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كـشرط  " الوقـف الكامـل للنـشاطات االسـتيطانية    : " السالم العربية تدعم موقف عباس   مبادرةلجنة    .1

  ئناف المفاوضات المباشرةالست
لجنـة مبـادرة الـسالم      أن   ، مراد فتحي  عن مراسلها سرت   من   9/10/2010،  الشرق، الدوحة ذكرت  

العربية أعلنت في بيان أصدرته في ختام اجتماعها برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئـيس                   
فلسطيني محمود عباس الداعي إلى     الرئيس ال " تدعم موقف " وزير الخارجية أنها      القطري مجلس الوزراء 

وقال الشيخ حمد بن جاسم     . كشرط الستئناف المفاوضات المباشرة   " الوقف الكامل للنشاطات االستيطانية   "
ان "في تصريح للصحفيين عقب االجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية مساء امس               

إلى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمـا آلـت إليـه            اللجنة العربية اجتمعت في ليبيا واستمعت       
المباحثات المباشرة وعدم التزام اسرائيل بأقل شيء وهو ايقاف المستوطنات حتى تكون هناك بيئة لبـدء                

وأشار الشيخ حمد بن جاسم إلى ان بيانا قد أصدرته اللجنـة بهـذا              ". مباحثات جدية النهاء هذا الصراع    
 نفس الوقت نحن وبكل صراحة نجد انه ليس امامنا اال ان نؤيد قـرار الـرئيس                 لكن في " الشأن، وقال   

الفلسطيني بايقاف هذه المباحثات، وفي نفس الوقت نعطي الجانب االمريكي الذي نثق فيه لتقييم الموقـف                
." واعادة االمور إلى طبيعتها حتى تبدأ المباحثات على أرضية واضحة وهي ايقاف بنـاء المـستوطنات               

االستمرار في جهودها لتهيئـة الظـروف المناسـبة         " لجنة المتابعة العربية الواليات المتحدة إلى        ودعت
   ". إلعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف االستيطان

 نص البيان الصادر عن اجتمـاع اللجنـة          من سرت،  9/10/2010الجامعة الدول العربية،    ونشر موقع   
درة السالم العربية امس بشأن تطورات الموقف فى االراضى الفلسطينية المحتلـة ووضـع      الوزارية لمبا 

  : المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية
عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعا فى مدينة سرت برئاسة معالى الشيخ حمـد بـن                 "

لدولة قطر، حيث استمعت إلى عرض من       جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية           
فخامة الرئيس محمود عباس وتدارست مستجدات التطورات فى االراضى الفلسطينية المحتلـة ووضـع              
  : المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية فى ضوء استمرار االستيطان االسرائيلى، وخلصت اللجنة إلى ما يلى
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لمفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس األمريكي فـي         تحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية توقف ا      -1
، نتيجة الستمرارها في سياستها االستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليهـا            2/9/2010واشنطن في   

من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف             
راضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو الموقف الذي عبرت            الكامل لالستيطان في األ   

عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكافة               
  النشاطات االستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة،

 الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي                 تثمين المواقف التي أعلنها    -2
 بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مـع اإلدارة األمريكيـة              23/9/2010

لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع ملموس بما في ذلك االعتراف بالدولة الفلـسطينية                  
 1967حزيـران   / يونيـو  4عوة الواليات المتحدة إلى االعتراف بدولة فلسطين على حـدود           المستقلة ود 

بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب األمريكي االستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسـبة              
  .إلعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف االستيطان

 أن السالم العادل والشامل مع إسرائيل ال يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل              التأكيد مجدداً على   -3
 بما في ذلك الجوالن العربي السوري       1967حزيران  / من يونيو  4من األراضي العربية المحتلة إلى خط       

ـ               دس المحتل واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها الق
الشرقية طبقا لمبادرة السالم العربية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلـى اتفـاق                 

، ورفـض أي    2010أيلول  /لتحقيق هذا الهدف في موعد ال يتجاوز عاماً واحداً اعتباراً من شهر سبتمبر            
  .حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن

خطوات الالزمة بما يؤدي إلى إنهاء الحـصار اإلسـرائيلي الظـالم             مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ ال     -4
  .الالإنساني على قطاع غزة بشكل فوري

 ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الـضمان الحقيقـي               -5
  .للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني

 تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها فخامة الـرئيس          دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع خالل شهر من        -6
  ."محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن

 من سرت عن مراسلها زياد حيدر، أن البدائل التـي طرحهـا             9/10/2010السفير، بيروت،   وأورتدت  
 : "السفير"عباس هي وفقا لما علمت 

  .  وعاصمتها القدس الشرقية1967 بحدود ، االعتراف بالدولة الفلسطينيةأوال
، إذا لم يتحقق البند األول نذهب لمجلس األمن الستصدار قرار يدعو الـدول والمنظمـات الدوليـة                  ثانيا

  . 1967لالعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود 
  مـن  77، الذهاب إلى مجلس األمن وطلب فرض نظام وصاية على األراضي المحتلة وفقا للمـادة                ثالثا

  . ميثاق األمم المتحدة
، يتمثل بدعوة إسرائيل إلعادة االحتالل مجددا والتنازل عن هذه المملكة األكذوبة، وال حاجة لتزيين               رابعا

  . االحتالل كسلطة فلسطينية وذلك وفقا لما ورد على لسان رئيس السلطة
دوب السوري لدى الجامعـة     وقال المن .  وفقا لما قالته مصادر عربية     "بروح طيبة "وكان االجتماع انتهى    

العربية يوسف األحمد أن القرار يحمل الحكومة اإلسرائيلية سبب فشل المفاوضـات، ويـدعم الموقـف                
  . الفلسطيني أنه ال مفاوضات في ظل استيطان، والمطالبة بوقف كامل لالستيطان شرط لوقف التفاوض

ـ           أن البيان ال ينادي بوقف التفـاوض        "رالسفي"من جهته، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ل
  .أو تجميده، وإنما ال تفاوض في ظل االستيطان
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  تجميد االستيطان" إسرائيل"األميركية إلزام  اإلدارةعباس قدم بدائل في حال لم تتمكن : أبو ردينة .2
نبيل ابو ،  أن وكاالتوالعبدالرؤوف ارناؤوط،  نقالً عن مراسلها 9/10/2010 األيام، رام اهللا، ذكرت

ان الرئيس عباس عرض " األيام"، كشف في اتصال هاتفي مع  الفلسطينيةردينة، الناطق باسم الرئاسة
على الوزراء اعضاء لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية في سرت، مساء امس، بدائل لدراستها الشهر 

رائيلي بتجميد االستيطان، رافضاً المقبل في حال لم تتمكن االدارة االميركية من الحصول على التزام اس
  .الكشف عن هذه االفكار

كان هناك تأييد عربي شامل لموقف الرئيس في لجنة المتابعة لمبادرة "وقال ابو ردينة، إثر االجتماع، 
السالم العربية بخصوص ضرورة الوقف الشامل للنشاط االستيطاني االسرائيلي حتى يمكن ان تجري 

  ".متابعة البدائل التي طرحها الرئيسمفاوضات وستدرس لجنة ال
لجنة المتابعة العربية منحت الواليات المتحدة فترة شهر للحصول على التزام اسرائيلي بوقف "واضاف 

االستيطان وستكون هذه مناسبة لتحاول االدارة االميركية إنقاذ ما تبقى من عملية السالم حتى ذلك 
  ".الحين

 وضع اعضاء لجنة المتابعة في صورة وتفاصيل اللقاءات التي تمت مع الرئيس"واشار ابو ردينة الى ان 
الجانبين االسرائيلي واالميركي سواء في واشنطن ونويورك وشرم الشيخ والقدس وما يجري االن من 

الرئيس تحدث بوضوح "وقال " جهود اميركية القناع رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو بوقف االستيطان
  ".بيرة امام الوفود العربيةشديد وبصراحة ك

الرئيس تحدث عن المصالحة الفلسطينية والجهود الجارية في هذا المجال وضرورة التوقيع "وذكر ان 
  ".على الورقة المصرية للمصالحة

  ".الرئيس شرح المخاطر التي تعصف بالمنطقة بأسرها"وقال ابو ردينة 
جدوى بقاء السلطة الفلسطينية في حال فشلت وفي خطاب القاه امام اللجنة، شكك الرئيس عباس في 

  .الجهود الرامية الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسب ما افاد مسؤول شارك في االجتماع
واكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الرئيس عباس طرح خالل االجتماع عدة بدائل 

  .تفاق حولها خالل المفاوضات مع اسرائيلالقامة الدولة الفلسطينية اذا لم يتم التوصل الى ا
، او 1967الحصول على اعتراف من االدارة االميركية بدولة فلسطينية في حدود العام "وهذه البدائل هي 

اللجوء الى مجلس االمن لنفس الهدف او الى الجمعية العامة لالمم المتحدة لوضع االراضي الفلسطينية 
  ".تحت الوصاية الدولية

في حال فشل جميع هذه البدائل وفي حال " ما الداعي لوجود السلطة"اس بحسب المسؤول وتساءل عب
  ".استمرار االحتالل االسرائيلي ورفض اسرائيل تنفيذ االتفاقيات"

الرئيس محمود عباس، شكك خالل اجتمـاع  أن  "،  سرت من   30/7/210،  وكالة معاً اإلخبارية  وأضافت  
ليبية ليلة امس، في جدوى بقاء السلطة الفلسطينية في حال فشل الجهود            للجنة المتابعة العربية في سرت ال     

  .الرامية الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسب ما أفاد مسؤول شارك في االجتماع
وأكد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، كما نشرت فرانس برس، ان الرئيس عباس طرح 

دولة الفلسطينية إذا لم يتم التوصل الى اتفاق حولها خالل المفاوضات خالل االجتماع عدة بدائل القامة ال
  . المتعثرة حالياً بسبب استمرار االستيطان اليهوديإسرائيلمع 

  
   إلى وقف التعاون األمني مع االحتالل قبل فوات األوانعباسبحر يدعو  .3
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ئيس السلطة الفلسطينية دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، ر: غزة
محمود عباس إلى اتخاذ قرار وطني جريء بوقف التعاون األمني مع االحتالل قبل فوات األوان، مؤكدا 
أن االستمرار في ممارسة التعاون األمني مع االحتالل يشكل جريمة وطنية بكل المقاييس، ومن شأنه أن 

ود إلى آثار ونتائج خطيرة ال تحمد عقباها على يقلب المعادلة الوطنية الفلسطينية رأسا على عقب، ويق
  .المستوى الداخلي

جاءت تصريحات بحر في معرض تعليقه على اغتيال المقاومين نشأت الكرمي ومأمون النتشة القياديين 
في مدينة )8/10(فجر اليوم الجمعة " حماس"في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 

  . الضفة الغربية المحتلةالخليل جنوب
وحمل بحر الرئيس عباس وسلطته وأجهزته األمنية مسئولية عملية االغتيال، مؤكدا أن التعاون األمني 
بين أجهزة أمن سلطة رام اهللا وأجهزة أمن االحتالل يشكل مقصلة ومذبحا لكل المقاومين، بعيدا عن أي 

  .انتماء وطني أو إحساس إنساني أو شعور أخالقي
أن "كد أن عملية االغتيال تؤكد أن عقيدة القتل واإلرهاب وسفك الدماء تعشش في عقول االحتالل، ووأ

مفردات السالم والمفاوضات وسواها هي آخر ما يفكر بها قادة االحتالل، وأنهم يتخذون منها فقط مطية 
حسب ". يتنا الوطنيةلتحقيق أهدافهم العدوانية ومخططاتهم العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدراتنا وقض

  .قووله
وتساءل بحر عن دور األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا وقت حدوث جريمة االغتيال، وسر 
انسحابها من الشوارع وتقوقعها داخل مقراتها، معبدة الطريق نحو تنفيذ االحتالل لجريمتهم النكراء دون 

طة رام اهللا أضحت أجهزة غير وطنية تابعة بشكل أية عوائق أو إشكاليات، مشددا على أن أجهزة أمن سل
  .كامل إلرادة وأجندة وتوجيه وقرار االحتالل

كما تساءل بحر عن سر تمسك عباس بنهج التسوية مع االحتالل، وعدم انسحابه من المفاوضات بشكل 
  .تام، رغم جرائمه المتعاقبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في طول وعرض الضفة والقطاع

ودعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، إلى إبداء أقصى 
درجات الغضب واالستنكار لعملية االغتيال، والتعاون والتواطؤ األمني الفلسطيني مع االحتالل، مؤكدا 

ام اهللا وأجهزتها األمنية الذي تمارسه سلطة ر" النهج الالوطني"ضرورة الوقوف بكل قوة في وجه "على 
  .على حد قوله." المقودة بمجموعة من العمالء والخونة وأصحاب الحس الالوطني التابعين لالحتالل

  8/10/2010، قدس برس
  

   تتهم السلطة بالمشاركة في اغتيال الكرمي والنتشةهنيةحكومة  .4
هللا بالمشاركة في اغتيال المقاومين اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة، السلطة الفلسطينية في رام ا: غزة

نشأت الكرمي ومأمون النتشة، وذلك لمالحقة الشهيدين قبل استشهادهما، والتضييق على المواطنين في 
  .جنازتهما، وما تبعه من استدعاء لوسائل اإلعالم

مدينة الخليل في ) 8/10(واغتالت قوات االحتالل، خالل العملية العسكرية التي نفذتها فجر اليوم الجمعة 
نشأت " حماس"جنوب الضفة الغربية المحتلة، القياديين في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة 

الكرمي، ومأمون النتشة، وذلك بعد محاصرة المنزل الذي تحصنا به في المدينة،  كما أسفرت العملية 
  .عن هدم احد المنازل، واعتقال نحو عشرة فلسطينيين

نسخة منه، عملية " قدس برس"و، الناطق باسم الحكومة في تصريح مكتوب له وصل واعتبر طاهر النون
، داعيا السلطة للعودة إلى صفوف الشعب وإنهاء كل أشكال "دعاة التفاوض"الخليل صفعة لمن أسماهم 

  .التعاون األمني ووقف اللقاءات مع االحتالل اإلسرائيلي
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لسطيني، وعدم إعطاء أي غطاء أمام التفاوض مع بدعم الشعب الف"وطالب القمة العربية في سرت 
وناشد  ".االحتالل، والعمل على وقف جرائم االحتالل، وجلب قادته إلى المحاكم، بدال من اللقاء معهم

تقصير المجتمع الدولي وتأخره في معاقبة قوات "النونو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، معتبرا أن 
عددة بحق الشعب الفلسطيني، أغراه بارتكاب المزيد من هذه الجرائم بالشكل االحتالل على جرائمهم المت

 ".الذي وقع اليوم في مدينة الخليل
   8/10/2010قدس برس

  
   استقالة عنلم يتحدثوعباس ال أحد يريد حل السلطة : عريقات .5

، ان ال أحد صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.أكد د: القدس
يتحدث عن حل السلطة الفلسطينية، وان الرئيس محمود عباس لم يتحدث في اجتماع لجنة المتابعة 

  .لمبادرة السالم العربية، مساء امس، عن استقالة
الرئيس محمود عباس وضع النقاط على الحروف فالمسألة ليست ردود افعال ، كما قيل، "وقال عريقات 

قيل، ولم نأت الى الجامعة العربية كي نحصل على غطاء، كما يقال، نحن وليست مسألة توظيف، كما 
  ".نعرف ان قضية فلسطين هي قضية كل عربي وهذه حقيقة ونثمن عالياً مواقف كل اشقائنا العرب

ما قاله الرئيس هذه الليلة غير مسبوق في تاريخ اللقاءات العربية، لقد "واضاف في تصريح لقناة الجزيرة 
فية تامة وبمصداقية عالية جدا وكل من حضر يعرف ما يتحدث به الرئيس عباس من تحدث بشفا
كل هذه المسميات نحن نعتبرها ثمرة كفاحنا، فال ..الرئيس محمود عباس، السلطة الفلسطينية ..مصداقية 

  ".احد يريد حل السلطة الفلسطينية ولم يتحدث الرئيس عن استقالة كما قيل ويروج له البعض
عريقات ان يكون الرئيس تحدث عن استقالة في اجتماع اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في .ونفى د

  .عمان قبل يومين
هذا موقف عربي فالعرب في بياناتهم "واشار عريقات الى ان العرب اكدوا على وقف االستيطان وقال 

ف االستيطان فاذا  اكدوا على ان المفاوضات ترتبط بوق2010في آذار وفي ايار وفي تموز من عام 
استمر االستيطان فلن تكون هناك مفاوضات وهذا هو الموقف فلم نأت في يوم من االيام الى الجامعة 

  ".العربية للحصول على تغطية كما قال البعض
نحن "وبشأن ما قيل عن ضمانات اميركية تعطى السرائيل مقابل تمديد تجميد االستيطان قال عريقات 

  .بو مازن االدارة االميركية وانكروا وجود اي من هذه الضمانات سألنا وسأل الرئيس ا
  9/10/2010األيام، رام اهللا، 

  
  عّباس أبلغ ميتشل بأنّه سيستقيل من رئاسة السلطة في حال عدم وقف االستيطان: "هآرتس" .6

هـآرتس  " بأنّها رفيعة المستوى لـصحيفة       تكشفت مصادر فلسطينية وصف   :  زهير أندراوس  -الناصرة  
نقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أبلغ المبعوث األمريكي الخاص لمنطقة الـشرق               ال

األوسط، السناتور جورج ميتشل، بأن عدم تجميد االستيطان لن يقضي على فرص المفاوضات وحسب،              
ن رئـيس   وزاد قائالً بحسب المصادر الفلـسطينية عينهـا ا        . بل انه سيستقيل من منصبه كرئيس للسلطة      

السلطة عباس قد أبلغ ميتشل بهذا األمر في اللقاء األخير بينهما في رام اهللا، لكنه لـم يبلغـه اعتزامـه                     
  .االستقالة من منصبه كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، على حد تعبير المصادر

ـ              ي عمليـاً حـل     وقال المحلل اإلسرائيلي عكيفا إلدار، إن استقالة عباس من منصبه كرئيس للسلطة تعن
لخالفة عباس في منـصبه     ) فتح(السلطة، مشيراً الى أن هناك إجماعا بأن ال يتطوع احد من قادة حركة              

عالوة على ذلك، أشار المحلـل اإلسـرائيلي إلـى       . كرئيس للسلطة أو المبادرة إلجراء انتخابات رئاسية      
وا رئيس السلطة في طائرتـه      تصريح لرئيس السلطة عباس في حديث جمعه بأحد الصحافيين الذين رافق          
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إن هـذه هـي     ) هآرتس(متجهاً لمقر األمم المتحدة في نيويورك األسبوع الماضي، حيث قال له بحسب             
  .الرحلة األخيرة للصحافي برفقته كرئيس للسلطة

وأوضح إلدار أنّه وفق المصادر الفلسطينية التي تحدثت للصحيفة فإنّه في حال اسـتقالة عبـاس وعـدم                  
يفة سيتم حل األجهزة األمنية وإلقاء مسؤولية إدارة الضفة الغربية مـدنياً وأمنيـاً وخـصوصاً                اختيار خل 

  .  على األمم المتحدة أو على الدولة العبريةB وAالمناطق المصنفة بـ 
  9/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
  الطريق إلى السالم ال تمر عبر قتل مواطنينا وال عبر االستيطان: فياض .7

في تعقيب على قتل جيش االحتالل الثنين من :  قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض:وفا– رام اهللا
الطريق للسالم ال يمر عبر قتل جيش االحتالل 'مواطنينا وإصابة آخرين في الخليل صباح هذا اليوم، 

  .'لمواطنينا والتنكيل بهم وال عبر االستيطان وإرهاب المستوطنين
مرة أخرى، تجنح قوات االحتالل اإلسرائيلي للعنف والقتل، وهو ما نؤكد  ':وأضاف في بيان أصدره

  .'على إدانتنا له بأشد العبارات، أيا كانت الذرائع أو المسميات
ال يمكن استمرار سكوت المجتمع الدولي إزاء إمعان إسرائيل في تجاهل مطلب ': وقال رئيس الوزراء

أن هذا '، مضيفا ' مناطقها، وبتولي المسؤولية األمنية الكاملة فيهاالسلطة الوطنية بالتواجد األمني في كافة
الفشل، كمثيله في وضع حد لالستيطان وإرهاب المستوطنين، يبدد مصداقية الجهود المبذولة إلطالق 
عملية سياسية قادرة على إنهاء االحتالل، باإلضافة إلى ما يترتب عليه من إضعاف للسلطة الوطنية، 

  .'كانتها، وتقويض انجازاتها في تكريس االستقرار والنظام العام وسيادة القانونوانتقاص من م
وحذر رئيس الوزراء من مغبة االنجرار وراء حمالت التحريض التي ال تهدف إال للنيل من السلطة 
 الوطنية ومؤسستها األمنية، متقاطعة تماما في ذلك مع ما تخلفه ممارسات االحتالل، وبكل ما يحمله ذلك

  .في ثناياه من مخاطر على مشروعنا الوطني
  8/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ال وجود ألي سلطة في الضفة سوى االحتالل:  البرغوثيمصطفى .8

 أكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية، أن العدوان الذي جرى :رام اهللا
ليوم وقبله في طولكرم يؤكد أنه ال وجود ألي سلطة في الضفة المحتلة سوى سلطة االحتالل في الخليل ا
  . الصهيوني

قوات االحتالل تضيف جريمة حرب جديدة لجرائمها على مرأى "إن " وقال البرغوثي في تصريحات له 
رفها ومسمع العالم، الذي يصمت على هذه الجرائم في حين يغض الطرف عن الجرائم التي يقت

  ". االحتالل
مشدداً على أن ما جرى من . واكد أن األمن المطلوب في الضفة هو فقط لالحتالل والمغتصبين الصهاينة

عدوان نفذه جيش االحتالل يأتي في ذات السياق الذي تقترف فيه جرائم المغتصبين الصهاينة من بناء 
  . استيطاني، واستهداف للمساجد

ة واحدة، تتطلب منا أن نوحد صفوفنا في مواجهة االحتالل هي هجمة واحدة، وعنصري"وقال 
مشدداً على أن هذا العدوان لن يكسر إرادة شعبنا وصموده في الخليل وفلسطين، فشعبنا " واالستيطان

إنه ال قيمة للمفاوضات سوى أنها غطاء للعدوان والممارسات "وتابع  . مصمم على المقاومة ونيل حريته
  ".ت بالدليل القاطعواالستيطان، وهذا ثب

  9/10/2010وكالة سما اإلخبارية، 
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  حماد يندد بالجريمة اإلسرائيلية في الخليلنمر  .9
 وصف نمر حماد المستشار السياسي للرئيس، الجريمة اإلسرائيلية في الخليل بأنها عمليـة              :وفا–رام اهللا   

تي فـي ظـل تنـامي العنـصرية         هذه الجريمة تأ  'إن  : وقال .قتل بدم بارد راح ضحيتها مواطنين اثنين      
والكراهية في إسرائيل وال تنفصل عن تلك المشاهد المقززة للجندي اإلسرائيلي الـذي يـرقص حـول                 
مواطنة بريئة مكبلة اليدين، والمستوطن الذي دهس مواطنين أبرياء عامدا متعمدا، واآلليات والجرافـات              

  .'المنطلقة في حملة استيطانية مسعورة
دل على أن القانون الذي تسير عليه حكومة إسرائيل ومستوطنوها هو قانون الغـاب،              هذا ي 'أن  : وأضاف

بل أسوأ، حيث ال رادع لهذا السلوك اإلجرامي العنصري، وحيث باتت حياة كل فلسطيني مهددة بعد أن                 
  .'استلبت منه الحرية والحقوق األساسية لإلنسان

ن أدوات إفشال عملية السالم ومحاولـة متعمـدة لـدفع           نعتبر هذه الجريمة أداة إسرائيلية م     'إننا  : ووقال
  .'األمور إلى العنف والمواجهة ما يعد تهديدا لألمن واالستقرار في المنطقة وعلى المستوى الدولي

إننا نستنكر هذه الجريمة أشد االستنكار وستعمل السلطة الفلسطينية على مالحقة مرتكبي هـذه              ': وأضاف
  .'ئم أمام المحافل والمحاكم الدولية حتى ينال المجرم عقابهالجريمة وغيرها من الجرا

  8/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  حكومة حماس تحاول القضاء على المخدرات بحرقها: "اإلندبندنت" .10
 أبرزت صحيفة اإلندبندنت الحملة التى تقوم بها حكومة حركة حماس فى قطاع غزة للقضاء علـى               : غزة

المخدرات، وأشارت الصحيفة إلى انتشار استخدام المخدرات بـاختالف أنواعهـا مـا بـين الحـشيش                 
والكوكايين والماريجوانا وكذلك األقراص المخدرة التى تستخدم كمسكنات كالترامادول والتى يتم تهريبها            

 كبيرة مـن    عبر األنفاق من مصر، قد دفعت مسئولو حركة حماس التى تسيطر على القطاع جمع كميات              
هذه المخدرات وإحراقها فى دليل على عدم تسامحها إطالقاً إزاء استخدام أى نوع مـن المخـدرات أو                  

  .المسكرات
 مليـون شـخص كوسـيلة       1.5وتحدثت الصحيفة عن زيادة استخدام المخدرات فى القطاع الذى يسكنه           

  .للهروب من حالة االكتئاب التى تسبب فيها الحصار االقتصادى
رغم من أن الهدف األساسى من الحملة التى تشنها حماس هو المخدرات إال أن مسئوليها لم ينفوا                 وعلى ال 

أنهم يريدون أيضاً القضاء على التدخين ماشين على الخطى الغربية واإلسرائيلية فى حظر التدخين فـى                
  .األماكن العامة، وهى عادة غير معروفة بين قادة حماس لكنها منتشرة بين الغزاويين

إن هناك حاجة إلى تطبيق القانون، وكذلك إعادة التأهيل مـن           : وتنقل الصحفية عن أحد أطباء غزة، قوله      
  .أجل مكافحة مشكلة المخدرات فى القطاع رغم تأكيده بشكل أكبر على األمر الثانى

  9/10/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  جات المتزايدةتعزيز خدمات وكالة الغوث لتلبية االحتيا:عبداهللا عبداهللا  .11
طالب السفير الفلسطيني في لبنان عبداهللا عبداهللا وكالة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين                : م.س
بالتجاوب مع االحتياجات المتزايدة التي يواجهها الالجئون سواء في المخيمات أو التجمعـات             ) "األونروا(

 السياسية تجـاه ضـرورة حـل القـضية          وتعزيز خدماتها، إيفاء بالتزامات المجتمع الدولي ومسؤوليته      
والتخفيف من العـبء الملقـى      " األونروا"دعم ومساندة   "، داعياً منظمات المجتمع المدني الى       "الفلسطينية
  ".على عاتقها
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كالم عبداهللا جاء خالل المؤتمر الذي نظمه معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدوليـة فـي                 
: من اإلغاثة والتشغيل الى التنمية اإلنـسانية      "بعنوان  " األونروا"و) AUB(الجامعة األميركية في بيروت     

، وذلك في حرم الجامعة، لمناسبة مرور ستة عقود على          "األونروا والالجئون الفلسطينيون بعد ستين عاماً     
  ، "األونروا"إنشاء 

 الـصحية واالجتماعيـة     في مختلف الميـادين الحياتيـة     " األونروا"وأشاد عبداهللا بالجهود التي قامت بها       
هو اعتراف دولي بالجريمة التي ارتكبت بحق الشعب        " األونروا"األساس من إنشاء    "والتعليمية، مذكراً أن    

الفلسطيني بتهجيره قسراً من وطنه، وبالتالي ضرورة عمل المجتمع الدولي على إيجاد الحـل المناسـب                
  ".لعودة الالجئين الى وطنهم

  9/10/2010المستقبل، بيروت، 
  

  وحماس تؤكد أن الجريمة لن تمر دون حساب ..  ومساعده في الخليل"القسام"قائد  تشييع .12
 من الخليل نقال عن مراسلها، وسام االشويكي، ووكاالت 9/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 

مثواه  إلى "أبو مصعب"جماهير غفيرة في محافظة الخليل، شيعت جثمان الشهيد مأمـون النتشة أن 
األخير، عبر مسيرة غاضبة خرجت من مسجد األنصار في شارع السالم وسط الخليل إلى مقبرة 

  .الشهداء
  . ، ليوارى الثرى في محافظة طولكرم مسقط رأسه"أبو نعيم"فيما نقل جثمان الشهيد، نشأت نعيم الكرمي 

لغربي من طولكرم في وقت ووصل جثمان الشهيد الكرمي من مدينة الخليل الى منزل عائلته في الحي ا
الحق من بعد ظهر امس، والقيت عليه نظرة الوداع من قبل والدته واخواته وذويه، وسط هتافات 

  .ودعوات لالنتقام على استشهاده
وصلي على جثمان الشهيد في المسجد القديم بالمدينة، بمشاركة نواب حركة حماس في طولكرم وعدد 

  .ومئات المشيعين الغاضبين من عائلته واصدقائهمنهم من بقية المحافظات األخرى، 
وبعد ان ووري الشهيد الثرى، وقف الشيخ عمر بدير متحدثاً بالجموع المشاركة في التشييع، مشدداً على 
ضرورة االستمرار في طريق المقاومة، مؤكداً ان الشهيد نشأت كان من السباقين لهذه الطريق لسنوات 

ومحاوالت االغتيال واإلصابة، إال انه ثبت واصر على المضي قدماً في طويلة من عمره، القى السجون 
  .هذه الطريق ونال الشهادة

 نشأت  نقال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون أن  9/10/2010الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
ضفة المطلوب رقم واحد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب ال هو الكرمي، 
  .الغربية

ومساعده )  عاما33( نسخة منه، الكرمي "الشرق األوسط"ونعت حماس في الضفة، في بيان، تلقت 
  ). عاما25(النتشة 

وحملت حماس السلطة الفلسطينية وحركة فتح ورئيس الحكومة سالم فياض واألجهزة األمنية في الضفة 
نت لتحدث لوال المعلومات التي قدمها قادة هذه المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي ما كا"

، وجهودهم المستميتة في البحث عن القائد الكرمي ورفاقه منذ )الشاباك(األجهزة ألسيادهم في جهاز 
  ."وقوع عملية الخليل البطولية

ار ستبقى نبراسا منيرا يؤكد ألمتنا وشعبنا أن المقاومة هي الخي"وقالت حماس إن دماء الكرمي والنتشة 
االستراتيجي الوحيد لدحر االحتالل، وأن مصير كل الخونة والعمالء وأسيادهم سينتهي إلى ما انتهى إليه 

  ."جيش لحد وكل من خانوا شعوبهم
 حركة  نقال عن مراسلها من غزة، أشرف الهور، أن 9/10/2010القدس العربي، لندن، وأوردت 
 التابعة لها بإطالق سراح المقاومين المعتقلين من  السلطة الفلسطينية واالجهزة االمنية طالبتحماس
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مع اسرائيل وإطالق يد المقاومة لتقوم بدورها في حماية أبناء الشعب ' التنسيق األمني'سجونها ووقف 
  .الفلسطيني في الضفة الغربية

العدوان واالجتياح 'وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في تصريحٍ صحافي الجمعة 
، 'سرائيلي المتواصل حتى الساعة على الخليل يأتي في سياق تصاعد الجرائم واالعتداءات االسرائيليةاال

مع قصة المفاوضات التي يستخدمها االحتالل كغطاء 'مشيرا الى ان عملية االغتيال جاءت بالتزامن 
  .'لالستمرار في هذه الجرائم

المتواصلة التي تعقد بين ' األمنية'جة عملية للقاءات واعتبر ابو زهري هذه األعمال العدوانية، انها نتي
  .قادة من السلطة وقادة من االحتالل

ومن جهته أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس صباح الجمعة ان عملية الخليل التي 
ولن تكسر أدت إلى استشهاد قياديين في كتائب القسام نشأت الكرمي ومأمون النتشة لن تمر دون حساب 

ان هذه الجريمة تأتي في سياق التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي 'شوكة حماس والقسام، واضاف 
  .، مضيفا ان هذه الدماء ستبقى وقودا لعمليات جهادية مقاومة'وهي ثمرة المفاوضات

ة في الضفة وطالب رضوان الفصائل بتحديد موقفها من السلطة الفلسطينية التي تالحق عناصر المقاوم
الغربية ومعتبرة إياها ال تمثل الشعب الفلسطيني على حد قوله، داعيا الشعب الفلسطيني في الضفة 

  .الغربية والخليل لاللتفاف حول المقاومة
وخرج أنصار حركة حماس يوم الجمعة في مسيرات جماهيرية من عدة مساجد في قطاع غزة عقب 

  .ة اغتيال الناشطين الكرمي والنتشةصالة الظهر مباشرة نددوا خاللها بعملي
  

  "خطوة غير كافية"قرار لجنة المتابعة العربية : حماس .13
لدعم الموقف " خطوة غير كافية"حماس الجمعة ان قرار لجنة المتابعة العربية  اعتبرت حركة: غزة

  .للمفاوضات" غطاء"الفلسطيني، مطالبة بعدم اعطاء اي 
رغم رفضنا للمفاوضات اال اننا نعتبر ان قرار "كة لفرانس برس وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحر

  ".لجنة المتابعة العربية خطوة غير كافية لدعم الموقف الفلسطيني في مواجهة االحتالل
المطلوب عدم اعطاء اي غطاء الي شكل من اشكال المفاوضات وضرورة تبني استراتيجية "وتابع 

 ".ة وتعزيز صمود الشعب لحماية الثوابت الوطنية و المقدساتعربية موحدة لدعم المقاومة الفلسطيني
نعتبر ان اعطاء اي فرصة للطرف االميركي سيعني المزيد من الضغط على الدول العربية "واضاف 

  ".والطرف الفلسطيني وغض الطرف عن ممارسات االحتالل
  9/10/2010، )األراضي المحتلة(القدس 

  
  ل اكتشاف عميل حاول الوصول لشاليطال معلومات لدينا حو:  عبيدةأبو .14

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الجمعة انه ال 
معلومات لدى الكتائب حول ما تتحدث به صحيفة األهرام المصرية حول اكتشاف عميل حاول الوصول 

  .إلى مكان شاليط
مع قناعتنا ان االحتالل يجند عمالء لضرب :"في غزة " معا"وأضاف أبو عبيدة في حديث لمراسل 

وال معلومات حول قيام , المقاومة في كافة القضايا وليس في قضية الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
  ".األجهزة األمنية بغزة باعتقال عميل بهذا الخصوص

ر عن الصحيفة ونشكك في ما ورد ليس لدينا معلومات وكثير من اإلخبار تصد"وتابع الناطق باسم القسام 
  .أما بخصوص صفقة التبادل أكد أبو عبيدة انه ال جديد في هذا الملف ".فيها بهذا الموضوع

  8/10/2010وكالة معا اإلخبارية، 
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   بغزة حاولت اغتيال قادة كبار في الكتائب أمس"إسرائيل": " األقصىكتائب" .15
 ساعة من 24 الجناح العسكري لحركة فتح بعد  كشفت كتائب شهداء األقصى في فلسطين:بيت لحم

حادثة قصف استهدفت سيارة مدنية يوم أمس على جسر وادي غزة الواصل بين النصيرات ومدينة 
  .الزهرة وسط القطاع، عن محاولة اغتيال إسرائيلية كادت أن تطال قادة كبار في الكتائب 

دة يعتبروا من أبرز المطلوبين لجيش االحتالل أن ثالثة من كبار القا" معا"وقالت الكتائب في بيان لـ
من حادثة االغتيال ولجاؤا إلى " بأعجوبة " تعرضوا لعدة محاوالت اغتيال خالل سنوات االنتفاضة نجوا 

في قدمه اليسرى بسبب قوة الصاروخ " رضوض"مكان قريب ، مشيرةً إلى إصابة أحدهم إصابة 
  .واندفاعه 

 إلى اإلعالن عبر وسائل اإلعالم بسبب الظروف األمنية وحفاظاً على وأوضحت الكتائب أنها لم تسارع
  .القادة الثالثة خاصة وأن الطيران اإلسرائيلي استمر في أجواء المنطقة حتى ساعات المساء

ونفت الكتائب أن يكون أي من عناصر المقاومة بالفصائل األخرى كان برفقة القادة الثالثة، حيث طالبت 
 ذات الطابع الحزبي إلى التريث في نشر األخبار واألسماء حفاظاً على أرواحهم وحياتهم وسائل اإلعالم

  .الخاصة 
ورأت الكتائب بمحاولة االغتيال أنه دليل واضح أن الكتائب تربك قادة االحتالل ، وأن كتائب األقصى ال 

مقومات أبناء شعبنا زالت تتصدر المقاومة وتقودها وفق تخطيط إستراتيجي يتعايش مع المرحلة ومع 
  .الفلسطيني ، داعيةً جميع مقاتليها إلى الضرب بقوة مصالح دولة االحتالل حتى دحره عن أرضنا 

  9/10/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   في الخليل لن تجلب لها األمن"إسرائيل"جريمة : فتح .16
حركة فتح ، أن  عوضوليد، رام اهللانقال عن مراسلها من  9/10/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

أدانت الجمعة عملية االغتيال التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة الخليل وأدت إلى سقوط 
  .شهيدين واعتقال عدد من المواطنين

هذه 'أحمد عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة إن ' فتح'وقال المتحدث باسم حركة 
لخطة الممنهجة لالحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف اإلنسان واألرض الفلسطينية الجريمة تأتي في سياق ا

  .'وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة من اجل استكمال مخططها االستيطاني التوسعي
أن تصاعد الجرائم اإلسرائيلية ضد شعبنا لن يجلب إلسرائيل األمن ولن يحقق لها السالم، : وأضاف

لتحقيق السالم يأتي باعتراف إسرائيل بالحقوق الوطنية لشعبنا، وإنهاء احتاللها مؤكدا أن أقصر الطرق 
  .عن كل األرض الفلسطينية

إلتمام المصالحة وتحقيق الوحدة وإنهاء االنقسام واالبتعاد عن ' حماس'وأكد عساف مجددا دعوة حركة 
هذه الظروف الصعبة التي ال يميز لغة التخوين المقيتة التي لن يستفيد منها إال أعداء شعبنا وخاصة في 

  .فيها رصاص االحتالل وقذائفه بين فلسطيني وآخر
ومن جهتها قالت كتائب شهداء األقصى في فلسطين الجناح العسكري لحركة فتح ان عملية الخليل التي 

  .استهدفت قياديين من كتائب القسام لن تمر وأن الرد عليها مسألة وقت ال أكثر
الشهيد المجاهد نشأت الكرمي، والشهيد المجاهد مأمون 'ى شهداء القسام القادة ونعت كتائب األقص

انهما من األصدقاء والقادة المقربين '، وذكرت في بيان صحافي مناقب الشهيدين، حيث قالت 'النتشة
لكتائب األقصى اللذين كانا لهما جوالت من العمل الميداني المشترك خالل فترة انتفاضة األقصى خالل 

  .'عمليات التصدي للمدن والقرى الفلسطينية بالضفة
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واعتبرت كتائب األقصى أن الشهيدين جسدا مع قيادات الكتائب وباقي قيادات األجنحة العسكرية في 
الضفة نموذجاً مشرفاً للوحدة الوطنية وللنضال الثوري المشترك والمقاومة الموحدة، داعيةً كتائب القسام 

بر والعودة للمقاومة الحقيقية بعيداً عن التهديد والوعيد لقادة فتح والثورة ألن في غزة إلى استخالص الع
  .على حد قول البيان' المرحلة تتطلب توحيد الجهود وتضافرها في وجه المحتل وحده ال غير

وتوعدت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح جيش االحتالل بالرد القاسي على جريمة 
  .ياديين بالقسام نشأت الكرمي ومأمون النتشةاغتيال الق

الرد على العملية سيكون سريعاً وقوياً بحجم التضحيات التي قدمها القادة األبطال خالل فترة 'وقالت 
  .'عملهم الميداني برفقة كتائب األقصى

ذرت  من رام اهللا أن حركة فتح ح9/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ونشرت 
عنف زائد عنف يساوي تحرر من تبعات 'نجاح إسرائيل في جر شعبنا إلى معادلة شارون القديمة من 
  .'السالم

جمال نزال في تصريح صحفي صدر عن مفوضية االعالم . وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د
فلسطينية تعيدنا إلى إن عودة إسرائيل لسياسة اإلغتياالت تهدف لفتح الباب أمام ردود فعل : والثقافة

، وعملية السور الواقي التي دمرت مقرات السلطة الوطنية وغيبتنا لسنين عن ساحة 2002معطيات 
  .العالقات الدولية

  
   تطالب بإطالق يد المقاومين في الضفةالجهاد .17

طالبت حركة الجهاد اإلسالمي بإطالق يد النشطاء في الضفة الغربية وعدم  : اشرف الهور-غزة 
نسخة منه أن ' القدس العربي'وأكدت في بيان لها تلقت  .'كي يتصدوا لإلرهاب الصهيوني'قتهم مالح

يتخذوا 'وطالبت قادة العرب بأن . 'رسالة الجتماع الجامعة العربية في مدينة سرت'عملية االغتيال تمثل 
 كذلك أكدت أن العملية ،'موقفاً حاسماً ونهائياً بوقف المفاوضات عدم العودة إليها مهما كانت المسوغات

ودعت الجهاد  .'حلقة في مسلسل االستهداف المزدوج للمقاومة، وثمرة للتنسيق األمني المستمر'هي 
رص صفوفهم والتعاون والتعاضد فيما بينهم لضرب العدو وإفشال سياسات 'اإلسالمي المقاومين إلى 

  .'التنسيق األمني
  9/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
   تنعى الكرمي والنتشة وتشدد على الوحدة"و علي مصطفى أبكتائب" .18

للجبهة الشعبية " الجناح العسكري –" كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" نعت :علي سمودي –الخليل 
  .، الشهداء الذين سقطوا فجر اليوم الجمعة في مدينة الخليل المحتلة"لتحرير فلسطين

نشأت الكرمي، " حماس" تيال القائدين في حركةوأكدت الكتائب في بيان صحفي صدر عنها، أن اغ
ومأمون النتشة فجر اليوم حلقة مستمرة من حلقات اإلرهاب الصهيوني المتواصل الذي يستهدف البشر 
والحجر والشجر، األمر الذي يتطلب توحيد الصفوف لتوجيه أوسع ضربات لالحتالل اإلسرائيلي أينما 

  .الضفة الفلسطينية المحتلةتواجد وفي أي بقعة من فلسطين خاصة في 
المتواصل، في " الصهيوني" وشددت الكتائب على أن وحدة البندقية هي األساس للتصدي لهذا اإلرهاب

مقابل فشل حلول التسوية وما يسمى بعملية السالم، فقد سقط هذا الخيار منذ سنوات طويلة ذاق خاللها 
ذا الخيار تماماً تحت ركام البيت الذي سقط فيه شعبنا ويالت واستحقاقات هذا الخيار العقيم، ودفن ه

  .شهداء الخليل، وأمام الجرافات التي تهدم البيوت في القدس المحتلة
  9/10/2010، )األراضي المحتلة(القدس 
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   المقاومةإرادةلن تكسر الخليل  جريمة "التحريرجبهة " .19
وقالت دائرة االعالم  ينية الجريمةدانت جبهة التحرير الفلسط:  ووكاالت– وسام االشويكي -الخليل 

والثقافة للجبهة في بيان صحفي لها ان الجريمة لن تكون بمنجاة من المحاسبة الدولية، من الوقوف أمام 
  .محكمة الضمير واألخالق وشرعة القانون الدولي

ى مواصلة  الجبهة أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة المقاومة والصمود لشعبنا المكافح وإصراره علوأكدت
حيث ان الشعب الفلسطيني شعب االنتفاضة والمقاومة لن , النضال حتى الحرية واالستقالل والعودة

ولن يحصد نتنياهو سوى الفشل في خططه اإلجرامية، والمقاومة , يصمت على جرائم القتل اإلسرائيلية
  .ستتعاظم حتى دحر المحتلين

العسكري لجبهة التحرير الفلسطينية جريمة اغتيال  الجناح -كما أدانت كتائب الشهيد ابو العباس 
مؤكدة أن , الشهيدين وحذرت في بيان صحفي العدو اإلسرائيلي من استمرار االعتداءات بحق شعبنا

  .الكتائب لن تتهاون في الرد على كل التجاوزات بكافة السبل المتاحة
التصعيد الخطير جر المنطقة إلى حرب وقالت كتائب الشهيد ابو العباس ان االحتالل يريد من خالل هذا 

  .مؤكدة جاهزية الكتائب للتصدي ألي اعتداء على قطاع غزة, وخلق التبريرات لتنفيذ جرائمه, قادمة
  9/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تدين جريمة االحتالل في الخليل" الشعبيالنضال" .20

م، ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي من أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليو: بيت لحم
  .جريمة اغتيال بدم بارد في مدينة الخليل أدت إلى سقوط شهيدين واعتقال عدد من المواطنين

وأكدت الجبهة، خالل اجتماع لقيادتها في محافظة بيت لحم، أن استمرار حكومة نتنياهو بجرائمها 
ءات على المواطنين لن يجلب للمنطقة إال الدمار وعرقلة وإطالق العنان لقطعان مستوطنيها باالعتدا

جهود المجتمع الدولي تجاه أمن واستقرار المنطقة، مضيفة أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته 
  .وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

 بعملية سالم ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة رزق النمورة أن حكومة االحتالل غير معنية
حقيقية ذات مغزى، بل تحاول خداع الرأي العام العالمي ولكن تصرفاتها على أرض الواقع تكشف زيف 

  .تضليلها اإلعالمي، ومدى عنصريتها
  9/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تعتصم في صور تضامناً مع األسرى" الشعبية": لبنان .21

جبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتصاماً أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر نظمت ال: لبنان/ رصو
في مدينة صور، تضامنا مع األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، ومن بينهم أمينها العام احمد 

، بمشاركة ممثلي أحزاب وفصائل ومؤسسات "نعم لحرية األسرى ال لسياسة العزل"سعدات، تحت شعار 
 خالل االعتصام نص مذكرة موجهة الى رئيس ىوتل .معيات وحشد من أبناء المخيمات الفلسطينيةوج

اللجنة الدولية للصليب األحمر، طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية بتحمل 
يعا مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له األسرى من ممارسات وحشية، وإلزام االحتالل باإلفراج عنهم جم

  .وخاصة أولئك المعزولين في الزنزانات
  9/10/2010المستقبل، بيروت، 
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  أداء الجيش اإلسرائيلي في عملية اغتيال قادة المقاومة وباراك يشيدون بنتنياهو .22
بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك بالقوة " اإلسرائيلي"أشاد رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (
واعتبر نتنياهو هذه الجريمة . اغتالت مقاومين فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل أمسالتي " اإلسرائيلية"
ستستمر بمطاردة من أسماهم " إسرائيل"المستوطنين األربعة وأن " تحقيقاً للعدالة ضد إرهابيين قتلوا"
" . ناجحة"ا وأشاد باراك بأداء جيشه ومخابراته ووصف العملية بأنه". زمان ومكان"في كل " اإلرهابيين"

