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***  
  

  "انتفاضة شعبية مفاجئة ومسلحة" إلى األوضاع الحالية المتأزمة في الضفة قد تؤدي: الزهار .1
القيادي في ، أن غزة سيد إسماعيل نقال عن مراسله من 4/10/2010 فلسطين أون الين، موقعنشر 

 محمود الزهار أكد على أن األوضاع الحالية المتأزمة في الضفة الغربية قد تؤدي إلى .دحركة حماس، 
" ل نهج المفاوضات في استعادة الحقوق الفلسطينية ، مشيراً إلى فش"انتفاضة شعبية مفاجئة ومسلحة"

  ". وعلى الدول العربية عدم إعطاء أي غطاء لمباحثات التسوية
 الفلسطينية إلى - المفاوضات اإلسرائيلية"الزهار، خالل ندوة سياسية بعنوان . جاءت تصريحات د

، وحضرها لفيف من 4/10/2010، نظمها تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بغزة، االثنين "أين؟
  . الشخصيات الرسمية والنقابية والمجتمعية

من % 40على أي شيء تفاوضون، وأنتم تعلمون جيدا أن : إنني أسأل المفاوضين هنا: "وقال الزهار
قادمة من الضفة الغربية، أي أنهم لن يسلموها لكم مطلقا؟ كما أنكم حتى ) إسرائيل(المياه التي تستهلكها 

حددوا المساحة التي ستقوم عليها الدولة التي تتفاوضون عليها، والتي ستكون دون مدينة القدس، اآلن لم ت
، أي أنهم يضربون 48مع احتمالية ضم الكتل االستيطانية الكبرى بالضفة إلى األراضي المحتلة عام 

لمفاوضات بأن إن حكومة رام اهللا تريد أن تصور مسألة فشلها في ا: " وأضاف.. ". مشاريعكم في مقتل
حركة حماس هي المسئول الحقيقي عن هذا األمر، وذلك من خالل العمليات العسكرية التي نفذتها ضد 
اإلسرائيليين بالضفة، وهذا غير صحيح مطلقاً، ألنهم يتجاهلون حقيقة أن اإلسرائيليين ال يريدون منح 

إن إدارة : "ية للمفاوضات، حيث قالوتطرق الزهار إلى قضية الرعاية األمريك".الشعب الفلسطيني حقوقه
  ". الرئيس أوباما مشغولة حالياً باالنتخابات النصفية للكونجرس

حكومة رام اهللا قامت وبشكل غير مباشر "ومن ناحية أخرى، لفت القيادي في حماس االنتباه إلى أن 
عالم بأن مسألة عندما يصرح مسئول فلسطيني أمام وسائل اإل" ، موضحا "باالعتراف بيهودية الدولة

قضية إسرائيلية داخلية ال تعني الفلسطينيين في شيء، فإن ذلك يعد اعترافا غير )" إسرائيل(يهودية دولة "
مباشر بهذا األمر، بل وتنكرا لحقوق أمكثر من مليون وربع المليون فلسطيني يحيون في األراضي 

  ".  الجئ يحيون في الشتات، وتنازل عن حق العودة ألكثر من خمسة ماليين48المحتلة عام 
أمامنا مجموعة من المطالب األساسية للدول العربية، وهي : "وفي رسالة إلى الدول العربية، قال الزهار

أال تعطوا غطاء الستمرار هذه المفاوضات بهذه الطريقة، ألن هذا يعني ضياعا لحقوقنا الفلسطينية، كما 
 كما تحدث الزهار في كلمته عن ملف المصالحة، مؤكدا على "..".عبئا علينا"أطالبهم أيضا بأال يكونوا 

، ليستدرك بالقول أن المصالحة "األهمية القصوى التي يحملها ملف المصالحة بالنسبة لحركة حماس"
نهجا تم اختياره بكامل اإلرادة والوعي كرافعة لخيار المقاومة واالستقالل، وليس من " يجب أن يكون 

نحن نريد تحقيق المصالحة حسب : " وأكمل قائالً ". لمزيد من المكاسب السياسيةأجل استخدامه في نيل ا
إذ أن المصالحة ستقوم بضمان التعايش بين . رغبة الشارع الفلسطيني، وليس كما تريدها فتح أو حماس

ونوه إلى أن الملف  ". مختلف األطياف والبرامج السياسية الفلسطينية المختلفة ضمن إطار المواطنة 
األمني يعد واحدا من أعقد الملفات التي تعيق تحقيق المصالحة الفلسطينية، حيث يفترض أن يتم تشكيل 

على أسس "لجنة أمنية عليا من أجل رعاية مصالح الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء األجهزة األمنية 
  ". وطنية لتحمي الثوابت الفلسطينية، وليس من منطلقات حزبية ضيقة

تقرير جولدستون، عبر تأجيل " قتل"ر، أوضح الزهار أن استمرار حكومة رام اهللا في وعلى صعيد آخ
، وأن "توتير المنطقة بأكملها"مناقشته لستة أشهر أخرى أمام مجلس حقوق اإلنسان األممي، سيؤدي إلى 

  ". خدمة لمصالح المدان األكبر في التقرير وهو االحتالل اإلسرائيلي"استمرار تأجيله يأتي 
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ي سؤال له حول ماهية الرسالة التي يريد إبالغها إلى أبو مازن، فيما يخص التطورات السياسية وف
ال يوجد لدينا رسائل نريد توجيهها بالمطلق إلى عباس، : "الفلسطينية في المرحلة الراهنة، أجاب الزهار

ص العبر بنفسه من ألنه يعرف رأي الشارع الفلسطيني جيدا في المفاوضات المباشرة، وعليه أن يستخل
إن طريقنا صعب وطويل، وهو مصير : لكنني أوجه رسالتي إلى شعبنا الفلسطيني، وأقول. هذا األمر

  ". مختلف الشعوب الحرة التي قاومت وانتصرت
إن أن الزهار قال،  5/10/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية من جهة أخرى ذكرت 

 فتح وحماس قطعت أشواطا طويلة، وإن توقيع االتفاق بين الجانبين المصالحةَ الفلسطينية بين حركتي
 وقال الزهار لبي بي سي إن وفدا الحركة الذي خرج إلى دمشق من  .األمنيةبات رهنا بحل المسألة

على النقاط " اتفاقا داخليا" ينهي بعد ذلك هذه القضية الخالفية لتوقع حماس وفتح بعدها أنالمفترض 
وبعد ذلك يذهب ممثل عن حماس إلى القاهرة للتوقيع على بقية االتفاق من خالل ورقة  .يسيةاألربع الرئ

  .المصالحة المصرية التي تم االتفاق عليها مع بقية الفصائل
على "وأشار إلى أنه بعد ذلك سيوضع االتفاق بين حماس وبقية الفصائل الفلسطينية وبين حماس وفتح 

   ".الطاولة لتنفيذه فقط
  

   تحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات"إسرائيل"مرحلة البدائل والخيارات بدأت وعلى : قاتعري .2
صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين؛ إنه تم بحث عدد من قال : سوسن أبو حسين: القاهرة

 ولكن من دون الكشف عنها أو تسميتها، مؤكدين أن على إسرائيل تحمل..الخيارات والبدائل واإلجراءات
أطلعنا األمين العام «بالقول : واكتفى عريقات، الذي تحدث للصحافيين .مسؤولية تعطيل المفاوضات

. وحتى اآلن) أيلول( سبتمبر 2للجامعة العربية على كل نتائج المفاوضات والمباحثات، والتي بدأت منذ 
لحكومة اإلسرائيلية وقد أعطينا الفرصة لعملية السالم وتجاوبنا مع المجتمع الدولي، ولكن لألسف ا

  .»اختارت االستيطان بدال من السالم، وبالتالي هي التي تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة
استعرض الرئيس محمود عباس مع األمين العام الخيارات الفلسطينية كلها، واتفقا «: وأضاف عريقات

الجميع يسعى إلى إنجاح «: ائال، مشيرا إلى وجود موقف عربي موحد، ق»على مجموعة من اإلجراءات
  .عملية السالم

سوف «: وحمل عريقات الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المباحثات المباشرة، قائال
نستمر في سعينا مع اإلدارة األميركية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية، لنرى كيفية إلزام الحكومة 

  .»نشاطها االستيطانياإلسرائيلية لتحمل مسؤوليتها ووقف 
  5/10/2010الشرق األوسط، 

  
   حول عدم تمكنها من دفع رواتب موظفيها هذا الشهرإشاعاتالسلطة تنفي  .3

نفت الحكومة الفلسطينية يوم امس صحة االنباء التي تحدثت عن عدم تمكنها من  :غزة ـ اشرف الهور
واستبدال ذلك بدفع نصف رواتبهم صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة لهذا الشهر، 

وقال الدكتور غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة في تصريح صحافي ان هذه  .بسبب ازمة مالية
  .االنباء ال صحة لها، وقال ان الرواتب ستدفع كاملة في موعدها المحدد، بدون اي خصومات

ازمة 'ني من عجز في االموال سبب لكن خالل التصريح الصحافي اكد الخطيب ان السلطة الفلسطينية تعا
واشار الخطيب الى ان الحكومة التي يرأسها الدكتور  .، لعدم تقديم المانحين ما عليهم من اموال'مالية

  .، قال انها ستساعدها في تجاوز هذه االزمة المالية التي تمر بها'وضعت خطة تقشفية'سالم فياض 
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تساعد الحكومة على مواصلة صرف الرواتب 'واضحة وقال ان هذه الخطة يجري تنفيذها وفق رؤية 

  .'والحفاظ على الخدمات االساسية التي تقدمها للمواطنين
  5/10/2010، نالقدس العربي، لند

  
   من موظفيها الذين غادروا قطاع غزة دون سبب6000السلطة قررت ايقاف رواتب ": سما" .4

 السلطة الفلسطينية قررت ايقاف رواتب حوالي ان" سما" اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة :رام اهللا
 موظف من موظفيها الذين غادروا قطاع غزة دون سبب واستقروا في دول مختلفة بينها دول 6000

  .اسكندافية وعربية مختلفة
 من هؤالء استقروا في احدى الدول االسكندافية وانهم غادروا قطاع 2500وقالت المصادر ان اكثر من 

  .كر ودون ان تشكل حركة حماس خطر على حياتهمغزة دون سبب يذ
واوضحت المصادر ان السلطة امهلت هؤالء حتى نهاية شهر اكتوبر الحالي للعودة الى قطاع غزة وفي 

  .حال عدم تنفيذ القرار يتم وقف راتب من يرفض وترقين قيده الى حين عودته الى قطاع غزة
لسطينية برام اهللا سيزور مصر في القريب العاجل لاللتقاء وقالت المصادر ان وفدا من وزارة الداخلية الف

بمئات الموظفين واعضاء االجهزة االمنية الذين غادروا غزة حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة مؤكدة 
ان من غادر غزة دون اي مسبب او تعرض حياته للخطر من قبل حركة حماس سيخير بين العودة الى 

  .غزة او وقف راتبه فورا
ينت المصادر ان القرار المذكور ليس له عالقة بالمصالحة المتوقعة بين فتح وحماس وانه تم اتخاذه وب

  . وسيجري تطبيقه خالل االيام القادمةاشهرقبل عدة 
  4/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   في بيت فجار"األنبياء" تدين إحراق مسجد  الفلسطينيةالرئاسة .5

 في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحـم، فجـر            "األنبياء"سة، إحراق مسجد    الرئا أدانت   :وفا -رام اهللا   
  .اليوم

  .وأكدت الرئاسة أن االعتداء على المساجد يندرج في إطار انتهاك حرية العبادة وحرمة المقدسات
 4/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ر والعودة الى الفعل ورد الفعلاالحتالل يسعى لتأجيج المشاع: اللواء ضميري .6

 صرح اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية ان              :رام اهللا 
حكومة االحتالل وجيشه واجهزته االمنية يعملون على تصعيد االوضاع االمنية في االراضي الفلسطينية             

ا بوعي لتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والقيام بـردود         من خالل االجراءات والممارسات التي ينفذونه     
افعال عنيفة للعودة الى دوامة العنف، بغية الضغط على السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني الجبارهمـا               
على القبول باالمر الواقع الذي يحاول االحتالل فرضه بالقوة، وبهدف تغيير االهتمام الدولي من الضغط               

  .االحتالل لوقف االستيطان، الى البحث عن مبادرات لوقف العنفالسياسي على حكومة 
واضاف اللواء ضميري ان التصعيد الجاري يتم بالتزامن والتنسيق بين المؤسسة الرسمية في اسرائيل 

وقال ضميري ان االحتالل يوجه بذلك  ، والمستوطنين الذين اقدموا على احراق مسجد االنبياء بيت فجار
  دة الفلسطينية للتراجع عن موقفها الرافض للعودة الى المفاوضات المباشرة في ظل رسالة الى القيا
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استمرار االستيطان، ويحاول من خالل تفجير الوضع الى وقف المد السياسي والدعم الذي تحظى به من 
  .قبل المجتمع الدولي، والتأثير في مواقف الدول الداعمة والمساندة للموقف الفلسطيني

  5/10/2010جديدة، رام اهللا، الحياة ال
  

  عبد ربه ينفي أي حديث عن تنح أو انسحاب عباس من مسؤولياته .7
نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، :  يوسف الشايب–رام اهللا 

روحاً وقال هذا األمر ليس مط. اخيرا أي حديث عن تنح أو انسحاب للرئيس عباس من مسؤولياته
القيادة الفلسطينية تتحمل مسؤولياتها وال تتنصل منها، خصوصا في األزمات، فال يوجد على . بالمطلق

  .جدول أعمال القيادة الفلسطينية االنسحاب من األزمة باتجاه االستقالة ال الفردية وال الجماعية
طورات، أو أي تغييرات أبلغنا وزراء الخارجية العرب أننا سنضعهم في ضوء أية ت: وأضاف عبد ربه

في آلية العمل أو حتى على الصعيد االستراتيجي في ضوء تطورات الظروف الحاصلة في العملية 
  .التفاوضية، والظروف المحيطة بها، لكن هذا ال يعني االنسحاب أو االستقالة

  5/10/2010الغد، عمان، 
  

  مالء مهمينمعلومات العمالء التائبين أدت الى اعتقال ع: الحكومة في غزة .8
قال المدير في جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة محمد الفي : غزة
المعلومات التي أدلى بها العمالء التائبون الذين سلموا أنفسهم خالل حملة مواجهة التخابر قادت إلى «إن 

  .»الكشف عن عمالء مهمين جرى ضبطهم واعتقالهم اخيراً
ووعد الفي، في تصريح نشرته وزارة الداخلية أمس على موقعها على االنترنت، بنشر التفاصيل كاملةً 

تشهد األيام المقبلة نجاحاً أكبر لألجهزة األمنية في غزة في ضرب أدوات «كما وعد بأن . في وقت الحق
 الهيكلية المكلفة من األمن الداخلي أصبح لديه تصور كامل حول«وأشار إلى أن . »التخابر الصهيونية

  .»ضباط االستخبارات الصهيونية بمتابعة العمالء وآليات عملهم
المرحلة التي تلت عملية الحسم العسكري كانت من أصعب المراحل على االستخبارات «واعتبر الفي أن 

ديد الصهيونية، إذ استطاع األمن الداخلي أن يمارس نشاطه في بنية مريحة نسبياً ساعدت في كشف الع
ما تم جمعه «وأضاف إن . »من العمالء، وتقوية جدار الحصانة، ومقاومة عمليات اإلسقاط واالختراقات

من معلومات من التائبين صادقة وتلقائية قمنا بمعالجتها، وكانت أفضل من المعلومات التي تعطى عبر 
دها الكامل على المتعلمين تجاوز االستخبارات في إسقاطها فئة األميين واعتما«، الفتاً الى »التحقيق

، »للتعامل مع األجهزة التقنية وتوصيل المعلومات عبر األجهزة االلكترونية والهاتف الخليوي واالنترنت
  .»وسائل تقنية أخرى لم يتم الكشف عنها«مشيراً الى 

  5/10/2010الحياة، لندن، 
  

  المساجدعلى ن المستوطنيحكومة فياض تدعم موقف منظمة التحرير وتستنكر اعتداءات  .9
سالم .أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا، أمس، برئاسة د :رام اهللا

فياض رئيس الوزراء دعمه موقف القيادة الفلسطينية الذي عبرت عنه في اجتماعها األخير بشأن العملية 
ى تحقيق أهدافها األساسية ــ وفي السياسية، مشدداً على أن مصداقية هذه العملية وإمكانياتها عل

الـمقدمة منها إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ـ تتطلب وقف كافة األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، والتي 
يجمع الـمجتمع الدولي على أنها غير شرعية، وتتناقض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام صنع 

  .السالم
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رسات الـمستوطنين اإلرهابية ضد شعبنا، وخاصة استباق انتهاء وحذر الـمجلس من مغبة استمرار مما
ما يسمى فترة التجميد الجزئي لالستيطان، للبدء بمرحلة جديدة من البناء االستيطاني في ظل رفض 

كما حذر من قيام الـمستوطنين باإلعداد لحملة اعتداءات ضد . الحكومة اإلسرائيلية تمديد تلك الفترة
  .سم قطف الزيتون في مختلف أنحاء األرض الفلسطينية الـمحتلةأبناء شعبنا في مو

وثمن مجلس الوزراء قرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم الـمتحدة القاضي بتبني تقرير لجنة 
التحقيق في االعتداء اإلسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، والذي يحمل جيش االحتالل الـمسؤولية 

وأكد  .مارسة القتل العمد بحق الـمتضامنين العزل الذين كانوا على متن األسطولالكاملة عن الهجوم وم
  الـمجلس ضرورة أن يتبع ذلك حملة دولية تنتهي برفع الحصار الظالـم الـمفروض على قطاع غزة، 

وأدان الـمجلس قيام جيش االحتالل بقتل ثالثة مواطنين في مخيم البريج بقطاع غزة، وقتل الـمواطن 
  .لدين صالح عبد الكريم الكوازبة أثناء توجهه إلى عملهعز ا

كما أدان الـمجلس بشدة قيام مستوطنين متطرفين بإحراق مسجد األنبياء في بلدة بيت فجار بمحافظة 
  بيت لحم، محذراً من خطورة هذه الـممارسات اإلرهابية الـمنظمة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، 

 5/10/2010األيام، رام اهللا، 
  

  السلطة الفلسطينية تعد خطة بديلة لتخطي أزمة المفاوضات" .10
ذكرت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية أعدت خطـة بـدائل لتخطـي             : عبد القادر فارس   -غزة

المرحلة الحالية التي تشهد تأزما في المفاوضات الفلسطينية ــ اإلسرائيلية نتيجة للتعنـت اإلسـرائيلي               
  .تطرف استمرار البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلةوقرار حكومة اليمين الم

لألنباء حسب المحللين السياسيين أن يبلغ الرئيس عباس القادة العرب خالل » قدس نت«توقعت وكالة و
الليبية قرارا بتقديم استقالته من » سرت«االجتماع المرتقب للجنة المتابعة العربية والتي ستعقد في مدينة 

به وحل السلطة الفلسطينية، أو انسحابه الكامل من المفاوضات مع إسرائيل، أو إعالنه المصالحة مع منص
  .حركة حماس

أن خطة البدائل ستكون واضحة بحيث «تصريحات قالت إنها لمسؤولين فلسطينيين » قدس نت«ونقلت 
ائيلي وإقامة الدولة تدعم عربيا على أساس الذهاب إلى مجلس األمن الدولي بشأن االستيطان اإلسر

  .الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة
  5/10/2010عكاظ، جدة، 

  
  "نحتاج لهيئات رقابية ذاتية"و" ممنهجاً"الفساد في السلطة صار : خريشة .11

على أن التقرير , حسن خريشة. أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي، د:  سيد إسماعيل-غزة
أن اإلدارة األمريكية ال تتعامل في المنطقة إال " حكومة رام اهللا يدلل على األمريكي األخير الصادر بحق

  ". مع الفاسدين والمفسدين في العالم العربي
في عددها الصادر األسبوع الماضي، تقرير قالت فيه بأن " نيويورك ريفيو أوف بوكس"ونشرت صحيفة 

ات األكثر فسادا، وهي ذات المرتبة التي تحتل المرتبة السادسة في العالم، ضمن الحكوم"حكومة فياض 
  ". تحتلها الحكومة العراقية

إن هذا التقرير يدل على أن الفساد في السلطة ": " فلسطين"وقال النائب خريشة في حديث خاص بـ
الفلسطينية الذي كان سابقا بشكل بدائي قد اتخذ شكالً ممنهجاً ومبرراً داخل المجتمع والحكومة برام اهللا، 

يحظى بغطاء دولي من خالل اإلدارات األمريكية واألوروبية وحتى مختلف الجهات الدولية، على بل و
  ". الرغم من معرفتهم بمدى الفساد الموجود في مؤسساتنا الرسمية

  هيكلية الفساد 
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خريشة أن الفساد تحول بفعل جهود الدول الكبرى من خالل األموال التي تقدمها كدعم . وأوضح د
، حيث حاولت تلك الدول إعادة صياغة هيكلية الفساد مرة "نتيجة"وليس " سبب"سطيني إلى للشعب الفل

 آالف مؤسسة غير حكومية تحظى بدعم أجنبي، حيث يعمل قسم كبير منها 3أخرى من خالل أكثر من 
 إنتاج منظومة قيمية وال أخالقية تغرس في وعي الفلسطينيين أن الممول هو المالك الوحيد للقرار"لـ

 صار بعضهم وزراء في الحكومة –بالنسبة لكافة أمورهم، مما خلق طبقة من المسئولين الفاسدين 
والحفاظ ,  داخل السلطة الفلسطينية، وهم مستعدون للقيام بأي شيء من أجل استمرار تدفق المال-الحالية

كون جيدا أن على مصالحهم الشخصية، والذين يسعد بوجودهم األمريكيون واألوروبيون، ألنهم يدر
  ". الشرفاء بالشعب الفلسطيني لن يقبلوا أن يؤدوا مثل تلك األدوار

  4/10/2010فلسطين اون الين،
 

  الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المعتقلين تؤكد أن استمرار عزل سعدات جريمة مركبة .12
 في سجون االحتالل  قالت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المعتقلين: سمر خالد-القدس المحتلة 

اإلسرائيلي إن االستمرار في عزل األمين العام للجبهة الشعبية األسير أحمد سعدات جريمة مركبة 
  .يقترفها االحتالل بحق النواب وتستوجب مالحقته قانونيا

 وأمضى سعدات في العزل االنفرادي سنة ونصف تقريبا، فيما ال تزال تصر مصلحة السجون 
ى اعتباره خطرا أمنيا على الكيان اإلسرائيلي، مما يستوجب استمرار عزله بعيدا عن اإلسرائيلية عل

وأكدت الحملة في بيانٍ لها أن تمديد العزل االنفرادي للنائب سعدات أكثر من مرة وفرض هذه .  األسرى
  .السياسة عليه لما يزيد عن سنة ونصف؛ إنما تهدف لكسر إرادة النواب والنيل من صمودهم

ودعا بيان الحملة برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه النواب المعتقلين والتحرك الجاد والمسؤول  
  .بحق النواب وإجراء خطوات عملية مسؤولة تجرم الكيان اإلسرائيلي» المهزلة اإلسرائيلية«إلنهاء 

 5/10/2010الرأي، عمان، 
  

  هيئة فلسطينية تطالب بفتح معبر رفح بشكل كامل .13
طالبت هيئة المعابر والحدود في الحكومة المقالة في قطاع غزة بفتح معبر رفح بـشكل               ": الخليج "-غزة  

