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  وماضون في المصالحة .. القياحصار غزة انتهى سياسيا وأخ: مشعل .1

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن المفاوضات المباشرة بين : حمزة حيمور
تجري ألسباب أمريكية وإسرائيلية، وال مصلحة عربية فلسطينية منها، " إسرائيل"السلطة الفلسطينية و
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نه يسعى لتحرير أرضه ودحر المحتل منها، مضيفا أن لعبة المفاوضات ليست لعبة الشعب الفلسطيني؛ أل
  .مؤكدا أن الفلسطينيين ال يهتمون بالمفاوضات التي تجري بين السلطة واالحتالل

، 5وخاطب مشعل خالل لقاء ضم قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق أمس، قيادة قافلة شريان الحياة 
مضيفاً أن " لها هي قضية ناجحة ومنتصرةإن القضية التي تعملون من أجلها وتناضلون في سبي: "قائالً

   .الحصار على قطاع غزة انتهى سياسيا وأخالقيا، ولم يبق إال أن ينتهي عمليا على أيديكم
وأكد مشعل أن قوافل فك الحصار عن قطاع غزة حققت أمرين هامين؛ األول تعزيز صمود األهل في 

 حقيقتها، معتبراً أن معركة كسر الحصار غزة وكل فلسطين، والثاني كشف الهمجية اإلسرائيلية على
  .معركة ناحجة ورابحة

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال مشعل إننا ماضون في مشروع المصالحة وإنهاء االنقسام 
الفلسطيني المفروض علينا من الخارج، وليس صناعة فلسطينية، مؤكدا أن حماس جادة في إنهاء 

وتمنى مشعل على  .طيني على برنامج ينهي االحتالل، ويوحد كل الفصائلاالنقسام وتوحيد الصف الفلس
  .وإرهاب الدولة الذي تمارسه" إسرائيل" رأيا دوليا يدين ااألوروبيين أن يشكلو

  6/10/2010السبيل، عمان، 
  

   عدم التفاوض في ظل االستيطانيؤكدان علىعباس ومبارك  .2
 الـرئيس   معود عباس   ماجتمع الرئيس الفلسطيني مح   : نس محمد يو  - جيهان الحسيني رام اهللا      -القاهرة  

المصري حسني مبارك في القاهرة للبحث في تطورات األوضـاع والموقـف مـن المفاوضـات بـين             
  .الفلسطينين واإلسرائيليين في ظل استمرار االستيطان والتحركات العربية المطلوبة حياله

بارك وعباس أكدا أن ال تفاوض مع اسرائيل في         إن م » الحياة«وذكرت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ       
ظل استمرار االستيطان، وشددا على ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية من أجـل دعـم المفـاوض                

واضافت ان الباب لم يغلق تماماً أمام المفاوضات، وان هذا األمر سيحسم في اجتماع لجنـة                . الفلسطيني
 إلى مجلس األمن النتزاع اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مـا           الذهاب«المتابعة العربية، مشيرة إلى أن      

  . »زال مطروحاً
  .»وجود خيارات وبدائل لم يحن الوقت لكشفها«ولفتت الى 

 الفلسطينية أن الرئيس مبارك أكد مجدداً للـرئيس الفلـسطيني           -وذكر مصدر قريب من القمة المصرية       
ستمرار مفاوضات السالم المباشرة بين الفلـسطينيين       موقف مصر المؤيد للسلطة الفلسطينية والرافض ال      

  .واإلسرائيليين في ظل استمرار البناء االستيطاني في األراضي المحتلة
وقال المصدر إن مباحثات مبارك وعباس تأتي لتنسيق المواقف قبيل اجتماعات لجنة المتابعـة العربيـة                

لتي ستبحث فـي تطـورات األوضـاع بـشأن          التي ستعقد في مدينة سرت الليبية يوم الجمعة المقبل، ا         
  .المفاوضات وتقويم الموقف برمته واتخاذ القرار العربي المناسب بشأنه

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفلسطيني عرض على الرئيس مبارك آخر تطورات جهـود المـصالحة                
كما تناولت المحادثات   .  الفلسطينية التي تهدف إلى توحيد الصف أمام المفاوض اإلسرائيلي         -الفلسطينية  

الجهود المصرية واالتصاالت التي يقوم بها الرئيس مبارك مع الجانبين اإلسرائيلي واألميركي وعدد من              
  .زعماء االتحاد االوروبي النقاذ عملية السالم ودفعها إلى األمام

، معرباً عـن    »ينحن أعطينا الفرصة لعملية السالم وتجاوبنا مع المجتمع الدول        «: الى ذلك، قال عريقات   
أسفه ألن الحكومة االسرائيلية اختارت االستيطان عوضاً عن السالم، محمالً إياهـا مـسؤولية توقـف                

  .المفاوضات المباشرة
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» مجموعة من االجراءات  «ولفت إلى أن الرئيس عباس استعرض مع موسى خيارات كثيرة واتفقا على             
لعربي موحد ويدعم العملية السلمية ويسعى إلى تنفيذ        ، مشدداً على أن الموقف ا     »سيتم اتخاذها «لم يسمها   

قرارات الشرعية الدولية وإنجاح السالم الذي يتوج فقط بانهاء االحتالل االسرائيلي واقامة دولة فلسطينية              
  .مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل قضية الالجئين بجميع جوانبها واالفراج عن المعتقلين

 تفيد بأن نتانياهو يبحث في موضوع تمديد تجميد االستيطان، شككت المصادر            ورداً على التسريبات التي   
  .»ليس هناك شيء ملموس أو واقعي يمكن البناء عليه«: في نيات إسرائيل، وقالت

 اسـرائيلياً قبـل ان يقـرر العـودة الـى            -وفي رام اهللا ذكر مسؤولون ان عباس ينتظر اتفاقاً اميركياً           
وأكد مـسؤول رفيـع ان      . الى ان فرص التوصل الى اتفاق مع نتانياهو ضئيلة        المفاوضات، لكنهم لفتوا    

األفكار التي قدمها نتانياهو في اللقاءات الثالث التي عقدها مع الرئيس عباس، في واشنطن وشرم الشيخ                
وأكد ان االنطباع لدى الجانب الفلسطيني هو ان نتانيـاهو          . وفي بيته في القدس الغربية، لم تكن مشجعة       

  .سعى الى مفاوضات بطيئة وطويلة، وإلى حلول جزئية ومرحلية لمختلف الملفاتي
ويطالب فلسطينيون الرئيس عباس باالنسحاب كلياً من المفاوضات واللجوء الى المنظمة الدولية للمطالبة             

لكن مراقبين يستبعدون ان ينـسحب الجانـب الفلـسطيني كليـاً مـن              . بوقف االستيطان وحل الدولتين   
ضات، ويرجحون ان يتجه عباس الى استخدام تكتيك يقوم على عدم التفاوض وعدم االنسحاب من               المفاو

ويعزز الموقف األميركي هذا الخيار في حال عدم التوصل الى اتفاق على االستيطان، ذلك              . المفاوضات
  .خرىان اإلدارة األميركية ال تحتمل مغادرة المشهد وترك الملف الفلسطيني اإلسرائيلي لجهات أ

، معرباً عـن    »نحن أعطينا الفرصة لعملية السالم وتجاوبنا مع المجتمع الدولي        «: الى ذلك، قال عريقات   
أسفه ألن الحكومة االسرائيلية اختارت االستيطان عوضاً عن السالم، محمالً إياهـا مـسؤولية توقـف                

  .المفاوضات المباشرة
» مجموعة من االجراءات  «رة واتفقا على    ولفت إلى أن الرئيس عباس استعرض مع موسى خيارات كثي         

، مشدداً على أن الموقف العربي موحد ويدعم العملية السلمية ويسعى إلى تنفيذ             »سيتم اتخاذها «لم يسمها   
قرارات الشرعية الدولية وإنجاح السالم الذي يتوج فقط بانهاء االحتالل االسرائيلي واقامة دولة فلسطينية              

  .ريف وحل قضية الالجئين بجميع جوانبها واالفراج عن المعتقلينمستقلة وعاصمتها القدس الش
  6/10/2010الحياة، لندن، 

  
  غير الدستورية بحل حكومة فياض يطالب حركة فتح  بحر .3

طالب النائب األول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر حركة فتح باتخاذ : وكاالت والحامد جاد -غزة
وصفها بغير الدستورية التي لم تنل ثقة المجلس التشريعي، داعيا قرار بحل حكومة سالم فياض التي 

  .لمحاكمة فياض الذي اتهمه بارتكاب جرائم خطيرة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية
التي " نيويورك ريفيو أوف بوكس"واعتبر بحر في معرض تعقيبه أمس على تقرير نشرته اخيرا مجلة 

ين أن حركة فتح تقف اليوم أمام اختبار وطني عسير، يمس وصفت فياض برجل أميركا في فلسط
حاضرها ومستقبلها، مشددا على أن استنكاف حركة فتح وتجاهلها لمدى خطورة فياض على الشعب 
الفلسطيني وقضيته الوطنية من شأنه أن يزيد من تشويه صورة الحركة، ويزيد من عزلها عن آمال 

  .وطموحات شعبها
حكومته في مختلف المجاالت، السياسية واألمنية والقانونية واإلدارية واألخالقية، ان فساد فياض و"وقال 

استمرار حركة فتح في توفير الغطاء لفساد حكومة فياض قد أكدته "مؤكدا أن ".. لم يعد يخفى على أحد
  املة وعززته الشهادات الصادرة عن حلفاء فياض الذين لم يخجلوا مطلقا من وصفه الصريح بالتبعية الك
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لإلدارة األميركية وسياستها المدمرة في فلسطين، مما يستوجب قرارات تاريخية جريئة لتصويب الوضع 
  ".بالغ الترهل والفوضى الذي تعيشه السلطة وأجهزتها وهياكلها المختلفة

  6/10/2010الغد،عمان، 
  

  "ة العربيةدرالمبا"س يؤجل خطابه إلى اجتماع عبا: نمر حماد .4
أعلن نمر حماد، المستشار السياسي لعباس أنه تقرر تأجيل إلقـاء خطـاب              :محمد جمال -القدس المحتلة 

عباس إلى يوم الجمعة بسبب تأجيل جلسة لجنة المتابعة العربية من األربعاء إلى الجمعة، حيث كان مـن            
وجـود  ونفى حماد   . المقرر أن تكون الجلسة في القاهرة، ولكن جرى نقل مكانها إلى مدينة سرت الليبية             

، وأعلن عنـه    "المهم  "وراء تأجيل الخطاب، الذي سبق وصفه بـ        " دولية أو عربية  "ضغوطات خارجية   
  .قبل فترة في سياق الخالف مع إسرائيل على ربط المفاوضات المباشرة بوقف االستيطان

ية عربيـة   إن قرار التأجيل إلى يوم الجمعة القادم اتخذ من قبل عباس، نظراً لعدم وجود رؤ              : "وقال حماد 
وأمريكية واضحة بخصوص المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وانتظـار القـرارات العربيـة بهـذا               

  ".الخصوص التي ستخرج من لجنة المتابعة العربية المقرر عقدها في مدينة سرت الليبية في نفس اليوم
  6/10/2010الشرق، الدوحة، 

  
    بينما األرض تسرق واالستيطان يتعمقالسلطة ال تستطيع الذهاب إلى مفاوضات جديدة: شعث .5

أن الـسلطة ال تـستطيع الـذهاب إلـى          " فتح"أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة        : )وكاالت(
بهدف إنهاء االحتالل بينما األرض تسرق      "شعارها، األرض مقابل السالم     " إسرائيل"مفاوضات جديدة مع    

 في مطار القاهرة الدولي قادماً من عمان في طريقه إلى           وقال، خالل توقفه، أمس،   " . واالستيطان يتعمق 
ال مصداقية لعمليـة    "وأضاف  " . إسرائيل"صنعاء، إن مسؤولية تدمير عملية السالم تقع تماماً على عاتق           

بالكف عن مزيد من    " إسرائيل"سالم ترعاها الواليات المتحدة وهي ال تستطيع فرض التزام رئيسي على            
المرونة الوحيدة الممكنة التي يمكن للسلطة أن تعطيها هي عبر وقف االستيطان وقفـاً         "وتابع  " . االحتالل

فـي  " إسرائيل"كامالً أربعة أشهر شريطة إنهاء التفاوض حول األرض والحدود خاللها، وانه إذا أخفقت              
  " . يستمر التجميد الكامل1967الوصول إلى اتفاق على أساس حدود 

لسطينية مطلعة أن تمارس الواليات المتحدة خالل األيام المقبلة ضـغوطاً           وفي السياق، توقعت مصادر ف    
وقالت هـذه   .. على القيادة الفلسطينية للقبول بالعودة للمفاوضات المباشرة مقابل تجميد جزئي لالستيطان            

ات المصادر إن واشنطن تنتظر انتهاء اجتماع لجنة المتابعة العربية في مدينة سرت الليبية من دون قرار               
 وحـدة  1600 -1200بعدم بناء أكثر من " إسرائيل"حاسمة كي تطرح استئناف المفاوضات مقابل التزام    

وذكرت المصادر أن عباس سبق وأبلغ المبعوث األمريكـي         .استيطانية خالل االثني عشر شهراً المقبلة       
عـن  جورج ميتشل بشكل واضح يومي الخميس والجمعة الماضيين رفضه المطلق أي صـيغ تقـصر                

التجميد الكامل لالستيطان، كما تم تحذير اإلدارة األمريكية من إعطاء أي ضمانات تمس بحقوق الـشعب             
  .       الفلسطيني 

  6/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

  الموقف الفلسطيني من المفاوضات يحظى بدعم عربي واسع: عبد ربه .6
ة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الثالثاء اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظم : وليد عوض-رام اهللا 

بان الموقف الفلسطيني بوقف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل لحين وقف االخيرة االستيطان في 
  . يحظى بدعم عربي واسع1967االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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لسطيني بوقف المفاوضات وشدد عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية بان هناك دعما عربيا للقرار الف
لحين وقف االستيطان بشكل كامل، مشيرا الى ان التركيز الفلسطيني منصب حاليا على انهاء االحتالل 

  .وتحقيق ذلك الهدف من خالل التوجه للمؤسسات الدولية بما فيها مجلس االمن الدولي
حول امكانية قبول الحكومة ونوه عبد ربه الى ان الجانب الفلسطيني غير معني بما يتردد اسرائيليا 

االسرائيلية تجميد االستيطان لشهرين اضافيين، مؤكدا بان المطلوب فلسطينيا وقف االستيطان بشكل 
  .كامل خالل المفاوضات المقرر ان تنتهي خالل عام بالوصول التفاق سالم نهائي

  6/10/2010، نالقدس العربي، لند
  

  ل والتوجه لالمم المتحدة بطلب العضوية االستقالإعالنتيسير خالد يطالب بتفعيل  .7
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي :  وليد عوض-رام اهللا 

للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد الثالثاء إلى تفعيل إعالن االستقالل الفلسطيني الصادر 
 والتوجه إلى األمم المتحدة بطلب العضوية لدولة فلسطين 1988 عن المجلس الوطني في الجزائر عام

  .ردا على فشل عملية السالم مع اسرائيل التي تواصل االستيطان
وأضاف في بيان صحافي ان هذه السنوات الطويلة من المفاوضات مع حكومات إسرائيل أثبتت بشكل 

عها االستيطاني العدواني التوسعي، واضح وحاسم أن هذه الحكومات تستخدم المفاوضات كغطاء لمشرو
 باعتبارها أراضي متنازع عليها دون أدنى اعتبار 1967وتتعامل مع األرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 

أو احترام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية، التي تؤكد جميعها على 
  .ها أراضي فلسطينية محتلةالوضع القانوني لهذه األرض باعتبار

وناشد لجنة المتابعة العربية والقمة العربية االستثنائية التي تنعقد يومي الجمعة والسبت في مدينة سرت 
في الجماهيرية الليبية بعدم إضاعة الوقت في البحث عن حلول وهمية النسداد األفق أمام المفاوضات مع 

محايد ايجابي لإلدارة األمريكية والتوجه دون تردد إلى حكومة إسرائيل، والى عدم الرهان على دور 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ودعوتها لتحمل مسؤولياتها بقبول فلسطين في حدود الرابع من حزيران 

، عضوا كامل العضوية في األمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات 1967عام ) يونيو(
ل ولتفكيك جميع المستوطنات ورحيل المستوطنين والى االعتراف بالقدس لضمان انسحاب قوات االحتال

  .العربية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين
  6/10/2010، نالقدس العربي، لند

  
   ماهر غنيم ليس مؤهال لخالفة عباس وفياض يفتقر للقاعدة السياسيةأبو: "الشاباك" .8

قربين جدا للمنظومة االمنية في الدولة العبرية، الى  تطرق المحلل عوفر شيلح، من الم:القدس المحتلة
توقعاته في كيفية تحليل الوضع ' معاريف'مستقبل العالقات الفلسطينية االسرائيلية، وعرض في صحيفة 

في ظل استمرار ) الشاباك(القائم، وتقدير االحداث التي توشك على الوقوع، من قبل جهاز االمن العام 
، مركزا على االوضاع في 2011من العام ) مايو( من ايار 15 حتى الـيوفال ديسكن في رئاسته

  .1967من العام ) يونيو(االراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 
من المؤيدين االساسيين لتعزيز قوة االجهزة الفلسطينية، والتي ) الشاباك(وبحسب المحلل شيلح فان جهاز 

  .، الذي بحد ذاته كان مبادرة من الجهاز)اتفاق المطلوبين(ر منذ ظهر تأثيرها على االرض بقوة اكب
جدير بالذكر ان اتفاق المطلوبين بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية نص على قيام المقاومين الفلسطينيين 
من حركة فتح بتسليم انفسهم لالجهزة االمنية الفلسطينية ووقّعوا على تعهد بعدم العودة لممارسة اعمال 

  .لعنف، وبالمقابل تعهدت اسرائيل بعدم المساس بهما
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واشار شيلح في معرض حديثه الى ان الشاباك االسرائيلي يثني على تصميم االجهزة االمنية الفلسطينية 
  .والطريقة التي يمتثلون فيها المرة رئيس السلطة، محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض

ر رفيعة في جهاز الشاباك تحذيرها من ان الوقود الذي حرك عالوة على ذلك، نقل المحلل عن مصاد
هذا التصميم لدى تلك االجهزة، منذ انقالب حماس في غزة قبل ثالث سنوات، اخذ في النفاد بقدر كبير، 
اذا ما دخلت مسيرة المفاوضات في غضون سنة في طريق مسدود، او اذا ما تأكّد قرار ابو مازن 

  .  سيجعل الواقع مغايرا تماما لما هو عليه اآلن، على حد قول المصادرباالستقالة من منصبه مما
واضاف المحلل االسرائيلي، نقال عن المصادر عينها، ان الجهاز ال يستطيع رؤية او تقدير ما سوف 
يكون عليه مستقبل السلطة اذا ما كفّ ابو مازن عن البقاء في منصبه، الفتا الى ان ابو ماهر غنيم الذي 

ه عباس خليفة له، ال يحتل مكانة الزعيم، فضال عن سالم فياض، الذي يرى جهاز الشاباك بانّه ال يطرح
ينجح في خلق قاعدة سياسية خاصة به، على الرغم من ان خطوات بناء الدولة لفياض تتقدم، والواقع 

الوضع كله قابل على االرض جيد للفلسطينيين وان االسرائيليين يكنون له االحترام والتقدير اال ان 
  . لالرتداد، ربما ليس دفعة واحدة، ولكن في سياق سريع، على حد وصفه

وطرح المحلل االسرائيلي التقديرات حول ما سوف يقوم جهاز االمن العام االسرائيلي باتخاذها، مشددا 
، ان على موقفه، اي مواقف الشاباك، في بعض النقاط المختلفة، وتوقع، اعتمادا على نفس المصادر

يحذّر الجهاز من خطوات انتقالية في المسيرة التفاوضية، وان يقول ان عملية احباط مساعي حماس 
الصدار العمليات ستكون صعبة على نحو خاص اذا ما كانت هناك انسحابات اسرائيلية او تغييرات في 

ؤيد قرارات جسورة في في مقابل التقدير بان ي. الترتيبات االمنية قبل التسوية، وبعد ذلك ستكون ازمة
  .  بأن مثل هذا االتفاق سيكون قبل نهاية والية ديسكن-االتفاق النهائي ـ بفرض غير معقول 

وساق المحلل شيلح قائال ان جهاز الشاباك قد يميل الى الجانب المتصلب بالنسبة لصفقة محتملة على 
من العام ) يونيو(من شهر حزيران  25الجندي االسرائيلي االسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ الـ

، غلعاد شليط، وان الضفة بتقلباتها المحتملة هي بالطبع جبهة يدرسها جهاز المخابرات، وال تقل 2006
اهمية عن التطورات في سيناء، التي ال تزال غير موجودة في سلم اولويات االجهزة االستخبارية 

  .االسرائيلية على حد تعبيره
بدأت تتعامل مع شبه جزيرة سيناء على انّها ) حماس( حركة المقاومة االسالمية وخلص الى القول ان

الساحة الخلفية لنشاطها، وان عناصر االنتاج والتدريب والتنفيذ تنتقل من قطاع غزة الى سيناء عبر 
لون االنفاق وبمساعدة بدو سيناء، مشيرا الى ان المصريين يركزون حاليا على المسائل الداخلية، ويعم

موضعيا ال بنيويا في سيناء، الفتا الى ان عليهم ويمكنهم ان يعملوا اكثر في مجال احباط العمليات 
المنطلقة من سيناء على ايالت، والتي اتهمت الدولة العبرية ومخابراتها بشكل رسمي حركة حماس بانّها 

  .هي التي قامت بتنفيذها في الفترة االخيرة، على حد قوله
  6/10/2010إلخبارية، وكالة سما، ا

  
  االحتالل يستهدف طالبنا باالتصاالت لنقل معلومات عن المقاومة: فتحي حماد .9

قال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أمس :  أشرف الهور:غزة
  . المقاومةان إسرائيل تستهدف الطالب الفلسطينيين في محاولة لتجنيدهم كعمالء ينقلون أخبار

االحتالل يستهدف طالبنا باتصاالت 'وأشار حماد خالل جولة له في إحدى المدارس الثانوية بمدينة غزة 
  .'مخابراته حتى يكونوا حلقة خيانية تنقل المعلومات عن المقاومة وعملها

حيحة واالبتعاد اإلسالم والتمسك بالعقيدة الص'وحث حماد الطلبة الذين التقاهم خالل زيارته بااللتزام بـ 
  .'عن االباحيات والرذيلة واالنحراف واالتصاالت المشبوهة مع الكيان الصهيوني
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شكلت حكماً مستقالً ال يسيطر 'وقال حماد للطلبة ان الحكومة في غزة الخاضعة إلمرة حركة حماس 
  .'عليه أحد ولم تخضع في سياستها لهيمنة أي دولة أو نظام عالمي

سيشكل 'الحصار اإلسرائيلي المشدد المفوض على قطاع غزة، وقال انه وتطرق حماد إلى قضية 
منحنى النصر الصاعد الذي بدأه الشعب الفلسطيني منذ االنتفاضة األولى مروراً '، وأضاف 'انتصاراً

بتوقيع اتفاقية أوسلو واندالع انتفاضة األقصى الثانية مروراً بتحرير قطاع غزة لن ينكسر وستتواصل 
  .'انتصاراته

كل األمم 'وأكد على ضرورة تحرر األمة العربية واإلسالمية فيما يتعلق بقضية البحث العلمي، وقال 
 بالمئة من مالها ودخلها القومي لدعم القائمين على إعداد تلك األبحاث فيما تتجاهل 40المقدمة تنفق 

  .'الدول العربية ذلك بتخصيص واحد في األلف من دخلها القومي
أمراض تعتلي على المقاومة 'لبة لالبتعاد عن المشاكل والشجارات العائلية، وقال انها وحث حماد الط
  .'وطريق الجهاد

يشار إلى أن حماد بدأ منذ أيام جولة تفقدية ستشمل عدة مدارس وكليات وجامعات في قطاع غزة للقاء 
  .طلبتها

