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  يسعى للقاء مشعل" الحكماء" اتساع مروحة االتصاالت الدولية مع حماس ووفد :"الحياة"
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  "إسرائيل كدولة يهودية"ـالجنسية مقابل االعتراف ب: نتنياهو يطرح قانونا جديدا
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 5 "تركيا والقضية الفلسطينية"  بعنوان)17(رقم تقرير معلومات يصدر مركز الزيتونة .2

    
    :السلطة

 6  ن الصبر والتضحيةويحتاج لمزيد م وضع المسيرة السلمية صعب ومعقد: عباس.3
 7  "استكشاف للخيارات ومصارحة ومعاتبة"وإنما  "المتابعة" أمامعباسال مفاجآت في خطاب ": األيام".4
 7  عن القدسهنية يدعو الصليب األحمر للتدخل لمنع إبعاد النواب األربعة .5
 8  الحكومة تعمل على إعداد قانون الخدمة المدنية اإللزامية للشباب: فياض.6
 8  عزيز دويك يطالب قمة سرت بتوفير الحماية للمساجد والمقدسات.7
 8  بأنها غير شرعيةتستنكر المحاكمات السياسية في الضفة وتصفها " التغيير واإلصالح"كتلة .8
 9    بالحديث النظري عن السالمعدم االكتفاءيطالب المجتمع الدولي : الهباش.9
 9   تدفع بانفجار شامل وتشكل وقودا للتوتر في المنطقة"إسرائيل" : مصطفى البرغوثي.10
 9   السلطة الفلسطينية جادة في تحقيق الوحدة:  عبداهللاعبداهللا.11
    

    :المقاومة
 10  يسعى للقاء مشعل" الحكماء" اتساع مروحة االتصاالت الدولية مع حماس ووفد :"الحياة".12
 11  في مهب الريحإذا لم يحل الملف األمني فالمصالحة الفلسطينية : نزال.13
 12   الحالي20  فيلقاء مصالحة جديد يجمع فتح وحماس في دمشق.14
 12  اذا خيرنا بين المصالحة وبين التنسيق االمني فليذهب التنسيق االمني الى الجحيم: حاتم عبد القادر.15
 13   أجهزة أمن السلطة بالضفة تطلب من معتقلي الجهاد في سجونها التوقيع على حظر حركتهم:"ياةالح".16
 14  المقبل لتوقيع التفاهمات" حماس"و" فتح"اجتماع : البردويل.17
 14  ن الدرك والكفاح المسلح الفلسطينيالتنسيق والتعاون األمني بي  في سرايا صيدايبحث "اللينو".18
 15    تقصف اهدافا في حي الزيتون وجحر الديك لكتائب القسام16ف أائرات ط: غزة.19
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 16  المحاكم السياسية في الضفة تخدم االحتالل وتعرقل المصالحة: حماس.22
 16   مؤتمر السياحة اإلسرائيليفتح تطالب المشاركين في منظمة التعاون االقتصادي مقاطعة .23
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 17  نتنياهو يطالب أوباما بااللتزام بتعهدات سلفه بوش المتعلّقة بالمستوطنات والالجئين.26
 18  وزير إسرائيلي يتحدث عن حراك سياسي وراء الكواليس لحل قضية االستيطان.27
 18   ال توجد أي دولة في العالم تشترط إعالن الوالء إليديولجيتها للحصول على جنسية: زحالقة.28
 18   دونما لكل مستوطن في النقب80 :"يديعوت".29
 19  ات العربية في جمع األسلحة غير المرخصة في البلد"الشاباك"شرطة االحتالل تطلب مساعدة .30
 19   سندمر أي أمة تقترب من القدس: مستوطنون يتظاهرون على الحدود مع مصر رافعين الفتة.31
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 20  "دعم تنظيم إرهابي والتآمر لتنفيذ جريمة"نْين من الناصرة ب  تتهم مواط"اسرائيل".33
 20  قلقة من اعالن تركيا إطالق قمر صناعي ألغراض أمنية" إسرائيل".34
 21  "اسرائيل"حزب اهللا الخطر االستراتيجي األول الذي يتهدد ": المنار".35
 21   لبنان سيتحمل اآلثار السلبية لزيارة نجاد: "جيروزالم بوست".36
 22  وديان يتحدث عن تدمير دمشق.. غولدا مئير فكرت في استخدام السالح النووي.37
 22  " الحريةاألسطول"دتهما بشأن أحداث تستدعي زيدان وأبو دعابس لإلدالء بشها" تيركللجنة ".38
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    :األرض، الشعب
 23  ارتفاع وتيرة استهداف المساجد على أيدي االحتالل والمستوطنين.40
 23  مفتي القدس يدين المخططات اإلسرائيلية لتغيير معالم ساحة البراق.41
 24  في األقصىبتمويل أردني تنفيذ خمسة مشاريع : مدير األوقاف اإلسالمية في القدس.42
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 24  "هانتهاإ" على اإلسرائيليفلسطينية ظهرت في تسجيل مصور مهين ستقاضي الجيش .44
 25  هيئة حقوقية تدين اعتقال األسرى المحررين من قبل السلطة الفلسطينية بالضفة.45
 25  ئة نقطةامعدل الطالب اليهود يفوق معدل الطالب العرب بم: لبسيخومترياإمتحان .46
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 26  استعدادات لعقد منتدى تربوي عالمي في فلسطين نهاية الشهر الجاري.49
   

   :اقتصاد
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   : األردن
 28  التهويدية في القدس تحد للقمة العربية" إسرائيل"إجراءات : كنعان.52
 28  "إسرائيل"يئية مشتركة مع أردنيون وفلسطينيون ينسحبون من حملة ب.53
 29  احصائيات دائرة قاضي القضاة تتناقض مع دراسة النساء العربيات.54
   

   : لبنان
 29  الجريمة الصهيونية بحق أسيرة فلسطينية وصمة عار على جبين المفاوضين": حزب اهللا".55
 30  نقاش إقليمي لقضية الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية.56
 30  "اليونيفيل"لشخصين خطّطا الستهداف " المؤبد".57
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   :عربي، إسالمي
 30  "5شريان الحياة "انفراجة في أزمة قافلة : مصر.58
 31  غير معروفة" اسرائيل"احتماالت السالم مع : االسد.59
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   :دولي
 33  اإلسرائيلي سيزيل الكثير من دوافع اإلرهاب في العالم-لصراع الفلسطينيحل ا: بيل كلينتون.64
 33 حل الدولتين أساس تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط: وزير خارجية بيرو.65
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   :مختارات
 35  2011االقتصادات العربية لن تتأثر بتباطؤ االقتصاد العالمي في : صندوق النقد.70
 36   باليين يورو8صادرات السالح الفرنسية تقفز إلى .71
    

    :حوارات ومقاالت
 37  ماجد عزام... ماذا اذن مقابل اتفاق سالم نهائى؟.72
 38  رائد الفي... المصالحة الفلسطينية بين الشك واألمل.73
 40  عريب الرنتاوي... »األسلمة«الجبهة الشعبية وارتدادات .74
 42  أنطوان شلحت... الحقيقي" الخالف"ما هو :  ليبرمان-نتنياهو .75
    

  45  :كاريكاتير
***  

  
  صمتنا لن يطول على تمادى أجهزة أمن السلطة بالضفة: مقاومة في غزةلفصائل أجنحة عسكرية  .1

تائب القسام الجناح المسلح لحركة     هددت عدة تنظيمات فلسطينية مسلحة أبرزها ك       : أشرف الهور  -غزة  
ـ    قادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية في كل أماكن تواجدهم، ومعـاملتهم            ' مالحقة'حماس يوم أمس ب

  .رداً على عمليات االعتقال السياسي التي تطال النشطاء في الضفة' المثل'بـ 
فصائل انتقد فيه المحاكمة العسكرية التـي       وتال أبو عبيدة الناطق باسم القسام بيانا صحافيا حمل توقيع ال          

إقدام سلطة فتح علـى هـذه       'مثل أمامها أحد نشطاء القسام وقضت ضده حكماً بعشرين عاماً، وقال ان             
المحاكمات وتصعيدها لحمالت االختطافات الواسعة ضد أنصار المقاومـة بعـد سـاعات مـن إقـدام                 

أشكنازي ) غابي(ت لحم وبعد أيام من زيارة المجرم        المغتصبين الصهاينة على حرق مسجد األنبياء في بي       
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لقادة هذه األجهزة ليؤكد بما ال يدع مجاالً للشك ان هذه السلطة وأجهزتها أصبحت ال تعدو كونها أداة من                   
  .'أدوات االحتالل

وحمل البيان توقيع كل من كتائب القسام، وألوية صالح الدين وكتائب صالح الدين، وكتائب المجاهدين،               
، وكتائب سيف اإلسالم، وكتائب حماة األقصى،       )وحدات نبيل مسعود  (كتائب األنصار، وكتائب األقصى     و

  .وكتائب جهاد جبريل، وكتائب الصاعقة، وكتائب نسور فلسطين، وكتائب وحدة الصاعقة الوطنية
عتقـاالت  تحاكي أساليب االحتالل فـي المحاكمـات واال       'واتهم أبو عبيدة أجهزة األمن في الضفة بأنها         

التخفيف من أعباء الصهاينة وتبـادل األدوار       '، وقال انها فتحت سجونها لـ       'للمقاومين وأنصار المقاومة  
  .'معهم

وأوضح ان محاكمة المقاومين بالضفة طالت العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كـان آخرهـا                
 وزوجته التي حكمت عاماً كامالً بتهمة        عاماً على عبد الفتاح شريم     12 عاماً على عالء ذياب و     20الحكم  

  .إيواء النشطاء
يذكر ان ذياب جرى اعتقاله بعد اشتباك مسلح مع قوات األمن الفلسطينية في مدينـة قلقيليـة بالـضفة                   

  .الغربية أدى وقتها إلى مقتل خمسة أفراد اثنان من كتائب القسام وثالثة من قوى األمن
خانت قضية األسرى وباعت آالمهم وسقطت في وحل التآمر علـيهم،           'إلى ذلك قال ابو عبيدة ان السلطة        

مما جرأ االحتالل على انتهاك كرامة أسرانا وأسيراتنا، والتي كان آخرها الشريط الذي ظهر فيه جنـدي                 
  .صهيوني مجرم ينتهك كرامة إحدى األسيرات

طفح الكيل من ممارسـات هـذه       لقد  'وتوعد أبو عبيدة أجهزة األمن في الضفة التي اتهمها بالفساد وقال            
  .'األجهزة الفاسدة العميلة التي تغولت على شعبنا واستمرأت العار والخيانة

إلعطـاء  ' كظم الغيظ والعض على الجراح'وأشار الى أنه تم السكوت في المرحلة السابقة التي تم خاللها     
  .جهود المصالحة كل الوقت الالزم

ليوم إن صمتنا لن يطول، و إن تمادي هذه األجهزة فـي عـدوانها              ا'لكن الناطق باسم كتائب القسام قال       
  .'سيضطرنا لنضع حداً لهذا الصمت

إذا لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء قضية مالحقة المجاهدين ومحاكمتهم واعتقـالهم، فـال               'وأضاف  
 بالمثل وردعـاً لهـذه   ينبغي ألحد أن يلومنا إذا ما الحقنا رموز سلطة فتح في كل أماكن تواجدها معاملةً            

  .العصابات المجرمة عن غيها وعربدتها
  7/10/2010، القدس العربي، لندن

  
  "تركيا والقضية الفلسطينية"  بعنوان)17(رقم تقرير معلومات يصدر  الزيتونةمركز  .2

تركيا والقضية "، وهو بعنوان 17 تقرير معلومات رقم تأصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارا
الضوء على المسار التاريخي للعالقة التركية بالقضية الفلسطينية، وتطور التقرير يسلط ، و"ينيةالفلسط

ويتناول الدور . السياسي، والعسكري، واالقتصادي:  اإلسرائيلية على المستويات الثالثة-العالقة التركية 
مية إلى الحكم وأثره في التركي الجديد في القضية الفلسطينية انطالقاً من وصول حزب العدالة والتن

تحول السياسة التركية في منطقة الشرق األوسط، بما فيها عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، 
ويتحدث عن الموقف التركي من العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، . والمصالحة الوطنية الفلسطينية

. رئيس الوزراء التركي والرئيس اإلسرائيليمعرجاً على مؤتمر دافوس الذي شهد مشادة كالمية بين 
ويختتم التقرير بالحديث عن حصار غزة والموقف التركي الرسمي والشعبي منه، والمساعدات، 
والمحاوالت التركية لفك هذا الحصار، التي كان أبرزها االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية لكسر 

لقطاع المحاصر، والذي سبب توتراً غير مسبوق في حصار غزة، الذي كان ينقل مساعدات إنسانية ل
  ".إسرائيل"العالقة بين تركيا و
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وهذا التقرير هو اإلصدار السابع عشر من سلسلة تقارير معلومات، التي يقوم قسم األرشيف والمعلومات 
 وتهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء في كل إصدار على إحدى القضايا. بمركز الزيتونة بإعدادها

المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن 
وتزود هذه التقارير، التي تصدر بشكل دوري، القراء بمعلومات محدثة وموثقة ومكثفة في . الفلسطيني

  .عدد محدود من الصفحات
  5/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ويحتاج لمزيد من الصبر والتضحية  السلمية صعب ومعقدالمسيرةوضع : عباس .3

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المسيرة السلمية بالصعب والمعقد :  كمال زكارنة-عمان
  . وانها تحتاج الى مزيد من الجهد والمثابرة والتضحية والصبر

لقد " الفلسطيني المتواجدين في االردن وقال في لقاء عقد في عمان امس مع اعضاء المجلس الوطني
اما ان تستمر المسيرة السلمية او ال تستمر وهذا يتوقف على .. " مضيفا،"وصلنا الى مفصل صعب

فقد قدمنا من طرفنا كل ما يلزم ونحن طالب سالم على اساس الشرعية "وزاد". الجانب االسرائيلي
  ".الدولية والكرة في الملعب االسرائيلي

 مجددا رفض ،"الول مرة يقف العالم معنا باالجماع ضد االستيطان في االراضي الفلسطينية"اس وتابع عب
الجانب الفلسطيني المطلق العودة الستئناف المفاوضات المباشرة دون تعهد رسمي من قبل الحكومة 

  .االسرائيلية بتجميد االستيطان
الجاليات اليهودية في " حصون" وصفها بـواشار الى االختراقات التي حققها في الفترة االخيرة لما

انهم اخذوا يتفهمون القضية الفلسطينية ويثقون " مضيفا ،مختلف دول العالم بما فيها اميركا وفرنسا
  ".بمصداقيتنا نحو السالم

وعرض للمفاوضات التي تمت مع حكومة اولمرت وليفني ومؤتمر انابوليس وغيرها من المحطات 
تنياهو الذي بدأ بالتصعيد منذ ان تولى السلطة في اسرائيل باعالن الءاته التفاوضية الى ان جاء ن

  .المعروفة وتدخل الجانب االميركي وطرح فكرة المفاوضات التقريبية
 وجاءت ،ذهبنا الى تلك المفاوضات بقرار عربي فلسطيني وناقشنا الحدود واالمن ولم يتحقق شيئا"وقال 

ر عربي فلسطيني بضرورة تجميد االستيطان وبناء على ذلك ذهبنا فكرة المفاوضات المباشرة وكان قرا
لهذه المفاوضات بحضور عربي ودولي وعقدت عدة جوالت كانت الخالصة اننا قلنا لنتنياهو لن 

  ".نفاوضك اال اذا قمت بتجميد االستيطان وقال من جانبه انه ال يستطيع
سؤولين اميركيين وقالوا لنا لم نستطع اقناع نتنياهو ثم ذهبنا الى االمم المتحدة والتقينا م"واضاف عباس 

  ".بتجميد االستيطان مرة اخرى فقلنا لهم ولن تستطيعوا اقناعنا بالعودة لمفاوضات مباشرة
وقال ان هناك خطوات سيتخذها خالل الفترة القادمة في حال استمرار التعنت االسرائيلي ازاء االستيطان 

  ".ء عرب واصدقاء في العالم سوف نتشاور معهملنا اشقا" مضيفا ،ورفض تجميده
 لكن مسألة بقاء االحتالل في االغوار ،ال اعلم مدى صحتها" قال ،وعن الضمانات االميركية السرائيل

الفلسطينية خطيرة جدا، ولن نقبل بوجود اي اسرائيلي على االرض الفلسطينية ويمكن ان نقبل تواجدا 
  ".دوليا مؤقتا

ننتظر االجتماع المقبل في القاهرة بين فتح وحماس ومناقشة الملف "لسطينية، قال وحول المصالحة الف
  . مؤكدا حرصه على تحقيق المصالحة وتجسيد الوحدة الوطنية،"االمني

 قال عباس ان هذا االمر وتقديم استقالته ،وفي رده على سؤال حول خيار حل السلطة الوطنية الفلسطينية
 على الدول العربية التي لم تفي بالتزاماتها في دعم القدس والسلطة  مبديا عتبا شديدا،سهل جدا
  .الفلسطينية
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واعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تأييد المجلس لمواقف الرئيس عباس في 
.  داعيا الى تعزيز الوحدة الوطنية في هذا الوقت بالذات،المفاوضات والتفاف الشعب الفلسطيني حوله

  ".اننا نريد السالم القائم على الشرعية الدولية الذي يعيد لشعبنا حقوقه كاملة غير منقوصة"وقال 
  7/10/2010الدستور، عمان، 

  
  "استكشاف للخيارات ومصارحة ومعاتبة"وإنما " تابعةمال" خطاب عباس أمامفيال مفاجآت : "األيام" .4

إلى مدينة سرت الليبية توطئةً ) سالخمي(يصل الرئيس محمود عباس اليوم : عبد الرؤوف أرناؤوط
بادرة السالم العربية، يوم غد، والقمة العربية االستثنائية، يوم بعد متابعة لمشاركة في أعمال لجنة الملل

بادرة السالم العربية يوم الجمعة متابعة لمالرئيس عباس سيطلع لجنة ال"غد، وذكر مسؤول فلسطيني أن 
اضي واالتصاالت مالتي جرت بعد إطالقها في واشنطن مطلع أيلول الفاوضات معلى التفاصيل الكاملة لل

واللقاءات التي جرت الحقاً مع مسؤولي اإلدارة األميركية إلى يومنا هذا، حيث تستمر الجهود األميركية 
باشرة، مفاوضات المجال أمام استئناف المإلقناع الحكومة اإلسرائيلية بتمديد تجميد االستيطان إلفساح ال

  ".فة إلى قرار القيادة الفلسطينية بعدم التفاوض في ظل االستيطانإضا
سيكون هناك "في خطاب الرئيس عباس وإن كان أشار إلى أنه " مفاجآت"سؤول الفلسطيني مواستبعد ال

ستقبلية على صعيد التحرك، ومصارحة ومعاتبة سواء ما يتعلق بالشق السياسي ماستكشاف للخيارات ال
وقف الفلسطيني وتنفيذ القرارات العربية بهذا الشأن أو ما يتعلق بتأخر الدعم ماندة الومطالبة العرب بمس

العربي مالياً إلى السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز مالي أو تلكؤ العرب في تنفيذ قرارهم الذي 
 غير  مليون دوالر للقدس التي تعاني من هجمة إسرائيلية500اتخذوه في قمة سرت األخيرة بدفع 
  ".اليممسبوقة تستدعي كل الدعم السياسي وال

الرئيس عباس سيضع العرب في صورة التطورات األخيرة فيما يخص جهود "وأشار المسؤول إلى أن 
صالحة الفلسطينية الداخلية وسيؤكد دعمه ودعم السلطة الفلسطينية لهذه الجهود من أجل إنهاء حالة مال

  ".االنقسام
 7/10/2010األيام، رام اهللا، 

  
   للتدخل لمنع إبعاد النواب األربعة عن القدساألحمرهنية يدعو الصليب  .5

اجتمع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية مع وفد من رئاسة اللجنة الدولية : QNA –غزة 
  .للصليب األحمر الذي يقوم حاليا بزيارة إلى قطاع غزة

ي األراضي الفلسطينية وأوضاع األسرى والمعتقلين في وتناول االجتماع نشاطات الصليب األحمر ف
سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث أعرب هنية عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب 
. األحمر في األراضي المحتلة، مشيرا إلى انعكاساتها اإليجابية على المواطنين خاصة أهالي األسرى

 إلى ممارسة ضغوط على االحتالل اإلسرائيلي لوقف قرار اإلبعاد بحق ودعا هنية الصليب األحمر
النواب المقدسيين األربعة، باإلضافة إلى العمل على تمكين أهالي األسرى من زيارة أبنائهم في سجون 
االحتالل، مستعرضا بعض المشكالت التي بحاجة إلى مساهمة من اللجنة الدولية للصليب األحمر لحلها 

  . المياه والصرف الصحي وإدخال مواد البناء وقضية الكهرباء في غزةمثل مشاكل
  7/10/2010الدوحة، ، العرب
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  الحكومة تعمل على إعداد قانون الخدمة المدنية اإللزامية للشباب: فياض .6
قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض إن الحكومة تعمل على إعداد قانون الخدمة :  وفا–رام اهللا 
 اإللزامية للشباب، وان تعزيز دور الشباب يشكل رافعة لتحقيق التنمية وركيزة لالستقرار واألمن المدنية

  .المجتمعي
ستواصل الحكومة العمل من أجل إعداد قانون الخدمة المدنية اإللزامية للشباب تمهيداً إلقراره، ': وقال

اضي للنهوض بالمؤسسات الشبابية وكذلك مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل الشبابي والري
  .'والرياضية، وكذلك رسم السياسات الوطنية للعمل والتشغيل التي تضمن تكافؤ الفرص

ال يمكن ألي نجاح أن يتحقق أو يكتمل دون استنهاض طاقات الشباب، خاصةً أن المجتمع ': واضاف
  .'من مجموع السكان% 37الفلسطيني يعتبر مجتمعاً فتياً، حيث تبلغ نسبة الشباب فيه حوالي 

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تعمل على إيجاد الحلول الملموسة للقضايا والمشكالت التي يواجهها 
الشباب الفلسطيني سواء تلك المتعلقة بمعدالت الفقر والبطالة، ومحدودية المصادر، وعبر رئيس الوزراء 

زازه بالزيارة التاريخية والهامة التي قام بها  في حديثه اإلذاعي األسبوعي، اليوم األربعاء، عن اعت
رئيس اللجنة األولمبية الدولية والوفد األولمبي المرافق له، واعتبر أنها تشكل رسالة دعم ومساندة هامة 

  .للرياضيين الفلسطينيين
 6/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اية للمساجد والمقدسات سرت بتوفير الحمقمةعزيز دويك يطالب  .7

وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك رسالة إلى الرئيس الليبـي             : القدس المحتلة 
معمر القذافي خاطب من خالله القمة العربية االستثنائية المنعقدة يوم السبت المقبل في مدينة سرت الليبية                

  .  أعمال القمة ومطالبا بإدراجها على جدول،طارحا عدة قضايا
ودعا الدويك خالل رسالته القمة العربية والمجتمعين فيها إلى ضرورة التدخل إليجاد حل لقضية نـواب                

 وكذلك توفير الحماية الالزمة للمساجد والمقدسات التي يعتدى عليها جهارا ليال            ،القدس المهددين باإلبعاد  
بي عن المفاوضات التي أثقلت كاهـل القـضية          كما طالب المجتمعين بضرورة رفع الغطاء العر       ،ونهارا

  .الفلسطينية
وفي ختام رسالته طالب دويك جامعة الدول العربية والقمة المنبثقة عنها بالغضب لصالح أقدس قـضايا                

