
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   عباس لوقف المفاوضات والتعاون األمني مع االحتالليدعوهنية 
  السلطة أنهت مخططات مطار فلسطين الدولي في الضفة: "معاريف"
   تصورا لعرضه على حماس بدمشق لبحث الملف االمني تعدفتح": القدس العربي"

  سياسة نتنياهو تهدد مصالحنا اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة: أولمرت
   دولة يهودية-كما تقول بنفسها-تعلمون إننا نعترف بأن إسرائيل هي : "كراولي

مفوض عـام التعبئـة والتنظـيم       
ــادة وصــلت : لحركــة فــتح القي

الستنتاج بفشل العملية الـسياسية     
  الدولتين وخيار حل
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            ٢ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   عباس لوقف المفاوضات والتعاون األمني مع االحتالليدعوهنية .٢
 ٨  ٦٧ رحلي بإقامة دولة على حدود ال يمانع بحل مإنه ويقولهنية يمتدح القرضاوي .٣
 ٨  ن الدولي في الضفةالسلطة أنهت مخططات مطار فلسطي: "معاريف".٤
 ٩   "قانون المواطنة العنصري" اإلسرائيلية ةمنظمة التحرير تدين قرار الحكوم.٥
 ٩   اجتماع فلسطيني إسرائيلي على معبر بيت حانون":معا".٦
١٠    تنظران بخطر بالغ للتدريبات العسكرية اإلسرائيليةالحكومة والسلطة: غسان الخطيب.٧
١٠  تقدم بشكوى لألمم المتحدة ضد جرائم المستوطنينيرياض منصور .٨
١٠  إسرائيلية ضالة" كلبة" السلطة تستنفر إلعادة ":يديعوت".٩

    
    :المقاومة

١١  ةة الغربيسلطة متعددة الجنسيات تحكم الضف: حماس.١٠
١١    تصورا لعرضه على حماس بدمشق لبحث الملف االمنيفتح تعد": القدس العربي".١١
١٢  إلتمام المصالحة األمن هو الخالف المتبقي بين حماس وفتح: البردويل.١٢
١٢  تصاعد التوتر بين السلطة والجهاد بعد اعتقال مزيد من قيادات الحركة في الضفة.١٣
١٣  ملف المصالحة الوطنيةحماس تنفي نية وفد من قيادتها زيارة مصر قريبا لبحث .١٤
١٣  مقابل تجميد االستيطان" يهودية إسرائيل"و االعتراف بـفتح ترفض شرط نتنياه.١٥
١٣  يرفض اقتراح نتنياهو تمديد االستيطان مقابل االعتراف بيهودية الدولة" فدا".١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤  ٢٠٢٨سنة قبل  ال توجد فرصة للسالم مع الفلسطينيين: يعلون.١٧
١٤  في الحرب المقبلة يجب حسم المعركة بأرض العدو وبسرعة: أشكنازي.١٨
١٥   يهيئ األرضية إلعالن أحادي الجانب عن استقالل فلسطينفياض : وزارة الخارجية االسرائيلية.١٩
١٥  العسكري لنتنياهو زار جنين واجتمع مع قادة االمن الفلسطينيالسكرتير .٢٠
١٥  "من وراء الكواليس"بيريز يدعو عباس إلى التفاوض الهادئ .٢١
١٦  باالنسحاب من الحكومة" حزب العمل"باراك يرفض طلب وزراء .٢٢
١٦   االستراتيجية"إسرائيل"ليبرمان يلحقان الضرر بمصالح ونتنياهو : ليفني.٢٣
١٦   سياسة نتنياهو تهدد مصالحنا اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة: أولمرت.٢٤
١٧  الحجارة برشقالمن ظاهرة طفال للحد األهدد باعتقال ي وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي.٢٥
١٧  األردن هو فلسطين:  آرييه الدادكنيستالعضو .٢٦
١٨   إلى الخطر اإلسرائيليينإلى قتل كل من يلقي الحجارة ويعرض حياةعضو في الكنيست يدعو .٢٧
١٨  إلى قانون أساس" وثيقة االستقالل"تقترح تحويل " اديماك"حزب ": معاريف".٢٨
١٨  ٤٨فلسطينيي  ضد سلسلة القوانين العنصرية تعارض المعارضة اليمينية واليسارية اإلسرائيلية.٢٩
١٩  اليمين اإلسرائيلي يهدد بحل الكنيست إذا تم تجميد االستيطان.٣٠
١٩   هدفها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضاتمناورة" اسرائيل"يهودية : مسؤول في الليكود.٣١
٢٠   تمنع وزير خارجية فنلندا من زيارة غزة"تل أبيب".٣٢
٢٠  مناورة عسكرية في النقب يبدأ أكبر االسرائيليجيش ال.٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

٢٠   يبيح االحتفال بقتل الفلسطينيين إسرائيليحاخام": معاريف".٣٤
٢١  ٤٨ي تطالب نتنياهو بالتصريح أنه لن يتم ترحيل فلسطيني"إسرائيل"حقوق المواطن في جمعية ".٣٥
٢١   "إسرائيل"القدس ونابلس تشكالن جزءا هاما من أرض : اإلسرائيلية" بيل"رئيس شركة .٣٦
    

    :األرض، الشعب
٢٢  "ال أفق لها" "إسرائيل"المفاوضات الجارية حالياً مع : تيسير التميمي.٣٧
٢٢  ة في سلواناالحتالل ينفذ حمالت دهم واسع.٣٨
٢٢  وسع مستوطنة قرب نابلساالحتالل ي.٣٩
٢٣  مستوطنون يسممون أشجار الزيتونال: رام اهللا.٤٠
٢٣  االحتالل يعتقل الفتى محمد شرف الذي ظهر في حادث الدهس في سلوان.٤١
٢٣  مستوطنون يضربون امرأة فلسطينية وطفلها.٤٢
٢٣   للطيران الحربي وتوغل بري في الجنوب مكثفاً غزة تشهد تحليقاًأجواء.٤٣
٢٤  ن الحصى على حدود غزة يجمعوالذينطفال األ يطلقون النار على االحتالل جنود ":اإلندبندنت".٤٤
٢٤   بإعدام مئات األسرى بشكل بطيء"إسرائيل"اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى تتهم .٤٥
٢٤   عن العمل٤٨االحتالل يصدر قراراً بوقف إمام مسجد في فلسطين .٤٦
٢٥  ٤٨يخيم على فلسطينيي الـ " الترانسفير"شبح .٤٧
٢٥  والنقابة تستنكر... قوات األمن تغلق لساعات مقر نقابة الصحافيين في غزة.٤٨
٢٦  كهرباء غزة تحث على االلتزام بسداد الفواتير لضمان تحسين خدماتها التيار.٤٩
٢٦  في إسبانيا" سيادة القانون والوالية القضائية الدولية"مؤسسة فلسطينية تنظم مؤتمراً عن .٥٠
   

   :اقتصاد
 ٢٦ الحكومة تحث المواطنين عدم االستعجال في شراء سيارات جديدة: غزة.٥١
   

   : األردن
٢٦  "إسرائيل"ثمار الزيتون إلى  تصديرعلى  وافقت  األردنيةوزارة زراعة": السبيل".٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٧   الجامعة العربية تحذر من قوانين إسرائيلية عنصرية أخرى لممارسة التطهير العرقي.٥٣
٢٧   "اسرائيل"ألمم المتحدة للرقابة على المنشآت النووية لـمشروعان عربيان لدى ا.٥٤
٢٨  األسد يؤكد على دور أوروبي أكبر لدفع عملية السالم.٥٥
٢٨  "إسرائيل"القرضاوي يدعو لعدم االستسالم لـ .٥٦
   

   :دولي
٢٨   دولة يهودية-كما تقول بنفسها-لمون إننا نعترف بأن إسرائيل هي تع: "كراولي.٥٧
٢٩ بضمان حقوق جميع مواطنيها" إسرائيل"االتحاد االوروبي يطالب .٥٨
٢٩ "إسرائيل"يقاضي " أسطول الحرية"ائتالف ".٥٩
٢٩ دور أساسي لسورية في عملية السالم والمنطقة: ية الدنماركوزيرة خارج.٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

٢٩ عباس يأمل من السينودس االهتمام بالسالم في فلسطين: الديوان البطريركي للروم الكاثوليك.٦١
٢٩ منحة طبية يابانية لالجئين الفلسطينيين في مصر.٦٢
    

   :تمختارا
٣١ الصينيات أغنى نساء الكون.٦٣
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  داود الشريان... تهويد أم تقسيم؟.٦٤
٣٢  طالل سلمان... !خسرنا األفارقة ولم نربح في فلسطين.٦٥
٣٤   ياسر الزعاترة... بعد الالجئين٤٨وفلسطينيو » الحياة مفاوضات«تيار .٦٦
٣٥   تحسين الحلبي...تل أبيب وطريقة فرض قواعدها في تفكيك حدود الدولة الفلسطينية الموعودة.٦٧
٣٦  الوف بن... الشخص من وراء ليبرمان.٦٨
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

القيادة وصلت الستنتاج بفشل العملية السياسية وخيار حـل         : لحركة فتح فوض عام التعبئة والتنظيم     م .١
  الدولتين

 اكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم بالحركة،              :بيت لحم 
نتاج بفشل العملية السلمية والتي تقوم على خيار حل الدولتين، مشددا           على وصول القيادة الفلسطينية الست    

على ان هذا الفشل لم يكن قرارا او نتيجة للموقف الفلسطيني بل كان نتيجة لمواقف اسرائيل العنـصرية                  
  .والتي كانت في االساس تهدف للوصول الى هذه النتيجة

بكوادر واطر حركة فتح على ان الجانب الفلسطيني         العالول خالل زيارته لمحافظة بيت لحم ولقائه         أكدو
بذل كل ما في وسعه لعدم الوصول لهذه النتيجة لكن السياسات االسرائيلية اسـتثمرت كـل الظـروف                  
واالسباب على طول هذه الفترة الزمنية من اجل الوصول الى هذه النتيجة وعدم التوصل الـى تـسوية                  

  .سلمية
دث اختراقا او تغييرا في الموقف االسرائيلي، وبالتالي لم يكن امـام            واضاف بان الجهد االميركي لم يح     

  .القيادة الفلسطينية اال خيار ايقاف المفاوضات
ودعا العالول الى توحيد الجهود وتعزيز االنسجام ما بين كافة اطر الحركة مـن جهـة واطـر واذرع                   

  .منبع واحد اال وهو حركة فتحالسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبار ان هذه االطر جميعا تصب في 
وافاد ان الحركة شكلت لجنة لمتابعة تصورات المرحلة المقبلة لمواجهة الواقع والمرحلة الصعبة للغاية،              

الننا امام خيارات مفصلية في ظل انسداد االفق في الموضوع السياسي لدرجـة             «: وهي مرحلة مفصلية  
ريح، وهو الوضع الذي يطرح علينا تساؤالت مستقبلية،        تعطي انطباعا بان خيار اقامة دولتين في مهب ال        

  .»مثل حل السلطة واستقالة الرئيس وطلب وصاية دولية
وشدد العالول على انه ومن اجل ذلك فان حركة فتح تعمل على وضع برامج العادة تقييم الوضع الحالي                  

لتثقيف والتكامل باسـرع وقـت      وتقييم العضوية وبناء المجالس الحركية والتنظيمية والعودة نحو برامج ا         
وعلى صعيد الحوار الداخلي في اطار المساعي النهاء االنقسام مع حركة حماس اكد العالول على                .ممكن

ان القيادة الفلسطينية وحركة فتح وعدت شعبنا ببذل كل جهد مستطاع من اجل استعادة الوحدة الوطنيـة                 
 العديد من القضايا من اجل الوصول الى الوحـدة          ومن هنا كان توجه وفد حركة فتح الى دمشق وانجازه         

 االنتخابـات الوطنية، مشيرا الى انه اذا نجحت هذه الجهود فانها ستقودنا الى خيارات ابرزهـا خيـار                 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

التشريعية والرئاسية والمحلية، وبالتالي يجب على حركة فتح واطرها المختلفـة ان تكـون علـى اتـم                  
  .الجاهزية لمواجهة هذه االستحقاقات

وابدى العالول تشاؤمه من امكانية تحقيق المصالحة سيما بعد مواقف حركة حماس وتصريحات بعـض               
ال تصب في مصلحة الوحدة الوطنيـة       «: قادتها وقادة االخوان المسلمين والرئيس االيراني، التي قال انها        

اية مع االخوة في    الفلسطينية، ولكن بالرغم من ذلك هناك اصرار فتحاوي على مواصلة الطريق حتى النه            
  .»حركة حماس

وزار العالول مقر اقليم فتح وعقد عدة لقاءات مع امناء سر المواقع الحركية واعضاء المجلس الثـوري                 
الطالعها على الواقع السياسي في ظل تأكيد القيادة على عدم التراجع عن موقفهـا بـشأن االسـتيطان                  

  .يليةوالثوابت الفلسطينية في مواجهة السياسات االسرائ
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   لوقف المفاوضات والتعاون األمني مع االحتالل عباسيدعوهنية  .٢

في مكتبه المتواضع بغزة وغرفته الصغيرة المزدانة بالمصاحف والكتب : مصطفى الصواف - غزة
" ية، تحدث إسماعيل هنيةوالطاولة تنضح بأوراق الهموم والتفاصيل اليوم, اإلسالمية والعلم الفلسطيني

عن مستجدات الساحة الفلسطينية " أون إسالم"رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة لشبكة 
عن أحدث أخبار المصالحة مع حركة فتح، ومؤكدا على أن التوصل لمصالحة  ووالعربية والدولية

لمحا في الوقت نفسه إلى أن الملف فلسطينية ربما من شأنه أن يخفف االحتقان في الساحة الفلسطينية، م
  .األمني يشكل العقبة الرئيسية أمام اتمام المصالحة

كما تحدث عن االتصاالت الغربية مع حركة حماس، فكشف أن هذه االتصاالت آخذة في التزايد في 
ن موقفها الفترة الراهنة، مطالبا الدول األوروبية باحترام نتائج أي انتخابات فلسطينية مقبلة، والعدول ع

  .٢٠٠٦الرافض للتعامل مع حماس رغم فوزها باألغلبية في االنتخابات التشريعية عام 
وعن استعداد حركة حماس لالحتكام إلى صناديق االقتراع من جديد قال إن الحركة ستشارك باالنتخابات 

اس كما كشف عن رؤية حم, عن السابق خصوصا من حيث اختيار مرشحيها" لكن بطريقة مختلفة"و
لمجمل القضايا العالقة ومن بينها تلويح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باالستقالة مؤخرا حيث 

  ".شلل سياسي"اعتبر في هذا الصدد أن أبو مازن حاليا في حالة 
  :الحوارفي  جاءو

وأن وفدا .. مؤخرا كشفت مصادر فلسطينية عن أن دائرة االتصاالت الدولية مع حركة حماس اتسعت
إلى أين وصلت هذه .. دوليا يستعد لترتيب لقاء مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة

  االتصاالت وما الذي ستطرحه الحركة من قضايا خالل هذه اللقاءات؟
وهذا باعتقادي يعود .. االتصاالت من قبل األوروبيين مع حركة حماس زادت وتيرتها في الفترة الماضية

) ٢٠٠٦التشريعية في (راك األوروبيين خطأ الموقف الذي اتخذوه بعد االنتخابات األول إد: إلي سببين
وال , والثاني قناعتهم بأن حماس جزء من المكون األساسي في الساحة الفلسطينية, من فوز حركة حماس

  .بد من التحدث معها كقوة موجودة إلي جانب حركة فتح بشكل أو بآخر
ية التسوية هم يبحثون عن حركة حماس وقد ال ينجح ما يصبون إليه حتى في عملية السالم نفسها وعمل

إذا بقيت حماس خارج إطار التفاهمات المباشرة معها لذلك هناك لقاءات أحيانا تجري بغزة وأحيانا 
بدمشق وأحيانا تجري في بعض الدول األوروبية نفسها، قبل عامين أو قبل الحرب بقليل كان هناك لقاء 

من الداخل والخارج مع وفد أوروبي في بعض العواصم األوروبية لذلك من المتوقع لهذه بقيادة الحركة 
العالقة أن تنفتح أكثر وخاصة أن هناك رأيا عاما يتشكل داخل المجتمعات األوروبية بضرورة أن تعيد 
, االحكومات األوروبية النظر في مسألة تصنيف حركة حماس من المنظمات اإلرهابية كما تريد أمريك
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وهناك العديد من الحقوقيين والمفكرين وبعض السياسيين في أوروبا يطالبون بإدراج هذا الموضوع على 
  .جدول أعمال البحث وربما هذا األمر يشكل اندفاعا باتجاه هذه العملية

  إنهاء االحتالل •
من قبل حركة إذن دعنا نسأل ما القضية المركزية التي ربما تُطرح في اللقاء القادم مع األوروبيين 

  حماس؟
القضية المركزية بالنسبة لحركة حماس هي إنهاء االحتالل عن األرض الفلسطينية ألن جوهر اإلشكال 

وحماس كحركة مقاومة مثلها مثل فصائل أخرى تريد إنهاء هذا .. الذي يعاني منه شبعنا هو االحتالل
 وعاصمتها ٦٧فلسطينية علي حدود االحتالل بما يتماشى اآلن مع متطلبات الحديث عن إقامة دولة 

  .القدس وتحتفظ حماس بإستراتيجيتها
النقطة الثانية مسألة حصار قطاع غزة هذا الحصار الذي يفترض على أوروبا أال تظل صامتة وساكتة 

كما سنركز على ضرورة إعادة النظر في أوروبا بنتائج االنتخابات .. أمامه باعتباره جريمة إنسانية
.. بمعنى لو جرت انتخابات كيف يمكن لنا أن نضمن احترام نتائج هذه االنتخابات مجددا.. الفلسطينية

  .على أوروبا أال تعيد الموقف وأال تكرر التجربة مع أي انتخابات قادمة
كما أنه بالتأكيد حماس ستقول لألوروبيين ليس لدينا أي مانع من الحوار مع الدول األوروبية، وليس لدينا 

  .عزيز التواصل وتعزيز هذه العالقات بما يخدم المصالح المتبادلةأي مانع من ت
  هل لكم موقف من الحوار مع اإلدارة األمريكية؟ •

, بالرغم من أننا نعتبر اإلدارة األمريكية واإلدارات المتعاقبة حليفا لألسف الشديد مع االحتالل اإلسرائيلي
والتسليح .. للقضية الفلسطينية عبر الفيتو األمريكيوتقف دائما حجر عثرة أمام المواقف الدولية الداعمة 

  .اإلسرائيلي الذي يستخدم في الحروب ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة معظمه من األمريكان
ولكن بالرغم من موقفنا الرافض لالنحياز المطلق من اإلدارة األمريكية لالحتالل اإلسرائيلي ال نمانع أن 

يخدم المصالح الفلسطينية وبما يعزز من حضور الحقوق والثوابت يكون هناك حوار معها بشرط أن 
  .الفلسطينية في هذا الحوار

هل ستشهد هذه الجلسة التوصل إلى ..  الشهر الجاري٢٠الجلسة الثانية من حوار المصالحة ستعقد 
  واستكمال لكافة قضايا الخالف؟" اتفاق نهائي"

يحتاج لمزيد من النقاش لكي نتوصل إلى تفاهمات ولكن لنكن صريحين الملف األمني .. نتمنى ذلك
نحن نتكلم عن الوضع األمني في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ربما من القضايا األساسية .. محددة

