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  "قانون المواطنة" تعديل تصادق علىالحكومة اإلسرائيلية  .1

 أسعد تلحمي، أن الحكومة اإلسرائيلية -عن مراسلها من الناصرة  11/10/2010 الحياة، لندن، ذكرت
على » قانون المواطنة« عضواً في مقابل معارضة ثمانية أعضاء، على تعديل 22صادقت أمس بغالبية 

. »قراطيةإسرائيل دولة يهودية ديمو«نحو يلزم كل من يطلب الجنسية اإلسرائيلية أن يعلن الوالء لـ 
 .»عنصرياً وفاشيا«ودانت االحزاب العربية في اسرائيل القرار بوصفه 

حيث أحد » الخط األخضر«ويهدف القانون أساساً الى منع لم شمل آالف العائالت الفلسطينية على جانبي 
لة كما يوجه القانون رسا. 1948 متزوج من فلسطينيي العام 1967الوالدين من المناطق المحتلة العام 

إلى السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تشرط التوقيع على أي اتفاق باعتراف السلطة بإسرائيل دولة 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1934:         العدد       11/10/2010اإلثنين  :التاريخ

، ما يعني بكلمات أبسط رفضها عودة أي الجئ فلسطيني إلى دياره في مناطق »يهودية ديموقراطية«
  .1948العام 

عات بأن ينال غالبية مطلقة حيال ويتوقع أن يطرح التعديل على الكنيست قريباً إلقراره رسمياً، وسط توق
لكن السؤال يبقى هل تصادق المحكمة العليا . حقيقة أن أحزاب اليمين والمتدينين تسيطر على البرلمان
  .على مثل هذا التعديل باعتبار انه يميز بين مواطني الدولة

الذين » ليكود«الخمسة وثالثة من وزراء » العمل«واقتصرت معارضة التعديل على وزراء حزب 
، فيما حذر الوزير العمالي اسحق »يسيء إلى صورة إسرائيل في العالم«اعتبروا القانون ال لزوم له و

  .»بوادر فاشية تظهر على هوامش المجتمع اإلسرائيلي«هرتسوغ من أن 
نتنياهو، دافع عن اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  ، أن10/10/2010، 48موقع عربونشر 
-إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهي دولة ديمقراطية، وكل مواطنيها " وقال إن القانون،

  ).كلمات نتانياهو" ( يتمعتون بمساواة كاملة في الحقوق-اليهود وغير اليهود
هناك من يحاول أال يطمس العالقة بين الشعب اليهودي ووطنه فحسب، وإنما العالقة بين "وأضاف أنه 
  ".ودي ودولتهالشعب اليه

الصهيونية أقامت دولة قومية توازن بين االحتياجات القومية للشعب اليهودي وبين حقوق "وقال أيضا إن 
ال يوجد ديمقراطية أخرى في الشرق األوسط، وال يوجد دولة يهودية أخرى في .. الفرد لكل مواطن

وكل من يريد االنضمام إلينا عليه أن .. ةإسرائيل تجمع بين هاتين القيمتين، الديمقراطية واليهودي.. العالم
  ".يعترف بذلك

  
  من العدو اإلسرائيلي وعمالئه غزة أصبحت عصية على االختراق: فتحي حماد .2

، أن قطاع غزة أصبح عصيا على       2010-10-10األحد  , أكد وزير الداخلية واألمن الوطني فتحي حماد      
  ". ة والمنافقينالخون"االختراق من العدو اإلسرائيلي وعمالئه من 

: خالل انطالق غرفة العمليات المركزة المشتركة لألجهزة األمنية في قطاع غزة          , وقال حماد في كلمة له    
لقد أصبحنا بتكاتفنا وانصهارنا في هذا المشروع جبهة عصية على االختراق، والمطلوب منا أن ننصهر               "

  ". في هذا المشروع
أن الشعب الفلسطيني في غزة ابتكر      , ة األمنية ووزارة الداخلية   وأضاف في حضرة قادة ومسئولي األجهز     

إذا أردت االنتصار وأن تستعين علـى مواجهـة الحـصار           "قاعدة العزة والنصر التي من أهم شعاراتها        
  ". فعليك االنصهار

 مبينًا أن الحرب التي يخوضها أعـداء      , وأكد أن إخالص النية هللا في كل عمل هي ركيزة أساسية لنجاحه           
البشرية اليوم تعتمد على التقنية والتطوير، وأنه يجب على القائمين على غرفة العمليـات المركـزة أن                 

  . يطوروا من قدرات األجهزة األمنية
ناعمة في تعاملها مع شرفاء ومجاهدي أبنـاء شـعبنا          "وأوضح أن الحكومة الفلسطينية وأجهزتها األمنية       

نحن نتعامل مع   : "مضيفًا, "لعمالء المرخصين وغير المرخصين   وقوية وضاربة وقاسمة لكل المتخاذلين ا     
  ".أبناء شعبنا بهيبة القانون العادل وبأسلوب الحضارة

  10/10/2010، فلسطين أون الين
  

  ليست بينها االستقالة أو حل السلطة  خياراتخمسةعباس عرض : عريقات .3
لفلسطينية صائب عريقات، أمس، أن     كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير ا        : رام اهللا 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرض على القادة العرب في قمة سرت الخيارات المحتملة فـي حـال                
فشلت المفاوضات، موضحاً أن من بين الخيارات الطلب مـن اإلدارة األمريكيـة االعتـراف بالدولـة                 
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، إضافة إلى إمكـان التوجـه إلـى         ”الشرقية“ بما فيها القدس     67الفلسطينية على األراضي المحتلة عام ،     
 مـن   85 و 77أيضاً من بين الخيارات إمكان دراسة المادتين        “وتابع  . مجلس األمن الدولي للغرض ذاته      

، الفتاً إلى وجود خيارات أخرى من دون اإلفـصاح عنهـا،            ”ميثاق األمم المتحدة حول الوصاية الدولية     
، أن تكـون    ”صوت فلسطين ”ونفى عريقات  ل   .  خيارات   5ثر من   وموضحاً أن لدى القيادة الفلسطينية أك     

استقالة عباس أو حل السلطة من بين الخيارات المطروحة، مؤكداً أن اللجوء إلى استخدام هذه الخيارات                
  .مرتبط بفشل جهود الوقف الشامل لالستيطان من أجل ضمان مواصلة المفاوضات 

  11/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

  يلغي حق العودةو" يهودية الكيان"يكرس واقع " الجنسية"قانون : "يير واإلصالحكتلة التغ" .4
في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن إقرار الحكومة الصهيونية " التغيير واإلصالح"أكدت كتلة : غزة

ن وتهجير ما تبقى م" يهودية الدولة"قرار عنصري خطير يهدف إلى تكريس واقع "هو " الجنسية"لقانون 
، منوهة إلى أن القرار يعمد إلى إغالق باب حق 48فلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .العودة
إن هذا القرار الصهيوني يأتي في ظل إصرار ): "10-10(وقالت الكتلة في بيان صدر عنها اليوم األحد 

ل المفاوض مسؤولية وطنية أمام االحتالل على إقرار المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة، وهذا ما يحم
وضع القضية الفلسطينية في موضع الخطر وفي مهب الريح من خالل منح االحتالل الستار، والذي 
يسعى من خالله إلى تثبيت وقائع جديدة على األرض، وصوالً إلى تثبيت أركانه على حساب أهله 

  ".وسكانه
على وثيقة جنيف، التي ألغت حق العودة، كما يأتي واعتبرت أن هذا القرار يأتي متناغماً مع من وقعوا 

مشيرة إلى أن االحتالل الصهيوني ال يعرف لغة السالم، وال يؤمن إال بالعقلية . ثمرة للمفاوضات العبثية
العنصرية اإلجرامية، وأنه ماضٍ في تحقيق أهدافه اإلستراتيجية متنكراً لكل حقوق الشعب الفلسطيني، 

  .اومة كخيار وحيد للشعب الفلسطيني لوضع حد لهذه العقلية الصهيونيةاألمر الذي يرسخ المق
وشددت الكتلة على أن المقاومة هي التي فرضت على االحتالل تراجعات استراتيجية واالنسحاب من 

  .قطاع غزة، وهي قادرة كذلك أن تفرض عليه المزيد من التراجعات
فوري على قرار قمة سرت الضعيف، األمر الذي وأوضح البيان بأن هذا القرار الصهيوني يأتي كرد 

 التي -كخطوة أولى-يستوجب موقفاً عربياً وفلسطينياً قوياً، يدعو لالنسحاب الفوري من المفاوضات 
  .يتخذها العدو الصهيوني غطاء لتنفيذ مخططاته االستئصالية لشعبنا وأرضنا

  10/10/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  "انحطاط وطني وسياسي" السلطة اعتقال أقارب النتشة والكرمي مواصلة:  موسىيحيى .5
اعتبر الدكتور يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني، : غزة

عدم إفراج السلطة الفلسطينية عن أقارب الشهيدين مأمون النتشة ونشأت الكرمي، الذين سقطا أمس خالل 
  .الذي وصلت إليه السلطة" االنحطاط الوطني والسياسي"ية في الخليل؛ بأنه نوع من أنواع العملية العسكر

وتواصل السلطة اعتقال أربعة من أشقاء الشهيد النتشة، وكذلك والد زوج وصهر الشهيد نشأت الكرمي، 
  .منذ أكثر من شهر، وقد رفضت اإلفراج عنهم للمشاركة في تشييع جثمانيهما

ليس هناك جديد في هذه الحالة الموجودة، وال يمكن أن تخضع هذه ": "قدس برس"ة وقال موسى لوكال
الحالة لمنطق المشاعر والعواطف لدى السلطة، وهذا نوع من االنحطاط السياسي، واالنحطاط الوطني، 

  .، بحسب تعبيره"الذي وصلت إليه السلطة بقيادة فياض عباس
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 الضفة هو التعاون األمني مع االحتالل، وهذا ال يتأثر ال الثابت الوحيد في سلوك السلطة في: "وأضاف
بإجراءات صهيونية على األرض، وال بمصير العملية التفاوضية الجارية، وال بالعواطف المشاعر 

  ".والعادات والتقاليد، ومتفق على أن يبقى التعاون األمني قائم غير متأثر بكل هذه المتأثرات
  9/10/2010، قدس برس

  
  تخصص مليون دوالر لمشاريع البنية التحتيةفي غزة  الحكومة .6

وافقت الحكومة الفلسطينية في غزة على تخصيص مبلغ مليون دوالر لمشاريع البنية التحتية في قطاع 
  . غزة، على أن يكون الشروع بتنفيذ هذه المشاريع بحد أقصى خالل شهرين

:" 2010-10-10 بيان صحفي أصدره، األحد وقال المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس الوزراء في
لتطوير مكاتب البريد وتحسين الخدمات )  ألف دوالر50(إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مبلغ 

  ". المقدمة للمواطنين والموظفين في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
صلة حول إمكانية إعادة صرف بدل وأشار البيان، إلى أن الحكومة كلفت وزارة العمل بتقديم دراسة مف

المواصالت لألطفال الذين تم إلحاقهم بمراكز التدريب وانقطعوا عن الدراسة بسبب وقف صرف بدل 
  . المواصالت، على أن تعرض الدراسة على مجلس الوزراء

  .وشدد على ضرورة قيام وزارتي العمل والداخلية بتفعيل القوانين المتعلقة بعمل األطفال
  10/10/2010،أون الينفلسطين 

 
  حماس تتهرب من حقيقة وجود اختراق أمني في صفوفها: عدنان ضميري .7

 قال اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنيـة أن               :رام اهللا 
  .قيادة حماس تتهرب من مواجهة حقيقة وجود اختراق أمني في صفوفها

أن حماس تتستر على االختراقات األمنية التي أدت إلى اغتيـال           "ليوم األحد،   وأوضح في بيان صحفي، ا    
  ".الكرمي والنتشة ودودين والسويطي والمبحوح وغيرهم من قادتها في قطاع غزة

أن حماس لم تجر تحقيقا واحدا لمعرفة حجم االختراق األمنـي فـي صـفوفها               " وأضاف اللواء ضميري  
 قياداتها، وبدال من ذلك تسعى إللصاق تهم الخيانة بغيرها، وهي بـذلك             والذي أدى إلى اغتيال العديد من     

تحاول من خالل اإلشاعات والتهم الملفقة تدمير كل الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس في مواجهة                
  .االستيطان واالحتالل وانجاز المصالحة

تسعى إلى نسف جهود المصالحة، عبر      بعض القيادات المنتفعة من االنقسام واالنقالب في حماس         ":وتابع  
  ".إطالق تهم التكفير والتخوين والشعارات والفبركات

وتساءل كيف سيصدق الشعب الفلسطيني أن قيادة حماس مخلصة وجدية في تحقيق المصالحة وهي تتهم               
ان حماس حولت مواقعها على شـبكة االنترنـت ووسـائل           :وقال كما قال ؟  ..من تريد مصالحته بالخيانة   

  .المها إلى أبواق دعاية تبث تهم التخوين والتكفير في كل اتجاهإع
  10/10/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات لدعم صمود المتضررين باالستيطان: غنيم .8

أكد وزير شؤون الدولة لالستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية ماهر غنـيم            :  وليد عوض  -رام اهللا   
حد، على ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات الرسمية لدعم صمود المتـضررين باالسـتيطان              األ

  .وجدار فصل العنصري
دور المؤسسات الرسمية في دعم 'وقال غنيم خالل ورشة عمل، عقدت بمدينة رام اهللا، تحت عنوان 

ة التي يمر بها الشعب ، إن المرحلة الحالي'الصمود والتخفيف من اآلثار السلبية لالستيطان والجدار
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منا كمؤسسات رسمية وحكومية، دعم صمود المتضررين من االستيطان، وجدار 'الفلسطيني تتطلب 
  .'الفصل العنصري، خاصة في مناطق القدس المحتلة

أن شكل الجهود الرسمية المتبعة حاليا، والمتمثلة في برامج الطوارئ واإلغاثة، يجب أن 'وأضاف غنيم 
  .'ى التخطيط االستراتيجي في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرةيرتقي إلى مستو

وأوضح غنيم أن هذا النمط من التخطيط بات أمرا ضروريا، مع تعمد إسرائيل تفجير األوضاع في 
  .األرض المحتلة، خاصة في مناطق القدس، تهربا من االستحقاقات المفروضة عليها

حسيني، على ضرورة دعم المؤسسات المقدسية المختلفة في المدينة، وبدوره، شدد محافظ القدس عدنان ال
  .لمواجهة مختلف التحديات التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، خاصة التهويد المستمر للمدينة

وأكد الحسيني على عدم جدية إسرائيل في سعيها للسالم، حيث بنت في مدينة القدس في شهر ايلول 
  .يطانيةالماضي وحده خمس بؤر است

  11/10/2010القدس العربي، لندن، 
  

  حث مع جون غينغ في أوضاع الالجئين والعجز المالي في وكالة الغوثبزكريا األغا ي .9
 بحث الدكتور زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون :غزة

 الالجئين الفلسطينيين أوضاع، "األونروا"الالجئين امس، في غزة، مع جون غينغ مدير عمليات 
  .والعجز المالي الذي تعاني منه" األونروا"واحتياجاتهم والمشاكل التي تواجه 

كما تناول البحث حصار غزة وإغالق المعابر من قبل االحتالل اإلسرائيلي وعدم السماح بدخول المواد 
  .قطاع غزة الثمانيةفي مخيمات " األونروا"األساسية الرئيسية لتنفيذ مشاريع 

 إلى أن تحل قضية األمميةواستمرار نشاطاتها ومهامها حسب القرارات " األونروا"واكد األغا اهمية بقاء 
  .194الالجئين حالً عادالً وشامالً طبقاً لقرار 

لى إلى تقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين لحل أزمتها المالية، مشيراً إ" األونروا"ورفض لجوء 
أن عالج األزمة المالية تتم عبر التزام الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية لألونروا وليس من خالل 

  .تقليص الخدمات المقدمة لالجئين
لسد العجز المالي في " األونروا"وشدد األغا على ضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه 

 شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ستواصل اتصاالتها ومتابعتها مع الميزانية مؤكداً ان دائرة
  .مالياً والوفاء بالتزاماتها" األونروا"الدول العربية المضيفة لالجئين لحثها على دعم 

  11/10/2010األيام، رام اهللا، 
  

  لصراعالسلطة توافق على تدريس كتاب يسرد الرواية الصهيونية والفلسطينية ل":هارتس" .10
 ان وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية وافقت على اإلسرائيلية ذكرت صحيفة هارتس :رام اهللا

استخدام كتب التاريخ المدرسية التي توفر السرد لكل من الفلسطينيين والحركة الصهيونية، وهي المرة 
  .لضفة الغربيةاألولى التي يتم تقديم الرواية االسرائيلية ألطفال المدارس في ا

وقالت الصحيفة ان الكتاب المدرسي الذي منع من االستخدام من قبل وزارة التعليم اإلسرائيلية ،هو نتيجة 
  . للتعاون المشترك الفلسطيني االسرائيلي السويدي لتعزيز التعايش من خالل التعليم

  .ثانويتين قرب أريحاوقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية انه سيتم تدريسه في مدرستين 
ومن المقرر حسب هارتس أن تقوم وزارة التربية والتعليم االسرائيلية باستدعاء رئيس منطقة سديروت 
في المدرسة الثانوية للتوضيح بعد أن كان قد سمح باستخدام الكتب المدرسية من قبل الطالب في دورة 

  .خاصة 
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وهو المشروع الذي بدأه األستاذ دان بار اون من جامعة " تعلم الرواية التاريخية لالخر"والكتاب بعنوان 
  .بن غوريون وسامي عدوان استاذ من جامعة بيت لحم

والطبعة األخيرة من الكتاب نشرت العام الماضي، تقدم السرد التاريخي االسرائيلي والفلسطيني للصراع 
  .  الموادفي الشرق االوسط في الوقت الذي تسمح أيضا للطالب بوضع مالحظاتهم على

وقد نشر . ويغطي الكتاب المراحل المبكرة من الحركة الصهيونية على طول الطريق حتى العقد الماضي
  .باللغة االنكليزية والعربية والعبرية

ووفقا لما نقلته هارتس فان المسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا يصدرون موافقتهم على الكتب بعد 
  " .ان اسرائيل منعت الكتاب من دون ان تحقق حتى من محتوياتهاالطالع على محتوياتها في حين 

من وجهة النظر الفلسطينية، هذا اختراق ألنهم مستعدون لتدريس : "اإلسرائيليينوقال أحد المسؤولين 
  ."الرواية اإلسرائيلية ، ومن ناحية أخرى ، في إسرائيل هم مصرون على الجلوس على المواقف القديمة

  11/10/2010ارية، وكالة سما اإلخب
  

  الفيتو األمريكي رفع مؤقتا عن المصالحة : نزالمحمد  .11
 قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال إن الفيتو االمريكي رفع : حمزة حيمور-الالذقية

مؤقتا عن المصالحة الفلسطينية، ريثما تتضح االمور وترتسم الوجهة السياسية المقبلة، مضيفا أن حماس 
 فلسطينا يقف على أرضية صلبة، ويعالج جذر -بالمصالحة الفلسطينية، ولكنها تريد اتفاقا فلسطيناترحب 

  .الخالف، وال تريد اتفاقا عابرا أو مؤقتا يمكن يخترق أو يكسر مرة أخرى
من الالذقية أن الفيتو االمريكي ممكن أن يعود في أي وقت، " السبيل"وبين نزال خالل حوار خاص مع 

التراجع ) فتح( دفع باستئناف الحوار الفلسطيني ظروف سياسية خاصة دفعت الطرف اآلخر ألن الذي
  .عن الشرط الذي كان يضعه بالتوقيع على الورقة المصرية الستئناف الحوار مع  حركة حماس

والسلطة الفلسطينية، اعتبر " اسرائيل"وعن توقيت المصالحة في ظل انطالق المفاوضات المباشرة بين 
 أن هناك عالمة استفهام أثيرت حول االسباب التي دعت إلى تراجع حركة فتح عن شرطها قبل نزال

البدء بأي حوار، ولم يستبعد القيادي في حماس أن تكون أحد هذه العوامل المأزق التي تعيشه عملية 
  .التسوية

ى كوادر وأنصار وعن توقعاته لمستقبل المصالحة في ظل االعتقاالت التي تشهدها الضفة الغربية عل
حماس، قال نزال إن المصالحة تتعرض منذ أن بدأت إلى عملية تشويش، وإن استمراريتها محفوفة 

ال يمكن أن تفهم الحديث عن مصالحة فلسطينية في الوقت الذي تتصاعد " حماس"بالمخاطر، مضيفا أن 
 القسام وبقية الفصائل فيه االعتقاالت، ويتم فيه إصدار أحكام قضائية وعسكرية ضد مجاهدي كتائب

  .االخرى التي تكتوي بنار السلطة
ويرى القيادي في حماس أن الحديث عن مصالحة ال بد له من اجواء صحية تضمن استمرارها وتعمل 