  6/10/2010، نالقدس العربي، لند
  

   عاما بحق عنصر في كتائب القسام20السجن محكمة عسكرية في رام اهللا تحكم ب .10
 عاما بحق 20وكاالت اصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في رام اهللا حكما بالسجن  والحامد جاد -غزة

عنصر في كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، شارك في اشتباكات ضد االجهزة 
  .مسؤول قضائي أمساالمنية الفلسطينية العام الماضي، كما أعلن 

وقال العميد القاضي احمد المبيض رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان 
 عاما على الفلسطيني عالء هشام ذياب 20محكمة عسكرية فلسطينية اصدرت االحد حكما بالسجن لمدة 

واضاف ".  بحتة وليست سياسيةجنائية"العضو في كتائب عز الدين القسام، مشددا على ان الحكم دوافعه 
، حين اعتقلته االجهزة االمنية "الحكم جاء بعد ان تم تأجيل النظر في القضية من العام الماضي"ان 

  .الفلسطينية
القضية بحثت في القضاء العسكري الن الجريمة وقعت ضد المؤسسة العسكرية "واوضح المبيض ان 
ساس كانت امتالك اسلحة قتالية وادوات واستخدمت ضد والن الوقائع باال(...) واجهزتها ومنتسبيها 
  ".المؤسسة العسكرية

وقال النائب عن كتلة التغيير واالصالح التابعة لحركة حماس، والذي شغل منصب وزير المالية في 
انه المر محزن جدا ان يقوم الفلسطينيون بحكم انفسهم بهذه "حكومة حماس المقالة عمر عبد الرازق 

  ".قاسية امام محاكم عسكرية من دون توفر الشروط القانونية المالئمةاالحكام ال
البعد االول هو عدم قانونية المحاكم التي تصدر هذه االحكام، والشيء االخر ان مثل هذا "واضاف ان 

اعتقد ان هناك في الوسط "وتابع  ".الحكم يأتي في اجواء تتحدث عن قرب التوصل الى مصالحة داخلية
  ".من ال يريد لهذه المصالحة ان تتمالفلسطيني 

  6/10/2010الغد،عمان، 
  

   تتلف كميات كبيرة من المخدرات والعقاقير المخدرةالشرطة في غزة .11
المقالة في قطاع غزة أمس كميات كبيرة مـن         » حماس« أتلفت األجهزة التابعة لحكومة      : أ ف ب   -غزة  

  .المخدرات والعقاقير المخدرة
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في مقرها في مدينة غزة، أتلف      » حماس«قدته النيابة العامة التابعة لحكومة      وفي نهاية مؤتمر صحافي ع    
 كليوغراماً مـن    198 ألف قرص من عقار ترامادول المسكن، و       428نحو  » حماس«عناصر من شرطة    

  . كلغ من البانغو ونحو خمسة كيلوغرامات من الكوكايين180حشيشة الكيف، إضافة الى 
النيابة العامة حصلت على    « المقالة محمد عابد خالل المؤتمر الصحافي ان         وقال النائب العام في الحكومة    

قرار من مجلس الوزراء بأحكام قضائية مشددة بحق مروجي المخدرات ومتعاطيها استناداً الى القـانون               
تشديد العقوبات وصوالً الى اإلعدام فـي    ) نوفمبر(وقررت حكومة غزة في نهاية تشرين الثاني        . »الجديد
  .ا اإلتجار بالمخدراتقضاي

  6/10/2010الحياة، لندن، 
   لألسرى بشأن العزل االنفرادي"العدل الدولية"  محكمة قررت التوجه الىالسلطة: قراقع .12

 والمحررين النائب عيسى قراقع عزم القيادة الفلـسطينية         األسرى أكد وزير شؤون     :حنين خالد -رام اهللا   
ي للبت في قانونية العزل االنفرادي الـذي تمارسـه سـلطات            التوجه الى محكمة العدل الدولية في الها      

  .االحتالل االسرائيلي ضد االسرى والمعتقلين في سجونها
وقال قراقع ان وزارته تعكف وبالتعاون مع مؤسسات حقوق االنسان، وخبراء قانونيين على تحضير 

رار القيادة التوجه الى محكمة دراسة قانونية بشأن االسرى المعزولين في سجون االحتالل، مشيراً الى ق
  .، الذي تمت صياغته بشأن قانونية ووضع مكان العزل االنفرادي»بالسؤال القانوني«العدل الدولية 

جاءت التأكيدات خالل مؤتمر صحفي نظمته حملة التضامن مع النائب سعدات ورفاقه، في مركز وطن 
ئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف لالعالم بمدينة رام اهللا وتحدث فيه الى جانب قراقع، ر

  .غيث وعقيلة امين عام الجبهة الشعبية عبلة سعدات
واتهم وزير شؤون االسرى والمحررين وهو اسير محرر اسرائيل بممارسة اجرام ممنهج واعمال بشعة 

حتالل بحق ومخالفة للقانون الدولي، والشرائع االنسانية، واصفا سياسة العزل التي تنتهجها سلطات اال
  .»محرقة بشكل آخر«االسرى بانها 

في تعقيب على مشهد جندي احتاللي ظهر في الصور وهو يرقص بجانب معتقلة » قراقع«وذهب 
اسرائيل على ما اعتبره عضوية في نادي الفاشية والعنصرية » تهنئة«فلسطينية مكبلة اليدين الى حد 

  .واالجرام
ة ال تكترث بالقوانين والمعاهدات الدولية، ما يوجب مالحقة واردف ان اسرائيل دولة عصابات وقرصن

  .قيادتها السياسية والعسكرية الرتكابهم جرائم واعمال وحشية
  6/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   في تدمير غزة"إسرائيل"وساعدت ... حماس غبية ومتواطئة مع طهران : بركات الفرا .13

السفير الفلسطيني بالقاهرة الدكتور بركات الفرا الدور الكويتي الـداعم          ثمن  :  حنان عبدالهادي  -القاهرة  
  .للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، وحيا الكويت أميراً وحكومة وشعباً، متمنياً لهم كل تقدم وازدهار

في القاهرة، أن إسرائيل ال تعمل من أجل الـسالم،          » الراي«وأكد الديبلوماسي الفلسطيني، في حوار مع       
تريد من فلسطين االعتراف بيهودية إسرائيل لتقوم بعملية التهجير القسري للفلسطينيين الموجودين على             و

أرضها، ومن خالل مخططها تعمل على تهويد القدس وعزل قرى بأكملها عنهـا لتقـوم بعمـل تغييـر              
  .ديموغرافي بالمدينة، حيث تنفق الماليين لتهويدها

فشل المفاوضات، ستحمل الملف الفلسطيني وتذهب به إلـى مجلـس       وأوضح أن السلطة الفلسطينية حال      
بالغباء، واتهمها أيضا بالتواطؤ مع     » حماس«األمن في محاولة إلعالن الدولة الفلسطينية، كما اتهم حركة          

  .إيران، وحملها مسؤولية تدمير غزة
  :وإلى نص ما دار معه من حوار
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فماذا تقـول فـي     ... قبله وتقول إنه من جانب واحد فقط      تشكك في أمر التفاوض بل إنها ال ت       » حماس• «
  ذلك؟

منظمة غير شرعية، تتصور أنها عندما تقوم بانقالب أنها سـتكون شـرعية، مـن يقـود                 » حماس «-
» حمـاس «وهذا بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها       » منظمة التحرير الفلسطينية  «المفاوضات هو   

معنية بالـشأن الفلـسطيني     » حماس«وإذا كانت   . »منظمة التحرير «ساس  ألن الذي أبرم االتفاق من األ     
فالبد أوالً، أن توافق على ورقة المصالحة المصرية حتى تنهي حال االنقسام التي ال يـستفيد منهـا إال                   

كما أنها دمرت قطاع    . بشكل أو آخر خدمت إسرائيل بانقسامها واستمرارها في ذلك        » حماس«إسرائيل، و 
ا السياسي، وأعطت إلسرائيل الفرصة لتدمير قطاع غزة، فليتقوا اهللا وليجروا حواراًً إذا كانوا              غزة بغبائه 

  .معنيين بالشأن الشعبي الفلسطيني وليوقعوا على ورقة المصالحة المصرية
  إذاً متى تحدث المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟• 
 مـصلحة الحركـة ومـصلحة الـشعب         الطرف المتشدد فيه بأن   » حركة حماس « عندما يقنع عقالء     -

فلسطينياً وليس قـراراً إيرانيـاً أو       » حماس«الفلسطيني كله في إنهاء حالة االنقسام، وعندما يكون قرار          
  .غيره، المطلوب

التـزال تمـد يـد    » منظمة التحريـر الفلـسطينية    «وهل يعني ذلك أن السلطة الفلسطينية المتمثلة في         • 
  ؟»حماس«المصالحة لـ 

أبومازن في كل مناسبة يدعو للمصالحة وإنهاء حال االنقسام، وهناك اتصاالت كثيرة حـدثت               الرئيس   -
ليست مقتنعة بأن مصلحتها في إنهاء هذا االنقسام، لكـن فـي جميـع              » حماس«إلنهاء هذا الملف، لكن     

 ورفـع   إنهاء حال االنقسام،  : والشغل الشاغل لنا ثالثة مطالب هي     . األحوال اليد ممدودة وستظل ممدودة    
وأبومـازن  . الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز الحلم الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القـدس            

 ساعة يومياً من أجل الشعب الفلسطيني، ومصر على مواصلة مساعيه وجهوده مـن              18يعمل أكثر من    
  .أجل تلك المطالب

 هل ستذهبون لمجلس األمن إلعالن إقامـة        ...ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية إذا ما فشلت عملية السالم        • 
  الدولة الفلسطينية أحادية الجانب أم ماذا؟

 بالتأكيد هناك قرار لدى الجامعة العربية إذا ما فشلت جهود التسوية فالبد أن نأخذ الملف كله لمجلـس                   -
هذا القـرار هـو   األمن الستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن لن يكون أحادياً ألن الذي سيتخذ   

مجلس األمن، ونحن ال نريد أن يكون أحادياً، لكن إذا كانت إسرائيل مصرة على موقفها فمجلس األمـن                  
هو الذي سيعلن إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن بإرادة المجتمع الدولي، وعلى إسرائيل أن تتجاوب وتلتزم               

  .لقرار ولم تستخدم أميركا حق الفيتوبإرادة المجتمع الدولي، هذا بالطبع لو استطعنا أن نتوصل 
  : لإلطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرابط التالي

06102010=date&230158=id?aspx.Article/alrai/com.alraimedia.www://http  

  6/10/2010 الراي،الكويت،
  

  جميع األطراف تدفع ثمن احتمال انهيار العملية السلمية: نبيل عمرو .14
جميع األطراف تواجه اآلن مأزقاً قد      "قال القيادي في حركة فتح نبيل عمرو إن         : نادية سعد الدين  –عمان  

لمفاوضات في  ذهاب المفاوض الفلسطيني إلى ا    "، مستبعداً   "يجعلها تدفع ثمن احتمال انهيار العملية السلمية      
  ".ظل استمرار االستيطان

ال يوجد "من األراضي المحتلة، " الغد"وأضاف عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى 
مخرج سهل أو مناسب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فيما من المستبعد تراجع إسرائيل عن مواقفها 

  ". وسيط مقررأو تغيير أميركا لدورها من وسيط فني إلى
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نحن نواجه مأزقاً، ليس الجانب الفلسطيني فقط بل األطراف األميركية واإلسرائيلية أيضاً "وتابع، قائالً 
يندفعون إليه، ولن يدفع الجانب الفلسطيني وحده الثمن، رغم أنه سيتحمل الجزء األكبر منه، ولكن جميع 

  ".لعملية السلميةاألوساط بما فيها إسرائيل ستدفع ثمن احتمال انهيار ا
وعقب على ما يتردد من حديث عن ضمانات أميركية للجانب اإلسرائيلي للخروج من المأزق الراهن، 

 يوماً لتجميد االستيطان يعد استخفافاً في جوهر األزمة التي تواجهها العملية 60الحديث عن "قائالً إن 
  ".السياسية

يركية، وإنما الجانب الفلسطيني هو الذي بحاجة إليها، إسرائيل ليست بحاجة إلى ضمانات أم"واعتبر أن 
  ".حيث لم يحصل على أي ضمانات سوى الضمانات اللفظية

ال يوجد اآلن مخرج مأمون يمكن أن يوفر مزايا للجانبين الفلسطيني والعربي، فهناك قوة "ورأى أنه 
مجتمع الدولي عاجزاً أمام مستمرة نحو التوسع االستيطاني لفرض الوقائع على األرض، بينما يقف ال

  ".التحكم بمخرجات اللعبة السياسية
ال أعتقد "وحول ما يتردد من ضوء أخضر أميركي للرئيس عباس للمضي في المصالحة مع حماس، قال 

أن المصالحة سارت لوجود ضوء أخضر للرئيس عباس بينما لم تحدث حتى اآلن بسبب الفيتو 
  ".دخل إطالقاً في أمر المصالحة، ولتقل حماس في هذا الشأن ما تشاءاألميركي، فالواليات المتحدة ال تت

قامت بتغطية الموقف الرسمي أثناء "، معتقداً أنها "لحماس حسابات وتحالفات واجتهادات"ورأى أن 
التفاوض، فعندما أجرت حواراً إيجابياً وضرورياً مع فتح في وقت اإلشكال السياسي تكون قد قامت بعمل 

  ".ة، أي بتغطية المفاوضاتثمين للسلط
حماس حسبتها وقامت بإرسال رسالة للعالم بأنها تريد المصالحة، وأنها ليست ضد العمل "وأضاف أن 

السياسي، بينما أعلن هنية قبل أيام من االستعداد للمصالحة أنه يسعى لحوار مع الواليات المتحدة، ولكني 
  ". خابات، أي حينما تنفذ وتطبقلن أصدق أن المصالحة تمت إال حينما تبدأ االنت

  6/10/2010الغد، عمان، 
  

   بالضفة بداية النهاية لسلطة فتحالمجاهدينمحاكمة  :أبو عبيدة .15
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن محاكمة سلطة فتح بالضفة 

ي خيانة وطنية واضحة جداً، مشيراً الغربية للمجاهدين وإصدار أحكام قاسية بحقهم وبحق من أواهم ه
  .إلى أن هذه الخطوة الخطيرة هي بداية النهاية لهذه الحقبة السوداء في تاريخ شعبنا الفلسطيني

وشدد أبو عبيدة الناطق باسم القسام على أن سلطة فتح خلعت لباس الوطنية وبانت عورتها، مؤكداً أن 
يدع مجاالً للشك أنها وضعت كحارس أمن للعدو محاكمة المجاهدين خيانة عظمى، وتثبت بما ال 

الصهيوني بممارستها ذات األسلوب الذي يمارسه االحتالل بالقمع واصدار األحكام العالية على رجال 
  .المقاومة

إن :" 2010/تشرين األول/05اليوم الثالثاء، " مركز البيان لإلعالم"وقال أبو عبيدة في حديث خاص لـ
فة ال يوجد لها أي صبغة وطنية يمكن أن تصبغ بها، ومحاكمة المجاهدين تصرفات أجهزة فتح بالض

  ".تكشف سلطة فتح أكثر أمام شعبنا وأمام العالم
وأشار إلى أن لكتائب القسام الحق في الرد على هذه القرارات، وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن 

 وهو اآلن يكرر االحتالل بالضفة باحتالل يرضخ لهذه القرارات التي عاشها طويال في ظل االحتالل،
  .مزدوج داخلي وخارجي، الفتاً الى أن شعبنا سيكون له كلمته في هذه القضية

الذي زار بيت لحم، كما كانت " أشكنازي"من الواضح أن هذه األحكام قدمت كهدية للمجرم :" وأضاف
اء شعبنا الفلسطيني،معتبراً أن هذه في المدينة وتغول المغتصبين على أبن" األنبياء"هدية حرق مسجد 
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األجهزة تعمل باألجندة الصهيونية وأن كانت فلسطينية باالسم ولكنها في المضمون واألخالقيات هي 
  ".أجهزة صهيونية بامتياز

وطالب أبو عبيدة كافة الفصائل الفلسطينية الحرة التي تمتلك قرارها بيدها النابع من ضميرها، وليس في 
هذه األحكام والقرارات، وأن يكون لها موقف وطني واضح ضد هذه الهجمة الشرسة جيبها، برفض 

  .الظالمة التي ترتكبها سلطة فتح بالضفة ضد الشرفاء
إن هذه األحكام لن تزيد مجاهدينا إال إيماناً وصالبة بصوابية " :"وختم الناطق باسم القسام حديثه بالقول

المتشككين والذين يضعون الجميع في سلة واحدة أن األمور منهجهم، مضيفاً أنه البد أن يعرف بعض 
  .اتضحت وتبين الخبيث من الطيب، وأصبح أمام الجميع رؤية واضحة من يقف في صف العدو

  5/10/2010مركز البيان لإلعالم، 
  

   الستكمال بحث النقاط العالقةفتح في العشرين من الشهر الجاري بدمشقمع لقاء ثانٍ : حماس .16
، عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن 5/10/2010ز الفلسطيني لإلعالم، المركنشر 
 من الشهر الجاري موعدا لعقد اللقاء الثاني بين حركته ووفد حركة فتح في 20 عن تحديد الـ كشف

المركز "وقال الرشق في تصريحات خاصة لـ  .العاصمة السورية دمشق، لبحث ملف المصالحة الوطنية
إن مشاروات بين الطرفين جرت خالل اليومين الماضيين تم خاللها تحديد ) 5/10" (يني لإلعالمالفلسط

وأضاف  ". الستكمال بحث النقاط العالقة بين الطرفين، وأبرزها الملف األمني"هذا الموعد، وذلك 
  ".بخصوص الملف األمني سيتم بحث تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتولي هذا الملف: "الرشق
المسؤول السياسي نقال عن مراسلتها نادية سعد الدين ووكاالت، أن  6/10/2010 الغد، عمان، توذكر
إن الحركة ستبحث مع حركة فتح في العشرين من الشهر الحالي أكد  في لبنان علي بركة  حماسلحركة

ي ستشرف في دمشق استكمال الحوار الفلسطيني والبحث في تشكيل اللجنة األمنية المشتركة العليا الت
الحركتين اتفقتا في اجتماعهما "وأوضح أن  .على إعادة وهيكلة األجهزة األمنية تحت رعاية مصرية

السابق في دمشق على إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن وليس 
  ".في غزة فقط

نية المشتركة التي ستشرف على عملية البناء جرى تأجيل بحث الشق المتعلق بتشكيل اللجنة األم"بينما 
والهيكلة إلى االجتماع المقبل، حيث طلبت فتح مراجعة القيادة وحضور خبراء مختصين في هذا الشأن 

األجهزة األمنية ستتبع السلطة وحكومة "من بيروت إن " الغد"وأضاف بركة إلى  ".خالل االجتماع المقبل
النتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرى االتفاق عليها في االجتماع الوحدة الوطنية التي ستشكل بعد ا

  ".السابق، ولكن األمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة
اللجنة العليا هي التي ستضع أسس تشكيل األجهزة األمنية وإعادة هيكلتها، مما يتطلب "وأشار إلى أن 

إعادة بنائها وهيكلتها ستكون تحت الرعاية "لى أن ، الفتاً إ"المزيد من الحوار واالتفاق الفصائلي حولها
إجراء الحوار "ولفت إلى اتفاق الحركتين على  ".المصرية، بينما تصر حماس على مشاركتها في اللجنة

بينهما، وبعد االتفاق على التفاهمات بين الحركتين تعرض على بقية الفصائل للحصول على موافقتها، 
هرة للتوقيع على الورقة المصرية وورقة التفاهمات تحت الرعاية المصرية ومن ثم يذهب الجميع إلى القا

  ".والعربية
مدير جهاز المخابرات العامة (حماس تعتبر أن اتفاق المصالحة واحد ال يتجزأ، فيما أبلغ "وأوضح بأن 

 مناسك أثناء تأدية(مشعل في مكة ) رئيس المكتب السياسي للحركة خالد(اللواء عمر سليمان ) المصرية
  ".أن مصر ستدعم تنفيذ ورقة التفاهمات) العمرة في أواخر شهر رمضان المبارك
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   ال نعترف بالسلطة في رام اهللا ومحاكمها مسيسة مدفوعة األجر من االحتالل:البردويل .17
اتهمت حركة حماس بلسان القيادي البارز صالح البردويل حركة فتح واألجهزة : )وكاالت( -حامد جاد 

 التابعة للسلطة الفلسطينية بالتعاون مع االحتالل، معتبرة أن السلطة واألحكام الصادرة عن األمنية
محاكمها غير شرعية وتعكس بحسب البردويل مدى تورط أجهزة السلطة وفتح في الضفة الغربية في 

  .التعاون والعمالة مع االحتالل
اهللا فهي سلطة غير شرعية ومحاكمها ال نعترف بالسلطة في رام " وقال البردويل في تصريح صحافي 

ال صلة لها بالشرعية الفلسطينية ألنها محاكم مسيسة مدفوعة األجر من االحتالل وال يجوز لمحاكم تتلقى 
ودعا البردويل حركة فتح لوضع حد لمثل هذا  ".راتبها من االحتالل أن تعلن عن نفسها كمحاكم فلسطينية

  .داً على أن ذلك يتناقض مع مفهوم المصالحة التهور في التعاون مع االحتالل مشد
  6/10/2010الغد، عمان، 

  
  محاكمة السلطة للمقاومين بالضفة دليل على التعاون مع االحتالل: المقاومة بغزةفصائل  .18

الفلسطينية، محاكمة المقاومين في الضفة " المقاومة والممانعة"اعتبرت األذرع العسكرية، لفصائل : غزة
 ".دليل واضح على التعاون األمني والعمالة لصالح االحتالل" من قبل السلطة الفلسطينية، الغربية المحتلة

بالسجن لعشرين عاماً بتهمة االنتماء لحركة " حماس"وكانت السلطة حكمت على أحد عناصر حركة 
  .حماس

يس في مدينة غزة، رئ) 5/10(وحملت األذرع العسكرية، خالل مؤتمر صحفي عقدته مساء الثالثاء 
ودعت  . السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك المقامين، محذرة من تسلميهم لالحتالل

، "فصائل العمل الوطني واإلسالمي، ألخذ موقفهم مما يجري في الضفة قبل الحديث عن جهود المصالحة
ليس مالحقة المقاومين، مشيرة إلى أنها ترحب بالمصالحة التي تقوم على الثوابت وحماية المقاومة، و
  . مجددة تمسكها بخيار المقاومة  بكل أشكالها حتى زوال االحتالل وتحرير األرض

بصد محاوالت االعتقال، وإمدادهم بالسالح والعون لمقارعة االحتالل "وطالبت أهالي الضفة والمقاومين 
ودعت من   ".تالل فقطوأعوانه بكافة اإلمكانيات والسبل، حتى تكون بوصلة المعركة موجهة لالح

احتضان شعبهم ومقاومتهم، واالنخراط في صفوف المقاومة قبل "للعودة إلى " الشرفاء في فتح"أسمتهم 
فوات األوان والخروج، بموقف وطني يجرم تلك الفئة الساقطة التي قبلت على نفسها العمل تحت وطأة 

  .، على حد قولها"االحتالل
  6/10/2010قدس برس، 

    
  وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها..  لحملبيتزيارة أشكنازي فتح تدين  .19

 هاجمت فتح الزيارة، في أول انتقاد علني ألجهزة األمن الفلسطينية، قائلة إن : كفاح زبون- رام اهللا
زيارة رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي أشكنازي إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية غير 

يم الحركة في محافظة بيت لحم في بيان بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن وطالب تنظ. مرحب بها
إن زيارة ": واستخدمت فتح خطابا حادا غير مسبوق وقالت .هذا األمر، وتعهدت بمالحقة هذا الملف

أشكنازي للمدينة غير مرحب بها وتعتبر وقاحة ذات منسوب مرتفع لشخص يعطي أوامر القتل والتدمير 
   ."عبنا، مما يستوجب محاكمته دوليا كمجرم حرببحق أبناء ش