وبالنسبة للقضايا األخرى فتقريبا جرى شكل من أشكال التفاهم بشأنها مع بقاء , التي ستكون مدار البحث
ضاج في الجلسة القادمة، ونؤكد أنه إذا جاءت حركة فتح إلى هذه الجلسة بعض التفاصيل التي تحتاج إن

ولديها استعداد لشراكة أمنية حقيقية وشراكة سياسية حقيقية فنعتقد أنه لربما يحدث اختراق في ملف 
  .المصالحة

  اعتقال األجهزة األمنية في الضفة الغربية لعناصر وكوادر حركة حماس بأي إطار تصنفونه؟؟ •
 استباق وفي نفس الوقت ترجمة لسياسات مقيتة ألن االعتقاالت مستمرة وهي غير مرتبطة لألسف

بالمصالحة منذ سنتين أو ثالثة واالعتقاالت ال تتوقف في الضفة الغربية وزاد الطين بله مسألة 
ئب االندماجات األمنية وهو أخطر من التعاون األمني حيث إن عمليات االغتيال األخيرة لقيادات كتا

  .القسام في الضفة الغربية جاءت نتاج لهذا االندماج ولهذا التعاون الذي فاق الحدود
ونحن نرى أن هذا الشيء يثقل علي ملف المصالحة لكن ما زلنا نقول بأن التوصل إلى مصالحة 

  .فلسطينية ربما من شأنه أن يخفف االحتقان في الضفة الغربية والساحة الفلسطينية بشكل عام



  

  

 
 

  

            ٧ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

كما تريد مصالحة وفي نفس الوقت ..  يرى أن حماس تعيش مرحلة تناقض مع نفسها تريد حواراالبعض
هل من .. يمارس ضدها قضايا كثيرة وتحديداً في الضفة من ترهيب وقتل ومشاركة في جرائم االحتالل

  تفسير؟؟
ريد إنهاء هذا الوضع إذا قلنا بأن المصالحة في أحد أهدافها الرئيسية ت.. ال نريد تسمية ذلك بالتناقض

الشائك في الضفة الغربية وبأن استمرار االنقسام الفلسطيني من شأنه أن يعمق هذا الوضع في الضفة 
لذلك نحن نقول ربما إن المصالحة .. وأن يسحب طرفاً فلسطينيا أكثر إلى مربع التعامل مع االحتالل

برنامج وطني مشترك من شأنه أن والتوصل إلى حكومة وحدة والعمل ضمن أجهزة أمنية مشتركة و
يضع حدا لهذا التغول من قبل أجهزة السلطة على حركة حماس فهذا ليس تناقضا والمصالحة باألساس 

  .تستهدف تغيير هذا الوضع الشائك بالضفة
البعض يرى أن األجدر بحماس السعي بكل ما أوتيت إلى ضم كل أطراف الساحة الفلسطينية وأن تكون 

  ي توحيد الصف؟صاحبة السبق ف
هذا صحيح وهو أصل الحوار الذي جري في القاهرة علي مدار شهور شاركت فيه كافة الفصائل 
الفلسطينية ونتائج الحوار حتى بين فتح وحماس تنتقل إلى الحوار الوطني الشامل، فحماس تؤكد علي 

  .ضرورة أن يكون الحوار شامالً وأن تشارك فيه كافة القوى والفصائل الوطنية
وحماس تسعى باعتبارها شريكا في النظام السياسي مع فتح إلى حل هذه اإلشكالية ثم االنتقال إلى لملمة 

  .الصف وتوحيد كافة الجهود
  "شلل سياسي" •

ماذا تعني االستقالة .. رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوح في أكثر من مناسبة بورقة االستقالة
  بالنسبة لحركة حماس؟

ويح باالستقالة مع عدم اللجوء إليها ال يعني شيئا بالنسبة للشعب الفلسطيني وعلى أغلب تقدير لألسف التل
  .هو يعيش في مرحلة شلل سياسي.. أبو مازن لن يستقيل ولن يوقع ولن يقاوم

ال يمكنه أن يوقع على اتفاقية تنتقص من الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وال يقوى على حماية 
تفاق أو تسويقه، وفي نفس الوقت هو ال يؤمن بإستراتيجية المقاومة على اإلطالق ألن خياره هذا اال

  .االستراتيجي التفاوض، كما أنه ال يريد أن يترك السلطة ويريد أن يبقي حركة فتح متقلدة لزمام األمور
قتراع برأيكم لو جرت انتخابات هل ستشارك حركة حماس فيها وإلى أين ستسير اتجاهات صناديق اال

  هذه المرة؟
لقد شاركنا باالنتخابات الماضية عن قناعة وبعد دراسة معمقة وجدنا أن من مصلحة الشعب الفلسطيني 

  .المشاركة في هذه االنتخابات لحماية الحقوق والقضية ولحماية مشروع المقاومة
 الجديدة عن القديمة في وفي أي انتخابات جديدة ستكون لنا مشاركة فاعلة، ولكن قد تختلف مشاركتنا

طريقة اختيار المرشحين لالنتخابات فيها بحيث تكون الشخصيات المشاركة في االنتخابات مختلفة عن 
  .٢٠٠٦طبيعة الشخصيات التي شاركت في انتخابات عام 

 لقد قدمنا نموذجا مختلفا.. ونحن نثق بالشعب الفلسطيني واختياره وسننتظر ما ستعلنه نتائج االنتخابات
في الحكم عن النماذج السابقة، فقد شكلنا نموذجاً للحكم الرشيد، وبذلنا جهدنا خدمة للوطن وللمواطن 

  .وأرسينا قواعد العدالة والمساواة بعيدا عن المحسوبية والفساد
  ما الرسالة التي وجهتموها لقادة العرب؟؟.. قمة سرت وقمم سابقة والحقة والنتيجة واحدة •

لعربية االستثنائية في مدينة سرت الليبية اتخاذ قرارات بقدر متطلبات الشعب كنا نأمل من القمة ا
الفلسطيني وتكون فاعلة وحاسمة بخصوص الوضع الفلسطيني وتعزز من صموده والوقوف معه بوجه 

  .الغطرسة اإلسرائيلية
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لعرب كما أن سياسة االعتداءات وتغيير معالم القدس واألرض وتواصل الحصار يتطلب من قادة ا
وكنا نأمل , قرارات واضحة حاسمة للخروج من حالة الشلل السياسي والدائرة المفرغة التي يتحركون بها

  .أن تخرج القمة بقرارات واضحة بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل
  ١١/١٠/٢٠١٠إسالم،اون 

  
  ٦٧ود  ال يمانع بحل مرحلي بإقامة دولة على حدإنه ويقول القرضاوي يمتدحهنية  .٣

امتدح اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع :  اشرف الهور-غزة 
غزة يوم امس الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بسبب مواقفه تجاه 

  .القضايا االسالمية والقضية الفلسطينية
جهود الشيخ القرضاوي في خدمة 'ته وزارة االوقاف حمل اسم وقال هنية في كلمة له امام مؤتمر نظم

  .'على رأس علماء هذا الزمان'ان الشيخ القرضاوي ' االسالم ونصرة القضية الفلسطينية
لزاما علينا ان نقف مع الشيخ القرضاوي ال سيما بعد ان هوجم بسبب مواقفه في خدمة االسالم 'واضاف 

نقف مع ديننا واسالمنا وكل علماء االمة بوقفتنا مع الشيخ ونصرته للقضية الفلسطينية، فنحن 
  .'القرضاوي

الوقفة '، واضاف مشيدا بالقرضاوي 'واجبا شرعيا'واشار هينة الى ان الوقوف مع الشيخ القرضاوي يعد 
  .'معه تعني الوقوف مع المنهج والعقيدة االسالمية الصحيحة والوسطية

لقضية الفلسطينية، واشار الى انه كان السبب الرئيسي في اعادة وذكر هنية ان القرضاوي ساند كثيرا ا
  .القضية الفلسطينية لبعدها العربي واالسالمي

يجوز لنا ان نطلق على الشيخ القرضاوي لقب شيخ القدس واالقصى الى جانب الشيخ رائد 'واضاف 
، مشيرا الى دوره 'القصىصالح النه في كل وقفة او خطبة او ندوة او لقاء له يذكر فلسطين والقدس وا

فهو يقود قافلة العلماء المدافعين عن المقاومة في العالم اضافة الى تأصيله 'ايضا في دعم المقاومة، وقال 
  .'ودعمه للعمليات االستشهادية

واوضح هنية ان القرضاوي كان من الدعاة االوائل لتنظيم قوافل كسر الحصار عن غزة برا وبحرا، 
قافلة من علماء المسلمين يقودها هو لكسر الحصار، الفتا الى مشاركته في كل عالوة عن ترتيبه ل
  .مؤتمرات اعمار غزة

لطالما نصحنا في السر 'ولفت هنية الى ان القرضاوي ايضا من الداعمين لوحدة الشعب الفلسطيني، وقال 
  .'والعلن بضرورة التوحد وليس كما قال البعض انه من دعاة الفرقة

نقول للشيخ القرضاوي ان ايدينا مبسوطة كل البسط العادة الوحدة ووقف موجة 'قول واضاف هنية ي
  .'المخاطر التي تواجه قضيتنا، ومستعدون للتخلي عن كراسينا من اجل القدس واالقصى وعودة الالجئين
 من واكد هنية ان الشيخ القرضاوي ال يمانع بوجود حل مرحلي للقضية الفلسطينية باقامة دولة على جزء

م، وعاصمتها القدس بحيث ال يمس اي حق من حقوق ١٩٦٧فلسطين ال سيما االراضي المحتلة عام 
  .الشعب الفلسطيني او ثوابته او يعترف باالحتالل

  ١٣/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  السلطة أنهت مخططات مطار فلسطين الدولي في الضفة: "معاريف" .٤

أمس أن وزارة المواصالت الفلسطينية أنهت كافة " معاريف"ذكرت صحيفة :  يافا-القدس المحتلة 
المخططات لتنفيذ أحد أكبر المشاريع في الضفة الغربية ، والذي يمثل احد ابرز رموز الدولة الفلسطينية 
، والمتمثل بتشييد مطار فلسطين الدولي ، الذي يشكل نافذة العالم إلى الدولة الفلسطينية وبوابة 

  .لعالم الخارجي ، ولم يتبق على هذا المشروع إال الموافقة اإلسرائيلية للبدء في تنفيذهالفلسطينيين إلى ا
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ونقلت عن المهندس علي الشاتي المسؤول عن إعداد المشروع في وزارة المواصالت ، انه تم انجاز 
كافة المخططات لهذا المشروع ، وفق المواصفات العالمية وعلى أحدث طراز ، بحيث تم تنسيق 

تصال مع منظمة الطيران المدني العالمية ، وحصلت السلطة على موافقتها المشروع ضمن اال
، وبهذا تكون كافة األمور جاهزة ولم يتبق إال موافقة الحكومة اإلسرائيلية " ICAO"المواصفات العالمية 

  .والتي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة" سي"كون المطار يقع في منطقة 
ت الصحيفة أنه كان من المفترض أن يحمل المطار اسم الرئيس الراحل ياسر عرفات ولكن تم وذكر

 كيلو متر مربع وذلك على ٤، سيقام على مساحة " مطار فلسطين الدولي"اختيار اسم آخر وأطلق عليه 
لمطار  كيلو متر جنوبي شرق مدينة القدس ، وعشرة كيلو متر شمال مدينة أريحا ، وتم تصميم ا١٠بعد 

بمدخل واسع وكراج كبير للسيارات ، كذلك تم تصميم المبنى بطريقة هندسية غاية في الجمال ، وتم 
 مدرجات للطائرات المغادرة والقادمة إلى المطار ، بحيث يستطيع المطار استيعاب إعداد كبيرة ٦تصميم 

  .من القادمين والمغادرين إلى الدولة الفلسطينية
  ١٣/١٠/٢٠١٠الدستور،عمان، 

  
  "العنصري" قانون المواطنة" اإلسرائيلية ةالحكومإقرار منظمة التحرير تدين  .٥

» قانون المواطنة«دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إقرار الحكومة اإلسرائيلية : أ ف ب
وأضافت . »تيازتتويجاً حقيقياً لسياسة هذه الحكومة اليمينية العنصرية بام«العنصري الجديد، واعتبرته 

الحكومة اإلسرائيلية ركلت بقرارها هذا كل األعراف والتقاليد والقيم «اللجنة التنفيذية في بيان أمس أن 
  .»اإلنسانية، ووضعت نفسها خارج العالم بأسره وفي مواجهته

الحكومة العنصرية لن تستطيع تقويض وجود وحضور الفلسطينيين داخل إسرائيل أو «ورأت أن 
حقوقهم، وليس في إمكانها تنفيذ المخطط الفاشي الذي ردده وزير الخارجية اإلسرائيلي المساس ب

  .»العنصري أفيغدور ليبرمان في شأن ما سماه التبادل السكاني
من الخطير، أيضاً، محاوالت الحكومة اإلسرائيلية ابتزاز القيادة الفلسطينية بربط تجميد «وقالت إن 

  .»ني بيهودية إسرائيلاالستيطان باالعتراف الفلسطي
المخرج الممكن من حلبة األالعيب «ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، واعتبرت ان 

والمناورات التي يلجأ إليها نتنياهو وتحالفه اليميني يتمثل في موقف دولي جماعي يعترف بحدود الرابع 
ك القدس الشرقية، واعتبار ذلك  كحدود لدولة فلسطين، بما في ذل١٩٦٧لعام ) يونيو(من حزيران 

، لضمان أمن ١٩٤األساس الوحيد لمفاوضات تقود إلى إنهاء االحتالل وحل قضية الالجئين وفق القرار 
  .»المنطقة ومستقبلها، وحمايتها من تالعب القوى المتطرفة في إسرائيل

  ١٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  انون اجتماع فلسطيني إسرائيلي على معبر بيت ح":معا" .٦
من مصادر مطلعة أن اجتماعا إسرائيليا فلسطينيا عقد اليوم الثالثاء في معبر " معا"علمت وكالة : ةغز

وذلك بدعوة من مكتب المنسق العام بوزارة الجيش اإلسرائيلية  ,شمال قطاع غزة" ايرز"بيت حانون 
  ".ايتان دينكوت"الجنرال 

لفلسطيني أمين صيام وكيل هيئة الشؤون المدنية  ساعات عن الجانب ا٣وحضر االجتماع الذي استمر 
وكذلك , والمهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة عن وزارة االقتصاد الوطني

  العديد من رجال األعمال وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني
  .اد من والى قطاع غزةوناقش االجتماع حسب المصادر آخر التطورات الخاصة بحركة البضائع واألفر
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وطالب الجانب الفلسطيني بتسهيل حركة دخول مواد البناء وفتح المعابر كما كانت بالسابق قبل أحداث 
وكذلك بزيادة عدد التجار واألفراد والمرضي من إلى قطاع , وإعادة التصدير إلى الخارج٢٠٠٧حزيران 

  .غزة وزيادة كمية الكهرباء الواردة إلى غزة
جتماع جميع التفاصيل المتعلقة بجميع السلع الممنوع دخولها لغزة من طرف الجانب كما بحث اال

  .اإلسرائيلي الذي وعد بمناقشة اقتراحات رجال األعمال في وزارة الجيش
  ١٣/١٠/٢١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
  الحكومة والسلطة تنظران بخطر بالغ للتدريبات العسكرية اإلسرائيلية: غسان الخطيب .٧

أعلنت السلطة الوطنية وقيادات من فلسطينيي الداخل رفضها القـاطع لفكـرة            :  منتصر حمدان  -اهللا  رام  
التبادل السكاني، والتي انتقلت من حيز االقتراحات العنصرية المتصاعدة كما ونوعا في إسـرائيل، إلـى         

 مـن مـدنهم      تدريبات عسكرية لغرض نقل فلسطينيي الـداخل       إسرائيل إجراءحيز التخطيط الفعلي، مع     
  . الى مناطق السلطة الوطنية٤٨وقراهم داخل أراضي الـ 

الحكومة والسلطة الوطنية تنظران بخطر بالغ      «غسان الخطيب ان    .وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة د     
للتدريبات العسكرية االسرائيلية وللمؤشرات لوجود مخططات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم رغم انهـم             

.. نحن، سياسيا ومبدئيا، ضد أي شكل من أشكال نقـل وتبـادل الـسكان             «وأضاف  . »ونالسكان األصلي 
  .»بشكل قاطع ومطلق

ودعا الخطيب المجتمع الدولي والعربي للتنبه والحذر من خطورة المخططات االسرائيلية، واشار الى ان              
  .ها جملة وتفصيالالسلطة الوطنية تنظر بمنتهى الخطورة لمثل هذه المخططات والتدريبات وتؤكد رفض

  ١٣/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  تقدم بشكوى لألمم المتحدة ضد جرائم المستوطنينيرياض منصور  .٨

قدم مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور أمس األول شكوى رسـمية             :  QNA -عواصم  
مـن الـدولي حـول جـرائم        عبر مذكرة إلى أمين عام األمم المتحدة بان كي مون، ولرئيس مجلس األ            

المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية سواء المتعلقة بحرق المساجد أو المزروعات، خاصة في موسم              
قطف الزيتون، واالعتداء على المواطنين في المناطق القريبة من المستوطنات المقامـة علـى أرضـهم                

ى دهس األطفال الفلسطينيين بالـسيارات      واالستيالء على بيوت المواطنين بحجج مزيفة، وحتى اللجوء إل        
عمدا، واالعتداء على السيارات والممتلكات الفلسطينية، محذرا من أن حماية الحكومة اإلسرائيلية للجنـاة     

  .تعرض السلم للخطر وتطيح بفرص استئناف مفاوضات السالم المتعثرة بين الجانبين
ر في مذكرته من مختلف الجرائم المنظمة التي         ووفق ما بثته وسائل إعالم فلسطينية أمس اشتكى منصو        

  يرتكبها عصابات المستوطنين بحماية شرطة االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين، 
  ١٣/١٠/٢٠١٠، ةالعرب، الدوح

  
  إسرائيلية ضالة" كلبة" السلطة تستنفر إلعادة ":يديعوت" .٩

ن جيش االحتالل اإلسرائيلي ، أ٢٠١٠-١٠-١٢اإلسرائيلية الثالثاء " يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة 
وبالتعاون مع األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، نفذ عملية عسكرية بمخيم الجلزون قرب 

كانت قد هربت من منزل صاحبها في ) لوال(يطلق عليها اسم " كلبة"مدينة رام اهللا من أجل إعادة 
  . ت بشكل مباشر إلي عمق المخيم المذكورواجتازت الجدار الفاصل ودخل" بيت إيل"مستوطنة 
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وأوضحت الصحيفة في حيثيات الخبر أن جيش رجال األمن الفلسطيني التابع للسلطة استطاعوا إعادة 
مشيرةً إلي أن األمن الفلسطيني قدم . إلي صاحبها بعد يومين من عملية تمشيط واسعة) لوال(الكلبة 

  . بعد أن تم تحديد مكانها" لوال"أجل إخراج الكلبة المساعدة بشكل عاجل إلي جيش االحتالل من 
وتم نقل , إن صاحب الكلبة لوال تمكن من جمع تفاصيل دقيقة عن مكان وجودها: "وقالت الصحيفة

والذين اتصلوا , المعلومات إلى قيادة التنسيق واالرتباط في جيش االحتالل اإلسرائيلي في رام اهللا
  ". لوال"ادة بنظرائهم الفلسطينيين من أجل إع

حيث شكر المستوطن ) عساف بروخي(تعود لمستوطن معاق يدعى ) لوال(وبينت الصحيفة أن الكلبة 
  .سليمة له) لوال(األجهزة األمنية وبارك عمليتهم إلعادة 