كذلك أشاد مجلس . على مقتل المستوطنين األربعة قبل شهرين" رد سريع"واضاف أن العملية هي 
  " . واألجهزة األمنية" اإلسرائيلي"دليل على قدرة الجيش "المستوطنات بالجريمة، معتبرا أنها 

  9/10/2010، الخليج، الشارقة
  

  ن المواطنة يعترض على تعديل قانو اإلسرائيلي الكنيسترئيس .23
 قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤوفين رفلين، أمس الجمعة، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية :الناصرة

الرسمية، إنه ال يرى حاجة لتعديل قانون المواطنة، الذي ستقره الحكومة اإلسرائيلية يوم غد األحد، 
دولة يهودية "ائيل كـويقضي بأن يوقع كل من يطلب الجنسية اإلسرائيلية على اعتراف باسر

ويثير القانون ضجة كبيرة بين اوساط حقوقية إسرائيلية، ويسارية، نظرا لكونه قانونا ".وديمقراطية
عنصريا بامتياز، إال أن المعارضة تصل أيضا عند أوساط قيادية في اليمين العقائدي االيديولوجي، إذ 

  .لى صورة إسرائيل واليهود في العالميتخوفون من قوانين كهذه تجاهر في العنصرية تؤثر سلبا ع
ويعتبر رفلين من ابرز وجود اليمين العقائدي المتشدد، الذي يرفض االنسحاب من الضفة الغربية 
المحتلة، ولكنه من جهة أخرى يعارض قوانين ذات طابع عنصري، مثل قانون المواطنة وغيره، للسبب 

  .السابق ذكره هنا
دولة "ية، إنه ال يرى حاجة لتعديل قانون المواطنة، واالعتراف باسرائيل وقال رفلين لإلذاعة اإلسرائيل

وهناك ) اإلسرائيلية(، وقال إن االساس لوجود إسرائيل موجود في وثيقة االستقالل "يهودية وديمقراطية
، وقال إن هذا القانون سيساعد معارضي الصهيونية، "يهودية وديمقراطية"كتب فيها ان إسرائيل دولة 

  .ون وسيلة بايديهم لمحاربتهاويك
  9/10/2010، الغد، عّمان

  
  48 تفتتح دورتها الشتوية بسلسلة قوانين تستهدف فلسطينيي الـ اإلسرائيليةكنيستال .24

تفتح الكنيست اإلسرائيلي االثنين، دورتها الشتوية والتي من المتوقع أن تكون :  حسن مواسي-الناصرة 
لقضية الفلسطينية سلم أولويات السياسة اإلسرائيلية، على المستويين دورة برلمانية حامية تحتل خاللها ا
، والمستوى الخارجي فيما يتعلق بمسيرة السالم والمفاوضات مع 48الداخلي فيما يتعلق بفلسطينيي الـ

  .الفلسطينيين
لدولة المواطنة مقابل الوالء "وتبدأ الدورة الشتوية بطرح الحكومة اإلسرائيلية التصويت على قانون 

بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الذي يمس " إسرائيل بيتنا"والذي تقدم به حزب " إسرائيل
  .48باألساس بفلسطينيي الـ

أن هذا القانون ليس إال غيضاً من فيض، من ضمن رزمة اقتراحات القوانين " هآرتس"وذكرت صحيفة 
  .رةالعنصرية التي سيتم طرحها على الكنيست في هذه الدو

 عاما، 62ورأى العديد من المحللين أن الدورة الحالية ستكون اسوأ دورة برلمانية شهدها الكنيست منذ 
  .وأشدها عنصرية وضراوة وعداء للديموقراطية
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ومن بين مشاريع القوانين التي سيتم طرحها على طاولة الكنيست في الدورة المقبلة قانون ما يسمى 
، والذي يحرم األحزاب العربية "إسرائيل بيتنا"دمه النائب اليكس ميلر ، وهو قانون عنصري ق"النكبة"

والمؤسسات من تلقي الدعم الحكومي، في حال عملت على إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني عام 
، وقد اقر القانون في القراءة األولى في الدورة السابقة، ومن المقرر أن يصوت عليه نهائًيا 1948

  .ية والثالثة خالل الفترة المقبلةبالقراءة الثان
زبولون " البيت اليهودي"الذي قدمه رئيس حزب " التحريض"ومن المتوقع أيضا أن تمرر الكنيست قانون 

كدولة يهودية ديموقراطية ويصرح بذلك " إسرائيل"اورليف، يقضي بسجن كل من ينكر وال يعترف بـ
 وهو قانون لجان القبول الذي قدمه عضوي الكنيست وقانون آخر ويعد من أشد القوانين عنصرية،. علنًا

، والذي يقضي بتعيين لجان قبول خاصة في البلدات )كاديما(ويسرائيل حسون ) إسرائيل بيتنا(دافيد روتم 
والتجمعات السكنية اليهودية، والتي ستعمل على فحص المتقدمين للسكن، ويحق لها رفض كل من هو 

  . أساسا48ينيي الـغير مالئم، والتي تستهدف فلسط
في المقابل بدأت جمعية حقوق المواطن العمل على تتبع مشاريع القوانين العنصرية، وقد أبدت خشيتها 

  . بالدرجة األولى48من استمرار مثل هذه السياسة العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الـ
  9/10/2010، المستقبل، بيروت

  
  الل عسكرية إسرائيلية حول سجون االحتمناورات .25

نفذت مصلحة السجون اإلسرائيلية أمس األول مناورات وتدريبات عسكرية واسعة النطاق شملت : االتحاد
  .عدداً من سجون االحتالل اإلسرائيلي المحتجز فيها اآلالف من األسرى الفلسطينيين

ت وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن اآلالف من جنود الجيش والشرطة وأجهزة األمن واالستخبارا
اإلسرائيلية شاركوا في هذه المناورات، حيث تم إعالن حالة الطوارئ داخل السجون وإطالق الذخيرة 
الحية في الهواء بشكل مكثف وإطالق صفارات اإلنذار ومنع األسرى من الخروج إلى ساحات الفسحة 

هجوم عسكري مفترض على مدخل سجن “وأوضحت أن هدف المناورات هو التدريب على مواجهة 
  .”واختطاف رهائن وفرار أسرى خطرين

وأكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن تلك المناورات تشكل خرقاً لمواثيق حقوق اإلنسان الدولية ومعاهدة 
جنيف الرابعة لمعاملة المدنيين في زمن الحرب وربما تعرض أمن وحياة األسرى للخطر، كما تؤدي إلى 

  .التوتر الشديد وهو استفزاز بحد ذاته
  9/10/2010، تحاد، أبو ظبياال

  
   األمن اإلسرائيلية تنهي تدريبا واسع النطاق يحاكي قيام حماس بشن هجماتقوات .26

أعلنت أن  إسرائيل، عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن 8/10/2010، القدس العربي، لندنذكرت 
منية في حال أقدمت حركة قواتها األمنية أنهت تمريناً واسع النطاق جرت خالله محاكاة تعامل الفرق األ

  .حماس على شن هجمات
أنهت تمرينا واسع النطاق تمت خالله 'وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية التي أوردت النبأ أن قوات األمن 

  .'محاكاة تعامل قوات األمن مع احتمال ارتكاب حركة حماس اعتداءات إرهابية
ال مشاركة مواطنين من عرب القاطنين في وذكرت أنه تم التدريب أيضاً على مواجهة التطورات في ح

ولم  . في أعمال مناوئة إلسرائيل في اعقاب توقيع اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية48مناطق الـ 
  .تفصح اإلذاعة عن الطرق التي تدربت عليها فرق األجهزة األمنية

حاكي أيضاً إقامة هذا التدريب ي، أن )آي.بي .يو (، عن 9/10/2010 ، الخليج، الشارقةوأضافت 
على الطريق بين مدينتي الناصرة وطبريا لزج المعتقلين من " جوالني"معسكر اعتقال عند مفترق الطرق 
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وأشرفت على التدريب سلطة السجون وشاركت فيه الشرطة والشرطة العسكرية .  فيه 48فلسطينيي ال 
  .وقوات اإلطفاء وغيرها من األجهزة 

للسيطرة على الضفة على غرار ما فعلت في قطاع " حماس" من جانب وحاكى التدريب أيضا محاوالت
غزة، واستئناف العمليات التفجيرية وحدوث مواجهات يقودها األسرى في سجون االحتالل وإطالق 

 1500ووفقاً للسيناريوهات التي تعاطى معها التدريب فإنه سيتم إطالق سراح . صواريخ باتجاه السجون
 من دون تصريح بهدف إخالء السجون استعداداً 48بسبب وجودهم في مناطق ال فلسطيني تم اعتقالهم 

ولغرض إجراء التدريب أقامت سلطة السجون موقعين شبيهين  . ساعة24الستيعاب أسرى مكانهم خالل 
من أجل التدرب على عمليات إنقاذ، كما تم التدرب على مواجهة احتمال فرار سجناء " إسرائيلي"بسجن 

كما جرى التدرب على قيام األسرى باختطاف سجانين واحتجاز  .يام مروحيات بتعقب آثارهمجنائيين وق
  .    رهائن وما إلى ذلك

  
   أداء نتنياهو عنينن غير راضي من اإلسرائيلي%47": هآرتس" .27

أعرب نصف اإلسرائيليين عن تأييدهم لتجميد البناء االستيطاني لمدة شهرين مقابل حصول : القدس
ى ضمانات سياسية وأمنية فيما تبين أن نتانياهو يحظى بثقة أكبر نسبة من اإلسرائيليين قياسا إسرائيل عل
  .بقادة آخرين

 في المئة من اإلسرائيليين قالوا إن على 50 أمس أن "هآرتس"وتبين من استطالع للرأي نشرته صحيفة 
شهرين مقابل الحصول على ضمانات نتنياهو الموافقة على اقتراح أميركي لتجميد البناء االستيطاني لمدة 

  .. في المئة42أمنية وسياسية فيما رفض ذلك 
 في المئة إنهم غير 47 في المئة من اإلسرائيليين إنهم راضون من أداء نتنياهو و40في وقت قال 

راضين، لكن هذه النسب تعكس تراجعا في شعبية نتنياهو قياسا بنتائج االستطالع الماضي الذي نشر في 
  . في المئة إنهم غير راضين40 في المئة إنهم راضون من أدائه و52 الماضي حيث قال عندها يوليو
 27 في المئة إنهم غير راضين من أداء وزير الدفاع ورئيس حزب العمل ايهود باراك فيما قال 62وقال 

 في 48 في المئة راضين و42في المئة إنهم راضون، بينما كانت هذه النسب في االستطالع الماضي 
  .المئة غير راضين

 في المئة في االستطالع 44كذلك تراجعت نسبة الرضى من أداء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من 
 في المئة عن عدم رضاهم من أدائهم اآلن 54 في المئة في االستطالع الحالي وعبر 34الماضي إلى 

  . في المئة قبل ثالثة شهور44بينما كانت نسبتهم 
 المئة إن خطاب ليبرمان أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي طرح خالله سياسة حزبه  في45وقال 

  . في المئة إن الخطاب لم يؤثر على تأييدهم لليبرمان39المتطرفة أدت إلى تراجع تأييدهم له فيما قال 
 في 57ورغم ذلك فإن  في المئة قالوا إن اقوال ليبرمان أدت إلى تراجع مكانة إسرائيل في العالم 63لكن 

  . في المئة إنه ينبغي إقالته33المئة اعتبروا أنه ال يتعين على نتانياهو إقالته فيما قال 
وفي ما يتعلق بقوة األحزاب اإلسرائيلية في حال جرت االنتخابات العامة اليوم فإن حزب الليكود 

 كديما المعارض على  نائبا في الكنيست وسيصبح أكبر حزب، بينما سيحصل حزب32سيحصل على 
 مقاعد 8 مقاعد والعمل على 10 مقعدا وشاس على 13 بزعامة ليبرمان على "إسرائيل بيتنا" مقعدا و31

 اليميني المتطرف على ستة مقاعد وحزب ميريتس "االتحاد القومي" مقاعد و6ويهودات هتوراة على 
  .اليساري على خمسة
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 اليوم حيث ستحصل الجبهة الديمقراطية 11 من وستحصل األحزاب العربية على تسعة مقاعد بدال
 مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي على 3 مقاعد والقائمة العربية الموحدة على 4للسالم والمساواة على 

  .مقعدين ما يعني أنه قد ال يعبر نسبة الحسم
  9/10/2010، البيان، دبي

  
   درزي بزيارة سوريا300 تسمح الول مرة لـ "اسرائيل" .28

 درزي بالتوجه الى سوريا االسبوع المقبل 300سمحت اسرائيل الول مرة لحوالى :  ا ف ب-قدس ال
  .في زيارة دينية ، على ما اعلن رئيس الطائفة الدرزية في اسرائيل

وبموجب هذا االذن الصادر عن وزارة الداخلية االسرائيلية ، ستقوم مجموعة كبيرة من رجال الدين 
  .لمدة اسبوع يقومون خالله بجولة على المواقع الدينية وزيارات القرباءالدروز بزيارة لسوريا 

". هذا قرار مهم جدا ، انه سابقة"وقال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في اسرائيل الشيخ موفق طريف 
انها اول مرة تسمح فيها وزارة الداخلية االسرائيلية لمجموعة من القادة الروحيين الدروز "واضاف 

وسوريا واسرائيل في حالة حرب عمليا ولم تكن اسرائيل تسمح حتى االن للدروز ". رة سوريابزيا
  ".العدو"االسرائيليين مثل باقي المواطنين االسرائيليين بالدخول الى هذا البلد 

ولم تسمح اسرائيل حتى .وقال طريف ان المجموعة ستغادر االسبوع المقبل وستدخل سوريا من االردن
ة سوريا سوى للدروز من سكان مرتفعات الجوالن المحتلة ومعظمهم ال يحملون الجنسية االن بزيار

  .االسرائيلية ، سواء لحضور اعراس او لدواع دينية
  9/10/2010، الدستور، عّمان

  
   خالل حرب اكتوبر مراتثالثتل أبيب تأهبت الستخدام سالحها النووي : باحث إسرائيلي .29

ن كتاب لباحث إسرائيلي سيصدر قريبا في الواليات المتحدة أن إسرائيل  بي:برهوم جرايسي - الناصرة
، التي تعني االستعداد الستخدام السالح النووي، ثالث مرات خالل "تأهب إستراتيجي"أعلنت عن حالة 

النووية وتزويدها " يريحو" والتي شملت تغيير مكان صواريخ 1973العام ) اكتوبر(حرب تشرين األول 
  .مليات أخرىبالوقود وع

االسرائيلية، أن الباحث اإلسرائيلي الدكتور أفنير كوهين يقول " هآرتس"وجاء في قراءة أعدتها صحيفة 
، "تأهب إستراتيجي"على ما يبدو أن في حالتين أو ثالث خالل الحرب تم اإلعالن عن "في كتابع إنه 

كرد فعل على ) أكتوبر(األول  تشرين 18 أو 17مرتين خالل األسبوع األول للحرب ومرة ثالثة في 
  ".تأهب في منظومة صواريخ سكاد السوفييتية في مصر

هذه شملت تغييرا في عدة أوضاع مثل ) النووي(الرأي السائد هو أن حاالت التأهب "وأضاف كوهين أن 
  ".نقل صواريخ يريحو من مخازنها وتزويدها بالوقود وعمليات مختلفة ومتعلقة بذلك

العمليات تتطلب مصادقة رئيس حكومة ووزير األمن وليست بحاجة إلى قرار من وأشار إلى أن هذه 
الطاقم الوزاري لشؤون الحرب، وقد تم تنفيذها بإشراف شخصي من جانب مندوبين عن رئيس الحكومة 

  .غولدا مائير ووزير األمن موشيه ديان
سيصدر في " ائيل والقنبلةصفقة إسر: أسوأ سر مكتوم"وقالت هآرتس إن كتاب كوهين الجديد بعنوان 

الواليات المتحدة األسبوع المقبل، ويشار إلى أن كوهين هو مؤرخ المشروع النووي اإلسرائيلي وصدر 
  ".إسرائيل والقنبلة"كتاب له في الماضي بعنوان 

  9/10/2010، الغد، عّمان
  

   حدةضيحة تجسس إسرائيلية جديدة في الواليات المتف  تكشف عنمحطة تلفزيون اميركية .30
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كشفت محطة تلفزيون اميركية محلية في مدينة سولت ليك سيتي بوالية يوتاه :  احمد محسن—واشنطن 
فقد قالت المحطة في تقرير بثته . عن خيوط يمكن أن تتحول إلى قصة كبيرة في االسابيع القادمة

من بيت إلى بيت ووضعت نصه على موقعها على االنترنت ان طالبا اسرائيليين يوزعون أعمالهم الفنية 
يطرحون اسئلة مثيرة للشك بين سكان مدينة سالت ليك سيتي مما دفع ببعض السكان إلى ابالغ مكتب 

  . التحقيقات الفيدرالي بشكوكهم عن احتمال ان يكون اولئك الطالب يقومون بأنشطة تجسسية
وكالة المخابرات القومية وتعلقت اسئلة الطالب المزعومين بموقع مجاور للمدينة قالت بعض التقارير ان 

اذ انها متخصصة في " االذن الكبيرة"وتسمى الوكالة أحيانا . يمكن ان تؤسس فيه محطة كبيرة لها
عمليات التجسس االليكتروني وهي تدير كل اقمار التجسس االميركية حول العالم وتستخدم انظمة 

اي بلد ولتصوير المواقع االستراتيجية اليكترونية بالغة التعقيد للتجسس على المكالمات الهاتفية في 
  .  ساعة يوميا24الحساسة بصورة دورية على امتداد 

ان الطلبة االسرائيليين " 4. سي. بي. ايه"وقال معد التقرير برنت هانساكر في المحطة التي تدعى 
 اولئك وطبقا لرواية. ابرزوا جوازات سفرهم االسرائيلية عند طرق ابواب المنازل التي يطوفون بها

السكان فان الطلبة قالوا انهم يبيعون رسوماتهم كي يجمعوا امواال من اجل تأسيس معرض فني في 
لقد طوروا النقاش بسالسة إلى السؤال عن "وقالت احدى السيدات التي تعاملت مع اولئك الطلبة . المدينة

ت ادري بالضبط عالقة طالب الموقع الذي قيل ان وكالة المخابرات القومية تنوي بناء محطتها فيه ولس
  ". لقد اثاروا ارتيابي وارتياب الجيران. يعملون بالفنون بموقع الوكالة

  9/10/2010، الشرق، الدوحة
  

  جنود حزب اهللا يتدربون في قاعدة صواريخ سورية: "هآرتس" .31
" سكود"اإلسرائيلية، امتالك الجيش السوري قاعدة صواريخ " هآرتس"زعمت صحيفة : دينا أبو المعارف

على مقربة من دمشق العاصمة السورية، وفقا لصور ملتقطة حديثا عبر األقمار الصناعية، والتي 
  .رجحت تلقي جنود من جماعة حزب اهللا اللبنانية تدريبات على استخدامها هناك

وقالت الصحيفة إن التقارير التي أفادت بأن سوريا ربما كانت قد زودت حزب اهللا بصواريخ سكود، قد 
  .ببت بتصاعد التوتر بين الطرفين اإلسرائيلي والسوري، منذ نحو ستة شهورتس

 مارس الماضي، أظهرت منشآت واسعة النطاق في قواعد 22وأضافت الصحيفة أن الصور الملتقطة في 
عسكرية عدة في سوريا، بينها واحدة من كبرى قواعد الصواريخ الثالث هناك، والتي تقع بالقرب من 

  . كيلومترا شمالي شرق دمشق25ى بعد مدينة عدرا عل
 متر، 400وتابعت الصحيفة أن القاعدة تقع في وادي عميق محاط بجبال شاهقة يصل ارتفاعها إلى 

  ".سكود"مدعية وجود أنفاق خراسانية تصل بين القاعدة والجبال، حيث تخزن صواريخ 
نفس طول ( مترا 11ا وأشارت الصحيفة إلى أن الصور أظهرت خمسة صواريخ يبلغ طول كل منه

  .وضعت ثالثة منها على شاحنات في باحة انتظار سيارات") سكود بي وسي"صواريخ 
 شخصا تحيط بهم 25 إلى 20بينما وضع الصاروخين اآلخرين في منطقة تدريب حيث التف حولهما من 

  .رض مركبة، وبدا أن أحد الصاروخين وضع على قاعدة إطالق متنقلة واآلخر على األ20قرابة 
  8/10/2010، الشروق، مصر

  
  لحماس" رسائل للجندي شاليط من عائلته سلمها وفد الصليب األحمر:  إسرائيليةمصادر .32

 كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم السبت ،عن رسائل سلمها وفد لجنة : علي سمودي -القدس
إلبنهم االسير في قطاع " ليطغلعاد شا"عائلة الجندي " ، مرسلة من"حماس"الصليب األحمر الدولي لحركة 

  . بيد المقاومة الفلسطينية 2006غزة منذ صيف عام 
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أن وفد الصليب األحمر "عن تلك المصادر تصريحات خاصة اكد فيها " وكالة قدس من لالنباء"ونقلت 
وحمل معه رسائل وجهتها اسرة شاليط ) حماس( الذي زار قطاع غزة مؤخرا والتقى قادة من حركة

بأن حماس وعدت بتسليم " ، وتم تسليمها لمسؤولي الحركة ، مؤكدة ذات المصادر)غلعاد(ندي إلبنهم الج
  ".هذه الرسائل الى الجندي بعد إتخاذ اإلجراءات الالزمة

من بينهم رئيس الحكومة المقالة " حماس"وأضافت المصادر أن لقاء وفد الصليب األحمر مع مسؤولي 
دل، والجندي شاليط، لكن من الغير الواضح حتى اآلن ماذا حمل اسماعيل هنية، تطرق الى صفقة التبا

  ".وفد الصليب األحمر لعائلة شاليط من رسائل تطمينية من ابنهم
حول ظروفه الصحية عبر وفد الصليب " تطمينية"أن يكون شاليط بعث برسائل " ورجحت المصادر

  ". عن أية معلومات حول ذلكاألحمر الى ذويه وأصدقائه، لكن حتى اآلن لم تكشف عائلة شاليط
  9/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   1973 اشكنازي يكتب عن بروتوكوالت ":معاريف" .33

 فقد اعادتنا جميعا الى صدمة المشاعر في تلك –عناوين الصحف في االونة االخيرة تعمل كآلة الزمن 
مسيرة . "رائيل وأصبحت دولة اخرىااليام، قبل قرابة أربعة عقود، الى عهد آخر، تغيرت فيه دولة اس

التي اجتزناها كجيش، كمجتمع وكدولة في أعقاب حرب يوم الغفران، تعود هذه االيام الى " الصحوة
  . مركز الخطاب االسرائيلي

.  ليس نفس الجيش– وبعده 73ليس هذا كليشيه ممجوج القول ان الجيش االسرائيلي قبل يوم الغفران 
م دروس تلك الحرب هي صدمة محفورة، وحضور دائم كالظل في جلسات منذ ذلك الحين وحتى اليو

هيئة االركان، في رؤوس قادة الجيش االسرائيلي، رغم أنهم في معظمهم كانوا فتيان في تلك االيام، وفي 
اعتقد أن المفاجأة االستخبارية واالحساس بعدم اليقين الوجودي الذي جلبته تلك الحرب . مخططات عملنا

وهذا هو . ا هاما في الفعل العسكري، في الفهم لعظمة المهمة والمسؤولية الكبرى الملقاة عليناكان عنصر
وهو السبب الذي من اجله نجند حتى . التفسير للحقيقة العبثية عن تعاظم قوة وقدرة الجيش االسرائيلي

