
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   مسؤولية احتاللها"إسرائيل"نبيل شعث يلمح إلى حل السلطة لتتحمل 
   طرح االستفتاء على أي انسحاب من الجوالن أو شرقي القدسقررالحكومة اإلسرائيلية ت

  أوباما يتذمر من األالعيب التي يمارسها نتنياهو في رفضه ضمانات المفاوضات": الحياة"
   لتفكيك عناصر األزمة مع مصروفد من حماس بقيادة الزهار يزور القاهرة قريباً": المصريون"

   الرئيسيين في اغتيال المبحوحشرطة دبي تكشف عن توقيف أحد الضالعين

ــد ــرض تجمي ــاهو يع نتني
االستيطان مقابـل االعتـراف     

  "رائيلإس"بيهودية 
  

 ٤ص... 
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    :السلطة
 ٦   مسؤولية احتاللها"إسرائيل"نبيل شعث يلمح إلى حل السلطة لتتحمل .٢
 ٧  عرض نتنياهو تجميد االستيطان مقابل اعتراف فلسطيني بدولة يهودية السلطة ترفض.٣
 ٧   باق مع شعبه ولشعبه حتى إقامة الدولة المستقلةعباس: الطيب عبد الرحيم.٤
 ٧  نتائج قمة سرت مخيبة لآلمال وعلى الجميع التصدي لتعديل قانون المواطنة اإلسرائيلي :بحر.٥
 ٨  مة العربية االستثنائية في سرتعباس يطلع كوشنير وموراتينوس على نتائج الق.٦
 ٨   إلى مقاطعة مؤتمر سياحي في القدسمنظمة التحرير والتشريعي في رام اهللا يدعوان.٧
 ٩   تشريع للتطرف"قانون المواطنة"تعديل : السلطة.٨
 ٩   على تدريس الرواية اإلسرائيلية للطلبةالسلطة تنفي موافقتها.٩
١٠  البرغوثي يطالب السلطة بإعالن الدولة الفلسطينية وبوقف التنسيق األمني مع االحتالل.١٠
    

    :المقاومة
١٠  عناصر األزمة مع مصر لتفكيكوفد من حماس بقيادة الزهار يزور القاهرة قريباً": المصريون".١١
١١  المصالحةإلتمام لقاءات سرية تجري بين فتح وحماس في دول عربية :"قدس نت".١٢
١١  حماس تؤكد توقف الوساطة األلمانية في صفقة تبادل األسرى.١٣
١١  "١٩٤٨يشطب حق العودة ويمهد لتهجير فلسطينيي : " العنصري"لمواطنةا"تنديد فصائلي بقانون.١٤
١٢   تنفي تسريب محضر اجتماع الفصائل في دمشق"الديمقراطية".١٥
١٢  اإلضرابلضغوط شديدة لفك عوملت بقسوة وتعرضت : السلطة تطلق قيادياً بالجهاد.١٦
١٣   شمال قطاع غزة تقصف آليات لالحتالل بالهاون"كتائب أبو علي ".١٧
١٣  مع سعدات وأسرى العزل االنفرادي" الشعبية"لـاعتصام تضامني : "غزة.١٨
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٣   االستفتاء على أي انسحاب من الجوالن أو شرقي القدس طرحتقررالحكومة اإلسرائيلية .١٩
١٤  ٤٨فلسطينيي  شبان وشابات على" الوالء"ليبرمان يسعى لفرض .٢٠
١٤  لم نمنع الحجاب كما تفعل أوروبا: ان أمام كتلته البرلمانيةليبرم.٢١
١٥   يسعى إلى اإلطاحة بباراك"حزب العمل".٢٢
١٥  اًلن يعترض على تمديد تجميد االستيطانية بالضفة لمدة ستين يوم" شاس"حزب ":  بوستجيروزاليم".٢٣
١٥  دان مريدور يحذّر من تصعيد في عالقة عرب الداخل بالحكومة اإلسرائيلية.٢٤
١٦   تعين سفيراً جديداً في مصر"إسرائيل".٢٥
١٦  "تل أبيب"رشق ملصق ألوباما باألحذية والبيض في .٢٦
١٦  احتجاجات للطيارين تعرقل نظاما إسرائيليا مضادا لخطف الطائرات.٢٧
١٧  اإلسرائيلي يبحث جدياّ االنسحاب من االئتالف الحكومي" العمل"حزب .٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٧  من القوانين التي تسعى سلطات االحتالل إلى فرضها على الفلسطينيينيحذر لقدس امفتي .٢٩
١٧  حذّر من حمالت لجماعات يهودية القتحام جماعي ويومي للمسجد األقصى ت"مؤسسة األقصى".٣٠
١٨  االحتالل يسعى للسيطرة بالقوة على منطقة مطلة في بيت لحم.٣١
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١٨  بدء توسيع مستوطنة مسكيوت قرب طوباس.٣٢
١٩   فتيةأربعة مواجهات سلوان واعتقال تجدد.٣٣
١٩  لمدة عامالستيطان بالسجن لجدار وااالحتالل يحكم على مناهض ل.٣٤
١٩  االحتالل يجري تنقالت واسعة بين األسرى في كافة السجون: منظمة حقوقية.٣٥
٢٠   طفل فلسطيني سنويا٧٠٠ًقوات االحتالل تعتقل : قراقع.٣٦
٢٠  من الضحايا المدنيين% ٢٠ فلسطينياً منذ اندالع انتفاضة األقصى يمثلون ٨٢٧ اغتالت "إسرائيل".٣٧
٢١  وقف االستيطانمن الفلسطينيين يؤيدون المفاوضات إذا ت% ٤٣: استطالع.٣٨
٢٢   تتعجل المصالحة  الفلسطينيةاللجان الشعبية.٣٩
   

   :اقتصاد
 ٢٣ وزير االقتصاد الفلسطيني يؤكد رغبة فلسطين باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية.٤٠
   

   :صحة
 ٢٣   وخيمة على القطاع الصحي في غزة الحرب والحصار خلفا آثاراً:لوفد الطبي المغربي إلى غزةرئيس ا.٤١
 ٢٣  اليوم العالمي للصحة النفسية في مخيم برج البراجنة: بيروت.٤٢
   

   : األردن
٢٤ باشرة يستدعي وقف بناء المستوطناتاستئناف المفاوضات الم: عبد اهللا الثاني.٤٣
   

   : لبنان
٢٤  نساني إعدم النظر الى الوجود الفلسطيني من منظار تفصيلي بل من منظار تدعو للحريريبهية ا.٤٤
٢٤        قالهم تّم اعتمع أربعة عمالء من أصل تسعةحقّق  ت اللبنانيمخابرات الجيش.٤٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٥  "المباشرةالمفاوضات "بانفراج في " المتوسط"أبو الغيط يربط انعقاد قمة .٤٦
٢٥   أردوغان يؤكد من دمشق أن العالقة مع تل أبيب متوقفة.٤٧
٢٥  يعبر عن الفاشية اإلسرائيلية"  للدولة اليهوديةقسم الوالء: "األسد.٤٨
٢٥  شرطة دبي تكشف عن توقيف أحد الضالعين الرئيسيين في اغتيال المبحوح.٤٩
٢٦  للمواد النووية األمريكية المخصبة" إسرائيل"إيران ستكشف عن كيفية امتالك .٥٠
٢٦  وفد مغربي يغادر غزة بعدما قّدم مساعدات طبية ووضع حجر األساس لمشفى.٥١
٢٦   في كشف المؤامرات الصهيونية المسيريإشادة مصرية بدور عبد الوهاب.٥٢
   

   :دولي
٢٦ ارسها نتنياهو في رفضه ضمانات المفاوضاتأوباما يتذمر من األالعيب التي يم": الحياة".٥٣
٢٧  لوقف النشاط االستيطانينرغب في أن نرى تمديدا": الخارجية األمريكية".٥٤
٢٧  للمساعدة في عملية السالم الضوء األخضر اإلسرائيلي والفلسطيني  يتلقيانكوشنير وموراتينوس.٥٥
٢٨ ليبرمان انتهك جميع قواعد الدبلوماسية: كوشنير وموراتينوس.٥٦
 ٢٨   الفلسطينيةاألمن على تدريب قوات اإلشرافدايتون يسلم خليفته مولر مهمة .٥٧
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   :مختارات

 ٢٩   سنة١٥ بليون دوالر في ١٠٠نفقات الدفاع في الدول العربية .٥٨
 ٢٩  ٢٠٠٩ في  من مليار شخص تضوروا جوعاًأكثر.٥٩
    

   :تقارير
٢٩  تفرض مصادقتها على قانون الجنسية واليمين ينقل الملف الى المجتمع الدولي"إسرائيل".٦٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣١       نواف الزرو... جدلية الحدود واألمن والدولة الفلسطينية.٦١
٣٥  يوسف رزقة. د... الالموقف.٦٢
٣٦  هاني المصري... ماذا بعد شهر على قمة سرت؟.٦٣
٣٧  سمير سعيد... ميةدعم مجاني وبدائل وه.٦٤
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
  "إسرائيل"بيهودية يعرض تجميد االستيطان مقابل االعتراف نتنياهو  .١

رام اهللا، أحمد رمضان، والوكاالت، نقالً عن مراسلها في ، ١٢/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروتنشرت 
الضغوط األميركية والدولية التي تطالبه بتمديد تجميد  قابل نياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتأن 

ال سالم إال باالعتراف " الشعار باالستيطان من اجل إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات المباشر
 مقابل موافقته "إسرائيل"على الفلسطينيين االعتراف بيهودية  فقد اشترط نتنياهو. "بيهودية دولة إسرائيل

هذا ليس مجرد "وكرر نتنياهو مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية الدولة فـ .ى تجميد االستيطانعل
  ".إصرار وإنما هو أساس الصراع ومن دون معالجته لن يكون هناك سالم

إذا قالت القيادة "وقال في خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست بمناسبة افتتاح دورتها الشتوية أمس، إنه 
سطينية بصورة واضحة لشعبها إنها تعترف بإسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، فإني سأكون الفل

مثلما "واعتبر أنه ". مرة أخرى) االستيطاني(مستعدا لجمع حكومتي وطلب المصادقة على تعليق البناء 
 وهذا ليس شرطاًيتوقع الفلسطينيون منا االعتراف بدولتهم القومية، هكذا نحن نتوقع هذا من جانبهم، 

وإنما خطوة لبناء الثقة ولفتح الثقة في صفوف قسم كبير من الجمهور اإلسرائيلي الذي فقد خالل العقد 
  ". األخير الثقة في رغبة الفلسطينيين في السالم

على الرغم من أن الفلسطينيين لم يستجيبوا لدعوتي منذ أكثر من عام إال أننا "ومضى نتنياهو قائالً إنه 
وشجعنا نمواً اقتصادياً مثيراً لإلعجاب وعلقنا أعمال ) عسكرية في الضفة الغربية(ا، وأزلنا حواجز عملن

  ".بناء جديدة لمدة عشرة شهور
في ظروف صحيحة بإمكان دولة فلسطينية أن تجلب السالم، ولكن في ظروف غير "وأضاف أنه 

وقال خالل اجتماع كتلة حزب الليكود ". صحيحة فإن قيام دولة فلسطينية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع
إذا قالت القيادة الفلسطينية بشكل ال يقبل اللبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل وطناً "في الكنيست أمس 

  ". فسأكون مستعداً لالجتماع مع حكومتي وطلب مزيد من التجميد.. للشعب اليهودي
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يد تجميد االستيطان أضاف نتنياهو، ورداً على سؤال أحد أعضاء الكنيست حول مطلب واشنطن تمد
علينا أن نكون واقعيين، فلدينا مصالح أخرى وهناك محاور أخرى ليست أقل أهمية من االستيطان "

  ".لخدمة مصلحتنا
، أن نتنياهو خالد األصمعيرام اهللا، نقالً عن مراسلها في ، ١٢/١٠/٢٠١٠، األهرام، القاهرةوأضافت 

 بمواصلة  وهم يطالبون حالياً،)مدة تجميد البناء في المستوطنات(رة أشهرلقد أضاع الفلسطينيون عش: قال
 يقدموه من أجل أن يكون هذا الطلب حيلة من جانبهم لتجنب تقديم التنازل الذي يجب أال وآمل ،التجميد

  . حد قولهى عل-التوصل إلي اتفاق سالم 
دعا إلى مواصلة أن نتنياهو ، من تل أبيب، ١١/١٠/٢٠١٠، ) المحتلةاألراضي (،القدسوأوردت 

لن " :وقال .محادثات السالم، قائال إن المفاوضات هي السبيل الوحيد لسد فجوة الخالفات بين الجانبين
غير أنه أضاف أن هناك شرطين للتوصل إلى اتفاق سالم مع  ".نتوصل إلى اتفاق سالم إذا لم نحاول

وأشار  ".ة والترتيبات األمنية الحازمة على األرضاالعتراف بإسرائيل كدولة يهودي"الفلسطينيين، وهما 
إقامة دولة فلسطينية " :وتابع ".ولةؤبطريقة مس"إلى أنه يأمل في إقامة دولة فلسطينية، شريطة أن تقام 

  ".ولؤيمكن أن يكون سببا الستمرار النزاع واإلرهاب إذا لم يتم التعامل مع هذا األمر على نحو مس
  مقابل ثمانية وثالثين صوتاًي مساء يوم االثنين بأغلبية أربعة وخمسين صوتاًأقر الكنيست اإلسرائيلو

  .البيان السياسي لنتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للمجلس
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الكنيست رد بأغلبية كبيرة ثالثة اقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة 

  .ية وكاديما وميرتسقدمتها كتل المعارضة وهي الكتل العرب
 عن تأييدهم واأعلن وزراء إسرائيليون، أن الناصرة، من ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، وذكرت وكالة 

لالستيطان باعتراف السلطة الفلسطينية " تجميد جزئي"لموقف نتنياهو، الذي ربط فيه الموافقة على 
 العبرية، اليوم الثالثاء "أحرونوتيديعوت "ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة  ".دولة يهودية"بإسرائيل كـ

إن شرط نتنياهو الجديد يعطيه حيزاً للمناورة، كما أن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم في "، قولهم ١٢/١٠
السابق لهذا الشرط، وبهذه الطريقة يمكنه تجنيد الدعم له لدى الجمهور اإلسرائيلي من خالل الظهور 

  ".لة، وهو الموضوع الذي يحظى بإجماع جماهيريبمظهر المصر على االعتراف بيهودية الدو
بصورة "يمكن تسويقها " يهودية الدولة"الحاكم أن مسألة " الليكود"من جانبه، فقد رأى أعضاء في حزب 

لتل أبيب " أساسي إلزامي"، عن طريق عرضها أمام السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي  كمطلب "أسهل
  .من العملية التفاوضية المباشرة

، أن  نظير مجلي،تل أبيبنقالً عن مراسلها في ، ١٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندنوجاء في 
: وقالت. ردت عليه قائلة إنه يخدع الجمهور والرأي العام العالمي ، تسيبي ليفني،"ديمااك"رئيسة حزب 

قيقة، أنت قائد ولكن في الح. أنت تحاول التظاهر بالقوة من خالل نبرتك وتحاول التظاهر بأنك مبدع"
ضعيف، تختبئ وراء التعبيرات المنمقة، وفي حقيقتك تنجر وراء المتطرفين في حزبك وأحزاب يمينية 

وأن العالم يعرف . فأنت تعرف أن اقتراحك لن يقبله أحد. أخرى وتقود إسرائيل إلى حالة ركود سياسي
  ."أنك لست جادا

، عندما قال إن اتفاق سالم سيبرم في أكثر تفاؤالً ز بيريشمعونوفي الجلسة نفسها، بدا رئيس الدولة 
  .القريب بين إسرائيل والفلسطينيين وسيكون هذا السالم مفاجئا ومذهال ألعداء السالم في إيران والمنطقة

رد بغضب، مساء " المجلس االستيطاني"ما يسمى بـ، أن ١١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عربوأضاف 
أية دولة يهودية هذه التي يمنع "قال رئيس المجلس داني ديان أمس اإلثنين، على تصريحات نتنياهو، و

وبحسبه في كل األحوال يجب على إسرائيل أال تمدد تجميد البناء في  ".اليهود فيها من البناء
  ".االستيطان هو مصدر قوة إلسرائيل وال يمكن جعله رهينة لدى أبو مازن"وقال أيضا إن . المستوطنات
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   مسؤولية احتاللها"إسرائيل" السلطة لتتحمل  إلى حليلمحنبيل شعث  .٢
نبيل . عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دوقال عضو الوفد المفاوض، :  يوسف الشايب- رام اهللا
ن حل السلطة الفلسطينية قد يكون أحد البدائل التي قد تلجأ إليها القيادة الفلسطينية حال لم تتمكن إشعث، 

ن النجاح في وقف كافة النشاطات االستيطانية، وليس تجميدها، خالل شهر، الواليات المتحدة األميركية م
هناك بدائل، :  شعث في مؤتمر صحافي برام اهللا، أمس وأوضح.وفق قرار لجنة المتابعة العربية

والحديث عن تفاصيلها ما يزال قيد البحث، خصوصا أن ال بدائل قبل انتهاء المهلة الممنوحة إلى 
لدينا وقت للنظر في هذه البدائل، وصوالً إلى البديل األخير ..  األميركية، أي قبل شهرالواليات المتحدة

الذي سنقول عبره إلى العالم، بأن إسرائيل، ووفقاً التفاقية جنيف الرابعة، عليها تحمل مسؤولياتها كقوة 
لتي تحتلها فلسطين أو احتالل، وبأننا لن نتحمل هذه المسؤولية إذا لم يكن لدينا سيطرة على هذه األرض ا

  .تحاصرها بالكامل
من بين البدائل ما تؤيده العديد من دول العالم، وهو التوجه إلى مجلس األمن، ولكن ال : واضاف شعث

من بين البدائل التي ".. الفيتو"ضمانات النعقاد المجلس، وعدم استخدام الواليات المتحدة األميركية لـ
  .متناع عن استخدام الفيتو بالحد األدنىنسعى إليها هو إقناع أميركا باال

حول التسريبات التي تتحدث في األسابيع األخيرة عن نية الرئيس محمود " الغد"وفي رد على سؤال لـ
الرئيس أبو مازن عندما يهدد : عباس االستقالة من مناصبه حال فشل المفاوضات، أجاب شعث

إذا كنتم تعتقدون أن تمسكي "ن موقف وطني مفاده باالستقالة، وقد هدد بها مرات عديدة، كان يعبر ع
أنا لست متمسكاً بكرسي قد .. بالكرسي سيدفعني بالقبول بتنازالت عن الحقوق والثوابت فأنتم واهمون

لم يتحدث عن استقالة، إنه موقف وطني، وليس موقفاً "وقال أن الرئيس عباس  ".يدفعني لتقديم تنازالت
ما قد تخلفه استقالته من مشاكل دستورية وقانونية عدة، وبالتالي هو يؤكد غير مسؤول، فهو يدرك جيداُ 

  ".على رفضه دفع أي ثمن وطني مقابل التمسك بكرسي الرئاسة
ال يمكن على اإلطالق التفاوض حول إنهاء االحتالل، بينما االحتالل يتعمق، وفي السابق : وأضاف

نريد : وقال.. ، والبوسنة، وإنهاء االستعمار في العالمتدخلت دول عديدة لتحقيق استقالل دول في أفريقيا
نحن نتوقع من أشقائنا العرب وقفة .. موقفاً أكثر دعماً مادياً، وسياسياً، ويجب أال يغضب أحد من ذلك

دائمة إلى جانبنا، ألننا في واجهة الحفاظ على المنطقة العربية برمتها، وعلى المقدسات اإلسالمية 
  .والمسيحية
 بتجميد "إسرائيل"ا إذا كانت القيادة الفلسطينية ستقبل العودة إلى المفاوضات المباشرة حال قامت وحول م

إذا كان القرار وقف االستيطان بشكل كامل لشهرين، وربط بنجاح : االستيطان لشهرين فقط، أجاب شعث
 هذه المدة إلى المفاوضات، وتم التأكيد على أنه في حال لم تنجح المفاوضات خالل الشهرين ستمدد

  .عامين، أو حتى تنجح المفاوضات، قد نفكر في األمر حينها
 مقابل تجميد االستيطان "إسرائيل"ـوفي حديثه عن الضمانات التي قيل أن الواليات المتحدة قدمتها ل