  ١٣/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  

  ةة الغربيسلطة متعددة الجنسيات تحكم الضف: حماس .١٠
، وذلك في   ”سلطة متعددة الجنسيات تحكم الضفة الغربية حالياً      “إن  ” حماس“قالت حركة   : ”الخليج “-غزة  

أول رد فعل لها على تعيين الجنرال األمريكي مايكل مولر منسقاً أمنياً في الضفة خلفاً للجنـرال كيـث                   
دليل على استمرار السياسة    “واعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن تعيين مولر           . دايتون  
وقال، في تـصريح صـحافي،      . ”  في مصادرة أراضي الشعوب والتدخل في شؤونها الداخلية        األمريكية
تعيين مولر تأكيد على أن أمريكا حريصة على أمن االحتالل وليست حريصة علـى الـشعب            “أمس، إن   

أمريكا بأفعالها وتدخلها تسهم في تقوية االحـتالل وكـسر شـوكة الـشعب              “وقال  . ” الفلسطيني وأمنه 
من الواضح أنها تقوم بمهمات أمنية تهدف إلى مالحقة المقاومـة           “، مضيفاً   ”ني من أجل مصالحها   الفلسطي

وتصفيتها وتصفية التعددية السياسية في الضفة الغربية، ودعم طرف فلسطيني وتقويته علـى الطـرف               
  .” اآلخر وهذا عبارة عن امتداد للسياسة األمريكية في العراق وأفغانستان

 خطر الوجود األمريكي في الضفة على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حريـة              من“وحذر برهوم   
  .” التعبير وحق المقاومة، والتعددية السياسية

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   تصورا لعرضه على حماس بدمشق لبحث الملف االمني فتح تعد": القدس العربي" .١١

ـ  اكدت مصادر مطلعة في      :ـ وليد عوض   رام اهللا  الثالثـاء بـأن الخبـراء      ' القدس العربي 'حركة فتح ل
االمنيين لدى االجهزة االمنية الفلسطينية يعكفون على اعداد تصور العادة هيكلة االجهزة االمنية واعادة              
بنائها لعرضه على حركة حماس خالل االجتماع القادم معها بدمشق لبحث الملف االمني الذي ما يـزال                 

  .ل الى اتفاق مصالحة على اساس الورقة المصريةعالقا ويحول دون الوصو
ـ                القـدس  'ومن جهته قال الدكتور صالح ابو ختلة مفوض العالقات الوطنية لحركة فتح في قطاع غزة ل

لن يذهب الوفد لبحث الملف االمني اال وبحوزته تصور معين، وال بد ان يكون هنـاك                'الثالثاء  ' العربي
حماس، والحوار الجاد هو الذي سيخلق تصورا واحدا لتجـاوز  تصور من حركة فتح وتصور من حركة    

هناك صعوبات ولكن ال يوجد مـستحيل       '، مضيفا   'العقدة االمنية، والذهاب للتوقيع على الورقة المصرية      
  .'لتحقيق المصالحة

الملف االمني فيه صعوبات ووجهات نظر مختلفة وهناك مفاهيم مختلفة ولكن اذا            'وشدد ابو ختلة على ان      
  .'توفرت االرادة الصادقة والنية الصافية يمكن معالجة هذا الملف

نحن في حركة فتح جادون في المصالحة وفي تقديم بعـض التنـازالت وقـدمنا    'واضاف ابو ختلة قائال   
التحديات صعبة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعليه فان االرادة موجودة          ' ، مضيفا   'تنازالت كثيرة جدا  
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حقيق المصالحة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المشروع الوطني، ونأمـل ان تكـون              من طرفنا لت  
  .'ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا'، وتابع 'االرادة كذلك موجودة عند حركة حماس

هـذه  'حول امكانية قبول حركة فتح بمشاركة حماس في قيادة االجهزة االمنية الفلسطينية قال ابو ختلـة                 
للنقاش والتفصيالت بناء على ما ورد في ورقة المصالحة المـصرية، فهنـاك اعـادة               التفاصيل متروكة   

  .'هيكلة وبناء وهناك خبراء واشراف عربي على تنفيذ الورقة المصرية
واشار ابو ختلة الى وجود صعوبات في امكانية مشاركة وعمل حماس في االجهزة االمنيـة الفلـسطينية       

ال بد من االخذ بعين االعتبار بان هناك صعوبات في الـضفة            'وقال  وخاصة الفاعلة في الضفة الغربية،      
الغربية نتيجة وقوعها تحت االحتالل ونتيجة التدخالت المباشرة من قبل االحتالل المسيطر على بعـض               
المناطق وهذه المشاكل ستتدخل في اعادة هيكلة االجهزة االمنية في الضفة الغربية ولكن هـذه االمـور                 

 بين الحركتين، وعليه فان السياسيين تركوا االمر للخبراء االمنيـين الـذين سـيجتمعون              متروكة للحوار 
  .'لمناقشة هذا الملف

القـضية  'وقالت حركة حماس الثالثاء إنها تنتظر الرؤية التي ستقدمها حركة فتح حول الملـف األمنـي                 
  . من الشهر الجاريفي ملف المصالحة الوطنية وذلك عبر اللقاء المرتقب في العشرين' العالقة

ـ       وجود اجتماعات سرية حاليا بين حركتي فتح وحمـاس         ' القدس العربي 'ومن جهة اخرى نفى ابو ختلة ل
ال ال توجد لقاءات حاليا وكل الذي       'تمهيدا للقاء القادم بين الحركتين في دمشق لبحث الملف االمني، وقال            

  .'تسمعه عن وجود لقاءات سرية هو احاديث اعالمية
  ١٣/١٠/٢٠١٠،  العربي، لندنالقدس

  
  إلتمام المصالحة  المتبقي بين حماس وفتحالخالفاألمن هو : البردويل .١٢

حذر القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل من االنعكاسات السلبية الستمرار التنسيق : غزة
  .األمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية واالحتالل اإلسرائيلي

عدم انعكاس التعنت اإلسرائيلي في " قدس برس" البردويل في تصريحات خاصة لـ واستغرب
المفترض من الناحية النظرية أن البعد عن الكيان : "المفاوضات إيجاباً على جهود المصالحة، وقال

الصهيوني مدخل للقرب لكل ما هو فلسطيني، ولكن األجواء التي حدثت في الضفة والتعاون األمني مع 
الل أسوأ بكثير من المفاوضات، فالتعاون األمني هو خالصة المفاوضات ولو كانت المفاوضات االحت

  ".نجحت؛ فإن ثمرتها تظهر في التنسيق األمني، وهذا ما هو موجود على األرض
جادة في تحقيق المصالحة، لكنه أشار إلى أن الملف المتبقي للمصالحة ليس " حماس"وأكد البردويل أن 

الملف األمني هو من أخطر الملفات وأكثرها تعقيدا، وهو جوهر الخالف بين حركتي : "هينا، وأضاف
تعمل على تطبيق خارطة الطريق، وعلى رأسها حماية أمن " فتح"، ذلك أن حركة "فتح"و" حماس"

ال تعترف باالحتالل وال بالتنسيق " حماس"المستوطنين، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بينما 
مني معه وال تحمي أمن المستوطنين وهي تنظر إلى األمن باعتباره في خدمة المقاومة وليس العكس، األ

، وكل ما نأمله أن تدفع اإلهانات المتواصلة التي يوجهها االحتالل لحركة "فتح"هذا هو الفرق بيننا وبين 
  . تعبيره، على حد"إلى القناعة بأن االحتالل ال يحترم العمالء" فتح"، شرفاء "فتح"

  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، لندن، 
  
  تصاعد التوتر بين السلطة والجهاد بعد اعتقال مزيد من قيادات الحركة في الضفة .١٣

تصاعدت حدة التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد اإلسالمي، إثر اتهام األخيرة لألولى             : رام اهللا 
بية وشن حمالت العتقال آخرين ضـمن محاولـة         بمواصلة اعتقال قياديين بارزين فيها في الضفة الغر       

  .حظر التنظيم سياسيا



  

  

 
 

  

            ١٣ ص                                     ١٩٣٦:         العدد       ١٣/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

وقال مصدر مسؤول في الحركة إن اعتقاالت األجهزة األمنية في السلطة طالت قيـاديين مـن الرعيـل             
  .األول للجهاد ألول مرة

ن لليوم  وأوضح المصدر أن األجهزة األمنية الفلسطينية تواصل اعتقال ثالثة من قيادات الحركة المعروفي            
  . على التوالي٢٣الـ

ـ      مع إسرائيل، وحملت الجهـاد أجهـزة األمـن         » تبادل األدوار «وهاجمت الحركة السلطة متهمة إياها ب
. الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين من المرضى وغيرهم والذين يتعرضون للتعذيب والشبح            

فهي سياسة مدانـة    .. هي وتتوقف إلى غير رجعة    إن قضية االعتقال السياسي يجب أن تنت      «وقالت الجهاد   
  .»وظالمة، وإن استمرار االعتقال السياسي من شأنه أن يحبط ويعيق جهود الوحدة والمصالحة

  ١٣/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  ملف المصالحة الوطنيةحماس تنفي نية وفد من قيادتها زيارة مصر قريبا لبحث  .١٤

الثالثاء تقارير تحدثت عن نية وفد من قيادتها زيارة مصر خالل أيام            نفى مسؤول في حركة حماس اليوم       
، فـي   "حمـاس "وقال صالح البردويل، القيادي فـي        .لبحث تسريع خطوات إنجاز المصالحة الفلسطينية     

ال علم لدينا حتى اللحظة بزيارة وفد مـن         "المحلية الفلسطينية، إنه    ) صفا(تصريحات اوردتها وكالة أنباء     
  ".ى القاهرةالحركة إل

لقاء مع حركـة    ) أكتوبر/تشرين األول ( الشهر الجاري    ٢٠من المفترض أن يعقد في      "وأضاف البردويل   
  ".فتح في دمشق لمناقشة موضوع األمن وتشكيل اللجنة األمنية العليا وغير ذلك ال يوجد أي تطور جديد

  ١٢/١٠/٢٠١٠المصريون، 
  
  مقابل تجميد االستيطان" إسرائيليهودية "فتح ترفض شرط نتنياهو االعتراف بـ .١٥

أنها ترفض شرط رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتيـاهو، المتمثـل             " فتح"أعلنت حركة   : رام اهللا 
، مقابل تجميـد االسـتيطان الجزئـي فـي األراضـي            "يهودية دولة إسرائيل  "باالعتراف الفلسطيني بـ    

  . الفلسطينية
قـدس  "في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة، وصـل          وقال أحمد عساف، المتحدث باسم الحركة       

إننا نعتبر شرط نتياهو عقبة جديدة أمام جهود إحياء المفاوضات، التي أفشلتها حكومة             : "نسخة منه " برس
نتياهو عندما استأنفت نشاطاتها االستيطانية غير المشروعة، وإفشال للمساعي المبذولـة التـي تقودهـا               

  ".مريكية وأوروبا وباقي أطراف الرباعية الدوليةالواليات المتحدة األ
يثبت كذب ادعاءات الحكومة اإلسرائيلية حول الحاجة الطبيعية        "واعتبر عساف أن هذا الشرط اإلسرائيلي       

للتوسع االستيطاني، التي تذرعت بها حكومة االحتالل، عندما استأنفت نـشاطاتها االسـتيطانية بـسبب               
  ". ليوم تستخدم االستيطان للمقايضةوأنها ا" الزيادة السكانية"

إذا كان هذا الثمن الذي تطلبه حكومة نتياهو من أجل تجميد االستيطان؛ فما هو الـثمن الـذي                  "وتساءل  
ستطلبه مقابل إزالة االستيطان عن كل األرض الفلسطينية المحتلة أو من أجل االنـسحاب مـن القـدس                  

  . كما قال،"الشرقية أو غيرها من قضايا الوضع النهائي؟
  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  يرفض اقتراح نتنياهو تمديد االستيطان مقابل االعتراف بيهودية الدولة" فدا" .١٦

عن رفضه الحازم لالقتراح الذي أعلنه رئـيس        ) فدا( اعلن االتحاد الديمقراطي الفلسطيني      : وفا -رام اهللا   
ن مقابل اعتراف الجانب الفلسطيني بيهوديـة       الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بتمديد تجميد االستيطا      

  .دولة إسرائيل
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في بيان تصريح للناطق الرسمي باسمه امس، إلى االعتراف المتبادل بين منظمة التحريـر              » فدا«وأشار  
، وأن الهدف الحقيقي من وراء اقتراح نتنياهو هو للتهـرب           ١٩٩٣الفلسطينية ودولة إسرائيل قد تم عام       

لتزام المترتب عليها في المرحلة األولى من خطة خارطة الطريق بوقف كل أشكال             من تنفيذ إسرائيل اال   
التوسع االستيطاني، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، وإلغالق الطريق نهائيا أمـام إعـادة إطـالق                  

  . عملية السالم
ية الخاصـة بـسن     اللجنة الوزار «من جانبها، أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إقرار ما تسمى            

، مشروع قرار يلزم أي حكومة اسرائيلية القيام باستفتاء شـعبي فـي             »القوانين والتشريعات في اسرائيل   
حال التوصل الى اتفاق تنسحب بموجبه من القدس الشرقية والجـوالن ، امـر مرفـوض وان القـدس                   

  .استفتاءوالجوالن السوري هي أراضي محتلة بموجب القانون الدولي وغير خاضعة ألي 
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ٢٠٢٨قبل سنة  ال توجد فرصة للسالم مع الفلسطينيين: يعلون .١٧

 نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أنرام اهللامن ، ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللاذكرت 
وقال يعلون الذاعة . ل القريبموشيه يعلون قال امس انه يستبعد حلول سالم مع الفلسطينيين في المستقب

، بعد رفضهم »ال توجد فرصة للسالم مع الفلسطينيين في المستقبل القريب«الجيش االسرائيلي انه 
  .في حل الدولتين» غير جادة«االعتراف بيهودية الدولة العبرية، متهما السلطة الفلسطينية بأنها 

 يهودية يظهر أنهم غير جادين في حل الرفض الفلسطيني لالعتراف بإسرائيل كدولة«واعتبر أن 
  .»ال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين في المستقبل القريب«موضحا »الدولتين

وأضاف يعلون الذي يشغل كذلك منصب وزير الشؤون اإلستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية أنه في 
رئيس السلطة «، معتبرا أن ١٩٦٧ليس في عام  و١٩٤٨نظر الفلسطينيين فإن االحتالل قد بدأ في عام 

  .، حسب قوله»الفلسطينية محمود عباس يعتقد بذلك وليس حركة حماس فقط
ليس لديهم أية مصلحة بوجود «وقال إن رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يظهر أنه 

  .»إسرائيل كدولة تعيش في جوارهم
 يعلون، أن  نظير مجلي- تل أبيب عن مراسلها من، ١٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

، ويصدقون أنه رجل سالم وما )أبو مازن(أعلن ، أن العالم مخدوع بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس 
فهو ال يختلف عن سلفه ياسر عرفات وكل ما يفعله أنه «يفعله نتنياهو هو أنه يكشف وجهه الحقيقي، 

. »ولكنه في الحقيقة يتهرب من مستلزمات عملية السالم. الحكومة اإلسرائيليةيحاول تأليب العالم على 
وأضاف يعلون أنه ال يعرف أحدا من الوزراء السبعة الذين يقودون إسرائيل في الشؤون االستراتيجية، 

 وقال. بمن في ذلك وزير الدفاع إيهود باراك، يؤمن أن باإلمكان تحقيق سالم مع الفلسطينيين خالل سنة
  .٢٠٢٨إنه شخصيا ال يرى إمكانية التفاق سالم معهم قبل سنة 

 
  في الحرب المقبلة يجب حسم المعركة بأرض العدو وبسرعة: أشكنازي .١٨

شارك رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم في مناورات عسكرية في النقب 
  .عشية مغادرته منصبه

المدفعية واليابسة والمشاة والجو والهندسة، وبمشاركة مئات وشاركت في المناورة قوات من سالح 
  .المتفرجين

إنه في مواجهة مستقبلية يتوجب علينا العمل بسرعة وبكامل القوة ونقل "وقال اشكنازي في ختام المناورة 
واصفاً ذلك بالتحدي الهام لحسم المعركة ولكي ال يسأل احد من هو المنتصر " القتال الى ارض العدو

  .ن هو الخاسر وم
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وأضاف أن ساحة المعركة الحديثة تضع تحديات صعبة نحو الهدف، وأن على الجيش والجنود أن يكونوا 
  .مهنيين أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً وأن القيادة الميدانية تعتمد على المهنية، على حد تعبيره

  ١٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ألرضية إلعالن أحادي الجانب عن استقالل فلسطين يهيئ افياض :  االسرائيليةالخارجيةوزارة  .١٩

اليمينية وثيقة أعدتها وزارة الخارجية » يسرائيل هيوم«كشفت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
اإلسرائيلية تقول ان رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية سالم فياض يهيئ األرضية إلعالن أحادي 

  .مالجانب عن استقالل فلسطين في غضون عا
ووفقاً للوثيقة التي أعدتها نائب مدير عام الوزارة ايريت بن ابا فإن فياض ال يؤمن بإمكان التوصل إلى 

وعليه فإنه يعمل في اتجاه تهيئة األرضية إلعالن استقالل «اتفاق سياسي مع إسرائيل في غضون عام، 
  .»أحادي الجانب بدعم اقتصادي من الدول المانحة للسلطة والبنك الدولي

ورأت الصحيفة أن الوضع في السلطة الفلسطينية شبيه بالوضع في إسرائيل، إذ بينما يعلن رئيس كل 
وذكرت ان فياض يبذل في الفترة . منهما تمسكه بالمفاوضات فإن شركاءه في االئتالف ال يثقون بذلك

ديره أن مثل هذا األخيرة جهوداً كبيرة الستكمال مشروعه إلعالن استقالل فلسطيني أحادي الجانب لتق
  .المشروع سيكون البديل السياسي في حال فشل المفاوضات

كما تدعي معدة الوثيقة أن جهات رفيعة المستوى في عدد من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية تشارك 
مجموعة «وأضافت أن . »وتقف إلى جانبه من أجل تقليص العجز في موازنة السلطة«فياض الرأي، 
وأشارت إلى . ستكون أول جهة دولية ستدعم فياض في حال أعلن استقالالً فلسطينيا» ةالدول المانح

في حال واصلت السلطة الفلسطينية اداءها الحالي نحو بناء «إعالن سابق للبنك الدولي جاء فيه أنه 
وكانت إسرائيل حذرت في . »قدرات مدنية فإنها في وضع جيد نحو إقامة دولة في المستقبل القريب

مثل هذا اإلعالن وهددت بوقف تعاونها مع السلطة في مختلف » عواقب«لسابق الفلسطينيين من ا
  .المجاالت

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   لنتنياهو زار جنين واجتمع مع قادة االمن الفلسطينيالعسكريالسكرتير  .٢٠

بجولة في " نتنياهو"يلي  قام البريغادير يوحنان لوكر السكرتير العسكري لرئيس الوزراء االسرائ:جنين
  . مدينة جنين لالطالع على االوضاع االمنية بالتنسيق مع أجهزة األمن الفلسطينية

  . وقد رافقه في الجولة قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال آفي مزراحي
لة وافاد موقع واي نيت االخباري ان اجتماعا عقد بين ضباط اسرائيليين وفلسطينيين كبار لمناقشة سلس

  .من المسائل االمنية بين الجانبين
  ١٢/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
   "من وراء الكواليس" إلى التفاوض الهادئ عباسبيريز يدعو  .٢١