  .على ثباتها
وعن جدية المصالحة الفلسطينية، قال إن المصالحة تعتمد بالدرجة االولى على النوايا الصادقة، وإن لم 

  .لنوايا فلن تحقق نجاحا أو تقدماتتوفر هذه ا
ووجه نزال عدة رسائل إلى القمة العربية التي انطلقت باالمس في سرت، فكانت رسالته االولى بعدم 
إعطاء المفاوض الفلسطيني غطاء لكي يذهب إلى المفاوضات، معتبرا أن المفاوض الفلسطيني ذهب في 

  .يذهب إلى المفاوضاتالمرات السابقة بغطاء عربي، مطالبا بتشجيعه أال 
والرسالة الثانية، طالب فيها قمة سرت بأن تكسر عمليا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، كما 
حثها على اإليفاء بالتزامها في إعمار قطاع غزة، فال يجوز أن يبقي الشعب الفلسطيني محاصرا بعد 

  .  مرور أربعة اعوام، على حد قوله
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لوب من العرب التعامل مع القضية الفلسطينية بأنها أمانة في أعناقهم فال ينبغي والرسالة الثالثة، المط
التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني األساسية في ظل المفاوضات المباشرة التي ستتناول قضايا الحل 

  .النهائي
نسيق وأوضح أن التنسيق األمني ما بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي، رفض نزال إطالق تعبير الت

بين األجهزة األمنية الفلسطينية ونظيرتها " وحدة حال"األمني، معتبرا أن ما يجري تحالف أمني و
إن التحالف األمني بات يشكل خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني في هذا : اإلسرائيلية، قائال يؤسفني

. األمني بين الطرفينالتحالف االمني، وال يمكن أن نفهم الحديث عن مصالحة في ظل استمرار التحالف 
واعتبر نزال فقدان الشهيدين من كتائب القسام نشأت الكرمي ومأمون النتشه خسارة كبيرة ليست لحركة 
حماس فحسب، ولكن للشعب الفلسطيني برمته، قائال إن الشعب الفلسطيني تعود على إنجاب القادة 

وعبد العزيز الرنتيسي، فهو قادر على والمجاهدين، مثلما أنجب الكرمي والنتشة ومن قبلهم يحيي عياش 
  .إنجاب آخرين مثلهم

واستنكر نزال ما تقدمه أجهزة السلطة لنظيرتها االسرائيلية، واصفا ما يجري بأنه غرفة العمليات 
  .المشتركة لمالحقة المجاهدين ومطاردتهم واغتيالهم

جديد، واصفا ما تمر به وعن آخر التطورات على صفقة تبادل االسرى، قال نزال إنه ال يوجد اي 
  .الصفقة بالجمود

وعن قافلة شريان الحياة وهذه المشاركة العربية المتميزة، وجه نزال التحية إلى ابطال قافلة شريان 
الحياة الذين جاءوا من كل حدب وصوب لكسر الحصار عن غزة، مطالبا السلطات المصرية بالسماح 

ئب البريطاني السابق جورج غالوي فال يجوز أن يحال بين لهم بالدخول إلى القطاع، وفي مقدمتهم النا
  .  هؤالء وبين نصرة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة

 دولة يمثل رسالة قوية وواضحة أن كسر الحصار مطلبا 27وأشار نزال إلى أن مشاركة ممثلين عن 
  .دوليا وأن استمراره يأتي معاكسا لالجواء العامة

  10/10/2010السبيل، عمان، 
  

  حماس وفتح تبحثان صيغا توافقية للتغلب على الخالفات بشأن الملف األمني":  األوسطالشرق" .12
 أن اتصاالت مكثفة تجري بين ممثلين عن حركتي "الشرق األوسط"ذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ: غزة

 العشرين من حماس وفتح في محاولة إلنقاذ جولة الحوار القادمة التي من المنتظر أن تعقد في دمشق في
وأكد المصدر أنه نظرا إلى أن الجولة القادمة ستبحث الملف األمني الذي . الشهر الحالي، من الفشل

يعتبر الملف األكثر إثارة للخالف بين الحركتين، فإن ممثلين عن الحركتين يدرسون التوصل إلى صيغ 
  .توفيقية تسمح بإنجاز مصالحة وطنية شاملة

ن أهم الصيغ المطروحة، التوصل إلى اتفاق مبادئ فضفاض حول الملف وأوضح المصدر ذاته أن م
  .األمني حتى ال تؤدي الخالفات بين الحركتين إلى إحباط فرص التوصل إلى التسوية

وأشار المصدر إلى أن الخالف حول صالحيات األجهزة األمنية ومرجعياتها وإعادة تشكيلها بين 
وأوضح المصدر أن إحدى .  قادرة على تجاوز الخالف"إبداعية"ة الجانبين، كبير مما يستدعي تقديم صيغ

القضايا الخالفية بين الجانبين في هذا الملف تكمن في إعادة بلورة األجهزة األمنية في الضفة الغربية، 
حيث ترفض حركة فتح بشدة إعادة تشكيل األجهزة األمنية هناك، في حين أنها تصر على أن تتم إعادة 

وأشار المصدر إلى أنه ال يمكن . ة األمنية في قطاع غزة، وهو ما ترفضه حركة حماستشكيل األجهز
تجاهل الموقف األميركي واإلسرائيلي الرافض لمشاركة عناصر حركة حماس في األجهزة األمنية في 

كما أشار المصدر إلى أن أي تفاهم بشأن الملف األمني يتطلب التوصل إلى صيغة . الضفة الغربية
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 بشأن مهام األجهزة األمنية، حيث إن هناك خالفا كبيرا بين الحركتين في كل ما يتعلق بالتنسيق "يةإبداع"
  . األمني بين األجهزة التابعة للسلطة في الضفة الغربية والجيش اإلسرائيلي

وأوضح المصدر أنه في كل ما يتعلق بملفات الحوار األخرى، وتحديدا الحكومة واالنتخابات ومنظمة 
  . رير، لن يكون هناك عائق أمام التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة االنقسام الداخليالتح

ونوه المصدر إلى أنه في حال اتفاق الحركتين على صيغة ما بشأن الملف األمني، فإن ذلك سيفتح 
 الطريق أمام التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، على أن يقوم ممثلو الحركتين بصياغة التفاهمات

وشدد المصدر على أن التحول . الثنائية التي تم التوصل إليها في وثيقة ترفق إلى جانب الورقة المصرية
اإليجابي في مسار الحوار الوطني تحقق بعد حث مصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إبداء 

لد مشعل، رئيس وأضاف المصدر أن لقاء خا. مرونة وإرسال ممثليه إلى دمشق للتباحث بشأن المصالحة
المكتب السياسي لحركة حماس، برئيس المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان، كان له بالغ األثر في 

  .إحداث االختراق الذي أفضى إلى استئناف لقاءات الحوار
  11/10/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   تجدد مطالبتها بوقف المفاوضات نهائياحماس .13

ردا على ) إسرائيل(للسلطة الفلسطينية في رام اهللا بوقف المفاوضات مع حماس مطالبتها  جددت حركة
قيام مستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، األحد 

األحد، أن , وأكد الناطق باسم الحركة الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صحفي .10/10/2010
 استيطانية جديدة هو مثال لحالة التكثيف االستيطاني التي يقوم به االحتالل قيام المستوطنين ببناء بؤرة

مضيفًا أن هذا التوسع االستيطاني دليل واضح على أن استمرار , اإلسرائيلي على أرض فلسطين
  . المفاوضات خطير جدا ويمثل غطاء لجرائم االستيطان

 هو إعالم وقف المفاوضات بشكل نهائي نحن نعتبر أن الرد على هذه الجرائم: "وأضاف أبو زهري
  ". وليس تعليقها أو رهنها بالموقف األمريكي

وفيما يتعلق بترويج فكرة السلطة بإمكانية استمرار المفاوضات في حالة تم تعليق االستيطان لمدة 
ية تعليق االستيطان لمدة شهرين هي أخطر مما يجري اآلن، ألن هذا يعني أن عمل: "شهرين، قال معقبا

  ".االستيطان بعد انتهاء الشهرين ستتم وبمباركة
  10/10/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  اب إعادة النظر في المفاوضات من حيث تفاصيلها وآلياتها ومرجعياتهيج: فتح .14

نحن في “،  في تصريح ”فرانس برس”ـل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه لقا: رام اهللا
 يجب إعادة النظر في المفاوضات من حيث تفاصيلها وآلياتها ومرجعياتها، ونريد أن حركة فتح نرى انه

يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي والقانون الدولي واألمم المتحدة والهيئات الدولية ومنها مجلس 
واتها أن آليات التفاوض القديمة وأد“وأوضح . ” األمن الدولي ومجلس حقوق اإلنسان والمحكمة الدولية

عقيمة وتحتاج إلى بدائل وإعالن الرئيس عباس عن خيارات أخرى أمام القمة العربية هو خطوة شجاعة 
واعتبر ان خيارات عباس ” تستغل عنصر الوقت إلضاعة أي فرصة للسالم” إسرائيل“ألنه يدرك أن 

  ."واقعية وال تشكل تهديداً بل واقعية سياسية“
  11/10/2010الخليج، الشارقة، 
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   ماكينة إلنتاج الفساد الفلسطينيةالسلطة: حسام خضر في فتح القيادي .15
خضر على أن اتفاقية أوسلو بين منظمة  أكد القيادي في حركة فتح حسام :  أحمد سمارة- طولكرم

قايضت بها المنظمة مصالحها الشخصية  التحرير الفلسطينية والدولة العبرية هي اتفاقية اقتصادية 
كتركة على " فتح"، حيث وزعت حركة )إسرائيل(األمن لـ ت لشركات مقابل بالحصول على وكاال

    .اتفاقية أوسلو األجهزة األمنية لتمرير 
الفلسطينية ومؤسستا  وقال خضر خالل اجتماع بادرت إليه لجنة الدفاع عن األسرى التابعة للفصائل 

ية دمشق، مطلع األسبوع الجاري، السور صابرون وأحرار، في مقر مكتب المنظمات الشعبية بالعاصمة 
يعتقل المجاهدين دون تأنيب ضمير ألنه يعتقد بأن  أصبح في األجهزة األمنية " فتح"ابن حركة :" إن

  ". السالم المقاوم الفلسطيني يخرب عملية 
 ، مشيراً إلى"اإلسرائيلي إن هناك وكالء أمنيين في السلطة مقابل وكاالت لحفظ األمن الجماعي :" وأضاف

وأدان صمت بعض الفصائل . أن السلطة الفلسطينية اتخذت منذ البداية وبعد اتفاقية أوسلو مبدأ الفساد
    .الفلسطينية إزاء فساد السلطة

الرئيس الراحل ياسر  في األجهزة األمنية المختلفة من قبل " فتح"وانتقد خضر عملية تأطير كوادر حركة 
    .الفتحاويين جهزة األمنية لعناصرهم عرفات، وما رافقها من استعباد قادة األ

قادمين من الخارج بعد  ولفت إلى أنه حذر في وقت سابق من خطر دخول رموز السلطة إلى فلسطين 
    .توقيع أوسلو معتبراً إياهم رموزا للفساد

 الفساد في الشعب الفلسطيني التشريعي شرع :" وقال عن المجلس التشريعي حين كان برئاسة الحركة إن
فالسلطة ماكينة إلنتاج الفساد للشعب  من خالل مصادقته على حكومات فلسطينية تضم فاسدين، 

    .حسب قوله" الفلسطيني
  . تشويه صورة االنتفاضة واعتبر أن عدم قدرة الفلسطينيين على تشكيل قيادة سياسية موحدة كان سببا في 

ابن كتائب شهداء األقصى :" لة، قال خضر إنوفيما يتعلق باالعتقال السياسي في الضفة الغربية المحت
كتائب األقصى  التابعة لحركة فتح مستهدف كما هو ابن كتائب القسام وسرايا القدس، وربما يعتبر ابن  

  ". الخطر األكثر على عملية السالم ألنه ابن السلطة
كيث دايتون،  مريكي وأكد على أن الوضع األمني في الضفة الغربية تحت السيطرة من رؤية الجنرال األ

في " فتح"ضد أبناء  متهماً رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض بأنه يمارس تطهيراً عرقياً 
    .مؤسسات السلطة مع وجود فساد مالي في دوائر ومؤسسات السلطة

الة في نسبة البط وأشار خضر إلى الواقع المعيشي الصعب للشعب الفلسطيني، حيث الفقر وارتفاع 
والمحن التي تعصف بالقضية  المجتمع، مشيداً بصمود أبناء فلسطين على الرغم من الصعوبات 

الفلسطينية، منوهاً إلى أن المفاوضات المباشرة ممر إجباري وهي فرصة ليعلم الشعب الفلسطيني فشل 
    .هذا الخيار 

  10/10/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  فاوضات     تتصدر بعد فشل المالمصالحة .16
عادت المصالحة الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مع تعثر المفاوضات : ضياء الكحلوت -غزة 

المباشرة بين السلطة وإسرائيل، والرغبة الملحة في إنهاء االنقسام ومعه معاناة الفلسطينيين في غزة 
  .والضفة الغربية

إستراتيجي، لكنهم طالبوا بمزيد من تهيئة ويؤكد قياديون في حركتْي حماس وفتح أن المصالحة خيار 
  .األجواء لكي تستمر الجهود ويتم التوصل التفاق داخلي
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ورغم رفض حماس أن تكون المصالحة غطاء للمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، فإن فتح ترى فيها 
  .عامالً مساعداً للمفاوض الفلسطيني

ن حركته لمست روحاً جديدة وإيجابية في اللقاء وأشار القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إلى أ
بالضفة الغربية " اإلجرامية"األخير مع فتح بدمشق، ولكنه تحدث عن بعض المنغصات مثل األحداث 

  ".الداللة على المقاومين والتنسيق األمني الخطير"و
يضع " ةمن استهداف لحماس والمقاوم"وقال رضوان للجزيرة نت إن ما يجري في الضفة الغربية 

  .عالمات استفهام كبيرة على مستقبل المصالحة واللقاء المقبل في دمشق في العشرين من الشهر الجاري
وأضاف رضوان أن حماس ملتزمة بشكل مستمر بالمصالحة وحريصة على المصالحة على أساس 

 األجواء والمناخات الثوابت والشراكة السياسية واألمنية الكاملة مع حركة فتح، داعياً إلى مزيد من تهيئة
  .المناسبة إلتمام المصالحة واالبتعاد عن أجواء التعكير

حماس لن تغطي على "ونفى رضوان ما يقال من أن المصالحة ستغطي على المفاوضات، مؤكداً أن 
المفاوضات من خالل المصالحة، موقفنا من المفاوضات واضح، هذه مفاوضات عبثية وغطاء لجرائم 

  ".مرار في االستيطان، واقتراف مزيد من التهويد بالقدس المحتلةاالحتالل، واالست
االستكبار "ورأى رضوان أن الذي تغير لتعود المصالحة للواجهة في ساحة فتح هو فشل المفاوضات، و

، وكذلك موافقة فتح على مناقشة مالحظات "الصهيوني واألميركي عليهم وعدم إعطائهم أي شيء
  .حماس

ب عن فتح في المجلس التشريعي فيصل أبو شهال إن تردد حركة حماس هو الذي لم من جهته، قال النائ
يساعد في إتمام المصالحة، موضحاً أن حماس ألغت لقاء مع فتح بدعوة من األولى كان من المفترض أن 

  .يناقش المصالحة
ظهر أن، " نت  وفي تفسيره لالندفاع األخير نحو المصالحة من وجهة نظر فتح، قال أبو شهال للجزيرة

، موضحا أنه بعد لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد " بعض المتغيرات-في حماس-لديهم 
مشعل مع مدير المخابرات المصري الوزير عمر سليمان في مكة المكرمة، تمت الدعوة للقاء في دمشق 

  ".ين من الشهر الجاريبانتظار الملف األمني في العشر"وجرى التفاهم فيه على كثير من القضايا 
وشدد أبو شهال على أن ورقة االنقسام هي ورقة ضغط على المفاوض الفلسطيني وسيساعد حلها 
وإنهاؤها وإتمام المصالحة بدفع المفاوضات، مشيراً إلى أن ما جرى في لقاء دمشق هو الحديث عن 

  .آليات لتطبيق الورقة المصرية
المصالحة المصرية عرضت فقط على حماس وفتح، وعندما وأوضح القيادي البارز في فتح أن ورقة 

تتفقان على اآلليات فإن الفصائل األخرى المشاركة في الحوار سيكون لها دور في التفاهم العام 
  .والمشترك

 وأكد الوادية أن االتصاالت مستمرة بين جميع األطراف ذات العالقة بالمصالحة لترطيب األجواء ومنع 
  . وقال إن كل مالحظات الفصائل ستؤخذ عند تطبيق الورقة المصرية على األرضالتصعيد اإلعالمي،

 10/10/2010نت، الدوحة، . الجزيرة
  

   المستشفىإلى بعد تدهور صحته ونقله الحركةالسلطة تطلق قيادياً في : الجهاد .17
فلسطينية في الضفة  إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة ال"الحياة" لـ "الجهاد اإلسالمي"قالت حركة : غزة

بعدما كانت نقلته إلى إحدى )  سنة34(الغربية اطلقت القيادي في الحركة الشيخ خضر عدنان 
 يوماً على اضرابه عن الطعام احتجاجاً 11المستشفيات أول من أمس إثر تدهور حالته الصحية، بعد 

  .على اعتقاله
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لسلطة كثفت حمالتها ضد قادة الحركة في غضون ذلك، قالت الحركة إن األجهزة األمنية التابعة ل
وصمة "ووصفت اعتقال المقاومين والزج بهم في زنازين فلسطينية بأنه . وعناصرها في الضفة الغربية

اجتثاث المقاومة في مشروع متناسق تماماً " على جبين السلطة، وتأكيد على أن السلطة تسعى الى "عار
سبعة من مجاهدي "ة األمنية اعتقلت خالل األيام الماضية وأشارت الى أن األجهز. "مع مشروع االحتالل

، الفتة الى "الحركة في بلدتي عرابة وكفر راعي بتهمة توزيع أموال ألهالي الشهداء خالل شهر رمضان
  . ضد عناصر الحركة" آخرين في أنحاء مختلفة من جنين وطولكرم في حملة واسعة120استدعاء "

  11/10/2010الحياة، لندن، 
  

  لمعرفة مكانهم واغتيالهم" خدعة"إعالن السلطة اعتقال منفذي عملية الخليل كان : بردويلال .18
اعتبرت حركة حماس إعالن السلطة الفلسطينية عن اعتقال منفذي عملية الخليل الفدائية قبل : خان يونس

  .أكثر من شهر، خدعة لمعرفة مكانهم، وتقديم المعلومات عنهم لالحتالل الغتيالهم
هناك خاليا جديدة للمقاومة في الضفة الغربية "لمتحدث باسم حماس الدكتور صالح البردويل أن وأكد ا

، على حد "، متعهداً برد الصاع صاعين، على عملية اغتيال قياديين في كتائب القسام"أقوى من السابقة
  .تعتبره

 في مظاهرات كبيرة جاءت تصريحات البردويل، خالل مخاطبته لآلالف من الفلسطينيين الذين خرجوا
في خان يونس بجنوب قطاع غزة، تنديداً باغتيال القياديين في كتائب القسام نشأت ) 8/10(مساء الجمعة 

  .الكرمي، ومأمون النتشة في الخليل جنوب الضفة الغربية
جل إن هذه الدماء تبشر بخير، أن الضفة الغربية التي دفعوا لها األموال الطائلة من أ"وقال البردويل 

اجتثاث المقاومة، سواء باالعتقال أو التبليغ عن أماكن تواجدها، ما زالت بعزتها وكرامتها وتحتفظ 
  ".وتحتضن المقاومة

بالمساهمة في قتل الشهيدين مع سبق "وهاجم البردويل السلطة الفلسطينية في رام اهللا ورموزها، واتهمها 
بل أسابيع من تضليل لإلعالم حول اعتقالها منفذي إن ما قامت به السلطة ق: "، وقال"اإلصرار والترصد

للكشف عن مصيرهم من جانب، ومتابعة مكان المجموعة، " حماس"عملية الخليل، كان بمثابة خدعة لدفع 
  ". وتقديم معلومات بالمجان لالحتالل عن أمكان تواجدها، لتنتهي هذه الخطة باغتيال المجموعة بدم بارد

يس بإمكانها االستمرار في ظل هذا الوضع، وتواصل السلطة التنسيق األمني ل"وأكد أن جهود المصالحة 
إلى إدانة اغتيال الكرمي والنتشية ووقف " فتح"، داعيا حركة "والتعاون مع االحتالل وتصفية المقاومين
  .المفاوضات والتنسيق األمني مع االحتالل

  9/10/2010قدس برس، 
  

  السلطة في اغتيال مقاومين بالخليلفتح ترفض اتهامات حماس بشأن مساهمة  .19
، المتعلقة بمشاركة أجهزة أمن "حماس"اتهامات حركة المقاومة اإلسالمية " فتح"رفضت حركة : رام اهللا