  .كامل ولكل أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم االقتصار على الحاالت اإلنسانية فقط 
وقالت في بيان، أمس، إن السلطات المصرية سمحت منذ قرارها بفتح المعبر في الثاني من 

 مسافراً، 48517 مسافراً وقدوم 46058يران الماضي وحتى الثاني من الشهر الحالي بمغادرة حز/يونيو
  . مسافراً ومنعتهم من السفر 6324بينما أرجعت 

  5/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

  القضية الفلسطينية تمر في أصعب ظروفها: المصريهاني  .14
لمصري ان القضية الفلسطينية تمر في أصعب قال االعالمي والكاتب السياسي الفلسطيني هاني ا: عمان

ظروفها وان هناك مساءل رئيسة تبرز أكثر من غيرها المعاناة الفلسطينية التي تمر فيها القضية في 
  .الوقت الحالي

وأضاف في محاضرة له بمنتدى المدارس العصرية نظمتها مؤسسة فلسطين الدولية بالتعاون مع 
أن هناك سبع مسائل " القضية الفلسطينية في وضعها الراهن: "نوانالمدراس العصرية في عمان امس بع

غياب رؤية استراتيجية فلسطينية : سلبية رئيسة تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تتمثل في
موحدة لحل القضية الفلسطينية تمكنها من استعادة زمام المبادرة وتساعد في وقف مسلسل التنازالت الذي 

  . توقيع اتفاقية أوسلوبدأ منذ
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واضاف ان غياب رؤية تنموية استراتيجية تأخذ باولويات القضية المتمثلة بالصمود والكفاح النهاء 
االحتالل هي االخرى من أبرز المسائل التي تزيد من صعوبة الموقف الفلسطيني ، وضعف التقاليد 

التي تواجهها القضية ، اضافة الى استمرار الديموقراطية الفلسطينية كذلك تعتبر أحد أبرز هذه التحديات 
االنقسام الداخلي مع ازدياد النشاط االستيطاني وخاصة في القدس ، باالضافة الى افتقار السلطة الوطنية 

وأشار أيضا الى تراحع دور منظمة . الفلسطينية الستقاللية القرار الوطني وخصوصا الجانب المالي منه
 االستقطاب الحاد الموجود بين حركة حماس وحركة فتح كأحد المسائل التحرير الفلسطينية ، وكذلك

  .السلبية التي تواجهها االوضاع الفلسطينية الحالية
وأشار الى ان المصالحة التي يجري الحديث عنها مؤخرا ليست جدية عند جميع االطراف وهي تبرز 

التوقيع على الورقة المصرية فهي لن الى السطح ثانية ألسباب تكتيكية عند جميع االطراف وحتى لو تم 
  .تساهم في تحقيق المصالحة النها في جوهرها تتعامل مع االجراءات وال تمس جوهر الخالف

وبين أن المفاوضات الحالية عبثية ولن تؤدي الى شيء وهي انحسرت في امكانية تجميد جزئي 
ية التي تسربت أنباء عنها تتحدث لالستيطان ولمدة شهرين وربما تكون االخيرة حسب الورقة االمريك

  . عن تجميد لمدة شهرين وللمرة األخيرة مقابل جملة من التنازالت والمنح األمريكية
وبين المصري ان هناك ثالثة سيناريوهات للوضع القائم تتمثل في العودة للمفاوضات المباشرة بشروطها 

مفاوضات غير المباشرة والتي تم تجريبها المعروفة ، التوقف عن المفاوصات المباشرة واللجوء الى ال
في السابق ولم تحقق اي نجاح يذكر ، واخيرا البحث عن بدائل مختلفة كلية وفي مقدمتها العمل على 

  . استعادة زمام المبادرة بتأصيل الكفاح والمقاومة ومقارعة االحتالل بكافة السبل المتاحة
  5/10/2010الدستور،عمان، 

  
   مع فتح حاسم لحلحلة ملف المصالحةبلالمقاللقاء : برهوم .15

توقع القيادي في حركة حماس فوزي برهوم أن يكون اللقاء المقبل بين حركة فتح :  سمير حمتو-غزة 
وحماس حاسما باتجاه تصويب العالقة بين حركتي فتح وحماس وإحداث اختراق في ملف المصالحة ، 

وأوضح برهوم في . مقبلة في القاهرة وبرعاية مصريةمبينا أن اللقاء سيعقد في غضون األيام القليلة ال
أن أجواء اللقاء الذي حدث في دمشق األسبوع الماضي كانت ايجابية وتم قطع " الدستور"حديث خاص لـ

شوط كبير في تفكيك الكثير من نقاط الخالف بين فتح وحماس والتي وردت في الورقة المصرية 
  .المختلف عليها

حركة حماس لمست جدية من قبل حركة فتح في التعاطي مع قضية إزالة نقاط وأضاف برهوم أن قيادة 
وحول ابرز القضايا التي سيتم . الخالف ، مشددا على أن االختبار الحقيقي سيكون في اللقاء المقبل

تناولها في اللقاء المقبل قال برهوم أن ملف األمن وقضايا المعتقلين هو ابرز الملفات ، مبينا أن إحداث 
وشدد برهوم على أن تحديد موعد اللقاء  .الختراق مرهون بتجاوب حركة فتح مع الشراكة الحقيقيةا

 ضروريا على أال يرتبط بمدى التغيرات على الساحة التفاوضية وإنما يرتبط بمصلحة أصبحالمقبل 
تبار حقيقي وأضاف أن تفكيك الملف األمني يضع فتح في اخ. شعبنا في تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام

ويثبت صدق النوايا باتجاه تحقيق المصالحة التي يجب أال ترتبط بالتقدم أو التراجع في المفاوضات 
  .الجارية بينها وبين إسرائيل
مطلوب من حركة فتح تهيئة األجواء إلنجاح المصالحة من خالل إنهاء ملف "وقال القيادي في حماس 

تقلين والذهاب للحوار بقلوب وعقول مفتوحة بعيدا عن أية االعتقال السياسي واإلفراج عن جميع المع
وشدد على أن حركته حريصة كل الحرص على إنجاح جهود ". ضغوطات مع تغليب المصلحة الوطنية

المصالحة وإنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني على أساس إعادة االعتبار لبرنامج المقاومة 
  .ومواجهة العدو موحدين
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 حكومة االحتالل استعدادها لتجميد االستيطان لمدة شهرين بشروط ، قال إعالنقيبه على وفي معرض تع
 هناك مراوغة صهيونية في المفاوضات مع فتح ورغبة شديدة في االستمرار في أنواضح "برهوم 

وأضاف يجب على حركة فتح عدم إعطاء الفرصة للجانب اإلسرائيلي "المشروع التهويدي واالستيطاني
 حركة فتح قدمت هدية أنرار في مخطط التهويد واالستيطان في القدس والضفة الغربية معتبرا لالستم

وشدد على ضرورة عدم رهن القضية الفلسطينية . لتنتنياهو عندما قبلت بالمفاوضات في ظل االستيطان
ز على إنهاء  فتح مطالبة بالتركيأنبمسألة تجميد االستيطان الن فيه مسخ للقضية الفلسطينية ، مضيفا 

 حالة االستفراد األمريكي اإلسرائيلي بالقضية وإنهاء الضفة الغربية أراضياالستيطان واالنسحاب من 
  .واإلسالمي عمقها العربي إلى القضية وإعادةالفلسطينية 

  5/10/2010الدستور، عمان، 
  

   باالنسحاب من المفاوضات نهائياًلسلطةاحماس تطالب  .16
أن بيان السلطة الفلسطينية حول ,  المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوماعتبر:  حازم الحلو- غزة

استمرار المفاوضات في ظل االستيطان غير كاٍف، معللًا موقف حماس بأن بيان السلطة أبقى الباب 
وشدد برهوم على أن الشعب . مفتوحا أمام عملية التفاوض وهو ما يشكل خروجا عن اإلجماع الوطني

مجمله يعارض عملية التسوية من أساسها، رافضا في الوقت ذاته ما سماه تقزيم القضية الفلسطيني في 
  . الفلسطينية عبر ربط السلطة للمفاوضات بموضوع االستيطان

واعتبر برهوم أن المطلوب في اللحظة الراهنة أن تتخذ قيادة السلطة الفلسطينية قرارا شجاعا يتمثل في 
وضية وإعطاء الشعب الفلسطيني الفرصة لكي يفعل مقاومته تجاه االحتالل االنسحاب من العملية التفا

وجدد برهوم تأكيد . خاصة في الضفة الغربية التي تسيطر عليها القوات األمنية الموالية لحركة فتح
ال يقود إال إلى مزيد من التنازالت والمساومة على "، مشيرا إلى أنه "عبثية نهج المفاوضات"حماس على 

كما دعا لجنة المتابعة العربية المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية األخير في  ". حقوق والثوابت الفلسطينيةال
ليبيا والتي من المقرر أن تجتمع في الثامن من الشهر الجاري برفع الغطاء عن المفاوضات ووضع حد 

  . في القضية الفلسطينية" السلبية"للتدخالت 
  4/10/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "االنحدار السياسي" محطة جديدة من مسيرة المفاوضاتاستمرار ": الشعبية" .17

طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر لجنة :  حازم الحلو- غزة
ض المتابعة العربية بالتقيد بقرارات المؤسسات الفلسطينية ومواقف اإلجماع الوطني الفلسطيني التي ترف

بشكل صريح المفاوضات المباشرة ما لم يتم الوقف الكامل لالستيطان بما في ذلك في القدس واعتماد 
إلى , لجنة المتابعة العربية" فلسطين"ودعا أيضا في حديث لـ. قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها

ها السياسية احترام قراراتها السابقة بهذا الخصوص واإلصغاء إلى صوت الشعوب العربية وقوا
واالجتماعية التي تنادي صباح مساء برفض التسوية األمريكية اإلسرائيلية وبالتوحد في مجابهة 

  . مخططات االحتالل والعدوان والهيمنة على المنطقة
محمود عباس وبين " المنتهية واليته"واعتبر مزهر استمرار المفاوضات بين سلطة رام اهللا بقيادة رئيسها 

الذي عبر عنه اتفاق أوسلو ومالحقه والذي " االنحدار السياسي"طة جديدة من مسيرة ؛ مح)إسرائيل(
وأكد أن التفاوض باسم  ". سيظل يقترب خطوة إثر خطوة من التكيف مع الحلول األمريكية واإلسرائيلية"

جددا منظمة التحرير الفلسطينية يضع أطياف الشعب الفلسطيني كافة أمام أمور واقع ال يخدم أحدا، م
وانتقد مزهر استمرار حمالت االعتقال التي  . موقف الجبهة الشعبية الرافض الستمرار المفاوضات

تشنها أجهزة السلطة ضد المقاومين في الضفة تحت ذريعة التنسيق األمني مع االحتالل، مذكرا بأن قرار 
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برعاية ) إسرائيل(لمباشرة مع في اللجنة التنفيذية بالمشاركة بالمفاوضات ا" المتنفذة"عباس واألوساط 
أمريكية؛ جاء دون توفير الحد األدنى الذي قررته هيئات المنظمة ذاتها، وخاصة المجلس المركزي 

  . عندما اشترط للمشاركة بالمفاوضات الوقف التام لالستيطان والتأكيد على مرجعيات القرارات الدولية
  4/10/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   المفاوضات ويجب دعم جهود المصالحةمنجدوى ال : البرغوثي .18

 والنائب في المجلس التشريعي مروان البرغوثي على انه ال جدوى من أية األسير أكد القيادي :رام اهللا
مفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية، داعيا القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه المفاوضات ألنها عديمة 

 . السالمبمبادئ االلتزامائيلي للسالم، ورفض الحكومة اإلسرائيلية الجدوى في ظل غياب الشريك اإلسر
  : اليوم االثنين" سما "وهذا نص البيان الذي وصل وكالة 

، والضرب بعرض واالستيطان واالحتاللفي ضوء قرار المحكمة اإلسرائيلية مواصلة سياسة العدوان 
ين وفد حركتي فتح وقيادة حركة حماس الحائط الجهود الدولية واإلقليمية، وفي ضوء لقاء دمشق ب

   -:يلي  أؤكد على ماأإلنفراديوصدور بيان مشترك، فإنني ومن زنزانة العزل 
 والعدوان االحتاللحكومة .  ال جدوى من أية مفاوضات مع الحكومة الفاشية في إسرائيلإن -1

بل التزامها بمبدأ إنهاء ، وأنه من الخطأ إجراء أية مفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية قواالستيطان
 بما في ذلك القدس الشرقية، واإلقرار بحق العودة لالجئين 1967 إلى حدود واالنسحاب االحتالل

 بحق شعبنا واالعتراف، واإلفراج الشامل عن األسرى والمعتقلين 194الفلسطينيين طبقاً للقرار الدولي 
إن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل وحدها . س الشرقيةفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القد

  . مسؤولية فشل عملية السالم
 أدعو القيادة الفلسطينية إلى رفض هذه المفاوضات ألنها عديمة الجدوى في ظل غياب الشريك -2

  .  المذكورة أعالهبالمبادئ االلتزاماإلسرائيلي للسالم، ورفض الحكومة اإلسرائيلية 
 قيادتي فتح وادعوامل للبيان المشترك الصادر في دمشق بين حركتي فتح وحماس،  أؤكد دعمنا الكا-3

وحماس إلى مضاعفة الجهود ومواصلتها لتذليل العقبات أمام المصالحة الوطنية والتوصل لتفاهمات 
  فلسطينية تمهيداً لتوقيع الوثيقة المصرية في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي- فلسطينية

 لحركات التحرر الوطني والشعوب المقهورة، االنتصارشرط للمقاومة والمفاوضات المثمرة وهي قانون 
وهي ضرورة كالماء والهواء في الحالة الفلسطينية، وان تجسيد مبدأ الشراكة يأتي من خالل إنهاء حالة 

يادة، وبناء هذه الشراكة على االنقسام إلعادة اللحمة والوحدة للضفة والقطاع ووحدة المنظمة والسلطة والق
أساس ديمقراطي من خالل إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ولعضوية المجلس الوطني 

  .  برنامجا وطنيا شامالباعتبارهاالفلسطيني، والعودة لوثيقة األسرى للوفاق الوطني 
 االنقساماملة على إنهاء  أثمن كل الجهود المخلصة من كافة األطراف الداعية والساعية والعإنني -4

وأخص بالذكر جهود الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة السيد منيب المصري والذي عمل بإخالص 
  . االنقساموال زال يذلل العقبات أمام المصالحة الوطنية وإنهاء 

ومؤسساته  وشخصياته وأحزابه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وبكافة قواه الوطنية أدعو إنني -5
  . االنقسام التحرك الشعبي دعما لجهود المصالحة الوطنية وإنهاء حالة إلى
 أدعو شعبنا الفلسطيني وكافة القوى الوطنية واإلسالمية العمل على إعالن يوم وطني للتضامن مع -6

صمود شعبنا في سلوان بشكل خاص وفي القدس بشكل عام، والتحرك على أوسع نطاق للتضامن مع 
  . اإلسرائيلياالحتالل في مواجهة العدوان الذي تتعرض له من قبل سلطات أهلنا

  4/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1928:         العدد       5/10/2010الثالثاء  :التاريخ

  حماية المساجد واجب وطني واالعتداء عليها سياسة عنصرية صهيونية: حماس .19
حماس بشدة إقدام مجموعة من المستوطنين على إحراق مسجد األنبياء في بلدة بيت  أدانت حركة: غزة
سياسة ونهجاً عنصرياً ضد اإلسالم والشعب الفلسطيني ومقدساته، "جار جنوب بيت لحم، واعتبرته ف

ودعت حركة حماس  ".ومحاولة فاشلة للنيل من عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والمقاومة
المفاوضات، السلطة الفلسطينية إلى وقف " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ) 4/10(في بيان لها االثنين 

  .ودعت الشعب الفلسطيني إلى الوحدة في مواجهة االحتالل
إننا ندعو فريق أوسلو إلى وقف المفاوضات نهائياً، وإنهاء أشكال التنسيق األمني كافة مع : "وقال البيان

االحتالل الصهيوني، وإلى الرجوع لخيار الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق رؤية سياسية جامعة؛ تحمي 
، كما ندعو شعبنا الفلسطيني إلى التعاضد والتكاتف في مواجهة المشاريع ..ابت وتدافع عن الحقوقالثو

  .، على حد تعبير البيان"االستيطانية لجيش االحتالل وعربدة مستوطنيه
  4/10/2010قدس برس، 

  
   الفلسطينيين إلى انتفاضة تعفيها من أية استحقاقات سياسيةتستدرج "إسرائيل": فتح .20

دان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إقدام مجموعة من المستوطنين :  احمد رمضان-هللا رام ا
وقال في تصريح صحافي له صدر عن مفوضية  .على حرق مسجد في بيت فجار جنوب بيت لحم

هذه الجرائم المتتالية بحق المساجد والمواطنين من قبل المستوطنين "اإلعالم والثقافة للحركة، إن 
   ".دعومين من الحكومة اإلسرائيلية اليمينية تهدف إلى إشعال المنطقة برمتهاالم

هناك مخططا واضحا وممنهجا لدى الحكومة اإلسرائيلية يستهدف استدراج الفلسطينيين إلى "أضاف أن 
انتفاضة جديدة بهدف التهرب من أي استحقاق سياسي، وما االعتداءات األخيرة على أهلنا في القدس 

 بدم بارد وتبرئة القتلة اإلسرائيليين وحرق المحاصيل الزراعية وآخرها حرق مسجد في بيت والقتل
  ".فجار، إال دالئل وشواهد واضحة على المخطط اإلسرائيلي الذي يدفع باتجاه العنف والفعل ورد الفعل

  5/10/2010المستقبل، بيروت، 
  

  يت لحم بإلىأشكنازي  زيارة تدين الفلسطينيةلفصائل والحركات ا .21
عبرت الفصائل والحركات الفلسطينية عن غضبها وسخطها من الزيارة التي قام بها : القدس المحتلة

 مدينة بيت لحم ، وزيارة كنيسة المهد، والتقائه إلىرئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي 
شعبية والديمقراطية وكذلك وهاجمت الجبهتين ال .محافظ بيت لحم وقادة األجهزة األمنية في المدينة

 األمنية الفلسطينية وقالت الجهاد في بيان مفصل أن واألجهزةالحركتين حماس والجهاد اإلسالمي السلطة 
الزيارة غير مفهومة ، وتأتي في ظل الظروف السياسية المعقدة الناجمة عن تعنت االحتالل وممارساته 

  . القمعية
  5/10/2010الدستور، عمان، 

  
   تثمن موقف القيادة بعدم استمرار المفاوضات دون وقف لالستيطان"الفلسطينيةالعربية الجبهة " .22

 ثمن المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية موقف القيادة الفلسطينية بعدم استئناف :رام اهللا
ختام  في أمسوأضاف المكتب السياسي خالل بيان له  .المفاوضات المباشرة في ظل استمرار االستيطان

سلسلة اجتماعات تدارس خاللها الوضع السياسي الراهن أن إسرائيل أثبتت من خالل موقفها المتعنت 
أنها ال تريد تحقيق السالم وإنما تريده لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي وتريده غطاء 

  . المتواصلة بحق شعبنااوانتهاكاتهلممارساتها 
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بمثابة احد العناوين الرئيسية إلثبات جدية إسرائيل واستعدادها لتنفيذ وأكد البيان أن وقف االستيطان 
التزامات السالم، كما أنه يشكل عنواناً رئيسياً لقدرة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتنفيذ أي اتفاق، 

يل،  والمجتمع الدولي في اختبار حقيقي إلثبات قدرتها في مواجهة إسرائاألميركيةمما يضع اإلدارة 
خصوصا مع الموقف الدولي حتى من قبل حلفائها والذي أكد ويؤكد أن االستيطان عقبة أساسية في 

  .طريق تحقيق السالم
  5/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   بإطالق أحد قيادييهاالسلطةالجهاد تطالب  .23

 المعتقل في خضر عدنانطالبت حركة الجهاد اإلسالمي بإطالق القيادي البارز في الحركة الشيخ : غزة
  . وإيقاف كل أشكال االعتقال السياسي في الضفة الغربيةسجون األجهزة األمنية بالضفة

 في النقابات "االتحاد اإلسالمي"وقال القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر حبيب، خالل اعتصام نظمه 
العتقال السياسي أين ما كان ال استمرار ا"المهنية وسط مدينة غزة أمس تضامنًاً مع الشيخ عدنان، إن 

وأضاف حبيب . "يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنما يصب في مصلحة االحتالل اإلسرائيلي فقط
مصرة على اعتقال الشيخ عدنان على "أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 

ووصف حبيب االعتقال السياسي في الضفة وغزة . "رغم إضرابه عن الطعام وحالته الصحية المتدهورة
  ."أمر فاضح ومخزٍ"بأنه 

  5/10/2010الحياة، لندن، 
  

   تضامنياً مع أمينها العام في مخيم عين الحلوةيوماتنظم " الشعبية" .24
 يوماً تضامنياً مع أمينها العام أحمد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"نظمت أمس :  محمد صالح- صيدا

 يوم على الحبس االنفرادي وتضامناً مع األسرى والمعتقلين في السجون ةخمسمائلمناسبة مرور سعدات 
  . اإلسرائيلية، وذلك في مخيم عين الحلوة

اهللا الدنان كلمة تطرق فيها إلى األوضاع   للجبهة ومسؤولها في صيدا عبد"اللجنة المركزية"ألقى عضو و
 يومٍ، ووضع في األسر االنفرادي، ةخمسمائين رفاقه منذ انتزع من ب"التي فرضت على سعدات الذي 

والّذي يقبع اليوم في زنزانة ال تزيد مساحتها عن أكثر من مترين وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وهذا 
وأكد أن قرار تعليق مشاركة الجبهة الشّعبية في . "وتقوم سلطات االحتالل بنقله من عزٍل إلى عزٍل

عبير عن االحتجاج والرفض للسياسة الّتي " هو "منظمة التحرير الفلسطينية"جنة التّنفيذية لـاجتماعات اللّ
االلتزام بالموقف " في المنظمة إلى "المتنفّذة"، داعيا القيادة "تختصر كّل شيٍء بالمفاوضات مع إسرائيل

رجعية قرارات الشّرعية الوطني للرأي العام الفلسطيني برفض هذه المفاوضات ووقف االستيطان وبم
  . "الدولية

  5/10/2010السفير، بيروت، 
  

   والكثير مما نشر غير صحيح..االتصاالت مع اإلدارة األمريكية ال تزال مستمرة: نتنياهو .25
، قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو في جلسة "الشرق األوسط"ردا على ما نشرته صحيفة 

ح اليوم، اإلثنين، إن االتصاالت مع اإلدارة األمريكية ال تزال مستمرة، وإن هناك لكتلة الليكود صبا
  .الكثير مما نشر غير صحيح

قد نشرت، نقال عن مصادر إسرائيلية، إن نتانياهو قد وافق بشكل مبدئي على " الشرق األوسط"وكانت 
  .ديد التجميد مرة أخرىتمديد تجميد االستيطان لمدة شهرين، وأنه اشترط موافقته بعدم طلب تم
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وأضاف أن هناك جهودا سرية وتتطلب . وقال نتانياهو إنه ال يستطيع أن ينفي أو يؤكد كل ما ينشر
في حال كانت هناك حاجة التخاذ قرار فسوف يتم عرضه على الهيئات ,المسؤولية واالنضباط، 

  .الحكومية المناسبة
مهم إلسرائيل مواصلة المفاوضات، وأن ذلك مصلحة وقال نتانياهو في جلسة وزراء الليكود إنه من ال

نحن في أوج اتصاالت حساسة مع اإلدارة األمريكية من أجل إيجاد حل يتيح "وأضاف . حيوية إلسرائيل
لسنا معنيين بإثارة عاصفة، ولكننا معنيون بالعمل بوعي ومسؤولية من أجل الدفع .. مواصلة المفاوضات

  ".صورة بهدوء بعيدا عن األضواء، والعمل بهدوءبالعملية السياسية، ودراسة ال
  ".من حق المستوطنين أن يعيشوا حياة طبيعية مثل أي مواطن في الدولة"وقال نتانياهو إنه 

وقال الوزير غلعاد أردن، الذي يعارض تجميد االستيطان، إنه في حال جرى تمديد تجميد البناء في 
تنازال عن "واعتبر أن ذلك . ور في قضايا أخرىالمستوطنات فسيكون من الصعب كسب ثقة الجمه

  ".بلدات ترغب بها إسرائيل
وجاء أن نتانياهو قد رفض المقترح، ونقل عن وزراء في حكومته، تحدثوا معه في األيام األخيرة، قولهم 
إن نتانياهو يواصل اتصاالته مع اإلدارة األمريكية بشأن رسالة الضمانات بهدف الحصول على شروط 

   .أفضل
وتوقعت مصادر في الليكود أن يناقش المجلس الوزاري األمني مسودة رسالة الضمانات األمريكية 

  .األربعاء القادم
  4/10/2010، 48موقع عرب

  
  يجب رفض اقتراح أوباما بتجميد البناء في المستوطنات لمدة شهرين: ليبرمان .26

م أمس األحد، قال وزير الخارجية ، يو"يسرائيل بيتينو"في حديثه مع أعضاء كتلته في الكنيست في 
أفيغدور ليبرمان إنه يجب رفض اقتراح الرئيس األمريكي باراك أوباما بتجميد البناء في المستوطنات 

  .لمدة شهرين
وادعى ليبرمان في جلسة مغلقة مع كتلته أن واشنطن تعمل على فرض حل على إسرائيل يستند إلى 

  %.4-3مناطق بنسبة  مع تبادل 1967خطوط الرابع من حزيران 
وقال ليبرمان إنه خالل الشهرين من التجميد المخطط فسوف يتم استكمال اإلجراءات لعرض هذا الحل 

  .بالقوة على إسرائيل
وزعم أن الهدف من تجميد البناء لمدة شهرين هو الستكمال المخطط من قبل الواليات المتحدة والمجتمع 

أال تخرج من " يسرائيل بيتينو"وبناء عليه أضاف أنه على . ينيةالدولي والدول العربية والسلطة الفلسط
  .االئتالف الحكومي

كما أضاف أن كافة الضغوط على رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو لن تؤدي إلى نتيجة، ألن 
  لمن حزبه لن يستقيل من االئتالف، وأنه سيعمل على تقوية المعسكر الذي يبدو غالبية في الحكومة 

  .يعارض تجديد التجميد
  . وزراء من الليكود يعارضون اقتراح الرئيس األمريكي6-5وبحسبه فإن 

  4/10/2010، 48موقع عرب
  

  إحراق المسجد يصدران تعليمات ألجهزة األمن باعتقال المسؤولين عن وباراكنتنياهو  .27
 ووزير الدفاع ايهود باراك ندد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو:  احمد رمضان-رام اهللا 

  .بإضرام مستوطنين النار بمسجد في الضفة الغربية وكتابة شعارات مسيئة للمسلمين فجر أمس
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وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو انه أصدر تعليمات ألجهزة األمن اإلسرائيلية بالكشف عن المسؤولين 
  .تقديمهم إلى المحاكمةعن إحراق المسجد في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم و

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن باراك أصدر تعليمات لجهاز األمن باتخاذ كافة الوسائل من أجل 
  .اعتقال الذين أحرقوا المسجد في أسرع وقت ممكن

  5/10/2010، المستقبل، بيروت
  

  دخول يومياال شاحنة ب250 غزة ال يشهد ازمة انسانية ونسمح لـ قطاع: شالوم .28
 زعم نائب رئيس الوزراء االسرائيلي سيلفان شالوم ان قطاع غزة ال يشهد ازمة : وكاالت–يف جن

وزعم شالوم ان . شاحنة محملة بمختلف البضائع بدخول القطاع يوميا250انسانية وان اسرائيل تسمح ل 
 تهريب هناك بعض انواع السلع التي تحظر سلطات حماس ادخالها الى القطاع لتفادي المساس بعملية

  . البضائع عبر االنفاق
جاءت اقوال شالوم هذه في كلمة القاها في جنيف اليوم امام المشاركين في مؤتمر العضاء برلمانات من 

  .وغادر اعضاء الوفد االيرانيا قاعة المؤتمر في الوقت الذي القى فيه شالوم كلمته.مختلف انحاء العالم
  5/10/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   بشدة الهجوم على المسجديستنكر :أيالون .29

استنكر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، بشدة الهجوم على المسجد، وأصدر أيالون  :رام اهللا
  .»هذا عمل خطير وغير أخالقي، يلحق ضررا سياسيا جسيما بإسرائيل«بيانا قال فيه إن 

لمتحدثة باسم الجيش اللفتنانت كولونيل، افيتال وقالت ا. وقال الجيش اإلسرائيلي إنه يحقق في الهجوم
هذا حادث على درجة كبيرة من الخطورة ونعتزم العثور على المسؤولين عنه بأقصى سرعة «: ليبوفيتز
  .»ممكنة

  5/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  اً أحد خيارين إما أن نسير في اتجاه عملية السالم أو أن نرتكب خطأ تاريخيأمامنا :برفرمان .30
إنه ينبغي على نتانياهو ووزير الدفاع ) العمل(قال الوزير أفيشاي برفرمان :  اسعد تلحمي–الناصرة 

أمامنا أحد «: وأضاف. ايهود باراك العمل معاً من أجل منع اليمين المتطرف من تدمير عملية السالم
نشارك في ) حزب العمل(ن نح. إما أن نسير في اتجاه عملية السالم أو أن نرتكب خطأ تاريخياً: خيارين

  .»الحكومة من أجل دفع عملية السالم ولن نبقى فيها في حال لم تتقدم هذه العملية
  5/10/2010، الحياة، لندن

  
  "ليبرمان"ـ يحذر من تحويل الحكومة إلى عبد لالليكودوزير من  .31

ء االستيطاني في مع اقتراب موعد الحسم في قضية تجميد أو عدم تجميد البنا:  نظير مجلي- تل أبيب
الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، فجر أحد وزراء حزب الليكود، الحاكم، قضية التحالف مع 

بزعامة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وحذر من أن الحكومة تبدو وكأنها » إسرائيل بيتنا«حزب 
  .ع اإلدارة األميركيةعبد لدى ليبرمان، وبسبب تصريحاته غير المسؤولة تدخل في أزمة م

وقال الوزير المسؤول عن تحسين صورة الحكومة في الرأي العام اإلسرائيلي، ميخائيل ايتان، المعروف 
. بتأييده لتمديد فترة تجميد البناء االستيطاني، إن ليبرمان يورط إسرائيل في العالم بتصريحاته المتطرفة

منصرم، ليدلي بآراء شخصية تتعلق بالتخلص من مئات وقد استغل خطابه في األمم المتحدة، األسبوع ال
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وأوضح خالل اجتماع لوزراء الليكود، أمس، ). 48فلسطينيي (األلوف من المواطنين العرب في إسرائيل 
  .»آراء ليبرمان هذه مرفوضة من غالبية اإلسرائيليين، وال تعبر عن وجهة نظر الحكومة«أن 

م حاليا تجعل من ليبرمان سيدا على الحكومة، مشيرا إلى أنه وأضاف ايتان أن وضعية االئتالف الحاك
. ينبغي توسيع االئتالف بضم حزب كديما لكي يضعف تأثير ليبرمان، وال يكون حزب الليكود عبدا له

لكن هذه التصريحات لم تعجب نتنياهو فقال له إنه حاول في الماضي ضم كديما لكن محاوالته باءت 
وطلب . حزب، تسيبي ليفني، تريد أن تكون بديال عن الليكود وليس حليفة معهبالفشل ألن رئيسة هذا ال

  .»في هذا الوقت البالغ الحساسية«من ايتان أن يخفض من لهجته الحادة ضد ليبرمان 
وفي وقت الحق، تفوه الوزير المقرب من نتنياهو، جلعاد اردان، ضد زميله الوزير ميخائل ايتان، فقال 

وزير الدفاع (ن نكون عبيدا لدى ليبرمان، ولكنه يريدنا أن نكون عبيدا لدى إيهود باراك ال يريد لنا أ«إنه 
، أمس، فإن مصادر سياسية في تل أبيب هاجمت »معاريف«وحسب صحيفة  .»)ورئيس حزب العمل

باراك بشكل شخصي واتهمته بأنه يقف وراء مقترحات الرئيس األميركي، باراك أوباما، تمديد تجميد 
 شهرين مقابل رزمة المكاسب، وأنه فعل ذلك ليس من منطلق الدفاع عن أمن إسرائيل ومصالحها، البناء

 يعرف أن فشل المفاوضات مع - أي باراك -فهو «بل بدافع الحرص على مكانته في الحكومة 
ولكي يحافظ . الفلسطينيين سيزعزع مكانته في حزب العمل وقد يؤدي إلى إسقاطه من رئاسة الحزب

رسيه، يريد تعزيز مسيرة التفاوض بأي ثمن، ويسعى بكل قوته لمواصلة تجميد البناء واستئناف على ك
  . »المفاوضات المباشرة

بينما . ونفى باراك، أمس، أنه يعمل بشكل منفرد مع األميركيين، وقال إن كل خطواته تنسق مع نتنياهو
  .وأن باراك يساعده بشكل مفيد وناجعقال نتنياهو ردا على االتهام بأنه هو الذي يقود المفاوضات 

  5/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "حزب اهللا " عسكرية محتملة معتأهب لمواجهة يالجيش اإلسرائيلي: يئير غوالن .32
، 2010-10-4في جيش االحتالل اإلسرائيلي يئير غوالن، االثنين " الجبهة الداخلية"أكّد قائد : وكاالت

اللبناني، حيث أقدمت مؤخراً على " حزب اهللا"لمواجهة عسكرية محتملة مع أن تل أبيب تتأهب حالياً 
  . تطوير منظومتها القتالية

وأوضح غوالن، أن الجيش اإلسرائيلي قد شرع مؤخراً بالعمل على تطوير قدرته العسكرية، خاصة فيما 
  . واعتراضها" غير التقليدية"يتعلّق برصد األسلحة القتالية 

المصممة العتراض القذائف " القبة الحديدية"بيب بات بمقدورها اآلن نشر منظومة إن تل أ: "وأضاف
  ". حسب ما تقتضيه الضرورة"الصاروخية، في أي منطقة بشمال وجنوب ووسط الدولة العبرية 

ال تعلم ما إذا كان حزب اهللا يمتلك أسلحة غير ) إسرائيل"(وصرح المسؤول العسكري اإلسرائيلي، أن 
  ". أم ال، غير أنها تستعد لمواجهة أي طارئتقليدية 

وكان الجيش اإلسرائيلي، قد أطلق مؤخراً حملة إعالمية تهدف إلى توعية الجمهور اإلسرائيلي بكيفية 
  . في حال تعرضهم ألي هجوم بأسلحة غير تقليدية" المنطقة اآلمنة"اختيار ما وصفه بـ 

  4/10/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  من ثالث جهات" تل أبيب"القصف يهدد ": أمان "االستخبارات العسكريةجهاز رئيس  .33
: عاموس يدلين) أمان(قال رئيس جهاز االستخبارات العسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي : وكاالت

تتعرض لثالثة أخطار مركزية تحدق وتتربص بها، وخاصة بمنطقة غوش دان في ) إسرائيل"(إن 
  ".  الصواريخ من ثالث جهات هي إيران، وسورية، وحزب اهللالمركز، والتي قد تصلها
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 1948وأوضح أن هذه اإلخطار من شأنها تعريض مدينة تل أبيب في مركز األراضي المحتلة عام 
  . للقصف خالل الحرب

هناك أخطار وتهديدات : "العبرية عن يدلين قوله" يدعوت احرونوت"ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة 
  )". إسرائيل(رض لها، تتمثل بالصواريخ، والقذائف التي ستستعملها حركات المقاومة أعداء إضافية نتع

وزعم أن قوة المقاومة الفلسطينية واللبنانية في تعاظم مستمر، وأنها تمتلك عشرات اآلالف من 
  . الصواريخ

لذي تدخرها، ال تستطيع وأشار يدلين إلى أن قوى المقاومة، ورغم تعاظم قوتها والكم الهائل من الذخيرة ا
أي منطقة تابعة للسلطة اإلسرائيلية، أو االنتصار في أي حرب على جيش االحتالل اإلسرائيلي، " احتالل"

  . على حد زعمه
أن إيران هي السبب الرئيس لزعزعة استقرار المنطقة، وتأخير عملية ) أمان(كما زعم رئيس جهاز 

  . تها من الدول العربيةوجارا) إسرائيل(توقيع معاهدات سالم بين 
، تعد بمثابة خطر كبير )إسرائيل(وشدد يدلين على أن العزلة السياسية، ومحاوالت نزع الشرعية عن 

خاصة في أعقاب الحرب على غزة، العالم كله وقف إلى جانب الضعيف، وعندما نجحنا "يهدد االحتالل 
  ". ت تباعا من المجتمع الدوليفي تحقيق األمن والهدوء على حدودنا، أصبحنا نتلقى اللطما

هناك شعور لدى أعدائنا، أن أيدينا قد كبلت في أعقاب تقرير لجنة غولدستون، لذلك من :"وأضاف 
الممكن أن تعمد إيران وحزب اهللا إلى االستمرار في مواجهتنا والحرب معنا من داخل المجمعات 

  ". ريعا على أي اعتداءالسكنية، ولكننا جاهزون لمثل هذه الظروف، وسيأتي ردنا س
احتمال اندالع حرب قريبة ما زال قائما، ولدينا قوة ردع فعالة جدا، ولن نسكت : "وخلص يدلين للقول
، مشيرا إلى أن االحتالل يتعرض للحرب من خمس زوايا رئيسية، ويسعى إلى "على أي اعتداء علينا

  . التغلب عليها ومراقبة ما يجري على ساحة كل منها
  4/10/2010، ع فلسطين أون الينموق

  
  "دولة الشعب اليهودي" الى "إسرائيل"يقترح تغيير اسم " أورليف" الكنسيت عضو": معاريف" .34

عضو الكنيست " البيت اليهودي"بأن رئيس حزب " معاريف"ذكرت صحيفة :  كامل إبراهيم-القدس 
مي لدولة اسرائيل الى دولة الشعب زبولون أورليف ، قدم مبادرة جديدة في الكنيست لتغيير االسم الرس
  ".دولة للشعب اليهودي"اليهودي ، على ضوء رفض الفلسطينيين االعترف بدولة اسرائيل كـ

وأوضحت الصحيفة أن أورليف ينوي تقديم االقتراح في الجلسة االفتتاحية لدورة الشتوية للكنيست 
ف الحاكم و المعارضة لالقتراح ، والذي االسرائيلي ، األسبوع القادم ، وذلك لتجنيد دعم في االئتال

سيساعد الحكومة على أخذ قرار دولي يعترف بدولة اسرائيل كدولة يهودية لشعب يهودي ، وانه بحسب 
االقتراح سيكون االسم الرسمي للدولة باللغة العبرية دولة الشعب اليهودي بدل دولة اسرائيل وفي اللغة 

  االنجليزية
Israel The Jewish State و كما ويتضمن االقتراح أن تتوجه اسرائيل بشكل رسمي لألمم المتحدة ، 
  .لكي يتم تسجيل اسمها الجديد

وبينت الصحيفة انه في حال تم اعتماد االسم الجديد السرائيل ، فانه يتوجب على الكنيست القيام باجراء 
انون الكنيست وغيرها من ، مثل قانون العلم وق) بدل الدستور(تعديالت على مشاريع قوانين األساس

سيتقرر تغيير قانون االئتمان في الكنيست فبدل أن يقول النائب خالل : قوانين األساس ، ومثال على ذلك 
أنا ملتزم بالحفاظ على أمانة وشرف دولة اسرائيل ، يذكر اسم دولة الشعب اليهودي : "أداء يمين القسم

يع أي اتفاق سالم أو أي اتفاق آخر سيوقع الطرف الثاني بدالً من اسم دولة اسرائيل ، وانه في وقت توق
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رئيس الحكومة لدولة اسرائيل "بدالً من عبارة"رئيس حكومة اسرائيل دولة الشعب اليهودي"بجانب عبارة 
  ".فقط

  5/10/2010، الرأي، عمان
  

  " أمن إسرائيل" ممارسة الرذيلة من أجل لليهودياتحاخام يبيح  .35
ن حاخام قوله ان الشريعة اليهودية تسمح للنساء اليهوديات بممارسة الجنس مع نقلت صحيفة اسرائيلية ع

  .العدو من اجل الحصول على معلومات استخباراتية مهمة المن اسرائيل
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة االنتشار عن مقال اكاديمي كتبه الحاخام اري شفات الخبير 

من اجل الحصول على معلومات تقود " ارهابيين"ارسة الجنس مع في الشريعة، قال فيه انه يسمح بمم
  .العتقالهم

في " الجنس غير المشروع في سبيل االمن القومي"ونشرت الدراسة التي اجراها الحاخام تحت عنوان 
  .مجلة ينشرها معهد للدراسات الدينية في كتلة غوش عتصيون االستيطانية قرب القدس

التوراة تحدثت عن نساء اغوين مقاتلين من االعداء من اجل الحصول واستشهدت الدراسة بقصص من 
  ".من االفضل اعطاء هذه المهمات لنساء فاسقات"على معلومات قيمة، مضيفا انه 

وفي الحاالت التي يمكن ان تضطر فيها المرأة من الزواج باحد االعداء من اجل الحصول على ثقته، 
  .واليقترح شفات ان تطلق زوجها الحقيقي ا

وتعد خروجا عن المنع الديني ) الموساد(ويبدو ان النصيحة موجهة الى وكالة االستخبارات اإلسرائيلية 
  .التقليدي للخداع او ممارسة الجنس من دون زواج

  4/10/2010، 48موقع عرب
  

   بسرقة جثامين الشهداء واالحتفاظ بها في مقابر االرقام"اسرائيل" يتهم :بركة .36
اتهم عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم : ندراوسزهير ا -الناصرة 

والمساواة، اسرائيل الرسمية بسرقة اعضاء جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، ولهذا فهي تحتجز 
الجثامين بشكل اجرامي ال انساني في مقابر ارقام او ثالجات حفظ الموتى، وقد تكون اخفت جثامين 

 كي تتستر على جريمتها، وانكار اسرائيل ال يسعفها اال اذا اثبتت العكس باعادة الجثامين الى كثيرة كليا
  .عائالت الشهداء

جاء هذا في كلمة النائب بركة في مهرجان الذكرى السنوية الثانية النطالق حملة استرداد جثامين 
فلسطينية الدكتور سالم وفياض، الشهداء، الذي عقد في رام اهللا، تحت رعاية وبحضور رئيس الحكومة ال

وعدد من الوزراء والمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والقائمين على الحملة 
الوطنية السترداد جثامين الشهداء، والمئات من اهالي الشهداء والمناصرين للحملة الوطنية، كما رافق 

  . صدقاء االسير والمعتقل قدري ابو واصلالنائب بركة الى المهرجان رئيس جمعية ا
  5/10/2010، القدس العربي، لندن

  
  73ديان كان في حالة هلع ويأس خالل حرب موشيه  .37

 أن 1973غداة اندالع حرب تشرين في العام " اإلسرائيلية"كشفت وثيقة الجتماع للحكومة : )آي.بي .يو (
الجرحى خلف الخطوط " اإلسرائيليين"ود وزير الحرب في ذلك الحين موشيه ديان اقترح ترك الجن

  .المصرية في سيناء واالنسحاب إلى خط أمني خلفي وأنه كان في حالة هلع ويأس 
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 عاماً على 37اإللكتروني، أمس، بمناسبة مرور " يديعوت أحرونوت"ووفقا للوثيقة التي نشرها موقع 
إلى " اإلسرائيلية"لسويس وتراجع القوات من قناة ا" اإلسرائيلية"الحرب فإن ديان اقترح انسحاب القوات 

  .           كيلومتراً من القناة 30منطقة المضائق الواقعة على بعد 
  5/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"روث األسود يعالج رعب جنود ": لوبوانمجلة " .38

 من روث األسود الجنود اإلسرائيليون الذين يخدمون في صفوف الجيش بشمال إسرائيل لم يجدوا أفضل
   .ومخلفاتها ليقيهم من الرعب الذي كثيرا ما يمأل قلوبهم 

في كل مرة تنطلق فيها صافرات اإلنذار للتحذير من عمليات مقاومة ضد مواقعهم العسكرية المنتشرة في 
   هذه المنطقة

ار العصبي بسبب وأوضح مجلة لوبوان الفرنسية أن العديد من الجنود اإلسرائيليين كانوا علي وشك االنهي
قلة ساعات نومهم وتقطعها أثناء الليل بسبب صافرات اإلنذار التي لم تتوقف عن الصياح لتحذرهم من 

 إال أنه يتبين لهم بعد ذلك أن هؤالء المتسللين ليسوا إال حيوانات هي  , قدوم مقتحمين غير مرغوب فيهم
لمبكر أو تسللها عبر حساسات المنظومة الي في الغالب خنازير برية يؤدي ارتطامها بمنظومة اإلنذار ا

   . اطالق صافرات التحذير
وأضافت المجلة أن الخبراء اإلسرائيليين عكفوا علي دراسة السبل التي تحول دون اقتراب الحيوانات من 
منظومة اإلنذار المبكر فلم يجدوا أفضل من روث األسود لردع الحيوانات من االقتراب خوفا من ملك 

   . الغابة
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية عن أن القيادة العسكرية في شمال إسرائيل كلفت مجموعة 
من العسكريين للذهاب الي حديقة حيوان تل أبيب لجمع أكبر قدر ممكن من روث وبراز األسود لنشرها 

سرائيليون هم أكثر  وإذا كان الجنود اإل , في المنطقة لردع الحيوانات من االقتراب خوفا من األسود
المستفيدين من براز األسود فإن المزارعين ومربيي األغنام في هذه المنطقة هم أكثر المتضررين بعد ان 
ارتفعت أسعار مخلفات األسود التي كانوا يستخدمونها في ترويع الثعالب والديابة من االقتراب من 

   . مزارعهم وأغنامهم
  5/10/2010، األهرام، القاهرة

  
   تعوض المستوطنين عن فترة تجميد االستيطان"رائيلإس" .39

 مليون شيكل 2.5ذكرت مصادر إسرائيلية أن الحكومة اإلسرائيلية دفعت أكثر من :  ردينة فارس- غزة
بسبب قرار الحكومة اإلسرائيلية وقف البناء في » تكبدوا خسائر«كتعويضات للمستوطنين الذين 

  .رة أشهر انتهت الشهر الماضيمستوطنات مدن الضفة الغربية لمدة عش
 45العبرية أمس إنه وحتى اآلن قد وصل إلى لجنة الدفاع عن الشكاوى » هآرتس«وقالت صحيفة 

 من 42شكوى قدمت من قبل المستوطنين منذ بداية تجميد البناء في نوفمبر الماضي، حيث قبلت اللجنة 
ك شركات اإلسكان والمقاولين، الذين تم وسوف يتم تعويض األفراد بما في ذل. المطالبات ورفضت ثالث