حالة «وطالت حدة فتح مسؤولين فلسطينيين لم تسمهم، لكنهم معروفون للشارع، منتقدة بشدة ما وصفته 
الفلتان غير المسؤولة من بعض الشخصيات في المحافظة التي تتعاطى مع اإلدارة المدنية في تكتل 

جج واهية في ظل حالة اإلذالل التي تمارسها ما تسمى بإدارة مستوطنات عتصيون وتجتمع معها تحت ح



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1929:         العدد       6/10/2010األربعاء  :التاريخ

االحتالل المدنية بحق المواطنين في المحافظة من مصادرة أراض وحماية المستوطنين وقطع المياه، 
  .»وغيرها من الممارسات غير اإلنسانية

رمضان حضره وكانت فتح تشير إلى لقاءات غير أمنية جرت في عتصيون، من بينها إفطار جماعي في 
  .عدد من المسؤولين الفلسطينيين

  6/10/2010الشرق األوسط، لندن، 
   
    تنفي تسريبها محضر اجتماع الفصائل الفلسطينية بدمشق"الديمقراطية" .20

وقال بيان للجبهة   ،في دمشق11لـنفت الجبهة الديمقراطية تسريبها محضر اجتماع للفصائل ال: غزة
 رسالة الدعوة إلى تلك المفاوض استنادا إليضح وهو معارضة العودة الديمقراطية ان موقف الجبهة وا

 في استنهاض رأي عام واسع ضد تلك األخرىوتحملنا مسؤولياتنا مع قوى المعارضة ، األميركية
  .المفاوضات

وأشارت الجيهة إلى إنها عبرت عن موقفها  بوضوح في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
 معتبراً ان محاضر اجتماعات الفصائل في دمشق توزع وتنشر من مصادر غير مصادر ،الفلسطينية

  .الجبهة الديمقراطية
  6/10/2010وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
   ضد الفلسطينيينصهيونيةالبطش يحذر من مجازر  .21

المغتصبين حذر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش من أن تكون اعتداءات قطعان : غزة
وجنود االحتالل المتصاعدة مقدمة لمجازر تستهدف الفلسطينيين على غرار مذبحة المسجد اإلبراهيمي 
في الخليل، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف لمواجهة هذه الحملة المسعورة ضد شعبنا 

  .ءات الصهيونيةومقدساته، وتصعيد خيار المقاومة في الضفة وغزة للرد على هذه االعتدا
إن إطالق يد : نسخة عنه،" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البطش، في تصريح صحفي مكتوب،تلقى 

المغتصبين في الضفة ليقوموا بدالً من الجيش الصهيوني بهذه الممارسات، تأتي في إطار الحرب المعلنة 
 المغتصبين من حرق للمساجد وأضاف أن ما يقوم به .على المقدسات اإلسالمية والعرض الفلسطيني

واعتداء على بيوت المواطنين، يمثل توكيالً لهم من حكومة نتنياهو وليبرمان ليقوموا بهذه المهام نيابة 
  .عن الجيش

  5/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  جنود جيش االحتالل متجردون من أي أخالقيات إنسانية: حماس .22
  زهري الناطق باسم حماس معقبا على شريط فيديو يظهر احد جنودأبوقال سامي  : اشرف الهور- غزة

 بأنها تعكس اإلسرائيلي حركته تعتبر ممارسات الجندي أسيرة فلسطينية أن أمام يرقص االحتالل
 أن حماس تؤكد أن إلى، ولفت "إنسانية أخالقيات أي متجردون من وأنهمعنصرية جيش االحتالل "

 بين السلطة واالحتالل والتي كان آخرها لقاء غابي اشكنازي رئيس ياألمناستمرار سياسة التعاون 
يوفر تشجيعا لجيش االحتالل وجنوده ومستوطنيه " امن السلطة أجهزة مع قادة اإلسرائيلي الجيش أركان

  ."لالستمرار في جرائمهم وممارساتهم العنصرية
  6/10/2010القدس العربي، لندن، 
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  ل بحق األسرى انحطاط أخالقيسلوك أفراد جيش االحتال: فتح .23
الصور التي تم نشرها عبر ' قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي اليوم الثالثاء، إن :لخليلا

وسائل اإلعالم المختلفة والتي تظهر جندي إسرائيلي وهو يرقص أمام فتاة فلسطينية معتقلة، هي جريمة 
 ."النحطاط أألخالقي  إلفراد جيش االحتالل اإلسرائيليأخالقية وإنسانية وتدلل بشكل قاطع على مدى ا

وأدان القواسمي في بيان صحفي صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح، هذا السلوك وهذه 
التصرفات بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون االحتالل، واعتبره سابقة خطيرة وخرق للقانون 

  .كافة المواثيق الدولية التي تكفل بمعاملة المعتقلين بشكل أنسانيالدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة ول
السلطة الوطنية ستقوم بمتابعة هذه القضية في المحافل الدولية المختلفة ذات الصلة 'وقال القواسمي، إن 

ت وطالب في الوق  .'إلدانة هذا االعتداء السافر بحق معتقلينا ولفضح هذه الجرائم اإلسرائيلية المتتالية
ذاته، المجتمع الدولي بالتدخل عبر مؤسساته المختلفة لوقف هذا السلوك الذي بدأ واضحا من خالل 

  .تكراره بأنه أصبح نهجا لدى أفراد جيش االحتالل اإلسرائيلي
  5/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   األمنيالعدو يتمادى في جرائمه تحت ستار التنسيق : الجهاد .24

 يقوم بتحرشات إسرائيليا واظهر جندياً أمس الفيلم الذي عرض أن حركة الجهاد في فلسطين أكدت :غزة
  ".هو وصمة عار على جبين الصامتين على الجرائم بحق شعبنا"وحركات خليعة قرب أسيرة فلسطينية 

 الكيان أننا أمام مشهد متكرر يدلل على عنصرية متأصلة في هذا"وقالت الحركة في بيان لها 
أن العدو يتمادي في جرائمه تحت ستار التنسيق األمني وبدعم مباشر ممن " موضحة "االستيطاني

  ". معهويتواطئونيوفرون له الغطاء 
 ،وأشادت الحركة في بيانها بجهاد الحرائر من بنات ونساء الشعب الفلسطيني والخنساوات الماجدات

 .ينية المسلمة حفيدة خديجة وعائشة وفاطمة وذات النطاقينوقالت أن تاريخا مجيدا سطرته المرأة الفلسط
بان الرد على شذاذ اآلفاق وأعداء البشرية من بني صهيون مرهون بسواعد المجاهدين "وأضافت 

  . وأمثال هنادي جرادات87والمجاهدات أمثال أقمار فلسطين التي أضاءت ليل السادس من تشرين
  6/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   أشهر على توقيع المصالحة تسعةتوقع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية بعد ح تفت .25

رجحت حركة فتح أن يتم تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية بعد :  فتحي صباح-غزة 
مود تسعة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة الوطنية، وسط توقعات حركة حماس باستقالة الرئيس مح

  .إسرائيلعباس في حال فشل المفاوضات المباشرة مع 
سيتم ترحيل المدة نفسها التي وردت في « إنه "الحياة"وقال القيادي في حركة فتح صالح أبو ختلة لـ

سيتم تنظيم "وأضاف أنه . "الورقة المصرية للمصالحة، وتفصل بين موعد توقيعها وتنظيم االنتخابات
 تسعة أشهر من توقيع االتفاق، وهي المدة التي كانت إلىرئاسية خالل ستة االنتخابات التشريعية وال

  ." االنتخاباتوإجراءتفصل بين الموعد السابق الذي كان مطروحاً لتوقيع االتفاق 
  6/10/2010الحياة، لندن، 

  
  االحتالل يعتقل قياديا بارزا في الجهاد جنوب نابلس .26

بالضفة الغربية أن قوات االحتالل اعتقلت القيادي ذكرت مصادر إعالمية :  ضياء الكحلوت-غزة 
البارز في حركة الجهاد اإلسالمي يوسف العارف خالل كمين نصبته له قوات االحتالل بالقرب من 

  .حاجز حوارة جنوب نابلس
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إن الجيش اإلسرائيلي اعتقل زوجها خالل عودته من قرية جالود بعد أن قام : وقالت زوجة العارف
سرى المفرج عنهم من سجون االحتالل، وخالل عودته وبالقرب من حاجز حوارة تفاجأ بتهنئة أحد األ

بحاجز إسرائيلي طيار بوقف السيارة التي تقله وطلب منه الجنود النزول منها، قبل أن يقوموا بتفتيشها 
)  عاما65(وأضافت أن زوجها يبلغ من العمر . بدقة، واحتجازه ألكثر من ساعتين في المكان قبل اعتقاله

  يذكر أن العارف كان قد اعتقل . وقد أجرى عملية قلب مفتوح قبل عدة أشهر وأن وضعه الصحي حرج
عدة مرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي من بينها ثالث سنوات متتالية رهن االعتقال اإلداري في 

  .سجن النقب الصحراوي
  6/10/2010العرب، الدوحة، 

  
  مد سعدات لثالثة أشهراالحتالل يمدد حظر زيارة أح .27

مددت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلية، قرارا بحظر زيارة أحمد سعدات األمين العام : أ ش  أ–غزة 
  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل انتهاء فترة المنع السابق لمدة ثالثة أشهر إضافية

 االحتالل تواصل استخدام وأفادت رئيسة حملة التضامن مع سعدات وزوجته عبلة سعدات أن سلطات
 30كافة األساليب التي تهدف للتضييق على األمين العام للجبهة الذي يقضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 

ورغم .. 2009 مارس 8وصدر قرار بعزل سعدات ومنعه من الزيارات في وقت واحد في  .عاما
  .لمنع وفق قرار المخابراتاالستئناف واالحتجاج تواصل المحاكم اإلسرائيلية تجديد العزل وا

وفي نفس السياق، تطلق حملة التضامن مع احمد سعدات ورفاقه، اليوم الثالثاء، أوسع حملة وطنية 
  .وشعبية للمطالبة بوقف الموت البطيء للمعزولين في مدافن األحياء في العزل االنفرادي في عدة سجون

  5/10/2010الشروق، مصر، 
  

   في غزة بانتحال اسم الجبهة وتحذر من التمادي تتهم أجهزة أمنية"الشعبية" .28
الجبهة الشعبية اإلسالمية "، أي عالقة لها بما تسمى أمس نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، :رام اهللا

 .، والتي جرى تداول خبر تشكيلها خالل األيام الماضية عبر بعض المواقع االلكترونية"لتحرير فلسطين
ال يوجد لهذه التسمية، أو المجموعة التي تقف " نسخة عنه "الحياة الجديدة"لقت وقالت الجبهة في بيان ت

وراءها أية صلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أو بأي من قياداتها أو كوادرها أو أعضائها ال من 
  ."قريب أو بعيد، سواء كان ذلك في الضفة أو غزة أو الخارج

ددا من األفراد المعروفين لنا والذين يعملون في األجهزة األمنية ال يعدو األمر عن أن هناك ع"وأضافت 
وأكد البيان أن  ."في غزة، تحركهم أجهزة أمنية معروفة جيداً للجبهة، وهو أمر لم تنكره هذه األجهزة

انتحال اسم الجبهة الشعبية هو محاولة بائسة من القائمين عليها لن تؤثر في التشويش على الجبهة "
، محذرة القائمين على ذلك من التمادي "كما لم تؤثر محاوالت سابقة باءت جميعها بالفشل الذريعالشعبية، 

بحرية أي فرد أو مجموعة في االنتماء أو "وفي سياق ذلك، أكدت الجبهة قناعتها  .في استخدام اسمها
، وانتحال اسم تشكيل أحزاب خاصة بها قناعة منها بالتعددية وحرية الرأي واالنتماء، ولكن هذا شيء

  ."الجبهة الشعبية شيء آخر
  6/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  تشيد بلقاء فتح وحماس" جبهة التحرير الفلسطينية" .29

التقى وفد قيادي من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو القيادة عباس الجمعة مع المنسق العام 
  .معن بشور" تجمع اللجان والروابط الشعبية"لـ
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الرافض للمفاوضات حتى يتوقف االستيطان والعدوان والحصار المفروض "وأكد الجمعة موقف الجبهة 
التمسك بخيار المقاومة "ودعا الى ". على الشعب الفلسطيني وإطالق سراح األسرى في سجون االحتالل

باللقاء بين وأشاد ". بكافة أشكالها حتى زوال االحتالل الصهيوني عن األراضي الفلسطينية المحتلة
والذي شكل بارقة أمل نحو تعزيز الوحدة الوطنية واستكمال الحوار الوطني "حركتي فتح وحماس 

  ".الشامل ووضع جدول زمني للوصول الى نتائج ايجابية تنهي الواقع القائم
  6/10/2010المستقبل، بيروت، 

  حماس تكرم المناضل أبو ماهر اليماني : لبنان .30
اضل الفلسطيني أبو ماهر اليماني، وسلّمه وفد من الحركة أمس األول، درعا حماس المن كرمت حركة

وعاد اليماني وفد   ".نضاله وخطه الوطني الذي سار عليه، ولتمسكه بالثوابت"تكريمية عربون تقدير لـ
من الحركة برئاسة المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة لالطمئنان إلى صحته، بعد الوعكة 

  . ة التي المت بهالصحي
  6/10/2010السفير، بيروت، 

  
   تعليق اإلستيطان في المنتدى السباعيتمديدلم يتم بحث : نتنياهو .31

 السباعي اليوم –أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي مساء اليوم أن إجتماع المنتدى الوزاري المصغر 
  . الغربيةلم يبحث موضوع المفاوضات أو تمديد تعليق اإلستيطان في الضفة

يأتي ذلك في ظل تقارير اعالمية اسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو الغى جولة خطط لها اليوم في القدس 
المحتلة بهدف عقد جلسة خاصة للمنتدى الوزاري بهدف بحث تمديد تعليق اإلستيطان في مقابل رسالة 

  .الضمانات األميركية
ي بحث في اإلستعدادات لمواجهة حملة سحب الشرعية المنتدى السباع"وجاء في بيان مكتب نتنياهو إن 

وأضاف أن الوزراء استمعوا خالل الجلسة ". التي تهدف حرمان اسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها
الى تقرير مندوب اسرائيل في لجنة بلمر، يوسف تسخنوفير، حول الجدول الزمني المتوقع لعمل اللجنة 

  .ية، كما جاء في البياناألممية لفحص احداث اسطول الحر
مساء أمس، اإلثنين، أن نتنياهو الغى جولة كان مخططاً لها الثالثاء في " هآرتس"وأفاد موقع صحيفة 

وقالت الصحيفة أن نتنياهو سيحاول . منطقة القدس المحتلة، إلتاحة المجال لعقد جلسة المجلس الوزاري
افيغدور ليبرمان وبيني بيغين وموشيه يعالون، وهما الرسالة األميركية للوزراء المعارضين وهم " تسويق"

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين ايهود براك ودان ". شاس"من حزب الليكود، والوزير ايلي يشاي من 
  .ميريدور يؤيدان تمديد تعليق اإلستيطان مقابل رسالة التعهدات األميركية

جلسة ثنائية مع الوزير بيغين إلقناعه بدعم وأضافت الصحيفة أن نتنياهو عقد في األيام األخيرة 
  .اإلقتراح

  5/10/2010، 48موقع عرب
  

   وحدة استيطانية جديدة في الضفة 350 أيام في انشاء عشرة خاللالعمل يبدأ ": هآرتس" .32
، اليوم األربعاء، إن صفا طويال من العمال الفلسطينيين امتد على "هآرتس"قال تقرير نشرته صحيفة 

  .المقامة على أراضي غرب رام اهللا" طلمون "مدخل مستوطنة
وأضافت أن العمال الفلسطينيين كانوا ينتظرون في مدخل المستوطنة حتى يقوم مركز األمن في 

لكل واحد منهم قبل الدخول إلى مواقع البناء المختلفة التي بدأ العمل " الشهادة األمنية"المستوطنة بفحص 
  .األستيطاني الجزئيبها فور انتهاء مدة تجميد البناء 
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 وحدة 350وبحسب الصحيفة فإنه منذ انتهاء مدة التجميد فإن العمل يجري اآلن على قدم وساق في 
  .سكنية في عدد من المستوطنات

 وحدة سكنية خالل 350وأشارت الصحيفة إلى حالة من الرضا تسود المستوطنين في أعقاب البدء ببناء 
  . أيام فقط10

البناء في الضفة الغربية يعود إلى "، داني ديان، قوله إن "ييشاع" االستيطاني ونقل عن رئيس المجلس
  ". شهور لم تجلب أية فائدة ألحد10طبيعته بعد 

  6/10/2010، 48موقع عرب
  

  من الناتج المحلي% 4 قرب 2010 عجز ميزانية يتوقع "اسرائيل"وزير مالية  .33
 سيكون 2010نيتز يوم الثالثاء إن العجز في ميزانية  قال وزير المالية االسرائيلي يوفال شتاي:نيويورك

 بالمئة 5.5 بالمئة من الناتج المحلي االجمالي أو أقل كثيرا من المستوى المستهدف البالغ 4قريبا من 
  .وذلك بفضل انتعاش االقتصاد من االزمة المالية

 2009أنهينا . وأفضل منهحتى االن نحقق المستوى المستهدف بل "وقال شتاينيتز لرويترز في مقابلة 
 بالمئة في 4 بالمئة وبفضل نجاحنا في التعافي سريعا سيكون أقرب الى 6 بالمئة بدال من 5بلغ ) بعجز(

  ." بالمئة5.5 بدال من الحد االعلى البالغ 2010
الذي يزور نيويورك الجراء محادثات مع مستثمرين قبل أن يتوجه الى واشنطن -وأحجم الوزير 
وقال .2012 و2011 عن التنبؤ بالعجز المتوقع في -عات صندوق النقد والبنك الدوليينلحضور اجتما

 بالمئة على 2 و3 والبالغ 2012 و2011في اشارة الى العجز المتوقع في ميزانية " سنلتزم بالحد االعلى"
  .الترتيب

 بينما تراجع معدل  بالمئة في الربع الثاني من العام4.6ونما االقتصاد االسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 
  . بأكمله2010 بالمئة لعام 4.1ومن المتوقع أن يحقق االقتصاد نموا بنسبة .  بالمئة6.2البطالة الى 

  .وقال الوزير إن معدل البطالة يمكن أن يواصل الهبوط وإن من المحتمل ان ينزل عن مستوى تاريخي
 في تاريخ اسرائيل خفض معدل البطالة قرب نعتقد أنه ربما يمكننا للمرة االولى"واضاف شتاينيتز قائال 

  ." الى أقل من ستة بالمئة2011نهاية 
  6/10/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
   بقبعة دينيةاألركانيئير نافيه نائباً لرئيس  .34

 اعلنت وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس، أن الوزير إيهود باراك ورئيس : برهوم جرايسي- الناصرة
ل المقبل يوآف غالنت، قررا تعيين اللواء في االحتياط يائير نافيه نائبا لرئيس اركان جيش االحتال

  .األركان، ليكون بذلك أول ضابط متدين يتبوأ هذا المنصب العسكري المتقدم
وكان باراك عرض على عدد من كبار الضباط منصب نائب االركان، ومن بينهم من كانوا مرشحين 

م رفضوا، على خلفية المنافسة في قيادة الجيش، وعلى إثر ذلك، جرى لتولي رئاسة االركان، إال أنه
االتفاق بين باراك وغالنت، على اعادة نافيه إلى الجيش، الذي غادره منذ ثالث سنوات، ليتولى 

  .المنصب
ومن المفترض ان يتولى غالنت رئاسة االركان خلفا لرئيس االركان الحالي غابي اشكنازي في شهر 

المقبل، ومعه نافيه، وكان اشكنازي قد انتقد ضمنا قبل اسبوعين االسراع في تعيين خلف ) فبراير(شباط 
  .له، وقال إن المدة طويلة، ولكنه يعتزم البقاء في منصبه حتى الموعد المقرر

  6/10/2010، الغد، عمان
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   نتنياهو بتمديد التجميد شهرين مقابل الوعود األميركيةينصحون المستوطناتقادة  .35

في تطور جديد الفت للنظر، توجه عدد من قادة المستوطنات في الضفة الغربية :  نظير مجلي- أبيبتل 
إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالدعوة لقبول االقتراح األميركي بتمديد تجميد البناء 

 أن هذه الرزمة تنطوي فقد رأوا. االستيطاني في مستوطناتهم شهرين مقابل رزمة التعهدات األميركية
  . على مكاسب كبيرة ال يجوز التنازل عنها بسهولة

خرج عدد من قادة المستوطنين بتصريحات يؤيدون فيها تمديد فترة تجميد البناء، وفي مقدمتهم رئيس و
مة مستوطنة ألفي منشيه الواقعة بين قلقيلية وطولكرم، حسيداي اليعيزر، الذي انتبه إلى القيمة العالية للرز

فقال خالل تصريحات لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن الواليات المتحدة تتعهد باستخدام حق . األميركية
وتتعهد بدعم . الفيتو ضد أي قرار في مجلس األمن لالعتراف بدولة فلسطينية تفرض على إسرائيل
 التسوية الدائمة المطلب اإلسرائيلي األمني بوضع قوات إسرائيلية في منطقة غور األردن، في إطار

  .وهذا إضافة إلى رزمة مساعدات عسكرية حيوية جدا ألمن إسرائيل. للصراع
وأردف اليعيزر، وهو من قادة حزب الليكود الحاكم وكان حتى قبل شهور نائب رئيس مجلس 
المستوطنات في الضفة الغربية، إنه ينطلق في موقفه من تقدير عال لموقف نتنياهو وليس من منطلق 

كنت من معارضي قرار تجميد البناء في األصل، ولكنني اآلن أجدها فرصة ينبغي قطفها بال «: ادهانتق
وسئل . »فإما أن نقتنصها ونضع الفلسطينيين في الزاوية وإما أن نضيعها، فنصبح نحن في الزاوية. تردد

أنا من مؤيدي «: جابماذا سيفعل إذا وافق الفلسطينيون على استئناف المفاوضات البناء االستيطاني، فأ
إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل إذا توصلنا إلى اتفاق أمني معهم، يجيب على احتياجات 

فإذا كان الفلسطينيون صادقين، سأرحب بذلك وإذا كانوا غير صادقين، فمن الضروري كشف . إسرائيل
  .»وجههم الحقيقي أمام العالم

رحه األميركيون جاء نتيجة للتعنت الفلسطيني من جهة ونتيجة لصمود ما يقت«: واختتم اليعيزر، قائال
من أجل رزمة الدعم . ولكن، اآلن جاء وقت الحسم. وأنا أقدر عاليا هذا الصمود. نتنياهو من جهة ثانية

فاالستيطان بالنسبة لنا . األميركية، أوافق على تجميد البناء االستيطاني أربعة شهور وليس شهرين فقط
يرة طويلة، وليس قضية رمزية كما يعتقد البعض عندنا وال قضية مقدسة كما يحسبها هو مس

وصدمت أقوال اليعيزر رفاقه في . »علينا أن نجري حسابات صحيحة ذات بعد استراتيجي. الفلسطينيون
  .قيادة المستوطنات، ولكن أحدا لم يهاجمه

  6/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  الذي احرق في بيت فجار تضامنا المسجدحاخامات يزورون  .36
قام ستة من حاخامات المستوطنين الثالثاء بزيارة تضامنية : )ا ف ب (- )الضفة الغربية(بيت فجار 

لقرية بيت فجار بالقرب من مدينة بيت لحم التي قام مستوطنون يهود باضرام النار في مسجد فيها 
  .االثنين، واحضروا معهم نسخا من القرآن

م مناحيم فرومان بعد تسليم صندوق يحتوي على عشرين نسخة من القرآن بدل تلك التي وقال الحاخا
هذه االرض هي ارض السالم واهللا سينتقم من اولئك الذين قاموا بحرق "احرقت في المسجد، ان 

  ".المسجد
التي " ارض السالم"وينشط فرومان من اجل التعايش بين المستوطنين والفلسطينيين من خالل حركة 