. اط في لب الجيش سنة من االستقالل كل فتى وفتاة، وهو السبب الذي يجعلنا نضع رجال االحتي62بعد 
  . ما أنه السبب الذي يدفعهم الى المجيء

تلك الحرب وااليام التي سبقتها علمتنا كيف نبحث ونضع في عالمة استفهام حتى ما نراه كحقيقة، 
فلم نعد بعد اسرى مفهوم فكري واحد، . واالعتراض على المسلمات وباالساس عدم العشق الفكارنا ذاتنا

محامي "مثابة " الفرق الحمراء"ا، بل مؤيدون لثقافة النقيض، االنتقاد، و مهما كان متبلورا ومنمق
  ". الشيطان

كرئيس لالركان، يقف على رأس جيش الدفاع االسرائيلي، أعرف بان الدرس المركزي من حرب يوم 
الغفران هو أن علينا أن نكون دوما مع االصبع على الزناد، واال نستخف بأي عدو، وأن نكون 

 في تقديراتنا، نطرح االسئلة، نشكك، نعرف بان ال ينبغي االعتماد على نجاحات االمس، النها متواضعين
ال يسري مفعولها اليوم، وباالساس أن نعرف بل وان نفهم باننا نعرف فقط ما نحن نعرفه ونرى فقط ما 

  . نحن نراه
ر في االيام االخيرة يؤكد أن ما نش. الجيش االسرائيلي ملزم بان يكون كل الوقت متحفزا، مدربا وجاهزا

. آخر" يوم غفران"دولة اسرائيل، الجيش االسرائيلي والمجتمع االسرائيلي ليس لديه قدرة على امتصاص 
هذا هو واجبنا في الجيش االسرائيلي وهذا هو واجبي كرئيس هيئة االركان وعلى ذلك نحن ننكب ليل 

  . نحن ملزمون بذلك النفسنا والبنائنانحن ملزمون بذلك للشهداء وأبناء عائالتهم،. نهار
  9/10/2010، وكالة سما اإلخبارية
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  "إسرائيل"ظهر تصاعد عمليات المقاومة وإطالق الصواريخ على ي اينشر تقرير" الشاباك" .34
ارتفاعا ملموسا طرأ الشهر الماضي " الشاباك" أظهر تقرير نشره جهاز األمن العام اإلسرائيلي: الناصرة

على عدد عمليات المقاومة الفلسطينية التي تستهدف المستوطنين اإلسرائيليين بالمقارنة ) سبتمبر/ أيلول(
  . مع الشهر الذي سبقه

 فيما سجل خالل شهر 88وجاء في التقرير أن عدد العمليات التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 
 عملية 31محتلة بوقع  عملية فدائية، مسجال أكبر عدد من العمليات في القدس ال58أغسطس الماضي 

  .فدائية بالمقارنة مع شهر أغسطس حيث سجل التقرير وقوع تسع عمليات للمقاومة الفلسطينية
 إسرائيليين أصيبوا، بينهم أربعة 5أما في الضفة الغربية فلم تشهد ارتفاعا في عدد العمليات إال أن 

كما طرا ارتفاع على عدد . قةأصيبوا في عمليتي إطالق نار وآخر جراء تعرضه إللقاء زجاجة حار
  .عمليات إطالق القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من غزة

من العام ) سبتمبر(وكشف موقع المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي النقاب عن أنه أطلق في شهر أيلول 
الحالي صواريخ وقذائف من قطاع غزة باتجاه مستوطنات النقب الغربي، أكثر من أي شهر مضى منذ 

  .عملية الرصاص المصبوب التي شنها الجيش اإلسرائيلي على غزة
من العام الماضي، سجلت كميات إطالق صواريخ كثيرة ) فبراير، مارس(إنه في شهري : وقال الموقع

 قذيفة 15، و"صاروخ قسام "14 صاروخ غراد، و30نتيجة العملية العسكرية، وباإلجمال أطلق نحو 
) أغسطس( عملية إطالق سجلت فقط في شهر آب 13لغربي، بالمقارنة مع هاون كلها سقطت في النقب ا

 106 صاروخا وقذيفة هاون، منها 163 أطق نحو 2010الذي سبقهم، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 
  ".صواريخ غراد "7، و"قذيفة هاون "50، و"صاروخ قسام"

المسؤولية  عما يجري في " حماس"مية وحمل موقع المتحدث العسكري اإلسرائيلي حركة المقاومة اإلسال
  .قطاع غزة

 ما بين صاروخ وقذائف هاون تجاه المستوطنات اإلسرائيلية منذ 11293وسجل التقرير إطالق نحو 
  .2002العام 

  8/10/2010قدس برس، 
  

  يعّين العقيد يهودا فوكس مساعداً له وأرييل بن ديان مديراً لمكتبهيعّين العقيد يهودا فوكس مساعداً له وأرييل بن ديان مديراً لمكتبه" " يوآف غاالنتيوآف غاالنت": "": "معاريف""  ..3535
 قام باألمس بتعيـين     ،ف غالنت آيوالصهيوني الجديد،   رئيس أركان الجيش    أن   "معاريف"حيفة  كشفت ص 

 ، أرييل بـن ديـان     ، في سالح البر   "اإلرهاب"ائد وحدة مكافحة    وتعيين ق العقيد يهودا فوكس كمساعد له،      
، سـيكون   "اإلسرائيلي"شعبة المخابرات في الجيش     ل  الجديد رئيسالأن   وذكرت الصحيفة ب   .رئيساً لمكتبه 

  الـذي يـشغل    ،رقى إلى درجة جنرال، كما سيتولى الجنرال تال روسو         والذي سي  ،فيف كوخافي أالعميد  
 . قيادة المنطقة الجنوبية، رئيس قسم العمليات في الجيشحالياً

                                                   موقع أمد اإلخباري، فلسطين                                                 موقع أمد اإلخباري، فلسطين
  8/10/2010، 2084التقرير المعلوماتي 

  
   حرمة مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية في القدسانتهاك تصر على "إسرائيل": " األقصىمؤسسة" .36

مس من قيام أ في تقرير لها "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" حذرت : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 والذي "التسامحمتحف "جهات إسرائيلية وأخرى أميركية بنشر صور أولية للمخطط الجديد لما يسمى بـ
 هذا "مؤسسة األقصى"سيبنى على جزء من مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية في القدس، واعتبرت 

 حرمة مقبرة مأمن اهللا انتهاكالنشر بأنه إشارة واضحة بأن المؤسسة اإلسرائيلية تصر على مواصلة 
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كرام والعلماء والشهداء، وتدمير ما ونبش مئات بل آالف القبور الموجودة فيها  منها قبور للصحابة ال
  .تبقى من مقبرة مأمن اهللا

  9/10/2010الرأي، عّمان، 
  
  

  يدهس بسيارته طفلين فلسطينيين في سلوان )إلعاد(رئيس الجمعية االستيطانية  :القدس .37
أفاد شهود عيان أن ديفيد بيري، رئيس الجمعية االستيطانية في سلوان : ب.ف.، ا"األيام "-القدس 

) مدينة داود(، والذي يدير المستوطنات في وادي حلوة في البلدة والموقع السياحي االستيطاني )ادإلع(
ونقل  .من سلوان بمركبته عمداً)  أعوام10(وإياد غيث )  عاما11ً(دهس الطفلين عمران منصور 

  .الطفالن إلى مشفى المقاصد
المستوطن ديفيد شرطة فتحت تحقيقاً مع  الأن، أمسوأعلن الناطق باسم شرطة القدس شموليك بن روبي، 

  ".المستوطن من جمعية العاد االستيطانية واسمه ديفيد بيري"وقال بن روبي لوكالة فرانس برس  .بيري
، شريط فيديو قصيراً لطفلين فلسطينيين ملثمين يحمالن حجارة أمسوكانت قناة الجزيرة بثت، بعد ظهر 

  . بدهسه بسيارته ويفر السائق بسيارتهاألخيرن يقوم وعندما يقترب أحدهما من سيارة المستوط
 سبيل المستوطن ديفيد بيري، مدير عام جمعية أخلت الشرطة أن اإلسرائيلية اإلذاعةمن جانبها ذكرت 

  .اليمينية بعد استجوابه" العاد"
رة  مديرها العام فر من المكان بعد تعرض سيارته للرشق بالحجاأن" العاد"من جهتها زعمت جمعية 

  .وعندها دهس الصبيين دون قصد، معربة عن أسفها لوقوع هذا الحادث
 سلوان ومدير مركز البستان للتنمية أراضي دياب عضو لجنة الدفاع عن أبومن جانبه طالب فخري 

 القانونية ضدهم حتى ال يستمروا في مثل اإلجراءاتمحاسبة المستوطنين واتخاذ "وحقوق االنسان، بـ
  ".األعمالهذه 

  9/10/2010 رام اهللا، يام،األ
  

   قمع المسيرات األسبوعية في بلعين ونعلين والنبي صالح والمعصرةاالحتالل .38
 مواطنا على األقل بينهم 14 أصيب صحفيان و):وفا( وكالة ، العيسةأسامة ، نائل موسى-محافظات 

حتالل للمسيرات طفل بجروح وعشرات آخرون بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع اثر قمع قوات اال
األسبوعية السلمية المناهضة لالستيطان وجدار الضم والتوسع والفصل العنصري في قرى بلعين ونعلين 

واعتقلت قوات االحتالل شابين من بيت أوال بمحافظة الخليل ومنعت مزارعي . والنبي صالح والمعصرة
وقالت . لخليل، بحادثين منفصلينوأصيب أمس مواطن وفتى في مدينة ا. البلدة من قطف ثمار الزيتون

  .مصادر محلية ان مستوطنا اطلق النار على فتى ما ادى الى اصابته بجروح
  9/10/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   مسنة مقدسية متأثرة بجروحهااستشهاد .39

/ أيلول 22استشهدت المسنة المقدسية هانية عودة متأثرة بجراح أصيبت بها يوم : االتحاد، وكاالت
سبتمبر الماضي خالل اعتداء جنود إسرائيليين على أهالي ضاحية سلوان، حيث استشهد زوج ابنتها 

  . أشخاص بجروح3 وأصيبسامر سرحان 
  9/10/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "السالم يبدأ من هنا"و.. "أنا الديار":  في الذكرى الستين لتأسيسها"األونروا" .40
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ام لوكالة األونروا فيليبو غراندي حادثة صغيرة شهدها األردن، ليختم اختار المفوض الع: مادونا سمعان
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون "بها الخطاب الرئيسي في المؤتمر الذي نظّمته الوكالة و

تقول الرواية إن .  إحياء للذكرى الستين لتأسيس الوكالة، أمس"الدولية في الجامعة األميركية في بيروت
األونروا ": الالجئين الفلسطينيين في األردن، قال لرئيس الجمهورية السويسرية خالل زيارته للبالدأحد 

راقت العبارة لغراندي فكررها على مسامع الحاضرين مرتين، وذلك بعدما عدد العقبات التي . "هي بيتي
أن تناقشونا وتنتقدونا ": فهيأما غاية المؤتمر . تعيق عمل الوكالة في األقاليم الخمسة، وأبرزها التمويل

  . "وتقيموا عملنا
 ولعّل الغياب الرسمي اللبناني. في الشكل، طغى الحضور األجنبي على الحضور اللبناني في المؤتمر

.  المؤتمر، خاصة أن أياً من الوزراء والنواب، الذين تلقوا دعوات األونروا، لم يكترث للمشاركة"ميز"
 مايا مجذوب ذاك الحضور، بمداخلة أكّدت فيها " الفلسطيني–وار اللبناني لجنة الح"فاختصرت رئيسة 

العمل على تحسين ظروف الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان، تطبيقاً لما التزمت به الحكومة في بيانها 
معهد عصام "وقد شارك في افتتاح المؤتمر سفير فلسطين عبداهللا عبداهللا، والمدير المساعد لـ. الوزاري

 ساري . د"الجامعة األميركية في بيروت" كريم مقدسي، فيما قدم له أستاذ العلوم االجتماعية في "ارسف
غير أن حضور مجذوب المحدود زمنياً، وعدم مشاركة أي من المسؤولين اللبنانيين، أبقى . حنفي

هت إلى لبنان الرسمي بال جواب أو ردز"علماً أن لبنان . االتهامات التي وجبين األقاليم الخمسة "يتمي 
لناحية عدم إقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين، ما يصعب عملية تطوير عدة قطاعات مثل التعليم 

  . والصحة، وغيرها
 التي تلي التعليم وتسبق العمل، التي تطرق إليها نائب مدير "التدريب الموجه صوب السوق"تبقى مرحلة 

انون، بال ترجمة فعلية على أرض الواقع، ألن الالجئ الفلسطيني ما دائرة التعليم في الوكالة موهان م
  . زال ممنوعاً من ممارسة عدد من المهن في لبنان

فهل يجب . وبعيداً عن شكليات االفتتاح، انطلق المؤتمر من إشكاليات ال يبدو أنه سيخلص إلى حلول لها
 رجا ديب، في محور "عائدون"المتحدث باسم أن تُبدى التنمية البشرية على الخدمات األساسية؟ فيشرح 

الوكالة، خالل العقود الثالثة األولى من عملها، أمنت "، أن "تأمالت حول عمليات األونروا في سوريا"
ولكن، في مطلع ثمانينيات . الخدمات بال استثناء، ووفّرتها لالجئين أينما حلوا وليس فقط في المخيمات

 2010ولعّل شاغل الوكالة بين العامين . راجعاً في التقديمات الخدماتيةالقرن الماضي، بدأنا نالحظ ت
، سيكون التنمية البشرية التي وضعت لها خطة منذ ثالث سنوات، إذ سمحت البيئة المستقرة 2015و

لكن، هل شارك الالجئون في تحديد هذا التحول في عمل األونروا؟ ومن حدد االحتياجات . باالنتقال إليها
لبرامج الجديدة؟ يجب على الوكالة أن تشرحها، ال سيما بعدما اعتبرها البعض مرحلة أولى من أو ا

  ."التوطين، باالستناد إلى تمويل الدول المنادية بالتوطين لبعض مشاريعها
ألن مشاريع التنمية ": األونروا االلتزام بأولوية الخدمات األساسية، مهما كانت الظروفوكالة ناشد ديب و

وغادر ديب المنصة واضعاً إحصائية برسم المعنيين، مفادها أن  ."فق مع تراجع عكسي في الخدماتتترا
نسبة ثمانين في المئة من ميزانية األونروا تُصرف على رواتب الموظفين، في حين يستفيد الالجئون من 

  . فقط من ميزانيتهاةالمائنسبة عشرين في 
 شاهد محمود حنفي تطور تلك الميزانية من العام -نسان وناقش رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإل

 حتى عامنا هذا، فلفت إلى أنها تتبدل مع تبدل مصالح الدول المانحة، كما تتأثر باألزمات التي 1994
تصيب بعض التجمعات الفلسطينية، مثل حرب مخيم نهر البارد، أو أزمة قطاع غزة، تضاف إليها 

ما يضطر الوكالة إلى إطالق نداءات استغاثة، تصبح لها ": القتصادية األخيرةالطوارئ العالمية كاألزمة ا
وفي تأكيد على إحصائية ديب، لفت حنفي إلى أن الوكالة تخصص . "األولوية على دعم الميزانية العادية

 موظفاً، وإذا احتسبنا 3232إذ توظف في هذا اإلقليم ":  مليون دوالر61 حواليللبنان ميزانية تبلغ قيمتها 
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 دوالرا في 89 مليون دوالر في السنة، أي 37متوسط أجر كّل منهم بقيمة ألف دوالر، يبقى لالجئين 
وبعد احتساب المصاريف . ئة وخمسة وعشرين ألف الجئ في لبناناالسنة لكل الجئ من األربعم

 وغيرها، تنخفض حصة الفرد من تقديمات الوكالة إلى خمسين األخرى، كفواتير الكهرباء والمحروقات
  ."دوالرا فقط

 في الوكالة أليكس بولوك "التمويل الصغير"أما على مستوى التنمية البشرية فعرض مدير برنامج 
القروض التي يقدمها البرنامج لالجئين الفلسطينيين في كل من األردن، والضفة، وغزة، وسوريا، 

وقد قدم البرنامج قروضاً بقيمة ربع مليار دوالر استفاد منها النساء والرجال على حد . باستثناء لبنان
لكنّه مشروع يعاني أيضاً نقصاً في التمويل، وتتم حالياً دراسة إمكانية ": سواء، في تأسيس أعمال لهم

  . "تحويله إلى مؤسسة خاصة تساهم فيها شركات خاصة
لمست استحالة "ج، بحسب بولوك، ألن الوكالة، بعد تحليل السوق اللبنانية، ال يستفيد لبنان من هذا البرنام

كما أن . إطالق برنامج مستدام، بالمقارنة مع أعداد الفلسطينيين الذين يمتلكون أعماالً بحاجة إلى قروض
أسسنا وعلى الرغم من ذلك، . البرنامج يتطلب إبرام عقود ملزمة مع عمالئنا، وال يمكن إنفاذها في لبنان
  . " قرض1500وقد قدم . برنامج قروض صغيرة، ضمن الخدمات االجتماعية التي تقدمها الوكالة

يبرهن الواقع الذي يرسمه الباحثون وكوادر األونروا ضرورة إيجاد حلول دائمة لهؤالء الالجئين، ما 
ذي رفعته الوكالة، وقد سيبحث اليوم ضمن أعمال المؤتمر، علّهم يصلون إلى خيوط أمٍل تدعم الشعار ال

  ."السالم يبدأ من هنا: أونروا": ظلّل منصة الذكرى الستين لتأسيسها
  9/10/2010السفير، بيروت، 

  
   في رام اهللا"التراث الفلسطيني" يومإحياء  .41

، وذلك الخميس الذي صادف يوم "التراث الفلسطيني" أحيت مدينة رام اهللا يوم الجمعة، يوم :رام اهللا
  . التي تقيمها وزارة الثقافة احتفاء بالمناسبة"أسبوع التراث الفلسطيني" ضمن فعاليات

  8/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فلسطين من دار الطفل إلى العالَم.. "ميرال" .42
ح طرقَت الصحفية والروائية الفلسطينية المغتربة روال جبريل، أبواب المسر:  علي عبيدات-رام اهللا 

العالمي، وسلطت الضوء على العمق اإلنساني للقضية الفلسطينية، عبر تحويل سيرتها الذاتية إلى فيلم 
  .عالمي، من إخراج المخرج األميركي اليهودي، جوليان شنابل

 في افتتاح مهرجان القصبة السينمائي يوم الخميسالذي عرض و "ميرال"ويتناول الفيلم الذي حمل اسم 
بحضور بطلتيه ياسمين المصري وربا بالل، السير الذاتية ألربع سيدات فلسطينيات، الدولي الخامس، 

 1948هن هند، ونادية، وفاطمة، وميرال، ليعكس حقبة مهمة من القضية الفلسطينية، تمتد من حرب عام 
  . بين اإلسرائيليين والفلسطينيين1994حتى توقيع اتفاقية أوسلو عام 

  8/10/2010، )وفا(الفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات 
  

   في الخليلقيادّيين من القسام ل"سرائيلإ" يستنكر اغتيال "العمل االسالمي"حزب جبهة  .43
ادان حزب جبهة العمل االسالمي اغتيال قوات االحتالل الثنين من المقـاومين فـي              :  الدستور –عمان  

التنفيذي المهندس مراد العـضايلة     واشار مسؤول الملف الفلسطيني في مكتب الحزب        . الخليل فجر امس  
 .الى ان الجريمة الجديدة تشكل امتداداً لسلسلة عمليات الغدر الجبانة بحق ابناء الشعب الفلسطيني الصامد              

ودعا العضايلة الى اتخاذ خطوة جريئة بوقف المفاوضات مع الكيان الصهيوني ورفع الحـصار الجـائر                
  . عن قطاع غزة
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  9/10/2010، الدستور، عّمان
  
  
  

  ضد مجلس االمن" الفيتو"  وأنا غير متخوف من استخداملدينا بدائل جاهزة: وسىعمرو م .44
الظروف سـلبية   " اعتبر االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الجمعة ان           : ،ا ف ب   -) ليبيا(سرت  

 على المضي في المفاوضات المباشرة في اشارة الى احتمال صدور موقف عربـي جـامع              " وال تساعد 
بوقف هذه المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين خالل اجتماع لجنة المتابعة العربيـة مـساء فـي                

  .سرت
وقال موسى في تصريح صحافي ادلى به في سرت ردا على سؤال عن البدائل التي يمكن ان يتم اللجوء                   

جلس االمن وقال موسـى     هناك بدائل كثيرة منها الذهاب الى م      "اليها في حال وقف المفاوضات المباشرة       
انا غير متخوف من استخدام الواليات المتحدة الفيتو لالعتراض على اي قرار قد يصدر عـن مجلـس                  "

  .للتوجه الى مجلس االمن" االمن ضد اسرائيل اال ان علينا ان نحدد الوقت المناسب
  9/10/201، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  ع حصار قطاع غزة ليس مطروحاحشد الجيوش وإعالن الحرب لرف: أبو الغيط .45

 أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن هناك مطالبة عربية بإنهاء الحصار اإلسرائيلى المفروض               :سرت
على قطاع غزة، مشيرا إلى أن ما يتحدث عنه البعض من حلول جذرية لرفع الحصار عن طريق حـشد          

  .الجيوش وإعالن الحرب ليس باألمر المطروح
يط إلى، أن مسألة اللجوء الى مجلس األمن إلعالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو أمر               وأشار أبو الغ  

ليس مطروحا فى الوقت الحالى، الفتا إلى أن المطروح حاليا هو إتاحـة الفرصـة للواليـات المتحـدة                   
ـ                سطينية األمريكية لكى تستمر فى جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل لالستيطان على األراضـى الفل

المحتلة، وفى حال نجاح هذه الجهود، وقتها سيعود الفلسطينيون للمفاوضات، وتتحرك األمور، وإذا لـم               
تتحرك األمور خالل شهر ستعود لجنة المتابعة مرة أخرى لالجتماع ويقوم الرئيس الفلـسطينى بطـرح                

  .هاالخيارات التى تحدث عنها خالل اجتماع اليوم، والتى طلب أال يتم الكشف عن
إذا "وردا على سؤال حول ما يتردد عن قيام إسرائيل بتجميد االستيطان لمدة شهرين فقط، قال أبو الغيط                  

ما حدث ذلك فليتم االتفاق على الحدود أيضا خالل شهرين، وبهذا يكون لكـل طـرف أن يقـوم بـأى                     
  ".إجراءات أو إنشاءات على أرضه

  9/10/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  "ةحظر انتشار األسلحة النووي" لـفورا" إسرائيل"بانضمام  بالكويت تطال .46
طالبت دولة الكويت بانضمام إسرائيل فورا إلى معاهدة حظر انتشار األسلحة النوويـة             ": قنا "–نيويورك  

جاء ذلك فـي كلمـة   . وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مستشار في وفد دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة محمد فيصل المطيري أمام الدورة العادية               ألقاها ال 

وأشـار  . التابعة للجمعية العامـة الليلـة الماضـية       " لجنة نزع السالح واألمن الدولي    " الجتماع   65الـ  
 بعد إلـى معاهـدة      المطيري إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي لم تنضم             

حظر انتشار األسلحة النووية والوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية في تحد لقرارات الـشرعية                
سيوفر الذرائع واألسباب لـدول أخـرى المـتالك         " اعتبر أن الموقف اإلسرائيلي من المعاهدة       . الدولية

