجية قطر، رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أسفرت عـن تأجيـل                   
 الشهر الجاري لتمكين الرئيس محمود عباس من حضوره لمـا تمثلـه             ٦االجتماع إلى االربعاء الموافق     

رير عن نتائج ما تمخضت عنـه جـوالت المفاوضـات الـسابقة     مشاركته من أهمية من أجل عرض تق     
  .وتقويمه مدى استمرارها

. »اجازة وطنية في مصر   «غير أن القاهرة طلبت إرجاء عقد االجتماع إلى موعد آخر غير االربعاء ألنه              
أغفلـت أن   ) االثنـين (وقال مصدر ديبلوماسي مصري إن االتصاالت التي تمت لتأجيل موعد االجتماع            

، مشيراً إلى أنه تم إبالغ الجامعة       »عطلة رسمية في مصر وعيد القوات المسلحة المصرية       «بعاء هو   االر
العربية بطلب تأجيل االجتماع وعقده في مدينة سرت الليبية على هـامش اجتماعـات القمـة العربيـة                  

  .االستثنائية التي يبدأ التحضير لها اعتباراً من الخميس المقبل
  ٢/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  الشعب الفلسطيني يتأهب النتفاضة ثالثة: "اإلخوان" ـالمرشد العام ل .٣٩

محمد بديع، أن الشعب الفلسطيني يتأهب النتفاضة ثالثـة         . رأى المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين د      
 اهللا  في ذكرى االنتفاضة الثانية بعد اإلعالن عن فشل المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية في رام              

  ). إسرائيل(مع 
في " يغلي اآلن كالمرجل  "، أن الشعب الفلسطيني     ٢٠١٠-١٠-١وأكد بديع في رسالته األسبوعية، الجمعة       

الضفة الغربية وقطاع غزة ضد االحتالل اإلسرائيلي ومن يدعمهم، ووصف السلطة فـي رام اهللا بأنهـا                 
  ". شرةتوشك أن تلفظ أنفاسها األخيرة على طاولة المفاوضات المبا"

لقد انتهت فترة المفاوضات غير المباشرة ولم يجنِ الفلسطينيون منها شيًئا ولم يـتعلم المفـاوض                : "وقال
  ". الفلسطيني منها درسا ولم يأخذ منها عبرة

المقاومة هي الحل الوحيد أمام الغطرسة والطغيان الصهيوأميركي، ويكفي أن الشعوب العربيـة         "وأكد أن   
عها خلف المقاومة بالدعم والتأييد، والشعوب تعي جيدا من هم المقاومون ومن هـم              واإلسالمية تقف جمي  
  ". الذي باعوا القضية

 ٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  

  "٥شريان الحياة "تركيا تقلص مشاركتها في قافلة  .٤٠
ية في قافلة شـريان     أبلغت السفارة التركية في عمان فعاليات النقابات المهنية بأن المشاركة الترك          : عمان

  . التي ينوي تحريكها النائب البريطاني جورج غاالوي ستكون خالفا للتوقعات رمزية تماما٥الحياة رقم 
ـ      بأن رمزية المـشاركة التركيـة طرحـت بـشكل          ' القدس العربي 'وقالت قيادات في النقابات األردنية ل

 الحكومة المـصرية كمـا فهمـت مـن          مفاجىء ويبدو ان لها عالقة بسعي االتراك لتجنب اإلحتكاك مع         
وكانت اللجان التركية المعنية بإغاثة قطاع غزة قد شددت على انها مهتمة باسـتمرار              . مسؤولي السفارة 

  .الضغط على إسرائيل وليس افتعال مشكلة مع مصر
لذلك يتوقع ان تقتصر المشاركة التركية في قافلة غاالوي على عشر سيارات فقط حيث تتجمـع القافلـة                  
اآلن في طريقها إلى سورية حيث يفترض ان تصل السبت إلى الالذقية ومنها الى ميناء العـريش قبـل                   

  .التوجه الى قطاع غزة اذا ما سمحت السلطات المصرية للقافلة بإكمال طريقها
 ٢/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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   أنفاق داخل تكتل سكانيثمانيةمصر تكتشف  .٤١
وردت معلومات لفرع مباحـث امـن       " مصرية في تصريحات صحفية، انه       قالت مصادر أمنية  : وكاالت

 بمنطقة صالح الدين، وقـد      ٤دولة مصر برفح المصرية بوجود فتحات األنفاق عند العالمة الدولية رقم            
 أنفاق للتهريب متجاورة لبعضها وتبعد عـن خـط الحـدود            ٨داهمت قوة أمنية كبيرة المنطقة وضبطت       

 أمتار ولم يـتم ضـبط أيـة         ٦ متر وبعمق    ١,٥ح متوسط قطر األنفاق حوالي       مترا ويتراو  ١٢بحوالي  
  ". متهمين أو بضائع