أستغرب أن يمنح المخالف المسيء الذي لم يطبق التزاماته مكافآت وإغراءات لتنفيذ ما : لشهرين، قال
غريب أن يتم مكافأة االحتالل ومنحه ضمانات، في حين ال يمنح الشعب الواقع تحت  .. عليه تنفيذهيجب

هذا شيء غير معقول، وهو ما أشار موضوع البدائل لدى القيادة الفلسطينية،  ..االحتالل أية ضمانات
 أيةتتهرب من  الحق في أن "إسرائيل"عجيب هذا العالم كيف يعطي .. ودفعنا إلى موقف أكثر تشدداً

مسؤولية، وأن تقول وتفعل ما يحلو لها، ويعفيها من أي عقاب، بل ويطالبنا العالم نحن بتحمل 
  !!مسؤولياتنا

  ١٢/١٠/٢٠١٠عمان،  الغد،
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  عرض نتنياهو تجميد االستيطان مقابل اعتراف فلسطيني بدولة يهودية السلطة ترفض .٣
السلطة ، أن  كفاح زبون نقالً عن مراسلها رام اهللا من١٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، نشرت 

 عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي "جملة وتفصيال"الفلسطينية رفضت أمس، 
رد كبير المفاوضين  و.بتجميد جديد لالستيطان مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة اإلسرائيلية

هذا األمر ليس له : "نياهو برفض قاطع، وقال في تصريحاتالفلسطينيين صائب عريقات على عرض نت
عالقة بعملية السالم وال بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها، وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة 

  ."وتفصيال
. ووصف محمد شتية عضو وفد المفاوضات الفلسطيني، عرض نتنياهو بأنه تعقيد جديد ومرفوض تماما

إذا كان نتنياهو قادرا على تجميد : "وأضاف" هذا مرفوض تماما ولن يكون: ""األوسطالشرق "وقال لـ
االستيطان، فاألحرى أن يجمده مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات، بدل طرح تعقيدات يعرف أنها غير 

س الراحل ، عندما تبادل الرئي١٩٩٣مسألة االعتراف بالنسبة لنا انتهت عام : "وتابع. "مقبولة لدينا أبدا
ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحاق رابين، رسائل اعترفت فيها المنظمة بإسرائيل، 

  ."وعلى أساسه بدأت عملية السالم
الناطق باسم الرئاسة نقالً عن الوكاالت، أن القدس المحتلة  من ١٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،  وأضافت

االستيطان  "أن، موضحاً "إسرائيل"القة للفلسطينيين بيهودية دولة  ردينة قال انه ال عأبوالفلسطينية نبيل 
 يهودية الدولة، إلىأما بالنسبة ... كله غير شرعي ويجب تجميده من اجل العودة للمفاوضات المباشرة

هناك وثيقة االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، : "وتابع. "باألمرفال عالقة لنا 
  ." بدأت مسيرة السالمأساسه هو الموقف الفلسطيني الذي على هذا
  
   باق مع شعبه ولشعبه حتى إقامة الدولة المستقلةعباس: الرحيمالطيب عبد  .٤

 استقبل أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، اليوم االثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، :رام اهللا
وأكد عبد الرحيم للسفير التونسي، أن السلطة  .ة شكيب الذواديالسفير التونسي لدى السلطة الوطني

الوطنية باقية ومستمرة في إقامة البنى التحتية لدولتها العتيدة القادمة حتما، وأن السيد الرئيس محمود 
عباس الذي يعمل مع شعبه ولشعبه، سيواصل تحمل المهمات الوطنية النبيلة التي نناضل جميعا من 

دمتها إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وأن كل ما يشاع من تأويالت عن استقالة أجلها، وفي مق
  .الرئيس أو حل السلطة الوطنية مجرد تأويالت لمحاولة النيل من معنويات شعبنا وصموده

  ١١/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ميع التصدي لتعديل قانون المواطنة اإلسرائيلي قمة سرت مخيبة لآلمال وعلى الجنتائج :بحر .٥
توالت ردود الفعل الفلسطينية المستهجنة إلقرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي، ما : محمد األيوبي -غزة 

، لكل "يهودية الدولة والتعهد بالوالء لها"، والذي ينص على اعتراف صريح بـ"قانون الجنسية"يسمى بـ
  .١٩٤٨طنة في الداخل الفلسطيني المحتل عام من يريد الحصول على الموا

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، على ضرورة تـشكيل أوسـع جبهـة                . شدد د  حيث
قانونية وتكتل حقوقي على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي من أجل التصدي للقـانون العنـصري               

وطالب بحر خالل مؤتمر صحفي عقده في مقـر المجلـس           . الجديد وكافة القوانين اإلسرائيلية العنصرية    
التشريعي بمدينة غزة أمس، البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية بمناقشة أبعاد هذا القـرار ووضـع               

وضمان إلغاء هذا القرار، مؤكداً أن قانون الوالء اإلسرائيلي الجديد          " لجم االحتالل "الحلول التي من شأنها     
 وتوطئة لتفريـغ الـداخل      ،١٩٤٨ير كبرى جديدة بحق شعبنا في فلسطين المحتلة عام          مقدمة لنكبة تهج  "

جريمة قانونية وإنـسانية    "ووصف قرار حكومة االحتالل الجديد بأنه        ".الفلسطيني من أصحابه األصليين   
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 أرض"، موضحاً أن هذا القانون يهدف إلى تزوير تاريخ الشعب الفلسطيني، وأحقيته على أرضه               "بامتياز
إن القانون يشكل جريمة عظمى من جرائم الحرب في العصر الحـديث، ويفـسح              : "وقال". آبائه وأجداده 

المجال أمام حالة ال مثيل لها من التحريض الخطير واالستهداف الواسع والمبرمج بحق أهلنا هناك بعيداً                
  ". عن أي كوابح أو روادع أو محددات

خاصةً في أراضي الداخل المحتل إلى تشكيل جبهة داخليـة          ودعا بحر الشعب الفلسطيني في كل مكان و       
كما دعا المنظمات الدولية، وعلى رأسها األمم المتحـدة ومجالـسها           . لمواجهة القانون اإلسرائيلي الجديد   

وناشد . ومؤسساتها، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك الفاعل في مواجهة القانون اإلسرائيلي الجديد           
 عبـر سـحب     ،إلى اتخاذ قرار متكافئ في موازاة هجمة القوانين اإلسرائيلية العنـصرية          الدول العربية   

  . المبادرة العربية، وتقديم كل أشكال الدعم والنصرة سياسياً، ومادياً، ومعنوياً لشعبنا في الداخل المحتل
وعدم تـوفير    المفاوض الفلسطيني باالنسحاب الفوري من المفاوضات العبثية مع االحتالل،            بحر وطالب

  الغطاء لمثل هذه القوانين العنصرية 
بحر أن مؤتمر القمة العربية الذي عقد، مؤخراً، في مدينة سرت الليبية لـم يقـدم                . من جهة ثانية، أكد د    

شيًئا لشعبنا الفلسطيني ولم يصل إلى المستوى المطلوب تجاه تضحيات شعبنا، ملفتا إلى أن نتائج القمـة                 
  ". بنا الفلسطينيمخيبة آلمال شع"كانت 

  ١١/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  
   كوشنير وموراتينوس على نتائج القمة العربية االستثنائية في سرتيطلععباس  .٦

 اإلثنين مع أمستباحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان بعد ظهر :  وليد عوض-رام اهللا 
سباني ميغيل موراتينوس ووزير خارجية وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير ووزير الخارجية اإل

فنلندا ألكسندر ستاب في تطورات عملية السالم في المنطقة والمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين 
  .واإلسرائيليين
 على األوروبيين الرئيس عباس اطلع الوزراء إنالمفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات  وقال كبير

 التي عقدت مؤخرا في سرت حيث منحت القمة اإلدارة األمريكية مدة شهر يةاالستثنائنتائج القمة العربية 
 الرئيس عباس اطلع الوزراء على إنوقال عريقات  .االستيطانللضغط على إسرائيل من أجل وقف 

 مجلس األمن من أجل إلىالبدائل الفلسطينية في حال فشل المفاوضات المباشرة ومن هذه البدائل اللجوء 
ودعا عريقات المجتمع الدولي وبخاصة اإلدارة األمريكية للضغط على  .لدولة الفلسطينية بااالعتراف

  .ونفى نية الرئيس عباس االستقالة من منصبه .االستيطانالحكومة اإلسرائيلية لوقف 
  ١٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  ي القدس إلى مقاطعة مؤتمر سياحي ف والتشريعي في رام اهللا يدعوانالتحريرمنظمة  .٧

دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن ، غزة من ١٢/١٠/٢٠١٠ الحياة، لندن، نشرت
 مقاطعة مؤتمر السياحة إلىدعت الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدولية 

  . من الشهر الجاري في مدينة القدس المحتلة٢٠المستدامة تنظمه المنظمة في 
عقد المؤتمر في هذه الظروف يعد مكافأة إلسرائيل، ويضفي "واعتبرت الدائرة في بيان صحافي أمس أن 

شرعية على احتاللها المدينة، وعلى كل إجراءاتها العنصرية والقمعية والتهويدية التي تنفذها تجاه المدينة 
  ."وأهلها الشرعيين خصوصاً، وباقي أبناء الشعب الفلسطيني عموماً

بإلغاء "إنجيل جوريا ) OECD(طالبت الدائرة األمين العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و
المؤتمر، لمخالفته قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة، ولم تعترف بالقدس 

ا بالمواقف البريطانية وأشادت الدائرة في بيانه ."عاصمة إلسرائيل وال باإلجراءات اإلسرائيلية فيها
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في وقت نرحب بإعالن هذه الدول عدم المشاركة في "وقالت إنه . واإلسبانية والتركية المقاطعة للمؤتمر
 مقاطعة إلىالمؤتمر، كتعبير عن عدم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ندعو باقي أعضاء المنظمة 

  ."انالمؤتمر لمخالفته الشرعية الدولية ومبادئ حقوق اإلنس
وكان وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس ميسخنيكوف اعتبر في تصريح صحافي قبل أيام أن عقد المؤتمر 

  ."بمثابة اعتراف دولي بالقدس عاصمة إلسرائيل"في القدس 
 المجلس ، أن رام اهللا من ١١/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وأضافت

، استنكاره ورفضه لقرار منظمة التعاون والتنمية ١١/١٠/٢٠١٠ يوم االثنين ن أعلفي رام اهللا التشريعي 
وأكد المجلس في بيان، على عدم شرعية هذا  .عقد قمة السياحة في مدينة القدس) OECD(االقتصادية 

م القرار ومخالفته للمواثيق وقواعد الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ال سيما قرار مجلس األمن رق
 الذي يدعو الدول إلى عدم االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، ٤٧٨

 وأن أي ١٩٦٧واعتبار القدس مدينة محتلة يسري عليها ما يسري على األراضي التي احتلت عام 
  .إجراء إسرائيلي في القدس ال ينتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة

  
   تشريع للتطرف"قانون المواطنة"تعديل : السلطة .٨

وصفت وزارة اإلعالم في السلطة الفلسطينية أمس إقرار الحكومة : عبد القادر فارس -رام اهللا
وقالت وزارة اإلعالم  . بالعنصري، وقالت إنه تشريع للتطرف"قانون المواطنة"اإلسرائيلية تعديل 

دعوة مفتوحة لترحيل أبناء شعبنا الذين قامت دولة "إن هذا القرار ) وفا(الفلسطينية في بيان نقلته وكالة 
، وذلك في إشارة إلى تأسيس دولة "١٩٤٨إسرائيل على أرضهم وأجسادهم وأحالمهم خالل نكبة العام 

إن القرار يستدعي تدخال عاجال من جانب الهيئات الدولية والقانونية "وقالت وزارة اإلعالم  .إسرائيل
سابقة خطيرة في تاريخ دساتير الشعوب واألمم "اعتبرت الوزارة القرار بأنه و ."والدبلوماسية واإلعالمية

وقوانينها، وعنصرية بغيضة تشجع التيارات اليمينية والتوراتية واليهودية على إعادة تكرار فصول النكبة 
 ."السوداء، والشروع في حرب إبادة تستهدف الوجود الفلسطيني بغطاء رسمي وقانوني مفترى عليه

بإدانة هذا التحول الخطير من دولة تدعي "لبت مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة وطا
  ."الديمقراطية من جهة، وتشرع التطرف من جهة أخرى

  ١٢/١٠/٢٠١٠جدة،  عكاظ،
  
  السلطة تنفي موافقتها على تدريس الرواية اإلسرائيلية للطلبة .٩

س، أن تكون وافقت على إدخال كتب تسرد الرواية اإلسـرائيلية           نفت السلطة الفلسطينية، أم   : )آي.بي.يو(
 .الـصهيونية " هـآرتس "في مناهجها وفي بعض مدارسها في مديرية أريحا، بخالف ما ذكرت صحيفة             

وجودها وفلـسفة عملهـا، ومحتويـات مناهجهـا         "وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان إن         
ن روح الوطن النابض بالقومية واإليمان بحقوقه الوطنية، وإنها تنأى بنفسها           وقراراتها وتوجهاتها، تنبع م   

كل ما نشر بهـذا الخـصوص   "وشددت على أن  ".عن كل ما نسب إليها وإلى طلبتها ومعلميها ومنهاجها  
نهج مكروه من أدوات اإلشاعة والدعاية المغرضة التي تسعى إلى المساس بأهم وزارات السلطة الوطنية               

  ".، وتلطيخ سمعتها ودورها الوطني الريادي" التربية والتعليم العاليوزارة"
، لـم   "اإلسرائيلية"الرواية التي طرحها أحد المواقع اإللكترونية المحلية عن مواقع األخبار           "وأوضحت أن   

تتسم بالموضوعية والمهنية وال الصدقية، كونها نقلت الرواية على لسان وزارة التربية من دون الرجوع               
  ".إليها، للتأكد من صحة ما ورد من عدمه
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لم ولن تتعاطى مع أي طرح يتعلق بالتطبيع األكاديمي، وأنها لم ولن تجـري              "وشددت الوزارة على أنها     
  ".        أي تغيير على المناهج الفلسطينية من أجل تبني أي من الروايات اإلسرائيلية

  ١٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  ي مع االحتاللنبوقف التنسيق األمو  الفلسطينيةإعالن الدولةبالسلطة  طالبيالبرغوثي  .١٠

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور : رام اهللا
وقال البرغوثي خالل مؤتمر  .مصطفى البرغوثي، أن المفاوضات فشلت فشال ذريعا وأن هناك بديال لها

إن إعطاء إسرائيل مهلة شهر أو شهرين أو حتى سنة لن  "١١/١٠حفي عقد في رام اهللا يوم االثنين ص
  ".يغير الموقف اإلسرائيلي الذي يراوح مكانه

وأضاف البرغوثي أن هناك بديل للمفاوضات ال بد من اللجوء إليه فورا، وهو إعالن الدولة الفلسطينية 
 وعاصمتها القدس، ومطالبة الدول العربية والعالم ٦٧ عام المستقلة على جميع األراضي المحتلة

ومؤسساته باالعتراف بها، والتوجه إلى الجمعية العامة في األمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفلسطينية 
ومطالبة إسرائيل بإنهاء االحتالل وإزالة المستوطنات غير الشرعية وفرض إجراءات عقابية عليها في 

ودعا البرغوثي منظمة التحرير إللغاء التنسيق األمني بين السلطة وإسرائيل ". اللهحال استمرار احت
وتبني هذا البديل وإنهاء كل المراهنات على التفاوض مع حكومة نتنياهو مشددا على أن هذه هي الفرصة 

استعادة األخيرة إلنقاذ فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة والحل على أساس دولتين، مؤكدا على أهمية 
الوحدة الوطنية وإنشاء حكومة وحدة وطنية تنهي االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقيع اتفاق 

  .القاهرة
وأعلن البرغوثي عن حملة دولية ستقوم بها المبادرة الوطنية الفلسطينية إلقناع الشعوب والحكومات 

 ٦٧املة السيادة وعاصمتها القدس على حدود والمؤسسات الدولية باالعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ك
مشيرا إلى أنه إذا  افشل العالم هذا الخيار فانه  داعيا جميع القوى إلى االنضواء واالنخراط في ذلك،

يكون قد حكم على خيار الدولتين بالموت ولن يترك للفلسطينيين مجاال إال النضال من اجل دولة 
  .ديمقراطية واحدة

  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  لتفكيك عناصر األزمة مع مصر  وفد من حماس بقيادة الزهار يزور القاهرة قريباً": المصريون" .١١

 على العالقة بين مصر وحركة حماس، إثر مطالبة األخيرة طلت الخالفات برأسها مجدداً: عمر القليوبي
ليس الورقة ذاتها، بأن تكون تحفظاتها على الورقة المصرية هي األساس في توقيع اتفاق المصالحة، و

 .وهو ما رفضته القاهرة بشكل بات ونهائي واعتبرته ناتجا عن ضغوط تعرضت لها الحركة
 على التراجع على الذي شهدته المباحثات بين حركتي حماس وفتح بدمشق الشهر ويعطي هذا مؤشراً

 . اق ورقة المصالحة المصريةالماضي، بعد االتفاق على العديد من النقاط الخالفية تمهيدا للتوقيع على اتف
 محمود الزهار القيادي البارز بالحركة وبمشاركة .كشفت مصادر مطلعة أن وفدا من حماس بقيادة دو

القيادي محمد نزال سيصل القاهرة خالل األيام المقبلة لتفكيك عناصر األزمة مع المسئولين المصريين 
 فصيالً فلسطينيا على الورقة ١٣ضير لتوقع أكثر من وتمهيد السبيل لعقد اجتماع تمهيدي في دمشق، للتح

 .المصرية
ويسود الغموض زيارة الوفد حيث ال تبدي مصر حماسا لتقديم أي تنازالت من جانبها بشأن ورقة 
المصالحة، السيما بعد قبولها إدراج تحفظات حماس في ملحق إضافي للورقة المصرية، األمر الذي لم 

 .موحاتها وهو ما رفضته القاهرة بشكل تامقابلته الحركة برفع سقف ط
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واستبعدت مصادر دبلوماسية إمكانية نجاح جهود توقيع المصالحة الفلسطينية دون حدوث تطبيع في 
العالقات المصرية السورية، مع استمرار غضب دمشق من رفض القاهرة المتتالي ألي جهود إلصالح 

 .دعومة من إيران لوقف أي تقدم في جهود المصالحةعالقات البلدين، وهو ما يجعلها تضع العراقيل م
  ١٢/١٠/٢٠١٠المصريون، 

  
  المصالحةإلتمام لقاءات سرية تجري بين فتح وحماس في دول عربية :"قدس نت" .١٢

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى اليوم النقاب عن سلسلة لقاءات سرية تجري بين حركتي : غزة
وكالة قدس "وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لمراسل  .فتح وحماس في بعض الدول العربية

، "لم تسمها"أن الحركتين عقدوا سلسلة لقاءات رفيعة المستوى في أكثر من دولة عربية " نت لألنباء
أوضحت  ".تباحثوا خاللها طرق تذليل العقبات التي تعيق انجاز ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر

ه تم تبادل وجهات النظر ونقاط الخالف والتوافق بين الحركتين خالل لقاءاتهم أن"المصادر السياسية 
األخيرة،مشيرةً إلى وجود نية حقيقية لكلى الحركتين بالتباحث في كافة القضايا العالقة ووضع حلول 

 . سريعة لها، وإعالن حالة التوافق الوطني، مؤكدةً أن اللقاءات السرية جاءت تحت دعم عربي
على وجود ضغط عربي قوي على كل من فتح وحماس النجاز ملف "لمصادر الخاصة لمراسلنا وأكدت ا

موضحةً أن الدول العربية تدعم توقيع فتح وحماس على ورقة المصالحة  المصالحة في أسرع وقت،
 .المصرية،مشيرةً إلى وجود تفاؤل بقرب انجاز الملف المصالحة

  ١١/١٠/٢٠١٠قدس نت لألنباء، 
  
   توقف الوساطة األلمانية في صفقة تبادل األسرىحماس تؤكد .١٣

أكد قيادي في حركة حماس، أمس، توقف الوساطة األلمانية، بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى : غزة
بعد "وقال أسامة المزيني إنه . فلسطينين بالجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز منذ أربعة أعوام

نتنياهو الصفقة بتراجعاته، توقف األلمان، لكن لم يأت وسيط ) لي بنيامينرئيس الوزراء اإلسرائي(إفشال 
وهذا الملف مغلق حتى يستجيب ) صفقة التبادل(ال جديد في هذا األمر "وشدد على أنه . "بديل عنهم

  ."االحتالل للمطالب اإلنسانية العادلة التي وضعتها فصائل المقاومة اآلسرة لشاليط
  ١٢/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  "١٩٤٨يشطب حق العودة ويمهد لتهجير فلسطينيي : " العنصري"المواطنة" بقانونفصائليتنديد  .١٤

 العنصري "قانون الوالء" بـ نددتفصائل فلسطينية من غزة أن ١٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،  نشرت
داوود شهاب ووصف الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي ، الجديد الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية

منح الفرص التفاوضية يشجع االحتالل على تكريس هذه القوانين "، معتبراً أن "فاشي"القانون بأنه 
عبر ) ١٩٤٨(يتهدد وجود أهلنا في الداخل المحتل "وحذر من ان هذا القرار . "العنصرية كأمر واقع

  ."ل كيان االحتالل فرضهاتضييق الخناق عليهم واختالق مبررات لطردهم في إطار خطة ترانسفير يحاو
االحتالل يريد "، مشدداً على أن "المضي في مسيرة التفاوض مع الصهاينة"وحذر السلطة الفلسطينية من 

من ورائها منح شرعية لمخططاته العنصرية في حق الفلسطينيين وتهدف في المحصلة القتالع وجودهم 
عدم االعتراف بحقوق الفلسطينيين داخل المفاوضات تقوم أصالً على " إن إلىولفت . "ونهب أرضهم

 وهي تشكل خطورة على مستقبل وجودهم وتدعهم فريسة لالحتالل ١٩٤٨األراضي المحتلة العام 
  ."وسياساته
إعالناً رسمياً ومسبقاً لشطب حق عودة " بالقانون واعتبرته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"ونددت 

  ."الالجئين الفلسطينيين



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٩٣٥:         العدد       ١٢/١٠/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

 طالل أبو ظريفة أن الحكومة "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"لمكتب السياسي لـواعتبر عضو ا
إعالناً  "واعتبر القرار» تكرس نفسها حكومة عنصرية وفاشية معادية لمواطنيها العرب" اإلسرائيلية

  ."رسمياً لشطب حق العودة لالجئين
يان أن القرار اإلسرائيلي ينفي في برأت أن حركة فتح  ١٢/١٠/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، أضافتو

، لتؤكد بشكل واضح أنها األكثر عنصرية "دولة ديمقراطية"الدائم بأنها " إسرائيل"بشكل قاطع ادعاء 
  ".وديكتاتورية في العالم أجمع

إغالق لباب حق "واعتبرت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي أن القرار اإلسرائيلي هو بمثابة 
  ".العودة

  
   تنفي تسريب محضر اجتماع الفصائل في دمشق"الديمقراطية" .١٥

نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،أن يكون ممثلها في اجتماع الفصائل األخير الذي عقد : رام اهللا
وقالت الجبهة في بيان مكتوب  .في دمشق، قد سرب محاضر االجتماع للسلطة الفلسطينية في رام اهللا

 حول االجتماع األخير للفصائل إن مواقع الكترونية نشرت خبراً" عنه نسخة" قدس برس"وصل 
الفلسطينية الذي عقد في دمشق يوم األربعاء الماضي، متهمة الجبهة الديمقراطية بأنها هي من سرب 
محضر ذلك االجتماع، هذا إلى جانب أخبار مفبركة، ومختلقة من خيال مروجها كعادته، لم تقع في أي 

  ".للفصائل في دمشقاجتماع سابق 
، بأنه هو يقف )فهد سليمان(وكانت مصادر إعالمية اتهمت عضو المكتب السياسي للجبهة شارل صوان 
شيرة إلى أنه ليس من م. وراء تسريب محضر االجتماع وإرساله لمكتب محمود عباس في رام اهللا

 يدا من المفاوضات مععادتها أن تسرب محاضر اجتماعات توضح من خاللها المواقف السياسية وتحد
حكومة االحتالل، مؤكدة أن مواقفها واضحة وأنها عارضت العودة إلى تلك المفاوضات استنادا إلى 
رسالة الدعوة األمريكية، وأنها تحملت المسؤوليات مع قوى المعارضة األخرى في استنهاض رأي عام 

ات، والمسيرات، والمؤتمرات، واسع في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والشتات، من خالل المظاهر
الخ ضد تلك المفاوضات، وعبرت عن موقفها بوضوح صارخ في اجتماعات اللجنة ...والتصريحات

وقالت إن محاضر اجتماعات الفصائل في دمشق توزع وتنشر من  .التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
لتي يشير إليها الخبر المنشور فيبعض مصادر غير مصادر الجبهة الديمقراطية وأنها تصل إلى الجهة ا

المواقع اإللكترونية قبل أن نطلع عليها، بل إننا نطلع عليها من ذات الجهة والتي تحصل على أكثر من 
  .نسخة ومن أكثر من مصدر عن تلك االجتماعات

 الموحد وأعربت الجبهة عن احترامها للمواقع االلكترونية الجادة، المسؤولة، التي تخدم العمل الوطني
وإنهاء االنقسام، ودعت إلى تحري الدقة الموضوعية قبل نشر أية أخبار ال تخدم الوضع الفلسطيني 

  .والعالقات الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الحساسة
  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  اإلضراب لضغوط شديدة لفك عوملت بقسوة وتعرضت : السلطة تطلق قيادياً بالجهاد .١٦

أطلق جهاز المخابرات الفلسطينية أمس األحد القيادي بحركة الجهاد اإلسالمي : الكحلوت ضياء - غزة
وقال  . العتقاله أضرب فيها عن الطعام رفضاً يوما١٢ًفي جنين الشيخ خضر عدنان بعد اعتقال دام 

ة وحيازة عدنان للجزيرة نت عبر الهاتف إن النيابة العسكرية وجهت له اتهامات باالنتماء لمليشيات مسلح
وأشار عدنان إلى أنه أجبر على الوقوف لسبع  .سالح، وأكد أنه عومل بقسوة في األيام األولى العتقاله

ساعات متواصلة على قدميه، وتعرض للشتم بألفاظ ال تليق، والجلوس على كرسي لساعات طويلة، ومنع 
لضغوط شديدة لفك إضرابه عن وبين القيادي بالجهاد أنه تعرض  .من النوم، وسحب نظارته الطبية منه
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ودعا عدنان إلى وضع ميثاق شرف فلسطيني يحرم االعتقال  .الطعام، وكان يرفض هذه المحاوالت
السياسي توقع عليه كل القوى السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج يضمن عدم المساس 

  .بالمقاومة والقيادات السياسية
كة الجهاد أن اتصاالت مكثفة جرت بين الحركة وقيادات بحركة وعلمت الجزيرة نت من مصادر بحر

  .التحرير فتح وشخصيات مستقلة أدت إلطالق الشيخ خضر عدنان
  ١٢/١٠/٢٠١٠نت، .الجزيرة

  
   شمال قطاع غزة تقصف آليات لالحتالل بالهاون"كتائب أبو علي" .١٧

الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، الجناح العسكري للجبهة " كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : ).آي.بي.يو(
وقالت الكتائب في بيان، .  ملم٨٠عن قصف تجمع آلليات االحتالل شمال قطاع غزة بقذيفتي هاون عيار 
  .في منطقة جباليا" الشهداء"إن مقاتليها أطلقوا قذيفتي هاون تجاه تجمع لقوات االحتالل خلف مقبرة 

  ١٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  مع سعدات وأسرى العزل االنفرادي" الشعبية"لـامني اعتصام تض: "غزة .١٨

 طالب مشاركون في اعتصام تضامني مع األسرى في سجون االحتالل، أمس، في غزة، السلطة :غزة
 بقضية األسرى، وتوظيف كل الوسائل الدبلوماسية "إسرائيل"الفلسطينية بربط أي مفاوضات مقبلة مع 

ل ممثلون عن فصائل فلسطينية وأهالي أسرى شاركوا في وقا. لفضح جرائم االحتالل بحق األسرى
اعتصام دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تضامناً مع أمينها العام النائب األسير أحمد سعدات 

  . من األسرى الفلسطينيين"سياسة الثأر واالنتقام" تنتهج "إسرائيل"واألسرى في العزل االنفرادي، إن 
ل مجدداً تجديد العزل االنفرادي لسعدات لثالثة شهور أخرى ومنعه من زيارة وقررت سلطات االحتال

 "إسرائيل"وطالب عضو اللجنة المركزية للجبهة عماد أبو رحمة السلطة بربط أي مفاوضات مع . ذويه
واعتبر أن قرار االحتالل بتجديد عزل سعدات يدلل على سياسة الثأر واالنتقام التي . بقضية األسرى

  .ا االحتالل مع األسرىينتهجه
  ١٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   طرح االستفتاء على أي انسحاب من الجوالن أو شرقي القدستقرر اإلسرائيلية الحكومة .١٩

أقرت لجنة وزارية في الحكومة اإلسرائيلية، أمس، مشروع قانون آخر يصعب :  نظير مجلي- تل أبيب
المحتلتين وتبادل األراضي مع الدولة الفلسطينية العتيدة، االنسحاب من شرقي القدس أو هضبة الجوالن 

  .بربط أي انسحاب محتمل من المنطقتين المحتلتين على استفتاء، كما أعلن متحدث باسم وزارة العدل
سورية (وينص مشروع القانون الجديد على أنه في حالة التوصل إلى اتفاق سالم مع األطراف العربية 

 من أراض تحت السيادة اإلسرائيلية، يجب أن يحظى بأكثرية ثلثي ن انسحاباًيتضم) وفلسطين باألساس
  .١٢٠ من مجموع  صوتا٨٠ًاألصوات في الكنيست، أي 

واعترض وزيران من مجموع تسعة وزراء، فصوتا ضد المشروع، هما وزير شؤون المخابرات، دان 
فقال مريدور . ، من حزب العملمريدور، من حزب الليكود، ووزير العمل والرفاه، يتسحاق هيرتسوغ

 إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين أو مع "إسرائيل"إن القانون غير ضروري، حيث إنه عندما تتوصل 
وحذر . سورية، فسوف يجلب االتفاق بكامله إلى الكنيست وال حاجة لطرح قضية االنسحاب في استفتاء

: وضرب مثال على ذلك بالقول. ور وفي العالممريدور من أن الحكومة بدأت تفقد مصداقيتها أمام الجمه
نحن نهاجم قادة المواطنين العرب ونتهمهم بأنهم غير مخلصين للدولة، وفي الوقت نفسه نسن قوانين 

  فكيف يمكن ذلك؟. تعتبرهم خارج السرب
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تبعات وقال هيرتسوغ إنه ال يعارض مبدئيا فكرة إقرار اتفاقيات السالم في استفتاء، لكنه يرى أنه توجد 
، حيث إنه يأتي ضمن هجمة قوانين إسرائيلية جديدة تستهدف "إسرائيل"سياسية لهذا المشروع تضر 

عرقلة جهود السالم وإساءة العالقات مع العالم العربي والفلسطينيين، بمن في ذلك المواطنون العرب في 
 في العالم، وأنه يعتقد "ائيلإسر" على وأكد هيرتسوغ أنه يتوقع رد فعل غاضباً). ٤٨فلسطينيي (إسرائيل 

 للتحريض المعادي في دول العالم المختلفة، من دون أي سبب "إسرائيل"أن الحكومة تبادر إلى تعريض 
  .يذكر

وقال عضو الكنيست نحمان شاي من حزب كديما المعارض، إن الحكومة تثبت بهذا المشروع أنها 
اعها وهيبتها نجدها تحاول االختباء وراء هذا تخاف من السالم وبدال من أن تقود الجمهور بقوة إقن

  .الجمهور وتحمله مسؤولية القرار
 عفو أغبارية، من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن .من جهته قال عضو الكنيست العربي د

روع الحكومة اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر، وهذا القانون ليس أقل عنصرية من مش"
الهدف من هذا القانون هو إفشال أي اتفاق أو مفاوضات سلمية تتطرق "وأضاف أن . "قانون المواطنة

واتهم عضو الكنيست العربي جمال زحالقة من حزب . "إلى موضوع القدس والجوالن والحل النهائي
  ."بحفر قبر لعملية السالم والتسوية"التجمع الديمقراطي، إسرائيل 

     ١٢/١٠/٢٠١٠، دنالشرق األوسط، لن
  
  ٤٨فلسطينيي  شبان وشابات على" الوالء" يسعى لفرض ليبرمان .٢٠

 ليبرمان رأفيجدو قالت مصادر سياسية إسرائيلية أمس، إن وزير الخارجية :برهوم جرايسي - الناصرة
 عاما، التوقيع على ١٦، لدى بلوغهم سن ٤٨يعتزم طرح مشروع قانون يلزم شبان وشابات فلسطينيي 

  .، خصوصا بعد أن نجح في تمرير تعديل قانون الجنسية"يهودية"إلسرائيل دولة " بالوالء"تعهد 
إال أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع لتوضيح أن قانونا كهذا ليس مطروحا على طاولة 

  .الحكومة
ئيلية أنه ال ينوي إن ليبرمان أوضح للوزراء خالل اجتماع الحكومة اإلسرا" يسرائيل هيوم"وقالت صحيفة 

 عاما ١٦االكتفاء بتعديل قانون المواطنة وإنما سيطرح قريبا قانونا يقضي بأن يوقع كل مواطن في سن 
  وأشارت.على تصريح يتعهد فيه بالوالء إلسرائيل، وإال فإنه لن يحصل على بطاقة الهوية اإلسرائيلية

ون تسجيل السكان الذي تم وضعه على الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن مشروع قانون لتعديل قان
 مايو من العام الماضي وأعده عضو الكنيست دافيد روتيم من حزب /طاولة الكنيست في شهر أيار

  .ولم يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية حتى اآلن" يسرائيل بيتينو"
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  كما تفعل أوروبالم نمنع الحجاب :  أمام كتلته البرلمانيةانليبرم .٢١

دور ليبرمان، أزمة دبلوماسية مع ج أحدث وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفي: نظير مجلي- تل أبيب
نظيريه األوروبيين؛ الفرنسي، برنارد كوشنير، واإلسباني، ميغيل موراتينوس، اللذين يقومان بجولة في 

فة وظهر منها أنه وبخهما على دول المنطقة، وذلك عندما قام بتسريب تصريحات له أمامهما للصحا
وقد اتصال به أمس محتجين، فاعتذر قائال إنه لم يقصد . التدخل الزائد في الصراع في الشرق األوسط

اإلساءة إليهما، بل هو يتخذ مواقف واضحة من الصراع ويعلنها بغض النظر عن الشخصيات التي 
 لهما أوضح أقواله عتذار وقال إنه احتراماًولكن الناطق بلسان ليبرمان سارع إلى نفي اال .تسمعها منه

مؤكدا أنه ال يخفي األفكار التي يحملها حول التدخالت العالمية في الصراع وأنه يرى ضرورة في ترك 
  .دول المنطقة تحل مشكالتها بنفسها
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قريب "ه وفي لقاء مع كتلته البرلمانية، ظهر أمس، عاد ليبرمان لتكرار أقواله، بل زاد عليها ما يظهر أن
نحن في إسرائيل، على عكس أوروبا، لم نمنع الحجاب عن النساء ": ، فقال"أكثر منهم للعرب والمسلمين

وأنا لست ممن يدعو إلى إجراءات كهذه . المسلمات وال البرقع ولم نمنع بناء مساجد أو مآذن للمساجد
يبرمان أن اللقاء مع الوزيرين وادعى ل. "على الرغم من أن المتطرفين المسلمين ينفذون اإلرهاب ضدنا

األوروبيين كان إيجابيا ووديا وأن األمر االستثنائي فيه هو أنه تكلم معهما بصراحة على عكس 
  .السياسيين الذين يحبون قول األمور بالمواربة واللف والدوران

  ١٢/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   يسعى إلى اإلطاحة بباراك"حزب العمل" .٢٢

يسعى قياديون في حزب العمل اإلسرائيلي إلى اإلطاحة برئيس الحزب ووزير : ارس ردينة ف-ة غز
وقال . الدفاع إيهود باراك في أعقاب انتقادات شديدة ألدائه وانهيار شعبية الحزب في استطالعات الرأي

رئيس العمل السابق عضو الكنيست عمير بيرتس إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس إنه في حال أبدى 
 الحزب أفيشاي برافرمان ويتسحاق هرتسوغ استعدادهما لالستقالة من الحكومة وكتلة الحزب في عضوا

برافرمان "وأكد بيرتس أنه أبلغ  .الكنيست فإنه سيدرس إمكانية دعمهما في انتخابات داخلية مقبلة
شخصية وهرتسوغ بصورة واضحة وال لبس فيها بأنه إذا رأيت أنهما ينفذان خطوة تنطوي على تضحية 

  ."فبالتأكيد سوف أكون مستعدا لدراسة إمكانية دعم أحدهما، لكن ليس هناك وجبات مجانية
ورفض باراك التعقيب على تقارير وأقوال قياديين من حزبه حول اإلطاحة به من رئاسة الحزب أو شق 

  .بشقيقهالحزب، لكن شقيق باراك أفينوعام بروغ قال لإلذاعة إنه ال توجد أية إمكانية لإلطاحة 
  ١٢/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
  اًلن يعترض على تمديد تجميد االستيطانية بالضفة لمدة ستين يوم" شاس"حزب ":  بوستجيروزاليم" .٢٣

 لن "شاس" حزب أن اإلسرائيلية االثنين "جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة : وليد عوض -رام اهللا 
  .أخرىربية لمدة ستين يوما يعترض على تمديد تجميد األنشطة االستيطانية بالضفة الغ

وعضو المجلس األمني الوزاري اإلسرائيلي ) شاس(كما تردد أن أرييل أتياس وزير اإلسكان اإلسرائيلي 
 ليست ضد تجديد التجميد، شريطة تعهد الواليات بأن يكون آخر "شاس"أعلن خالل اجتماع مغلق أن 
  .طلب منها لتجميد االستيطان
 وافق على "شاس"التليفزيونية ذاتها إن عوفادي يوسف األب الروحي لحركة وقالت مصادر أخرى للقناة 

  . باراك أوبامااألمريكي حتى ال يتحمل مسؤولية انهيار االتصاالت بين نتنياهو والرئيس اإلجراء
  ١١/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
   يحذّر من تصعيد في عالقة عرب الداخل بالحكومة اإلسرائيليةمريدوردان  .٢٤

حذّر الوزير اإلسرائيلي، دان مريدور من تصاعد أزمة العالقات بين مؤسسات الدولة العبرية : لناصرةا
  ".الوالء إلسرائيل"، على خلفية إقرار قانون ١٩٤٨والمواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلّة عام 

، الحكومة ١١/١٠ثنين ودعا الوزير الليكودي، في تصريحات أدلى بها لإلذاعة العبرية صباح يوم اإل
اإلسرائيلية إلى استخالص العبر من تجربة اليهود بصفتهم أقلية بين شعوب العالم األخرى، ومعاملة 

  .وفق تصريحاته" بسعة صدر "٤٨األقليات الفلسطينية في أراضي الـ 
  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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   تعين سفيراً جديداً في مصر"إسرائيل" .٢٥
لنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن تعيين يعقوب أميتاي سفيراً جديداً لها في  أع: كامل إبراهيم-القدس 

 من السفير الحالي يتسحاق ليفنون، كما سيتم تعيين سفراء جدد في البرازيل وبلجيكا والسنغال مصر، بدالً
  .فنون مهام عمله كسفير في القاهرة، في الصيف القادميومن المقرر أن ينهي ل .وصربيا
 في أثيوبيا، ويشغل اليوم منصب نائب "إسرائيل"إلى أن أميتاي شغل في السابق منصب سفير يشار 

  .رئيس مركز البحوث السياسية، وقد خدم سابقا في إطار عمله في وزارة الخارجية بمصر
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان

  
  "تل أبيب" ألوباما باألحذية والبيض في ملصقرشق  .٢٦

على رشق " تل أبيب" الناشطين اإلسرائيليين اليمينيين، مساء االثنين، في  من٥٠أقدم نحو : ).ب.ف.أ(
ملصق للرئيس األمريكي باراك أوباما باألحذية والبيض استنكارا للضغوط التي يمارسها من أجل 

  .الحصول على تجميد وهمي جديد للتوسع االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة 
  .مرددين هتافات معادية للرئيس األمريكي" تل أبيب"لواليات المتحدة في وتجمع المتظاهرون أمام سفارة ا

  ١٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  احتجاجات للطيارين تعرقل نظاما إسرائيليا مضادا لخطف الطائرات  .٢٧

واجهت تقنية مضادة لخطف الطائرات باستخدام شفرة كانت إسرائيل تعتزم ان تفرضها على جميع 
القادمة اليها معوقات بعد احتجاجات من طيارين يقولون انها ستزيد من اخطار جديدة الرحالت الجوية 

  .منها امكان تعرض الطائرة الطالق النار واسقاطها دون قصد
 على - وهي عبارة عن لوحة مفاتيح ذكية تعدل وفقا للطلب -ووزعت إسرائيل نظام الشفرة االمنية 

 فيما وصف بانه تجربة بين الطائرات التي ٢٠٠٨عام طيارين من خمس شركات طيران اجنبية في 
  .تدخل المجال الجوي إلسرائيل على توزيع عام للجهاز الذي في حجم بطاقة االئتمان

لكن جماعات طيران عالمية مختلفة عبرت عن هواجس بشأن نظام الشفرة االمنية الذي يفترض ان 
  .ي هجمات انتحارية على غرار هجمات القاعدةيرصد الطائرات التي يتم السيطرة عليها الستخدامها ف

انه "وقال المتحدث باسم وزارة النقل اإلسرائيلية يسرائيل كاتز عندما سئل عن توزيع نظام الشفرة االمنية 
  ."متوقف) التوزيع(

وبموجب هذا النظام يتعين على الطيارين الذين يقتربون من إسرائيل الكتابة على لوحة المفاتيح باستخدام 
  .فرة على افتراض ان الخاطفين لن يتمكنوا من التحقق منهاش

وسيكون لدى إسرائيل . ويتوقع من الطيار الذي يتعرض للتهديد من قبل الخاطف ان يدخل شفرة زائفة
  .بشكل او بآخر الوقت التخاذ االجراءات المناسبة

ة مميزة من الطيارين الذين وتشمل الشكاوى من تطبيق نظام الشفرة االمنية أنه قد يؤدي الى ايجاد فئ
يجتازون فحصا إسرائيليا وان اي عطل بالجهاز قد يتسبب في حدوث تأخيرات مكلفة في وسط الجو وان 

  .إسرائيل لن تفتح مطاراتها امام طيارين قادمين من جهات اخرى يحتاجون للهبوط اضطراريا
ادخال طيارين شفرات خاطئة بشكل وتقول بعض جماعات الطيران ان اي مزايا امنية سيقابلها احتمال 

 على امل كسب الوقت قبل ان تقوم -في حالة الخطف-غير مقصود او ادخال الشفرة الصحيحة 
  .الطائرات الحربية اإلسرائيلية بعملية اعتراض

االولوية االساسية للطيارين هي " يوليو تموز ٢٦وقال االتحاد الدولي لجمعيات الطيارين في بيان في 
لذلك فان التهديد بعمل من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية . ة وصول راكبيهم وافراد طاقمهمضمان سالم



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٩٣٥:         العدد       ١٢/١٠/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

ربما يكون ايضا رادعا قويا للطيارين الدخال رمز التأكيد في حالة ما اذا كان الوضع يوحي بانه ينبغي 
  ."عليهم ذلك

الشتباه في انها في طريقها والقت فكرة تفويض الدول باطالق النار على طائرة مدنية واسقاطها عند ا
وبالنسبة إلسرائيل فان هناك .  على الواليات المتحدة٢٠٠١ سبتمبر ايلول ١١للتحطم رواجا منذ هجمات 

 فوق اراضي سيناء المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل ١٩٧٣سابقة في اسقاطها طائرة ركاب ليبية عام 
  .انذاك

  ١١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  سرائيلي يبحث جدياّ االنسحاب من االئتالف الحكومياإل" العمل"حزب  .٢٨

بشأن مسألة بقاء " موقف عاجل"طالب الوزير العمالي، يتسحاق هرتصوغ بضرورة اتخاذ : الناصرة
عدم إحراز أي تقدم في العملية "في االئتالف الحكومي الحالي أو االنسحاب منه، في ظل " العمل"حزب 
  .مع الجانب الفلسطيني" السلمية

إن األمر أصبح ملحاً، "، )١١/١٠(وقال هرتصوغ، خالل مشاركته في جلسة أعضاء حزبه مساء اإلثنين 
وإن األرض أخذت تحترق تحت أقدامنا، ويجب اتخاذ قرار حول استمرارية البقاء في صفوف االئتالف 

  .، وفق تصريحاته"الحكومي في حال لم يحرز تقدم في العملية السلمية
يشهد حالياً توتّرات وأزمات " العمل"رت مصادر صحفية عبرية مؤخراً، إلى أن حزب من جانبها، أشا

أخطائه "، نظراً لـ "العمل"داخلية قد تدفع به إلى عزل رئيسه، ايهود باراك من منصبه في رئاسة 
  ".السياسية ومواقفه التي قد تطيح بالحزب

لعدم استئناسه برأي وزراء العمل قبل " أخطأ"يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه زعيم الحزب باراك بأنه 
  .، مؤكدا مع ذلك عدم اعتذاره عن موقفه والصيغة التي قدمها"قانون الجنسية"مناقشة الحكومة 

   ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  من القوانين التي تسعى سلطات االحتالل إلى فرضها على الفلسطينيينيحذر لقدس امفتي  .٢٩

 العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ حذر المفتي:  بترا–رام اهللا 
وتطرق . محمد حسين من القوانين التي تسعى سلطات االحتالل إلى فرضها على المواطنين الفلسطينيين

 األول، والذي يأتي في سياق العمل أمسلقانون الوالء للدولة اليهودية الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية 
وذكّر . ١٩٤٨رد سكان البالد األصليين الموجودين قبل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام لط

من الكتب " النكبة"المفتي في تصريح صحفي أمس بقيام هذه السلطات قبل فترة قريبة بإلغاء مصطلح 
لم العربية والفلسطينية والمناهج الدراسية وتهويد أسماء المدن والشوارع العربية قاصدة بذلك طمس المعا

  .من الوجود والبقاء
  ١٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
   تحذّر من حمالت لجماعات يهودية القتحام جماعي ويومي للمسجد األقصى"مؤسسة األقصى" .٣٠

، أمس، من تنظيم جماعات يهودية حمالت تدعو من "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت : القدس
ي يومي للمسجد األقصى، عبر عقد مؤتمرات والتوقيع على استمارات التزام  اقتحام جماعإلىخاللها 

 تنشيط التواجد اليومي، إلىوتعهد القتحام األقصى من قبل أفراد ومجموعات يهودية، ودعت المؤسسة 
  . المسجدإلىوتكثيف شد الرحال 

ة دعوة للمشاركة في مؤتمر إن جماعات يهودية نشرت في األيام األخيرة عبر مواقعها اإللكتروني: وقالت
، يعقد مساء اليوم في " مريدو صهيون-" دورشي تسيون"تهويدي للمسجد األقصى، تحت عنوان مؤتمر 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                     ١٩٣٥:         العدد       ١٢/١٠/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

شعب إسرائيل يتوحد في "، و"تظاهرة موحدة من أجل جبل الهيكل"قاعة شلومو بالقدس، تحت شعارات 
ة حركات يهودية تنشط في مجال ، وجهت عد"إليهمؤتمر حاشد من أجل جبل الهيكل وتشجيع الصعود 

وأوضحت أن هذه  .إقامة الهيكل المزعوم واقتحامات المسجد األقصى، دعوة لحضور هذا المؤتمر
" المنظمة من أجل حقوق اإلنسان في جبل الهيكل"و" صندوق تراث جبل الهيكل والهيكل"الحركات هي 

معهد "و" المعهد لمعرفة الهيكل"و" ل الهيكلجمعية الحريديم من أجل جب"و" الحركة من أجل إقامة الهكيل"و
  . جبل الهيكل المسمى العبري الباطل التضليلي للمسجد األقصى-" الى هار همور"و" الهيكل

 جبل الهيكل نأخذ على أنفسنا عهداً أن نتواصل مع إلى) الرمبام(وبمناسبة صعود "وجاء في الدعوة أنه 
مؤتمر المذكور عدد من الحاخامات والوزراء اإلسرائيليين ، وبحسب الدعوة فسيشارك في ال"جبل الهيكل

، وشخصيات "هئيحود هليؤومي"و" كديما"و" الليكود"وأعضاء الكنيست اليهود من أحزاب يهودية متعددة 
وخالل المؤتمر سنعمل على ضم جماعات وأفراد يلتزمون بالصعود "عامة، كما جاء في الدعوة 

  ". جبل الهيكلإلى وسندعو عموم الشعب اإلسرائيلي للصعود  جبل الهيكل،إلىالجماعي اليومي 
وبحسب ما أوردته المواقع اإللكترونية التابعة لهذه المجموعات اليهودية فإنها ستطلق خالل المؤتمر 

، وهو عبارة "معمدوت"المذكور مشروعاً يشجع االقتحام الجماعي اليومي لألقصى، وأطلقت عليه اسم 
رة يلتزم فيها الموقع على اقتحامه للمسجد، وبجلب مجموعات يهودية القتحام عن التوقيع على استما

 توفير مجموعات تقوم إلىالمسجد األقصى، وبحسب القائمين على هذا المشروع التهويدي، فإنّهم يهدفون 
  .باقتحام األقصى بشكل يومي وجماعي

عيد اقتحامات المستوطنين وأكدت مؤسسة األقصى أن هذا المؤتمر وهذه اإلعالنات تعمل على تص
والجماعات اليهودية لألقصى لفرض أمر واقع بقوة السالح، وفرض تواجد يهودي يومي في المسجد 

  .ضمن الخطوات المتدرجة لتقسيم األقصى بين المسلمين واليهود
  ١٢/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
   للسيطرة بالقوة على منطقة مطلة في بيت لحميسعىاالحتالل  .٣١

أن سلطات االحتالل بدأت في وقت متأخر من الليلة " قدس برس" ذكر راصد ميداني لـ:حمبيت ل
الماضية بتجريف أراض وكرفان تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني رائد طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء 

 الواقعة ونقل عن مسؤولين في البلدة قولهم إن االحتالل يسعى للسيطرة بالقوة على هذه التلة .بيت لحم
بالقرب من الشارع الرئيس بين بلدة بيت فجار وبلدتي المعصرة وأم سلمونة، رغم وجود قرار من 

وأوضح الراصد الميداني أن جرافة تابعة  .محكمة اإلسرائيلية العليا يقر بملكية طقاطقة لهذه األرض
 قد وضعه باألراض، لجيش االحتالل اإلسرائيلي جرفت أجزاء من األرض وكرفاناً على عجالت، كان

  .، التابعة للجيش، وقوات عسكرية تحرسها"اإلدارة المدنية"بوجود ضابط مما يسمى 
من جانبهم؛ أكد مواطنون فلسطينيون أن المستوطنين اقتحموا المنطقة عدة مرات خالل األيام الماضية، 

  .هووجهوا تهديداً لصاحب األرض بمغادرتها طوعاً، قبل أن يتم أخذها بالقوة من
  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  بدء توسيع مستوطنة مسكيوت قرب طوباس .٣٢

شمال " مسكيوت"باشر مستوطنون أمس تنفيذ مرحلة جديدة من بناء وتوسيع مستوطنة :  بترا–رام اهللا 
وأكد مسؤول ملف االستيطان في الضفة الغربية .  في مدينة طوباس في الضفة الغربيةاألغوارشرقي 

المستوطنين يعملون على تسوية ارض "في رام اهللا أن ) بترا(هاتفي مع مراسل غسان دغلس في اتصال 
 تتعرض لهجمة األغوار منطقة إنوقال ". منحدرة محاذية للمستوطنة إلضافة أبنية جديدة على ما يبدو
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 بهدف القضاء على األراضي هدفها السيطرة على مساحات شاسعة من شرسةاحتاللية واستيطانية 
  .اصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية التوإمكانية

  ١٢/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
   فتيةأربعةتجدد مواجهات سلوان واعتقال  .٣٣

، بين أهالي بلدة سلوان ١١/١٠/٢٠١٠تجددت المواجهات، مساء اإلثنين :  محمد القيق–القدس المحتلة 
ال وحدات المستعربين أربعة فتية في القدس المحتلة وقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين بعد اعتق

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن مجموعة من قوات المستعربين التابعة . من حي بئر أيوب بالبلدة
لجيش االحتالل اقتحمت حي بئر أيوب في البلدة واعتقلت أربعة فتية كما أصيب خامس بقنبلة صوت 

   فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين ،جهة مجهولةوأضاف المركز أن الفتية نقلوا إلى . انفجرت في وجهه
أهالي أحياء سلوان وقوات االحتالل التي حضرت للمكان بهدف حماية المستوطنين الذين يطلقون 

  .الرصاص الحي في الهواء وصوب منازل المقدسيين
  ١١/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  مدة عاملالستيطان بالسجن لجدار وا على مناهض ليحكماالحتالل  .٣٤

العسكرية اإلسرائيلية، حكمت " عوفر" محكمة ، أنرام اهللا من ١٢/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،نشرت 
أمس، على منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين عبد هللا أبو رحمة، بالسجن لمدة 

مالية بقيمة خمسة آالف شيكل، عام، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثالثة أعوام، وغرامة 
  .وأمهلت النيابة العسكرية شهراً الستئناف الحكم

وأكد أبو رحمة في رسالة بعثها مع محاميته جابي السكي أن هذه محكمة احتالل، وان االحتالل وجدار 
الضم والتوسع العنصري غير قانونيين، وأنه سيستمر في النضال الشعبي هو وأصدقاؤه حتى يعم السالم 

  .والحرية واالزدهار في فلسطين، وإنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين قرار الحكم بحق أبو رحمة، مؤكدة أنه 

ل، وشددت على أن نضاله  التي سلبها االحتالأرضه والمدافع عن اإلنسانمجحف بحق الناشط في حقوق 
  .شرعي وقانوني ضد جدار غير شرعي وغير قانوني

وأدان وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم، الحكم، مؤكداً أن هذا الحكم باطل وغير 
  .قانوني مثل الجدار والمستوطنات ووجود االحتالل على األرض الفلسطينية

وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون أعربت  أن ١٢/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 
قلقها العميق ألن يكون هدف سجن أبو رحمة هو منعه وفلسطينيين آخرين من ممارسة حقهم "عن 

  ".المشروع في االحتجاج سلمياً على إقامة الجدار
  
  االحتالل يجري تنقالت واسعة بين األسرى في كافة السجون: حقوقيةمنظمة  .٣٥

 قالت منظمة حقوقية فلسطينية إن إدارة سلطة السجون اإلسرائيلية بدأت منذ أيام بحملة تنقالت :هللارام ا
" نفحة"و" جلبوع"و" مجدو"واسعة لألسرى داخل السجون واألقسام، في السجن الواحد، ال سيما  في سجن 

ألسرى إلى سجون تم بموجب سلسلة التنقالت نقل العشرات من ا"وبئر السبع وشطة، مشيرة إلى أنه 
حملة "نسخة منه، أن " قدس برس"، في بيان مكتوب وصل "أنصار األسرى"وأوضحت منظمة  ".مختلفة

التنقالت ترافقها حملة تنكيل وقمع مبرمج يتعرض له األسرى، في خطوة غير مسبوقة تهدف لكسر إرادة 
عدم االستقرار النفسي في األسرى والنيل من عزيمتهم، وخلق حالة من اإلرباك داخل قالع األسر، و

الوقت الذي بدأت منذ فترة تستعيد الحركة األسيرة قوتها ووحدتها داخل السجون في مواجهة الهجمات 
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المستمرة التي تشن عليهم منذ  فترة، والتي استهدفت معظم السجون وخاصة في ظل تدارس األسرى 
  ".تي سلبها االحتاللتنفيذ خطوات تصعيديه ضد إدارة السجون إلعادة إنجازاتهم ال

  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   طفل فلسطيني سنويا٧٠٠ًقوات االحتالل تعتقل : قراقع .٣٦

 وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع زار أمس منزل عائلة الطفل : أحمد رمضان-رام اهللا 
ت االحتالل من سكان أبو ديس بمحافظة القدس، الذي اعتقلته سلطا)  عاما١٢(األسير خليل عطا قريع 

وخالل لقاء .  الماضي، وال يزال يقبع في سجن عوفر العسكريسبتمبر/ في الخامس عشر من أيلول
إن سلطات االحتالل شنت حملة واسعة الشهر الماضي : الوزير مع عائلة الطفل األسير، قال قراقع

معدل اعتقاالت  طفال أغلبهم من منطقتي القدس والخليل، وإن ١٢٠العتقال األطفال، حيث اعتقلت 
 طفال من منطقة القدس قد فرضت عليهم إقامات ٦٠وأضاف أن أكثر من .  طفل٧٠٠األطفال سنويا 

 من الخليل فرضت عليه اإلقامة في منزل عمه وهو كرم دعنا، إضافة إلى  واحداًمنزلية، وأن طفالً
  .فرض غرامات وكفاالت مالية باهظة بحق األطفال

 لكافة االتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع "إسرائيل"وأدان قراقع انتهاك حكومة 
. سلطات االحتالل من اعتقال القاصرين ومحاكمتهم في محاكم عسكرية وانتهاك حقوقهم اإلنسانية

 عاما، ١٨ نحو ثمانية آالف طفل أعمارهم أقل من ٢٠٠٠وأوضح أن سلطات االحتالل اعتقلت منذ عام 
طفال تعرضوا خالل اعتقالهم للتنكيل والتعذيب واالبتزاز، وأجبروا على االعتراف تحت وأن أغلب األ

من األطفال اشتكوا من الضرب والتهديد باالعتداء الجنسي خالل % ١٤وأكد قراقع أن . التهديد
من % ٦٩احتجازهم وترويعهم باستخدام الكهرباء والكالب المتوحشة وتعريتهم بطرق مذلة، وأن 

  . تعرضوا للعنف الجسدي من قبل الجنود والمحققيناألطفال
  ١/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل

  
  من الضحايا المدنيين% ٢٠ فلسطينياً منذ اندالع انتفاضة األقصى يمثلون ٨٢٧ اغتالت "إسرائيل" .٣٧

ن عدد ضحايا جرائم االغتيال التي أأكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، :  ووكاالت"البيان" –غزة 
 ٨٢٧، بلغ ٢٠٠٠ سبتمبر / أيلولقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ اندالع انتفاضة األقصى فيا

من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خالل نفس الفترة على % ٢٠فلسطينياً، أي ما نسبته 
  .أيدي قوات االحتالل

من بين ضحايا االغتيال البالغ عددهم وأوضح التقرير أن . أمسجاء ذلك في تقرير جديد أصدر المركز 
 أطفال مستهدفين ٥ طفالً منهم ٨٩ من غير المستهدفين، ٢٤٥ شخصاً كانوا من المستهدفين، و٥٨٢
 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، بينهم ٣٦٧وكان من بين الضحايا  . طفالً من غير المستهدفين٨٤و

 ٢٩١ فلسطينياً، بينهم ٤٥٩ا سقط في قطاع غزة  شخصاً غير مستهدف، فيم٧٧ شخصاً مستهدفا، و٢٩١
  . غير مستهدف١٦٨مستهدفا، و

ويتضمن التقرير عدة أجزاء، يتناول الجزء األول منه المعايير الدولية التي تحظر جرائم القتل خارج 
 ، والبروتوكول١٩٤٩نطاق القانون، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 

  .اإلضافي الملحق التفاقية جنيف، وميثاق روما
ويستعرض الجزء الثاني من التقرير موقف دولة االحتالل وتأييدها الرسمي لهذه الجرائم بدعم من 
المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى 

  .مثل هذه الجرائم رسمياً
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عرض التقرير في جزئه الثالث أرقاماً وإحصائيات حول جرائم االغتيال خالل الفترة قيد البحث، ويست
 جريمة اغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين في ١٧حيث وثق المركز اقتراف قوات االحتالل اإلسرائيلي 

همهم تلك القوات الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية، ممن تت
بأنهم ضالعون أو مشاركون في التخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في األرض المحتلة أو داخل 

 شخصاً غير ١٦ شخصاً مستهدفاً، و١٦ فلسطينياً، بينهم ٣٢أسفرت تلك الجرائم عن مقتل  .إسرائيل
 جرائم، أسفرت عن ٨غزة وبلغت عدد جرائم االغتيال في قطاع . أطفال، وامرأتان٩مستهدف، بينهم 

أما في الضفة الغربية .  شخصا غير مستهدف١٦ أشخاص مستهدفين، و٧ فلسطينياً، بينهم ٢٣استشهاد 
  . أشخاص جميعهم مستهدفون٩ جرائم، أسفرت عن استشهاد ٩فقد اقترفت قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  ١٢/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
  
   المفاوضات إذا توقف االستيطانمن الفلسطينيين يؤيدون% ٤٣: استطالع .٣٨

 كشف أحدث استطالع للرأي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات ونشرت نتائجه اليوم :رام اهللا
% ٤٣من الفلسطينيين يؤيدون المفاوضات المباشرة تحت أي ظرف كان، مقابل % ٢٧االثنين، أن

  .من الفلسطينيين المفاوضات% ٣٠يؤيدونها في حال توقف البناء في المستوطنات، في حين، يعارض 
 الجاري، على عينة أكتوبر/ االستطالع نفذ في الفترة الواقعة بين الثاني والخامس من شهر تشرين أول

 فلسطيني موزعين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها محافظة ٩٠٠عشوائية حجمها 
  %.٩٥ل ثقة ومعد% ٣,٤ -+وكان هامش الخطأ في االستطالع  . القدس

من الفلسطينيين يعتقدون أن رئيس % ٩٠ أن غالبية  اإلثنينوتوضح نتائج االستطالع التي نشرت يوم
 في الوصول التفاق سالم من خالل المفاوضات، مقابل "غير جاد"الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو 

  . في مساعيه"جاد"فقط يعتبرون أنه % ١٠
يعتقدون % ٥دون أن الدولة الفلسطينية سترى النور في وقت قريب، مقابل يعتق% ١٩وتبرز النتائج أن 

 سنوات، في حين أن ٥خالل أكثر من % ٢١ سنوات و٥-٢خالل % ١٠أنها سترى النور خالل عام و
  .ال يتوقعون أبداً قيام دولة فلسطينية% ٤٦النسبة األكبر والتي تصل إلى 

% ٥٩مقارنة مع % ٦٨ لتصل إلى "إسرائيل"تفاق سالم مع وارتفعت نسبة تأييد الفلسطينيين لتوقيع ا
  .٢٠١٠خالل استطالع الشرق األدنى لالستشارات في شهر تموز 

 عن "إسرائيل"من المستطلعين حركة حماس إلى تغيير موقفها الداعي إلزالة % ٦٢وفي هذا السياق، دعا 
  .طالبوها بالتمسك بهذا الموقف% ٣٨الوجود، مقابل 
خالل استطالع % ٤٤مقارنة مع % ٥٠ألحزاب، ارتفعت شعبية حركة فتح لتصل إلى وحول تأييد ا

مقارنة مع % ٩ الماضي، كما ارتفعت شعبية حماس لتصل إلى يوليو/ أجرته الشركة في شهر تموز
، في حين تراجعت %٤، وحافظت األحزاب األخرى على شعبيتها بنسبة يوليو/ خالل شهر تموز% ٧

  .يوليو/ في استطالع تموز% ٤٥مقارنة مع % ٣٧ بأي فصيل لتصل إلى نسبة الذين ال يثقون
لفصيل آخر بينما % ٥حماس و% ١١فتح و% ٥٥وفي سؤال عن الفصيل األقرب لك سياسياً، قال 

  .عن عدم وجود فصيل يمثل فكرهم السياسي% ٢٩أعرب 
من التفوق الواضح على الرغم "ويوضح مدير عام شركة الشرق األدنى لالستشارات جميل رباح أنه 

بالنسبة لصالح حركة فتح، إال أن ذلك ال يعني أن فتح ستفوز إذا جرت انتخابات مقبلة ألن غالبية الذين 
يميلون أيدلوجياً بشكل كبير تجاه تأييد حركة حماس، وبالتالي فإن المعادلة %) ٣٧(ال يثقون بأي فصيل 

الت داخل حركة فتح نفسها، بعكس حركة حماس تبقى متوازنة بحكم وجود العديد من التيارات والتكت
  ."التي تشهد استقرارا إلى حد ما
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يفضلون استراتيجية حماس % ٩استراتيجية حركة فتح مقارنة مع % ٥١وعلى الصعيد ذاته، يفضل 
  .يفضلون استراتيجية أخرى% ٤٠لتحقيق المصالح الفلسطينية العليا، في حين فإن 

عبيته مقارنة مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وحصل وحافظ الرئيس محمود عباس على ش
  .عن اإلجابة على هذا السؤال% ٣٨لهنية، في حين امتنع % ١١مقابل % ٥٢الرئيس على نسبة 

 سالم فياض عند مقارنتها .من جهة أخرى، تبرز النتائج التقدم الملحوظ الذي طرأ على شعبية حكومة د
أن حكومة فياض هي الحكومة الشرعية مقابل % ٦٢ة، حيث يعتبر مع حكومة إسماعيل هنية في غز

  .أفادوا أن ال شرعية للحكومتين% ٢٤لحكومة هنية و% ١٥
يعرفون عن أنفسهم بأنهم % ٦١وفي سؤال حول كيفية تعريف الفلسطيني عن نفسه، تكشف النتائج أن 

  ."عرب أوالً"بأنهم % ٣ و"الًبشر أو"بأنهم % ١٥ و"فلسطينيون أوالً"بأنهم % ٢٠ و"مسلمون أوالً"
وأفادت النتائج بأن هناك تحسن طرأ على شعور الفلسطينيين باألمان على أنفسهم وعائالتهم وممتلكاتهم، 

  .لديهم شعور بعدم األمان% ٤٤لديهم شعور باألمان مقارنة مع % ٥٦حيث أن 
 وذلك ألسباب مختلفة أبرزهامن الفلسطينيين، % ٩١وما زال نسبة الشعور بالقلق مرتفعة لدى غالبية 

%) ٢٤(وصراع فتح وحماس وعدم توصلهم حتى اآلن التفاق مصالحة %) ٣٩(المعاناة االقتصادية 
%) ٧(واالحتالل اإلسرائيلي مع العلم أن الخيار لم يطرح على المستطلعين %) ١٨(وغياب األمان 

  %).٥(والمشاكل العائلية 
ليس لديهم % ٣٩، مقابل %٥٢ ظل الظروف الراهنة إلى ووصل معدل اإلحباط لدى الفلسطينيين في

  .في الوسط% ٩شعور باإلحباط و
% ٢١يثقون بقناة الجزيرة، و%) ٤٤(وحول المحطة التلفزيونية التي يثق بها الفلسطينيون، فإن الغالبية 

  .ال يثقون بأي محطة على اإلطالق% ٦بقناة العربية و% ١٥بقناة فلسطين و
ى المستطلعين حول تقييمهم لبعض المنظمات والجهات على مقياس من صفر إلى وقد تم طرح سؤال عل

وقد حصلت وكالة األونروا على عالمة . عشرة، بحيث صفر يعني سلبي جدا وعشرة تعني ايجابي جدا
 وحصلت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية  ٢ وإدارة اوباما ٥ من عشرة واالتحاد األوروبي ٦

  . فقط٣، بينما حصلت حكومة حماس على ٦كومة فياض على ومكتب الرئاسة وح
  ١١/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   تتعجل المصالحة الفلسطينيةالشعبيةاللجان  .٣٩

 عن البدء في سلسلة اتصاالت مكثفة ،أعلن أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي: غزة
ألول لحركتي فتح وحماس وأعضاء من المجلس التشريعي، من أجل اإلسراع في مع قيادات من الصف ا

, إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة": وقال الشيوخي .إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة لشقي الوطن
وأصبح من الضروري الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في أسرع وقت لتعود الوحدة الجغرافية 

وكان المستفيد الوحيد منه , جتماعية لشقي الوطن، بعد فراق أدمى قلوب أبناء شعبناوالسياسية واال
  ."االحتالل االستيطاني، الذي أوغل في جرائمه ومجازره الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني

وأضاف الشيوخي أن اللجان الشعبية قامت بتحديد عدد من اللقاءات مع قيادات وأعضاء التشريعي من 
من أجل , ي فتح وحماس ضمن برنامج عمل لحملة شعبية أطلقتها اللجان بكافة قياداتها وكوادرهاحركت

وأوضح الشيوخي أنه سوف يشارك في هذه الحملة الشعبية وجوه  .المساهمة في استعادة الوحدة الوطنية
  .عشائر وقيادات أهلية وشعبية، بعيدا عن المصالح الفئوية والفصائلية الضيقة

  ١٢/١٠/٢٠١٠الدوحة، العرب، 
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  وزير االقتصاد الفلسطيني يؤكد رغبة فلسطين باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية .٤٠
 حسن أبو لبدة على رغبة فلسطين . أكّد وزير االقتصاد الفلسطيني في حكومة سالم فياض د:رام اهللا

أجل بناء مؤسسات الدولة باالندماج في النظام التجاري العالمي، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها من 
القادرة على الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل االعتماد على الدول المانحة، وقبول اعتراف 
المجتمع الدولي، بأن فلسطين عضو عادي في النظام التجاري المتعدد األطراف بما يتضمن ذلك من 

ه مجموعة العمل الخاصة بدعم انضمام جاء ذلك خالل االجتماع الثاني الذي عقدت .حقوق وواجبات
فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة ممثلين عن  االتحاد األوروبي، والبنك الدولي، والقنصلية 

، )GTZ( ، والوكالة األلمانية للتنمية)USAID(األمريكية في القدس، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
  .حسن أبو لبده. ا الثانية بمشاركة وزير االقتصاد الوطني دوالقطاع الخاص الفلسطيني، جلسته

  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   وخيمة على القطاع الصحي في غزة الحرب والحصار خلفا آثاراً:رئيس الوفد الطبي المغربي إلى غزة .٤١

دة  محمد غوتي األغظف، ورئيس اللجنة الصحية المغربية لمسان. أكد رئيس الوفد الطبي المغربي د:غزة
العراق وفلسطين، أن الحرب والحصار على غزة خلفا آثاراً جسيمة، وانعكاسات وخيمة على القطاع 

وأشار إلى أن  .الصحي في غزة، مؤكداً أن القطاع الصحي هو القطاع األكثر تضرراً من هذه اآلثار
، " المواطنينشل قدرة الجانب الصحي في إيصال رسالته بشكل كامل وتام، وحال دون نيل ثقة"الحصار 

  .معتبراً أنه حصار شمل كل جوانب الحياة اليومية، وجانب الصحة بشكل كبير
على أن األطقم  قبل مغادرته قطاع غزة" قدس برس"وأكد األغظف، في سياق مقابلة أجرتها معه وكالة 

لفة، الفتاً الطبية في غزة تبذل جهداً كبيراً في خدمة المواطنين والمرضى بالقطاع خالل األزمات المخت
إلى أن األطقم الطبية في القطاع بحاجة لتبادل الخبرات ولتطوير إمكاناتها في المجاالت الطبية المختلفة، 

  .كما أن القطاع بحاجة ماسة الستقدام خبرات وكفاءات طبية مميزة لمعالجة الحاالت الصحية الصعبة
العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة في رهن اإلشارة لتنفيذ "وأشار إلى أن الوفد كان خالل زيارته 

مجاالت األطفال والمخ واألعصاب واألسنان والنساء والوالدة وغيرها، وقد بلغ إجمالي العمليات النوعية 
وبين أن لجنته ستعمل على إرسال وفد طبي كل ثالثة أشهر ما  . عملية تقريبا٢٠٠ًالتي أنجزها الوفد 
ضية تقديم دعم صحي لألهالي، بقدر ما أنها تعبير صادق عن أخوة المسألة ليست ق: "أمكن ذلك، وقال

  ".ربطتنا بالعديد من العائالت الغزية التي نكن لها كل الود والحب
  ١١/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  اليوم العالمي للصحة النفسية في مخيم برج البراجنة: بيروت .٤٢

 في مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين اليوم العالمي للصحة النفسية "أطباء بال حدود"أحيت منظمة 
، حيث قدمت عرضا مسرحيا وأقامت معرضا فنيا في نهاية األسبوع المنصرم في مركز في بيروت

 التي تشرح مخرجتها علية الخالدي أنها عبارة عن "المخلوطة"وعرضت مسرحية . المنظمة في المخيم
دة داخل المخيم وخارجه، ومبني على تعريف عمل جماعي مستوحى من حاالت نفسية شائعة، موجو"

، موضحة "منظمة الصحة الدولية بأن الصحة تكتمل عندما تجتمع الصحة الجسدية والنفسية واالجتماعية
لتوصيل الفكرة بطريقة سلسة وللتعامل "أنه تم اختيار الطابع الكوميدي والعوامل المشهدية كخيال الظل، 

   ."مع موضوع جدي كالصحة النفسية
أثبت أن "أما المعرض الفني، فقد سلّط الضوء على األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، و

 على حد قول "هؤالء األشخاص لديهم مشاعر مثلهم مثل اآلخرين وهم قادرون على التعبير عنها
  . االختصاصية في علم النفس العالجي في المنظمة ريتا شهوان
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الي المخيم، السفير الفلسطيني عبد اللّه عبد اللّه، ورئيس قسم الصحة وحضر النشاط باإلضافة إلى أه
  .  في لبنان فابيو فورجوني"منظمة أطباء بال حدود" سهى اسماعيل، ورئيس بعثة .بالوكالة في األونروا د

  ١٢/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  طناتاستئناف المفاوضات المباشرة يستدعي وقف بناء المستو: عبد اهللا الثاني .٤٣

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني أمس االثنين وزيري الخارجية الفرنسي برنارد كوشـنير،      :  بترا -عمان  
واإلسباني ميغيل موراتينوس، في اجتماع ركز على بحث آخر التحديات التي تواجه جهود تحقيق السالم               

لجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي      خالل اللقاء أهمية الدور األوروبي في دعم ا        الملكوأكد   .في المنطقة 
تعترض المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، في ضوء انتهاء فترة تجميد االستيطان التي             

  .أعلنتها الحكومة اإلسرائيلية
ميع وشدد على أن إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة التي تعالج ج             

 .قضايا الوضع النهائي يستدعي وقف جميع اإلجراءات األحادية التي تهددها، خصوصا بناء المستوطنات            
 أن اإلخفاق في تحقيق تقدم ملموس في جهود السالم، الذي يشكل حل الدولتين الذي يضمن                 الملك واعتبر

ل شـرطه األسـاس، سـيبقي       قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائي          
  .المنطقة رهينة للتوتر واالحتقان، وعرضة للمزيد من العنف والصراعات

وأطلع الوزيران الملك على نتائج زيارتهما للمنطقة، والخطوات التي سيتخذها االتحاد األوروبي من أجل              
  .دعم الجهود السلمية

  ١٢/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
   

  نسانيإظر الى الوجود الفلسطيني من منظار تفصيلي بل من منظار عدم الن تدعو لالحريريبهية  .٤٤
 وفداً فلـسطينياً    )بالقرب من مدينة صيدا اللبنانية    (استقبلت النائبة بهية الحريري امس في مجدليون       :صيدا

في مخيمـي عـين     " تحالف القوى الفلسطينية  "لمنظمة التحرير الفلسطينية و   " اللجان الشعبية "مشتركاً من   
  . والمية وميةالحلوة

الوجود الفلسطيني في لبنان استطاع أن يرتقي بقضيته فوق كل القـضايا األخـرى              "وقالت الحريري إن    
، "بحياده الكامل عن األمور الخالفية ليحافظوا على سالمتهم وسالمة قضيتهم وسالمة البلد الذي احتضنهم             

  ". ، بل من منظار انسانيعدم النظر الى الوجود الفلسطيني من منظار تفصيلي"داعية الى 
ـ    هم مع سيادة لبنـان     "في المخيمات عبد مقدح على ان الفلسطينيين        " اللجان الشعبية "وشدد المنسق العام ل

واستقراره وامنه وسيادته وحكومته وشعبه ومقاومته وجيشه، وملتزمون سقف السلطة اللبنانية، وقضيتهم            
  ". األساس هي عودتهم الى فلسطين

 وحركة فتح في صيدا أحمد الصالح عن أمله في أن            الفلسطينية ر فصائل منظمة التحرير   وأعرب أمين س  
ألنه ينعكس على القضية الفلسطينية وأي خلل أمني سيدفع ثمنـه الفلـسطينيون             "يبقى لبنان آمنا ومستقرا     

  ".أيضاً
  ١٢/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت

  
   اعتقالهم من أصل تسعة تّمعمالءحقّق مع أربعة  تالجيشمخابرات  .٤٥

تمكنت خالل الشهرين الماضيين من كشف وتوقيف تـسعة         "أعلن الجيش اللبناني، أن مديرية المخابرات       
اكتمل التحقيق مـع    " مديرية التوجيه أمس، إلى انه       وأشارت. "عمالء ثبت تعاملهم مع الموساد اإلسرائيلي     

 قيد التحقيق لجالء بعض الجوانـب       أربعة منهم وأحيلوا إلى القضاء المختص، فيما ال يزال القسم اآلخر          
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على استمرار التحريات لمالحقة مشتبه بهم آخرين لتـوقيفهم وإجـراء           "، مؤكدة   "المتصلة بملف التعامل  
  . "التحقيق معهم، وإحالتهم الى الجهات القضائية المختصة

   ١٢/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  "المباشرةاوضات المف"بانفراج في " المتوسط" انعقاد قمة يربطأبو الغيط  .٤٦

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، أن انعقاد قمة االتحاد من أجل المتوسط               : )ب.ف.ا(
وقال أبو الغيط في    " . اإلسرائيليين"بين الفلسطينيين و  " مرهون بتحقيق انفراجة في المفاوضات المباشرة     "

القمة " الجوار األوروبية شتيفان فوليه إن       مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض األوروبي للتوسيع وسياسة       
لم تؤجل لكن لم يتحدد تاريخ انعقادها، إذ سيتم انتظار ما ستؤول إليه األوضاع فيما يتعلق بالمفاوضـات                  

الحديث حول القمة كان يدور     "وقال إن   " . هذا األمر طبيعي ومنطقي   "ورأى أن   " . اإلسرائيلية"الفلسطينية  
تشرين الثاني المقبل   / ضي على انعقادها ببرشلونة فى األسبوع األخير من نوفمبر        حزيران الما / منذ يونيو 

  . حول امكان انعقادها الشهر المقبل " لكن ال توجد حتى اآلن مؤشرات. 
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
   من دمشق أن العالقة مع تل أبيب متوقفةيؤكدأردوغان  .٤٧

 ان العالقات متوقفة حالياً وأن بالده        من دمشق   أردوغان ب التركي رجب طي   رئيس الوزراء اعلن  : دمشق
ستعيد النظر في عالقاتها بتل أبيب استناداً لتقرير لجنة التحقيق المعنية بجريمة أسطول الحريـة وعلـى                 

عندما ال تنصاع إسرائيل للقرارات ستبقى وحيدة ومعزولة من         : الموقف الذي ستتخذه من ذلك، وأضاف     
 وهذه مسألة مهمة، وكرر أردوغان أكثر من مـرة مطالبتـه إسـرائيل باالعتـذار                تركيا ودول المنطقة  

  .وبتعويض عائالت شهداء أسطول الحرية التسعة من األتراك
  ١٢/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
  يعبر عن الفاشية اإلسرائيلية" قسم الوالء للدولة اليهودية ":األسد .٤٨

وآخرها المتعلـق   " إسرائيل"قرارات العنصرية التي تصدرها      أن ال   على  األسد  بشار شدد الرئيس السوري  
وقال إن الشعب التركـي ولـيس       ". اإلسرائيلية"يعبر عن الفاشية    " قسم الوالء للدولة اليهودية   "بما يسمى   

الحكومة التركية فقط، وقف مع إخوته الفلسطينيين، وخاصة في مرحلة حصار غزة، وهو يعـرف اآلن                
وأكد أن المطالـب التركيـة   ". أسطول الحرية"بعد االعتداء على قافلة    " اإلسرائيلية"أكثر من غيره النوايا     

  .بشأن االعتداء على أسطول الحرية والشهداء األتراك مطالب محقة
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  شرطة دبي تكشف عن توقيف أحد الضالعين الرئيسيين في اغتيال المبحوح .٤٩

في قضية  " مشتبه به رئيسي  "دبي الفريق ضاحي خلفان تميم عن توقيف        أعلن قائد شرطة    :  خدمة –دبي  
) ينـاير (اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي في التاسع عشر من كـانون ثـاني                  

  .الماضي
اإلماراتية الناطقة باللغة اإلنجليزية، في عددها الصادر اليـوم         " ذي ناشيونال "وقال في تصريح لصحيفة     

، وأضاف أن الدولة التي     "إن المشتبه به لعب دوراً رئيسياً في عملية اغتيال المبحوح         ): "١١/١٠ (االثنين
قامت باعتقال هذا الشخص منذ شهرين ماضيين، طلبت من السلطات اإلماراتية عدم الكـشف عـن أي                 

  .تفاصيل
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ارات اإلسـرائيلي   جدير بالذكر أن شرطة دبي أكدت أنها تمتلك أدلة دامغة تُثبت ضلوع جهاز االسـتخب              
في عملية اغتياله، عن طريق فريق أرسله الجهاز إلى دبي لهـذا الغـرض، وقالـت                " موساد"الخارجي  

  . الشرطة أيضا إن معظم القتلة، أوروبيون وخرجوا من البالد في اليوم نفسه الذي اغتالوا فيه المبحوح
  ١٢/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
  للمواد النووية األمريكية المخصبة "إسرائيل" عن كيفية امتالك ستكشفإيران  .٥٠

: أكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد جليلـي         :  أ ف ب   -  أحمد حسن  -طهران، مدريد 
أن إيران ستنشر في المستقبل وثائق حول كيفية امتالك إسرائيل للمواد النوويـة األمريكيـة المخـصبة                 

  .ها بضرورة إخالء المنطقة من األسلحة النووية ؟في وقت ترفع أمريكا رايت. وطريقة نقلها إليها
لها الحـق فـي إدامـة عمليـات         " إن بي تي  "وأكد جليلي أن بالده وطبقا لمعاهدة حظر االنتشار النووي        

مشيرا إلى أن عملية تخصيب اليورانيوم حقا بديهيا إليران وستواصل العمل من أجل استيفاء              . التخصيب
  .هذا الحق

  ١٢/١٠/٢٠١٠، عوديةالوطن اون الين، الس
  
  وفد مغربي يغادر غزة بعدما قّدم مساعدات طبية ووضع حجر األساس لمشفى .٥١

غادر الوفد المغربي قطاع غزة عبر معبر رفح، مساء أمس األحد، وذلك بعـد زيـارة                : )فلسطين(غزة  
ل استمرت أسبوعين للقطاع، قدم خاللها مساعدات طبية، يذكر أن الوفد قدم خدمات نوعيـة فـي مجـا                 

  .الصحة، كان أبرزها وضع حجر األساس لمستشفى كامل في محافظة رفح جنوب قطاع غزة
وقالت هيئة المعابر والحدود في بيان لها، أن الوفد المغربي برئاسة الدكتور محمد غوتي، رئيس اللجنـة                 

  .الصحية لمناصرة فلسطين، غادر غزة عبر معبر رفح الحدودي
  ١١/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
  المسيري في كشف المؤامرات الصهيونية عبد الوهاب  بدوريةمصرإشادة  .٥٢

ثمن مفكرون وسياسيون مصريون في ندوة عقدتها لجنة الحريات بنقابـة الـصحافيين إحيـاء               : القاهرة
للذكرى الثانية لرحيل المفكر الدكتور عبدالوهاب المسيري، دوره في كشف األفكار الصهيونية والـدعوة              

  .العربية واإلسالمية بخطورة تلك األفكار إلى تنمية وعي األمتين 
قـدمت  "وقالت القاضية بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي، إن الموسوعة التي أنجزها المـسيري              

تفسيرات موسعة لكيفية إدارة العقل الصهيوني خططه ومؤامراته ضد المنطقة العربية، وقدمت لقـضية              
  " . راع وجودالصراع مع الصهيونية من منطلق أنه ص

وأكد عضو مجلس إدارة نادي هيئة التدريس السابق بجامعة القـاهرة أحمـد دراج أن المـسيري قـدم                   
مشروعا فكريا متكامال للمكتبة العربية واإلسالمية وعمل على تصحيح المفاهيم وتنوير العقول والـدفاع              

  .عن الحقوق العربية والفلسطينية في مواجهة المؤامرات الصهيونية 
  ١٢/١٠/٢٠١٠، خليج، الشارقةال

  
  المفاوضات رفضه ضمانات  فيعيب التي يمارسها نتنياهوالألا من يتذمر أوباما ":الحياة" .٥٣

فيما يستكمل الجانب األميركي محادثاته مع الجانب اإلسرائيلي إليجـاد صـيغة        :  جويس كرم  -واشنطن  
 األميركي دنيس روس بوزير المال      مقبولة لتجميد االستيطان، والتي طغت على اجتماع مستشار الرئيس        

اإلسرائيلي يوفال شتاينتز الموجود في واشنطن الجتماعات صندوق النقد المالي، ثمة استياء واضح فـي               
 أن أوبامـا    إلـى وتشير أوساط مطلعة    . صفوف اإلدارة األميركية من التدهور الحاصل في عملية السالم        
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، وبينها أخيراً رفضه الضمانات التي اقتـرح        "ا نتنياهو األالعيب التي يمارسه  "نفسه تذمر من األسلوب و    
 فـي غـور     إسرائيلية إلسرائيل، وبينها تعزيزات دفاعية والقبول بنشر قوات         إعطاءهاالجانب األميركي   
وجاء رفض نتنياهو لها ومطالبته، بحسب التسريبات اإلسرائيلية، بـاعتراف أوبامـا            . األردن بعد السالم  

 رئيس الحكومة السابق آرييل شارون وتعهده ضـم         إلىقدمها سلفه جورج بوش     برسالة الضمانات التي    
 في أي اتفاق سالم، ومن ثم المطالبة بـإطالق الجاسـوس            "سرائيلإ"الكتل االستيطانية الكبرى في دولة      

  استعداد مديرة فريق   "بوليتيكو"ونقلت صحيفة    . أوباما إدارةاإلسرائيلي جوناثان بوالرد، لتزيد من استياء       
  . الوكالة األميركية للتنمية الدوليةإلىميتشل مارا رودمان للخروج من الفريق التفاوضي واالنتقال 

  ١٢/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   نرغب في أن نرى تمديدا لقرار تجميد االستيطان": الخارجية األمريكية" .٥٤

 لالسـتيطان   جديداً تجميداًمسأ على اقتراح نتنياهو األميركية عقبت وزارة الخارجية     :وكاالت - رام اهللا 
 موقف الواليات   إنبقولها  " دولة للشعب اليهودي  " "إسرائيل"بـفي الضفة الغربية المحتلة مقابل االعتراف       

 االلكتروني عن مـسؤول فـي       "هآرتس"ونقل موقع    .المتحدة من االستيطان لم يتغير وهو معروف جيدا       
 نـرى   أن نرغب فـي     إنناوكما قلنا سابقا    .  معروف جيدا  موقفنا من االستيطان  " قوله   األميركيةالخارجية  

الفلـسطيني  ( ندخل فـي جـوهر نقاشـاتنا مـع الجـانبين             أنتمديدا لقرار تجميد االستيطان، وال نريد       
 ووزيـرة الخارجيـة     أوبامـا الرئيس  .  ثابتة األميركيةالسياسة  " األميركيوقال المسؤول   . ")واإلسرائيلي

  .لديمقراطية كدولة يهودية ا"سرائيلإ"ـكلينتون تعهدا ل
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  للمساعدة في عملية السالم الضوء األخضر اإلسرائيلي والفلسطيني  يتلقيانكوشنير وموراتينوس .٥٥

 عبـد الـرؤوف      نقالً عن مراسلها   رام اهللا من  ،  ١٢/١٠١/٢٠١٠،   الين، السعودية  أون الوطن   نشرت
 وزيرا خارجية فرنسا برنارد كوشنير وإسبانيا ميجيل موراتينوس       ، أن   أ ف ب  ة   ونقالً عن وكال   أرناؤوط،

 في مؤتمر صحفي مشترك بعد لقاء في مقر القنصلية الفرنسية في القـدس مـع رئـيس الـوزراء         اأعلن
 تلقيهما الضوء األخضر من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني لمواصلة دورهمـا           ،الفلسطيني سالم فياض  

فع العملية السلمية، مشيرين إلى أنهما سيلتقيان وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون            في محاولة د  
  .الخميس المقبل لتنسيق المواقف

أعطانا نتنياهو الضوء األخضر لمواصلة عملنا وكان إيجابيا        "وقال وزير الخارجية اإلسباني موراتينوس      
وروبا مرغوب من قبل نتنياهو وطلب منا المـساعدة         دور أ "، فيما قال كوشنير     "في عرض الملفات أمامنا   

  ".وبطبيعة الحال فإن الفلسطينيين يطالبون دائما بدور أوروبي
قرار لجنـة   "، مبينا أن    "هناك مبادرات فرنسية وأوروبية تتبلور حاليا لدفع العملية السلمية          "وأكد كوشنير   

مل مع األمريكيين وسنحاول أن نقوم بكل ما في          في ليبيا أعطى فرصة للع     العربيةالمتابعة لمبادرة السالم    
  ".وسعنا من أجل المساعدة

ودافع موراتينوس وكوشنير عن الدور األوروبي في العملية السلمية مشددين على أنهما ال يتنافسان مـع                
 ليست لدينا نفس المكانة األمريكية وهذا طبيعي ألن لألمريكيين تقاليدهم         "وقال كوشنير   . الدور األمريكي 

  ".في دعم إسرائيل وعملية السالم، وليس هناك تنافس مع األمريكيين إنما سنتعاون معهم
دائما ما يوجه إلينا السؤال عن الدور الذي يقوم به االتحاد األوروبـي             "أما وزير الخارجية اإلسباني فقال      

ـ                  ". ذه مـن ليبرمـان    في عملية السالم، وفي حقيقة األمر لو لم يكن لنا دور لما كانت هناك ردة الفعل ه
لقد تبنت دول االتحاد األوروبي باإلجماع ورقة تشرح فيها تصورها للحل قبل عام، وقبل سنين               "وأضاف  
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طويلة أعلنا في البندقية دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تكون هناك دولـة فلـسطينية                  
  ".رجت من أوروباتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسالم، وهذه عبارة خ

ممثلة السياسة الخارجيـة فـي االتحـاد        أن   بروكسل،   ، من ١٢/١٠/٢٠١٠،  السفير، بيروت وأضافت  
ن موراتينوس وكوشنير يجريان مباحثات في الشرق األوسط بـصفتهما          إاألوروبي كاثرين آشتون قالت     

م آشتون، مايا كوشيانتشيش    وقالت المتحدثة باس   .وزيري خارجية بلديهما، وليس كمملثين لالتحاد األوربي      
كوشـنير  (، وأنها لم تطلب منهمـا       "الممثلة العليا هي من تتحدث باسم االتحاد األوروبي       " إن   "السفير"لـ

  ."أن يمثالها، فهي زارت المنطقة قبل عشرة أيام) وموراتينوس
وزيـر  ن   ، أ   رام اهللا   في  كفاح زبون  ، نقالً عن مراسلها   ١٢/١٠/٢٠١٠،  الشرق األوسط، لندن   وذكرت

 سالم فياض بافتتاح شارع     .دالفلسطيني  الخارجية الفرنسي برنار كوشنير انتقد أثناء قيام رئيس الوزراء          
 للبناء االستيطاني، قائال إن     "إسرائيل" استئناف   ،محمود درويش في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة أريحا       

 لمشكلة االستيطان يمكـن الطـرفين       االستيطان جزء من المشكلة وإن بالده تعكف على بلورة حل وسط          
  .الفلسطيني واإلسرائيلي من استئناف المفاوضات

ال ندعم  ": وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستدعم توجه الفلسطينيين لمجلس األمن، قال كوشنير              
  ."ذلك إذا كان هذا يضعف العملية السلمية

، أن   عماد ابو سـمبل    نقالً عن مراسلها  رام اهللا   ، من   ١٢/١٠/٢٠١٠،  الحياة الجديدة، رام اهللا    وجاء في 
 مليون يـورو، دعمـاً لموازنـة        ٣٠ سالم فياض، اتفاقية منحة بقيمة        مع وزير الخارجية االسباني وقع   

   .السلطة الوطنية
  
  ليبرمان انتهك جميع قواعد الدبلوماسية: كوشنير وموراتينوس .٥٦

ي ميغيل موراتينـوس بنظيرهمـا اإلسـرائيلي        اتصل وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير واإلسبان      
دور ليبرمان، لالحتجاج على تسريبه مضمون لقائهم، أول أمس، معه والذي قالـت وسـائل إعـالم      جأفي

إسرائيلية إن ليبرمان وبخهما خالله حيث طالبهما بحل النزاعات فـي أوروبـا قبـل إسـداء النـصائح          
عن مصدر إسـرائيلي قولـه إن موراتينـوس         " هآرتس"ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة      ".إسرائيل"ـل

. وكوشنير غضبا على نشر مضمون اللقاء بين الثالثة إلى وسائل اإلعالم بعد ساعة من انتهـاء اللقـاء                 
وأن " مـس بالثقـة   "وأضاف المصدر أن الوزيرين األوروبيين وجها انتقادات شديدة إلى ليبرمان وأنـه             

أن مـسؤولين إسـرائيليين تـم       " هـآرتس "وذكرت  ". لدبلوماسيةخرق فظ ألصول اللعبة ا    "التسريب هو   
  .إطالعهم على مضمون المحادثة الهاتفية قالوا إنه تخللها الصراخ 

وقال موراتينوس، أمس، إن ليبرمان اعتذر على أقواله خالل اللقاء، لكن مسؤولين في وزارة الخارجيـة                
وا إن ليبرمان لم يعتذر وإنما أوضح أنه لم يقصد أن           اإلسرائيلية الذين أكدوا حصول المحادثة الهاتفية قال      

  " .كتوبيخ"تبدو أقواله 
  ١٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
   الفلسطينيةاألمن على تدريب قوات اإلشرافدايتون يسلم خليفته مولر مهمة  .٥٧

ايتون  الجنرال كيث داألمريكي األمني المنسق أن مصادر متعددة االثنين أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية سلم األمن تأهيل وتدريب قوات إعادة على اإلشرافالذي قام بمهمة 

 المصادر أن الجنرال مولر تولى منذ يوم الجمعة  وأوضحت. خليفته الجنرال مايكل مولرإلىالمهمة 
 تأهيل وتدريب قوات إعادة على واإلشرافالماضي مهام منصبه الجديد منسقا أمنيا أمريكيا في المنطقة 

  . الفلسطينية خلفاً للجنرال دايتوناألمن
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 لطائرة  جنرال في الجيش األمريكي ويتبع لسالح الجو، حيث كان طياراًهو مولر إلى المصادر وأشارت
B52 ومسؤوال عن التخطيط االستراتيجي في قيادة المركز التابعة للجيش األمريكي ،  

يتحدث العربية واإلسبانية وقد تسلم " مولر أن الفلسطينية المحلية االثنين األيام وذكرت صحيفة ."سانتكوم
  ."مهامه وهو يتعلم بسرعة

  ١٢/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   سنة١٥ بليون دوالر في ١٠٠نفقات الدفاع في الدول العربية  .٥٨

 بليون دوالر منذ عام ٦٨ية بلغت نفقات الدول العربية على المعدات الدفاع:  دالل أبو غزالة–دبي 
، وفق ٢٠١٥ بليون بحلول عام ١٠٠ والى ٢٠١٤ بليوناً بحلول عام ٨٠ إلى، ويتوقع أن ترتفع ٢٠٠٠

  . العالمية"فروست آند سوليفان"ما جاء في تقرير حديث أصدرته المجموعة االستشارية الدولية 
، على المعدات الدفاعية بـ األردن لىإوقدرت المؤسسة في تقريرها، إنفاق دول الخليج وحدها إضافة 

 على األوسطإنفاق منطقة الشرق "وأشارت إلى أن . ٢٠٠٩ و٢٠٠٠ بليون دوالر بين عامي ٤٩٣
المعدات الدفاعية ينمو في شكل متواصل، نتيجة اهتمام دول المنطقة بتحديث معداتها بما يتوافق مع 

  ."التكنولوجيا الحديثة لضمان فعاليتها
ح معداألكبر في " العراق، في اإلنفاق على التسلح، إلىو التقرير أن تكون حصة دول الخليج إضافة ورج
يستثمر العراق بقوة في تطوير بنيته التحتية العسكرية خالل العقد المقبل، ما "، متوقعين أن "المنطقة

  ."٢٠١٤ بليون دوالر بحلول عام ١١يرجح ان ينفق أكثر من 
  ١٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  ٢٠٠٩ في  من مليار شخص تضوروا جوعاًأكثر .٥٩

 دولة تبعث على القلق وان ٢٩ أفاد تقرير جديد عن الجوع في العالم بأن مستويات الجوع في :وكاالت
  .٢٠٠٩ من مليار شخص تضوروا جوعا في أكثر

 ومنظمات  سياسات الغذاءألبحاثوذكر المؤشر السنوي عن الجوع في العالم والذي نشره المعهد الدولي 
 بخفض عدد الجوعى في ١٩٩٠ زعماء العالم بعيدون تماما عن الهدف الذي وضع عام أن أخرى إغاثة

مؤشر الجوع في العالم ما زال عند مستوى "ويقول التقرير  .٢٠١٥ النصف بحلول عام إلىالعالم 
ر العالمي للجوع في المؤش) مزعجة(معظم الدول التي بها معدالت  " وأضاف.")خطير (بأنهيوصف 

 األطفال أنويوضح التقرير  ."آسيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب أفريقياللجوع توجد في 
  . عرضة للجوع على نحو خاصاألكثرهم 

  ١١/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  
   تفرض مصادقتها على قانون الجنسية واليمين ينقل الملف الى المجتمع الدولي"إسرائيل" .٦٠

تعديل قانون الجنسية الذي صادقت عليه الحكومة االسـرائيلية وأرسـلته           : آمال شحادة  -القدس المحتلة   
، يكشف في شكل صـريح طبيعـة        )الكنيست(للبحث في لجنة وزارية خاصة قبل طرحه على البرلمان          

حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي كان معارضاً لالقتراح ولكنه غير رأيـه ليكـسب                
فهو يجبر  . زير خارجيته، أفيغدور لبرمان، وتحول من رافض لالقتراح الى صاحب هذا االقتراح           رضا و 

  .كل شخص يتزوج من اسرائيلية على أن يقسم والء االخالص إلسرائيل كدولة الشعب اليهودي
خمسة وزراء من حزب العمل باالضافة      (ومع ان ثمانية وزراء داخل الحكومة فقط عارضوا هذا التعديل           

وقد صاح الوزير من حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ فـي          . ، فإن صوتهم بدا عالياً    )لى ثالثة من الليكود   ا
، بسبب هذا اإلسـراف فـي سـن         »اسرائيل تتدهور في نفق مظلم نحو النظام الفاشي       «: جلسة الحكومة 
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ل علـى انعـدام     ورئيس البرلمان، رؤوفين ريفلين من الليكود قال ان هذا القانون يد          . القوانين العنصرية 
قانون يشير الى سرعة تفـشي الليبرمانيـة        «والمراقبون يرون ان كليهما صادق اذ إنه        . الثقة في النفس  

، »العنصرية في السياسة والثقافة في المجتمع اإلسرائيلي، وتثبيتها كأيديولوجية وأجندة سياسية موجهـة            
يل القانون يظهر وزير الخارجية افيغدور      ويرى المعلق السياسي ناحوم برنياع ان تعد      . كما يقول كثيرون  

  .»ورئيس حكومته نتنياهو كخرقة«ليبرمان على أنه بطل وعلى أنه الحاكم الحقيقي للحكومة، 
والواضح في التعديل الذي يقترحه نتنياهو انه يحسم الموقف االسرائيلي الذي سبق ورفضه الفلسطينيون              

وفيما يفرض التعديل واقعاً يجعـل مـن شـبه          . ية السالم باالعتراف بيهودية الدولة العبرية كشرط لعمل     
المستحيل ان يقبل به الالجئون الفلسطينيون الراغبون في العودة الى هذا الجزء من الوطن، داخل الخـط               
االخضر، فإنه يعتبر مكمالً لمشروع قانون سابق وضعه وزير الخارجية افيغدور ليبرمـان فـي اطـار                 

فليبرمان يريد الحفاظ على    . وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية     برنامجه حول يهودية الدولة     
خريطة ديموغرافية بأكثرية يهودية عبر تبادل األراضي والسكان بين اسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة،            

  ألف عربي، الى الدولـة     ٢٠٠بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها حوالى           
  .الفلسطينية مقابل ضم المستوطنات الى اسرائيل

وزير القضاء السابق امنون روبنشتاين الذي كان وضع مخطط سياسة الهجرة الى اسرائيل مع المحامي               
يضيف كراهيـة   «ليئاف اروغاد والبروفسور روت غابيزون، يقول صراحة إن ال حاجة للقانون اذ انه              

: ويـضيف . »)٤٨فلـسطينيو   (ت بين اسرائيل ومواطنيها العرب      الى اسرائيل في العالم ويعمق الخالفا     
  .»نحن بحاجة لتهدئة االوضاع، بينما هذا القانون يأتي ليصعد التوتر«

اما الخبير في الشؤون السياسية جدعون ليفي المعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلـسطينية وحقـوق               
 وينتقد الغالبية االسرائيلية الصامتة تجـاه سياسـة         االنسان، فيذهب الى ابعد ما يتوقعه معارضو القانون       

من يعتقد ان هذا ال يتعلق به مخطئ، فمـن اآلن           «:  ليبرمان اليمينية المتطرفة ويحذرها بالقول     –نتنياهو  
ويرى ليفـي ان    . » مع ختم رسمي   –وصاعداً، سنعيش في دولة جديدة، عرقية، دينية، قومية وعنصرية          

ل سيأتي ليس فقط من نتنياهو وليبرمان ووزراء حكومته الداعمين لتعـديل            المس الشديد بصورة اسرائي   «
القانون، انما من الغالبية االسرائيلية الصامتة، التي ردت على مصادقة الحكومة على هذا المشروع بعدم               

ومن يعتقد ان العـالم سيواصـل       «: ويضيف. »ال يهمني في أي دولة أعيش     : اكتراث مقلق، كأنها تقول   
هذه خطـوة اخـرى سـتمس       .  مع اسرائيل كديموقراطية بعد هذا القانون، ال يفهم ماذا سيجري          التعاطي

  .»صورة اسرائيل
لعشرات السنين انشغلنا عبثاً في مسألة من هو اليهـودي، واآلن  «: وما هي اليهودية في رأي ليفي؟ يقول      

؟ هل هي   »لة القومية اليهودية  دو«والرد على سؤال ما هي اليهودية متعدد، فهل تعني          . لن تنتهي المسألة  
أعياد اسرائيل؟ الحالل؟ تصعيد الخناق الذي تفرضه المؤسسة الدينية، وكأنه ال يكفي مـا يحيـق اليـوم                  

ال يوجد ثالثة يهود يمكنهم ان يتفقوا كيف تبدو الدولة          «: ويضيف جدعون ليفي  . »بالديمقراطية من ظلم؟  
، انه حتى الشعارات العليلة من شأنها أن تؤشـر لنـا الـى              اليهودية، غير ان التاريخ علمنا، نحن اليهود      

في هذه االثناء، مشروع القانون الجديد سيعمق فقط اغتراب عرب اسرائيل ونهايته            . الطريق نحو الجحيم  
  .»ستعمق اغتراب جماهير أوسع بكثير

ق لجامعة تل أبيب،    ولكن البروفسور شلومو افنيري، المدير العام األسبق لوزارة الخارجية والرئيس الساب          
. ترى اسرائيل نفسها دولة يهودية وديموقراطية، وهذا صـحيح وعـادل     «: يرى األمر في شكل معكوس    

معنى ذلـك   . لكن مضامين هذا المفهوم غامضة، وتُمكن اصحاب المواقف المختلفة من العيش معه بسالم            
ودي ويعبر فيها عن حق الشعب      عند أكثر مواطني اسرائيل من اليهود، أن اسرائيل هي دولة الشعب اليه           

. »ويصحب هذا التعبير عند جزء من الجمهور المتـدين اليهـودي معنـى            . اليهودي في تقرير المصير   
اقتراحنا الزام المتجنسين التصريح بقبول شرعية دولة اسرائيل يواجه المشكلة وهو مطلـب             «: ويضيف
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 وال سيما في العالم العربي، قد يـصعب         ألن هذه الشرعية هي التي يرفضها أعداء اسرائيل       . عدل ايضاً 
على فلسطينيين يريدون الزواج من مواطنين اسرائيليين عرب التعبير عن هـذا التـصريح لكـن هـذه                  

وأصـوات  . »اذا أرادوا أن يكونوا مواطنين في اسرائيل فإنهم ال يستطيعون رفض شـرعيتها            . مشكلتهم
مؤثرة في المجتمع االسرائيلي، على رغـم الحـديث   اليمين المتطرف الداعمة للقانون ما زالت مجلجلة و      

حاييم شاين، المعروف بمواقفه اليمينية وهو يمنح كل الدعم         . الصريح والتحذيرات التي يطلقها معارضوه    
للقانون، يرى ان رفض االعتراف بدولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي يثبت مـرة اخـرى ان تحليـل                  

ليس للقيادة الفلسطينية اي مصلحة فـي       «: ويقول.  كان واقعياً ومحقاً   الواقع من جانب اليمين في اسرائيل     
منذ سنوات عدة والفلسطينيون يقدسون حرابهم ونحـن نـدفع          . عقد سالم مع اسرائيل والشعب اليهودي     

كـل  . القصة الساحرة لألرض مقابل السالم تثبت على نحو ظاهر انها االرض مقابـل الحـرب              . الثمن
تنازل يدعو فقط الى المزيد من الضغط، وال سيما من جانـب اصـدقاء يائـسين                استعداد لالنسحاب وال  

وعليه، فإن اقوال وزير الخارجية افيغدور ليبرمـان هـي          . يرغبون في تحقيق انجاز في الجبهة الدولية      
الفارق بين السياسي المحلي والسياسي الدولي هو ان االول يقول ما يريد أن يـسمعه منـه     . حقيقة دامغة 

خطـاب  . الحقيقة التي هي دوماً فوق الزمان والمكـان       .  في لحظة معينة، اما الثاني فيقول الحقيقة       الناس
  .»ليبرمان كان خطاباً سياسياً دولياً وليس سياسياً محلياً

هناك حاجة ألن تخرج المعركة االسرائيلية الى المجتمع الدولي لمواجهـة االصـوات             «ويرى شاين ان    
مهم جداً ان يستوعب االصدقاء واألعداء على حد سواء ان مواطني           «: ، ويقول »الرافضة لتعديل القانون  

قـضت   .بعد الكارثة الفظيعة التي أفيغدور ليبرمان. دولة اسرائيل ليسوا أرانب تجارب للسياسة العالمية
على ثلث شعبنا وعشرات اآلالف من اآلخرين الذين ضحينا بهم في معركة وجودنا، ليس لـدينا تـرف                  

مسؤولية زعماء اسرائيل هي فقط تأكيد الحقيقة، تلك الحقيقة التي تـضمن            .  كوننا أرانب تجارب   مواصلة
اذا كانت هذه الحقيقة غيـر لطيفـة، وتبـدو باللهجـة            . استمرار وجود شعب اسرائيل في بالد اسرائيل      

 بـشرى   كل من يهرب مـن    . الروسية ثقيلة، في توقيت غير مريح وفي اجواء من العداء، فإنها الحقيقة           
  .بهذه الكلمات يهدد شاين... »الحقيقة، فإنها ستواصل دوماً مطاردته

واضح من تـعـديل قانون المواطنة انه يرسم من اآلن مصير ملف العودة، اذ يفرض واقعاً علـى اي                  
فتعديل القانون يعني ان أياً من الالجئين المهجرين مـن قـراهم داخـل الخـط     . مفاوضات مستقبلية فيه  

  . يوقّعوا على هذا القانون بالتالي ستكون ممارسة حق العودة صعبةاالخضر لن
  ١٢/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   واألمن والدولة الفلسطينيةالحدودجدلية  .٦١

  نواف الزرو
   رؤية بن غوريون للحدود واألمن-
   خطة آلون تعود إلى الواجهة-
   اإلجماع اإلسرائيلي-
   نتنياهو والسالم واألمن-
  من وحلم الدولة الحدود واأل-

" ترسيم الحدود والترتيبات األمنية والدولة الفلسطينية     "الواضح وفق تطورات المشهد التفاوضي، أن ثالثية        
  .باتت ثالثية متالزمة، غدت األطراف المتفاوضة والحاضنة والمؤازرة تجمع عليها

ا يصر الجانب اإلسرائيلي  ففي الجانب الفلسطيني والعربي يشددون على ضرورة ترسيم الحدود أوال، بينم          
على نحو شبه إجماع على مناقشة الترتيبات األمنية أوال قبل الحدود والقضايا الجوهرية، وقبل مواصفات               

  .ومساحة الدولة المزعومة
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أميركيا باالقتراح الذي قدمته وزيرة الخارجيـة       " تجميد االستيطان "بل إن هذه الثالثية أقصت حتى مسألة        
  ".حدود الدولة الفلسطينية"ت الشروع فورا في محادثات ماراثونية بشأن مسألة كلينتون حينما طرح

وكان الرئيس األميركي قد سبقها عشية إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن، بتبنيه أحـد محـددات                
  ".عبثيةمجزرة "، مستغالً عملية الخليل التي وصفها بأنها "الترتيبات األمنية"نتنياهو للتسوية متمثّالً في 

فإلى أين يا ترى يمكن أن تستمر هذه المفاوضات المباشرة في ظل هذه الثالثية، ومـا حقيقـة األجنـدة                    
  اإلسرائيلية وراء اإلصرار على الترتيبات األمنية أوال؟

ثم ما الحدود التي تسعى إسرائيل إلى ترسيمها بعد أن يوافق الفلـسطينيون علـى الترتيبـات األمنيـة                   
  اإلسرائيلية؟

  األهم، ما االحتمال الحقيقي ألي تسوية سياسية في ضوء هذا التضارب في األجندات السياسية؟و
أسئلة كثير عاجلة تطرح تباعا على أجندة المفاوضات المباشرة، تـستدعي استحـضار تلـك األدبيـات                 

الدولة الفلـسطينية  السياسية واإلستراتيجية اإلسرائيلية القديمة الجديدة المتجددة في ثالثية الحدود واألمن و         
  .التي توفر مؤشرا حقيقيا الحتماالت التسوية

  رؤية بن غوريون للحدود واألمن
أيـار  / مايو ١٤كان بن غوريون أهم من نظر لحدود الدولة الصهيونية ومستقبلها، فأعلن بتاريخ الجمعة              

هود فـي فلـسطين      في مدينة تل أبيب أمام أعضاء المجلس الوطني اليهودي الذين يمثلون الي            ١٩٤٨عام  
، وأكد في إعالن قيام دولة إسـرائيل        "أن قيام دولة إسرائيل يخدم الفكرة الصهيونية      "والصهيونية العالمية   

  ".أن دولة إسرائيل شيء وأرض إسرائيل شيء آخر"
في المقدمة التي وضعها للكتـاب الـسنوي لحكومـة إسـرائيل            " مملكة إسرائيل "كما كثف رؤيته لحدود     

تتألف كل دولة من األرض والشعب، وإسرائيل ال تشذ عن هذه القاعدة، غيـر              " يقول   ، فكتب ١٠/١٩٥٢
وأضيف اآلن أنها قامت فوق جزء من أرض إسرائيل فقط،          . أنها دولة لم تأت مطابقة ألرضها أو شعبها       

فالبعض يتردد بصدد استرجاع حدودنا التاريخية التي جرى رسمها وتعيينها منذ بداية الزمـان، وحتـى                
  ".الء ال يسعهم إنكار الشذوذ الذي تمثله الخطوط الجديدةهؤ

إن الخريطة التي رسمتها الصهيونية لمملكتها الموعـودة مـا          " قائال   ٩/٣/١٩٦٤ووثق أيضا رؤيته في     
زالت أوسع بكثير من المساحات التي تم احتاللها واالستيالء عليها بقوة السالح، إن حدود الدولة اليهودية                

ع مما هي عليه لو كان الجنرال موشي ديان رئيسا لألركان العامة أثنـاء حـرب سـنة                  كانت أبعد وأوس  
  ". ضد العرب في فلسطين١٩٤٨

وشكلت رؤية بن غوريون تلك، القاعدة النظرية اإلستراتيجية لكافة السياسات اإلسرائيلية الحقا، وبنيـت              
  .عليها نظريات ال حصر لها في الحدود واألمن ومستقبل إسرائيل

   آلون تعود إلى الواجهةخطة
إلى أفكار بن غوريون،    " خطة آلون "فاستند القائد العسكري المخضرم يغئال آلون في مشروعه المشهور          

  :وتضمنت النقاط الجوهرية التالية
  . إصرار إسرائيل على أن حدودها الشرقية يجب أن تكون عند نهر األردن-١
مين اكتمال الدولة الصهيونية إستراتيجيا من جهـة         من أجل إنشاء جهاز دفاعي صلب من جهة، ولتأ         -٢

  :ثانية، يقول آلون إن على إسرائيل أن تضم إلى الدولة المناطق التالية كجزء ال يتجزأ من سيادتها
 كيلومتراً تقريباً على امتداد غور األردن مـن غـور بيـسان    ١٥ و١٠ قطاع بعرض يتراوح ما بين      -أ

  .ء الحد األدنى من السكان الفلسطينيين العربوحتى شمال البحر الميت، مع احتوا
 ضم قطاع بعرض عدة كيلومترات بحيث يجري فحصها على الطبيعة، من شمال القدس حتى البحر                -ب

  .الميت
  : بالنسبة لجبل الخليل وصحراء وادي عربة يقول آلون إنه يجب دراسة إمكانيتين-جـ
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  . إضافة جبل الخليل مع سكانه-
  . عربة على األقل من مشارف الخليل الشرقية وحتى البحر والنقب إضافة صحراء وادي-
 االمتناع عن ضم الكثير من السكان العرب مع دراسة إمكانية االكتفاء بضم صـحراء وادي عربـة           -د  

  .فقط مع إضافة تعديالت على الحدود
، عالوة علـى     العمل على إقامة مستوطنات سكنية زراعية وبلدية في المناطق التي ذكرت أعاله            -هـ  

  .معسكرات ثابتة للجيش اإلسرائيلي وفق االحتياجات األمنية
وشكل مشروع آلون عملياً األرضية السياسية اإلسرائيلية لجملة كبيرة من األفكار والمشاريع اإلسرائيلية             

  .الالحقة
  اإلجماع اإلسرائيلي

ن إلى إسحق رابين، ثم إسـحق       ومن بن غوريون إلى أشكول إلى آلون إلى غولدا مائير إلى مناحيم بيغي            
شامير، مرورا بشمعون بيريز فإيهود باراك ثم شارون ثم أولمرت ثم أخيرا نتنياهو، كلهم يجمعون على                

  .القواسم المشتركة بشأن الحدود المحتملة لدولة إسرائيل
فية، فهم  وكلهم يجمعون على أن هذه الحدود متحركة وفقا لحسابات واعتبارات أمنية واستيطانية وديمغرا            
  .يجمعون على أوسع مساحات ممكنة من األرض العربية مع أقل عدد ممكن من السكان العرب

تشرين األول عام   /فإسحق رابين كان استعرض في آخر خطاب له أمام الكنيست، في الخامس من أكتوبر             
سرائيل لن تعـود    إ"، قبل شهر واحد من اغتياله، رؤيته في ما يتعلق بالحدود المستقبلية، معلنا أن               ١٩٩٥

  .١٩٦٧حزيران /إلى خطوط الرابع من يونيو
حدود األمن للدفاع عن دولة إسرائيل ستقام في غور األردن وفق التفـسير األوسـع لهـذا                 "وأضاف أن   

  ".المفهوم
بالتأكيد لن نقوم بأي انـسحاب مـن         "١٩٨٨كانون األول   /ومن رابين إلى شامير الذي أعلن في ديسمبر       

لن يحصل الفلسطينيون على دولة فلسطينية أبداً، وهم لن يحـصلوا عليهـا ال بطريـق     "المناطق، مؤكدا   
  ".المفاوضات، وال بطريق القوة، وال يمكن تقبل فكرة إقامة دولة فلسطينية، إن هذا لن يحدث أبدا

 القوات اإلسرائيلية ستبقى مرابطة في األماكن التي تحدد لها ولن يحدث أي تغيير جذري في              "وأوضح أن   
  ".المناطق

، وأكد في مقابلـة مـع صـحيفة         "الحكم الذاتي للفلسطينيين  "ولم يجد شارون كغيره، سوى إطار اتفاقية        
وجوب سيطرة إسرائيل على منطقة غـور األردن مـن مرتفعـات            " على   ١٤/٤/٢٠٠٥هآرتس بتاريخ   

  ".الجبال المطلة عليها
جب أن يكون على أساس االعتبارات األمنية       ترسيم الحدود ي  "ولم يتخلف الجنرال باراك فأعلن بدوره أن        

والديمغرافية، بحيث تبقى الكتل االستيطانية في المناطق تحت سيطرة إسرائيل، إضافة إلى تمتع الدولـة               
  ".العبرية بغالبية يهودية

ال يمكن التخلي عـن الـسيطرة       "وكذلك إيهود أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق الذي أعلن أنه           
  ".ر األردن وعلى الحدود الشرقية لدولة إسرائيلعلى غو

  نتنياهو والسالم واألمن
ومن ذلك اإلجماع اإلسرائيلي على نظريات الحدود واألمن، إلى نتنياهو الذي يعتبر اليوم خالصة الفكـر        

  .والمشروع الصهيوني
عد أن أجبرهم   فالواضح أن نتنياهو نجح في حشر الفلسطينيين والعرب في مأزق تفاوضي صعب جدا، فب             

على إسقاط كل الشروط المسبقة للمفاوضات المباشرة، حتى أبسطها المتعلقة بتجميد االسـتيطان، فاجـأ               
  .الجميع بإعالن شروطه هو للمفاوضات والتسوية
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، وقـد أبلـغ     "يرفض البحث في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة قبل حسم قضية الترتيبات األمنيـة            "فهو  
أن  "-حـسب هـآرتس  -ميركي ووزيرة الخارجية كلينتون والمبعوث جورج ميتـشل      نتنياهو الرئيس األ  

  ".الحدود سترسم وفق الترتيبات األمنية
تحقيق الترتيبـات األمنيـة     : أن هناك ثالثة أسس تتمسك بها إسرائيل من أجل إبرام االتفاق هي           "وأعلن  

  ".هذا االتفاق نهاية للنزاعاإلسرائيلية، واعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود، وأن يشكل 
أن هناك ضرورة قصوى لجعـل      "، ضمن أشياء أخرى     ٢٠١٠تموز  / يوليو ٢٧وكان نتنياهو قد أكد يوم      
  ".السالم مستندا إلى األمن

وفي هذه المسألة تحديدا، الحظ السياسي اإلسرائيلي اليساري المخضرم أوري أفنيري أن نتنياهو بدأ في               
التي كانت قد رأت النور للمرة األولى إثـر حـرب           " الجبهة الشرقية " بفزاعة   اآلونة األخيرة يلوح كثيرا   

فحواه أن نهـر    " نظرية األمن اإلسرائيلية  "، وجاءت لتسويغ مفهوم إستراتيجي في       ١٩٦٧حزيران  /يونيو
حـدوداً يمكـن    "، ذلك أنه يضمن للدولة العبرية       "حدود إسرائيل األمنية  "األردن يجب أن يكون جزءا من       

  ".خطة يغئال آلون"، وفقا لما ورد في حينه في ما عرف باسم "ع عنهاالدفا
وفي الحدود واألمن والدولة الفلسطينية، فإن الجيش اإلسرائيلي هو الذي يتسلم هناك هذه المهمـة منـذ                 

حـول المفاوضـات    ) قبل وفاته (زمن، كما كان كتب زئيف شيف المعلق العسكري في صحيفة هآرتس            
إن مهمة إعداد الخرائط ألقيت على عاتق قسم التخطيط في هيئـة األركـان              "يلية قائال   الفلسطينية اإلسرائ 

  ".العسكرية
وحسب خرائط الجيش اإلسرائيلي سيواصل اإلسرائيليون اإلشراف على المعابر الحدودية مـع األردن،             

 التـسويات   وفي الموانئ والمطارات، ولن ترسم الحدود بين إسرائيل وفلسطين، كما سيستمر العمل وفق            
  .االقتصادية وأجهزة التعاون األمني والمدني كما هي قائمة

  :وتتضمن وثيقة خريطة الجيش للحدود واألمن والدولة من ضمن ما تتضمن
  . أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح-١
  . منع عقد تحالفات بين فلسطين وأي دولة أخرى-٢
  .طق الفلسطينية المرتفعة وجود محطات إنذار إسرائيلية في المنا-٣
  . انتشار الجيش اإلسرائيلي على طول نهر األردن-٤
  . وجود إسرائيلي في المعابر الحدودية الفلسطينية-٥
  . استمرار إسرائيل في السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية-٦
  .ة ممرات خاصة تتيح إلسرائيل التوغل في عمق األراضي الفلسطينية وقت الحاج-٧

كما جاء في تقرير للدائرة األمنية والسياسية في وزارة الحرب اإلسرائيلية برئاسـة عـاموس جلعـاد،                 
وبالتعاون مع شعبة التخطيط في رئاسة هيئة األركان الذي قدم إلى المستوى الـسياسي حـول الرؤيـة                  

ر المذكور يوصي بضرورة    اإلستراتيجية األمنية لمستقبل الضفة الغربية في إطار االتفاق الدائم أن التقري          
  .االحتفاظ بثمانية مواقع عسكرية إستراتيجية إسرائيلية في الضفة الغربية أو ما يعرف بالنقاط األمنية

ويحذر التقرير من التنازل عن هذا المطلب المتمثل في إقامة هذه النقاط في مواقع مختلفة مـن الـضفة                   
  .لفلسطيني هذه الترتيبات األمنيةالغربية وأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع الجانب ا

  الحدود واألمن وحلم الدولة
وفـق وثـائقهم وخـرائطهم      " دولة فلـسطين  "فالواضح إذن، أنهم في إسرائيل يرسمون حدودهم وحدود         

وأدبياتهم، فماذا تقول تلك الوثائق والخرائط واألدبيات التي تشكل من وجهة نظر إسرائيلية أساس العملية               
أن دولة االحتالل تربط ربطا قويا وعضويا وإستراتيجيا بـين مـشروع االسـتيطان              التفاوضية، خاصة   

مـستقبل الدولـة    "و" الترتيبـات األمنيـة   "و" ترسيم الحدود "السرطاني وجدار الفصل والضم والتهويد و     
  ".الفلسطينية
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يني عمليـا   ويبين جوهر وثائق ترسيم الحدود والترتيبات األمنية أن دولة االحتالل تريد للشعب الفلـسط             
تحت السيادة اإلسرائيلية، دولة منزوعـة      " محمية"، وأن ال تكون هذه الدولة سوى        "دولة منزوعة الدولة  "

  .السالح وبال جيش يحمي حدودها الهشة، وليسمها الفلسطينيون دولة أو إمبراطورية ال فرق
اتها األمنية المعدة في شعبة     ويتبين لنا في الخالصة المكثفة في هذا السياق أن خرائطهم بحدودها وبترتيب           

تعرض على الفلسطينيين مـضمونها     " صفقة سياسية "األركان العسكرية اإلسرائيلية، إنما هي عبارة عن        
 منزوعة المقومات مقابل التنازل في الضفة وعن القدس وعـن حـق             -بسقف الحكم الذاتي  -دولة مؤقتة   

  .العودة لالجئين
فإن رفضوها فهذا يشكل الذريعة التي يريـدونها        .  أو أن يرفضوها   وإما أن يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة     

لتمضي دولة االحتالل قدما في استكمال مشاريعها ومخططاتها واستيطانها وجدرانها الرامية إلى نهـب              
  .وتهويد األرض والمدينة المقدسة إلى أبد اآلبدين

إلى خطاب وعمق وموقف ودعم عربي      يحتاج الفلسطينيون في مواجهة هذا التهديد اإلستراتيجي الخطير         
حقيقي وجاد ومسؤول، في الوقت الذي يحتاجون فيه قبل كل شيء إلى وحدتهم الوطنية الداخلية الـصلبة                 

  .برنامج سياسي واضح المعالم والمضامين والخطوط واألهداف وإلى
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الالموقف .٦٢

  يوسف رزقة. د 
لقمة ناقشت تطوير العمل العربي المشترك، وناقشت مقترح إنشاء رابطـة الجـوار             ا. انتهت قمة سرت  

من سرت يمكن تدوير الحروف لتـصير       ). إسرائيل(اإلقليمي، وناقشت ملف المفاوضات الفلسطينية مع       
، وهي تعني البقاء في المكان بدون تقدم، فلقد تم تأجيل القضية األولى والثانية إلى قمة مـارس                  )رست(

، وتوقفت عن تقديم قرار واضح في المفاوضات ومنحت إدارة أوباما شهراً كامالً للبحث عن حل                ٢٠١١
  ! للمأزق ؟

حسناً فعلت القمة إذ لم تتعجل بإعطاء عباس تفويضاً، ولكن من المؤسف أنها لم تحدد موقفاً حاسماً ولـم                   
هي رحبت به، وهـو يلبـي مطلبـاً         يريح حكومة االحتالل لذا ف    ) الالقرار(تتخذ قراراً في حقيقة األمر،      

لإلدارة األمريكية حيث ترى في الشهر فرصة جيدة الستمرار الضغط األمريكي على الجانـب العربـي                
  . والفلسطيني، وهو وقت يقرب اإلدارة األمريكية من انتخابات التجديد النصفي بدون مفاجآت

والحدث اإلعالمـي  . يني والعجز العربييكشف عن حالة العجز الفلسط) عربياً ـ وفلسطينيناً (الالموقف 
حالـة  . عن بدائل المفاوضات هو حديث من يرتجف خوفاً، والخائف المشدوه فاقد لإلرادة وفاقد للقـرار              

                ،العجز العربي سببها المفاوض الفلسطيني الذي رهن نفسه ورهن شعبه وقضيته في خيار فاشل ابتـداء
وهو أشد فشالً انتهاء .  

تم سقفه زمنيـاً    ) الالموقف. (تة عشر عاماً من المفاوضات يصل حتماً لهذا التقييم        ومن يقلب صفحات س   
  )!! الغولة(، أو )العنقاء(، أو )انتظار الخل الوفي: (لماذا شهر ؟ الشاطر يحزر؟ والخيارات. بشهر

، ومع ذلك فلست شاطراً حتى أحسن االختيار، ألن كل ما هو معروض يدخلنا في عالم الوهم واألساطير                
ولكنها وجدت في الوهم واألسطورة تـسلية  ) الوهم ـ والحقيقة (وأحسب أن القمة العربية فشلت في لعبة 
  . تريح األعصاب، وتعزلهم عن الواجبات

م، ١٩٦٧لن تذهب الجامعة العربية إلى مجلس األمن الستصدار قرار يعترف بدولة فلسطينية على حدود               
ني به الفيتو األمريكي الذي يقف لهم بالمرصاد، وهم لن يحشدوا           ألنهم ال يستطيعون مواجهة الواقع، وأع     
لهم بالمرصاد، في ضوء العجز والضعف فـإن فـي          ) إسرائيل(الجيوش لفك حصار غزة ألن أميركا و      
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الوهم واألسطورة والخيال فسحة تريح األعصاب، لعل وعسى أن يأتي الخل الوفي، أو تموت الغولة، أو                
  !! تبعث العنقاء

ف يا سادتي، كالالحرب، والالسالم، والالقرار، فقط على المستوى العربـي والفلـسطيني، ألن              الالموق
تملك الموقف وتملك القرار وتملك الحرب، وتملك السالم، وهي ليست في حاجة إلى معادالت              ) إسرائيل(

كـون  العرب وعلى وجه الخصوص معادلة األرض مقابل السالم، ألن العرب ال يملكون األرض وال يمل              
) سـر (السالم، وال يملكون حتى القرار، والدليل أن قمة سرت انتهت إلى الالموقف والالقرار، وهي من                

  ). رست(إلى 
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  ماذا بعد شهر على قمة سرت .٦٣

  هاني المصري
يـد علـى العجـز      إن الفرصة الجديدة التي منحها قادة العرب في قمة سرت لإلدارة األميركية دليل جد             

العربي، وأن العرب ال يملكون إرادتهم بأنفسهم، وأنهم يتمسكون بخيار المفاوضات كخيار وحيـد إلـى                
  .األبد، رغم وصوله الى حائط مسدود جراء التعنت االسرائيلي

فالقمة العربية تعرف جيداً، أن ال شهر وال سنة وال سنوات يمكن أن تغيـر حقيقـة إسـرائيل كدولـة                     
 إجالئية استيطانية عنصرية، وأنها معادية للسالم، وتريد أن تفرض الحل اإلسرائيلي علـى              - استعمارية

ولكن خالل شهر أو أكثر يمكن أن تنجح اإلدارة األميركية بإقناع حكومة نتنيـاهو              . الفلسطينيين والعرب 
رى تمنحها اإلدارة   بقبول التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان لمدة شهرين، مقابل إنجازات إستراتيجية كب          

األميركية إلسرائيل؛ ما يجعل استئناف المفاوضات بدون تجميد االستيطان أقل كلفة من الـثمن البـاهظ                
  .الذي سيترتب على تجميد االستيطان لمدة ستين يوماً

إذا كان قادة المستوطنين ينصحون نتنياهو بقبول العرض األميركي، ونتنياهو سـيقبل علـى االرجـح                
هاية، ألنه يستهدف من خالل المماطلة والتـسويف والـرفض؛ تحـسين شـروط العـرض         العرض بالن 

دلف تجميد االستيطان اآلن ليدخل تحت مزراب رسم الحدود خالل          "األميركي، وضمان أن ال يخرج من       
في النهاية سيقبل نتنياهو العرض األميركي بعد ان يطمئن إلى قدرته على إدخـال مفاوضـات                ". شهرين

دهاليز التفاصيل والمماطلة، وضرورة الحفاظ على األمن اإلسرائيلي عبر قائمة من الترتيبات            الحدود في   
  .األمنية التي تقضي على أية إمكانية حقيقية لبناء دولة فلسطينية

إن األمن اإلسرائيلي وفقا لما تطالب به الحكومات اإلسرائيلية، يتطلب استمرار االحـتالل اإلسـرائيلي               
أو لمعظمها على األقل، ولألغوار والحدود مع األردن خصوصا مع بروز خطـر             ) قيةحتى الشر (للقدس  

الصواريخ والجبهة الشرقية بعد صعود إيران وتهديدها إلسرائيل وإمكانية توسعها بالمنطقة، ويتطلب ذلك             
نهـا  أيضا ضم الكتل االستيطانية الكبيرة والتي تقطع أوصال الضفة الغربية وتجعلها شظايا متنـاثرة، أل              

بحاجة إلى طرق وحماية وأمن ومساحة حيوية للتوسع والتكاثر الطبيعي، كما أن إسرائيل بحاجة إلى ان                
تكون الدولة الفلسطينية العتيدة منزوعة السالح وممنوعة من عقد تحالفات تعتبرها إسرائيل معادية لهـا،               

د داخل حدود الدولة، كما تريـد       ويجب أن تحتفظ إسرائيل بقواعد ونقاط عسكرية وأمنية للمراقبة والرص         
إسرائيل أن تحتفظ بحقها بالمطاردة الساخنة داخل حدود الدولة بعد قيامها، ألنها ال تـسمح ببـروز أي                  

  .احتمال لنشوء تهديد إلسرائيل من داخل الدولة الفلسطينية العتيدة
ين وال سنة أو سنتين،     تأسيساً على ما سبق، فإن المفاوضات حول الحدود لن تصل إلى اتفاق ال في شهر              

إال إذا وجد المفاوض الفلسطيني الذي يقبل هذا الحل اإلسرائيلي الذي يصفي القضية من مختلف جوانبها،                
  .وهذا مستبعد جداً
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إن الحل اإلسرائيلي زاحف وال ينتظر نتيجة المفاوضات بل جارٍ تطبيقه على قدم وساق منـذ سـنوات                  
وقيع اتفاق او بدون توقيع، وذلك من خالل رفض عودة الالجئين           عديدة، في ظل المفاوضات وبدونها، بت     

واإلصرار على يهودية إسرائيل واقرار قانون الوالء وغيره من القوانين التي تجعل التسوية التي تتضمن               
الحد االدنى من الحقوق الفلسطينية ابعد وابعد، ومن خالل استمرار تكثيف وتوسيع االستيطان، واستكمال              

دس وأسرلتها، واستكمال بناء جدار الضم والتوسع، وفك االرتباط والحصار عن قطاع غـزة،              تهويد الق 
والسالم االقتصادي، وفرض استمرار التنسيق األمني وتطبيق االلتزامات الفلسطينية في اتفـاق أوسـلو              

  .وملحقاته من جانب واحد
 تقوم بـه اسـرائيل علـى        ان خطورة المشاركة بالمفاوضات بدون ضمانات ومرجعيات، وفي سياق ما         

االرض انها تعطي شرعيةً للحل اإلسرائيلي الزاحف على األرض وتمكنه من التقدم بـسرعة أكبـر و                 
  .تكاليف أقل

في حال عدم قدرة سلطات االحتالل على فرض التوقيع على اتفاق إطار انتقالي طويـل األمـد متعـدد                   
ن علناً ونتنياهو سـراً؛ سـتلجأ إسـرائيل إلـى           المراحل يستمر تطبيقه لعشرات السنين، كما قال ليبرما       

توسيع نطاق وصالحيات السلطة، وإعادة األمور إلى ما كانت عليه قبـل            : الخطوات أحادية الجانب، مثل   
زيارة شارون االستفزازية إلى المسجد األقصى، ثم تنفيذ إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية المحتلـة مـن                

ع العسكرية المعزولة، بتنسيق مع السلطة أو بدون تنسيق، بحيث يكـون            بعض البؤر االستيطانية والمواق   
 ١٩٦٧هناك أمر واقع يمكن أن يجعل اي إعالن عن قيام دولة فلسطينية على األراضي المحتلـة عـام                   

  .عملياً إعالناً عن قيام الدولة على االراضي التي انسحبت منها القوات اإلسرائيلية
لى الحدود أوالً، رغم أنها تفصل القضايا عن بعضها، مستحيلة التحقيق، وإذا            إن أكذوبة إمكانية االتفاق ع    

تحققت فسيكون من خالل االتفاق على عبارات عامة يفسرها كل طرف كما يريد، وبما يسمح إلسرائيل                
االستمرار باالستيطان في داخل الحدود المتفق ضمها إلسرائيل، حينها تبقى حـدود الدولـة الفلـسطينية            

  .ئية تحت رحمة االتفاق المؤجل على القضايا األخرى؛ ما يعني عملياً تصفيتهاالنها
إن الخروج من المأزق، ال يكون بطرح بدائل مجتزأة أو بدائل غير قادرين على تنفيذها، وإنما بطـرح                  
بديل إستراتيجي متكامل، يعرف أن الحل ليس على األبواب، وأن المطلوب صـمود ومقاومـة شـعبية                 

يتطلب أيضاً وحدة وطنية، واستعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وتنشيط حركـة             شاملة، و 
التضامن الدولي، ومالحقة إسرائيل على جرائمها قانونياً، واللجوء إلى المؤسسات الدولية من أجل تفعيل              

  !!!دورها كخط إستراتيجي طويل األمد، وليس مجرد ردة فعل مؤقتة تكتيكية
  ١٢/١٠/٢٠١٠، رام اهللاأليام، 

  
   وبدائل وهميةمجانيدعم  .٦٤

  سمير سعيد
أنهت القمة العربية االستثنائية التي عقد في سرت هذا األسبوع أعمالها بإصدار قرارات قيل عنها إنهـا                 

من وحدة السودان، فيما تجنبـت اإلشـارة فـي بيانهـا     " رفضها االنتقاص"، معلنة   "إصالحية متواضعة "
الفلسطيني، بعد أن كان البعض يطمح في توصلها إلى قرارات أكثر حزماً وحـسماً              الختامي إلى الملف    

تتعلق باإلصالحات الخاصة بتطوير الجامعة إلخراجها من حالة الموات كي تعود لممارسة دورها الـذي              
  .أنشئت من أجله، حيث مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها األمة العربية منذ نشأتها

لف الفلسطيني بشكل فاعل في قمة سرت وسط تسريبات تتحدث عن مـنح إدارة الـرئيس             ومع غياب الم  
باراك أوباما شهراً لحل أزمة المفاوضات المتوقفة بفعل مواصلة االستيطان، والتوصل إلى صيغة لتجميد              

مـا  لمحادثات السالم المباشرة، وكل     " بدائل"جزئي لالستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب الحديث عن          
سبق بحجة الحفاظ على الفرصة المواتية للتفاوض، وعدم دفع األمور إلى االنهيار، بينما يتضح أن مهلة                
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الشهر وتسكين أزمة المفاوضات واالستيطان ما هي إال منحة عربية مجانية ألوباما لدعمه في انتخابات               
  .التجديد النصفي للكونغرس

ت األبيض، الذي يعاني هزائم معنوية على أكثر من صـعيد،           وسبقت هذه المنحة المجانية إلنقاذ سيد البي      
خاصة تراجع الدعم الشعبي له في ضوء األوضاع المتدهورة داخل الواليات المتحدة وعلى جبهات القتال               
الخارجية، ابتزازاً صهيونياً من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، التي استغلت أزمة اإلدارة األمريكية لتحصل              

  .ية مجانية مقابل وعود صهيونية وهميةعلى منح أمريك
لقد تمثل جانب من هذه االمتيازات في ورقة الضمانات التي كانت عبارة عـن شـقين، وفقـاً لـبعض                    
التسريبات نقالً عن أحد مستشاري أوباما، األول سري يتعلق بمسائل استراتيجية وأمنية علـى مـستوى                

ات، وتتعلق بترتيبات إقليمية، مثل الحرب المحتملـة        عال من الخطورة وبعيد كل البعد عن لعبة المفاوض        
  .على إيران وملفات تتعلق بلبنان وسوريا ودول أخرى

أما الشق الثاني وهو العلني، وهو الذي عرف طريقه لوسائل اإلعالم على مدى األيام القليلة الماضـية،                 
، حيث سيقدم نتنياهو فـي      ")يلياإلسرائ"الصراع الفلسطيني     (فيتمثل في بعض البنود المرتبطة بما يسمى        

المقابل تجميداً وهمياً أو مؤقتاً يمهد الطريق لعودة الطرف الفلسطيني إلـى مائـدة التفـاوض مـن دون          
  .انتقادات، فيما يرفع الحرج عن إدارة أوباما

إذن، حصلت حكومة نتنياهو على ضمانات أكيدة ما بين سرية وعلنية، وكل ذلك بمقابل وهمي، بينما لم                 
صل السلطة الفلسطينية على أي شيء، لتبقى واقعة تحت ضـغوط األطـراف كافـة، مـن دون أي                   تح

امتيازات أو ضمانات، فيما قدم العرب دعماً أكيداً ألوباما في معركته االنتخابية الداخليـة مـن دون أي                  
الـسنويتان  هل ستواصل القمتان العربيتـان      : مقابل، ليبقى الوضع العربي كما هو عليه، وليبقى السؤال        

اللتان تم إقرارهما ما بين عادية وتشاورية، تقديم المنح المجانية مستقبالً على هذا الشكل وعلى حـساب                 
األمن القومي العربي، بعد أن فوت العرب فرصة الضغط على إدارة أوباما، كما فعل نتنياهو، ليستبدلوا                

  وهمية؟" بدائل"بها حديثاً عن 
 ١٢/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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