 شمعون بيريز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى ما أسماه بـ اإلسرائيليدعا رئيس : الناصرة
ل إلى اتفاقات وتفاهمات ثنائية مشتركة بشأن العملية السلمية غير المعلن، بغية التوص" التفاوض الهادئ"

  ".حل الدولتين"برمتها، ال سيما مسألة 
إنه يمكن "بنظيرته الفنلندية، تاريا هالونن، ) ١٢/١٠(وقال بيريز، خالل اجتماعه صباح اليوم الثالثاء 

ن وراء الكواليس، دون تحويله التوصل إلى تفاهمات واجماالت مع الفلسطينيين عبر التفاوض الهادئ م
  .، حسب رأيه"إلى تفاوض علني يكون بمثابة مؤتمر صحفي
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حل الدولتين "يدعمون مبدأ " الكنيست" على أن غالبية نواب اإلسرائيليوفي السياق ذاته، فقد أكّد رئيس 
  .، وسيصوتون لصالحه في حال توافق تل أبيب ورام اهللا بشأنه"لشعبين

  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  باالنسحاب من الحكومة" حزب العمل" طلب وزراء يرفضباراك  .٢٢

وزير الدفاع ايهود باراك طلب عدد من وزراء » العمل«رفض زعيم حزب :  أسعد تلحمي–الناصرة 
. الحزب البحث في انسحاب الحزب من االئتالف الحكومي على خلفية انزياح األخير نحو اليمين المتشدد

ر ليرى ما إذا كان نتانياهو جدياً في دفع العملية السياسية والتوصل إلى وقال إنه سينتظر بضعة أشه
  .تسوية، وعندها سيحسم الحزب موقفه

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   االستراتيجية"إسرائيل"ليبرمان يلحقان الضرر بمصالح و نتنياهو: ليفني .٢٣

الل محاضرة لها في وزارة قالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، أمس، خ:  نظير مجلي- تل أبيب
التجارة والصناعة، إن نتنياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، يلحقان الضرر بمصالح إسرائيل 

ليبرمان يحدث أزمة ثقة خطيرة مع أوروبا ونتنياهو يسخر من وعي وثقافة اإلدارة . االستراتيجية
ا معنى الدخول في صدام مع الواليات إنه ببساطة ال يعرف م. األميركية ويدير سياسة أالعيب معها

  . المتحدة، وأثره المدمر على مصالح إسرائيل
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   نتنياهو تهدد مصالحنا اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة سياسة: أولمرت .٢٤

ؤدي الى عزل قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إن سياسة الحكومة الحالية قد ت
إسرائيل دولياً، ووجه انتقادات شديدة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور 

  .ليبرمان
وأضاف أولمرت إن الرفض اإلسرائيلي لطلب اإلدارة األميركية بتمديد فترة تجميد اإلستيطان الجزئي قد 

أضرار جسيمة لإلقتصاد اإلسرائيلي، على حد تعزل اسرائيلي دولياً من الناحية السياسية وتتسبب ب
  .تعبيره

وقال أولمرت في مؤتمر في وزارة الصناعة والتجارة إن اسرائيل قد تدفع ثمناً باهظاً جداً بسبب سياسة 
الحكومة الحالية، فيما أعتبرت وسائل اعالم اسرائيلية ان انتقادات أولمرت اليوم هي األشد منذ تولي 

  .مةنتنياهو رئاسة الحكو
وفي اشارة الى نتنياهو، قال أولمرت إن هناك من يعتقد بأنه يمكن الفصل بين السياسة واإلقتصاد 

، موضحاً أن هذا كشعار فهو أمر جميل لكن في الواقع هو غير "السالم اإلقتصادي"ويستخدمون مصطلح 
 التنازل في بعض ودعا إلى بلورة مواقف متوازنة تتيح الحفاظ على القضايا الجوهرية مقابل. قائم

  .القضايا
وأشار أولمرت إلى ان خالل توليه منصب رئاسة الحكومة والفترة التي سبقته خالل تولي اريئيل شارون 

 ٣٠ في المئة وزادت المساعدات الى ٢٠رئاسة الحكومة، زاد الدعم األميركي السنوي إلسرائيلي بنسبة 
الخناق مع كل العالم، وإهانة كل "نه يحاول ووصف نتنياهو بإ. مليار دوالر على مدار عشر سنوات

  ".والتمتع من كل هذه الثمار...العالم
وفي ما يتعلق باإلستيطان خالل توليه رئاسة الحكومة، قال أولمرت إن حكومته لم تخف إنها تبني في 
المستوطنات ألنها دخلت في مفاوضات جدية ومع خطط ومقترحات سياسية جريئة لم يسبق لها مثيل، 
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ى حد تعبيره، واصفاً رفض نتنياهو بتجميد المؤقت لإلستيطان بأنه يهدد المصالح اإلستراتيجية مع عل
  .الواليات المتحدة

وشدد اولمرت على أن أبعاد المواجهة مع الواليات المتحدة لن تظهر على الفور لكن على المدى 
  . المتوسط، متسائالً عن وجهة الحكومة الحالية

كل العالم "مان في األمم المتحدة قبل أسبوعين رافضاً التعبير اإلسرائيلي بأن كما هاجم خطاب ليبر
، الفتاً إلى ان اسرائيل ال يمكن ان تواجه مشاكلها لوحدها دون اشراك المجتمع، مشيراً إلى ما "ضدنا

وصفه الدعم األوروبي بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة من خالل الزيارات التي قام بها زعماء 
  .لدول األوروبية الى اسرائيل وتأكيدهم على حق اسرائيل بالدفاع عن نفسهاا

  ١٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  الحجارة برشقالطفال للحد من ظاهرة األهدد باعتقال ي وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .٢٥

 باعتقال توعد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش:  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
، كاشفا النقاب "ال حصانة لألطفال"المزيد من األطفال في مدينة القدس الشرقية المحتلة، مشددا على أنه 

كما توعد باعتقال .  فلسطينيا في األونة األخيرة غالبيتهم من األطفال٥٠عن قيام قوات االحتالل باعتقال 
دا في بلدتي سلوان والعيساوية في المدينة، أهالي األطفال من أجل وقف ظاهرة الرشق بالحجارة، وتحدي

متجاهال أن حوادث الرشق بالحجارة جاءت نتيجة ازدياد استفزازات المستوطنين اإلسرائيلين وخاصة 
  .في سلوان

  يجب وضع حد لظاهرة رشق الحجارة،"وقال أهرونوفيتش، خالل جولة استفزازية في بلدة سلوان، 
كما سيتم اعتقال . شرقية المحتلة للحد من مظاهر إلقاء الحجارةوسيعتقل العشرات من سكان القدس ال

  ".العشرات من ملقي الحجارة إذا اقتضت الضرورة من أجل إعادة الهدوء والنظام
 حادثة رشق حجارة في سلوان ٤٥٠وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإنه منذ يوليو الماضي تم تسجيل 

 فلسطينيا على ٧٦سرائيلية أنه تم خالل الفترة ذاتها اعتقال وحدها، في حين تفيد إجصائيات الشرطة اإل
 عاما، في حين أفاد المستوطنون ١٨ و١٢ منهم تتراوح أعمارهم بين ٣٠خلفية حوادث رشق حجارة، 

  . من سياراتهم تضررت بفعل حوادث رشق الحجارة٦٠في بلدة سلوان أن 
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية

  
  األردن هو فلسطين: رييه الداد آكنيستالعضو  .٢٦

مزاعمه التي تقول أن " االتحاد الوطني اليميني الصهيوني"جدد عضو الكنيست اإلسرائيلي آرييه الداد من 
لصالح الدولة ) إسرائيل(وأن من يحاول استقطاع جزء من أرض "المملكة األردنية هي الدولة الفلسطينية 

  . بحسب تعبيره-) إسرائيل(الفلسطينية سيجلب الموت لدولة 
من القائمة الموحدة والعربية للتغيير بشدة " طلب الصانع"واحتج النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي 

على موقف إلداد، معتبراً أنها تمس مساساً خطيراً بالعالقات اإلسرائيلية األردنية كما أنه يقوم على 
  . تصورات مشوهة وعنصرية
 من كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة أيضاً موقف النائب إلداد قائالً إنه وانتقد النائب دوف حانين

  ".ال يمت إلى الواقع بأي صلة وال يهدف إال اإلثارة واالستفزاز"
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  ر إلى الخط اإلسرائيليينإلى قتل كل من يلقي الحجارة ويعرض حياةعضو في الكنيست يدعو  .٢٧
إلى " هئيحود هليؤمي"دعا عضو الكنيست اإلسرائيلي اليميني المتطرف ، ميخائيل بن آري :  يافا-القدس

" قتل كل من يلقي الحجارة ، ويعرض حياة المواطنين إلى الخطر ، وإطالق الرصاص عليه حتى الموت
ائيلية ، للتداول في ، وذلك خالل الجلسة المستعجلة التي عقدتها لجنة حقوق الطفل في الكنيست اإلسر

حادث الدهس المروع الذي نفذه رئيس المستوطنين في القدس الشرقية دافيد باري ، بحق طفلين 
  .وأصابهما بجراح خطيرة ، بحجة إلقائهما الحجارة على سيارته

وفي هذا السياق شهدت جلسة لجنة حقوق الطفل البرلمانية جلسة صاخبة ، حيث قال رئيس اللجنة داني 
إن هذه ليست المرة األولى التي يستعمل فيها المواطنين العرب في سلوان األطفال بظروف "دنون 

على الشرطة التحقيق مع "وأضاف ". خطيرة ، ويرسلونهم لمواجهة عابري الطريق من المواطنين اليهود
ل سريعاً ذوي األطفال الذين شاركوا في المواجهات التي وقعت يوم الجمعة بشكل مستعجل ، وعلينا العم

  ".على منع األطفال من إلقاء الحجارة في األحياء العربية
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  إلى قانون أساس" وثيقة االستقالل"تقترح تحويل " كاديما"حزب ": معاريف" .٢٨

وكتبت ". قانون وثيقة االستقالل"قانونا جديدا يحمل اسم " كاديما"يقترح حزب " قانون الوالء"ردا على 
تنوي " كاديما"المختلف عليه فإن " قانون الوالء"الصادرة صباح اليوم، الثالثاء، أنه ردا على " عاريفم"

  ". قانون أساس"إلى " وثيقة االستقالل"تقدم اقتراح قانون جديد للتصويت عليه يقضي بتحويل 
بعاء القادم، بتقديم ، األر"كاديما"وكتبت الصحيفة أنه في حال لم يحصل أي تغيير فمن المتوقع أن يقوم 

اقتراح قانون للتصويت عليه في الكنيست بتحويل وثيقة االستقالل، بنصها الكامل والمعروف، إلى قانون 
  ". دولة يهودية وديمقراطية"أساس، مشيرة إلى أنها أحد الوثائق المهمة التي تحدد طابع إسرائيل على أنها 

  .  ادري في العام الماضيوكان قد بادر إلى االقتراح عضو الكنيست يعكوف
اقتراح ادري على قادة كتلته عرض اقتراح القانون للتصويت " قانون الوالء"وفي أعقاب المصادقة على 

عليه، على اعتبار أن ذلك سيحرج رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، 
  . واالئتالف الحكومي

سوف يضطر إلى معارضة اقتراح القانون بسبب معارضة الكتل وبحسب الصحيفة فإن االئتالف 
  ". وثيقة االستقالل"الحريدية المتدينة التي ال تعترف بكافة أجزاء 

تدأب ": وثيقة االستقالل"وأشارت الصحيفة إلى أن الكتل الحريدية تعارض الفقرة التالية التي وردت في 
يعا، وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسالم دولة إسرائيل على تطويرالبالد لصالح سكانها جم

مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل، وتحافظ على المساواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا بين جميع 
رعاياها دون التمييز من ناحية الدين والعرق والجنس، وتؤمن حرية العبادة والضمير واللغة والتربية 

فة، وتحافظ على األماكن المقدسة لكل الديانات، وتكون مخلصة لمبادئ ميثاق األمم والتعليم والثقا
  ".المتحدة

  ١٢/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ٤٨فلسطينيي  ضد سلسلة القوانين العنصرية تعارض المعارضة اليمينية واليسارية اإلسرائيلية .٢٩

ي العقائدي المتشدد، ومن التيارين  تعالت أخيرا أصوات من اليمين اإلسرائيل: برهوم جرايسي- الناصرة
اليساريين الصهيوني والمناهض للصهيونية، ضد مسلسل القوانين العنصرية، الذي افتتحت به حكومة 

  .بنيامين نتنياهو الدورة الشتوية للكنيست اإلسرائيلي، بدءا من قانون المواطنة، ثم قانون االستفتاء
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وني والمناهض للصهيونية، لسلسلة القوانين العنصرية، واضافة الى معارضة التيارين اليساري الصهي
 والفلسطينيين والعرب عامة، انضمت ٤٨التي تترافق مع تصعيد الخطاب العنصري ضد فلسطينيي 

أصوات بارزة جدا في معسكر اليمين العقائدي المتشدد، خصوصا أولئك الذين يتبنون فكر جابوتينسكي، 
الذي تحول " حيروت" حزب ١٩٤٨ة، والتي شكلت في العام مؤسس عصابات صهيونية يمينية متطرف

ويرفض فكرة " ارض إسرائيل الكاملة"فهذا التيار يؤمن بما يسمى ". الليكود" إلى حزب ١٩٧٤في العام 
، الذين ينص ٤٨، وفي هذه الحالة فلسطينيو "األقليات"الدولة الفلسطينية، ولكن لديه فكر خاص يتعلق بـ 

  .ل الحقوق المدنية وحرية العملفكره على منحهم كام
وعارض هذا التيار مشروع قانون المواطنة، ومن أبرز الوزراء المعارضين له، بنيامين بيغين ودان 
مريدور وميخائيل إيتان، ولكن صاحب الصوت األعلى هذه المرة كان رئيس الكنيست رؤوفين رفلين 

  .الحاكم" الليكود"اليمين المتشدد، وهو من زعماء حزب 
المعارض، تسيبي ليفني، دوافع اليمين العقائدي المتشدد " كديما"في غضون ذلك، اوضحت زعيمة حزب 

لمعارضة مشروع قانون المواطنة، وهي قيادية سابقة في الليكود، وكان والدها من ابرز المتشددين في 
فع عن قانون المواطنة، وقالت ليفني في كلمة مساء اإلثنين الماضي، إن بنيامين نتنياهو حينما دا. الحزب

لم لم تقتبس جابوتينسكي، الذي : ووجهت سؤاال الى نتنياهو قائلة. اقتبس بن غوريون وثيودور هرتسل
من "واوضحت أن جابوتينسكي دعا للحفاظ على حقوق األقليات القومية، . طرح القيم التي تربينا عليها

  ".منطق القوة والثقة بالذات
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  اليمين اإلسرائيلي يهدد بحل الكنيست إذا تم تجميد االستيطان .٣٠

هدد أعضاء كنيست من اليمين اإلسرائيلي باالنسحاب من االئتالف الحكومي في حال موافقة : تل أبيب
  .رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجميد البناء في المستوطنات

اتس، إن عشرة أعضاء كنيست من الليكود المستوطن يعقوب ك' هايحود هلؤمي'وقال رئيس كتلة 
سينسحبون من الحزب في حالة تجميد االستيطان، وإنه سيتم حل الكنيست الحالية وإجراء انتخابات 

  .جديدة في فصل الربيع القادم
وهو جزء من االئتالف الحكومي اإلسرائيلي قد أعلن أنه سينسحب من ' البيت اليهودي'وكان حزب 

  .جميد االستيطاناالئتالف في حالة ت
إنه يجب عدم التطرق إلى تجميد االستيطان ) البيت اليهودي(وقال وزير الثقافة دانيئيل هرشكوبيتش 

وأضاف هرشكوبيتش أنه إذا لم يعترف الشعب . 'قضية تجميد البناء في المستوطنات غير أخالقية'
  .الفلسطيني بيهودية إسرائيل، فإن الصراع لن ينتهي

ليمين في إسرائيل حظيت بأكثرية في االنتخابات األخيرة، وأن هذه األحزاب بإمكانها يذكر أن أحزاب ا
إسقاط حكومة نتنياهو إذا انسحبت من االئتالف الحكومي، ويمكن لحزب كديما فقط إنقاذ حكومة نتنياهو 

  .مع العلم أن نتنياهو يرفض إدخال كديما إلى االئتالف الحكومي
  ١٢/١٠/٢٠١٠، )وفا(لفلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ا

  
   هدفها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضاتمناورة" اسرائيل"يهودية : مسؤول في الليكود .٣١

الحاكم في إسرائيل إعالن زعيم الحزب » ليكود«وضع مسؤول كبير في حزب :  أسعد تلحمي–الناصرة 
  لبحث مع وزرائه في تمديد تجميد االستيطان في رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في الكنيست استعداداه ا
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غرضها «، في خانة المناورة »يهودية الدولة«الضفة الغربية لفترة أخرى شرط اعتراف الفلسطينيين بـ 
  ، »تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   تمنع وزير خارجية فنلندا من زيارة غزة"تل أبيب" .٣٢

 رفض جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األول االثنين السماح لوزير خارجية فنلندا : ردينة فارس- غزة
وأفادت صحيفة . الكساندر ستاب زيارة قطاع غزة رغم سماح وزارة الخارجية اإلسرائيلية له بذلك

ستاب طلب من وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بالسماح «العبرية أن » يعوت أحرونوتيد«
  .»له بزيارة قطاع غزة ووافق ليبرمان على هذا الطلب

من أجل » شؤون المناطق الفلسطينية«وبعد المصادقة على الزيارة توجهت السفارة الفنلندية إلى منسق 
 ستاب إلى قطاع غزة، وفوجئوا ببالغ المنسق بأن ليس باإلمكان إجراء تنسيق اإلجراءات الفنية لدخول

وبعد سماعهم ذلك، . مداوالت كهذه بدون الحصول على تصريح رسمي من وزير الجيش أيهود باراك
توجهوا من وزارة الخارجية إلى مكتب باراك حيث تم إبالغهم بأن باراك يريد الحصول على طلب 

إن األمر ليس خاضعا لصالحيات «:  في محيط ليبرمان، وقالواخطي خاص، وغضب المسؤولون
  .»باراك، بل لصالحيات وزير الخارجية ليبرمان

  ١٣/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة
  
   يبدأ أكبر مناورة عسكرية في النقباالسرائيليجيش ال .٣٣

مناورة  أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش االحتالل بدأ أمس تدريبات إلجراء أكبر :  ردينة فارس- غزة
وأضافت المصادر أن عددا من كبار قادة جيش . في النقب) شزفون(عسكرية في قاعدة عسكرية بمنطقة 

االحتالل حضروا هذه المناورة ومن بينهم كل من قائد هيئة األركان العسكرية غابي اشكنازي ونائبه 
ة كبار قادة الجيش العميد بيني غينس وقائد وحدة سالح البحرية العميد شلومو تورجومان وبمشارك

  .اإلسرائيلي
وتعتبر هذه التدريبات، خالصة كل التدريبات التي أجراها الجيش اإلسرائيلي في األشهر والسنوات 
الماضية، وسيشارك فيها سالح المدرعات والمشاة وسالح المدفعية والهندسة وبمشاركة من الدبابات 

رع، في المناطق المأهولة بالسكان والتدرب على ويقوم التدريب على قتال حرب الشوا. مختلفة األنواع
اختراق حواجز عسكرية، واحتالل مناطق محددة بغطاء من الطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية 

  .وعمليات إنزال
وستستمر التدريبات لعشرة أيام، وستستخدم فيها الذخيرة الحية وسيتم خالل التدريبات عرض جميع 