وستتم معالجته المطالبات المتبقية .  شيكل لكل منهما60000قبول مطالباتهم وسوف يحصل البعض على 
وقررت الحكومة اإلسرائيلية تشكيل لجنة . في المستقبل القريب، على الرغم من انتهاء تجميد البناء

لة للحد من األضرار التي لحقت بالمستوطنين في الضفة الشكاوى وإدخال إجراءات التعويض في محاو
  ."الغربية، في أعقاب قرار تجميد البناء في المستوطنات

  5/10/2010، عكاظ، جدة
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   عربيا13تهم النيابة العامة بالتستر على رجال شرطة قتلوا ي "إسرائيل" في "الديمقراطيةمنتدى " .40
 إسرائيل اتهامات دامغة لجهاز النيابة العامة لقيامه في» منتدى الديمقراطية«وجهت مؤسسة : تل أبيب

، لكي يغلق الملفات ضد رجال )48من فلسطينيي ( مواطنا عربيا 13بلفلفة التحقيقات في قضية قتل 
الشرطة القتلة، مشيرة إلى أنه حتى في الحاالت التي اعترف فيها الشرطي بمسؤوليته عن الجريمة أو 

لنيابة على تشويش هذه األقوال وإسقاطها من اعتبارات اإلدانة والتحقيق، أدلى بأقوال تدينه، أقدمت ا
  .بهدف عدم تقديم أي قاتل للقضاء

وحملت اللجنة مسؤولية هذا التصرف لمسؤولي النيابة، وفي مقدمتهم المستشار القضائي السابق 
وتم تسليم هذه المهمة إعادة فتح الملفات، » منتدى الديمقراطية«وقررت مؤسسة  ة.للحكومة، ميني مزوز

المحاضر الجامعي البروفسور مردخاي كرمنيتسر، والمحامية : لخبيرين في القانون واإلجرام، هما
وخرجا باستنتاجات حادة تتهم الشرطة والنيابة . لينا سابا. العربية العاملة سابقا في النيابة في لواء حيفا د

د، وتستر على األدلة الحقيقية، واستخدام أدلة غير والمستشار القانوني السابق للحكومة بإهمال مقصو
واقعية ومهزوزة، أدت كلها إلى تقوية االدعاء بأن األدلة غير كافية والتوصل إلى النتيجة بأن ال يحاكم 

  .القتلة، وأن يظلوا طلقاء، مع أن أيديهم ملطخة بدماء مجموعة من األبرياء
  5/10/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  في حربه المقبلة" فيسبوك" يستعين بـ إلسرائيليا االحتالل .41

على بناء برنامج " اإلسرائيلي"تعمل قيادة ما تسمى الجبهة الداخلية التابعة لجيش االحتالل : )آي.بي .يو (
بهجمات صاروخية، بواسطة الشبكة " اإلسرائيليين"يمكّنه في الحرب المقبلة، في حال نشوبها، من إبالغ 

  " .فيسبوك"رونية االجتماعية االلكت
العقيد حيليك سوفير " الجبهة الداخلية"، أمس، عن مدير قسم السكان في قيادة "هآرتس"ونقلت صحيفة 

حتى اآلن عملنا في حاالت الطوارئ من خالل التلفزيون والراديو باألساس، واآلن أصبح "قوله إنه 
بين السكان ووسائل اإلعالم المركزية وتحول إلى عامل بالغ األهمية " فيسبوك"واضحاً اتساع استخدام 

  " .وال يستخدمه الشبان فقط وإنما الكبار في السن أيضا
وإحداث حضور في الشبكة هو " فيسبوك"في " الجبهة الداخلية"وأضاف أن الهدف من فتح صفحة لقيادة 

جه ففي حاالت الطوارئ يتو"على الوضع في حاالت الطوارئ وفي حاالت السلم " السكان"إطالع 
الكثيرون إلى االنترنت للحصول على معلومات، وإذا سقطت صواريخ في فإننا سوف نمرر بواسطة 

  " . فيسبوك المعلومات ذات العالقة
  5/10/2010، الخليج، الشارقة

  
   ماليين سائح يهوديثمانية لتوسيع منطقة حائط البراق الستيعاب إسرائيليمخطط  .42

 "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" ، أنالقدس المحتلة من 5/10/2010 الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت
عرضت صوراً من جوالت ميدانية قامت بها مؤخراً لمنطقة ساحة البراق والتي كان آخرها يوم أمس 

 اإلسرائيلي تنفيذ حفريات واسعة في قلب األرض في أقصى غرب ساحة االحتالل، تظهر مواصلة األول
 إلى لمواصلة هذه الحفريات لتصل احتاللي المبارك، وذلك ضمن مخطط البراق غربي المسجد األقصى

ن االحتالل يقوم أ أمس المؤسسة في تقرير لها وأشارتالجدار الغربي للمسجد األقصى وباب المغاربة، 
 مراكز توراتية وأخرى إلىبعمليات، تشمل حفر أنفاق تحت ساحة البراق وتحويل ما تحت األرض 

وسيع كبير لمسطح ساحة البراق وإنشاء طبقات أرضية تحتها، وتغيير مداخل ساحة  يعمل على ت"شرطية"
البراق والطبقات األرضية، واستحداث مداخل تحت األرض، واستحداث مواقف عامة للحافالت 
والسيارات، فوق األرض وتحت األرض في جميع المناطق القريبة من البراق، وربط ساحة البراق ببلدة 
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 تحت األرض، وتشكيل منطقة تهويدية واسعة لغرب وجنوب المسجد األقصى المبارك، سلوان وأنفاقها
  .2م7000 نحو إلىعلى مساحة تصل 

 االحتالل"من جهتها حذّرت مؤسسة األقصى من هذه الحفريات والمخططات التهويدية الشاملة، واعتبرت 
 تهويد كامل لمنطقة البراق، إلى اإلسرائيلي وأذرعه التنفيذية يسعى من خالل هذه المخططات المتعددة

وتهويد حائط البراق ومسجد وساحة البراق ومنطقة باب المغاربة، وإجراء حفريات واسعة، يتبعها أعمال 
بناء كبيرة، تترافق مع طمس وتدمير شامل لكل اآلثار اإلسالمية والحضارة اإلسالمية العريقة، وتغيير 

ت مؤسسة األقصى أن المنطقة المستهدفة في ساحة البراق في واجهة المنطقة بأبنية مستحدثة، كما وقال
 2م6800، حيث سيتم اعتماد )2م7730( نحو ثمانية دونمات إلى المخططات تصل مساحتها إحدى

 مبنى 665م مركز جديد للشرطة اإلسرائيلية ومكاتب أخرى، 265كساحات متنوعة كبيرة للبراق، و
  .توراتي تحت األرض

مصادر ، أن  جمال جمال،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 5/10/2010ان، الدستور، عموأضافت 
 من 2025 مليون شخص، وحتى عام 8إسرائيلية تتوقع أن يبلغ عدد السياح في المكان يصل سنويا إلى 

  . مليون شخص سنويا15ًالممكن أن يصل هذا الرقم إلى 
إقرار مخطط باحة البراق يعني المضي في "خبير األراضي واالستيطان خليل تفكجي إن بدوره قال 

رسالة للسلطة الوطنية "واعتبر تفكجي ذلك . سياسة تغيير طابع وهوية القدس العربية اإلسالمية
". الفلسطينية وللعالمين العربي واإلسالمي أن مدينة القدس عاصمة لدولة واحدة وليست عاصمة لدولتين

الحوض "سم قضية بلدة سلوان جنوب األقصى، وما يسمى بـ يتعلق األمر برغبة إسرائيلية لح"وأضاف 
كما بدأ بكنيس ) تراثْ يهودي(، والذي يقضي بإقامة مجموعة من اإلنشاءات التي تتكون من "المقدس

، باإلضافة لمجموعة من التغييرات لصالح الجانب اإلسرائيلي، والتي تشمل إقامة أنفاق "الخراب"
مة مجموعة من الكنس اليهودية الكبيرة تم المصادقة عليها مؤخرا من أجل ومصاعد للسياح اليهود، وإقا

  ".تغيير جذري لحائط البراق الذي يعتبر وقف إسالمي ، والذي تم تثبيته في ظل االحتالل االنجليزي
  محمد القيق،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  5/10/2010، موقع فلسطين أون الينوجاء في 

 على تنفيذ المخطط التهويدي 5/10/2010بلدية االحتالل في القدس صادقت الثالثاء  والوكاالت أن
وقالت إذاعة االحتالل بأن لجنة التنظيم . الجديد لمنطقة حائط البراق قرب المسجد األقصى المبارك

ي والبناء في بلدية االحتالل أصدرت موافقتها الثالثاء على مشروع هيكلي يشمل أعمال حفر وتوسعة ف
" صندوق تراث حائط المبكى"مضيفة بأن المخطط من إعداد ما يسمى , منطقة البراق وباب سلوان
  . بالتعاون مع بلدية االحتالل

  
  "حرب دينية"المستوطنون يدفعون المنطقة نحو : القدسمفتي  .43

 ،نادية سعد الدين وحامد جاد ويوسف الشايب  نقالً عن مراسليها،5/10/2010الغد، عمان، نشرت 
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين حذر من أعمال العربدة التي ، أن وكاالتوال

، وذلك بعدما قام مستوطنون يقوم بها المستوطنون وسلطات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته
 أمس لبلدة بيت فجار  خالل زيارته قرب بيت لحم، معتبراً في قرية بيت فجاربإحراق مسجدإسرائيليون 

وناشد حسين القمة العربية  .أن هذه المجموعات تدفع المنطقة إلى حرب دينية ال يعرف عواقبها أحد
الطارئة والدول اإلسالمية والهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية الدولية والمحلية القيام بواجبها لوقف 

  .من اعتداءات المستوطنينهذه االعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني، ومقدساته 
من جهته، حمل خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس المحتلة، 

مسؤولية إحراق المستوطنين لمسجد األنبياء في بلدة "الشيخ عكرمة صبري، حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
من القدس المحتلة " الغد"وقال الشيخ صبري إلى  ".بيت فجار جنوب بيت لحم، بحمايتهم وعدم محاسبتهم
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حرق المسجد يشكل سلسلة من اعتداءات يقوم بها المستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة ضد "إن 
المستوطنين يحكمون "وقال إن  ".أماكن عبادة المسلمين، ونوعاً من العربدة والغطرسة وإنفالت األمن

حكومة القائمة، فهم ال يريدون المفاوضات وال تجميد االستيطان، الذي الشارع اإلسرائيلي ويوجهون ال
  ".يشكل سرطاناً غير شرعي في جسم بالدنا وال يمكن احالل السالم بوجوده

الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام باعتبارها القوة في مواجهة االحتالل، وإلى وحدة الموقف "ودعا إلى
وأكد  ".ة قوة وفرض رأي على سلطات االحتالل والموقف الدولي العامالعربي حتى يكون للدول العربي

الوحدة العربية بخاصة في قضية القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية، والتي تشكل "على ضرورة 
قضية القدس ستكون حاضرة في القمة العربية االستثنائية حيث سيتم "، الفتاً إلى أن "موضع اتفاق

، والتي منها دعم القدس المحتلة )"مارس الماضي/ آذار(رات المتخذة في قمة سرت مراجعة وتفعيل القرا
  . مليون دوالر لم يتم دفعها حتى اليوم500بمبلغ 

 على كاترينا ستيوارت كتبت تقريراً أن 5/10/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية وأضافت 
تقول الكاتبة  .لى إحراق مسجد في الضفة الغربيةصفحات االندبندنت عن إقدام مستوطنين إسرائيليين ع

باللغة العبرية على " انتقام"مسجد وكتبوا كلمة ال النار في بإشعال مستوطنين يهود اتهمواإن الفلسطينيين 
ستزيد من حدة التوتر، بينما ال تزال " استفزازية"وتصف ستيوارت هذا الفعل بأنه خطوة  .جدران المسجد

وترى الكاتبة أن المستوطنين يهدفون من مهاجمة األهداف الفلسطينية إلى ثني  ".رنحتت"مفاوضات السالم 
وتذكر ستيوارت بأن توسيع  .الحكومة اإلسرائيلية عن التخلي عن توسيع مستوطنات الضفة الغربية
 ،ويضيف التقرير أن هذا الهجوم .المستوطنات في الضفة الغربية عمل غير قانوني وفقا للقانون الدولي

 يأتي بينما تصعد الواليات المتحدة من ضغوطها على رئيس ،وهو الثالث من نوعه خالل أقل من عام
  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية

  
   يطوق قرية بورين خشية اندالع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنيناالحتالل: نابلس .44

، وعززت )جنوب محافظة نابلس(قت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، محيط قرية بورين  طو:نابلس
تواجدها األمني في المنطقة، في ظل اعتزام جماعة من المستوطنين اليهود القيام بأعمال استفزازية، 

وات وأفادت مصادر متطابقة أن ق ".عدم هدم أحد المساجد المقامة على أراضي القرية"احتجاجاً على 
، وجودها األمني في المنطقة 4/10الجيش اإلسرائيلي عززت في ساعة مبكّرة من صباح يوم اإلثنين 

وباشرت بتسيير دوريات عسكرية في الشطر الجنوبي للقرية، خوفاً من وقوع مواجهات بين المواطنين 
 القرية وأداء طقوسهم الفلسطينيين وجماعة من المستوطنين، الذين أعلنوا مسبقاً عن نيتهم التظاهر في

  .، وفق زعمهم"شُيد دون تصريح"، الذي "سلمان الفارسي"فيها احتجاجاً على عدم هدم مسجد 
  4/10/2010قدس برس، 

  
  "انتفاضة" يهددون بـ48وفلسطينيو ... "حريش" اعتراض على مخطط مستوطنة 1500 .45

" حريش"مخطط مستوطنة  اعتراض على 1500سلم مواطنو منطقة وادي عارة أكثر من : وادي عارة
المعد لبناء مدينة لليهود المتزمتين شمال باقة الغربية، حيث شاركت مختلف اللجان الشعبية والمحامون 
والمهندسون بتقديم االعتراضات لمخطط حريش، فيما رأى رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض 

، من 48 مة الحالية تجاه فلسطيني الـوالمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، إن استمرار سياسة الحكو
هدم للبيوت وسلب األراضي، وتوسيع المستوطنات والبلدات اليهودية على حساب البلدات العربية من 

، محذرا من انتفاضة جديدة وعصيان 48 شأنه أن يزيد من حدة التوتر والغضب في أوساط فلسطيني الـ
  .مدني في حال مواصلة هذه السياسات اإلسرائيلية

  5/10/2010الدستور، عمان، 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1928:         العدد       5/10/2010الثالثاء  :التاريخ

  
   بيوت في قرية خشم زنة أربعة تهدم اإلسرائيليةجرافات الهدم  .46

 بيوت تعود لعائالت 4 قوات الهدم التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية صباح يوم االثنين على هدم أقدمت
  . الشرق من بلدة شقيب السالمإلى غنيمة في قرية خشم زنة الواقعة وأبوالعثامين 

  4/10/2010، 48موقع عرب 
  

   فلسطيني بنوبة قلبية خالل مطاردة جنود االحتالل لهعاملاستشهاد : الخليل .47
استشهد عامل فلسطيني أمس بنوبة قلبية ألمت به خالل مطاردة قوات االحتالل اإلسرائيلي لمجموعة من 

ياز جدار الفصل جنوب الخليل في أقصى جنوب الضفة العمال الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون اجت
  .األراضي الفلسطينية المحتلة عملهم داخل أماكنالغربية للوصول إلى 

  5/10/2010، بيروت، المستقبل
  

  زعبي تطالب بفتح تحقيق ضد الشرطة:  على إعدادية عين ماهلاالعتداء .48
 وزير إلى رسالة عاجلة  اإلثنينباح يومأبرقت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، ص

األمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، تطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل في االعتداء غير المسبوق على 
 طالباً من 30 أكثر من إصابة إلى والذي أدى  اإلثنين في عين ماهل صباح يوماإلعداديةطالب المدرسة 
ربية والتعليم المسؤولية على معالجتها هذه القضية وسماحها كما حملت زعبي وزارة الت. طالب المدرسة

 تعامل الوزارة في أنللشرطة بإقتحام المدرسة بعنف والقفز عن التفاهمات مع ذوي الطالب، علماً 
قضايا مماثلة حصلت في العديد من المدارس اليهودية كان مغايراً تماماً ولم تتعامل بهذه الطريقة العنيفة 

وطالبت زعبي في رسالتها بفتح تحقيق في االعتداء على . عدم التفاهم مع األهاليولم تصر على 
  . المحاكمةإلىالطالب وذويهم وبتقديم رجال الشرطة المعتدين 

  4/10/2010، 48موقع عرب 
  

   مقيدة ومعصوبة العينينأسيرة لجنود إسرائيليين يرقصون حول  فيلماًيعرضالتلفزيون اإلسرائيلي  .49
 امرأةليلة فيلما لجنود إسرائيليين يعتقلون ل عرض التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة ا:ةالقدس المحتل

فلسطينية وهي مقيدة ومعصوبة العينيين فيما يقدم جندي إسرائيلي وصلة من الرقص الشرقي حول 
 الشرطة إن وقال التلفزيون اإلسرائيلي . وسط فرح غامر من زمالءه الذين قاموا باعتقال السيدةاألسيرة

 في القضية التي نشرت على مختلف مواقع االنترنت  مباشراًالعسكرية لجيش االحتالل فتحت تحقيقاً
  . الليلة كامالًالفيلمالعالمية فيما عرضت القناة العاشرة 

  5/10/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  سيراً طفالً فلسطينياً أ340 االحتالل باإلفراج عن إلزاممركز حقوقي يدعو إلى  .50
باإلفراج عن األطفال القاصرين وإلزام االحتالل بوقف اعتقال " األسرى للدراسات"طالب مركز : غزة

 طفالً فلسطينياً يعيشون في السجون معاناة قاسية، تفتقر 340وذكر في بيان أن ما يقارب من . األطفال
إلرهاب والعزل في زنازين إلى الحد األدنى من شروط الحياة األساسية، إضافة إلى تعرضهم للقمع وا

وأكد المركز أن األسرى األطفال . انفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العالج الالزم لهم
يتعرضون النتهاكات صارخة، ويعانون من احتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء 

  .االعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم 
  5/10/2010الشارقة، الخليج، 
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   واتصاالت بينهم التخاذ خطوات احتجاجيةاألسرىحالة من التوتر تسود صفوف  .51

 8 من أكثر مصادر فلسطينية االثنين بأن حالة من التوتر تسود صفوف أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 نسانيةاإل السجون غير إدارة فلسطيني في سجون االحتالل اإلسرائيلي نتيجة ممارسات أسير آالف
 بكافة السجون األسرى هناك اتصاالت مكثفة تجري بين إنوقالت منظمة أنصار األسرى االثنين  .ضدهم

  .من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية، رداً على ممارسات إدارة مصلحة السجون
عيد  في غالبية أماكن االعتقال نتيجة التص"الغليان"وأكد األسرى في بيان صادر عنهم، أن هناك حالة من 

المتواصل من جانب إدارة السجون، حيث المنع من الزيارات، والتفتيش العاري لألسرى في أكثر من 
  .على األسرى واالقتحامات الليلية' التنغيص'وظيفتها ' استفزازية'مكان بالقوة، والقمع عن طريق فرق 

  5/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

  خليل خالل الشهر الماضي في ال مواطنا70ًأكثر من االحتالل يعتقل  .52
 الماضي، حيث اعتقلت سبتمبر/ أيلولتواصلت حمالت االعتقال في محافظة الخليل خالل شهر : الخليل

 األسير المحافظة، وذلك وفق تقرير صدر عن نادي أنحاء مواطناً من كافة 70 من أكثرقوات االحتالل 
 وإلقاءال مداهمة البيوت في منتصف الليل  مصاحبة حمالت االعتقإلى التقرير وأشار، أمسبالمحافظة، 

 والشبابيك واالعتداء على المعتقلين األبواب وتحطيم المحتويات وخلع األطفال وإرهابالقنابل الصوتية 
 الكمبيوتر للعديد أجهزة بحجة البحث عن السالح ومصادرة األرضي وخلع البالط وأطفالهم ذويهم أمام

  .من هؤالء المعتقلين
  5/10/2010يدة، رام اهللا، الحياة الجد

  
  1967 مواطناً بعد اعتقالهم منذ عام 84 أعدمت "إسرائيل": فروانة .53

 طالب األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، المؤسسات الحقوقية :غزة
لقانونية تجاه عشرات واإلنسانية المحلية واإلقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية وا

جرائم القتل المباشر واإلعدام الميداني التي اقترفتها وال تزال تقترفها قوات االحتالل بدم بارد بحق 
المواطنين الفلسطينيين العزّل بعد السيطرة الكاملة عليهم، واعتقالهم، باعتبارها انتهاكاً صارخاً لمعايير 

 وتعتبر عمليات إعدام خارج نطاق القانون تصنف كجرائم حقوق اإلنسان وبشكل خاص الحق في الحياة
وأوضح فروانة بأن حادثة إطالق النار مباشرة على المواطن عز الدين صالح كوازبة بعد  .حرب

السيطرة الكاملة عليه، هي جريمة إنسانية تضاف لسلسلة جرائم إسرائيلية مشابهة، ويجب أن تقود إلى 
دية المباشرة للمواطنين بعد السيطرة الكاملة عليهم مباشرة، أو أثناء فتح ملف اإلعدام والتصفية الجس

  .وجودهم في السجن باستخدام طرق عديدة
 1967وذكر فروانة بأنه ووفقاً لما هو موثق لديه فان قوات االحتالل أعدمت بشكل مباشر منذ العام 

 مواطناً أعدموا منذ بدء انتفاضة 59نهم  مواطناً بعد اعتقالهم والسيطرة الكاملة عليهم، بي84ولغاية اليوم 
  .2000 سبتمبر/ أيلولاألقصى في 

  5/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  انخفاض ملحوظ في معدل األمية بفلسطين .54
 كشف تقرير حديث لمركز اإلحصاء الفلسطيني أن معدالت األمية في األراضي : أحمد علي-القاهرة 

 ألف أمي بالغ من 123ل معدالت األمية في العالم، حيث بلغ عدد األميين الفلسطينية المحتلة هي من أق
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، في حين تبلغ نسبة 2009لإلناث عام  %8.3للذكور و %2.6أصل قرابة أربعة ماليين فلسطيني بواقع 
وذلك طبقا إلحصائيات معهد % (16.6، ونسبة األمية على مستوى العالم %27األمية في الدول العربية 

  ).2008-2005لإلحصاء في الفترة بين اليونسكو 
  5/10/2010العرب، الدوحة، 

  
  أشهر أربعة مواطن خالل عملية فتح معبر رفح منذ ألف 90 من أكثرسفر  .55

 من أكثر أن أمسذكرت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة في قطاع غزة :  اشرف الهور-غزة 
ع خالل عملية فتح معبر رفح البري الفاصل عن  مواطن تمكنوا من السفر والعودة للقطاألفتسعين 

 مواطن تمكنوا من ألف 46 من أكثر أنوذكرت الهيئة في بيان لها  . شهورأربعةمصر منذ افتتاحه قبل 
  . مواطنألف 48 من أكثرمغادرة القطاع، فيما دخل القطاع 

  5/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "حملة الوطنية السترداد جثامين الشهداءال"يعتقل مندوب " الوقائياألمن : "الخليل .56
األمن "، إن جهاز "الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء من مقابر األرقام اإلسرائيلية" قالت :الخليل
وقالت  .التابع للسلطة الفلسطينية، اعتقل مندوب الحملة في مدينة الخليل، بعد استدعائه للمقابلة" الوقائي