 عبر دعم قضايانا الفلسطينية العادلة واالنحياز الكامـل لتـضحيات شـعبنا             ،األمة وأعالها وأرفعها شأنا   
  .ربيةالفلسطيني وأمتنا الع

كما دعت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المعتقلين القادة العرب إلى ضـرورة مناقـشة التـداعيات                 
وطالبت الحملة الدولية في الرسالة التـي       . الخطيرة المترتبة على القرار الجائر بإبعاد النواب المقدسيين       

 تجريم قرار اإلبعاد وتكثيف الجهود      سلمتها لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بالعمل على         
 والتواصل مع المجتمع الدولي ومطالبته بالضغط على االحتالل الحتـرام مبـادئ حقـوق               ،إللغائه فورا 

  .اإلنسان
  7/10/2010الدستور، عمان، 

  
  تستنكر المحاكمات السياسية في الضفة وتصفها بأنها غير شرعية" واإلصالحالتغيير "كتلة  .8

البرلمانية بشدة المحاكمات السياسية في الضفة » حماس«استنكرت كتلة حركة :  فتحي صباح-غزة 
القضاء في «البرلمانية في بيان أمس إن » التغيير واإلصالح«وقالت كتلة . ووصفتها بأنها غير شرعية

الضفة المحتلة بات يشكل أداة سياسية رخيصة في يد سلطة فتح بعيداً عن أي ارتباط بالنزاهة أو 
هذه المحاكمات تشكل خدمة «وأضافت أن . »دية، وهو يشكل خطراً محدقاً على شعبنا في الضفةالحيا
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مجانية للمحتل في ظل مجاراة، بل منافسة سلطة فتح لالحتالل، في محاولة الستئصال المقاومة وتجريم 
  .»الشعبمجاهديها في إطار تقديم صكوك والء الطاعة للعدو الصهيوني واالنسالخ التام عن الوطن و
  7/10/2010الحياة، لندن، 

  
  بالحديث النظري عن السالم عدم االكتفاء الدولي المجتمعيطالب : الهباش .9

طالب وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش المجتمع الدولي أال           : ردينة فارس  -غزة  
ا على أن التقدم باتجاه السالم يجب       يكتفي بالحديث النظري عن السالم ألن هذا وحده ال يحقق شيئا، مشدد           

أن يتم عبر إزالة جميع أسباب الحرب والكراهية المتمثلة في االحتالل واالستيطان اإلسرائيلي لـألرض               
الفلسطينية والتحرك إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كضمانة أساسية لتحقيق الـسالم             

  .م أجمعواالستقرار في الشرق األوسط والعال
وأكد الهباش في تصريح صحافي أن الشعب الفلسطيني يريد السالم ويتطلع لتحقيق السالم القائم على 
أسس ومبادئ واضحة من العدل واإلنصاف واحترام الحق في تقرير المصير، وتلبية طموحات وآمال 

بلة للحياة وفق قرارات الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل وإقامة الدولة الحرة ذات السيادة القا
إنه إذا لم يتم إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف االستيطان : الشرعية الدولية قائال
  ."فكيف سيتحقق السالم

  7/10/2010,جدة, عكاظ
  

   تدفع بانفجار شامل وتشكل وقودا للتوتر في المنطقة"إسرائيل": البرغوثيمصطفى  .10
أوضح البرغوثي الدكتور مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية  :الرنتيسي محمد -رام اهللا 
 أن إسرائيل تدفع بانفجار ،"الدستور"في تصريحات لـ.  وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني،الفلسطينية

 ،ن وهي تمعن في غطرستها معتبرة نفسها دولة فوق القانو، وتشكّل وقودا للتوتر في المنطقة،شامل
 كما أن شعوب المنطقة لن تقف ،مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ال يقبل بأن يكون عميدا لالحتالل

 ما ينذر بكارثة قد تكون غير مسبوقة في ،مكتوفة األيدي تجاه ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
  .المنطقة

 إضافة للخطة االسرائيلية لفتح ،الستيطانيوأشار إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية المتمثلة بمواصلة البناء ا
 ، ليست بالجديدة على حكومة االحتالل، عاما112بوابة جديدة في أسوار القدس للمرة األولى منذ 

 ودون ،مستغربا في ذات الوقت من إصرار أطراف فلسطينية على العودة للمفاوضات في ظل ما يجري
  .أي ثمن

  7/10/2010الدستور، عمان، 
 

   الفلسطينية جادة في تحقيق الوحدةالسلطة: عبداهللاعبداهللا  .11
جادة في تحقيق "رأى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبداهللا عبداهللا ان السلطة الفلسطينية 

وكان  ".أن المسؤولية تقع على الجميع من اجل انهاء الحصار على غزة"، معتبرا "الوحدة الفلسطينية
المفاوضات الفلسطينية "في ندوة بعنوان " حزب الحوار الوطني" الحوار في مقر عبداهللا يتحدث في منتدى

ان التاريخ يعلمنا ان هناك اسلوبين في حل النزاعات القائمة بين "وقال عبداهللا " الى اين؟: اإلسرائيلية –
ي فهو باللجوء الدول، االول هو اسلوب الصراع اي ان تتغلب الدولة القوية على الدولة الضعيفة، اما الثان

". الى العقل، فعندما ال ينجح الحل العسكري، يتم الجلوس الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق سالم
ودخول . ان المفاوضات وسيلة من وسائل النضال ما دام الفلسطينيون متمسكين بأرضهم: "واضاف

  ".ن الثوابتالمفاوضات مع التمسك بالحقوق هو وسيلة من وسائل الحل دون التخلي ع
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اوال النه مضطر تحت ضغط : ان يصاب االسرائيلي باالرتباك اذا سارت المفاوضات لسببين"وتوقع 
دولي إلى ان يتخلى عن شروط كان يؤمن بها ولم يعد يمكن تحقيقها، ومنها االعتراف باسرائيل كدولة 

ة مليون ونصف مليون يهودية والتنازل عن حق العودة، ان السلطة الفلسطينية لن تتنازل عن عود
فلسطيني، ثانيا، اصرار الجانب الفلسطيني على انه في حال لم يتحقق الهدف المنشود من المفاوضات 

  ".فسيستمر بكل الوسائل الممكنة حتى لو اضطر الى االنطالق بالمفاوضات من جديد
  7/10/2010بيروت، , النهار

  
  يسعى للقاء مشعل" الحكماء" ووفد  اتساع مروحة االتصاالت الدولية مع حماس:"الحياة" .12

امس ان مروحة االتصاالت الدوليـة مـع        " الحياة"قالت مصادر فلسطينية لـ     :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
اتسعت في الفترة األخيرة، وأن الحركة تدفع بموضوع رفع الحصار عن قطاع غزة الى              " حماس"حركة  

التـي تـضم   " الحكمـاء "جريها منسقو مجموعـة  مقدمة القضايا المطروحة، وذلك تزامناً مع اتصاالت ي     
خالد " حماس"الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر، من اجل ترتيب لقاء مع رئيس المكتب السياسي لـ               

  .مشعل في دمشق خالل جولة المجموعة في منطقة الشرق األوسط في النصف الثاني من الشهر الجاري
ر الخارجية الجزائـري الـسابق األخـضر اإلبراهيمـي          ، اضافة الى كارتر، وزي    "الحكماء"ويضم وفد   

ولن يضم الوفد خالل جولته التي تشمل عدداً من الدول، رئـيس جنـوب افريقيـا                . وشخصيتين أخريين 
تأسـست  " الحكماء"السابق نيلسون مانديال واألمين العام العام لألمم المتحدة السابق كوفي انان، علماً ان              

" الحكمـاء "وتتضمن زيارة   .  الدول والشخصيات المؤثرة لحل الصراعات      لتشجيع الحوار بين   2007عام  
  .لدمشق لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين

لترتيب لقاء مع مشعل في سياق توسيع مروحـة         " حماس"ووضعت المصادر الفلسطينية االتصاالت مع      
داً من مركز ابحاث صـيني      وأشارت الى ان مشعل استقبل قبل اسابيع وف       . االتصاالت الدولية مع الحركة   

بدا واضحاً ان بكين تـدرس      "مقرب من الحكومة بوجود ديبلوماسيين في السفارة الصينية في دمشق، اذ            
  ". كيفية فتح حوار سياسي مع حماس

وممثلـين  " حمـاس "وأشارت المصادر الى ان الجهات التي نظمت جولة من الحوار مع مسؤولين فـي               
العام الماضي، طلبت عقد جلسة جديدة في       ) يونيو(في جنيف في حزيران     لحكومة اسماعيل هنية المقالة     

وشروط " حل الدولتين "من مسألتي قبول    " حماس"اطار رغبة هذه األطراف وقتذاك االطالع على موقف         
  ".اللجنة الرباعية الدولية"

 فـي   ، وزيـر الخارجيـة الـسابق      "حماس"وشارك في اللقاءات تلك كل من عضو المكتب السياسي في           
الحكومة المقالة محمود الزهار، ووزير الصحة باسم نعيم، والناطق باسـم الحكومـة طـاهر النونـو،                 

ونظمت اللقاءات بدعوة مـن     . ومسؤول العالقات الخارجية في الحركة، ممثلها في بيروت اسامة حمدان         
وممثلهـا تـيم   " غهيومان ديالو"بحضور المختص في فك النزاعات اوليفر ماكيرنين، و      " فورورد ثينكينغ "

غولدستون وبتمويل من الحكومة السويسرية، ومشاركة مبعوث وزارة الخارجية السويسرية الى الـشرق             
وشارك فيها كل من وكيل وزارة الخارجية األميركي السابق توماس بيكرينغ،           . األوسط جان دانيال روخ   

ووزير الخارجية الفرنسي السابق    والسفير البريطاني السابق في نيويورك وفي بغداد جيرمي غرينستوك،          
هوبير فيدرين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األلماني روبرت بولينز، اضافة الى بـاحثين     

  ".حماس"وخبراء اوروبيين وأميركيين آخرين عرفوا بتأييدهم االنخراط مع 
ها، لكن قيادة الحركة لـديها      حاولت احياء الفكرة نفس   "وأوضحت المصادر الفلسطينية ان الجهة المنظمة       

اعتراض على ان يكون الوفد الحمساوي نفسه ألن الحركة ال تريد ان يبدو وكأن حواراً منظماً قائم بـين            
مسألة اخرى قيد البحث تتعلق بالبعد السياسي، ذلك ان الحركـة تريـد حـواراً       "وأشارت الى   ". الطرفين
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وروبية والموقف من الحصار وضرورة رفعه عـن        يتناول اسباب وضع الحركة على قائمة اإلرهاب األ       
  ".قطاع عزة، اضافة الى اقتراح الحركة ان تكون هذه اللقاءات في دمشق

  7/10/2010، الحياة، لندن
  

  إذا لم يحل الملف األمني فالمصالحة الفلسطينية في مهب الريح: نزال .13
 نـزال مـن أن المـصالحة        حذر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس محمـد         : حسين الزعبي 

الفلسطينية ستكون في مهب الريح ما لم يصل الطرفان إلى حل للعقدة األساسية والمتمثلـة فـي الملـف                   
  .األمني

ـ      العقدة تتعلق بالملف األمني وأن هناك رغبـة فـي أن           "أن  " الوطن"وأوضح نزال في تصريح خاص ل
المقابل ال يراد أن يكون هناك سيطرة على        تكون هناك سيطرة على األجهزة األمنية في قطاع غزة وفي           

نحن نتحدث عن جهاز أمني موحد له أجندة فلسطينية وطنيـة           "، وقال   "األجهزة األمنية في الضفة الغربية    
  ".قائم في الضفة والقطاع

بقيادة النائـب   ) 5شريان الحياة   (وذكر نزال الذي كان يتحدث على هامش حفل استقبال جماهيري لقافلة            
الواقع الحالي يـشير إلـى      "ي جورج غاالوي في المركز الثقافي العربي في مخيم اليرموك، أن            البريطان

ضرورة أن يتم توحيد األجهـزة األمنيـة        "، ورأى   "أجندتين أمنيتين واحدة في الضفة وأخرى في القطاع       
رضـه  وتحديد عقيدتها، هل هي عقيدة ضد االحتالل اإلسرائيلي أم ضد اإلرهاب وهو التعريف الـذي ف               

  ". ، كما رأى أن األولوية لتوحيد األجهزة ثم يتم االتفاق على آليات عملها"الجنرال دايتون
ولفت القيادي في حماس إلى أن المشكلة في الملف األمني ليست فلسطينية بل مشكلة إسرائيلية أميركية،                

هزة أمنية فلسطينية ذات    متسائالً هل يمكن لإلدارة األميركية أن تجعل الكيان الصهيوني يسمح بوجود أج           
أجندة وطنية؟ مشدداً على أن المصالحة الحقيقية تتطلب معالجة جذر الخالف والملف األمني أحد جـذور                

  .الخالف
، معرباً عن أمله فـي أن يـسفر         "القضية األمنية ليست قضية فنية تفصيلية بل سياسية       "واعتبر نزال أن    

. كون في الثلث األخير من الشهر الجاري عن نتائج إيجابية         اللقاء الثاني بين حركتي فتح وحماس الذي سي       
إن إصرار حمـاس لـيس      : "ورداً على سؤال عن موقف حماس فيما إذا لم تحل العقدة األمنية قال نزال             

نحن لن نذهب   : "، وأضاف "إصراراً لمجرد التعنت والمناكفة بل ألننا نريد حالً جذرياً للخالف الفلسطيني          
ة بأي ثمن، نحن ال نريد اتفاقاً يتم التوقيع عليه ثم يتم نقضه كما حدث فـي اتفـاق                   إلى مصالحة فلسطيني  

  ".مكة، نريد اتفاقاً ال يمكن اختراقه أو كسره
وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن اعتقاده أن الشعب الفلسطيني في غزة ورغم الحالـة                

، مشيراً إلـى أن األجهـزة       2007التي جرت عام    المأساوية فهو ال يريد أن يجد حالة اقتتال فلسطيني ك         
األمنية التي كان يقودها محمد دحالن من خلف الستار كانت تشهر أسلحتها بوجه حماس ولهـذا نريـد                  

  .أجهزة أمنية تنصاع للسلطة الفلسطينية وال تنصاع ألشخاص يحركونها من وراء الستار
ى اتخاذ قرار في ظل ضغوط أميركية واستمرار        ورداً على سؤال عما إذا كانت حركة فتح غير قادرة عل          

أي طرف ليس لديه قدرة على اتخاذ القرار فليس عليـه أن            : "الشعب الفلسطيني في دفع الثمن، قال نزال      
ال ينبغي أن تشهر في وجوهنا فزاعة الثمن فالشعب الفلسطيني ال           : "، وأضاف "يوقع اتفاقات مع اآلخرين   

ن صموده وال ينبغي أن نضع مصير القـضية الفلـسطينية فـي مهـب     يدفع الثمن بسبب االنقسام بل ثم  
  ". الضغوط الخارجية

  6/10/2010، الوطن، سوريا
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   الحالي20  فيلقاء مصالحة جديد يجمع فتح وحماس في دمشق .14
أعلن أيمن طه القيادي في حركة حماس أمس إن وفدا من قيادة الحركـة سـيلتقي فـي                  :  د ب أ   -غزة  

وقال طه للـصحفيين    . لجاري وفدا من حركة فتح لبحث إتمام المصالحة الفلسطينية        العشرين من الشهر ا   
 من الشهر الحالي بالعاصمة السورية دمشق في اطـار جهـود إتمـام              20 إن اللقاء سيعقد يوم      ،في غزة 

وذكر طه أن هذا اللقاء سيخصص لبحث الملف األمني ضمن ترتيبات المـصالحة             . المصالحة الفلسطينية 
وم على إعادة بناء األجهزة األمنية وفق هيكلية متوافق عليها وتشكيل لجنـة أمنيـة مـشتركة                 والذي يق 

  .لإلشراف على المرحلة االنتقالية من المصالحة
  7/10/2010، الدستور، عمان

  
  اذا خيرنا بين المصالحة وبين التنسيق االمني فليذهب التنسيق االمني الى الجحيم: حاتم عبد القادر .15

تسود االوساط الفلسطينية مخاوف من ان يفجر الملف االمني المقرر بحثه بـين  : ـ وليد عوضرام اهللا  
حركتي فتح وحماس في اجتماع قادم للمصالحة الفلسطينية المنتظرة في ظل اصرار حماس على رئاسـة           

  .بعض االجهزة االمنية والمشاركة في اللجنة العليا لقيادة االجهزة بقيادات عسكرية من الحركة
بأن حركة حماس تصر على ان تشارك في اللجنة االمنية العليا لقيادة االجهـزة              ' القدس العربي 'وعلمت  

االمنية بقيادات عسكرية من الحركة في ظل رفض حركة فتح لتلك المشاركة بحجة انها قد تخلق ازمـة                  
فـق االصـطالح    متهمة بأعمال عنف و   ' الحمساوية'مع اسرائيل والمجتمع الدولي كون تلك الشخصيات        

  .االسرائيلي
واعلنت مصادر متعددة في حركتي فتح وحماس بأن جميع القضايا الخالفية التـي حالـت دون توقيـع                  

  .االخيرة على ورقة المصالحة المصرية تم حلها باستثناء الملف االمني
ـ                    ف ومن جهته عبر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح عن مخاوفه من ان يفجـر المل

  .االمني المرتقب بحثه بين فتح وحماس المصالحة الفلسطينية
ـ    اوال يجب القول ان هذا الملف ينطوي على حساسية كبيـرة           'االربعاء  ' القدس العربي 'وقال عبد القادر ل

وينطوي على تعقيدات وتشابكات كثيرة، وبالتالي هو الملف االهم واالبرز من ملفات المـصالحة بـين                
انا برأيي رغم الحساسية المفرطة لهذا الملف اال انه ال يجب ان يكـون              '، واضاف   'حركتي فتح وحماس  

  .'عائقا امام اتمام المصالحة، وال مانع ان تكون هناك حلول وسط من اجل االتفاق على هذا الملف
هناك االن ضرورة العادة النظر بكل الملف االمني الفلسطيني بمـا فـي ذلـك               'وتابع عبد القادر قائال     

تنسيق االمني مع اسرائيل، النني ال ارى ان هناك اي ضرورة لهذا التنسيق فيمـا ان اسـرائيل هـي                    ال
الخطر االول الذي يشكل تهديدا لالمن الوطني الفلسطيني، ولذلك يجب اعادة النظر في الملـف االمنـي                 

 أمـن   الفلسطيني بما يضمن ان يكون هذا الملف في خدمة المشروع الوطني الفلـسطيني وفـي خدمـة                
  .'المواطن الفلسطيني وفي خدمة القضايا السياسية للشعب الفلسطيني

ـ             اذا خيرنا  ' 'القدس العربي 'ومن جهته اضاف حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائال ل
  .'بين المصالحة وبين التنسيق االمني فليذهب التنسيق االمني الى الجحيم

سرائيلي واالمريكي واالوروبي على الملف االمني الفلـسطيني، وقـال          وحذر عبد القادر من التدخل اال     
اسرائيل سوف تدخل على هذا الخط واوروبا واالمريكان سيدخلون على هذا الخط وبعض العرب، ولكن               '

نحن اصحاب قرار مـستقل ونحـن       . ال يجوز لنا ان ننصاع لهذه االرادة االسرائيلية او االرادة االجنبية          
 جزء اساسي من مكونات الشعب الفلسطيني السياسية واالجتماعيـة ولـذلك يجـب ان               نعتقد بان حماس  

تنخرط في اطار جهاز امني فلسطيني موحد يهدف لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وحمايـة أمـن                
  .'المواطن الفلسطيني بصرف النظر عن اي مواقف خارجية اخرى
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رغم انني  'المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وقال     وحذر عبد القادر من فشل الفرصة الحالية لتحقيق         
متحمس للجهود الحثيثة التي تجري حاليا لتحقيق المصالحة اال انني لست متفـائال كثيـرا بامكانيـة ان                  

لو االمر متـروك للفلـسطينيين      '، واضاف   ' بسبب تدخالت اقليمية   - الملف االمني    -نتجاوز هذه النقطة    
  .' طويللكانوا قد اتفقوا منذ وقت

وفي ظل المخاوف من انفجار المصالحة بسبب الملف االمني اظهر استطالع للرأي الفلـسطيني اجرتـه                
االخبارية المحلية على موقعها على شبكة االنترنت ان غالبيـة الفلـسطينيين يعتقـدون ان               ' سما'وكالة  

وشارك في االستطالع   .المحاوالت االخيرة للتوصل الى مصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبوء بالفشل            
 بالمئة مـن عـدد      65.5 منهم يمثلون    1067 مصوتا قال    1628الذي استمر اسبوعا على موقع الوكالة       

المصوتين الكلي انهم يعتقدون بان محاوالت المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستبوء بالفشل فيما قـال                
 بالمئـة مـن     4.7 مصوتا يمثلون    76 بالمئة بان تلك المحاوالت ستنجح واجاب        29.8 منهم يمثلون    458

  .'ال ادري' العدد الكلي بـ
 بالمئة وبلغت النسبة فـي      34.6وحسب التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت النسبة في الضفة الغربية           

  بالمئة وتوزعت باقي النسب على مختلف دول العالم. 54قطاع غزة 
  7/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   السلطة بالضفة تطلب من معتقلي الجهاد في سجونها التوقيع على حظر حركتهم أجهزة أمن:"الحياة" .16

داوود شهاب األجهزة األمنية في الضفة بحظر نشاطات        " الجهاد"اتهم الناطق باسم    :  فتحي صباح  -غزة  
الحركة في الضفة والضغط على عناصرها للتوقيع على تعهد خطي بعدم القيام بأي نشاط حتى لو كـان                  

وروى شبان اعتقلوا في سجون تابعة لألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في            .  بحتاً لصالحها  سلمياً
التوقيع بأن الجهاد تنظيم محظور يمنع التعامل معه، ويمنـع إعطـاء عناصـره              "الضفة أنه طُلب منهم     

ذلك في خضم حملـة     جاء  ". وأنصاره الحق في ممارسة نشاطاتهم الجماهيرية أو الخيرية أو االجتماعية         
" الجهـاد "اعتقاالت واستدعاءات واسعة قامت بها أجهزة األمن في حق العشرات من كوادر وعناصـر               

  .لتبليغهم بهذا القرار، وطالبتهم بتعميمه على جماهير الحركة في الضفة المحتلة
ات في الـضفة،    أحد كوادر الحركة الذين تم استدعاؤهم من جهاز االستخبار        "إن  " الحياة"وقال شهاب لـ    

أبلغ الحركة أن األجهزة األمنية ضغطت على المعتقلين لديها إلرغامهم، من دون جدوى، على التوقيـع                
على تعهد ينص على أن الجهاد تنظيم محظور في الضفة والعمل أو ممارسة أي نشاط لصالحه يعـرض         

ام عدم ممارسة أي نشاط فـي       التعهد يشمل أيضاً التز   "وأضاف أن   ". فاعله للمحاسبة والعقاب والمحاكمة   
ذكرى استشهاد مؤسس الجهاد وأمينها العام السابق الدكتور فتحي الشقاقي والتي تحل بعد أسابيع قليلـة،                

األجهزة األمنية أبلغت المجاهدين بأن من لـم        "وزاد أن   ". والذكرى الثالثة والعشرين النطالقتها الجهادية    
التهمة التي يحاسب عليها الشيخ     "وأشار إلى أن    ". وستتم محاسبته يوقع على هذا التعهد سيبقى مطلوباً لها        

تطبيقـاً لقـانون    "جاء  " الجهاد" وأعتبر أن حظر نشاط     ". خضر عدنان هي االنتساب لمليشيات محظورة     
  ".االحتالل الذي كان يالحق المقاومين بتهم االنتماء الى منظمات غير مشروعة