، "كتائب القسام"، في عملية  اغتيال مقاومين من )رئيس حركة فتح(السلطة، التي يترأسها محمود عباس 
ذها االحتالل فجر الجمعة، عبر التنسيق األمني القائم بين ، التي نفّ"حماس"الجناح العسكري لحركة 

  .الجانبين
نسخة منه، " قدس برس"أسامة القواسمي، في تصريح مكتوب وصل " فتح"وأشار المتحدث باسم حركة 

، ملمحاً إلى أن وصول االحتالل للقياديين نشأت "اختراق أمني داخل حركة حماس"إلى وجود ما أسماه 
  ".اختراق داخلي"لنتشة جاء على إثر الكرمي ومأمون ا

الكف عن سياستها المعهودة، بتوزيع التهم جزافاً، وتبرئة االحتالل "بـ " حماس"وطالب القواسمي حركة 
مصارحة الشعب الفلسطيني "إلى " حماس"، داعياً "اإلسرائيلي في كل جريمة تقترف بحق أبناء شعبنا
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 عز الدين عجلين والرنتيسي والشيخ أحمد ياسين وعماد بالكشف عن مالبسات اغتيال المبحوح والشيخ
  ".عقل والعشرات ممن استهدفتهم أجهزة االحتالل اإلسرائيلي

باالتهامات غير المبررة؛ يثبت أن هناك اختراقاً أمنياً " حماس"إنه وفي كل مرة تقوم : "وقال القواسمي
  .، حسب قوله"إسرائيلي داخل صفوفهم

  10/10/2010قدس برس، 
  

  انتهاك خطير لحقوق الشعب الفلسطيني وعنصري بامتياز" إسرائيل"لـقانون الوالء  :ماسح .20
قراراً عنصرياً " الجنسية اإلسرائيلية"عدت حركة حماس، قرار االحتالل اإلسرائيلي بتعديل قانون 

  . ةبامتياز، ويشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني وسعياً لطمس معالم هويته الفلسطيني
وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن هذا التعديل على القرار يشكل خطراً كبيراً على الوجود 

  . الفلسطيني على األرض، ويؤكد مضي حكومة االحتالل في تحدى كافة األعراف والقوانين الدولية
 العربي وأوضح برهوم في تصريحات صحفية، أن هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة الصمت

واستمرار المفاوضات مع االحتالل وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان 
  . اإلسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني

هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دوله يهودية ويأتي في نفس اإلطار الصهيوني المتطرف لفكرة : "وقال
ئيلية أفيغدور ليبرمان وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيداً لقيام هذه وزير الخارجية اإلسرا

حتى اآلن لم تتخذ أي : "وعن دور المؤسسات الحقوقية والقانونية من هذا التعديل؛ قال برهوم ". الدولة
اء هذا خطوات عملية من أي جهة في العالم للجم هذا العدوان الصهيوني، والمواقف ال تزال خجولة إز

وأوضح أن هذه الموقف الخجول، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية  ". الخطر المحدق بالفلسطينيين
  . المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني بعد

  10/10/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  "حق العودة"مي ومسبق لشطب اإلسرائيلي إعالن رس" قانون الوالء": "الشعبية" .21
، باعتبار أنه "المواطنة اإلسرائيلية"نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمشروع تعديل قانون : رام اهللا

  .إلغاء لحق الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بالدهم وتقرير مصيرهم
قانون نتنياهو لتعديل المواطنة، إن "، )10/10(األحد " قدس برس"في بيان صحفي تلقته " الشعبية"وقالت 

يعد إعالنا رسميا ومسبقا لشطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرار 
، ونفيا صريحا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني خصوصا في المناطق )194(األمم المتحدة رقم 

  .، وفق تقديرها"رد والتهجير ألصحاب البالد األصليين، وسيفا مسلطا يتهدد بالط1948المحتلة عام 
  10/10/2010قدس برس، 

  
   يرسل مذكرات عاجلة لقمة سرت إلتمام المصالحة"مستقلةالفلسطينية الشخصيات التجمع " .22

طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة مؤتمر القمة العربية االستثنائية الذي ينعقد في مدينة : رام اهللا
جاء ذلك عبر مذكرات عاجلة بعث بها . لليبية، بالعمل على إنهاء ملف االنقسام الفلسطيني الداخليسرت ا

تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة الذي يضم في صفوفه نخبة من العلماء المسلمين ورجال الدين 
ني والقطاع المسيحيين ورجال األعمال واألكاديميين والمثقفين وممثلين من مؤسسات المجتمع المد

  .الخاص في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات
  9/10/2010قدس برس، 
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  شمال قطاع غزةتتصدى لقوة إسرائيلية " صالح الدينلويةأ" .23
 الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية في "ألوية الناصر صالح الدين"لنت : QNA –غزة 

مس األول قوة إسرائيلية خاصة حاولت التوغل شمال بلدة قطاع غزة أن إحدى مجموعاتها قصفت ليل أ
وأوضحت األلوية في بيان صحافي لها أمس أن إحدى مجموعاتها من وحدة . بيت الهيا شمال القطاع

 ملم باتجاه قوة إسرائيلية خاصة كانت تتوغل بالقرب من بؤرة 100المدفعية أطلقت قذيفتي هاون عيار 
دة أن مقاوميها عادوا بعد تنفيذ مهمتهم إلى قواعدهم سالمين رغم التحليق أو سمرة شمال بيت الهيا، مؤك

  . المكثف للطيران الحربي اإلسرائيلي
  11/10/2010العرب، الدوحة، 

  
   ترحب بقرار تركيا عدم المشاركة بقمة السياحة التي ستعقد في القدسفتح .24

ركيا عدم المشاركة في قمة السياحة بقرار ت" فتح"رحبت مفوضية العالقات الدولية لحركة : ام اهللار
 .المستدامة، التي دعت إليها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية في القدس في العشرين من الشهر الحالي

لقد انضمت تركيا إلى بريطانيا واسبانيا في موقفها الرافض للنوايا اإلسرائيلية بتشريع احتاللها، : "وقالت
  ". لشرقية، كما جاء على لسان وزير السياحة اإلسرائيليوضمها غير القانوني للقدس ا

أن موقف الدول : "واعتبر نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية
   ".المقاطعة تمثل دفاعا عن الشرعية الدولية واإلجماع الدولي، الذي ال يعترف بالقدس كعاصمة إلسرائيل

  10/10/2010قدس برس، 
  

   الخارجية اإلسرائيلية تحمل اإلدارة األميركية انهيار المفاوضاتارةوز .25
اتهمت وزارة الخارجية اإلسرائيلية اإلدارة األميركية بالتسبب في فشل :  كفاح زبون- رام اهللا

وأكدت الوزارة في تقرير داخلي أن وصول المفاوضات إلى . المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية
 ال مخرج لها، كان بسبب السياسة األميركية الحالية التي دعمت مشروع تجميد أبواب موصدة

اإلسرائيلية أمس إن الوثيقة التي أعدها مركز البحوث السياسية » معاريف«وقالت صحيفة . االستيطان
في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، حملت السياسة األميركية المتعلقة باالستيطان المسؤولية عن انهيار 
المحادثات، وأثرت سلبيا على سياسة السلطة الفلسطينية ذاتها، وقوت من موقف الشعب الفلسطيني وقوى 

وتقول وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن موقف واشنطن من تجميد االستيطان، حول القضية . المعارضة
ث أصبح التراجع عن إلى أولوية أساسية في السياسة التي ينتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحي

وجاء في الوثيقة، أن رفض الرئيس الفلسطيني . هذا الموقف يشكل خطرا كبيرا على عباس وعلى سلطته
استمرار المفاوضات المباشرة دون تمديد فترة التجميد نابع في األساس من التصرفات األميركية التي 

طاب الرئيس األميركي أمام إن خ» معاريف«وقالت . رفعت راية موضوع البناء في المستوطنات
الجمعية العامة لألمم المتحدة العام الماضي، الذي صرح فيه بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية خالل 

  .عامين، أدى إلى تغيير موقف الرئيس عباس وتصلبه حيال المفاوضات واالستيطان
سلطة الفلسطينية وإقامة وترى مصادر إسرائيلية أن عباس يدرس كيفية استغالل الدعم األميركي لل

الدولة، ليظهر أن إسرائيل هي التي تسببت في انهيار المفاوضات وتحميلها المسؤولية، ليس فقط أمام 
اإلدارة األميركية وإنما أمام المجتمع الدولي، وذلك من أجل تجنيد أكبر دعم دولي للموقف الفلسطيني، 

  .1967حدود عام دعما لالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على 
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وترى وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن ذلك يتناغم مع الموقف العربي، الذي أعلن في القمة العربية 
إعطاء اإلدارة األميركية فرصة شهرا آخر للبدء مجددا في المفاوضات المباشرة بعد التأثير على 

  .الحكومة اإلسرائيلية وتغيير موقفها في موضوع االستيطان
  11/10/2010، ألوسط، لندنالشرق ا

  
  على تصريح الوالء "روح وثيقة االستقالل"إضافة بباراك يطالب  .26

قال وزير األمن إيهود باراك إنه ينوي اإلصرار على التغيير الذي اقترحه على تعديل قانون المواطنة، 
  .وفي حال لم يوافق عليه فإنه سيصوت ضد اقتراح القانون

الذين ترك لهم حرية التصويت، قد أعلن األسبوع " العمل"راء حزب وكان باراك، وخالفا لباقي وز
من قبل كل " إعالن الوالء لدولة يهودية ديمقراطية"الماضي عن دعمه القتراح القانون الذي يشترط 

  ".مواطن ليس يهوديا
 بروح وثيقة"وطالب باراك، الذي ألغى بشكل مفاجئ جلسة لوزراء كتلة العمل صباح اليوم، بإضافة 

أصرح بأن أكون مواطنا مخلصا : "وبحسبه فإن التصريح يكون كالتالي. على تصريح الوالء" االستقالل
  ".لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح وثيقة االستقالل، وألتزم باحترام قوانين الدولة

  10/10/2010، 48موقع عرب
  

   في الصراعليبرمان يطالب نظيريه الفرنسي واإلسباني بعدم التدخل .27
في لقائه مع نظيريه اإلسباني والفرنسي، طالب وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، مساء أمس 

ربما يكون على استعداد "األحد، الوزرين بحل المشاكل األوروبية أوال قبل التوجه إلى المنطقة، وعندها 
  ".لسماع نصائحهما

شله في أفغانستان والسودان وكورية الشمالية من خالل وادعى أن المجتمع الدولي يحاول تعويض ف
  .التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خالل عام

من المفضل أن تتحدثوا مع الدول العربية عما سيحصل في العراق في العام "وقال ليبرمان للوزيرين 
  ".2000فجار مثلما حصل في العام  بدال من ممارسة الضغط على إسرائيل والذي قد يؤدي إلى ان2012

وأضاف أنه ال يتوقع من االتحاد األوروبي أن يحل كل مشاكل العالم، إال أنه يتوقع أن يقوم بحل تلك 
  .القائمة على أراضي أوروبا

 صالحت أوروبا هتلر بدال من دعم تشيكوسلوفاكيا، وضحت باألخيرة 1938في العام "وقال ليبرمان 
" ، وتصر على مصالحها الحيوية2010 إسرائيل لن تكون تشيكوسلوفاكيا العام ..بدون أن تكسب شيئا

  .على حد تعبيره
وقد تناولت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية تصريحات ليبرمان، مشيرة إلى أنه أحرج الوزيرين األوروبيين، 

ا أخرى في العالم وأثار عاصفة أخرى مجددا، عندما طالبهما باإلنشغال بمشاكل القارة األوروبية، وقضاي
  .مثل الصومال والسودان، وكورية الشمالية قبل أن يتوجها إلى المنطقة

  11/10/2010، 48موقع عرب
  

   أمام العالم"إسرائيل"يمين الوالء يضر بصورة : ليفني .28
اإلسرائيلي اليوم موافقة مجلس " كاديما"انتقدت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ورئيس حزب : أ.ش.أ

سرائيلي على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الوزراء اإل
  .االسرائيلية التعهد بالوالء إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
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ووفقا لما جاء فى تقرير بثته صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني مساء اليوم فإن ليفنى 
شهد اآلن السياسة في أسوأ أشكالها بعد أن باتت القضية الحساسة الخاصة ببقاء اعتبرت أن البالد ت

  .إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، مادة للمساومات السياسية
هناك ضرورة للتأكيد على وضع إسرائيل كدولة يهودية مع ضمان حقوق المساواة بين "وقالت ليفني 

م يتحقق من خالل اقتراح يمين الوالء الجديد ، بل على جميع مواطنيها، والمؤسف أن هذا الهدف ل
  ".النقيض من ذلك سوف يؤدى إلى صراع داخلي واإلضرار بصورة إسرائيل في العالم

  10/10/2010، األهرام، القاهرة
  

  "إسرائيل"يشاي يعد قانونا لسحب المواطنة ممن يثبت خيانته لدولة  .29
د، إنه يعمل على بلورة اقتراح قانون جديد ينص على سحب قال وزير الداخلية، إيلي يشاي، اليوم األح

  ".خيانته لدولة إسرائيل"المواطنة ممن يثبت 
كل من يتعاون مع منظمة إرهابية، مثل حركة حماس وحزب اهللا، فهو يخون الدولة، مثل "وقال يشاي إن 
  ".حنين زعبي

 وتكون مكانته في البالد مثل وأضاف، في جلسة الحكومة، أنه يجب سحب مواطنة كل من يقوم بذلك،
  .، على حد تعبيره"مكانة العامل األجنبي، بدون مخصصات أطفال وبدون أية امتيازات

" التصليحات"، على )شاس(وجاء أن يشاي اتفق مع رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، دافيد أزوالي 
يح جوهري لقانون المواطنة، والذي إن الحديث عن تصح"وقال . لتغيير بند الوالء في قانون المواطنة

  .سيتم وضعه على طاولة الحكومة بعد التنسيق مع كافة الشركاء في االئتالف
وقال إنه بموجب القانون الجديد فسيكون من صالحية وزير الداخلية سحب مواطنة كل من يقوم بعمل 

  ".خرق الوالء لدولة إسرائيل"ينطوي على 
  10/10/2010، 48موقع عرب

  
  المال اإلسرائيلي يؤكد على انعقاد مؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادي في القدسوزير  .30

 اكد وزير المال اإلسرائيلي يوفال شتاينتز امس ان مؤتمراً لمنظمة التعاون - أ ف ب -القدس المحتلة 
الذي اثارته والتنمية االقتصادية سيعقد كما هو مقرر نهاية الشهر الجاري في القدس، على رغم الجدل 

وأضاف شتاينتز من واشنطن إلذاعة الجيش . تصريحات وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس ميسخنيكوف
(...) التقيت نهاية األسبوع األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية انغيل غوريا «: اإلسرائيلي

ال يوجد رابط بين هذا المؤتمر . سوء فهمكان هناك «: وتابع. »اتفقنا ان مؤتمر السياحة في القدس لم يلغ
وكان يلمح الى تصريحات ميسخنيكوف الذي اعتبر في  .»المهني والنزاع او المفاوضات مع الفلسطينيين

نشر الثلثاء ان اختيار المنظمة القدس لعقد هذا المؤتمر يعتبر نوعاً من » هآرتس«حديث إلى صحيفة 
واحتج األمين العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخميس . »عاصمة إلسرائيل«اعترافها بالمدينة 

ووصفت وزارة السياحة . لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد تصريحات الوزير
  .»سوء فهم مؤسف«اإلسرائيلية السبت تصريحات وزيرها بأنها نتجت عن 

  11/10/2010، الحياة، لندن
  

  هناك بوادر فاشية على المجتمع اإلسرائيلي: ةوزير الشؤون االجتماعي .31
 بزعامة وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك لوزرائه الخمسة بالتصويت” حزب العمل“سمح : وكاالت

وقال وزير الشؤون االجتماعية . ، فرفضوه جميعاً”وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم “على قانون الوالء 
إن العملية التي بدأت عندنا منذ “ذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي اسحق هرتزوج، القيادي في الحزب، إل
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هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع اإلسرائيلي والمشهد العام يثير قلقا شديدا . سنة أو سنتين تخيفني
حصل تسونامي من اإلجراءات التي تفرض قيودا “وأضاف . ”ويهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل

نحن ال نرى ذلك لكنه يحصل أمام أعيننا وأنا أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية . قعلى الحقو
  .”سندفع ثمناً باهظاً لكل ذلك. المكلفة بالتشريع

ال يوجد سبب لهذا التعديل سوى خدمة “وقال زميله وزير شؤون األقليات افيشاي برافرمان للصحفيين 
لن يفيد “وأضاف أنه . ”ليبرمان) زير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدورو(الترتيبات السياسية بين نتنياهو و

  .”إسرائيل وسيرسل رسالة يصعب حلها لألقليات وسيضر بصورة إسرائيل في العالم
  11/10/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   كدولة عنصرية"إسرائيل"تعديل القانون من شأنه تقوية صورة ": العمل"عضو الكنسيت عن  .32

وقال عضو الكنيست حاييم . ان هناك من عارض القانون من األحزاب الصهيونيةك: فراس خطيب
مرة تلو المرة، يتبين أن برنامج ليبرمان يتحول الى القانون األساسي والعملي «): ميرتس(أورون 
ليس هناك على ما يبدو شيء سيخلص حزب العمل من «: بقوله» العمل«، مهاجماً حزب »للحكومة
  .»الحكومة

تعديل القانون من شأنه تقوية صورة «إن » العمل«عضو الكنيست دانيال بن سيمون من حزب وقال 
كما عارض القانون كل من وزير الزراعة، شالوم سمحون ووزير . »إسرائيل كدولة تميز وعنصرية

وكان رئيس الكنيست، روبي ريفلين، قد أبدى أيضاً معارضته . الصناعة والتجارة بنيامين بن إليعيزر
تعريف الدولة كيهودية وديموقراطية منصوص عليه بوضوح في وثيقة «: وقال. للتعديل المقترح

في إسرائيل، هناك سكان . االستقالل وفي قانون االنتخابات، وكل إضافة من هذا النوع يمكن أن تضر
م مع عرب مضطرون الى العيش مع التناقض النابع من ذلك، وليس هناك حاجة إلبراز نقاط احتكاكه

  .»الصهيونية
  11/10/2010، االخبار، بيروت

  
   يمكن فرض الوالء للصهيونية على المواطنين العربهمن الغباء االعتقاد أن: النائبة زعبي .33

يشاي التي تميز الثقافة ايلي قالت النائبة حنين زعبي إنه لشرف كبير لها أن تكون في مواجهة عنصرية 
  .يشاي في مواجهة القيم اإلنسانية وحقوق اإلنسانالسياسية السائدة، تماما مثلما يقف 

، وهم بذلك يزيدون "أبو العنصرية"وأضافت النائبة زعبي أن وزارء الحكومة الحالية يتنافسون على لقب 
  . الوقاحة والغرور على الغباء والجنون

  ".افة الفاشيةمن واجبي السياسي واألخالقي أن أقف في مواجهة القيم غير الديمقراطية والثق"وأضافت 
أوهام ليبرمان قد "، وقالت إن "قانون الوالء"وكانت النائبة زعبي قد تطرقت صباح اليوم األحد، إلى 

فمن الغباء االعتقاد أنه يمكن فرض الوالء للصهيونية على المواطنين .. جعلت الدولة أكثر جنونا وغباء
  ". للدولة بهذه الطريقةالعرب، ومن الجنون االعتقاد بأنه يمكن الحصول على الوالء

وتابعت زعبي أن الدولة التي تدعي طابعها الديمقراطي تطلب من مواطنيها الوالء لقيم تتنكر لهوية 
وأضافت أن ذلك يشكل انفصاما يؤدي في نهاية المطاف إما إلى فرض . وحقوق أقلية تعيش في داخلها

 وبدال من أن تغير الدولة سياستها تجاه .ثقافة الكذب أو نشوء حالة من العداء المبرر وعدم الوالء
المواطنين العرب الذين تنفي عالقتهم الطبيعية بوطنهم، فهي تفرض قيما عنصرية تقوم عليها هذه 

  .السياسة، وتطالب العرب بالوالء لها
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السيادة في الدولة الديمقراطية هي سيادة المواطنين، وأي سيادة تأتي على حساب حقوق "وقالت أيضا إن 
كما . لمواطنين أو جزء منهم فهي سيادة دكتاتورية وغير شرعية حتى لو كانت تستند إلى رأي األغلبيةا

  .أن خلق تماثل مطلق بين الدولة وبين موقف األكثرية هو نوع من الفاشية والدكتاتورية
  10/10/2010، 48موقع عرب

  
  48 األسرة الدولية إلى فرض حمايتها على فلسطينيي الـبركة يدعو .34

النائب محمد بركة ، رئيس الجبهة ، أن الناصرة من، 11/10/2010، الدستور، عمانذكرت 
 48الديمقراطية للسالم والمساواة ، دعا األسرة الدولية إلى فرض حمايتها على جماهير فلسطينيي الـ