  ."والتي طورت» ٤المركفاه سيمان «ح الجو، وألول مرة سيتم عرض دبابة قدرات سالح المشاة وسال
  ١٣/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
   يبيح االحتفال بقتل الفلسطينيين إسرائيليحاخام": معاريف" .٣٤

، لإلسرائيليين إقامة االحتفاالت في أعقاب عمليات جيش "بن تسيون ميتسبي"أجاز الحاخام اليهودي 
  . ها مقاومين فلسطينييناالحتالل التي يقتل في

جاءت فتوى الحاخام هذه في أعقاب توجهات من "العبرية " معاريف"وبحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة 
  ". قبل عائلة وأصدقاء المستوطنين الذي قتلوا على يد كتائب القسام بالضفة الغربية قبل نحو شهر
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طلباً لفتوى واستفسار حول إمكانية إقامة وتوجه أصدقاء القتلى اإلسرائيليين إلى الحاخام المذكور 
كتائب "، وذلك في أعقاب استشهاد القائدين في )اإلرهابيين(االحتفاالت في أعقاب مقتل من أسموهم بـ

  .نشأت الكرمي ومأمون النتشة خالل عملية لجيش االحتالل في مدينة الخليل الجمعة الماضية" القسام
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  ٤٨ي تطالب نتنياهو بالتصريح أنه لن يتم ترحيل فلسطيني"إسرائيل"حقوق المواطن في جمعية " .٣٥

رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأن » جمعية حقوق المواطن في اسرائيل«طالبت :  أ ف ب-القدس 
فاق يؤكد في شكل قطعي ان حكومته ال تنوي ترحيل مواطنين عرب الى المناطق الفلسطينية ضمن اي ات

  .سالم مع الفلسطينيين
جاء طلب الجمعية بعد بث تقارير صحافية تفيد بأن تدريبات أجرتها مصلحة السجون وقوات األمن 
األسبوع الماضي تهدف للتحضير للتعامل مع اي اعمال شغب قد يقوم بها العرب في اسرائيل في حالة 

جمعية حقوق « وقالت الناطقة باسم . اسرائيلي يشمل تبادالً للسكان-توقيع اتفاق سالم فلسطيني 
برسالة الى رئيس الوزراء نطالبه بالتوضيح وفي شكل ) أمس(بعثنا اليوم «نيريت مسكوفيتش » المواطن

  .»قطعي بأنه ال ولن يكون هناك برنامج او نقاش على النية بتنفيذ ترحيل للمواطنين العرب في اسرائيل
 فكرة الترانسفير تحت مسميات اخرى، مثل تبادل يدل على ان«واضافت ان اجراء هذا التمرين 

االراضي او تبادل السكان، ليست شعاراً انتخابياً او فكرة خاصة ببعض السياسيين فحسب وانما هي 
  .»موضوع مطروح على جدول اعمال الحكومة

عد لهم اذا كان العرب في اسرائيل مواطنين ولهم الحق نفسه في المواطنة فلماذا ت«وتساءلت مسكوفيتش 
  .»الدولة مثل هذه التدريبات؟

وكل مس بها يعتبر مساً بماهية . المواطنة حق اساسي«كما اكدت الجمعية في رسالتها ان 
  .»الديموقراطية

وأقرت تقارير رسمية .  مليون شخص، اي تقريباً خمس السكان٣,١ويبلغ عدد العرب في اسرائيل 
 للتمييز اقتصادياً ١٩٤٨يا بتعرض عرب أراضي اسرائيلية عدة وكذلك هيئات مثل المحكمة العل

  .واجتماعياً على رغم انهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية
 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الدولة العبرية عام ١٦٠ويتحدر العرب في اسرائيل من 

وتقدر االمم . ئيلية الفاً او طردوا من ديارهم على يد القوات االسرا٧٦٠ بينما نزح اكثر من ١٩٤٨
  . ماليين نسمة٤،٧المتحدة اليوم عدد هؤالء الالجئين بنحو 

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   "إسرائيل"القدس ونابلس تشكالن جزءا هاما من أرض : اإلسرائيلية" بيل" رئيس شركة .٣٦

ائيلية اإلسر "بيل"وصف موشيه روزنباو رئيس المجلس االقليمي لشركة :  أحمد رمضان-رام اهللا 
ربما "، وانه يهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية والمحلية على السواء، موضحا "البائس"اقتراح نتنياهو بـ

من الناحية التكتيكية كانت خطوة غير حكيمة ألنها ال تهدف فقط إلى تدمير المشروع االستيطاني بل 
  ".الدولة برمتها

شكالن جزءا هاما من أرض إسرائيل ، وان من أما رئيس المجلس اإلقليمي فزعم أن القدس ونابلس ت
حقهم وواجبهم الصهيوني البناء فيهما، مشيرين إلى أن ذلك هو السبب األساسي في انتخاب بنيامين 

في حال لم يصمد نتيناهو أمام الضغوط األميركية ستكون انتخابات : "واضاف. نتنياهو كرئيس للوزراء
المجلس :" وقال كارني شومرون رئيس مجلس هرتسل". مودالتجديد النصفية قادرة على اجباره للص

 وحدة سكنية في المجتمع، واآلن هو الوقت ٥٠٠ينتظر موافقة نتنياهو على طرح عطاءات لبناء 
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المناسب الستئناف البناء في كل هذه األماكن حيث تم ايقافها جيلو ومات شلومو وبسغات زئيف وجفعات 
  ".زئيف

توطنين ان تجميد االستيطان لفترة محدودة ليس باألمر المعقد، وانه ربما في المقابل، يرى بعض المس
  .يكون في ذلك مصلحة إلسرائيل كاثبات حسن نيتها تجاه السالم وأنها ال تقف عقبة في طريقه

  ١٣/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
  "ال أفق لها" "إسرائيل"المفاوضات الجارية حالياً مع : التميميتيسير  .٣٧

أطلق الشيخ تيسير التميمي، مفتي القدس وقاضي قضاة فلسطين، صرخة غضب  :لح عطية صا- تونس
إزاء ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد األقصى من عملية تهويد واسعة، وسياسة استئصال ممنهجة 

" معقل الزعيم"من مقر إقامته في حي " الشرق" في حوار خص به ،ووصف التميمي ..للمقدسيين
عملية تطهير " في القدس وبجوار أكناف المسجد األقصى، بـ"إسرائيل" ما تقوم به ونسية، التبالعاصمة

  ..غير مسبوقة" عرقي، ومذبحة حضارية
إنها لم تفعل شيئا للمسجد األقصى، وهي التي "وانتقد بشدة غياب منظمة المؤتمر اإلسالمي التي قال 

  "..العرب بدورهم لم يحركوا ساكنا"لكنه أضاف أن  "١٩٦٩أنشئت إثر إحراق المسجد في عام 
ألن تل أبيب تريد " ال أفق لها ""إسرائيل" مع واعتبر قاضي قضاة فلسطين، أن المفاوضات الجارية حالياً

وتحدث التميمي .. وحذر في هذا السياق من اندالع انتفاضة جديدة..  دون مناقشةأن تملي علينا شروطاً
والجاليات المسلمة في أوروبا، وعن " حرق القرآن"ملة عن الرئيس عرفات وخطه السياسي، وعن ح

  ..الملف اللبناني وغيره
  ١٣/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  االحتالل ينفذ حمالت دهم واسعة في سلوان .٣٨

 لعناصر الشرطة وحرس  مكثفاًشهد حي سلوان في القدس، أمس انتشاراً:  يافا- القدس المحتلة -عمان 
، التابعة "لجنة تطبيق قانون البناء في القدس"ل عقد اجتماع لما تسمى بـالحدود اإلسرائيلي، وذلك خال

الذي استولى عليه " جونثان" بيت االستيطانيةللكنيست اإلسرائيلي، مع قادة المستوطنين في البؤرة 
المستوطنون قبل أكثر من عام في حي بطن الهوى بسلوان، بمشاركة المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية 

  .كوهين، وأعضاء الكنيست وقادة المستوطنين في القدسدودي 
ونفذت قوات االحتالل أمس حملة مداهمات واسعة في أحياء بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى 

وحسب مصادر فلسطينية فقد تخلل حمالت الدهم اعتداءات على السكان وترويع األطفال . المبارك
وجاءت عمليات الدهم بعد مواجهات عنيفة شهدتها . لمنازلوالنساء وتحطيم أبواب ونوافذ العديد من ا

  . بجروح مختلفةاألطفال عدد من إصابة عن وأسفرتمعظم أحياء بلدة سلوان أمس األول 
  ١٣/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  وسع مستوطنة قرب نابلسي االحتالل .٣٩

غسان دغلس، في بيان  ية، قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغرب: يوسف الشايب-رام اهللا 
على طريق نابلس رام " عيلي" جرافات المستوطنين شرعت بتوسيع مستوطنة إننسخة منه، " الغد"تلقت 

وحذر دغلس من .  الفلسطينيين في قرى اللبن والساوية وقريوت جنوب نابلسأراضياهللا، على حساب 
  ، "عيلي"إلى مستوطنة " هيوفل"عى  ضم بؤرة استيطانية مجاورة تدإلىسعي المجموعات االستيطانية 
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  . ذلك يعني مصادرة مئات الدونمات في قرى نابلسأن مؤكداً

  .على حساب أراضي بيت أمر شمال الخليل" كرمي تسور"كما شرعت آليات أخرى بتوسيع مستوطنة 
  ١٣/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  مستوطنون يسممون أشجار الزيتونال: اهللارام  .٤٠

اتهم مزارعون فلسطينيون قرب رام اهللا المستوطنين بتسميم عشرات أشجار : االتعالء المشهراوي، وك
 تحقق في اإلسرائيلية أن الشرطة أمس وفلسطينية إسرائيليةوذكرت وسائل إعالم  .الزيتون في حقولهم

شكوى قدمها مزارعون فلسطينيون من قرية ترمسعيا ضد المستوطنين بتسميم أشجار الزيتون في 
اإلضافة إلى ذلك يقوم المستوطنون باستمرار بنهب محاصيل الزيتون في الضفة الغربية تحت وب .حقولهم

  . والجيشاإلسرائيليةجنح الظالم وحماية الشرطة 
  ١٣/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
   يعتقل الفتى محمد شرف الذي ظهر في حادث الدهس في سلواناالحتالل .٤١

يوم  ،اإلسرائيليوبشدة قيام قوات االحتالل " الفلسطيني األسيرلجنة "دانت أ : علي سمودي-القدس
 اإلسرائيليالثالثاء، باعتقال الفتى محمد شرف من بلدة سلوان والذي تعرض لصدم متعمد من المستوطن 

 عنه الن االحتالل يسعى لطمس لإلفراجوفي بيان صدر عنها، دعت لتحرك لكافة المؤسسات  .مؤخراً
  . معالم جريمتهإلخفاءق الطفل  بحاإلرهابالقضية وممارسة 

  ١٣/١٠/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
   يضربون امرأة فلسطينية وطفلهامستوطنون .٤٢

في الخليل، " السهلة"أقدم ثالثة مستوطنين على ضرب وإهانة امرأة فلسطينية وطفلها الصغير في منطقة 
مرأة وطفلها الصغير إن ثالثة مستوطنين هاجموا ا: "وقال شهود عيان لمراسلنا. ١٢/١٠مساء الثالثاء 

بجوار المحكمة الشرعية في المدينة، وقام أحد المستوطنين بضرب الطفل الصغير، لتهب أمه لنجدته، 
حتى يقدم مستوطن آخر بضربها بلكمتين على وجهها وكتفها، فيما توقف المستوطن األخير متفرجاً 

فلسطينيون سارعوا في الدفاع عن وأوضح الشهود أن الشبان ال". ويصور الحادث بواسطة هاتفه النقال
المرأة وطفلها ضد لكمات المستوطنين، إال أن تدخل جيش االحتالل وتوفير الحماية للمستوطنين حال 

  .وأفاد مراسلنا أن قوات االحتالل عززت من تواجدها في المنطقة لحماية المستوطنين. دون ذلك
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   للطيران الحربي وتوغل بري في الجنوب مكثفاًحليقاً غزة تشهد تأجواء .٤٣

 لعدد من  توغالًأمسشهدت المناطق الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة يوم :  اشرف الهور-غزة 
 نار، فيما واصل الطيران إطالق زراعية، صاحبته عمليات أراض في اإلسرائيلية العسكرية اآلليات

 الثالثة الماضية تحليق مكثف األيام لوحظ خالل ، حيث القطاعءأجوا تحليقه بكثافة فوق اإلسرائيلي
  . قطاع غزةأجواء، فوق "بدون طيار" خاصة االستطالعي منها اإلسرائيليللطيران الحربي 

  ١٣/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   يجمعون الحصى على حدود غزةالذينطفال األ يطلقون النار على االحتالل جنود ":اإلندبندنت" .٤٤
جنود إسرائيليون يطلقون النار على أطفال كانوا يجمعون الحصى "تحت عنوان   اإلندبندنتكتبت جريدة

 لدونالد ماكنتاير يتحدث فيه عن الدعوات الموجهة إلى الجيش اإلسرائيلي ، تقريراً"على الحدود مع غزة
إن عناصر من الجيش تقرير اليقول  . مؤخراً فلسطينياً طفال١٢ًللتحقيق بحوادث إطالق نار على 

في ) البحص(اإلسرائيلي أطلقوا النار على األطفال الفلسطينيين المذكورين بينما كانوا يجمعون الحصى 
مسعى منهم لمساعدة أسرهم الفقيرة لتأمين دخل جديد من مهنة اخترعوها كنوع من االلتفاف على العوز 

ن أقرير تويضيف ال .ع منذ نحو ثالثة أعواموالفقر المدقع الذي رماهم فيه الحصار اإلسرائيلي للقطا
  .األطفال، وبينهم اثنان دون سن الخامسة عشرة، ُأصيبوا بنيران الجيش اإلسرائيلي

وينقل التقرير عن مصادر في األمم المتحدة قولها إن حوادث إطالق الجيش اإلسرائيلي للنار في منطقة 
 آخر بجروح منذ نهاية الحرب التي  شخصا١٤٦ً  وإصابة مدنيا٢٢ًالحدود مع غزة قد أسفرت عن مقتل 

  .٢٠٠٩ وأوائل عام ٢٠٠٨ على القطاع في أواخر عام "إسرائيل"شنتها 
اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان للجيش " بيتساليم" الضوء على دعوة مجموعة كما يسلط التقرير أيضاً

  .ن من جامعي الحصىاإلسرائيلي إلجراء تحقيق بحوادث إطالق النار على الفتية الفلسطينيي
النشاط اإلرهابي " إطالق النار بالقول إن هنالك العديد من حاالت أما الجيش اإلسرائيلي فيرد مبرراً

  . متر من السياج٣٠٠ لكي يظلوا على بعد نالفلسطينييبالقرب من الحدود، وأنه تم تحذير " المعادي
  ١٢/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
   بإعدام مئات األسرى بشكل بطيء"إسرائيل"نة الوطنية العليا لنصرة األسرى تتهم اللج .٤٥

اتهمت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، سلطات االحتالل بإعدام المئات من األسرى بشكل بطيء 
 دون إصدار أحكام إعدام بحقهم وذلك عبر تركهم دون عالج ليقتلهم المرض دون رحمة وينعدم أملهم في

 اللجنة في بيان صحفي، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة اإلعدام الذي يصادف شارتوأ. الشفاء
أكتوبر، إلى عدم التفات المجتمع الدولي إلى الطرق الجديدة التي ابتدعها / تشرين األولالعاشر من 

 من شهداء ٧٠كما حدث مع االحتالل إلعدام األسرى، سواء كان اإلعدام المباشر بدم بارد بعد االعتقال 
 آخرين استشهدوا جراء التعذيب، أو باإلعدام ٧٠الحركة األسيرة، أو كان بالتعذيب القاسي كما حدث مع 

ولفتت النظر إلى وجود المئات من األسرى .  أسيرا٥٢ًالبطيء عبر اإلهمال الطبي الذي أودى بحياة 
مراض الخطيرة الذين يزيد عددهم عن المرضى ينتظرون اإلعدام على مراحل، وخاصة أصحاب األ

  .  أسيرا١٧٠ً
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   عن العمل٤٨االحتالل يصدر قراراً بوقف إمام مسجد في فلسطين  .٤٦

اإلسرائيلي، أحمد الطيبي، وزير الداخلية ايلي يشاي، " الكنيست" طالب النائب العربي في :الناصرة
يقاف الشيخ سامي جبارة، إمام مسجد صالح الدين في مدينة الطيبة داخل بالتدخل الفوري إلبطال أمر إ

جاء ذلك خالل اجتماع للطيبي مع ايلي يشاي بالكنيست، حيث . ، عن العمل١٩٤٨األراضي المحتلة سنة 
تدخل سافر ومقلق للغاية بالنسبة لحرية التعبير عن "قال الطيبي بهذا الخصوص، إن هذا القرار بمثابة 

وإن من حق الشيخ جبارة أن يعبر عن رأيه، دون أن يكون عرضة للمساءلة من جهات سياسية الرأي، 
  ". في وزارة الداخلية أو غيرها

  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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  ٤٨يخيم على فلسطينيي الـ " الترانسفير"شبح  .٤٧
 بعد  بالخوف على وجودهم، خصوصاً،٤٨يشعر الفلسطينيون الذين صمدوا منذ النكبة عام : ).ب.ف.ا(

 الذي يفرض على "المواطنة"التعديل األخير الذي أجرته حكومة الكيان الصهيوني على قانون ما تسمى 
ويقول عادل عامر وهو تربوي متخصص  . باعتبارها يهودية"إسرائيل"ـغير اليهود أداء قسم الوالء ل

بأننا مع كل قانون نحن نشعر " "فرانس برس"ـ ل،٤٨ ـفي موضوع الديمقراطية والسالم في مناطق ال
أن تعديل "ويعتبر عامر وهو من مدينة كفر قاسم في شمال فلسطين المحتلة . "جديد مهددون بالترحيل

أن القانون "ويضيف . "قانون المواطنة والوالء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل
جزء من القوانين "ؤكد أن هذا اإلجراء وي. "عنصري ويطالب بإضفاء بعد إثني، وفيه خلل وعدم توازن

  ."والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع اإلسرائيلي
مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في " جمال زحالقة يؤكد أن "الكنيست"ويؤكد العضو العربي في 

ام تراكم مشاريع قوانين نحن أم"ويضيف . "مكانة الفلسطينيين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة
، "قانون اإلرهاب"مواطنة، فهناك ثالثة قوانين تتعلق بالمواطنة، وقد أوقفوا لم الشمل، وهناك مشروع 

  .""المواطنة وخرق الوالء"، ومشروع "عزمي بشارة"وقانون 
تحقيق هذا القانون هو الخطوة األولى نحو " عفو اغبارية إن "الكنيست"بدوره يقول العضو العربي في 

سيفسرون الوالء "ويوضح أن اإلسرائيليين . "الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر
للدولة كما يحلو لهم، فمثالً أن يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك أنه ال يؤمن 

هم %. ٦أو % ٥وم إلى الي% ٢٠يريدون خفض نسبة العرب اإلسرائيليين من "ويضيف . "بيهودية الدولة
  ."وأن تصبح الدولة ثنائية القومية% ٤٠يخشون من التوازن الديمغرافي ويخافون أن يصبح العرب 

  ١٣/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  والنقابة تستنكر...  تغلق لساعات مقر نقابة الصحافيين في غزةاألمنقوات  .٤٨

، أن .) ب.ف.أ( ، وعن وكالةرام اهللاوغزة في نقالً عن مراسليها  ١٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، نشرت 
ة في قطاع غزة أغلقت مقر النقابة ومحكل قوات األمن التابعة لأننقابة الصحافيين الفلسطينية أعلنت أمس 