  ". اتها السلبية الخطرة السالح النووي، مما يدخل المنطقة في فوضى أمنية لها انعكاس
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إن من حق الدول كافة ودون تمييز بما فيها إيران إنتاج واستخدام الطاقة النووية السلمية               " قال المطيري و
   .وإجراء بحوث علمية في هذا المجال

  9/10/2010، الشرق، الدوحة
  

  ة شهرين لالستيطان مد"إسرائيل"تجميد مقابل " 35إف "نتنياهو وقع صفقة طائرات : المعلم .47
مـع الواليـات     صفقة إسرائيلمن إن  تخوفه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس في سرت        اعرب
خلـال  " مليار دوالر، سـتحدث      2.75 بقيمة   ،35 – طائرة مقاتلة من طراز إف       20لشراء نحو    المتحدة

قة موافقة إسرائيل   حقيقيا باألمن في منطقة الشرق األوسط، معربا عن تخوفه من أن يكون ثمن هذه الصف              
هناك من قال إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين        "وأضاف  . على تجميد محدود لالستيطان لمدة شهرين     

نتنياهو سيعلن عن وقف لالستيطان لشهرين فقط شريطة أال يطرح هذا الموضوع مـستقبال وأن يأخـذ                 
إيقاف االستيطان لشهرين بل أصـبح      لم يعد الموضوع    "وتابع  ". بالمقابل صفقة من السالح المتطور جدا     

  ".هناك تهديد لألمن العربي
  9/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  "سرائيلإ"تركيا على وشك أن تفقد : سفير أنقرة في واشنطن  .48

أكد السفير التركى فى واشنطن نامق طان أن العالقات مـع اسـرائيل تـشهد                : سيد عبد المجيد   -أنقرة  
م القوات البحرية االسرائيلية على سفن الحرية أمام سواحل غزة نهايـة مـايو              تراجعا ملحوظا بعد هجو   

  .الماضى ، مشيرا إلى أن تركيا على وشك ان تفقد واحدا من اقرب اصدقائها فى المنطقة
  9/10/2010، األهرام، القاهرة

  
  القضية الفلسطينية مبعث انشغال تونس العميق: الرئيس التونسي .49

س التونسي زين العابدين بن علي، التأكيد أن القضية الفلسطيني تظل على الدوام              جدد الرئي  :وف – تونس
مبعث انشغال بالده العميق إلى أن يسترجع الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة               

  .دولته المستقلة على أرضه
اق اعتمـاد مجموعـة مـن      وأعرب الرئيس بن علي، في كلمة نشرت له اليوم الجمعة لدى تـسلمه أور             

عن أمله بأن تتوصل أطراف النزاع بالشرق األوسط إلى حل عادل وشامل ودائم             , السفراء الجدد بتونس  
  .يتيح لها المجال لصرف جهودها نحو االعتمار والتنمية

وأعرب الرئيس بن علي عن أمله بأن توفق منظمة األمم المتحدة بمساندة قوية ودائمة من سائر أعـضاء     
رة الدولية للقضاء على بؤر التوتر والنزاع حتى يستتب األمن والسالم واالستقرار وتعيش البـشرية               األس

  .في أمان واطمئنان وازدهار
  9/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

        
    امريكية وإسرائيليةمسؤولون إيرانيون يتهمون روسيا بالرضوخ لضغوط .50

تهم عدد من المسؤولين اإليرانيين روسيا بأنها استسلمت للـضغوط األمريكيـة            ا:  ستار ناصر  -طهران
أكـد  و.  الصاروخية الدفاعيـة   300-على خلفية رفض موسكو تسليم طهران منظومة إس       " اإلسرائيلية"و

إسماعيل كوثري نائب رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان ان اصرار روسيا علـى فـسخ الـصفقة                  
وأشار إلى أن من السوء أن يعتقد العالم أن روسيا ال           .  وروسيا يضر روسيا وسمعتها      الموقعة بين إيران  

  ". االسرائيلية"تملك قرارها وتخضع للضغوط األمريكية و
  9/10/2010، الخليج، الشارقة



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1932:        العدد        9/10/2010السبت  :التاريخ

  
   تثمن قرار لجنة المتابعة العربية في إعطائها مهلة شهر الستئناف المفاوضات أمريكا .51

بت الواليات المتحدة بقرار لجنة متابعة مبادرة السالم العربيـة اعطـاء االدارة              رح : وكاالت - واشنطن
  . االميركية مهلة شهر اضافي لكي تحاول احياء المفاوضات االسرائيلية ـ الفلسطينية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن ان الواليات المتحدة تثمن موقـف الجامعـة العربيـة                 
الميركية الرامية الى خلق الظروف التي تسمح بدفع المفاوضات المباشرة بين اسـرائيل             الداعم للجهود ا  
  . والفلسطينيين

وأكد الناطق االميركي ان واشنطن ستواصل العمل مع الجانبين ومع جميع شركائها الدوليين مـن أجـل                 
نـاءة مـن أجـل    المضي قدما في المفاوضات نحو حل الدولتين وتشجيع الطرفين على اتخاذ اجراءات ب           

  . تحقيق هذا الهدف
9/10/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
   مذكرة بتقديم أموال للسلطةيصدرأوباما  .52

أصدر الرئيس األمريكي باراك أوباما مذكرة رئاسية تقضي بتخفيف القيود المعتمدة حالياً            : )آي.بي  .يو  (
بيض نص المذكرة الرئاسية وجاء فيـه       ونشر البيت األ  . بغية تقديم األموال المخصصة للسلطة الفلسطينية     

بموجب السلطة الموكلة إلي كرئيس بحسب الدستور وقوانين الواليات المتحدة األمريكية، بما في ذلك             "انه  
في وزارة الخارجية، وقانون المخصصات المرصودة للبرامج ذات الصلة الصادر في           ) ب (7040الفقرة  
سـبتمبر  / أيلـول  30 الذي صدر في     2011مستمرة عام    كما ورد في قانون المخصصات ال      2010عام ، 

 أؤكد أنه من المهم لمصالح األمن القومي األمريكي أن يتم تخفيف القيود الـواردة فـي الفقـرة                   2010،
 من الجـزء الثـاني مـن قـانون         4في القانون، بغية تقديم األموال المخصصة لتنفيذ الفصل         ) أ (7040

  . الفلسطينية المساعدة األجنبية، المعدل، للسلطة
  9/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  غاالوي طلب من أعضاء قافلة شريان الحياة إزالة رايات حماس قبل العبور للعريش .53

على ترتيبات قافلة شريان الحياة الخامسة التي يفترض ان تتحرك           قررت اللجنة النقابية العربية المشرفة    
 يمكـن ان تعتـرض عليهـا الحكومـة المـصرية      السبت إلى ميناء العريش المصري إزالة اي مظاهر      

  .وتستخدمها كحجة لمنع مرور القافلة التي يترأسها للمرة الرابعة النائب البريطاني جورج غاالوي
وال زالت القافلة التي تجمعت في العاصمة السورية وسط إحتفال ورعاية نشطاء حركة حماس والفصائل               

 في سوريا حتى يؤذن لها بالتحرك عبرميناء الالذقية إلـى   بإنتظار الضوء األخضر من السفارة المصرية     
  .ميناء العريش قبل اإلستقرار في رفح تمهيدا لمحاولة إدخالها إلى قطاع غزة

وأبلغ نشطاء أردنيون يشاركون بفعالية في إدارة هذه القافلة ان السفارة المصرية في دمشق تعمل قـصدا         
  .ن حيث لم تحصل القافلة بعد على اإلذن بالتحركفيما يبدو على تأخير القافلة قدر اإلمكا

وبالتزامن قالت مصادر النشطاء ان اللجنة المشرفة على القافلة إستجابت لنصيحة المشاركين األردنيـين              
بتجنب البعد السياسي في القافلة والتركيز على البعد اإلنساني حيـث سـربت مصادرمـصرية للقافلـة                 

  . على تبني حركة حماس لها سيتسبب برفض دخولهامعلومات تقول بان تركيز القافلة
ودعم قائد القافلة البريطاني غاالوي بقوة اإلقتراحات األردنية بخصوص إزالة مظاهر تأبيد حركة حماس              

  .من القافلة حتى يتم تجنب اي قرارات للسلطات المصرية يمكن ان تمنع عبور القافلة
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ملصقات وصور حركة حماس عـن جميـع شـاحنات          وعلى هذا األساس أزيلت فعال أعالم ورايات و       
وسيارات القافلة صباح الجمعة كما رفض غاالوي لنفس السبب الموافقة على ان يرتدي أعضاء القافلـة                

  .قبعات حركة حماس أثناء المالحة في الطريق إلى ميناء العريش
9/10/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
  

  لة المبحوحتقرير يكشف تواطؤاً غربياً لطمس آثار قت .54
األمريكية، أمس، تحقيقاً موسعاً بشأن ما وصـلت إليـه   " وول ستريت جورنال  "نشرت صحيفة   : واشنطن

كـانون  /  يناير 20جهود التحقيقات حول جريمة اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي في              
  .الثاني الماضي

ملون جوازات سفر أوروبية مزورة ما عدا       أشار تحقيق الصحيفة إلى أن كل المشتبه فيهم في الجريمة يح          
وذكـرت أن الهـاتف الخليـوي       ) .  سنة 62(بريطاني يحمل جواز سفر صحيحاً باسم كريستوفر لوكود         

للوكود فتح مؤخراً في فرنسا، وعثرت السلطات األمنية على عنوانه في لندن، واكتشفت انه فـي عـام                  
ي اسكتلندا من أبوين يهوديين مـن فلـسطين أيـام            غير الرجل اسمه من ايهودا لستغ الذي ولد ف         1994

  .االنتداب البريطاني، ليصبح اسمه كريستوفر لوكود
هذه الخيوط التي توصل إليها المحققون أثارت األمل في العثور على واحد من الذين نسقوا عملية اغتيال                 

لكن هذه الخيـوط    " . ائيلياإلسر"المبحوح، أو على األقل العثور على دليل يثبت اتهامات بتورط الموساد            
تالشت حسبما ذكرت الصحيفة، التي أشارت إلى أن شرطة لندن راقبت مقر اقامة لوكود في العاصـمة                 

  .كما لم يعثر على ما يقود إليه في فرنسا. البريطانية من دون أن يظهر 
 تـشرين األول    /قتل في حرب أكتوبر   " اإلسرائيلي"واكتشف المحققون أن ايهودا لستغ الجندي في الجيش         

  . طبقاً لنعي وزارة الحرب له، األمر الذي ضاعف من الغموض حول شخصية لوكود1973،
 أشهر من العمل األمني المضني والغـضب الدبلوماسـي علـى اسـتخدام              8وذكرت الصحيفة أنه بعد     

. حبـاط   وقالت إن المحققين الدوليين ينتـابهم اإل      . الجوازات المزورة، وصلت الخيوط إلى نهايات ميتة        
  ".الموساد"وباتوا على شك في احتمال اعتقال أي مشتبه أو العثور على دليل قاطع يؤكد تورط 

ونقلت الصحيفة عن محققين قولهم إنه رغم الكلمات الحادة التي صدرت من حكومات عـدة تعرضـت                 
ويعتقـد  " . إسـرائيل "جوازاتها للتزوير، فإن السياسة ربما عرقلت التعاون المطلوب من حكومات تدعم            

وراء الجريمة، أن المشتبه فيهم ربما يكونون قد        " إسرائيل"المحققون الدوليون الذين يعملون على فرضية       
  .عادوا إلى الكيان حيث سيكونون في مأمن من أي دعوى الستردادهم على خلفية الجريمة
وأشـار  .  طويلة   وقال مصدر قريب من التحقيقات إن شرطة دبي تعول على أن التحقيق سيكون عملية             

 كاميرا موزعة على    1500 آالف ساعة عمل لمراجعة أشرطة مصورة من         10إلى أن شرطة دبي أنفقت      
أنحاء اإلمارة، كما استخدمت برامج التعرف إلى الوجوه، وفحص سجالت الدفع اإللكتروني، وراجعـت              

  .لفنادقايصاالت الدفع واستخلصت معلومات من مقابلة سائقي سيارات األجرة وطواقم ا
وذكرت الصحيفة أن المحققين البريطانيين لم يعثروا على أي سجالت صـحية أو معلومـات ضـريبية                 

كما أنه لم يدفع رسوم رخصة تلفاز، وهي مبلغ مالي إجباري يجـب أن يدفعـه أي                 . للمشتبه فيه لوكود    
  .بريطاني يملك جهازاً الستقبال البث التلفزيوني

فقبل عامين استخدم لوكود عنوانـه البريطـاني ليـشحن          . ى خيط مثير    وعثر المحققون البريطانيون عل   
ومن هناك شحن شخص آخر المركبة إلـى        . سيارة مرسيدس زرقاء من إحدى إمارات الدولة إلى إيران          

  .والغريب أن تسجيل المركبة لم يعثر عليه، وكان من المستحيل تحديد مكان السيارة. بريطانيا 
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ين يعتقدون اآلن أن لوكود كان يعمل مديراً للشبكة االستخبارية في أوروبـا             وذكرت الصحيفة أن المحقق   
  .والشرق األوسط لسنوات طويلة، وأنه عمل لتسهيل مهمة فريق القتلة الذين اغتالوا المبحوح
9/10/2010، الخليج، الشارقة  

 
   تطالب تركيا بالتعاون ضد القاعدة وحماسواشنطن .55

 "القاعـدة "مطالبة واشنطن لتركيا بمزيد من التعاون ضـد تنظـيم            التركية عن    "طرف"تحدثت صحيفة   
  . اللبناني وامتداداتها في العراق"حزب اهللا" الفلسطينية و"حماس"وحركة المقاومة االسالمية 

 طلبوا لدى لقـائهم رئـيس       "سي آي إي  "وقالت ان مسؤولين في وكالة االستخبارات المركزية االميركية         
ضد المنظمـات   "ي هاكان فيدان في واشنطن الشهر الماضي مزيداً من التعاون           جهاز االستخبارات الترك  

  ."االرهابية وفي مقدمها تنظيم القاعدة
 ليون بانيتا على إبداء الجانـب األميركـي         "السي آي إي  "واضافت انه بينما ركّز فيدان خالل لقائه مدير         

ـ  "مزيداً من التعاون مع تركيا في مجال مكافحة نشاط            االنفـصالي واقفـال     "ال الكردسـتاني  حزب العم
معسكراته في شمال العراق، ركّز المسؤول االميركي على مطالبة فيدان بـأن تـضطلع االسـتخبارات                

  ." في العراق"حزب اهللا" و"حماس" و"القاعدة"التركية بدور أكثر فاعلية في مكافحة امتدادات 
9/10/2010، األمان، بيروت  

  
   تهدد بقصف طهران ودمشق بأسلحة نووية "لإسرائي" :كييمرالكونغرس األ .56

 في الكونغرس االميركي النقاب امس عن       "إسرائيل"ـكشفت اوساط نيابية داعمة ل     : حميد غريافي  -لندن  
الدولة العبرية لن تتردد للحظة واحدة في ضرب ايران وسورية بأسلحة نووية في حـال تعرضـت                 "ان  

او ,  ضد المدن االسـرائيلية    1991تخدمها صدام حسين العام     لصواريخ بالستية بعيدة المدى كتلك التي اس      
لكثافة صاروخية من حدودها الشمالية مع سورية ولبنان وحدوث كوارث بشرية في صـفوف المـدنيين                

او في حال استخدام النظامين في دمشق وطهران رؤوساً حربية صاروخية كيماوية او بيولوجية              , اليهود
  ". الشامل الذريةال تقل خطرا عن اسلحة الدمار

ونقل احد قادة االغتراب اللبناني النافذين في واشنطن عن عضو بارز فـي لجنـة الـشؤون الخارجيـة        
االسرائيليين ابلغوا اصدقاءهم في االدارة االميركية عزمهم على        "واالستخبارات في الكونغرس تأكيده ان      

ووية تستهدف العاصـمتين طهـران      الرد على هجمات صاروخية مدمرة ضد بلدهم ومواطنيهم بأسلحة ن         
منعا للقضاء المبرم على الدولة العبرية بواسـطة عـشرات آالف           , ودمشق ومدنا ايرانية وسورية اخرى    

  ".اللبناني بزوال اسرائيل من الوجود" حزب اهللا"الصواريخ تنفيذا لتهديدات قادة ايران وسورية و
تصميمنا " زار واشنطن الشهر الماضي قوله ان        ونسب النائب االميركي الديمقراطي الى وزير اسرائيلي      

على استخدام االسلحة النووية في حال لجأ اعداؤنا الى محاوالت إلغائنا وتكبيدنا خسائر مدنية وعسكرية               
تؤكده سياسة عدم سعينا المتالك ترسانة صاروخية واسعة النطاق علـى غـرار الترسـانتين      , ال تحتمل 

فيما نحن نمتلـك    , وانفاق عشرات المليارات من الدوالرات على ذلك      , الصاروخيتين االيرانية والسورية  
احدى اكبر الترسانات النووية التي أنشأناها اصال لمنع مثل هذه الدول المارقة والالإنسانية من رمينا في                

  ".البحر
9/10/2010، السياسة، الكويت  

 
  إعفاءات ضريبية أوروبية لممولي المستعمرات اإلسرائيلية  .57
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تتمتع المنظمـات التـي تحـشد       : )آي بي إس   (،وكالة انتر بريس سيرفس    -  ديفيد كرونين  - لبروكس
األموال لصالح الجيش اإلسرائيلي والمستعمرات غير القانونية اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة المحتلـة              

  . فسزايا وإعفاءات ضريبية في دول في اإلتحاد األوروبي، وفقا لتحريات وكالة انتر بريس سيرمب
تكرس أنشطتها فـي هولنـدا    ضمن عدة مجموعات) Sar-El Foundation" (سار ايل"وتأتي مؤسسة 

 حيـث يقـضي المتطوعـون       "إسـرائيل "لدعم القوات المسلحة االسرائيلية، وتنظم زيارات منتظمة إلى         
  . الهولنديون فترات تدريب مع الجيش اإلسرائيلي مدتها ثالثة أسابيع

ر، رئيس هذه المؤسسة التي تتخذ أمستردام مقرا لها، أنه يسعي إلـي تـشجيع               وصرح ماكس آربيلز ليز   
ولكن إذا كان ذلك غير ممكنا، فيمكنهم القيام بأعمال         "المتطوعين علي العمل في المستشفيات اإلسرائيلية       

  . اإلسرائيلية" مدنية في القواعد العسكرية
ال يصبحون جنودا، لكنهم يساعدون في المعركة       "وكان آربيلز ليزر قد أعلن سابقا أن هؤالء المتطوعين          

  ". ضد الفلسطينيين
لكنه لم يعلق عندما سئل لماذا يرغب في مساعدة الجيش اإلسرائيلي خاصة بعد أن كشفت تحقيقات االمم                 
المتحدة بقيادة القاضي الجنوب افريقي المتقاعد ريتشارد غولدستون، أن القـوات اإلسـرائيلية إرتكبـت               

  . 2009-2008الل هجومها علي مدي ثالثة أسابيع ضد قطاع غزة في شتاء جرائم حرب خ
منظمتنا هي  . نحن ال نتحدث عن السياسة    ... ال أرغب في اإلجابة على هذا السؤال      "وإقتصر علي القول    
  ". منظمة غير سياسية

9/10/2010، مركز الشرق العربي للدراسات  
  

  سطينية  مهامه في تأهيل قوات األمن الفلينهيدايتون  .58
الصادرة اليوم أن الجنرال األميركي، كيث دايتون، المـشرف علـى تـدريب             " هآرتس"ذكرت صحيفة   

وكان من المفتـرض أن     . المنطقة الى الواليات المتحدة   أنها مهامه وغادر     وتأهيل قوى األمن الفلسطينية   
ة لطلـب اإلدارة    يتولى دايتون منصبه لعام واحد فقط، لكنه استمر في منصبه لخمس سـنوات اسـتجاب              

  .ومن المفترض أن ترسل اإلدارة األميركية جنراالً بديالً لدايتون خالل األشهر القريبة المقبلة .األميركية
8/10/2010، 48موقع عرب  

  
  منح الالجئين فرص عمل ال يعني توطينهم: "ونروااأل" مفوض .59

فيليبو غرانـدي بعـد     ) أونروا ("غوث الالجئين الفلسطينيين  "شكر المفوض العام الجديد لوكالة       :بيروت
أن ذلـك ال  "، مؤكـداً  "منح الالجئين فيه فرص عمـل   "زيارته الرئيس اللبناني ميشال سليمان لبنان على        

يتعارض مع الموقف اللبناني الرافض توطين الفلسطينيين على أرضه والمتمسك بحقهم في العودة الـى               
 ألونروا ألن ذلك يساعدها في طلب تمويلها الستمرار         الى أهمية دعم السلطات اللبنانية    "وأشار  . "أرضهم

  ."عملها وخدماتها في لبنان
9/10/2010، الحياة، لندن  

 
   بليونا12ً  بلغ بليون دوالر ومخزون الذهب31  تخطتموجودات مصرف لبنان :مصرف لبنانحاكم  .60

لمنتشرين في العالم أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة، أن اللبنانيين ا: بيروت، ديترويت
ولفت إلى أن . " من الناتج المحلّي%25 باليين دوالر سنوياً، ويشكل هذا المبلغ 7يحولون إلى لبنان "

  ." أغسطس الماضي/ بليون دوالر حتى نهاية آب2.7إيجابي، محققاً فائضاً بلغ "ميزان المدفوعات 
عمال في مدينة ديترويت في والية ميشيغين ورأى سالمة، في لقاء نظمه المجلس االغترابي اللبناني لأل

األميركية، ضمن جولة تسبق مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن اليوم، أن 
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االستمرار في سياستنا "، لكن أكد "الوضع السياسي والتجاذبات المتصلة به أثرت على الليرة اللبنانية"
سعر الصرف، وهي سياسة عززت الثقة وأدت إلى انخفاض الفوائد الرامية إلى الحفاظ على استقرار 

 على الدوالر، %4 و 3تتراوح بين "وأشار إلى أن الفائدة على الودائع في لبنان . "التي أصبحت مستقرة
  ."الليرة ستبقى عملة ثابتة فترة طويلة"وطمأن إلى أن . " على الليرة%7 و 6وبين 

وقدر . " بليونا12ً بليون دوالر، وبلوغ مخزون الذهب 31بنان تخطي موجودات مصرف ل"وأشار إلى 
 أكبر من الناتج المحلي، وهو أمر غير عادي أي بليون دوالر، 40بـ "الموازنة العامة لمصرف لبنان 

  ."في منطقتنا
 باليين دوالر، أي 110الودائع تبلغ "وعرض سالمة لتطور القطاع المصرفي ومتانته، الفتاً إلى أن 

 بليون دوالر، وعلى الدولة أن 51يقارب "وأوضح أن الدين العام . "ة أضعاف حجم االقتصاد الوطنيثالث
  ."لكن في حال عجزت لن يتأخر المصرف المركزي عن المساعدة. تتمكن من تمويل حاجاتها

  9/10/2010الحياة، لندن، 
  

   نمواً في لبنان%8الدولي يتوقع   النقدصندوق .61
 يسجل أنقد الدولي في تقرير اختتامي أصدرته أمس بعثة خاصة تابعة له  توقع صندوق الن:بيروت

واعتبر  .ئة العام الماضيائة هذه السنة، بعدما سجل تسعة في المااقتصاد لبنان نمواً بنسبة ثمانية في الم
ق الذي لم يتأثر بأزمة المال العالمية، وهو اكتسب ثقة بعد المصالحة السياسية واالتفا"التقرير أن لبنان 

ولفت التقرير إلى عودة النشاط في  ."2008توصل إليه الفرقاء اللبنانيون في هذا الصدد في الدوحة عام 
 2009 التضخم ارتفع منذ عام أنولفت إلى . قطاعات العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية

الكلي قوية، لكن اإلصالحات  السياسات على صعيد االقتصاد أنورأى . بسبب ارتفاع أسعار المحروقات
واعتبر أن تدفق رؤوس األموال سمح للمصرف المركزي برفع احتياطاته من العمالت األجنبية . توقفت

  . بليون دوالر29إلى أكثر من 
  9/10/2010الحياة، لندن، 

  
  الضفة لتعطيل المصالحةبتفعيل القمع و ..الملف األمني تمت مناقشته وبقي منه القليل: الزهار .62

 محمود الزهار عن التوصل إلى توافق بين حركتي .دكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس : زةغ
بشأن معظم قضايا الملف األمني في مباحثات المصالحة الوطنية، الفتًا إلى أن ذلك " فتح"و" حماس"

  .سيبحث في اللقاء القادم بين الطرفين
وافقت على رؤية حركة " فتح" قال الزهار إن حركة ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي حوارٍ خاص مع 

لجنة االنتخابات المركزية، واللجنة القضائية الخاصة باالنتخابات، وموضوع : ، فيما يتعلق بنقاط"حماس"
  .حولها سابقًا" حماس"ترفض طرح " فتح"القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت 

لها قبل " فتح"بعد رفض " حماس"يا الثالث تمت التوافق عليها حسب رؤية هذه القضا: "وأضاف الزهار
ذلك، وبقي موضوع واحد وهو استكمال القضايا المتعلقة بالمسألة األمنية، وهذه القضايا حدد لها موعد 

  ".هذا الشهر ليتم النقاش فيها
: المصالحة قال الزهاربالضفة من اعتقاالت، وتداعيات ذلك على " حماس"وبخصوص ما يجري ألنصار 

هناك أطراف معروفة وواضحة للشعب الفلسطيني ال تريد المصالحة، قادة األجهزة األمنية الذين تعاونوا "
فياض أيًضا ال تريد المصالحة، هذه " حكومة"يدركون أن المصالحة ليست في صالحهم، و" إسرائيل"مع 

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

  ".غزة، لم تستطع أن تحقق أهدافها بل على العكس انعكست سلًبا عليهم
  :وإليكم نص الحوار

نستهل هذه المقابلة بسؤالك عن الجديد في ملف المصالحة الفلسطينية، وهل ترى أن التفاؤل السائد في -
  لقريب العاجل؟، سيفضي إلى واقع جديد على األرض في ا"فتح"و" حماس"لغة حركتي 

قد قدمت فيها رؤية، " حماس"بدايةً، هناك بعض القضايا التي كانت معلقة، ومعظم هذه القضايا كانت 
كانت مصرة على أن يتم تشكيل هذه اللجنة بالتوافق، " حماس"فمثالً تشكيل اللجنة االنتخابية المركزية، 

ثانية تتعلق باللجنة القضائية الخاصة تريد أن تكون في يد أبو مازن فقط، القضية ال" فتح"وكانت 
تصر على أن يتم انتخابها بالتوافق، وعدم تركها في يد أبو مازن، " حماس"باالنتخابات، والتي كانت 

والمشكلة من -بأن تكون القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير الفلسطينية " حماس"والقضية الثالثة كانت مطالبة 
 غير معطلة وغير محيدة، وكانت هناك بعض القضايا التي كان يجب -قالفصائل الفلسطينية بعد االتفا

  .أن تستكمل والمتعلقة بالملف األمني
بعد رفضها لها قبل ذلك، وبقي " حماس"وافقت على النقاط الثالث األولى، حسب رؤية " فتح"اآلن، 

حدد لها موعد هذا الشهر موضوع واحد، وهو استكمال القضايا المتعلقة بالمسألة األمنية، وهذه القضايا 
  .ليتم النقاش فيها

بعيًدا عن التفاؤل والتشاؤم، هذه الملفات إذا تمت واستكملت، فسيكون من السهل الذهاب إلى القاهرة 
  .للتوقيع على المصالحة

 نُقل عن بعض مسئولي الحركة قولهم، إن الملف األمني هو األكثر تعقيًدا فيما تبقى من ملفات -
  ل من الممكن أن يعيدنا هذا الملف إلى المربع األول؟المصالحة، ه

يجب التأكيد على أن الملف األمني تمت مناقشته خالل اللقاءات السابقة باستطراد، وبقي منه القليل، 
وبالتالي نحن نتحدث عن القليل، وليس الملف األمني بكامله، وفي حال تم االتفاق على المتبقي من الملف 

  .ن يصبح عقبةاألمني فسينتهي ول
 وسط الحديث عن المصالحة، تتواصل المشادات اإلعالمية بين األطراف، في وقت تتواصل فيه أيًضا -

  في الضفة الغربية، كيف تفسر ذلك؟" حماس"الحملة التي تشنها مليشيا عباس ضد أنصار حركة 
ة األمنية الذين هناك أطراف معروفة وواضحة للشعب الفلسطيني ال تريد المصالحة؛ رؤساء األجهز

فياض أيًضا ال تريد " حكومة"يدركون أن المصالحة ليست في صالحهم، و" إسرائيل"تعاونوا مع 
جاءت من الصفر، وليس لها إمكانية أن تكون حكومة من خالل االنتخابات، " حكومة"المصالحة، هذه 

ة من الفترات وقف في ال يريد المصالحة، والطرف األمريكي في فتر" اإلسرائيلي"بجانب أن الطرف 
وجهها، بالتالي هذه القضية معروفة بالنسبة لنا، وليتم تعطيل المصالحة يتم تفعيل القمع في الضفة 
الغربية، ولكن في المحصلة هذا ال يخدم أبو مازن، ألن هذه الوسائل القمعية والتي استخدمت قبل ذلك 

العكس انعكست سلًبا عليهم في االنتخابات في غزة، لم تستطع أن تحقق أهدافها، بل على " حماس"ضد 
  .وصوت الشارع ضدهم فيها

 من الواضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وفريق أوسلو في حيرة من أمره بشأن -
  خياراته، إلى أين تتجه األمور برأيك؟

مستوى، ليس هناك من يقول إنها وصلت إلى طريق مسدود، ألن أمريكا لن تسمح أن تصل إلى هذا ال
وستسعى إلى عقد لقاءات مستمرة، وبدأنا نسمع عن لقاءات مرتقبة بين أبو مازن ونتنياهو في باريس بعد 
عدة أيام، أمريكا ستعمل على تواصل اللقاءات إلى حين عقد االنتخابات النصفية األمريكية ألعضاء 

ألسابيع، لرفع الحرج " ستيطاناال"لتجميد " اإلسرائيلي"الكونغرس، وربما يكون هناك ضغط على الجانب 
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عن أبو مازن، وستكون هناك احتماالت كثيرة، االحتمال األضعف فيها هو اإلعالن عن وصول 
  .المفاوضات إلى طريق مسدود

بتنفيذ عمليات خالل حصاره في رام " حماس" قلتم في تصريحات سابقة إن الرئيس أبو عمار أوعز لـ-
  مازن إلى هذه المرحلة في التعاطي مع الحركة؟اهللا، هل نتوقع مثالً أن يصل أبو 

لتنفيذ عمليات انطالقًا من دعمه للمقاومة بل انطالقا من " حماس"للحديث مع " فتح"أبو عمار لم يوعز إلى 
رغبة في استخدام العمليات ألغراض تكتيكية، أذكر انه كان هناك مؤتمر شعبي حضرته أنا وهاني 

 الحوراني في قاعة الشيخ عواد باألزهر، ويومها طالب الناس هناك الحسن وأبو علي شاهين وعبد اهللا
أبو عمار أرادها .. ، وهذا لم يكون سرا"اإلسرائيلي"عمليات ضد االحتالل " حماس"بضرورة أن تنفذ 

أبو مازن ال يملك هذه الجرأة والفكرة، وال ".. حماس"من خالل " إسرائيل"وسيلة تكتيكية للضغط على 
يغامر بحياته من أجل أمر كهذا، وأنا قصدت من وراء هذا الكالم أن أضع أمام الناس فكرة يستطيع أن 

أن المقاومة استخدمت في بعض اللحظات ألغراض تكتيتة، وليست من منطلق القناعات لتحسين شروط 
التفاوض، لذلك ال نريد أن تتكرر تجربة أن تستخدم المصالحة أوالمقاومة لتحسين شروط التفاوض، 

  .ولكن ال بد أن تكون انطالقًا من قناعات ورؤى إستراتيجية
   بعيًدا عن لغة التحليل، هل تستشعرون حرًبا جديدة على غزة في ظل االنسداد السياسي الحالي؟-

االحتالل، يرى دائًما أنها تحاول فرض واقع سياسي في حال فشلها في فرضه " دولة"المستعرض لتاريخ 
ار، وتاريخهم يشهد على محاوالتهم الدائمة إلشعال الحروب في كل العالم من خالل العقوبات والحص

  ".كلما أوقدوا ناًرا للحرب أطفأها اهللا: "وليس في المنطقة فحسب، واهللا تعالى يقول في كتابه
المتتبع لتاريخهم يرى أن الكثير من الحروب في العالم قامت بإشعالها أطراف صهيونية، لتغيير .. بالتالي
ائع االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولذلك ال نستبعد الحرب أبًدا، والحروب السابقة ابتداًء من الوق

 حتى حرب غزة مروًرا بحرب لبنان دليٌل واضح على ذلك، لهذا ليس استنباطًا وال اختراعاً 48حرب 
  .ا المنطقةأن نتنبأ بحرب جديدة ضد غزة أو غيرها، وخصوًصا في ظل أجواء الحرب التي تعيشه

   تحدثت وسائل إعالم مختلفة عن وجود حراك في ملف شاليط، ما الجديد بخصوص هذا الملف؟-
إلسكات عائلة شاليط " إسرائيلية"حتى اآلن ليس هناك جديد في هذا الملف، وهذه األنباء هي محاوالت 

  .والضاغطين عليها لكسب الوقت
  د تكون أشد كما يصرح قادة االحتالل؟ هل المقاومة بعد حرب غزة جاهزة لحرب جديدة ق-

، إال الدفاع عن النفس، "اإلسرائيلي"ليس أمام الشعب الفلسطيني في غزة أو غيرها في مواجهة العدو 
وإفشال مخططاته " اإلسرائيلية"، وكسر نظرية الغطرسة "اإلسرائيليين"وإيقاع أكبر الخسائر في صفوف 
  .في الوصول إلى األهداف المطلوبة

  8/10/2010ز الفلسطيني لإلعالم، المرك
  

  رحلة العذاب إلى غزة .63
  فهمي هويدي

الرحلة إلى غزة أو مغادرتها عبر البوابة المصرية أصبحت قطعة من العذاب، ونموذجـا للمذلـة التـي                  
ذلك . يتجرعها أبناء القطاع في صبر مسكون بالدهشة، في حين أنها تشين مصر وتسيء إليها أيما إساءة               

 الذين يحنون إلى وطنهم وأهليهم ما إن يصلوا إلى مطار القاهرة الدولي حتى يزج بهم في                 أن الغزاويين 
قبو قذر، ال نظافة فيه وال خدمات، وال من يسمع إلى شكاوى المحتجزين، وال من يستجيب إلى طلباتهم،                  

طة التـي   وال ماء لديهم وال طعام، وإنما عليهم أن يشتروا من حر مالهم، ألنفـسهم وأطفـالهم وللـشر                 
تحرسهم، الطعام والشراب والدخان، وبالسعر الذي يفرض عليهم، فال أحد يقـوى علـى المـساومة أو                 

  .النقاش، فمن يرد أن يأكل فليدفع، ومن ليس معه فال يلزمه
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 في ذلك القبو البائس، الذي يتناقض تماما مع مطار القاهرة الدولي، الذي يتيه ببنائه، وبالخدمات الرائعة                
جوم الخمسة التي يقدمها للمسافرين منه، أو العابرين فيه، يجتمع مئات الفلسطينيين مع عـشرات               ذات الن 

آخرين من جنسيات مختلفة، ولكن الصبغة العامة للمحتجزين أنهم من أبناء غزة، من الرجال والنـساء،                
المكـان  والشباب والصغار واألطفال، الذين يجتمعون في مكان واحد، تختلط أنفاسـهم، كمـا يـضيق                

بأجسادهم، وتضج ساحته الضيقة بصراخ وبكاء األطفال، وهم الذين جاءوا من أمـاكن عديـدة، كـانوا                 
يتمتعون فيها بالحرية، ويزهون بالكرامة، وينتقلون كيفما شاءوا من مطـار إلـى آخـر، دون قيـود أو                  

م كفلسطينيين عرب،   عقبات، وكانوا يعتقدون أنهم سيجدون من السلطات المصرية، معاملة حسنة تليق به           
عائدين إلى أرضهم ووطنهم، ولكنهم يفاجأون باحتجازهم من دون المسافرين وأخذ جوازاتهم منهم، وبعد              
ساعتين أو أكثر يظهر شرطي حامال رزمة جوازات السفر، ويتولى النداء على األسماء، ليسوق الجميع               

افرين، فتفصل األم عن أطفالهـا، وتعـزل        إلى القبو اآلثم، بعد أن تجري سلطات األمن فرزا مقيتا للمس          
األب عن أوالده، وتحتجز األم دون األطفال، وأحيانا األطفال دون األم، وأمام موقف من ذاك القبيـل ال                  
تجدي الدموع، وال تنفع العبرات، وال تغير االستجداءات وال الـدعوات وال آهـات النـساء، وصـراخ                  

 على رجل األمن إال أن ينفذها بكل ما تحمل مـن خـشونة              بل هي قرارات يجب أن تنفذ، وما      . األطفال
  .وقسوة

 في الصباح الذي قد يتأخر أليام عدة، وبعد أن يصل عدد الفلسطينيين المحشورين في القبو إلى المئات،                 
تبدأ عناصر الشرطة في دفع الناس إلى حافالت خاصة، وتسيرهم ضمن قوافل محروسة، ومواكب أمنية               

ودي، فيما يشبه عمليات نقل األسرى والمعتقلين، دون مراعاة لحرارة الجو الالهبـة،         إلى معبر رفح الحد   
أو لطول المسافة ومشقة الطريق، أو لحالة الصبية واألطفال، والشيوخ وكبار السن، تبدأ الرحلـة إلـى                 

أال غزة، في ظروف قاسية، وحافالت غير مريحة، فيقسم المرحلون فيها أال يعودوا لمثلها من جديـد، و                
أما الزائـرون فيقـسمون أال      . يغادروا قطاع غزة مرة أخرى، وأن يبقوا في غزة مرابطين ال يغادرونه           

يفكروا في زيارة قطاع غزة عبر معبر رفح، وأن يكتفوا بالتضامن مع أهله عن بعد، وفي نصرته مـن                   
ر ضمن قوافل الحرية،    وبعضهم تجشم عناء المغامرة وركب البح     . مكانهم، دون الحاجة إلى االنتقال إليهم     

  .ليدخل إلى غزة عبر البحر، ليتخلص من المعاناة التي يلقاها المسافرون في طريقهم إلى معبر رفح
وإنما يظل يستعيد على مـسامع  .  حين يمر المرء بتجربة من هذا القبيل فإنه ال يستطيع أن يكتم مشاعره 

لمخططين لمسار رحالت الذل والهوان، يريدون      أهله ومعارفه قصة المعاناة في الذهاب أو اإلياب، كأن ا         
وواقع . أن يتناقل الناس هذه القصص والحكايا، ليمنعوهم من مغادرة القطاع، وليحولوا دون عودتهم إليه             

إذ فضال عن احتجاز المـسافرين      . الحال يقول إن السلطات األمنية المصرية تبالغ في إجراءاتها القاسية         
لقاهرة والعريش، فإنها تمنع أي وافد غزي من الدخول إلى مـصر، حتـى              والعابرين في أقبية مطاري ا    

وإذا حدث أن وصل إلى المطار دون أن يحصل على الموافقـة          . يحصل على إذن أمني أو تأشيرة مسبقة      
األمنية والتأشيرة الرسمية، فإن سلطاته تجبر الشركة الناقلة بإعادة المسافر من حيث أتى، أما إذا حصل                

أو التأشيرة فإن هذا ال يعني أن يجتاز األراضي المصرية حرا إلى معبر رفح، وإنما يعني أن                 على اإلذن   
  .يسافر مخفورا إلى القبو انتظارا لقوافل السبي التي تقوده مع مئات إلى معبر رفح الحدودي

ـ                  هادة  حين تلقيت هذه الرسالة على البريد اإللكتروني من أحد ضحايا الرحلة الحزينة وهو من حملـة ش
  .وها هي بين يديك للعلم والنظر. ال خير فينا إذا لم ننشرها: الدكتوراه، قلت

  9/2010، الشرق، الدوحة
  

  تخبط وافالس.. سرتقمة  .64
  عبد الباري عطوان
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قبل عقود، وعندما كنا اطفاال، تداولنا طرفة اثارت ضحكاتنا البريئة، مفادها ان رجـال يـدعى سـمير                  
كنيته هذه، ولمز وغمز اقرانه بسببها، فطفح به الكيل، وقـرر ان يغيـر              الحمار، ظل يعاني طويال من      

  .اسمه، وعندما نجح في مهمته هذه سأله رفاقه عن اسمه الجديد فقال بثقة انه سامر الحمار
ال اعرف لماذا تذكرت هذه الطرفة وانا اطالع أهم القضايا المطروحة على جدول اعمال القمة العربيـة                 

ينة سرت التي من المقرر ان تلتئم اليوم السبت، وخاصة االولى المتعلقة بتغييـر اسـم                االستثنائية في مد  
الدول العربية، والثانية التي تقترح انشاء تكتل اقليمي جديد يضم جميع الدول            ' اتحاد'الجامعة العربية الى    

  ).ضابعض العرب اقترح انضمام اسرائيل اي(العربية ودول الجوار اي كال من تركيا وايران 
وانما . مشكلة الجامعة العربية، ومنذ تأسيسها قبل سبعين عاما تقريبا، لم تكن مطلقا محصورة في اسمها              

في انظمة الحكم العربية االعضاء فيها، وطبيعة حكوماتها وزعاماتها، وفي النظام الداخلي للجامعة نفسها              
يث اصبحت هذه الجامعة عنوانـا لعقـم        والعاملين فيها، واالمناء العامين الذين تربعوا على عرشها، بح        

ولذلك فان حصر مسألة    . النظام الرسمي العربي، وصورة مصغرة عن امراضه المستعصية على العالج         
اصالح هذه المؤسسة البيروقراطية المتعفنة الهرمة، في تغيير اسمها هو محاولة يائسة جديدة لالستخفاف              

  .قطيع من االغنامبعقولنا، والتعاطي مع المواطن العربي وكأنه 
اصالح الجامعة مستحيل في غياب اصالح شامل وجذري للنظام العربي، فالغالبية الساحقة من التكتالت              
االقليمية العالمية االخرى تطورت وفرضت نفسها، وافادت دولها ومصالح شعوبها، النهـا تمثـل دوال               

 لم تتطور فقط بل تراجعت هي الجامعة        ديمقراطية، ولذلك ليس صدفة ان المنظمة االقليمية الوحيدة التي        
العربية، النها تمثل حكومات هي االكثر فسادا وتخلفا وقمعا وديكتاتورية في العالم بأسره، والن امينهـا                
العام يأتي من رحم هذه الحكومات ومن اجل احد هدفين ليس لهما عالقة بالعمل العربـي المـشترك او                   

اما الثاني  .  له ماديا ومعنويا حيث الرواتب وبدالت السفر الضخمة        قضايا االمة، االول توفير تقاعد مريح     
فإبعاده عن دائرة المنافسة على الزعامة، وتسهيل عملية التوريث، مثلما هو حال االمين العـام الحـالي                 

  .السيد عمرو موسى
بأنني لـم   ، واجزم   'القدس العربي 'اعمل في الصحافة منذ ثالثة عقود، وفي مطبوعات عربية متعددة قبل            

اتلق دراسة عربية واحدة ذات قيمة اعدتها الجامعة، او اقسامها، بل ال ابالغ اذا قلت انه لم يصلني بيـان                    
واحد من اقسامها المتعددة، او حتى مكاتبها في الخارج ذات الميزانيات الضخمة بما في ذلك مكتبها فـي                  

الليكترونية من مختلف المؤسسات العالميـة      بينما تصلنا آالف الرسائل ا    . لندن الذي ال اعرف اسم مديره     
  فماذا يفعل هذا الجيش العرمرم من الموظفين اذن؟. والعربية االخرى

وما يثير الغيظ، غيظنا نحن على االقل، كثرة االستدالل هذه االيام، في غمرة الحديث عـن االصـالح،                  
مة اقليمية على نمطه او افضل منـه،        باالتحاد االوروبي، ومقارنة الجامعة به، وامكانية تحويلها الى منظ        

  .بحكم اللغة واواصر القربى والثقافة والتاريخ المشترك للدول االعضاء
االتحاد االوروبي يمثل دوال نسبة االمية فيها دون الصفر وابرز االسس التي قام عليها هي الديمقراطيـة                 

 والمحاسبة المطلقتان، والمساواة فـي      وحقوق االنسان وحرية التعبير والقضاء العادل المستقل، والشفافية       
الوظائف وفرص العمل، والتوزيع العادل للثروة، والتكافل االجتماعي، والرقابـة البرلمانيـة الـشرسة،              
والتعددية السياسية، واالعالم الحر الجريء، وهذه القيم، مجتمعة او منفردة، غير موجودة في معظم، او               

  .ي الجامعةكل، قواميس الدول العربية االعضاء ف
* * *  

الجامعة العربية ال يمكن ان تلحق باالتحاد االوروبي او تقترب من ظله عبر قطار تغيير االسم، والـذين                  
يعتقدون ذلك، ويبشرون به، يتصرفون وكأنهم جاءوا من كوكب آخر، او انهم لم يقرأوا تجربة االتحـاد                 

لقيم التي تحكمه، واذا كانوا قد قرأوا فانهم لـم          االوروبي، ويتعرفوا على االسباب التي ادت الى قيامه، وا        
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يفهموا، وان فهموا فانهم في ظل تقديمهم مصالحهم الوظيفية على مصالح االمة، قرروا الصمت ومجاراة               
  .عمليات التضليل التي تسود حياتنا السياسية والمجتمعية

 الشعوب، ومساندة الغني للفقيـر، اذا    احد المبادئ المهمة التي قام عليها االتحاد االوروبي هو التكافل بين          
الـسوق  (ابدى استعداده لاللتزام بشروط العضوية المذكورة آنفا، فالدول المؤسسة، وقبل تغيير االسم اي              

مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا قدمت مئات المليارات من الـدوالرات فـي صـيغة              ) االوروبية المشتركة 
ول االوروبية الفقيرة المرشحة للعـضوية مثـل اسـبانيا          مساعدات وقروض واستثمارات للنهوض بالد    

فهل الدول العربية الغنية    . والبرتغال واليونان، وتعزيز اقتصاداتها، وتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها       
مستعدة ان تفعل الشيء نفسه، او تخصص سبعة في المئة من انتاجها القومي كمساعدات للدول الفقيـرة                 

  السويد والنرويج؟مثلما تفعل دول مثل 
الملياردير االمريكي بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت العمالقة الذي يقضي معظم وقته وزوجتـه              

 مليار دوالر من ثروته الشخصية لمـساعدة        35في متابعة المشاريع الخيرية في افريقيا وآسيا، خصص         
ارات دوالر عما قدمته المملكـة      وفوجئت بان تبرع هذا الرجل وحده يزيد بخمسة ملي        . الفقراء في العالم  