 عن ، وبعد الكشف"  التهجير الطوعي-الترانسفير "الراسخة في وطنها ، وذلك على ضوء تنامي فكرة 
المناورة العسكرية التي انتهت هذا األسبوع على أعلى مستويات ، للتدرب على كيفية قمع جماهير 

  48,فلسطينيي الـ
إن مجرد التفكير بهذا المنحى الذي تقوده عناصر خطيرة في سدة الحكم ، يعني أن حكومة "وقال بركة 

 الترانسفير ضد جماهيرنا العربية ، -  باراك ، تفكر جديا في تنفيذ تهجير طوعي- ليبرمان -نتنياهو 
وعلى النظام في إسرائيل وتشعباته العسكرية واألمنية أن يكون واعية لحقيقة أننا نحن الفلسطينيون في 
وطننا ال يمكن أن نكون رهينة في يد المؤسسة الحاكمة ، وجذورنا العميقة غير قابلة لالقتالع ، ولن 

  .الشاحنات والقطارات والى معسكرات التجميعيكونوا كالقطيع يساقون إلى قوافل 
ورأى بركة أن األسرة الدولية باتت ملزمة بفرض حمايتها على جماهيرنا العربية ، ولجم حكومة 
إسرائيل وقادتها ، وأن توضح لهم أن أيام الترانسفير قد ولت من العالم ، ونحن قادرون على التصدي 

  .لكل من يرفع يده على وجودنا وبقائنا
هذا ليس  «:بركة قال، أن فراس خطيب مراسلها عن ،11/10/2010، االخبار، بيروتأضافت و

هذا ليس «: وتابع. »ليبرمان، هذا نتنياهو الحقيقي، الذي أطلق رصاصة افتتاح سن قوانين العنصرية
ثر ليبرمان، هذا باراك الذي يوافق مبدئياً وهو شريك في وضع إسرائيل في رأس قائمة األنظمة األك

التوأمان السياميان باراك ونتنياهو أطلقا اليوم صاروخاً لتفجير . عنصرية في العالم الحديث
  .»المفاوضات

  
  الجيش اإلسرائيلي سيزيد استخدام الطائرات بال طيار ": اإلذاعة اإلسرائيلية" .35

طائرات صغيرة بال ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لزيادة استخدامه ب
  .طيار، وأشارت إلى أنه سيقيم وحدة جديدة ستكون مهمتها تنظيم عمل الطائرات بال طيار

. وحسب اإلذاعة فقد جاء قرار الجيش كجزء من عبر الحرب على قطاع غزة في العام الماضي
  .ويستعين الجيش بهذه الطائرات لتنفيذ طلعات جوية للرصد وجمع المعلومات اإلستخبارية

تحلق بشكل عمودي ) مسيرة(وكشف الجيش االسرائيلي اإلسبوع الماضي عن تصنيعه طائرة استطالع 
  .في الجو كطائرة الهيلكوبتر

واوضحت االذاعة االسرائيلية التي اوردت النبأ ان الصناعات الجوية االسرائيلية ستعرض غدا الثالثاء 
ضمن سلسلة جديدة )  فهد-بردالس(من طراز الول مرة بصورة علنية طائرة صغيرة حديثة بدون طيار 

  .من الطائرات غير المأهولة المسيرة عن بعد الستخدامها في مهام تكتيكية
وذكرت ان باستطاعة الطائرة الصغيرة بدون طيار الجمع بين ميزتين هما التحليق عموديا في الجو فوق 

  .افقية مثل طائرة عادية من جهة اخرىنقطة معينة مثل طائرة الهليكوبتر من جهة والقيام بطلعة جوية 
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واضاف انه بمقدور الطائرة المسيرة عن بعد االقالع والهبوط عموديا في نقاط محددة دون الحاجة الى 
  .استعدادات ارضية من وسائل االطالق والهبوط

  10/10/2010، 48موقع عرب
  

   48 لدمج عرب "إسرائيل"ـ دعوات ب .36
 إسرائيلية إستراتيجية من تبعات استمرار التمييز ضد فلسطينيي  تحذر دراسة:وديع عواودة -حيفا 

، وذلك خدمة لمصالحها "دولة يهودية"الداخل وتوصي باندماجهم بشراكة أوسع تحت سقف إسرائيل كـ
  . وصدا للمد الديني والقومي

ن معهد الصادرة ع) العرب في إسرائيل من االغتراب إلى االندماج(وتفيد الدراسة التي حملت عنوان 
هبة القدس واألقصى واستخالصات لجنة أور للتحقيق بأحداثها، أحدثت "دراسات األمن القومي بأن 

تغييرا في نظرة صناع القرار في إسرائيل تجاه مواطنيها العرب واعتبارهم موضوعا ذا أهمية 
  ". إستراتيجية

ين كأقلية قومية مضطهدة منوهة تدخل متنام للمجتمع الدولي بقضايا الفلسطيني"ونبهت هذه الدراسة من 
لمخاطر تصعيد نزع شرعية إسرائيل في العالم خاصة بعد الهجوم على أسطول الحرية لكسر الحصار 

  ". عن قطاع غزة
ما زالوا يشكلون جماعة تواجه اإلقصاء والتمييز %) "18(ويشير الباحث إلى أن العرب في إسرائيل 
  ". انين، وتقاسم الموارد والميزانيات وفرص العملالمنهجي وغير الرسمي تنعكس بتشريع القو

وتتمحور الدراسة في تبيان أهمية اندماج فلسطينيي الداخل دون المساس بهويتهم الثقافية واألهلية بدوافع 
  . ترتبط بمصلحة إسرائيل

قومية ويؤكد الباحث أن نظريته ال تقوم على معايير أخالقية قائال إنها تخدم المصلحة اإلسرائيلية ال
  . بصرف النظر عن إنجاز تسوية سياسية مع منظمة التحرير أم ال

  . ويقر بأن تقدم حياة المواطنين العرب بالعمل والتعليم ومختلف مجاالت الحياة يتم بوتيرة بطيئة
األسرلة "ويوضح إفرايم لفي أن فلسطينيي الداخل تتجاذبهم منذ ثالثة عقود مسيرتان متناقضتان هما 

مسيرة أوسلو عكست للمواطنين العرب أن تسوية الدولتين أبقتهم خارج "، ويشير إلى أن "ةوالفلسطيني
  ".صورة الحل وكرست هامشيتهم المزدوجة

وتحييد معيقات المساواة في العمل " لجنة أور"وتوصي الدراسة بتخطيط سياسة شاملة لتطبيق توصيات 
ة وإشراك العرب بالتخطيط وزيادة مناطق والتعليم وإصالح نظام تخصيص األراضي للبناء والصناع

  . النفوذ وتسوية مشكلة أراضي البدو في النقب والقرى غير المعترف بها
ازدياد معدالت النمو في إسرائيل منوط بمواطنيها العرب "وتنبه لفوائد أخرى لنظرية الدمج من ناحية أن 

  ". نظرا لتضاؤل الهجرة اليهودية من الواليات المتحدة وروسيا
بالعمل لدى المجتمع اليهودي إلقناعه بأن إقصاء المواطنين العرب أمر سلبي من الناحية "كما توصي 

سيثمر بالمدى البعيد في تعزيز مشاعر االنتماء "، معتبرة أن ذلك "القومية اإلستراتيجية وأن دمجهم حيوي
  ". ر استقرارا ونزاهةللدولة وتعميق التأقلم المبادل بين األغلبية واألقلية ونشوء مجتمع أكث

حوار مسؤول بين قيادتي الطرفين يقوم على احترام اآلخر مع تخاطب خال من "وتنبه الدراسة لضرورة 
  ".التوجهات العنصرية

  10/10/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  اإلسرائيلي صمم برسم التمييز " قسم الوالء"قانون : "الجارديان" .37
طية الهامة التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة صباح االثنين من بين المواضيع الشرق أوس

موضوع فرض الحكومة اإلسرائيلية قسم الوالء للدولة اليهودية على الذين يحصلون على الجنسية 
  .اإلسرائيلية من غير اليهود، وقد تناولت صحيفة الجارديان الموضوع في افتتاحيتها

ت التي يجريها الزعماء اإلسرائيليون مع الجانب الفلسطيني يجري وورد في االفتتاحية أن المفاوضا
  .تناولها بطريقتين مختلفتين

الطريقة األولى رسمية وهي لالستهالك الخارجي فقط، وتدعي أن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع 
عة الفلسطينيين بشكل مباشر دون شروط مسبقة، وانه ما كان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس إضا

  .الوقت في المطالبة بتجميد االستيطان
أما التناول اآلخر فال عالقة له باالحتالل وال ببرنامج إيران النووي وال بترسانة حزب اهللا الصاروخية، 

  .وال بأي شيء يمكن اعتباره مسألة وجودية بالنسبة إلسرائيل
اإلسرائيلية على إجراء كان هذا االنفصام واضحا باألمس حين وافقت الحكومة : وتضيف الصحيفة

باستثناء " للدولة اليهودية الديمقراطية"يتطلب ممن يحصل على الجنسية اإلسرائيلية أن يؤدي قسم الوالء 
  .اليهود، حسب الصحيفة

  ".عنصري"لهذا ففي القانون جانب تمييزي واضح، وقد وصفه قادة الفلسطينيين في إسرائيل بأنه 
بة الحكومة، فهناك مشروع قانون الوالء ألعضاء الكنيست، وآخر  مشروع قانون آخر في جع20وهناك 

يحظر إحياء ذكرى النكية، وثالث يعتبر عدم االعتراف بإسرائيل جريمة، ورابع يحظر على سكان 
  .األقليات دخول المستوطنات اليهودية

  11/10/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  تتعلق بالملف النووي اإليرانيئق عسكرية سرية اتهام مجندة إسرائيلية بنسخ وثا .38
قدمت النيابة العسكرية، أمس، الئحة اتهام ضد مجندة إسرائيلية بسبب قيامها بنسخ وثائق عسكرية ): أب(

سرية من مجلس األمن القومي التابع لرئاسة الحكومة، ومن بينها وثائق تتعلق بالملف النووي اإليراني، 
  .  برتبة رقيب في وحدة المعلومات واالتصاالت في الجيشوذلك خالل فترة خدمتها

ونفى محامي المجندة شاي رودان، أن تكون موكلته قد سعت إلى االطالع على هذه المعلومات أو نقلها 
لجهة ما، موضحاً أنها اكتشفت خالل خدمتها في مجلس األمن القومي أنه يتم حفظ ملفات سرية على 

وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أنها قد تواجه . ور في الجيشقرص الكتروني، وهو أمر محظ
  . السجن لفترة عشرة أعوام

  11/10/2010، السفير، بيروت
  

  "اسرائيل"محافظ بنك  ل أفضل جائزة امريكيةتمنح" يوروماني"مجلة  .39
ال العالمية المتخصصة في عالم الم) يوروماني ( اختارت مجلة - تقرير معا- واشنطن -القدس 

. والمصارف مساء االحد محافظ بنك إسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر افضل محافظ مصرفي لهذا العام
  .وتسلم المحافظ فيشر الجائزة خالل حفل تكريم اقيم في العاصمة االمريكية واشنطن

م وبين واثنت المجلة الشهيرة على نجاح محافظ بنك إسرائيل في ايجاد التوازن بين حالة الركود والتضخ
وفي تقرير بثته القناة التانية من التلفزيون االسرائيلي قال . الدعم الحكومي لتحقيق االنتعاش االقتصادي

  .انا سعيد الختياري لهذا المنصب: فيشر 
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وردا على سؤال لماذا يتعرض للنقد الشديد داخل اسرائيل فيما تمنحه المحافل الدولية جوائز هامة قال 
فظ النقد ان يتخذ اجراءات شديدة لمنع االقتصاد من االنهيار ورفع العالوة المضافة ان مهمة محا: فيشر 

  .ومثلها ما يجعله شخصية غير شعبية 
وتشيد المجلة بان قرارات فيشر حدت من البطالة وقد امتازت قراراته انه ادار االزمة جيدا وادار 

  .على حد قولهم . الخروج منها ايضا بشكل جيد ما دفع البنوك العالمية تتعلم منه 
 3و يشار الى انه ال يجيد اللغة العبرية وانه كان يتحدث اللغة االنجليزية حين تسلم المنصب قبل نح

  .سنوات اال انه االن يتحدثها بشكل غير محترف 
  11/10/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   طن بندورة من االردن وتركيا2000تسعى الستيراد " إسرائيل" .40

إلى إلغاء ضريبة االستيراد  المفروضة على البندورة وذلك في محاولة لتهدئة أزمة " إسرائيل"تسعى 
ن وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية فى أعقاب موجة حرارة شديدة ارتفاع أسعار البندورة بعد أ

خالل فصل الصيف الماضى ضربت المحصول فى كل من مصر واألردن وإيطاليا الذين يعدون الدول 
  . المصدرة األولى للبندورة إلسرائيل

بوزارته وبحسب صحيفة هاآرتس العبرية فإن وزير الزراعة اإلسرائيلى شالوم سمحون، المسئولين 
 طن، حيث تبلغ الضريبة على 2000للعمل مع مصلحة الضرائب للمساعدة فى تسهيل استيراد فورى لـ

  .  شيكل للكل كيلو جرام واحد1استيراد البندورة 
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يتم إستيراد الكمية المشار إليها سابقاً من كل من تركيا 

  . ومصر واألردن وإيطاليا
واضاف الوزير اإلسرائيلى، أنه إذا كانت هذه اإلجراءات غير كافية لخفض األسعار، فأن وزارته ستتخذ 

  .خطوات إضافية، بما فى ذلك منح مساعدة مالية للمزارعين
  10/10/2010، السبيل، عمان

  
   تخشى على اقتصادها بسبب األزمة المالية التي تضرب الدول الداعمة لها"إسرائيل" .41

أعربت الحكومة اإلسرائيلية،عن خشيتها من تباطؤ وتيرة تعافي اقتصاد الدولة العبرية من : صرةالنا
، ال سيما في ظل تراجع اقتصاد الدول الداعمة لها، 2008األزمة المالية العالمية، التي بدأت في عام 

  .وتزايد الصعوبات التي تواجه المرافق األمريكية واألوروبية
الية اإلسرائيلي، يوفال شتاينتص من مغبة تداعي وتراجع نمو اقتصاد الواليات المتحدة فقد حذّر وزير الم

  .كبير على االقتصاد اإلسرائيلي وإمكانية انتعاشه" أثر سلبي"األمريكية وأوروبا، لما له من 
مسؤولين إزاء االجتماعات التي عقدها مؤخراً مع كبار القادة وال" غير متفائل"واشار شتاينتص إلى أنه 

الذي يختتم " صندوق النقد الدولي"االقتصاديين األمريكيين واألوروبيين، على هامش مشاركته في مؤتمر 
  .، في واشنطن)11/10(فعالياته غداً اإلثنين 

  10/10/2010قدس برس، 
  

  تنتشر في المجتمع اإلسرائيلي" فاشية"هرتسوغ يحذّر من مظاهر  يتسحاق .42
، "قانون المواطنة"ائيلي، يتسحاق هرتسوغ أن مشروع تعديل ما يسمى بـ اعتبر الوزير اإلسر:الناصرة

 وفق تعبيره، داعياً كافّة الوزراء وصنّاع القرار اإلسرائيلي إلى التصويت ضده"إجراءاً فاشياً"يعد ،.  
إننا موجودون اآلن "، )10/10(وقال هرتسوغ، في سياق مقابلة مع اإلذاعة العبرية صباح اليوم األحد 

في منحدر خطر، ويجب على كل من يريد ضمان الطابع الديمقراطي للدولة أن يناضل ضد هذا 
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، كما "سلسلة من المظاهر التي تنتشر في المجتمع اإلسرائيلي وتبلغ حد الفاشية"، الفتاً النظر إلى "التعديل
  .قال

  10/10/2010قدس برس، 
  

  ولة العبرية ويدعو لمواجهته للد" الوالء"يندد بقانون "  العنصريةمناهضةف ائتال" .43
، عن إدانته لمصادقة 48في فلسطين المحتلة عام " االئتالف لمناهضة العنصرية"أعرب " الناصرة

الحكومة اإلسرائيلية على مشروع قانون التعديل المقترح لقانون الجنسية، والذي يجبر طالبي الجنسية 
  ".ةكيهودية وديمقراطي"أداء قسم الوالء للدولة العبرية 

إن القانون، يجبر  طالبي التجنس بإالدالء : "نسخة منه"قدس برس"وقال االئتالف، في بيان مكتوب وصل 
، ويميز بين طالبي التجنس والمواطنة على أساس انتمائهم "يهودية وديمقراطية"بقسم الوالء للدولة كدولة 

  ".الديني والقومي
هو "ليهود، بأداء قسم الوالء للدولة كدولة يهودية وأوضح أن االشتراط على طالبي الجنسية، من غير ا

  ".اشتراط غير ديمقراطي وعنصري
 إضافة 48 جمعية حقوقية تنشط داخل األراضي المحتلة عام 20وحذر االئتالف، الذي يضم أكثر من 

ارتفاع أحداث العنصرية في البالد وانتشارها، والتي تنعكس "إلى شخصيات حقوقية ورسمية وعامة، من 
  ". ذلك في كثرة اقتراحات القوانين العنصرية والمميزة التي يقدمها أعضاء كنيست وممثلي جمهورك

تجند جميع اإلطراف لمناهضة العنصرية في إسرائيل، وذلك من دون فرق "وأكد االئتالف على أهمية 
 وهي داء على العنصرية ال تتوقف عند القومية أو عند مجموعة معينة،"، مشدداً على أن "بهوية الضحية

  ".الجميع في هذه البالد عرباً ويهوداً يجب محاربتها واجتثاثها
  11/10/2010قدس برس، 

  
  من مخطط إسرائيلي ممنهج الحتالل المسجد األقصى يحذر التميمي .44

 المسيحية من مخطط اإلسالميةحذر الشيخ تيسير التميمي رئيس الهيئة :  زهير اندراوس-الناصرة 
 أكثر لمشاعر  صارخاً يعد تحدياًاألقصى اقتحام أن إلى ، مشيراًاألقصىحتالل المسجد إسرائيلي ممنهج ال

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد الناخبين أنال ننسى : وقال . مليار مسلم1.5من 
ق عام  التاريخ يعيد نفسه، فهو المخطط والمنفذ لحفريات النفأن، ويبدو األقصىاإلسرائيليين باحتالل 

  . المنطقة بأكملهاإشعال الهبة الفلسطينية الشهيرة بانتفاضة النفق، وهو اآلن يحاول إلى أدى الذي 1996
  11/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
   عكرمة صبري يطالب القمة العربية بتفعيل قراراتها الخاصة بالقدس واألقصىالشيخ .45

نة القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، أن إجراءات  أكد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدي:القدس
 إلى أن  في مدينة القدس المحتلة، مستمرة ومتواصلة ولم تتوقف، مشيراً"إسرائيل"التهويد التي تنفذها 

 عن نية سلطات االحتالل توسعة ساحة البراق وإقامة مبان آخر هذه المخططات ما كشف عنه مؤخراً
أنه  ،"قدس برس"وأضاف الشيخ صبري في تصريحات خاصة لـ .الميةيهودية، على حساب اآلثار اإلس

  .في حال نفذ هذه المخطط فسيؤدي ذلك إلى تدمير وإزالة اآلثار اإلسالمية في هذه المنطقة
واتهم الشيخ صبري منظمة اليونسكو بالتواطؤ مع االحتالل، من خالل صمتها على الممارسات 

ا إلى التدخل ووقف اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم  إياهواإلجراءات اإلسرائيلية داعياً
   .مدينة القدس المحتلة
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ودعا الشيخ صبري القمة العربية في سرت إلى تفعيل قراراتها السابقة تجاه القدس والمسجد األقصى 
  .التي مازالت حبرا على الورق

  9/10/2010قدس برس، 
  

  للدولة العبرية ويدعو لمواجهته" الوالء"انون يندد بق"  مناهضة العنصريةائتالف" .46
، عن إدانته لمصادقة 48في فلسطين المحتلة عام " االئتالف لمناهضة العنصرية" أعرب :الناصرة

الحكومة اإلسرائيلية على مشروع قانون التعديل المقترح لقانون الجنسية، والذي يجبر طالبي الجنسية 
قدس "وقال االئتالف، في بيان مكتوب وصل  ".يهودية وديمقراطيةك"أداء قسم الوالء للدولة العبرية 

إن االشتراط على طالبي الجنسية، من غير اليهود، بأداء قسم الوالء للدولة كدولة : نسخة منه"برس
 جمعية حقوقية 20وحذر االئتالف، الذي يضم أكثر من  ".هو اشتراط غير ديمقراطي وعنصري"يهودية 

ارتفاع أحداث " إضافة إلى شخصيات حقوقية ورسمية وعامة، من 48محتلة عام تنشط داخل األراضي ال
العنصرية في البالد وانتشارها، والتي تنعكس كذلك في كثرة اقتراحات القوانين العنصرية والمميزة التي 

  ". يقدمها أعضاء كنيست وممثلي جمهور
  11/10/2010قدس برس، 

  
  قرش محاولة احتالل مبنى عائلة بعدتوطنين  مواجهات بين الفلسطينيين والمس:القدس .47

، وعن وكالة محمد جمال، فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في 11/10/2010الشرق، الدوحة، نشرت 
 مواجهات عنيفة دارت بين المقدسيين خاصة من عائلة قرش، ومستوطنين وعناصر من شرطة ، أن)قنا(

وقال مازن قرش إن . دية في البلدة القديمة من القدس المحتلةاالحتالل، بمحيط مبنى العائلة بحارة السع
المواجهات اندلعت حينما أقدمت مجموعة من المستوطنين المتمركزة داخل مبنى آل قرش في حارة 
السعدية، والتي احتلته قبل نحو شهرين بمساندة قوات االحتالل، وسيطرت على معظم أجزائه، بإخراج 

ة المقدسية خارج المبنى؛ األمر الذي استفز عائلة قرش خاصة أن هذه االعتداءات ما تبقى من أثاث للعائل
  .تمت بوجود عناصر من الشرطة وحرس حدود االحتالل

مسؤول ، أن  محمد يونس،القدس المحتلة نقالً عن مراسلها في 11/10/2010الحياة، لندن، وأضافت 
 السيطرة على هذا إن "الحياة"رويضي قال لـملف القدس في مكتب الرئيس الفلسطيني المحامي احمد 

البيت جزء من حملة حثيثة تقوم بها جمعيات استيطانية بالتعاون مع المحاكم والشرطة والحكومة 
التركيز اآلن منصب ": وأضاف.  من اجل السيطرة على القدس، خصوصاً في البلدة القديمةاإلسرائيلية

 مختلطة من اجل األقل على أو يهودية، إلىن مدينة فلسطينية على البلدة القديمة بهدف تغيير مالمحها م
 تحت السيطرة ابقائه عملية تفاوضية مستقبلية تجري بتدخل دولي لتبرير أياستخدام ذلك في 

 وجه قانوني، أي عملية االستيالء على المنزل تمت من دون أنوأضاف الرويضي . اإلسرائيلية
 القضاء إلى األمر المنزل ذلك، فرفع أصحابشراء المنزل، ونفى أدعت الجمعية االستيطانية ": موضحاً

 من األكبر يصدر القضاء حكمه، سارع المستوطنون للسيطرة على الجزء أن، لكن قبل اإلسرائيلي
  ." شيء من هذاأي معاكساً لما جرى األمرلو كان ": وأضاف. "أصحابهالمنزل ثم طردوا 

  
  يمنعون الفلسطينيين استصالح أرضهمو "الخضر"يدة في  المستوطنون يقيمون بؤرة جد:بيت لحم .48

بدأ عشرات المستوطنين بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي أهالي بلدة الخضر قُرب : االتحاد، وام
   .بيت لحم
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 مستوطن مسلح طردوا مزارعين من عائلة غنيم كانوا يعملون في 200وذكر شهود عيان أكثر من 
 جنوب بيت لحم واستخدموا "دانيال" دونماً قرب مستوطنة 156غة مساحتها استصالح أراضيهم البال

  .جرافة في تمهيدها للبناء عليها
  11/10/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   ينهبون كميات كبيرة من ثمار الزيتون الفلسطينيالمستوطنون .49

يات كبيرة من  مؤسسة حقوقية إسرائيلية بأن المستوطنين ينهبون كم أكدت:وليد عوض -رام اهللا 
وكشفت المؤسسة اإلسرائيلية عن قيام المستوطنين بنهب كميات  . الغربيةالزيتون الفلسطيني شمال الضفة

وقال مسؤول  .كبيرة من ثمار الزيتون تحت جنح الظالم في المنطقة الواقعة بين محافظتي قلقيلية ونابلس
 الفالحين في عدة قرى وصلوا إنريا السدة،  زك"حاخامات لحقوق اإلنسان"العمليات الميدانية في منظمة 

 . إلى حقولهم القريبة من إحدى البؤر االستيطانية وذهلوا عندما وجدوا أشجار الزيتون دون ثماراألحد
 التي تتوسط قرى صرة، وجيت، "حفات جلعاد" الحقول التي تم نهبها تحاذي مستوطنة أنوأوضح السدة 
يش اإلسرائيلي يتواجد على مدار الساعة داخل البؤرة االستيطانية وأشار إلى أن الج .وفرعتا، واماتين

  .ماذا يفعل الجيش عندما يقوم المستوطنون بنهب عشرات الدونمات من حقول الزيتون؟: متسائالً
  11/10/2010القدس العربي، لندن، 

  
  إغالق حاجز حوارة وتشديد إجراءات التفتيش عند حاجز بيت فوريك: نابلس .50

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حاجز حوارة العسكري جنوب مدينة نابلس، بشكل أغلق: نابلس
ولوحظ  .مفاجئ، ومنعت السيارات الفلسطينية من المرور عبره في كال االتجاهين ألكثر من ساعة

  .األسباباستنفار لجنود االحتالل عند الحاجز وفي محيطه، من دون معرفة 
 التفتيش عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق إجراءاتتالل من وفي سياق متصل، شدد جنود االح

  .نابلس، واحتجزوا المواطنين والسيارات في طوابير طويلة
  11/10/2010 رام اهللا، األيام،

  
   أحكام االحتالل ضد األسرى ردعية وليست قانونية: األسرى للدراساتمركز .51

 االحتالل أن المحاكم العسكرية أكد مركز مختص بشؤون األسرى الفلسطينيين في سجون: غزة
وقال . اإلسرائيلية غير شرعية وترتكز في أحكامها ضد األسرى لدوافع ردعية وليس لقوانين قضائية

مركز األسرى للدراسات إن محاكم االحتالل ال تطبق قرار اإلفراج عن األسرى بعد قضاء ثلثي المدة، 
وطالب . "ن والمستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيينغالبية السجناء اليهود الجنائيي"فيما تطبقه على 

مدير مركز األسرى للدراسات رأفت حمدونة في بيان، أمس، بتسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية 
  .بحق األسرى

  11/10/2010الخليج، الشارقة، 
  

  تباطؤ في األشغالة الإذا لم يتم معالج تحذر األونروا من خطوات تصعيدية "العمل الشعبي": الباردنهر  .52
 في ما بدا كرد فعل متوقع ألبناء مخيم نهر البارد على التأخير :شمال طرابلس/ مخيم نهر البارد

الحاصل في عملية إعادة اإلعمار وعلى اآللية المتبعة في تلزيم األشغال والمشاريع للشركات المتعهدة، 
 والشركتين األونرواخيم أمس، سهام انتقاداتها نحو  في الم"هيئة العمل الشعبي الفلسطيني المستقل"أطلقت 

وحذرت من خطوات تصعيدية إذا لم يصر إلى معالجة المشاكل المترتبة . الملتزمة والمنفذة لألعمال
وسلط بيان الهيئة الضوء على . األونرواووضع حد للتجاوزات التي تقوم بها الشركة المتعهدة وموظفو 
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وكشف عن وجود تلوث . تداعياتها على حياة أبناء المخيم اليومية ومستقبلهماألخطاء اإلدارية والفنية و
وتطرق إلى .  وكسارة يعمالن لمصلحة الشركة المنفذة للمشروع داخل المخيم"مجبل"بيئي ناتج من وجود 

راء  لم تبادر إلى إجاألونروا، مشيراً إلى أن )البيوت المؤقتة(األوضاع المعيشية للمقيمين في البراكسات 
، واتهم "رغم إقرارها بوجود مشاكل تواجه السكان"التحسينات المطلوبة لرفع الضرر عن المقيمين، 

  . " لغايات ومنافع شخصيةاألونروا"اللجنة الشعبية بالتواطؤ مع بعض األطراف في 
  11/10/2010السفير، بيروت، 

  
  ى حرب غزةتستعد لتنفيذ العرس الجماعي الثاني لجرح"  التيسير للزواججمعية" .53

الفلسطينية إلقامة العرس الجماعي الثاني للجرحى، وذلك " جمعية التيسير للزواج والتنمية" تستعد :غزة
، والذي أعلنت عنه في الثالث والعشرين من "تزويج جرحى الحرب على غزة"كفاعلية احتفالية لمشروع 

جرحى الحرب اإلسرائيلية األخيرة  مايو الماضي، وفتحت باب التسجيل فيه للراغبين بالزواج من /أيار
كما . وتشترط الجمعية ضرورة أن يكون المتقدم من جرحى الحرب األخيرة على غزة .على قطاع غزة

اشترطت أن يكون الجريح من ذوي البتر، أو اإلعاقة، والشرط األهم أن يكون أعزب وال يوجد لديه 
مسكن الزوجية، ودخل مادي ثابت يمكنه من زوجة تعينه على تحمل صعاب الحياة، باإلضافة إلى توفر 

  .خالله توفير أساسيات الحياة الكريمة
  9/10/2010قدس برس، 

  
  تراجع حاد في محصول الزيتون بسبب المناخ واالعتداءات اإلسرائيلية: غزة .54

تفاءل المزارعون في قطاع غزة بأن يكون موسم الزيتون وفيرا هذا العام، لكن :  ميسرة شعبان-غزة 
يرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة غير المسبوق فض سقف توقعاتهم، كما أن االحتالل التغ

  .اإلسرائيلي يطلق نيران أسلحته على األراضي الزراعية القريبة من الحدود المتاخمة للمنطقة األمنية
 في ووصل محصول الزيتون إلى أدنى مستوياته خالل الموسم الحالي بعد تناقص الكميات المعروضة

وبدا الركن المخصص لبيع  .األسواق مقارنة باألعوام الماضية، وسجلت أسعاره مزيداً من االرتفاع
الزيتون والزيت في األسواق الغزية مختلفاً عما كان عليه خالل السنوات الماضية، حيث عرضت فيه 

  ".شمالليال"و" السري"كميات قليلة واشتكى رواده من ارتفاع األسعار خاصة أسعار الزيتون 
 سنة 2010كنا نتوقع أن تكون سنة "وقال مدير دائرة البستنة في وزارة الزراعة المهندس صالح البابا 

بالنسبة إلنتاج زيت الزيتون لكن لألسف واجهتنا الظروف الجوية غير المسبوقة ) كثيرة اإلنتاج(ماسية 
  ". الموسمعن المعدل المتوقع لهذا% 20التي تسببت بانخفاض اإلنتاج بحوالي 

أن التغير المناخي وما نتج عنه من "ويتفق الخبير في شؤون الزيتون المهندس فارس الجابي مع ما سبق 
  ".ارتفاع شديد في درجات الحرارة تسبب في سقوط أزهار الزيتون بعد عقدها وضمور الثمار

 ألف 30 الزيتون نحو ينتج فيها) سنة ماسية(وتمتاز شجرة الزيتون بظاهرة تبادل الحمل أي حمل وفير 
  . آالف طن5يكون إنتاج الزيتون حوالي ) سنة شلتونية(طن من الزيت يتبعها حمل قليل 

 مليون شجرة 15 ألف دونم حوالي 900ومن الجدير بالذكر أن مساحة الزيتون في الضفة وغزة تبلغ 
  .بحسب إحصائيات وزارة الزراعة

صول إلى أراضيهم الزراعية لقطف ثمار الزيتون وبات كثير من هؤالء المزارعين عاجزين عن الو
، بسبب حالة التوتر التي خلقتها قوات االحتالل في تلك المناطق القريبة من األراضيالمتبقية في تلك 

وال تتردد قوات االحتالل في إطالق النار على كل من يدخل أرضه حتى لو كانت خارج  .الحدود
أن معظم األراضي الزراعية في المحافظة الشمالية للقطاع التي المنطقة العازلة التي أعلنتها، خاصة 
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واتهم  . من الناحيتين الشمالية والشرقية تقع بالقرب من الحدود كيلومترا13ً بنحو "إسرائيل"تشترك مع 
  .المزارعون االحتالل بتعمد خلق حالة من التوتر في المنطقة خالل كل موسم زراعي أو موسم حصاد

  11/10/2010ت، ، بيروالمستقبل
  

  المجتمع الدولي يشارك بحصار غزة :نعيم باسم .55
، المجتمع 10/10/2010باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني، األحد . اتهم د:  أحمد المصري- غزة

بالمشاركة في الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ نحو أربع " صمته"الدولي ومن خالل 
وقال نعيم خالل احتفال اإلدارة العامة . ر على مختلف القطاعات المجتمعيةسنوات، والذي أثر بشكل كبي

المجتمع الدولي يشارك في " :للصحة النفسية في وزارة الصحة باليوم العالمي للصحة النفسية بمدينة غزة
غض جريمة ما يقع على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وهم يتحملون المسؤولية الكاملة ال أقول بالتغاضي، وب

الطرف، ألن األصل أن ال توجد دولة فوق القانون، والكل يجمع أن ما يجري من حصار على غزة، هو 
  ". غير قانوني وغير شرعي، فماذا ينتظر أولئك ليرفعوا هذا الحصار؟

  10/10/2010، موقع فلسطين أون الين
  
  

  يلية األخيرة الصحة النفسية في غزة زادت بعد الحرب اإلسرائىمرضأعداد  : الصحةوزارة .56
عايش سمور، مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة الفلسطينية . قال د:  أحمد المصري- غزة

 :خالل احتفال اإلدارة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة باليوم العالمي للصحة النفسية بمدينة غزة
 مليون شخص 15ثلون أكثر من من سكان العالم يعانون من اضطرابات نفسية، ويم% 12إن أكثر من "

 الفلسطينيين في قطاع غزة ى، مشيراً إلى أن أرقام المرض"يعانون من أمراض نفسية واكتئاب نفسي
وأوضح سمور في كلمة له، أن اإلحصائيات المحلية . زادت معدالتها بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة

ودوائر وزارة الصحة النفسية، في  ألف شخص في عام كامل على مصحات 75تشير لتردد أكثر من 
 ألفاً، وهو ما ينذر بوجود داللة واضحة 55حين كانت قبل الحرب اإلسرائيلية ال تصل في مجملها إلى 

 والتي استمرت 2008بين معاناة المرضى والضغوط التي مورست عليهم في أوقات الحرب نهاية عام 
  .  يوما22ً

  10/10/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  من األطفال الفلسطينيين يعانون من فقر الدم% 57: طياتمع .57
 من األطفال %57.2 كشف وزير الصحة الفلسطيني فتحي أبو مغلي، النقاب عن أن :رام اهللا

 في قطاع %74 بالضفة الغربية، و%47(  شهراً، يعانون من فقر الدم12-9الفلسطينيين، من سن 
تغذية "م مؤتمر صحة األطفال في رام اهللا، تحت عنوان وأضاف أبو مغلي، الذي كان يتحدث أما ).غزة

، أن نسبة إصابة األمهات بفقر الدم وصلت "الطلبة الفلسطينيين، استثمار في الحاضر من اجل المستقبل
  . في غزة% 45.1 بالضفة الغربية، و%20.6إلى 

  10/10/2010قدس برس، 
  

  فمن يهتم؟.. وا أو منظمة التحرير الفلسطينيةحياته ال تعني األونر.. ".الجئ"عبد عويد ينازع ألنه  .58
 في "مركز لبيب الطبي"إلى ) عاما20ً(نقل الشاب الفلسطيني عبد طالل عويد  :محمد صالح -صيدا 

صيدا وهو في حالة صحية حرجة جدا أمس إثر سقوطه من على شرفة منزله في الطابق الرابع في 
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 أنحاء جسده كافة، بما فيه العنق، فحصلت عائلته على طلعة المية ومية، ما أدى إلى إصابته بكسور في
مساعدة من األونروا لم تتخط الثالثة آالف دوالر بينما تصل كلفة العمليات الجراحية التي يحتاجها فوراً 

وتأتي أزمة عويد لتضع الملف الصحي لالجئين الفلسطينيين في .  دوالرألفإلى ما قد يصل إلى خمسين 
  . من جديدلبنان في الواجهة 

 من جهة أخرى، حول الواقع األونروا فلسطيني من جهة، وفلسطيني أهلي مع -وانطلق سجال فلسطيني 
الصحي للفلسطينيين في لبنان بعدما صار الفلسطيني يستجدي المحسنين والمتبرعين للمساعدة في إنقاذ 

ينية عن تأدية واجبهما، حياته، في ظل تخلي مؤسساته الصحية في األونروا ومنظمة التحرير الفلسط
 بعدما "مركز لبيب الطبي"وما يزال عويد يرقد في . وتحملهما لجزء يسير جداً في أي فاتورة عالج
  . رفضت مستشفيات عدة استقباله لخطورة إصابته

يحتاج لجراحات عدة تكلّف مبالغ مالية طائلة ال نستطيع تحملها، "ويؤكد طالل عويد، والد عبد، أن ابنه 
إلى عشرات آالف الدوالرات، مع العلم أننا حصلنا على مبلغ ثالثة آالف دوالر فقط كمساعدات تصل 

 عن تأمين بقية  عاجزةوفي حين تجد العائلة نفسها. "األونروامن منظمة التحرير، وعلى مبلغ مماثل من 
، معتبراً أن منظمة "اًإذا لم نؤمن األموال الالزمة فلن نستطيع عالجه أبد"المبلغ المطلوب، يقول الوالد 

 يتحمالن المسؤولية بشكل مباشر عنا كشعب فلسطيني الجئ، وتأمين مستلزماتنا كافة واألونرواالتحرير 
  . لحين عودتنا إلى وطننا الذي اقتلعنا منه فلسطين

قدح من جهته، استغرب قائد المقر العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان اللواء منير الم
 تجاه عويد، مؤكداً أن المنظمة هي مرجعية الشعب واألونرواإهمال وتقصير منظمة التحرير الفلسطينية 

  . الفلسطيني، وعليها تأمين االحتياجات االستشفائية والطبية والتعليمية كافة على أقل تقدير
لمستشفى على المريض مهما بلغت المبالغ المتراكمة في ا" إلى أنه األونروامن جهته، أشار مصدر في 

ئة االفلسطيني، فإن الوكالة تغطي االستشفاء لعشر ليال فقط، على أن سقف المطلوب لليلة الواحدة ثالثم
، وفق المصدر "دفعت األونروا مبلغ ثالثة آالف دوالر"وفي حالة الشاب عويد، فقد . "ألف ليرة ال أكثر

لمستشفى عشرة أيام، فإن األونروا ال تغطي أكثر إذا لم يتجاوز مكوث المريض في ا"الذي رأى انه أما 
  . " من الفاتورةةبالمائمن ثالثين 

ويتساءل أهل وأقرباء الشاب عويد، وهم يسارعون إلى لم التبرعات إلنقاذ حياة ابنهم، إن لم يكن إنقاذه 
  فمن هو المعني؟.. يعني المنظمة أو األونروا

  11/10/2010السفير، بيروت، 
  

  اللبناني دفعة إضافية من العمالء في قبضة الجيش: "الموساد"ـ جديدة لضربة .59
ـ      إنجازا نوعي جديد    من تحقيق  الجيش اللبناني تمكن    اإلسرائيلي  "الموسـاد"تمثل بتوجيه ضربة موجعة ل

تضاف إلى الضربات السابقة التي تلقاها في حربه الخفية ضد المقاومة والجيش بعدما فشل فـي حربـه                  
  . العسكرية ضدهما

ـ     12/8/2010 عن أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت بتـاريخ           "السفير"وكشفت مصادر قضائية ل
الذي أظهرت التحقيقات معه أنه بدأ التعامل مع المخابرات اإلسرائيلية اعتبـاراً مـن          ) ن. ع(من توقيف   

نـاء بلدتـه وجمـع      ، بعد تجنيده من قبل أحد العمالء من أقربائه الذي كلفه بمهمة مراقبة أب             1996عام  
  . المعلومات عن عناصر المقاومة، وكان يتقاضى مقابل ذلك راتباً شهرياً

بعد عملية رصد ومتابعـة  ) ع. و( من توقيف العميل   30/8/2010كما تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ      
ة العمليـة   دقيقة، نظراً لوجوده داخل أحد المخيمات الفلسطينية، وقد تكتمت مديرية المخابرات حول طبيع            

والتي سيصار الى الكـشف عـن تفاصـيلها         ) ع. و(األمنية النوعية التي بموجبها تم توقيف هذا العميل         
  . الحقاً
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بشبهة التعامل مع العدو والتواصل معـه       ) ع. أ( أوقفت مديرية المخابرات في الجيش       30/9/2010وفي  
ستخدم فـي التواصـل مـع المـشغل         عبر الهاتف، وأفادت المعلومات أن الموقوف أقر بأن الهاتف الم         

  ). ع. ح(اإلسرائيلي يعود ألحد أشقائه ويدعى 
يذكر أن مديرية المخابرات قد أحالت العمالء الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بعد اكتمال التحقيـق                

  . معهم
 11/10/2010، السفير، بيروت

  
  سودان وتجاهل للملف الفلسطينيدعم لوحدة ال..  األفريقية الثانية في سرتالعربيةالقمة  .60

قادة وزعماء الـدول العربيـة واألفريقيـة        أن  سرت،  ، من   11/10/2010 ،القدس العربي، لندن  ذكرت  
مساء امس األحد في مدينة سرت الليبية أعمال قمتهم الثانية، أقروا خاللها مشروع اسـتراتيجية               اختتموا  

فارقة، ومشروع إعـالن سـرت، وإنـشاء        شراكة وخطة خمسية لمشروع عمل مشترك بين العرب واأل        
  .الصندوق األفريقي العربي المشترك للحد من آثار الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية واألفريقية

ولم تشهد القمة مصالحة مصرية سورية رغم حضور الرئيسين حسني مبارك وبشار االسد للقمة، واشار               
  .مة تجاهلت الملف الفلسطينياعالن سرت الى دعم وحدة السودان اال ان الق

وقدم الزعيم الليبي معمر القذافي باسم العرب اعتذارا تاريخيا لالفارقة عن االستعباد في الماضي، وقـال                
ان العرب يخجلون من تجارة الرق، كما حذر من اثار انفصال جنوب الـسودان علـى وحـدة الـدول                    

  .األفريقية
ث الشراكة االستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التعـاون        وتطرق المشاركون في القمة، التي خصصت لبح      

اإلقليمي إلى جانب مناقشة العديد من القضايا العربية واألفريقية، إلى عدد من القضايا التي تهم الجـانبين          
العربي واألفريقي وخاصة في الجوانب المتعلقة بموارد المياه والطاقة والبنية التحتية والتجـارة واألمـن         

  .ألمن الغذائي والزراعة ومحاربة اإلرهاب والتنسيق في الشؤون الدوليةالعام وا
.  بنـداً 70تـضمن   إعالن سرت من سرت، أن أحمد رحيم، عن 11/10/2010،  الحياة، لندن وأضافت  

الدعم الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسـرائيلي وحقـه فـي               "وأكد  
ية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة إلـى وطنـه                ممارسة حقوقه الوطن  

، "والعيش في سالم واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الـشرقية              
شرق القلق من استمرار التوتر والعنف والعمليات العسكرية واألعمال اإلرهابية التي تجتاح ال           "معرباً عن   

  ."األوسط
 قـال فيهـا إن      "منظمة المؤتمر اإلسالمي  "واختتمت الجلسة االفتتاحية بكلمة للرئيس السنغالي ممثالً عن         

. " األفريقية متعددة الجوانب، ويجب أن نستخدم الشراكة من أجل النمو االقتـصادي            -العالقات العربية   "
  ."نشاء دولة مستقلة عاصمتها القدسالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، خصوصاً إ"وجدد تأييد 

  
  اقتراح عباس وضع األراضي الفلسطينية تحت وصاية دولية يحتاج لدراسة: الغيطأبو  .61

 قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغـيط أن لجنـة متابعـة              : من صالح جمعة  " القاهرة "-سرت  
 على مدى التزام الجانب االسرائيلي      المبادرة العربية للسالم أعطت الجهود األميركية مهلة شهر للوقوف        

  .بأسس العملية السلمية
وأكد أبو الغيط أن اتاحة الفرصة لهذه المهلة كفيلة باعطاء العرب صورة عما اذا كان الجانب االسرائيلي                 
سيتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي من عدمه، أم أنها ستمضي في عملية تعقيد لهذا الوضـع، مـشيرا                 

ضوع سيكون من بين الموضوعات التي سيناقشها خالل زيارته لبروكسل الخميس، مـع             الي أن هذا المو   
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كل من كاثرين آشتون المفوضة األوروبية للسياسات الخارجية واألمنية، وكذلك مع وزراء خمـس دول               
  .أوربية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وأسبانيا

على القمة من ضـمن البـدائل الخمـسة وضـع           وردا علي سؤال عما تردد أن الرئيس عباس عرض          
األراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية، قال أبو الغيط أن هذه بالفعل من بين األفكار التي عرضـها                 
الرئيس الفلسطيني، غير أنه أشار الي أنها تحتاج للتعمق والدراسة المتأنية، معتبـرا أنهـا قـد تـؤذي                   

  .في هذا االتجاه البد أن تكون مدروسة جيدا من كل أبعادهاالفلسطينيين، مشددا على أن أي خطوة 
وحول الذهاب بالقضية الفلسطينية الى مجلس األمن الدولي، قال أبو الغيط أنه من السابق ألوانه الحديث                
حول هذا الموضوع طالما أن مجموعة العمل العربي أعطت الجانب األميركي فترة شهر القناع اسرائيل               

 يومـا مـن     30طلبات الفلسطينية والدولية ، ومن ثم فان هذا السؤال نحتاج الى بحث بعد              باإلستجابة للمت 
  .قرار اللجنة المعنية والقمة العربية

  11/10/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  في دبي تصل لطريق مسدود التحقيقات في ملف اغتيال المبحوح: "هآرتس" .62
ت في مالبسات قضية اغتيال القيادي في حركة حمـاس          أمس أن التحقيقا  ) هآرتس(ذكرت صحيفة   : يافا

 8، في دبي قد وصل إلى طريق مسدود وذلـك بعـد مـضي               2010محمود المبحوح، في كانون الثاني      
شهور على عملية االغتيال، فإن شرطة دبي تصطدم بصعوبات جمة في القبض على الـشخص الـذي                 

ص يحمل جواز سفر بريطانيا باسـم كريـستوفر         يعتبر الخيط الرئيسي في التحقيق في العملية، وهو شخ        
  .لوكوود

أنها وصلت إلى هذه النتيجة، وذلك بناء على التحقيق الصحفي الذي نشرته صحيفة             " هآرتس"وأوضحت  
األمريكية نهاية األسبوع حول ما آلت إليه جهود التحقيقات حول قضية اغتيـال             " وول ستريت جورنال  "

  . المبحوح في دبي
  11/10/2010، الدستور، عمان

  
  فمستبعدة" إسرائيل"طرحتها بعض الدول العربية لضم إيران أما " رابطة الجوار: "حسام زكي .63

ألمح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حـسام          : ـ خدمة قدس برس   )ليبيا(سرت  
 كان الهـدف منهـا      زكى ألن فكرة رابطة الجوار التي طرحتها دول عربية على قمة سرت الحالية ربما             

ضم إيران لهذه الرابطة، بيد أنه شدد على أن إسرائيل مستبعدة من هذه الرابطة، حـسبما أكـد عمـرو                    
  .موسى أمين عام الجامعة العربية

  9/10/2010قدس برس، 
  

  السلطات المصرية تشدد إجراءاتها على الحدود وتغلق عدداً من األنفاق: رفح .64
وشهود عيان بأن قوات األمن الـمصرية عززت إجراءاتهـا علـى           أفادت مصادر محلية     :محمد الجمل 

طول حدودها مع قطاع غزة خالل اليومين الـماضيين، وكثفت من انتشار عناصرها وآلياتها العسكرية              
  .في الجانب اآلخر من الحدود، خاصة قبالة الـمناطق التي تكثر فيها أنفاق التهريب

ـ      مذكور ترافق مع تكثيف عمليات البحث والتمشيط على طـول          وبحسب مصادر متعددة، فإن االنتشار ال
الـمنطقة الحدودية، خاصة قبالة بوابة صالح الدين وقرب حي البرازيل جنوب شرقي محافظة رفح، ما               

  .أسفر عن ضبط وإغالق مزيد من األنفاق
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تـسببت  من جهتهم، أوضح عدد من مالكي األنفاق جنوب رفح أن عمليات البحث والتمشيط الـمذكورة               
في تعطل العمل في عدد كبير من األنفاق، وأجبرتهم على إيقاف العمل فيها، مؤكدين أن التهريب تراجع                 

  .بصورة ملـموسة خالل اليومين الـماضيين
إن السلطات الـمصرية نجحت في العثور على فتحات العديد من األنفـاق وأغلقتهـا، كمـا                : وأضافوا

  .صادرت بضائع كانت في طريقها للقطاع
  11/10/2010، األيام، رام اهللا

  
  "إسرائيل" تؤكد استعادة آثارها من مصر .65

أكد مسؤول آثاري سابق أن مصر تمكنت من استعادة جميع آثارها التي قـام جنـود          ": الخليج "-القاهرة  
   .1967لسيناء في العام " اإلسرائيلي"بسرقتها من مدن القناة بعد االحتالل " اإلسرائيلي"االحتالل 

" الخليج"د الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس هيئة اآلثار المصرية األسبق، في تصريحات خاصة ل             وأك
إنه ترأس الوفد المصري الذي أشرف على استعادة اآلثار التي سرقها جنود االحتالل من مدن القناة بعد                 

  .1967عام ،
  11/10/2010، الخليج، الشارقة

  
  ة إعـالن دولة فلسطيني: مانة أوروبيةلعباس ضكوشنير وموراتينوس يقدمان  .66

وزيرا خارجية فرنسا برنار كوشنير واسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس فـي تـل             : محمد بلوط  -باريس  
 21، حرراه بيد واحدة في      "اللوموند"أبيب وعمان وأنقرة، األمس واليوم وغدا، لتحويل مقال في صحيفة           

  . شباط الماضي، إلى إعالن سياسي أوروبي
لوزيران الفرنسي واإلسباني لن يجدا في تل أبيب ترحيبا كبيرا بالفكرة التـي طرحاهـا معـا آنـذاك،                   ا

المقال المشترك دعم إعالن الدولة     . وحرصا على التعبير عنها بصفتهما الشخصية في الصحيفة الفرنسية        
  . الفلسطينية من جانب واحد في األمم المتحدة

وبي متزايد بأن الوقائع التي خلقها االستيطان على األرض، وإخفـاق           االقتراح كان يستند إلى إدراك أور     
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بإقناع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتجميده، سـيطيح              

  . بخيار الدولتين خالل سنوات، ولن يبقي للفلسطينيين ما يقيمون عليه دولة قابلة للحياة
، علق الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي أمام اجتماع لمجلس الـوزراء،           "الكنار أنشينه "وبحسب صحيفة   

لـيس  "األسبوع الماضي، على مهمة المبعوث األميركي الخاص إلى المنطقة جورج ميتشل بالقول إنـه               
  .  أعوام10، معتبرا أن المبادرات األميركية لم تحرز أي تقدم منذ "نافعا في الشرق األوسط

اضح أن الخطوة األوروبية الفرنسية غير منسقة مع الجانب األميركي، كما أنها تعتبر تحوال في               ومن الو 
موقف الرئيس الفرنسي نفسه، الذي التزم الصمت إزاء مبادرة كوشنير وموراتينوس في شباط الماضي،              

زالت رغم كل   لكن إبعاده عن مفاوضات واشنطن وخيبة أمله من صديقه نتنياهو، الذي لم يقدم له أي تنا               
  . الدعم، جعل الموقف الفرنسي أكثر واقعية

والحال إن ساركوزي لم يتوقف عن انتقاد انفراد اإلدارة األميركية برعاية عملية السالم، كما قال للرئيس                
واعتبر أن وجود أوروبا في العمليـة الـسلمية         . الفلسطيني محمود عباس، األسبوع الماضي في اإلليزيه      

لى تمويل الدولة الفلسطينية، ومن حق أوروبا وفرنسا أن تكون حاضرة فـي العمليـة               يجب أال يقتصر ع   
  . التفاوضية، ألن الصراع العربي اإلسرائيلي ينعكس أمنيا وسياسيا على أوروبا

وقال مصدر فرنسي إن إعالنا من الوزيرين اإلسباني والفرنسي سيصدر في الساعات المقبلة، يدعو إلى               
  . طينية في األمم المتحدة، وطرح هذا اإلعالن على التصويت في الجمعية العامةإعالن الدولة الفلس
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ويعد اإلعالن أحد الضمانات التي سيقدمها اإلتحاد األوروبي بشكل خاص إلـى عبـاس خـالل اللقـاء                  
وفي غيـاب   . المشترك معه اليوم في العاصمة األردنية، لحثه على مواصلة المفاوضات مع اإلسرائيليين           

ضات، يتيح اإلعالن هامشا أوسع للرئاسة الفلسطينية في المسائل التي يبقيها إعالن الدولة في األمم               المفاو
المتحدة مفتوحة كمسائل الحدود والقدس والالجئين، التي تلتزم أي مفاوضات مقبلة حلها وفـق قـرارات                

لتي تترأس الدورة الحاليـة     ويتخذ اإلعالن أهمية متزايدة كون موراتينوس يمثل اسبانيا، ا        . األمم المتحدة 
  . لإلتحاد األوروبي، وينطق باسمه

وعزز الوزير الفرنسي اإلحساس بقرب إقدام اإلتحاد األوروبي على خطوة تاريخية، قبل الـدخول إلـى                
أهمية هذه اللحظة، وسنستغل المناسبة للقول إنه       "اجتماع مع وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك بإعالنه         

ال بد من دولة فلسطينية اآلن، تعيش بسالم مع دولة          :  األعضاء في اإلتحاد األوروبي    27الـموقف الدول   
  . "إسرائيل

وأكد موراتينوس، الذي يرافق كوشنير، ممثال      . ولم يأت الوزير الفرنسي صفر اليدين هذه المرة كما يبدو         
  . "ع عملية السالملقد جئنا نحمل أفكارا ستساهم بدف"للرئاسة اإلسبانية لإلتحاد األوروبي 

وقال مصدر فرنسي، مرافق للوزيرين، إن جولة كوشنير وموراتينوس السريعة، محاولة إلنقاذ فرصـة              
العودة إلى المفاوضات، بعد قرار لجنة المتابعة العربية إعطاء مــهلة شـــهر لـإلدارة األميركيـة                

  . إلقناع إسـرائيل بتجــميد االستيــطان
ة احدى الضمانات التي كان الرئيس الفلسطيني يطالب بالحصول عليهـا، لكنهـا             وتعد المبادرة األوروبي  

تشترط التصويت عليها في الجمعية العامة وليس في مجلس األمن، حيث يمكـن للواليـات المتحـدة أن              
وبحـجة إعطــائها المزيــد مــن الوقت إلقناع اإلسـرائيليين        ) الفيتو(تعترضها بقوة حق النقض     

  .يطانبتجميد االست
11/10/2010، السفير، بيروت  

  
   إننا في القارب نفسه ونريد أن نكون مفيدين للعملية السلمية: لبيريسكوشنير .67

التقى وزيري الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير واالسباني ميغيـل  : رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت 
 تنظيم قمة في فرنـسا تجمـع        موراتينوس الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس في القدس أمس، للبحث في         

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعماء آخرين من المنطقة             
  .والعالم

  ".إننا في القارب نفسه ونريد السالم، ونريد أن نكون مفيدين للعملية السلمية"وقال كوشنير لبيرس 
هو مساعدة الجانبين ونحن متفائلون من أن الجانبين مـررا          لقد جئنا لهدف واحد و    "واضاف موراتينوس   

  ".رسالة قاال فيها إنهما يريدان الحفاظ على الوضع والتغلب على العقبات
وفي لقائهما مع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك في القدس، شدد كوشنير وموراتينوس على اهميـة                

  .الحالية" اللحظة"
 لحظة لم نشأ تفويتها، سننتهز فرصة وجودنا لنقول ان هذا هو موقف اوروبا              انها"وقال الوزير الفرنسي    

  .من ضرورة قيام دولة فلسطينية في اقرب وقت" 27والدول ال
هذا هو الوقت الذي يجب ان تكون فيه دولة فلسطينية تعيش في سالم مع دولة اسرائيل، وهـذا           "واضاف  

  ".عالم كله، وبعد ذلك ستتحسن االمورامر يشكل ضرورة مطلقة ال بد منها للمنطقة ولل
11/10/2010، المستقبل، بيروت  
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  طلب من قادة العرب مهلة شهر النتخابات الكونغرسياوباما  .68
 كشف التلفزيون االسرائيلي النقاب عن صفقة غير معلنة بين االدارة االمريكية والقـادة              - معا -بيت لحم 
االمريكي اوباما مدة شهر للتفرغ النتخابات الكونغرس       تفضي الى اعطاء الرئيس     ) دون استثناء (العرب  

المقرر نهاية هذا الشهر وبعدها تعمل االدارة االمريكية على البحث عن سـبيل لحـل مـشكلة تعليـق                   
  .ووافق القادة العرب على هذا الطرح .المفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حكومة اسرائيل

  11/10/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   جوازات ايرلندية في اغتيال المبحوح هاستخدامال "سرائيلإ" مع  عسكريةيرلندا تلغي صفقةإ .69
 ان وزارة الدفاع االيرلنديـة ألغـت        ، االثنين ، االسرائيلية اليوم  "معاريف"ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

 مليون طلقة تـستخدمها     20 تقضي بتزويد الجيش االيرلندي سنويا بأكثر من         "سرائيلإ"صفقة معقودة مع    
  . كذخيرة القوات العسكرية االيرلندية المختلفة

 عن الصحف االيرلندية قولها انه بعد ان قامت وزارة الدفاع االيرلندية خالل الـسنوات               "معاريف"ونقلت  
 الخمس األخيرة بشراء ذخائر للجيش االيرلندي من اسرائيل بماليين اليورو تقرر إلغاء هذا العقد وتوقيع              

  . صفقة بديلة مع بلجيكا ودول أخرى بينها البرازيل
وتفسر الصحف االيرلندية هذه الخطوة بوصفها ردا على اغتيال محمود المبحوح في دبي فـي كـانون                 

 باستخدام جـوازات    - بحسب مصادر أجنبية     –يناير الماضي وقيام فريق االغتيال التابع للموساد        /الثاني
  . سفر ايرلندية مزورة

11/10/2010،  سما اإلخباريةوكالة  
  

  "األونروا" دعم لـزيادة اغتنام فرصة تفهم أشتون للوضع الفلسطيني لتأمين يجب: جينغ .70
 زكريا األغا عضو اللجنـة      في لقاء مع   ،"األونروا"حرص   "األونروا"أكد جون غينغ مدير عمليات      : غزة

 على تحسين وتطـوير وضـع       ،ئين امس التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالج       
  .التعليم في مدارس غزة، والعمل على تطوير وتنمية القدرة البشرية لدى التالميذ

ستقوم ببناء ثماني مدارس ستنجز خالل الشهور الستة القادمة فـي مدينـة غـزة               " األونروا"وكشف أن   
  .ي المشاريعبالرغم من عدم ادخال مواد البناء من الجانب اإلسرائيلي لتكملة باق

واكد المسؤوالن في لقائهما ضرورة العمل الغتنام فرصة تفهم الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمـن               
باالتحاد األوروبي كاثرين أشتون للوضع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لتأمين المزيد مـن الـدعم                

  ".األونروا"األوروبي لـ
  11/10/2010، األيام، رام اهللا

  
   مشروعاً للتهجير"إسرائيل"في يهودية يرى  "السينودس" الشرق في حيي مسيرئيس .71

يلتقي ممثلو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها البابا بنيدكتوس السادس عشر فـي            :  طوني فرنسيس  -روما  
سبب االجتماع انه، بحسب ما أعلن وأكد غير مرجـع   .روما في جمعية خاصة بمسيحيي الشرق األوسط  

سيحي، األحوال السياسية واألمنية واالجتماعية التي تدفع بكثيرين مـن أبنـاء المنطقـة              ديني وزمني م  
ففي فلسطين تدفع السياسة االسـرائيلية نحـو        ،  للهجرة الى بلدان غربية غالباً ما يندمجون في مجتمعاتها        

 يراهـا    التـي ال   "الدولـة اليهوديـة   "تهجير كل الفلسطينيين وفي مقدمهم المسيحيون، وترتفع شعارات         
 جديدة، بل هي قديمة قدم قيـام        "السينودس"البطريرك الماروني اللبناني نصراهللا صفير رئيس الشرق في         

هـذه الظـروف والتحـوالت      . "تهدد المسلمين والمسيحيين معاً بالتهجير واالقتالع     "الدولة العبرية وهي    
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ول من األلفية الثالثة، مـا وضـع        ترافقت مع اندفاعة بارزة ألفكار دينية متعصبة ومتطرفة في العقد األ          
  .المخاوف والقلق على المصير على جدول األعمال وليس مجرد مسألة نظرية

  11/10/2010، الحياة، لندن
  

   بسبب المماطلة المصرية"5شريان الحياة "قلق ينتاب المرافقين لقافلة ال .72
إنـسانية لقطـاع غـزة       التي تحمل مـساعدات      "5قافلة شريان الحياة    "كشف منسق حملة    : موفق محمد 

المحاصر والناطق الرسمي باسمها زاهر بيراوي أمس النقاب عن قلق بدأ ينتاب المتـضامنين الـدوليين                
الخشية من مماطلة السلطات المصرية في الوفـاء بوعودهـا بتـسهيل            "المرافقين للقافلة بسبب ما سماه      

  ."وتسريع عبور القافلة عبر أراضيها إلى القطاع
ـ   ـ       "الوطن"وفي تصريح ل  تجـاه   "اتخاذ مواقف تصعيدية  " أوضح بيراوي، أن النشطاء الدوليين يطالبون ب