وبعد ساعات تراجعت .  من األمانة العامة للنقابة وأجرت تحقيقاً معهمأعضاءفي القطاع واستدعت 
  . فتح المقرإعادة وأعلنت
مجموعة من األمن الداخلي التابعة لحركة حماس اقتحمت "الناصر النجار أن  ب الصحافيين عبدوقال نقي

وابلغ احد ضباط المجموعة أعضاء األمانة العامة الذين وجدوا في حينه، بأن مقر ) ءالثالثا(المقر اليوم 
المقر في الوقت الذي داهمت "ن قوات األمن الداخلي أ إلىوأشار النجار  ."النقابة مغلق حتى إشعار آخر

غالق إ" أن إلىولفت . "بدأت فيه النقابة مجموعة من ورشات العمل بهدف تعديل النظام الداخلي للنقابة
 هو تأكيد من سلطة حماس في القطاع على مواصلة انتهاك حقوق إنمامقر نقابة الصحافيين في غزة 

  ."عالمية مؤسسة إ٢٥ حوالي أغلقت لغاية اآلن وأنهااإلعالم، خصوصاً 
 نقابة الصحافيين الفلسطينيين ، أنغزةو ،رام اهللا من ١٢/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 

، بإغالق في غزةة ومحكلل" األمن الداخلي" استنكرت ما وصفته بالفعل اإلجرامي الذي أقدم عليه جهاز
  .هم العامة للتحقيق معاألمانةمقر النقابة في قطاع غزة، واستدعاء أعضاء 

 مخاطر أيةوحملت النقابة، قيادات حركة حماس وأجهزتها األمنية المسؤولية الشخصية والجماعية على 
تهدد سالمة الصحافيين في قطاع غزة وسالمة أعضاء األمانة العامة المتواجدين في القطاع، وطالبت 

افة الصحافيين وأعضاء قيادة حركة حماس وحكوماتها العدول عن قرار إغالق مقر النقابة واالعتذار لك
  األمانة العامة عن هذه الجريمة، وطالبت اتحاد الصحافيين العرب واالتحاد الدولي للصحافيين 
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  .والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بسرعة التحرك لوقف هذه الجريمة

  .بة النقاإغالقجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار والجبهة الديمقراطية كل من  أدانتمن جهتها 
  
   تحث على االلتزام بسداد الفواتير لضمان تحسين خدماتها التيارغزةكهرباء  .٤٩

 أكدت شركة توزيع الكهرباء في غزة، أن التزام المواطنين بسداد فواتيرهم يضمن استمرار قدرتها :غزة
تيار بأن التحسن الملحوظ في ساعات إمداد ال"وقالت الشركة في بيان لها  .في تقديم الخدمة وتحسينها

 أكتوبر الجاري، قد جاء / تشرين األولالكهربائي الذي مثل حال جزئيا ألزمة الكهرباء منذ بداية شهر
نتيجة جهود متواصلة ومهام صعبة قامت بها الشركة والجهات المسئولة وبتعاون قائم على المسئولية من 

 مالية لمستحقات الشركة قبل الكثير من المواطنين الذين بادروا لسداد فواتيرهم أو عمل تسويات
المتراكمة في ذممهم وما تم خصمه من رواتب الموظفين، ما أتاح للشركة تغطية أثمان الوقود الالزم 

  ".لتشغيل مولدين في محطة توليد كهرباء غزة
  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  نيافي إسبا" سيادة القانون والوالية القضائية الدولية" تنظم مؤتمراً عن فلسطينيةمؤسسة  .٥٠

سيادة "، مؤتمراً بعنوان )١٥/١٠(، يوم الجمعة المقبلة "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" ينظم :غزة
وسيناقش المؤتمر  .القانون والوالية القضائية الدولية، وذلك في مدينة ملقا بإسبانيا، ويستمر لثالثة أيام

لدولي لحقوق اإلنسان، وسيركز على الوالية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون اإلنساني الدولي والقانون ا
بهدف تقييم واستخدام كافة اآلليات المتاحة لتحقيق "القضائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك 

ويعتبر هذا المؤتمر مكمالً لمؤتمر سابق نظمه المركز في  .، بحسب القائمين على المؤتمر"العدالة الدولية
ارك فيه محامون وناشطون في مجال حقوق اإلنسان، وممثلون عن منظمات ، وقد ش٢٠٠٦ملقا عام 

  .غير حكومية محلية ودولية يتمتعون بالخبرة في مجال الوالية القضائية الدولية من أربع قارات مختلفة
وسيشارك في المؤتمر عدد من المهنيين في مجال الوالية القضائية الدولية، واألكاديميين، وممثلين عن 

  .ات غير حكومية، ونشطاء في مجال حقوق اإلنسان من مختلف أنحاء العالممنظم
  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تحث المواطنين عدم االستعجال في شراء سيارات جديدةالحكومة: غزة .٥١

لشراء مركبات حديثة " عدم التسرع" دعت الحكومة الفلسطينية في غزة، سكان القطاع، إلى :غزة
المركبات، التي تم إدخالها عبر المعابر اإلسرائيلية، وذلك إلعطاء المجال من "  جديدة –مستعملة "

  .الستقرار أسعارها حتى وصولها إلى السعر الحقيقي المعقول
وكشف حسن عكاشة، مدير عام الشئون الفنية بوزارة النقل والمواصالت بغزة، النقاب عن أنه سيتم 

  .السوق الفلسطيني في غزةإدخال أعداد كبيرة من المركبات، لتغطية حاجة 
  ١٢/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  "إسرائيل"ثمار الزيتون إلى  تصديرعلى  وافقت  األردنيةوزارة زراعة": السبيل" .٥٢

ـ    : عصام مبيضين  -السبيل   أن وزارة الزراعة وافقـت علـى تـصدير         " السبيل" أكدت مصادر مطلعة ل
عبر أحد التجـار المحليـين وأن       " ئيلإسرا"طن من ثمار الزيتون، وشحن أولى الشحنات إلى         ) ١٠٠٠(

  .هناك طلبات أخرى سينظر فيها قريبا
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والتـي لـن    " إسرائيل"وأشارت المصادر أن هناك بعض الطلبات األخرى المحدودة لتصدير الثمار إلى            
  . طن٣٠٠٠تتجاوز بحال من األحوال 

طلب غرفة صـناعة األردن     وبهذا الصدد فإنه اليوجد قرار يمنع تصدير ثمار الزيتون إلى الخارج، بعد             
الن منطلق وزارة الزراعة    " إسرائيل"من الزراعة إعادة النظر بقرار تصدير ثمار الزيتون الطازجة إلى           

ومصر وبعض الدول األخرى التي تقدم بها       ” إسرائيل“في الموافقة على طلبات تصدير ثمار الزيتون إلى         
إلى الخارج، لحرص الوزارة على تحقيـق آمـال         تجار يرتكز على عدم الممانعة بتصدير ثمار الزيتون         

  .ومطامح المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم
 ١٣/١٠/٢٠١٠، السبيل، عمان

  
   العربية تحذر من قوانين إسرائيلية عنصرية أخرى لممارسة التطهير العرقي الجامعة .٥٣

المواطنـة  « الحكومة اإلسرائيلية مشروع قانون مـا يـسمى           أدانت جامعة الدول العربية إقرار     :القاهرة
الذي يلزم غير اليهود الذين يريدون الحصول على المواطنة اإلسرائيلية بـأداء يمـين الـوالء                » والوالء

 المجتمـع الـدولي     فـي بيانهـا   جامعة الدول العربيـة     ت  وطالب. »دولة يهودية وديمقراطية  «إلسرائيل  
 حقوق اإلنسان التدخل إلثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنـصرية            والمنظمات الدولية ومنظمات  

  والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين
  .عنصري بأنه »المواطنة والوالء«مشروع قانون ما يسمى   الجامعة في بيان لها أمسووصفت

انين العنصرية التـي     خالل الدورة السنوية للكنيست اإلسرائيلي سلسلة من مشاريع القو         ستعرضنه  كما إ 
منـع  «الذي يمس بحرية التعبير، ومشروع قـانون        » قانون النكبة «سيشرعها الكنيست، ومنها مشروع     

تحريضاً يعرض الرافض   » إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية   «وبموجبه سيعتبر رفض اعتبار     » التحريض
لعنـصرية سـيفتح البـاب إلقـرار        إن إقرار الحكومة اإلسرائيلية لهذه المشاريع ا      : وقال البيان . للسجن

مجموعة أخرى من القوانين العنصرية لممارسة التطهير العرقي ضد فلـسطينيي األراضـي العربيـة               
  . ١٩٤٨المحتلة عام 

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الوطن، سوريا
 
   "اسرائيل"ـ عربيان لدى األمم المتحدة للرقابة على المنشآت النووية لمشروعان .٥٤

ـ          و: )األمم المتحدة (نيويورك    للجمعيـة   ٦٥ضعت مجموعة من الدول العربية أمام الدورة الـسنوية الـ
انشاء منطقة خالية من األسلحة النووية فـي الـشرق   "العمومية لألمم المتحدة مشروعي قرارين في شأن  

، داعية في األول بلدان المنطقة التي لم توافق بعد على إخضاع كل نشاطاتها النووية للضمانات                "األوسط
تها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أن تقوم بذلك، ومركزة في الثاني على أهميـة انـضمام                 التي وضع 

اسرائيل الى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وإخضاع مرافقها النووية للـضمانات الـشاملة التـي                
  .وضعتها الوكالة

النظر جديا فـي    "باشرة الى   ويدعو مشروع القرار األول الذي قدمته مصر كل األطراف المعنيــين م          
اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ االقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من األسـلحة                 

  .النووية في الشرق األوسط
الذي قدمته األردن واإلمـارات     " خطر االنتشار النووي في الشرق األوسط      "يدعوا الى المشروع الثاني   و

والبحرين وتونس والجزائر وجزر القمر وليبيا وجيبوتي والـسودان والعـراق وعمـان             العربية المتحدة   
وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا واليمن وفلسطين، أن الجمعية العموميـة             

إذ تدرك أن انتشار األسلحة النووية في منطقة الشرق األوسط يشكل خطراً جسيماً على السالم واألمـن                 "
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وإذ تشير الى أن اسرائيل ال تزال الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي لم تصبح بعد طرفاً                 ... الدوليين
  ."في المعاهدة

 ١٣/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت
 
  األسد يؤكد على دور أوروبي أكبر لدفع عملية السالم .٥٥

 على«شار األسد تأكيده أنه     عن الرئيس السوري ب   ) سانا(نقلت وكالة األنباء الرسمية     : على عيد  -دمشق  
 لديها رؤية واضـحة وواقعيـة      تكون وأن السالم عملية وفي دفع  في المنطقة  أكبر بدور تقوم أن أوروبا

فهم هذه القضايا بحكم قربها جغرافيا وتاريخيا مـن          على أوروبا قادرة «ورأى أن   . »تجاه قضايا المنطقة  
/  هضبة الجوالن التي احتلتها إسرائيل في حزيـران        وتطالب سورية باستعادة  . ، بحسب الوكالة  »المنطقة
وأجـرت سـورية    . ، وذلك في إطار توقيع أية معاهدة سالم محتملة        ١٩٨١ وضمتها سنة    ١٩٦٧يونيو  

وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية، لكن هذه المفاوضات توقفت إثر الهجـوم اإلسـرائيلي               
  . ٢٠٠٨الواسع النطاق على قطاع غزة في شتاء 

 ١٣/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة
 

  "إسرائيل"القرضاوي يدعو لعدم االستسالم لـ  .٥٦
دعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضـاوي، أمـس، األمـة              : )آي.بي  .يو  (

وقال في كلمـة مـسجلة    " . إسرائيل"اإلسالمية، إلى العمل من أجل تحرير فلسطين وعدم االستسالم إلى           
كل األمة يجب أن تجند من      "ؤتمر علمي نظمته وزارة األوقاف في الحكومة المقالة في غزة،           بثت عبر م  

" . ال يجوز أن يبقى شبر من أرض اإلسالم تحت قبـضة الكفـار والمحتلـين              . أجل القضية الفلسطينية    
ف فرض على األمة أن تعمل لتحرير كل أرض إسالمية سطا عليها الكفار وتسلطوا عليها، فكي              "وأضاف  

  ".بأرض اإلسراء والمعراج والمسجد األقصى
على األمة العربية خاصة واإلسالمية عامة أن يقوموا عن بكرة أبيهم للدفاع عـن هـذه القـضية                  "وقال  

ودعـا  " . مـن سـالم مزعـوم     " إسـرائيل "المقدسة وسيادتها وحريتها وال يستسلموا لما تفرضه عليهم         
  . الفلسطينيين إلى عدم إلقاء السالح 

 ١٣/١٠/٢٠١٠، ليج، الشارقةالخ
  
   " دولة يهودية-كما تقول بنفسها- نعترف بأن إسرائيل هي إنناتعلمون : "كراولي .٥٧

حثت الواليات المتحدة السلطة الفلسطينية، يوم أمس الثالثاء، على تقديم اقتراح مضاد القتـراح              : وكاالت
  .فلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية لتجميد جديد للبناء االستيطاني إذا اعترفت السلطة ال"إسرائيل"

جيه كراولي، إن واشنطن تريد أن يقدم الفلسطينيون اقتراحا         .وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية، بي     
  .مضادا الي نتنياهو
رئيس الوزراء نتنياهو عرض أفكاره سواء بشأن استعداده للمساهمة في العملية والنتيجة            "وقال للصحفيين   
  ".نأمل بأن يفعل الفلسطينيون الشيء نفسه..  يريدها لشعبه من العمليةالتي يعتقد أنه

  .وقدم كراولي أيضا دعما لموقف نتنياهو قائال إن الواليات المتحدة تعتبر إسرائيل دولة يهودية
  ." دولة يهودية-كما تقول بنفسها-تعلمون إننا نعترف بأن إسرائيل هي "وقال 

يات المتحدة تدعم المطلب اإلسرائيلي بـشأن االعتـراف الفلـسطيني           وردا على سؤال إذا ما كانت الوال      
هـذه  "وقـال   . بإسرائيل كدولة يهودية، قال كراولي إن الواليات المتحدة تعترف بماهية إسرائيل الخاصة           

  ".دولة بالنسبة للشعب اليهودي، وهي أيضا دولة بالنسبة للمواطنين من ديانات أخرى
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 تدعمه الواليات المتحدة من جهة كونـه        "إسرائيل"هو مطلب أساسي لحكومة     وتابع أن ما طلبه نتانياهو      
 جزء من المنطقة، واعتراف المنطقة بالتعايش إلى جانب إسرائيل كبيـت قـومي              "إسرائيل"اعترافا بأن   

  .للشعب اليهودي، على حد تعبيره
ء في المستوطنات وإتاحـة     وقال كراولي إن الواليات المتحدة تحاول إيجاد صيغة للتغلب على قضية البنا           

  .المجال للطرفين باستئناف المفاوضات المباشرة
١٣/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب  

  
   بضمان حقوق جميع مواطنيها"سرائيلإ" يطالباالتحاد االوروبي  .٥٨

طالب االتحاد االوروبي اسرائيل بأن تضمن حقوق جميع مواطنيهـا، رداً علـى             : أ ف ب   -بروكسيل  
دولـة  «سرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يهدف الى اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل        اقتراح رئيس الوزراء اال   
  .قومية للشعب اليهودي

تأييد االتحـاد   «وأعلنت مايا كوسيجاسيك، الناطقة باسم وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون،            
نؤكد كذلك ان على دولتي     «: توأضاف. »قيام دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنباً الى جنب في سالم وأمن         

ويعني ذلك في حال اسرائيل     : فلسطين واسرائيل المستقبليتين ضمان المساواة التامة بين جميع المواطنين        
  .»خصوصاً، سواء كانوا يهوداً ام ال

١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
  "سرائيلإ" يقاضي "الحريةأسطول "ائتالف " .٥٩

 سيقدم غداً شكوى الى المدعي العام فـي المحكمـة الجنائيـة             أنه» ائتالف أسطول الحرية  «أعلن  : غزة
  ."سرائيلإ"الدولية ضد 

اتفاقـات جنيـف، وهـي      «وقال االئتالف في بيان عقب اجتماع عقده أول من أمس في مدينة جنيف إن               
القوانين الخاصة بحماية حياة االنسان وكرامته، ال تزال تُنتهك من إسرائيل مـع اإلفـالت التـام مـن                   

لتسليم شكوانا الى النائـب العـام فـي         «وأضاف أن وفداً يمثله سيصل غداً الى مدينة الهاي          . »ابالعق
  .»المحكمة الجنائية الدولية

عدداً كبيراً من المحامين من أكثر من عشرين دولة سيجتمعون في أقل من أسبوعين لمناقـشة                «وزاد أن   
  .»ه االتهام لمجرمي الحرب اإلسرائيليينالقضايا المرفوعة ضد إسرائيل، والجهود المستمرة لتوجي

بصفتنا أعضاء في منظمات المجتمع المدني في أوروبا، فإننا نعمل على إنهـاء هـذا التعنـت                 «: وتابع
الكثيـر مـن دولنـا      «وأشار إلى أن    . »اإلسرائيلي، الذي تقف حكوماتنا أمامه من دون أن تحرك ساكناً         

األمم المتحدة الذي دان إسـرائيل الرتكابهـا العنـف          صوتت لمصلحة تحقيق مجلس حقوق اإلنسان في        
المفرط وانتهاكها القانون الدولي، ويدعم اإلجراءات المتخذة ضدها، إال أن الواليات المتحدة اسـتخدمت              

  .»حق النقض للتصويت ضد هذا التقرير
ول الحريـة   انضمام السفينة السويسرية األولى رسمياً الـى أسـط        «وأعلن االئتالف أثناء االجتماع عن      

  .»الثاني، الذي يستعد لإلبحار من جديد نحو قطاع غزة
أنور غربي إحـدى الجهـات المؤسـسة لــ          » الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     «وقال عضو   

سـتعمل  «أن الحملة األوروبية، وبالتعاون مع أطراف ائتالف أسطول الحرية          » ائتالف أسطول الحرية  «
إذا لـم يـتم وقـف       «، وأشار إلى أنه     »والسياسية والشعبية لتجريم إسرائيل   على كل المستويات القانونية     

األعمال العدوانية؛ فإن اسرائيل ستستمر يومياً باعتقال الفلسطينيين وهدم منازلهم، فضالً عـن اسـتخدام               
  .»العنف ضد الذين يحتجون ضد سياستها

١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
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  لسورية في عملية السالم والمنطقةدور أساسي : وزيرة خارجية الدنمارك .٦٠

 عقـب    عن وزيرة الخارجية الدنماركية لين اسبرسن       سوري أفاد بيان رئاسي  :  ابراهيم حميدي  -دمشق  
الدور األساسي لسورية في منطقة الشرق األوسـط وعلـى          « الرئيس السوري بشار األسد تأكيدها       لقائها

 مجمل قضايا المنطقة العربية كي تستطيع القيام        ضرورة أن تكون لدى أوروبا مقاربة أكثر شمولية تجاه        
  .»بدور فاعل في إيجاد حلول لهذه القضايا

. يريد مفاوضات من دون شروط مسبقة     «ورداً على سؤال عن عملية السالم قالت ان الجانب االسرائيلي           
 مـن   المسار السوري اسهل في الوصول الى حل      »:وزادت  ،  مع دمشق » واألمور يجب تبدأ بداية جديدة    

