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  لن تكون هناك عملية سالم في ظل حكومة نتنياهو: عبد ربه .1

فرانس برس عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "وكالة نقلت :  محمد يونس-ام اهللا ر
لن تكون هناك عملية : "الفلسطينية ياسر عبد ربه تشاؤمه من المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية قائالً
اسوشيتد " أن وكالة إال. سالم جدية وحقيقية ما دامت حكومة بنيامين نتانياهو تتولى الحكم في إسرائيل

برس نقلت عن عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث قبول الفلسطينيين باالقتراح األميركي تمديد 
  .تجميد االستيطان لفترة شهرين

وهذه هي المرة األولى التي يتحدث فيها مسؤول فلسطيني بأهمية عبد ربه عن عدم إمكان التوصل الى 
هو، إذ أن الموقف الرسمي الفلسطيني يطالب بوقف االستيطان من أجل اتفاق سالم مع حكومة نتانيا

  .استمرار المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية الحالية
هذه الحكومة "فرانس برس عن عبد ربه، وهو أحد أبرز المقربين من الرئيس محمود عباس، أن "ونقلت 

. التالي لن تكون هناك عملية سالم جدية معهابرئاسة نتانياهو غير جادة في تحقيق السالم في المنطقة، وب
هذه الحكومة تصر على استمرار االستيطان الذي هو جوهر برنامجها وترفض أي خطوات "وتابع إن 

جدية لتحقيق السالم، وهي طوال الوقت تتغنى بالسالم، لكن على أرض الواقع تضع كل المعوقات ألي 
  .تقدم حقيقي يفضي لعملية سالم جدية

صوت فلسطين، انه ال يرى أمالً في "رويترز نقلت عن عبد ربه، في تصريحات الى إذاعة "وكانت 
ادراك شامل على مستوى المنطقة وعلى "عملية سالم جادة مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الفتاً الى 

ا المستوى الدولي بأنه لن تكون هناك عملية سياسية جادة في ظل مواصلة حكومة نتانياهو لسياساته
لن تكون هناك عملية سياسية جادة في ظل : أستطيع أن أقول ما هو أبعد من ذلك: "وتابع. وممارساتها

  .حكومة نتانياهو
الحياة أن قرار الفلسطينيين عدم التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار االستيطان يلقى "وأبلغ عبد ربه 

ب العرب في القمة العربية بمناقشة خيارات دعماً عربياً شامالً، مضيفاً أن الجانب الفلسطيني سيطال
النقاش مع األخوة العرب يدور "وأوضح أن . العرب للمرحلة المقبلة، ومنها التوجه الى مجلس األمن

ونحن نبحث خياراتنا السياسية . حول إمكان التوجه الى مجلس األمن في شأن قضيتنا إلحراز تقدم فيها
يجب أن يعلم الجميع، خصوصاً الواليات المتحدة، الموقف : " وقال.وأشكال التحرك خالل الفترة المقبلة

الفلسطيني، وهو أننا نريد للعملية السياسية الجارية أن تقود الى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967عام ) يونيو(من حزيران 
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تيطان بصورة تامة، وذلك ألن التجميد الجزئي ال موقفنا واضح، وال بد من تجميد هذا االس"وأكد أن 
قرارات التجميد الجزئية لالستيطان تأتي في إطار األالعيب ومحاوالت الخداع "واعتبر أن . يعنينا

نتانياهو "وأضاف إن . المستمرة للرأي العام العالمي ولكل من يشارك في العملية السياسية الحالية
لالحتالل اإلسرائيلي، وإن المطالبة بوقفه يشكل استثناء وليس يتصرف وكأن االستيطان حق طبيعي 

واعتبر أن . القاعدة، كما انه يتصرف كما لو أن التجميد الموقت تنازل منه وكرم شديد يبديه أمام العالم
. ينطلق من موقف ايديولوجي متعصب ومتطرف للتوسع االحتاللي الذي تبديه حكومته اآلن"نتانياهو 

إسرائيل لم تجمد االستيطان خالل الشهور العشرة األخيرة كما أعلنت، بل نفذت الكثير من "ولفت الى أن 
  .مشاريعه بوتيرة عالية

الى ذلك، نفى عبد ربه أنباء صحافية عن تحضيرات لعقد لقاء بين عباس ونتانياهو خالل وجودهما في 
إذا : "ن أجل المتوسط، لكنه قالالجاري تحضيراً لقمة االتحاد م) أكتوبر( تشرين األول 21باريس في 

وكانت إذاعة الجيش . عقد مثل هذا اللقاء بين نتانياهو وعباس، فلن يكون له أي عالقة بالعملية السياسية
اإلسرائيلي ذكرت أول من أمس أن عباس ونتانياهو سيلتقيان بعد أسبوعين في باريس في محاولة لدفع 

  . اإلسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 
  8/10/2010ياة، لندن، الح

  
  "إسرائيل" فشلت المفاوضات مع أذا االستقالة إمكانية إلىعباس يلمح  .2

 لمح الرئيس محمود عباس خالل لقاء في عمان مع اعضاء المجلس الوطني : أ ف ب-عمان 
وقال خالد . الفلسطيني، الى امكان االستقالة من منصبه في حال فشلت مفاوضات السالم مع اسرائيل

ار، المستشار االعالمي في المجلس الوطني والذي شارك في االجتماع مساء االربعاء، ان عباس مسم
سيضع النقاط على الحروف في قمة سرت، ولمح في اجتماعه مع اعضاء المجلس الوطني الى امور "

 لمح من ضمن ما"وأكد انه ". جديدة ومهمة سيطرحها على وزراء الخارجية العرب في القمة االستثنائية
هذا الكرسي ربما اجلس عليه ألسبوع "اليه الرئيس هو تقديم استقالته، إذ قال امام اعضاء المجلس ان 

  ".الكالم بوضوح اكبر سيكون في سرت"، مضيفاً ان "واحد فقط
تحدث عن ضغوط اقتصادية هائلة تواجه السلطة اضافة الى موضوع تهويد  "عباسوأشار مسمار الى أن 

م يقدموا للسلطة حتى اآلن ما تعهدوا به من دعم في سرت سابقاً للحفاظ على الصمود القدس، والعرب ل
  ". الفلسطيني في القدس

تأمل "الى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان القيادة الفلسطينية 
ت بموقف مساند للموقف الذي اعلنته من اجتماع لجنة المتابعة والقمة العربية اللذين سيعقدان في سر

بمتابعة القرار السابق لها "وأوضح ان الرئيس الفلسطيني سيطالب لجنة المتابعة العربية ". منظمة التحرير
والتحضير لخطة تحرك عربية مع االطراف الدولية للتوجه نحو االمم المتحدة ضد استمرار اسرائيل في 

يات المتحدة يمكن ان تستخدم حق النقض، اال انه ال يوجد ما على رغم ان الوال: "، وقال"االستيطان
وال يتوقع الفلسطينيون ان تخرج لجنة المتابعة او القمة العربية في ليبيا بقرار غير ". يمنعنا من طلب ذلك

  .مساند للقرار الفلسطيني
  8/10/2010الحياة، لندن، 

  
  جميد االستيطان مدة شهرينشعث ينفي الموافقة على المقترح األمريكي حول تمديد ت .3

 نفى الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض ما نقل عنه من موافقة الجانب :بيت لحم
وقال ان ما تم نقله هو حديث , الفلسطيني على المقترح االمريكي حول تمديد االستيطان مدة شهرين 

  .اذاعي اجريته قبل اسبوع وال يعبر عن موقفنا الحقيقي
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او " المورتوريوم"ان ماقامت به اسرائيل في االيام االخيرة بعد انتهاء ما اسمته " معا" شعث لوكالة وقال
الوقف المؤقت لالستيطان يدل على نية مبيتة للعودة للبناء تساوم اسرائيل بعد ذلك على حل مؤقت مقابل 

بناء مكثف فان الموقف ثمن باهظ لتنفيذه كما ان ما وصلنا االن انه وبعد الوقف حدثت تجاوزات و
الفلسطيني يتطلب وقفا حقيقيا لالستيطان بما في ذلك القدس حتى نتمكن من العودة لمفاوضات جادة يمكن 

ان الوقف الكامل لالستيطان هو مفتاح ": واضاف شعث ".ان تنتج حال عادال يؤدي الى سالم شامل 
  ".لمفاوضات جادة

ان الرئيس يقول البناء الشعب الفلسطيني "قال شعث , ن منصبهوحول ما اثير عن نية الرئيس االستقالة م
وللعالم انني في موقفي الوطني لن اتراجع ومن كان يعتقد انني متمسك بمنصبي وبالكرسي مقابل ان اقدم 
تنازالت وطنية انا اقول لهم انني لم اكن في يوم من االيام متمسكا بالمنصب وال مستعدا لدفع اي ثمن 

  ".مقابل ذلك
وسالت معا الدكتور شعث عن موضوع المصالحة وما يثار حول الخالفات حول اللجنة االمنية والتي 

اكد شعث انه وخالل زيارته لليمن مؤخرا اتفق مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا , تهدد بفشل المصالحة
ليمني اتصل صالح على تاجيل بحث الموضوع االمني الى ما بعد توقيع ورقة المصالحة وان الرئيس ا

بخالد مشعل لكن االخير رفض وفضل ان يبحث هذا الملف في اللقاء القادم في العشرين من هذا الشهر 
  ".بدمشق 

لكن شعث قلل من احتمال فشل جهود المصالحة بسبب هذا الملف النه كما قال تم االتفاق على كل شيء 
  ".تفاق مصالحةوبقي هذا الملف للبحث وان فتح لديها كل االمل للوصول الى ا

  8/10/210، وكالة معاً اإلخبارية
  

  من إرهاب االحتالل" حرائر فلسطين األسيرات"بحر والغول يدعوان إلنقاذ  .4
دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر األمتين العربية : وائل بنات - غزة

ألبشع أنواع "صة األسيرات اللواتي يتعرضن واإلسالمية للعمل من أجل تحرير األسرى الفلسطينيين، خا
وطالب بتواصل فعاليات التضامن حتى تحرير ". التعذيب النفسي والجسدي من قبل االحتالل اإلسرائيلي

التي نظمتها " نصرة حرائر فلسطين"واستنكر بحر في كلمة أمام خيمة . األسرى من سجون االحتالل
ا أقدمت عليه قوات االحتالل مؤخرا بحق األسيرة إحسان وزارة األسرى في مقر الوزارة بغزة أمس م

هذا الموقف يجب أن يحرك األمة وقادتها نصرة لعرض هذه المسلمة التي كانت تقبع في "وقال . دبابسة
يشار إلى أن التلفزيون . ، مشيرا إلى أن هذه الفعلة ليست جديدة على العدو اإلسرائيلي"سجون االحتالل

 مصورا يظهر فيه جندي إسرائيلي يرقص أمام األسيرة الفلسطينية دبابسة وهي اإلسرائيلي بث شريطا
  .مكبلة اليدين ومعصوبة العينين

ومن جانبه وجه وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد الغول نداء 
م خيمة التضامن مع وقال الغول أما". حرائر فلسطين من إرهاب االحتالل المجرم"مماثال إلنقاذ 

يحق لهذا الجندي أن يتبجح ويرقص ويفعل األفاعيل طالما ليس هناك من يقول له كفى، "األسيرات 
إن ما بثته وسائل اإلعالم هو "وأضاف ". وطالما لم تتحرك الغيرة والعروبة في دماء العرب والمسلمين

  ".جزء يسير مما يفعله االحتالل بحق أسرانا في السجون
  8/10/2010ون الين،السعودية، الوطن ا
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  على حركة البريد" اإلسرائيلية" تطالب برفع القيود الحكومة في غزة .5
، أمس، اتحاد البريد العالمي وهيئات البريد العربيـة واإلقليميـة           في غزة   طالبت الحكومة المقالة    : غزة

 حركـة البريـد الـوارد       لرفع الحصار المفروض منذ سنوات على     " اإلسرائيلي"بالضغط على االحتالل    
  .والصادر من وإلى قطاع غزة 

إن االحتالل مـا زال     "يوسف المنسي   " حماس"وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في حكومة        
يواصل انتهاكه ألبسط حقوق اإلنسان الفلسطيني ومنها حقه في تداول البريد مع بـاقي شـعوب العـالم                  

  " .بحرية ومن دون أي قيود
  8/10/2010، ةالشارق, الخليج

  
  "إسرائيل"مع  "التطبيع" تحذر من انهيار المفاوضات وتدعو العرب لـ"نيويورك تايمز" .6

حذرت صحيفة نيويورك تايمز من انهيار المحادثات المباشرة ما لم يظهر رئيس            :  محمد سعيد  -واشنطن  
ـ  الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطينى محمود عباس م         المزيد من الشجاعة   "ا وصفته ب

  ".السياسية والحكمة
إن الخبـراء المعنيـين     " إنهم بحاجة إلى التفـاوض    "وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها الرئيسية امس بعنوان        

  .بالمنطقة يرون رغم إحباطهم وانهماكهم ، أن هذه المفاوضات تحظى بفرصة حقيقية
ة دول لجنة المتابعة العربية اجتماعهم في سـرت فإنـه           واضافت الصحيفة أنه عندما يعقد وزراء خارجي      

ينبغي عليهم وخاصة السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، تشجيع الرئيس عباس على قبـول أي                
كما دعت الصحيفة هذه الـدول إلـى زيـادة       . عرض معقول من الواليات المتحدة ويستأنف المفاوضات      

  .إبداء استعدادها لتطبيع العالقات مع إسرائيل كجزء من صفقة التسويةدعمها المالي للسلطة الفلسطينية و
  8/10/2010الدستور، عمان، 

  
  تتوعد" القسام"و.. في عملية إسرائيلية عسكرية في الخليل" القسام"استشهاد مجاهدين من  .7

 مصادر صحيفة في مدينة الخليل المحتلةمن الخليل أن  8/10/2010وكالة فلسطين اليوم، نشرت 
 آخرين على األقل، في عملية عسكرية واسعة مستمرة 10أفادت بارتقاء شهيدين فلسطينيين واعتقال 

  . نفذتها قوات االحتالل في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلةاليوم
 وقالت مراسلنا وشهود عيان في المنطقة إن جثة شهيد واحدة شوهدت قرب منزل المواطن سعدي برقان،

الجمعة وتعرض خالل الساعات /ل قوات االحتالل تحاصره منذ منتصف ليل الخميس الذي ال تزا
  .قبل أن تذكر أنباء أخرى ارتقاء شهيد آخر.  الماضية لقصف عنيف باألسلحة الرشاشة وقذائف األنيرجا

 آلية عسكرية مصحوبة بعدد من الجرافات، 40وكانت قوات االحتالل الصهيوني معززة بأكثر من 
يق مكثف من الطائرات المروحية واالستطالعية بدأت منتصف الليل عملية عسكرية هي ووسط تحل

  .األوسع في األشهر األخيرة تركزت في جبل جوهر بالخليل
وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل حاصرت منزل المواطن سعدي برقان المكون من ثالثة طوابق 

 مكبرات الصوت الخروج إلى الشارع، قبل أن تبدأ ومنازل ألقارب له في المنطقة وطلبت منهم عبر
  .بقصف المنزل باألسلحة الرشاشة والقذائف

وأضافت المصادر أن جرافات االحتالل اقتربت من المنزل وهدمت أجزاء منه، فيما لوحظ أن جنود 
  .االحتالل يتخوفون من اقتحام المنزل الذي يعتقد أن عدداً من المقاومين تحصنوا داخله

تأكيد استشهاد المجاهدين القساميين نشأت الكرمي   7/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،  وأورد
  .ومأمون النتشة في عملية االحتالل بالخليل
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أن " حماس"الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية " كتائب الشهيد عز الدين القسام"أكدت من جهتها 
الخليل بالضفة الغربية المحتلة بكل الوسائل المناسبة، مشددة المقاومة سترد على جريمة االحتالل في 

 . على أن هذه العملية اإلرهابية لن تفلح في وقف مسيرة المقاومة
المركز "لـ) 10-8(في تصريحٍ خاصٍ اليوم الجمعة " كتائب القسام"وقال أبو عبيدة، الناطق باسم 

ع الذي تنفذه قوات االحتالل الصهيوني في الخليل نتابع الجريمة والعدوان الواس": "الفلسطيني لإلعالم
 ". بالضفة المحتلة، وحتى اآلن ال نستطيع أن نتحدث بشكل رسمي عن هوية الشهداء أو حقيقة المستهدفين

في رام " فتح"هذه جريمة جديدة تأتي في إطار تبادل األدوار مع سلطة "وشدد على أنه في كل األحوال 
 ".  سترد عليها بالطريقة المناسبةاهللا، مؤكدا أن المقاومة

 ". سيكون لنا موقف إذا استجد أي جديد، ولكن بالتأكيد المقاومة سترد على هذه الجرائم: "وقال
وأكد أن جرائم االحتالل لن تفلح في كسر إرادة المقاومة أو وقف هجماتها، مشيرا إلى أن االحتالل 

 كانت استمرار العمليات وزيادتها وهذا ما سيحصل بإذن جرب ذلك سابقًا باالجتياح واالغتيال والنتيجة
 . اهللا

نحيي أبناء شعبنا في الخليل الصامدة المجاهدة التي طالما استعصت على كل هذه الحمالت : "وأضاف
 ". وخرجت المئات من الشهداء واالستشهاديين

فاالحتالل يجتاح ويقتل "م، وشدد على أن هذه العملية تؤكد أن الحديث عن وجود سلطة في الضفة هو وه
 ". ويدمر