 الضفة اللواء عدنان الضميري أن تكون األجهزة األمنية طلبت من           ونفى الناطق باسم األجهزة األمنية في     
ال نتعامل مع أحد علـى خلفيـة انتمائـه          : "التوقيع على تعهدات بحظر نشاطهم، وقال     " الجهاد"عناصر  

االخباريـة  " معـا "وأكد لوكالـة    ". السياسي، وإنما على خلفية المس باألمن أو القيام بأعمال ضد القانون          
  ".السلطة تحترم جميع الفصائل والعمل السياسي"المحلية أن 

  7/10/2010، الحياة، لندن
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  المقبل لتوقيع التفاهمات" حماس"و" فتح"اجتماع : البردويل .17
دعا القيادي في حركة حماس صالح البردويل القمة العربية االسـتثنائية            : قدس برس  -" الشرق "-غزة  

تهم في مقاومته لالحـتالل، وعـدم إعطـاء الفريـق           إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساند      
  ".العبثية"الفلسطيني المفاوض الغطاء السياسي لالستمرار في مفاوضات وصفها بـ 

أعرب البردويل في تصريحات صحفية عن أمله في أن تتخذ قمة ليبيا العربية االستثنائية قـرارا برفـع                  
  ".العبثية والضالة"ـ الغطاء السياسي عن استمرار المفاوضات التي وصفها ب
إلتمام التوافق على الملف األمني     " فتح"و" حماس"وكشف البردويل النقاب عن أن لقاء مرتقباً بين حركتي          

وتوقيع وثيقة التفاهمات الفلسطينية ـ الفلسطينية قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المـصرية،   
 أكتوبر الجاري في دمشق لمناقشة الملف       20يوم  " فتح" و "حماس"هناك اجتماع مرتقب بين قيادتي      "وقال  

األمني المتبقي، بعد أن تم التوافق بشأن لجنة تشكيل االنتخابات ومحكمة االنتخابات وإعادة هيكلة وبنـاء                
، وإعادة صياغة جملة تتعلق بالمنظمـة،       "حماس"األجهزة األمنية وإعادة بناء األجهزة األمنية كما طلبت         

لعرضها علـى   " فتح"احدة هي المتعلقة بالمسألة األمنية، والتي تم تأجيلها بطلب من حركة            وبقيت نقطة و  
  ".الرئيس محمود عباس

  7/10/2010، الشرق، الدوحة
  

  التنسيق والتعاون األمني بين الدرك والكفاح المسلح الفلسطيني  في سرايا صيدايبحث "اللينو" .18
أن " اللينو"سطيني العقيد محمد عبد الحميد عيسى المعروف باسم         أكد القائد العام للكفاح المسلح الفل     : صيدا

: وقـال . العنصر الفلسطيني في لبنان يتطلع فقط الى فلسطين وال يلتفت الى أي متاهات داخلية لبنانيـة               
نتطلع الى لبنان معافى قوياً موحداً ومستقراً، من أجل أن يقف الى جانب قـضيتنا الفلـسطينية العادلـة،         

ى لبنان يكون بعيداً عن الفتن واألزمات ألن الرابح الوحيد من الفتن ومن األزمات في لبنان هو                 ونتطلع ال 
  .العدو الصهيوني

كالم اللينو جاء إثر زيارة قام بها الى قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد منـذر                   
ي سبل التنسيق والتعاون األمني بين قيـادة        وجرى البحث ف  . األيوبي في مكتبه في سرايا صيدا الحكومي      

درك الجنوب والكفاح المسلح الفلسطيني في ما يتعلق بالحفاظ على األمـن واالسـتقرار فـي المخـيم                  
وموضوع االستمرار بتسليم المطلوبين وال سيما بجرائم المخدرات واألمن االجتماعي وتنفيـذ مـذكرات              

لمسلح من دون االكتفاء ببالغات البحث والتحري، والتأسـيس         توقيف وغيرها بالتنسيق مع قيادة الكفاح ا      
ألرضية مستقبلية للتعاون بما يؤمن ارتياحاً لدى الفلسطينيين في المخيم وما ينعكس ارتياحاً على محـيط                

  .المخيم ومدينة صيدا ككل 
عالقة مع األجهـزة    إنها زيارة ودية للتأكيد على التواصل والتنسيق والتعاون ولتطوير هذه ال          : وقال اللينو 

نتطلع الى لبنان معافى قوياً     . األمنية اللبنانية الرسمية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني         
موحداً مستقراً، حتى من أجل أن يقف ويكون الى جانب قضيتنا العادلة الفلسطينية، حقيقة نحن نتطلع الى                 

زمات ألن المستفيد الوحيد والرابح الوحيد من الفتن ومـن          لبنان كذلك أن يكون بعيداً عن الفتن وعن األ        
  .األزمات داخل لبنان هو العدو الصهيوني 

أؤكد لكم أن المخيمات بشكل عـام       : وعن موقف الفلسطينيين في لبنان من األزمة السياسية الداخلية قال         
 يتطلع فقط الى فلسطين وال يلتفت       تعيش استقراراً أمنياً الفتاً في هذه األيام وأؤكد أن الفلسطيني في لبنان           

  .الى أي متاهات داخلية لبنانية 
  وعما إذا كان سيتم تسليم المزيد من المطلوبين الى السلطات اللبنانية بعد تسليم أحـد تجـار المخـدرات                 
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ملفات المخدرات وما شابه نحن بـصدد تحـضير ملفاتهـا           : البارزين في مخيم عين الحلوة أجاب اللينو      
  .منها، طبعاً بالتنسيق مع األجهزة اللبنانية الرسمية وبخاصة الجيش وقوى األمن الداخليلالنتهاء 

  7/10/2010، المستقبل، بيروت
  

  لزيتون وجحر الديك لكتائب القسام تقصف اهدافا في حي ا16ف أطائرات : غزة .19
 بـصاروخ   ذكرت مصادر امنية فلسطينية وشهود عيان ان طائرات االحتالل االسرائيلي قـصفت           : غزة

 .التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب مدينـة غـزة           " بيسان"واحد على االقل موقع     
وقال شهود عيان ان القصف العنيف احدث اضرارا مختلفة في منازل المـواطنيين الفلـسطينيين فـي                 

  .للحظةالمنطقة جراء تطاير الزجاج وتحطم النوافذ فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات حتى ا
وقال شهود عيان ان طائرات االحتالل قصفت ايضا هدفين في منطقة دوار ملكة في حي الزيتون جنوب                 

  .شرق مدينة غزة ومنطقة جحر الديك فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات
منسق الخدمات الطبية العسكرية في قطاع غزة ان ال اصابات مباشـرة            " ادهم ابو سلمية    "من جهته اكد    
 اصابات خفيفة لمواطنين    6وقال ان    .القصف االسرائيلي لمنطقة المقوسي غرب مدينة غزة      حدثت جراء   

  .فلسطينيين وصلت الى مشفى الشفاء بمدينة غزة ناتجة عن رضوض واخنتناقات
  7/10/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو إلى مالحقة جنود االحتالل قضائيا .20

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلـى العمـل علـى فـضح               :  أ .ش.  أ –غزة  
في بيان لها   -ومالحقة جنود االحتالل اإلسرائيلي قضائيا في أروقة محاكم العالم المختلفة، ونددت الجبهة             

الموسـيقى،   بقيام أحد الجنود اإلسرائيليين بتسجيل فيديو لنفسه وهو يرقص على أنغـام              -اليوم األربعاء 
التي تعرضت  -وطالبت عائلة األسيرة الفلسطينية      .بجوار معتقلة فلسطينية معصوبة العينين ومقيدة اليدين      

 إلى مالحقة الجنود قضائيا في المحاكم اإلسرائيلية، مؤكدة في الوقت ذاتـه علـى   -الستهزاء أحد الجنود 
  .ضرورة فضح هذه الممارسات على أوسع نطاق

عبية وسائل اإلعالم، خاصة اإللكتروني منها، العمل على نشر الصور واألفالم التـي             وناشدت الجبهة الش  
تظهر حقيقة اإلجرام اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وشددت على أهمية دور وسائل اإلعـالم فـي                

  .كشف زيف ادعاءات إسرائيل بأخالقية جيشها
  6/10/2010، الشروق، مصر

  
  عن حياة أحد قادتها المعتقلين بعد تدهور صحتة المسؤولةالجهاد تحمل السلطة  .21

أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي، أن الحالة الصحية ألحد قادتها المعتقلـين فـي سـجون الـسلطة                 : غزة
الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، قد تدهورت، وذلك إثر إضرابه عن الطعام منذ أسـبوع، محملـة                 

وأوضحت الحركة في بيان لها أن القيادي فيها خـضر           .ة عن حياته  السلطة الفلسطينية المسؤولية الكامل   
) 6/10(في سجون السلطة بالضفة الغربية يدخل اليوم األربعاء         ) سبتمبر( أيلول   29عدنان والمعتقل منذ    

وحملت حركة الجهاد اإلسالمي الـسلطة كامـل         .إضرابه المفتوح عن الطعام يومه السابع على التوالي       
المة وحياة الشيخ عدنان، مجددة مطالبتها للفـصائل والشخـصيات الحريـصة علـى              المسؤولية عن س  

الجريمة الوطنية واإلنسانية   "المصالحة والوئام إعالء صوتها وموقفها بشأن هذه اعتقاله، وما وصفته بـ            
ان عن أسفها لتنكر السلطة للرأي العام، المطالب باإلفراج عن الشيخ عـدن           " الجهاد"وأعربت   ". الخطيرة

  .وكافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة
  6/10/2010، قدس برس
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   في الضفة تخدم االحتالل وتعرقل المصالحةالسياسيةالمحاكم : حماس .22

إصدار المحاكم العسكرية الضفة الغربية في األيام القليلة        " حماس"انتقدت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة
، وقالـت بأنهـا     "سياسية بامتياز " في سجونها، ووصفت األحكام بأنها       الماضية أحكاماً قاسية ضد معتقلين    

  ".تخدم االحتالل وتعرقل المصالحة"
ـ   " حماس"واستهجن بيان لحركة     بـشدة هـذه    ) 6/10(اليوم األربعـاء    " قدس برس "أرسلت نسخة منه ل

ونستهجن صدروها بحق   ندين بشدة هذه األحكام السياسية الجائرة،       " حماس"إننا في حركة    "األحكام، وقال   
مواطنين يدافعون عن أرضهم وعرضهم ضد احتالل صهيوني غاشم، ونعد هذه األحكام سياسية بامتياز،              
تخدم االحتالل وأمن مستوطنيه الذين يعبثون بالضفة الغربية، كما أنها تلقي بظالل سلبية، وتضع المزيد               

يان إلى إطالق سراح المعتقلين وإفراغ الـسجون        ودعا الب ".من العراقيل أمام الحوار والمصالحة الوطنية     
  .من نزالئها السياسيين

  6/10/2010، قدس برس
  

  فتح تطالب المشاركين في منظمة التعاون االقتصادي مقاطعة مؤتمر السياحة اإلسرائيلي .23
بقرار بعض البلدان األعضاء في منظمـة التعـاون االقتـصادي والتنميـة             " فتح"رحبت حركة   : رام اهللا 

وطالبت الحركة فـي     .ولية، مقاطعة حضور مؤتمر خاص بالسياحة تنظمه إسرائيل في القدس المحتلة          الد
نسخة عنه، األعضاء المشاركين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية         " قدس برس "بيان مكتوب وصل    

ده فـي مدينـة     الدولية بالسير على خطى بريطانيا واسبانيا اللتان رفضتا المشاركة في المؤتمر بسبب عق            
  .القدس المحتلة، ولدعم جهود السالم المبذولة عالميا

إن القرار الذي اتخذه األمين العام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إنجيل جوريا            "في بيانها   "فتح"وقالت  
 الداعي لعدم االعتـراف بالـسيادة       478بعقد المؤتمر في القدس المحتلة مخالف لقرار مجلس األمن رقم           

سرائيلية على مدينة القدس المحتلة، وينتهك مبادئ القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية من ضمن               اإل
  . المحتلة1967أراضي المحتلة عام 

  6/10/2010، قدس برس
  

  "سرائيل كدولة يهوديةإ"ـالجنسية مقابل االعتراف ب:  جديداقانونانتنياهو يطرح  .24
يلية األسبوع المقبل على تعديل قانون المواطنة ليصبح الحصول من المقرر أن تصادق الحكومة اإلسرائ

، حسب " دولة يهودية وديمقراطية–دولة اسرائيل "على المواطنة اإلسرائيلية مشروطة بإعالن الوالء ل
  . ما افادت مصادر حكومية رسمية

قريبة، يوم األحد وأعلنت المصادر ذاتها أن نتنياهو سيطرح التعديل على القانون في جلسة الحكومة ال
المقبل، بعد أن توصل سكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر الى تفاهم مع وزير القضاء، يعقوب نئمان، الى 

  . صياغة مقبولة على نتنياهو
وحسب القانون الحالي، يشترط على الراغب بالحصول على المواطنة اإلسرائيلية اإلعالن عن الوالء 

، مساء اليوم "هآرتس"مصادر في محيط نتنياهو لموقع صحيفة وقالت . لدولة اسرائيل، دون اضافات
، على الرغم من أن القانون "ما نطلبه من الفلسطينيين والعالم يجب أن نطلبه من أنفسنا"األربعاء، إن 

موجه باألساس لفلسطينيي الداخل، إذ اثار التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس في 
ين الفلسطينيين في اسرائيل، واقترح نتنياهو في تعديل اإلقتراح األولي الذي شمل اعالن حقوق المواطن

  ". كالدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها"الوالء إلسرائيل 
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سرائيلية ويعتبر التعديل الجديد بمثابة فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة اإل
من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطينيي الداخل والالجئين، إذ تسعى اسرائيل 
من خالل التأكيد على مطلب اإلعتراف بها كدولة يهودية الى اإلبقاء على اإلمتيازات القانونية للمواطنين 

  . لبية اليهوديةاليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين للعودة الى ديارهم لضمان األغ
  6/10/2010، 48موقع عرب

  
   مع السلطة الفلسطينية عنيفا على نتنياهو الذي اضاع سنتين دون مفاوضاتهجوماليفني تشن  .25

شنّت رئيسة المعارضة البرلمانية ورئيسة حزب كاديما عضو الكنيست  :زهير اندراوس -الناصرة 
لي بنيامين نتنياهو جراء سلوكه ازاء المفاوضات تسيبي ليفني هجوما عنيفا على رئيس الوزراء االسرائي

مع السلطة الفلسطينية، واتهمته باهدار عامين بسبب عدم استمرار حكومته في المفاوضات، على حد 
العبرية انه بات عليه االن اتخاذ قرارات تنقذ ما تبقى من ' معاريف'قولها، واضافت، كما قالت صحيفة 

ني، التي تقوم حاليا بزيارة للواليات المتحدة، في سياق خطاب القته امام وجاء هجوم ليف. هذه المفاوضات
  .طلبة في جامعة هارفارد االمريكية

من ناحية اخرى اشارت ليفني الى ان نتنياهو يدرك جيدا ان حزب كاديما سيؤيده في حال اتخاذه 
االسرائيلية العليا تقتضي قرارات تنقذ المفاوضات، ومن االفضل ان يتخذها سريعا، مؤكدة ان المصلحة 

بانهاء النزاع مع الفلسطينيين، وان الوقت الحالي هو اكثر وقت مالئم التخاذ قرارات حاسمة في هذا 
الشأن، الن الزمن ال يعمل لمصلحة اسرائيل، والن الوضع القائم اآلن خطر للغاية، فضال عن ان اي 

عالوة على ذلك، تطرقت ليفني . اسرائيلتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة من شأنه ان يمس مصالح 
ايضا الى الموضوع االيراني فقالت انه على العالم كله ان يشدد من وطأة العقوبات االقتصادية 
المفروضة على ايران، وان يقوم بفرض عقوبات سياسية على زعماء النظام في طهران، ذلك بأن الوقت 

ماء من اجل اعالن سياستهم الهوجاء سواء في االمم حان كي يكف العالم عن توفير منصات لهؤالء الزع
  .المتحدة او في اي مكان من العالم

  6/10/2010، القدس العربي، لندن
  

  نتنياهو يطالب أوباما بااللتزام بتعهدات سلفه بوش المتعلّقة بالمستوطنات والالجئين .26
 اإلضافية التي طالبت بها تل كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، النقاب عن جملة من الضمانات: الناصرة

ألعمال البناء االستيطاني في الضفة " التجميد الجزئي"أبيب من اإلدارة األمريكية، مقابل إعالنها عن 
  .الغربية المحتلّة

وبينت المصادر، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طالب الرئيس األمريكي باراك أوباما 
ضمانات التي تعهد بها سلفه جورج بوش ضمن الرسالة التي بعث بها في نيسان بااللتزام بتقديم ال

 إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك، آريئيل شارون، والتي تضمنت دعم واشنطن 2004عام ) أبريل(
لمبدأ ضم الكتل االستيطانية الكبرى إلى الدولة العبرية، في إطار أي تسوية لترسيم حدود الدولة 

  .1948طينية، فضالً عن رفض عودة الالجئين الفلسطينيين إلى داخل األراضي المحتلّة عام الفلس
لمطالب تل أبيب، حيث أن " استجابة أمريكية مبدئية"، إلى )7/10(فيما أشارت المصادر، اليوم الخميس 

  ".يلقى آذاناً صاغية لدى كبار المسؤولين في اإلدارة األمريكية"موقف نتنياهو 
  7/10/2010، قدس برس
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   يتحدث عن حراك سياسي وراء الكواليس لحل قضية االستيطانإسرائيليوزير  .27
تحدث مسؤولون إسرائيليون عن وجود حراك يهدف الى التغلب على قضية البناء : أشرف الهور -غزة 

ي من حراكاً سياسياً مكثفاً يجر'وقال الوزير العمالي يتسحاق هرتصوغ أمس ان هناك  .في المستوطنات
، مؤكداً ضرورة بذل كل جهد مستطاع ل 'وراء الكواليس بحثاً عن حل لقضية البناء في المستوطنات

  .'استنفاد فرصة تحقيق السالم المتاحة حالياً'
  6/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   أي دولة في العالم تشترط إعالن الوالء إليديولجيتها للحصول على جنسية توجدال : زحالقة .28

إعالن الوالء إلسرائيل كدولة "النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح قانون وصف 
كشرط إلزامي لطلب الحصول على المواطنة، الذي من المنتظر أن تقره الحكومة " يهودية وديمقراطية

وقال زحالقة بأنه . يةاإلسرائيلية في جلستها القريبة االحد المقبل، بأنه قانون عنصري ومناف للديمقراط
ال توجد أي دولة في العالم تشترط إعالن الوالء إليديولجيتها للحصول على جنسية، وبهذا تكون 

  . العنصرية اإلسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم
الدولة . هذا القانون عنصري ألنه موجه ضد العرب لكونهم عرباً: "وعقب زحالقة على القانون قائالً

هودية هي رديف الصهيونية، والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية أن الي
هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل إضافية أمام لم شمل العائالت : "وأضاف زحالقة." يعلنوا والءهم لها

 اإلسرائيلية العنصرية، الفلسطينية على طرفي الخط األخضر، وهناك آالف العائالت التي مزقتها القوانين
هناك اآلالف الذين قدموا طلباً . التي تفصل الزوج عن الزوجة واألبناء والبنات عن والدهم او والدتهم

للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائالهم داخل إسرائيل، والشرط الجدي يغلق الباب أمامهم 
  ."  منع لم الشمل بكل طريقةبالكامل، ألن القضية ليست نصه العنصري فحسب، بل نوايا

أنها مفارقة أن ينص قانون مناف للديمقراطية على اعالن الوالء لدولة يهودية : "وقال زحالقة
  . وديمقراطية، فكيف تكون الدولة ديمقراطية مع قانون من هذا النوع

 بنص يعكس وقال زحالقة بأنه سيقترح تغيير نص تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واستبداله
  ". دولة يهودية وغير ديمقراطية"واقعها الفعلي وهو 

  6/10/2010، 48موقع عرب
  

   لكل مستوطن في النقبدونما 80 :"يديعوت" .29
في صفحتها الرئيسية، اليوم " يديعوت أحرونوت"، كتبت "خذ مزرعة بدون مقابل" تحت عنوان :القدس

  . دونما80 أن يكون مزارعا في النقب سوف تمنح كل من يريد" دولة إسرائيل"األربعاء، أن 
. وفي تفاصيل النبأ كتبت الصحيفة أن وزارة الزراعة تطلب من المستوطنين التوجه إلى الجنوب

وأشارت إلى أنه بعد عشرة أيام من المتوقع أن تصادق الحكومة على خطة الوزير شالوم سمحون، والتي 
ل في الزراعة سوف يحصل على مزرعة في أحد بموجبها فإن كل من ينتقل إلى النقب من أجل العم

  .المستوطنات في الجنوب
وكتبت الصحيفة أن الحكومة على وشك المصادقة على اقتراح سمحون بهدف استيعاب مستوطنين في 

 دونما لكل منها 80 مزرعة بمساحة 100النقب، وذلك في إطار خطة تقوم الدولة بموجبها بإعداد نحو 
  .في النقب

  . سنوات10 مزارع سنويا لمدة 100الزراعة فإن هدف الخطة هو توطين وبحسب وزير 
 عائلة من المزارعين 44 تم توطين 2010-2008ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه في السنوات 

  .في النقب واألغوار والجوالن السوري المحتل
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يوجه فيه عرب النقب تجدر اإلشارة إلى أن مخططات تشجيع االستيطان في النقب تأتي في وقت 
وكان آخرها . مخططات الهدم والترحيل وتركيزهم على مسطحات صغيرة لالستيالء على أراضيهم

عمليات الهدم المتواصلة في عدد من القرى في النقب مثل العراقيب وخشم زنه وجرول أبو طويل، إلى 
وفير البنى التحتية الضرورية جانب قائمة من القرى التي ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بها وت

  .لها
  7/10/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   في جمع األسلحة غير المرخصة في البلدات العربية"الشاباك" مساعدة تطلبشرطة االحتالل  .30

نشرت السلطات األمنية اإلسرائيلية قوات كبيرة " الجريمة والعنف"بحجة محاربة :  حسن مواسي-اللد 
 وذلك في أعقاب جريمتي ،"الشاباك"دود معززة بعناصر من جهاز األمن العام من الشرطة وحرس الح

القتل التي راح ضحيتها هذا األسبوع مواطنين عربيين في اللد في جريمتين منفصلتين بعد أن تم إطالق 
  .الرصاص عليهما من قبل مجهولين

 تقدم ،ي يتسحاك اهرونوفتيشأن وزير األمن الداخلي اإلسرائيل" يديعوت أحرونوت"وكشف موقع صحيفة 
انتشار األسلحة غير " تقديم المساعدة في مواجهة ما وصفته ب ،"الشاباك"بطلب لجهاز األمن العام 

عن لقاء جمع في " واي نت"وبين موقع ".  المحتلة48المرخصة المدن والقرى العربية في أراضي ال
 ، يوفال ديسكين،"الشاباك"يس جهاز األمن العام  برئ، اهرنوفيتش،األيام األخيرة بين وزير األمن الداخلي
 مشيرا إلى أن ،وأوضح أن التعاون بين الطرفين قد بدأ منذ أيام. وأنهما اتفقا على التعاون في هذا المجال

 لكنه قرر مؤخراً التعاون مع الشرطة في البلدات ،يمتنع عادة عن التدخل في عمل الشرطة" الشاباك"
  .حاالت استعمال السالح غير المرخصالعربية في ظل ارتفاع 

وتزعم الشرطة اإلسرائيلية أنها تواجه مشاكل في جمع األسلحة غير المرخصة في البلدات العربية 
وأوضح الموقع أن لدى . خصوصاً فيما يتعلق بإيجاد األدلة والدخول إلى البلدات العربية لجمع األسلحة

 وذلك بسبب ساحة العمل األساسية ،فرة لدى الشرطةإمكانيات وتقنيات متطورة غير متو" الشاباك"
  .وهي الضفة الغربية وقطاع غزة" الشاباك"ل

  7/10/2010، الدستور، عمان
  

  سندمر أي أمة تقترب من القدس :  على الحدود مع مصر رافعين الفتةيتظاهرونمستوطنون  .31
ة التجاري بين مصر  تظاهر عشرات المتطرفين اليهود أمس بالقرب من معبر العوج:محمد يوسف

وإسرائيل، حاملين األعالم اإلسرائيلية ملوحين بها تجاه الجنود المصريين، تزامنًت مع احتفاالت مصر 
وحاول المستوطنون المتطرفون استفزاز جنود األمن .   النتصارات حرب أكتوبر37بالذكرى ال 

تلفظهم بعبارات مسيئة لمصر، المركزي المرابطين على الحدود، وأظهروا حقدهم للجنود المصريين ب
ورفع المتظاهرون الفتة باللغة .  بسبب االحتفاالت بنصر أكتوبر وموقف مصر من قضية االستيطان

، shall be i will seek to destroy all nations that can against Jerusalem: اإلنجليزية
غتين العبرية والعربية أنهم سيواصلون ، مؤكدين بعبارات بالل"سندمر أي أمة تقترب من القدس"ومعناها 
وتعد هذه المرة األولى التي تشهد فيها منطقة الحدود تظاهرات إسرائيلية ضد مصر، فيما .  االستيطان

رجحت مصادر أمنية مصرية أن المتظاهرين البالغ عددهم حوالي خمسين شخصا من سكان مستوطنة 
اهرة عدة ساعات دون تدخل من جانب الجيش اإلسرائيلي، وظلت المظ.   المقابلة لمعبر العوجة" ناتسانا"

وطالبت القيادات األمنية من الجنود المصريين ضبط النفس واالبتعاد عن السلك الشائك بأمتار قليلة حتى 
واعتبر مصدر أمني رفيع المستوى، أن المتطرفين اليهود . ال يصابوا بأي أذى من المتطرفين اليهود

ي تأتي بعد أيام من استئناف إسرائيل البناء االستيطاني توصيل رسالة إلى مصر أرادوا بتظاهرتهم الت
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التي تطالب إسرائيل بضرورة وقف االستيطان واالنسحاب من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
  .  فيها القدس الشرقية العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية

  7/10/2010، المصريون، القاهرة
  

  "ريشيل كوري"األمريكية   الناشطةقتلةمحاكمة ": لاسرائي" .32
 تستأنف اليوم بمدينة حيفا جلسات المحكمة في القضية المدنية المرفوعة : عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

من قبل عائلة الناشطة األمريكية ريشيل كوري ضد إسرائيل، بتهمة القتل غير المشروع البنتهم في رفح 
وري، وهي طالبة أمريكية وناشطة في الدفاع عن حقوق اإلنسان من والية وكانت ك. في قطاع غزة

 بواسطة جرافة عسكرية إسرائيلية حيث ،2003 فبراير 16واشنطن، قد دهست حتى فارقت الحياة في 
كانت تحتج سلميا ضد هدم بيوت الفلسطينيين مع مجموعة من زمالئها الناشطين من حركة التضامن 

  .الدولي
، عندما استدعت عائلة كوري شهودها الذين تضمنوا 2010لى مراحل المحاكمة في مارس وقد بدأت أو

عدداً من زمالء ريشيل في حركة التضامن الدولي ممن شاهدوا مصرعها، وفي المرحلة الثانية من 
المحكمة التي بدأت في سبتمبر استدعت الحكومة عدداً من الشهود من ضمنهم المحقق في الشرطة 

اإلسرائيلية الذي ترأس التحقيق في مقتل كوري وسائق الجرافة التي تعرضت لها وتسببت في العسكرية 
  .مقتلها

 تدعي الحكومة اإلسرائيلية أن مقتل ريتشيل حدث في نطاق النزاع المسلح وداخل منطقة عسكرية 
 أجل العديد من نحن نتابع هذه القضية ليس فقط من أجل ابنتنا وإنما من"وقال كري، والد ريشيل . مغلقة

  ".المدنيين الذين قتلوا في غزة وال تزال ذكراهم ومحبتهم في قلوبنا فيما ال يزالون ينتظرون العدالة
  7/10/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  "دعم تنظيم إرهابي والتآمر لتنفيذ جريمة" من الناصرة ب مواطنْين تتهم "اسرائيل" .33

جديدة تنسب فيها أجهزة األمن » قضية أمنية«س بنشر جزئي عن سمحت محكمة إسرائيلية أم: الناصرة
دعم تنظيم «اإلسرائيلية الثنين من مواطني مدينة الناصرة، كبرى المدن الفلسطينية في الداخل، تهمة 

ووفقاً لما ُسمح بنشره، فإن االستخبارات اإلسرائيلية اعتقلت اإلمام ناظم أبو سالم ومحمد . »إرهابي
تأييد منظمة «و» التآمر لتنفيذ جريمة«و» تشكيل تنظيم غير قانوني«ن الناصرة بشبهة نعراني من سكا

وعرف . وأصدرت المحكمة أمراً بمنع نشر تفاصيل أخرى، وقررت تمديد اعتقال المشبوهين. »إرهابية
الذي منعت الحكومة بناءه قبل ثماني سنوات بمحاذاة كنيسة » إمام مسجد شهاب الدين«الشيخ ناظم ب 

البشارة بعد ضغوط من الفاتيكان والواليات المتحدة، وذلك قبل أن يتسبب الخالف على بنائه في توتر 
ووفقاً لوسائل اإلعالم العبرية، فإن الشيخ أبو سالم يطلق منذ تلك الفترة . شديد بين أهالي المدينة

ية أعلنت مطلع األسبوع وكانت االستخبارات اإلسرائيل. تصريحات معادية إلسرائيل والواليات المتحدة
والتخطيط لجمع وسائل قتالية » حماس«أنها اعتقلت عربيين آخرين من الداخل بتهمة التعاون مع حركة 

  .لتنفيذ عمليات تفجيرية، وأنه طُلب من أحدهما تجنيد عربي آخر ليتلقى تدريبات خارج البالد
  7/10/2010، الحياة، لندن

  
  طالق قمر صناعي ألغراض أمنيةقلقة من اعالن تركيا إ" إسرائيل" .34

لم تعجب القيادة اإلسرائيلية بإعالن تركيا عن رغبتها في إطالق قمر صناعي تركي ألغراض أمنية في 
المنطقة فبعد وجود أقمار صناعية إيرانية واآلن تركية سيتضاءل تدريجياً دور األقمار الصناعية 

وإذا ما ..  ال تهمها اعتبارات األمن اإلسرائيليةاإلسرائيلية وستصبح إسرائيل مكشوفة أمام أقمار دول
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قامت دول عربية أخرى بإطالق وتوجيه أقمار لألغراض نفسها فسوف تظهر صورة جديدة تقلق 
  .إسرائيل بموجب ما ذكره حصاد األقمار الصناعية اإلسرائيلية

  7/10/2010يا، الوطن، سور
  

  "اسرائيل" يتهدد  اهللا الخطر االستراتيجي األول الذيحزب": المنار" .35
كشفت دوائر بحثية متخصصة في الشؤون االمنية أن اسرائيل ال تمتلك أي معلومات دقيقة وصحيحة 
حول حجم قوة حزب اهللا بعد حرب لبنان الثانية، ووصفت الدوائر حزب اهللا بالخطر االكبر الذي يتهدد 

لق حالة من التوتر والفوضى اسرائيل في االشهر المقبلة، واعترفت بان اسرائيل حاولت اثارة وخ
الداخلية في لبنان بهدف التشويش على االستعدادات التي يقوم بها حزب اهللا لمواجهة أي هجوم قد تقوم 

  .به اسرائيل في المرحلة المقبلة
وذكرت الدوائر البحثية ان المستوى العسكري في اسرائيل كان يدفع طوال االشهر التي تلت حرب لبنان 

. رورة االستعداد لشن عملية عسكرية جديدة الستعادة هيبة الجيش في مواجهة حزب اهللالثانية الى ض
وكانت هناك فرصة كبيرة في ان تشن اسرائيل هجوما استباقيا على حزب اهللا مبنيا على تقديرات 

  .وتوقعات وليس مبنيا على اساس استخباري دقيق
دا أمريكا وفرنسا غير المتأكدين من نتيجة أية وكشفت الدوائر عن أن العديد من حلفاء اسرائيل وتحدي

مواجهة قادمة بين اسرائيل وحزب اهللا ساهموا في تنفيس حالة التوتر ومنع انزالق االوضاع باتجاه 
مواجهة بين اسرائيل وحزب اهللا، وال تتوقع الدوائر أن تكون المواجهة القادمة مواجهة شاملة كما حصل 

 أن ينقل حزب اهللا العمليات الى داخل اسرائيل والعمل على اجتياز في حرب لبنان الثانية، وتوقعت
الحدود والضرب وراء الخطوط، ليس فقط في الجبهة الشمالية وانما عبر حدود أخرى، كحدود مصر 

  .واالردن مع اسرائيل
 والقيادة وتضيف الدوائر أنه في حال اندالع أية مواجهة قادمة مع حزب اهللا، فلن تستطيع القيادة السياسية

العسكرية في اسرائيل التوقف في منتصف الطريق كما حصل في حرب لبنان الثانية، فالمعركة المقبلة 
وأجمعت الدوائر البحثية عن ان . ستكون معركة الحسم مع حزب اهللا، وستكون مفتوحة من حيث الوقت

خطر االيراني من حيث خطر حزب اهللا يعتبر من األخطار االستراتيجية على اسرائيل وهو يتجاوز ال
  .حتمية وقوعه

  7/10/2010، المنار، القدس
  

  لبنان سيتحمل اآلثار السلبية لزيارة نجاد : "بوستجيروزالم " .36
اإلسرائيلية، تعليقاً على الزيارة المقبلة التي سيقوم بها الرئيس اإليراني » جيروزالم بوست«رأت صحيفة 

 وليس إسرائيل هو الطرف الذي سيتحمل اآلثار السلبية محمود أحمدي نجاد الى جنوب لبنان، ان لبنان
  . لهذه الزيارة المرتقبة
ان لبنان هو الضحية «ي الذي يتحدث عادة باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، فونقلت عن يوسي لي

عليه األولى لهذه الزيارة، واذا كان يريد إنقاذ نفسه من االنزالق أكثر الى داخل فكي التمساح اإليراني ف
، وقالت إنه »مع الدول العربية األخرى المعتدلة رفع صوته بقوة ضد مثل هذا االستفزاز غير المقبول

. من المتوقع أن يقوم نجاد بزيارة ساحات معارك حرب لبنان الثانية في بنت جبيل ومارون الراس«
  . »رائيليين هناكويقال أيضاً إنه سيتجه نحو الحدود مع إسرائيل ويرمي حجراً على الجنود اإلس

لن تتأثر إسرائيل بهذه الزيارة، ونحن لسنا خائفين، فهو لن يكون : ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي قوله
  . سوى مجرد إرهابي آخر في جنوب لبنان
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ثم إن على لبنان نفسه أن يشعر بالقلق من السماح لحصان طروادة إيراني بالدخول الى أراضيه مما 
  . باتت تتبدد شيئاً فشيئاًيعني ان سيادة لبنان 

ثمة مفكرون أكبر وأكثر أهمية من أحمدي نجاد ألقوا هم أيضاً حجارة عبر الحدود، ولم تُسفر عن ذلك 
  .أية أضرار تُذكر

  7/10/2010، السفير، بيروت
  

  وديان يتحدث عن تدمير دمشق.. غولدا مئير فكرت في استخدام السالح النووي .37
 في تل أبيب، أن 1973) تشرين األول(وثائق جديدة عن حرب أكتوبر كشفت :  نظير مجلي- تل أبيب

قادة الدولة العبرية في ذلك الوقت وإزاء شعورهم بالخطر الوجودي على إسرائيل، تداولوا خالل األيام 
، وهو ما يعرف وفقا لمصادر أجنبية بالسالح »السالح األخير«األولى من الحرب حول إمكانية استخدام 

وأن اقتراحات وردت أيضا حول إمكانية قصف األحياء المدنية في .  سورية بشكل خاصالنووي، ضد
  .دمشق بقصد قتل أكبر عدد من المدنيين

ففي مرحلة معينة، بعد أن تمكن الجيش السوري من تحرير هضبة الجوالن، واستطاع الجيش المصري 
على طول قناة السويس والتقدم إلى » خط بارليف«عبور القناة وتحطيم خط الدفاع القوي العروف باسم 

، وطلبت أن ال يتسرب هذا »بشيء مجنون«عمق سيناء، قالت رئيسة الوزراء، غولدا مئير، إنها تفكر 
  .وأشركت في تفاصيل أفكارها رئيس أركان الجيش، ديفيد العزار، وحده. بأي شكل من األشكال

عجلة نحو الذهاب لقرار وقف إطالق النار، وتظهر الوثائق أيضا أن القيادة اإلسرائيلية لم تكن مست
يصدره مجلس األمن باقتراح أميركي، فقد كانت تخشى أن يكون لذلك عواقب وخيمة تضر بإسرائيل، 
وفضلت أن تدحر الجيش المصري إلى ما وراء القناة من خالل ضربه واجتثاثه، األمر الذي لن يتحقق 

  .في حال أصدر قرار بوقف إطالق النار
 أكتوبر اإلذن باستهداف 10 و8لوثائق عن أن غولدا مئير منحت لقادتها العسكريين خالل يومي وكشفت ا

مواقع في العمقين المصري والسوري، مهما كلف ذلك من قتل للمدنيين، وذلك بهدف تشكيل ضغط على 
ري،  مواقع مدنية على الشاطئ المص4القوات العربية للتراجع، فسمحت لرئيس األركان بأن يستهدف 

كما أظهر موشيه . »يجب الضغط عليهم، فهم في نهاية األمر بشر.. فليقلقوا«: بعد أن بين طلبه قائال
ديان ثقة كبيرة بقدرة القوات اإلسرائيلية على حسم المسألة مع السوريين، وطلب أن يتم قصف أهداف 

ال .. هناك أمر«: في دمشق بصورة غير مسبوقة، وإن أدى ذلك إلى تعرض تل أبيب لضربة مضادة
داخل .. تفجيرات داخل دمشق.. أنا أقترح وأطلب الموافقة. انسحاب من الجوالن، نحارب حتى الموت

  .»يجب كسر السوريين. المدينة ومحيطها
  7/10/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  " الحريةاألسطول" زيدان وأبو دعابس لإلدالء بشهادتهما بشأن أحداث تستدعي" تيركللجنة " .38

" أسطول الحرية"دعت لجنة التحقيق اإلسرائيلية، التي تشكّلت عقب أحداث العدوان على قافلة : صرةالنا
، التي شاركت في رحلة 1948الدولية، اثنين من الشخصيات الفلسطينية داخل األراضي المحتلة سنة 

ية الهجوم اإلسرائيلي، الماضي، إلى اإلدالء بإفاداتهم فيما يتعلّق بأحداث عمل) مايو(األسطول أواخر أيار 
  .الذي أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك

لجنة "قد وجهت دعوة لكل من رئيس " تيركل"، أن لجنة )6/10(وذكرت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء 
، محمد زيدان ورئيس الحركة اإلسالمية الجنوبية في الداخل، "المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية

بو دعابس، للمثول أمامها واإلدالء بإفادتيهما، ذلك أنهما قد شاركا في رحلة القافلة لفك الحصار حماد أ
  .عن قطاع غزة
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اإلسرائيلي، حنين الزعبي ورئيس الحركة " الكنيست"هذا واستثنت اللجنة كالً من النائب العربية في 
  .ها لتقصي أحداث العدوان المذكوراإلسالمية في الداخل، الشيخ رائد صالح، من التحقيقات التي تجري

  6/10/2010قدس برس، 
  

   " المتانكنيس" بتعليق تنفيذ قرار قضائي بإغالق المستوطنيننتنياهو يغازل  .39
ذكر مصدر إعالمي عبري أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتينياهو أمر بوقف تنفيذ حكم : الناصرة

بإغالق كنيس  يهودي أقيم على أراض فلسطينية في قضائي أصدرته المحكمة العليا، والذي قضى 
  .الضفة الغربية

، الذي أقيم "المتان"وكانت المحكمة اإلسرائيلية العليا أصدرت قراراً في وقت سابق يقضي بإغالق كنيس 
بالضفة الغربية، عقب دعوى قدمها " معاليه شمرون"ضمن بؤرة استيطانية قريبة من مستوطنة 

  .ها بإغالق الكنيس الذي أقيم على أراضيهمفلسطينيون طالبوا في
وبحسب ما أورده اليوم األربعاء موقع القناة السابعة اإلسرائيلية؛ طالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية وزير 

  .الحرب إيهود باراك بوقف تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي قضى بإغالق الكنيس
ي اجتماع  مجلس الوزراء المصغر، عقب قيام وأشار المصدر إلى أن القرار صدر أمس الثالثاء ف

المستوطنين بوضع صخور ضخمة وأسالك شائكة في الطريق المؤدي إلى الكنيس، في محاولة إلعاقة  
  .تنفيذ قرار المحكمة

بقرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي والذي " داني دانون"من جهته؛ رحب عضو الكنيس عن حزب الليكود 
ات األخيرة، منوهاً إلى أن القرار يشكل جزءا من تحرك ينبني على خطوتين، ُوصف بأنه جاء في اللحظ

  .وسينفذ لصالح من أسماهم بالوطنيين اإلسرائيليين
وجه مؤخراً رسالة إلى رئيس الوزراء " شلومو عمار" يذكر أن الحاخام األكبر ليهود السفاراديم 

مة، لمنع إغالق كنيس المتان القريب من اإلسرائيلي طالبه فيها باستخدام صالحياته كرئيس للحكو
  ".معاليه شمرون"مستوطنة 

  6/10/2010قدس برس، 
  

  ارتفاع وتيرة استهداف المساجد على أيدي االحتالل والمستوطنين .40
أشارت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان إلى وجود ارتفاع واضح :  جمال جمال-القدس المحتلة 

المساجد في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني على في مستوى االعتداء واستهداف 
وأكد احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن المؤسسة أحصت . أيدي جنود االحتالل والمستوطنين

 اعتداء طالت المساجد فقط، ما بين حرق وهدم 18 نحو أمس وحتى تاريخ 2010منذ بداية العام الجاري 
  . اعتداء14 )2009(ت عنصرية على جدرانها، فيما بلغ العام الماضيوكتابة عبارا

  7/10/2010الدستور، عمان، 
  

  مفتي القدس يدين المخططات اإلسرائيلية لتغيير معالم ساحة البراق .41
أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبارك، :  وليد عوض-رام اهللا 

ن األربعاء، المخطط اإلسرائيلي الخطير، الذي صادقت عليه بلدية االحتالل في القدس الشيخ محمد حسي
 .والمتمثل بتغيير معالم ساحة البراق ومنطقة باب المغاربة بقصد تهويدها وتسهيل تواجد اليهود فيها

وحذر المفتي في بيان صحافي من اآلثار الخطيرة التي ستلحق المسجد األقصى والوجود العربي 
 إلىوأكد المفتي أن المشروع اإلسرائيلي الذي يهدف  .واإلسالمي في مدينة القدس جراء هذا المخطط

لمسجد تهويد القدس والمسجد األقصى المبارك أو وضع اليد عليهما إنما هو ضرب من الخيال، ألن ا
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األقصى المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه هو حق خالص للمسلمين وحدهم، وأنه ال يجوز لغيرهم 
وطالب المفتي بعقد اجتماع عاجل للجنة القدس لبحث سبل الدفاع عن المقدسات  .التدخل في شؤونه

 اإلسالميمؤتمر الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وناشد جامعة الدول العربية ومنظمة ال
 ومقدساتها وحضارتها، كما طالب اإلسالمية الذي يستهدف عقيدة األمة اإلسرائيليالتدخل لوقف العدوان 

  .المجتمع الدولي بمنع سلطات االحتالل من تنفيذ مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه
  7/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
  في األقصىبتمويل أردني ذ خمسة مشاريع تنفي: مدير األوقاف اإلسالمية في القدس .42

" الدستور"قال الشيخ عزام الخطيب مدير األوقاف اإلسالمية في القدس لـ:  جمال جمال-القدس المحتلة 
 المسجد إلىوصلت ، حيث  المباركاألقصىلمسجد  لخمسة مشاريع بتنفيذ أمر اهللا الثاني  الملك عبدإن

تكلفة هذه السيارة الخاصة تبلغ ، )2010سويسرية الصنع موديل ( المبارك سيارة حديثة للنظافة األقصى
 وهي من احدث التجهيزات العالمية تتناسب وطبيعة العمل في المسجد األقصى أردني، ألف دينار 155

ن من بين عملية فرش المسجد األقصى المبارك بالسجاد والذي ما زال في أ وأضاف ،المبارك وساحاته
 المشروع الثالث فهو عبارة عن عملية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في أما. طور التصنيع في تركيا

 المسجد األقصى المبارك في وقت قريب إلىالمسجد القبلي والذي يجري العمل به حالياً حيث ستصل 
 المشروع الرابع هو تصفيح سطح المسجد األقصى المبارك والمكتبة والمتحف اإلسالمي أنوبين  .جداً

 المسجد إلى طن من الرصاص آالف 104 الخطيب وصول وأكد. ساء بالخشب والرصاصومسجد الن
  .األقصى المبارك لتنفيذ هذا المشروع

  7/10/2010الدستور، عمان، 
  

  المستوطنون يحطمون أشجار زيتون بعد سرقة ثمارها قرب نابلس .43
 سرقوا أنرة زيتون بعد  شج16، أمس اإلسرائيليينحطم عدد من المستوطنين :  احمد رمضان-رام اهللا 

 الفلسطينيين إنوقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مزار  .ثمارها بالقرب من قرية يانون جنوب نابلس
 جيب تابع لمستوطنة جدعنين بالقرب من مستوطنه ايتمار، يجر عربة في منطقة وادي بأعينهمشاهدوا 

  .يانون، محمال بثمار الزيتون
  7/10/2010، بيروت، المستقبل

  
  "هانتهاإ" على اإلسرائيلي في تسجيل مصور مهين ستقاضي الجيش ظهرتفلسطينية  .44

 دبابسه التي كانت معتقلة وظهرت في إحسان قالت الفلسطينية .):ب.ف.أ( –) الضفة الغربية(نوبا 
 اعتقالها وهي محجبة مكبلة اليدين أثناء يرقص حولها إسرائيليتسجيل مصور يظهر فيه جندي 

، وقالت دبابسه من قرية نوبا، قضاء الخليل لوكالة اإلسرائيلي ستقاضي الجيش أنهانين، ومعصوبة العي
رأيت الشريط على قناة الجزيرة، لم أنم طوال الليل، شعرت بإهانة كبيرة وإحباط، ": أمس "فرانس برس"

 يراألساتصلت بنادي ": وأكدت. "أذنيكانت أصوات ضحكات الجنود والوصالت الموسيقية تزأر في 
  ."اإلسرائيليالفلسطيني، وسنرفع قضية ضد الجندي والجيش 

 الجهاد إلى بتهمة االنتماء 2007 ديسمبر عام /األول كانون 11اعتقلت في ": وأوضحت دبابسة
 إلى وكبلوني وعصبوا عيني وأخذوني أخذونييوم اعتقالي، ": وتابعت. " شهرا22ً، وحوكمت اإلسالمي

 حققوا معي، وضعوني في ممر وعصبوا عيني أن لحم، وبعد معتقل عتصيون قرب مدينة بيت
 أثناءكنت اسمع ضحكات الجنود وأصواتهم والموسيقى، وتسنت لي رؤيتهم ": وأضافت. "وكبلوني
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لكنهم استمروا بالتصوير ...  أال يصورونيأتوسلتصويري ألن العصبة لم تكن مشدودة جيداً، وكنت 
  ."يكن جندي واحد، بل مجموعة من الجنودوكانوا يشربون الكحول ويرقصون ولم 

  7/10/2010الحياة، لندن، 
  

   اعتقال األسرى المحررين من قبل السلطة الفلسطينية بالضفةتدينهيئة حقوقية  .45
 أدانت هيئة حقوقية فلسطينية قيام أجهزة األمن التابعة للسلطة بحملة اعتقاالت تطال األسرى :رام اهللا

لجنة األسرى للقوى الوطنية "وعبرت  ".والتي تتم على خلفيات سياسية "المحررين في الضفة الغربية،
عن بالغ قلقها إزاء تصاعد سياسة اعتقال األسرى المحررين، التي باتت في تصاعد خطير، " واإلسالمية
  .، على حد قولها"المساس بأي أسير محرر يعتبر مساساً بالحركة الوطنية األسيرة بأسرها"معتبرة أن 
، "يعتبر بمثابة إساءة لألسرى ونضاالتهم"بر أبوكرش، منسق اللجنة، بأن استمرار هذه السياسة وقال صا

  ".الذي يجب أن يقدم لألسير هو الوفاء والتقدير بدال من اإلهانة والتعذيب"مؤكدا بأن 
  6/10/2010قدس برس، 

  
  نقطةئة امعدل الطالب اليهود يفوق معدل الطالب العرب بم: لبسيخومتريا متحانإ .46

 امتحانات إجراء، المشرف على " التقديرالمتحاناتالمركز القطري " بين تقرير حديث لما يسمى :وكاالت
البسيخومتري، أن هناك فجوة كبيرة بين تحصيل العالمات بين الطالب العرب واليهود، لصالح 

ضي ويظهر أن معدل  معطيات من العام الماإلىويستند التقرير  . البسيخومتريامتحاناتاألخيرين، في 
 نقطة، فيما يصل معدل 564 إلى باللغة العبرية يصل لالمتحانالعالمات لدى الطالب المتقدمين 

  . نقطة456 إلى باللغة العربية لالمتحانالعالمات لدى الطالب المتقدمين 
 لمن يرغبون في الدراسة في المعاهد األكاديمية والجامعات إلزامي البسيخومتري هو وامتحان

 البجروت، – التوجيهية الثانوية االمتحاناتإلسرائيلية، حيث يتم قبول الطالب وفق تحصيلهم في ا
  .االمتحانويحق للطالب التقدم عدة مرات لهذا .  البسيخومتريامتحانوتحصيلهم في 

  6/10/2010، 48موقع عرب 
  

  أريحا تحتفل بعشرة آالف سنة على نشوئها .47
 تزهو مدينة أريحا الفلسطينية، والتي تعتبر أقدم مدينة في العالم، أن من المفترض .):ب.ف.أ( –أريحا 

 مظاهر االحتفال في المدينة قبل أربعة أن إالبأزهى حللها وهي تحتفل بعشرة آالف سنة على حضارتها، 
 أنوكان المسؤولون الرسميون في المدينة أعلنوا  . فقط على الموعد المحدد ما زالت غائبةأيام

 10كتوبر الجاري، لمناسبة مرور أ /األول تشرين 10تنطلق العاشرة من صباح األحد االحتفاالت س
   رسمياً عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع واإلعالنآالف سنة على نشوء المدينة، 

  
ولكن اقتراب الموعد في ظل غياب المشاريع المنجزة ما عدا مشروع المتحف . الخدماتية واالقتصادية

  .لروسي ومشاريع تعبيد الطرق، أثار استياء في المدينةا
  7/10/2010الحياة، لندن، 

  
   والحلول ال تزال جزئية في لبناناألقساط الجامعية ترهق الطالب الفلسطينيين .48

يعرف قطاع الطالب الجامعيين الفلسطينيين في لبنان أزمة قديمة تتجدد مع بداية كل عام دراسي، وتتمثل 
تؤمن األونروا منحاً سنوية من خارج خطتها التربوية، فتبقى مرتبطة . فة التعليم العاليبسبل تأمين كل

صندوق دعم "أما . بأموال المانحين، ما يحد عددها، ولم تشمل هذا العام أكثر من تسعة وثمانين طالباً
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لساعة إال رسوم  الذي أنشأته الرئاسة الفلسطينية مؤخراً، فال يغطي حتى ا"الطالب الفلسطيني في لبنان
  . طالب السنة الجامعية األولى

 طالب منهم مسجلون في الجامعة اللبنانية، 2200" خمسة آالف طالب فلسطيني، حوالييحوي لبنان 
، بحسب المستشار الثقافي في " في الجامعة العربية، بينما تتوزع البقية على الجامعات الخاصة1860و

بحسب مشيعل أيضاً، و.  إحصاءات العام الماضيإلىد في أرقامه سفارة فلسطين ماهر مشيعل الذي يستن
يقدم صندوق دعم و. " طالباً، اتجهوا كلهم إلى الجامعات760 حواليتخرج هذه السنة من الثانوية العامة "

وللفوز بالمساعدة، . الطالب الفلسطيني المساعدة لطالب السنة الجامعية األولى فقط، بحسب مشيعل
طالب التوجه إلى مقر المنظمة، قبل السابع من الجاري الذي يصادف اليوم، لتقديم الملفّ توجب على ال"

لن تغطي "فالمنح . "وتعلن نسب توزع المنح على الطالب في العشرين من الجاري. الشخصي
اليوم، . ، بحسب مشيعل"المصاريف كلها، بل نسباً منها، وفق المعايير الشخصية التي يقدمها كل طالب

  . "مئات الملفات رفعت إلى مجلس إدارة الصندوق"يقول مشيعل إن . تهي مهلة تقديم الطلباتتن
من المتوقع أن يشمل صندوق الدعم طالب "لكن، ماذا عن طالب السنوات األخرى؟ يقول مشيعل إنه 

االت منظمة التحرير أجرت اتص"وعن هذا العام الدراسي، يقول إن . "السنوات األخرى في العام المقبل
مع الجامعات التي فيها نسب عالية من الطالب الفلسطينيين، وطلبت من إداراتها تمديد مهلة دفع 

الصندوق يغطي أيضاً المصاريف الشخصية للطالب "كما أعلن أن . "األقساط، ونحن نتعهد بالدفع
  . "الحائزين منحاً لمتابعة دراستهم في الخارج

أنور زكريا .  الطالبية في وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين دويقول المدير العام للمنح والخدمات
دعم الصندوق لطالب السنة األولى ال يعني إهمال طالب السنوات األخرى التي سُيتوقّف عندها في "أن 

  . ويتوقع أن ُيمنح الطالب المتفوقون منحاً كاملة. "المرحلة المقبلة
فتشير . ونروا مسؤوليات في المجال التربوي الفلسطيني في لبنانإلى السلطة الفلسطينية، تتحمل األ

تخصص منحاً جامعية للطالب الفلسطينيين "الناطقة الرسمية باسمها في لبنان هدى سمرة، إلى أن الوكالة 
، وكندا، األوروبياالتحاد : وتعدد أبرز المانحين على مر السنوات الماضية. "بتمويل من الدول المانحة

هذا البرنامج ال يعد من ضمن "إال أن . "صندوق الخليج العربي" و"كريم رضا سعيد"مؤسسة وقطر، و
وتلفت إلى . "البرنامج األساسي للتربية والتعليم الذي تديره الوكالة، بل يبقى رهناً بتوفر التمويل الالزم له

د إلى عوامل محددة أبرزها تختار الطالب المؤهلين لالستفادة من المنح الجامعية، باالستنا"أن الوكالة 
وتغطي المنح رسوم الطالب الدراسية الجامعية . "العالمات التي حصدها الطالب في امتحانات البكالوريا

وبحسب سمرة، تمكنت . "باإلضافة إلى مده بمبلغ بسيط كمصروف جيب"كاملة، طيلة فترة دراسته، 
  . " في جامعات لبنان فلسطينياًوثمانين طالباًمقاعد دراسية لتسعة "األونروا في هذه السنة من تأمين 

  7/10/2010السفير، بيروت، 
  

  استعدادات لعقد منتدى تربوي عالمي في فلسطين نهاية الشهر الجاري .49
لعقد منتدى تربوي عالمي في فلسطين " اللجنة الوطنية لمنتدى التربوي العالمي"تستعد سكرتاريا : رام اهللا

عقد في كل من بيروت والقدس المحتلة ومدينة رام اهللا في األراضي نهاية الشهر الجاري، كما سي
إن فعاليات المنتدى "نسخة عنه " قدس برس"وقالت اللجنة في بيان مكتوب وصل  .الفلسطينية المحتلة

  ."ستستمر على مدار أربعة أيام يتخللها عدد من الفعاليات
منتدى تعبيرا عن أحد مظاهر التضامن مع الشعب ولفت البيان إلى أن اختيار فلسطين مكاناً لعقد هذا ال

الفلسطيني وجدارة نضاله من أجل الحرية واالستقالل ومناهضة للعدوان اإلجرامي على الشعب 
إلى جانب تقديم التجربة التربوية الفلسطينية للعالم، . الفلسطيني في غزة، ومن أجل كسر الحصار عنها
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لى فلسطين لالحتفاء بقوة تأثير التعليم في تدعيم حركات الشعوب واستحضار التجارب العالمية التربوية إ
  .والمجموعات السكانية

  6/10/2010قدس برس، 
  

  "كلنا لفلسطين"يطلق مبادرة و يوصي بمشاريع لتثبيت المقدسيين "منتدى األعمال الفلسطيني" .50
العالمي لتقنية  طالل أبوغزاله رئيس االئتالف ، أنعمان من 7/10/2010 الدستور، عمان، نشرت

 أولالمعلومات واالتصاالت والتنمية التابع لألمم المتحدة رئيس ومؤسس مجموعة طالل أبوغزاله أطلق 
 -نحو شراكة تركية "  الفلسطيني الثاني بعنواناألعمالفي منتدى " كلنا لفلسطين" مبادرة أمسمن 

 اسطنبول برعاية رئيس وزراء تركيا والذي عقد في فندق غراند سيفاهير في" فلسطينية في عالم األعمال
وافتتح وزير الصناعة والتجارة التركي نهاد أرغون نيابةً عن الرئيس أردوغان  .أردوغانرجب طيب 

  .المؤتمر الذي نظمه منتدى األعمال الفلسطيني
طلق وألقى أبوغزاله كلمة افتتاحية في المنتدى ثمن فيها اإلبداع الفلسطيني في كافة أرجاء العالم، وأ

ستمثل مبادرة كلنا لفلسطين مصدراً موثوقاً به لمن يتطلعون إلى " مبادرة هي األولى من نوعها قائالً
مستقبل زاهر لعائالتهم الفلسطينية األصل وللراغبين في دراسة شاملة لتاريخ الفلسطينيين الذين خلدوا 

قصة " كلنا لفلسطين"كي مبادرة وأضاف أبوغزاله تح". أسمائهم في شتى الميادين والمجاالت والقطاعات
كل عالم وكاتب وممثل ومسؤول وكوميدي ورياضي ورجل أعمال فلسطيني حقق نجاحاً من خالل 

  ". معاناته في العالم الذي سيرى فيهم جيل الشباب النموذج الذي يحتذى
جال وتم على هامش المؤتمر تنظيم معرض مشترك لمنتجات فلسطين واالتحاد التركي للصناعيين ور

 رجل أعمال حضروا منتدى األعمال 4000األعمال والذي اعتبر فرصة لبحث سبل التعاون مع حوالي 
 بلداً تواجدوا لزيارة معرض االتحاد التركي للصناعيين 60 زائر من ألف 170الدولي، باإلضافة إلى 

  . ورجال األعمال
 ، أن محمد جمال عرفة،إسطنبولنقالً عن مراسلها في  6/10/2010قدس برس، وأضافت وكالة 
أوصى رجال األعمال الفلسطينيين والعرب، بالمساهمة " منتدى األعمال الفلسطيني"المؤتمر الثاني لـ

ودعا المؤتمر، في البيان الختامي  .الفاعلة، وتبني مشاريع تنموية وتطويرية في مدينة القدس المحتلة
لتقديم تسهيالت الدخول واإلقامة "ية نسخة منه، الحكومة الترك" قدس برس"الصادر عنه وتلقت 

واالستثمار لرجال األعمال الفلسطينيين، وتعزيز آليات التواصل بين رجال األعمال الفلسطينيين فيما 
تفعيل آليات "وطالب بـ  .بينهم، ومع رجال األعمال في الوطن العربي والعالم اإلسالمي وخاصة تركيا

، ورفع وتيرة 2008ي العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام الدعم وإعادة اإلعمار لما تم تدميره ف
التنسيق مع الهيئة العربية الدولية ألعمار غزة، وتشجيع رجال األعمال على االكتتاب في مشاريعها، 
وتوجيه رجال األعمال الفلسطينيين للمشاركة في مشاريع تمكين األسر الفلسطينية من خالل إنشاء 

لتمكين " العمل عن بعد"تعزيز مشاريع "دد البيان الختامي على ضرورة وش ".مشاريع عمل صغيرة
الكفاءات الفلسطينية المحاصرة من إيجاد فرص عمل لهم عبر المحيط العربي والدولي لتثبيتهم داخل 
األرض المحتلة، ودعم وتأهيل قطاع شباب األعمال في المنتدى وتوفير كافة الوسائل المساندة لهم 

تبني حاالت اإلبداع بين الشباب "، داعياً في الوقت ذاته إلى " ناجحة وتطوير مهاراتهملتكوين مؤسسات
  .الفلسطيني ودعمها ورفدها بكافة اإلمكانات التي تعينها على التميز والنجاح

، المنبثق عن جمعية رجال األعمال "منتدى رجال األعمال الدولي"أكد غزوان ميسيري، نائب رئيس و
أن الهدف األكبر لمنتدى رجال األعمال الفلسطيني هو ، "قدس برس"، في تصريح لـ)يادالموص(األتراك 

االستثمار في مدينة القدس المحتلة وفي فلسطين، كي يستمر رجل األعمال والمواطن والعائلة الفلسطينية 
  ".صامدة في أرضها وتجاهد وتنتصر على االحتالل"
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   اإلسرائيلية-الحروب العربية  يستعرض تاريخ  جديد كتاب"أنفاق الهيكل" .51

:  السياسي األول للزميل أسعد العزوني بعنواناإلصدارصدر قبل أيام كتاب جديد هو  : الراية-عمان
عن دار الينابيع للنشر والتوزيع وبدعم من وزارة "  ودوليةإقليميةقراءة سياسية ألحداث ..  الهيكلأنفاق"

في كل هذه األحداث سواء كان ذلك مباشرة أو باستغالل ويوضح المؤلف الدور اإلسرائيلي  .الثقافة
وحوى غالفه قبة الصخرة تحتضنها حمامة كبيرة وقصيصات من الورق تحمل  .الوكالء وما أكثرهم

أسماء األحداث المقصودة بتواريخها ما عدا كل من أوسلو وكامب ديفيد ووادي عربة التي جاءت بال 
  . عاجال أو آجال بإذن اهللاإنالتاريخ وستنتهي  إطار خارج أنهاتواريخ على اعتبار 

 والثاني عن 1967حزيران " نكسة" صفحة ثمانية فصول تتحدث عن 357وتضمن الكتاب الذي جاء في 
 – والرابع عن الحرب العراقية 1975 والثالث عن الحرب األهلية اللبنانية 1973حرب رمضان المجيدة 

رير من ح قوات منظمة التوإخراج 1982نوب وحصار بيروت  والخامس عن اجتياح الج1980اإليرانية 
 وتفكك االتحاد 1985لبنان ومجازر صبرا وشاتيال فيما تحدث الفصل السادس عن البرويسترويكا 
 واختتم الكتاب 1991السوفييتي فيما بعد وبروز أمريكا قوة وحيدة في العالم والسابع عن حرب النفط 

  عد؟ماذا ب: بالفصل الثامن وعنوانه
 7/10/2010الراية، الدوحة، 

  
   التهويدية في القدس تحد للقمة العربية"إسرائيل" إجراءات: كنعان .52

اعتبرت اللجنة الملكية لشؤون القدس وضع اسرائيل  مخططـا هيكليـا             : يسرى الصقر  - بترا   -عمان  
نائية التي تعقد فـي     جديدا لساحة حائط البراق غربي المسجد األقصى المبارك تحديا للقمة العربية االستث           

ليبيا لتفعيل ومراجعة قرارات القمة العربية االخيرة التي عقدت في مدينة سـرت فـي اذار الماضـي                  
  .وبخاصة ما يتعلق منها بدعم مدينة القدس 

 الذي كشف عنه موقع  صحيفة       اإلسرائيليإن المخطط   «) بترا( كنعان لـ    عبدا هللا  عام اللجنة    أمين وأكد
 ترحيل أهالي بلدة سلوان المجاورة لألقـصى لتـتمكن          إلى اليوم األربعاء، يهدف     ليةاإلسرائي» هآرتس«

 هذا  أن، معتبرا   »سلطات االحتالل من السيطرة الكاملة جغرافيا وديمغرافيا على محيط المسجد األقصى          
 الـشرعية   تلقـرارا المخطط الذي سيعمل على تشويه الطابع الديني والمسيحي للمدينة المقدسة تحـديا             

  .الدولية 
 الخطيرة ومراميها في تدمير اآلثار والتراث العربي في المدينة المحتلـة،            إسرائيلوحذر من مخططات    

  .المغاربةوتغيير الواجهة الغربية للمسجد األقصى من جهة حائط البراق وباب 
 إسرائيللمنع     التحرك السريع    إلى) اليونسكو( المتحدة للتربية والثقافة والعلوم      األمموحث كنعان منظمة    

 بعثة لالطالع على خطط تهويد حـائط        وإرسالمن تنفيذ خططها لتغيير معالم المدينة القديمة في القدس،          
  . البراق ومنطقة سلوان

  7/10/2010الرأي، عمان، 
  

 "إسرائيل" ينسحبون من حملة بيئية مشتركة مع وفلسطينيونأردنيون  .53
فـي  "  الشرق األوسـط  - األرضأصدقاء  "دير مكتب    قال عبد الرحمن سلطان نائب م      : ا ف ب   -عمان  

 ولن يكون هنـاك     األردنمكتبنا انسحب من حملة ركوب الدراجات الهوائية في منطقة وادي           "عمان، أن   
  ".مشاركة أردنية أو فلسطينية فيها

ة  قضايا التغير المناخي في المنطقة وسالم      إلىالهدف األساسي من الحملة كان جذب االنتباه        "وأضاف أن   
  ". موضوع سياسيإلى لكن ما حصل هو أن جهات مقاومة التطبيع حولت القضية ،البيئة
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 إسرائيلالنشاط المشترك قد يكون مستفزا لمشاعر البعض بسبب تأزم عملية السالم واستمرار             "ورأى أن   
هم نحن نـتف  "وأوضح سلطان   ".  والفلسطينيين إسرائيلفي بناء المستوطنات والوضع السياسي السيئ بين        

 مـشاركتنا،  إلغـاء  وبالتالي لم نرغب في استفزازهم وقررنا        الناس، وهذه وجهة نظر أغلب      األمر،هذا  
  ".إسرائيلوستقتصر الحملة على نشاط داخلي في 

نشاطات الجمعيـة هـي أعمـال تطبيعيـة         "وقال بادي الرفايعة رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية أن          
 للتطبيع مع العدو الصهيوني تحت عناوين حماية البيئة التي هـي             فهذه جمعية مسخرة   ،مرفوضة ومدانة 

  ".مجرد غطاء للتطبيع بشكل أساسي
ناشطين بيئيين من األردن وفلسطين وإسرائيل ويتمثل       "  الشرق األوسط  -جمعية أصدقاء األرض    "وتضم  

يـة مكاتـب فـي    ولدى الجمع". حماية التراث البيئي المشترك "هدفها الرئيس في تعزيز جهود التعاون ل      
  ".جمعية أصدقاء األرض الدولية" وتنتمي إلى ،عمان وبيت لحم وتل أبيب

   7/10/2010، نالدستور، عما
  

   القضاة تتناقض مع دراسة النساء العربياتقاضي دائرة احصائيات .54
تجاهل ملخص دراسة قامت بها جمعية النساء العربيات حـديثاً حـول            :  رانية الجعبري  -العرب اليوم   

ليبدو , دنيات المتزوجات من غير األردنيين نسبة األردنيات المتزوجات من فلسطينيي الضفة الغربية           األر
  .من الدراسة أن نسبة األردنيات المتزوجات من مصريين هي األعلى

في حين أن المتزوجات مـن      , من أفراد العينة متزوجات من مصريين     % 46.59فتضمن الملخص أن    
  .من أفراد العينة% 10.99فلسطينيين من غزة 

 أردنية تزوجـت    1617وتشير آخر إحصائيات دائرة القضاة التي حصلت عليها العرب اليوم حديثاً أن             
وهي نتيجة تناقض مـا أعلنتـه       ,  أردنية تزوجت من مصري    201 في مقابل    2009, من فلسطيني عام  

  .األمر الذي يدعو للتوقف عند هذه الدراسة, دراسة النساء العربيات
 بعنوان اإلجراءات والمبادرات الرامية لتنفيـذ اتفاقيـة         1996دت دراسة سابقة أجريت في العام       إذ أور 

سيداو في األردن تصريحا لمصدر مسؤول في وزارة الخارجية األردنية بين فيه أن تحفـظ الحكومـة                 
باب سياسـية   بل إلى أس  ,  من اتفاقية سيداو لم يستند إلى أساس تمييزي ضد المرأة          9األردنية على المادة    

  .بحت تتعلق بالظروف السياسية لمنطقة الشرق األوسط
وأكد المصدر أنه طالما استمرت الحالة الراهنة في المنطقة فإن هذا التحفظ لن يرفع عن المادة التاسـعة                  

 من سيداو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحل مـشكلة الـشرق           9وعليه فإن رفع التحفظ عن المادة       , من االتفاقية 
  .واتفاقيات السالماألوسط 

  .األمر الذي يؤشر لتأثير المسألة على القضية الفلسطينية وتحديداً حق العودة
  7/10/2010العرب اليوم، عمان، 

  
   وصمة عار على جبين المفاوضين بحق أسيرة فلسطينية الصهيونية الجريمة: "حزب اهللا" .55

التي كشف عنها تلفزيـون العـدو والتـي         الجريمة الصهيونية الجديدة    «بشدة في بيان    » حزب اهللا «أدان  
أظهرت استهتار جنود العدو بالمشاعر اإلنسانية وبالقوانين الدولية من خالل قيام جندي بالرقص بـشكل               
مالصق ألسيرة فلسطينية مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، ويعتبر هذا الـسلوك الـصهيوني جريمـة ال                

  . »سود في التعاطي مع األسرى الفلسطينيينأخالقية جديدة تضاف إلى السجل الصهيوني األ
تصاعد االرتكابات الصهيونية بحق األسرى ينبغي أن يعيد تسليط األضـواء علـى القـضية               «وقال إن   

األساسية وهي وجود أكثر من أحد عشر ألف أسير فلسطيني في معتقالت االحتالل الـصهيوني، ومـا                 
ه الجندية المجرمة األخرى التي صورت نفسها مع أسرى         الجريمة اإلضافية التي ارتكبها هذا الجندي وقبل      
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فلسطينيين معصوبي األعين إال تعبيراً عن الطبيعة اإلجرامية للعدو واستخفافه بالمجتمع الدولي بأجمعه،             
تماماً كما ارتكب جنود االحتالل األميركي جرائم مماثلة في سجن أبو غريب في العراق وغيـره مـن                  

  . »المعتقالت
 الجريمة الصهيونية الجديدة هي وصمة عار على جبين المفاوضين العـرب والفلـسطينيين              إن: اضاف

وكذلك على جبين مجلس األمن الدولي والمؤسسات الدولية، إذ يبدو واضحاً أن العدالة الدوليـة تغيـب                 
مـة  عندما يتعلق األمر بقضايا الشعب الفلسطيني والشعوب المظلومة في العالم، وال تتحرك إال فـي خد               

  .المشاريع االستكبارية الغربية
7/10/2010، السفير، بيروت  

  
   الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية لقضيةنقاش إقليمي  .56

أمس، مؤتمراً إقليمياً يناقش موضوع الفلـسطينيين  » رواد ـ فرونتيرز «افتتحت جمعية : مادونا سمعان
، وبرعاية لجنة »مركز حقوق الالجئين ـ عائدون «فاقدي األوراق الثبوتية، تنظمه الجمعية بالتعاون مع 

سميرة » رواد«أشارت رئيسة جمعية و. الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، في الجامعة األميركية في بيروت 
يجب «موضوع فاقدي األوراق الثبوتية الذي      » حساسية وتعقيد وغموض  «طراد، في افتتاح المؤتمر، إلى      

 ودولي، ال سيما أن مسائل عديدة، قانونية وسياسية وأمنيـة وحقوقيـة،             أن تتأتى حلوله من توافق إقليمي     
  .»تتداخل فيه

الحد األدنى من التنسيق بـين الـدول الـشقيقة          «بناء عليه، أملت طراد التوصل، من خالل النقاش، إلى          
كالجـئ،  إليجاد حلول مناسبة وعملية تأخذ بعين االعتبار اإلنسان الفلسطيني المشرد وغير المعترف به              

  . »أو كفرد، إذ ال يتمتع بخيار في العودة إلى دولة في المدى المنظور
7/10/2010، السفير، بيروت  

  
   "اليونيفيل" الستهداف خطّطا لشخصين "المؤبد" .57

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً غيابياً بحق الفارين من وجـه                
ن توفيق محمد الطه وشادي سعيد مكاوي، قضى بإنزال عقوبة األشغال الشاقة المؤبـدة              العدالة الفلسطينيي 

  .العاملة في الجنوب» اليونيفيل«بهما، بتهمة التخطيط الستهداف قوات 
7/10/2010، السفير، بيروت  

  
  "5شريان الحياة " في أزمة قافلة انفراجة: مصر .58

 وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي عـن         كشف المتحدث الرسمي باسم    : أحمد ربيع  -القاهرة  
البحرية وبين مـسؤولين    " 5شريان الحياة   "اتصاالت قال إنها جرت الثالثاء ألول مرة بين منظمي قافلة           

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء الذي جمع السفير المصري في دمشق وعدد من ممثلـي               . مصريين
. لتي ينتظر أن تنطلق من ميناء الالذقية السوري في غضون أيـام           وا. الجهات القائمة على تنظيم القافلة    

تناول عدداً من األمور التنظيمية التي يمكن من خاللها تسهيل دخول القافلة إلى ميناء العريش المـصري       
وأوضح زكي أن موقف مصر الثابت هو الترحيب بالتعاون مع أي جهات            . ومنه بعد ذلك إلى قطاع غزة     

ال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة من خـالل مينـاء العـريش وفـق                ومنظمات تريد إدخ  
الضوابط التي تضعها السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه تم إبالغ منظمي تلك القافلـة بهـذا الموقـف                  

  .المبدئي
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 بـالموقف المـصري مـن       -باعتبارها دولة المغادرة  -ونوه إلى أنه تجرى إحاطة السلطات في سوريا         
لة، مشيراً إلى تطلع الجانب المصري لتعاون جميع األطراف حتى يمكن إيصال المساعدات اإلنسانية              القاف

  .إلى مستحقيها داخل القطاع ومعها أعداد من المتضامنين العرب واألجانب
 6/10/2010، الشرق، الدوحة

 
   غير معروفة"اسرائيل" مع السالم احتماالت: االسد .59

السوري بشار االسد ان الجهود التي يبذلها الغـرب الحيـاء محادثـات              قال الرئيس    -) رويترز(دمشق  
السالم بين سوريا واسرائيل تتركز على ايجاد أرضية مشتركة ولكن لم يتحقق شئ بعد وان احتمـاالت                 

  .النجاح غير معروفة
 تلفزيون  وفي اول تقييم علني له للجهود االمريكية والفرنسية العادة اطالق المحادثات قال االسد لمحطة             

التركية ان مبعوثين من البلدين يحاولون التوفيق بين مطالب سوريا باعادة مرتفعات الجوالن             ) تي.ار.تي(
  .واالهداف االمنية السرائيل

  6/10/2010، وكالة رويترز لألنباء
 

  لصنع السالم فكل هذه الحركات تبقى ديكوراً إذا لم تكن جاهزة" إسرائيل" :المعلم .60
أكد وزير الخارجية السورية، وليد المعلم أمس، أن األساس إلطالق عملية السالم هو             : وكاالت -دمشق  

إرادة سياسية لصنع السالم، فكل هـذه الحركـات         " إسرائيل"إذا لم يكن لدى     "، قائالً   "اإلسرائيلي"الموقف  
التقـى  وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني تيودور باكونسكي، الذي   " . تبقى ديكوراً 

باالنسحاب من الجـوالن    " إسرائيل"إذا ما التزمت    "الرئيس السوري بشار األسد بدمشق في وقت سابق،         
 فإننا جاهزون للعودة للمفاوضات غير المباشرة مـن النقطـة           1967حزيران ، /إلى خط الرابع من يونيو    

  ".التي توقفت عندها عبر الوسيط التركي
  6/10/2010، الخليج، الشارقة

 
  عة العربية في االتحاد الدولي للبرلمانيين تطالب بإنهاء االنقسام الفلسطينيالمجمو .61

ـ         :كونا  لالتحاد البرلماني الدولي    123 أكدت المجموعة البرلمانية العربية المشاركة في أعمال الجمعية ال
 بـين   ضرورة العمل الفوري على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإجراء المصالحة وإنهاء االنقـسام            

  .جميع أطياف الشعب الفلسطيني
وشددت المجموعة في بيان على أهمية استكمال توقيع الورقة المصرية للمصالحة الفلـسطينية وإحبـاط               
المحاوالت الرامية إلى استخدام االنقسام الداخلي ضد المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، معربـة فـي               

عدم وجـود   «ة اإلسرائيلية وقف االستيطان الذي يؤكد       الوقت نفسه عن استنكارها الشديد لرفض الحكوم      
  .»نية إسرائيلية صادقة للمشاركة في عملية السالم

وأدانـوا  ،  جميع الممارسات القمعية ضد الشعب الفلـسطيني      ل  اسرائيل وندد البرلمانيون العرب باستمرار   
إلى تهويـدها وسـرقة   الهجمة الشرسة من سلطات االحتالل على مدينة القدس والهادفة     «بصورة خاصة   

  .تراثها اإلنساني والديني وإفراغها من سكانها المسلمين
وأكدت المجموعة أن استئناف المفاوضات ونجاحها يتوقفان على إزالة جميع العراقيـل وفـي مقـدمتها                

 1967االستيطان وصوال إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بحـدود الرابـع مـن حزيـران                  
  .194دس الشريف وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين على أساس قرار األمم المتحدة رقم وعاصمتها الق

 6/10/2010، الوطن، سوريا
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  مطالبة للقمة العربية االستثنائية بمناقشة قضية إبعاد النواب المقدسيين .62
 القادة  دعت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين في السجون اإلسرائيلية:غزة

العرب المجتمعين في القمة االستثنائية والتي من المقرر عقدها في مدينة سرت الليبية يوم السبت المقبل 
  .إلى ضرورة مناقشة التداعيات الخطيرة المترتبة على القرار الجائر بإبعاد النواب المقدسيين) 9/10(

 لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحصلت وطالبت الحملة الدولية في الرسالة التي سلمتها لألمين العام
على نسخة منها، بالعمل على تجريم قرار اإلبعاد وتكثيف الجهود إللغائه فورا، والتواصل " قدس برس"

ولفتت إلى أن القمة . مع المجتمع الدولي ومطالبته بالضغط على االحتالل الحترام مبادئ حقوق اإلنسان
 يوم على 100القدس يأتي لقاؤها االستثنائي تزامنا مع مرور العربية التي سميت بقمة دعم صمود 

اعتصام نواب مدينة القدس في مقر الصليب األحمر رفضاً لقرار اإلبعاد، ال يستطيعون الخروج ألمتار 
لرؤية أهلهم بعد فراقهم فترة االختطاف لثالث سنوات في السجون الصهيونية، فهم مهددون باالعتقال أو 

محمد " في أي لحظة، عدا عن إقدام  سلطات االحتالل وبدون أي مبرر باعتقال النائب اإلبعاد القسري
  .من بيته والزج به في السجن لعدم تنفيذه قرار اإلبعاد غير القانوني" أبو طير

 5/10/2010، قدس برس
  

  ول المفاوضات المباشرةيان صادر عن المؤتمرات الثالثة حب .63
التجديد لقرار الوقف الجزئي لالستيطان في الضفة الغربية، مـا كـان            إن إقدام حكومة نتنياهو على عدم       

ليحصل مع األزمة العالمية التي تعانيها، ومع كل ما ستواجهه من عزلة دولية بسببه؛ لوال تأكدها من أن                  
إدارة أوباما ستأتي السترضائها بالمزيد من التسليح والمكاسب السياسية، باإلضـافة إلـى أملهـا فـي                 

جديدة ستقدمها لها كل من سلطة رام اهللا ولجنة المتابعة العربية، تحـت حجـة دعـم أوبامـا                   تراجعات  
  .جديدة للمفاوضات" فرصة أخيرة"وإعطاء 

من هنا فإن ما يجري اآلن من حراك سياسي أميركي، إنّما يتمثل في استمرار المفاوضـات مباشـرة أو                  
  . الغربية وليس في القدس فقطغير مباشرة بشروط أفضل الستمرار االستيطان في الضفة

وبهذا تكون القضية الفلسطينية قد مسخت، حين أصبح مطلب المفاوض الفلسطيني ولجنة المتابعة العربية              
هو الوقف الجزئي لالستيطان، مقابل إطالق المفاوضات المباشرة برعاية أميركيـة، وهـي مفاوضـات               

هذا الحل الذي يكرس    ". حل الدولتين "حت عنوان   تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ت      
من أرض فلسطين، ويعترف بدولته غير الشرعية، ويحوِّل قـضية          % 78اغتصاب الكيان الصهيوني ل     

الالجئين من قضية حق عودة إلى قضية توطين وتعويض، فضالً عن تهويد القدس وما سيـستتبع مـن                  
ألرض التي يلتهمها االستيطان، وما سـيفرض مـن         الضفة الغربية والجوار والتفاوض حتى على باقي ا       

  .اتفاقات أمنية وشروط على الدول العربية
إن مؤتمراتنا الثالثة، المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي اإلسالمي ومؤتمر األحزاب العربيـة، إذ              

 علـى   تـشدد -تؤكد على معارضتها الحاسمة للمفاوضات مع حكومات الكيان الصهيوني من حيث أتت   
وتدعو السلطة الفلسطينية والدول العربيـة   . رفضها ألي تطبيع أو صلح أو معاهدة معها، أو اعتراف بها          

إلى التخلي التام عن إستراتجية المفاوضات التي ألحقت األضرار الفادحة بالقضية الفلسطينية وبالوضعين             
 القضية الفلـسطينية فـي تجميـد        العربي والفلسطيني، وتحمل السلطة والدول العربية مسؤولية اختزال       

وكذلك تطالب الـسلطة والنظـام العربـي        .  االستيطان بما يعنيه من تَخَلٍّ عن الحق العربي الفلسطيني        
بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وجماهير األمة التي ترفض المفاوضات العبثية، وتطالبها بـالعودة إلـى               

 االستمساك بالثوابت المقررة بميثاقي منظمة التحريـر        استرتيجية المقاومة والمقاطعة واالنتفاضة في ظل     
  .1968 و 1964الفلسطينية لعامي 
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هذا هو األساس القادر على توحيد الشعب الفلسطيني وتعبئة األمة العربية واإلسالمية وكل أحرار العـالم      
 كما حدث   بل وفرض التراجعات عليه، بال قيد أو شرط،       . ضد الكيان الصهيوني العنصري وعزله وشلِّه     

  .في انسحابه من جنوب لبنان وقطاع غزة، والعزلة الدولية المتصاعدة التي يعانيها
إن مؤتمراتنا الثالثة تدعو مجلس الجامعة العربية إلى سحب ما يسمى بمبادرة السالم العربية، وحّل لجنة                

و يستعد للحرب يومياً،    المتابعة، والتوقف عن مسلسل التراجعات، وفقدان الهيبة العربية؛ وذلك مقابل عد          
ويصر على تهويد القدس وفلسطين بالكامل، عبر ما يسمى يهودية الدولة واالستمرار في االستيالء على               

وقد راحت إدارة أوباما تسانده في ذلك وتعـزز         . األرض والمنازل وطرد المواطنين وإقامة المستوطنات     
  قدراته العسكرية، وكذلك أعلنت تأييده  

وهـي جريمـة   .  العربي بيهودية الدولة، أي اعتبارها من حق اليهود فقط      -تراف الفلسطيني النتزاع االع 
  .كبرى تتوج ما ارتكب من جرائم بحق فلسطين وقضيتها وشعبها

4/10/2010 
  

  سيزيل الكثير من دوافع اإلرهاب في العالم سرائيلي اإل-الصراع الفلسطينيحل : بيل كلينتون .64
االسرائيلية اليوم عن الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون قولـه يـوم            " هآرتس" نقلت صحيفة    :القاهرة

 االسرائيلي يمكـن    -أمس أمام حشد من رجال األعمال المصريين في القاهرة إن حل الصراع الفلسطيني            
  .في مختلف أنحاء العالم" اإلرهاب"أن يزيل الكثير من دوافع 

سة في المنطقة وقال إن حله سيكون بمثابة إطالق لجهد          ووصف الصراع الطويل األمد بأنه المشكلة الرئي      
قد يؤدي إلى إنهاء سوريا دعمها الذي تقدمه لحزب اهللا اللبناني، وإلى قيام ايران بالتراجع عن برنامجها                 

  .النووي المثير للجدل
 تجاه  - وليس فقط في المنطقة، في العالم كله       -الحل سيزيل حوالي نصف الدوافع في العالم كله       : "وأضاف
  ".وسيكون لذلك تأثير أكبر بكثير من أي جهد غيره يمكن أن يتم القيام به. اإلرهاب

سرائيل وتشريد الفلسطينيين قبل أكثر من ستة عقود صرخة تجميع للعرب والمسلمين فـي              إوكانت إقامة   
  ".القاعدة"المنطقة، والحقا وسيلة تجنيد لمنظمات من نوع 

ان الخطوط العامة ألي اتفاق نهائي، وأن تلك الخطوط شبيهة بما توصـل             وقال كلينتون إن الجانبين يعرف    
  .2000إليه مع الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء االسرائيلي حينذاك ايهود باراك عام 

ما عادوا يتظاهرون اآلن حتى بأنهم لن يرجعوا إلى الوراء ليأخذوا النسخة المحدثة التي              : "واستطرد قائال 
وأعرب عن إحباطه بسبب الجمود الحالي في المفاوضـات         ".  وقبلتها اسرائيل  2000ياغتها عام   قمت بص 

  .بسبب البناء االستيطاني
 سنوات، وعقدوا المشكلة ديموغرافيا ألنهم لم يفعلوا ذلـك عـام            10لقد دمروا جهودا استغرقت     : "وقال

  ".، ويتوجب تنفيذ ذلك2000
7/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس   

  
  حل الدولتين أساس تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط: وزير خارجية بيرو .65

قال وزير خارجية بيرو خوسيه انطونيو غارسيا في رده على سؤال حول السالم             :  حمدان الحاج  -عمان  
في الشرق االوسط ان حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية هو أساس تحقيق السالم واالسـتقرار فـي                 

طقة الشرق األوسط وصوال الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانـب                من
  . إسرائيل

وحول الدور الذي يمكن ان تلعبه بالده وامريكا الالتينية لدفع عجلة السالم الى االمام اوضح ان جنـوب                  
ا وخاصة المسالة الفلسطينية داعيا الـى       امريكا كانت وال تزال داعما للمسائل المتعلقة بالمنطقة وقضاياه        
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واشار الى ان اي فرصة متاحة يمكـن المريكـا الالتينيـة            . ضرورة دعم اي جهد يبذل في هذا االتجاه       
وال بد ان تتواصـل القـوة الدافعـة         "المساعدة فيها من اجل تحقيق السالم فانها لن تتردد في القيام بذلك           

  ".ية االسرائيلية بصورة قوية الن عكس ذلك سيكون امرا مؤسفاالستمرار المفاوضات المباشرة الفلسطين
 ومـا اعلنتـه بـاالمس تجـاه         "سرائيلإ" وقال غارسيا في رده على سؤال حول ما تقوم به وتخطط له             

 فالتوقعـات   ،نحن قلقون لالجراءات التي تتم على االرض التي ال تساعد في تقدم العملية السلمية             "القدس
ب ان نسعى لتحقيقها ال ان نقوم باعمال ال تخدم اهدافنا جميعـا اال وهـو تحقيـق                  من السالم كبيرة ويج   

وما يجري على االرض محبط النه يؤثر على كل شيء في المنطقة واجزاء اخـرى             . السالم في المنطقة  
  .في العالم

7/10/2010، الدستور، عمان  
  

   بتقديم المعتدين على مسجد قرب بيت لحم للعدالةتطالبواشنطن  .66
نبياء في  طالبت وزارة الخارجية االميركية بتقديم المعتدين االسرائيليين على مسجد األ         : )بترا (- واشنطن

شـد التعـابير،    أنها تدين الحادث ب   أ"وقال بيان للوزارة الليلة الماضية      .بيت فجار جنوبي بيت لحم للعدالة     
  .لى تقديم الفاعلين للعدالةإداعية 

7/10/2010، السبيل، عمان  
  

  سرائيلية للفلسطينيينإ االولمبية الدولية يريد مساعدة اللجنةئيس ر .67
 يوم االربعـاء الـى      "سرائيلإ"دعا جاك روج رئيس اللجنة االولمبية الدولية         :)الضفة الغربية (بيت لحم   

  .خالل جولة له في المنطقة" رسالة سالم"مساعدة الرياضيين الفلسطينيين بشكل أكبر في 
هذه هـي   .. أرجوكم اجعلوا حياة الرياضيين الفلسطينيين أكثر سهولة      "مع رويترز   وقال روج في مقابلة     

  ."الرسالة االساسية التي سأوصلها اليوم وغدا
وأبلغ روج مضيفيه الفلسطينيين بأنه سيطلب من اسرائيل تخفيف قيود السفر على الرياضيين الفلسطينيين              

  .ينيةوتسهيل دخول االدوات الرياضية الى االراضي الفلسط
 وفلسطين الى مقر اللجنـة االولمبيـة        "سرائيلإ"وقال روج انه يخطط لدعوة رئيسي اللجنة االولمبية في          

  .الدولية في لوزان بسويسرا قريبا لمناقشة التعاون بين المنظمتين
  ."واجعلوا حياتهم أكثر سهولة.. هذه الرسالة ستكون السالم"ومضى قائال 

أعتقد اننا يجب ان نكون عـادلين ونـصدر         "لة التي جرت في بيت لحم       وقال روج لرويترز خالل المقاب    
  ."حكما في نهاية االلعاب فقط وليس في بدايتها أو قبلها

7/10/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

   في تل أبيب يرفض دعوة إلى الكنيستاألميركيالسفير  .68
 لحضور بحث في الكنيست امس      رفض السفير األميركي في تل أبيب جيمس كانينغهام دعوة        : )يوبي اي (

 والـذين   "إسـرائيل "حول تصريحات الرئيس االميركي األسبق بيل كلينتون ضد المهاجرين الروس في            
  .وصفهم بأنهم يشكلون عقبة أمام السالم

مس أن السفارة األميركية ردت على دعوة كانينغهام إلى         أااللكتروني  » يديعوت أحرونوت « وذكر موقع 
بمعنى أنه ال يحمل صـفة رسـمية وأن         » الرئيس األسبق هو شخص عادي    «الت إن   الكنيست بالنفي وق  

  . كانينغهام أو أي من المسؤولين في السفارة لن يحضر االجتماع في الكنيست
7/10/2010، البيان، دبي  
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   غائبا في العالقة التي بدأت متوترة بين نتنياهو وأوباماروس وفر عنصراًدينيس الخبير  .69
صعد نجم دينيس روس، الخبير المخضرم في شؤون الشرق األوسـط، كقنـاة             :  كيسلر  غلين - واشنطن

اتصال محورية خلف الستار بين البيت األبيض والحكومة اإلسرائيلية، حيث تعاون بصورة وثيقـة مـع                
 بهدف  - وكذلك وزير الدفاع إيهود باراك       -المحامي الخاص برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو        

  .ل بهدوء على تسوية الخالفات والنزاعات بين الحكومتينالعم
الدور المهـم   «وبدوره، أعلن بي جيه كراولي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له أن               

وعبر تعاونه مع جورج ميتشل وفـي ظـل         . لدينيس روس في هذه الجهود معروف ويلقى تقديرا كبيرا        
 كلينتون، يعمل روس على تشجيع األطراف المعنية على االسـتمرار           توجيهات وزيرة الخارجية هيالري   

وقالت مصادر داخل الواليات المتحـدة   .»في المفاوضات نحو التوصل التفاق يؤدي إلقرار حل الدولتين       
وإسرائيل إن روس وفر عنصرا كان غائبا عن العالقة الثنائية، التي اتسمت بالتوتر منذ تـولي أوبامـا                  

  .الرئاسة
7/10/2010،  األوسط، لندنالشرق  

  
  2011االقتصادات العربية لن تتأثر بتباطؤ االقتصاد العالمي في : صندوق النقد .70

أكّد صندوق النقد الدولي في التحديث السنوي لتوقعاته، أن االقتصادات العربية :  محمد خالد-واشنطن 
لمي العام المقبل، بل ستعزز نموها لن تتأثر بالتباطؤ المعتدل نسبياً المتوقع في حركة االقتصاد العا"

مستفيدة من انتعاش أسعار النفط وبرامج اإلنفاق الحكومي الضخمة والسريعة التي طبقتها الدول 
المصدرة للنفط لمواجهة الركود العالمي، وكذلك الروابط التجارية الوثيقة بين الدول العربية النفطية 

ر صحافي أمس، أن االنتعاش االقتصادي الذي بدأ في وأعلن خبراء الصندوق في مؤتم .وغير النفطية
ارتكز إلى حد كبير على تعافي أسعار النفط بعد انهيار "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أخيراً، 

ودعمت برامج اإلنفاق الحكومي الضخمة . سجلته العام الماضي، معززاً إيرادات الدول المصدرة النفط
المصدرة النفط كعامل إضافي، نمو القطاعات غير النفطية في هذه البلدان والسريعة خصوصاً في الدول 

  ."والدول غير النفطية بفضل الروابط التجارية الوثيقة بينهما
 "خفض متوسط النمو الحقيقي"والحظوا أن الركود العالمي وهو األسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