نعرف ان هناك جمـوداً اآلن علـى   . باقي المسارات التفاوضية ويؤدي الى خلق دينامية لباقي المسارات  
المسار الفلسطيني، واالتحاد االوروبي يطالب بتمديد وقف االستيطان بحيث ال تدمر مـسألة االسـتيطان               

  .»عملية المفاوضات
١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  االهتمام بالسالم في فلسطين  عباس يأمل من السينودس:لكاثوليكالديوان البطريركي للروم ا .٦١

أفاد الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك ان البطريرك غريغوريوس الثالث لحـام تـسلم، لـدى        
وصوله الى روما للمشاركة في اعمال سينودس االساقفة الخاص من اجل الشرق االوسط، رسـالة مـن                 

لنصرة القضية الفلـسطينية، مقـدرا      " مواقفه السباقة "ود عباس، يشكره فيها على      الرئيس الفلسطيني محم  
ثقة كاملة باالستمرار على هذه الـوتيرة مـن         "واودعه  ". الجهود التي ال تتوقف لدعمها بالقول وبالفعل      "

روميـة  مزيد من الدعم من كل المحافل الدينية والكنسية على صعيد امتداد الكنيسة ال            "وتطلعه الى   " الدعم
  ". الملكية الكاثوليكية وحيث لها نفوذ، من اجل نصرة القدس والمحافظة على القيم الدينية والقدسية فيها

وارفق الرسالة الى لحام برسالة موجهة الى البابا بينيديكتوس السادس عشر والمشاركين في الـسينودس،        
 االسالمية المميـزة    –عالقات المسيحية   تاريخ ال "يثني فيها على دور المسيحيين الفلسطينيين، وشدد على         

في هذا البلد الحبيب، ويشهد على ذلك حوار الحياة اليومية خصوصا في مساهمات المؤسسات الكنـسية                
المختلفة في مجاالت الصحة والتعليم والمجتمع والخدمة االنسانية، فـان الفلـسطينيين المـسيحيين هـم                

  ".اوون وجزء ال يتجزأ من المجتمع الفلسطينيمواطنون فاعلون في المجتمع الفلسطيني ومتس
ان السبب الرئيسي للهجرة التي تؤثر على جميع افراد الشعب الفلسطيني من دون اعتبار للخلفية               "واعتبر  

. الدينية، هو االحتالل االسرائيلي المستمر لالراضي المقدسة وغياب البيئة السياسية المستقرة في المنطقة            
المعاناة، ويؤثر على وجود الكنيسة وحيويتها، وكذلك على وجود بقيـة شـرائح             هذا االحتالل هو سبب     

  ".المجتمع ويمنع التوصل الى السالم العادل والشامل
ان تعطى قضية السالم والعدل في االرض المقدسة حصة في المـداوالت والمحادثـات، وان               "وامل في   

  ".ن البقاء فحسب، انما ايضا من االزدهاريعمل السينودس ايضا على تمكين الكنيسة في فلسطين ليس م
وقوف الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين صفا واحدا بالنسبة الى تطلعاتهم نحو السالم العادل والشامل             "واكد  

  (...)".وانهاء االحتالل والمحافظة على تعددية المجتمع الفلسطيني ورفاهيته
١٣/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  

  
  ين الفلسطينيين في مصرمنحة طبية يابانية لالجئ .٦٢

وقع سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية نوريهيرو أوكودا، عقـد منحـة مـع مستـشفى                 : القاهرة
فلسطين بمصر الجديدة والتي تدار من خالل جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في مصر، لتوفير الخدمـة                

  .الطبية لالجئين الفلسطينيين في مصر
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 دوالراً  ٨٥٣٣٩بيان لمركز اإلعالم والثقافة في سفارة اليابان، اليوم الثالثـاء،           وتبلغ قيمة المنحة حسب     
  .  أميركياً مقدمة من الحكومة اليابانية لغرض شراء معدات طبية

وتؤمن . وتُعتبر هذه المنحة أول مساعدة من الحكومة اليابانية لالجئين الفلسطينيين المتواجدين في مصر            
 مساعدة هؤالء الالجئين سوف تسهم في نشر السالم في منطقة الشرق األوسط            حكومة اليابان وشعبها بأن   

  .باإلضافة إلى إزاحة بعض العبء عن كاهل الحكومة المصرية
١٣/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

 
  الصينيات أغنى نساء الكون .٦٣

غنى عشرين امرأة في أن من بين أنية  الصي"هورون" أظهرت قائمة أعدتها مجلة .):ب.ف.أ( –بكين 
ميركية أوبرا ونفري  امرأة صينية يتجاوز معدل ثروة الواحدة منهن ثروة اإلعالمية األ١١العالم، هناك 

ووفق المجلة، جمعت النساء ثرواتهن بأنفسهن، ولم يرثنها عن  .أو الكاتبة البريطانية جي كاي رولينغ
ال يوجد أي بلد في العالم يضاهي الصين من حيث ": هوغويرفويقول معد القائمة روبرت . عائالتهن

 بليون دوالر، ٢,٦حدى عشرة ويبلغ متوسط ثروات النساء اإل. "النساء اللواتي جمعن ثرواتهن بأنفسهن
  . مليار دوالر٢,٣فيما تبلغ ثروة اوبرا وينفري 

  .وتبلغ ثروتها بليون دوالر البريطانية رولينغ في المرتبة العشرين "هاري بوتر"وتأتي كاتبة قصص 
 بليون ٥,٦التي تقدر ثروتها بـ )  سنة٥٣(والنساء الثالث األغنى في العالم صينيات، وهن زهانغ ين 

وتحل .  باليينأربعةتبلغ ثروتها و)  سنة٦٩( بليون دوالر، وشين ليهوا ٤,١دوالر، تليها وو ياغون و
  .بعة، وهي االسبانية روزاليا ميرا صاحبة متاجر زارا امرأة غير صينية في القائمة في المرتبة الراأول

 يدعى زونغ كينغهو، وهو مؤسس شركة واهاها للمشروبات غير الكحولية، األغنىوالرجل الصيني 
  . بليون دوالر١٢ بحواليوتقدر ثروته 

  ١٣/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  تهويد أم تقسيم؟ .٦٤
  داود الشريان

تانياهو، تجميد االستيطان في الضفة الغربيـة المحتلـة مقابـل           عرض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين ن     
وهو كان طرح يهودية الدولة عبر قنوات سرية، من دون          . »دولة للشعب اليهودي  «االعتراف بإسرائيل   

ولكن من المهم اإلشارة الى انه سبق       . تحديد األطراف الفلسطينية التي تحدث إليها سراً حول هذه القضية         
 أن يهودية الدولة لم تكن      - في ذلك الوقت     - االعتراف بيهودية إسرائيل، ومبرراتهم      للفلسطينيين رفض 

أبداً شرطاً إلقامة عالقات ديبلوماسية مع دول العالم، وبينها الدول العربية التي وقعت معاهدات سالم مع                
  .إسرائيل

ة جنسية ودين، وهي فكـرة      اليهودي. الدين في إسرائيل هو الهوية    . يهودية الدولة ليست موضوعاً جديداً    
كل قوانين ما يسمى المواطنة في إسرائيل، منذ تأسيسها على األرض الفلسطينية،            . سبقت احتالل فلسطين  

المسألة أثيرت قبل بدء المفاوضـات،      . هدفه حماية يهودية الدولة، وحرمان غير اليهود من حق المواطنة         
وأميركا تبنت الفكرة منذ وقت مبكـر،       . ل تلك الفترة  وطولب قادة دول أجنبية بتأكيد يهودية اسرائيل خال       

واشنطن تخشى،  . لكن فتور حماستها للمسألة، وعدم طرحها بوضوح هذه األيام، هما مجرد نفاق سياسي            
وتخجل من تداعيات تعارض الفكرة العنصرية مع المبادئ األميركية، بعدما أصبحت محل جـدل فـي                

  .أوساط النُخب االميركية والغربية
ورة يهودية إسرائيل ليست سياسية فحسب، وال تقف عند مصادرة حق العودة، وتحويل المـواطنين               خط

هـذه الفكـرة    .  الى الجئين في أرضهم، وتكريس العنـصرية       ٤٨الفلسطينيين داخل إسرائيل، من عرب      
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العنصرية ستحرض على قيام دول دينية في المنطقة، وتقسيم العرب علـى أسـاس دينـي، ومـذهبي                  
يجب التعامل  . لذلك، يجب أن يقف العالم كله مع الفلسطينيين في رفض هذه الفكرة المتوحشة            . وعنصري

هذه الفكرة لم تطـرح لتـدمير       . مع هذه القضية بمعزل عن ملف مفاوضات السالم، فهي اخطر من هذا           
. قبلعملية السالم، بل لتدمير المنطقة، وصنع نموذج لما يجب ان تكون عليه دول المنطقة فـي المـست                 

إذا وافق العرب على يهودية الدولة، بأي شكل من األشكال، فإنهم           . الفكرة تستهدف الوجود العربي برمته    
  .يحققون األهداف الصهيونية، ويدعمون مشروع تقسيم المنطقة الذي ينفذ في السودان والعراق

  ١٣/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
    

  !خسرنا األفارقة ولم نربح في فلسطين .٦٥
  نطالل سلما

معمر القذافي، صارت ألهل النظام     » األخ القائد «التي اكتشفها فعممها    » من ليبيا يأتي الجديد   «وفقاً لقاعدة   
العربي قمتان في السنة بدالً من قمة واحدة، وهكذا يمكن لقادة العالم والكتّـاب والمعلقـين والمـراقبين                  

خل أتون خالفاتهم التي ال تنتهـي فـي         وتعثراتهم وارتباكهم دا  » العرب«والدبلوماسيين أن يضحكوا من     
.  وصالت متصلة، ال تكاد تنتهي أوالها حتى تجيء ثانيتها بمزيد من اللطائف والطرائف غير المـسبوقة               

وها نحن قد شهدنا التجربة األولى للقمة الطارئة التي افتتحت يوم السبت الماضي في مدينة سرت الليبية                 
ن طرابلس، وقد تعززت بعد ساعات بقمة أخرى اسـتحدثت علـى            التي اعتمدها القذافي عاصمة بديلة م     

ولقد تالقى  .  عجل لتجمع شتات العرب مع شتات القارة األفريقية، بغير تمهيد وبغير جدول أعمال محدد             
أغراباً يالقون أغراباً، خصوصاً أن الرابط األعظم بينهم، ونعني مصر باألساس، قد أهمل دوره              : الحشد

مباشرة، مصرياً وعربياً وأفريقياً، للريح على امتداد أربعة عقود طويلة، فخال الجـو             وترك مسؤولياته ال  
األميركية » التسهيالت«العربي موظفة قدراتها وإمكاناتها الذاتية إضافة الى        » الفراغ«إلسرائيل كي تمأل    

بدءاً » أفارقة«رب هل نسينا أن أكثرية الع.  خاصة والغربية عموماً، وكذلك الخالفات العربية ـ العربية 
بمصر، مروراً بالسودان والصومال فضالً عن تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا إضافة الـى ليبيـا               

ثم ان الجزائر التي كان لها الموقع المميـز قـد انـشغلت             !  ولو الى حين  .. برئيسها ملك ملوك أفريقيا   
لمغرب الى صراع عبثي على األفارقـة،  بالصحراء، فصيرتها قضيتها البديلة من فلسطين، ساحبة معها ا       

وأما موريتانيا فقـد حولتهـا االنقالبـات    .  مما وسع هامش النفوذ اإلسرائيلي على حساب العرب جميعاً   
يمكـن  .  العسكرية المصنعة غربياً الى ما يشبه القاعدة اإلسرائيلية في غيبة قبائلها المشغولة بصراعاتها            

عربي قد تسببوا في خسارة فادحة، إذ أهملوا بل نفّروا مجموعـة مـن              إن أهل النظام ال   : القول باختصار 
وهذا هو المنطقـي    (الشعوب الصديقة التي كادت تصل في روابطها الحميمة مع العرب الى حد األخوة              

ودفعوها دفعاً الى أحضان إسرائيل، حتى كادت تصبح في موقع الحليف لهـا والمخاصـم               ).  والطبيعي
تشهاد بالطرح المباغت إلعادة النظر في توزيع األنصبة في مياه النيل والذي شكل             يكفي هنا االس  . للعرب

لمن باع أصدقاءه ولم يربح عدوه، ومن غفل عن حقوق بالده الوطنية فلم يحسن حمايتها، فلما                » صدمة«
ة ارتبك ولم يجد ما يفعله غير الهياج األرعن الذي يزيد مـن خـسائره الـسياسي               .  فوجئ بتهديدها جدياً  

فأما القمة العربية التـي غـاب الكثيـر مـن           .  والمعنوية وال يعيد اليه أصدقاء لم يعرف كيف يحفظهم        
وكأنما المشكلة في   » االتحاد«و» الجامعة«فقد غرقت في جدل لغوي عن الفوارق اللفظية بين          » نجومها«

حم بالمآسـي  التسمية فحسب، قبل أن يكتشف المجادلون أن الوقت المخصص لجـدول أعمـالهم المـزد          
والكوارث القومية قد انتهى، فأوكلوا الى وزرائهم النابهين أن يعملوا على صياغة بيان مخـادع يتـستر                 
على فضيحة عجزهم عن التوافق على الحد األدنى، ثم غادروا معتمدين على تفهـم اإلدارة األميركيـة،                 

أجيل جديد للحظة االنفجـار فـي       برئيسها ذي الجذور اإلسالمية، ألسباب حرجهم، لعلها تساعدهم على ت         
فلسطين عبر إقناع القيادة اإلسرائيلية بإرجاء االستيالء الكامل على أراضـي الـضفة حتـى األغـوار،            
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لدولـة يهـود العـالم مـن        » التطهيـر المطلـق   «الستيراد المزيد من المستوطنين والتعجيل بـإعالن        
 العربي من أجل إقرار أخطر صفقة تسليح        وهكذا ربحت اإلدارة األميركية شهر اإلنذار     ...  »األغراب«

كمـا  .  إلسرائيل، تزودها خاللها بطاقة تدمير تكفي إلعادة المنطقة من حولها الى عصر اإلنسان األول             
ربحت إسرائيل الفرصة إلقرار القانون الجديد الذي يفرض على كل من يعيش في األرض المحتلـة أن                 

وهي بدعة ال سابق لها في التاريخ، إذ تزاوج         ... ية الديموقراطية يقسم يمين الوالء إلسرائيل الدولة اليهود     
وعبـر  .  ... العنصرية بالديموقراطية فتنتج هذا المسخ الذي يفرض كنموذج معاصر للتقـدم اإلنـساني   

القمتين كانت أكثر المطالب العربية تطرفاً أن يمدد نتنياهو المهلة شهراً بإغراءات أميركية هائلة بالسالح               
التي قد يدفع بعض أثمانها وتقديماتها أهل النظـام العربـي           (دات الحربية والمساعدات االقتصادية     والمع
، مما سوف يجعل إسرائيل ـ حقيقة ال تصوراً ـ واحدة من الدول العظمى، واألقوى مـن دول    )أنفسهم

 أن مبدأ تالقي ومع.  الشرق األوسط جميعاً بدءاً بمصر وانتهاء بإيران، ومعها ـ على األرجح ـ تركيا  
هو تطور إيجابي، إال أن اجتماع ألف ضـعيف ال ينـتج قـوة،        !) ؟(العرب واألفارقة على مستوى القمة    

فكيف إذا كانت الخالفات تعصف بصفوف الطرفين، وهذا ما ثبت في القمة األولى وتأكـد فـي القمـة                   
ا لها وجـود مـؤثر، ومـع        وكيف إذا كانت إسرائيل قد اخترقت صفوف الجمعين معاً، فغد         .  .. الثانية

الوجود نفوذ معزز بالمساعدات واالتفاقات السياسية والعسكرية واالقتصادية، وباتت تملك حق الفيتو على             
تتهـاوى ضـعفاً    » السلطة الفلسطينية «وكيف إذا كانت    .  القرار في العديد من الدول العربية واألفريقية      

ر من أهل النظام العربي، بل برعاية مـصورة، بغـض   بتحريض مباش(وارتباكاً وتوالي تقديم التنازالت   
، فإذا جاءت اللحظة الحاسمة وحاولت المكـابرة عبـر التهديـد            ..)النظر عن واقعة التزوير في الصور     

ولطالمـا  ... ـ ليس فـي يـدها  ! باالستقالة، ضاع تهديدها في الهواء، الن قرارها ـ حتى في االستقالة 
 المهينة، لكنها عادت فقبلتها ال فرق أن يكون هذا القبول قد تم        كابرت فحاولت أن ترفض بعض العروض     

بضغط أميركي أو عربي أو مشترك أو بفعل تخوفها من حالة التآكل الداخلي التي تجعل تهديدها موجهاً                 
لقد واكبت قيـادات    !  للسالم... الى الشعب الفلسطيني وليس الى إسرائيل التي كانت عدواً فباتت مرجعاً          

ليس من أجـل حقـوق الـشعب        » التطرف اإلسرائيلي «ثرة المحاولة األميركية البائسة لتليين      عربية مؤ 
.  »الـداخل «الفلسطيني في أرضه، وفي دولة له فيها، بل لحماية أوضاعها من الهزات االرتدادية علـى                

وبمعنى ما فإن رئيس السلطة الذي لم يشتهر عنه التطرف قد وجد نفسه مضطراً الى رفـض العـرض                   
بـل  » مناصـريه «و» بحماتـه «النتحاري الذي قدم له وكان مستحيالً عليه قبوله، حتى وهو محاصر            ا

ولم يكن بحاجة الى ذكاء خـارق لكـي   .  ومحرضيه على الرضا بالمقسوم ما دام األميركي هو الضامن        
مية لينضبط  ولكنته اإلسال » العربية«يتحقق أن الرئيس األميركي األسمر قد انقلب على ذاته وابتلع خطبه            

متعهداً بأن يقدم لها ما يجعلها إمبراطورية الشرق، بوصـفها الوجـه اآلخـر              » دولة يهود العالم  «خلف  
بديهي والحال هـذه    .  إلمبراطورية الغرب، ومن موقع الشريك وليس التابع أو النصير أو األخ األصغر           

لتحـسين شـروط المفـاوض      أن يتدبر أهل النظام العربي أمرهم، وأن يتحولوا من موقفهم الـضاغط             
فيتـذرع بهـم ويتـذرعون      ) عبر التواطؤ معه  (الفلسطيني الى حماية أوضاعهم المتهالكة بالضغط عليه        
كانت القمة في بداية    !  حتى ال يدينهم التاريخ   ... بوضعه الدقيق والحرج وضرورة استنقاذ ما يمكن إنقاذه       
شكالت العربية، تـتم فيـه مـصالحات تنهـي          اعتمادها موعداً للقاء سنوي يتم فيه استعراض مجمل الم        

إشكاالت أو خصومات ال مبرر لها، ويتفق فيه على خطة أولية للتحرك المشترك عبر وحدة الموقف إذا                 
ثم اختلف الزمان فباتت القمـة ال تعقـد إال بوسـاطات وشـفاعات              .  ما تعذر االتفاق على هدف موحد     

نتزاع تنازل عربي جديد، أساساً في مـا يخـص قـضية            ال) أميركية غالباً (وتهديدات ومداخالت أجنبية    
.  فلسطين، وإجماالً في ما يتصل بتخلي العرب عن الموقف الجامع الذي يجعل منهم قوة سياسية مـؤثرة                