وكان التقى في الماضي عددا من قيادة حماس وشارك في عدد من مناسبات يوم االرض التي . أسسها
  .يحييها العرب في داخل اسرائيل
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ورفع الحاخام فرومان وشيخ الجامع نسخة القران عاليا داخل المسجد وعند خروجه قال فرومان بالعربية 
  ".اهللا اكبر"بصوت عال بالعبرية وبالعربية 

كان من المهم ان نزور بيت فجار لنبرهن ان المستوطنين ليسوا "لحاخام فرومان لفرانس برس وقال ا
  ".جميعا اناسا يسعون الى الحرب ولكننا نريد ان نعيش بسالم مع جيراننا
  5/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   اإليرلندية ماغواير لمناصرتها الشعب الفلسطينينوبل تطرد حائزة "اسرائيل" .37

طردت السلطات اإلسرائيلية فجر أمس، داعية السالم االيرلندية ميريد :  برهوم جرايسي- الناصرة
، لمناصرتها القضية الفلسطينية، وبعد اعتقال دام 1976ماغواير، الحائزة على جائزة نوبل للسالم العام 

  .زهاء اسبوع في معتقل مطار تل ابيب
اغواير االسبوع الماضي فور وصولها المطار، ومنعتها من وكانت األجهزة اإلسرائيلية قد احتجزت م

" عدالة"الدخول إلى البالد لزيارة مدن عربية وإسرائيلية ومناطق السلطة الفلسطينية، فتولى مركز 
الحقوقي الدفاع عنها، وفرضت المحاكم اإلسرائيلية التماسات المركز لمنع طردها، وكان آخرها قرار 

  .عليا، بهيئة قضاة وقفت على رأسها رئيسة المحكمة دوريت بينيشالمحكمة اإلسرائيلية ال
  6/10/2010، الغد، عمان

  
  "2أسطول الحرية "في" إسرائيلي"شاعر  .38

أسطول "البارز نتان زاخ إنه سيذهب إلى غزة على متن " اإلسرائيلي"قال الشاعر : )آي.بي .يو (
ووصف  . IHHاثة اإلنسانية التركية لكسر الحصار عن غزة، التي تنظمها منظمة اإلغ" 2الحرية

ميري ريغف من حزب الليكود بالتوقف عن " الكنيست"بأنها دولة أبارتهايد، فيما طالبت عضو " إسرائيل"
بمقاطعة المسارح في " إسرائيليين"وحيا مبادرة فنانين مسرحيين . تدريس أشعاره في المدارس 

وأضاف إنه خالل " . ن حسناً ألنهم فعلوا ذلك ولو متأخراًلقد سبقتهم بثالثين عاماً لك"المستوطنات، وقال 
بأنها دولة " إسرائيل"زيارته إلى ألمانيا شاهد مظاهرة حاشدة لم تقتصر على المسلمين فقط، ووصفوا 

  " . اإلسرائيلي"وشدد على أن االحتالل هو مصدر معظم المكاره في المجتمع  ".أبارتهايد
  6/10/2010، الخليج، الشارقة

  
   يتوقع نهاية سياسية قريبة لعباسإسرائيليستشار تفاوضي م .39

توقع مستشار تفاوضي إسرائيلي نهاية سياسية قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، متوقعاً أن : أثينا
  .نفسها، التي يتزعمها" فتح"تكون هذه النهاية داخلية، ومن قبل حركة 

في تل أبيب، والمستشار السابق لرئيس " بار إيالن"جامعة وقال مناحيم كالين، أستاذ العلوم السياسية في 
من الممكن أن تنهار السلطة الفلسطينية : "الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك لشؤون المفاوضات

  ".بين يوم وآخر
 ، مشيراً إلى أن الغرب لم"أتوقّع نهاية حكم عباس: "اليونانية" كاثيميريني"وأضاف، في حوار مع صحيفة 

سياسة األمريكيين "يستعد بعد لمرحلة ما بعد عباس في األراضي الفلسطينية، معتبراً في الوقت ذاته أن 
  ".؛ بل ربما يحدث ذلك من داخل فتح"حماس"تؤدي إلى إسقاط عباس، ليس بالضرورة على يد 

اوضات مع لقد أسند عباس كّل مسيرته السياسية على المف: "وتابع المستشار التفاوضي اإلسرائيلي
، "اآلن تدنو نهاية هذه المسيرة السياسية بسرعة كبيرة. إسرائيل فقط، مستثنياً كل وسيلة ضغط أخرى

  .على حد تعبيره
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هي لم تتحرك بأي معنى، : "وتوقع كالين إخفاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وقال
 حسب رأيي ليست هناك أي إمكانية ألي نجاح لهذا النوع .بل لم تتجاوز العقبة األولى لتجميد االستيطان

في ظل توازن القوى القائم حالياً، من غير الممكن نجاح ما يتمنّاه الفلسطينيون ويعلنه . من المفاوضات
التوازات لصالح نتنياهو بشكل . 1967األمريكيون، أي دولة فلسطينية ذات سيادة، ضمن حدود عام 

  .، كما قال"تعد لتغيير الحالة الراهنةواضح، وهو غير مس
  5/10/2010قدس برس، 

  
  الفلسطينية" روابي" يقوم بجولة في رام اهللا ويطالب بوقف بناء مدينة أردان: اإلذاعة اإلسرائيلي .40

، أن وزير حماية البيئة في الحكومة اإلسرائيلية )5/10(أفادت اإلذاعة العبرية، مساء الثالثاء : الناصرة
ن قام بجولة في مدينة رام اهللا بوسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلع خالل الجولة غلعاد أردا

االنعكاسات البيئية المترتبة على "الفلسطينية، وما وصفته بـ " روابي"على األعمال الجارية إلقامة مدينة 
  ".ذلك

جارية في روابي، لغاية وضع حلول إنه ينبغي تجميد أعمال البناء والتطوير ال: "ونقلت عن أردان قوله
  . ، على حد قوله"مالئمة للمكاره البيئية المترتبة على عملية البناء

والتقى وزير حماية البيئة خالل هذه الجولة بأمير دجاني، ممثل المبادر لمشروع المدينة، وعرض أمامه 
  ". الناجمة عن عملية البناءطلبات وزارته بشأن معالجة المياه العادمة للمدينة، وبمعالجة النفايات

من أجل تجميد اعمال "وذكرت اإلذاعة العبرية أن الوزير اإلسرائيلي سيتوجه إلى وزارة الحرب 
، في حال عدم تلبية الطرف الفلسطيني لمطالب ذوي الخبرة والمهنيين في "روابي"التطوير في مدينة 

  .، على حد تعبيره"وزارته
  5/10/2010قدس برس، 

  
  سنة 112فتح بوابة جديدة بأسوار القدس هي األولى منذ لخطة : "هآرتس" .41

، النقاب عن خطة واسعة النطاق أعدتها  األربعاء العبرية، اليوم"هآرتس" كشف موقع صحيفة :القدس
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدف ما أسمته تجديد أجزاء من البلدة القديمة في القدس المحتلة تتضمن 

وكانت آخر مرة تم  ، سنة إبان العهد العثماني112 جدران المدينة ألول مرة منذ فتح بوابة جديدة في
  .1898إحداث فتحة جديدة في الجدران في المدينة في عام 

وبموجب هذه المخططات سوف يكون  . من خطة أكبر لتجديد منطقة حائط البراقوتعتبر الخطة جزءاً
ر تحت طبقات المدينة، قرب باب المغاربة، سيقود هناك بوابة جديدة لدخول نفق سيتم حفره في الصخ

إلى مرآب للسيارات مكون من أربعة طوابق تحت ساحة انتظار السيارات الحالية وليست بعيدة عن 
ووفقا للخطة فسيتم حفر النفق والمرآب في الصخور العميقة تحت المدينة، وترك العديد  .الحائط الغربي

 الخطة الستيعاب عشرات اآلالف من الزوار إلى حائط البراق، وتهدف .من الطبقات األثرية سليمة
  . سيارة600وقال المخططون أن مرآب السيارات سيتسع إلى . وكذلك المقيمين في الحي اليهودي

ولكن العقبة التقنية الرئيسية للخطة هي التكلفة العالية، حيث أن هدم الصخور الصلبة تقدر بمئات 
  .الماليين من الشواقل

  .تصوت لجنة التخطيط على الخطة وأعلنت أنها ستواصل مناقشة ذلك خالل األسبوع المقبللم و
  6/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سرائيلي أمام معتقلة فلسطينيةاإلجندي يدين رقص الالمركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى  .42
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الجريمة الوقحة التي "ز الفلسطيني للدفاع عن األسرى بشدة أدان المرك:  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
ارتكبها الجندي اإلسرائيلي حينما رقص بالقرب من فتاة فلسطينية تم اعتقالها وتعصيب عينيها بالقماش، 

وقلل المركز من  . هذه الجريمة تحط من كرامة المعتقلين والمعتقالت وامتهانا آلدمية اإلنسانمعتبراً
 في حات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون حول الحادثة حين أكدوا أنهم سيفتحون تحقيقاًأهمية التصري
 ذلك بأن جنود ومجندات ارتكبوا جرائم مشابهة وربما أكبر في بعض األحيان، وأعلن الجريمة، معلالً

إلى اتخاذ وطالب المركز كافة المؤسسات الحقوقية خاصة الدولية . وقتها المسؤولون أنهم سيحاسبونهم
اإلجراءات القانونية الالزمة الكفيلة بردع االحتالل ووقفه عند حده، وبالتالي إنهاء معاناة المعتقلين 

  .والمعتقالت باإلفراج الفوري عنهم من السجون الظالمة والتي تفتقر ألدنى مقومات الحياة
  6/10/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   الماضيالشهر دونما خالل 315 وُمصادرة 450 واعتقال  فلسطينيا12ًاستشهاد : العالقات الدولية .43

التقرير الشهري ، أن رام اهللا من 5/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
، إلى تسارع أعمال  الثالثاءالصادر عن دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أشار يوم

 مواطنا بينهم طفالن برصاص 12 دونما، واستشهاد 315 لمستوطنات ومصادرة االحتالل لـالبناء في ا
  . الماضيسبتمبر/ االحتالل ومستوطنيه، خالل أيلول

وأوضحت الدائرة أن سلطات االحتالل ماضية في تهويد القدس، من خالل إصدار القوانين المجحفة بحق 
  .وطنين من طرد الفلسطينيين من منازلهم وعقاراتهمأصحاب المدينة الشرعيين، والتي تُمكن المست

 قالت فيه، أن سلطات االحتالل تعتزم "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"ولفت التقرير لبيان أصدرته 
 "رئيسة المحكمة اللوائية"كما أقرت   أسفل ساحة البراق،2م600إقامة بناء مسطح وطابق سفلي بمساحة 

 الرابط بين حائط البراق وباب "المغاربة"ة، مشروع إعادة بناء جسر اإلسرائيلية في القدس المحتل
  .المغاربة المؤدي للمسجد األقصى، في إطار خطواتها لتهويد المدينة

وخالل شهر رمضان الماضي منعت سلطات االحتالل المسلمين من الوصول إلى المسجد األقصى 
محتلة، مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات للصالة، فيما شهدت بلدة العيسوية في محافظة القدس ال

االحتالل، خالل شهر رمضان، بعد محاوالت االحتالل منع المصلين من التوجه للمسجد األقصى 
واقتحمت قوة  .للصالة، ومواجهات أخرى في حي سلوان ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة العشرات

قدس المحتلة، وقامت بإنزال العلم الفلسطيني من شرطة االحتالل، المسجد األقصى المبارك في ال
 يهودياً متطرفاً بالدخول إلى ساحات المسجد األقصى من بوابة 130 المرفوع عليه، فيما سمحت لـ

  .المغاربة، وقاموا بأعمال استفزازية تحت حماية االحتالل
ين القدس وأريحا،  عائلة بدوية تسكن ب600وفي سياق متصل ذكر التقرير أن خطر التشرد يالحق نحو 

  .بعد أن سلمت سلطات االحتالل تلك العائالت إخطارات تطلب منهم إخالء المنطقة
 شجرة 30 شجرة كرمة في منطقة البويرة شرق الخليل، و100وذكر التقرير أن المستوطنين اقتلعوا  

يل كرمة أخرى من أراضي بلدة الخضر في بيت لحم، في وقت شرع فيه المستوطنون بسرقة محاص
  .الزيتون، في قرى بورين وجنصافوط وفرعتا وعورتا وقريوت في محافظتي نابلس وقلقيلية

  .وأفادت الدائرة أن االحتالل، واصل مالحقة الصحفيين واعتقالهم واالعتداء عليهم
وأخطرت سلطات االحتالل، ثمانية مواطنين في بلدة دير بلوط في سلفيت، بالتوقف عن أعمال البناء في 

  .م بحجة عدم الترخيص، فيما دمرت منزل عطوة ابو ستة في خانيونس بعد قصفه بصاروخينمنازله
 األسرى في سجون االحتالل يعيشون ظروفا سيئة بفعل الممارسات التي تنفذها سلطات أنوذكر التقرير 

 سجن ريمون اإلسرائيلي، السجون اإلسرائيلية بحقهم، فقد اقتحمت قوات كبيرة من شرطة االحتالل،
 أسير بجراح مختلفة، كما اعتدت على األسرى في 17وهاجمت األسرى في غرفهم، ما أدى إلى إصابة 
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 تعاني األسيرات من امتهان للكرامة  كما.سجن عوفر، ورشت بالغاز األسرى في سجن نفحة الصحراوي
 صباحا خالل نقلهن من سجن إلى أخر أو إلى المحكمة العسكرية، حيث يخرجن من السجن في الثالثة

  .ويتم إعادتهن في الحادية عشر ليال رغم إن المسافة ال تستغرق أكثر من ساعة واحدة
من الخليل، عن بيته لمدة خمسة )  عاما13ً(وفي سياق آخر أبعدت سلطات االحتالل الطفل خالد دعنا 

  . أيام في معتقل عوفر اإلسرائيلي10شهور، بعد اعتقاله وسجنه لمدة 
تقرير دائرة ، أن وليد عوض، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 6/10/2010ي، لندن، القدس العربوأضافت 

  .2010سبتمبر / هم خالل شهر أيلولاعتقال فلسطينياً تم 450 أن ذكرالعالقات الدولية 
  

   الخليلمن في الضفة معظمهم فلسطينياً 22االحتالل يعتقل  .44
 دهم واقتحام المدن والقرى الفلسطينية في الضفة  صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من عمليات:الخليل

الغربية المحتلة، حيث أقدمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على اعتقال أكثر من اثنين وعشرين 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل ركّزت حملة االعتقاالت في مدينة  .مواطناً فلسطينياً

  . من خمسة عشر فلسطينياً في بلدة الظاهرية جنوب المدينةالخليل، حيث اعتقلت أكثر
  5/10/2010قدس برس، 

  
  المنتج التركي بديل للمنتج اإلسرائيلي في فلسطين: الفلسطينيرئيس منتدى األعمال  .45

عبيدة حافظ، رئيس مجلس إدارة منتدى أبو  قال رجل األعمال الفلسطيني : محمد جمال عرفة–اسطنبول 
 في مدينة اسطنبول التركية أن 5/10ني، الذي بدأ أعمال مؤتمره الثاني، يوم الثالثاء األعمال الفلسطي

الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء شراكة حقيقة بين رجال اإلعمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني 
تركي  أن يحل المنتج الوالخارج مع رجال األعمال األتراك، وتبادل صفقات تجارية وأعمال، متوقعاً

   . محل المنتج اإلسرائيلي ضمن محاوالت االقتصاد الفلسطيني النهوض برغم االحتاللقريباً
 لتوقيع اتفاقية ، مشيراً"اقتصاد الوطن الفلسطيني واستقالليته ونماءه"وقال حافظ إنهم يتطلعون إلى خدمة 

وطرح "  الموصياد-جمعية رجال األعمال المستقلين األتراك "بين منتدى رجال األعمال الفلسطيني و
العديد من المشروعات علي رجال األعمال في الجانبين التركي والفلسطيني للبدء فيها، وسيكون على 

األعمال من تأشيرة الدخول إلى رأس أولويات المؤتمر إعفاء المنتجات من الرسوم الجمركية، ورجال 
  .تركيا

وكانت أعمال المنتدى انطلقت بمشاركة منتدى األعمال الدولي، وجمعية رجال األعمال والصناعيين 
 800، بمشاركة حوالي "نحو شراكة تركية فلسطينية في عالم األعمال"المستقلين األتراك، تحت عنوان 

ا، وأوروبا، والصين، وأستراليا، وكندا، واعتبر رجل أعمال من فلسطين، والوطن العربي، وتركي
 رجل 350 حيث شارك في المؤتمر األول قرابة  كبيراًالقائمون على المؤتمر ذلك بأنه يمثل تطوراً

تقديم دراسات جدوى لمشاريع في  في المؤتمر ومن أبرز العناوين المطروحة.  دولة18أعمال من نحو 
، كما "رجال أعمال من أجل القدس" االقتصادي فيها، وإطالق رابطة مدينة القدس المحتلة، وتفعيل الدور

  . سيولي المنتدي اهتماماً للواقع االقتصادي والمعيشي لالجئين الفلسطينيين في المخيمات
  ".الشراكة التركية الفلسطينية في عالم األعمال"وسوف تعقد ثماني ورش عمل وندوة اقتصادية، بعنوان 

  5/10/2010قدس برس، 
  

  العمال الفلسطينيون في المستوطنات قلقون ويطالبون ببدائل مقنعة .46
 على خطط السلطة الفلسطينية "إسرائيل"ال يوافق كثير من العمال الفلسطينيين في :  كفاح زبون- رام اهللا

 في مستوطنات الضفة الغربية، وهي خطوة ثانية تنوي السلطة اتخاذها نهاية العام لمنع العمل نهائياً
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ويخشى هؤالء العمال على . لي، في إطار حربها على المستوطنات، وبدأتها بقرار مقاطعة بضائعهاالحا
وعلى الرغم من أنه ال يوجد  .مستقبلهم وسط شكوكهم المتعلقة بقدرة السلطة على إيجاد بدائل معقولة

ة تخطط إلنهاء هذه قانون في السلطة يجرم العمل في المستوطنات، ولم يتخذ قرار بهذا الشأن، فإن السلط
  . ألفا35ًويقدر عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات بـ. الظاهرة مطلع العام المقبل

ما ":  منذ سنين طويلة المحتلةوتساءل الشاب ناصر، الذي يعمل في مستوطنات في محيط القدس
مختلفة عن مقاطعة هذه قضية .. إنهم يتحدثون عن رزقي ورزق أطفالي": واستطرد قائال. "بدائلهم؟

: وأضاف. "البضائع، الكعك والحالوة والتمور لها بدائل، أما الحصول على عمل فهو اآلن شبه مستحيل
انظر إلى حجم العاطلين عن العمل في الضفة الغربية، من أين سيوفرون فرص عمل لنا جميعا؟ المسألة "

  ."ليست سياسية أبدا، إنها متعلقة بلقمة ابني فقط
لطة إنها بصدد اتخاذ خطوات لتأمين عمل وحياة كريمة لعمال المستوطنات، وقد دعمت لهذا وتقول الس

الغرض مجموعة من المؤسسات الخاصة لتقديم قروض شخصية لعمال المستوطنات لبدء مشاريع فردية 
 مختلفة لأليدي العاملة المتخصصة في هذا وجماعية، كما افتتحت مشاريع زراعية كثيرة وفرت فرصاً

الضمانة األفضل ": "الشرق األوسط"وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، لـ. لمجالا
وأوضح الخطيب أن السلطة نجحت حتى اآلن بأساليب غير . "التي نقدمها هي التحسن في االقتصاد

خرى قريبة من جبرية بإقناع أعداد ال بأس بها من عمال المستوطنات بترك أعمالهم وأمنت لهم أعماال أ
نأمل في أن ننجح بإنهاء مسألة العمل في المستوطنات نهائيا، ": وتابع. منازلهم وفي مجاالت تخصصاتهم

  ."ومن دون قرارات
 ألف عامل فلسطيني يعملون في المستوطنات والمناطق 22وفيما تدل المعطيات اإلسرائيلية على وجود 

 نصف هذا العدد، حسب تقديرات فلسطينية وإسرائيلية، الصناعية التابعة لها بموجب تصاريح عمل، فإن
 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل إسرائيل بموجب تصاريح 26يعملون من دون تصاريح، إضافة إلى 

من مجمل سوق العمل في الضفة % 9.9ويشكل العمال الفلسطينيون في إسرائيل والمستوطنات  .عمل
  .اء والصناعة والزراعةالغربية، ويتركز عملهم على قطاعات البن

  6/10/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   إلى قائمة الضحايارضيعاًحصار غزة يضيف  .47
 مريضاً، بعد وفاة 377أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة ارتفاع عدد ضحايا الحصار إلى : غزة

وقالت وزارة . ابرطفل مريض، لم يتمكن ذووه من نقله للعالج في الخارج في ظل الحصار وإغالق المع
كان يعاني من مشكالت خلقية )  يوما30ً(الصحة في بيان أمس، إن الطفل المريض معتز هاني أبو ندى 
  .في القلب، وتوفي بسبب عدم تمكنه من السفر للعالج في الخارج

  6/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

  معرض رسومات ألطفال غزة.. "أحالمنا بعلبة ألوان" .48
، معرض رسومات وصور ألطفال منطقة حي 5/10  شارك الشبابي يوم الثالثاء افتتح منتدى:غزة

بناء القدرات "يأتي النشاط ضمن مشروع  ."أحالمنا بعلبة ألوان"الزيتون بمدينة غزة، حمل عنوان 
 اإليطالية "CISS" في قطاع غزة، المنفذ من مؤسسة "والترويج والدفاع عن حقوق األطفال والشباب

  .نتدى شارك الشبابي وبرنامج غزة للصحة النفسية وبتمويل من التعاون اإليطاليبالشراكة مع م
شارك في المعرض الذي نظم في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة غزة، عشرات األطفال 
وأهاليهم وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، الذين أشادوا برسومات األطفال المعبرة عن حياتهم 

  وعبرت الرسومات عن تطلعات  .واقع طفولي أفضل بعيداً عن الحرب والعنف واالستغاللوأحالمهم ب
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األطفال بالحق في الحماية من العنف واالستغالل واإليذاء وعمالة األطفال والتسامح، والعديد من 

  .الموضوعات األخرى، حيث نظم المعرض اختتاماً لمبادرة الحق في الحماية المنفذة في حي الزيتون
  5/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في طرابلس"فلسطين في السينما الجديدة: "لبنان .49

مركز " بالتعاون مع " لبنان–القدس عاصمة الثقافة العربية "نظمت الحملة األهلية الفلسطينية الحتفالية 
 للمخرج عبد السالم شحادة، "إلى أبي" عرضين متتاليين لفيلمين فلسطينيين، "مؤسسة الصفدي"، و"الجنى

، ضمن مهرجان "مركز الصفدي الثقافي" للمخرجة نجوى النجار، وذلك على مسرح "المر والرمان"و
 أمس، بحضور الباحث الفلسطيني حسين كوباني وممثلين عن "2010فلسطين في السينما الجديدة "

  .المجتمع المدني الفلسطيني
الحضور إبداعات السينما الفلسطينية الجديدة التي أعادت نسج حكايات وعلى مدى ساعتين ونصف، شهد 

ولخص . فلسطينية مأخوذة من قلب الصراع اليومي بين الفلسطيني ونفسه وبين الفلسطيني واإلسرائيلي
 رحلة في التاريخ، من خالل البحث في عالم التصوير الفوتوغرافي وتقنياته "إلى أبي"الفيلم الوثائقي 

ته اإلنسانية والتربوية واالجتماعية داخل البيئة الفلسطينية وتحوالتها، وصوالً إلى التطور وامتدادا
، "المر والرمان"ويتناول فيلم . الحاصل على مستوى التصوير، قبل بلوغ مرحلة الفيديو وتقنياته

 المحافظة، ليضيف المواضيع األكثر تحريماً في المجتمع عربي، بتقاليده التربوية واالجتماعية التقليدية
  . إليه محرماً ناتجاً من طبيعة الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والمحتل اإلسرائيلي

  5/10/2010السفير، بيروت، 
  

  الفلسطينيون يستقبلون رئيس اللجنة األولمبية الدولية لفك الحصار اإلسرائيلي الرياضي .50
 الدولية جاك روج، في أول زيارة له إلى تحاشى رئيس اللجنة األولمبية:  يوسف الشايب–رام اهللا 

 حول االنتهاكات التي تمارسها بحق الرياضة "إسرائيل"ـاألراضي الفلسطينية، توجيه أية إدانة مباشرة ل
 على منعها العبين فلسطينيين، وخصوصا "إسرائيل"الفلسطينية، وما إذا كانت األولمبية الدولية ستعاقب 

حقهم الطبيعي في حرية الحركة، وكذلك وضعها العقبات أمام تسهيل بناء في منتخب كرة القدم األول من 
  .المنشآت الرياضية الفلسطينية، وإدخال المعدات الرياضية الالزمة لذلك

ورغم ما تحمله خطوة قيامه بوضع حجر األساس للمقر الدائم للجنة األولمبية الفلسطينية قرب ملعب 
يبة من القدس قبيل انطالق المباراة الوطنية بين المنتخبين فيصل الحسيني في منطقة الضاحية القر

سأبحث مع اللجنة االولمبية : األولمبي الفلسطيني واألولمبي األردني، إال أن روج اكتفى بالقول
 ومسؤولين إسرائيليين قضية حرية تنقل الالعبين الفلسطينيين وتسهيل بناء المنشآت اإلسرائيلية
  . هذه العقباتإلزالةجنة االولمبية والمسؤولين اإلسرائيليين ما يمكن عمله سأبحث مع الل.. الرياضية

وفي رد على سؤال حول انطباعاته عن زيارته لمخيم األمعري لالجئين، والتي رافقه فيها رئيس 
سالم فياض، وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، قارب روج بين معاناة .  د في رام اهللالوزراء الفلسطيني

  . أية مسؤولية عن ذلك"إسرائيل"ئين الفلسطينيين ومعاناة أي الجئين في العالم، دون أن يحمل الالج
  .وقلد فياض نيابة عن الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام اهللا، أمس روج، وسام نجمة القدس

lالوفد االولمبي  وجن جهته، اعتبر رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب زيارة رو
  ".رسالة واضحة وقاطعة بان هناك رغبة دولية حقيقية بدعم الرياضة الفلسطينية"

  6/10/2010الغد، عمان، 
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   المنطقة ستدفع ثمن الفشل في تحقيق السالمشعوبجميع : العاهل األردني .51

ء اإلسرائيلي بنيامين   تلقى جاللة الملك عبداهللا الثاني امس اتصاال هاتفيا من رئيس الوزرا          :  بترا –عمان  
نتنياهو الذي كان بعث إلى جاللته رسالة شفهية نقلها وزير الـشؤون االجتماعيـة اإلسـرائيلي إيـزاك                  

  .هيرزوغ تتعلق بآخر التحديات التي تواجه الجهود السلمية
 على أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة تتطلب جهداً مكثفا لحل الـصراع الفلـسطيني               الملك األردني وشدد  

. سرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار فـي المنطقـة               اإل
وأكد جاللته على أن تلبية حقوق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسالم يتطلب إيجـاد البيئـة الكفيلـة                   

راءات األحادية التي   باستمرار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة ، ما يستدعي وقف جميع اإلج          
  .تهددها وخصوصا بناء المستوطنات

إن جميع شعوب المنطقة ستدفع ثمن الفشل في تحقيق الـسالم الـذي يـشكل قيـام الدولـة                   الملك  وقال  
الفلسطينية التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل شرطه الرئيس ، الفتا إلى أن مـستقبل المنطقـة                  

القرارات التي تتخذ اآلن فيما يتعلق بالفرصة التي يجـب عـدم إضـاعتها              وأجيالها المقبلة سيعتمد على     
للتوصل إلى السالم من خالل مفاوضات مباشرة وجادة تعالج كل قضايا الوضع النهائي للوصول إلى حل                

  .الدولتين بأسرع وقت ممكن وفق المرجعيات المعتمدة وفي بيئة إيجابية تسمح باستمرارها وتقدمها
  6/10/2010، نالدستور، عما

  
   غزة قطاعتسيير قافلة مساعدات جديدة إلى .52

دعا رئيس مجلس امناء الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية االمير راشد بن الحسن المتبرعين             : بترا–عمان  
الى اجزال العطاء واستمرارية تقديم التبرعات وعدم اقتصارها علـى وقـت محـدد، لـضمان تـدفق                  

 فـي تـصريحات      األمير واشاد. الى االشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة      المساعدات على مدار العام     
 المرسلة الى قطاع غزة امس الثالثاء، بحملة التبرعات         336صحافية خالل وداعه لقافلة المساعدات رقم       

وأكد ان االردن هي الدولة الوحيدة التي استطاعت بانتظـام           .الكبيرة التي شهدها شهر رمضان الماضي     
  .مساعدات الى قطاع غزة، داعيا سموه االفراد والهيئات الى تقديم المساعدات واجزال العطاءادخال ال

  6/10/2010، الرأي، عمان
  

  بالقدس" قبة الصخرة" مشابه لمسجد بجنوب لبنان تشييد مسجد :"يديعوت" .53
ـ        : دينا أبوالمعارف  ى بعـد  يعتزم اللبنانيون تشييد صورة طبق األصل من المسجد األقصى الـشريف عل

بضعة مئات األمتار عن حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل، وذلك تكريما لزيارة الرئيس اإليراني محمود               
  .أحمدي نجاد المرتقبة

اإلسرائيلية، إن تشييد المسجد في قرية مارون الراس أشرف علـى           " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   
ى الواقع في مدينة القدس الشريف بقبتـه الذهبيـة          االنتهاء، حيث جرى تصميمه ليبدو مماثال تمام لألقص       

  .الشهيرة، ليعلوه العلم اإليراني تحية لطهران
وأضافت الصحيفة أن الجرافات والرافعات بدأت منذ شهور في العمل على الموقع، الذي سيضم ممـرا                

تـاح  ونقطة مراقبة، يخطط أحمدي نجاد إللقاء حجرا رمزيا على إسرائيل من هنـاك، فـضال عـن افت                 
  .المسجد

ونقلت الصحيفة عن شيمون بيتون رئيس مجلس بلدة أفيفيم اإلسرائيلية، التي تقع بالقرب مـن المـسجد                 
، مضيفا أن مـا  "وطنهم"القول، إنه من غير المصدق أن تتمكن األموال اإليرانية من الوصول إلى مدخل       

  .حدث مقلقا للغاية
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 من إمكانية استخدام المسجد كموقـع       -اربهم المريرة جراء تج -وأضاف بيتون أن اإلسرائيليين متأكدين      
اللبنانية في أية حرب مستقبلية معهم، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن المسجد يضم تحته               " حزب اهللا "لجماعة  

  .مخابئ ومخازن عسكرية
، 2005 سوف تكون األولى للرئيس اإليراني منذ تنصيبه فـي           -إذا ما أجريت  -جدير بالذكر أن الزيارة     

السيد حسن نصر اهللا، بجانب عدد من       " حزب اهللا " من المقرر أن يلتقي خاللها السكرتير العام لجماعة          إذ
  .القادة اللبنانيين

  5/10/2010، الشروق، مصر
  

   الجهد كي ال تنهار المفاوضات على صخرة المستوطناتقصارىنبذل : حسني مبارك .54
عى لتحقيق سالم عادل ودائـم وشـامل ينهـي          أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن بالده تس       : القاهرة

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية ويعيد الحقوق ألصحابها ويضع نهاية لمعاناة الـشعب        
  .الفلسطيني، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمسجدها األقصى وحرمه الشريف

عام ) تشرين األول (ذكرى السابعة والثالثين لحرب أكتوبر      وقال مبارك، في كلمة له في احتفال مصر بال        
نسعى لذلك ليس من منطلق إيماننا بعدالة القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العربية فحسب، وإنما              «: 1973

من منطلق إيمان مماثل بأن السالم كل ال يتجزأ، وبأنه الضمان ألمن كافة دول وشعوب المنطقـة، بـل                   
  .»من إسرائيل، وليس احتالل األراضي العربية، وقمع الفلسطينيين بقوة السالحوالضمان الحقيقي أل

وإننا في مصر نبذل قصارى الجهـد       . وقال مبارك إن من عاش ويالت الحرب هم األكثر إيمانا بالسالم          
، موضـحا أن    »كي ال تنهار المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل على صخرة المـستوطنات           

  .ية السالم سيقود إلى أعمال إرهابية في جميع أنحاء العالمفشل عمل
ليس «وأشار مبارك إلى أن السالم بين مصر وإسرائيل أثبت أن التوصل للسالم قد يكون صعبا، إال أنه                  

  .»مستحيال
  6/10/2010، األهرام، القاهرة

        
  خيارات سياسية لمواجهة استمرار االستيطان االسرائيلي: موسى .55

قال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب لقائه الرئيس محمـود عبـاس إن            : ، وكاالت االتحاد
  .العرب ينظرون في الخيارات السياسية في مواجهة اإلصرار االسرائيلي على استمرار االستيطان

 في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية             -وأضاف موسى   
لقد بدأنا مرحلة حساسة جدا في عملية السالم والنزاع العربي االسرائيلي واسـرائيل              “-ائب عريقات   ص

  .”مصرة على االستيطان بشكل أو بآخر وتعطيه الغطاء الالزم ونحن غير مستعدين إلعطاء غطاءات
سيكون هناك كثيـر    وقال إن هناك بدائل وخيارات سنلجأ اليها في الفترة القادمة، واذا استمر االستيطان              

من القرارات والمواقف للتعامل مع هذا الوضع، كما اننا في مرحلة البحث عن خيارات ونحـن نتبـادل                  
وثمن موسى القرار الـذي  .  سبتمبر ـ تاريخ انتهاء قرار تجميد االستيطان ـ وحتى اآلن  28اآلراء من 

نريده أن ينجح ولكن    “حقيق السالم وقال    اتخذه الرئيس االميركي باراك اوباما بشأن المفاوضات الرامية لت        
لنا ظروف وعلينا التزامات يجب ان تكون واضحة للجميع كما أننا وصلنا الى مرحلة إحباط كبيرة مـن                  

  .”كل اإلجراءات التي اتخذتها اسرائيل
  6/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  تركيا تفتتح مكتباً للتجارة الخارجية في رام اهللا قريباً .56
أعلن وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية ظافر كاغليان، أمس، أن بالده تخطط             : )آي .بي.يو  (

التركية عـن   ” األناضول“ونقلت وكالة أنباء    . لفتح مكتب للتجارة الخارجية في رام اهللا خالل أسبوعين          
 برام اهللا يعد أولوية     كاغليان قوله في خطاب أمام منتدى األعمال الفلسطيني في اسطنبول، إن فتح المكتب            

في خطوة لجعل التجارة الثنائية رسمية، الفتاً إلى أن بالده تشحن المنتجـات إلـى الفلـسطينيين عبـر                   
بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، داعياً رجال األعمال األتـراك لالسـتثمار فـي               ” إسرائيل“

  . األراضي الفلسطينية
 6/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"سواق  أ غزة تغزوحرب باالغذية خالل " االحتاللجيش"ة زودت شركة مصري .57

ثالثاء عن ان الشركة المصرية، التي قامـت بتزويـد          ل  كُشف النقاب امس ا     : زهير اندراوس  - الناصرة
وفـي الفتـرة    . جيش االحتالل بالغذاء في اثناء العدوان على غزة باشرت ببيع منتجاتها داخل اسـرائيل             

الحظ كل من يصل الى احد فروع المجمعات الغذائية التجارية الكبيرة فـي اسـرائيل، وجـود     االخيرة ي 
منتجات جديدة، وقد كتب على عبواتها الخارجية باللغة العربية، وهذه المنتجات تحتل مساحات كبيرة من               

، بل على   رفوف تلك الفروع، ولم يكلف المصريون او االسرائيليون انفسهم عناء اخفاء مصدر المنتجات            
العكس، من يدقق في المنتجات المعروضة يكتشف وبسرعة انّها صناعة مصرية، كما ان هذه الـشركة،                

في الداخل الفلسطيني، تقوم باالعالن عن المنتجات نفسها في الفضائيات المصرية           ) العرب(بحسب موقع   
  .والعربية على حد سواء

م شركة محلية بتزويد الجيش االسرائيلي بـالمواد  وكانت صحيفة مصرية قد كشفت في تحقيق لها عن قيا 
الغذائية بصورة منتظمة عبر معبر العوجة في اوج الحرب االسرائيلية على غزة، وذلك في وقت كـان                 

  .فيه معبر رفح مغلقا امام ادخال مواد االغاثة والمساعدات الطبية للجرحى الفلسطينيين
 بأغذية مصرية اسمها لذة في الوقت الـذي كانـت فيـه    وابدت الصحيفة استياءها من تزويد جنود العدو 

مصر كلها تنتفض حزنا على ما يحدث لغزة، والدعاة واالئمة والقساوسة يتوجهون الـى اهللا بالـدعوات                 
  .لنصرة االبرياء الجائعين في القطاع المحاصر

  6/10/2010، القدس العربي، لندن
  

  "الهند" من تنطلق إلى غزة برية  قافلة مساعدات تنظمتركيةمنظمة خيرية إسالمية  .58
أسطول «أعلنت منظمة خيرية إسالمية تركية غير حكومية، سبق أن نظمت في أيار الماضي              : )أ ف ب  (

  .، أمس عن تنظيم قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة تنطلق من الهند»الحرية
 ناشـط   500ترنـت، أن    ، على موقعها على االن    »هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية   «وأوضحت منظمة   

 كانون األول المقبل من نيودلهي في اتجـاه         2 دولة بينها تركيا، في      17مؤيد للفلسطينيين سينطلقون من     
  . غزة

 كانون األول، في ذكـرى العـدوان        27وتوقعت المنظمة، في بيان، أن تصل القافلة البرية إلى غزة في            
لهند وباكستان وإيران وتركيا وسوريا، ومن هنـاك        وستعبر القافلة ا  . 2008اإلسرائيلي على القطاع عام     

وستتولى المنظمة التركية، ومقرها اسطنبول، تنظيم الشق التركي من         . ستتجه بحراً لبلوغ وجهتها النهائية    
  . الرحلة

 31الذي هاجمته البحرية اإلسـرائيلية فـي      » أسطول الحرية «وكانت المنظمة شاركت في رعاية رحلة       
  . إلى غزةأيار، وهو في طريقه 

 6/10/2010، السفير، بيروت
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  رقابة الدولية للطاقة الذريةلل المنشآت النووية اإلسرائيلية إخضاعيجب  :اإلمارات .59
أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية، أمام اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة               

ا النموذجي لالسـتخدام الـسلمي للطاقـة النوويـة لتلبيـة            اتخاذها مزيداً من الخطوات لتطوير برنامجه     
احتياجاتها المستقبلية المتنامية من الكهرباء، في إطار ضمانات وإشراف الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة               

  .المعتمدة أعلى معايير الشفافية والسالمة واألمن النووي وحظر االنتشار 
 بقرار الوكالة الدولية    ،وب الدائم للدولة لدى األمم المتحدة     ورحب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المند     

للطاقة الذرية في دورتها األخيرة القاضي بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق االوسط، داعيا إلـى                
بالكامل إلى رقابـة الوكالـة      " اإلسرائيلية"مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى إخضاع المنشآت النووية         

على االنضمام الى معاهدة عدم االنتشار النووي أسوة بـدول          " إسرائيل"لطاقة الذرية، وإلى حمل     الدولية ل 
  ..المنطقة

 6/10/2010، الخليج، الشارقة
 

   مهم للسالم بالمنطقةاألميركيالدور : الرئيس اليمني .60
الـسالم فـي    أكد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح على أهمية الدور األميركي في تحقيق             : قنا–صنعاء  

ونـوه  . المنطقة من خالل ما أعلنه الرئيس األميركي باراك اوباما حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة             
الرئيس اليمني خالل لقائه امس وليم بيرنز وكيل وزارة الخارجية األميركيـة بـالتطور الـذي تـشهده                  

موقف األميركـي الـداعم للـيمن وأمنـه         العالقات اليمنية األميركية والتعاون المشترك بين البلدين وبال       
  .واستقراره ووحدته ومسيرته التنموية والديمقراطية

 تلقى صالح رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتصل بتطورات االوضاع علـى الـساحة                كما
ومـا   االسرائيلية التي ترعاها الواليات المتحدة األميركية        -الفلسطينية في ضوء المفاوضات الفلسطينية      

تقوم به اسرائيل من توسع في بناء المستوطنات باالضافة الى ما وصلت اليه جهود المصالحة الفلسطينية                
 الفلسطينية فضال عن التشاور ازاء اعمال القمة العربية االستثنائية المقرر عقدها خالل االيام القليلـة                -

ل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح       وقام بنقل الرسالة الدكتور نبي    . الليبية» سرت«القادمة بمدينة   
  .الفلسطينية المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني خالل استقبال الرئيس اليمني له امس

وجدد الرئيس اليمني خالل اللقاء موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية وحق الـشعب الفلـسطيني فـي                 
  .به الوطني وعاصمتها القدس الشريفاسترداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترا

 6/10/2010، الوطن،الدوحة
 

   يستنكر االعتداء على المساجد في فلسطينالمجلس األعلى العالمي للمساجد .61
استنكر المجلس األعلى العالمي للمساجد ، فـي رابطـة العـالم            :  بترا ، د ب أ     - الرياض   -نيويورك  

سعودية مقرا لها ، بشدة الجريمة النكراء التـي نفـذها           ال) غرب(اإلسالمي التي تتخذ من مكة المكرمة       
مستوطنون يهود االثنين بإحراق مسجد األنبياء في فلسطين وقيامهم باقتحام المـسجد واالعتـداء علـى                

  .المصلين فيه وإحراق ما فيه من مصاحف
أن ،  تركـي وذكر بيان أصدره أمين عام رابطة العالم اإلسالمي الدكتور عبد اهللا بـن عبـد المحـسن ال                 

المساجد هي بيوت اهللا واالعتداء عليها عدوان واستهانة بالمقدسات وازدراء برسـاالت اهللا وخاتمتهـا               "
خطورة اعتداءات المستوطنين والمتطرفين اليهود على المـساجد والمقـابر          "وحذر من   ". رسالة اإلسالم 

ن هذه األعمال تثير المـسلمين فـي        ، مشيراً إلى أ   " اإلسالمية وتدنيسهم لكتاب اهللا الكريم وإحراق نسخه      
  .أنحاء العالم
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ـ  المنظمات الدولية المعنية بالسالم وبحقوق اإلنسان وفي مقدمتها هيئة األمم المتحدة ومنظمـة             "وأهاب ب
  ".اليونيسكو أن تتابع جرائم المستوطنين ضد المقدسات اإلسالمية وأن تمنع حدوثها

  6/10/2010، الدستور، عمان
  

   مع الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل مشكلة االستيطاناتصاالتنطن تجري واش": الحياة" .62
ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ان اإلدارة األميركية تجري اتصاالت حثيثـة           :  محمد يونس  –رام اهللا   

مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بحثاً عن صيغة للتغلب على مشكلة االستيطان التي تعترض طريـق               
  . المباشرة بين الجانبينالمفاوضات

وأفادت المصادر بأن الجانب األميركي يستخدم سياسة الجزرة مع اسرائيل لتشجيعها على قبـول تمديـد             
آخر لتجميد البناء في المستوطنات الذي استمر عشرة شهور، وانتهى في السادس والعشرين من الـشهر                

 لمدة شهرين قابلين للتجديد مع ضـمانات        الماضي، مؤكدة ان واشنطن طلبت من اسرائيل تمديد التجميد        
  .سياسية وأمنية كبيرة

  6/10/2010، الحياة، لندن
  

   للعدالة"بيت فجار" على مسجد  المعتدينالمستوطنينمطالبة اممية بتقديم  .63
قال مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الـشرق           :  بترا ، د ب أ     - الرياض   -نيويورك  

تقديم المتطرفين االسرائيليين المسؤولين عن حرق مسجد بيت فجار جنوب بيت لحـم             األوسط إنه يجب    
إن "ونقل مركز انباء االمم المتحدة لالعالم عن بيان للمكتـب الليلـة قبـل الماضـية                 . امس إلى العدالة  

، معبرا عن قلق المنسق الخاص للمكتب روبرت سيري حول انتهاك حرمة            " االعتداء غير مقبول بالمرة   
وقال المكتب إنه يجب تقديم المتطرفين المسؤولين عن مثل هذه االعتداءات إلـى العدالـة مـع             . لمسجدا

  .احترام سيادة القانون
  6/10/2010، الدستور، عمان

  
   سرقة األراضي الفلسطينيةلوقف "إسرائيل"كارتر يدعو  .64

التخلي عن  " إسرائيل إلى    دعا الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر     :  محمد سعيد  - الدستور   -واشنطن  
  ". طموحاتها الحتالل والسيطرة على االراضي الفلسطينية

يعتمـد علـى    " السالم"إن ضمان تحقيق    " إن" سي بي إس  "وقال في مقابلة مع شبكة التلفزيون األميركية        
واضاف كارتر إثر خروجه مـن مستـشفى        . وقف إسرائيل بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين      

طالما ظلت إسرائيل تشيد المنازل على األراضي الفلسطينية ضد         "ند وعودته إلى الحياة الطبيعية ،       كليفال
رغبات الشعب الفلسطيني فإن ذلك سيجعل من الصعب جدا على الفلسطينيين أو العالم العربي التجـاوب                

ومع ذلك فإنـه مـن       "لكنه استدرك قائال  ". مع الرغبات األميركية الساعية إلى إحالل السالم في المنطقة        
  ".األفضل دائما عندما تنظر إلى الشرق األوسط أن يكون لديك بعض األمل

تقديم "وأعرب كارتر عن اعتقاده بأن أفضل وسيلة إلبقاء السلطة الفلسطينية على طاولة المفاوضات هو               
 متـصلة   ضمانات للفلسطينيين بان إسرائيل سوف تنسحب من األراضي المحتلة بما يسمح إقامة دولـة             

إضافة إلى بناء المنازل ، تصر إسرائيل على استمرار احـتالل األراضـي             "لكنه اضاف   ". وقابلة للحياة 
المطلة على نهر األردن والسيطرة على فلسطين جوا وبحرا وبرا وبذلك لن يكون للفلـسطينيين حريـة                 

  ".الوصول إلى العالم الخارجي
  6/10/2010، الدستور، عمان
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  "الدولة الفلسطينية"ن إلعالن قيام  إلي مجلس األمالفلسطينيينوء واشنطن تعارض لج .65
أبدت وزارة الخارجية األمريكيـة معارضـتها     : واشنطن ـ عزت إبراهيم ـ رام اهللا ـ خالد األصمعي   

لمبدأ احتكام الفلسطينيين إلي مجلس األمن إلعالن دولتهم المستقلة في المستقبل في ظل تعثر المفاوضات               
  .المباشرة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية فيليب كراولي في مؤتمر صحفي إن الواليـات المتحـدة                
 الفلسطيني   -  وإن واشنطن قد أبلغت الطرفين      , ملتزمة بعملية التفاوض التي تؤدي إلي قيام دولة فلسطينية        

 سواء كان    , مفاوضات ليست مناسبة   بأن اإلجراءات األحادية التي تحكم مسبقا علي نتائج ال          - واإلسرائيلي
ذلك في صورة اإلعالنات العالمية من جانب واحد أو عمليات البناء علي الجانب اآلخر التي تهدف إلـي                  

وأوضح المتحدث قائال اننا لهذا السبب مستمرون في دعم           .  غير مقبولة   , تغيير الحقائق علي أرض الواقع    
   . ل الوحيد لحل القضايا األساسيةالمفاوضات المباشرة ألن ذلك هو السبي

  6/10/2010، األهرام، القاهرة
  

   مصرمن "شريان الحياة"مؤشرات ايجابية للسماح بدخول : اللجة الدولية لفك حصار غزة .66
 بعد ظهر  الثالثاء السفير السفير المـصري         5يلتقي وفد  من قافلة شريان الحياة        : حمزة حيمور -دمشق  

  .للتفاوض حول السماح للقافلة بالدخول إلى قطاع غزة عن طريق مصرفي العاصمة السورية دمشق 
نائل صوالحة نائب رئيس اللجنة الدولية لفك الحصار عن قطاع غزة  إن هناك مؤشرات ايجابيـة                 وقال  

ـ              " السبيل"من السلطات المصرية للسماح بالوصول إلى قطاع غزة وأضاف صوالحة في تصريح خاص ل
وتـضم   .ة أن تبدي مرونة كبيرة للسماح بجميع أفراد القافلة بالدخول إلى مـصر            أن إدارة القافلة مستعد   

  . اردنيا92 مشارك من عدة دول عربية وأجنبية ومن بينهم 400القافلة حوالي 
  5/10/2010، السبيل، عمان

  
  القدسفي  "إسرائيل" تعقدهسبانيا تقاطعان مؤتمرا إبريطانيا و .67

ثاء أن بريطانيا واسبانيا قررتا مقاطعة مؤتمر خاص بالسياحة تنظمه          ذكرت صحيفة هآرتس العبرية الثال    
ـ           " إسرائيل" ـ 20وذلك بسبب اإلصرار اإلسرائيلي على عقده في مدينة القدس المحتلة يومي ال  من  21 وال

  .أكتوبر الجاري
 في  الفلسطينيين يمارسون ضغوطًا على الدول األوروبية لالمتناع عن المشاركة        "وأوضحت الصحيفة أن    

  ".هذا المؤتمر الخاص بالسياحة المستدامة والذي كان يعقد عادة في العاصمة الفرنسية باريس
، "بريطانيا واسبانيا لن ترسال وفودا منهما للمشاركة في هذا المؤتمر بسبب عقـده بالقـدس              "إن  : وقالت

  .ل عام ستشارك فيهموضحة أن منظمة التعاون السياحي والتنمية الدولية والتي تعقد اجتماعين لها ك
والذي ينـاقش   ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يعقد فيها هذا المؤتمر خارج باريس                 

  .قضايا تتعلق بالسياحة المستدامة
  5/10/2010، السبيل، عمان

  
    مصرعبرإلى غزة " شريان الحياة"غالوي يناشد مبارك السماح بمرور  .68

، التي وصلت إلـى سـوريا   »5-شريان الحياة «لوي مبارك أن يسمح لقافلة ناشد غا: دمشق– )أ ف ب (
أرجوك دعنا نمر عبر    «وقال غالوي مخاطباً الرئيس المصري      . أمس األول، بدخول األراضي المصرية    

نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة المصرية      «وأضاف  . »دع القافلة تمر إلى غزة    . األراضي المصرية 
  . »ن يجب أن نمر، ألن من واجبنا أن نصل إلى غزةبكل ما تطلبه، ولك
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لقد قدت القافلة حتى وصلت إلى هنا، وأتمنى مرافقتها حتى تصل إلى هـدفها، ولكـن إذا كـان                   «وتابع  
االختيار بين أن ُأمنع من دخول غزة ومنع القافلة، فسأفضل أن تدخل المعونـات وأضـحي بزيـارتي                  

  . »لغزة
شخصاً غيـر   « قراراً في كانون الثاني الماضي، اعتبرت فيه غالوي          وكانت السلطات المصرية أصدرت   

  . »مرغوب به في مصر، ولن يسمح له مستقبال بالدخول إلى مصر
  6/10/2010السفير، بيروت، 

  
  السلطة الفلسطينية مليون يورو لصالح رواتب 37 بمبلغاالتحاد األوروبي يساهم  .69

هـذا  ( شيقل إسـرائيلي     183,106,204( مليون يورو    37ساهم االتحاد األوروبي بمبلغ     : وفا –القدس  
 موظف من مـزودي الخـدمات       85,000الشهر لصالح الدفع المنتظم لرواتب ومخصصات التقاعد لـ         

  .العامة الفلسطينية والمتقاعدين
 30وقد تم تسيير هذه األموال عبر آلية بيغاس، والفضل يعود في تأمينها إلى مـساهمة اسـبانيا بقيمـة                    

  .يورو، باإلضافة إلى أموال من المفوضية األوروبيةمليون 
هذه هي المـساهمة التاسـعة مـن االتحـاد          ':من جهته، قال ممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغير       

األوروبي لهذا العام إلى دفعات السلطة الفلسطينية لصالح رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصـصات              
الرغم من المؤشرات المتصاعدة مؤخرا فيما يتعلق بالنمو االقتصادي         ب. التقاعد في الضفة الغربية وغزة    

وتحسن األداء المالي، هناك ضرورة إلبقاء الدعم إلى السلطة الفلسطينية لتخفيض عجز الموازنة واإلبقاء              
  .'على الخدمات العامة

فـع رواتـب    الجهود المشتركة هذه من اسبانيا واالتحاد األوروبي للمـساهمة فـي د           ': وأضاف بيرغير 
ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية تتماشى كليا مع توصيات تقرير الرقابة االقتصادية الصادر             

، األمر الذي   2010 أيلول   21عن البنك الدولي إلى لجنة تنسيق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بتاريخ            
 لتواصل دورها المحوري في توفير      يسلط الضوء على أهمية وجود سلطة فلسطينية قابلة لالستمرار ماليا         

  .'األمن والخدمات العامة
وتقوم بيغاس بتسيير مساعدات االتحاد األوروبي من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشـى                

لمـدة  ' برنامج اإلصالح والتنميـة   'مع األولويات واالحتياجات التي حددتها السلطة الوطنية في برنامجها          
  .ثالثة أعوام

  5/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   إلى األمامالمباشرة دفع المفاوضات سنساعد في: تل أبيبب اسفير بريطاني .70
أكد السفير البريطاني الجديد في تل أبيب، ماثيو غولد، حرصه على المساهمة في معالجة : الناصرة
ابةً للقلق الذي تشهده كل من لندن وتل أبيب بهذا للمنطقة، استج" التهديد النووي اإليراني"مسألة 

ستبذل كل "أكّد أول سفير بريطاني يهودي في الدولة العبرية، على أن بالده  و.الخصوص، حسب قوله
جهد مستطاع بهدف دفع المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية إلى األمام، خصوصاً عندما تصل هذه 

  ."ةالمفاوضات إلى مرحلة القرارات الصعب
  6/10/2010قدس برس، 
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   بليون دوالر قيمة المشاريع األجنبية10.36 :سورية .71
سيتي سكيب غلوبال "أكدت دوائر استثمارية، على هامش معرض ومؤتمر :  شفيق األسدي-دبي 

تشهد تدفقاً متزايداً لمشاريع استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها "، الذي بدأ أعماله في دبي، أن سورية "2010
  ." بليون دوالر10.63مالية اإلج

  5/10/2010الحياة، لندن، 
  

  المصالحة الفلسطينية" عملية"العودة الى تحريك " مفاجأة"خلفيات  .72
و " حمـاس "وما لم يتحقق بـين      . ما لم توافق عليه القاهرة خالل سنة، حصل في لقاء         ": إبراهيم حميدي 

سطيني نتائج حـوار المـصالحة بـين        هكذا لخص مسؤول فل   ". خالل سنة أنجز خالل بضع دقائق     " فتح"
  .الماضي) سبتمبر(الذي جرى في دمشق في نهاية أيلول " فتح"و " حماس"

" حمـاس "الى اللقاء الذي جرى في مكة المكرمة بين رئيس المكتب السياسي لـ             " نقطة االنعطاف "تعود  
مبارك، حـصل لقـاء     عشية عيد الفطر ال   . خالد مشعل ومدير االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان       
بعد لقاء المسؤول المـصري مـع خـادم         . خالل أداء الصالة حيث طلب مشعل من سليمان لقاء رسمياً         

الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز ومدير االستخبارات السعودي األمير مقرن بن عبد العزيز              
بالمسؤول المـصري الـذي وافـق       االتصال  " حماس"مساء ذلك اليوم، عاود رئيس المكتب السياسي لـ         

  .من القاهرة" الضوء األخضر"بدوره على حصول لقاء عمل في اليوم التالي بعد حصوله على 
بالمعنى الـسياسي،   .  سليمان، وهو األول منذ نحو سنة، جرى عتاب متبادل وصريح          -خالل لقاء مشعل    
وفق ما  " دون تعديل أي حرف   "ة  القاهرة متمسكة بتوقيع ورقة المصالح    ". يقف في مربعه  "كان كل طرف    

ترى أن هذه الورقة لم تتضمن ما جرى االتفاق عليه خـالل  " حماس. "صاغها الجانب المصري قبل سنة   
بقبـول  " مرونـة "ثم قدمت   " االلتزامات المسبقة "المفاوضات الممهدة قبل صوغ الورقة وتريد العودة الى         

  ".جزءاً ال يتجزأ من الورقة"تفاهمات فلسطينية تكون 
بـذاتها لتحقيـق مكاسـب      " العملية"بعد نقاش، بدا خالله أن كل طرف في حاجة الى المصالحة أو الى              

االتفاق على أن يطلـب سـليمان مـن رئـيس الـسلطة             ": المسكوت عنه "توصل الجانبان الى    . سياسية
همات بـين   في دمشق للوصول الى تفا    " حماس"للقاء قيادة   " فتح"الفلسطينية محمود عباس إرسال وفد من       

  ".وضع الورقة جانباً في الدرج"مع وعد سليمان بـ " تحترم خالل تنفيذ الورقة"الطرفين 
ليبلغهم أن وفداً   " حماس"بعد عيد الفطر، قام اللواء محمد إبراهيم معاون سليمان باالتصال بمسؤولين في             

ر الماضـي بموافقـة      الشه 23برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام األحمد سيزور دمشق في          " فتح"من  
الى القاهرة انتهاء بالوصول الى توقيع      " حماس"تعقبها زيارة لوفد من     " تفاهمات فلسطينية "عباس إلنجاز   

  .من دون أي تغيير" الورقة المصرية"
بمجرد وصول األحمد الى دمشق، عقد لقاء مع مسؤول الخارج في الجبهة الشعبية ماهر الطاهر ليطلعه                

إعـادة النظـر    "لمباشرة مع إسرائيل مع سماعه لتأكيـد الطـاهر بـضرورة            على وضع المفاوضات ا   
تعليق عضويتها باللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية            " الشعبية"ونية  " بالمفاوضات العبثية 

الجهـاد  "وفي اليوم التالي، التقـى األحمـد زعـيم          . على المفاوضات مع استمرار االستيطان    " احتجاجاً"
متمسكة بالتوصل الى موقف أوسـع مـن مـضمون          " الجهاد"وبدا أن   . رمضان عبداهللا شلح  " اإلسالمي

، بحسب موقفها، في الورقة أمور تتعلق بمنظمة التحرير والمشروع الوطني بما فيـه              "الورقة المصرية "
لطة وفي الورقة أمور تتعلق بالـس     . نفسها معنية بها  " الجهاد"حق المقاومة لحركات التحرير الوطنية ترى       

عليـه، رأى شـلح     ". فتح"و  " حماس"بل األمر يخص    . واالنتخابات وأدواتها، ال ترى نفسها جزءاً منها      
  .عن اآلخرين" الجهاد"ضرورة التوصل الى حل لذلك عبر مالحق وتوضيحات وورقة تميز موقف 
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. خر بسيسو برئاسة األحمد وعضوية ف   " فتح"ووفد  " حماس"بعد ذلك، عقد لقاء في مكتب مشعل بين قيادة          
ومعلوم أن  ". في بضع دقائق عن مخارج للمواضيع العالقة خالل سنة        "وبحسب المعلومات تمخض اللقاء     

االنتخابات المقبلة، إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيـادة         : القضايا الخالفية، كانت تتعلق بثالثة أمور     
صالح وإعادة هيكلة أجهزة األمن فـي       ، وإ 2005موقتة الى حين تحقيق ذلك بموجب اتفاق القاهرة لعام          

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
بحيث تشكل لجنـة االنتخابـات      . يقوم على التفاهم على هذه األمور قبل توقيع الورقة        " المخارج"جوهر  

ومحكمتها قبل ذلك من قبل الطرفين مع إعطاء المجال لتكون االنتخابات بعد مرور سـنة مـن توقيـع                   
هـذا  ". مدة سنة "على  " فجأة"، لكنها وافقت    "بضعة أشهر "ريد إجراء االنتخابات في     ت" فتح"كانت  . الورقة

، بحسب ما تأمل، لتوفير ظروف منافسة عادلة في الـضفة الغربيـة ووقـف               "حماس"يعطي المجال لـ    
  .مالحقات عناصرها وفي غزة برفع عبء الحصار عن الشعب الفلسطيني

أن تشكل اللجنـة الموقتـة وأن       " حماس"تجاوباً مع مطلب    " فتح"وفي موضوع منظمة التحرير، أظهرت      
بعدما كان الطرف اآلخر يـرفض ذلـك، بحـسب موقـف            " ملزمة وغير قابلة للتعطيل   "تكون قراراتها   

" إعـادة بنـاء   "وانسحبت المرونة ذاتها على موضوع أجهزة األمن بإقرار الطرفين موضـوع            ". حماس"
القطاع، مع بقاء بعض القضايا األخرى التي تحتاج الى مزيـد           األجهزة تزامناً مع إصالحها في الضفة و      

  .عليه، جرى االتفاق على عقد جلسة أخرى في بداية الشهر الجاري. من البحث
وترجمتها التزامات، صدر عن الطرفين بيان مشترك، أذيع بحضور مشعل          " تأكيد األجواء اإليجابية  "ولـ  

ة صادقة من الطرفين إلنهاء االنقسام، حيث تم االتفـاق          أجواء أخوية وودية ورغب   "واألحمد، تحدث عن    
مع " الكثير من نقاط الخالف   "وانه تم االتفاق والتفاهم على      " على مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة     

  ".ملزمة وجزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة االنقسام"اعتبار الطرفين التفاهمات 
مـع مـسؤولين    " حمـاس "ي دمشق بين الحركتين، تكلم مشعل مع سليمان وتكلم قياديون في            بعد اللقاء ف  

الجانب المصري ذلك مع االستعداد للمـضي قـدماً        " بارك"مصريين إلطالعهم على نتائج الحوار، حيث       
  .بالخطوات الباقية

 تريد شراكة حقيقيـة     "حماس"على المصالحة؟   " فيتو"لماذا هذه المرونة المفاجأة؟ هل رفعت واشنطن الـ         
وظروف الضفة تغيرت جوهرياً    " فتح"وال يبدو أن    . في المواضيع السياسية واألمنية واإلعداد لالنتخابات     

و " فـتح "لكن، واضح أن السنة األخيرة أرخت بضغوطاتها على         ". الشراكة"لصالح االستعداد لقبول هذه     
الغربية وبين رئيس الحكومة سالم فيـاض       ، خصوصاً في الضفة     "فتح"وأن هناك خالفات داخل     " حماس"

ومن األطراف األخرى أن االنقسام يلحق الضرر       " فتح"و  " حماس"وواضح أن هناك إدراكاً من      . وعباس
الخطير بالقضية الفلسطينية تستفيد منه إسرائيل وأن الوحدة تخدم القضية وقد تخدم الموقف التفاوضي إذا               

" حمـاس "اضح أيضاً، أن هناك إدراكاً أوسع بـصعوبة تجـاوز           وو. تحصن الفلسطيني بالوحدة الوطنية   
كحقيقة سياسية منتخبة في عملية ديموقراطية وانها واقع على األرض ونجمها في صعود على رغم كـل          

  .الصعوبات والضغوطات بوسائل عدة بينها الحصار
انب اإلسـرائيلي   قد توحي بمحاولة الضغط على الج      .المصالحة يتضمن رسائل مزدوجة   " عملية"إطالق  

وقـد تـوحي    . بوجود خيارات بديلة إذا استمرت حكومته في التعنت في ملفات عدة بدءاً من االستيطان             
بعض المحللين أجرى مقارنة بـين      ". حماس"أيضاً ببدء االستعداد وتمهيد األرضية لمزيد من الحوار مع          

جورج ميتشل في عملية الـسالم فـي        تحريك الحوار وتجربة المبعوث األميركي لعملية السالم السناتور         
  .بعد بضعة أشهر من انطالقها" لعبة المفاوضات"الجيش اإلرلندي الى " ضم"إرلندا و 

األمر الخطر أن يكون ملف المصالحة يرمي الى توفير غطاء فلسطيني للمفاوضات التي تقودها السلطة               
ن هذا يدل على اسـتمرار واشـنطن        مع إسرائيل في المرحلة المقبلة من دون تجميد فعلي لالستيطان أل          
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األزمة في المفاوضات وليس الوصول الى حلول تاريخيـة         " إدارة"والسلطة وحلفائها في التعاطي بعقلية      
  .عادلة

  6/10/2010، الحياة، لندن
  

  رهينة دولة يهود العالم" السلطة"النظام العربي يقدم فلسطين هدية ألوباما و .73
  طالل سلمان

وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، تحـت     " السلطة الفلسطينية "ن جوالت التفاوض بين     مع كل جولة جديدة م    
الرعاية األميركية، يضع الفلسطينيون ـ ومعهم معظم العرب ـ أيديهم على قلوبهم متوقعين إقدام هـذه    

على ارتكاب تنازل جديد يمس جوهر الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في أرضـه ومـستقبله               " السلطة"
  . فيها

  : أسباب التخوف مفهومة ومحددة، وان كانت متعددة، بينها
اوالً ـ يتواصل تهافت موقف أهل النظام العربي، ويتحول تدريجياً الى أداة ضغط شـديد لـيس علـى     

بل على الطرف الفلسطيني الـضعيف أصـالً،        " الحليف"الى  " فبات أقرب "الذي كان عدواً    " اإلسرائيلي"
  ". الدولي"واستطراداً " العربي"وبينها " خليالدا"وألسباب شتى بينها 

الـسلطة  "وهكذا فإنه مع كل جولة جديدة للتفاوض، والتي غالباً ما تـستدعي تنـازالت إضـافية مـن                   
نتيجة ضغوط عربية عليها، بوهم استمالة اإلدارة األميركية، وشراء تأييدها، يصير المفاوض            " الفلسطينية

العربية لإلدارة األميركية التي ال تجد والحالة هذه بـداً          " الرشى" بهذه   اإلسرائيلي القوي بما يكفي، أقوى    
  . من االنحياز الفاضح الى المطالب اإلسرائيلية

وفي حاالت مشهودة تبدى موقف الرئيس األميركـي األسـمر ذي الجـذور اإلسـالمية أقـسى علـى                   
  . الفلسطينيين، ومعهم أهل النظام العربي من اإلدارات السابقة

 اإلشارة الى ان الرئيس األميركي أوباما قد اندفع قي تأييد شعار إسرائيل دولة يهود العالم الى أبعد                  تكفي
، وأبعد مما قصده    2004بوش أمام ارييل شارون في العام       .و.مما ذهب اليه سلفه الرئيس السابق جورج      

وذلك في العـام    "  يهودية إسرائيل دولة "الجنرال كولن باول الذي كان أول مسؤول أميركي يستخدم تعبير           
، والذي قال في ما بعد إنه ال يعرف كيف ومن دس هذا التعبير في خطابه الذي توجه فيـه الـى                      2001

  . الفلسطينيين
حتى لو تجاوزنـا موضـوع      ... ثانياًـ ان هذه السلطة، بوضعها الراهن، مطعون في شرعيتها فلسطينياَ         

فغزة قد انفصلت، بـالمليون     : اتفاقات اوسلو لها  " منحتها"لتي  وانتهاء مدة التفويض الشعبي، ا    " االنتخابات"
، وبالتالي فهي خارج البحث، مبـدئياً،       "حماس"أخرى، هي   " سلطة"ونصف المليون فلسطيني فيها، تحت      

هذا فضالً عن   ... واالحتالل اإلسرائيلي ) عملياً(ووضعها معلق على نتائج مفاوضات بين سلطة ال تمثلها          
  . تات وهم يعدون أكثر من إخوتهم في األرض المحتلة، خارج البحث، حتى إشعار آخران فلسطينيي الش

ولعل شعور رئيس هذه السلطة بأن النقص في شرعيته كان بين أسباب اندفاع اإلسـرائيلي الـى ذروة                  
م تطرفه، متكئاً في الوقت ذاته على انحياز اإلدارة األميركية، الذي بات مكشوفاً وان استمر أهـل النظـا        

وربما لهذا كلـه عـاد مـن        ... العربي يرفضون االعتراف بانحيازه، ألنهم أصال ال يملكون خياراً آخر         
وكعادته في مثل هذه الحاالت فإنه بدأ يلوح باالسـتقالة، مفترضـاً أن             . واشنطن خائباً، مملوءاً بالمرارة   

وهذا كلـه   ... لمنتفعين من السلطة  استقالته ستزعج األميركيين واإلسرائيليين وأهل النظام العربي معاً، وا        
  ! قد يأتيه ببعض العون لالدعاء انه حقق ما يبرر استمراره في السلطة

ثالثاًـ ان االحتالل اإلسرائيلي يشترط الحصول على تنازالت فلسطينية مؤثرة عمـا كـان موضـوعاً                
دة األميركية، بـل    للتفاوض في جوالت سابقة، وكذلك على ضمانات إضافية ليس فقط من الواليات المتح            

  . من أهل النظام العربي أساساً
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وهكذا يدخل اإلسرائيلي كل جولة جديدة من التفاوض وقد عزز موقفه سلفاً بمزيد من التنازالت العربية،                
" الـسلطة "ومزيد من الضمانات األميركية، بحيث يغدو خارق القوة في الموقع التفاوضي بينـه وبـين                

بـأي  " تفاوضـاً "، ويستحيل معه ان يسمي الجلوس من حول طاولة واحدة           المستوحدة والناقصة الشرعية  
فكيف تفاوض سلطة مهشمة سياسياً، وعزالء عسكرياً، وناقصة الشرعية قانونياً حتى           .. معيار أو مقياس  

لو حظيت برعاية بعض أهل النظام العربي المتكأكئين على أبواب اإلدارة االميركية يطلبون حـالً بـأي           
ومـن ضـمنه   (المزمنة التي تستعصي على الموت بالنسيان، عدواً مدججاً بالتأييد العالمي  " لةللمشك"ثمن  

  . قبل الحديث عن انعدام أي نوع من التكافؤ سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعيا الخ) التأييد العربي
بدأت احتفالية فـي البيـت      التي  " التفاوض باإلكراه "ولقد تبدى فارق القوة حاسماً في الجولة الراهنة من          

األبيض في واشنطن، وبرعاية عربية سامية تمثلت بالحضور الشخصي لرئيس أكبر دولة عربية ولملك              
دولة عربية أخرى أكثرية شعبها ممن شردهم االحتالل اإلسرائيلي من وطنهم الفلسطيني، فـضالً عـن                

  ...  في العالم اإلسالميالتأييد المعلن من أغنى الدول العربية وأوسعها نفوذاً مذهباً
ففي هذه الجولة التي كان عنوانها اإلقرار بيهودية دولة إسرائيل، كان على الراعي األميركـي أن يقـدم                  
إلسرائيل رزمة من اإلغراءات تشمل تزويدها بترسانة كاملة من األسلحة المتطورة، بينها عشرات مـن               

من الصواريخ البعيدة المدى العظيمـة القـدرة علـى        الطائرات المقاتلة األحدث في العالم وكميات هائلة        
تحت القبة الفوالذية االحتياطية التي يفتـرض       ... التدمير، إضافة الى كميات خرافية من األسلحة التقليدية       

  . أن تحميها من صواريخ المقاومة، أية مقاومة قائمة أو محتملة
  . تالل اإلسرائيلي في وادي األردنوباإلضافة الى ذلك تعهد أميركي بضمان بقاء قوات االح... 

  ! وكل ذلك مقابل إرجاء البناء في المستوطنات اإلسرائيلية لمدة شهرين
على انه سرعان ما ثبت أن الحديث عن اإلرجاء كان خدعة علنية بائسة لم يلبث أن تكشف كذبها علـى                    

مام الجمعية العامة لألمـم     الصريح الى حد الوقاحة الذي أعلنه أ      " الموقف التاريخي "األرض، فضالً عن    
المتحدة، وزير خارجية إسرائيل والمعبر الفعلي عن المناخ السياسي السائد فيها، وخالصته أن إسـرائيل               
ستبقى دولة لليهود، وان حركة االستيطان لن تتوقف وان على الفلسطينيين أن ينتظروا أجيـاال قبـل أن                  

  ! ه مساحة كافية من األرضيسمح لهم بإقامة كيانهم السياسي، اذا ما بقيت ل
  :  واليوم2002آذار / لقد اختلفت األحجام، وبالتالي المعايير تماماً منذ إطالق المبادرة العربية في مارس

كان أهل النظام العربي على خالف في ما بينهم، ولكنهم استطاعوا التوافق، بصعوبة، على المبادرة التي                
فـأعلن تأييـده لجولـة      " ها لن تبقى فوق الطاولة الـى األبـد        بأن"سرعان ما تراجع صاحبها عن تهديده       

المفاوضات البائسة األخيرة في واشنطن والتي جرت تحت راية التعهد االميركي المعلن بإسرائيل دولـة               
  ! حيث ال مساحة لدولة أخرى باسم فلسطين... يهود العالم

 ما ذكرت ـ وكأنها الحد األقصى للمطالب  اليوم صارت المبادرة العربية طموحاً مبالغاً فيه، تذكر ـ اذا 
العربية التي يتوجب النزول منها الى الحل الوسط الذي يمكن ان يكون مقبوالً مـن اإلدارة االميركيـة                   

  . أساسا، لكي تدعو اليه أو تتبناه
مبـدأ  ، كاالعتراف بها والتسليم ب    "حقوقها"لقد أخذت إسرائيل من المبادرة العربية االعتراف بما تراه من           

التعامل معها كدولة أساسية، بل ربما الدولة األقوى في المنطقة، ال هي دخيلة عليه وال عادية، يسلم أهل                  
وقد ال يـشمل    ... النظام العربي بنتائج احتاللها أراضيهم في فلسطين، ويحاولون مساومتها على بعضها          

  . ت األخيرة في واشنطنهذا البعض القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، كما دلت المفاوضا
  : كانت المعادلة في واشنطن واضحة تماماً

أعطونا األمـان فنعطـيكم مـع       : أمن أهل النظام العربي مقابل التنازل عن جوهر القضية الفلسطينية         ÷ 
أرض فلسطين االعتراف بيهودية الدولة، ونتخلى عن كل ما يلزم أمن إسرائيل من أرض فلسطين، ومن                

  ... من دول جوارهاضوابط تحفظ أمنها 
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نوفر إلسرائيل مقتضيات التوسع واألمن واالستقرار كدولة يهود العالم، مقابل بعض البعض من أرض              ÷ 
مع التعهد بأن نفتح أمام إسـرائيل       ) بما ال يتسع لدولة أو حتى لدويلة في بطن دولة يهود العالم           (فلسطين  

بها في طبعتها الجديدة وبوصفها الممثل الشرعي       الحدود والسدود فنسقط المقاطعة ونبادر الى االعتراف        
والوحيد للمصالح األميركية ومن ضمنها األمن االستراتيجي لمشروع الهيمنة على المنطقة العربية مـن              

  . أدناها الى أقصاها
، 1948ولتتصرف إسـرائيل بفلـسطينيي      . وليذهب الجئو الشتات الى الجحيم    . لتسقط غزة في البحر   ÷ 

ما يرضيها ويطمئنها من الضمانات ألمنها وازدهارها من دول الجـوار، وبالـذات مـن               ولتنل إسرائيل   
  . األردن، وليكن غور األردن بوابة األمن اإلسرائيلي

والسلطة جيـب فـي     ... مقابل إسرائيل دولة يهود العالم    " فلسطين"الصفقة على الضفة وسلطتها بوصفها      
  ). كما الكنغارو(داخل الدولة اإلسرائيلية 

م يسأل أهل النظام العربي عن بقية فلسطين والفلسطينيين، وبطبيعة الحال فإن إسرائيل وجدت الفرصة               ل
وها هي تزرع المزيد من المستوطنات فيها، وتوطن مئـات          ... للمساومة على األرض المقتطعة للسلطة    

طرد المزيد من أهلهـا     ألوف اإلسرائيليين ممن تحميهم دولتهم القوية فيها وتغريهم بالتمدد، مما يستوجب            
  . وليس من يعترض، ال السلطة وال من يتبنى هذه السلطة... منها

في كل جولة جديدة من المفاوضات تتصاغر األرض المخصصة نظرياً للسلطة، وتتمدد مساحة إسرائيل              
  . لتتسع ليهود العالم جميعاً

ذا النظام العربي مـستعدون الن      لم تعد إسرائيل تطلب اعتراف النظام العربي بها، هي تعرف أن أهل ه            
  . يقدموا حرية أوطانهم وسيادة دولهم من أجل شراء رضاها وتأمينهم على عروشهم واستقرار أنظمتهم

مع ذلك، فال أهل النظام العربي سيحرضون رئيس السلطة على الخـروج مـن المفاوضـات، وال هـم      
  . رض المحتلة وخارجهاسيدفعونه في اتجاه مصالحة شعبه، بقواه المختلفة داخل األ

وال اإلدارة األميركية ستبدل موقفها، وتسعى الى مراضاة السلطة ومعها أهل النظام العربي ألنها تعرف               
  ... أن ال خيار آخر أمامهم

ثم تتعزز بقرار مائع تتخذه القمة الطارئـة ونعـود الـى            ... وغداً تأتي الفتوى من لجنة المبادرة العربية      
  . ما تبقى من أرض فلسطين ومن كرامة األمةمفاوضات نخسر فيها 

  ! ان مصيره ان يختنق فيها... ما أبأس من أقفل على نفسه دائرة العجز
  6/10/2010، السفير، بيروت

  
  صهاينة الواليات المتحدة في ذروة الغطرسة  .74

  ياسر الزعاترة 
أوباما من قبل نتنياهو    لم يسبق أن تعرض رئيس أميركي لمثل هذا المستوى من اإلذالل الذي تعرض له               

وسائر الدوائر الصهيونية في الواليات المتحدة، ويبدو أن أول رئيس أسود في تاريخ الواليات المتحدة لم                
يقدر تماماً حجم النفوذ الصهيوني في بالده، وأقله أساء تقدير حجم االعتدال في الدوائر الصهيونية، حيث                

كِّلوا صوتاً آخر غير صوت اليمين المعـروف، السـيما بعـد            اعتقد أن في تلك الدوائر من يمكن أن يش        
المعـروف  " اإليبـاك "التي حاولت تشكيل صوت آخر يختلف عن صـوت          " جي ستريت "ظهور منظمة   

  .بتطرفه
التفسير اآلخر لمحاولة أوباما الضغط على نتنياهو في موضوع االستيطان هو شعوره بوقوف جنـراالت               

الذي تبين أنه لم يغنِ عنه شيئا في ظل سطوة اللوبي الصهيوني التي وصـل               البنتاغون إلى جانبه، األمر     
  ).وثائق ويكيليكس مثاالً(بها الحال حد تهديد البنتاغون نفسه عبر تسريبات تمس سمعة الجيش األميركي 
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ات المغامرة األخيرة بين أوباما ونتنياهو بينت حجم اإلذالل الذي تعرض له األول حين قدم للثاني إغراء               
  .رهيبة من أجل أن يمدد تجميد االستيطان لمدة شهرين إضافيين ال أكثر، األمر الذي قوبل بالرفض

االمتناع عن المطالبة بتجميد آخـر      : "كانت كالتالي " إسرائيل اليوم "اإلغراءات األميركية بحسب صحيفة     
الدائم، مرابطة قوات إسـرائيلية     للبناء في المستوطنات، وجود فترة انتقالية بين االتفاق المرحلي واالتفاق           

في غور األردن في الفترة االنتقالية، تعهد بالتعاون األمني في السياق اإليراني، تحسين القدرة الدفاعيـة                
إلسرائيل في إطار التسوية الدائمة، دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المتطورة، فيتو تلقـائي فـي                

اولة عربية إلعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد، إعالن         صالح إسرائيل في مجلس األمن ضد أي مح       
اإلسرائيلية عـن   " يديعوت أحرونوت "، وقد نقلت صحيفة     "بشأن شرعية الرد اإلسرائيلي في غزة ولبنان      

من كتب هذه الوثيقة ليس سوي العقل، إذا كان هذا مـا يبـدي الـرئيس                : "أحد أعضاء الكونغرس قوله   
حه إلسرائيل مقابل تجميد البناء في المناطق لستين يوماً، فما الذي سيتعهد بإعطائه             األميركي استعداداً لمن  

  !".مقابل اتفاق سالم شامل؟
هذا التراجع من قبل أوباما الذي نتج عن ضـغوطات مـن طـرف نـواب الكـونغرس، بمـن فـيهم                      

ن يشير بـدوره إلـى      الديمقراطيون، فضالً عن إثارة قصة إسالم أوباما ونشرها في الدوائر الشعبية، كا           
حجم النفوذ الصهيوني الذي أخذ يبلغ مستويات غير مسبوقة، ويؤكد بدوره أن متوالية ذلك النفوذ ليـست                 
في وارد التوقف، السيما بعد اختراقهم الكبير للحزب الجمهوري عبر الكنائس المعمدانية الجنوبية التـي               

قليدي أكثر وضوحاً في الحـزب الـديمقراطي،        تخرج منها جورج بوش االبن، هم الذين كان نفوذهم الت         
وعندما يتمكنون من لي ذراع المؤسسة العسكرية، فذلك يعني أن الوضع قد بلغ مستويات رهيبة، ولم يعد             

نيستخدم م نأميركا أم الدولة العبرية: (باإلمكان الجدال حول م.(  
ذي يشعر به الصهاينة، إذ إن المؤشرات       لم يكن ما جرى ألوباما هو المؤشر الوحيد على طغيان القوة ال           

ريـك  ) "أن.أن.سـي (ما زالت تتوالى دون توقف، وآخرها ما جرى لمذيع البرامج الشهير في محطـة               
" جـون سـتيورات   "الذي أجبر على االستقالة بعد تصريحات بحق المذيع الكوميدي اليهـودي            " سانشيز

 قبل ذلك بأسـابيع كانـت ذات المحطـة تفـصل            .اعتبرت مساً باليهود رغم أنها تعكس الحقيقة بالفعل       
من عملها بسبب إبدائها اإلعجاب بالشيخ الراحل السيد محمد حسين فضل اهللا،            " أوكتافيا نصر "الصحافية  

  .رغم أنها سرعان ما اعتذرت عما بدر منها
ة، حيث  تتعرض لحملة بشع  " هيلين توماس " أسابيع كانت الصحافية األميركية الشهيرة       3قبل ذلك بحوالي    

على اليهود أن يذهبوا إلى     "اضطرت إلى االستقالة من عملها، وذلك بعد قولها في تصريحات صحافية إن             
  ".بولندا أو ألمانيا أو الواليات المتحدة أو أي مكان آخر

القصص على هذا الصعيد كثيرة، وهي دائماً ما تحدث منذ سنوات، لكنهـا تكـاثرت خـالل الـسنوات                   
يحدث مثـل ذلـك فـي       (ا ستتصاعد على نحو يرهب أي أحد يفكر في انتقاد اليهود            األخيرة، ويبدو أنه  

، مع العلم أن ثمة خلطاً واضحاً بين اليهود وبين الدولة العبرية، وبين العداء لالحتالل والعـداء                 )أوروبا
  .للسامية

ـ                ال القـضية   تشير هذه المعادلة إلى أمرين، أولهما استحالة التعويل على أي موقف أميركي معتـدل حي
الفلسطينية أو القضايا العربية عموماً إذا كان للصهاينة رأي آخر، أما الثاني فهو أن هذا الغلو والتطرف                 
في الطغيان اليهودي ال بد أن يؤدي إلى إثارة النخب األميركية، وربما الشارع األميركي ضـد اليهـود،             

ما، ألنه ما من أقلية يصل حدود طغيانهـا         األمر الذي لن يحدث في المدى القريب، لكنه سيحدث في يوم            
نموذج البرامكة فـي الدولـة      (إلى هذا المستوى من دون أن تستثير الغالبية وتدفعها إلى االنقالب عليها             

  ).العباسية، ونموذج اليهود في أوروبا خالل القرنين الماضيين
  6/10/2010، العرب، الدوحة
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  ..!عروض سخية وتعهدات بلفورية.  ."سرائيلإ"ـ رسائل الضمانات االمريكية ل .75
  نواف الزرو

االجماع السياسي االسرائيلي في هذه المرحلة هو على االستيطان والتهويد للقدس والضفة مـن جهـة ،                 
وعلى تفكيك الملفات والحقوق والتطلعات الفلسطينية نحو االستقالل والدولة من جهة اخرى ، غيـر ان                

ريكي الى حد كبير فيما يتعلق بعملية السالم ، هو علـى ضـرورة               االم -االجماع السياسي االسرائيلي    
يسقطون من حساباتهم امكانية التوصل الى تـسوية        " اسرائيل"ورغم انهم هناك في     . استئناف المفاوضات 

مع السلطة الفلسطينية العتبارات ايديولوجية واستراتيجية ، اال انهم تكتيكيا بحاجة الى عمليـة سياسـية                
  .هم الوقت لبناء حقائق االمر الواقع على االرضتمويهية تعطي

االدارة االمريكية بدورها ورغم فشلها في تحصيل حتى تجميد لالستيطان من نتنياهو ، اال انهـا ايـضا                  
تحرص االدارتان االسرائيلية واالمريكيـة     . حريصة على استئناف المفاوضات من اجل المفاوضات فقط       

، وما اكثـر    " رسائل الضمانات االمريكية السرائيل   "هما يطلقون عليها    على سيناريو قديم جديد متجدد بين     
في حين مـا اكثـر رسـائل التطمينـات          " اسرائيل"رسائل الضمانات والتعهدات االمريكية التي قدمت ل      

والوعود التي قدمت للفلسطينيين والعرب على نحو خاص ، وان كنا هنا لسنا بصدد استعراضها اال انها                 
في الجانب الثاني الـضمانات     " اسرائيل"لسطينيين والعرب الوعود الكالمية ، بينما تعطى        كلها تعطي الف  

  .الحقيقية لوجودها وتفوقها واستيطانها وسيطرتها على االرض
وتطفو على سطح مسرح المفاوضات في هذه االيام ما يطلق عليها رسالة الضمانات التـي بعـث بهـا                   

اء االسرائيلي نتنياهو الذي لم يأبه للحليف االمريكي االسـتراتيجي          الرئيس االمريكي اوباما لرئيس الوزر    
تشتمل رسالة الضمانات االوبامية على جملة من التعهـدات         . ولم يجامله فرفض الرسالة بمنتهى الوقاحة     

، فتحدثت ثالث صحف    " تمديد تجميد االستيطان لمدة شهرين فقط     "االستراتيجية لنتنياهو اذا ما وافق على       
فـي كـل سـنوات صـداقته        "لم يقدمه حتى الرئيس السابق جورج بوش        " عرض سخي "لية عن   إسرائي

الجـزرة  " في خبر رئيسي بعنوان      -، مستغربة رفض نتنياهو له ، وقالت يديعوت أحرونوت          " إلسرائيل
 لدفع الكثير ، وقالت إن الوثيقـة        - من أجل أن تواصل إسرائيل التجميد        - أن أوباما مستعد     -" والعصا

لو قبلها نتنياهو ، لكنه رفضها رغم جهود إيهود باراك إلقناعـه            " رسالة رئاسية "ن يفترض أن تصبح     كا
  ".2010 ـ 10 ـ 1بها ، مما جعل البيت األبيض ينفي ما نشر بشأنها ـ الجزيرة 

إذا كان هذا ما يبدي الرئيس األميركي اسـتعداده إلعطائـه           "ونقل عن مصدر كبير في الكونغرس قوله        
ولعل من شـأن  ". ئيل مقابل تجميد لستين يوما ، فما الذي سيتعهد بإعطائه مقابل اتفاق سالم شامل؟   إلسرا

رسالة الضمانات هذه ان تستحضر تلك الضمانات التي كان قدمها الرئيس بوش لشارون ، التي قال فيها                 
 حـول   2004لعام  أن الضمانات التي قدمها بوش في رسالة ا       "رئيس الوزراء االسرائيلي السابق اولمرت    

في الضفة الغربية ، تـسمح إلسـرائيل بمواصـلة البنـاء            " الواقع الديموغرافي "ضرورة االعتراف بـ    
  ".االستيطاني

لشارون آنذاك ليس فقط يكرس ويعمق النكبة والمعاناة والظلم والطغيان التاريخي الذي            " وعد بوش "وكان  
سطينية اخرى ، ويلحق بالفلـسطينيين المزيـد مـن          لحق بالشعب العربي الفلسطيني ، وانما ينتج نكبة فل        

 مـن فلـسطين     78%قد ادى في المحصلة الى ضـياع        " بلفور"المعاناة واأللم والعذاب ، فاذا كان وعد        
-انما اجهز في الرؤية االسرائيلية      " وعد بوش "لصالح الدولة الصهيونية هكذا ظلماً وافتراء وارهاباً ، فان        

 من فلسطين ويصادرها ايضا هكذا ظلما وافتراء وطغياناً وارهابا لصالح تلك             على ما تبقى   -والفلسطينية  
  .الدولة

وما بين االمس ووعد بلفور مرورا بوعد بوش البلفوري ايضا ، يطل علينا الرئيس اوباما بوعد بلفوري                 
أرض فلسطين التاريخيـة هـي الـوطن        :"جديد وبضمانات بلفورية جديدة حينما اعلن قبل نحو عام ان         

، فالرئيس اوباما يطل علينا اذن ليقدم مـا يـشبه وعـدا بلفوريـا جديـدا                 "...التاريخي للشعب اليهودي  
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الـيس هـذا    "..فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي     "يمنحها فيه اعترافا متجددا بان      " اسرائيل"ل
"  قومي لليهود   كوطن - ارضا بال شعب لشعب بال ارض        -فلسطين  "الوعد هو ذاته وعد بلفور الذي منح      

  .،...قبل نحو ثالثة وتسعين عاما
، وتحقيق الحلم بدولـة     " استقالل إسرائيل "بعد دقائق من إعالن دافيد بن غوريون عن         : "ويضيف اوباما 

، فيا للعجب   "...للشعب اليهودي في وطنهم التاريخي ، كانت الواليات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل            
، عاد في رسـالته     " اسرائيل المعجزة "ان قد اعلن في وقت سابق عن اعجابه ب        ، بل ان اوباما الذي ك     ...

، وايـة انجـازات يـا       " اإلنجازات غير العادية التي حققها الشعب اإلسـرائيلي       "ليبدي تقديره لما أسماه     
؟ سياسات التطهير العرقي والمجازر والمحارق والسطو المسلح على وطن وممتلكـات وتـاريخ              ...ترى

  ، ...عب العربي في فلسطينوتراث الش
  5/10/2010، الدستور، عمان

  
  كيف خسر الفلسطينيون المواجهة في انتفاضة األقصى؟  .76

  صالح النعامي 
مع حلوِل الذكرى العاشرة الندالع انتفاضة األقصى التي قضى خاللها أكثر من أربعـة آالف فلـسطيني               

ل آالف آخرين، فإنه يثـور سـؤال هـام          نحبهم وجرح أكثر من عشرة آالف آخرين، عالوة على اعتقا         
هل قطع الفلسطينيون بعد تقديم كل هذه التضحيات الجسام شوطًا يذكر على سبيل التحرر، أم               : ومحوري

أن الفلسطينيين لم يتمكَّنوا من تحقيق أي إنجاز سياسي يقربهم من تحقيق أهدافهم الوطنية؟ لألسف الشديد                
نتفاضة قد خبت منذ زمن بعيد إال أن الفصائل الفلـسطينية ونخبهـا لـم               إنه على الرغم من أن جذوة اال      

تطرح هذا التساؤل بجدية، واكتفت طوال هذه الفترة الطويلة باجترار الخطاب الشعبوي الذي ال تـشكِّل                
الحقائق والمنطق السليم وحدات أساسية فيه، فعلى صعيد الحقائق فقد أدت االنتفاضة إلـى مقتـل ألـف                  

 وجندي وجرح مئات آخرين، ولقد تدهورت مستويات األمن الشخـصي للمـستوطنين خـالل               مستوطن
االنتفاضة بشكٍل كبير، عالوة على تكبد االقتصاد اإلسرائيلي خسائر هائلة، إلى جانب التأثير سلبا علـى                

 ونتائجها، لكن في    معدالت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، فهذه حقائق ال يمكن إغفالُها عند تقييم االنتفاضة            
المقابل لم تفلح هذه النتائج في تمكين الفلسطينيين من تحقيق إنجاز سياسي واحد على صعيد التحرير، فقد                 
أخمدت االنتفاضة وتمكّنت إسرائيل من إعادة احتالل جميع مدن الضفة الغربية، واألدهى مـن ذلـك أن                 

ادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني بمـا يخـدم         إسرائيل تمكَّنت من خالل مواجهتها لالنتفاضة من إع       
  .مصالحها االستراتيجية، ويضر بالمقاومة وخيارها

فباستخدام القوة وبالتنسيق مع اإلدارة األمريكية تمكَّنت إسرائيل من أن تُملي على الرئيس الراحل ياسـر                
ود عباس الـذي لـم       استحداث منصب رئيس وزراء صمم بشكل خاص لصالح محم         2003عرفات عام   

يضطلع حتى ذلك الوقت بأي دور رسمي في السلطة الفلسطينية، وهو الذي كان يجاهر برفضه الـشديد                 
لخيار المقاومة، وبكل تأكيد فقد فتح تنصيب عباس كرئيس للوزراء الطريق أمامه ليكون المرشَّح الوحيد               

" يحـوز "التي يتوجـب أن     " المؤهالت" يير و لرئاسة السلطة، حيث أن إسرائيل وإدارة بوش حددت المعا        
عليها من يقف على رأس الهرم القيادي في السلطة، وعلى رأسها العداء الواضح والـصريح للمقاومـة،                 

لقد " المؤهالت"وقد مهدت خسارة المقاومة في نهاية االنتفاضة الطريق فقط أمام أولئك الذين يحملون هذه               
بالقوة المسلَّحة انتفاضة األقصى أن تصوغ مؤسسات السلطة الفلسطينية         تمكَّنَت إسرائيل من خالل حسمها      

بالكيفية التي تخدم مصالحها االستراتيجية واألمنية، وكان التعبير األكثر فجاجة للمكاسب اإلسرائيلية فـي         
"  ومحاربة الفساد  الشفافية"هذا السياق، تثبيت سالم فياض كوزير للمالية وبعد ذلك رئيسا للوزراء، فباسم             

انتقم فياض من االنتفاضة، عندما صاغ المؤسسة األمنية في السلطة الفلسطينية ليصبح هـدفها الـرئيس                
محاربة المقاومة، عبر التنسيق المكشوف والصريح مع قوات االحتالل وبرعاية أمريكية، ببـساطة لقـد               
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يكية اإلسرائيلية في اختيار قيادة السلطة، فحافظت هذه        قبلت فصائل منظمة التحرير عمليا المعايير األمر      
الفصائل على عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومنها من أصبح شريكًا في حكومات فياض               

  .التي تتولى التنسيق األمني
  انتصار للمقاومة؟" فك االرتباط"هل 

التي تمثلت في تفكيـك مـستوطنات       " فك االرتباط "طة  ومن أسف هناك من أساء قراءة تنفيذ إسرائيل خ        
قطاع غزة وإعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في محيط القطاع، واعتبره انتصارا للمقاومـة وخيارهـا،               
واستند إليه في بلورة خياراته السياسية، صحيح أن إسرائيل أدركتْ أن مواصلة احـتالل قطـاع غـزة                  