وأخرى تنفذها " السلطة"؛ بعض المهام تنفذها "فتح"وأشار إلى أن هناك تبادل أدوار بين االحتالل وسلطة 
قوات االحتالل، مشددا على أن هذه الحملة المشتركة، والتي تتراوح بين القتل واالغتيال والمالحقة 

 . جذوة المقاومة واستمرارهاواالعتقال لن تنجح في القضاء على 
وبين أن المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه الجريمة، مشددا على أن األوضاع الصعبة والهجمة 

 . ، والحرب المشتركة، لن تحول دون قيام المقاومة بواجبها"السلطة"الشرسة التي تستهدفهم من االحتالل و
 ". ي مكان، والمقاومة لن تخذل شعبنا وسترد على هذه الجريمةالمقاومة لها الحرية في الرد في أ: "وقال

  
   حماس فيما يتعلق بلجنة االنتخابات والمنظمةرؤيةفتح وافقت على : الزهار .8

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس الدكتور محمود الزهار عن : غزة
قضايا الملف األمني في مباحثات المصالحة التوصل إلى توافق بين حركتي حماس وفتح بشأن معظم 

  . ذلك سيبحث في اللقاء القادم بين الطرفينأنالوطنية، الفتا إلى 
، قال الزهار إن حركة فتح وافقت على -ينشر الحقا-" المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي حوار خاص مع 

ة القضائية الخاصة باالنتخابات، رؤية حركة حماس فيما يتعلق بنقاط، لجنة االنتخابات المركزية، واللجن
  .وموضوع القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت فتح ترفض طرح حماس حولها سابقا

هذه القضايا الثالث تم الموافقة حسب رؤية حماس بعد رفضها لها قبل ذلك، وبقي : "وأضاف الزهار
ألة األمنية، وهذه القضايا حدد لها موعد هذا الشهر موضوع واحد وهو استكمال القضايا المتعلقة بالمس

  ".ليتم النقاش فيها
: وبخصوص ما يجري ألنصار حماس بالضفة من اعتقاالت، وتداعيات ذلك على المصالحة قال الزهار

هناك أطراف معروفة وواضحة للشعب الفلسطيني ال تريد المصالحة، قادة األجهزة األمنية الذين تعاونوا "
ئيل يدركون أن المصالحة ليست في صالحهم، وحكومة فياض أيضا ال تريد المصالحة، هذه مع إسرا

حكومة جاءت من الصفر وليس لها إمكانية أن تكون حكومة من خالل االنتخابات، بجانب أن الطرف 
  ".اإلسرائيلي ال يريد المصالحة كما هو حال الطرف األمريكي
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  فعيل القمع في الضفة الغربية لتعطيل المصالحة، ولكن في يتم ت: "وتابع القيادي البارز في حماس
المحصلة هذا ال يخدم أبو مازن ألن هذه الوسائل القمعية والتي استخدمت قبل ذلك ضد حماس في غزة، 

  ".لم تستطع أن تحقق أهدافها بل على العكس انعكست سلباً عليهم
  7/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  نا في أمس الحاجة للمصالحةشعب: خليل الحية .9

أن الحركة تريد " حماس"خليل الخليل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية . دأكد : غزة
مصالحة تحقق الشراكة واألمن والسلم االجتماعي وتحافظ والثوابت الوطنية والمقاومة، حتى يستطيع 

نرحب بالحديث ) "10-7( األقصى الفضائية، وقال الحية في تصريحات لقناة .شعبنا مواجهة التحديات
 ".عن المصالحة والصدق بها، فالجميع يحتاجها ألنها مصلحة عليا، ولكن يحب أن تبني على أسس سليمة

هناك بعض المشككين من دوافع فتح للمصالحة، ولكن بعيدا عن هذا األسلوب فشعبنا في أمس : وأضاف
  .الحاجة إليها بكل أبعادها

العربية بسرت عدم إعطاء محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليته غطاء الستئناف وطالب القمة 
التاريخ لن يرحم احدا ولن يكتب سوى الصدق، فالقضية الفلسطينية بحاجة : "المفاوضات مع الكيان، وقال
  ".لقرارات تحمي المقدسات

  7/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تح عن جرائمها ضد أفراد المقاومة فالنتيجة المواجهة إن لم تتراجع ف:أبو عبيدة .10
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة قال : غزة

عباس أصبحت جهازا امنيا من أجهزة االحتالل، محمال إياها المسؤولية أن ميليشيا " حماس"اإلسالمية 
  .فة عما يحدث من جرائم في الض

إنه ): 10-7(وقال أبو عبيدة خالل حوار عبر برنامج مع الحدث والذي بثته فضائية األقصى الخميس 
يجب على حركة فتح العمل الجاد على وقف هذه الجرائم وليس تبريرها إن أرادت الوصول على "

 أبناء المقاومة ، مؤكدا أنه وفي حال لم تتراجع سلطة فتح عن جرائمها التي تقترفها ضد"مصالحة حقيقية
  .فإن النتيجة الحتمية ستكون المواجهة مع سلطة فتح

أن سلطة فتح آخر من يؤتمن على قضية األسرى في سجون االحتالل، فهي تعتقل المقاومين "وأشار إلى 
على ذات الخلفية التي يعتقلهم عليها العدو،  مما جرأ االحتالل على انتهاك كرامة األسرى واألسيرات، 

  ".كان آخرها الشريط الذي ظهر فيه جندي صهيوني مجرم ينتهك كرامة إحدى األسيراتوالتي 
  7/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "رفع الغطاء عن المفاوضات"حماس تطالب قمة سرت بـ .11

الغطاء « طالبت حركة حماس القمة العربية المقرر عقدها في مدينة سرت في ليبيا برفع : أ ف ب-غزة 
وقال الناطق . »شكل من أشكال المفاوضات لتداعياته الخطيرة على الحقوق والثوابت الفلسطينيةعن أي 

نطالب قمة سرت بضرورة «: فوزي برهوم في تصريح نشره مركز البيان التابع للحركة» حماس«باسم 
، »ينيةرفع الغطاء عن أي شكل من أشكال المفاوضات لتداعياته الخطيرة على الحقوق والثوابت الفلسط

ان «: واضاف. »حماس«و» فتح«بين حركتي » ايجاد حاضنة عربية لمشروع المصالحة«داعياً الى 
موقف فلسطيني وعربي «، داعياً الى »التصعيد الصهيوني محاولة فاشلة لكسر ارادة الشعب وتركيعه

  .»للجم العدوان وتعزيز صمود شعبنا ورفع الحصار عن غزة
  8/10/2010الحياة، لندن، 
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  القصف على غزة حرف للبوصلة عن مخطط يستهدف األقصى: اسحم .12
على غزة محاولة فاشلة لخلط األوراق، " اإلسرائيلية"اعتبرت حركة حماس الغارات :  رائد الفي - غزة

  .خطر يستهدف المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية " إسرائيلي"وحرف البوصلة عن مخطط 
التصعيد الصهيوني محاولة فاشلة لكسر "وم، في تصريحٍ، إن وقال المتحدث باسم الحركة فوزي بره

لجم العدوان وتعزيز صمود شعبنا ورفع "، داعياً لموقف فلسطيني وعربي ل"إرادة الشعب وتركيعه
ضرورة رفع الغطاء عن أي شكل من أشكال "وطالب لجنة المتابعة العربية ب  " .الحصار عن غزة

  ".نة عربية لمشروع المصالحةإيجاد حاض"، حاثاً على "المفاوضات
  8/10/2010الخليج، الشارقة، 

  
   المصالحة إلنجاح يمنية مساع :نبيل شعث .13

كشف الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المبعوث الشخص للرئيس الفلسطيني محمود 
يس علي عبداهللا عباس عن مساع يمنية إلنجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية مشيرا إلى أن فخامة الرئ

صالح أكد أنه سيكون في قمة سرت العربية االستثنائية المرتقبة كما كان في كل قمة الداعم للقضية 
  .الفلسطينية وللقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بال حدود

إلى أن الفلسطينيين يتطلعون من قمة سرت إلى قرار عربي واضح جدا " الثورة"ونوه شعث في حديث لـ
 إلى جانب القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويصر على الثوابت وعلى أن أي مفاوضات يجب يقف

أن تقود إلى انهاء االحتالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس واالفراج عن 
  :ولالطالع على نص الحوار .األسرى وحق العودة لالجئين

33614=newsid?aspx.detailes/net.althawranews.www://http 
  7/10/2010، )اليمن الشمالي(الثورة 

  
  تدعو قمة سرت لنقل القضية إلى األمم المتحدة" الشعبية" .14

ية إلى الذهاب بملف القضية  القمة العربية في سرت الليبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيندع: غزة
دعت الجبهة في بيان، أمس، القمة العربية  و.الفلسطينية لألمم المتحدة ودفعها لتنفيذ قراراتها ذات الصلة 

، وتوفير حماية دولية مؤقتة للشعب "اإلسرائيلية"إلى رفض المفاوضات الجارية وفق الشروط األمريكية 
من "وحذرت  .رير األسرى ونيل السيادة والحرية واالستقالل الفلسطيني وتمكينه من دحر االحتالل وتح

 - االستمرار في إشاعة األوهام بمواصلة الرهان على التسوية األمريكية والمفاوضات ومسار مدريد
  " .أوسلو الذي وصل إلى طريق مسدود منذ أمد بعيد

ربية واإلقليمية والدولية وكسب االحتالل ما يزال يستخدم تلك المسارات لفك عزلته الع"وقالت الجبهة إن 
الوقت في تنفيذ استراتيجيته القائمة على نهب األرض، وترسيخ التغيرات الجغرافية والديموغرافية 

  " .لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتهويد القدس
 "التطبيع"وأكدت ضرورة وضع حد عاجل لعملية التضليل للرأي العام العربي والدولي وامالءات 

وتعطيل شتى أشكال النضال الوطني في مختلف الميادين بما فيها األمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات 
الوفاء بالتزاماتها "وناشدت القمة العربية . الصلة بحجج وذرائع عدم التأثير في مسار السالم المزعوم

د واألسر والحصار لدعم صندوق األقصى وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه سياسات التهوي
  " .والتجويع والقمع والترانسفير وفي ظل تفشي البطالة والفقر

إلى فتح األسواق العربية للمنتجات الوطنية وللمحاصيل الزراعية ودعم عائالت الشهداء "ودعت 
  جامعة الدول العربية والقادة العرب على قطع "وحثت  " .واألسرى والقطاعات الشعبية والفئات المهمشة
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العالقات كافة مع االحتالل وتفعيل المقاطعة وكسر الحصار عن القطاع وتحرير طاقات الشعوب العربية 
  ".وتفعيل إمكانياتها

  8/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

   بالضفة من أنصارهاتسعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .15
 من أنصارها في الضفة 9 اتهمت حركة حماس، أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال: )بي آي يو(

  . وقالت حماس في بيان إن االعتقاالت جرت في محافظات جنين ونابلس ورام اهللا وطولكرم .الغربية 
  8/10/2010الخليج، الشارقة، 

  
  استمرار حمالت االعتقال السياسي غزة بة تتهم حكومفتح .16

غزة التابعة لحركة حماس  حركة فتح في بيان لها ان ما أجهزة األمن في تقال: غزة  أشرف الهور
 .قامت باستدعاء عشرين من أعضائها من منطقة شرق مدينة غزة، ومن المنطقة الوسطى بالقطاع

وذكرت فتح ان أجهزة األمن في غزة استدعت مسؤوليها الميدانيين في كلتا المنطقتين، وطالبت منهم 
  .صارإحضار جوازات السفر الخاصة بهم والمثول أمام محققيها في مجمع ن

وذكرت فتح ان حملة استدعاءات مماثلة طالت عدة من قيادتها في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أنه تم 
وقالت أن من بين المستدعيين كمال السوري أمين سر . خالل الستدعاء مصادرة جوازات سفر ناشطيها
  .فتح في المنطقة الوسطى، وعدد من قيادة اإلقليم

  8/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

  بصاروخ" أشكول"جماعة سلفية تقصف : غزة .17
وهي إحدى الجماعات السلفية في قطاع ) بيت المقدس - التوحيد والجهاد(قالت جماعة : ا ف ب -غزة 
بفضل ومنٍة من اهللا وحده تمكن مجموعة من إخوانكم في جماعة التوحيد والجهاد، من قصف «غزة 

، » الصنع وذلك في الثانية من بعد ظهر اليوم األربعاءبصاروخ واحد محلي) أشكول(المجلس اإلقليمي 
وقد عاد أسود التوحيد إلى قواعدهم سالمين وقد اعترف إعالم العدو «وتابع البيان . وذلك وفقا لبيان
  .»بسقوط الصاروخ

  8/10/2010العرب، الدوحة، 
  

   في فتحالطيراوي يستقيل من رئاسة مفوضية المنظمات واالتحادات الشعبية .18
، اللواء توفيق الطيراوي، الذي يتولى مهام رئاسة "فتح"أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة :  اهللارام

مفوضية المنظمات واالتحادات الشعبية في الحركة، أمس، استقالته من منصبه، وسط حالة تكتم عن 
  .األسباب التي دفعته لالستقالة 

كتفوا بالقول إن االستقالة جاءت ألسباب ورفض الطيراوي ومقربون منه اإلدالء بأي تصريحات وا
، "الخليج"تنظيمية من دون توضيحها، في حين أشارت مصادر مقربة من الطيراوي في حديث خاص ل

إلى أن الصورة ستتضح خالل األيام المقبلة، مرجحة أن تكون دوافع االستقالة خالفات داخل أعضاء 
  .اللجنة المركزية للحركة
ومفوض التعبئة والتنظيم، " فتح"راوي، في وقت أصدر فيه عضو اللجنة المركزية لوجاء نبأ استقالة الطي

  .محمود العالول، قراراً بتكليف عبدالمنعم وهدان مساعدا له لشؤون الشبيبة الطالبية في المفوضية 
  8/10/2010الخليج، الشارقة، 
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   فتحعناصرقة  النظر في موقفها بمالحبإعادةتطالب حماس " الشعبيةلجان المقاومة " .19
طالبت لجان المقاومة الشعبية وجناحها العسكري ألوية الناصر صالح الدين حركة حماس في : غزة

قطاع غزة بإعادة النظر في موقفها الذي صدر باالمس في مؤتمر االجنحة العسكرية تحديداً ما يتعلق 
الن ) وال تزر وازرة وزر أخري( حيثما كانوا وذلك استنادا لقول اهللا تعالي ) فتح(بمالحقة أبناء حركة 

  .من شان ذلك توسيع دائرة االزمة الفلسطينية الداخلية
وامام تصاعد وتيرة العدوان " نسخه عنه انه) سما(وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل 

من االسرائيلي على فلسطين وشعبها الصابر المرابط والعدوان على مدينة القدس المحتلة وطرد المسلمين 
بيوتهم وهدمها وتوسع استيطاني بشكل يعزل القدس عن محيطها وحرق للمساجد وتدنيس لها وحرق 
للمصاحف والتنكيل باالسيرات الفلسطينيات فانها تؤكد ان المجرمون لن يفلتوا من العقاب و قد ابتعثنا اهللا 

  " . لنسومكم سوء العذاب و عليكم انتظار عواقب ما تقترفون من جرائم
 الفلسطيني مبني على أساس االعتصام بحبل اهللا –لجان المقاومة الن يكون التصالح الفلسطيني ودعت 

  .المتين وعلى اساس ان المقاومة هي السبيل وال سبيل سواها مع هؤالء المجرمين
وقالت اللجان ان بندقيتها منذ انطلقتها موجهة فقط نحو العدو ولن توجه يوما باتجاه أبناء الشعب 

  .يني مؤكده انها تحترم المجاهدين بغض النظر عن انتمائهم التنظيميالفلسط
  8/7/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   على تمديد تجميد االستيطان الثاني محادثات هاتفية مع مبارك وعبداهللاخاللنتنياهو وافق ": الجريدة" .20

نيامين نتنياهو وافق مبدئياً بأن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ب' الجريدة'أفادت مصادر مطلعة لـ: القدس
خالل محادثات هاتفية سرية أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل األردني الملك عبداهللا 
  .الثاني، على تمديد تجميد االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية شهرين إضافيين

 األميركي باراك أوباما قريباً بهذه الخطوة، ولكن وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو سيبلغ الرئيس
  .الحكومة اإلسرائيلية لن تصدر إعالناً رسمياً بذلك

وكشفت المصادر أن نتنياهو خول وزير الدفاع ايهود باراك عدم المصادقة على أي خطة للبناء في 
ء لليهود داخل حدود عام المستوطنات واإليعاز للجنة اللوائية في القدس تأجيل البت في تصاريح للبنا

  . ، وااللتزام ببناء محدود جداً في الكتل االستيطانية الكبرى1967
  8/10/2010، الجريدة، الكويت

  
  مقابل تمديد تجميد االستيطان     ليبرمان مشروعنتنياهو وباراك يؤيدان  .21

الدفاع إيهود باراك، انضم رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير :  نظير مجلي- تل أبيب
إلى مشروع القانون العنصري المسجل باسم وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وينص على إلزام كل 

دولة إسرائيل اليهودية «من يطلب الحصول على الجنسية اإلسرائيلية أن يقسم على الوالء لـ
  .»الديمقراطية

ويتضح . لحكومة في جلستها العادية بعد غدفقد قرر نتنياهو طرح المشروع على جدول أعمال اجتماع ا
من أقوال الوزراء أنه سيحظى بأكثرية، على الرغم من معارضة غالبية وزراء حزب العمل ووزيرين 

  . من الليكود هما دان مريدور وبيني بيغن
قد و. ولكن نتنياهو كان يعارض القانون واقترح إسقاط كلمة دولة يهودية من القسم وأيده في ذلك باراك

  ويقدر اإلسرائيليون أن سبب هذا التغيير هو صفقة عقدها نتنياهو . غيرا رأيهما مؤخرا بشكل مفاجيء
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وباراك مع ليبرمان، بموجبها يوافقون على القانون مقابل موافقته على تمديد تجميد البناء االستيطاني 
  .لمدة شهرين

  8/10/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  منح نتنياهو مزيداً من الوقت لحشد الدعم للتسويةلب من العرب الحكومة اإلسرائيلية تط .22
نتنياهو يجس نبض زمالئه "أفاد مسؤول إسرائيلي بأن :  الوكاالت–  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

وعارض المقترح أربعة من الوزراء .  يوما60ًبشأن مقترح لتمديد التجميد الجزئي لالستيطان لمدة 
وأضاف أن الحكومة ". ولم يكن موقف نتنياهو نفسه واضحاً. لوزاري اإلسرائيليالسبعة في المجلس ا

اإلسرائيلية طلبت بشكل غير مباشر من الجامعة العربية تأجيل اتخاذ قرار نهائي بخصوص مواصلة 
  ".لمنح نتنياهو مزيداً من الوقت لحشد الدعم للتسوية"محادثات السالم 

  8/10/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  االستيطان  يؤكد الحوافز األميركية بشأن تجميد واشنطناالسرائيلي في السفير  . 23
 اكد السفير االسرائيلي في واشطن مساء امس ان الواليات المتحدة عرضت بالفعل :)ا ف ب (- واشنطن

مباشرة على اسرائيل ضمانات مقابل تمديد تجميد االستيطان الذي يهدد استئنافه بوقف مفاوضات السالم ال
  .بين االسرائيلين والفلسطينيين

ادارة اوباما قدمت السرائيل عددا من «وقال ميخائيل اورين في حديث مصور للواشنطن بوست ان 
لشهرين او ) تجميد االستيطان(االقتراحات او الحوافز اذا اردتم تتيح للحكومة الموافقة ربما على تمديد 

  .»ثالثة اشهر
تكوين صورة اكثر «ا استمرار المباحثات واجتماع الجامعة العربية ستتيح واضاف ان هذا العنصر وايض

  .معربا عن االمل في تقدم المفاوضات» وضوحا لالمور الجمعة
وقد طلب الرئيس االميركي باراك اوباما علنا من رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو تمديد هذا 

ى في االيام االخيرة ان يكون بعث السرائيل رسالة في هذا اال ان البيت االبيض نف. التجميد الجزئي
  . الصدد تتضمن ضمانات

واستنادا الى وسائل االعالم االسرائيلية فان واشنطن عرضت على اسرائيل دعما دبلوماسيا وعسكريا 
  . يوما60مقابل تجميد جديد لمدة 

  8/10/2010، الرأي، عمان
  

  قاسم المدينة مع الفلسطينيين في إطار أي اتفاق سالم يرفض تالقدسرئيس بلدية االحتالل في  .24
اكد رئيس بلدية االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس نير بركات الخميس رفضه  : وليد عوض-رام اهللا 

  .تقسيم المدينة كعاصمتين السرائيل والدولة الفلسطينية المنتظرة
يين واإلسرائيليين في إطار أي اتفاق سالم، وأعلن نير بركات رفضه فكرة تقسيم المدينة بين الفلسطين

  '.أن خيار مدينة مقسمة يشكل تجربة غير ناجحة'معتبرا 
أنه ال وجود ألي حالة في ' وأضاف بركات في كلمة ألقاها أمام معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى
  .'وحيدهاالعالم نجح فيها العمل بمدينة مقسمة فإما سيتعطل العمل فيها أو تتم إعادة ت

وشبه بركات االنسحاب من القدس الشرقية من اجل ان تصبح عاصمة للدولة الفلسطينية مثل االنسحاب 
إن انسحاب إسرائيل من الجزء الشرقي من القدس سيكون أشبه باستقدام حصان ': من قطاع غزة، وقال

  .'طروادة إلى قلب المدينة
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زراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الطلب وكان رئيس الكنيست االسرائيلي اكد بان رئيس الو
  . عاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة1967الفلسطيني باعتبار القدس الشرقية المحتلة عام 

إنه متأكد جدا من أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي لن يوافق على المطالب ': واضاف رئيس الكنيست قائال
  .'ت في القدس الشرقيةالفلسطينية واألمريكية له بتقديم تنازال

أن بنيامين نتنياهو غير قادر على تقسيم القدس انطالقا من إدراكه بأن القدس هي صلب ': وتابع
  .'الموضوع وسبب وجود دولة إسرائيل

إن نتنياهو قد يوافق على إعطاء المسلمين استقاللية في ' جيروسالم بوست'وقال في مقابلة مع صحيفة 
  .على حد تعبيره. 'إلى حد السيادة عليهامواقعهم المقدسة ال تصل 

  7/10/2010، القدس العربي، لندن
  

  "إسرائيل" لـ قانون الوالء طارئ لبحث موقف باراك مناجتماعيدعو إلى " حزب العمل" .25
قانون   على الصيغةتهوافقلم باراك  رئيس الحزب إيهودقادة حزب العملهاجم :  نظير مجلي- تل أبيب
فقال أبيشاي برافرمان إن باراك يدفع ثمنا سياسيا لليبرمان حتى . ي طرحها ليبرمان الت إلسرائيلالوالء

واعتبر تصرفه نفاقا وانعداما للمسؤولية، وتوقع أن يؤدي إلى المزيد من . يضمن بقاءه وزيرا للدفاع
طقة زعزعة الشرعية اإلسرائيلية في المجتمع الدولي ويزيد وقودا إلى نار العداء إلسرائيل في المن

  .ويعمق الهوة بين إسرائيل ومواطنيها العرب
ودعا وزير العمل والرفاه، إسحاق هيرتسوغ، وهو أيضا من حزب العمل، إلى اجتماع طاريء لقيادة 

وقال إن نتنياهو وباراك ينافقان ليبرمان حتى ال ينسحب من . الحزب لبحث هذا التطور الخطير
يمسون باألسس الديمقراطية للدولة في «: وأضاف. »كديما«الحكومة، خوفا من أن يدخل االئتالف حزب 

وأعرب وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن إليعيزر، عن . »سبيل حسابات حزبية وشخصية ضيقة
  .تأييده للوزيرين ضد باراك ونتنياهو وليبرمان

يف ويدل على وقال النائب إيتان كابل، األمين العام السابق لحزب العمل، إن المشروع المذكور سخ
من يصدق أن العربي الذي يقسم الوالء مجبرا سيكون مخلصا «: وأضاف. انعدام الثقة في النفس

إنهم يضحكون على أنفسهم ويظهرون كم هم عديمو الثقة بالدولة . وسيصبح عاشق صهيون. إلسرائيل
  .»هذه قيادة ضعيفة وهشة وال تستحق ثقة الناس.  من قيامها62بعد 

  8/10/2010،  لندنالشرق األوسط،
  

   ديمقراطي ويوجد مثيل له في دول الغرب"إسرائيل" لـالوالء قانون: مدير ديوان رئيس الوزراء .26
  إلسرائيلالوالء قال مدير عام ديوان رئيس الوزراء، إيلي غباي، إن القانون:  نظير مجلي- تل أبيب

ط على من يطلب الجنسية أن ديمقراطي ويوجد مثيل له في غالبية دول الغرب، بل إن بعضها يشتر
وأكد أن القانون ليس معاديا للمواطنين العرب، حيث إن كل مواطن عربي يحصل على . يعرف اللغة

الجنسية بشكل تلقائي لمجرد والدته في إسرائيل، وأن القانون جاء ليلزم بضعة آالف من البشر في كل 
لخارج، مثل أزواج عرب وأجانب وعمال غير اليهود الذين يأتون من ا«سنة بأداء قسم الوالء وهم 

  .»أجانب ونجوم كرة قدم معنيون باإلقامة واالستقرار في إسرائيل
  8/10/2010، الشرق األوسط، لندن
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  نتنياهو يتعهد بتسهيل تنقالت الرياضيين الفلسطينيين .27
ولمبية الدولية بنيامين نتنياهو، أمس، رئيس اللجنة األ" اإلسرائيلي"وعد رئيس الوزراء : )ب.ف .أ (

البلجيكي جاك روغ بتخفيف القيود على تنقالت الرياضيين الفلسطينيين، بحسب بيان لمكتب رئيس 
  .الوزراء 

وأوضح المكتب أن نتنياهو قطع هذا التعهد أثناء محادثة هاتفية مع رئيس اللجنة األولمبية الذي كان ينهي 
ذه المحادثة وعد رئيس الوزراء بإيجاد حلول خالل ه"وأضاف البيان . أول زيارة له إلى المنطقة 

  " .لتخفيف شروط دخول الرياضيين الفلسطينيين وخروجهم
  8/10/2010، الخليج، الشارقة

  
   سيستخدم الكالب في مواجهة قوافل كسر الحصار اإلسرائيليالجيش ": يديعوت" .28

فل البحرية لكسر الحصار أعلن الجيش اإلسرائيلي اليوم إنه سيستخدم الكالب لمواجهة القوا: ا ف ب
  .المفروض على قطاع

المسؤولة عن تدريب " عوكتس"اليوم أن الجيش سيستعين بوحدة " يديعوت أحرونوت"وذكر موقع 
الى السفن أو المراكب المشاركة في " الهجومية"الكالب، وأن في المرات القادمة سيتم انزال الكالب 

  ".اطراف معادية"قبل القوافل لتفادي تعريض الجنود الى الخطر من 
في " عدم رحمة"وانها اظهرت " شل العدو"مدربة على " عوكتس"وحسب مصادر الجيش فإن كالب وحدة 

وأضافت انه كان من المفترض استخدام الكالب في مواجهة قافلة الحرية . التدريبات وفي احداث سابقة
 في السيطرة على السفن تقرر لكن بسبب تقديرات الجيش الخاطئة بأن الجنود لن يواجهوا صعوبات

  .اإلستغناء عنها
مخرب “قد عرضت العام الماضي هجوم لكلب نحو جندي انتحل شخصية ” عوكتس“وكانت وحدة 

وكشفت عن قيام الجيش بتنظيم احتفالية خاصة بانتهاء دورة لتدريب . ” اهللا أكبر“وسط هتافات ” عربي
فية اسرائيلية قبل عامين أن مجندات من وحدة كما كشفت تقارير صحا. الكالب على مهاجمة العرب

على فلسطينيين في الحواجز العسكرية المنتشرة في مختلف "تمارين حية"اعتدن على القيام بـ " عوكتس"
  .انحاء الضفة

  7/10/2010، 48موقع عرب
  

  " قانون الوالء غير شرعي وعلينا مواجهته قانونياً ودولياً: "زعبي .29
ومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الموافقة على تعديل قانون المواطنة بحيث في أعقاب قرار رئيس الحك

 دولة -دولة إسرائيل" يشترط التعديل على الراغب بالحصول على المواطنة اإلسرائيلية إعالن الوالء لـ
ذي ليبرمان هو الذي يحكم فعلياً، وهو ال"، صرحت النائبة حنين زعبي بالقول إن "يهودية وديمقراطية

يبلور الثقافة السياسية في إسرائيل، وإسرائيل لم تعد تختبئ وراء قاموس ليبرالي، ولم تعد تعبأ بتداعيات 
سياساتها ال على صورتها الداخلي وال على صورتها الخارجية، القرار هو مزيج من قناعات صهيونية 

  ". ومن حسابات االئتالف الحكومي
نياهو وحكومته غير ذلك، إذ بات واضحاً أن ليبرمان هو اآلمر ال نتوقع من نت"وتابعت زعبي قائلةً 

  ".والناهي في هذه الحكومة، وتحول إثناهما إلى وجهين لنفس العملة
هذا التعديل غير الديمقراطي وغير القانوني يشكل حلقة من سلسلة سياسات واقتراحات قوانين "وأضافت 

ليست شعاراً، بل هي " الدولة اليهودية"  دليل آخر أن وهو. عنصرية أعلنتها حكومة نتنياهو منذ تنصيبها
مطلب قسم الوالء لدولة يهودية ديمقراطية هو مطلب يميز ضد كل من هو . ممارسة عنصرية يومية
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هذه . ليس يهوديا، وهو يجاهر بأن قاعدة المواطنة ال تمت للمواطنة بصلة بل تمت النتماءات سياسية
  . ، وليس لدولةالشروط تصلح لعضوية لحزب سياسي

وأنهت قائلة إن مهمة فضح عنصرية الدولة اليهودية تصبح أسهل اآلن، وأن تكثيف الجهود الدولية يجب 
أن يكون هدف رئيسي في مواجهة مجمل السياسات اإلسرائيلية، باإلضافة للتوجه ضد التعديل في 

  ".المحكمة العليا
  7/10/2010، 48موقع عرب

  
  35- مليار دوالر لشراء مقاتالت اف2.75 ةبقيم توقع صفقة "اسرائيل" .30

 مليار دوالر مع الواليات المتحدة لشراء نحو 2.75 وقعت اسرائيل يوم الخميس صفقة بقيمة :نيويورك
  . تصنعها شركة لوكهيد مارتن كورب35- طائرة مقاتلة من طراز اف20

 الى 2015في الفترة من عام وقال بيان اسرائيلي صدر في حفل التوقيع ان اسرائيل ستتسلم الطائرات 
2017.  

غير ان الميجر جنرال المتقاعد ايهود شاني المدير العام لوزارة الدفاع قال ان الطائرات ستبدأ الوصول 
 طائرة اخرى من هذه المقاتالت القادرة 24وقال لصحفيين ان اسرائيل لديها خيار شراء . 2016في عام 

  .ي حفل التوقيع ان اسرائيل تتوقع ادخال تقنيتها على الطائرةوقال شاني ف .على تفادي اجهزة الرادار
  .ولم يكن لدى وزارة الدفاع االمريكية تعقيب فوري على النبأ

  8/10/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  على إيران" عقوبات دبلوماسية" بفرض المتحدةليفني تطالب األمم  .31
" عقوبات دبلوماسية"معارضة، تسيبي ليفني، إلى فرض اإلسرائيلية ال" كاديما"دعت زعيمة كتلة : الناصرة

  ".تضييق النطاق على إيران وتقييد حريتها في التعبير عن آرائها"على إيران وقادتها، في مسعى لـ 
إن خطاب : "باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون) 6/10(وقالت ليفني، خالل اجتماعها األربعاء 

حدة كان خطيراً، ويثبث أن العقوبات االقتصادية ال تكفي لوحدها، وإنما يجب نجاد األخير في األمم المت
، وفق "فرض عقوبات دبلوماسية تمنع قادة إيران من الصعود إلى المنصات والتعبير عن آرائهم المتطرفة

  .قولها
تحدة منصة وانتقدت ليفني، في تصريحات نقلتها عنها وسائل إعالم عبرية اليوم الخميس، توفير األمم الم

  ".تصريحات خطيرة ومتطرفة"دولية للرئيس اإليراني، محمود أحمدي نجاد، لإلدالء من خاللها بـ 
عن رفض تل أبيب ألي تدخّل دولي في عملياتها العسكرية " كاديما"من جهة أخرى، أعربت زعيمة 

  .، على حد تعبيرها"التي تشنّها ضد اإلرهاب"
  7/10/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل" من تنامي حركات التضامن اإليرلندية مع الفلسطينيين ضد قلق في إيرلندا سرائيلياإلالسفير  .32

في إيرلندا بعد " إسرائيل" في إيرلندا، بوعز مودعي، عن معاناته كممثل لـ اإلسرائيليأعرب السفير
، "إلسرائيل "إن األجواء في إيرلندا ليست مريحة بالنسبة لي كممثل: "، قائالً"أسطول الحرية"أحداث 

، وضد االحتالل، وضدي شخصياً، "إسرائيل"فمئات المتظاهرين حول السفارة يتلفظون بهتافات ضد 
  أن المثير "وأضاف السفير ". وطالبوني بحزم أمتعتي الشخصية والعودة إلى المكان الذي أتيت منه

  
موزعين على جميع أنحاء لالهتمام وجود حركة تضامن إيرلندية فلسطينية فعالة ونشطة تضم اآلالف، 

  ".ايرلندا وغالبيتهم ليسو مسلمين أو عرب، بل إيرلنديين، ومن الصعب إقناعهم بموقفنا
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  موقع قضايا مركزية                                                           

  7/10/2010، 2083التقرير المعلوماتي 
  

  القدس تتعرض ألكبر عملية تزوير لهويتها: شخصيات إسالمية ومسيحية .33
أكدت شخصيات سياسة وإسالمية ومسيحية وإعالمية مقدسية، في مؤتمر :  منتصر حمدان-رام اهللا 

صحافي عقد في رام اهللا، أمس، أن القدس تتعرض ألكبر عملية تزوير لهويتها الدينية، مطالبين العرب 
وأجمعت تلك الشخصيات التي عقدت المؤتمر بدعوة من  .ن يقولوا كلمتهم قبل فوات األوانوالمسلمين أ

الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس، في إطار التحضير لمؤتمر القدس الدولي المنوي عقده في قطر 
ي والمعنوي لتعزيز مطلع العام المقبل، على أهمية مبادرة الدول العربية واإلسالمية إلى تقديم الدعم المال
  .صمود المقدسيين في مواجهة المخاطر المحدقة بهم بفعل جرائم وممارسات االحتالل

  .وأكد محافظ القدس، عدنان الحسيني، ضرورة دعم المؤسسات المقدسية المختلفة في المدينة
ات تهويد  حذر األمين العام للهيئة حسن خاطر من مخاطر ما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليكما

وتغيير لمعالم المدينة ومقدساتها على كل المستويات والصعد بما في ذلك محاولة لتغيير الهوية الدينية 
وقال إن سلطات االحتالل تبني معالم جديدة وغريبة عن مدينة القدس، واستحدثت مداخل جديدة لها،  .لها

 يعتبر وقال إن قمة سرت اتخذت قراراً .عحيث تزور حقيقة المدينة الدينية على مرأى ومسمع العالم أجم
خطوة في االتجاه الصحيح، وهو أن العرب ال يريدون وحدهم تحمل مسؤولية القدس، فأوصوا بضرورة 
عقد مؤتمر دولي للقدس في الدوحة ليوسعوا دائرة االهتمام بالمدينة من الدائرة العربية إلى الدائرة 

  .اإلسالمية والمجتمع الدولي 
  8/10/2010لشارقة، الخليج، ا

  
   السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات يطالبونوجهاء ومخاتير غزة .34

طالب وجهاء ومخاتير غزة السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات المباشرة وغير :  سمير حمتو-غزة 
جهاء وأكد الو. المباشرة مع الكيان اإلسرائيلي والتمسك بالثوابت وعدم العودة إليها مهما كانت الظروف

 على أن االحتالل هو المستفيد الوحيد من المفاوضات والتي تسعي أمسفي مؤتمر صحفي عقد في غزة 
  .صورتها أمام العالم، وأن الشعب الفلسطيني هو الخاسر األكبر منها إلى تحسين

  8/10/2010الدستور، عمان، 
  

   وينهبون محصول الزيتون المستوطنون يضرمون النار بعشرات الدونمات الزراعية:الضفة الغربية .35
يواصل المستوطنون استهداف المزارعين الفلسطينيين مع حلول موسم قطف :  وليد عوض-رام اهللا 

 النار الخميس بعشرات الدونمات الزراعية بأراضي المواطنين في قرية حوارة أشعلواالزيتون حيث 
 من  عدداًإن الغربية وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة .جنوب نابلس

 أضرموا النار في منطقة الطيرة التابعة لقرية حوارة بشكل "ايتسهار"المستوطنين من مستوطنة 
  .استفزازي وعلني

  
  
  

نهبوا ثمار  "وقال عدد من المزارعين في قرية مسحة في محافظة سلفيت الخميس، إن المستوطنين
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، وحملوا المزارعون جيش االحتالل الذي "نصريالزيتون في أراضينا الواقعة خلف جدار الفصل الع
  .يماطل في السماح لهم بالدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، المسؤولية الكاملة عما حدث

  8/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

   عمداًفلسطينيين أربعةقوات االحتالل تدهس  .36
 احدهم صباح الخميس، بعد مطاردة أصيب أربعة مواطنين من نابلس واعتقل:  وليد عوض-رام اهللا 

 لسيارة فلسطينية على طريق "حرس الحدود" من قبل آلية عسكرية إسرائيلية تابعة لـ"الساخنة"وصفت بـ
 عدة هافلسطينية وصدمتالسيارة ال طاردت إسرائيليةن آلية عسكرية إوقال شهود عيان  . رام اهللا-نابلس 

 فيما اعتقل الجيش السائق وقد األربعة جميع الركاب ةإصاب إلى أدىمرات من الخلف والجانب مما 
  .وصفت جراحه بالمتوسطة

 وأرغموه مجموعة من المستوطنين على خطف سائق فلسطيني شمال الضفة أقدمت أخرىومن ناحية 
  . مستوطنة حوميش تحت تهديد السالحإلىعلى إيصالهم 

  8/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

  نس خان يوفيتوغل إسرائيلي  .37
توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضى الفلسطينيين الزراعية، :  وكاالت- عالء المشهراوي

وقال شهود عيان إن ثالث . على أطراف بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة
، "ب العسلشرا" متر انطالقاً من بوابة 300دبابات وجرافة عسكرية إسرائيلية، توغلت لمسافة تقدر بــ

وأضاف الشهود أن إطالق النار تجاه الفلسطينيين . وسط إطالق نار متقطع باتجاه مزارع الفلسطينيين
وأراضيهم الزراعية دفع بعض المزارعين القريبين من مكان التوغل إلى إخالء مزارعهم وسط حالة من 

  .الخوف والذعر
  8/10/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  الجبرية على طفل فلسطيني باإلقامةحكم إسرائيلي  .38

 12( اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الطفل صالح بسام أبو ناب :الرؤوف أرناؤوط  عبد- القدس المحتلة
وتم التحقيق مع الطفل أبو . من حي رأس العامود بالقدس االثنين الماضي بتهمة رشق الحجارة) عاماً

وحكمت محكمة الصلح . القدس يناب في محطة شرطة االحتالل في شارع صالح الدين في شرق
وقرر القاضي بأن .  دوالر600 يوماً باإلقامة الجبرية وبكفالة مالية 21اإلسرائيلية على الطفل بقضاء 

  .الحكم غير مكتمل وعليه من المقرر أن تقام محاكمة أخرى للطفل لم يحدد موعدها بعد
  8/10/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
  ات في سجون االحتالل يشتكين من سوء أوضاعهن االعتقالية الفلسطينياألسيرات .39

 الفلسطينيات في سجون االحتالل األسيرات مصادر فلسطينية الخميس بأن أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
وضحت المصادر أو .اإلنسان لحرمانهن من ابسط حقوق إضافة اعتقالية سيئة للغاية أوضاعيعانين من 

ذيب وانتهاك حقوقهن بشكل متواصل في حين اشتكت األسيرات المعتقالت  يتعرضن للتعاألسيراتبأن 
 من ظروف االعتقال الصعبة التي يقبعن بها في السجن المذكور وافتقار اإلسرائيليفي سجن الدامون 

 األسرى في رسالة وصلت لجمعية األسيراتوناشدت . سجنهن للكثير من المستلزمات الضرورية
  . االعتقالية السيئةاألوضاع من إلنقاذهنت حقوق اإلنسان التدخل  مؤسسا"حسام"والمحررين 
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 الفلسطينيات تحتوي لألسيراتوكانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان حصلت على قائمة جديدة 
 أسيرة يقبعن في سجن هشارون 22أسماء جميع األسيرات في سجون االحتالل، وأظهرت القائمة وجود 

 أسيرات 5وأشار أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي إلى وجود . ن أسيرة في الدامو14و
 بالسجن  أسيرات يقضين أحكاما3ًوأوضح البيتاوي وجود ، صدرت بحقهن أحكام بالسجن المؤبد فأكثر

وأكمل البيتاوي ،  سنوات10 أسيرات يقضين أحكاما تزيد عن 7 أسماء البتاويوذكر ،  سنة20تزيد عن 
 8 سنوات، حيث بلغ عددهن 8ية أسماء األسيرات اللواتي صدرت بحقهن أحكام تقل عن سرد بق
  . اسيرات موقوفات8 أسيرات رهن االعتقال اإلداري، كما ال تزال 5في حين ال تزال ، أسيرات

 أسيرات من نابلس التي تعتبر المدينة األولى من حيث عدد 7وتشير األرقام السابقة إلى وجود 
  ).أسيرات 6(ليها رام اهللا األسيرات، ت

  8/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

   دولة آسيوية تستعد لفك الحصار عن قطاع غزة17 :الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار .40
جل تسيير قافلة لفك الحصار عن قطاع غزة أ تستعد سبع عشرة دولة آسيوية من : وكاالت–رام اهللا 

 ديسمبر المقبل من مدينة نيودلهي الهندية مرورا بباكستان / كانون الثانيوالتي ستنطلق برا في الثاني من
  . قطاع غزةإلى وتركيا حيث سيتم التوجه بحرا وإيران

وأشارت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات األهلية إلى أنه سيشارك في القافلة 
 وحركات تضامن ونقابات واتحادات من سبعة األسيوية أكثر من خمسمائة متضامن يمثلون مؤسسات

 حيث ستحمل كذلك كميات من المساعدات اإلنسانية واالغاثية التي يحتاجها الشعب أسيويةعشرة دولة 
 مع اآلسيوية التعبير عن تضامن القارة إلى تسعى اآلسيويةوأشارت الحملة إلى أن القافلة  .الفلسطيني

  . المفروض على قطاع غزةاإلسرائيليحصار الشعب الفلسطيني والمطالبة برفع ال
  7/10/2010، )الملف(المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات 

  
  إلى مصرالقطاع  البضائع من تهريبتستخدم في غزة أنفاق  .41

كشف قائمون وعاملون في أنفاق التهريب الممتدة في جوف األراضي الحدودية، :   حامد جاد-غزة 
ة واألراضي المصرية، النقاب عن نقلة نوعية في مسار تهريب البضائع الفاصلة بين جنوب قطاع غز

 لتهريب بعض المنتجات الفلسطينية والسلع المتوفرة في سوق بعد أن أصبح بعض هذه األنفاق، ممراً
  .غزة إلى مصر

ان سلعا مختلفة منها الدقيق والصابون والمنظفات واأللب"وأكد أبو أحمد القائم على ثالثة أنفاق، أن 
 أن تراجع  عبر األنفاق لتباع في األسواق المصرية، معتبراًاإلسرائيلية وطيور الزينة، تهرب حالياً

عمليات تهريب البضائع إلى غزة عقب دخول أصناف مختلفة من السلع االستهالكية عبر المعابر، منذ 
من غزة إلى "المعاكس نحو ثالثة أشهر دفع بالعديد من مالكي اإلنفاق إلى تهريب البضائع باالتجاه 

حقيقة محدودية عدد السلع التي يتم تهريبها من غزة إلى  "الغد" ولم يخف أبو احمد في حديث إلى ".مصر
 للتهريب األنفاق تأهيل يتم أن مصر بعد إلىمصر، متوقعا في ذات الوقت تزايد كميات البضائع المهربة 

  .في االتجاه المعاكس
  8/10/2010الغد، عمان، 
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  2010 قتل منذ بداية جرائم ثماني :فلسطينيو اللد .42
 على فلسطيني  داهماًالعنف الداخلي مستشر ويتزايد في البلدات العربية وبات خطراً:  حسن مواسي-اللد 
، وسط حالة من تقصير الشرطة اإلسرائيلية في ضمان أمن المواطن وعدم قيامها بواجبها للحفاظ 48الـ

  .الجريمة والعنفعلى األمن العام بمكافحة 
 أشهر، آخرهما سامي حجازي وأمل 8 أشخاص في 8وتشهد مدينة اللد حرب عصابات سقط نتيجتها 

 ساعة، وذلك في ظل تقاعس الشرطة عن السهر على أمن السكان، غير اليهود 24خليلي، في أقل من 
  .بالطبع

  8/10/2010، بيروت، المستقبل
  

   أرباح البنوك يساعد في نموالفلسطينيمكتب االئتمان  .43
قال مسؤول كبير يوم الخميس إن مكتب االئتمان الجديد الذي افتتحته سلطة :  محمد السعدي-رام اهللا 

وقال رياض  . في الثمانية أشهر الماضية%54النقد الفلسطينية ساعد البنوك على زيادة أرباحها بنسبة 
 اإلقراضطينية انه بفضل المكتب الجديد زاد أبو شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلس

  .من البنوك مما ساهم في نمو أرباحها مضيفا أن فروع المكتب في المناطق الريفية ساعدت النشاط أيضا
 فروع ويبلغ 210 بنكا لها 19 وعددها ، الفلسطينيةاألراضيوأضاف أبو شحادة أن البنوك العاملة في 

 2010 من األولى الثمانية األشهر مليار دوالر في 2.8 أقرضت ،الر أصولها ثمانية مليارات دوإجمالي
  . مليار دوالر في الفترة المقابلة من العام الماضي2.23مقارنة مع 

 من العام ارتفاعا من األولى الثمانية األشهر مليون دوالر في 99وحققت البنوك أرباحا صافية قدرها 
  . مليار دوالر6.4 الودائع إجماليبينما بلغ  2009 مليون دوالر في الفترة ذاتها من 64

وأوضح أبو شحادة أن الديون المتعثرة تراجعت مما أتاح للبنوك فرصة عكس بعض المخصصات التي 
  .جنبتها لتغطية قروض معدومة

  7/10/2010وكالة رويترز، 
  

  األردني ينتظر رداً مصرياً على طلبه زيارة غزة" الوحدات"نادي  .44
األردني، طارق خوري، أن النادي مـازال ينتظـر رداً مـن قبـل             " الوحدات"نادي  أعلن رئيس   : عمان

السلطات المصرية من أجل السماح له بزيارة قطاع غزة المحاصر، تلبية لدعوة تلقاها النادي مـن أحـد       
  .النوادي الرياضية في القطاع

  7/10/2010قدس برس، 
  

  2006يوليو / خالل حرب تموز عما كان عليه  أكثر قوةاهللاحزب ": نيويورك تايمز" .45
األمريكية أمس، أن حزب اهللا ازداد قوة عما كان عليـه           " نيويورك تايمز "ذكرت صحيفة   : )آي.بي  .يو  (

ونقلـت عـن مـسؤولين      ". إسرائيلية"وبات يشكل تهديداً أكبر ألي قوة غزو        ،  2006 خالل حرب تموز  
عبر جهود إعادة إعمار وإسكان وتـسليح       " إسرائيل"ومؤيدين لحزب اهللا قولهم إنهم يوجهون رسالة إلى         

  " .نحن ال ننام، ونحن نعمل"وقال المسؤول في حزب اهللا النائب علي فياض . الجنوب 
 يبدو أن حزب اهللا، إن لـم يكـن   2006يوليو /واعتبرت الصحيفة انه بعد أربع سنوات على حرب تموز       

 أن حزب اهللا يحسب ما إذا كان وضعه         وأضافت يبدو . يستفز لوقوع معركة، فهو مستعد ببرود لمعركة        
  . العسكري القوي يجعله قادراً على ردع حرب أخرى
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تحددهم قولهم إن حزب اهللا أثبت انه قادر على إعادة بناء نفسه بسرعة                  

  .بعد الحرب، وأنجز مشروع إعادة بناء كبير بتمويل بمئات ماليين الدوالرات
  8/10/2010رقة، الخليج، الشا

  
  بيت فجار تمهيد للقضاء على المقدسات في  "األنبياء"إحراق مسجد : "حزب اهللا" .46

أدان حزب اهللا اللبناني، أمس، إحراق مسجد األنبياء في بيت فجار بالضفة الغربية من قبـل                : )أ.ب  .د  (
ق المـسجد وتـصعيد     إحرا"وقال بيان عن الحزب  إن        ".الجريمة"، ووصفه ب  "اإلسرائيليين"المستوطنين  

أعمال الحفر تحت المسجد األقصى وحرمان المصلين من الوصول إليه ومن أداء الصالة فـي الحـرم                 
اإلبراهيمي الشريف ما هو إال تمهيد للقضاء على كل المقدسات وتهويد األراضي الفلسطينية وال سـيما                

 ". القدس الشريف
  8/10/2010السفير، بيروت، 

  
  "المشكلة الفلسطينية" يدعو إلى حل السنيورة .47

. جدد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد السنيورة التأكيد أن االستقرار والعدالة هدفان ال يتعارضان              
التحذير من هذا النوع من العنف ومن الفتنة في أكثر األحيـان لـيس              «ورأى رئيس الحكومة السابق أن      

المسؤولية عن المـشاكل    » المشكلة الفلسطينية «السنيورة  وحمل  . ، داعياً إلى العمل على تفاديهما     »بكاف
هذه المشكلة سيذلل عدداً مـن العقبـات التـي          «ورأى أن حل    . التي يعانيها العالمان العربي واإلسالمي    

  .»تعترض عملية اإلصالح في العالم العربي
  8/10/2010االخبار، بيروت، 

  
   اإلسرائيلي هو األرجح-لصراع العربي  اإلنهاء إلى مجلس األمن التوجه: الجامعة العربية .48

 تعقد  ، حيث تنطلق غداً أعمال القمة العربية االستثنائية في مدينة سرت الليبية         :  أحمد رحيم  -) ليبيا(سرت  
لجنة متابعة مبادرة السالم العربية اليوم اجتماعاً وزارياً مهماً للبحث في بدائل عملية السالم إثر توقـف                 

ن الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد قرار الحكومة اإلسـرائيلية اسـتئناف النـشاط            المفاوضات المباشرة بي  
  .االستيطاني

وعلى رغم أن القضية الفلسطينية ليست مطروحة على جدول أعمال القمة االستثنائية، إال أنه ينتظـر أن                 
مبادرة الـسالم   تكون الموضوع األبرز فيها، خصوصاً بعد ما تقرر عقد االجتماع الوزاري للجنة متابعة              

  .العربية اليوم في سرت
ال بد من أن نرى ماذا يعني       «: وعما يتردد عن طرح إسرائيل وقف االستيطان لمدة شهرين، قال يوسف          

يتردد في وسائل اإلعالم أن الوقف سيكون لمدة شـهرين وهـذا كـالم              ... التفاهم على وقف االستيطان   
  . »ن التوصل إلى اتفاق على الحدوديصعب قبوله، فوقف االستيطان يجب أن يستمر لحي

التوجه إلى مجلـس    «إن  » الحياة«ولوحظ تكتم عربي شديد على هذه البدائل، غير أن مصادر قالت لـ             
، فيمـا قالـت     » اإلسرائيلي برمته على طاولته هو البديل األرجح       -األمن لطرح ملف الصراع العربي      

 متطلبات نجاحه وضمان عدم استخدام الواليات       مصادر أخرى إن التوجه إلى مجلس األمن يقتضي توفير        
عدم الحديث عـن    «وقال يوسف إن    . المتحدة حق الفيتو على أي قرار يطلب العرب من المجلس اتخاذه          