من هنا يمكن القول، إن إسرائيل الغائبة بالمعنى الرسمي هي األعظم حضوراً بـالمعنى العملـي، فلهـا                  
هور عربي معطل ألي توجه نحو معاملتها كعـدو، للعـرب أساسـاً،             جمهور أفريقي مؤثر كما لها جم     
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، بقدر ما هـي قـوة تـأثير         »قوة تعطيل عربية  «إسرائيل اآلن   .  ولجماهير الشعوب المستضعفة عموماً   
بـل ان العديـد مـن       .  األميركي) أو الضغط (وما يعز عليها نيله منفردة يأتيها عبر اإلغراء         ... أفريقية

تي صدقت العرب فقاطعت إسرائيل أو خاصمتها لحين من الدهر تشعر اليوم بمـرارة              الدول األفريقية ال  
في وضع  » أصدقاءهم األفارقة «هائلة الن أولئك العرب اندفعوا الى مصالحة إسرائيل بشروطها، وتركوا           

رفـاق  «يقاتلون لحساب من صالح، بدافع من األخوة والشراكة في المصير، بينمـا             : دونكيشوتي طريف 
.  باتوا يلومونهم على استمرارهم في موقفهم العدائي بل العبثي الذي لم يعد له ما يبـرره               » ح العرب السال

ال اتفاق بين العرب المنقسمين اآلن بين مصالحين بالشروط اإلسرائيلية، ومعترضين، إما ألسباب مبدئية              
 أشـقاءهم األفارقـة؟  آخـر    فكيف، وبأي من المنطقين سيقنعون... ، وإما ألنهم أهملوا طويالً)وهم قلة (

ان أهل النظام العربي، ال سيما األغنياء منهم، قد باتوا من كبـار المـستثمرين فـي الـدول                   : الطرائف
سيوظف، أخيراً، من أجـل     » المال العربي «ولقد تفاءل المواطن العربي، للحظة، مفترضاً أن        . األفريقية

لكن واقع األمر أن هذا التوظيف قد صـب لمـصلحة           .  نصرة قضاياه، ال سيما أنه يفيد أشقاءه األفارقة       
وبالتـالي صـار    ... إسرائيل، عندما اكتشف أهل النظام العربي أن إلسرائيل قوة تأثير ال يمكن تجاهلها            

.  عليهم واجب طمأنة إسرائيل حتى ال تتهمهم ـ ال سمح اهللا ـ بأنهم يجيئون الى أفريقيا لطردهـا منهـا    
متان بدل هزيمة واحدة، وفي توقيت مناسب تماماً، إلعالن قيام دولة يهـود             هزي... قمتان بدل قمة واحدة   

ماذا لو استغنينا عن القمم، واكتفينا بفضائح على مستوى         !  العالم على األرض التي كانت تسمى فلسطين      
  !   السفح؟

  ١٣/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   بعد الالجئين٤٨وفلسطينيو » الحياة مفاوضات«تيار  .٦٦

  عاترةياسر الز
 لـم تـأت   ٤٨هذه الموجة من القوانين اإلسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام   

  .اعتباطا ، بل هي جزء من قراءة الحكومة الصهيونية للوضع الفلسطيني والعربي والدولي في آن
ة من قيادة تقول إن ما ال       فلسطينيا لن تحصل الدوائر الصهيونية على قيادة سياسية أفضل وال أكثر مرون           

كمـا أن   . ، فيما المقاومة عبث ووصفة تـدمير      " الحياة مفاوضات "يحل بالتفاوض يحل بمزيد منه ، وأن        
ذي اتجاه واحد عنوانه توسيع السلطة القائمة نحو دولة تحـت           " أتوستدراد"القيادة المذكورة قد دخلت في      

اإلنجازات التي تفتخر بها حكومة السلطة لم يجر العمل         االحتالل في حدود الجدار ، وهذه االستثمارات و       
عليها حتى تُهدم من أجل الرد على موقف سياسي يتخذه نتنياهو ، والخالصة أن السلطة مصممة لخدمة                 

  .االحتالل ، فيما وقع تصميم قيادة بعد عرفات تكون مخلصة للسلطة واستحقاقاتها دون تردد
ستوى من التدهور أسوأ مما هو عليه اآلن فيمـا الوضـع الـدولي              عربيا ، لم يكن الوضع العربي في م       

منحاز بالكامل للخيارات اإلسرائيلية ، سواء تم ذلك عن قناعة ، أم بسبب معادالت داخليـة ذات صـلة                   
  .بالنفوذ الصهيوني

من زاوية أخرى ، تعيش قوى المقاومة أزمة الوضع الداخلي ، حيث حشر حزب اهللا في وضع داخلـي                   
صحيح أنهما يراكمان قوة مـسلحة      . اقض ومعقد ، فيما وجدت حماس نفسها أسيرة القطاع ومتطلباته         متن

وتبقـى القـوة    . تغيظ العدو ، إال أن تلك القوة لم تخرج من دائرة االستهداف المتروك لظروف أفـضل               
  .لسطيني الداخليالنووية اإليرانية التي تحتل األولوية ، لكنها ال تعطل أية ترتيبات تتعلق بالوضع الف

في وضع من هذا النوع ليس من الغريب أن يكشر نتنياهو عن أنيابه ويمعن في طرح شروطه ، وأهمها                   
يهودية الدولة الذي لم يكن مطروحا في السابق ، بل رفض من الواليات المتحدة ذاتها عند إنشاء الكيـان           

 يطالب بـشطب الحقـوق التاريخيـة        الصهيوني ، وهو من النوع الموغل في الغطرسة ، وبالطبع ألنه          
قد يطالبوننا تبعا لذلك بتعويضات عن      (للفلسطينيين في أرضهم ، كما يطالب بإلغاء روايتهم للتاريخ كاملة           
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 كمـا أكـدت     ٤٨، فضال عما ينطوي عليه من تهديد لفلسطينيي         ) االحتالل العربي واإلسالمي لفلسطين   
ست بعد مصادقة الحكومة الصهيونية عليها ، وفـي مقـدمتها        القوانين الجديدة المطروحة حاليا على الكني     

  .قانون الوالء
دعك من حكاية الثوابت التي يتحدث عنها قادة السلطة ، فالكل يعلم أنهم تنازلوا عن حق العودة وقبلـوا                   
بمناقشة لم شمل بعض العائالت ، بل وصل الحال باحدهم حد القول إنه ال ينكر حق اليهـود فـي أرض    

، ثم قال لقادة اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة إن بوسعهم أن يسموا دولتهم كما يشاؤون ،                 فلسطين  
كما قبلوا ببقاء الكتل االستيطانية تحت مسمى تبادل األراضي ، وهذا ما شجع ليبرمان على طرح فكـرة                  

 إلـى منـاطق     ٤٨طق  تغيير الحدود وتبادل السكان ، وذلك عبر نقل الكتل السكانية الفلسطينية في منـا             
ولما كانوا يدركون   . السلطة من خالل تغييرات متبادلة في الحدود بهدف التخلص من السكان الفلسطينيين           

أن هذا الصنف من الناس قد يرفض ذلك بسبب وضعه المعيشي الجيد مقابل وضع ملتبس موعود ، فإن                  
  .القوانين الجديدة ستكون كفيلة بدفعهم نحو تغيير موقفهم

طط متكامل سيفضي إلى تصفية القضية ، أوال من خالل تحويلها إلى نزاع حدودي عبر برنـامج                 إنه مخ 
، وبعد ذلك تهيئة األجواء نحو صيغة النهاية عبر         ) السالم االقتصادي وبناء المؤسسات   ( فياض   -نتنياهو  

السماح بإنـشاء    ، من دون التنازل عن القدس وال         ٤٨التخلص من الكتلة السكانية الفلسطينية في مناطق        
  .دولة حقيقية ذات سيادة تهدد أمن دولة االحتالل

هذا ما يفكرون فيه ، لكن األحالم شيء والواقع شيء آخر ، ذلك أن البؤس الفلسطيني والرسمي العربي                  
لن يستمر ، وستعرف الشعوب العربية طريقها نحو الخالص ، ويستعيدون تبعا لذلك مسارهم وخيارهم ،                

  .يدة مختلفة تقلب الطاولة في وجه دولة االحتالل وكل من يدعمونها ويتحالفون معهالتبدأ مرحلة جد
الفلسطينيون ملح هذه األرض ، ولن يصبحوا مثل الهنود الحمر ، وهم قـدموا أجمـل الـشهداء وأروع                   
التضحيات الستعادة حقوقهم ، ولن يتمكن ال ليبرمان وال نتنياهو من فرض االستسالم علـيهم ، السـيما      

  .بعد أن دبت فيهم روح اإليمان وثقافة االستشهاد
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  تل أبيب وطريقة فرض قواعدها في تفكيك حدود الدولة الفلسطينية الموعودة  .٦٧

  تحسين الحلبي
يبدو من الواضح أن حكومات إسرائيل جميعاً ال تفضل ولم تفضل فـي الـسابق حتـى علـى طاولـة                     

اشنطن أو غيرها رسم الحدود التي تريد فرضها في األراضي المحتلة منذ عدوان             مفاوضات ثنائية مع و   
 فـي   ١٩٩٣وهذا ما ظهر عام     ..  أو اإلعالن عن نهاية أهدافها على مستوى الحدود        ١٩٦٧حزيران عام   

تـسوية شـاملة إلنهـاء    «أول اتفاقية تعقدها مع السلطة الفلسطينية على مستقبل األراضي المحتلة مقابل         
وهذا ما يدل على أن سياسة تل أبيب تسعى من االمتناع عن اإلعالن عن حدودها مع األراضي                 » عالنزا

نقطـة  «المحتلة إلى تحقيق هدف واضح هو استنزاف الفلسطينيين بكافة األشكال تمهيداً إليصالهم إلـى               
 ومعظـم   لكي تتمكن بعد ذلك من اإلعالن لهم عن حدود يفقدون من خاللها وجـودهم             » الضعف النهائية 

  .أراضيهم
 ١٩٩٤يقول إنه لو قامت حكومة رابين في عام         ) كالين(وفي هذا االتجاه كان عضو برلمان سابق يدعى         

برسم حدود انسحابها من الضفة الغربية وقطاع غزة لجرى تحديدها بموجب ميـزان القـوى المحلـي                 
ق كثيرة وكذلك العرب وقضية     واإلقليمي والدولي في ذلك الوقت وهو ميزان كان عرفات يتمتع فيه بأورا           

أما اآلن وبعد التطورات اإلقليمية والمحلية الفلسطينية في الضفة الغربية          .. فلسطين على أكثر من مستوى    
  ؟!نفس األوراق وقوتها بأيدي السلطة الفلسطينية) كالين(وقطاع غزة فلم تعد هناك بنظر 
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إلسرائيلية وتمتنعان عن التركيز على البحث مع       وال شك أن واشنطن وأوروبا كانتا تدركان هذه المعادلة ا         
المقترح إنشاؤها في الضفة الغربية وقطـاع       » الدولة الفلسطينية «أو حدود   » إسرائيل«تل أبيب في حدود     

أي كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع      » حدود هذه الدولة  «غزة وبدالً من أن تكون األولوية للبحث في         
 الفلسطينية آخر ما سيتم التفاوض عليه والبحث فيه بموجـب الرغبـة             غزة أصبحت مسألة حدود الدولة    

 حتـى هـذه     ١٩٩٣اإلسرائيلية وهذا يعني أن كل سلسلة المفاوضات التي بدأت بعد اتفاقية أوسلو عـام               
وحـين تـصل دوامـة      » بالتسوية«اللحظة لم تكن تتعلق بالمسائل الحاسمة والجوهرية في كل ما يتعلق            

مليون من أصحاب األرض    ) ١,٧٥(نقطة ربما يصبح عدد المستوطنين مليوناً مقابل        التفاوض إلى هذه ال   
ولذلك يعترف أحد المسؤولين فـي      .. الفلسطينيين أما األراضي فستكون المستوطنات قد ابتلعت معظمها       

إسرائيل لن تصل إلى نقطة التفاوض الجدي حول مسألة حدود الدولة الفلسطينية            «السلطة الفلسطينية بأن    
وينسى هذا المسؤول أن كل ما قامت بـه         . »إال حين تنتهي أي إمكانية على األرض لنشوء مشروع كهذا         

عاماً هو فرض تدريجي لمشروع الحدود التي تريد رسمها لنفسها          ) ١٧(تل أبيب وقوات االحتالل خالل      
 فتات ما سلبته    فلسطينية على » دويلة«في األراضي المحتلة وفرض تدريجي لعدم إمكانية نشوء دولة أو           

المستوطنات من أراضٍ أصبح فيها المستوطنون يحيطون بجميع القرى والمدن الفلسطينية فـي الـضفة               
  .الغربية

األميركيون واألوروبيون تخدير السلطة الفلسطينية عبر تسريبات يعلنون من         ) الوسطاء(ومع ذلك يحاول    
في الضفة الغربية وقطاع غزة     )  الفلسطينية خريطة حدود الدولة  (خاللها أو يومئون بأنهم سوف يرسمون       

إذا لم يتوصل الجانبان المتفاوضان إلى التوقيع على اتفاق يرسم الحدود وبينهما حتى نهاية هـذا العـام                  
أن المعلومات التي وصلت إلى القيادة السياسية في تل أبيب من واشنطن            ) هآريتس(، فقد ذكرت    )٢٠١٠(

إذا لم يتوصل   ) حدود الدولة الفلسطينية  (سيضعان على طاولة المفاوضات     واالتحاد األوروبي تفيد بأنهما     
ويقول أحد المعقبين اإلسرائيليين على هذا      ! نتنياهو وعباس إلى اتفاق على خط الحدود للدولة الموعودة؟        

الوعد الغريب والمستغرب إن نتنياهو يدرك أن أوباما في وضع أضعف مما سبق في إدارته وأن أوروبا                 
كن أن تتجاوز السياسة األميركية، وذلك من الصعب على حكومة تل أبيب تصديق مثل هذا الوعـد                 ال يم 

  ؟)!٢٠١٢(في هذه الظروف وحتى عام 
  ١٣/١٠/٢٠١٠، الوطن، سوريا

  
  الشخص من وراء ليبرمان .٦٨

  الوف بن
فالطاقـة  . إن جهد حكومة نتنياهو الرئيس موجه الى قمع المطامح السياسية للجماعة العربية في اسرائيل             

التي تنفقها السلطة على هذه الغاية أكبر من الطاقة التي تنفقها على تقديم المسيرة الـسياسية، أو احبـاط                   
الجهد متعدد الجبهات وتعبر عنه مبادرات تشريع، وتغييرات في جهاز التربية، واعمال            . التهديد االيراني 

دية السرائيل، في حين يطلـب الـى األقليـة          رمزية واجراءات دبلوماسية ترمي الى انشاء الهوية اليهو       
  .العربية التخلي عن طلبها ديمقراطية أكثر مساواة

في حماسة  " اسرائيل بيتنا "فقد قام زعيم    . ينسب تشديد التوتر الداخلي على نحو عام الى افيغدور ليبرمان         
.  يشاي ويعقوب نئمـان في مقدمة النضال لقمع الجماعة العربية، في حين يحثه من الخلف الوزيران ايلي  

فهو المبادر  . ويختفي وراءهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو     . لكنهم حاملو الراية فقط في مقدمة المسيرة      
  .الى هذه السياسة ومحركها حتى عندما يقّل التعبير والتثوير هو نفسه

 ولغتهم ال تثير    وتاريخ العرب وحضارتهم  . يرى نتنياهو اسرائيل جزءا ال ينفصل عن الغرب وحضارته        
شفا عمرو في مطلـع الـسنة الدراسـية         (منذ عاد الى الحكم، زار مرة واحدة فقط بلدة عربية           . فضوله
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من المعلوم أن نتنياهو ال يكره      . ، وال يجري حوارا مع قادة الجماعة العربية أو مع مثقفين عرب           )السابقة
  .كنه يباعدهم فقطالعرب وال يتكلم عليهم بعنصرية وترفع مثل اريئيل شارون ل

كشف نتنياهو عن سياسته وبواعثها في مؤتمر هرتسليا قبل سبع سنين، عندما كان وزير الخزانة العامـة   
لنا مشكلة سكانية، لكنها ليست محصورة في عرب فلسطين فقط بـل فـي عـرب                . "في حكومة شارون  

 في المائة من    ٤٠ – ٣٥وبلغ عددهم   اذا اندمج السكان العرب اندماجا رائعا       : "، قال آنذاك وفسر   "اسرائيل
 في  ٢٠واذا بقي عددهم عند نسبة      . سكان الدولة كلهم، فستُلغى الدولة اليهودية وتصبح دولة ثنائية القومية         

المائة كما هو اليوم، أو حتى تضاءل، فستكون العالقات شديدة جدا وتحرشية وعنيفة وغير ذلك، وهنـا                 
  ".ناايضا سيتضرر النسيج الديمقراطي لحجت

كان نتنياهو آنذاك في الهامش السياسي، وأثار كالمه اهتماما ضئيال، اذا استثنينا الردود الغريزيـة مـن                 
فهو يرى أن اسرائيل قبـل كـل        . نتنياهو اآلن رئيس الحكومة، لكن توجهه لم يتغير       ") عنصرية("اليسار  

م المواقع التراثية الذي يفخـر      إن المشروع الرسمي لترمي   . شيء دولة يهودية، وديمقراطية بعد ذلك فقط      
وتنقي وزارة التربيـة    . نتنياهو به، ينحصر في مواقع يهودية وصهيونية ويتجاهل تراث الجماعة العربية          

وتتقدم مقترحات قوانين المالء في ثقـة       . برئاسة مقربه، جدعون ساعر البرامج الدراسية من ذكر النكبة        
ياهو الى الفلسطينيين أن يعترفوا باسرائيل علـى أنهـا          ويقف فوق كل شيء طلب نتن     . نحو سفر القوانين  

، وهو الذي يراه مانعا من مطالب في المستقبل لحكم ذاتـي عربـي فـي النقـب     "دولة الشعب اليهودي "
  .والجليل

وماذا سيتلقى العرب اذا وافقوا على التخلي عن مطامحهم القومية في الدولة اليهودية؟ يعـرض نتنيـاهو      
فهو يعلم أن اسرائيل سيصعب عليها النمو في المـستقبل اذا لـم ينـدمج               . ديا داخليا عليهم سالما اقتصا  

خصصت حكومته أكثر من مليار شيكل لتطوير بنى تحتية وتـشجيع           . مواطنوها العرب في القوة العاملة    
انها مستعدة لتقديم العرب كأفراد وأن تمنحهم ثـروة بـشرية اذا            ". في الوسط غير اليهودي   "دراسة عليا   

  ".دولة جميع مواطنيها"سدوا أفواههم كجماعة ونسوا فكرة 
لكن هـذا جـدل يتجاهـل الباعـث         . يسهل أن نلصق بتوجه نتنياهو سمة التمييز والعنصرية واإلقصاء        

إن احتمال أن يعود اليسار الى الحكم يكمن في تجنيد مصوتين عرب لتأييد احزاب يهوديـة أو                 . السياسي
فزيادة السكان في اسرائيل محصورة في الحريديين والعـرب،         : لديمغرافيةماذا نفعل، هذه هي ا    . خليطة

وهو الشيء الذي يزود اليمين باحتياطي كبير من المصوتين، ويضعف احتياطي اصوات اليـسار بـين                
كلما دفعت الجماعة العربية خارج الملعب السياسي، وامتنعت من المـشاركة فـي االنتخابـات               . اليهود

هذا هو  . وية فقط، سيبتعد اليسار عن امكانية إحراز أكثرية، ويخلد حكم اليمين أجياال           وصوتت الحزاب فئ  
  .المعنى البعيد األمد للصراع الداخلي الذي تقوده حكومة نتنياهو

  "هآرتس"
  ١٣/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
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  :كاريكاتير .٦٩
  

  
  ١٢/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة


