
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  "طعنة في ظهر كل الجئ" تصريحاته وتعدعبد ربه " طرد"غزة تطالب بـ الحكومة في 
   خالفات مع مصرأيالزهار ينفي المشاركة في اجتماع القاهرة وينفي 

  على استعداد لتجديد المفاوضات فورا وبدون شروط مسبقة" إسرائيل: "ليبرمان
   مبانٍ فلسطينية في حي سلوان بالقدس١١٠االحتالل يخطط لهدم 

  ئين االعتراف بحق السيادة للشعب الفلسطيني وعودة الالجالحل هو: نجاد من بيروت
  وآخرينغزة باستثناء غاالوي إلى قطاع بالعبور " ٥قافلة شريان الحياة "ـمصر تسمح ل

االعتراف  عبد ربه ينفي قبوله
  "إسرائيليهودية "بـ 

  
 ٤ص... 

  

 ١٩٣٧ ١٤/١٠/٢٠١٠الخميس 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٣٧:         العدد       ١٤/١٠/٢٠١٠الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 ٦  "طعنة في ظهر كل الجئ" تصريحاته وتعدعبد ربه " طرد"غزة تطالب بـ الحكومة في .٢
 ٦   يدعو إلى محاكمة عبد ربه لخيانته الثوابت الوطنية في غزةشريعيالت.٣
 ٧   بمدارس غزة"الوالء لفلسطين وعهد الوفاء" تقرر اعتماد في غزةحكومة ال.٤
 ٧  أجهزة السلطة مندمجة بالكامل مع االحتالل :حمادفتحي .٥
 ٨  "اإلرهاب الداخلي"مدير عام الشرطة الفلسطينية يبحث في أمريكا سبل مكافحة .٦
 ٨  والمصالحة الوطنية بداية الطريق للوفاق" فلسطين"اعتذار الجميع لـ: يوسفاحمد .٧
 ٩   المطالب بدولتين لشعبيناألوروبيف منظمة التحرير تدعو لاللتفاف حول الموق.٨
 ٩  لن نقبل الوطن البديل: الزعنون رداً على الداد.٩

    
    :المقاومة

١٠   خالفات مع مصرأيالزهار ينفي المشاركة في اجتماع القاهرة وينفي .١٠
١١  األمني مع االحتالل في المصالحة بسبب التنسيق األساسية يمثل العقدة األمنلف م: البردويل.١١
١١  " إسرائيل" بيهودية االعترافتأكيد الستعداد السلطة تصريحات عبد ربه : حماس.١٢
١٢  تغرب أن يكون في هذا الموقعوالمس.. تصريحات عبد ربه غير أمر غير مستبعد: الجهاد.١٣
١٢   أمراً مستحيالً تعد تصريحات عبد ربهفتح .١٤
١٢  "منظمة التحرير"تصريحات عبد ربه ال تمثل " الشعبية".١٥
١٣  ٦٧ الدولية لالعتراف بدولة فلسطين بحدودألخذ المبادرة مع الكتل تدعو الصين " الديمقراطية".١٦
١٣  سلطة رام اهللا استدعت سيدة للمحاكمة بتهمة إيواء مقاومين : حماس.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣    وبدون شروط مسبقةى استعداد لتجديد المفاوضات فوراعل" إسرائيل: "ليبرمان.١٨
١٤  باراك يدعو نتنياهو وليفني إلى توحيد الصفوف وتوسيع الحكومة.١٩
١٤  حملة إسرائيلية لمنع أوباما من تخفيض الضمانات المالية.٢٠
١٥   يهدد غزة بحرب قصيرة مدمرةأشكنازي.٢١
١٥   بحكم ذاتي٤٨ليبرمان يخشى مطالبة فلسطينيي .٢٢
١٥   غير مقبول١٩٦٧االنسحاب إلى خطوط العام : شالوم.٢٣
١٦  إيرانزيارة نجاد للبنان تعني انه يدور في فلك : مكتب نتنياهو.٢٤
١٦   لحظةأيةالهدوء الحالي قد يتبدل في : راك في الجوالناب.٢٥
١٦  نالفلسطينييالسالم مع ها رفض بسبب االنضمام إلى حكومة نتنياهوترفض ": كديما".٢٦
١٦  ته لبنانالنائب ارييه الداد يؤيد قتل نجاد خالل زيار.٢٧
١٧  قلل من شأن مناورة التبادل السكاني يوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي.٢٨
١٧  اإلعالمالبناء االستيطاني يتواصل بقوة بعيدا عن : االستيطاني" يشع"رئيس مجلس .٢٩
١٧  واإلستراتيجيةاالقتصادية " إسرائيل"نة  سوف تتغير مكا الغازاف اكتشتمإذا : أيالون.٣٠
١٨   بتوضيح تدريبات لتبادل سكاني محتمل مع السلطةاإلسرائيليةالطيبي يطالب الحكومة .٣١
١٨  عربيةالكنيست تحولت إلى مصدر لتقليص حقوق الفلسطينيين وتقييد النشاط السياسي لألحزاب ال.٣٢
١٩    دولة يهودية"إسرائيل"ـ تعتبر تصريحات عبد ربه استعدادا تاريخيا لالعتراف ب"هآرتس".٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٣٧:         العدد       ١٤/١٠/٢٠١٠الخميس  :التاريخ

١٩    تدرس تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا"إسرائيل... "منصة الحفر تصل إلى حقل لفيتان.٣٤
١٩  تظاهرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية احتجاجا على زيارة نجاد.٣٥
٢٠   الفلسطينية المحتلة تعج بالمتسللين األفارقة"أم خالد"مدينة .٣٦
٢٠  لقدسيتضامنون مع نجاد باو  مدمرة نهائياً "إسرائيل" رؤية نتمنويمتدينون يهود .٣٧
٢١  ترفض إسقاط دعوى تعويض ضد منظمة التحرير بالتقادم" العليا اإلسرائيلية"المحكمة .٣٨
    

    :األرض، الشعب
٢١   مبانٍ فلسطينية في حي سلوان بالقدس١١٠االحتالل يخطط لهدم .٣٩
٢١   ألف وحدة استيطانية جديدة في األراضي المحتلة١٣مخطط جاهز إلنشاء : لتفكجيا.٤٠
٢٢  من اقتحام الجامع القبلي في المسجد األقصى المخابرات اإلسرائيليةالمصلون يمنعون .٤١
٢٢  ن بحجارة الفلسطينيينمواجهات في سلوان وإصابة جنديين إسرائيليي.٤٢
٢٢  االحتالل يزيل خيمة االعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس وسط اشتباكات مع األهالي.٤٣
٢٢  العراقيب للمرة السادسةقرية الجرافات اإلسرائيلية تهدم : النقب.٤٤
٢٣   وقمع في القدس.. تخريب ومصادرات في الضفة: اعتداءات إسرائيلية على امتداد فلسطين.٤٥
٢٣  قراقع يدعو الدول العربية الستيعاب وتأهيل األسرى الفلسطينيين المحررين.٤٦
٢٤  األسرى يمارسون الخنق بحق "مركز عتصيون" في ناإلسرائيليوالمحققون :  بالخليلاألسيرنادي .٤٧
٢٤   في السجون٢٣ أسير يدخل عامه الـ.٤٨
٢٤  "سلوان" طفل مقدسي منذ بداية العام نصفهم من ٦٠٠االحتالل اعتقل : تقرير.٤٩
٢٤  ها في غزة القضاء إلعادة فتح مقارإلىالفلسطينيين تلوح باللجوء  ين الصحفينقابة.٥٠
٢٥  ٢٠١٠  سنةنسبة المواليد الذكور تفوق اإلناث بغزة خالل الربع الثالث من.٥١
٢٥   إلى نجادمخيم نهر الباردرسالة من أهل .٥٢
   

   :اقتصاد
 ٢٦   مليون دوالر١،٥٨٦ارتفاع االستثمارات األجنبية في فلسطين إلى : اإلحصاء.٥٣
 ٢٦  %٣٠تراجع إنتاج الزيتون الفلسطيني بأكثر من .٥٤
   

   :ثقافة
 ٢٧ السالم العربيةعن مبادرة جديد كتاب .٥٥
   

   : لبنان
٢٧  ما تريده إيران في فلسطين هو ما يريده الشعب الفلسطيني في فلسطين: حسن نصراهللا.٥٦
٢٧  "إسرائيل" لبنانيين بتهمة التعامل مع ثالثةاالدعاء على .٥٧
   

   :عربي، إسالمي
٢٨   االعتراف بحق السيادة للشعب الفلسطيني وعودة الالجئينالحل هو: ن بيروتنجاد م.٥٨
٢٨  "أسطول الحرية" عن أحداث  رسمياً اعتذاراً"إسرائيل"ردوغان يكرر طلبه بضرورة تقديم أ.٥٩
٢٨  وآخرينغزة باستثناء غاالوي ى قطاع إلبالعبور " ٥قافلة شريان الحياة "ـمصر تسمح ل.٦٠
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٢٩    تخريب للسالم"يهودية إسرائيل"ربط تجميد االستيطان بـ:  العربيةالجامعة.٦١
٣٠  تركيا تقاطع مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي في القدس.٦٢
٣٠   "تأشيرة إسرائيلية"ي يحج إلى القدس بـ أسقف مصر.٦٣
٣٠   أنفاق حدودية مع قطاع غزةخمسةمصر تدمر .٦٤
٣٠   مليون درهم لتأهيل البنية التحتية في الضفة الغربية٦٥ تقدم ةاإلماراتي" األحمر الهالل هيئة".٦٥
   

   :دولي
٣١   "االعتراف بيهودية إسرائيل " عبد ربهواشنطن ترحب باقتراح.٦٦
٣١ أنا مقتنعة بأن نتنياهو وعباس يريان مصلحتهما في العودة للمفاوضات المباشرة: كلينتون.٦٧
٣١ طائرات من دون طيار" إسرائيل"روسيا تشتري من .٦٨
٣١ هولندا ترفض استقبال وفد إسرائيلي يضم سياسيين وعمد مستوطنات.٦٩
٣٢ ارتفاع شعبية نتانياهو في أوساط يهود أمريكا مقابل تراجع شعبية أوباما: استطالع للرأي.٧٠
٣٢ كن أن يكونوا صناع سالممسيحيو الشرق األوسط يم: حاخام.٧١
٣٣ كهيئة موازية للجامعة العربية" جبهة موحدة"مؤتمر لليهود األميركيين في القدس إلنشاء .٧٢
٣٣ االتحاد الدولي للصحفيين يدين إغالق نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقرار من حركة حماس.٧٣
٣٤  بأثينا" إسرائيل"ناشطون يونانيون وفلسطينيون يرفعون أعالماً فلسطينية ضد .٧٤
٣٤ جمعيات ومنظمات يهودية أمريكية تبتز أوباما إلطالق الجاسوس اإلسرائيلي بوالرد.٧٥
٣٤ يرفعون شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية" ةأسطول الحري"تسعة فرنسيين من ركاب .٧٦
    

    : ومقاالتتقارير
 ٣٥  طريق الوفاق واالتفاق والمصالحة الوطنية.. الشراكة السياسية: دراسة للدكتور أحمد يوسف.٧٧
٣٧  يوسف رزقة. د... إرهاصات نكبة وترحيل.٧٨
٣٨  نواف الزرو .....!اختطاف للتاريخ والرواية بعد اختطاف الجغرافيا" .. إسرائيليهودية ".٧٩
٣٩  هاني المصري... ما العمل؟..  الفلسطينيةاإلستراتيجيةالخيارات .٨٠
٤١  مصطفى البرغوثي... ١٩٦٧ن الدولة على حدود  المقاومة وإعالالدبلوماسيةالبديل هو .٨١
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  "إسرائيليهودية "االعتراف بـ  عبد ربه ينفي قبوله .١
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر  أن ١٤/١٠/٢٠١٠الجزيرة نت، ذكر موقع 
يفة هآرتس اإلسرائيلية على لسانه من أن المنظمة مستعدة لالعتراف بإسرائيل  ما نقلته صح نفىعبد ربه

  . تشمل القدس١٩٦٧على أي شكل تريده مقابل خريطة أميركية لدولة فلسطينية في حدود عام 
ياسر عبـد ربـه      أن   علي الصالح  نقالً عن مراسلها،     ١٤/١٠/٢٠١٠، لندن،   األوسطالشرق  وأضافت  

ة، بأن تقدم للجانب الفلسطيني خريطة توضح الحدود التي تريد إسرائيل االعتراف            طالب اإلدارة األميركي  
ـ   . بها قبل أن تطالبنا اإلدارة األميركية، باالعتراف بإسرائيل بـأي         «: »الشرق األوسط «وقال عبد ربه ل

  .»صيغة من الصيغ، يتوجب عليها أوال أن تبعث إلينا بخريطة لحدود إسرائيل
ى تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، قال فيها الليلة قبـل             وكان عبد ربه يرد عل    

  .الماضية، على الفلسطينيين أن يتجاوبوا مع المطلب اإلسرائيلي
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هل هي حـدود    .. ما هي الحدود التي تريد منا حكومة بنيامين نتنياهو االعتراف بها؟          «وتساءل عبد ربه    
ل التي تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، الذي مهما            أم هي الحدود الحالية لالحتال     ١٩٦٧

  .»قيل عنه فإنه ال يزال محتال عمليا
بأننـا  «، مـذكرا    »عندما نتسلم هذه الخريطة، سنتعامل معها بروح القانون الـدولي         «وأضاف عبد ربه    

يـر وحكومـة إسـحاق      رسائل تبادل االعتراف بين منظمة التحر      (١٩٩٣أعطينا اعترافنا بإسرائيل عام     
نحن اعترفنا بإسرائيل، وإسـرائيل لـن تعتـرف بدولـة           ).. رابين، قبل توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن      

لهذا نحن في انتظـار تـسلم خريطـة مـن اإلدارة            «وتابع القول   . »فلسطينية بل بمنظمة التحرير فقط    
  .»األميركية والحكومة اإلسرائيلية لحدود إسرائيل حتى نتعامل معها

ستطرد مفسرا تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو التـي اشـترط فيهـا اعتـراف                وا
إن كـالم  «الفلسطينيين بيهودية إسرائيل مقابل تمديد تجميد االستيطان لشهرين أو ما شابه ذلـك، قـائال                

 ممـا يعنـي أن   نتنياهو يعني إسرائيل ذات الحدود المفتوحة بما يشمل الضفة الغربية والقدس الـشرقية،     
في بيتي،  ) ووجود كل فلسطيني  (االستيطان فيها شرعي باعتبارها وطنا للشعب اليهودي ويجعل وجودي          

  .»ذاته غير شرعي
  .»أعطونا خريطة أوال ثم اسألونا ثانية أي أسئلة أخرى تريدون«ومرة أخرى طالب عبد ربه 

لسطيني لالعتـراف بإسـرائيل كدولـة       ولم يشر عبد ربه بشكل مباشر وبالنص، إلى استعداد الشعب الف          
يهودية، ولكنه أبدى االستعداد لالعتراف بها بأي صيغ من الصيغ، مما فهم من كالم االستعداد بيهوديـة                 

  .إسرائيل
من المهم بالنسبة لنا    «، التي نقلت عنه القول      »هآرتس«وكان عبد ربه قد أدلى بهذه التصريحات لصحيفة         

وأي شكل أو صيغة يقدمها األميركيون، حتـى        . يل وتبدأ حدود فلسطين   أن نعرف أين تنتهي حدود إسرائ     
  .»١٩٦٧مطالبتنا أن نسمي إسرائيل دولة صينية سنوافق على هذا الطلب، طالما حصلنا على مناطق 

غير أن هذا الكالم لم يكن مقبوال للدكتور أحمد الطيبي عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير الذي                 
ـ  . »وهو تصريح غبر مبرر   ) هآرتس(ذا التصريح كما ورد في      فوجئت به «قال   الـشرق  «وقال الطيبي ل

فال أحد مخول باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ودولة قومية للشعب          .. ولكي أكون واضحا  «: »األوسط
ويلغـي  ) عرب الداخل (اليهودي، ألن هذا االعتراف يكرس المكانة المنقوصة أصال للعرب في إسرائيل            

ويكـرس أيـضا الروايـة      ) ١٩٤٨ لعام   ١٩٤لالجئين الفلسطينيين وفق قرار األمم المتحدة       (لعودة  حق ا 
  .»الصهيونية على حساب الرواية الفلسطينية

نحن ال نريد   . الفصائل الفلسطينية ليست مطالبة وال مخولة باتخاذ مثل هذا الموقف         «وأضاف الطيبي أن    
، كما ال نريد أن يكون أي تصريح أو موقـف مـن أي              أن نكون طرفا مشاركا على طاولة المفاوضات      

  .»طرف، على حسابنا
واالعتراف يضم الحدود والسيادة وال يـضم الهويـة         .. منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل   «وتابع القول   
لالستمرار في رفض مطلب نتنياهو التعجيزي، خاصـة أن         «ودعا الطيبي منظمة التحرير     . »والتعريف

لسياسية والحزبية في إسرائيل، تؤكد أن هذه الحكومة لن تقترب من االعتراف بحـدود              القراءة للخريطة ا  
وحتى محاوالت رمي الكرة في الملعب اإلسرائيلي يجـب أن تكـون            «واختتم الطيبي بالقول    . »١٩٦٧

  .»حذرة ومحسوبة
 كتلـة  وطالب النائب جمال زحالقة، عضو الكنيست عن. وتعرض عبد ربه لهجمة عنيفة على تصريحاته    

باالستقالة فورا، وإذا لم يفعل ذلك، على اللجنة التنفيذية لمنظمـة           «التجمع الوطني الديمقراطي، عبد ربه      
ال يحق لعبد ربه أو غيره أن يبيع حقوق الفلـسطيني           «: ، وقال »التحرير إقالته من منصبه كأمين لسرها     

رعية فلسطينية لذلك عبر االعتراف     في الداخل، وأن يتنازل عن حقوق الالجئين في الشتات، وأن يمنح ش           
  .»بإسرائيل كدولة يهودية
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  "طعنة في ظهر كل الجئ" تصريحاته وتعدعبد ربه " طرد"غزة تطالب بـ الحكومة في  .٢

نددت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بالتصريحات التي أدلى بها ياسر عبد ربه، أمين سر : الناصرة
يخالف "، معتبرة أن ذلك "يهودية إسرائيل"تعداد السلطة لالعتراف بـ منظمة التحرير الفلسطينية بشأن اس

الثوابت الوطنية الفلسطينية، ويتعارض مع حقوق شعبنا ويتنافى مع اإلجماع الوطني وتعطي تنازالت 
  ".خطيرة لصالح االحتالل الصهيوني

" قدس برس"صل وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في تصريح صحفي مكتوب و
، مدانة "يهودية إسرائيل"إن الحكومة تعتبر تصريحات عبد ربه حول استعداده لالعتراف بـ: "نسخة منه

ومستنكرة وغير ملزمة ألحد، وتشكل طعنة في ظهر كل الجئ فلسطيني وكل مواطن فلسطيني أصيل ال 
  ".١٩٤٨زال يسكن أرضه المحتلة عام 

يشير إلى منهجية التفكير لدى قيادة منظمة التحرير المستعدة " بأنه واعتبر الموقف الذي أعلنه عبد ربه
للذهاب إلى أبعد مدى في التنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مما يؤكد ما نكرره بأن القيادة الحالية 
لمنظمة التحرير غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وثوابته، وال تعبر عن آمال وتطلعات وآالم الشعب  

  ". ، مما يتطلب إعادة بناء أطر ومؤسسات المنظمة على أسس وطنيةالفلسطيني
من هذه الجريمة الخطيرة التي "ودعا الناطق باسم الحكومة في غزة منظمة التحرير إلى إيضاح موقفها 

ارتكبها عبد ربه، مستغال منصبه القيادي في التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، مما يستدعي طرده من 
 فيه باسم الشعب الفلسطيني أو أي من مؤسساته القيادية، خاصة أنه ال يمثل أي فصيل أي منصب يتحدث

  .، على حد تعبيره"وطني في ساحة العمل الوطني
  ١٣/١٠/٢٠١، قدس برس

  
   يدعو إلى محاكمة عبد ربه لخيانته الثوابت الوطنية في غزةالتشريعي .٣

س التشريعي الفلسطيني تصريحات المدعو ياسر      أدان الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجل       : غزة
كـ " إسرائيل"عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة سلطة رام اهللا وقيادة حركة فتح االستعداد لالعتراف بـ             

  .٦٧مقابل دولة فلسطينية في حدود العام " دولة يهودية وقومية"
 لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء      ودعا بحر إلى محاكمة عبد ربه كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية         

  .والمبادئ الوطنية الفلسطينية
أن تصريحات عبد ربه إن صح تفويضه عن        ) ١٠-١٣(وأكد بحر في بيان صحفي صدر عنه األربعاء         

السلطة وحركة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمـام انقـسامات                
طني الفلسطيني، موضحا أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر            جديدة في الصف الو   

  .داهم وكبير
ووصف تصريحات عبد ربه بالخطيرة والمجرمة وذات التداعيات القاسـية علـى الـشعب الفلـسطيني                

  .وقضيته الوطنية، داعيا قيادة حركة فتح إلى توضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها
 حديث عبد ربه باسم سلطة رام اهللا وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة االنحـدار التـي                   وأكد أن 

تعيشها السلطة وحركة فتح في الضفة الغربية، ويعطي مزيدا من التأكيـدات علـى حـال االختطـاف                  
  .ودورها الوطني في المراحل الزمنية األخيرة" فتح"والذوبان الذي عايشته 

كة فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلوالت خطيرة على             وشدد بحر على أن صمت حر     
اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خالل المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابـت              
الوطنية، مؤكدا على ضرورة لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وداعيا               

  .سطيني إلى إعالن براءته منهشعبنا الفل
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محمود الرمحي، تعليقاً علـى  تـصريحات    . بدوره أكد أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب د        
ـ            أنه ال يحـق    " يهودية اسرائيل " ياسر عبد ربه التي أبدى فيها استعداد منظمة التحرير على االعتراف ب

 قدم التضحيات الجسام في سبيل إنهـاء االحـتالل          لهذا الشخص أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني الذي       
  .وإقامة الدولة على كامل ثرى الوطن دون انتقاص أو تنازل عن أي شبر من األرض

إن اللجنة التنفيذية أصالً ال تمثل قطاعات واسعة مـن الـشعب الفلـسطيني وهـي        "وتابع الرمحي قائالً    
ية مشاركتها في اجتماعات المنظمة، عوضاً عـن        مقتصرة على فئة معينة خاصة بعد تعليق الجبهة الشعب        

  ".كونها فاقدة للثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني
مثل هذه التصريحات تعتبر تنكراً لتضحيات الشعب وتنازل عـن حـق            "محمود الرمحي   . وقال النائب د  

ـ               ة نتنيـاهو   العودة وعن الثوابت الفلسطينية، عوضاً عن كونها مؤامرة بين من يقبل بهذا الطرح وحكوم
  ".٤٨لطرد الفلسطينيين من أراضي فلسطين المحتلة عام 

الرمحي السلطة الفلسطينية بضرورة وقف مثل هذه التصريحات التي تـضر بمـصالح             . ودعا النائب د  
الشعب وال تخدم القضية الفلسطينية ال على الصعيد المحلي وال على الصعيد العربي وتعطي االحـتالل                

  .ان في اعتداءاته على الشعب والممتلكاتتبريرات إضافية لإلمع
  ١٣/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
   بمدارس غزة"الوالء لفلسطين وعهد الوفاء" تقرر اعتماد في غزةحكومة ال .٤

قررت الحكومة الفلسطينية في غزة اعتماد عهد الوفاء والوالء لفلسطين في الطابور المدرسي الصباحي، 
  . ون المواطنة التي صادقت عليه الحكومة اإلسرائيليةفي إطار الرد على قان

وكانت حكومة االحتالل قد صادقت على قانون يقضي بضرورة قسم الوالء والوفاء للكيان اإلسرائيلي 
مقابل الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، في خطوة عنصرية لتهجير فلسطينيي األراضي المحتلة عام 

١٩٤٨ .  
، عقب جلسة الحكومة ٢٠١٠-١٠-١٣لألمانة العامة في بيان صحفي، األربعاء وذكر المكتب اإلعالمي 

، أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد عهد الوفاء والوالء، مؤكداً أنه سيتم )١٧٨(األسبوعية رقم 
  . البدء في أداء العهد في الطابور المدرسي خالل األيام القريبة القادمة

إن الحكومة قررت تعليق العمل بتحصيل ضريبة الشراء على السيارات :" بيانوفي سياق آخر، قال ال
الحديثة الواردة من جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلي وتخفيض ضريبة الشراء لتلك السيارات بنسبة 

  ". من قيمة الضريبة% ٧٥
  ١٣/١٠/٢٠١٠، فلسطين أون الين

  
  تاللأجهزة السلطة مندمجة بالكامل مع االح :حمادفتحي  .٥

-١٠-١٣أكد وزير الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، فتحي حماد، األربعاء :  أحمد المصري-غزة
، أن األجهزة األمنية في الضفة الغربية تعيش حالة اندماج كامل مع أجهزة أمن االحتالل، وتتبادل ٢٠١٠

  . األدوار معها على أساس ضرب المقاومة واجتثاث أي فكرة لمواجهة االحتالل
وقال حماد خالل احتفال هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بإطالق خمس معاهد توجيهية في قطاع غزة 

إن ما يحدث في الضفة الغربية اندماج أمني كامل وليس تنسيقاً أمنياً فقط، فلم نعد نفرق بينها وبين :"
، الفتاً إلى أن السلطة "األجهزة األمنية الصهيونية التي تهدف بوضوح لكسر شوكة المقاومة وعناصرها

  ). إسرائيل(تعمل بكل سعتها لنيل رضا الواليات المتحدة و
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إن األجهزة األمنية في الضفة الغربية تعمل على مالحقة المقاومة واستئصال أي عمل :" وأضاف حماد
من شأنه مقاومة االحتالل، والوقوف في وجه مشروعه االستيطاني، وتقفز عن خيارات الشعب 

  ". يالفلسطين
أصبح القادة الصهاينة يتجولون في المدن الفلسطينية بكل حرية، وبحماية من األجهزة األمنية، :" وتابع

، مشيراً إلى أن األجهزة "بحجج مشاهدتهم لسير االتفاقات األمنية التي رعاها الجنرال األمريكي دايتون
  . ن اعتقال أي شخص مطلوب لديهااألمنية تبلغ السلطات اإلسرائيلية عن الحاالت التي تعجز فيها ع

إذا أجرينا مقارنة سريعة بين وزارتنا وبين وزارة رام اهللا لوجدنا فرقاً شاسعاً، :" وواصل حديثه قائالً 
فهنا يحمى رجال المقاومة، وهناك يعتقلون، ونقوم بحملة تلو األخرى لمالحقة العمالء وهناك يحافظ 

كيل نموذج شرطي وطني غايته األساسية تحرير فلسطين، ، مبيناً أن وزارته عملت على تش"عليهم
  . وحماية المقاومة وأرض فلسطين

  ١٣/١٠/٢٠١٠، فلسطين أون الين
  

  "اإلرهاب الداخلي"مدير عام الشرطة الفلسطينية يبحث في أمريكا سبل مكافحة  .٦
لى للواليات المتحدة اختتم مدير عام الشرطة الفلسطينية، حازم عطا اهللا زيارته الرسمية األو: رام اهللا

األمريكية أمس الثالثاء، والتي التقى على هامشها بمجموعة من المسؤولين والقادة الكبار في األجهزة 
  .األمنية األمريكية

، أن اللواء عطا اهللا التقى )١٣/١٠(اليوم األربعاء " قدس برس"وأفادت الشرطة الفلسطينية في بيان تلقته 
المتحدة بمدير شرطة والية بوسطن األمريكية، واطلع من خالله على التجربة خالل تواجده في الواليات 

التكنولوجية والعلمية في العمل الشرطي، فيما بحثا في سبل التعاون األمني الثنائي لدعم أجهزة الشرطة 
  .الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بتدريب كوادرها وتقديم الدعم اللوجستي لها

، على مدير عام الشرطة الفلسطينية والوفد "FBI" الفيدرالية في والية بوسطن وطرح مكتب التحقيقات
المرافق له، سبل االستفادة من التجربة األمريكية لالرتقاء باألداء الشرطي الفلسطيني وتقديم الخدمة 

األمن دعم المعارف والخبرات الفلسطينية وتعزيز مفهوم "األمنية واإلنسانية للمواطنين، وذلك من خالل 
  ".الشامل، والتطبيق العلمي المتخصص للمفاهيم األمنية واإلنسانية الحديثة للعمل الشرطي

وفي السياق ذاته ذاته، فقد التقى الوفد الفلسطيني خالل الزيارة المذكورة بمدير عام مكتب التحقيقات 
اد وكيفية رصدها والفس" اإلرهاب الداخلي"الفيدرالية، الذي أطلعه على طرق مكافحة ما يسمى بـ 

  .والكشف عنها
  ١٣/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
  والمصالحة الوطنية بداية الطريق للوفاق" فلسطين"اعتذار الجميع لـ: يوسفاحمد  .٧

هي أقرب في " حماس"أكد وكيل وزارة الخارجية الدكتور أحمد يوسف، أن حركة المقاومة اإلسالمية 
  .  التركي رجب طيب أردوغانرؤيتها السياسية للحكم إلى نموذج رئيس الوزراء

" الشراكة السياسية طريق الوفاق واالتفاق والمصالحة الوطنية"وأوضح يوسف في دراسة كتبها بعنوان 
، أن هذا القرب يأتي من حيث احترامها للعملية الديمقراطية، ٢٠١٠-١٠-١٣وأصدرها، األربعاء 

عددية الحزبية والشراكة السياسية والتداول السلمي والتزامها بحقوق اإلنسان والقانون الدولي، وإيمانها بالت
، واالعتراف بارتكابهم أخطاء بحق الشعب الفلسطيني "فلسطين"واعتبر أن اعتذار الجميع لـ. للسلطة

وقضيته العادلة من خالل عدم صنع شراكة سياسية وتفاهمات وطنية، بداية الطريق للوفاق والمصالحة 
  . الوطنية
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ة السياسية هي الرد على كل من يدعي بأن الساحة الفلسطينية هي عبارة عن وشدد على أن الشراك
  ". خطوط متوازية ال تلتقي"

إن الشراكة هي صدع بالحق في وجه من يصطنع وهماً ويختلق عذراً للتهرب من فرصة ذهبية : "وقال
لفلسطينية أكبر وأعقد من ، مبينًا أن القضية ا"لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز قواه الوطنية واإلسالمية

  . أن يستوعبها برنامج فصائلي واحد
ورأى أن مرحلة التحرر ال تحتمل الصراعات الداخلية والنزاعات الفصائلية، وال الغرق في صغائر 

" صاحب الزمان"األمور وهوامشها، بل هي مرحلة كبيرة تتطلب عقوالً كبيرة وجهودا كبيرة وحكمة 
  . ورشده الكامل

سف إلى تجربة السنوات األربع التي أعقبت انفجار الوضع والدخول في مواجهات دامية في وأشار يو
، قد أكدت بأن حالة االنقسام والتشظي داخل الجغرافيا السياسية والوطنية كان ٢٠٠٧حزيران /يونيو

  . الكاسب الوحيد فيها هو االحتالل، وأن خسائر الوطن فاقت كل التوقعات
ؤ والتآمر على قضيتنا كثيرة، وأبرزها االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية، وأكد أن جهات التواط

االحتالل ال يريحه مشاهدة شعبنا موحداً كالبنيان المرصوص، واإلدارة األمريكية في عهد بوش، : "وقال
  ". ، وأدرجت حماس ضمن قوائمه"الحرب على اإلرهاب"أعلنت 
 اإلسالميين يحققون نجاحاً في الحكم أو كسباً في السياسة، ال يمكن لواشنطن تحمل رؤية: "وأضاف

من .. والنظام العربي يتوجس خيفة من التمكين ألصحاب المشروع اإلسالمي الوطني الذي تقوده حماس
  ". هنا، عمل الكثيرون إلجهاض التجربة اإلسالمية الوطنية لحكومة هنية

 إال االتفاق والتفاهم في إطار شراكة سياسية تحفظ ليس أمام فصائل العمل الوطني الفلسطيني: "وتابع
جميع مكونات الكل الوطني ورؤيته السياسية والفكرية، وتمنحه مساحة للتحرك في الحشد والتعبئة 

، منوهاً إلى أن وجود شعب تحت االحتالل يستلزم تأكيد شراكة الجميع في وضع "وممارسة الفعل المقاوم
  . الرؤية االستراتيجية للوطن

وأكد أن الطريق للتعايش والحفاظ على مقدرات شعبنا وقى الفعل المقاوم فيه تتطلب بناء نظام سياسي 
قائم على مفهوم الشراكة، يتمثل فيه الجميع كلٌّ بحسب حجمه وقاعدته الجماهيرية، ال يتفرد فيه طرف 

  .على اآلخرين
  ١٣/١٠/٢٠١٠، فلسطين أون الين

  
   المطالب بدولتين لشعبيناألوروبيحول الموقف منظمة التحرير تدعو لاللتفاف  .٨

ثمنت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ، موقف االتحـاد            :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
األوروبي ، الداعي إلى قيام دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمان ، في رد علـى                   

مقابل تجميد مؤقت   " كدولة يهودية "رائيلي ، الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل      مطالبة رئيس الوزراء اإلس   
  .لالستيطان

وأكدت الدائرة في بيان لها أمس ، على موقف القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات ، ورفـضها القـاطع                
 ، محملة إسـرائيل     للسياسة اإلسرائيلية ، المتمثلة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية         

  .المسؤولية الكاملة عن فشل العملية السياسية ، نتيجة لتعنتها
  ١٤/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  الفلسطينيون لن يقبلوا بوطن بديل : الزعنون .٩

،عضـو » الداد ارييه« عقب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون على تصريحات على لسان :رام اهللا
ـ عقب بالقول ان المسؤولين " فلسطين ـ األردن هو ي اليميني اعتبر فيها أنالكنيست من االتحاد الوطن
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اإلسرائيليين اعتادوا ان يطلقوا التصريحات التي تتنافى مع حقوق اإلنسان ومع القوانين الدولية وفيها 
له اعتداء على سيادات الدول وتدخل سافر بشؤونها الداخلية واضاف الزعنون االردن هو االردن باستقال

وفلسطين . وسيادته ، وال يقبل أي أردني أو فلسطيني أن يتم االعتداء على هذه السيادة أو االنتقاص منها
هي فلسطين بنضالها العادل والدائم بكافة أشكال النضال حتى تحصل على حريتها وتقيم دولتها 

ل أي فلسطيني ان يكون له الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بعد عودة الالجئين إلى ديارهم وال يقب
  .وطن بديل في أي مكان

كما أكد الزعنون على عمق العالقات االخوية بين األردن وفلسطين وانهما في مركب واحد لحل القضية                
  .الفلسطينية حالً عادالً ودائماً وشامالً

 ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، 
  
  ات مع مصر خالفأيالزهار ينفي المشاركة في اجتماع القاهرة وينفي  .١٠

 نفى القيادي في حركة حماس محمود الزهار االربعاء، مشاركته مع الوفد الذي سيتوجه إلى :بيت لحم
القاهرة لحل الخالفات مع مصر والتوقيع على الورقة المصرية، وأضاف أن هذا الخبر عار عن الصحة 

قاء سيتم الحديث عن التوقيع لحل بعض القضايا العالقة وبعد هذا الل/ ٢٠/١٠ألنه سيكون هناك لقاء في 
  .على الورقة

االذاعية، بأن يكون هناك خالفات مع " معا"على شبكة " حديث الوطن"ونفي الزهار في حديثه لبرنامج 
فهذه األخبار غير صحيحة ألنه لم يستجد : "مصر آو أن يكون الوفد قد توجه لحل هذه الخالفات، قائال

  ".فيما يتعلق بموضوع المصالحة آو غيرها في األسابيع األخيرةأي شيء على العالقة بيننا وبين مصر 
موضوع :  مواضيع للنقاش وهي٤لقد وضعنا "وحول النقاط الخاصة في الملف األمني أضاف الزهار 

منظمة التحرير، واالنتخابات، وموضوع القضايا االمنية، وموضع المصالحة الداخلية الفلسطينية، مشيرا 
تغرقت اشهر طويلة بحيث تم االتفاق على كل القضايا الخالفية واألشياء الكامنة، الى ان المناقشات اس

موضحا ان موضوع المصالحة تم التوصل إلى حله واالتفاق على كل القضايا التي طرحت وموضوع 
االنتخابات لم يبق فيه شيء، حيث تم االتفاق على أن يتم تشكيل اللجنة االنتخابية المركزية والمحكمة 

  ".اصة بها بالتشاور والتوافقالخ
لهذا بقيت قضية التوافق معلقة في لجنة االنتخابات والمحكمة، وموعد االنتخابات لم يتم "وتابع الزهار 

تحديده وسيتم االتفاق عليه بعد ذلك والوفد الذي ذهب إلى دمشق وافق على التوافق في هاتين القضيتين، 
لمؤقتة لمنظمة التحرير التي تضم كل الفصائل إذ لم تكن هذه باالضافة الى انه تم رفع ورقه اللجنة ا

  ".الورقة موجودة
وتطرق الزهار في حديثه الى الملف االمني الشائك بضربه لعدة امثلة حاصلة على ارض الواقع 
بخصوص القوات األمنية في غزة كم سيكون عددها؟ ومن سيمولها؟ وما هي مراكزها، أما بخصوص 

 الضفة الغربية والعقيدة السياسية لألجهزة األمنية فعقب الزهار بالقول بأن كل الموضوع األمني في
القضايا تم مناقشتها والتوصل إلى حل لها إال بعض النقاط التي بقيت عالقة مثل، إضافة عشرة أالف فرد 

ه القضايا فهذ"إلى أفراد االجهزة االمنية في غزة، وكيفية تمويل وتسليح هذا العدد وأين أماكن وجودها 
  ".االجرائية هي التي أجلت ما يسمى استكمال الملف األمني

افاد الزهار بأن معظم هذه " حماس"وحول االتصاالت الغربية واألوربية النشطة هذه االيام مع حركة 
ألنه من الحكمة أن تحدث هذه المصالحة ألنها سترفع "الزيارات واالتصاالت كانت تدعو إلى المصالحة، 

 الدول التي تريد أن تعيد عالقاتها مع حماس وستستخدم كوسيلة ضغط على الجانب األمريكي الحرج عن
  ".لتغير موقفه من الحركة ومن بقية الفصائل الفلسطينية
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إذا خلصت النوايا وتم في : "وختم الزهار حديثه للشبكة االذاعية بالتعريج على قضية المصالحة قائال
تفاق حول بعض القضايا المعلقة وقضية األمن، اعتقد أن المصالحة  إيجاد وسيلة عملية لال٢٠/١٠يوم

ستصبح بحاجة إلى إجراءات أولها التوقيع في مصر واعتماد االجزاء التي تم االتفاق عليه فلسطينيا 
، أما إذا لم تخلص "داخليا وتشكيل لجنة عربية بقيادة مصر لتنفيذ االتفاق وبعد ذلك تأخذ العملية دورها

  . لن تتحقق المصالحةالنوايا
  ١٤/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، 

  
  األمني مع االحتالل في المصالحة بسبب التنسيق األساسية يمثل العقدة األمنملف : البردويل .١١

ان ' القدس العربي'اكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس لـ ' : اشرف الهور-غزة 
العقدة ' من الشهر الجاري في دمشق يعد ٢٠ من حركة فتح يوم ملف االمن الذي سيتم بحثه مع وفد

في المصالحة، وقال ان الحركة بانتظار رد من مدير المخابرات المصرية عمر سليمان للسماح ' االساسية
  .لوفد من غزة بالمغادرة الى سورية عبر القاهرة لمناقشة تطورات المصالحة

ان ملف 'عن اخر تطورات ملف المصالحة ' قدس العربيال'وقال البردويل في اجابته عن سؤال لـ 
جوهري '، الفتا الى ان الخالف مع حركة فتح حول هذا الملف 'االمن المنتظر بحثه يمثل العقدة االساسية

  .، وذلك بسبب اختالف مفهوم االمن عند حماس عن فتح'وليس شكليا
الخالف االبرز 'من في الضفة واسرائيل يعد ، بين اجهزة اال'التنسيق االمني'وذكر القيادي في حماس ان 

يعتبرون ان التنسيق االمني مع االحتالل شيء طبيعي ) فتح(هم 'وقال  .'الذي يعيق تقدم ملف المصالحة
واضاف  .'في ظل اتفاقيات السالم وخارطة الطريق، دون ان يضعوا اي حساب آلالم الشعب والمقاومة

  .'ي شكل من اشكال العمالة والخيانةنحن في حماس نعتبر ان التنسيق االمن'
يحاول ان '، مشيرا الى ان الجميع 'واسعة وكبيرة'واكد البردويل ان الهوة في المواقف حول ملف االمن 

واشار الى ان وفد حركة فتح برئاسة االحمد خالل  .'يجد صيغة تمنع حركة فتح من التنسيق االمني
هر الماضي استمع الى اراء حركة حماس حول ملف اجتماعه مع وفد حركة حماس برئاسة مشعل الش

وذكر ان وفد فتح قال انه  .االمن، والتي تطالب بتشكيل لجنة امنية عليا بما يخدم الشعب الفلسطيني
سيعرض االمر على الرئيس محمود عباس لمناقشته قبل اجتماع العشرين من الشهر الجاري، الذي 

  .سيتطرق لملف االمن بشكل موسع
عن موقف حماس من طرح حركة فتح بأن تقتصر الترتيبات االمنية الجديدة ' القدس العربي'وبسؤال 

، 'هذا امر سابق ألوانه، وملف االمن خاضع للحوار'على قطاع غزة دون الضفة الغربية، قال البردويل 
  .'جزء ال يتجزأ من الوطن'لكنه في ذات الوقت قال ان الضفة الغربية 

ان حماس تقدمت بطلب قبل عشرة ايام الى مدير ' القدس العربي' لـ الى ذلك، كشف البردويل
المخابرات المصرية عمر سليمان للسماح لوفد رفيع من غزة بالمغادرة الى دمشق عبر القاهرة، لمناقشة 

واشار البردويل الى ان  .تطورات ملف المصالحة في اعقاب اللقاء الذي جمع مشعل مع عزام االحمد
وعد بدراسة طلب الحركة، والرد عليه، الفتا في ذات السياق الى ان طلبات مماثلة الوزير سليمان 

  وكثيرة للحركة رفضت في وقت سابق
  ١٤/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  " إسرائيل" بيهودية االعترافتأكيد الستعداد السلطة تصريحات عبد ربه : حماس .١٢

تصريحات أمين سر اللجنة  اعتبرت "حركة حماسن  أ١٤/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
تمثل  ،٦٧بحدود » الدولة اليهودية«مقايضة  حول التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه

وشطب حق العودة ومالحقة الوجود الفلسطيني في " إسرائيل"تأكيداً الستعداد السلطة لالعتراف بيهودية 
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امي أبو زهري على خطورة هذه التصريحات التي  وشدد المتحدث باسم الحركة س٤٨مناطق ال 
  .اعتبرها تهيئة للرأي العام الفلسطيني لتقبل الفكرة

  نقال عن مرسلها من غزة ضياء الكحلوت، وا ف ب، أن ١٤/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، وذكرت 
ف في تصريح صحافي أمس التأكيد على عدم االعتراجدد صالح البردويل . القيادي في حركة حماس د

 .جريمة ال تغتفر» إسرائيل«بالكيان الصهيوني تحت أي شرط من الشروط، مؤكداً أن االعتراف بـ 
وطالب منظمة التحرير وحركة فتح بأن يسحبا اعترافهما بالكيان، موضحاً أن هذا االعتراف تسبب 

االعتراف بالكثير من األذى للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وال يرفع هذا األذى إال سحب 
وشدد البردويل على أن شعبنا في الداخل والخارج لن يسمح تحت أي ظرف بتمرير مخطط  .بالكيان

وختم البردويل حديثه  .تصفية القضية وإضاعة الحقوق، ألن الحقوق ال تسقط بالتقادم وال تسقط بالتخاذل
الفلسطينيين من أرضهم، إن الجريمة التي يعد لها اليوم لتصفية القضية هي جريمة ترحيل «بالقول 

  .»وإسقاط حق العودة، واالعتراف بيهودية الدولة
  
  والمستغرب أن يكون في هذا الموقع.. تصريحات عبد ربه أمر غير مستبعد: الجهاد .١٣

رأت حركة الجهاد اإلسالمي أن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
المستغرب أن "، بل "غير مستبعدة على عبد ربه" ،٦٧بحدود » ولة اليهوديةالد«مقايضة  حول عبد ربه

  .يكون شخص ال وزن له في الساحة الفلسطينية في موقع أمين سر اللجنة التنفيذية 
  ١٤/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   أمراً مستحيالً تعد تصريحات عبد ربهفتح  .١٤

أمين مقبول هجوماً الذعاً على أمين » فتح«حركة شن أمين سر المجلس الثوري ل:  فتحي صباح-غزة 
الدولة «مقايضة  بعد تصريحاته حول سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه

. »تصريحاته ال تمثل حركة فتح وال الشعب الفلسطيني، بل تمثل نفسه«، وقال إن ٦٧بحدود » اليهودية
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية . »دولة يهودية«عتراف بها طلب اسرائيل اال» فتح«وجدد رفض 

ال يمكن «، وقال إنه »أمر مستحيل«جمال محيسن أن االعتراف باسرائيل دولة يهودية » فتح«لحركة 
ألي فلسطيني مهما كان موقعه أن يعترف بإسرائيل دولة يهودية بأي حال أو يوافق على مثل هذا 

العتراف ينهي موضوع الالجئين، ويشكل خطورة على الفلسطينيين هذا ا«وحذر من أن . »الطرح
  .»١٩٤٨الموجودين في األراضي المحتلة عام 

  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  "منظمة التحرير"تصريحات عبد ربه ال تمثل " الشعبية" .١٥

ة التحرير أن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظم» الجبهة الشعبية«اعتبرت :  فتحي صباح-غزة 
. »ال تمثل منظمة التحرير« ،٦٧بحدود » الدولة اليهودية«مقايضة  حول الفلسطينية ياسر عبد ربه
التصريحات تتناقض مع مواقف المنظمة والقوى الوطنية واإلسالمية وال تعبر «وذكرت في بيان إن هذه 

داعمة لالحتالل، وإمعاناً في اجتراراً ممجوجاً للمواقف األميركية ال«ورأت في التصريحات . »عن رأيها
الخروج عن مواقف المؤسسات الوطنية والرأي العام الفلسطيني والعربي، وتساهم في الحملة االسرائيلية 
لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة 

ياتها تعبيراً عن حال اإلفالس السياسي واالنهيار هذه المواقف وتداع«واعتبرت أن . »وعاصمتها القدس
  .»أمام إمالءات االحتالل ومخططاته لتفتيت الساحة الفلسطينية وتصفية قضية فلسطين

  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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  ٦٧ ألخذ المبادرة مع الكتل الدولية لالعتراف بدولة فلسطين بحدودتدعو الصين " الديمقراطية" .١٦

دعا األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة في بيان، : )توكاال( -يوسف الشايب 
الصين، العضو الدائم في مجلس األمن الدولي، إلى أخذ المبادرة مع الكتل الدولية الكبرى لالعتراف 

  ". وعاصمتها القدس العربية المحتلة١٩٦٧) يونيو( حزيران ٤بدولة فلسطين بحدود 
  ١٤/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  سلطة رام اهللا استدعت سيدة للمحاكمة بتهمة إيواء مقاومين : حماس .١٧

اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة باعتقال اثنين من أنصارها في : غزة
 .محافظتي الخليل ورام اهللا، واستدعاء سيدة لمحاكمتها بتهمة إيواء قياديين عسكريين من كوادرها

ت الحركة في بيان لها أمس أن محكمة عسكرية في قلقيلية أرسلت بالغاً للحضور للمحاكمة وذكر
ولفتت إلى أن مراعبة هي  .للمربية هدى مراعبة، بتهمة إيوائها عددا من مطاردي القسام في المدينة

حمد زوجة الشهيد عبد الناصر الباشا الذي قتل برصاص األجهزة األمنية مع الشهيدين القساميين م
ونوهت إلى أنها تعرضت  .السمان ومحمد ياسين بعد محاصرتهم في منزل بقلقيلية قبل نحو عام ونصف

لالعتقال واالعتداء عليها بعد مقتل زوجها في نهاية مايو من العام الماضي، مؤكدة أن أحد أفراد األجهزة 
صاص األجهزة، أدت ضربها بسالحه الشخصي على مكان إصابتها، رغم إصابتها بجراح متوسطة بر

   .إلى بتر يدها اليسرى وإصابة يدها اليمنى
كما ذكرت الحركة أن األجهزة فرضت عليها لدى اإلفراج عنها اإلقامة الجبرية لفترة طويلة في منزل 

وفي محافظة رام اهللا، ذكر البيان أن األجهزة أعادت اعتقال براء قرعاوي  .عائلتها في قرية راس عطية
تحي قرعاوي بعد مداهمة مكان عمله في رام اهللا، علما بأنه أفرج عنه قبل عدة أيام فقط من نجل النائب ف

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن األجهزة في محافظة الخليل اعتقلت األسير المحرر  .سجون األجهزة
ددت باعتقال عبد الكريم أبو رموز من المنطقة الجنوبية في الخليل، الفتة إلى أن األجهزة كانت قد ه

  .والده المسن وشقيقه في حال عدم تسليمه نفسه
  ١٤/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
   وبدون شروط مسبقةى استعداد لتجديد المفاوضات فورا عل"إسرائيل ":ليبرمان .١٨

قال وزير الخارجية اإلسرئيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم أمس األربعاء، إن إسرائيل على استعداد لتجديد 
كما أكد على أن حزبه لن يستقيل من الحكومة حتى لو قامت . ، وبدون شروط مسبقةافورالمفاوضات 

  . األخيرة بتمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية
وبعد المواجهات الحادة مع وزيري الخارجية اإلسباني والفرنسي في مطلع األسبوع الحالي، قال وزير 

 في لقائه مع نظيره األلماني غيدو فيسترفيله في برلين يوم أمس الخارجية اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان،
  ". إسرائيل تردي السالم، ولكن يجب أن تكون هناك نوايا حسنة من الطرف الثاني أيضا"األربعاء إن 

قد أكد يوم أمس أن الحزب ال ينوي االستقالة من الحكومة، حتى لو قام رئيس " يسرائيل بيتينو"يذكر أن 
  . ينامين نتانياهو، بتجديد تجميد البناء في المستوطناتالحكومة، ب

وقال ليبرمان إن حكومة نتانياهو قدمت بوادر حسن نية كثيرة إلتاحة المجال لتجديد المفاوضات مع 
  . وأضاف أن إسرائيل على استعداد لمواصلة المحادثات فورا، وبدون شروط مسبقة. السلطة الفلسطينية

  إيلي يشاي في مطلع األسبوع الحالي، قال " شاس"ك التي أطلقها رئيس حركة وفي تصريحات مماثلة لتل
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إنه بالرغم من أنهم لن يؤيدون تمديد تجميد االستيطان، إال أن " يسرائيل بيتينو"مسؤولون كبار في 
  . الحزب لن يستقيل من الحكومة إال إذا قرر رئيس الحكومة ذلك

  ١٤/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  تنياهو وليفني إلى توحيد الصفوف وتوسيع الحكومةباراك يدعو ن .١٩

دعا وزير الدفاع إيهود باراك، نتنياهو وزعمية المعارضة تسيبي ليفني، إلى توحيد الصفوف، : السبيل
وأضاف إن . »الساعة تفرض توحيد الصفوف وتوسيع الحكومة، وهذا هو الوقت المناسب لذلك«قائالً إن 

  .» الوحدة وال يكفي الحديث عنهالسالم يتعين صنعه من منطلق«
هي اليوم في نقطة حرجة من الفرص «وقال إن إسرائيل . وتطرق باراك إلى الوضع اإلسرائيلي

أمامنا فرصة للمفاوضات مع الفلسطينيين يمكننا فيها بحث األفق السياسي «وأضاف . »والتحديات
بالنظر إلى .  للقناتين السورية واللبنانيةوالتعاون ضد اإلرهاب اإلسالمي الراديكالي، واالستعداد الحقاً

 عاماً من عمر دولة إسرائيل أثمر ٦٢حماس، حزب اهللا وإيران، يتضح أن االستثمار في األمن طوال 
 كيلومتر قادر على ٢٠٠٠ليس هناك عدو ضمن شعاع . ردعاً وقوة مقابل أعدائها القريبين والبعيدين

  .»تهديد وجود دولة إسرائيل تهديداً فعلياً
  ١٣/١٠/٢٠١٠، السبيل، عمان

  
  حملة إسرائيلية لمنع أوباما من تخفيض الضمانات المالية .٢٠

مع تلميح عدد من المسؤولين األميركيين بأن إدارة الرئيس باراك أوباما ال :  نظير مجلي- تل أبيب
لقت وزارة تستبعد استخدام الضمانات المالية لممارسة ضغوط سياسية على حكومة بنيامين نتنياهو، أط

المالية اإلسرائيلية حملة إعالمية تستهدف ممارسة ضغط استباقي داخل الواليات المتحدة لمنع تخفيض 
  .هذه الضمانات والبتزاز موقف أميركي رسمي تتعهد به واشنطن باستمرار هذه الضمانات

ي وزارة وجاءت هذه الحملة، أمس، إثر اإلعالن عن قدوم وفد من دائرة المساعدات الخارجية ف
الخارجية األميركية إلى إسرائيل للتباحث في أمر هذه الضمانات، وإن كان ضروريا إبقاؤها على ما 

  .هي
 مليارات دوالر، ١٠، ضمانات مالية بقيمة ١٩٩٢يذكر أن الواليات المتحدة تقدم إلسرائيل، ومنذ عام 

لها منذ اتفاقيات كامب ديفيد للسالم  مليارات دوالر سنويا تمنح ٣إضافة إلى المساعدات المالية بمقدار 
بفضل هذه الضمانات، تحصل إسرائيل على قروض بفوائد منخفضة وشروط . ١٩٧٩مع مصر في سنة 

 ١٠ومع أن قيمة الضمانات . سهلة ويتم تدريجها في مرتبة مرتفعة في سلم الدول ذات األمان االقتصادي
  .روض بضعفي هذا المبلغ في العالممليارات دوالر، فإنها تتيح إلسرائيل الحصول على ق

الماضي، أعلن مبعوث الرئاسة األميركية، جورج ميتشل، عن أن بند ) كانون الثاني(وفي يناير 
فثارت ضجة كبرى . الضمانات األميركية إلسرائيل يمكن استخدامه في الرد على عرقلة مسيرة السالم

 الطمأنة أنه لم يقصد أن إدارة أوباما ستقلص في إسرائيل والواليات المتحدة بسبب ذلك، فحاول ميتشل
وقبل أسبوع عاد الحديث عن الموضوع، وقيل إن إدارة أوباما تنوي تقليص الضمانات مليارا . الضمانات

وأعلن أن وفدا أميركيا سيصل إلى إسرائيل األسبوع القادم، لكي يبحث في .  مليار٧,٥آخر لتصبح بقيمة 
  .ذلك

رائيلي، يوفال شتاينتس، بأن إسرائيل ال تستخدم الضمانات منذ عدة سنوات، فصرح وزير المالية اإلس
وأن هذه الضمانات ال تكلف الواليات المتحدة شيئا، ولذلك فإن أي . بسبب تحسن وضعها االقتصادي

لكن مساعدي شتاينتس في الوزارة . تقليص فيها سيكون بمثابة ضغط سياسي على الحكومة اإلسرائيلية
يح تصريحه والتخفيف من غضب رجال االقتصاد في إسرائيل، وقالوا إن هناك اتفاقا مكتوبا حاولوا تصح
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، وإن الحكومة لم تقرر شيئا ٢٠١٢، وإن الحديث يدور حول ٢٠١١ و٢٠١٠حول الضمانات للعامين 
  .، وإنها تنوي طلب تمديد الضمانات كما هي، خالل اللقاء مع الوفد األميركي٢٠١٢بعد لسنة 
لمسؤولون اإلسرائيليون في األنباء حول الموضوع، على أمل أن ترتدع إدارة أوباما وتعلن عن وبالغ ا

إبقاء الضمانات كما هي فورا لمنع استخدامها أداة ضغط بعد انتخابات الكونغرس األميركي مطلع نوفمبر 
  .القادم) تشرين الثاني(

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  قصيرة مدمرةيهدد غزة بحرب أشكنازي  .٢١