من مساعدات خارجية على مدى عشرين عاما وفق ما جاء في بيان رسمي             ) مشكورة(العربية السعودية   
  .صدر قبل اسبوعين ونشر في الصحف السعودية

وربما يفيد في هذه العجالة ان نذكّر بعشرات المليارديرات الذين قرروا التبرع بنصف ثرواتهم العمـال                
 بمبادرة من غيتس وزميله بافيت، ولم يكن من بينهم ملياردير عربي واحد، رغم ان معظم هؤالء                 الخير،

كونوا هذه الثروات من سرقة المال العام، والمشاركة في صفقات مريبة وغير قانونية، نقولها والمـرارة                
  .في حلوقنا

في ان وزن وقيمـة الحكومـات       الحقيقة المؤلمة، والفاضحة، التي يعرفها الجميع ويتجاهلونها، تتلخص         
العربية التي تنضوي تحت مظلة الجامعة تقترب من الصفر في معادالت القوى العالمية، وانفاق مئـات                
المليارات من الدوالرات على شراء صفقات اسلحة ال يغير من هذه الحقيقة، الن السالح المشترى لـيس                 

ا في خدمة حروب تخدم المـصالح االمريكيـة         لالستخدام، وإن استخدم فليس في المكان الصحيح، وغالب       
واتحدى ان يثبت اي شخص ان طائرة واحدة من صنع امريكي استخدمت في الحـروب               . وليس العربية 
  .ضد اسرائيل

السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يطرح السيد عمرو موسى تشكيل تكتل يضم الدول العربية الى جانب                 
ي العربي الراهن، في وقت تنفق فيه دول الخليج العربية مبلـغ            تركيا وايران في ظل حال الهوان الرسم      

 مليار دوالر على شراء طائرات ومعدات عسكرية امريكية متطورة استعدادا للمـشاركة فـي اي                123
  حرب تشنها امريكا لتدمير المنشآت النووية والبنى التحتية االيرانية؟

مكن تشكيل هذا التحالف مع ايران فـي وقـت          فهل من الم  ' مجنون يحكي وعاقل يسمع   'هناك مثل يقول    
تقرع فيه انظمة عربية واعالمية طبول الحرب ضد ايران، وتشارك بحماس منقطع النظير في تطبيـق                
العقوبات الدولية المفروضة عليها بتحريض امريكي؟ ثم لماذا تنضم تركيا الديمقراطية التي تحتل المرتبة              

دات في العالم، وتجري مناورات مشتركة مع الصين وايران الى          السادسة عشرة على قائمة اقوى االقتصا     
  مثل هذا التكتل المسيطر عليه امريكيا؟

* * *  
حول اصالح الجامعة واقامة تكتل دول الجوار العربي، تـذكرنا باقتراحـات            ' البهلوانية'هذه المقترحات   

التي لم تنجح اال في زيـادة عـدد         مماثلة مثل البرلمان العربي، ومفوضيات االعالم والسياسة والتعليم،         
هذه المقترحـات الموضـوعة     . الكادر الوظيفي في الجامعة، وتوظيف بعض الوزراء السابقين او ابنائهم         

على جدول اعمال قمة سرت هي قنابل دخان الهدف منها اخفاء عـورات النظـام الرسـمي العربـي،                   
  .بية ما زالت حية ترزق وتتخذ القراراتواستمرار عمليات التضليل، وااليحاء بان مؤسسة القمة العر
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في ظل هذا التدهور المهين لمكانة النظام الرسمي العربي، ال نـستغرب رفـض وزراء خارجيـة دول                  
افريقية اضافة فقرة في البيان الختامي للقمة العربية االفريقية، التي ستعقد بعـد القمـة العربيـة، تـدين         

فالدول االفريقية  . حقا، وبعد استجداءات، بصيغة وسط عمومية     االستيطان االسرائيلي صراحة، وقبولهم ال    
تدرك هزالة الوضع العربي وضعفه، وكيف خذلت الدول العربيـة ليبيـا اثنـاء حـصارها، وتخـذل                  

وهي ال تريد التضحية بعالقاتها مع اسرائيل في وقـت يطبـع            . الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة    
  .لسر او العلنمعظم العرب عالقاتهم معها في ا

عندما كانت الحكومات العربية، او معظمها، تتصرف بمسؤولية، وتعمل بجدية من اجل خدمة قضاياها،              
وااللتقاء مع اآلخرين على قاعدة المصالح المشتركة في مواجهة الظلم واالستكبار الغربي، وتتخذ مواقف              

افل الدوليـة، ولكـن عنـدما توظـف         شجاعة ورجولية، كان العالم يحترمها، ويقف الى جانبها في المح         
امكانياتها واراضيها في خدمة حروب امريكا وتوفر الوظائف للعاطلين االمريكيين من خـالل صـفقات               
اسلحة، ونسبة البطالة في اوساط الشباب العربي تزيد عن الثمانين في المئة، فـان فـشل الطروحـات                  

  .المجلس العالمي لحقوق االنسان من االمور الطبيعيةالعربية في االمم المتحدة او هيئة الطاقة الذرية، او 
  9/10/2010، القدس العربي، لندن

  
   الرئيساستقالة .65

  هاني المصري
  .للمرة الثانية خالل فترة وجيزة لوح الرئيس أبو مازن باالستقالة اذا فشلت المفاوضات

 المرة ستكون األخيرة التـي      هذه: المرة االولى كانت بقوله للصحافيين اثناء عودته من زيارة نيويورك           
  .ستسافرون معي فيها

هذا الكرسي ربمـا    " اما المرة الثانية فقوله أثناء لقائه مؤخراً، مع اعضاء المجلس الوطني في عمان إن               
  ".أجلس عليه ألسبوع واحد فقط

ي من الشهر   من المالحظ ان الرئيس لم يطرح فكرته باالستقالة اثناء االجتماع القيادي الفلسطيني في الثان             
الجاري، وال في اي اجتماع قيادي فلسطيني آخر، ما يدل على ان المسألة ال تـزال حتـى اآلن فكـرة                     
تراوده اومجرد تكتيك وتلويح وليست قراراً محسوماً، لذا هو يلوح بها حتى اآلن بدون وضعها فعالً على                 

  .جدول األعمال
أتي في هذا الظرف الدقيق والحـساس، وألن اسـتقالة   إن مجرد التلويح باالستقالة أمر خطير جداً، ألنه ي   

الرئيس اذا قدمت ستكون في ظل االنقسام السياسي والجغرافي، وبالتالي لن تؤدي الـى انتقـال سـلس                  
  .وسريع للسلطة بل تفتح باب الفوضى والفلتان األمني

 للضغط من اجـل     ان الرئيس من خالل التلويح باالستقاله يوظف الفوضى التي يمكن ان تحدث جراءها            
لو لم يكن هناك انقـسام لكـان رئـيس المجلـس            . تحسين شروطه التفاوضية، واال الفوضى هي البديل      

التشريعي يتولى مهمة الرئاسة لمده ستين يوماً في حالة استقالة الرئيس، لحين تنظيم انتخابـات رئاسـية                 
  .جديدة، مثلما حصل بعد الغياب المفاجئ للرئيس ياسر عرفات

المرحلة، ال يمكن ان يقوم رئيس المجلس التشريعي بهذه المهمة ألنه ينتمي لحركة مدرجة ضمن               في هذه   
، وال تعترف بها اسرائيل واميركا والكثير من دول العالم، وألنها انقلبت على الـشرعية               "اإلرهاب"قائمة  

  .التي يمثلها الرئيس، وألن المجلس التشريعي غائب ومغيب منذ سنوات عديدة
هناك مخرج محتمل في حالة استقالة الرئيس رغم كل ما تقدم، يتمثل باحالة األمـر برمتـه الـى                   طبعاً  

منظمة التحرير بوصفها المرجعية العليا للنظام السياسي الفلسطيني، بحيث يمكن ان تعـين أوالً رئيـساً                
، ما يجعل الـرئيس     مؤقتاً لحين إجراء االنتخابات الرئاسية، التي من المستحيل ان تعقد في ظل االنقسام            
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المعين رئيساً الى أجل غير مسمى وبدون شرعية يستند اليها، مثله مثل الرئيس والمجلـس التـشريعي                 
  .الذين انتهت مدتهما القانونية، وتم تمديد واليتهما بقرار صادر عن المجلس المركزي للمنظمة

اذا حدثت فعال، فانها تحدث في ظـل        إن األمر األخطر في استقالة الرئيس اذا لم يكتف بالتلويح بها، بل             
  .غياب بديل معروف ومتفق عليه، ليحل محل الرئيس

عشية غياب ياسر عرفات كان معروفاً للجميع من هو البديل، اما اليوم فحركة فتح لم تبحث ولـم تتفـق                    
 يجعل  على البديل عن أبي مازن، وهناك عدة مرشحين محتملين، وابو مازن لم يقم باعداد البديل عنه، ما                

اي ان  . واذا حدثت رغم ذلك، فهي يمكن ان تكون مع وقف التنفيذ          . استقالته نوعاً من القفز الى المجهول     
الرئيس سيقدم استقالته، ولن يغادر منصبه اال عندما يتوفر البديل عبر انتخابات رئاسية او بقـرار مـن                  

  .ابات الرئاسية القادمة عندما تعقدالمنظمة، وهذا يشبه اعالن الرئيس عزمه على عدم الترشح في االنتخ
اذا كان األمر كذلك فلماذا يلوح الرئيس باالستقالة، وهو يعرف ان مجرد التلويح بها، يلقي ظالالً كثيفـة                  
على موقع الرئاسة تؤدي الى إضعافه والى المزيد من التعقيدات، والى المساس بالمصداقية الفلـسطينية،               

  .ثر وأكثروالى اضعاف الموقف الفلسطيني أك
ان ما يدفع الرئيس الى التفكير أو التلويح باالستقالة، وليس االستقالة فعالً، هو انه يريد ان يوجه رسائل                  

  .في اتجاهات مختلفة
فهو يريد ان يوجه رسالة لالدارة االميركية واسرائيل والعالم والعرب خصوصاً المعتدلين منهم، انـه ال                

  . منه تنفيذ الشروط واالمالءات اإلسرائيلية كافةيستطيع ان يستمر اذا كان المطلوب
فال يستطيع الرئيس ان يواصل طريقه بدون اعطائه شيئا، بعد ان وصل الى حائط مسدود، بسبب التعنت                 
والتطرف االسرائيلي الذي جعل مجرد تجميد االستيطان لمدة شهرين، بشكل جزئي ومؤقت، قضية كونية            

ات اميركية سخية جداً السرائيل، وبحاجة الى تأكيد التزام إدارة اوباما           بحاجة الى رسالة امتيازات وضمان    
 والتي اعطى فيها السرائيل انجـازات       14/4/2004برسالة الضمانات التي قدمها بوش لشارون بتاريخ        

 بالحسبان عند ترسيم الحدود،     1967كبرى مثل التعهد بأخذ الحقائق التي اقامتها اسرائيل منذ احتالل عام            
  .حقها بضم غور االردن والكتل االستيطانية، ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين الى داخل اسرائيلاي 

كما يريد ابو مازن ان يستبق اية ضغوطات جدية عليه اميركية واسرائيلية لقبول المفاوضات فـي ظـل                  
تجـاوز  االستيطان ووسط مؤشرات توضح أكثر وأكثر ان اقصى ما يمكن ان تحققه المفاوضـات، ال ي               

اتفاق اطار يكون اتفاقاً انتقالياً جديداً طويل االمد متعدد المراحل، يعطي السرائيل كل مـا تريـده، وال                  
  .يعطي للفلسطينيين شيئاً

ويوجه أبومازن رسالة للفلسطينيين، خاصة لحركة فتح، التي تخشى من فقدان موقع الرئاسة، اذا استقال               
ي ال تصعب الوضع عليه أكثر مما هو صـعب، وان ال يزايـدوا              بدون اتفاق على البديل عنه، لحثها لك      

  .اويناقصوا عليه، ويقبلوا بالطريق الذي اختاره، كما هو بدون زيادة أونقصان
ابو مازن ال يزال رغم كل شيء مؤمناً بأن ال طريق سوى طريق المفاوضات، مع التأكيد على رفـض                   

 يبقي شعرة معاوية مع المفاوضات الى ان يقـضي          استمرار المفاوضات في ظل االستيطان، اي يريد ان       
  .اهللا امراً كان مفعوالً

فابو مازن ال يريد ان يواجه مصيراً مشابهاً لمصير ياسر عرفات، وال يريد ان يستـسلم، وال ان يـشق                    
  .طريقاً آخر

يـر  ان هذا الموقف يعني سياسة قد تمكن من البقاء انتظاراً لتطورات قد تساعد على الحـسم مثـل تغي                  
  !الحكومة االسرائيلية الحالية بحكومة افضل اواقل سوءاً منها 

ان المشكلة تكمن وتظهر في ان االنتظار ليس سياسة، بل هو ال سياسة قاتلة وال يحل شيئاً وانما يعقد كل                    
  !شيء ويجعله أسوأ

  9/10/2010، األيام، رام اهللا
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  مهمة العرب" إسرائيلي" التفاوض على سالم فلسطيني .66

  الحبتورخلف 
ومهما كان مخلصاً فـي مـساعيه       . وجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه فريسة بين أيدي الذئاب           

وحلفـائهم األمـريكيين،    " اإلسرائيليين"إلرساء قواعد الدولة الفلسطينية، فإن كل أوراق اللعبة هي بأيدي           
 لديه دخل ثابت أو أي      وهو في ذلك أشبه برجل يفاوض مصرفاً للحصول على قرض من دون أن يكون             

أصول يقدمها ضماناً للقرض، على أمل أن يوافق البنك على القرض من قبيل العمل الخيري، غيـر أن                  
بنيامين نتنياهو ال يعرف عمل الخير ال من قريب وال من بعيد، بل هو بقي يـرفض                 " اإلسرائيلي"رئيس  

اما في إجباره على قبول الفكرة قوالً       فكرة حل الدولتين حتى نجحت ضغوط الرئيس األمريكي باراك أوب         
  .ال فعالً

إن أردنا الصراحة، ومن دون أي تحفظ، فال مناص من القول إن زعيم الشعب الفلسطيني الـذي عـانى             
األمرين تحت االحتالل طوال ستة عقود، ليس لديه سوى القليل من األوراق ليفاوض بها، وهذه الحالـة                 

  ".ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة"ال عبدالناصر حين قال هي ما عبر عنها الرئيس الراحل جم
من ناحية المبدأ، هناك جانب من الصواب في تلك المقولة، وعلى سبيل المثال، لو لم تحقق مصر نصراً                  

فـي حـرب    " إسـرائيل " لما تمكنت من استعادة شبه جزيرة سيناء التي استولت عليها            1973في حرب   
 كان يجلـس أمـام   1979يس الراحل أنور السادات على إبرام معاهدة سالم       وحين تفاوض الرئ   . 1967

  .أعدائه نداً لند مسلحاً بانتصارات بالده العسكرية على األرض
المقاومون الفلسطينيون يقاتلون المحتل بـشجاعة      . لكن ليس لدى الفلسطينيين مثل هذه الميزة التفاوضية         

بالكثير من دماء أبنائهم خالل االنتفاضتين األولى والثانية،        وحتى اآلن ضحى الفلسطينيون      . 1948منذ  
غير أن بنادق الكالشنكوف والصواريخ التي يصنعونها في ورش الحدادة ليست أبـداً مثـيالً للـدبابات                 

ومروحيات أباتـشي الهجوميـة والـصواريخ والقنابـل         " 16إف  "والطائرات من دون طيار ومقاتالت      
  . األبيضالعنقودية وقنابل الفوسفور

ليس هذا فحسب، بل على الرغم من أن مقاومة االحتالل والدفاع عن النفس هما حق لكل شـعب رازح                   
، نتيجة االنحيـاز األعمـى    "إرهابيون"تحت االحتالل، يوصف الفلسطينيون حين يستخدمون العنف بأنهم         

هابيين ليسوا سوى أطفال    آالف من هؤالء الفلسطينيين الذين يوصفون باإلر      " . إسرائيل"للغرب إلى جانب    
  .ألنهم تجرأوا ورموا حجراً على جنودها" إسرائيل"أسرى في سجون 

بل إن الرئيس عباس وهو يرى مفاوضات السالم الراهنة تصل إلى مرحلة المراوحة في المكـان تعهـد          
نه وقع بـرداً    بأنه لن يلجأ الفلسطينيون للعنف في حال انهيار المحادثات، وهو ما ال بد أ             " اإلسرائيليين"ل

ال شك  " . لقد جربنا االنتفاضة لكنها ألحقت بنا ضرراً كبيراً       : "فقد قال عباس  . وسالماً على آذان نتنياهو     
في أن هذا الكالم يتسم باالنهزامية، لكنه في هذه الحالة صحيح، إذ حتى األسود الضواري لن تكون لهـا                   

  .اليد األعلى حين تواجه بنادق الصيادين
 الحالة، إن كان الزعيم الفلسطيني يقر علناً بعبثية المقاومة المسلحة وال يمتلك في المقابل أي                لذا، في هذه  

  أوراق تفاوضية يرمي بها على الطاولة، فما الذي لديه ليساوم عليه؟
بل إن واليته الرئاسـية     . الرئيس الفلسطيني ليس مخوالً للحديث نيابة عن كل الفلسطينيين          . ليس الكثير   

ولهذا فإن أي اتفاقية سالم يوقعها لن تساوي في قيمتها الورق الذي كتبت             . ضت منذ أكثر من عام      قد انق 
إذ في أي لحظة تستطيع حركة حماس أو الجهاد اإلسالمي، أو غيرهما من منظمات المقاومة أن                . عليه  

ة سـالم الغيـة     في صحراء النقب لتصبح حينها أي اتفاقي      " اإلسرائيلية"تطلق الصواريخ على التجمعات     
  .مباشرة
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خالل األسابيع الماضية توضح أمر معين بشكل ال مراء فيه، وهو أن االندفاعة الحالية تجاه السالم فـي                  
ليست أكثر من محاولة لتضييع الوقت هدفها إرضاء المجتمع الدولي ليس           " اإلسرائيلية"ما خص الحكومة    

ء المستوطنات الغياب الكامل لحسن النوايـا مـن         ويؤكد رفض نتنياهو حتى اآلن تمديد تجميد بنا       . أكثر  
. دولـة يهوديـة     " إسـرائيل "، مثلما يؤكد ذلك أيضاً إصراره على أن يعترف عباس ب          "إسرائيل"جانب  

تمام المعرفة أنه مهما كانت المخاطر فال يمكن لعباس أن يقبـل أي             " اإلسرائيلي"ويعرف رئيس الوزراء    
ساب المساس بحقوق الالجئين في العودة وحقوق العرب ممن         شرط مسبق من دون أن يكون ذلك على ح        

وعباس ليس أحمق ليغيب عن ذهنه أن تقديم أي تنازل بخصوص هاتين            " . اإلسرائيلية"يحملون الجنسية   
يحزنني أن أرى الرئيس الفلسطيني وهو      . القضيتين الجوهريتين يعني أنه سيصبح خائناً في عيون شعبه          

عبـاس منفـتح    . يرات الصحافيين كأنهما صديقان حميمان التقيا بعد طول فراق          يصافح نتنياهو أمام كام   
المخادع هو ممثل متمـرس لديـه أجندتـه         " اإلسرائيلي"بالفعل أمام التوصل لحل وسط، غير أن الزعيم         

وضـع  " اإلسرائيليون"وبعد أن واصل المستوطنون     . وهو يفعل كل ما بوسعه لعرقلة أي تقدم         . الخاصة  
أفيغـدور  " اإلسـرائيلي "ستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأخذ وزيـر الخارجيـة         أساسات م 

ضمن خطة أوسـع    " إسرائيل"ليبرمان يروج لفكرة تبادل األراضي التي تسكنها أغلبية من العرب داخل            
مـاء  لتبادل األراضي، قرر الرئيس عباس تعليق المفاوضات إلى ما بعد لقاءاته التي سيجريها مـع الزع               

ربما يكون ليبرمان متمرداً منفلت اللسان، غير أن نتنياهو لم يصرح بأي شيء يشير إلى أنـه                 . العرب  
  .غير موافق على تلك الخطة البغيضة

ويتوقع أن يجتمع عباس مع زعماء الدول العربية للتشاور معهم خالل اجتمـاع القمـة العربيـة الـذي                   
الكثير من المصافحات والعنـاق، الكثيـر مـن         :  ما سيحدث  تستضيفه ليبيا، لكن يمكنني منذ اآلن تخيل      

وبيان ختامي مشترك جميل ومنمق يضاف إلـى المئـات مـن            " إسرائيل"النقاشات المحتدمة واإلدانات ل   
  .ولكني ال أستطيع أن أمنع نفسي من القول إن هذا كله ليس مجدياً بما يكفي. البيانات التي سبقته 

لفلسطينية ومعها على وجه الخصوص مدينة القدس، أولى القبلتين وثالـث           لألرض ا " إسرائيل"إن احتالل   
الفلسطينيون هم إخواننا وأخواتنا، أال تكفينا كل تلك        . الحرمين الشريفين، ليس قضية الفلسطينيين وحدهم       

العقود من التجاهل والتنكر لهم حتى اآلن؟ أي عشيرة نحن إن وقفنا غير مكترثين ومـن دون أن نفعـل                    
 ونحن نرى إخوتنا وأبناء عمومتنا يتعرضون لذلك الكم من المهانة والتجويـع والتهجيـر واألسـر                 شيئاً

  والقتل والقصف؟
في الحاالت المثالية من المفترض أن أطراف كل نزاع هم المعنيون بتسويته، ولكن حين يفـشل هـؤالء                  

والـرئيس  . عتماد منهج مختلـف  األطراف في التوصل لتسوية خالفاتهم مراراً  وتكراراً، يتعين عليهم ا    
عباس ليس قادراً وحده على التوصل لحل عبر المفاوضات، ولهذا يتعين عليه التوقف عن التفاوض وأن                

  .يحيل األمر لتتواله لجنة مكونة، على سبيل المثال، من مصر والسعودية وسوريا وتركيا
 أبناء شعبه عبر اسـتفتاء عـام، أن         كما يتعين على الرئيس عباس إذا ما حصل على موافقة األغلبية من           

وينبغي علـى الواليـات     . بالنيابة عنه   " إسرائيل"لهذه الدول مجتمعة لتفاوض     " وكالة"يصدر تفويضاً أو    
المتحدة واالتحاد األوروبي إخالء الساحة لغيرهما أيضاً، ألنه لم يعد بمقدروهما الزعم بأنهما وسـيطان               

بالكثير من الجزر الذي يرسالنه إليهـا مـن دون أي           " إسرائيل"راء  نزيهان بعد اآلن، إنهما يكتفيان بإغ     
  .عصي معه

على الزعماء العرب التحرك وأن يكون لهم دور على الطاولة قبل أن يفلح نتنياهو والمـستوطنون مـن                  
وهم قد بدأوا بالفعل بإلقاء اللوم على عباس لفشل المفاوضات، وال شك فـي أنهـم                . ورائه في تحطيمها    

لقد سمحنا لهذه الخدعة الكبير بأن تمضي إلى أكثر بكثير مما كان يجب لها،              .  عليه فيما بينهم     يضحكون
وإني أناشدك كل الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات واألمراء والشيوخ العرب أال يسمحوا لهـم بـأن                
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 يقرروا ولو مـرة     أناشدهم أال يكتفوا بمجرد السماع فقط للرئيس عباس، أناشدهم أن         . ينفذوا ما يريدون    
  .واحدة فعل شيء لمساعدته

  9/10/2010، الخليج، الشارقة
  
   المفاوضات ليس خياراً؟"تعليق"

  عريب الرنتاوي
، فأنا ال أدعو الستئناف المفاوضات حتى وإن        " سوء فهم "أبدأ بتبديد ما يمكن أن يثيره عنوان المقالة من          

أشهر ، فالمفاوضات في ظل المعطيات القائمة ، باتت         جمدت حكومة نتنياهو االستيطان لشهرين أو ثالثة        
معروفة النتائج سلفاً ، وهي ستكون أداة اللتهام ما تبقى من حقوق شعب فلسطين بدل أن تكون وسيلة من                   

  .وسائل استعادتها
غير المرتبط بتبني اسـتراتيجية فلـسطينية بديلـة ،          " تعليق المفاوضات "ما قصدته بعنوان المقالة ، أن       

ي إلى ما سبق وأن أفضت إليه مراحل عديدة سابقة ، لم تلتئم خاللها موائد التفاوض ، وآخرها تلك               سيفض
  . وحتى مفتتح السنة الجارية2008المرحلة الممتدة من مختتم العام 

كما تريده إسرائيل ، يجري تنفيـذه أو     " الحل النهائي "، كان   ) الخالية من المفاوضات  (خالل تلك المراحل    
كأمر واقع على األرض ، كانت إسرائيل تواصل عمليات التوسع االستيطان           " إمالؤه"و" فرضه"باألحرى  

وبناء الجدار وتصعيد العدوان وتشديد الحصار ، فيما السلطة من جهتها ، كانت تواصل بنـاء أجهزتهـا     
 وتنـشئ   وتواصل التنسيق األمني ،   " بنى اإلرهاب التحتية  "األمنية وتفرض قبضتها على األرض ، تفكك        

، وتضمن بكل السبل عدم التعرض لالحتالل ، ال بالسالح فقـط ، وإنمـا               " السالم االقتصادي "مؤسسات  
المذكور لـم   " الحل النهائي اإلسرائيلي  "وبالمناسبة فإن عمليات فرض     ....بالمظاهرات والمتظاهرين كذلك  

  .وقفتتوقف في أزمنة التفاوض كذلك ، فهي الشيء الوحيد المتحرك والذي ال يت
الذي يجري فرضه على األرض ، سيناريو       " السيناريو الوحيد الواقعي  "منذ عدة أشهر ، ونحن نكتب عن        

بـين  " زواج المسيار "، وهو السيناريو المتولّد عن      " الحل المتوافق علي  "عن  "بديالً  " الحل المتواطئ عليه  "
يو ال يحتاج إلى مفاوضات مباشرة أو       ، هذا السينار  " سالم فياض المؤسساتي  "و" سالم نتنياهو االقتصادي  "

سـتار  "و" غطاء"المفاوضات بالنسبة لهذا السيناريو ليست أكثر من        . غير مباشرة للوصول إلى خواتيمه    
، هذا السيناريو يتيح لكل فريق تنفيذ قسطه من االلتزامات من جانـب             " كثيف من دخان التمويه والتعمية    

تثير قدراً مدروسا وقابال لالحتواء     " إحادية متبادلة "اآلخر ، إنها    واحد ، وادعاء إنه يفعل ذلك في مواجهة         
هذا السيناريو يبعد كأس االتهامات بالتفريط والتخلي عن أصحابه من كال الجـانبين ،              . من ردات الفعل  

ويظهرهم كأبطال يستردون حقوق شعوبهم أو يسعون في ذلك ، من دون تفريط أو تنازل ، الفلسطينيون                 
السيناريو يبنون دولتهم تحت جلد االحتالل وبالضد منه وقد يعلنونها من جانب واحـد مـن                بموجب هذا   

ـ   فـي  ". الثوابـت الوطنيـة   "إو إسقاط لحق العودة ومن دون التخلي عن         " يهودية الدولة "دون اعتراف ب
رض والمياه  المقابل فإن هذا السيناريو يتيح لإلسرائيليين االستمرار في االستيطان والعدوان ومصادرة األ           

، هذا الـسيناريو يبقـي      " الثوابت الصهيونية "والسيادة والحقوق والقدس ، من دون اضطرار للتخلي عن          
  .إن كنتم تذكرون" سيناريو كشمير"القضايا الصراعية معلّقة لسنوات وعقود ، ولهذا أسميناه 

الفلـسطينية الحاليـة أو التـي       إن توقفت المفاوضات ، أو علّقت ، من دون أن يقترن ذلك بتبني القيادة               
والجمع بين مفاوضات رشيدة ومقاومة     " رفع كلفة االحتالل  "ستعقبها ، الستراتيجية بديلة ، تقوم على مبدأ         

رشيدة واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة ، فإن الطريق سـيظل مفتوحـاً                
تظل إسرائيل هي الرابح األكبر من أمر كهـذا ، حتـى وإن             ، س " الحل الواقعي المتواطئ عليه   "لسيناريو  

 -واجهت بعض النقد والضغط الدوليين جراء انحباس عملية السالم وانهيـار المفاوضـات ، ولكنهـا                 
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 في مطلق األحوال ستكون قادرة على التعامل مع هذه االنتقادات والضغوط والعـيش معهـا                -إسرائيل  
  .وجنبها

، ليس خياراً ، وهو لن يكـون  " Business as usual"استمرار العمل كالمعتاد المفاوضات و" تعليق"إن 
كذلك ما لم يفض إلى فتح باب المراجعة الشاملة لتجربة المفاوضات والمقاومة منذ أوسلو وحتى يومنـا                 
هذا ، وليس أخطر من هذا السيناريو سوى سيناريو العودة للمفاوضات بعد تجميد االستيطان لشهرين أو                

ث أشهر مقابل رزمة الضمانات واإلغراءات األمريكية إلسرائيل التي تحدثنا عنها قبل يومين في هذه               ثال
الزاوية ، والتي ستجعل عند تقديمها ، كلفة استئناف االستيطان على الشعب الفلسطيني ، أقل بكثير مـن                  

  .كلفة تجميده
، " االسـتقالة "ال يحاولن أحد بيعنا     ....تاريخيكإنجاز وطني أو قرار     " حكاية التعليق "ال يحاولن أحد بيعنا     

القرار التـاريخي يبـدأ بتدشـين       ....استقالة الرئيس كقرار تاريخي ، وهو لن يعدو كونه مهرباً شخصياً          
االنعطافة االستراتيجية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ، ومن على قاعـدة أن حـرب االسـتقالل                 

د ، وأن إنجاز برنامج العودة وتقرير المصير وبنـاء الدولـة المـستقلة              الفلسطينية لم تضع أوزارها بع    
  .وعاصمتها القدس ، ليس على مرمى حجر

  9/10/2010، الدستور، عّمان
  

   من الصراع بين الفرنسيسكان واليهود على مواقع في القدسالسنينمئات  .67
  *عمرو عبدالعزيز منير 

ع إمعان النظر في الكنـائس الالتينيـة الفـاخرة،          كان السير في شوارع القدس في العصور الوسطى م        
والكنائس اليونانية الكثيرة، فضالًً عن الكنائس الصغيرة المتواضعة لبقية الطوائـف، أشـبه مـا يكـون                 

وكانت طائفة اآلباء الفرنسيـسكان     . بالتجوال في أرجاء متحف غني بكنوزه من متاحف التاريخ الكنسي         
ظت على تراث الرهبنة في األرض المقدسة وقامت برسالتها في خدمة           واحدة من أقدم الطوائف التي حاف     

الحجاج المسيحيين في فلسطين منذ أقام القديس فرنسيس وأتباعه من الرهبان فوق جبـل صـهيون فـي      
 بناء على طلب أخيه     -م، حين سمح لهم الملك المعظّم عيسى سلطان دمشق          1219مدينة القدس منذ عام     

ومع بدايـة عـام   .  باإلقامة هناك في مقر هادئ وبسيط ينقطعون فيه للتعبد-ر الملك الكامل سلطان مص   
 الـذي اعترفـت الكنيـسة    Solet annuereم أصدر البابا هنريوس الثالث المرسـوم البـابوي   1223

وكان الهدف الرئيس من إقامتهم فوق جبل صهيون أن         . الكاثوليكية بمقتضاه بطائفة الرهبان الفرنسيسكان    
السلطات اإلسالمية على حق رعاية األماكن المسيحية المقدسة القائمة فوق الجبل المتعلقـة             يحصلوا من   

 علية صهيون وقاعة الحواريين، حيث دخلت تلك البقعة منـذ           - على وجه التحديد     -بحياة السيد المسيح    
رقي مـن جبـل     أمد بعيد، في قلب التاريخ الروحي والزماني للوجدان المسيحي؛ فعلى التل الجنوبي الش            

صهيون كانت تقوم مدينة النبي داود، وأمامها فوق التل الجنوبي الغربي من الجبل، كانت توجـد مقـابر     
وبجوار هذه المقابر كانت توجد علية      . أنبياء اليهود على بعد بضع مئات من األمتار جنوبي سور سليمان          

  . مختاراً الجتماعه بهموالد يوحنا مرقص أحد تالميذ السيد المسيح، والتي كانت مكاناً
كانت هذه العليـة    ": ويصف الدكتور أحمد دراج في سياق حديثه عن وثائق دير صهيون تلك العلية بقوله             

فأما الطـابق األرضـي فكـان قليـل     . عبارة عن مبنى يتكون من طابقين قائمين على عقدين مزدوجين    
ولها سبع خطوات، وذات سقف معقود علـى        االرتفاع ويتكون من قاعتين؛ قاعة شرقية مستطيلة يبلغ ط        

هيئة قبو، ولها كوتان صغيرتان في الحائط الشرقي تدخل منهما الشمس، وفي هذه القاعـة يوجـد قبـر                   
وأما القاعة الغربية فمالصقة    . أجمعت الروايات في ما بعد على أنه القبر الذي يحوي رفات نبي اهللا داود             

  ."منهالهذه القاعة، غير أنها أقل ارتفاعاً 
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وفوق هاتين القاعتين كانت توجد قاعتان عرفتا بعلية صهيون الفوقانية تمييزاً لهما عن القاعتين المقابلتين               
فأما القاعة الغربية منهما فهي التي تناول فيها السيد المـسيح مـع حوارييـه               . لهما في الطابق األرضي   

  .قربان المقدسالعشاء األخير الذي يرمز في الوجدان المسيحي إلى سر ال
وأما القاعة الشرقية من الطابق العلوي لذلك المبنى، فهي التي عرفت بقاعة الحواريين ألن السيد المسيح،               
بحسب ما تذكر الرواية المسيحية، كان يجتمع معهم فيها خالل األربعين يوماً التي أعقبت قيامه من القبر                 

مخصصة الجتماع الحواريين في ما بعـد والحتفـالهم         لذلك كانت هذه القاعة     . وقبل أن يرفع إلى السماء    
  .بعيد العنصرة

وعلى مقربة من ذلك المبنى كان يوجد العمود الذي شهد آالم السيد المسيح في محنة الـصلب، والبيـت                   
الذي عاشت فيه السيدة مريم البتول عليها السالم طوال األربعة عشر عاماً التي أعقبت رفع ابنهـا إلـى                   

  .يت فيه، وكذلك الحجر الذي رجم فوقه القديس اتيينالسماء ثم توف
 "صـهيون "وفي القرن الرابع الميالدي أقام البيزنطيون كنيسة كبرى فوق هذا المبنى، عرفـت بكنيـسة                

ولم ينج من الهدم سوى الجانب الغربي من المبنى         . م1217وظلت هذه الكنيسة قائمة إلى أن سقطت عام         
وبعـد  . فوقانية، وكذلك القبو الذي يوجد فيه قبر النبي داود في الجانب الشرقي      القديم، أي علية صهيون ال    

 قائمة مزاراً تهوى إليه أفئـدة       "العلية"طول إهمال اعتنى المسلمون بهذه األماكن المقدسة حيث ظلت تلك           
وأشاد الحاج  . ودالحجاج المسيحيين، وأقام المسلمون فوق القبو مسجداً عظيماً تكريماً وتعظيماً لنبي اهللا دا            

المسيحي ريكولد دي مونت كروس الذي أدى فريضة الحج أواخر القرن الثالث عـشر بتلـك األمـاكن                  
  .القائمة فوق جبل صهيون

م على حق توليهم رعاية هذه األماكن       1245وقد حصل الرهبان الفرنسيسكان من السلطات األيوبية عام         
 توسيع مقرهم األول وبناء دير صهيون الذي ضـم          م أتيحت لهم فرصة   1335وفي مستهل عام    . المقدسة

. علية صهيون وكنيستها التي أعادوا بناءها، وكذلك المقدسات المسيحية األخرى المجاورة لها فوق الجبل             
ويقال إن كل ما تم جاء بعدما آلت ملكية هذه المنطقة إلى روبرت األنجوي، ملك صقلية ونابولي الـذي                   

ها من السلطان الناصر محمد بن قالوون مقابل سبعة عشر مليوناً من القطع             نجح في ذلك العام في شرائ     
  !الذهبية على أقرب األقوال

ومنذ نهاية القرن الحادي عشر والروايات المسيحية واليهودية تتواتر على صحة وجود قبر داود في هذا                
نت تولوز قـد اختـار المكـان        وكان كو . القبو، كما اتخذ منه الرهبان المقيمون في الدير مدفناً لموتاهم         

  .المجاور لهذا المكان مقراً ومعسكراً لفرسانه من البروفنساليين عقب إسقاط الصليبيين بيت المقدس
ولم يهتم اليهود بهذه الحقيقة إال بعد قيام مملكة بيت المقدس الصليبية، فقد جاء ذكرهـا عنـد الرحالـة                    

عليه قبر  .  بالقدس الجبال الشاهقة منها جبل صهيون      وتحيط"): م1173-1165(اليهودي بنيامين التطيلي    
وحدث قبل خمس عشرة سنة أن تداعى جدار البيعة التي على جبـل             . الملك داود وسائر الملوك من آله     

فأمر البطريرك بعض أتباعه من الرهبان بإعادة رمه وأوصاهم بأن يأخذوا الحجارة من أسوار              . صهيون
غالن، اقتلعا حجارة وجدا تحتها فجوة تؤدي إلى غـار عميـق ووجـدا        صهيون الشرقية، وبينما هما يشت    

وفي القاعة  . نفسيهما وسط قاعة كبرى محكمة، معقود سقفها على أساطين من رخام موشاة بفضة وذهب             
ملك إسرائيل وإلى يـساره     ) ع(خوان عليه صولجان وتاج من خالص الذهب، ويتوسط القاعة قبر داود            

وبعـد  . ووجدا صناديق مقفلة لم يعرف مـضمونها      . سائر الملوك من آل داود      قبر ولده سليمان وقبور     
. مضي برهة وجيزة على ولوجهما القاعة، هبت عليهما ريح صرصر عاتية طوحت بهما إلـى األرض               

  ."!إنهضا وبارحا المكان": وعندها هتف بهما صوت آدمي يقول. فبقيا بال حراك حتى وقت الغروب
عبية تستقر في أذهان اليهود حتى انعقد إجماعهم عليها بخاصة بعد قيام الرهبـان              وأخذت هذه الرواية الش   

وعند إمعان النظر في الماضي القريب، ووضـعه        . م1335الفرنسيسكان ببناء كنيسة ودير صهيون عام       
 على أساس مـن الروايـة       "أيديولوجيتها"تحت العين الفاحصة، نجد أن الحركة الصهيونية بنت مداميك          
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لوجية المستندة إلى الخرافة، فأحدثت التزاوج بين اإليديولوجيا والميثولوجيا، وطورتها من القبـول             الميثو
 إلـى   "الشعب اليهودي "كوطن قادم لما يسمى     ) في أوغندا أو غيرها   (بصيغة أي بقعة جغرافية في العالم       

 وجذب أوسع القطاعات     الستقطاب "أرض الميعاد "المناداة باستعمار أرض فلسطين واستيطانها باعتبارها       
من يهود أوروبا، وخصوصاً يهود أوروبا الشرقية في بولونيا والبلطيق وروسـيا وأوكرانيـا ودغدغـة                

  .مشاعرهم الدينية
ومنذ منتصف القرن الرابع عشر وخالل القرن التالي انعقد إجماع الحجاج الفرنج واليهود الغربيين على               

المقدس، وتتواتر المزاعم اليهودية بحق تاريخي على حين        صحة وجود رفات نبي اهللا داود مؤسس بيت         
أن الواقع التاريخي يشهد وبأقالم بعض اليهود مثل بنيامين التطيلى، أنهم كانوا أقلية ضئيلة تماماً بحيـث                 
ال يمكن أن تكون لها مقومات األمة الواحدة أو الشعب الواحد، لينشأ النزاع على قبو جبل صهيون حيث                  

حقيتهم عن الرهبان الفرنسيسكان في تملك هذا القبو وأخذوا يتربصون المناسبات التي تسوء             أخذ اليهود أ  
فيها عالقات الدولة المملوكية بالفرنج واستغاللها للضغط على سالطين المماليك إلخراج القبو مـن يـد                

 شـيخ عـام     وهذا ما نجحوا في تحقيقه في عهد الـسلطان المؤيـد          . الرهبان الفرنسيسكان وتسليمه إليهم   
غير أنه ما كادت العالقات تعود إلى مجراها الطبيعي         . م1429م وفي عهد السلطان برسباى عام       1420

بين الفرنج وكل من المؤيد شيخ وبرسباى حتى يعود الرهبان الفرنسيسكان إلى المطالبة باستعادته، فيعاد               
  .إليهم

قداسة المكان إخراج القبو عـن هـاتين        وفي عهد السلطان جقمق رأى حسماً لهذا النزاع ومحافظة على           
الطائفتين المتنازعتين، وأن تكون رعاية قبر نبي اهللا داود بيد المسلمين وذلك بتحويله إلى مسجد كما كان                 

غير أن الرهبان الفرنسيسكان لم يسكتوا على هـذا         . م1217من قبل منذ أن سقطت كنيسة صهيون عام         
ن األشرف إينال، ومرة ثانية في عهـد الـسلطان األشـرف            الوضع، فأثاروا الموضوع في عهد السلطا     

قيتباي، ولكنهم لم يوفقوا في استعادة القبو في ظل الظروف السياسية والعــسكرية المـلتهــبة بـين                 
  .الفرنج والمسلمين آنذاك

 19وفي عهد السلطان العثماني سليم األول اطمأن الرهبان الفرنسيسكان إلى شرعية كيانهم بفضل فرمان               
م الموجه إلى بطريرك بيت المقدس يؤمن بمقتضاه جميع طوائف المسيحيين، ونجح            1517) مارس(آذار  

الفرنسيسكان بفضل مساعي فرانسوا األول ملك فرنسا لدى السلطان سليم األول في أن يسمح لهم بترميم                
ذي أدى الـى نـشاط      دير صهيون وإعادة بناء قاعة الحواريين كما كانت وإعادة بناء الدير كله، األمر ال             

اليهود في تأجيج روح العداء والكراهية بين المسلمين والمسيحيين وصوروا األمر بأنـه يمثـل انتهاكـاً                 
واضطر السلطان العثماني نـزع فتيـل الفتنـة         . لحرمة أو قداسة قبر داود والمسجد المقام بالقبو أسفلها        

ونائبها بضرورة إجالء الرهبان وإزالة     م خطاً شريفاً لقاضي القدس      1523) مارس( آذار   18فأصدر في   
القاعة التي أقيمت فوق القبو، بيد أن هذا التغيير لم يمس العلية ذاتها كأثر مقدس من آثار السيد المـسيح،       
فقد ظلت قائمة بالهيئة التي كانت عليها، كما لم يمس القبو الذي يضم قبر داود، ولم يمنع المسيحيون من                   

منع اليهود من زيارة قبر داود؛ فضالً عن ذلك فقد أتيح للمسلمين زيارة هذه المقدسات               زيارة العلية، ولم ي   
  .والتبرك بها

وامتدت إقامة الرهبان الفرنسيسكان في دير صهيون سنوات عدة أخرى بفضل المساعي التـي بـذلوها                
 فضالً عن   بسبب عوامل عدة، منها ميراث الحروب الصليبية      . م1551حتى تقرر إجالؤهم عنه في عام       

عداء الروم الكاثوليك للفرنسيسكان نتيجة الخالف المذهبي، ناهيك عن عداء اليهود وهم طرف أصلي في               
باتخاذ كنيسة المخلص فـي القـدس مقـراً         . م1559ثم سمحت لهم السلطات العثمانية عام       . هذا النزاع 

 النبـي داود كانـت مـصدراً        ويبدو أن إقامتهم على هذا النحو بالدير الذي يحيط بمـسجد          . ومركزاً لهم 
م 1898ثم نجحت جهود القيصر غليوم الثـاني عـام          . لالحتكاك المتواصل بينهم وبين المسلمين واليهود     

لدى السلطان عبدالحميد في الحصول على قطعة األرض الفضاء المجاورة من ناحية الـشمال الغربـي                
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 فقام بدوره بإهـدائها إلـى رعايـاه مـن           لمسجد النبي داود أثناء وجوده في القدس لتأدية فريضة الحج،         
  .المسيحيين الذين أقاموا فوقها األثر الديني الذي ال يزال قائماً حتى اليوم

والواقع أن إقامة رهبان الفرنج حول كنيسة القيامة ترجع إلى ما قبل اإلسالم منذ عهد البابا غريغـوري                  
جك الحق للرهبان الفرنسيسكان كممثلـين  كما منح السلطان األشرف عالء الدين ك) 604 ـ  590(األول 

من العام نفسه المرسوم    ) نوفمبر( تـشرين األول    20وأصدر البابا كلمنت الـسادس في      . لطوائف الفرنج 
البابوي الذي عهد اليهم مهمة رعاية كنيسة القيامة واألماكن المسيحية المقدسة فوق جبل صـهيون كمـا                 

فران كما تولوا مهمة رعاية الحجاج وتيسير دخـولهم فلـسطين           منحهم البابا مارتن الخامس حق منح الغ      
  .وإرشادهم الى مناسك الحج وتقديم المأوى لهم أثناء الحج

أما اليهود، فإنهم على رغم انتصارهم على الرهبان الفرنسيسكان هذا االنتصار الذي تمثل في إبعـادهم                
هم في أن يضعوا أيديهم يوماً ما على هـذا          عن القبو، بل عن العلية ودير صهيون، فإن األمل ظل يراود          

فـي أعقـاب    . م1948وأخيراً سنحت لهم الفرصة بعد مضي أكثر من أربعة قرون عام            . األثر المقدس 
حرب فلسطين وما صاحبها من قرار التقسيم حرص الكيان الصهيوني على أن يكـون جبـل صـهيون                  

ثـم  . حدود دولتهم، وهذا ما نجحوا في تحقيقه      وبخاصة المنطقة التي يقوم عليها مسجد النبي داود داخل          
من كل عام يحتفلون في هذا      ) مايو( أيار   15وفي  . بادروا على الفور بتحويل مسجد النبي داود إلى معبد        

المعبد بعيد قيام دولتهم، في رمزية واضحة إلى آمالهم إلحياء ملك داود، وتشويه وضياع معالم المقدسات                
فضالً عن سعي إسرائيل بضمها الى قائمـة مـا يـسمى            . المسيح والحواريين المسيحية المتعلقة بالسيد    

 كمحاوالت تحمل في طياتها ما هو مخفي في سـيرة الدولـة العبريـة               "المواقع التراثية للشعب اليهودي   "
 علـى أرض    "تراث يهودي، وهوية يهوديـة    "الصهيونية، التي باتت تشعر بأنها في أمس الحاجة إلنتاج          

ن باب االصطناع، وإن اقتضى األمر ممارسة لعبة تزييف التاريخ، ومحو الحقيقة القائمة             فلسطين، ولو م  
  ?.على األرض وتغيير معالمها

   جامعة حائل-أستاذ مساعد في كلية اآلداب  *
  9/10/2010، الحياة، لندن
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