فـك  "ي مصلحتها، لكنها في نفس الوقت حرصت على أن تكـون عمليـة              باالحتالل المباشر ال يصب ف    
جزءا من عملية إدارة األزمة في مواجهة الشعب الفلسطيني، وحاولت تحقيق أكبـر مكاسـب               " االرتباط

               ة كبير للعمل ضـدمنها؛ فتفكيك المستوطنات وإعادة انتشار جيش االحتالل سمح إلسرائيل بهامش حري
ل المجتمع الدولي حجة إسرائيل القائلة أنه بإمكانها أن ترد علـى عمليـات المقاومـة                المقاومة، حيث قب  

المنطلقة من قطاع غزة كما ترد على الدول، أي استخدام أكبر قدر من فائض القوة لديها ضد قطاع غزة                   
  .2008م وبشكٍل غير متناسب، وقد بلغ هذا االتجاه ذروته في الحرب التي شنتها إسرائيل نهاية العا

  أين أخطأ الفلسطينيون؟
مما ال شك فيه أن الفلسطينيين ارتكبوا أخطاء كارثية خالل انتفاضة األقصى أسهمت في إلحـاق أكبـر                  
األذى بقضيتهم الوطنية، وأدت إلى فشل معظم الرهانات التي عقدت على هذه االنتفاضة، ونحـن هنـا                 

  :بصدد التعرض لهذه األخطاء
أن تـؤدي   " فتح"فلسطينيون غمار االنتفاضة دون االتفاق على هدف محدد، فقد أرادت           لقد خاض ال  : أولًا

أواخـر  " كامب ديفيـد  "االنتفاضة إلى تحسين مكانة السلطة في المفاوضات مع إسرائيل بعد فشل مؤتمر             
، في حين أن الفصائل األخرى كانت تهدف إلى أن تؤدي عمليات المقاومة إلى سحب البساط                1999العام  

  .ن تحت المفاوضين مرة ولألبدم
لم تُعر الفصائل الفلسطينية اعتبارات الزمان والمكان أي اهتمام عند تنفيذها عمليات المقاومة، فمثلًا              : ثانيا

 نقطة تحول فارقة في عمـل المقاومـة،         2001كان يفترض أن تشكِّل أحداث الحادي عشر من سبتمبر          
اع عالمي غير مسبوق ضد العمليات االستشهادية، حيث تم تربيع          حيث كان من الواضح أنه قد تبلور إجم       

ياسر عرفات، وقد أدت هذه األحداث إلى تأييد وتفهـم          = أحمد ياسين   = الدوائر، فأصبح أسامة بن الدن      
الـسور  "المجتمع الدولي للخطوات العسكرية اإلسرائيلية ضد المقاومة، والتي بلغت ذروتها بتنفيذ حملـة      

التي قضتْ على المقاومة في الضفة الغربية، وتجاهلت الفصائل اعتبارات المكـان، عنـدما لـم                " قيالوا
تدرك أن تواصل تنفيذ العمليات االستشهادية في قلب المدن اإلسرائيلية أسهم في بلورة إجماع إسـرائيلي                

 المقـاوم علـى اسـتهداف       داخلي خلف أي حكومة تتجه لقمع المقاومة، في حين أنه لو اقتصر العمـل             
  .المستوطنين والجنود في الضفة الغربية لتفاقم الصدع الداخلي اإلسرائيلي

 واالنتفاضة األولى لم تراعِ الفصائل قدرة الجمهور الفلسطيني         1936كما كان األمر في ثورة عام       : ثالثًا
        ة واالجتماعية عند تنفيذها     على الصمود، ولم تأخذْ بعين االعتبار األوضاع االقتصادية للجماهير الفلسطيني

عمليات المقاومة، حيث كانت الجبهة المدنية الفلسطينية هي التي تمتص في الغالب ردة الفعل العـسكرية                
اإلسرائيلية، مما أدى إلى تحول االنتفاضة بالنسبة للكثيرين إلى كابوس يتوجب التخلص منه ولـو عبـر                 

  .لتي تعادي تاريخيا المقاومةالدفع بالنخب ا
تركيز المقاومة على العمل المسلَّح جعل انتفاضة األقصى نخبوية وتقتصر على عناصر الفصائل             : رابعا

فقط، ولم يتم استثمار جهود كبيرة في استحداث أنماط المقاومة الشعبية التي كانت كفيلةً بتقليص هـامش                 
مل ضد الفلسطينيين، عالوةً على أنها كانـت سـتحد مـن اصـطفاف              المناورة أمام اإلسرائيليين في الع    
  .المجتمع الدولي إلى جانب إسرائيل
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لقد أسهمت الثقافة السائدة في التعايش مع االحتالل بدلًا من مواجهته، فعلى سبيل المثال بدلًا مـن      : خامسا
لضفة الغربية والتي تقيد حرية الحركـة       مواجهة الفلسطينيين الحواجز العسكرية التي تقيمها إسرائيل في ا        

وتحديهم لها وإصرارهم على فتحها، فإنهم لجئوا إلى محاولة االلتفاف عليها والبحث عن طـرق بديلـة،                 
وهذا ما ينطبق على الحصار المفروض على قطاع غزة، فبدلًا من تحدي الحصار عبر توظيف الجماهير                

  .في فتحه، تم اللجوء لألنفاق
 أثبتت االنتفاضة وما قبلها وما بعدها أنه ال يمكن الجمع بين الحكم والمقاومة في ظّل تـأثير                  لقد: سادسا

االحتالل المباشر كما هو الحال في الضفة الغربية، وغير المباشر كما هو الحال في قطـاع غـزة، ألن                   
  .المقاومة ستكون الخاسر األكبر في الحالتين

ادت الفصائل الحذر من خطورة عدم مراعاة وجود نظـام عـالمي   لم يسعف الوعي النخب التي ق : سابعا
  .يحكم الحراك في هذا الكون، وليس من الحكمة تحديه

لقد تجاهلت الفصائل هذا النظام، مع أنه لعب الدور األبرز في محاصرتها بعد ذلـك؛ فالتـضييق علـى                   
 أوجد القنـوات واآلليـات لمحاصـرة        عمليات تمويل المقاومة لم يكن لينجح لوال وجود هذا النظام الذي          

المقاومة، فضربت الجمعيات والمؤسسات التي تدعم أبناء وعوائل الشهداء واُألسر الفقيرة التي تـضرر              
  .وضعها االقتصادي بفعل القمع اإلسرائيلي

قصارى القول بدون إعادة تقييم شاملة لمسار انتفاضة األقصى لن يكون بوسع الفلسطينيين اسـتخالص               
  .لعبر من تاريخهم النضالي وتحسين قدرتهم على مواجهة االحتالل وصولًا إلى إنهائه والقضاء عليها

لقد أثبتَ تاريخ الصراع مع الحركة الصهيونية أن المقاومة، ال التسويات السياسية، هي الطريق األوحـد                
لتحلِّي بالحكمة في خَوض غمار هذه      الستعادة الحقوق الوطنية، لكن هذا ال يعني بحال من األحوال عدم ا           

  .المقاومة
  5/10/2010االسالم اليوم، 

  
  ! من فرنسا مع الحب .77

  نهلة الشهال
  : إليكم السيناريو

قررت المنظمات الصهيونية الفرنسية التصدي لحمالت التضامن مع فلسطين التي تنظمها هنـا حركـة               
نها الحزب الشيوعي الفرنسي والخضر، وكل      م(واسعة تضم، إلى أكثر من خمسين جمعية، أحزاباً كبرى          

. ، والنقابات الكبرى في البالد، والروابط األساسية لحقوق اإلنـسان         )ما هو على يسار الحزب االشتراكي     
هذا اإلطار شديد التنوع الذي ُأنشئ مع بداية االنتفاضة الثانية، تمكن رغم الخالفات الكبيرة التي كانـت                 

. أمام كل العواصف، والبقاء عنواناً مرجعياً للعمل التضامني مـع فلـسطين           تخترقه أحياناً، من الصمود     
وهي حالة استثنائية في أوروبا حيث ال معادل في أي بلد آخر لمثل هذا التجمع الثابت، المولِّد لديناميـة                   

ر عدد  ولهذا السبب أوالً، وألن فرنسا تضم معاً أكب       . تتجاوزه كإطار في العديد من الحاالت دون أن تلغيه        
من المسلمين ومن اليهود في أوروبا، وألنها ما زالت، رغم أزمتها، تلعب دوراً مركزياً وطليعياً على أية                 

، لذلك كله، فإن مـا يـدور        )بغض النظر عن فلسطين   (حال في كل األمور الفكرية والمطلبية والسياسية        
  . ةفيها، وحصيلة توازنات القوى كما تتأسس وتُقاد، هي في غاية األهمي

وقد أمكن إطالق الحملة الفرنسية للمقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات، بعيد العدوان على غزة، ولم              
يكن ذلك بالشيء السهل، ألن من مميزات فرنسا أيضاً، وجود حساسية خاصة حيال ما يبدو أنـه يمـس                   

طؤ كبير من سائر    اليهود، حيث تعرض هؤالء لحمالت توقيف وتصفية خالل الحرب الثانية، جرت بتوا           
ولكن أمكـن فـي     . السكان، مما أبقى آثاراً من الذنب لعل قوتها تأتي مباشرة بعد تلك السائدة في ألمانيا              

. 2005 جمعية أهلية فلسطينية عـام       180النهاية، بفضل مأساة غزة، توفير االستجابة للنداء الذي أطلقته          
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ملة ساهم بتسريع انطالق السعار الـصهيوني، إذ        وال شك أن انضمام الحركات الفرنسية تلك رسمياً، للح        
، واضطر القائمون بها إلى الخـوض       "نزع الشرعية عن إسرائيل   "بدأت حينذاك نغمة أن الحملة تستهدف       

في الكثير من السجاالت للتمييز بين اليهود وإسرائيل، بل بلوروا وثيقة شرف علنية لتحديد األسس القيمية             
  . لتحركهم

 التحرك وقوة االستجابة له، تصدت المؤسـسة الرسـمية الفرنـسية للحملـة، عبـر                عندها، وأمام زخم  
وأعلنت وزيرة العـدل الـسيدة      . تصريحات العديد من الوزراء والمسؤولين، بل مزايداتهم في هذا الشأن         

وفي الـسياق نفـسه،     . ماري، أنها ستطلب من القضاء مالحقة الداعين للمقاطعة لمخالفتهم القانون         -أليو
بتدفيعهم ثمناً ماديـاً يكـسر      "ت منظمات صهيونية فرنسية أنها ستالحق قضائيا المقاطعين، متوعدة          أعلن

  ! وكله بالقانون...وينهي أمرهم" رقابهم
وهكذا فعالً بدأت المالحقات القضائية، رغم كل الحذر واالحتياطات التي اتخذها القائمون علـى الحملـة            

يمثل اليوم أمام المحاكم أكثر مـن ثمـانين مناضـالً ومناضـلة،             وباختصار،  . لتجنب األخطاء القانونية  
، وهي تهمـة خطيـرة سـتطبع فـي          "التحريض على التمييز العرقي   "يتهددهم حكم قضائي يرد في بند       

سجالتهم العدلية، وتتهددهم كذلك غرامة تبلغ في بدايتها ثالثة آالف يورو، أو السجن لمن ال يتمكن مـن                  
  . إيفائها

د استدعيت للمثول أمام القضاء عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة عليمة بومدين، ألنهـا      وللسخرية، فق 
أعلنت تأييدها للحملة، وكذلك مؤخراً ستيفان هيسيل، وهو سفير فرنسا األسبق إلى األمم المتحدة، وواحد               

د معـسكرات   من أشهر المقاومين إلى جانب ديغول في الحرب العالمية الثانية، وهو معتقل سابق في أح              
  !! ويهودي من أصل ألماني... االعتقال النازية

وليست الجمعيات الصهيونية التي تالحق اسميا تلك الشخصيات والمناضلين على الـسواء وحـدها فـي              
من كتاب وفالسفة وإعالميـين، كفينكلكـروت الـذي يـدير           (صهيونية  " شخصيات"الميدان، بل ترافقها    

فيه، أقل ما يقول، إن شبان الضواحي من المسلمين هم من الحثالة، ويؤيـد              برنامجاً إذاعياً أسبوعيا يقول     
بل ان هؤالء هم عصب هذه الحملة، ألنهم يواكبونها ويدافعون عنها           ). القمع المنهجي الذي يتعرضون له    

  ... على كل المستويات، ويبلورون الحجج القائلة بأنها حملة عنصرية وضد اليهود الخ
سـبتمبر الفائـت إلـى      / أيلول 27ود عباس خالل زيارته األخيرة إلى باريس يوم         هؤالء دعاهم محم  ...

مجلس الجمعيات اليهودية   "رئيس  !) يا لألهمية (كما التقى في اليوم التالي لمدة ساعة على انفراد          . العشاء
 ، براسكيه، وهو رجل موغل في صهيونيته وتأييده إلسرائيل مهما ارتكبت، وبال تـردد، وقـد               "الفرنسية

  ! دعت هيئته يوم العدوان على غزة إلى تجمع تضامني أمام السفارة اإلسرائيلية
واستثنيت من الدعوة شخصيات يهودية معتدلة، قد تكون صهيونية وغير معادية إلسرائيل فـي المبـدأ،                

كما استثنيت الشخصيات والجمعيـات اليهوديـة الفرنـسية التـي تنـاهض             . ولكنها تجرؤ على انتقادها   
  . ية وإسرائيل، وهي متوفرة، وبعضها عضو في التحالف المذكور أعالهالصهيون

حدث ذلك أيضاً في اليوم ذاته الذي كانت البحرية اإلسرائيلية توقف الزورق اليهودي األوروبي المبحـر                
نحو غزة، وتعتقل بعنف شديد ركابه التسعة، وعلى رأسهم رامي الحنان الـذي فقـد ابنتـه فـي أحـد                     

تحارية الفلسطينية في القدس منذ سنوات، وكذلك يونتان شابيرا وهو ضـابط سـابق مـن          التفجيرات االن 
التـي  " رسالة الطيارين"جماعة الرافضين للخدمة في الجيش اإلسرائيلي، ومن الذين أصدروا منذ سنوات  

وهو على الخصوص أوسع ضـرباً وركـالً، وتتهـدده          .  على لبنان  1982فضحت ما جرى في عدوان      
  . كما بالنسبة لسائر اإلسرائيليين الذين كانوا على متن الزورقالمحاكمة، 

عباس تعلق اليهود الفرنسيين بإخوانهم اإلسرائيليين، وليقول إن        " أفهم"براسكيه تصدر الصحف ليقول انه      
أمـا عبـاس   . تجميد البناء في المستوطنات مطلب ثانوي ويجب أال يتحول إلى عقبة في وجـه الـسالم             

برروا خطوتهم تلك بأنها محاولة لشق صفوف األعداء وللتقدم من الرأي العـام العـالمي               وطاقمه، الذين   



  

  

 
 

  

            46 ص                                     1929:         العدد       6/10/2010األربعاء  :التاريخ

بمظهر الحضاريين وليس العنصريين، ولشرح وجهة النظر الفلسطينية، فقد لزمـوا الـصمت، واكتفـوا             
ميـة  لقد خسر عباس العملية اإلعال    ! بالمديح الذي كاله لهم أعداؤهم من أنهم حقاً استثنائيون ورجال سالم          

التي يبرر بها خطوته تلك، وتسبب بإضعاف نفسه وما يمثل، ألنه بدا خاضعاً لمزاج أعدائـه، متـسوالً                  
التحـالف مـن أجـل      "وأخيراً تسبب بإهانة سياسية لحلفائه، وعلى رأسهم        . رضاهم وليس أي شيء آخر    

  . الذي لم يكلف عباس نفسه عناء لقائه" فلسطين
  .كان مسلياً على األقل" من روسيا مع الحب"فيلم من الدرجة العاشرة، بينما 

  6/10/2010، السفير، بيروت
  

  المفاوضات والخيارات المحدودة .78
  سعيد كمال 

 عاماً بدءاً من مؤتمر مدريد للسالم ومـا أعقبـه مـن مفاوضـات     18مرت فترة طويلة استمرت قرابة  
التسويف اإلسرائيلي الذي كان    واشنطن ومفاوضات تنفيذ اتفاقات أوسلو ثم كامب ديفيد كي نكتشف مدى            

يلقى تعاطفاً أميركياً، بينما تواجه المفاوضات التي نحن اليوم بصددها الخيـار األوحـد بعـدما كانـت                  
الخيارات متنوعة ومفتوحة في الصراع الدائر مع اسرائيل، ونستطيع اآلن توصيف االتفاقات التـي تـم                

  :التوصل إليها كما يلي
ياناً ممزقاً يرتكز إلى مشروع سياسي، األمر الذي عطّل قيام دولة فلسطينية             أوجدت اتفاقات أوسلو ك    -1

  .وخلق حالة من االنقسام داخل المجتمع الفلسطيني
 شكلت االتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تغييـراً ملحوظـاً فـي النظـام الـسياسي                 -2

 محلية تقوم بإدارة شؤونها لكنها مرتبطة باتفاقـات  الفلسطيني، إذ أوجدت سلطة فلسطينية تستند إلى إدارة    
  .محدودة تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

 خيار المفاوضات لم يكن مقبوالً على أنه الطريق الوحيد لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني في ظـل                 -3
عة مع الفلسطينيين، كما أن خيار المقاومة المـسلحة يحتـاج        تملص إسرائيل من التزامات االتفاقات الموق     

  .إلى موازين قوى لمصلحة الفلسطينيين
 أدت العملية السلمية إلى تكريس الحاجة الفلسطينية لموافقة اإلسرائيليين في المجـاالت االقتـصادية               -4

  .واألمنية
ني بالتقلبات والتغيرات بشكل يحقـق       أدت االتفاقات الموقعة بين الجانبين إلى ربط االقتصاد الفلسطي         -5

  .مصلحة اإلسرائيليين
 مؤشراً مشجعاً لـبعض     2009) يونيو( حزيران   4لقد كان خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في          

القطاعات العربية والفلسطينية، بينما كان في الوقت ذاته بالنسبة إلى قطاعات أخرى مشككاً بمدى فعالية               
  .رته الجديدة وذلك بسبب قوة وتنظيم اللوبي الصهيوني في أميركاوإرادة أوباما وإدا

إن داللة التيار األول المؤيد للسياسة األميركية الجديدة اقترن بالسعي الى تسوية سلمية بين الفلـسطينيين                
كما عبر عـن ذلـك قـادة        ) ألنها تتصل بالمصالح العليا واألمن القومي للواليات المتحدة       (واإلسرائيليين  

دارة األميركية الحالية والذين يجدون أن اآللية لذلك هي بالتوصل إلى حل يقوم على الدولتين، بينمـا                 اإل
يرى التيار اآلخر المشكك في السياسة األميركية أن قوة اللوبي الصهيوني المـساند لحكومـة إسـرائيل                 

  .الحالية سوف تفرغ هذا المضمون السالف الذكر من محتواه
يتعلق بمسار عملية السالم فسوف يكون إما خريف السالم وإما خريـف المواجهـة              إن الخريف الحالي    

السياسية والديبلوماسية ضد إسرائيل وذلك في ساحة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي بقـرار عربـي        
لقد برز تيار عربي يساند موقف أوباما الذي يصر على اسـتمرار تجميـد االسـتيطان         . وإقليمي ودولي 

 وعلى أن القـدس هـي       1967ستقبالً من أجل إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام           ووقفه م 
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إحدى قضايا الوضع الدائم المدرج على قائمة المفاوضات النهائية وال بد من إيجاد حل متفق عليه بـين                  
 الجانبين، وقد عبر الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب افتتاح مفاوضات الـسالم فـي واشـنطن                

الماضي بقوله إن القدس عاصمة لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، وقد تبعه           ) سبتمبر( ايلول   2بتاريخ  
في اليوم الثاني وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بالقول إن القدس التي يقطنها ربع مليـون مـواطن                  

نظام خاص لألمـاكن الدينيـة      فلسطيني هي عاصمة للدولة اإلسرائيلية، مشيراً إلى أنه ال بد من وضع             
  .المقدسة

في هذا السياق ال بد من إحباط استخدام إسرائيل الملف النووي اإليراني ذريعة لعدم الوفاء باسـتحقاقات                 
 فقد رجـح    2010) مارس(أما الموقف الذي ظهر في القمة العربية التي عقدت في ليبيا في آذار              . السالم

حالي وذلك لتقييم السلوك اإلسرائيلي خالل الشهور التي شـهدت          انعقاد مؤتمر قمة أخرى في الخريف ال      
المفاوضات المباشرة، وقد اتفق قادة المؤتمر على أنه إذا ما حدث اختراق إسرائيلي ووفاء باسـتحقاقات                

ومن خالل هذا المـؤتمر وكـل       . السالم فسوف يكون هناك توجه عربي إيجابي مع السلوك اإلسرائيلي         
ات الصلة كانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حريصة على عـدم التحـرك إال              المؤتمرات العربية ذ  

علـى مـستوى    ) سواء لجنة المتابعة أو لجنة مبادرة السالم العربيـة        (بغطاء وتوصيات الجانب العربي     
كما برز اتجاه عربي يؤكد أنه اذا استمر تعنت اإلسرائيليين وسياسة فـرض األمـر               . وزراء الخارجية 

سوف يتجه القادة العرب إلى مجلس األمن الدولي من أجل اإلعالن عن دولة فلـسطينية مـستقلة     الواقع ف 
 الذي أكد على رؤية المجلس لحل في        9/11/2003 بتاريخ   1515تأكيداً لقرار مجلس األمن السابق رقم       

عـاء  وأخيـراً فـإن اد    . المنطقة يقوم على اساس دولتين جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها            
الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو بأن الحل هو في بقاء الوضع على ما هو عليه فـي                  

  .هو بمثابة قنبلة موقوتة) األمن واالقتصاد(األراضي الفلسطينية 
إن هذا التحليل المتضمن خيارات محدودة يتأكد ضعفه أو قوته بالنـسبة الـى الفلـسطينيين إذا اسـتمر                   

  :بالتالي" حماس"قاق، وعليه فإن الخالص من هذا االنشقاق يرتبط بقيام حركة االنش
في إطار قطاعات فلسطينية واسعة     " فتح" التوقيع على ورقة المصالحة المصرية والتي وقعتها حركة          -1

  .مساندة لها واستمرار التواصل والحوار بين القيادات المعنية إلعالن المصالحة بصفة نهائية
  :م االتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية كمدخل لما يلي احترا-2
 التفاهم على تعديل هياكل المنظمة كما تقرر في الحوارات السابقة بين المنظمات الفلسطينية في مدينة                - أ

  ).جنوب غربي القاهرة(السادس من أكتوبر 
سطينية وتخييرهـا بـين االشـتراك فـي         في القيادة العليا في منظمة التحرير الفل      "حماس" مشاركة   - ب

مفاوضات السالم أو البقاء كخط معارض يقوي المفاوض الفلسطيني في سعيه إلقامة الدولة الفلـسطينية               
في كل مواقفهـا    " حماس" وهو ما أكدته     194وعاصمتها القدس، وكذلك حل مشكلة الالجئين طبقاً للقرار         

  .المعلنة
وصاً بعدما أصبح قرار المبادرة قراراً عربياً جماعياً يستهدف تأمين           تأييد مبادرة السالم العربية خص     -ج

. انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي وكذلك االنسحاب من الجوالن وما تبقى من مزارع شبعا اللبنانيـة              
هذا االنسحاب الشامل يقابله التزام عربي بتطبيع العالقات مع اسرائيل، ونحن نعتقد أن هـذه المبـادرة                 

ية ال بد أن تأخذ مداها من البحث والتأييد في إطار منظمات المجتمع المدني بدالً من حصرها فقـط               العرب
  .بتأييد المساندة الرسمية العربية

   اآلسيوي–ممثل فلسطين لدى منظمة تضامن الشعوب األفريقية * 
  6/10/2010، الحياة، لندن
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