... البدائل العربية وهي بدائل عدة لوسائل اإلعالم متعمد حتى ال يكشف العرب أوراقهم للطرف اآلخـر               
  .»المناسبوسنلجأ إلى البديل المناسب في الوقت 
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من جهته، اوضح نائب األمين العام للجامعة العرببة السفير أحمد بن حلي أن الرئيس الفلسطيني محمـود           
سيطلع اللجنة على آخر التطورات بالنسبة للجهود األميركية إلنقاذ هذه المفاوضات، فـى ظـل               «عباس  

ف االستيطان من قبـل الطـرف       ، محذراً من أن عدم وق     »التعنت اإلسرائيلي واستمرار بناء المستوطنات    
هو نسف وإجهاض للمفاوضات ولذلك سيكون االجتماع مهماً جداً لالستماع وتقييم الموقـف             «اإلسرائيلي  
  .»والتطورات

 8/10/2010، الحياة، لندن
 

  الصين مع  العسكري ناتحالفشديد  تتابعان بقلق "اسرائيل" االمريكية والمتحدةالواليات : تركيا .49
كُشف النقاب امس الخميس عن خطوة اضافية تؤكد على تردي العالقات           : هير اندراوس  من ز  -الناصرة  

العبرية فـي عنوانهـا الـرئيس ان        ' هآرتس'الثنائية بين الدولة العبرية وبين تركيا، حيث قالت صحيفة          
ي بظاللـه   الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل تتابعان بقلق شديد التحالف العسكري الجديد الذي بدأ يلق            
  .على منطقة الشرق االوسط بين الصين الشعبية وبين تركيا والجمهورية االسالمية االيرانية

وقال المراسل العسكري في الصحيفة العبرية، انشيل بيبير، انّه في االسبوع الماضي، وجد االتراك بديال               
لجو الصيني في التدريبات    وصف بالبديل المفاجئ للمشاركة االسرائيلية، وذلك عن طريق اشراك سالح ا          

بهدف ) 27سوخوي  (المشتركة مع سالح الجو التركي، حيث قام الصينيون بارسال طائرات ممن طراز             
، مشيرا الى انّه في الماضي تمت تدريبات من هذا القبيل           15التدرب مع الطائرات التركية من طراز اف        

، ولكن في االسبوع الماضي، زادت المـصادر        ولكن االتراك ابعدوها كليا عن االضواء ووسائل االعالم       
قائلةً ان التدريب التركي الصيني المشترك تم بسرية تامة للغاية، واقتصر االعالن عنه ببيـان صـحافي           

  .مقتضب صدر عن الطرفين المشاركين، حيث نُشر باقتضاب شديد في وسائل االعالم التركية
ان عامال ثانيا يقض مضاجع االسرائيليين واالمريكيين       وبحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة العبرية ف      

ويتمثل في الخط الجوي الذي وصلت عن طريقه الطائرات الصينية الى تركيا، والذي شـمل باكـستان                 
  والجمهورية االسالمية االيرانية

وبحسب الدراسة التي اعدها مركز دراسات االمن القومي االسرائيلي فان المزيـد مـن التـدهور فـي                  
العالقات الثنائية سيزيد من عزلة اسرائيل في المنطقة، وفي ضوء اهمية هـذه العالقـات يجـب علـى                   
الحكومة االسرائيلية بلورة سياسة للتنسيق بين مختلف الوزارات للعمل علـى عـدم االضـرار بتلـك                 

ت ذات اهميـة    العالقات، وعدم تأثرها بأية اعتبارات ائتالفية حكومية، الن العالقات مع تركيا هي عالقا            
  .استراتيجية لتل ابيب

 8/10/2010، القدس العربي، لندن
 

  دول عربية ستدفع السلطة الفلسطينية لالستمرار بالمفاوضات": الغد"مصادر دبلوماسية لـ .50
من مصادر دبلوماسـية أن دوال عربيـة        " الغد" علمت   :صالح الخوالدة  - بترا –  رلى الهباهبة  -سرت  

االستمرار في  "ينية، أثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في سرت،          ستعرض على السلطة الفلسط   
المفاوضات رغم رفض إسرائيل تمديد تجميد االستيطان، على أن تلتزم الدول العربيـة أمـام الـسلطة                 

  ".الفلسطينية بخلق موقف موحد من موضوع تجميد االستيطان أو وقفه
تجميـد االسـتيطان   " ممارسـة "ض األطراف العربية هو   المطروح من نتنياهو لبع   "وأوضح المصدر أن    

يتم اإلعالن عن االستمرار في عملية التفاوض مع إسرائيل، ألن العرب           "، متوقعا أن    "وليس إعالن وقفه  
ليس لديهم البديل للخروج من مأزق االستيطان في ظل الضغوطات التي تمارسها اإلدارة األميركية على               

  ".يةأبو مازن وبعض الدول العرب
  8/10/2010، الغد، عمان
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  "إعالن سرت" في "إسرائيل" الموقف من بسبب أفريقي -خالف عربي  .51

يعقد ممثلو ووزراء خارجية أكثر من ستين دولة عربية وأفريقية صباح اليـوم             :  إبراهيم حميدي  -سرت  
 المقـررة بعـد غـٍد        األفريقية الثانية  -في سرت، اجتماعاً لتحضير الوثائق المرفوعة إلى القمة العربية          

  . الخميس-األحد، بعد مناقشات ساخنة بين كبار الموظفين في الدول المشاركة ليل األربعاء 
ويبدأ االجتماع الوزاري بكلمة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل انتقال رئاسة االجتماع إلى               

ة عمرو موسى ورئيس مفوضية االتحـاد       نظيره الليبي موسى كوسا، ثم يلقي األمين العام للجامعة العربي         
األفريقي جان بينغ كلمتيهما، قبل دخول المشاركين في مناقشات حول جدول األعمال وإقـرار مـشاريع                

  .2016 و2011بين »  العربية-استراتيجية الشراكة األفريقية «و » إعالن سرت«القرارات ومسودة 
المقرر صدوره فـي ختـام      » إعالن سرت «ياسية في    النقاش بينهم كان ساخناً إزاء البنود الس       حيث كان 

  .القمة، خصوصاً ما يتعلق بالموقف من إسرائيل
أمس إن االجتماع التمهيدي بين كبـار المـوظفين شـهد           » الحياة«وقالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ      
يل مثـل   دوالً مؤيدة إلسرائ  «السبعين، مشيرة إلى أن     » إعالن سرت «نقاشات لبضع ساعات تناولت بنود      

بوركينا فاسو وتنزانيا وبوروندي وناميبيا حاولت اختصار البنود الـسياسية المتعلقـة بعمليـة الـسالم                
  .»واألراضي المحتلة

ضغوطاً عربية أدت إلى التوصل إلى صياغات مقبولة، ونجحت دول عربية في إضافة فقـرة               «غير أن   
م االعتراف بأي أوضاع تنجم عـن النـشاط         تدعو إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعد        

االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع ال يرتب حقاً وال ينشئ             
دعمت طلب ممثل سورية يوسف األحمد إضافة بند يتضمن اإلعراب عن الدعم الراسـخ              «، كما   »التزاماً

، وتأكيـد أن    1967) يونيـو ( حزيـران    4 كامالً حتى خطوط     لمطلب بالده وحقها في استعادة الجوالن     
  .»استمرار احتالل االراضي العربية يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين

 8/10/2010، الحياة، لندن
 

  ال تريد إحالل السالم"إسرائيل: "محمد صبيح .52
لـدموي علـى الـشعب      بوقف عـدوانها ا   " إسرائيل"جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بإلزام       طالبت  

  .الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحاصر 
تثبت من خـالل    " إسرائيل""وقال األمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين بالجامعة محمد صبيح، إن            

  " .قصفها للقطاع المحاصر وممارساتها العدوانية وأعمالها غير المسؤولة بأنها ال تريد إحالل السالم
بحق الشعب الفلسطيني يتسم بالوحشية، ويشكل خطورة علـى الجهـد           " اإلسرائيلي"العدوان  "وأضاف أن   

تحاول بهذا العدوان لفت أنظار     " إسرائيل""، موضحاً أن    "األمريكي للعودة للمفاوضات على أرضية سليمة     
 " .الرأي العام لقضايا أخرى كما جرت العادة عندما يدور الحديث عن المفاوضات وإحالل السالم

 8/10/2010، ج، الشارقةالخلي
  

   األيدي أمام تجويع أطفال غزةمكتوفةتركيا لن تقف : أردوغان .53
 أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغـان، على أن بالده لن تدير ظهرها لما يحـدث             :وكاالت

ى مـا   لغزة وأطفالها، ولن تبقى صامته ومكتوفة األيدي على عدم تحقيق العدالة، مبدياً حزنه العميق عل              
  . يحدث ألطفال غزة من تجويع على يد االحتالل الصهيوني

جاء ذلك خالل افتتاح المعرض التجاري الدولي الثاني عشر لجمعية رجـال األعمـال والـصناعيين                و
 وزيراً مـن    25في اسطنبول، والذي يشارك فيه أكثر من        ) 10-6(اليوم االربعاء   " موصياد"المستقليين  
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 شركة عارضة مـن  550 زائر، و150000 دولة، و65 رجل أعمال من 5,000دول العالم، إضافة إلى  
  . تركيا والعالم

  7/10/2010، )الملف(المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات 
 

  "كامب ديفيد"السلطات المصرية بتجميد  يطالبون" اإلخوان المسلمون" .54
ات المصرية أمس، بقطع العالقـات  طالبت جماعة اإلخوان المسلمين السلط  :  محيي الدين سعيد   -القاهرة  

، وقالت إنها قيدت حركة مـصر وأفقـدتها         "المشؤومة"مع الكيان الصهيوني، وتجميد اتفاقية كامب ديفيد        
  .تأثيرها في القضايا العربية واإلسالمية والعالمية أيضا 

بر يجب أال تقتصر    وقالت الجماعة في بيان، إن االحتفاالت المصرية والعربية هذه األيام بانتصارات أكتو           
على الحديث عن الذكريات، وإنما يجب أن تمتد أيضا الستلهام الدروس والعبر، وفي المقدمة أن العـدو                 
الصهيوني ال يفهم إال لغة القوة، التي أجبرته على االنسحاب من سيناء، مؤكدة أنها اللغة التي يجـب أن                   

 الواحدة على كامـل أرض فلـسطين وتحريـر          تسود في مواجهته اآلن من أجل إقامة الدولة الفلسطينية        
  .المسجد األقصى 

وطالبت الجماعة أبناء الشعب الفلسطيني بترك الخالفات واتخاذ خطوات متسارعة من أجل المـصالحة،              
  .وقالت إن المصالحة هي خير رد على الغطرسة الصهيونية

  8/10/2010، الخليج، الشارقة
  

   حول رسالة بوشرات الدبلوماسية الحساسة على المشاونعلقنحن ال : البيت األبيض .55
تتمسك اإلدارة األميركية بعدم الخوض في تفاصيل مشاورات رسالة الضمانات          :  مينا العريبي  - واشنطن

وقال نـاطق باسـم     .  إلى رئيس الوزراء أرييل شارون     2004التي كان قد أرسلها جورج بوش في سنة         
ـ   ، ولكنه شـدد    »ق على المشاورات الدبلوماسية الحساسة    نحن ال نعل  «: »الشرق األوسط «البيت األبيض ل

ـ     سالم شامل في المنطقة، وبالعمل مع الطرفين ومواصلة الدفع من أجل           «على التزام الواليات المتحدة ب
  .»العودة للمفاوضات، التي أكد الطرفان رغبتهما في مواصلتها

ـ      ـ أن واشنطن مت  » الشرق األوسط «وأكد مسؤول في وزارة الخارجية ل عدم فرض حلول على    «مسكة ب
  .»الطرفين، وعليهما حل قضاياهما

وكانت إدارة أوباما قد رفضت تكرار التزامات بوش، عندما طلب نتنياهو األمر منها حال فوزه برئاسـة                 
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة أوباما تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني وتعتقد أنـه             . الحكومة اإلسرائيلية 

 في إطار الحل الدائم مع تبادل طفيـف ألراض مـع الدولـة              1967نسحاب إلى حدود    على إسرائيل اال  
واحـتج نتنيـاهو وممثلـوه أمـام اإلدارة     . الفلسطينية، وفق مبدأ دونم مقابل دونم بنفس المساحة والقيمة 

ن األميركية على هذا الموقف، وقالوا في حينه إن رفض أوباما لرسالة الضمانات التي قدمها بوش لشارو               
يزرع الشكوك في التعهدات التي تقدمها اإلدارة األميركية الحالية لتشجيعه على أن يطلب مـن وزرائـه                 

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية      . الموافقة على تجميد البناء االستيطاني لعدة شهور أخرى       
  .رة األميركيةقولها إن ادعاءات نتنياهو تلقى آذانا صاغية لدى كبار المسؤولين في اإلدا

8/10/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   نواصل عرض أفكار للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي حول المستوطنات :كراولي .56
تكثف واشنطن من اتصاالتها مع اإلسـرائيليين والعـرب مـن أجـل إنقـاذ               :  مينا العريبي  - واشنطن

 كلينتون قد التقـت بممثـل الرباعيـة         وكانت وزيرة الخارجية األميركية هيالري    . المفاوضات المباشرة 
الدولية توني بلير عصر أول من أمس لبحث قضية االستيطان وعملية السالم بـشكل أوسـع، بعـد أن                   
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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بي جي كراولـي إن          . اتصلت بوزير الخارجية األردني ناصر جودة     
نحن علـى اتـصال     «: ، وأضاف » المحادثات عن جهودنا لدفع الطرفين لمواصلة    «كلينتون أبلغت جودة    

بالفلسطينيين واإلسرائيليين وعلى اتصال مع الدول المشاركة في اجتمـاع الجامعـة العربيـة الجمعـة                
: وتـابع . »هذه مفاوضات مهمة ونحن في مرحلة مهمة من العملية ونريد مواصلتها          : (ورسالتنا واضحة 

  .»ستوطنات التي تواجهنانواصل عرض أفكار للطرفين حول معالجة قضية الم«
8/10/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
   السلطات المصرية قوائم المشاركين فيها بانتظار الردتسلم" 5شريان الحياة "قافلة  .57

 أمس السلطات المصرية قـوائم المـشاركين        5سلمت إدارة قافلة شريان الحياة      :  زايد الدخيل  -الالذقية  
تن القافلة، بانتظار الرد المصري على القوائم، في ظـل توقعـات            واألسماء والمعدات الموجودة على م    

  .إيجابية بالرد خالل األيام المقبلة، بحسب مصادر مطلعة في قيادة القافلة
وبينت المصادر أن انطالق القافلة لن يتم في الموعد المفترض، والذي كـان محـددا اليـوم، بانتظـار                   

في إجراء اتصاالتها لحجز باخرة أو باخرتين لنقل الركـاب          الحصول على الموافقة المصرية، للمباشرة      
  .والحافالت المحملة بالمساعدات، التي تم ترتيبها وفرزها استعدادا لتلبية الشروط المصرية

يصعقني عدم التزام إسرائيل بحقوق اإلنسان، وباألخص "وقال الناشط الحقوقي البريطاني كيم نيكل 
تلك االنتهاكات وأعمل على إطالع زمالئي عليها، ألعرفهم بطبيعة تلك حقوق األطفال، كما أنني أتابع 

  ".الدولة العدوانية التي ال تراعي القوانين فيما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني
8/10/2010، الغد، عمان  

  
   إسرائيلية قريباً-مناورات جوية يونانية  .58

 اسـرائيلية سـتجرى فـي       -وية يونانيـة     أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أمس ان مناورات ج        -أ ف ب    
فـي اطـار التعـاون      ) اكتـوبر ( تشرين االول    14 الى   11من  ) جنوب(بيلوبونيز وقبالة جزيرة كريت     

اتـش  -بالكهوك يو «العسكري الثنائي، موضحة ان ثماني مروحيات قتالية يونانية، بينها ثالث من نوع             
 تجرى غرب بيلوبونيز قبالة جزيرتـي كريـت   ، ستشارك في هذه التدريبات التي  »اباتشي«وثالث  » 60

  .وكيثريا
8/10/2010، الحياة، لندن  

  
  "إسرائيلي"أشعر أنني : برلوسكوني .59

، وذلك أمـام    "يشعر بأنه اسرائيلي  "أعلن رئيس الحكومة اإليطالية سيلفيو برلوسكوني الخميس أنه         : روما
جهـة للمـشاركين فـي التظـاهرة        وقال في رسالة مو   . تظاهرة تأييد للكيان الصهيوني جرت في روما      

امن اسرائيل داخل حدودها وحقها فـي       "إن  ) 10-7(ونشرتها وكالة االنباء اإليطالية انسا اليوم الخميس        
الوجود كدولة يهودية هما بالنسبة لنا نحن االيطاليين خيار أخالقي وواجب معنوي ضد أية عـودة الـى                  

في إشارة إلى تصريحات الـرئيس      (التي صدرت اخيرا    معاداة السامية وانكار المحرقة، وضد التهديدات       
  ".، والتي ال نتسامح حيالها، باالعتداء على دولة اسرائيل وتدميرها)اإليراني أحمدي نجاد

بأن يمـدد رئـيس     " أمله" من ناحيته، أعرب وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني لدى وصوله عن            
 26االستيطان في المـستوطنات والـذي انتهـى مفعولـه فـي             " تجميد"الوزراء بنيامين نتانياهو قرار     

  .الجامعة العربية المفاوضات المباشرة" ال تعرقل"أن " الوقت نفسه"سبتمبر وفي /ايلول
7/10/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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  "إسرائيل"اتهام موظف أمريكي بمحاولة نقل أسرار إلى  .60
لة قبل الماضية إلى موظف في شركة تكنولوجيات أميركية         وجهت محكمة فيدرالية أميركية اللي    : واشنطن

ووفقـا لوكالـة    . تهمة سرقة أسرار تجارية ومحاولة بيعها إلى إسرائيل، بحسب ما أفادت وثائق قضائية            
، زار قنـصلية دولـة أجنبيـة فـي          ) عاما 42(الصحافة الفرنسية فقط أفادت الوثائق بأن إليوت دوكسر         

. أعرب عن نيته في تزويدهم بأي معلومات يتمكن من الوصـول إليهـا            بوسطن بوالية ماساتشوستس، و   
وبحسب محضر أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اعتقله فقد أرسل دوكسر رسالة إلى القنصلية قـال                

أعلم أنكم تتطلعون دوما إلى الحصول على معلومات وأنا         . أنا يهودي أميركي أعيش في بوسطن     «: فيها
  . » التي قد أحصل عليهاأعرض عليكم القلة

وأكدت وزارة العدل األميركية في بيان لها أن الدولة األجنبية التي لم تفصح عنهـا الـوزارة واكتفـت                   
  . في حين أنها على األرجح إسرائيل، تعاونت مع التحقيق األميركي» الدولة إكس«باإلشارة إليها بـ

8/10/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   تسعى دائما الى عزل الفلسطينيين عن بعضهم وعن العالم"سرائيلإ" :التضامن الدولية" . 61
منسق حركة التضامن الدولية لمساعدة الفلسطينيين آدم شابيرو مساء أول من           قال  :  ليلى بن هدنة   -دبي  

ان الـدافع وراء    ،   كلية دبي لالدارة الحكومية    في،  »غزة وعملية السالم  «أمس في محاضرة تحت عنوان      
انسانا يرفض الظلم، وكأميركي تربى في مناخ حر، فانه رؤية الظلـم تدفعـه              «في كونه   نشاطاته يكمن   

  .»للقيام بشيء ما تجاهه 
واستطيع ان   السخافة ان يتم استثمار اي وقت او جهد فيما يدعى عملية السالم،           «وأوضح شابيرو انه من     

ن غير الممكن معها أي حلـول       اتخيل حال سياسيا مثاليا لكن اسرائيل خلقت وقائع على االرض اصبح م           
  .اخرى للمستقبل فيما عدا حل الدولة الواحدة، وطبعا هذا الحل يمكن ان يتخذ الكثير من االشكال 

ولن تكون الجنة على االرض بدون الكثير من العمل، من اجل تحقيق حقوق متـساوية للجميـع، حـق                   
نهم والتحرك بحرية في فلسطين والتعبير      الفلسطينيين في العيش وتقرير المصير وعودة الالجئين الى وط        

اسرائيل تسعى دائما الى عزل الفلسطينيين عن بعضهم        « مشيرا الى ان   ،»عن الثقافة والهوية بشكل كامل    
وعن العالم وغزة هي اكبر مثال حي على ذلك، لذا اوال فان كسر هذه العزلـة، بمثابـة طـوق نجـاة                      

  .»للفلسطينيين
غـزة  «عراف، الناشطة األميركية من أصل فلسطيني، ومؤسسة حركـة          هويدا  زوجته  من جهتها قالت    

أن ميزة المساعدات التي أرسلت، مثل شريان الحياة وقافلة الحرية، أنها قدمت مـن الـشعوب                »«الحرة
أهمية التحرك العالمي تكمن في أن الشعوب بوسعها أن تفعل ما ال تفعلـه              «:، إذ تقول  »وليس الحكومات 

تمارس جرائم الحرب وحكوماتنا صامتة ال تتكلم، فنحن كشعوب نخرج ونتحـرك            الحكومات، فإسرائيل   
  .»ونرفع صوتنا وهذا هو المهم، ليس لغزة فقط ولكن لفلسطين بأكملها

  
8/10/2010، البيان، دبي  

  
  !! عباساستقالة .62

  نبيل عمرو
 هـذا القـرار     تصاعد الحديث عن قرار تاريخي سيتخذه الرئيس عباس خالل األيام القادمة، ويرجح أن            

سيعلن أمام لجنة المتابعة العربية التي ستعقد على هامش القمة في سرت لبحـث مـسألة المفاوضـات                  
  .واالستيطان



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1931:         العدد       8/10/2010الجمعة  :التاريخ

وقد تعددت االجتهادات واالستنتاجات نظرا لغموض الصيغة التي استخدمها عباس في حديثه عن القرار              
ين إن هذه المرة سـتكون األخيـرة التـي          التاريخي، فهنالك اجتهاد بني على قوله في الطائرة للصحافي        

وهنالـك اجتهـاد آخـر      .. يسافرون فيها معه، مما قرب االستنتاج بأن الرجل ينوي مغادرة موقعه قريبا           
يتصل بالسياسة وليس الشخص، حيث قيل إن الرئيس الذي جاهد طويال من أجل حل الدولتين سيـسحب                 

دة، أي الدولة الديمقراطية التي تعتبرها إسرائيل صيغة        هذا الحل من التداول مستبدال به حل الدولة الواح        
  .دبلوماسية لتصفيتها وإنهاء أي احتمال للحل السياسي معها

وهنالك استنتاج هو األقرب للممكن إال أنه ال صلة له بآخر سفرة للصحافيين، وال بتاريخية القرار وهـو                  
ار تاريخيا ألن األمم المتحدة كانت وعلى مـدى         الذهاب إلى المنظمة الدولية، إذ ال يمكن اعتبار هذا الخي         

عقود موطن القرارات الكثيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حتى إن أحد أسباب اندالع الثورة المعاصرة              
أنها كانت نوعا من التمرد على رتابة المعالجة الدولية للقضية، واستبعاد إمكانية الحلول السياسية العادلة               

  .لها تحت أسقفها
  هل نحتاج إلى ساحر أو محضر أرواح ليدلنا على أي من االجتهادات الثالثة نراهن؟

إن ما لفت نظري في كل هذه االجتهادات هو األول، أي المتصل باالستقالة، وإنني وبمجـرد االسـتنتاج      
 أرى أن الرئيس عباس راغب فعال في االستقالة، إال أنه ال يستطيع، وإذا كانت الرغبة مفهومـة بحكـم                  

ضيق الرجل باألزمات المتصلة وغياب اآلفاق المشجعة، واصطدام خياره الواحد بجدران قريبة جدا من              
االستحالة، فإن مجرد تخيل مضاعفات المغادرة المفاجئة للموقع كفيل بجعل اإلقدام عليها أخطر بكثير من               

ضير للمؤسسات ومـن    االستمرار، وأعمق أذى للرجل والشعب والقضية، ذلك أن االستقالة من دون تح           
دون تحضير أكثر لمسؤولية الخالفة هي الوصفة األكثر نجاعة لالنهيـار وطغيـان الفوضـى وعـودة                 

  .األوضاع إلى درجة غير مسبوقة من السوء والغموض
إن االستقالة أو حتى التلويح بها أمر فيه الكثير من المؤثرات السلبية المدمرة، خـصوصا حـين تكـون                   

لمـاذا  "الخصم، مما يحيط أهم موقع قيادي فلسطيني بكثير من التساؤالت بدءا مـن              بمثابة احتجاج على    
  ..".ما دام األمر كذلك"، وليس انتهاء بـ.."إذن

إن التصدي لقيادة شعب وقضية بما لها من خصائص استثنائية وتعقيدات شديدة الـصعوبة، ينبغـي أن                 
  .لمسار بكامله ولوضع بني على هذا المسار.. ئيكون محسوبا سلفا كي ال تكون االستقالة كالموت المفاج

إن من حق السيد محمود عباس أن يستقيل، لكن ليس قبل إجراء ترتيبات محكمة ال تجعل االستقالة ذات                  
مضاعفات كارثية، ولقد مررنا نحن الفلسطينيين بتجارب في هذا المجال منذ إقالة الـشقيري، ومـرورا                

ع الرئاسة بوفاة الرئيس ياسر عرفات، ومع أن غياب عرفات تـرك            باستقالة يحيى حمودة، ثم فراغ موق     
فراغا كبيرا ال يستطيع أحد الزعم بأنه ملئ ولو جزئيا، فإنه كان واضحا أن هنالك خليفة جاهزا للعمـل                   
منذ اليوم األول، لذا قيل إن الفلسطينيين أهل الثورة والفوضى نجحوا في امتحان االنتقال السلس للسلطة                 

ترى هل بوسع عباس القول إنه سيغادر مرتـاح البـال           : ت إلى عباس، وهذا ما يطرح السؤال      من عرفا 
   يرى انتقاال سلسا للسلطة مثلما حدث معه؟- اآلن -والضمير وإنه 

لم تكن حماس قد جردت فتح والمنظمـة وأهـل          . يوم مغادرة عرفات كان كل شيء مختلفا عما نحن فيه         
ولم تكن غزة قد انـسلخت عـن        ..  فيه في انتخابات المجلس التشريعي     أوسلو من أوسلو بنجاحها المبالغ    

ولم تكن منظمة التحرير سياسيا ومعنويا وكيانيا ضعيفة إلى هذا الحد، فقـد             .. جسم السلطة إثر االنقالب   
ولم تكن السلطة عاجزة عن إجراء االنتخابات المحلية مثلما حـدث       .. كانت كوفية عرفات تعوض النقص    

ولم تكن عملية السالم قد بلغت هذا الدرك األسفل رغم حصار عرفات وإفراط إسرائيل              .. لةقبل أشهر قلي  
  .في استخدام القوة والجرافات

إنني ال أنصح باإلكثار من الحديث عن االستقالة في هذا الوقت بالذات، وال أنصح باإلكثار مـن تقـديم                   
إنني أنصح بأنـه إذا     .. اعد أو استقال عباس   االلتماسات والرجاءات كما لو أن الشعب سيصبح يتيما لو تق         
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كان الرئيس راغبا فعال في ترك موقعه فعليه أوال إعداد الساحة لهذا واستخدام سلطاته وإمكاناته في أمر                 
  .جعل انتقال السلطة سلسا كما حدث معه ومع سلفه الراحل الكبير عرفات

ا في لحظات غضب أو إحبـاط، وبقـي أن          لقد عرف عن الرئيس عباس أنه كثيرا ما يلوح باالستقالة إم          
يعرف بعد تجربة أن معاودة التلويح بهذا األمر من دون استعداد جدي لتأمين االنتقال السلس والدستوري                

وهـي  .. والمقنع للسلطة، ستؤدي إلى مزيد من إضعاف الرئاسة ودورها وما تبقى من رهانات عليهـا              
  .ليست كثيرة على كل حال

  8/10/2010 ،الشرق األوسط، لندن
  

  " العربي والفلسطيني الرديءالزمن" من مفارقات  .63
  عريب الرنتاوي

يمنيةْ ستبذل قريباً من أجل دفع      " جهود"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ، النقاب عن            
ه عملية المصالحة بين فتح وحماس لألمام ، المسؤول الفلسطيني نقل عن الرئيس علي عبداهللا صالح قول               

داعماً " سرت"بأنه مستعد شخصيا لمواصلة ما بدأه من جهود ومبادرات على هذا الطريق ، وسيكون في                
  .كبير للفلسطينيين

الـيمن  "نحن بدورنا نرحب تماماً بهذا الجهد اليمني األخوي والمخلص ، ونود حقيقة أن نـصدق بـأن                  
اً للفلسطينيين في مـسعاهم السـتعادة       الذي يواجه خطر التشظي واالنقسام ، يمكن أن يكون عون         " السعيد

، إنها حقاً لمفارقة ، أن يتعهد البلد العربي األكثر عرضة لرياح الفرقة واالنقسام ،               ) ؟،(وحدتهم الوطنية   
  .ببذل الجهد الستعادة وحدة بلد آخر وشعب آخر

ى في انضمام جميـع     فتتجل) وبكل األلوان (لالبتسامات الصفراء والخضراء    " إدراراً"أما المفارقة األكثر    
الدول العربية المعرضة للتشظي والتفتيت للجنة العربية الخاصة بدراسة تطوير الجامعة والنظام العربيين             

اللجنة المشكلة على مستوى القادة والزعماء ، ضمت اليمن         . واالنتقال بهما إلى فضاءات االتحاد العربي     
ماذا ظل لبنان خارجها ، وهل لمـشكلة اإلمـام          والعراق والسودان إلى جانب دول أخرى ، وال أدري ل         

إنها حقاً مفارقة صادمة ثانيـة ،  . المغيب موسى الصدر عالقة بغياب لبنان أو تغيبه عن اللجنة والقمة ؟،   
بلدانهم الوطنية ـ القطرية ـ الترابية ، لمهمة توحيد األمة   " وحدات"أن يتصدى قادة لم ينجحوا في حفظ 

  .م العمل العربي المشتركبأسرها ، وتفعيل نظا
الطريف أن القمة المصغرة المولجة هذا الملف ، اجتمعت في ذات اليوم الذي أعلن فيه السودان إغـالق                  

، ألنها آوت زعـيم االنفـصاليين       " االتحاد العربي "للقمة ، وصاحبة مشروع     " الدولة المضيفة "حدوده مع   
حـدود األخـوة    "ق المال والسالح والمقاتلين عبـر       الدارفوريين إبراهيم خليل ، وخشية من استمرار تدف       

  ".الروابط االتحادية المشتركة"و" القومية
مـن الشخـصيات   ) وفقاً لمعيار الطاعة والـوالء (قبل أيام ، كان الرئيس الفلسطيني يتحدث لنخبة منتقاة      

ف أن عباس فـي  الفلسطينية المقيمة في عمان ، تناول الحديث أزمة المفاوضات وعملية السالم ، والطري  
، اسـتبعد   " خيار الدولة الواحدة ثنائيـة القوميـة      "و" حل السلطة "معرض رده على سؤال أو تساؤل عن        

كهـذا لـن    " سيناريو"اللجوء إلى هذا الخيار ، كنا نظن أنه يفضل عليه خيارات أخرى أو أنه يعتقد بأن                 
عرض تبريره لرفض حل السلطة     يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه ، المفارقة أن الرئيس في م          

على أمر كهذا ، فحل السلطة كإنشائها ، يجب أن يتم بموافقـة إسـرائيل               " تحفظ إسرائيل "أرجع ذلك إلى    
هوايـة  "ورضاها والتوافق معها ، أنظروا بربكم أية مفارقة هذه ، إذ لم يعد مسموحا لنـا أن ممارسـة                    

الذي جلـس عليـه ،      " الكرسي"الرئيس داعب   . من دون الحصول على إذن إسرائيلي مسبق؟،      " االنتحار
في تلميح إلى نيته االستقالة بعد قمة سرت القادمة ، ولكنه مع ذلك لم              " تحملني ألسبوع واحد فقط   "بالقول  

فقد اختار أن يشن هجومـاً عنيفـاً علـى         " يا رايح كثّر ماليح   : "يعمل بحكمة وفلسفة المثل الشعبي القائل     
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رجل هنا  "لسطين ، في الوقت الذي كان يتحدث فيه عن المصالحة مع حماس ،              الجبهة الشعبية لتحرير ف   
" الباب بفوت جمل ويخرجه أيضاَ    "، داعياً الجبهة إلى مغادرة المنظمة كلها ، وعلى طريقة           " ورجل هناك 

ربما في تلمـيح للديمقراطيـة وحـزب        (، بل أنه استعجل بقية المترددين الخروج من صفوف المنظمة           
ـ         ،) الشعب ، لكـأن   " رجل في البور ورجل في الفالحة     " فهو لن يسمح ببقاء أحد ممن يريدون االحتفاظ ب

الرجل في ذروة البحث عن المصالحة والتفاؤل بها ، يستعجل حدوث انشقاق آخر ، أو لكأنـه يريـد أن                    
  .يالحق المترددين حتى بعد استقالته الوشيكة التي بشّر بها للمرة األلف

في السياسة العربية والفلسطينية ، وهذه بعض الشواهد النابـضة فـي            " الالمعقول"هذا غيض من فيض     
فالذين قادوا دولهم ومجتمعاتهم لالنشقاق والتشظي هم أكثر العرب         ": الزمن الفلسطيني والعربي الرديء   "
، والذين تضيق صدورهم بالصوت المعارض حتى وإن كان هامساً كصوت الجبهة الـشعبية ،        " وحدوية"

هـم أكثـر    " المفاوضـات حيـاة   "، والذين ذهبوا في حتى آخر شوط        " ديمقراطية"أكثر الفلسطينيين   هم  
ألـيس التـشظي    . كما أنبأنا هؤالء ولم نكن نـدري؟،      " مقاومة"، أليست المفاوضات    " كفاحية"المناضلين  

غابـة  "يمقراطيـة   الرأي اآلخر ، د   " شيطنة"أليس تكميم األفواه و   . ؟"الوحدويون الجدد "كما يقول   " تعددية"
" الديمقراطيون الجدد "بعد أن عز وجود البنادق غير الممهورة بخاتم التنسيق األمن كما يقول             " المفاوضات

  .كذلك؟،
  8/10/2010، الدستور، عمان

  
   في القدسأوسلوكوارث  .64

  جمال زحالقة . د
نـص  . وفي كل المجـاالت   كان أثر اتفاق أوسلو على مدينة القدس كارثياً بكل المقاييس وبكل المعايير             

االتفاق على أنّ قضية القدس، إضافة إلى قضايا الحدود والالجئين واالستيطان، مؤجلة إلى مفاوضـات               
هذا التأجيل أدّى على أرض الواقع إلى تكبيل أيدي السلطة الفلسطينية من جهة، وفتح الباب               . الحل الدائم 