 نفقاً لتهريـب    ٥٨٠وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد األنفاق المضبوطة خالل العام الجاري ألكثر من             
  . نفقاً لتهريب السيارات١٥البضائع، باإلضافة إلى حوالي 

 ٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  النروج ترفض تجارب لغواصات إسرائيلية في مياهها .٤٢

أن النروج ترفض إجراء تجارب في مياهها اإلقليميـة         » هآرتس«أفادت صحيفة   :  فرح سمير  - رام اهللا 
لغواصات إسرائيلية جديدة في أعقاب قرار وزارة الخارجية النروجية القاضي بمنع تصدير معدات أمنية              

  .إلى إسرائيل
ن يحصل سالح البحرية اإلسرائيلي في بداية العام المقبـل علـى غواصـة مـن طـراز                  ومن المقرر أ  

 في مدينة كيل األلمانية، كمـا سيحـصل علـى           HDWمتطورة من صنع حوض بناء السفن       » دولفين«
  .٢٠١٢غواصة أخرى في مطلع العام 

شهور بمشاركة طواقم    بعد ثالثة    "إسرائيل"وقد بدأت التجارب على الغواصة الجديدة التي ستحصل عليها          
  .إسرائيلية
إنه في أعقاب القرار النروجي فإن حوض بناء السفن األلماني لجأ إلى إجراء تجـارب               » هآرتس«وقالت  

العمق على الغواصتين في مكان آخر غير النروج وليس واضحا في هذه األثناء مـدى الـضرر الـذي                   
  .ي على الغواصتينسيلحقه القرار النروجي في حصول سالح البحرية اإلسرائيل

 مليار يـورو، لكـن الحكومـة        ١,٣ عليهما   "إسرائيل"وتبلغ تكلفة الغواصتين الجديدتين اللتين ستحصل       
  .األلمانية تمول ثلث ثمنها

٢/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة  
  
   االستيطان يجب أال يعرض فرص السالم للخطرتجميدعدم تمديد : أشتون .٤٣

 عن مراسلها من القدس عبد الرؤوف أرناؤوط، أن ٢/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعوديةذكرت 
 أمس األراضي الفلسطينية المحتلةأنهت زيارتها إلى  وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين أشتون

بالتأكيد على أن عدم تمديد تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية يجب أال يعرض فرص السالم 
جئت مباشرة إلى هنا من الواليات المتحدة "ي بالقدس الشرقية وقالت أشتون في مؤتمر صحف .للخطر

 باستمرار مفاوضات ٢٧للتعبير عن التزامي الشخصي والتزام االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الـ 
عقدت حوارا "وتابعت  ".السالم التي يجب أن تؤدي إلى حل الدولتين القابلتين للحياة خالل عام واحد

  ".باس ونتنياهو وميتشل وجميعنا ندعم عملهمإيجابيا وبناء مع ع
قالت إنها وصلت إلى   أشتون ، أن)آي.بي .يو ( عن ٢٠١٠/ ٢/١٠، الخليج، الشارقة وأضافت

من أجل حضها على تمديد تجميد البناء االستيطاني ليتسنى االستمرار في المفاوضات المباشرة " إسرائيل"
" إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم . برفع الحصار عن قطاع غزةوالفلسطينيين وطالبت أيضا " إسرائيل"بين 

حتى نهاية العام، " الدولتين للشعبين"ينبغي برأينا أن تقود المحادثات إلى حل "عن أشتون قولها، امس، إنه 
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وتطرقت " .بمواصلة التجميد كما طالبت الفلسطينيين باالستمرار في عملية السالم" إسرائيل"وطالبت 
" . غزة ما زالت في قلبي وأنا أدعو إلى رفع الحصار"الوضع في قطاع غزة قائلة إن أشتون إلى   

  
   لبنان قيمتها نصف مليون دوالرفيقدم مساعدات لالجئين الفلسطينيين تالبرازيل  .٤٤

أكد الوزير المفوض في سفارة البرازيل في بيروت روبيرتو ميـدروس           :  شوقي الحاج  - البقاع الغربي 
 البقاع الغربي أمس، أن الحكومة البرازيلية قدمت مساعدات لالجئين الفلـسطينيين            على هامش جولة في   

، بلغت قيمتها نصف مليون دوالر، كمساهمة إنسانية بغـرض  »األونروا«المقيمين على أرض لبنان عبر      
  . تحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية

٢/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت  
 
  ال دور لها إال انتظار رحيل مباركقوة حفظ السالم في سيناء : "رتسهآ" .٤٥

شنت صحيفة هأرتس اإلسرائيلية هجوما حادا على القوة متعددة الجنسيات لحفـظ الـسالم              : محمد عطية 
بسيناء موضحة أن تلك القوة ال تقوم بمحاربة حركة المقاومة اإلسالمية حماس أو نشطائها الذي يتسللون                

وأن " المتثائبـة "ى ايالت اإلسرائيلية واصفة تلك القوة ب      عبر أنفاق رفح ويقومون بإطالق الصواريخ عل      
الفائدة الوحيدة التي تعود لتل أبيب من تلك القوة هو انتظار اسرائيل ألزمة السلطة التي ستحدث بمـصر                  
خالل الفترة المقبلة مع انتهاء فترة حكم مبارك وهي األزمة التي قالت هأرتس أن حكومـة تـل أبيـب                    

  .دون توضيح السبب وراء تلك التسمية" الزنبقزهرة " تسميها باسم 
وفي تقرير لمحللها العسكري أمير أورين قالت هأرتس أن منطقة الشرق األوسط مليئة بالقوات العسكرية               
سواء التابعة لدول أو التابعة لمنظمات وكل تلك الجيوش مستعدة للقتل ومنع عمليات القتل لكن قوة واحدة                 

 ضابط وجندي موجودة في مكانها لهدف واحد فقـط          ١,٦٦٢ري وتقدر ب  حجمها يوازي حجم لواء عسك    
  .لرحيل شخص واحد" انتظار ممل"هو 

وأضافت هأرتس في تقريرها أمس أن تلك القوة العسكرية هي القوة المتعددة الجنسيات لحفظ السالم بشبه                
قودها الـسفير ديفيـد     جزيرة سيناء والتي تحتل قطاع ضيق بالقرب من الحدود المصرية اإلسرائيلية ، ي            
 عاما لمراقبة البنـد     ٢٨ساترفيلد المدير العام للقوة ، موضحة أن تلك القوة ما زالت قائمة في مكانها منذ                

  .١٩٧٩األمني في اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل والتي تم توقيعها عام 
تعددة الجنسيات هو فـي     وأوضحت هأرتس أن الفائدة الوحيدة التي تعود على اسرائيل من وراء القوة م            

ـ    التي ستحدث في مصر مع نهاية فترة حكم الرئيس مبارك وهو الحدث            " أزمة السلطة   "انتظار تل أبيب ل
و انتظار رحيـل الحـاكم سـواء بالوفـاة          "زهرة الزنبق " الذي تطلق عليه الحكومة اإلسرائيلية اسم هو        

ستقر االمور في القاهرة ويتبين هل النظام       الطبيعية أو بإطالق الرصاص عليه من قبل مغتالين ، وحتى ت          
الجديد مثل نظام مبارك وسلفه انور السادات يحافظ على السالم وعلى قطاعات سيناء منزوعة ومخففـة                

  .من السالح
وقالت الصحيفة اإلسرائيلية أن أزمة السلطة تلك من المتوقع أن تحدث خالل الخمس سنوات القادمـة أو                 

مقبل وعندما تمر تلك االزمة البد من إعادة النظر في دعـم تـل أبيـب لقـوة     ربما تحدث خالل العام ال  
  .في اشارة للقوة متعددة الجنسيات بسيناء" متثائبة" عسكرية 

وذكرت الصحيفة ـ الصادرة بتل أبيب ـ أنه ال جدال في أهمية السالم بين القاهرة وتل أبيب ، ولـيس    
د قوة عسكرية زائدة تتمثل في القوة متعددة الجنسية ـ هذا  أمرا كارثيا أن يكون ثمن هذا السالم هو وجو

أفضل من أن يحدث تدهور بين الجيوش يصل لحد المواجهة العسكرية وال توجد ضمانات في ان تـصل        
  .الكراهية والعداء القديم بين مصر وإسرائيل إلى االشتعال من جديد
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 تغيرت بشكل ال يعترف به احد       ١٩٨٢ام  لكن هأرتس قالت أن الظروف التي رافقت تنصيب تلك القوة ع          
فالتزام القاهرة بالسالم وامتناعها عن إدخال قوات مدرعة ومميكنة كبيرة لسيناء لم يعد له أي تأثير فـي                  

على قطاع غزة ، وبعد انسحاب الجيش اإلسـرائيلي مـن           "حماس"ظل سيطرة حركة المقاومة اإلسالمية      
 تم تحديث البند األمني في افتقية السالم مع مصر          ٢٠٠٥ عام   القطاع وتفكيك المستوطنات اليهودية هناك    

وذلك لتمكين القاهرة من زيادة عدد وحداتها من حرس الحدود في منطقة رفح الحدودية ومنذ هذا الوقت                 
تعامل المصريون مع رفح وفقا لتقديراتهم وحساباتهم ، وغالبا وفقا لمطالب اسرائيل وبموجب المعلومات              

  .حصل عليها تل أبيب والقاهرة المحددة التي ت
وحذرت الصحيفة من أن شبكة األنفاق تحت األرضية في رفح التي تـستخدمها حركـة حمـاس فـي                   
االستيراد والتصدير لم يتم إغالقها حتى اآلن ، والحركة الفلسطينية تقوم باعمالها في سيناء وكان شـبه                 

لمحليين ، مضيفة في تقريرها ان عـصابات        الجزيرة المصرية قطعة داخل غزة ، ويتعاون معها البدو ا         
مسلحة تخرج بسالحها وبصواريخها من جنوب القطاع إلى سيناء محاولين اختراق صـحراء النقـب أو                
إطالق صواريخ على ايالت اإلسرائيلية أو القيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيلين في المنطقة الساحلية من               

  .طابا وجنوبها
ك العصابات هو مهمة إضافية لثالثة جهات اسـرائيلية هـي جهـاز األمـن             وقالت هأرتس أن عرقلة تل    

وحرس الحدود باإلضافة لجيش تل أبيب موضحا ان سيناء بالنسبة لحماس مثلها مثـل    " الشاباك" الداخلي  
منطقة سهل البقاع بالنسبة لمنظمة حزب اهللا اللبنانية فكال من المنطقتين هما جبهة ضد اسرائيل ، وكمـا                  

ت اليونيفل ـ قوات حفظ السالم بجنوب لبنان ـ غير فعالة ضد تهديدات حزب اهللا فـي الـشمال     أن قوا
فأن القوة متعددة الجنسيات في سيناؤ ال تفعل شيئا أيضا ضد الخطر الجديد ألمـن وسـالم تـل أبيـب                     

  . بالجنوب في إشارة لحركة حماس
 موضحة أنها تتجنب االشتباك مع حماس في        وهاجمت الصحيفة اإلسرائيلية القوة متعددة الجنسيات بسيناء      

الوقت الذي ال تعطي فيه الحركة الفلسطينية ضمانات أو وعودا بعدم محاربة القوة الدولية مـشيرة فـي                  
تقريرها إلى أن تلك القوة موجودة في شبه الجزيرة المصرية لحماية نفسها فقط وعدم تعـريض نفـسها                  

  .الصورايخ المضادة للدباباتألخطار العبوات الناسفة على الطريق أو 
  ١/١٠/٢٠١٠، المصريون، القاهرة

  
  نهنئك بالشهادة متأخرين أيها البطل.. ماجد الزبون  .٤٦

  ياسر الزعاترة
 ، وبجواره محمد عطية فريج ، لم نكـن مـشغولين            ٩١حين خرج ماجد الزبون إلى مهمته المقدسة عام         

. وس الجهوية واإلقليمية قد وصل ما وصـل إليـه         بهتافات الجنون في مباريات كرة القدم ، ولم يكن فير         
كان العراق فينا وكنا    . كانت فلسطين هي البوصلة ، وللنهر كانت ضفتان ال تتخلى إحداهما عن األخرى            

فيه ألن الغزاة جاؤوه وحاصروه بوصفه واحدا من عناوين األمة الكبيرة ، وليس ألنه يمتلك أسلحة دمار                 
  .شامل كما زعموا

كان طالبا  . الزبون شابا فاشال عندما قرر مواجهة المحتلين ، ومعه زميله محمد عطية فريج            لم يكن ماجد    
حيث الفقر والبساطة ، لكنه الفقر الـذي        " قفقفا"صحيح أنه كان قادما من      . جامعيا ينتظره مستقبل مشرق   

  .يدفع نحو العزة والعطاء ألنه مدجج بالقناعة والرضا
خرج ماجد ، وفي المساجد تعلـم أن الجهـاد ذروة   ) بني حسن(شائر من بيت طيب عامر باإليمان من ع     

سنام اإلسالم ، وكذلك زميله محمد عطية فريج ، وعلى إيقاع أناشيد العزة والجهاد نشأ البطالن ، فقررا                  
نيل شرف الشهادة هناك على الضفة األخرى للنهر ، حيث ال جـدل علـى البوصـلة وال العنـوان وال             

  .الهدف
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خرج يطلب الشهادة كما طلبهـا كثيـرون ، فمـن جامعـة             . لزبون حامال روحه على كفه    خرج ماجد ا  
اليرموك التي خرج منها تخّرج كبار كتبت فلسطين أسماءهم بحروف من نور ، لعل ماجد يعرفهم حـق                  

  .المعرفة
 مؤبدا في سجون االحتالل وعبـاس الـسيد         ٦٧عبد اهللا البرغوثي صاحب الـ      : خرج منها بطال حماس   

 مؤبدا أيضا ، كما خرج منها سرب من األسرى والشهداء ، تماما كما خرج من الجامعة                 ٣٦ب الـ   صاح
  .األردنية ، وربما جامعات أخرى

ماجد الزبون ومحمد عطية فريج كانا بطلين رائعين ، وصال هدفهما وقاتال حتى الرمق األخير ، ولـوال                  
قيرة حيث أخفى نبأ استشهادهما كل هـذه الـسنوات ،           أنهما أثخنا في العدو لما عاقبهما بتلك الطريقة الح        

  . ، قبل أن يعترف بذلك قبل أيام فقط٩١تحديدا منذ عام 
لقد فعل ذلك حتى يحرمهما فرصة تقديم النموذج ، فكان أن أخفى نبأ استشهادهما كل هذه المدة ، لكنـه                    

ود فيها أيا تكن النتيجـة ،       كشف الحقيقة متأخرا ، فيما ندرك أن البطولة هي في خوض المعركة والصم            
ألن النتيجة تتأثر بميزان القوى وليس بالشجاعة وحدها ، تلك التي كان البطلين يملكان منها مـا يـوزع                   

  .على كتائب من الصهاينة
بعد ما يقرب من عشرين عاما يكشف الصهاينة نبأ استشهاد ماجد الزبون ، بينما يواصالن التكتم علـى                  

 األرجح أنه استشهد أيضا ، ولوال ما يراه البعض من ضرورة التأكد مـن أن                خبر أخيه اآلخر ، مع أن     
، لقلنا دعوه هناك مرتاحا في أرض الضفة األخرى للنهر عنوانا للوحـدة             ) إلى ماجد (الجثمان يعود إليه    

  . التي ال تنفصم عراها
حد والمـصير كـذلك ،      دعوه يقول للموتورين والمتعصبين في الجانبين أن القضية واحدة ، وإن الدم وا            

  .فلتخرس األلسن واألقالم التي تشكك في هذه الحقيقة
  .سالم. سالم. سالم على ماجد الزبون ، وعلى محمد عطية فريج ، وعلى سائر الشهداء إلى يوم الدين
  ٢/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  "أم العروس"شهادة  .٤٧

  عوني صادق
أيلول، فإن نسبة النمو فـي      /ن الماضي ونشر في سبتمبر    نيسا/وفقاً لتقرير وضعه البنك الدولي في إبريل      

 قد بلغـت    ٢٠٠٩، وكانت في العام     %٩اقتصاد الضفة الغربية في النصف األول من العام الحالي بلغت           
وقد أشاد التقرير بخطة سالم فياض التنموية وبناء مؤسسات الدولة الفلـسطينية            . ، حسب التقرير    %٨،٥

"  .  الفلسطينية في ظل الجهوزية المتبعة من قبل الحكومة باتت حقيقة واقعة           إن الدولة : "الموعودة، وقال 
إذا : "، وجاء فيه  " النمو المستدام والمؤسسات  : مرتكزات الدولة الفلسطينية المستقبلية   "حمل التقرير عنوان    

ات حافظت الحكومة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيـصال الخـدم              
العامة إلى المواطنين، فإنها تكون في وضع مناسب جداً إلقامة دولة فلسطينية في أي وقت في المـستقبل             

  ).١٨/٩/٢٠١٠ -القدس" (القريب
نجاح السلطة الوطنية فـي قلـب       "بتقرير البنك الدولي، مبتهجا ب      ) فتح(وقد رحب المتحدث باسم حركة      

فيمـا اقتـصادات ألمانيـا وفرنـسا        % ٨ا إلى نسبة نموه     مشير" ديناميكية الوضع االقتصادي الفلسطيني   
أما رئيس حكومة تـصريف     ) . ١٩/٩/٢٠١٠ -الخليج(في العام   % ١وإيطاليا تنمو اآلن بنسبة أقل من       

) ١٩/٩/٢٠١٠ -الحياة(األعمال سالم فياض، صاحب المعجزة، فرحب بالتقرير، في مقابلة مع صحيفة            
احبة اختصاص، وقوة سياسية، لجـدارة الفلـسطينيين بدولـة          شهادة مهنية من جهة ص    "على أساس أنه    

  "  .مستقلة
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بالتقرير فتكفل به الدكتور عبد المجيد سويلم، في مقال له نـشرته            "  السياسي -األيديولوجي"لكن الترحيب   
، بين فيه أن شهادة البنك الدولي تكتـسب         "شهادة البنك الدولي  : "بعنوان) ٢٣/٩/٢٠١٠ -األيام(صحيفة  
وثانياً، أنها تمثل رداً على أولئـك الـذين         . سياسة الحكومة التنموية    " نجاح"ا، أوالً، من أنها تعني      أهميته

التي بـشر بهـا رئـيس       " السالم االقتصادي "ليست سوى الوجه اآلخر لنظرية      " خطة فياض "يدعون أن   
لرباعية بهـذا الخـصوص،     وثالثاً، إن التقرير، إضافة إلى شهادة اللجنة ا       . نتنياهو  " اإلسرائيلي"الوزراء  
المعركة في نهاية المطاف هي المعركة على المجتمع الدولي، وأن هذه المعركة فـي ظروفنـا                "يعني أن   

وأخيرا، وهو األهم في نظر الكاتـب،       "  . الوطنية الخاصة هي حاسمة في تقرير مصير العملية السياسية        
والدعم والتأييد على الصعيد الدولي ما يمكنها من        السلطة الوطنية الفلسطينية تملك اليوم من المساندة        "أن  

  "  .استثمار هذا التأييد في المعركة السياسية التي نخوضها مع االحتالل حول مشروع االستقالل الوطني
هكذا يكون تقرير البنك الدولي قد ضمن حل القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المـستقلة، فقـط                 

المـشكلة  !  بسياسات فياض، والتمسك بخطته التنموية وبناء مؤسسات الدولة العتيدة         المطلوب هو االهتداء  
أن المرحبين بتقرير البنك الدولي أهملوا أو تجاهلوا أجزاء ربما هي األكثر أهمية فيه، ولم يكـن ذلـك                   

  .سهوا بل ألنها يمكن أن تهدم كل االدعاءات التي ادعوها في تقريظ التقرير 
إن قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة والبقـاء سـوف          : " جزاء، جاء في التقرير   فمثال، من تلك األ   

: وأضاف. . ." .  قوة مؤسسات الدولة، ومقدرتها على استدامة نموها االقتصادي         : يقررها عامالن هما  
إلـى إحـداث    فما تزال هناك حاجـة      . يبقى النمو االقتصادي المستدام في الضفة الغربية وغزة غائبا          " 

تغييرات كبيرة في بيئة السياسات الهادفة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، وال سيما في القطاعـات                
وبعد التوقف عنـد    " . اإلنتاجية، ما يمكن السلطة الفلسطينية من تقليص اعتمادها على معونات المانحين          

رغم تحـسن   : " تقرير إلى النتيجة التالية   ، يصل ال  "إسرائيلي"النمو االقتصادي المستدام، بعضها     " عوائق"
إال أن السلطة تواجه نقصاً في التمـويالت المتوقعـة مـن            . . . أداء المالية العامة للسلطة الفلسطينية        

وما لم يتخذ إجراء في المستقبل للتصدي للعقبات المتبقية في وجه تنمية القطاع الخـاص       . . . المانحين    
ليل تلك العقبات، فإن السلطة ستبقى معتمدة علـى المـانحين، ولـن تكـون               وتحقيق النمو المستدام ولتذ   

  "!مؤسساتها، بالغة ما بلغت قوتها، قادرة على دعم وجود دولة قابلة للحياة
هكذا حّول تقرير البنك الدولي األمر إلى أحجية، بعد أن جعل النمو االقتصادي مفهوماً سياسـياً يـرتبط                  

قيـام  (حتى يتحقق المطلوب    ) تحقيق النمو المستدام  (فالمطلوب  " . سرائيلييناإل"بمفهومي السياسة واألمن    
، مرتبط بإزالة عوائق كثيرة ليست إزالتها في أيدي السلطة الفلسطينية بل فـي أيـدي                )دولة قابلة للحياة  

وعليه ال نمو مستدام، وال دولة قابلة للحياة ما لم تطلق سلطات االحـتالل الـضوء                . سلطات االحتالل   
األخضر، وهي لن تفعل ما لم تستجب السلطة الفلسطينية لمطالبها كافة، وهو بيت القـصيد والمطلـوب                 

  .الحقيقي من السلطة الفلسطينية 
البنك الدولي، وفي الوقت نفسه تتهاوى دفاعـات منظـري          " شهادة"على هذه الصورة يتكشف الهدف من       

تقتصر علـى   " خطة فياض التنموية  "اتضح أن نجاح    فقد  . السلطة عن سياساتها التنموية، وغير التنموية       
، وليس على بناء االقتصاد ألنها، أوال، تعتمد على أموال المانحين، وألنها، ثانيا، تتمثل في               "حسن األداء "

تعرقل وتضع العوائق في وجه الـسلطة       " إسرائيل"أما أن   . الصرف على الرواتب ومجاالت االستهالك      
خطتها التنموية، حيث إن النجاح الذي تحقق ولحظـه البنـك           " نجاح"ها ال تريد    فليس دليالً قاطعاً على أن    

والوضع بوجهيه، ال ينفـي أن خطـة        . الدولي هو أيضا بفضل ما أزاحته سلطات االحتالل من وجهها           
فياض التنموية هي وجه آخر لسالم نتنياهو بل يؤكد هذا الزعم، وكل ما في األمر أن مطالب نتنياهو من                   

  " المعركة على المجتمـع الـدولي     "وأخيرا، فإن   . فياض أكثر من مطالب البنك الدولي منها        " المس"خطة  
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  .، وهي معركة خاسرة منذ أوسلو"اإلسرائيلية"تبدو من موقع االستسالم والتسليم بالمطالب واألطماع 

  !للعروس. . . شهادة البنك الدولي في أداء سالم فياض هي شهادة أم العروس 
  ٢/١٠/٢٠١٠، ، الشارقةالخليج

  
  هل المناورات اإلسرائيلية في النقب تؤشر الى حرب وشيكة؟ .٤٨

  واصف عريقات
ال يمر شهر وأحيانا اسبوع إال ونقرأ خبر عبر وسائل اإلعالم المتعددة منقول عـن الـصحف العبريـة                   

  .الورقية أو اإللكترونية 
يجري مناورات واسعة النطاق تـارة علـى        أو نسمع عبر الفضائيات والراديوات بأن الجيش اإلسرائيلي         

الحدود مع لبنان وأخرى مع سوريا وثالثة في فلسطين ورابعة في رومانيا وخامسة في المجر وسادسـة                 
في مضيق جبل طارق، تحاكي أهدافا في ايران ولبنان وسوريا وفلسطين، ومع كل منـاورة يختـارون                 

 وتوصيفات يختارها علماء نفس مختصين في       ٣ و ٢ و ١مسميات مثل كوبرا شجرة العرعر، نقطة تحول        
التضخيم والتخويف والترهيب، ومن هذه التوصيفات المناورات األوسع، األضخم، األكبر، غير مسبوقة،            

؟؟، حتـى تـدريبات اإلسـتعداد لمواجهـة         .، استعدادا لضرب  ..؟؟، تحاكي حربا على   ..تمهيدا الحتالل 
 ووظفوها في برامجهم الحربية واإلستقواء بها كجـزء مـن          الكوارث الطبيعية حرفوها عن غايتها النبيلة     

  .التباهي باستنهاض قدراتهم القتالية وسموها مناورات بدل تمارين او تدريبات
آخر هذه المناورات التي تتداولها وسائل اإلعالم المناورات التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في النقـب                

حتالل يتدرب على احتالل مدن فلسطينية بغزة والضفة، وفي         جيش اإل .. تحت عنوان تمهيدا لحرب قادمة    
المتن يقول الخبر أن الجيش اإلسرائيلي أعد لهذه التدريبات مسرحا مماثال لألهداف المـذكورة وبكلفـة                

ففاتورة الحساب يـدفعها الحلفـاء      " اللي ببالش كثر منه     "مالية بلغت ماليين الشواقل، وعلى رأي المثل        
  .واألصدقاء

د ينكر أن الوجود اإلسرائيلي بذهنيته اإلحتاللية التوسعية وكونه جسم غريب اليمكن له الـتأقلم في               ال أح 
المنطقة ويرفض السالم وإعادة الحقوق يعتمد أساسا على القوة العسكرية ونهجهم السائد استمرارالعدوان             

قيـق ذلـك البـد مـن        وتكريس االحتالل والسعي الدائم الحراز التفوق وإضعاف اآلخر، ومن أجل تح          
  .استمراراإلستعداد والتدريب واجراء المناورات واإلكثار من التهديدات والتلويح بالحرب

هذه التدريبات والمناورات تقوم بها عادة الجيوش ضمن خطط وبرامج شهرية ونصفية وسنوية، فرديـة               
لفـرق بـين منـاورات      وجماعية، ليلية ونهارية، تحاكي الظروف والسيناريوهات الحربية كافة، لكـن ا          

الجيوش والمناورات اإلسرائيلية كبير من حيث عدم المبالغة في هـذه المنـاورات وتوظيفهـا للتهديـد                 
والترهيب والتخويف في سياق حرب نفسية ودعائية وفي تعويم الغايات وتضليلها أو من حيث استغاللها               

ألزمات والتهرب من اإلستحقاقات وخاصة     الستنفار الجبهة الداخلية وتحشيدها وراء قياداتها أو لتصدير ا        
استحقاق السالم، لذلك يالحظ المتتبع بارتفاع وتيرة المناورات والتلويح بالحرب عند كـل حـديث عـن                 

  .السالم ومع ازدياد احكام الطوق والعزلة الدولية على اسرائيل وادانتها وفضح عورتها
العدوان في أي زمان ومكان، واإلعالن عـن هـذه          كما ال يمكن النفي أو استبعاد احتمال قيام اسرائيل ب         

المناورات وتضخيمها أكبر دليل، وهي جزء من تعزيز القدرات القتالية تمهيدا لذلك، السيما وقد سـبقها                
تهديدات لقيادات اسرائيلية بحرب تدميرية تغير وجه المنطقه، أيدتها مراكز أبحاث ودراسات أمريكيـة،              

 كانت تستخدم في الماضي بدون قيود أو محددات، وكثيرا من اإلعتـداءات             لكن هذه القدرات اإلسرائيلية   
السابقة لم تنسق بها اسرائيل مع حلفاؤها إال عند البدء بتنفيذها، ألن الظروف الدولية والمحليـة كانـت                  
مهيأة ومسخرة لخدمتها، وكانت تخرج لتقاتل جيوشا على أرضهم في مواقع ثابتة مثقلة بمعـدات غيـر                 
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 تستخدم ضدهم أحدث المعدات ومن خاللها تسحق وتدمر وتنتصر، وهناك من يدعم ويغطـي أي                متكافئة
خلل أو إخفاق، نتائج اعتداءات اسرائيل األخيرة في لبنان وفلسطين برهنت على أن هذه الظروف خاصة                

ئيلي مهما تدرب   القدرات القتالية والتغطية الدولية لم تعد موجودة، ولن نبالغ عند القول بأن الجندي اإلسرا             
ومهما شارك في مناورات سيبقى بحدود اإلستقواء على المدنيين الفلسطينيين العزل الذي تعـود علـيهم                
على الحواجز والطرقات اوعبراقتحام البيوت والمداهمات، وضعيفا في ميدان القتـال ألن ثقتـه بنفـسه                

دم اداة للقمع والقهر، وهو مـا       ومعداته تراجعت، وهذه نتيجة حتمية لكل جيش يحرف عن مهمته ويستخ          
يشكل عامل أساسي رادع عند اتخاذ قرار الحرب، من هنا يكثـر جـيش االحـتالل مـن التـدريبات                    
والمناورات للتعويض عن العجز الحاصل الذي تم التعبير عنه عبر ازدياد حاالت االنتحار والتمرد فـي                

ما يقدم لهم من اغراءات، ليس هـذا هـو          الجيش اإلسرائيلي وتدني رغبة الخدمة عند جيل الشباب رغم          
واسرائيل هي مـن يكثـر   (المتغير الوحيد في معادلة الحرب فأطراف الحرب األخرى تغيرت وتطورت   

الحديث عن ذلك مع ادراكنا لحاجتها وتعمدها المبالغة، لكن هذه المبالغة أصبحت في ذهن الجنود حقيقـة                 
للشكوى الى مجلس األمن على أثر اشتباكهم األخير مع         عكست نفسها على سلوك قيادتهم، وهو ما دفعها         

، ومن هنا يعزي الجيش اإلسرائيلي النفس عند حديثه عن التدريبات بأنهـا تـتم علـى                 )الجيش اللبناني 
ظروف وطبيعة مماثلة من أنفاق وهياكل وابنية وطرق داخلية وأحياء مشابهة لألهـداف، السـيما وان                

ويطبق ما تدرب عليـه     ) في المخيمات واألحياء والقرى الفلسطينية    (ك  الجيش اإلسرائيلي يتدرب على ذل    
  .بالرصاص الحي والقاتل على الشعب الفلسطيني األعزل وبشكل دائم

من جانب آخر هي تعبير عن خوف وقلق حقيقين من خوض مواجهات ميدانية بهذه األنمـاط القتاليـة،                  
لتدريب لكنه لم يختبر نفسه في ميـادين القتـال          خاصة وأن الجندي اإلسرائيلي تدرب عليها في ساحات ا        

الحقيقية، لذلك يحرص الجيش اإلسرائيلي أكثر من أي وقت مضى على إخفاء نواياه في التوجه للحـرب                 
وإبقائها طي الكتمان، من أجل كسب عنصر المباغتة والمفاجأة للحصول على مبدأ التفوق وعدم تمكـين                

  .س العكسالخصم من استيعاب الصدمة األولى ولي
ظروف التدريب للجيش اإلسرائيلي مواتية، لكنها غير مواتية عند القيـادة           : لذلك يمكن االستخالص بأن   

لخوض حرب ألنها ما زالت تراهن على الوصول لمبتغاها بالوسائل األخرى، بل وتفضل ذلـك علـى                 
  .ت فهي مستمرة ولم تتوقفالمغامرة بالحرب لتوقعها الخسائر الكبيرة وخسارتها لمواقعها، أما اإلعتداءا

  ٢/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
  :كاريكاتير .٤٩
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