تصر على عدم اإلساءة إلى األجواء اإليجابية التي تـسود المفاوضـات            "هذه المماطلة، لكن قيادة القافلة      
  ."حتى اآلن

إلى ميناء العريش، لكن    نحن في حالة انتظار قرار السلطات المصرية الموافقة على دخول القافلة            ": وقال
مشاعر القلق بدأت تدب في أوساط المتضامنين الدوليين خشية من المماطلة المصرية التـي تعيـد إلـى                  

، الفتاً إلى أن القافلة ومن عليها من متـضامنين          "األذهان أجواء الخالف بين مصر وقوافل شريان الحياة       
وء األخضر من السلطات المصرية للتحرك من ميناء        مازالت في ميناء الالذقية منذ ثمانية أيام تنتظر الض        

  .الالذقية إلى ميناء العريش
مازالت تأمل في أن تفي السلطات المصرية بوعدها فـي تـسهيل            "لكن بيراوي، أوضح أن قيادة القافلة       

  ."مهمة القافلة وتسريع عبورها عبر األراضي المصرية إلى غزة
  11/10/2010، الوطن، سوريا

  
  طيني أرضه؟هل باع الفلس .73

  فايز أبو شمالة. د
ال داعي للرجوع إلى كتب التاريخ، وتقديم الدالئل على أن الفلسطيني لم يبع أرضه، وظل متمسكاً بوطنه                 
حتى اللحظة األخيرة، يكفي أن ينظر اإلنسان إلى الواقع العربي والفلسطيني هذه األيام، ويدقق في نتائج                

 األسباب التي أدت إلى ضياع فلسطين، وتـشريد أهلهـا فـي    كي يدرك " سرت"مؤتمر القمة العربي في     
  ! وإليكم النموذج. أصقاع األرض

طرح ممثل فلسطين في مؤتمر القمة السيد محمود عباس أربعة بدائل تاريخية كمـا قـال، حـول أفـق                  
ـ تخيلوا كيف تم اختصار قضية وطن الفلسطينيين، وقضية مقدسات          )إسرائيل(المفاوضات المباشرة مع    

) أفق المفاوضات المباشـرة مـع إسـرائيل   (لمسلمين، وكرامة العرب ـ لقد تم اختصار ذلك في جملة  ا
وكفى اهللا الفلسطينيين شر القتال، ألن السيد عباس لم يشر إلى المقاومة كأحد هـذه البـدائل التاريخيـة                (

  : األربعة، والتي جاءت على النحو التالي
  . فاوضاتتجميد االستيطان واستئناف الم: أوالً
، وإذا لم يحدث، فالذهاب إلـى مجلـس         1967دعوة أمريكا لالعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود        : ثانياً

األمن لالعتراف بدولة فلسطين، وإن لم يحدث سنذهب إلى مجلـس األمـن لفـرض الوصـاية علـى                   
  . الفلسطينيين

  . الحتالل الموقع) إسرائيل(في حالة الفشل، دعوة : ثالثاً
  .  السلطة ومغادرة رام اهللاترك: رابعاً
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ليرحمنا اهللا، وليغفر للفلسطينيين خطاياهم بحق وطنهم، لقد ضاعت األرض، وانكسرت الريح في كـرم               
لن توقف االستيطان، وأمريكا لن تتجرأ على االعتراف بدولة فلسطينية تخـالف            ) إسرائيل(الزيتون، ألن   

 الشأن، وقد استبعد وزير الخارجية المـصري        هوى اليهود، وألن مجلس األمن أضعف من يقرر في هذا         
وأن يترك سـيادته    . الحتالل الموقع ) إسرائيل(أحمد أبو الغيط هذا البديل، ليبقى أمام السيد عباس دعوة           

  . السلطة ويغادر رام اهللا، وهذا أهون الشرور حتى ولو جاء متأخراً، وبعد خراب مالطة
سطين، ينسفها تقريـر باللغـة العبريـة بثتـه اإلذاعـة       هذه الصورة القاتمة التي تشرح كيف ضاعت فل       

رغم نشاط األجهزة األمنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، ورغم التنسيق          : اإلسرائيلية صباح األحد يقول   
ليدلل على قوة   " مأمون النتشة "و" نشأت الكرمي "األمني مع األجهزة األمنية الفلسطينية، فقد جاء استشهاد         

لضفة الغربية، وليؤكد على حجم التأييـد الـشعبي الفلـسطيني للمقاومـة، ورفـض               حركة حماس في ا   
  ). إسرائيل(الفلسطينيين للمفاوضات مع 

  .فإن صدق السيد عباس، وغادر رام اهللا، سيبدأ الفلسطينيون رحلة العودة إلى فلسطين
  11/10/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  !هل يستقيل الرئيس أم يواصل عمله؟ .74

  الزعاترةياسر 
لم نعد نتذكر كم مرة لوح أو هدد الرئيس الفلسطيني باالستقالة ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ابتداء هو                   

  لمن يوجه التهديد؟ أليس للطرف اإلسرائيلي واألمريكي ، وربما الغربي عموما كذلك؟ 
وقد تردد ذلك بعد    . لطة برمتها أيام ياسر عرفات ، لم يكن الطرح السائد هو استقالة الرئيس ، بل حّل الس              

فـي  ) أ( التي أعاد الجيش اإلسرائيلي من خاللها احتالل منـاطق           2002عملية السور الواقي ربيع العام      
بحـسب  " احتالل ديلـوكس  "الضفة الغربية ، من دون أن يبقى فيها طوال الوقت ، ما حول الصيغة إلى                

الموقـف  " يهودا ليطاني "وقد لخص الكاتب اإلسرائيلي     . تعبير عدد من المحللين والسياسيين اإلسرائيليين     
ماذا يحـصل إذا أعلـن ياسـر    " من خالل سؤاله 2003) ـ  10 ـ  2(في صحيفة يديعوت أحرونوت 

  ".السيناريو الكابوس"وقد وصفه الرجل بأنه " عرفات ذات صباح عن حل السلطة الفلسطينية؟
الجـيش  "ين من جراء حّل السلطة وأولها اضـطرار         المشاكل التي ستترتب على اإلسرائيلي    " ليطاني"عدد  

 - إضافة إلى المهمات األمنية العادية       -اإلسرائيلي إلى البقاء هناك لزمن غير محدد ، ما يعني أن عليه             
حماية رجال الحكم اإلسرائيلي الذين سيتولون مـسؤولية إدارة جهـاز التعلـيم واإلغاثـة               "أن يقوم بـ    

إيجاد التمويل للنـشاط المـدني      "وبالطبع ، فإن ذلك سيتطلب      ". اء والبلديات والمواصالت والمياه والكهرب  
  ".في السنة على األقل)  مليار دوالر2,7حوالي (الذي تقدر كلفته بعشرة مليارات شيكل 

في سياق الكلفة التي سيدفعها اإلسرائيليون تنهض الكلفة السياسية كجانب بـالغ األهميـة ، إذ سـيعود                  
هه القذر القديم ، ذلك الذي تخلص منه بعد نشوء السلطة حين صار الصراع بين دولتين                االحتالل إلى وج  

أما الكلفة االقتصادية فقد أشير إليها سابقا ، وتبقى الكلفـة األمنيـة ،              . ، وليس بين احتالل وشعب مقاوم     
ـ               ي مقاومـة   وحيث سيكون بوسع المقاومة استنزاف االحتالل ورجاله العاملين في اإلدارة المدنيـة ، ف

  .مشروعة يعترف بها العالم أجمع
تسع سنوات من الحكم    "إن  : على ذلك بالقول  " يهودا ليطاني "ولكن ما الذي يحول دون تنفيذ الفكرة؟ يجيب         

وال شـك   ". قد فعلت فعلها ، فالبيروقراطيون وكبار القادة يتلقون أجرا جيدا جدا ولن يتخلوا عنه بسهولة              
 اإلطالق ، فقد نشأت على هامش السلطة مجموعة من المافيات المنتفعة            أن هذا المعطى ليس سهال على     

بالوضع الجديد من العسكريين والسياسيين الذين تحول بعضهم إلى رجال أعمال ، وقد ارتـبط هـؤالء                 
  .بشبكة مصالح مع االحتالل يصعب عليهم التخلص منها
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ية ال تقبل حل السلطة وتوريط االحتالل من        أما الذي ال يقل أهمية فهو ارتباط هؤالء بدوائر دولية وعرب          
جديد ، وإذا كان االنحياز األميركي األعمى ، ومعه األوروبي ، سيرد بقوة على مسار من هذا النـوع ،                    
فإن الوضع العربي الرسمي ، السيما مصر التي تشكل مرجعية السلطة ستعتبر ذلك تصعيدا غير مقبول                

  . بحال
اليوم لم يعد سؤال االستقالة ذا قيمة رغم أن احتمالهـا يبـدو             . من ذي قبل   اليوم يبدو الموقف أكثر سوءا    

، ) لو خطرت على باله فعال الكتفـى بمنـصبين        (ضئيال للغاية في ظل تمسك الرئيس بالمناصب الثالثة         
اإلسرائيليون ال يتجاهلون احتمال الوفاة قبـل       (والسبب أن هناك في الضفة الغربية من سيمألون الفراغ          

، وهم كثر ، وها هو محمد دحالن الذي يمارس دور المعارضة للرئيس منذ أسابيع يقول قبل                 ) قالةاالست
أيام إن حل السلطة هو مصلحة إسرائيلية ، ما يعني أن نتنياهو يسهر على مصلحتنا كـشعب فلـسطيني                   

الخارجيـة  ويسمح لقادتها بالتحرك ولألمـوال      ) األكذوبة بحسب تعبير رئيسها   (حين يحافظ على السلطة     
  .بالتدفق إليها

. إنهم يتشبثون بمسارهم وبرنامجهم ، وهم لن يستقيلوا ولن يحلوا السلطة ، بل لن يوقفوا التنسيق األمني                
  .نعم لن يفعلوا ذلك إال مكرهين في ظل معادلة داخلية وعربية وإقليمية مختلفة ال يعلم أحد متى ستتوفر

  11/10/2010، الدستور، عمان
  

  مرة الصمت هذه؟إلى متى مؤا .75
  بثينة شعبان.د

ثوان مرت كأنها األعوام الثقيلة على قلب يخفق للحرية، وعلى روح ناضلت ضد ظلم االحتالل وإذالله،                
وعلى جسد يتكور على ذاته محاوالً تجنب همجية القرن الواحد والعشرين بجدران زنزانة ال باب لها وال                 

وبتان بغياب مطلق للضمير اإلنساني فيما وحـوش        نوافذ، جسد نحيل غض ورأس محجب وعينان معص       
هل يـرقص وحـوش     . العصر الغربي الجاثم على أرض السيد المسيح يرقصون حول ضحيتهم األسيرة          

أم ! كل ذنبها هو أنها مناضلة من أجل حريتها وحريـة شـعبها           ! االحتالل احتفاالً باختطاف فتاة عربية؟    
 الذي يتشدق بحقوق اإلنسان وحريته ويولي ظهره ألقـدس          يرقص هؤالء احتفاالً بموت الضمير العالمي     

كفاح من أجل الحرية في القرن الواحد والعشرين؟ أال وهي حرية شعب فلسطين، وكفاحه للخالص مـن                 
تـروي األسـيرة   . اإلرهاب اإلسرائيلي الدموي الجاثم بفعل الدعم الغربي طوال أكثر من سـتين عامـاً     

 قصة شريط الفيديو الذي يظهر فيه جندي إسرائيلي يرقص على أنغام            عاماً) 24(المحررة إحسان دبابسة    
بأن جنـدياً آخـر     "موسيقى صاخبة حول األسيرة وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين وتستكمل القصة            

وما هي إال لحظات حتى هاجمها الجنود كالـذئاب المـسعورة           " أحضر قنينة خمر وعرض علي الشرب     
وقام أحد الجنود بضرب رأسي بالحديد حتى أغمي علي         "اب البنادق وبأرجلهم    وبدأت رحلة الضرب بأعق   

ثم نقلت إلى مركز تحقيق المسكوبية وهناك كان ثالثة محققين، وما أن دخلت عندهم حتى بـدؤوا بكيـل           
  ".الشتائم والسباب وكان أحد المحققين يشدني من شعري وكنت طيلة الوقت مقيدة اليدين

 هي إحدى القصص المتكررة يومياً مع األسيرات واألسرى العرب في سجون آخر             وقصة إحسان دبابسة  
ورغم أن عدد األسرى يبلغ أحد عشر ألف أسير وأسيرة حاليـاً فـإن              . كيان للفصل العنصري في العالم    

ال يتذكرهم إال حينما يتم تهريب ثوان من معاناة أحدهم، وهـي ثـوان فقـط                " المتحضر" العالم الغربي   
بأعوام العذاب الطويلة التي يخضع فيها األسرى الفلسطينيون ألبشع ضروب التعـذيب، والـذل،              مقارنة  

أو منظمـات حقـوق     " الحرة"واإلهانة وتحطيم الكرامة اإلنسانية دون أن تنتفض أجهزة اإلعالم الغربية           
والتـي تتنـاقض    اإلنسان أو مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ليدين مثل هذه المعاملة المهينـة               

تناقضاً صارخاً مع أبسط قواعد األخالق والقوانين واالتفاقات الدولية، ربما خوفاً مـن مـصير المـذيع                 
هناك "! إن اليهود غير مضطهدين   "فقط ألنه قال    " السي إن إن  "األمريكي ريك سانشيز الذي أقالته محطة       
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يهن بالسجن المؤبد عدة مرات مثل       أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل بعضهن محكوم عل        700أكثر من   
 16 وتقضي حكماً بالسجن المؤبـد       14/9/2001أحالم عارف التميمي من رام اهللا والتي اعتقلت بتاريخ          

مرة، واألسيرة سناء محمد شحادة من القدس، واألسيرة قاهرة سعيد السعدي من جنين، واألسيرة دعـاء                
 رام اهللا وكلهن يقضين أحكاماً مؤبدة عـدة مـرات           زياد الجيوسي من طولكرم، واألسيرة آمنة جواد من       

  . والجرم هو دعم الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة وحقوق اإلنسان
حين نطق الضابط اإلسرائيلي بالحكم على أحالم عارف التميمي بالسجن المؤبد عدة مـرات ضـحكت                

حكت أحالم بصوت أعلى فزاد عدد      أحالم بصوت عاٍل فانزعج الضابط وأضاف أحكاماً مؤبدة أخرى فض         
ألني أريد أن أعلم هل ستكون هنا بعد آالف السنين حـين            : أحكام المؤبد وسألها لماذا تضحكين؟ قالت له      

  !!أنفذ الحكم
وبسبب تواطؤ اإلعالم واألنظمة الغربية مع اإلرهاب اإلسرائيلي الحكومي قام جنود االحـتالل باعتقـال    

 طفالً خالل شهر واحد أصغرهم الطفل خالد دعنا         90ت حمالتهم أكثر من     األطفال الفلسطينيين حيث طال   
  .والذي أصدرت المحكمة العسكرية قراراً بإبعاده عن أسرته)  عاما13ً(

وباإلضافة إلى اللقطة المهينة التي أظهرها شريط الفيديو فإن مؤسسات التضامن الدولي لحقوق اإلنـسان               
ات صهيونية غرف األسيرات في سجون االحتالل وإخـضاعهن         قد كشفت أكثر من مرة عن اقتحام وحد       

هل يعرف  . للتفتيش العاري المذل وإجبارهن على رفع أيديهن من التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر             
واحـة  " ذلك الساسة الغربيون الذين يتملقون مجرمي الحرب أمثال نتنياهو فيطلقـون علـى إسـرائيل                

فلماذا ال  . جميعاً عن والدة الطفل نور وكيف ولدته في السجن وبقي أسيراً معها؟           كما قرأنا   "! الديمقراطية  
ينشر األمريكيون الحرية وحقوق اإلنسان في فلسطين بدالً من قيامهم بدعم وتمويـل التعـذيب والقتـل                 
والسجون واالستيطان؟ أم أنهم يعتبرون اإلنسان الفلسطيني مثـل اإلنـسان الهنـدي األحمـر أو مثـل                  

  .ورجيز في أستراليا ال حقوق لديه وال تعتبر حياته مساوية لحقوق البشر؟األب
  11/10/2010، الشرق، الدوحة

  
   السرائيل؟35دالالت صفقة الطائرات األمريكية ف  .76

  واصف عريقات
هل صفقة الطـائرات    :في ظل القيادة اليمينية االسرائيلية الحاكمة في اسرائيل من الصعب طرح السؤال           

عزيز ثقة اسرائيل بنفسها وتحسين قدراتها القتالية وتعويضها عن اإلخفاقات التي سـجلتها             هذه من أجل ت   
التي لـم   ) السالم(في حروبها األخيرة واستعادة هيبة الردع عندها لتشجيعها على المضي قدما في عملية              

  .تبدأ بعد؟ واعطاء جرعة حياة للمفاوضات التي تصر اسرائيل على إفشالها
ور كذلك لسمعنا قيادات اسرائيل بوزن وزير الدفاع يهود باراك يتحدث عن السالم في هذه               فلو كانت األم  

 آالف كم من    10المناسبة بدال من القول أن هذه الطائرات ستثبت أن اسرائيل أقوى قوة ردع على شعاع                
ما هـي   : القدس، أي تتجاوز حدود محيطها العربي واإلسالمي، لذلك يمكن استبدال السؤال بسؤال آخر            

  دالالت الصفقة وهل هي من أجل تسريع الحرب؟ وضد من؟
اولى دالالت الصفقة أنها تأكيد على صحة الوعود األمريكية الدائمة بالحفاظ على أمن اسرائيل واإللتزام               
األمريكي الفعلي بتعزيز مكانة اسرائيل العسكرية كأكبر قوة مهيمنة حتى في ظل التعنـت االسـرائيلي                

اإلستيطان مما يؤدي الى مزيد من ادارة الظهر للمفاوضات والتمـرد علـى قـرارات               ورفضها تجميد   
الشرعية الدولية، وهو ما يؤدي الى اإلخالل بالتوازن بين األولويات الدبلوماسية والعسكرية في منطقـة               

 فـي   الشرق األوسط وترفع وتيرة األخطار اإلسرائيلية، لما لهذه الطائرات من مزايا حربية اسـتراتيجية             
مقدمتها مزيدا من القوة ومزيدا من الردع كما تضاعف من تفوقها الجوي وتقدمها التكنولوجي النـوعي                

  .في المنطقة والعالم 
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الداللة الثانية أنها تأتي متزامنة مع الحديث عن عرض سلسلة من الضمانات األمريكية علـى اسـرائيل                 
إذا كان هذا ثمن تمديـد فتـرة   : جعل المرء يتسائللتشجيعها على تمديد فترة تجميد اإلستيطان، وهو ما ي      

أليام معدودة فما هو ثمن وقف البناء فـي المـستوطنات           ) غير الشرعي وغير القانوني   (تجميد اإلستيطان 
  بشكل عام وال نقول غير ذلك؟؟

ن، الداللة الثالثة أن هذه الصفقة تأتي في اطار التحضيرللخيار العسكري األمريكي اإلسرائيلي ضد طهرا             
ويدلل على أن الواليات المتحدة األمريكية تقف على نفس المسافة التي تقف عليها اسرائيل من ايـران،                 

  .وتضمران ذات األهداف في ظل تصاعد التوتر معها
الداللة الرابعة أنها تأتي بعد صفقة التسليح األمريكية للسعودية، والصفقات األخرى العربية وما أثارتـه               

واحتجاج واحراج لإلدارة األمريكية، على الرغم من الفارق الكبيـر بـين مـستوى              اسرائيل من زوبعة    
  .الصفقات من حيث المزايا والقدرات والمواصفات والقيود والمحددات

الداللة الخامسة في توقيتها قبيل االنتخابات النصفية األمريكية من جهة ومن جهة أخرى مـع الـرفض                 
 واألوروبية لإلنصياع للمطالب الدولية، وفي ظـل تـصاعد اإلدانـة            االسرائيلي لكل النداءات األمريكية   

الدولية للمارسات اإلسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبتها من جراء استخدامها الوحشي لذات المعـدات              
األمريكية، وكان يمكن لإلدارة األمريكية استخدامها كورقة ضغط على قيادة اسرائيل وإجبارهـا علـى               

، وتجنيب المنطقة شبح الحرب، لكنها لم تفعل وهو ما يثير القلق واإلستنتاج بعـدم تطـابق                 تليين مواقفها 
  .أقوال االدارة األمريكية مع أفعالها

طالما هناك سالح جو في اسرائيل طالمـا أن         "وأخيرا فإن هذه الصفقة تعزز اإلعتقاد السائد في اسرائيل        
ر نحو الحرب والعدوان، وهو بالتأكيـد سـيدفع دول          وهو ما يشجعها على التوجه أكث     " هناك انتصار لها  

المنطقة الى السعي للذود عن نفسها بكل الوسائل المتاحة وبهذا تكون اإلدارة األمريكية قد شجعت علـى                 
سباق التسلح بدال من الحد منه وتبقي أبواب احتماالت الحروب مفتوحة علـى مـصراعيها وفـي كـل                   