 العام الماضي، إال أن االنتعاش الراهن في ةالمائية إلى اثنين في لالقتصادات العرب) المعادل بالتضخم(
 العام المقبل، على رغم أن نمو %5.1 هذا العام، ومن ثم إلى %4.1المنطقة سيرفع هذا المتوسط إلى 

  ." هذه السنة%4.8 في مقابل %4.2االقتصاد العالمي سيتراجع حينئذ إلى 
دي المدعوم بأسعار النفط وبرامج اإلنفاق الحكومي في الدول ولفت الخبراء إلى أن االنتعاش االقتصا

السعودية والجزائر واإلمارات والكويت والعراق وقطر وليبيا والسودان (العربية المصدرة النفط 
 في 1.1سيقود إلى تطورات تنهض بمتوسط نسب نمو هذه االقتصادات من "، )والبحرين وعمان واليمن
  ." في المئة العام المقبل5 في المئة هذه السنة، و3.8المئة العام الماضي، إلى 

وتبدأ هذه التطورات في أكبر اقتصادات المنطقة بمقياس الناتج المحلي، فبعد انخفاض نسبة نموه إلى أقل 
، ذكر خبراء الصندوق أن االقتصاد السعودي، مدعوماً باستثمارات 2009 عام ةالمائمن واحد في 

تحتية واإلنتاج الصناعي سيرفع وتيرة نموه بأكثر من ستة أضعاف لتبلغ حكومية ضخمة في البنية ال
  ." العام المقبل%4.5 هذا العام، ثم يعززها إلى 3.4%

 هذه السنة، %5.5ويترافق النمو المتصاعد لالقتصاد السعودي مع ارتفاع طفيف في معدل التضخم إلى 
، )التضخم في االقتصادات الصاعدة والناميةوهو متوسط ( العام المقبل %5.3ثم تراجعه هامشياً إلى 

 من الناتج المحلي، ليتراجع %6.7وكذلك ارتفاع فائض ميزان المدفوعات الخارجية في الفترة ذاتها إلى 
 والبالغ 2009عام  ، مع احتفاظ معدل البطالة بمستواه المسجل%6.2بعدها في شكل طفيف إلى 
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 تتكرر التطورات اإليجابية في بقية الدول العربية ورجح صندوق النقد في تقديراته، أن .10.5%
المصدرة النفط، ليس على صعيد النمو االقتصادي فحسب، بل على مستوى التضخم الذي بلغ متوسط 

كما سترتفع نسب متوسط فوائض . 2011 واستمراراً حتى عام 2009 على مدى عام %6معدالته نحو 
  ."2011 عام %7.8ه الدول في العام الحالي و من الناتج لهذ%6.7موازين المدفوعات إلى 

لم تنحصر في الدول العربية "وشدد خبراء الصندوق على أن العوامل المساعدة على النمو االقتصادي 
مصر والمغرب وسورية وتونس ولبنان واألردن (المصدرة النفط، إذ لم تتأثر كثيراً الدول المستوردة له 

عام % 4.6عالمي بل حافظت على مستوى معتدل من النمو بلغت نسبته ، بالركود ال)وجيبوتي وموريتانيا
لكن يخشى .  العام المقبل%5.2 هذا العام، وإلى %5ويتوقع أن ترتفع في شكل طفيف إلى . "2009

هؤالء من عدم ترجمة تحسن النمو في الدول العربية المستوردة النفط إلى مكاسب ملموسة على صعيد 
لكن تباينت آفاق هذه الدول بحدة، إذ في وقت ستشهد . ين المدفوعات والبطالةالتضخم والعجز في مواز

مصر انخفاضاً قوياً في معدل البطالة وتحسناً طفيفاً في عجز ميزان المدفوعات، ال ُيستبعد تفاقم هذين 
  .المؤشرين المهمين في كل من لبنان واألردن، وجزئياً في سورية والمغرب وتونس

  )نسبة مئوية(2011 و2010قي في االقتصادات العربية آفاق النمو الحقي
  )2009الناتج المحلي بباليين الدوالرات في (

  2011  2010  الناتج المحلي  البلد
  4.5  3.4  594 السعودية
  5.5  5.3  443 مصر

  4.0  3.8  233 الجزائر
  3.2  2.4  185 اإلمارات
  4.4  2.3  137 الكويت
  4.3  4.0  137 المغرب
  11.5  2.6  106 العراق
  5.5  5.0  94 سورية
  18.6  16.0  94 قطر

  7/10/2010الحياة، لندن، 
  

   باليين يورو8 الفرنسية تقفز إلى السالحصادرات  .71
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوران تيسيير أن قيمة عقود تصدير :  آرليت خوري-باريس 

 بليون 8.16، لتبلغ %20التوالي، ارتفاعاً بنسبة  وللسنة الثانية على 2009األسلحة الفرنسية سجلت عام 
وذكر تيسيير في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، لعرض . يورو

 السعودية إنمضمون التقرير السنوي حول صادرات المعدات العسكرية الفرنسية، المقدم إلى البرلمان، 
  .ن الرئيسة المستوردة من فرنساوالبرازيل واإلمارات، هي البلدا

 من الصادرات %25.7وأفاد التقرير بأن نسبة العقود الموقعة مع دول في الشرق األوسط تمثل 
 لدول أوروبية %16.5 لدول آسيوية و%18.8 لدول أميركية و%24.9العسكرية الفرنسية، في مقابل 

 من هذه الصادرات، في حين أن %49.2وأشار إلى أن المعدات الجوية تشكل .  لدول أفريقية%8.2و
  .%19.4 وأسلحة المشاة %31.4المعدات البحرية تمثل 

وأوضح تيسيير أن فرنسا رسخت موقعها في المرتبة الرابعة على الئحة مصدري األسلحة في العالم، 
لهدف األهم بعد الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا، مشيراً إلى أن هذا الموقع ليس هدفاً بحد ذاته، إنما ا
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وقدر التقرير .  بليون يورو والصادرات16هو تحقيق التوازن بين الطلب الفرنسي المحلي المقدر بنحو 
 لبريطانيا %13.4 لروسيا و%8.4، في مقابل %7.2حصة فرنسا من سوق الصادرات العسكرية بنسبة 

  . للواليات المتحدة%52.4و
  7/10/2010الحياة، لندن، 

  
  فاق سالم نهائى؟ماذا اذن مقابل ات .72

  ماجد عزام
قدمت االدارة االمريكية االسبوع الماضى دليالً اضافياً لمن لم يستوعب او ال يريد ان يستوعب حقيقـة                 
انحيازها المطلق الى جانب اسرائيل وبالتالى استحالة قيامها بـدور الوسـيط النزيـه واالمـين تجـاه                  

  .ية بشكل عام المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية او عملية التسو
السيناتور جورج ميتشل قدم لرئيس الوزراء االسرائيلي نتن ياهو عرضاً مغرياً يتضمن حزمة مغريـات               
وضمانات سياسية وامنية وحتى ايديولوجية تشمل االعتراف بيهودية اسرائيل فى اى اتفاق سالم محتمل              

ة تتضمن سرباً اخر من طـائرات اف        وتزويد هذه االخيرة باالسلحة االكثر تطورا فى الترسانة االمريكي        
 اضافة الى قنابل ذكية قادرة على اختراق التحصينات واقماراً صناعية مع القبول بالهواجس االمنيـة                35

تجاه ما يوصف بخطر الجبهة الشرقية عبر الموافقة على بقاء جيش االحتالل فى منطقـة غـور االردن                  
طبيق اى اتفاق نهائى يتم التوصل اليه مع العمل على بلورة           خالل المرحلة االنتقالية الطويلة التى تسبق ت      

اسرائيلية اقليمية لمواجهة ما يوصف بـالخطر االيرانـى وعرقلـة اى محاولـة              -منظومة امنية عربية  
فلسطينية او عربية خالل العام القريب للذهاب الى مجلس االمن من اجل نيل االعتراف بدولة فلـسطينية                 

 اضافة الى القبول بمناقشة ملف االستيطان ضـمن ملفـات وقـضايا             1967ضمن حدود حزيران يونيو     
الوضع النهائى وفى سياق المفاوضات المباشرة وليس بمعزل عنها وكل ذلك مقابل تمديد الكبح الجزئـى                

  ..والمؤقت لالستيطان لشهرين اضافيين فقط
 والغطرسة حيث رفضه مبـدئيا      رد فعل نتن ياهو على العرض السابق كان مزيجاً من االنتهازية والنفاق           

امال ربما فى الحصول على المزيد بعدما اشتم رائحة الضعف لدى ادارة اوباما وعجزها عـن الـضغط                  
الجدى عليه ال قبل انتخابات الكونغرس وال بعدها وميلها الدائم الى تقديم الضمانات والحـوافز للدولـة                 

ساب الحقوق الفلسطينية والعربية غير ان اخراج       العبرية والتوصل الى حلول وسط معها وكالعادة على ح        
الرفض المبدئى االسرائيلى للعرض االمريكى السخى كان الفتا كان الفتا وهازئا ايضا نتن ياهو طلـب                

قاصدا انه رجل مبـدئى وال يمكـن ان يتنكـر او    - -read my lips-من االمريكيين ان يقراوا شفتيه
  .السرائيلي بشكل عاميتراجع عما وعد به ناخبيه والجمهور ا

بينما كان ميتشل يقدم عرضه السخى لنتن ياهو كان دينيس روس مستشار الرئيس اوبامـا يجتمـع فـى       
 مـنهم مـن     78 فى مجلس الشيوخ االمريكى بعدما وجه        -اليهود–واشنطن مع االعضاء الديموقراطيين     

النسحاب من المفاوضـات     رسالة الى الرئيس تطالبه بالضغط على ابى مازن من اجل عدم ا            100اصل  
روس طمانهم بااللتزام الراسخ بأمن اسرائيل غير انه اشار الى ان مهلة الشهرين مرتبطة اساسا برغبـة               
االدارة فى الذهاب الى انتخابات التجديد النصفى للكونغرس تشرين ثانى نوفمبر القادم ضمن اجواء هادئة               

ائيل الحيوية االنية واالستراتيجية عبر سلة الضمانات       ومريحة ناهيك بترجمة االلتزام الفعلى بمصالح اسر      
  .غير المسبوقة 

العرض االمريكى ال يمكن رفضه كما تقول الصحافة االسرائيلية غير ان الحماقة او باالحرى التطـرف                
والجنون وصلت الى مداها فى االئتالف الحاكم الذى تزداد عليه وعلى رئيسه الضغوط للقبول بالعرض                

ال ان التمتع بمزاياه االستراتيجية الهائلة منوط بالتوصل الى اتفاق سالم نهائى مع الفلسطينيين              االمريكى ا 
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يضع حلوال للقضايا المستعصية الثالث القدس والحدود والالجئين وهو امـر ال يتماشـى مـع الذهنيـة                  
  .المنغلقة واالنتحارية الحاكمة االن فى اسرائيل 

مات استفهام حول نزاهة وحيادية الوسـيط االمريكـى وانمـا تثيـر             المعطيات السابقة ال تضع فقط عال     
التساؤل ايضا عما يمكن ان تقدمه ادارة اوباما القناع تل ابيب بتوقيع اتفاق سالم نهائى وفق حل الدولتين                  
وهو الحل الذى تزعم االدارة انه بات مصلحة وضرورة حيوية لالمن القومى االمريكى ولكن يبـدو ان                 

 مستمراً للتصورات االمريكية لهذا الحل كى تتماشى مع التفسيرات االسرائيلية فـى اطارهـا               ثمة تحديثاً 
وفق منطق يضع االولوية للشكل واالطار على حساب الجوهر والمضمون بمعنى           . االشد يمينية وتطرفا    

  .المالتوصل الى اتفاق كيف ما كان بغض النظر عن ديمومته وقدرته على حل الصراع االقدم فى الع
لالسف لم تعد القضية الفلسطينية وركائزها االساسية اسيرة للتوافق والتقاسم االمريكى االسرائيلى وانمـا              
رهينة ايضا للمصالح والزواريب الحزبية فى واشنطن وتل ابيب وهذا امر ال يمكن بل يجب عدم قبولـه                  

االدنى االصرار علـى تجميـد      واولى الخطوات لمواجهته تتمثل باالنسحاب من المفاوضات او فى الحد           
 بيغن قبوله باى حال من االحوال       - ليبرمان -كامل وجدى لالستيطان وهو امر ال يمكن لحكومة نتن ياهو         

ما يعنى من جهة اخرى خلق بيئة مؤاتية النهاء االنقسام وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية على ارض                
يها الدارة الصراع مع اسـرائيل بـرؤى واسـاليب          الواقع فى سبيل بلورة استراتيجية موحدة ومتفق عل       

مختلفة عما رايناه خالل العقدين الماضيين علما ان تجاوز اشكالية المقاومة والمفاوضات سيخلق سيرورة              
تسهل على الفلسطينيين ايضا تجاوز جدلية السلطة والمقاومة التى بدونها لن يكون باالمكان صهر كـل                 

  .راتيجية الموحدة السالفة الذكر الطاقات واالمكانيات فى االست
  7/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   بين الشك واألملالفلسطينيةالمصالحة  .73

  رائد الفي
في لقائهما األخير في دمشق إلى صيغة للتفاهم على النقاط الخالفية الـواردة             " حماس"و" فتح"كان توصل   

عليهـا مفاجئـاً للجميـع، لـيس ألن        " سحما"في الورقة المصرية للمصالحة، وحالت دون توقيع حركة         
التوصل إلى هذه التفاهمات جاء من دون مقدمات فحسب، وليس ألن هذا اللقاء جاء صدفة وبعد إعـالن                  

لدمشق التي لم تثر أي جدل، بل ألن حجم الخالف الذي كان بادياً على              " فتح"قصير عن رحلة وفد حركة      
  . إلى تفاهمات تتجاوز الخالف السطح فجأة تبخر وصار الحديث يجري عن التوصل

الفلسطينيون يبدون سعادة ال تخلو من الشك بإمكان التوصل فعالً إلى اتفاق ينهي قطيعة ألكثر من ثالث                 
سنوات بين الحركتين الكبيرتين، ويضع حداً لالنقسام المدمر الذي تسبب في تدهور خطير فـي منـاحي                 

  .الحياة كافة في الساحة الفلسطينية 
سطينيين مرده إلى التجارب السابقة التي فشلت فيها الحركتان في التوصل إلى اتفاق على قواسـم                قلق الفل 

تشرين / مشتركة تتجاوز النقاط والقضايا الخالفية بينهما، وآخرها فشل الجهود المصرية في شهر أكتوبر            
 تحفظات لهـا    التوقيع على ورقة المصالحة بسبب    " حماس"األول من العام الماضي عندما رفضت حركة        

التعاطي معها وأصرتا على التوقيع وعدم فتح الورقـة         " فتح"على بعض بنودها رفضت القاهرة وحركة       
  .للنقاش من جديد 

اإلطار القيـادي المؤقـت     : على الورقة وهي  " حماس"ويمكن حصر النقاط التي حالت دون توقيع حركة         
نتقالية، وتـشكيل لجنـة ومحكمـة االنتخابـات،         لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصالحياته أثناء الفترة اال      

  .وتشكيل اللجنة األمنية العليا وتحديد صالحياتها، ومسألة المعتقلين السياسيين 
أحـد طرفـي    " حماس"ظلت في بؤرة التركيز والضوء كون       " حماس"هذه المالحظات من جانب حركة      

مالحظات ليست الوحيدة علـى الورقـة       ، رغم أن هذه ال    "فتح"االنقسام والحركة األكبر إلى جانب حركة       



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1930:         العدد       7/10/2010الخميس  :التاريخ

المصرية للمصالحة، فقد قدمت الكثير من الفصائل والشخصيات الوطنية األخرى مالحظات على الورقة،             
أهمها االعتراض على صيغة تشكيل لجنة فصائلية مشتركة، أثناء المرحلة االنتقالية، بدالً مـن حكومـة                

  " .واحدة تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة
تيجة اللقاء بين الحركتين الكبيرتين في دمشق يبعث على التفاؤل لكنه يبقى تفاؤالً مشوباً بالشك والحـذر     ن

، وهذه التفاصـيل    "الشيطان يكمن في التفاصيل   "خشية الفشل نتيجة الغرق في التفاصيل وكما يقولون فإن          
جر األوضـاع والعالقـات بـين       مهما كانت صغيرة وجانبية، إال أنها كانت سبباً في أحداث سابقة في تف            

  .الطرفين 
" حماس"وفي تفاصيل ما حدث في دمشق فقد نجح وفدا الحركتين برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة                

عزام األحمد في التوصل إلى تسوية في شـأن النقـاط     " فتح"خالد مشعل وعضو اللجنة المركزية لحركة       
  .الخالفية الواردة في الورقة المصرية 

، تم االتفاق بين الجانبين     "لجنة االنتخابات "يادية في الحركتين قالت إنه بالنسبة إلى مسألة تشكيل          مصادر ق 
على تحديد أسماء أعضائها بالتوافق على أن يتم استكمال المعالجة الكاملة لهذا البند بعد عرض األسـماء            

  .نها على الرئيس محمود عباس وأخذ موافقته عليها حتى يمكن صدور مرسوم في شأ
وفي الملف األمني تم االتفاق على أن تحال النقاط الخالفية على اللجان األمنية المختلفة لبحثها والتوصل                
إلى صيغة توافقية بحيث تكون جاهزة لطرحها في جولة الحوار المرتقب عقدها في دمشق مطلع شـهر                 

ث القضايا األمنية ومناقشتها مـن      الشهر الجاري ومنح الفرصة الكافية للجان األمنية لتقوم بعملها في بح          
  .أجل محاولة إيجاد مخرج مناسب ومقنع يقبل به الطرفان 

وفي بند منظمة التحرير، تم االتفاق على إعادة العبارة التي تم التوافق عليها خـالل جلـسات الحـوار                   
كيلها إلى حـين    التي سيتم تش  ) اإلطار القيادي المؤقت  (وحذفت في الورقة المصرية، والمتعلقة بالمرجعية       

إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني واتخاذ              
القرارات فيها بالتوافق، علماً بأن بنداً في مهمات هذا اإلطار تم حذفه في الورقة المصرية، بحسب حركة                 

ؤقت غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً       أن مهمات هذا اإلطار القيادي الم     "، وينص على    "حماس"
  " .تم التوافق عليه

وما يزيد من أهمية ما تم التوصل إليه في دمشق بين الحركتين هو الـدعم المـصري لهـذه الجهـود                     
الفلسطينية الفلسطينية، إذ أعلنت القاهرة أنها تدعم الحوار الثنائي بين الحركتين وتأمل في التوصل إلـى                

 في ما بينهما على القضايا كافة، وأنها تنتظر ما ستسفر عنه هذه اللقاءات من أفكـار وأشـكال                   تفاهمات
يمكن أن تسهم في إنجاز المصالحة، وأنها فتحت الباب الستئناف جهود المصالحة ولم تـضع شـروطاً                 

  .مسبقة 
الخطـوة  قيادي مصري أوضح أن جوهر الموقف المصري هو تسهيل حل األمور وليس تعقيـدها، وأن      

األولى في طريق إنهاء االنقسام هو التوقيع على الورقة المصرية، فيما هناك خطوات الحقة هي جزء ال                 
يتجزأ من إنجاز المصالحة، وهي آليات التنفيذ ثم التنفيذ والتطبيق على األرض، األمر الذي قـد يخلـق                  

الحالي بين الحركتين وقته وعـدم      حقائق جديدة، وقد يكشف أموراً غير واضحة، داعياً ألن يأخذ الحراك            
  .استعجال األمور 

مطلـع األسـبوع    " فتح"وكان قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة           
احتجاجاً على إصرارها عدم تمديـد      " اإلسرائيلي"الجاري والقاضي بوقف المفاوضات مع دولة االحتالل        

بالقرار، عامالً مهماً قد يشجع الطرفين علـى المـضي          " حماس"ترحيب حركة   فترة تجميد االستيطان، و   
  .قدماً وتسريع خطوات المصالحة وإنهاء االنقسام 

بعد تجربة االنقسام المريرة وما خلفته من تدهور خطير في مختلف مناحي الحياة الفلسطينية، وتجربـة                
 ينبغي على الطرفين أن يدركا أهمية اسـتعادة         ،"اإلسرائيلي"المفاوضات الفاشلة في ظل استمرار التعنت       
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الوحدة الوطنية، التي بغيابها يتغول المحتل ويستفرد بهما، ويفتك باألرض بينما كـل طـرف مـشغول                 
لقد آن األوان لتغليب المصلحة الوطنية على المـصلحة الحزبيـة           . بالمناكفة وبمصالحه الحزبية الضيقة     

رى ال يقلل من شأنها بل يزيد من مكانتها في الشارع الفلسطيني            الضيقة وتنازل كل حركة لمصلحة األخ     
  .التواق للوحدة 

ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن اتفاق المصالحة يجب أن يرتكز على عدة أمور، أولها                
التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني، الذي يقوم على إنهاء االحتالل وتمكين الـشعب الفلـسطيني مـن                

 وتمكينه من ممارسة حقه فـي  194ممارسة حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته والتعويض وفقا للقرار ،          
تقرير مصيره بما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس على حـدود                 

  . من نيل حقوقه الفردية والقومية 1948 وتمكين الشعب الفلسطيني في مناطق 1967
أوضح أن الركيزة الثانية هي إنجاز شراكة سياسية وطنية حقيقية بالقول والفعل تؤمن لكل طرف حقـه                 و

وما يستحقه فعالً، بالمشاركة على مختلف المستويات على أسس وطنية وديمقراطية في منظمة التحريـر               
  .والسلطة الوطنية 

اس الديمقراطي للنظـام الـسياسي،      والركيزة الثالثة بحسب المصري يجب أن تؤكد المحافظة على األس         
والسعي لتطويره باستمرار، بما يضمن استمرار وتعميق التعددية بكل أشكالها وتحقيـق مبـدأ التـداول                
السلمي للسلطة، مع مراعاة ضرورة توفير حد أدنى من التوافق الوطني المتناسب، مع كـون فلـسطين                 

ن الحقوق والحريات العامة لإلنسان وسيادة      تحت االحتالل، وتمر بمرحلة تحرر وطني ديمقراطي وضما       
الشـك  : "أحمد يوسف " حماس"ويقول القيادي في حركة     . القانون واعتماد االنتخابات الدورية والمنتظمة      

 لنظـام سياسـي     -ونحن نعمل إلعادة التواصل والحيوية داخل ساحتنا السياسية أن نؤسس بشكل حقيقي             
تداول السلمي للسلطة، ويعتمد مبدأ الشراكة السياسية كي يـضمن          فلسطيني يحترم التعددية ويقوم على ال     

حظوظ الجميع في إدارة الشأن الوطني، ضمن الرؤية التي يتوافق الجميع عليها، لحماية حقوقنا وثوابتنـا                
الوطنية، والقائمة على المزاوجة المتوازنة بين الفعل المقاوم والعمل السياسي، حيث إن تعقيدات قـضيتنا       

ها تقتضي استدعاء جهد الجميع وتوظيف طاقاته التنظيمية وعالقاته اإلقليمية والدولية من أجـل              وضخامت
  " .هدف التحرير والعودة

هذا هو ما ينتظره الشعب الفلسطيني ويصب في مصلحته، فمن المهم التوصل إلى اتفـاق علـى قاعـدة     
لغة السالح والعنف في حسم الخالفات      صلبة تؤسس لعالقات وطنية سليمة ومتينة تمنع العودة مجدداً إلى           

الداخلية، فليس من مصلحة أحد أن يتم تكرار نموذج اتفاق مكة مثالً عندما وقعت الحركتان على االتفاق                 
 ولم يصمد ألكثر من ثالثة شهور وعاد االقتتال واالحتكام للسالح في الـشارع              2007شباط  / في فبراير 

الذي يعاني منه الفلسطينيون حتى اليوم وال يتمنون أن يطول عمـره            وقاد في النهاية إلى االنقسام المدمر       
  .أكثر من ذلك 

ليس مطلوباً من الحركتين تبادل القبل والعناق واالبتسام أمام عدسات المصورين على هـامش التوقيـع                
على اتفاق بينما كل طرف يكن في نفسه العداء والكراهية لآلخر وينتظر الفرصة المواتية لالنقـضاض                
عليه، وإنما المطلوب أن يتحلى كل طرف بالنوايا الصادقة إلنهاء االنقسام والنظر إليه كضرورة وطنيـة                

  .ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني 
  .ويبقى الحكم على هذه النوايا لقابل األيام وللتاريخ

  7/10/2010، الخليج، الشارقة
  

  »األسلمة« وارتدادات الشعبيةالجبهة  .74
  عريب الرنتاوي
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الجبهة الشعبية اإلسـالمية    " أطلَقَ على نفسه اسم      ، عن والدة تنظيم إسالمي فلسطين جديد      ،ن في غزة  ُأعل
 ،"1البالغ رقم   " يشبه في مبناه     ، اإلعالن الذي تردد صداه في جنين في الضفة الغربية         ،"لتحرير فلسطين 

 ،"القيادة الكافرة "من قبضة   للخالص  " المسلمة"فهو يزعم أنه التعبير عن توق القواعد الجبهوية العريضة          
 ،كحزب إسالمي مقـاوم ومـستقل     " الحزب الجديد " قدم   ،وهو إذ أعاد إرهاصات نشأته أواسط الثمانينات      

 وكل ما ورد حول الحزب من معلومات جـاء علـى            ،"أعضاء مجلس قيادة الثورة   "متحاشياً ذكر أسماء    
  ".مصدر رفض الكشف عن هويته"لسان 

ـ     ردت على هذه    " الشعبية" وليس " واوها"القصة من ألفها إلى     " فبركة"المزاعم باتهام أجهزة أمن حماس ب
 وهي قالت أن األمر ال يزيد عن كونه تحركا لعناصر معروفة لديها لجهة ارتباطاتها األمنية                ،"يائها"إلى  

  . وأن ما يجري هو انتحال السمها ومحاولة للسطو على تراثها النضالي،)حماس(
 ففي  ، خصوصاً على المواقع االلكترونية اإلسالمية     ،"الحدث"التي تناولت   " التغطية"ال و أدهشتني لغة السج  

خلفية الخبر قرأت عبارات تعرف الجبهة على أنها تنظيم فلسطيني أسسه وقاده زعـيم مـسيحي أسـمه                  
  وأصدقكم القول أنها المرة األولى التـي تـستوقفني فيهـا           ، قبل أن ُيقعده المرض فيستقيل     ،جورج حبش 

 بأنها المرة األولى التي أشعر      ، وأنا ممن عرفوا الرجل عن كثب      ، وأصدقكم القول  ،جورج حبش " مسيحية"
 فضال عن مئـات     ، كان هو شخصيا   ،"قالب طائفي "قد وضع في    "  القومي واألممي  ،الفلسطيني"بأن القائد   

  . من أشد الناس رفضاً له،األلوف من أنصاره ومحبيه
 فالجبهة الشعبية تأسست في مختـتم العـام         ، سنين للوراء  ،وأنا أقرأ الخبر   عدت بذاكرتي    ،على أية حال  

 ومتحالف مع بعض الجماعات والمجاميع      ، كتنظيم يساري خارج من رحم حركة القوميين العرب        1967
 -الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين      " ولم يمض سوى أقل من عام على التأسيس حتى انشقت            ،الفلسطينية

الجبهة الشعبية الديمقراطيـة    " رأت بنتيجته    ، ليتبعها بعد ذلك بنصف عام فقط انشقاق آخر        ،"القيادة العامة 
 ،في قلب اسم الجبهـة األم     " الديمقراطية"على اتباع كلمة    " المنشقون" وقد حرص    ،النور" لتحرير فلسطين 

م االنـشقاق    بـدع  ، يومها اتهمت الجبهة الشعبية حركة فـتح وأجهزتهـا األمنيـة           ،تمييزاً ألنفسهم عنها  
  1968, وظلت العالقات بين الفصيلين اليساريين محكومة بعقدة الثاني والعشرين من شباط ،واالنشقاقيين

 ، لتنبثق عنها هذه المـرة     ، قبل أن يقع االنشقاق الثالث في صفوف الجبهة الشعبية         ،مضت سنوات خمس  
 تمييز أنفـسهم علـى      ،التنظيم األم  حيث ارتأى المنشقون عن      ،"الجبهة الشعبية الثورية لتحرير فلسطين    "

لـم  . إلقحامها في منتصف اسم الفصيل األم     " الثورية" واختاروا كلمة    ،الجبهتين الشعبية والديمقراطية معاً   
كـل فـي    " الرفـاق " وذهب   ، عاد من عاد إلى صفوف الجبهة      ،يعمر التنظيم الجديد طويالً على أية حال      

  .طريق
قد ضربت الجبهة الشعبية لتحريـر      " اإلسالم السياسي والمقاوم  "وجة   هناك من يقول أن ارتدادات م      ،اليوم

في ذات المكان الذي وضعت فيـه مـن        " اإلسالمية" على إضافة    ، حيث يحرص المنشقون عنها    ،فلسطين
 حجة هؤالء أن الجسم الرئيس للجبهة ما زال على ديـن            ،"الثورية"و" الديمقراطية: " كلمات من نوع   ،قبل

 ،"الكفر والكفار "والتحق بركب   " الملة"وأن حفنة من الرجال في القيادة هم من خرج عن            ،آبائهم وأجدادهم 
 يمارسون العبادات   ،ويبرهن هؤالء على فرضيتهم باإلشارة إلى أن معظم كوادر وقواعد الجبهة الشعبية           

 "شـوق وحنـين   " وأن ما يربطهم بحزبهم األم ليس سوى بقايا          ، من صالة وصوم وحج وعمرة     ،بانتظام
  .لماض لم يعد له ما يسنده كثيراً في الواقع الُمعاش

 ، كان جورج حبش قاد عاد للتو من زيـارة لموسـكو         ،"الجالسنوست"و" البيرسترويكا"ذات يوم في زمن     
فـي حـضيض مكانتهـا      "  اللينينة -الماركسية  " وكانت   ،حيث التقيته في مكتبه بحي المزرعة في دمشق       

حركة "قضى أزيد عقدين من عمره رافعاً للواء تحويل الجبهة الشعبية من             وهو الذي كان     ، سألته ،الدولية
عن مفارقة اكتمال هذا التحول حزبياً مع أفول نجم         "  لينيني فلسطيني  -حزب ماركسي   "إلى  " قومية عربية 
 ، يومها بدا اإلحباط مرتسماً على مالمح الرجل من دون أن ينطق به لـسانه              ، اللينينة عالمياً  -الماركسية  
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 بلغ ضفاف الحركة الشيوعية العالمية وهـي  ،"الناس مروحة" فيما ،هذه أو كاد" التحول"فهو أكمل مسيرة   
 وربما من سعياً لطـرد      ، عرضت عليه ممازحاً   ، كان الحوار ثقيالً ومخيباً    ،على شفير االندثار والتالشي   

 ،هـذه المـرة   " طي مسيحي حزب ديمقرا " ولكن نحو    ،ما رأيك أن نشرع في مسيرة تحول جديدة       : الكآبة
" مـسيحية " العزف علـى     ، وال للحظة واحدة   ، ولم يكن يخطر ببالي أبداً     ، واهللا على ما أقول شهيد     ،قلتها

 ،"جاء ليكحلهـا أعماهـا    : " وشعرت أن المثل القائل    ، ازداد وجه الرجل امتعاضاً وامتقاعاً     ،جورج حبش 
فلـم تكـن    " حزب ديمقراطي إسالمي  "ي اقتراح    لم يخطر ببال   ،ينطبق علي في تلك اللحظة أتم االنطباق      

  . قد دخلت نادي الالعبين الكبار بعد،الحركات اإلسالمية في حينه
الجبهة الشعبية اإلسالمية لتحريـر     " وأال تزيد    ،نأمل أن يكون بيان الجبهة الشعبية أقرب للحقيقة والواقع        

" التفريخـات "حاجة لمزيد من الفـصائل و      فلسنا ب  ،ال فرق " صوتية"او  " قنبلة دخانية "عن كونها   " فلسطين
 لكل منها أمين عام ومكتب سياسي       ، لقد بات لدينا من كل فصيل نسختان أو ثالث نسخ          ،"االستنساخات"و

وال .  هـذا يكفـي ويزيـد      ، واحد في دمشق وثان في رام اهللا وأحيانا ثالث في غزة           ،ومقرات وموازنات 
 خصوصاً في هذا الوقت     ،ب لعبة رخيصة من هذا النوع     يمكن أن يلع  " أمن حماس "أن نصدق أن    " نرغب"

وتتحـرك  " غبـار الركـود والـسبات     " حيث تنفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن نفسها          ،بالذات
 فإن صـحت تقـديرات      ، المؤلم والمؤلمة الذي تنحدر إليه الساحة الفلسطينية       ،العتراض مسار التنازالت  

، "ضيق أفق المنظـور األمنـي     "سنكون مرة أخرى شهوداً على       ،الجبهة وصدقت اتهاماتها ألمن حماس    
  .التي دفعت الساحة الفلسطينية ثمنها باهظاً" لعبة العبث"ومشاهدين لحلقة جديدة من حلقات 

  7/10/2010، الدستور، عمان
  

  الحقيقي" الخالف"ما هو : ليبرمان -نتنياهو  .75
  أنطوان شلحت

تصديها لتشريح حملة تبادل البيانات بين رئـيس الحكومـة          رأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في معرض       
بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، في إثر الخطاب الذي ألقاه هذا األخير أمام الجمعيـة                

لكن فـي   . العامة لألمم المتحدة األسبوع الفائت، أن هذه الحملة تعكس أول مواجهة علنية تقع بين االثنين              
فإن وسائل اإلعالم هذه التزمت جانب التواضع في التعويل على مترتبات هـذه المواجهـة،               الوقت نفسه   

التي طرحها وزير الخارجية لم تتجـاوز سـقف         " رؤية التسوية "ذلك بأن ردة فعل رئيس الحكومة على        
 مـع    هو المفاوِض األعلى سلطةً    - أي نتنياهو    -القول إن الخطاب في األمم المتحدة ال ينسجم معه وإنه           
ال يـنم عـن أي موقـف        " كالم معسول وغامض  "الفلسطينيين، األمر الذي اعتبره بضعة معلقين مجرد        

رون بن يشاي، المعلق العسكري في الموقع اإللكتروني التابع لـصحيفة           (وكتب أحدهم   . سياسي جوهري 
 لو أنه أقـدم     كان بإمكان رئيس الحكومة تخفيف أضرار الخطاب إلى حد ما،         : "يقول) يديعوت أحرونوت 

مباشرة بعد أن أنهى ليبرمان حديثه في األمم المتحدة، على نشر بيان الذع وواضح يـصرح فيـه بـأن                    
كلمات وزير الخارجية ال تعكس موقف الحكومة اإلسرائيلية وقراراتها فيما يتعلـق بالمفاوضـات مـع                

شار البعض إلى أن اللغط الذي أثير       وأ". الفلسطينيين، وأن في نيته توبيخ الوزير الذي أطلق العنان للسانه         
حول خطاب ليبرمان يعود إلى كونه قد عرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيـر الـدفاع إيهـود                  
باراك بل الحكومة اإلسرائيلية بأكملها على أنهم كاذبون، وعلى أنهم في الواقع ال يقولون الحقيقة عنـدما                 

 اتفاق سالم في غضون عام مع الفلسطينيين، وأنهم يبذلون          يصرحون بأن ثمة فرصة حقيقية للتوصل إلى      
فقد أعلن ليبرمان على المأل     . جهداً إلحراز اتِّفاق كهذا عبر مفاوضات مباشرة مع الرئيس محمود عباس          

أنه على األغلب يمكن إحراز اتفاق مرحلي طويل األمد، أي أن ما يقوله نتنياهو وباراك إلـى الـرئيس                   
فضالً عن ذلـك فـإن وزيـر       . وباما وإلى سائر زعماء العالم هو مجرد كالم في كالم         األميركي باراك أ  

الخارجية مس صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية، حيث جهر أمام سامعيه باالقتراح القاضي بالتخلص من              
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ذا وعموما ال فرق إذا كان اقتراح كه      ". تبادل أراض وسكان  "جزء من مواطني الدولة العرب، عبر خطة        
ُيدرس في الحقيقة بجدية من جانب رئيسه في القدس أو أنه كان ثمرة عقل ليبرمان المريض، ذلك بـأن                   
                   أصل القضية هو أن قيام وزير كبير في الحكومة الحالية في إسرائيل بإثارة فكرة كهذه في منتدى دولـي

 نزع الشرعية عن دولة     مرموق يحول الفكرة إلى سالحٍ في أيدي المعسكر غير الصغير الذي يسعى إلى            
) التي وردت في خطابـه    (في المقابل فإن مقربين من رئيس الحكومة أكدوا أن مواقف ليبرمان            . إسرائيل

لكن لـم يـتم     ) مع الفلسطينيين (سبق أن طُرحت خالل مداوالت مغلقة تتعلق بموضوع العملية السياسية           
 المواقف، في حين أن ليبرمان نفسه وفي        اتخاذ أي قرار رسمي من طرف الحكومة اإلسرائيلية بشأن هذه         

سياق تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة يديعوت أحرونوت ادعـى أن مـا ورد فـي خطابـه ال                   
). 2009 حزيـران    14فـي   (يختلف كثيرا عما ورد في الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في جامعة بار إيالن              

كثر ما جعل نتنياهو يستشيط غضبا هو قيام وزيـر          وهذا األمر يحيل شرعا إلى التساؤل في ما إذا كان أ          
من ناحية أخرى   .  خارجيته بتسريب مداوالت مغلقة من داخل الحكومة على مسامع الرأي العام العالمي؟           

كان هناك شبه إجماع على أنه من الصعب معرفة ما الذي دفع ليبرمان إلى القيام بفعلته هـذه، ال سـيما          
ولذا، كما قال البعض، فإن ثمة انطباعا بأن الدافع         . ن يدرك انعكاسات خطابه   وأنه غير أحمق وبالتأكيد كا    

األساس يبقى كامنًا في رغبته األيديولوجية في نسف المفاوضات مع الفلسطينيين وفي طموحه الـسياسي               
في واقع األمر فإن جـّل التحلـيالت لخطـاب          . ألن يصبح الزعيم الحقيقي لمعسكر اليمين في إسرائيل       

ان تركزت في الفقرة التي تحدث فيها عن رؤيته المتعلقة بأفق المفاوضات المباشـرة وخـصوصا                ليبرم
التسوية النهائية بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن تكون مستندة إلى خطة تبـادل األراضـي               "قوله إن   
وقال أيضا  ". فيتعكس الواقع الديمغرا  ) نهائية(ال يقصد نقل سكان بل رسم حدود        "، موضحا أنه    "والسكان

نظرا إلى أن احتمال إحراز اتفاق سالم شامل مع الفلسطينيين في غضون عشرات األعوام المقبلـة                "إنه  
".  هو احتمال غير واقعي مطلقًا، فإن ما يجب السعي نحوه هو التوصل إلى اتفاق مرحلي طويـل األمـد                  

ت في الخطاب ذاته وربما تشفّ عن وجود        بيد أن هذه التحليالت لم تعر اهتماما شبيها بفقرة أخرى ورد          
والمقصود الفقرة التي أشار فيها ليبرمان إلى       . خالف بين االثنين يتعلق بجدول أولويات الحكومة الحالية       

 -أن المقاربة التي تقول إنه من أجل معالجة المشكلة اإليرانيـة يجـب أوالً حـل النـزاع اإلسـرائيلي                   
إذ إن إيران يمكنها البقاء مـن دون        " الوضع هو عكس ذلك تماما       الفلسطيني هي مقاربة خطأ، وذلك ألن     

، وبناء على هذا فإنه ما دامت هذه المشكلة من          "حماس، لكن هذه األخيرة ال يمكنها البقاء من دون إيران         
دون حل وما دامت إيران مستمرة في تقويض االستقرار في الشرق األوسط، وفي االحتفاظ بوكالء لهـا                 

، فإنه ال يمكن التوصل إلى تـسوية        "حماس"ائيل الشمالية والجنوبية في هيئة حزب اهللا و       على حدود إسر  
من أجل حل مشكالت كثيرة في الشرق األوسط، ال النـزاع           "وأكد أنه   . نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين   

و يتبنـى هـذه     وقد كان نتنيـاه   ".  الفلسطيني فقط، فإنه يجب معالجة المشكلة اإليرانية أوالً        -اإلسرائيلي
يتـصدر سـلم    " الملف اإليرانـي  "، بل إنه جعل     ")إيران أوالً "التي اختزلت في شعار     (المقاربة األخيرة   

أن كشفت أنه فور جلـوس نتنيـاهو علـى          " معاريف"وسبق لصحيفة   . أولويات حكومته في أول عهدها    
ان العامة وقادة األجهزة    كرسي رئيس الحكومة تسلم بناء على طلبه تقريرا مفصال من رئيس هيئة األرك            

وفي حينه تنبأت تحلـيالت سياسـية       ". الخطط اإلسرائيلية إلزالة التهديد النووي اإليراني     "األمنية تناول   
' نقطة الالعودة 'صعود بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم يزيد احتماالت الحرب مع إيران، لكن             "أخرى بأن   

وأضافت أنه في الحلبة السياسية اإلسرائيلية      ). 1/4/2009 ألوف بن، هآرتس  " (لم يتم تجاوزها حتى اآلن    
تقرب بالضرورة إسرائيل من حرب مـع       "كان االعتقاد السائد هو أن عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة           

شخصيات سياسية، كانت على اتصال مع نتنياهو، تقول إنه قد قرر تدمير المنشآت النوويـة               "وأن  " إيران
و أن نتنياهو غير مقاربته في اآلونة األخيرة وبات يعتقد أنه يجب معالجة النزاع مـع                لكن يبد ". اإليرانية

ويظهر أن هذا التغيير مـن جانـب        .  الفلسطينيين ألن ذلك من شأنه أن يدفع قدما حل المشكلة اإليرانية          
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قد استقر رأيهـا     حقيقة أن إدارة أوباما      -أوالً: نتنياهو يعود أساسا إلى بضعة عوامل يظل أهمها ما يلي         
على أن تمنح أفضلية قصوى للسعي نحو التوصل إلى اتفاق بين إسـرائيل والفلـسطينيين مفترضـة أن                  
تسوية هذا النزاع، أو على األقل تحديد مسار واضح وملزم لتحقيق حل الدولتين، سيسهل تنفيـذ جـدول                  

تجنيد الدول العربيـة    :  التالية األعمال األميركي في الشرق األوسط عموماً والذي تقف في صلبه الغايات          
البراغماتية في الجبهة ضد إيران، واستقرار الوضع األمني والحلبة السياسية في العراق، وكـبح النفـوذ    

وبناء عليه فإن اإلدارة األميركية بلـورت سياسـة         . اإلسالمي الراديكالي في كل من أفغانستان وباكستان      
تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين بخطوات تجسد التزامـاً         تتضمن الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لل     

يضاف إلـى   . أعلى بأمن إسرائيل واستعداداً لمنح ضمانات أمنية تسمح لإلسرائيليين بالتقدم نحو االتفاق           
ذلك أن الجمود في العملية السياسية ونقد دور إسرائيل في هذا الجمود، من جانب أصدقاء واضحين لها،                 

 واقـع أن هـذه      -ثانيـا ". خطوات نزع الشرعية عن إسرائيل في الحلبة الدولية       "ى بـ   يسرعان ما يسم  
اإلدارة ليست معنية مطلقًا بمواجهة عسكرية مع إيران بل معنية بحوار معها، ووفقًا ألحدث التقـديرات                

ـ               ة لألمـم   اإلستراتيجية اإلسرائيلية التي قامت بتحليل دالالت آخر خطاب ألقاه أوباما في الجمعيـة العام
المتحدة، فإن تمسك الرئيس األميركي بمقترحاته المتعلقة بالحوار مع إيران يعني بالنسبة إلسرائيل تخلي              

، بمعنى أن إحراز أي تقدم في       "صفقة المشكلة الفلسطينية في مقابل المشكلة اإليرانية      "البيت األبيض عن    
 يتمثل في تصعيد الموقـف إزاء إيـران         المسار الفلسطيني من طرف إسرائيل لن يقابله مردود أميركي        

 ال شك فـي أن قيـام        -ثالثًا"). المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة    "الموقع اإللكتروني التابع لـ     (
نتنياهو بمماشاة رؤية أوباما وإدارته تجاه المسألة الفلسطينية يفسح المجال أمام إمكان حصوله على تأييد               

وبحسب التقريـر اإلسـتراتيجي     . جوء إلى الخيار العسكري إزاء إيران     واشنطن في حال إقدامه على الل     
في جامعة تل أبيب فإن كـل طـرق         " معهد دراسات األمن القومي   "الصادر أخيرا عن    ) 2010(السنوي  

العمل من أجل وقف المشروع النووي اإليراني التي تتم دراستها لدى صناع القرار في إسرائيل تتطلـب                 
وإذا ما كانت الحاجة إلى التعاون الدولي بـشأن         . الدولية وفي مقدمتها الواليات المتحدة    تعاوناً مع األسرة    

العمل الدبلوماسي والممارسة الفعالة للعقوبات واضحة كالشمس، فإنها أضعاف ذلك في كل مـا يتعلـق                
 قواتها في دول    فالواليات المتحدة، الغنية بالموارد، والتي تنتشر     . بالخيارات العسكرية، كما يؤكد التقرير    

والواقـع أن فـي     . تحيط بإيران، هي صاحبة القوة الواعدة لمعالجة عسكرية للمشروع النووي اإليراني          
وسع إسرائيل تنفيذ هجمات جوية في إيران حتى من دون تعاون مع الواليات المتحدة، كما فعلـت فـي                   

لمسافات األبعد، والصعوبة في    ، غير أن إنجازات غارة كهذه ستكون محدودة بسبب ا         1981العراق العام   
ولذا فإن ثمن هجوم كهذا، وفـي       . تنفيذ أكثر من موجة غارات واحدة، وتوزع المنشآت النووية اإليرانية         

وعليه فإنه سيتعذر على إسرائيل أن تهاجم إيران من دون ضوء           . األساس بمعايير سياسية، سيكون أكبر    
قدير بأن األثمان السياسية لعمليـة كهـذه سـتكون          أخضر، أو على األقل أصفر، أميركي، ومن دون الت        

وإذا ما فشلت المساعي الرامية إلى وقف المشروع النووي اإليراني، فسوف تزداد الحاجة إلـى               . محتملة
ويمكن أن تحتاج إسرائيل إلى ضمانات نووية أميركيـة  . التعاون الدولي من أجل احتواء الخطر اإليراني  

الحقيقي بين نتنياهو   " الخالف"في ضوء ما تقدم فإنه يمكن القول إن         .  رانكنوع من تعزيز الردع تجاه إي     
وليبرمان ناجم عن الجدل بشأن سلم أولويات سياسة الحكومة اإلسرائيلية إزاء المسائل اإلقليمية ال عـن                

    .اختالف قطبي حول جوهر هذه السياسة إزاء مستحقات المسألة الفلسطينية
 5/10/2010، )مدار(ت اإلسرائيلية المركز الفلسطيني للدراسا
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