  .يب أو حسيبأمام إسرائيل لتمارس سياسة تهويد المدينة بال رق
بطبيعة الحال وطبيعة القضايا الخاصة بالقدس، من الصعب إجراء فصٍل قسري بين التطورات الناجمـة               

لكنّ الواضح هو أنّ األوضاع في      . عن اتفاق أوسلو وتلك التي كانت ستحدث سواء أكان أوسلو أم لم يكن            
 تاله من اتفاقـات وتفاهمـات بـين         المدينة المقدسة تدهورت بشكل أخطر وبتسارع أكبر بعد أوسلو وما         

  .إسرائيل والقيادة الفلسطينية
، )ج(ومنطقة  ) ب(ومنطقة  ) أ(، إلى منطقة    67فقد قسّم اتفاق أوسلو المناطق الفلسطينية التي احتلت عام          

القدس لم تدخل في هذا التقسيم، وقد قبل الطرف الفلسطيني بأنَّهـا            . ولكل منها وضعها األمني واإلداري    
ووافق على تأجيل البت بشأنها إلى مفاوضات الحل النهائي من دون أي ضوابط أو قيود لمـا                 " نطقةال م "

يسمح إلسرائيل القيام به في المدينة، تاركاً المدنية لقمةً سائغةً إلسرائيل لتفعل بها ما تشاء، على األقـل                  
  .حتى التوصل إلى حّل دائم

ها، بعد اتفاق أوسلو، التضييق على بيت الـشرق الـذي           من أول الخطوات التي اتخذتها إسرائيل وأخطر      
وسرعان مـا   . مثّل عملياً مقراً لمنظمة التحرير في المدينة، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية للمدينة           

أغلقت إسرائيل بيت الشرق نهائياً، وأغلقت كذلك كل المؤسسات الوطنية التي لها عالقة بمنظمة التحرير               
في الوقت نفسه، الحقت إسرائيل القادة الوطنيين وشدّدت الخناق         . ة الوطنية الفلسطينية  الفلسطينية والسلط 

هكذا تحولت القدس في حقبة ما بعد أوسلو إلـى          . عليهم، بهدف القضاء على الحركة الوطنية في القدس       
ضاً عن  عو. مدينة بال مرجعية وطنية وبال مركز سياسي وطني يرعاها ويتابع قضاياها ويسعى إلى حلها             

وهناك اليوم عشرة عناوين وأشخاص يحملـون       . ذلك، تألّفت مجموعة من المرجعيات المرتبطة بالسلطة      
هناك مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير، وآخر في السلطة، وثالث في            ". مسؤول ملف القدس  "لقب  
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كثرة لم تنتج سـوى     هذه ال ... ديوان الرئيس ورابع في ديوان رئيس الوزراء، ووزارة خاصة بالقدس الخ          
ويشكو أهالي القدس الذين يتعرضون لمحاوالت هدم المنـازل والتهجيـر مـن             . قلة في العمل الحقيقي   

بيوتهم، ومنهم أهالي حي سلوان والشيخ جراح وشعفاط وغيرهم، من غياب الـدعم الحقيقـي الـسياسي          
  .والمعنوي والمادي من مسؤولي ملف القدس

على أرض الواقع، العاصمة السياسية واالقتـصادية والتجاريـة للـضفة           قبل أوسلو كانت مدينة القدس،      
كانت المدينة تعج بالحياة ويأتي إليها الناس من كل أنحـاء           . الغربية، فضالً عن مكانتها الدينية المعروفة     

أوسلو قضت على كل هذا، إذ فـرض الطـوق          . الضفة الغربية للعبادة والتجارة والحصول على خدمات      
 ومنع أهالي الضفة الغربية من دخولها إال بإذن خاص ال يمنح إال نادراً، ونصبت الحـواجز                 على المدينة 

  .لفرض هذا المنع
بعد ضرب المرجعية السياسية الوطنية في القدس، تلقت المدينة ضـربة قاسـية ببنـاء جـدار الفـصل         

 تواصل القدس مـع     بهدف تزوير هدفه الحقيقي، وهو قطع     " غالف القدس "العنصري الذي سمته إسرائيل     
محيطها الطبيعي والقضاء على مكانتها ودورها عاصمةً فعلية على األرض للشعب الفلسطيني الـرازح              

ويهدف الجدار في المقابل إلى ربط المقدسيين بإسرائيل بعد فصلهم عن بقية شعبهم فـي               . تحت االحتالل 
  .48ولم يبق باب القدس مفتوحاً سوى لفلسطينيي . الضفة الغربية

القـدس  : ضافة إلى الفصل عن بقية مناطق الضفة، قسم جدار الفصل محافظة القدس إلى ثالث مناطق              إ
 ألفاً، يحملون هوية    80 ألف فلسطيني؛ القدس خارج الجدار ويقطنها نحو         200داخل الجدار ويقطنها نحو     

 مثل مخيم شعفاط    القدس ولكنهم ال يدخلون مدينتهم إال من خالل حواجز إسرائيلية، ويسكن هؤالء أحياء            
 ألف مواطن فلـسطيني هـم       120وهناك أيضاً نحو    . وقلندية وكفر عقب والرام وضاحية البريد وغيرها      

سكان قرى محافظة القدس وتربطهم بها حياة اجتماعية واقتصادية لكنهم ممنوعون عمليـاً مـن دخـول                 
  .مركزهم المديني التقليدي والطبيعي

ل فرض العزل على القدس وأصبحت المدينة مفصولة عن الضفة          مع بناء جدار الفصل العنصري استكم     
كان لهذا التطور آثار مدمرة على القدس،       . الغربية، بما فيه الفصل عن نحو نصف سكان محافظة القدس         

وحين تعزل  . فالمدينة هي مركز لمحيطها وروادها ومتلقي ما تنتجه وما تسوقه وما تشعه على ما حولها              
ويظهر ذلك أيضاً في الخرائط الهيكلية      . الذبول والتراجع، وهذا ما خطَّطت له إسرائيل      المدينة قسراً تبدأ ب   

التي اعدتها بلدية االحتالل للقدس الشرقية حيث يجري التعامل مع المدينة كأحياء متناثرة وليس كمركـز                
  .حضري متماسك

فـي  . ل أوسلو وهكذا بعد أوسلو    هكذا قب . تستند كل المخططات اإلسرائيلية بشأن القدس إلى تهويد المدينة        
 ألف مـستوطن،    150الفترة التي وقع فيها االتفاق، كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية نحو              

لقد تهاوت كل التوقعات التي سادت فـي عهـد       .  ألفاً 250وزاد عددهم خالل الفترة التي تلت أوسلو إلى         
.  بخطوات استفزازية ألنّ هناك ما يسمى عمليـة الـسالم          األوهام الذي تلى أوسلو، بأن إسرائيل لن تقوم       

لكن ما حدث كان عكسياً، إذ ادعت إسرائيل بأنّ قضية القدس مؤجلة إلى مفاوضات الوضع النهائي، وال                 
صحيح أنّ إسـرائيل بنـت األحيـاء االسـتيطانية          . يحق ألحد مطالبتها بما لم تنص عليه اتفاقية أوسلو        

مت البيوت قبل أوسلو، لكن عملية التهويد أصبحت أسهل بالنـسبة لهـا بعـد               وصادرت األراضي وهد  
، حتى ال تحـدث أزمـة فـي         "غض الطرف "االتفاق، حيث سادت دولياً وعربياً وحتى فلسطينياً سياسة         

  .المفاوضات
 مثّلت اتفاقية أوسلو محفّزاً جديداً إلسرائيل لتكثيف االستيطان في القدس وتسريعه، حيث وجد اخطبـوط              
االستيطان اإلسرائيلي نفسه في سباق مع الزمن لفرض األمر الواقع على األرض تمهيـداً لمفاوضـات                

أرادت إسرائيل أن تخلق واقعاً ال عودة عنه، بحيث تصبح كل منطقة يبنى             . الوضع النهائي حول القدس   
 القـدس،   فيها حي استيطاني خارج التفاوض، وال يبقى إال الحديث عن مساحات مقلصة وصغيرة مـن              
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، فضالً عن أنّ هناك تيارات سياسية مركزية فـي إسـرائيل    "تاريخية"وحتى هذه فإلسرائيل فيها مطالب      
  .ترفض مجرد الحديث والتفاوض حول القدس

حول الوضع  " طابا"ومن بعدها   " كامب ديفيد "بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو بسبعة أعوام، جرت مباحثات          
لم يتم االتفاق النهائي خالل تلك المفاوضات، لكن الذي رشـح منهـا حـول               . ةالنهائي للقضية الفلسطيني  

ما هو يهودي   : "القدس هو معادلة بيل كلينتون، الرئيس األميركي السابق الذي حدّد مبدأ حل قضية القدس             
لم تطبق هذه المعادلة، لكن الذي طبق هو الشق األول منهـا، حيـث   ". إلسرائيل وما هو عربي لفلسطين    

ركت القيادة اإلسرائيلية أنّ عليها أن تسارع في عملية التهويد ألنّ كل ما هو يهودي سيكون إلسرائيل                 أد
قامت إسرائيل بمراجعة الخرائط، وشرعت بمخطط محموم لتهويد أوسع مساحة مـن            . وفق هذه المعادلة  

  .المدينة، خاصة في المناطق الحساسة
 ألف وحدة سكنية في حدود البلدية في القدس الشرقية،          35لبناء  هناك اليوم مخططات استيطانية إسرائيلية      

إضافة .  ألف مستوطن جديد   150هذه المخططات معدة الستيعاب نحو      .  وحدة للبناء الفوري   6000منها  
لذلك، هناك مخططات لتوسيع المستوطنات في محيط المدينة ليتحول الفلسطينيون فـي المنطقـة أقليـة                

  . اآلالف من اليهود في محافظة القدسصغيرة، بعد إسكان مئات
. ال تقتصر عملية التهويد على بناء المستوطنات، إذ ازدادت بشكل ملحوظ وتيرة هدم البيوت والمبـاني               

فقد هدمت إسرائيل ألف منزل منذ اتفاق أوسلو، بادعاء البناء غير المـرخص، وهنـاك آالف المنـازل                  
بنـاء  " آالف ملف    10سه، وفي المحاكم اإلسرائيلية اليوم نحو       األخرى المهددة بالهدم بناء على االدعاء نف      

هذا االدعاء اإلسرائيلي هو ذر للرماد في العيون، فالمؤسسة         . تخص أهالي القدس الشرقية   " غير مرخص 
ومن . اإلسرائيلية تضع عراقيل وعوائق ال أول لها وال آخر لمنع الفلسطينيين من استصدار رخص البناء              

 السكنية في القدس مقصودة ومخطط لها، فهي تقع ضـمن اآلليـات التـي تـستعملها                 المؤكد أن األزمة  
إسرائيل إلجبار الناس على ترك المدينة، وتندرج ضمن آليات أخرى لتشجيع الناس على الرحيـل عـن                 

، وهي أعلى نـسبة     %50لقد بلغت نسبة التسرب من المدارس، حتى التوجيهي، في القدس نحو            . المدينة
لفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي تعكس أوضاع التعليم الصعبة والـنقص الحـاد فـي                عند الشعب ا  

من % 60وإذا أضفنا إلى ذلك أنّ أكثر من        . الغرف الدراسية، وتدهور البيئة الدراسية والتحصيل العلمي      
لضبط ما  العائالت المقدسية تعيش تحت خط الفقر، نجد أن مغريات ترك البلد بحثاً عن حياة أفضل هي با                

  .، الذي هو حلم كل القائمين على السياسة اإلسرائيلية في القدس"الترانسفير الطوعي"يسميه اإلسرائيليون 
السيطرة على الجغرافيا مـن جهـة، والـتحكّم         : يستند مشروع تهويد القدس إلى مسارين مرتبطين وثيقاً       

ل مـصادرة األراضـي، حيـث       تجري السيطرة على الجغرافيا من خال     . بالديموغرافيا من جهة أخرى   
صادرت إسرائيل نحو ثلث أراضي القدس الشرقية ألغراض االستيطان، ومن خالل تحديد مناطق واسعة              
مناطقَ مفتوحةً ومناطق خضراء يحظر البناء فيها، وقد تبين أن هذه المناطق تتحول إلـى مـستوطنات                 

فـي  . ة ما يسمى الحدائق القومية اإلسـرائيلية      بجرة قلم، وهي عملياً احتياطي لالستيطان والتهويد وإلقام       
المقابل، تضيق إسرائيل الخناق على األحياء العربية وتهدد بهدم آالف المنازل، وتمنع عملياً البناء الـذي                

هذه آليـات   . وهناك اليوم نقص بما يزيد على عشرين ألف وحدة سكنية         . يلبي احتياجات التزايد السكاني   
  .يا فحسب، بل بالديموغرافياليست للتحكم بالجغراف

حدد تيدي كولك، رئيس بلدية القدس في الفترة التي تلت احتالل القدس نسبة التوازن الديموغرافي بألّـا                 
من سكان منطقـة    % 33تبلغ نسبة الفلسطينيين اليوم     . يهوداً% 72عرباً وليس أقل من     % 28تزيد على   

ة التوازن الديموغرافي من خالل بنـاء المزيـد مـن           بلدية القدس، وهناك مسعى إسرائيلي محموم إلعاد      
  .األحياء االستيطانية وإسكان اليهود فيها، ومن خالل تهجير الفلسطينيين من القدس

، ويعد كل   67إسرائيل عام   " دخلوا"يتعامل القانون اإلسرائيلي مع الفلسطينيين في القدس على أساس أنهم           
فهم يحملون شهادة إقامة وفق قـانون الـدخول إلـى           . سرائيلإلى إ " هاجر"طفل فلسطيني يولد على أنه      
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 مـواطن   3000وقبل أوسلو، سحبت هويات     . يسمح هذا القانون بسحب اإلقامة بذرائع مختلفة      . إسرائيل
أما بعد أوسلو، فقد ارتفعت معدالت سحب الهويات ووصلت إلى عشرة آالف هوية مـسحوبة،               . مقدسي

  .نهم ال يحملون بطاقة إقامة فيهاأجبر أصحابها على ترك المدينة أل
لم يحم اتفاق أوسلو حتى المقدسات، وواظبت إسرائيل على استهدافها، مثلما حدث مع مقبـرة مـأمن اهللا            
التاريخية، التي تقرّر بناء ما يسمى متحف التسامح فوقها، على أساس أن التسامح بمفهومه اإلسـرائيلي                

بعد أوسلو ازدادت المطالب اإلسرائيلية بحصة في       . نيين والعرب يقوم على انتهاك حرمة جثامين الفلسطي     
باحة المسجد األقصى وتكثفت الحفريات تحت المسجد وفي محيطه وسمح لليهود المتطرفين دخول الحرم              

لقد منعت إسرائيل السلطة الفلـسطينية  . القدسي الشريف بهدف تطبيع تهويد المكان ولو خطوة بعد خطوة    
 يخص المسجد األقصى، وحتى أكثر القادة الفلسطينيين قبوالً عند إسرائيل ممنوعـون             من القيام بأي دور   

تماماً من القيام بأي مبادرة أو عمل في الحرم القدسي، وذلك ألن هذا الوجود يمثل حالة سيادية فلسطينية                  
  .مرفوضة إسرائيلياً

أمـا بعـد   .  للصالة والعبـادة قبل أوسلو، كان بمقدور أهالي الضفة وغزة الوصول إلى المسجد األقصى        
أوسلو، فقد فرضت إسرائيل سلسلة من التقييدات تحرم عملياً األغلبية الساحقة من الصالة فـي المـسجد                 

 عاماً الوصول لصالة الجمعة وأحياء      45في رمضان األخير مثالً، سمح فقط لمن هم فوق سن           . األقصى
عون كلهم من الوصول إلى المسجد، مما يدل على         ليلة القدر في الحرم القدسي الشريف، وأهل غزة ممنو        

  .أن حرية العبادة قد تقلصت دراماتيكياً بعد اتفاقيات أوسلو
من أهم اآلثار المباشرة التفاق أوسلو والعملية السياسية التي أعقبته والذهنية التي أنتجته ونتجـت منـه،                 

فلم يتمحور الحـديث    . وص القدس التآكل في الموقف الفلسطيني وفي مواقف اطراف دولية مؤثرة بخص         
في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية حول تقسيم القدس إلى غربية إسرائيلية وشرقية فلـسطينية، بـل            

أصبح أمراً مفروغاً منه القبول باألحياء االستيطانية اإلسرائيلية في القـدس           . حول تقسيم القدس الشرقية   
قة أبو مازن ـ بيلين، والتي استطاع بيلين فيها إقناع الطرف  بعد أوسلو عقد االتفاق المسمى وثي. الشرقية

الفلسطيني الذي فاوضه بأنّ أبو ديس هي القدس، وتحصل إسرائيل بموجب هذه االتفاقية علـى معظـم                 
  .مساحة القدس الشرقية وتبقى كل األحياء االستيطانية اإلسرائيلية واألراضي المحيطة جزءاً من إسرائيل

ادة الفلسطينية عن المطالبة بتطبيق القانون الدولي والعودة إلى حدود الرابع من حزيران             لقد تراجعت القي  
ظهر ذلك جلياً حين تفاوض قادة فلسطينيون لهم صبغة رسمية مع مجموعة بيلين حول              . في مدينة القدس  

 الشرقية  حل القضية الفلسطينية، وخرجت المجموعتان بمبادرة جنيف التي تنص عملياً على تقسيم القدس            
في مفاوضات افتراضية تلزم الفلسطينيين أكثر      " أوسلوياً"كان ذلك تنازالً فلسطينياً     . بين إسرائيل وفلسطين  