  .اإلتجاهات
  11/10/2010، القدس العربي، لندن

  
  انتصار مؤقت للرئيس عباس .77

  روني شكيد
فقد تلقى إسـنادا لموقفـه      : انتصارا مؤقتا » مازن«قرار الجامعة العربية منح الرئيس محمود عباس أبو         

القاضي بتجميد المحادثات اذا استمر البناء في المستوطنات؛ أنقذ نفسه من ضغط امريكي لتغيير مواقفه؛               
 بأنه زعيم مصداق ال يتذبذب؛ حشر نتنياهو في موقف دفاعي؛ دحرج الكـرة              أثبت ألبناء شعبه ولقيادته   

  .الى البيت االبيض ويجبر الرئيس اوباما، المبادر الى المحادثات المباشرة، على ايجاد حل
قرار الجامعة العربية حوله من العب فاعل في الملعب الى العب احتياط، ينظـر مـن الجانـب الـى                    

التجميد التـام للبنـاء كـشرط السـتئناف         : نتنياهو حسب قواعد اللعب التي يمليها     الصراع بين اوباما و   
  .المحادثات، وهذه المرة مع إسناد عربي

أبو مازن سارع الى أن يقترح على الجامعة العربية بديال لحالة فشل امريكي في تحقيق حل وسط فـي                   
العتراف بدولة فلسطينية في حدود العام       أال وهو التوجه الى مجلس األمن لطلب ا        –الشهر القريب القادم    

صحيح، أبو مازن وليس فقط اعضاء الجامعة العربية يعرفون بأن هذا االقتراح غير عملي، إال               . 1967
فهو يشكل تهديدا بتجاوز االمريكيين، ولكنه باألساس من ناحية أبو مازن اعـالن             : أن فيه مع ذلك منفعة    

  .قريب القادم طلب تجميد البناء كشرط الجراء المحادثاتبأن ليس في رأيه أن يغير في الشهر ال
الواقع السياسي االسرائيلي والفلسطيني، الظروف السياسية والمصاعب الداخلية للرئيس اوباما ال تتـرك             

حتى لو وجدت صـيغة حـل       : وال ينبغي أن تكون هناك أوهام     . الكثير من التفاؤل للشهر القريب القادم     
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االزمة التالية التي تهدد بتفجيـر المحادثـات هـي          . هر، فانها ستكون مجرد مهلة    وسط في اثناء هذا الش    
  .مسألة وقت فقط

. فارق المواقف بين الطرفين عميق وواسع، الثقة في أسفل الدرك، والشك المتبـادل ينـاطح الـسحاب                
البناء في  المحادثات التي تنتظر صيغة التجميد المخلّصة يفترض أن تبحث في مسائل يعد الخالف حول               

، مستقبل المستوطنات ومـسألة     1967المستوطنات أقل صعوبة منها بكثير، مثل القدس، الالجئين، حدود          
من الصعب أن نتخيل نتنياهو وحكومته اليمينية يتنازالن في         . االعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي    

  .هذه المسائل
فالمواجهة . الوضع القابل لالنفجار في المناطق    : اتوفي هذه البوتقة ينبغي تناول تهديد آخر على المحادث        

إحراق مـسجد أو    . التي بين اليهود والفلسطينيين تحتدم وتصبح مواجهة دينية أكثر منها مواجهة وطنية           
مس خطير بالفلسطينيين من شأنه أن يؤدي الى نتائج محملة بالمصائب، وليس فقط علـى المفاوضـات                 

  .العرجاء
  "يديعوت احرونوت"

  11/10/2010، )االراضي المحتلة(س القد
  

  المصالحة... المأزق الفلسطيني بين حدي المفاوضة و .78
  مأمون الحسيني

لم تستطع السلطة الفلسطينية، التي تتدثر هذه األيام برداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وما يـسمى                ?
وممثلـي  » فتح«مة والسلطة ومركزية    المنظ» تنفيذية«التي تضم خليطاً من أعضاء      » القيادة الفلسطينية «

الفصائل، وبحكم ميزان القوى المتحكم بها، من مغادرة موقع االنتظار، ونفض اليد تمامـاً مـن قـضية                  
العودة إلى المفاوضات المباشرة التي باتت ترمى، في اآلونة األخيرة، في ملعب لجنة المتابعـة العربيـة        

 أي استعصاء أو حلول يمكن التوصل إليها علـى مجمـل            وتأثير تداعيات » قومية القضية «تحت ذريعة   
ما ينبئ، وبصرف النظر عن إعالن الجامعة العربية تأييدها قـرار منظمـة التحريـر               . المنطقة واإلقليم 

المتعلق بربط العودة إلى المفاوضات بتجميد عمليات االستيطان، وإشارتها إلى احتمال التوجه إلى مجلس              
 الفلسطينية، بعد طرح الموضوع على لجنة المتابعة العربية والقمة االسـتثنائية            األمن لطرح إقامة الدولة   

في ليبيا لدعم الموقف الفلسطيني، بأن إمكانية العودة إلى المفاوضات المباشرة ستبقى تحتل مقدم جـدول                
األعمال العربي والفلسطيني، وترجمتها على األرض ليست سوى مسألة وقـت يمكـن خاللـه فبركـة                 

  .رج المناسبةالمخا
وكان يفترض أن يفتح تعثر المفاوضات المباشرة أبواب المصالحة التي دبت الحياة في أوصـالها بعـد                 

خالد مشعل ووزير األمن المصري عمـر       » حماس«لقاءي مكة المكرمة بين رئيس المكتب السياسي لـ         
ا، وأن يتم اسـتثمار     سليمان، ودمشق بين مشعل وموفد الرئيس أبو مازن عزام األحمد، على مصراعيه           

هذه اللحظة االستثنائية للبدء في ترجمة المسائل المتفق عليها، واستكمال الحوار حول القضايا المتعلقـة               
بإصالح منظمة التحرير، واالنتخابات وموعدها، وتأليف لجنة االنتخابات واللجنـة القـضائية واللجنـة              

 -مانعة مصر التوصل إلى تفاهمـات فلـسطينية         األمنية، ال سيما بعد اتفاق مشعل وسليمان على عدم م         
على الورقة المصرية، إذ تضمن أن مالحظاتهـا عليهـا          » حماس«فلسطينية يتم االتفاق عليها قبل توقيع       

استعدادها للتساهل في الملف األمني، حيث يبقى       » فتح«ستؤخذ بالحسبان عند التطبيق، وكذلك بعد إبداء        
اً، ويصار إلى تشكيل أجهزة أمنية موحدة من الطرفين في مرحلـة            مبدئي» حماس«األمن في غزة في يد      

في الضفة وغزة في شكل تدريجي، وذلك قبـل أن          » فتح«و  » حماس«الحقة، فيما يطلق سراح معتقلي      
وكل الفصائل الفلسطينية األخرى بخطوة االنسحاب الفلسطيني من المفوضات، واعتبار          » حماس«ترحب  

  . الفلسطيني–الفلسطيني ذلك بمثابة سبيل للتقارب 
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والتي » حماس«و  » فتح«بيد أن هذه المقدمات اإليجابية لم تلجم التراشق اإلعالمي والحرب الكالمية بين             
في مجلس حقوق اإلنـسان الـذي       » تقرير غولدستون «عادت وتيرتها لالرتفاع خلفية موقف السلطة من        

، واتهام األجهزة   »خدمة مجانية لالحتالل  «مثابة  اعتبره القيادي في الحركة اإلسالمية محمد فرج الغول ب        
في محافظات رام اهللا ونابلس والخليل فـي الـضفة          » حماس« من أنصار    10األمنية الفلسطينية باعتقال    

بإطالق تصريحات ومواقف تتناقض مع األجواء اإليجابية       » حماس«قيادة  » فتح«الغربية، في مقابل اتهام     
في دمشق، وشن السلطة هجوماً غير مسبوق على المرشد العـام لإلخـوان             التي غلّفت اللقاء مع قادتها      

المسلمين محمد بديع، بعد توقعه انهيار السلطة، واعتبار تصريحاته هذه بمثابة فتوى السـتمرار الفتنـة                
، ما يؤشر على أن التحركات وإبـداء       »حماس«واالنقالب واإلبقاء على االنقسام الذي أقدمت عليه حركة         

إليجابية التي صدرت عن قيادتي الحركتين، في اآلونة األخيرة، حيال المضي قدماً، هذه المـرة،               النيات ا 
نحو إنجاز المصالحة التي تعتبر شرطاً واجب الوجود للخروج من عنق الزجاجة، واإلبقاء على ما تبقى                

  .ةمن الحقوق المستباحة، ليست أكثر من خطوات تكتيكية فرضتها أوضاع الحركتين المأزوم
ويبدو أن هذا التقدير الذي تعززه مفارقة طفو حديث المصالحة على السطح عشية موافقة السلطة علـى                 
استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة مع اإلسرائيليين، في ظل االنقسام الفلـسطيني، ومـن دون وقـف                

ي المصري الذي كان    االستيطان أو االتفاق على مرجعية واضحة وملزمة، ينطلق من حقيقة إدراك الراع           
على الورقة المصرية أوالً، ثم تؤخذ بعد ذلك مالحظاتها بالحـسبان           » حماس«يصر على ضرورة توقيع     

عند التطبيق، خطورة وضع المفاوض الفلسطيني أمام الجدار، وتجريده من أية خيارات أو بدائل يمكـن                
لمفاوضات المباشـرة ال تقتـصر علـى        التلويح بها، أو استخدامها إذا لزم األمر، ال سيما أن معارضة ا           

نفسها، » فتح«، وإنما تتعداها إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، بما فيها أوساط واسعة من حركة              »حماس«
ما يفرض تخفيف حدة المعارضة واالنتقاد لجعل الطريق سالكة أمام مواصلة التفاوض، وفـتح أبـواب                

أمـا تجـاوب    . قة من الفلسطينيين، هو السبيل األمثل لذلك      المصالحة التي تعتبر مطلباً من الغالبية الساح      
مع هذا المسعى المصري فيبدو أنه ينسجم مع قبول الحركة فكرة إيجاد تفاهمـات فلـسطينية                » حماس«

داخلية باتت اآلن تكتفي بأن تتضمن نصاً يفيد بأنها ملزمة عند التطبيق، كما جاء في البيان الصادر فـي                   
  .برئاسة مشعل واألحمد» فتح«و » اسحم«دمشق عن لقاء وفدي 

، فيبدو أنها تعود للضائقة الشديدة التي تعيشها حاليـاً          »حماس«أما بخصوص المرونة الزائدة التي تبديها       
 المصري عليها، فضالً عن أن الحركة التـي راهنـت علـى فـشل            -جراء تشديد الحصار اإلسرائيلي     

ى نجاح هذه العملية، والذي سيفضي، بالضرورة، إلى شن         المفاوضات والعملية السياسية، باتت اليوم تخش     
حرب كون العالم الذي تقوده الواليات المتحدة لن يسمح لها بتعطيل تطبيق الحل إذا تم التوصل إليه، فيما                  

، فـي تخفيـف حـدة المعارضـة         »فتح«يساهم استئناف جهود المصالحة، بالنسبة الى محمود عباس و          
ق إضافية في وجه المفاوض اإلسرائيلي، ما يعني أن الجهـود المبذولـة             للمفاوضات، وفي إضافة أورا   

ليست أكثر من وسائل تكتيكية ال عالقة لها بجذور االنقسام ومتطلبـات اسـتعادة الوحـدة ومـضمونها                  
  .السياسي وبرنامجها الوطني، والتي تتيح لها البقاء والديمومة

  11/10/2010الحياة، لندن، 
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  خالد الحروب

أدبيات اإلسالمويين وتنظيراتهم، كما هي أدبيات وتنظيرات األدلجة عند غيرهم، تعج وعودها وتعبيراتها             
المـشروع  "ومن التعبيرات الشائعة التي تتردد في تلك التنظيـرات مقولـة            . الكبيرة باليوتوبيا المتعالية  

. أو استعادته، الحركيـة اإلسـالموية الراهنـة       وكونه جوهر ما تستهدف تحقيقه،      " الحضاري اإلسالمي 
وتنتسب هذه المقولة إلى قاموس طويل من التعبيرات الفضفاضة الجذابة للجمهور العام والبراقة المظهر              
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بيد أن محاكمـة اإلسـالمويين      . ، لكنها فقيرة من ناحية الجوهر     "اإلسالم هو الحل  "في الخارج، ورأسها    
واألهم واألدق موضوعياً هو المحاكمـة علـى        . شعاراتهم التي يطالبون بها   يجب أال تتم تبعاً لمقوالتهم و     

وما أتاحته الممارسة اإلسالموية حتى هذه اللحظة ال يشير إلى أي إنجاز حقيقي             . الممارسة وأرض الواقع  
وما بين أيدينا هو تجارب عمليـة       . أو حتى التوجه نحوه   " مشروع حضاري ما  "على األرض في تحقيق     

إسالموية حركية وصلت إلى الحكم والسيطرة في منطقتها مثل إيران، وأفغانستان، وبعض أقاليم             : متعددة
الحكم الذاتي في ماليزيا وإندونيسيا، وقطاع غزة، وإسالموية حركية وصلت إلى التـأثير فـي القـوانين         

ة واإلسـالمية   مثل العديد من الدول العربي    ) حشد شعبي وإعالمي  (أو غير مباشر    ) برلماني(بشكل مباشر   
  ).إلخ.. الكويت، اليمن، األردن، مصر، المغرب، باكستان، الجزائر، اليمن(

في السودان وحتى   ) اإلسالمي(ومن الحركات اإلسالموية المسيطرة في بعض أجزاء إندونيسيا إلى الحكم           
قزمـه  وي" المشروع الحضاري اإلسالمي  "في قطاع غزة، يكاد يبتلع هاجس المرأة كل شعارات          " حماس"

في السودان يتجه البلـد نحـو       . في عيون مؤيديه إلى كيفية مطاردتها ومحاصرتها وفرض القيود عليها         
ألن الولع باإلمساك بفرض القيود على المجتمع يتقدم علـى أولويـة            " الحكم اإلسالمي "التقسيم تحت ظل    

على التجربة الـسودانية،    ففي أكثر من مرحلة، وكما يؤرخ عبدالوهاب األفندي المطلع          . الوحدة الوطنية 
 القبول بشراكة وطنية تحفـظ      - وحتى اآلن  1994ومنذ مفاوضات اإليغاد سنة     -رفضت حكومة البشير    

الوحدة الترابية للسودان مع الجنوب مقابل عدم تطبيق الشريعة والقبول بنظام علماني في البلـد يحفـظ                 
حرب وتقسيم البلـد بـدعوى تطبيـق        فضلوا ال " المشروع الحضاري اإلسالمي  "ومنظرو  . حقوق الجميع 

الشريعة، التي اختزلت هي األخرى في مطاردة مرتديات البنطال في الخرطوم، إضافة إلى اتساع طبقـة   
  .المنتفعين من إسالمويي القطاع الخاص

ببالهة لما قام به إسالمويون     " حماس"وفي قطاع غزة ال يحتاج الزائر إلى دقة مالحظة كي يرى تكرار             
االنهماك في أمور ثانوية وهامشية محطها مطاردة المرأة، علـى حـساب            - أكثر من مكان     عديدون في 

وال يعني هذا أن تحقيق تلك األولويات يشرعن فتح المجال للقبول بمـا يـتم               . أولويات كبرى وضاغطة  
ذي ولم يعد للتساؤل ال   . فرضه على النساء هناك، فهي سياسات مرفوضة أياً كان زمنها ومكانها وظرفها           

على الحكم في قطاع غزة، وفيما إن كانت ستنهج نهجاً أردوغانياً أم طالبانيـاً، أي               " حماس"رافق سيطرة   
وما يحدث في قطاع غـزة مـن ناحيـة األسـلمة            . معنى عملي، إذ حسمت اإلجابة عنه بالخيار الثاني       

أمر خطيـر   " حماس" رؤية   المفروضة وقمع الحريات االجتماعية والثقافية واإلعالمية التي ال تنسجم مع         
  .ومرفوض ويكرر تجربة األنظمة الشمولية واالستبدادية ولكن برداء ديني

وفي ظل حصار همجي وغير إنساني يمثل جريمة ضد اإلنسانية تشارك فيها دول العالم الكبرى، تزيـد                 
. رون طويلـة  من معاناة الناس في مطاردة مظاهر اجتماعهم العفوي، وتغيير ما تعودوا عليه لق            " حماس"

أعراسهم ولقاءاتهم واختالطهم ووضع المرأة بينهم هي توافقات اجتماعية وطبقية وظرفية ال دخل للقانون              
وعندما يضطر األزواج والخاطبون إلى االحتفاظ بعقود الزواج فـي جيـوبهم أثنـاء              . في تحديد شكلها  

 بعضاً، فإن ذلك معنـاه انحـدار        تنقالتهم خشية اقتحام مسلح ما لجلستهم والسؤال عن عالقتهم ببعضهم         
وعندما تُطارد دراجـات هوائيـة      . مخيف في قيم ونمط الحياة الفلسطينية لم يكن موجوداً على اإلطالق          

سيارة عائلية تجلس فيها امرأة بجانب رجل يمد ذراعه على متكأ الكرسي خلف رأسها وتوقفها وتقودهـا                 
وعندما يتم إيقاف شـقيق وشـقيقته فـي         . الناسسخيف على حياة    " عسس"إلى مركز الشرطة فإن ذلك      

بينهما فإن تلك ممارسة طالبانيـة      " العالقة الشرعية "طريقهما للبيت ليالً ألنهما ال يحمالن هوية بما يثبت          
إنها سلسلة طويلة من الممارسات تبدأ بفرض غير مباشر للحجاب على طالبات المدارس             . ال مماراة فيها  

، إلى مطاردتهن في المطاعم والمقاهي، إلى حظر تدخين         )وتعليمات مكتوبة من دون مستمسكات إدارية     (
والحـال أن  . الكمبيوترات الخاصة بحثاً عن صور وأفالم مخلة باألخالق      " تفتيش"، وصوالً إلى    "النرجيلة"

 التي طورت الكثيـر   " حماس"فـ. التقنية اآلن " حماس"التقنية لم تتح لها ما تتيحه قدرات        " طالبان"قدرات  
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من تلك القدرات في مجال تصنيع الصواريخ وصد االختراقات األمنية اإلسرائيلية واستخدام التكنولوجيا             
. الحديثة، تستخدم اآلن الكثير من تلك القدرات لضبط ومراقبة المجتمع الغزي بأبوية تثيـر االشـمئزاز               

كن أن نفهم أولوية فرض     بذلك وهي تدرك ما يجره عليها من نقد وخسارات؟ كيف يم          " حماس"لماذا تقوم   
األسلمة في حين أن أولوية إعمار قطاع غزة بعد الحرب، مثلًا، وإنفاق مئات الماليين وبناء مئات البيوت                 

بسبب المناكفة مع حكومة رام اهللا حول من يسيطر علـى المـال             " حماس"المدمرة، ال تلح على حكومة      
إلى مطاردة المرأة واألسلمة    " حماس"في فهم   " ميالمشروع الحضاري اإلسال  "وآليات اإلنفاق؟ هل يختزل     

  المفروضة، في جزء مقسوم من الوطن الكل؟ هل السيطرة واألسلمة تُقدم على الوحدة الوطنية؟
األول هو تآكـل    . الطالبانية على المستوى االجتماعي   " حماس"هناك تفسيران قد يساعدان في فهم مآالت        

  . الفكر السلفي المتشددلصالح" حماس"الفكر المعتدل في داخل 
واألمر الثاني هو أن ظروف الحصار والمواجهة التي فُرضت على الحركة بعد فوزها في االنتخابـات،                

بعد الحرب اإلسرائيلية الوحشية، وبروز مظاهر فساد عند بعض مسؤوليها، ثم مـا             " المقاومة"ثم توقف   
 زيادة وتائر نقـد الجماعـات الـصغيرة         يرافق تجربة أي حكم من محسوبيات وسواها، قاد بمجمله إلى         

ـ   النهج اإلسالمي  "لها أيضاً، واتهامها باالبتعاد عن      " حماس"، ونقد كثير من أفراد      "حماس"األكثر تشدداً ل
في األسلمة االجتماعيـة لتثبـت أنهـا        " حماس"وللرد على ذلك تتشدد     ". وعدم إقامة حكم اهللا في األرض     

المـشروع  "ولكن خالصة ذلك كله مريرة وهي أن        . لتي كانت ترددها  األكثر أسلمة وتمسكاً بالشعارات ا    
والمقوالت الكبيرة التي يرددها اإلسالمويون هنا وهناك ليقولوا إنهم البديل لما هـو      " الحضاري اإلسالمي 

قائم، يتأكد يوماً إثر يوم أن جوهرها ال يتخطى الغرق في الهامشيات، وهذه الهامشيات يحتل لباس المرأة                 
  .كها رأس األولويات فيهاوسلو

  11/10/2010، االتحاد، أبو ظبي
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