 مندوب 3/10إن جهاز األمن الوقائي اختطف مساء األحد : " في تصريح صحفي لهالمتحدث باسم الحملة
  ."الحملة في الخليل أمين البايض

  4/10/2010قدس برس، 
  

  في طولكرم" قدس برس"يستنكر اعتقال مراسل " الفلسطينيالتجمع اإلعالمي " .57
التابع للسلطة الفلسطينية في " األمن الوقائي"إقدام جهاز " التجمع اإلعالمي الفلسطيني" استنكر :غزة

لألنباء في طولكرم، " قدس برس"الضفة الغربية المحتلة، على اعتقال الصحفي سليم تايه، مراسل وكالة 
  .الليلة الماضية

  4/10/2010قدس برس، 
  

  في طولكرم بعد اعتقاله من قبل األمن الوقائي" قدس برس"اإلفراج عن مراسل  .58
لألنباء " قدس برس"، التابع للسلطة الفلسطينية، عن مراسل وكالة "ائياألمن الوق" أفرج جهاز :طولكرم

إنه " قدس برس"، وقال الزميل تايه لـ3/10 األحد يومفي مدينة طولكرم، والذي اعتقل من منزله مساء 
، بعد أن أخضع للتحقيق، مشيراً إلى أنه ُأبلغ أن باستطاعته 4/10تم اإلفراج عنه مساء يوم االثنين 

  .ة جهازي الحاسوب وأوراقه المتعلقة بعمله الصحفي صباح يوم غد الثالثاءاستعاد
  4/10/2010قدس برس، 

  
   المفاوضات في ظل االستيطانإلى يرفضون العودة الفلسطينيينثلثا : استطالع .59

أظهر استطالع جديد للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أن :  محمد يونس–رام اهللا 
  .يؤيدون ذلك% 30يرفضون المفاوضات في ظل استمرار االستيطان مقابل %) 66(لفلسطينيين ثلثي ا

 / أيلول30 في الفترة بين "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"وبين االستطالع، الذي أجراه 
الفلسطينيين أكتوبر الجاري ونشرت نتائجه أمس، أن ما يزيد قليالً على نصف /  تشرين األول2سبتمبر و
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يؤيدون عملية حماس المسلحة ضد المستوطنين، وهي العملية التي وقعت يوم انطالق المفاوضات 
  .المباشرة في واشنطن علماً بأنهم يعتقدون أن هذه العملية هدفت إلجهاض هذه المفاوضات

ني من هذا واظهر االستطالع أن توازن القوى بين فتح وحماس بقي على حاله كما كان في الربع الثا
  ).لمصلحة حماس% 26لمصلحة فتح و% 45(العام 

مقارنة بشعبية % 57وأظهر أن شعبية الرئيس محمود عباس تحسنت خالل الفترة الحالية وبلغت 
  %).36(إسماعيل هنية 

 خليل الشقاقي، مدير المركز إن مغزى هذه النتيجة أن حماس لم تكسب المزيد من الشعبية على .د وقال
كذلك، فإن الرئيس عباس وفتح لم يخسرا تأييداً شعبياً ": وأضاف. الجمهور لعمليتها المسلحةرغم تأييد 

على رغم دخولهم في المفاوضات المباشرة التي لم تتمتع بتأييد شعبي وعلى رغم اإلجراءات التي 
 من اتخذتها السلطة ضد حركة حماس بعد العملية المسلحة، وهي إجراءات تعارضها الغالبية العظمى

 وحماس على حوأشارت النتائج أيضاً إلى أن الجمهور غير متفائل بفرص المصالحة بين فت ."الجمهور
 نصف المستطلعين ال تزال تعتقد أن فوز حماس في إلىرغم لقاء دمشق األخير، وأن نسبة تصل 

ح سيعمق انتخابات جديدة سيعمق االنفصال، فيما تعتقد نسبة تصل إلى ربع الجمهور فقط أن فوز فت
  .االنفصال
من الجمهور قال % 11من الجمهور األوضاع في غزة بأنها سيئة أو سيئة جداً، مقابل % 70ووصف 

األوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جداً فيما وصفها % 34ووصف  .أنها جيدة أو جيدة جداً
من والسالمة متطابق تقريباً في وأظهر االستطالع أن اإلحساس باأل .بأنها سيئة أو سيئة جداً% 33

أنها تشعر هذه األيام بأن األمن والسالمة % 60في قطاع غزة، قالت نسبة من : الضفة والقطاع
كذلك فإن نسبة . أنهما غير متوافرين% 40الشخصية لها وألفراد أسرتها متوافران، فيما قالت نسبة من 

ر هذه األيام بأن األمن والسالمة الشخصية لها قالت أنها تشع) من سكان الضفة الغربية% 61(مشابهة 
  .أنهما غير متوافرين% 39وألفراد أسرتها متوافران فيما قالت نسبة من 

بأن األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية الراهنة تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج % 29وقال 
  .في الضفة الغربية% 24ت في قطاع غزة فيما بلغ% 37 إلىوارتفعت هذه النسبة . الوطن

والتقويم اإليجابي لحكومة %. 27والسلبي % 36وبلغ التقويم اإليجابي لحكومة إسماعيل هنية المقالة 
  %.25والسلبي % 43سالم فياض بلغ 

وبين االستطالع انه لو أجريت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس 
أما لو  .من أصوات المشاركين% 36ويحصل الثاني على % 57صل األول على وإسماعيل هنية، يح

  %.30والثاني على % 65كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل األول على 
يختارون مروان % 30ولو كان بإمكان الجمهور الفلسطيني اختيار نائب لرئيس السلطة اليوم فإن 

يختارون مصطفى % 11يختارون سالم فياض و% 13 إسماعيل هنية ويختارون% 18البرغوثي و
  .يختارون صائب عريقات% 6البرغوثي و

سيشاركون فيها، % 69ولو أجريت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 
على من أصوات المشاركين وفتح % 26وستحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على 

أنها لم تقرر لمن % 17وتقول نسبة من %. 12وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على %. 45
  .ستصوت

  5/10/2010الحياة، لندن، 
  

   األردني"التجاري" الفلسطيني و"الرفاه"اتفاقية الندماج بنكي  .60
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هما، والتي تم االتفاق  وقع بنك الرفاه الفلسطيني والبنك األردني التجاري أمس اتفاقية الدمج بين:رام اهللا
بموجبها على أسس االندماج التي سينتج عنها بنك الرفاه التجاري الذي ستكون مرجعيته سلطة النقد 

،وقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه )وفا(ووفقا لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  .الفلسطينية
وتحدد االتفاقية األسس التي ستتم  .تجاري ميشيل الصايغطالل ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة البنك ال

عليها عملية الدمج، من زاوية تشكيلة مجلس اإلدارة، والجهة التي ستقوم بعملية التقييم وأسس التقييم، 
وبينت االتفاقية أن آخر موعد لتحقيق الدمج،  . القادمةاألربعةوالمدة الزمنية لالندماج في مراحلها 

  .عام الجاري، ليبدأ البنك الجديد عمله بداية العام القادمستكون نهاية ال
  5/10/2010، عمان، الرأي

  
  كنز تاريخي يتهدده الضياع".. مخطوطات القدس" .61

عند التجوال بداخله تشعر أنك في مختبر للكيمياء أو الفيزياء، :  عبد الحميد مصطفى-القدس المحتلة
، ويعكفون على صيانة آالف المخطوطات من )األبيضاألفرهول (يرتدي من يعمل فيه من الموظفين 

  .خالل أجهزة وماكنات أحضرت لهذه الغاية
ويقع قسم المخطوطات في الرواق الغربي للمسجد األقصى المبارك ومدخله الرئيس يطل على ساحات 

فة، م وتقع قبالته قبة الصخرة المشر1969المسجد وبجانبه مبنى المدرسة التنكزية المصادر منذ عام 
  . بداخله محراب قديم
إن فلسطين تضم أحد عشر ألف مخطوطة، " ":فلسطين أون الين" ناجح بكيرات لـ.ويقول رئيس القسم د

منها أربعة آالف موجودة داخل المسجد األقصى، ونصفها بحالة جيدة والنصف اآلخر معرض للضياع 
مة في القدس ولدى عائالت مقدسية تحتفظ ، مشيراً إلى وجود مكتبات قدي"والتلف إذا لم يتم االهتمام به
يوجد مخطوطات محفوظة في الخزينة الحديدية تتحدث عن تاريخ "ويتابع . بعدد كبير من المخطوطات
، داعياً طلبة الدراسات العليا تحقيق هذه المخطوطات في رسائل الماجستير "القدس منذ خمسمائة عام

  . ينة لمقدسة في كافة المجاالتوالدكتوراة حتى يتم توثيق أكثر لتاريخ المد
وحذر الشيخ بكيرات من ضياع المخطوطات القديمة التي يشرف عليها بسبب منع ترميمها وقلة العناية 

إن المخطوطات تواجه خطراً حقيقياً، فقد " :وقال. بها، محمالً االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية ذلك اإلهمال
 من المدن 1948 قدوم االحتالل اإلسرائيلي عام تعرضت للسرقة هي والمكتبات والسجالت منذ

  ". الفلسطينية، وتم نقلها بعد ذلك إلى الجامعات اإلسرائيلية كجامعة بار إيالن في تل أبيب
  ".ما زالت تمنع ترميم المخطوطات الموجودة لدينا) "إسرائيل(وأكد بكيرات أن 

  ."لى جنب مع سلطة االحتاللالسلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية جنباً إ"ولفت إلى أن 
  4/10/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   يؤكد أهمية الدور األوروبي في عملية السالماألردنيالعاهل  .62

ين      : أ ف ب   -عمان   سالم ب  أآد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني أهمية الدور األوروبي في مفاوضات ال
ارد        اإلسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خالل استقب      .اله رئيسة االتحاد الكونفيديرالي السويسري دوريس ليوته

أهمية الدور األوروبي في «وقال بيان صادر عن الديوان الملكي األردني إن الملك عبد اهللا أآد خالل اللقاء        
سطينيين   ين الفل رة ب ي تعترض مواصلة المفاوضات المباش ات الت ة العقب سالم، وإزال ق ال ود تحقي م جه دع

  .»يليين في ضوء انتهاء فترة تجميد االستيطان التي آانت أعلنتها الحكومة اإلسرائيليةواإلسرائ
الجهود المبذولة لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة من خالل إيجاد حل عادل ودائم «واستعرض الملك 

  .»للقضية الفلسطينية باعتبارها تشكل جوهر النزاع في المنطقة
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حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة «هذا السياق على أن وجدد الملك التأآيد في 
  .»والقابلة للحياة والتي تعيش بأمن وسالم الى جانب إسرائيل، هو الشرط األساس لتحقيق السالم الشامل

  5/10/2010، الحياة، لندن
  

  لى دعمهمإدعو ت بصمود نواب القدس وتشيد"  اإلخوان المسلمينجماعة: "األردن .63
 أشاد المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين الدكتور همام سعيد بثبات نواب القدس ووزيرهـا               :عمان

السابق المعتصمين في مقر البعثة الدولية للصليب األحمر لليوم الخامس والتسعين احتجاجاً علـى قـرار                
  .االحتالل ترحيلهم من مدينتهم

ائب أحمد عطون والوزير السابق خالد ابو عرفـة اليـوم عـن             وأعرب في اتصال هاتفي اجراه مع الن      
 .اعتزازه بجهادهم وصمودهم في مواجهة االحتالل،ونقل اليهم تحيات ابناء الحركة االسالمية في االردن            

وأكد سعيد وقوف جماعة االخوان المسلمين الى جانب المعتـصمين الـذين صـدرتهم بحقهـم احكـام                  
اشار سعيد الى انه سـيخاطب       و .اعة تقديم كل ما من شأنه دعم صمودهم       جائرة،معرباً عن استعداد الجم   

رئيس مجلس االعيان طاهر المصري ورؤساء البرلمانات العربية واالسالمية لحضهم علـى مناصـرة              
  .قضية نواب القدس العادلة

  5/10/2010، السبيل، عمان
  

   تنطلق باتجاه غزة" األردنيةالحياةشريان " .64
انطلقت امس قافلة شريان الحياة األردنيـة برئاسـة نقيـب األطبـاء             : ب مجاهد  ايها - دمشق   -عمان  

البيطريين الدكتور عبد الفتاح الكيالني وبمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع المحلـي، وعلـى               
متنها مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر واتجهت إلى ميناء الالذقية في سورية حيث ستنضم إلـى                

  . 5ان الحياة قافلة شري
  5/10/2010، الدستور، عمان

  
   "إسرائيل"متهم بالتعامل مع  على بالمؤبدالحكم : لبنان .65

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكماً قضى بإنزال عقوبة األشـغال     
 التعامل مع العـدو اإلسـرائيلي       الشاقة المؤبدة وجاهية بالعميل الموقوف إيلي حنا زهرة بعد إدانته بجرم          

وجردت المحكمة  . وتزويده بمعلومات عن المقاومة والجيش مقابل مبالغ مالية، ومعاونته على فوز قواته           
  .المحكوم زهرة من حقوقه المدنية

  5/10/2010، السفير، بيروت
 

   عملية السالم ال تتحمل إخفاقاً جديداً:باركمحسنى  .66
رفضه استمرار المفاوضات في ظل االستيطان وقال مبـارك، فـي           مبارك  الرئيس حسنى    أكد: )أ.ش.أ(

من غير المعقول أن تنطلق     "تشرين األول،   /  لنصر أكتوبر  37حديث لجريدة القوات المسلحة في الذكرى       
يلتهم األراضي المحتلة   "وأوضح أن االستيطان    " . المفاوضات ثم تتوقف بسبب استئناف بناء المستوطنات      

نواصل اتصاالتنا مـع    "وتابع  " .  من أهم مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو األرض        على نحو ينال  
وقبل أيام معدودة من انتهاء مهلة تجميد       . . والواليات المتحدة وأوروبا إلنقاذ السالم      " اإلسرائيلي"الجانب  

  " .من المأزق الراهنمرتين في محاولة إليجاد مخرج " اإلسرائيلي"االستيطان اتصل بي رئيس الوزراء 
. إن استئناف بناء المستوطنات يعرقل المفاوضات ويقوض عملية الـسالم      "وذكر مبارك إنه قال لنتنياهو      

  " .تنقذ مفاوضات السالم'' إسرائيل''وأتطلع إلى مواقف إيجابية ومسؤولة من . 
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ه من اتصاالت، مـن تـصاعد       عملية السالم ال تتحمل إخفاقاً جديداً، وأحذر في ما أقوم ب          "وأشار إلى أن    
وأوضح أن مـصر تتحـرك      " . العنف واإلرهاب في المنطقة وعلى اتساع العالم إذا انهارت المفاوضات         

على مسارين أولهما ضمان استمرار وإنجاح المفاوضات، ودعم المفاوض الفلسطيني، والثـاني إنهـاء              
  .االنقسام بما يتيح رفع الحصار عن غزة ويوحد الصف الفلسطيني 

نحن مع السالم   : على مواقف مصر التى تتمسك بثوابت الموقف الفلسطينى والعربى، وقال         مبارك  وشدد  
العادل الذى يعيد الحقوق ألصحابها على نحو ما تضمنته مبادرة السالم العربية المطروحـة منـذ عـام                  

  :اضعط الرابط حوار نص الولإلطالع على .2002
0=IssueID&65=SecID&286411=NewsID?asp.News/com.7youm.www://http 

  5/10/2010، اليوم السابع
 

  االستيطان على اإلسرائيلي مواجهة اإلصرارلينظرون في الخيارات السياسية  العرب :موسى .67
أمس، في مقر إقامته بقصر األندلس في القـاهرة مـع           بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس،      : القاهرة

األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تطورات األوضاع في األرض الفلسطينية، خاصة تعثر              
ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع لجنة المتابعة       . االستيطان  " تجميد"بعدم تمديد   " إسرائيل"المفاوضات وتمسك   

وقال موسـى عقـب اللقـاء، إن العـرب           .الشهر الحالي في مدينة سرت الليبية     العربية في الثامن من     
  ".على استمرار االستيطان" اإلسرائيلي"ينظرون في الخيارات السياسية في مواجهة اإلصرار "

  .ولم يكشف موسى عن نوع الخيارات، إال أنه شدد على أن هناك تبادالً لآلراء بشأنها 
  5/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  "رالكلب المسعو" بـ "اسرائيل" هجوماً عنيفاً على واشنطن ويصف يشننجاد  .68

 شن الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد امس هجوما عنيفا على واشنطن مـشككا              : وكاالت –طهران  
على ما افاد موقع    » مرغت وجه العالم في الوحل    « ايلول ومتهما الواليات المتحدة بانها       11في اعتداءات   

  .ون الرسميالتلفزي
انهم وقحون الى درجة انهم يهددوننا ويقولون ان كل الخيارات مطروحـة علـى الطاولـة،        «وقال نجاد   

  .»انتم الذين مرغتم وجه العالم في الوحل(...) فلتذهبوا الى الجحيم 
ي ولم تستبعد كل من الواليات المتحدة واسرائيل اللتين تتهمان ايران بالسعي الى حيازة الـسالح النـوو                

تحت غطاء برنامج نووي مدني، الخيار العسكري لوقف ايران في حين ما انفكـت طهـران تؤكـد ان                   
  .برنامجها النووي محض مدني

في المنطقة وبهذه الذريعة ينهبونهـا      ) اسرائيل(اطلقت كلبا مسعورا    «واضاف نجاد ان الواليات المتحدة      
  .»باستمرار

 ايلول وال بد ان     11لدينا مئات االسئلة حول     « قائال   2001 ايلول   11وتحدث نجاد مجددا عن اعتداءات      
 ايلـول فيجـب التعـرف علـى     11اذا زعموا ان ثالثة االف شخص قتلوا فـي  «وتابع   .»يردوا عليها 

  .»اننا سنساعدكم ايضا على اعتقالهم لكن شرط ان تقدموا لنا االدلة. واعدامهم) المسؤولين(
 5/10/2010، الرأي، عمان

 
   إعادة الحقوق للفلسطينيين ووقف االستيطان"إسرائيل" دعوتها إلى إلزام الرياض تجدد .69

جددت المملكة العربية السعودية خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السالم في جـدة                : جدة
إلـزام  «أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، دعوتها المجتمع الدولي إلـى               

يل بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المغتصبة ألصـحابها ووقـف              إسرائ
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األنشطة االستيطانية التي تسعى لتغيير الوقائع على األرض ما من شأنه تقويض عملية السالم وإفـراغ                
  .»المفاوضات من مضمونها

يؤدي إلى تعطيـل مفاوضـات الـسالم    «ك  وأكد المجلس، بحسب ما أفادت وكالة األنباء السعودية،أن ذل        
المباشرة بين فلسطين وإسرائيل نتيجة إصرار الجانب اإلسرائيلي على عدم وقف النشاط االستيطاني في              

  .»األراضي المحتلة
  5/10/2010، الحياة، لندن

 
   مصري عشية اجتماع لجنة المبادرة- سعوديتنسيق  .70

ألمير سعود الفيصل أمس محادثات مع نظيره المصري        أجرى وزير الخارجية الخارجية ا    : جدة، القاهرة 
، عـدداً مـن     »وكالة االنبـاء الـسعودية    «أحمد أبو الغيط الذي قام بزيارة قصيرة لجدة، تناولت بحسب           

  .المواضيع ذات االهتمام المشترك بين البلدين
 المتابعـة   وقالت مصادر مصرية مطلعة ان القاهرة والرياض تنسقان مواقفهما في شأن اجتمـاع لجنـة              

  .العربية التي تعقد اجتماعاً في مدينة سرت الليبية الجمعة المقبل
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي، بعد عودة ابو الغيط الـى القـاهرة، بـان                  

عدداً من المواضيع اإلقليمية المهمة التي يجرى فيها تنـسيق وتـشاور بـين    «المحادثات في جدة شملت   
  .» اإلسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية «، مشيراً إلى أن في مقدمة تلك القضايا »سعوديةمصر وال

 سعودي في خصوص قضية االستيطان االسرائيلي باعتبارها مسألة         -وجود توافق مصري    «وأكد زكي   
وأكـد دعـم البلـدين      . »يجب وقفها بأي شكل، ألن استمرارها يعوق عملية السالم والعملية التفاوضية          

  .لموقف الفلسطيني، نافياً في الوقت نفسه ان تكون هناك أي نية لسحب المبادرة العربية للسالمل
يدرك ان الموقف الفلسطيني متسق مع نفسه تماما وهو موقف منطقي للغاية            على الجميع أن    «:وقال زكي 

 في التفاوض طالما    وال يستطيع احد ان يلوم الفلسطينيين على موقفهم الحالي النهم ال يريدون االستمرار            
  .، معربا عن اعتقاده بان هذا الموقف سيلقى قبوالً عربياً»ان النشاط االستيطاني قائم

  5/10/2010، الحياة، لندن
  

   اعتداء اإلسرائيليين على األماكن المقدسة وحرية العبادة في فلسطينيدينأوغلو  .71
ور أكمل الدين إحسان أوغلو قيام مجموعـة        أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفيس      : جدة

، باالعتداء على مسجد قرية بيت فجار       )4/10(من المستوطنين اإلسرائيليين المتطرفين فجر اليوم اإلثنين        
جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، معتبراً هذه المحاولة اآلثمة خرقاً التفاقيـة جنيـف والقـانون                  

  .الدولي
نسخة منه بأن تدنيس المـسجد وحـرق        " قدس برس "في بيان صحافي مكتوب تلقت      واعتبر األمين العام    

المصاحف فيه، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه هو اعتداء سافر على حريـة العبـادة وحرمـة                 
  .المقدسات

كما جدد أوغلو تأكيده بأن هذا الوجود االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة غير الشرعي يمثـل                
اً صارخاً للقانون الدولي ويشكل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق تقدم في عملية الـسالم، داعيـاً الرباعيـة                  خرق

والمجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل وقف كافة أشكال االستيطان والممارسات التي تمس الحقـوق               
  .الثابتة للشعب الفلسطيني

  4/10/2010، قدس برس
  

   ضرورة وقف االستيطان :ال مؤتمر االتحاد البرلماني الدوليفي بداية أعم  سرورفتحي  .72
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 في بداية أعمـال مـؤتمر        ,  أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب        :  هدايت عبدالنبي  -جنيف  
ـ    اتفقت علي إصدار بيان باسم البرلمانيين العرب         أن المجموعة العربية    ,123 االتحاد البرلماني الدولي ال

سرائيل بوقف االستيطان قبل استئناف مفاوضات السالم وكذلك تدعيم الوثيقـة مـن أجـل               يطالبون فيه ا  
 نائب رئـيس المجلـس الـوطني الفلـسطيني           , وأكد السيد تيسير قبعة    . تحقيق المصالحة بين الفلسطينيين   

يـادة   أن البرلمانيين العرب سوف يؤكدون في بيانهم علي دعـم الق            , والرئيس الحالي للمجموعة العربية   
 ألن االستيطان عملية منافيـة       , الفلسطينية حتي ال تستأنف أي مفاوضات مع اسرائيل في ظل االستيطان          

للقانون الدولي وغير شرعية وباعتراف الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي واللجنة الرباعية وجامعـة             
ق ألي دولة أن تغيـر مـن أي أرض           وأن االستيطان مخالف للقانون الدولي إذ انه ال يح          , الدول العربية 
   . تحت االحتالل

  5/10/2010، األهرام، القاهرة
 

   الخامس عشر لمنظمة المدن العربية يوصي بالتآخي مع القدسالعامالمؤتمر " .73
أوصى المشاركون في المؤتمر العام الخامس عشر لمنظمة المدن العربية في بيان صدر             :  بترا –الكويت  

  .يت امس ، المدن األعضاء بالتآخي مع مدينة القدسفي ختام اجتماعهم بالكو
وحث المشاركون األمانة العامة للمنظمة على االستمرار في جعل القدس وما تتعرض له مـن تعـديات                 

  .وانتهاكات اسرائيلية أولوية عربية في جميع المؤتمرات واللقاءات والمحافل االقليمية والدولية
ربع اتفاقيات مع كل من بنك االستثمار االوروبـي واسـتراتيجية           ووقعت المنظمة على هامش المؤتمر أ     

االمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث وجمعية الصداقة الصينية العربية اضافة الـى منظمـة التـراث                 
  .العالمي

في الكويت ان الوفد تشرف امس بلقاء سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح             ) بترا(وقال الروابدة لمراسل    
مد الجابر الصباح خالل اجتماع ضم الوفود العربية في جو من االلفة والتاخي وهو لـيس بغريـب                  االح

  .على دولة الكويت التي كانت دائما حريصة على جمع العرب وتقديم كل الدعم لهم ونبذ كل ما يفرقهم
  5/10/2010، الدستور، عمان

 
  علماء العربحذر من حرب صهيونية ضد الي " لحقوق اإلنسانسواسية مركز" .74

حذر مركز سواسية لحقوق اإلنسان ومناهضة التمييز في مـصر أمـس، مـن أن المنظمـات                 : القاهرة
الصهيونية المشبوهة تشن حربا ضد العلماء والخبراء العرب، الباحثين في المجاالت النوويـة والعلميـة               

 في تطوير وتنميـة تلـك       الحساسة في الواليات المتحدة والغرب؛ حتى ال يعودوا إلى أوطانهم ويسهموا          
المجاالت، مشيرا إلى ما تداولته تقارير إعالمية عن استمرار أجهزة األمن األمريكية في احتجاز الباحث               

بوالية نيوجيرسـي مـن دون      " هدسون"م، في معسكر    2008منذ عام   " أسامة زغلول "النووي المصري   
  .توجيه أي اتهام له، أو تحويله إلى القضاء 

ي بيان السلطات األمريكية بممارسة تعنت واضح مع الباحث المصري بإيعاز من جهات             واتهم المركز ف  
صهيونية نافذة تسعى إلى الضغط عليه، من أجل البقاء في الواليات المتحدة، خاصةً بعد إصراره علـى                 

  .العودة إلى وطنه لزيارة أسرته واالطمئنان على نجله الوحيد 
 5/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  كا تلمح بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحدود خالل شهرينأمري .75

أن " الـوطن "أكدت مصادر فلسطينية لــ       :عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت    - رام اهللا، القدس المحتلة   
الواليات المتحدة تعتقد أنه سيكون بإمكان الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي التوصـل، عبـر مفاوضـات               
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أن الحدود في غضون شهرين، لذلك اقترحت أن ترسل رسالة ضمانات إلى الحكومة             حثيثة، إلى اتفاق بش   
  .اإلسرائيلية توقف بموجبها االستيطان لفترة شهرين

ونوهت إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة ستكون قد اتضحت االنتخابات النصفية للكونجرس األمريكي فـي                
دي في الواليات المتحدة في هذه االنتخابات، ومـستبعدة         نوفمبر المقبل، آخذة بعين االعتبار التأثير اليهو      

  .إمكانية ممارسة أية ضغوط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هذه االنتخابات
غير أن المصادر أشارت إلى أن اإلشكالية في رسالة الضمانات األمريكية هي أنها تتحدث عـن تمديـد                  

كانية أي تمديد آخر، في الوقت الذي ليس من الواضح أو المؤكـد أنـه               تجميد االستيطان شهرين دون إم    
  .سيكون باإلمكان التوصل إلى اتفاق خالل تلك الفترة

5/10/2010، الوطن اون الين، السعودية  
  

  قادة أوروبا وآسيا يدعون الى استمرار المفاوضات .76
 - الـسالم اإلسـرائيلية       دعا قادة دول أوروبا وآسيا الـى اسـتمرار مفاوضـات           : أ ف ب   -بروكسيل  

الفلسطينية على رغم تعثرها حالياً بسبب االستيطان اليهودي، كما الى ضمان حريـة انتقـال البـضائع                 
  .واألشخاص من والى قطاع غزة

 األوروبية الثلثاء، انـه ينبغـي علـى اإلسـرائيليين           -وجاء في مسودة بيان، قبل اختتام القمة األسيوية         
صميم على تجاوز العقبات والتوصل الـى حـل مـرضٍ مـن أجـل اسـتئناف                 الت«والفلسطينيين إبداء   

بعد ظهر االثنـين    )  دولة 46اجتماع آسيا وأوروبا،    (ومن المقرر أن يبدأ ممثلو دول آسيم        . »المفاوضات
  .اجتماعهم الذي يستغرق يومين

تناع اسرائيل عن   الم» االسف«وأعرب المجتمعون في مسودة بيانهم االختتامي، الذي قد يتم تعديله، عن            
ال «تمديد قرار التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وأكدوا ان الوضع في غزة                

حل يضمن تسيير المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية واالشخاص الى قطاع          «ودعا القادة الى    . »يحتمل
  .» لدى االسرائيليين والفلسطينيينغزة ومنه، ويأخذ في االعتبار الهواجس االمنية المشروعة

4/10/2010، الحياة، لندن  
  

   الفلسطيني خالل سنة واقعي- سرائيليالهدف الذي حدده اوباما بإحالل السالم اإل: بلير .77
اعتبر الموفد الخاص للجنة الرباعية حول الشرق االوسط توني بلير ان الهدف الـذي حـدده الـرئيس                  

  .»واقعي«لسالم بين االسرائيليين والفلسطينيين خالل سنة االميركي باراك اوباما بإحالل ا
هـذا مـا    «: االيطالية» راي«وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق خالل برنامج تلفزيوني على شبكة           

بين اولوياته منذ بدء عهده، وثانيـا ان النـاس          ) المسألة(اوال الرئيس اوباما ادرج     : أعتقده، وذلك لسببين  
االمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد     (وتابع بلير الذي يمثل اللجنة الدولية الرباعية        . »يريدون السالم 

االمكانية الوحيدة إلحالل السالم هي مـن خـالل         « ان   2007) يونيو(منذ حزيران   ) االوروبي وروسيا 
  .»اعطاء االمن لدولة اسرائيل والسيادة لدولة الفلسطينيين

4/10/2010، الحياة، لندن  
  

   على مسجد األنبياء في بلدة بيت فجار المستوطنين اعتداءتديناألمم المتحدة  .78
 متحدث باسم منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سري              أدان :وكاالت
.  على مسجد األنبياء في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم مذكرا اسرائيل بمـسؤولياتها               المستوطنين اعتداء

اسرائيل بوصفها قوة احتالل ملزمة بحماية السكان والممتلكات المدنيـة مـا            «قال ريتشارد ميرون ان     و
  .»يشمل المواقع الدينية
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5/10/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  إطالق حملة لتجهيز سفينة إلى غزة : بلجيكا .79
لجيكية، لتنضم إلـى اسـطول      انطلقت في بروكسل أمس مبادرة انسانية وأهلية لتجهيز سفينة ب         : بروكسل

  . الحرية الثاني لكسر الحصار عن غزة
وتم اإلعالن عن هذه المبادرة خالل مؤتمر صحافي عقدته هيئات ومؤسسات داعمة للقضية الفلـسطينية،   

 الف يـورو    300وإلى جانبهم أفراد وتنظيمات حزبية، وذلك إلطالق حملة تبرعات تستهدف تأمين مبلغ             
  .  وتجهيزاتهاللحصول على السفينة

             المنظمين يهدفون إلى أن تغادر بلجيكا موقع الحيـاد     «وقال سامي شمسي، وهو من منظمي المبادرة، إن
ولذلك ستركز السفينة على دعوة سياسيين وبرلمانيين لكي يبحـروا          . »تجاه الجرائم اإلسرائيلية في غزة    

  . موقف السياسي المؤيد لكسر الحصارعلى متنها، إذ ستكون سفينة تحمل أفراداً فقط، وتركز على ال
5/10/2010، السفير، بيروت  

 
   مليون عربي بحاجة إلى مياه نقية83: " البيئة لغرب آسياتوقعات"تقرير  .80

 في المنامة خبراء ومسؤولون عرب وأجانب يمثلون "فندق الخليج" في أمسعقد :  لينا الرحباني-المنامة 
 من ضمن األخيرةة مشاورات تحضيرية إقليمية، هي المرحلة حكومات ومنظمات األمم المتحدة المعني

 12يشمل ( المكتب االقليمي لغرب آسيا ،" المتحدة للبيئةاألممبرنامج "برنامج مشاورات عالمية شاملة، لـ
 التقرير -توقعات البيئة العالمية "، تحضيراً لـ)دولة عربية، منها ست خليجية وست في المشرق العربي

  . ومساهمة فيه2012المتوقع صدوره عام ) 5-جيو ("الخامس
 متوسط حصة الفرد من المياه في الدول أنهم ما ورد في الملخص التنفيذي للتقرير الجديد أ أنيذكر 

  ،2025 متر مكعب بحلول عام 500العربية يبلغ ألف متر مكعب سنوياً، ويتوقع انخفاضه إلى اقل من 
 %90منها )  من مساحة اليابسة%10.8( مليون هكتار 1406 وأن مساحة الدول العربية مجتمعة تبلغ

، وال يتعدى %14 الصالحة للزراعة ال تشكل سوى األراضي أن شبه جافة، في حين أو جافة أراض
 مليون متر مكعب 262500وتبلغ الموارد المائية المتجددة في المنطقة  .ئةاالمزروع منها خمسة في الم

 منها أنهاراً تنبع من خارج حدود %66تر مكعب مياهاً سطحية، تشمل  مليون م226500سنوياً، منها 
 مليون متر 11874000 مليون متر مكعب موارد مائية جوفية متجددة و36300هذه الدول، إلى جانب 

 مليون شخص في العالم العربي إلى مياه الشفة النقية ويحتاج 83ويفتقر . مكعب مياهاً جوفية أحفورية
 تعاني كل الدول العربية من شح أن، 2025ويتوقع بحلول . خدمات الصرف الصحي إلى مليوناً 96

  .المياه، ما عدا السودان والراق وجزر القمر
  5/10/2010الحياة، لندن، 

  
  وتوجه سياسي يعتبرها حالً لمعضلة المفاوضات" خطورة حماس" عن "إسرائيل" في مصورةأفالم  .81

تنشد فيه األنظار نحو الجهود األميركية في المنطقة مـن أجـل            في وقت   :  امال شحادة  –القدس المحتلة   
استئناف المفاوضات المباشرة وتجاوز عقبة البناء االستيطاني، ويترقب الجميع اجتماع لجنـة المتابعـة              

 اإلسـرائيلية، ينـصب اهتمـام    -العربية وما ستتخذه من قرارات حول استئناف المفاوضات الفلسطينية       
المسيطرة على قطـاع    " حماس"يليين على جوانب أخرى من هذه العملية تتعلق بحركة          الكثير من اإلسرائ  

. فحماس كما هو معروف، تقود اليوم المعارضـة الفلـسطينية للمفاوضـات           . غزة وبرامجها المستقبلية  
والكثير من السياسيين اإلسرائيليين يشككون في إمكان التوصل الى اتفاق سالم بغياب مليـون ونـصف                
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وهم يستغلون االنشقاق الفلسطيني في شـكل سـافر ويقولـون إن الـرئيس              .  فلسطيني في غزة   المليون
الفلسطيني، محمود عباس، لن يملك قدرة السيطرة على قطاع غزة وفي الوقـت نفـسه ال يمكـن إدارة                   

  .مفاوضات مع استمرار االنفصال بين غزة والضفة، والحّل يجب ان يكون شامالً ليضم جميع المناطق
وعن كونها جـزءاً مـن      " حماس" ال يكتفون بهذا، بل يتحدثون طويالً عن النشاط العسكري لحركة            وهم

ويقـف علـى رأس     . المخطط اإليراني وعن مدى قدرة السلطة الفلسطينية على إعادة اللحمة مع القطاع           
مـن األجهـزة    اإلسرائيليين المقتنعين بهذا التوجه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي كشف انه طلب             

في تنفيذ انقالب على حكومة غـزة ووضـع         " فتح"األمنية واالستخبارية إعداد تقارير عن قدرات حركة        
وفي الشق الثاني مـن طلـب       . سيناريو لتبعات مثل هذا االنقالب داخل غزة وهل يمكن أن ينجح وكيف           

 فتح بقيادة محمـود     هل تستطيع حماس إحداث انقالب على سلطة      : نتانياهو، وضع سيناريو معاكس، هو    
وما هـي الـسيناريوات المتوقعـة؟ هـل         . وما هي شروط هذا النجاح    . عباس، في الضفة الغربية أيضاً    

  ستنفجر في المناطق الفلسطينية حرب أهلية أم ماذا؟ وكيف يؤثر كل ذلك في اسرائيل؟
فاحتمـاالت  . تانياهوهذه السيناريوات ال تبحث فقط في الحكومة ولم تطرح فقط مع الطلب الذي تقدم به ن           

حدوث انقالب حماسي في الضفة، تسيطر على أبحاث ونقاش اإلسرائيليين من أمنيين وسياسيين منذ فترة               
وهنـاك مـن يـنقض      . وفي اليمين اإلسرائيلي بالذات، هناك من هو متحمس جداً النقالب كهذا          . طويلة

اً على اسـرائيل، ويتمنـى أن تـسيطر         تقارير األجهزة االستخبارية، التي تعتبر مثل هذا االنقالب خطر        
  .على الضفة الغربية وتعتبره مصلحة إسرائيلية بامتياز" حماس"

وقد احتدم النقاش اإلسرائيلي في هذا الجانب مع زيادة التوقعات بعدم نجاح عملية السالم، وضاعف منها                
م المتحـدة، اذ قـال ان       تصريحات وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، من على منبر الجمعية العامة لألم          

وهـاجم  . السالم مع الفلسطينيين لن يتحقق ألنهم غير صادقين وألنهم جاؤوا الى المفاوضات مجبـرين             
  .وأعاد الى األذهان ما كان كتبه وروج له المستشرق اليميني، جاي بيخور. الرئيس محمود عباس

وكتب فـي مقـال     . ة ويتكلم بلغة ليبرمان   وبيخور هو أحد أبرز العناصر اليمينية في األكاديميا اإلسرائيلي        
، أن إحداث انقالب حماسي في      "يديعوت أحرونوت "نشره في الكثير من المواقع اإلكترونية وفي صحيفة         

، هو مصلحة عليا إلسـرائيل فيمـا التمـسك بالمفاوضـات خطـأ              "حماس"الضفة يجعلها تحت سيطرة     
سـيطرة  "سرائيلية يقول المستشرق اإلسرائيلي ان      وفي محاولة منه إلقناع الحكومة اإل     . استراتيجي فاحش 

اذا ضرب علينا نـرد     . حماس في غزة توفر لنا االستقرار تماماً كما في حال سيطرة حزب اهللا في لبنان              
  ".عليه

هذا االستقرار يتحقق لنا بثمن أقل بكثير من الثمن الذي كنا سندفعه ألبو مازن من أجل                : "ويضيف بيخور 
ا، اذ انه يريد إغراقنا بالالجئين وإعادة القدس ومناطق في الضفة وفي المقابل تحظى              توفير االستقرار لن  

السلطة الفلسطينية باحترام دولي مع انها تحرض على اسرائيل اما حركة حماس فإنها تـضر بإسـرائيل          
  ".أقل بكثير

اوبت مع مطالـب    وفي مقابل الصورة التي يظهر فيها بيخور األضرار التي ستلحق بإسرائيل، اذا ما تج             
في الضفة سيغني اسرائيل عن كل هذه المطالـب اذ ال           " حماس"السلطة الفلسطينية، يشير الى ان وجود       

يمكن االتفاق مع الحركة حتى في ابرز الشعارات المطروحة والتي ال يوجد خالفات عميقة حولها وهي                
كة، يقول بيخـور، تطمـح ألن تقـيم         فبالنسبة للحر . إقامة دولتين لشعبين، فلسطينيين الى جانب اسرائيل      

  .دولتين اسالميتين في غزة والضفة الغربية
، في مؤتمر هرتسليا األخير الذي نـاقش    "حماس"هذا التوجه لم يقنع أمنيين ومسؤولين إسرائيليين فحولوا         

موضوع اإلرهاب الدولي بحضور ممثلين من ستين دولة، الى واحدة من اخطر التنظيمات التـي تهـدد                 
ادعى اإلسرائيليون ان الحركة    " الفتح األعظم "يل وامنها ووجدوا من المناسب بث فيلم تحت عنوان          اسرائ

يتحدث الفيلم عن تخطيط حماس للقضاء على اسرائيل عبـر تزودهـا            ). على رغم انكارها ذلك   (أعدته  
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دل العليا  وهو يظهر صواريخ حماس تهدم مبنى محكمة الع       . بمعدات قتالية متطورة من حزب اهللا وايران      
والبنك المركزي في القدس الغربية ثم تسيطر على تل ابيب وترفع األعالم الفلسطينية وتستبدل اسمها بـ                

وروج . ، ثم تتم السيطرة علـى القنـوات التلفزيونيـة         )هي الترجمة العربية لكلمة تل أبيب     " (تل الربيع "
تثقيف األطفـال بـضرورة     " برنامج   اإلسرائيليون الى ان الفيلم أنتج في استوديوات حركة حماس ضمن         

  ".الجهاد والحاجة إليه وتشجيعهم على التمسك بالسالح والمقاومة
وعرض الخبراء األمنيون اإلسرائيليون، من العسكريين السابقين واألكاديميين والصحافيين، فيلماً ال يقل            

بها حماس وتحصل عليها    وهذه المرة الفيلم إسرائيلي، يظهر مدى خطورة األسلحة التي تتزود           . خطورة
. وجعلوا بيت حانون في قطاع غزة نقطة االنطالق للصاروخ الذي يهدد حياة اإلسرائيليين            . بدعم خارجي 

الصاروخ يظهر بأنه بعيد المدى وعلى مدار ثوانٍ طويلة لمساره تظهر صور إسرائيليين يعيشون حيـاة                
ويصور الفيلم  . اوي ويقلب حياتهم الى جحيم    طبيعية بمختلف مرافقها حتى يأتي الصاروخ الفلسطيني الغز       

ان الصاروخ يسقط في تل ابيب العاصمة االقتصادية والثقافية للدولـة العبريـة ويـصيب العمـارتين                 
الشاهقتين المعروفتين باسم عزرائيلي في قلب المدينة، ويحرص اصحاب الفكرة علـى إظهـار صـور                

  .يوركمطابقة لصور إحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيو
وفي هذا اإلطار يروج على لسان قياديين في الجيش ان القيادة األمنية في اسرائيل لم تعد تتساءل مـا اذا    

قادة حماس توصـلوا  "وأضاف أحد التقارير أن . كانت ستقع مواجهة عسكرية اخرى مع حماس انما متى        
 فإنه لن تكون لديهم أية ورقـة        إلى استنتاج مفاده أنه طالما ال يوجد بأيديهم صواريخ تصل حتى تل أبيب            

حقيقية يؤثروا بواسطتها على الرأي العام في إسرائيل ويردعوا الحكومة والجيش اإلسرائيلي في شـكل               
  ".حقيقي

وتوقع األمنيون اإلسرائيليون ان تشتعل الحرب مع غزة، لدى اإلعالن الرسـمي اليـائس عـن فـشل                  
ضع الجمود في العملية السياسية من جهة والفشل فـي          المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والعودة الى و      

  .المفاوضات حول تبادل األسرى الفلسطينيين مع الجندي االسرائيلي غلعاد شاليت
وبقدر مـا يبـدو هـذا       . ودورها في المنطقة  " حماس"وهكذا، فإن النقاش في اسرائيل يلتهب حول قضية         

خيرة، فإن الطرح اليميني الجديد، كما جـاء        الحديث عن الحرب مكرراً عشرات المرات في الشهور األ        
فهناك ما يبدو انه مغرٍ في طرحه، بأن حماس أفـضل           . على لسان المستشرق بيخور، يثير اهتماماً أكبر      

وليس صدفة ان يستخلص أحد الصحافيين اإلسرائيليين البارزين، ألوف         . إلسرائيل من السلطة الفلسطينية   
، تتـيح   "هدنة طويلة "روع حماس في استبدال مشروع السالم بمشروع        ان ليبرمان يروج عملياً لمش    "بن،  

. إلسرائيل استمرار الســـيطرة على القدس وغور األردن وتلقي عن كاهلها المفاوضات مع أبو مازن             
وإذا لـم   . فإذا انتهت المفاوضات مع أبو مازن باإليجاب، ستدفع اسرائيل ثمناً باهظاً من أرض اسرائيل             

فقط إذا اعتدوا علينا نرد الصاع صاعين وإذا تركونا بحالنـا نتـركهم             : "لثمن أقل بكثير  تفعل، فسيكون ا  
  .، بحسب ما كتب"بحالهم

  5/10/2010، الحياة، لندن
  

   قراءة في الواقع والتحديات الفلسطينيةالمفاهيمحوار في  .82
  مصطفى البرغوثي. د

 وإلتباس المفاهيم، تبدو الحاجـة ملحـة        مع تزايد التعقيد في الوضع السياسي الفلسطيني وتكرر االخطاء        
ويبدو ضرورياً طرح أسئلة جـرى      . لنقاش بعض المفاهيم األساسية التي يجب ان تحكم الحراك الوطني         

تجاهلها او التغاضي عنها بحجة حالة الطواريء التي ال تنتهي، او بحكم العـادة المـستحكمة بتغليـب                  
  .جيةاالعتبارات التكتيكية على العناصر االستراتي
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غير أن ذلك ليس أمراً سهالً في ظل التسييس الفئوي المفرط لكل حوار او نقاش، وفي ظل وضع طغت                   
من "فيه، وألسباب مختلفة ليس أقلها أهمية حالة االنقسام واالستقطاب الحاد في الساحة الفلسطينية، مقولة               

 الى عـدم قـدرة، علـى        ، بكل ما يعنيه ذلك من عدم استعداد، تحول        "ليس معي فهو عدوي او خصمي     
ويزيد الطين بلة التكاثر الطفيلي لظاهرة كتـاب        . استيعاب الرأي اآلخر او النظر بايجابية لألراء النقدية       

 والعزوف الواسع للمثقفين العضويين عن التعبير عـن آرائهـم وال            – ان جاز تسميتهم بالكتاب      –البالط  
  .لموضوعي ببطارية االتهامات الجاهزة دوماًيفيدها طبعا معسكر النقاد الذين يستبدلوا النقد ا

اذن نحن في حالة أعظم ما نكون بحاجة فيها للتحليل والبحث النقدي، ولكننا في أسوأ احوالنا من حيـث                   
االقدام والجرأة على التصدي لهذه المهمة، وذلك كله من ظواهر أزمة ال بد من االعتراف بوجودها فـي                  

  .ينيالبنيان السياسي والفكري الفلسط
  هل نحن في مرحلة خوض الصراع ام حلــه؟: المفهوم االول 

ان اختالف الرؤى والمصالح بين االتجاهات المختلفة، وتفاوت التقديرات يخلق اتجاهات سياسية مختلفـة           
ومع ذلك فان اختالفات الرؤى والبرامج ال يجب ان تمـس االطـار             . وذلك هو جوهر التعددية السياسية    

وبكلمات اخرى فان االختالف علـى سـبل        . ني العام والذي يفترض ان يكون جامعاً      االستراتيجي الوط 
  .الوصول الى الهدف ال يجب ان يكون اختالفاً على ماهية الهدف نفسه

وبالمقارنة، ورغم التفاوت الصارخ بين األحزاب االسرائيلية نراها جميعا متفقة على االطار االستراتيجي             
 اليوم يقبل مثالً قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملـة وعاصـمتها              فال حزب في اسرائيل   . العام
الن هناك توافقاً بين هذه االحزاب على الهدف الصهيوني االستراتيجي العـام، وهـي أحـزاب                . القدس

  .مختلفة ولكنها جميعا صهيونية
 الشامل وبعد ذلك اصـبح      كان الهدف التحرير  . وقد كان ذلك في الماضي منطبقاً على الساحة الفلسطينية        

  .انهاء االحتالل، واالختالف كان على االساليب والوسائل والطرق واآلليات
النه أنشأ انقساماً حول تحديـد الطـابع        . الشرخ الرئيسي حدث في هذا المجال نتيجة توقيع اتفاق اوسلو         

الحركة الـصهيونية  هل نحن في حالة صراع ام في مرحلة حل للصراع مع       . االستراتيجي العام للمرحلة  
  .واسرائيل، وما زال هذا االنقسام قائماً

من الزاوية المفاهيمية، اعتقد وبدون االجحاف بحق االجتهاد ألنصار اوسلو، ومع القبول بأعلى درجات              
حسن النية في تبرير ذلك االجتهاد، فانه قد ان االوان لمراجعة ذلك االجتهاد، ومـدى صـالحيته بعـد                   

 ويبدو ذلك بـالغ الـضرورة فـي ضـوء الحـراك        –اماً على توقيع ذلك االتفاق      انقضاء سبعة عشر ع   
التفاوضي الحالي والذي يستند المشاركون فيه من الجانب الفلسطيني على نفس مبررات وادوات التحليل              

وحتى تكون تلك المراجعة موضوعية تماماً، فال بد من اسنادها الى النتائج الملموسة لما              . الخاصة بأوسلو 
  .رى على االرضج

  .فما الذي جرى منذ وقع اتفاق أوسلو
  .لم تنفذ اسرائيل معظم عناصر ذلك االتفاق، وتراجعت عما نفذته منه عند اول منعطف: أوالً 
 مثالً تقسميات المناطق الـى أ ، ب ، ج كوسـيلة لتنفيـذ               –استخدمت اسرائيل االتفاق وعناصره     : ثانياً  

ل التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية الـى معـازل           مخطط الضم التدريجي لالرض وتحوي    
وكنتونات والهدف هو عزل الفلسطينيين في اطار حكم ذاتي ضعيف على جزر مقطعة االوصـال فـي                 

  .من الضفة الغربية% 40مساحة ال تتجاوز 
ـ            : ثالثاً   صري، اي ان   استخدمت اسرائيل االتفاق كرافعة لتكريس وتوسيع نظام التمييـز والفـصل العن

االتفاق لم يصبح بديالً للمشروع الصهيوني كما راهن انصاره الفلسطينيين، بل تحول الـى جـزء مـن                  
  .منظومة تنفيذ المخطط االسرائيلي نفسه
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حيث ان االتفاق لم يشمل تجميد االستيطان زاد عدد المستوطنين في الضفة الغربية منذ توقيعـه                : رابعاً  
  %.100ت بنسبة وعدد المستوطنا% 300بنسبة 
تحولت ما تسمى بعملية السالم التي ال تنتهي الى بديل للسالم نفسه، واصبحت المفاوضات عملية               :خامساً  

بحيـث اصـبح   ) status Qالوضع الراهن(خالدة ال نهاية لها، وجرى تدجين المجتمع الدولي للقبول بـ 
  .هدفه مجرد عملية السالم

 –ة الفلسطينية الى احتواء حركة التحرر وتهميش واضعاف قيادتها          ادى االتفاق ومع نشوء السلط    : سادساً
  . وانغالقها، واستبدال معظم مؤسساتها بمؤسسات السلطة–منظمة التحرير الفلسطينية 

خلق نشوء السلطة التباساً شامالً لدى القوى الفلسطينية التي وجدت نفسها جميعها ودون اسـتثناء               : سابعاً
 وذلك كـان    –على حساب الوحدة في مواجهة االحتالل       ) زالت تحت االحتالل  ما  (في تنازع على سلطة     

  .بال شك اهم انجازات اوسلو بالنسبة السرائيل
فك االتفاق جزءاً هاماً من العزلة الدولية عن اسرائيل التي استخدمته لتنشيء عالقات استراتيجية              : ثامناً  

  .بالغة االهمية مع دول كالصين والهند وروسيا وغيرها
عملية اعادة االنتشار الكاملة الوحيدة التي جرت، في قطاع غزة لم تتم في اطار اتفاق اوسلو، بل                 : تاسعاً  

  .بمعزل عنه كخطوة انفرادية كان ايضا من اهدافها الخبيثة تكريس الفصل بين الضفة والقطاع
الل ميزان القوى،   وبعد كل هذا يصر البعض على انه ال بديل للمفاوضات سوى المفاوضات في ظل اخت              

وذلك رغم تكرار الفشل تلو االخر من فـشل واي ريفـر            . وال بديل لنهج التفاوض فقط ، اال النهج نفسه        
  .وفشل كامب ديفيد الى فشل طابا الى فشل مباحثات استوكهولم الى فشل انابوليس

قـوى، ويـؤمن ان     ويقابل هذا النهج مفهوم اخر، يعتبر القاعدة االساس في اية مفاوضات هو تـوازن ال              
ميزان قوى مختل لصالح الخصم لن ينتج حالً مقبوالً للشعب الفلسطيني، وغني عن القول انه لن ينـتج                  

  .حالً عادالً
البعض يطرح كحلول تغيير المفاوضين او الحصول على ضمانات شكلية للمفاوضات، ولكن ذلك كلـه               

مون بالتفاصيل مثل اضاءة النفق او ملمس       يبقى مثل محاولة من وجدوا انفسهم في نفق ال مخرج له ينهك           
  .لكن ذلك كله لن يغير شيء الن المطلوب ليس تحسين وضع النفق بل الخروج منه بالكامل. جدرانه

ان الجواب على معضلة االختالل في ميزان القوى كان بالنسبة لمدرسة المفاوضات، ارضاء الواليـات               
ووصلت التوقعات  . التحاد االوروبي للضغط على اسرائيل    المتحدة، واستخدام نفوذها غير المحدود هي وا      

في هذا المجال ذروتها مع انتخاب الرئيس االمريكي الجديد اوباما، وتعززت بخطابه في القـاهرة، ثـم                 
تبخرت عندما اكتشف مدى قوة االعتبارات االستراتيجية للمؤسسة الحاكمة في الواليات المتحدة، ومـدى              

، فتحول الضغط االمريكي من ضغط على اسرائيل الى ضـغط علـى الجانـب               تأثير اللوبي االسرائيلي  
  .االضعف في المعادلة وهو الجانب الفلسطيني

  .ان المفاوضات اليوم، تختلف جذرياً عن تلك التي جرت قبل عشرين عاماً، في اعقاب مؤتمر مدريد
ينيون في حال افضل ولـم يكـن        فاالولى جرت بعد االنتفاضة االولى ونتائجها الباهرة عندما كان الفلسط         

هناك انقسام داخلي، وكانت اسرائيل في حالة عزلة نسبية، وكان حال العالم العربي، رغم أزمة الخلـيج،      
  .افضل بما ال يقاس

 دولـة   – اي القبول بحل الدولتين      –وكان جوهر التفاوض في حينه االستناد الى مبدأ المساومة التاريخية           
تنازل الجانب الفلسطيني الرسمي مقابلها عن الحلـم بدولـة فلـسطين            /القدسفي الضفة وغزة بما فيها      

الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني وتنازل عن اكثر من نصف ما كان مقرراً للفلـسطينيين فـي                 
، وظن انه سيحصل بالمقابل على      67مشروع التقسيم، وقبل باالعتراف باسرائيل على اساس حدود عام          

م واالزدهار االقتصادي، ولم يحصل في الواقع اال على اتفـاق اوسـلو، وسـلطة محتلـة                 الدولة والسال 
  .ومحدودة اشبه بحكم ذاتي هزيل، وانقسام داخلي عميق
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 اي اتفـاق    –الخطورة في ما يجري اليوم ان الجانب االسرائيلي يريد اعادة بيع نفس البضاعة القديمـة                
بقاء على السلطة المحدودة، اي لـيس حـالً شـامالً، مقابـل             اعالن مباديء وليس حالً شامالً جديد واال      

التنازل عن القدس، والتنازل عن حق العـودة، واالعتـراف بيهوديـة دولـة              . تنازالت فلسطينية جديدة  
من مياهها، والتنـازل    % 80من مساحة الضفة الغربية و    % 60-40اسرائيل، والتنازل عما ال يقل عن       

  .ية واستقاللهاعن مبدأ سيادة الدولة الفلسطين
ونفس الضغوط التي استخدمت لدفع الفلسطينيين الى المفاوضات المباشرة، سيعاد استخدامها مرة اخرى             

ونفس المبررات التـي    . عند كل منعطف الجبارهم على تقديم التنازالت في كل موضوع من المواضيع           
ر انهيار السلطة، وعدم قدرتها     قدمت للتراجع امام الضغوط وفي مقدمتها الحاجة للتمويل الخارجي، وخط         

على دفع الرواتب في حال وقف المساعدات الخارجية ستساق بالطبع لتبرير تنازالت جديـدة، ودون ان                
يجري االنتباه الى ان االعتمادية على التمويل االجنبي، وتضخم جهاز السلطة الوظيفي واالمني اصـبح               

  .بحد ذاته عنصر ضعف بنيوي بالغ الخطورة
فمؤيدوا اوسلو قـالوا    . ال بد من العودة الى جذر االختالف بين من ايدوا اوسلو ومن عارضوه            ومن هنا   

انه السبيل االفضل لتحقيق المصلحة الوطنية في انهاء االحتالل واقامة دولة مستقلة ومعارضوه قالوا انه               
  .سيؤذي تلك المصلحة

وقـد آن االوان    .  الى دولة او الـى كارثـة       في حينه قيلت تلك المقولة الشهيرة، ان االتفاق اما ان يؤدي          
  .لالعتراف انه ادى الى كارثة

ان تلك الكارثة لم تحدث فقط بسبب سوء االداء الفلسطيني عند انشاء السلطة، وبالتأكيـد لـيس بـسبب                   
استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، كما يحلو تكراره لهواة جلد الذات، بـل الن الحركـة                 

 وحكومات اسرائيل، وبغض النظر عن حسن او سوء االداء الفلسطيني لم تكن مستعدة وهـي                الصهيونية
  .1967ليست مستعدة لآلن ايضا للقبول بالمساومة التاريخية اي حل على اساس دولتين ضمن حدود عام 
 فيهـا   والدليل االبرز على ذلك ان كل النهج المعتدل والمتفاني في ضبط االمن وتطبيق االتفاقيات، بمـا               

خريطة الطريق، والذي تولى مقاليد االمور بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات، لم ينجح فـي زحزحـة                 
ال بل كان كل ما جنيناه ازديـاد التطـرف فـي المواقـف              . الموقف االسرائيلي ولم يحصل على شيء     

ئيلي، وتكريس  االسرائيلي ووصول عتاة اليمين واالستيطان والتطرف العنصري الى مقاليد الحكم االسرا          
  .نظام التمييز العنصري كنهج رسمي

السؤال المركزي هنا هل االستمرار في نهج اوسلو يقربنا من تحقيق لكل المصلحة ام في الواقـع انـه                   
  .اصبح تهديداً للمصلحة اي الهدف نفسه

. حلهـا ولسنا بحاجة الى اعادة دراسة التاريخ لكي ندرك ان الصراعات تحل عندما ينضج ميزان القوى ل            
  .وهي تحل باالستناد الى معادلة موازين القوى لكل صراع محلياً واقليمياً ودولياً

وبما ان هناك اعتراف بان ميزان القوى مختل لغير مصالحنا، فمن الطبيعي ان يكون السؤال المنطقـي                 
  كيف نعدل ميزان القوى؟

. ا من الهدف وال تبعدنا عنه     وخوضه بوسائل صحيحة تقربن   . وهذا يعني خوض الصراع ال الهروب منه      
وذلك يعني خوض الصراع في اطار مخطط استراتيجي، ليس فقط بهدف تنفيس الغضب او فش الغـل،                 

  .بأفعال يستغلها الخصم اليذاء مصالحنا
  ."انه يعني االمساك بزمام المبادرة وليس مواصلة الغرق في ردود االفعال
  5/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  وهات ما بعد تعليق المفاوضاتسيناري .83

  هاني المصري
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وربـط  ) الذي هو عمليـاً حتـى اآلن تعليـق        (بعد إعالن القيادة الفلسطينية قرارها وقفَ الـمفاوضات        
  :استئنافها بتجميد االستيطان؛ فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة هي

أو بعد إجـراء تغييـرات عليهـا        السيناريو األول ــ أن توافق حكومة إسرائيل ــ بتركيبتها الحالية           
بزعامة ليفني ــ علـى ورقـة       ) كاديما(بزعامة ليبرمان ودخول حزب     ) إسرائيل بيتنا (بخروج حزب   

الضمانات األميركية الـمعروضة على إسرائيل، وهي تمثل عرضاً سخياً جداً ونادراً، دفعـت أوسـاط               
وزيراً إسرائيلياً صرح بأن ليبرمـان فـي        إلى الـمطالبة بقبوله، لدرجة أن      ) الليكود(متزايدة من حزب    

طريقه إلى الخروج من الحكومة، ودفعت عضو كونجرس أميركياً إلى القول إن من طرح هذا العـرض                 
غير سوي العقل، فإذا كانت اإلدارة األميركية ستقدم كل ذلك إلسرائيل مقابل تجميـد جزئـي ومؤقـت                  

  !.م؟لالستيطان، فماذا ستقدم لها مقابل معاهدة السال
إن الفلسطينيين يجب أن يدعوا اهللا لكي ال يتحقق هذا السيناريو، ألنه يجعل ثمن استئناف الــمفاوضات                 
غالياً جداً، ويحكم على مصيرها النهائي منذ البداية، ومن األفضل أن نختار الـمفاوضات دون تجميـد                

  .على أن نذهب إليها وفقاً لهذه الشروط
 الـمفاوضات بشكل غير مباشر، فكما صرح الـمبعوث جورج ميتـشل           السيناريو الثاني ــ أن تستمر    

فإن الطرفين بلغّاه أنهما يريدان استمرار جهوده، ويريدان الـمفاوضات الـمباشرة وهو يعمل على إيجاد              
  .الشروط الـمالئمة النطالقها

ف الــمفاوضات    وحتى اسـتئنا   2008إن مثل هذا السيناريو محتمل، أيضاً؛ ألنه جرب منذ نهاية العام            
  .غير الـمباشرة ثم الـمباشرة

خطورة هذا السيناريو تكمن في أن القيادة الفلسطينية تكتفي فيه بوقف أو تعليق الـمفاوضات بينما يستمر              
االلتزام باالتفاقيات والتنسيق األمني وبناء الـمؤسسات تحت االحتالل والسالم االقتصادي، كما يـستمر             

يق الـمخططات اإلسرائيلية والتوسعية والعنصرية التي تجعل أكثر وأكثر الحل          االنقسام الفلسطيني وتطب  
اإلسرائيلي هو الحل الوحيد الـممكن والـمطروح عملياً، ما يضع الفلسطينيين في نهاية األمر أمام قبول               

  .األمر الواقع أو فليضربوا رؤوسهم بالحائط
القوى والفعاليات الـمختلفة بالتفكير جدياً ببدائل أخـرى        السيناريو الثالث ــ أن تبدأ القيادة الفلسطينية و       

عن الـمفاوضات الثنائية الـمباشرة، مثل إعادة طرح ملف القضية الفلسطينية دوليـاً، والـسعي إلـى                
 وحل  1967صدور قرار دولي من مجلس األمن يتضمن إنهاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية على حدود               

 وإذا فشل في مجلس األمن، طرح الـملف في الجمعيـة العامـة             149رار  مشكلة الالجئين على أساس ق    
على أساس بند االتحاد من أجل السالم الذي يمكن من صدور قرارات تأخذه من الجمعية العامة ويتطلب                 
هذا السيناريو إعداداً جدياً ومناسباً والنظر إليه كطريق إستراتيجي وليس سلوكه مرة واحدة لرفع العتـب                

وهـذا  . بركة يا جامع  : مثلـما يقول الـمصلي غير الـمتماسك إيمانه عندما يرى الجامع مقفالً         والقول  
السيناريو حتى ينجح يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية متكاملة تتضمن تعزيز الصمود علـى األرض                

كـة  للـمواطن الفلسطيني وإطالق مقاومة شعبية مشروعة بجميع أشكالها، واالتجاه إلـى معاظمـة حر             
التضامن الدولي، ومالحقة إسرائيل على احتاللها وجرائمها عبر إعـادة االعتبـار للفتـوى القانونيـة                

وكل التقارير الكفيلة بمحاصرة إسرائيل وصـوالً إلـى فـرض      ) غولدستون(وتقرير  ) الهاي(لـمحكمة  
  .األحكام الجزائية على قادتها والـمقاطعة والعزلة والعقوبات عليها

سيناريو إعادة االعتبار للبرنامج الوطني والشراكة السياسية الحقيقية على أسـاس نظـام             ويقتضي هذا ال  
ديمقراطي تعددي، وبما يضمن إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وإعادة تشكيل منظمة التحريـر بحيـث               

  .ظمةتضم الجميع، ووضع السلطة في مكانها الطبيعي لخدمة البرنامج الوطني، وكأداة من أدوات الـمن
السيناريو الرابع ــ أن يتقدم الرئيس أبو مازن باستقالته دون إعداد البديل وفـي ظـل تعـذر إجـراء        
االنتخابات، ما يفتح الباب النتشار دعوات انفعالية تتحدث عن حل السلطة أو خيار الدولـة الواحـدة، أو            
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قوى ومعطيات الواقع العربـي   تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، دون االنطالق من الواقع وموازين ال           
وأي إستراتيجية حتى تنجح يجب أن تجمع بين ممارسة الواقع والتعامل معه والحلـم بحيـث                . والدولي

  .تنطلق مما نحن فيه من أجل تحقيق ما نسعى من أجله
إن سيناريو الفوضى وعودة الفلتان األمني سيؤدي إلى تعميق االنقسام وحدوث انقسامات جديدة، وإلـى               

ونشوء سلطات محلية تجد كل منها على حدة الدعم واإلسناد والتغذيـة مـن              ) وليس حلها (هيار السلطة   ان
أرض "االحتالل ما يفتح الطريق أمام تنفيذ السيناريوهات األكثر تفضيالً إلسرائيل، مثـل إحيـاء خيـار       

ائيل كدولة يهوديـة،    وما يعنيه من تهجير جماعي للفلسطينيين، وذلك لتحقيق هدف إسر         " إسرائيل الكاملة 
ومثل إحياء الخيار األردني والوصاية الـمصرية بشكل يضمن سيطرة إسرائيل على األرض أو معظمها              

  .على األقل، وترك مصير السكان لـمصر واألردن ما يفتح الباب لصراعات عربية ــ عربية جديدة
 الحياة واالنتصار، فهل نجـرؤ علـى        إن الصورة قاتمة ولكن يوجد سيناريو يقدم بديالً مقنعاً قادراً على          

  االنتصار؟
  5/10/2010، األيام، رام اهللا

  
   وستروا القاتلالفضيحةجددوا  .84

  فهمي هويدي
مـن  " إسـرائيل "هما فضيحتان وليست واحدة، األولى أن السلطة الفلسطينية تواطأت مجدداً على تمكين             

الثانية أن اإلعالم العربي تـستّر      .  غزة   اإلفالت من العقاب على ما ارتكبته من جرائم في عدوانها على          
  .على الجريمة، وأحاطها بجدار من الصمت والتجاهل

)1(  
إذ نقلـت   . وقعت الواقعة في األسبوع الماضي أثناء انشغال الجميع بالمفاوضات المباشرة وإحباطاتهـا             

مم المتحدة تبنـى يـوم      وكالة األنباء الفلسطينية من جنيف خبراً مفاده أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل            
 قراراً طالب األمين العام والمفوض السامي لحقوق اإلنسان باالستمرار في متابعة تنفيـذ              29/9األربعاء  

علـى  " اإلسـرائيلي "توصيات تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون، حول ما جرى أثناء العـدوان      
  .2011آذار من عام / ارسغزة، على أن يعرض األمر على المجلس بعد خمسة أشهر، في م

وهي صياغة مسكونة بالتدليس والمراوغة، بمعنى أنهـا        . هكذا تمت صياغة خبر الفضيحة التي أعنيها        
أعطت انطباعاً بأن أمراً عادياً حدث، محوره مطالبة األمين العام لمجلس حقوق اإلنسان بمتابعـة تنفيـذ                 

لى إشعار الحق، وإمعاناً في التـدليس تحـدث         توصيات تقرير غولدستون، وتأجيل إصدار قرار بشأنها إ       
القرار عن ترحيب المجلس بتقرير اللجنة الدولية القانونية المستقلة حول نتائج التحقيقات التي قامت بهـا                

وإعاقـة  " إسـرائيل "وأشاد بتعاون السلطة الوطنية مع تلك اللجنة، في حين دان عدم تعاون             . األطراف  
 السلطة الوطنية على استكمال تحقيقاتها بخـصوص ادعـاءات لجنـة     جهودها، وحث المجلس في قراره    

على أن تقوم بما تمليه عليـه واجباتهـا إلتمـام    " إسرائيل"تقصي الحقائق المتعلقة بقطاع غزة، كما حث  
  .التحقيقات في ما يخصها من االنتهاكات الخطرة للقانون الدولي التي أوردها تقرير غولدستون

حسن النية في صياغة الخبر على ذلك النحـو، خـصوصاً إذا الحظنـا أن تلـك     ال أستطيع أن أفترض     
الخاضعة للسلطة الفلـسطينية، التـي وقفـت وراء         ) وفا(الصياغة صدرت عن وكالة األنباء الفلسطينية       

لذلك ال أتردد في القول إنها نموذج للتستر على الفضيحة التي ارتكبـت، واسـتهدفت تمكـين                 . القرار  
 اإلفالت من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبتها على الجرائم التـي ارتكبتهـا               من" إسرائيل"

أثناء عدوانها على غزة، وهو ذات الموقف المدهش الذي تبنته السلطة الفلسطينية منذ اللحظات األولـى                
 الماضـي   تشرين األول من العام   / لعرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق اإلنسان في شهر أكتوبر         

  .ولذلك قصة مخزية ينبغي أن تروى) . 2009(
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)2(  
التي كشف عنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بتفويض مـن            " إسرائيل"في البدء كانت فضيحة     

إذ دان التقريـر    ) . من جنوب إفريقيا  (األمم المتحدة برئاسة القاضي اليهودي الدولي ريتشارد غولدستون         
، ومارست  )2009 وبدايات عام    2008آخر عام   ( يوماً على غزة     22 الذي استمر    في عدوانها " إسرائيل"

خالله انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي، كان أبرزها استخدام الفوسفور األبـيض الـذي               
 فلسطيني، وإصابة   1400وهو العدوان الذي أسفر عن قتل       . يلتهم الجلد البشري فور تعرضه لألكسجين       

 صفحة سجل عـدة انتهاكـات بحـق         575في ذات الوقت فإن التقرير الذي وقع في         ) .  آخرين 5000(
وأوصى بأن تحول نتائجه إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إذا فـشلت              . السلطة المختصة في القطاع     

" إسرائيل"وقد رفضت   . وحماس في إجراء تحقيقات ذات مصداقية في ما نسب إلى كل منهما             " إسرائيل"
  .قرير واعتبرته منحازاً، كما رفضت التعاون مع لجنة تقصي الحقائق الدوليةالت

تشرين األول من العام    / هذا التقرير كان يفترض أن يعرض على مجلس حقوق اإلنسان في شهر أكتوبر            
ولكن مفاجأة لم تخطر على بـال أحـد   . الماضي، تمهيداً التخاذ إجراءات المضي في االلتزام بتوصياته  

وقتذاك في جنيف، حين تبين أن السلطة الفلسطينية طلبت من مندوب منظمة التحرير لدى مجلس               وقعت  
 2010آذار ، / حقوق اإلنسان أن يدفع بتأجيل مناقشة التقرير إلى الدورة التالية للمجلس في شهر مـارس              

هـا مـن    وإخراج" إسرائيل"ولم يكن هناك من تفسير لذلك المطلب سوى أنه يهدف إلى رفع الحرج عن               
المأزق الذي وقعت فيه، وهو موقف صدم الجميع وأثار غضباً عارماً في األوساط الفلسطينية والعربيـة                

األمر الذي دفع السلطة إلى التراجع عن قرارها، فسحبت طلب التأجيل وعـرض التقريـر               . على األقل   
) . لـث بأغلبيـة كبيـرة     الذي يتمتع فيه العرب والمسلمون ودول العالم الثا       (على مجلس حقوق اإلنسان     

وكانت النتيجة أن المجلس تبنى تقرير غولدستون وتوصياته وأحال األمر إلى الجمعيـة العامـة لألمـم                 
، وأعطت مهلة لكـل     )بالتصويت( التي أيدت بدورها التقرير      2009تشرين الثاني ،  / المتحدة في نوفمبر  

 نسب إلى كل منهما، ترقى لمعايير العدالة        والفلسطينيين إلجراء تحقيقات عادلة في شأن ما      " إسرائيل"من  
  .الدولية

" إسرائيل"شكلت األمم المتحدة لجنة من الخبراء المستقلين لرصد وتقييم التحقيقات الداخلية التي قامت بها               
والجانب الفلسطيني، وقبل االجتماع األخير في جنيف قدمت اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق اإلنـسان،               

تفتقـد  " إسرائيل"ئيسها البروفيسور كريستيان توموشات أن التحقيقات التي تجريها         وذكرت على لسان ر   
فشلت في التحقيق مع من خططوا وأشـرفوا        " اإلسرائيلية"إلى الشفافية والنزاهة، مشيراً إلى أن الحكومة        

يـة  ذكرت اللجنة أيضاً أن الجانب الفلسطيني فشل بدوره فـي إجـراء التحقيقـات الداخل              . على الهجوم   
وكان تقرير غولدستون قد أوصى بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة إذا فـشل                . الخاصة بها   

  .الطرفان في إجراء التحقيقات الالزمة فيما نسب إلى كل منهما
ولما لم يحدث ذلك    . آذار من العام الحالي     / كان مقرراً أن ينتهي الطرفان من تحقيقاتهما في شهر مارس         

تموز، ولما لم يقع أي تقدم في هذا الجانب، كان على مجلس            / م المتحدة المهلة إلى شهر يوليو     مددت األم 
ظلتا تطالبان طول الوقت    " إسرائيل"علماً بأن الواليات المتحدة و    . حقوق اإلنسان أن يحسم األمر المعلق       

 بزعم أنها لم تنته إلى      بإغالق الملف ودفن تقرير غولدستون بشكل نهائي اكتفاء بالتحقيقات التي أجريت،          
أيلـول  /  سبتمبر29ولذلك اتجهت األنظار إلى االجتماع األخير الذي عقد في جنيف يوم            . نتائج ملموسة   

الماضي، حيث توقع الناشطون في مجال حقوق اإلنسان أن تأخذ اإلجراءات مسارها الطبيعـي، بحيـث                
ولكـن  . ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية      يقرر المجلس إحالة الملف إلى مجلس األمن، لكي يوجهه بعد           

  .ما حدث لم يكن في حسبان أحد
)3(  
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مصادر حقوقية  " خبراً ذكرت فيه أن      29/9صحيفة عربية سربت الخبر، إذ نشرت صبيحة يوم األربعاء          
فلسطينية كشفت النقاب عن فضيحة جديدة للسلطة الفلسطينية، تتعلق بطلبها تأجيل إحالة تقرير غولدستون              

تشرين األول الماضي الذي تبنى الدعوة إلـى        / مجددة بذلك موقفها في شهر أكتوبر     . لى األمم المتحدة    إ
وكانت له نتائجه الخطرة على الوضع الفلسطيني       . وهو ما أثار انتقادات حادة      . إرجاء النظر في التقرير     

في جنيف تقدمت بمشروع    وكشفت المصادر عن أن البعثة الفلسطينية لدى مجلس حقوق اإلنسان           . برمته  
من العقوبات التي يمكن أن تواجهها جراء الحـرب العدوانيـة           " إسرائيل"قرار إلى المجلس يسهل إفالت      

األمر الذي يعد فضيحة كبرى جديدة، وحذرت المـصادر مـن خطـورة التـصويت               . على قطاع غزة    
ارد غولدستون، الذي أشار    لمصلحة القرار، الذي من شأنه إجهاض تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتش          

  ".جرائم حرب أثناء عدوانها على القطاع" إسرائيل"إلى ارتكاب 
في الخبر المنشور عرضت الصحيفة خالصة لمشروع القرار الذي تقدم به ممثل منظمة التحريـر قبـل                 

يطلـب المجلـس مـن    "أيام قليلة إلى مجلس حقوق اإلنسان، وكانت أخطر فقراته مادة نصت علـى أن               
وض السامي لحقوق اإلنسان أن يقدم تقريراً عن تطبيق القرار إلى مجلس حقوق اإلنسان في جلـسته                 المف

  ".2011آذار عام / السادسة عشرة في شهر مارس
في التعليق على هذه الخطوة نقلت الصحيفة عن المصادر الحقوقية الفلـسطينية قولهـا إنـه طالمـا أن                   

تقلة ونزيهة في العدوان على القطاع، فهذا يلقي الكرة إلى          رفضت بإصرار إجراء تحقيقات مس    " إسرائيل"
ملعب المجتمع الدولي إلجراء مثل هذا التحقيق، وليس التسويف والمماطلة والبحث عن مخارج لها مـن                

  ".قبل السلطة الفلسطينية
ـ                ا فـي  في مساء اليوم نفسه، في الساعة السادسة والنصف مساء، بثت وكالة األنباء الفلسطينية من مقره

تبنى مجلس  : رام اهللا الخبر بعد صياغته بالصورة الملتبسة التي أشرت إليها، حيث استهلته بالجملة التالية             
حقوق اإلنسان قراراً مهماً قدمته المجموعة العربية والمجموعة اإلسالمية، يطالب األمين العام والمفوض             

أخفـى  . ت الواردة في تقريـر غولدسـتون        السامي لحقوق اإلنسان باالستمرار في متابعة تنفيذ التوصيا       
الخبر أن القرار قدم بإيعاز من ممثل السلطة في المجلس، ولم يشر إلى أن موضـوعه األساسـي هـو                    

  .للعقاب " إسرائيل"الحيلولة دون إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما قد يعرض 
لى الرغم من الصدى العنيف الذي حدث فـي         المدهش أن الخبر لم يحدث أي صدى في العالم العربي، ع          

إذ باستثناء بيان أصدره مركز القاهرة لحقوق اإلنسان مع منظمـات حقوقيـة فلـسطينية        . المرة السابقة   
أخرى، ندد بالتواطؤ العربي على دفن تقرير غولدستون، فإن عملية التعتيم على القرار لم تتح ألحـد أن                  

  .د تم تمرير ودفن القرار في هدوء ومن دون أن يشعر أحد يتابع ما جرى في جنيف، وبالتالي فق
)4(  

لم ينتبه كثيرون إلى الفضيحة التي حدثت في جنيف، ليس فقط جراء الصياغة الملتبسة التي قدمته بهـا                  
الوكالة الفلسطينية، ولكن أيضاً ألن القرار قدم وحسم وسط أجواء ضجيج الحديث عن أزمة المستوطنات               

فيهـا  " اإلسـرائيليون "التي قتل   " أسطول الحرية "وضات المباشرة، وعن تداعيات أزمة      التي عوقت المفا  
وال بد  . ، التي انطلقت من إنجلترا في طريقها إلى غزة          "قافلة شريان الحياة  "تسعة أتراك، وأخبار تحرك     

إحـراج  أن يلفت نظرنا في هذا السياق أنه في الوقت نفسه الذي طلبت فيه السلطة الفلـسطينية تأجيـل                   
وعقابها أطلقت أخبار معطرة عن تجدد جهود المصالحة بين فتح وحماس، وال أعرف مـا إذا                " إسرائيل"

  .كان ذلك قصد به صرف االنتباه عما حدث في جنيف أم أن التزامن مجرد مصادفة
، فـإن رئـيس وزرائهـا       "إسرائيل"من المفارقات أنه في الوقت الذي قدمت فيه السلطة هذه الهدية إلى             

بنيامين نتنياهو تعامل معها بمنتهى الصالفة واالستعالء، حين رفض أن يتراجع خطوة واحدة، ولو على               
  .سبيل التمثيل، عن موقفه بشأن استمرار بناء المستوطنات
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تشرين األول من العام الماضي، كتب الـدكتور عزمـي          / حين وقعت الفضيحة األولى في شهر أكتوبر      
العـار يمـشي    " تحت العنوان التالي     5/9 و 4سطيني البارز مقالين نشرا في      بشارة المثقف والسياسي الفل   

تحدث فيهما عن التهديدات السياسية واالقتصادية التي وجهها نتنياهو لقيادة الـسلطة، وتهديـدات              " عارياً
على غزة، ما أدى إلـى  " اإلسرائيلية"وزير خارجيته ليبرمان بالكشف عن تورط السلطة في دعم الحرب         

وذهب إلى أن موقف السلطة في حقيقته هو محاولة إلفشال القرار،           . ع السطة علناً عن تأييد القرار       تراج
وفي هذه الحالة، فإن صاحب الشأن حين يتراجع عن القضية، فإنه يصبح بإمكان اآلخرين أن يتحـرروا                 

  .من العبء، لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى االختباء وراء تحرر اآلخرين من العبء
إن الصمت العربي على ما جرى يبعث على الحيرة، ذلك أن السلطة إذا كانت قد تسترت على الجريمـة                   

تحت التهديد وساعدت على أن تفلت من العقاب، فإن ذلك يثير تساؤلنا حول مـا إذا كـان                  " اإلسرائيلية"
من عبء القـضية    العالم العربي قد تلقى ذات التهديد، أم عواصمه الكبرى اختارت الصمت لكي تتحلل              

إن السلطة واألنظمة التي تقف معها أصبحت تقف علناً في صف           . وتتخلص من الصداع الذي تسببه لها       
  .وغدت األزمة وحدها مسؤولة عن مواجهة التحدي وإدارة الصراع . تصفية القضية وإغالق ملفها 

  5/10/2010، الخليج، الشارقة
  

  !!نسيق األمنيويعززون الت" المباشرة "المفاوضاتيوقفون  .85
  ياسر الزعاترة

التي ال يمكن اتهامها بنشر أخبار ضد السلطة ، ال سيما أنها ال             " معا"إليكم الخبر التالي الذي نشرته وكالة       
التقى قادة أمنيون فلسطينيون في بيت لحم       : "يقول الخبر . تجرؤ على ذلك نظرا لعملها في الضفة الغربية       

 أركان الجيش االسرائيلي غابي اشكنازي ، الذي وصل إلى المحافظة           ، برئيس ) أول أمس (، اليوم األحد    
على رأس وفد أمني رفيع يضم عددا من ضباط رئاسة األركان اإلسرائيلية ، وسـط إجـراءات أمنيـة                   

ـ       . مشددة من قبل أجهزة األمن الفلسطينية      إن قائـد   " معا"وقال الوزير عبدالفتاح حمايل محافظ بيت لحم ل
ي زار كنيسة المهد وتجول في محيطها لقرابة ساعة من الوقت ، حيـث التقـى بقائـد                  الجيش االسرائيل 

، وقائد شرطة المحافظـة     " أبو حرب "المنطقة العميد سليمان عمران، ومسؤول االرتباط العسكري العقيد         
  .انتهى الخبر". العقيد خالد التميمي

ان ، كانت اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر         تتم بأمن وأم  " التنسيقية"في ذات الوقت الذي كانت الزيارة       
مع الجانـب  ) تذكروا ، المباشرة فقط(، " المباشرة"واللجنة المركزية لحركة فتح تعلنان وقف المفاوضات      

، وذلك بـسبب عـدم      ) ال حاجة هنا الستخدام مصطلحات أخرى من قبيل العدو أو ما شابه           (اإلسرائيلي  
  .يطان لشهرين إضافيين كما طالبه األمريكانتمديد نتنياهو لقرار تجميد االست

المعادلة المشار إليها تلخص بوضوح حقيقة ما يجري لمن شاء رؤية الموقف كما هو ، ال كما يشتهي أو                   
يسعى إلى الترويج ألسباب حزبية أو مصلحية ، فالمفاوضات المتواصلة في أروقة التنسيق األمني هـي                

مباشـرة  (تحرك على األرض ، بينما ال تعدو المفاوضات األخرى          التي تعبر عن حقيقة المشروع الذي ي      
أن تكون غطاء سياسيا لذلك المشروع ، وبالطبع من أجل إقناع الشارع الفلسطيني             ) كانت أم غير مباشرة   

بأن هناك ما هو أفضل من الوضع القائم ، وأن الدولة العتيدة بالمواصفات المعروفة قادمة ، وما عليـه                   
بالنمو االقتـصادي الـذي     ) إذا كان ممن يستمتعون   (، وحتى ذلك الحين يمكنه االستمتاع       سوى االنتظار   

تحققه حكومته التي تحظى برعاية الغرب والواليات المتحدة حتى لو قالت تقارير محايدة إنها ال تغـادر                 
. خلص مع العدو  مربع الفساد السائد في العالم العربي ، وأن ميزتها األساسية تكمن في تنسيقها األمني الم              

" رجل أمريكا في فلـسطين    "بعنوان  " نيويورك ريفيو أوف بوكس   "ومن المفيد هنا العودة إلى تقرير مجلة        
ألن فيه من المعلومات الموثقة ما يكفي إلقناع من ال يؤجر عقله ألحد ،              " ناثان ثرال "لمراسلها المعروف   
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 عملية أمنية مشتركة خالل عام      1297مت بتنفيذ    الفلسطينية قا  -ومن أبرزها قوله إن القوات اإلسرائيلية       
  . في المئة عن العام الذي سبقه72 فقط ضد المقاومة الفلسطينية بزيادة 2009

قلنا مرارا إن هذا الفيلم شاهدناه من قبل ، أعني توقف المفاوضات لبعض الوقت ثم عودتها بغطاء مـن                   
  .جنة المتابعة العربية التي تتحكم بها القاهرةول) ليس مهما عدد من يحضرون االجتماع(منظمة التحرير 

من نتنياهو بسبب رفضه تمديد تجميد االستيطان لشهرين إضافيين فقط ال غير ، لكننها         " زعالنة"واشنطن  
، وهي إما أن تستقطبه بإغراءات وضمانات يصعب رفضها من أجل قـرار هامـشي               " زعلها"ستتجاوز  

، وإمـا أن تجاملـه   ) ة الخطورة من زاوية النظر الفلـسطينية ضمانات بالغ(يمكن تجاوزه على األرض     
الحقا بالضغط على السلطة ومرجعيتها العربية من أجل العودة إلى المفاوضات بعد أسبوع أو أسابيع ، ال                 

ألم يفاوض القوم كل الحكومـات الـسابقة دون   : أعني قوله. سيما أن كالم نتنياهو فيه الكثير من المنطق       
يطان؟، طبعا تعرفون الجواب ممثال في أن أوباما هو الذي ورط السلطة في هذا الشرط               شرط وقف االست  

  .فلم يعد بوسعها تجاهله بعد ذلك
والتنسيق األمني هو   ). الحياة مفاوضات (محزن وضع هؤالء ، فهم ال يستطيعون العيش بدون مفاوضات           
هو الحل االنتقالي بعيد المدى أو السالم     التفاوض الحقيقي ألنه تفاوض على البرنامج الوحيد المطروح ، و         

، ألن من الصعب حل القضايا الكبيرة وفـي         ) حكم ذاتي في حدود الجدار    (االقتصادي أو الدولة المؤقتة     
أمـا  . مقدمتها القدس والالجئين ، ويفضل تركها إلى ما شاء اهللا بعد تحويل النزاع إلى نـزاع حـدودي                 

ض الوقت ما دام باإلمكان تقديم ذلك الرفض بوصفه موقفا نضاليا           فيمكن رفضها لبع  " الغطاء"المفاوضات  
  .يستحق االحتفاء، مع أنه رفض مؤقت بسبب الخوف من اندالع انتفاضة جديدة

هي مهزلة نتابعها وسنظل نتابعها رغما عنا إلى أن يحين وقت الخالص منها ، وبـالطبع مـن خـالل                    
وهو سيفيض من دون شك ، ألن شعبا عظيمـا مثـل           الجماهير التي سيفيض كأسها كما فاض من قبل ،          

  .شعبنا الفلسطيني لن يستغفل لزمن طويل ، حتى لو تواطأ على استغفاله العدو والصديق
  5/10/2010، الدستور، عمان

    
  ال مفاوضات ال انتفاضة ال مصالحة .86

  عبد الوهاب بدرخان
فاشلة، لكن أحـداً ال     " تفاوضية"ي ظروف    ف 2000مرّت الذكرى العاشرة الندالع االنتفاضة الثانية عام        

التي استغلتها إسرائيل   " الثانية"يتوقع انتفاضة ثالثة، تحديداً ألن الشعب الفلسطيني ال يزال يعيش تداعيات            
فجدار الفـصل أعـدّ     . تالعباً بالواقع والوقائع على األرض    ... أيما استغالل تقتيالً وتدميراً واستيطاناً و     

وباإلضافة إلى الجدار الذي أمعـن فـي        . لكن خصوصاً لتعجيز أي اتفاق على الحدود      للدواعي األمنية،   
تقطيع المناطق الفلسطينية واستخدم لقضم مساحات إضافية من األرض، زرعت المـستوطنات الداخليـة      

وفي غمرة التداعيات أيضاً، جرى االنسحاب من قطاع غزة، ليس رغبة في            . لمزيد من تقطيع األوصال   
أما الضفة فعلى رغم أنها انضبطت إلـى حـد          . وإنما لتسهيل استخدامه هدفاً للتصويب والرماية     تحريره  

كبير أمالً في تفعيل البناء والتنمية وتحسين الظروف المعيشية فال تزال تعامل، بشراً وحجـراً، سـلطة                 
شية فـي الحمـالت     ومواطنين، بعدائية احتاللية منهجية، سواء باإلذالل على الحواجز والمعابر أو بالوح          

  .األمنية
ومرّ نحو عقدين على المفاوضات، نوقشت خاللهما الملفات كافة، نقّبت وقلّبت، حتى لم يعـد هنـاك أي                  

ومع أن إسرائيل دخلت التفاوض مرتين علـى أسـاس          . ملمح مجهول في ما سيكون عليه الحل النهائي       
وثانية مع نتنياهو فـي المحاولـة الراهنـة         ، مرة أولى مع إيهود باراك في كامب ديفيد،          "إنهاء الصراع "

ولم . المترنحة، إال أنها استغلت المفاوضات لمحاربة المفاوضات، بل لقتل أي حل نهائي يلوح في األفق              
يعد أحد يجهل أن االستراتيجية اإلسرائيلية المتّبعة في التفاوض هي تيئيس الفلسطينيين مـن التفـاوض                
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وعندما نُشرت قبل أسابيع نتيجة استطالع للرأي أجرته محطـة          . ليهمليقبلوا مع الوقت أي فتات يرمى إ      
فضائية عربية وتبين فيه أن القضية الفلسطينية تراجعت في اهتمام الرأي العام العربي، قفـزت األقـالم                 

لكن منتهـزي   . واألبواق اليهودية إلشهار المناسبة بأنها معبرة وموحية، وبالتالي بالغة الطمأنة إلسرائيل          
 الفرصة يعرفون أنه ال مكسب يرتجى من مجرد استطالع للرأي يعبـر عـن الـضيق مـن عقـم                     هذه

المفاوضات وعبثيتها، وال يمكن أن يعني بأي حال إنكاراً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم، ولـن يعنـي                 
  .إطالقاً تحبيذاً عربياً لدوام االحتالل

تصار تاريخي غير مسبوق ربما فـي أي صـراع          في اللحظة الراهنة تعتقد إسرائيل أنها بلغت مرحلة ان        
فالشعب المضطهد، المطالب بحقوقه، يجد نفسه فاقداً ورقة المقاومة المـشروعة           . شهده التاريخ المعاصر  

كما فقد في الوقت نفسه احتمال المفاوضـات الهادفـة          . المعترف بها دولياً وإنسانياً ضد االحتالل والظلم      
لكنه قد يكون تأسيساً لنمط     . قد يبدو أشبه بنهاية التاريخ لهذا الشعب      . للتيئيسقد يبدو انتصاراً    . والمجدية

والمفاوضـات دخلـت    " عملية الـسالم  "فالمرحلة التي حملت عنوان     . آخر من النضال من أجل التحرر     
نهايتها، بعدما أمعن األميركيون في دعم اإلسرائيليين على إفسادها وتلغيمها لتصبح عاجزة عن صنع أي               

 اإلسرائيلي عرض للفلسطينيين سوى االستتباع، وهو       -فليس عند هذا الثنائي األميركي    .  أو أي سالم   حل
مرّت أيضاً أربعة أعوام على انقسام الشعب الفلسطيني على أرضه بين نهجين ال يبدو أن أياً                 .ليس خياراً 

 ثمن االنتفاضة الثانية بعـدما      ال تزال تدفع  " فتح"فحركة  . منهما يملك الوصفة السحرية للخروج من النفق      
نُكَّل بها وجرى تسميم زعيمها ياسر عرفات الذي أدرك العدو اإلسرائيلي أن التخلص منه يعني إطاحـة                 
الحلقة األساسية للمشروع الوطني الفلسطيني، فهو الوحيد الذي أمسك العصا من الوسط بـين المقاومـة                

هـو  " حماس"ولعل أدقّ تقييم لدور     ". حماس"لى صعود   ، وإ "فتح"وقد أدى رحيله إلى تداعي      . والمفاوضة
ال " النظام"أي أن تتمرد من داخل      ". فتح"الذي قدمه فاروق القدومي حين قال إن مصلحتها تبقى في ظل            

الشك أن أسوأ الخيارات أن يضع شعب نفسه أمام المستحيل، وها هـو االنقـسام               . أن تنقضه من أساسه   
أعوام كثيرة أخرى ستمر قبل أن يتبلـور        . المفاوضة وعن المصالحة  يصنع العجز عن االنتفاضة وعن      

  .مشروع وطني آخر
  5/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
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