بكثير مما تلزم الطرف اإلسرائيلي، ألن أياً من المجموعة اإلسرائيلية التي شاركت في صياغة المبـادرة                
  .لم يشغل منصباً رسمياً

لسطيني من القدس جرى تراجع خطير في المواقف الدوليـة، وبـاألخص            بموازاة التآكل في الموقف الف    
ففي ظّل اإلجماع الدولي على إنهاء احتالل القدس، تبنت الواليات المتحـدة            . الرباعية والواليات المتحدة  

ومن خلفها الرباعية موقفاً صاغه الرئيس كلينتون بمعادلته المعروفة والتي تنص عملياً على تقسيم القدس               
  .رقية وليس على تقسيم القدسالش

، استولت القوات اإلسرائيلية    48في عام   . إن تطبيع عملية تهويد القدس هو نكبة جديدة لعاصمة فلسطين         
على القدس الغربية وعلى سكان األحياء العربية مثل قطمون والطلبية والبقعة، وكذلك على قرى غربـي                

من أراضي القدس   % 70بالمجمل، نحو   . لى بلدية القدس  القدس مثل دير ياسين والمالحة ولفتا، وضمتها إ       
  .الغربية هي أراض عربية احتلت خالل حرب النكبة
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، استأنفت إسرائيل السيطرة على األراضي واألمالك الفلسطينية فـي القـدس ومحافظـة    67 بعد حرب  
عوده وحتى القبول   وما ال يقّل خطورةً عن التهويد، هو ت       . القدس، ووصلت ذروتها في حقبة ما بعد أوسلو       

  .به من أطراف فلسطينية ودولية
  7/10/2010، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
  مجرد تمثيلية هشة.. مباحثات سالم الشرق األوسط .65

  مارغوليز. إريك أس
معاناة الفلـسطينيين   : "، كتبت في مقال صحفي    2001بتاريخ الثاني من أيلول     :  عادل بدر سليمان   ةترجم

اضي المحتلة تُعرض المصالح االقتصادية واإلستراتيجية األميركية في الشرق األوسط والعـالم            في األر 
بعـد  ". اإلسالمي للتهديد؛ فهي تشجع على شن هجمات عنيفة ضد مواطني الواليات المتحدة وممتلكاتهـا           

راك أوبامـا   ال شك في أن الرئيس با     . تسعة أيام من نشر هذا الكالم أتت هجمات الحادي عشر من أيلول           
محق تماماً بالسعي إليجاد نهاية لمعاناة الفلسطينيين المستمرة التي تعتبر إهانة لقـيم البـشرية جمعـاء،                 

 أميركـا والعـالم     -الحكم األميركـي  (في كتابي األخير    . وتقويضاً خطراً لمبادئ أميركا وأمنها وسمعتها     
، وكيف أنه   "اإلرهاب"ج الكثير مما ندعوه     ، حاولتُ إظهار كيف أن النزاع على فلسطين قد أنت         )اإلسالمي

  .يجر الواليات المتحدة اآلن إلى نزاع أعمق، وغير ضروري، مع العالم اإلسالمي
 اإلسرائيلي الذي استمر سبعة عقود، ولرؤيـة        -بالنسبة لهؤالء الذين يتوقون لرؤية نهاية للنزاع العربي       

قق للفلسطينيين، فإن ما أطلق عليه فـي األسـابيع          األمن والهدوء يتحقق في المنطقة، ورؤية العدالة تتح       
، بدأت في واشنطن واستكملت في المنطقة ال تعدو كونها          "محادثات سالم خاصة بالشرق األوسط    "األخيرة  

فقد دعا الرئيس أوباما رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لالجتماع في           . مسرحية هزلية مؤلمة  
لفلسطينية، محمود عباس، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك األردنـي          واشنطن مع قائد السلطة ا    

فماذا كانت النتيجة؟ النوع ذاته من المسرحية السياسية الشرق أوسطية المبتذلـة والمملـة              . عبداهللا الثاني 
كالم سخيف عن السالم، مصافحات مرحة، وحديث عن محادثات تتعلـق           .. المستمرة منذ عقد من الزمن    

  .ت تتعلق هي األخرى بمحادثاتبمحادثا
يعلم جميع المشاركين والمعنيين بالمحادثات أن هذا المسرح السياسي صمم إليهام الناخبين األميـركيين،              

كذلك كان من المفترض أن ترسـل محادثـات         . بأن تقدماً قد أحرز في الفوضى الشرق أوسطية األبدية        
ساخط بأن الواليات المتحدة تدفع فعالً من أجـل تحقيـق           السالم المضللة تلك برسالة إلى العالم العربي ال       

سالم عادل في فلسطين، وتظهر لإلسرائيليين أن زعيمهم، رئيس الوزراء نتنياهو، الذي وقع منذ فتـرة                
لدى زيارته إسرائيل،   " جو بايدن "ليست طويلة في مشكلة مع أوباما بسبب إهانته نائب الرئيس األميركي            

واشنطن في الوقت المناسب النتخابات الكونغرس النصفية التي سـتجري فـي            قد عاد إلى حظيرة رضا      
بالكاد يأخذ أي أحد في العالم العربي أو اإلسالمي هذه التمثيلية الهزلية على محمـل  . تشرين الثاني القادم  

قدم لهم  الناس الوحيدون الذين ال يبدون حقا مدركين لما يحدث هم األميركيون الشماليون الذين ال ي              . الجد
  .سوى القليل من المعلومات عن هذا الصراع

عرضت وسائل اإلعالم األميركية بإخالص تقارير عن محادثات واشنطن بشكل مماثل لطقوس الطاعـة              
في هذه اللعبة، تحمـل     . العمياء والتبجيل الفارغ الذي كانت تستخدمه وسائل اإلعالم أثناء الحرب الباردة          

ف الجناح اليميني لحزب الليكود الحاكم يصر على أنه لن يتسامح أبداً مـع              ائتال. إسرائيل جميع األوراق  
في أحسن األحوال، يقول الليكـود،      . لن يقبل ذلك مطلقاً   . إقامة دولة فلسطينية، المفتاح لحل هذا الصراع      

كالـذي  " بانتوستان"نظام فصل عنصري    : إنه ربما يقبل بكيان عربي يحكم ذاته، وهو ما يعني باختصار          
  .ن في الدولة العنصرية في جنوب إفريقياكا
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؛ الحاخام السليط اللسان، والزعيم الروحي للـشريك        "عوفاديا يوسف "أما ما زاد الوضع خطورةً فهو قيام        
االئتالفي الرئيسي لنتنياهو، من حزب شاس الديني المتطرف، بالدعاء إلى اللـه ألن يعـصف المـوت                

، إلى أن حزب الليكـود      "أوري أفنيري "كاتب اإلسرائيلي الشهير    بل، وكما أشار ال   . بالبائس محمود عباس  
ـ . يرفض وضع حدود نهائية إلسرائيل     ، سيظل هناك نبض توسعي داخل جـسم حـزب          "أفنيري"ووفقا ل

ومهما كان الوضع، فإن    . الليكود وأحزابه االئتالفية اليمينية المتشددة التي تطمع حتى بدولة يهودية أكبر          
االستمرار في الحـديث   : فإستراتيجية إسرائيل بسيطة  .  يملك جميع أوراق هذه اللعبة     حزب نتنياهو الحاكم  

عن محادثات السالم، وعرض تنازالت تجميلية هامشية السترضاء واشنطن، في الوقت الذي تقـوم بـه                
 وكما الحظ دبلوماسي  . بتسريع استعمار الضفة الغربية، وتقريباً، نسيان هضبة الجوالن السورية المحتلة         

نحن نتفاوض مع إسرائيل على تقسيم البيتزا على حين تنشغل هي بالتهـام كامـل               : "فلسطيني بدقة قائالً  
  ".البيتزا

 121 ألف مستوطن يهودي وروسي من غير اليهود يعيشون في           500يستوطن الضفة الغربية اليوم نحو      
 أفـضل األراضـي     الكثير مـن  . مستوطنة، توصل بينها طرق أمنية خاصة يحظر على العرب سلوكها         

وتستمر القدس الغربيـة بالتوسـع      . الزراعية في الضفة الغربية ومياهها الجوفية صودرت من إسرائيل        
داخل الضفة من خالل مبانٍ سكنية ضخمة ومحصنة، على حين يستمر بصورة منتظمة محاصرة العرب               

عدة أموال التبرعـات مـن   كل ذلك يتم غالباً بمسا  . في القدس الشرقية بهدف إجبارهم على الخروج منها       
نقاط التفتيش والمعابر األمنية اإلسرائيلية     . مخصصات الضرائب التي تدفعها جماعات صهيونية أميركية      
كما أن جدران إسرائيل األمنيـة الممتـدة        . صممت لجعل حياة الفلسطينيين بائسة إلجبارهم على الهجرة       

 -اورة قابلة للحياة تبدو أمراً ممكناً بصعوبة اليوم       إن إقامة دولة فلسطينية مج    . تقتطع المزيد من األراضي   
ـ    . ومستحيالً غداً  ؛ أو المعـازل  "بانتوسـتان "وبدالً من ذلك تصبح الضفة الغربية جيوباً متفرقة مـن الـ

معظم اإلسرائيليين مرتـاحون    . العنصرية المتوترة والمعتمدة كلياً على إسرائيل والمطوقة بقواتها األمنية        
لكن الفلسطينيين والعالم   . ن لهجمات وتفجيرات كالتي كانوا يتعرضون لها في الماضي        ألنهم ال يتعرضو  

ـ  . اإلسالمي غاضبون  : التي تجري بين أربع دول زبونة لدى أميركا؛ وهـي   " المفاوضات"إن المشاركة ب
إسرائيل، مصر، األردن والسلطة الفلسطينيةـ تتلقـى مليـارات الـدوالرات مـن دافعـي الـضرائب                 

فمصر واألردن، وهما حليفـان مقربـان مـن         : ين، هي عمل مأجور أيضاً وله أغرض أخرى       األميركي
  .إسرائيل، تعاونا في قمع حركة حماس، فكلتاهما ال تريد قيام دولة فلسطينية

. حركة حماس، المحاصرة في غزة، أشبه ما تكون بسجن كبير في الهواء الطلق، لم تُدع إلى واشـنطن                 
الم وترفض االعتراف بإسرائيل إلى أن تعترف إسرائيل بمطالب الخمـسة           ترفض الحركة محادثات الس   

لكن حماس أيـضاً هـي صـوت شـرعي          . ماليين فلسطيني المقتلعين من أرضهم والذين ال دولة لهم        
وبعيداً عن مـسألة    . 2006للفلسطينيين، لكونها انتخبت في انتخابات ديمقراطية حسب األصول في عام           

 إلى حد كبير خالية من الفساد المزمن المصابة به سلطة محمود عباس، التي              مدى تشددها، تعتبر حماس   
من المؤكد أن هذه السلطة ال      ". نعم"ينظر إليها معظم العرب باعتبارها دمية أميركية ال تعرف سوى قول            

 الحوار األميركي حول األرض المقدسة تسيطر عليه بالكامل       . تمثل معظم الفلسطينيين وال تتحدث باسمهم     
فـي  . تقريباً لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األميركية؛ إيباك، التي هي عمليـاً ذراع لحـزب الليكـود               

الحقيقة، كان المرشح أوباما قد وعد تلك اللجنة بعدم الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق سالم ال تريـده،                  
رض مقابل السالم يعني عدم     لكن عدم ضغط واشنطن على إسرائيل لمبادلة األ       ... وهو التزام يحافظ عليه   

  . وجود سالم حقيقي، بصرف النظر عن مدى حالوة االتفاق الذي يوقعه عباس
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وعلـى  . غياب السالم الحقيقي يعني مزيداً من األعداء للواليات المتحدة في تعاملها مع العالم اإلسـالمي           
  .11/9األغلب أن هذا يعني مزيداً من هجمات 

  "هافينجتون بوست" 
   سورياالوطن،

  
  رسالة بوش وتوقيع اوباما .66

  آري شبيط
فقـد  . السبب االول هو الثقة بـه     . لبنيامين نتنياهو ثالثة اسباب جيدة الستمرار البناء في يهودا والسامرة         

. ، واذا لم يفعل ذلك سيفقد الثقة به فـي الـداخل والخـارج             2010التزم نتنياهو تجديد البناء في خريف       
ميد البناء سيعزز افيغدور ليبرمان، ويبعد شاس ويقطع بنيامين نتنيـاهو عـن             فتج. والسبب الثاني البقاء  

فقد بنى اسحق رابين واهود باراك واهود اولمـرت فـي           . والسبب الثالث العدل  . قواعد قوته في اليمين   
 في حين ال يطلـب الـى        –فطلب أن يسلك نتنياهو سلوكا مختلفا       . يهودا والسامرة اثناء المسيرة السلمية    

  . طلب غير عادل على نحو واضح–فلسطينيين فعل شيء لتقديم المسيرة السياسية ال
فـاذا لـم    . السبب االول براك اوباما   . لكن لنتنياهو ثالثة اسباب ممتازة لتجميد البناء في يهودا والسامرة         

 1967يتعاون نتنياهو مع الرئيس، فستقدم الواليات المتحدة تسوية مفروضة تُعيد اسرائيل الى خطـوط               
الن نتنياهو اذا دفع الى ازمة مع       . والسبب الثاني براك اوباما   . باجراء عاجل خطر قد تكون نتائجه كارثة      

. الرئيس وجها لوجه، فلن تقف الواليات المتحدة الى جانب اسرائيل عندما تحين لحظة الحسم االيرانيـة               
اليات المتحدة ستقف جانبا عندما تنزلق      الن نتنياهو اذا جرح الرئيس فان الو      . والسبب الثالث براك اوباما   

  .اسرائيل في المنزلق الدحض لسلبها شرعيتها وتصبح دولة منبوذة
من الصحيح الى اآلن أن نتنياهو على حق، لكن نتنيـاهو لـيس             . والشرك شرك حقيقي  . المعضلة شديدة 

مه عن اتخـاذ    إن إصراره على شأن غير حيوي يعرض مصالح حيوية اسرائيلية للخطر، واحجا           . حكيما
بعد اسابيع طويلة من التباحث بـين واشـنطن         . قرار قيادي يعرضه هو وحكومته في ضوء مستخف به        

والقدس، ما زالت لم توجد الفكرة الخالقة التي تخرج السالم من الوحل وتمنع مصادمة امريكية اسرائيلية                
  .في الشتاء القريب

أو تعزز التزامها لرسالة الرئيس بـوش فـي نيـسان           إليكم فكرة خالقة وهي أن تجدد الواليات المتحدة         
  . عوض تجميد البناء في يهودا والسامرة مدة ستين يوما2004

وهي تشتمل على التزام غامض ألن تظل الكتـل        . ُأعطيت رسالة بوش الريئيل شارون عوض االنفصال      
اعتاد .  الى داخل اسرائيل   االستيطانية وقت السالم في يد اسرائيل في حين ال يعود الالجئون الفلسطينيون           

وإذ أصبح رئيس حكومة أدرك أهميتها وطلب الى        . نتنياهو إذ كان رئيسا للمعارضة االستخفاف بالرسالة      
 اسرائيلية تشق الطريـق     –تنشأ اآلن فرصة ذهبية لوصغ صفقة امريكية        . اوباما احترامها فرفض اوباما   

ن التجميد، أما ادارة اوباما فتتبنى رسالة الرئيس        وهي أن تستجيب اسرائيل الى طلب ادارة اوباما في شأ         
  .بوش بحرفيتها

اذا وافق اوباما فستحظى اسرائيل بانجاز سياسـي مهـم          . الحديث عند نتنياهو عن صيغة رابحة رابحة      
واذا رفض اوباما فان المواجهة     . يحسن جدا وضعها في الساحة الدولية وفي التفاوض في التسوية الدائمة          

فبدل أن  . رائيل لن تجري على ألف شقة هزيلة في المناطق بل على الثقة بالواليات المتحدة             بينه وبين اس  
وعندما يكشف على المأل أن رئيسا امريكيا يتولى        . يكون نتنياهو هو الرافض، سيكون اوباما هو الرافض       

رة، ستنتقل اسـرائيل    عمله يتنكر لاللتزام بذله رئيس امريكي سابق وتبناه المجلسان النيابيان بأكثرية كبي           
  .عن وضع الدونية االخالقية الى وضع التفوق االخالقي
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من اجل إحالل سالم اسرائيلي فلسطيني ستضطر اسرائيل الـى أن تحتمـل             . ليس االمر تكتيكيا فحسب   
واذا . وكي تحتمل اسرائيل هذه األخطار ستحتاج الى ضـمانات امريكيـة صـلبة       . أخطارا شبه وجودية  

. لمتحدة تمزق ضماناتها السابقة إربا إربا، فال قيمة للضمانات التي ستبذلها في المستقبل            كانت الواليات ا  
 في الكونغرس   –يفترض أن يدرك كل امريكي نزيه       . وعلى ذلك فان مسألة الثقة بامريكا مسألة جوهرية       

من يبني   أن من يضعف الثقة بامريكا يشوش على السالم بالضبط ك          –ووسائل االعالم والغرب المتوسط     
حان وقت أن يكفوا في واشنطن وفي القدس ايضا عن كـونهم عـادلين، وأن يبـدأوا                 . في المستوطنات 

ولـم يقـدر    . ال يحتمل اوباما بوش   . ليصبحوا حكماء ويعالجوا قضية الثقة وقضية التجميد في اآلن نفسه         
  . شارون–وش لكن الصيغة الوحيدة التي ستنقذ اوباما ونتنياهو هي صيغة ب. نتنياهو شارون

  "هآرتس"
  7/10/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  :كاريكاتير .67
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