أكد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غابي اشكنازي :  جمال جمال- سمير حمتو - الدستور - فلسطين
خالل كلمة ألقاها أمام حشد من الضباط والجنود شاركوا في تمرين عسكري واسع جرى في منطقة 

دمة على قطاع غزة في صحراء النقب ، بأنه يتوجب على الجيش اإلسرائيلي حسم الحرب القا"شيزوفين "
واستخدام كافة القوات المتاحة لضمان حربا قصيرة وحاسمة ال تترك مجاال ألحد بان يسال من هو 

  .المنتصر ومن هو المهزوم
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
   بحكم ذاتي٤٨ليبرمان يخشى مطالبة فلسطينيي  .٢٢

 من أن تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية أبدى وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان مخاوفه: يافا
وذكر موقع .  بالمطالبة بالحكم الذاتي قبيل التوقيع على الحل النهائي٤٨على الطلب من فلسطينيي الـ

  .أن أقوال ليبرمان جاءت أثناء اجتماع عقده مع نظيرة الفنلندي الكسندر ستوف" هآرتس"صحيفة 
فنلندي انه ال يوجد خالف على العملية السلمية في المنطقة ، وأشارت الصحيفة أن ليبرمان زعم للوزير ال

معتبرا أن الخالف مع الفلسطينيين على الطريقة للتوصل إلى السالم ، وان األساس للوصول إلى السالم 
، واستمرار رفض الطرف الفلسطيني لهذا ) الشعب اليهودي(هو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة 

التخوفات التي لدينا والتي تتمثل بمحاولة خلق المشاكل داخل إسرائيل ، وذلك عبر دفع األمر يؤكد تماما 
  ". للمطالبة بالحكم الذاتي٤٨فلسطينيي 

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
   غير مقبول١٩٦٧االنسحاب إلى خطوط العام : شالوم .٢٣

الم مع الجانب الفلسطيني  ضمن أي اتفاق س١٩٦٧، رفضها االنسحاب إلى حدود العام )إسرائيل(جددت 
  . وذلك بعد أن طالبتها القيادة الفلسطينية بتقديم خارطة بحدودها

إن االنسحاب إلى خطوط العام : "وقال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم، لإلذاعة العبرية
  ". إجماع واسع حول هذا األمر) إسرائيل(يوجد في : "، مضيفاً" غير مقبول١٩٦٧
إلى ضم الكتل االستيطانية الكبرى المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضمن ) إسرائيل (وتسعى

  . أي اتفاق سالم مع الجانب الفلسطيني، حتى لو تتطلب األمر القيام بتبادل لألراضي لتعويض الفلسطينيين
تقديم ) إسرائيل( ووجاءت تصريحات شالوم رداً على طلب القيادة الفلسطينية من اإلدارة األمريكية

خارطة بحدود األخيرة وذلك بعدما دعت واشنطن الفلسطينيين لتقديم عرض مضاد القتراح رئيس وزراء 
دولة للشعب "كـ) إسرائيل(االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد االستيطان مقابل االعتراف بـ

  ".اليهودي
  ١٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  زيارة نجاد للبنان تعني انه يدور في فلك ايران : مكتب نتنياهو .٢٤
ذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد عصر اليوم أن زيارة الرئيس 

تعتبر تجسيدا الكتمال عملية تحول لبنان الى دولة تدور في فلك "االيراني محمود احمدي نجاد إلى لبنان 
  ". ور الدول المتطرفة التي تعارض مسيرة السالم وتساند االرهابايران وانضمامه الى مح

وصل الى لبنان كقائد يأتي لتفقد جنوده أال وهم مخربو حزب "وقالت المصادر ذاتها ان الرئيس االيراني 
  ". اهللا الذين يعتبرون الذراع العسكري اليران في المنطقة

وء واالزدهار تحول الى خادم للعدوان االيراني بقيادة أن لبنان الذي كان من حقه أن ينعم بالهد"وأضافت 
  ".حزب اهللا

  ١٤/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
  الهدوء الحالي قد يتبدل في اية لحظة : راك في الجوالناب .٢٥

قام وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود براك، اليوم بزيارة الى القواعد العسكرية في الجوالن السوري 
  .هدوء الحالي في المنطقة قد يتبدل في أية لحظةالمحتل، وقال إن ال

تعكس تبعية حزب "وتطرق إلى زيارة الرئيس اإليراني، محمود احمدي نجاد، للبنان، وقال إن الزيارة 
، وأن على اسرائيل متابعة ما يجري هناك "قد تفقد سيادتها"، زاعماً أن لبنان "اهللا االخذة باإلزدياد بإيران

  ".الناحية اإلستخبارية والعسكريةابداء موقفنا من "و
ننا نقلب كل حجر في محاولة للتوصل الى ‘"كما تطرق الى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية قائالً 

من الضروري لنا التوصل الى تسوية تحفظ أمن دولة اسرائيل، الى جانب انهاء الصراع . اتفاق سالم
  ".والمطالب المتبادلة من الطرفين

، قال براك إن الهدوء في ١٩٧٣ن محاضر للحكومة اإلسرائيلية في حرب رمضان وحول ما نشر م
  . قد يتبدل في لحظة وعلى اسرائيل أن تكون مستعدة- الجوالن المحتل-المكان الذي يقف فيه اآلن 

  ١٣/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  الفلسطينيينالسالم مع ها رفض بسبب االنضمام إلى حكومة نتنياهوترفض ": كديما" .٢٦

اإلسرائيلي برئاسة تسيفي ليفني زعيمة المعارضة فى " كديما"رفض حزب :  احمد رمضان-رام اهللا 
إسرائيل، االنضمام إلى حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، بسبب رفض هذه الحكومة السالم مع 

  .الفلسطينيين
زير الدفاع أصدر بيانا أكد فيه رفضه لدعوة و" كديما"وذكرت إذاعة صوت إسرائيل أن حزب 

أن " كديما"وأوضح بيان . اإلسرائيلي إيهود باراك لالنضمام معه في حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة
الرفض جاء بسبب التأكد من أن نتانياهو وحكومته المتطرفة معادية للسالم وال تريد التوصل لحل سلمى 

  .لالنضمام للحكومة" كديما"مع الفلسطينيين، وهو ما أدركه باراك متأخرا، لهذا دعى 
باالنضمام إلى حكومته، وطالب بمقابلتها " كديما"الجدير بالذكر أن نتنياهو يحاول إقناع رئيسة حزب 

  .خالل هذا األسبوع لمناقشة األمر
  ١٤/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت

  
  ته لبنانارييه الداد يؤيد قتل نجاد خالل زيار نائبال .٢٧

نائب اإلسرائيلي اليميني المتطرف ارييه الداد امس عن تأييده أعرب ال:  روتيرز–  أ ف ب-القدس 
  .لتصفية الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد اثناء زيارته لبنان
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انه » يديعوت واي نت«وقال النائب عن حزب االتحاد الوطني المعارض للموقع اإللكتروني لصحيفة 
جندي في الجيش اإلسرائيلي فينبغي ) دقيةبن(في حال وجد احمدي نجاد ولو للحظة واحدة في منظار «

  .»قطعاً منعه من العودة الى دياره حياً
 لو ١٩٣٩كان التاريخ ليأخذ منعطفاً آخر عام «: وأضاف النائب عضو لجنة الشؤون الخارجية للدفاع

هديد يستغل كل المنابر المتوافرة للت«، مشيراً الى ان الرئيس اإليراني »تمكن جندي يهودي من قتل هتلر
  .»بتدمير اسرائيل

ويمتنع المسؤولون اإلسرائيليون منذ ايام عن اإلدالء بأي تصريح حول زيارة نجاد لبنان، غير انهم 
  .عبروا عبر القنوات الدبلوماسية عن اعتراضهم عليها

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  قلل من شأن مناورة التبادل السكاني يوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .٢٨

قلل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاق أهرنوفيتش، أمس، من شأن :  برهوم جرايسي-اصرة الن
 ٤٨مناورة أجهزة األمن اإلسرائيلية األسبوع الماضي، للتدرب على قمع مظاهرات محتملة لفلسطينيي 

وأن أمورا كانت مجرد اختالق قصة لهذه التدريبات، "، وزعم أنها "التبادل السكاني"ردا على مخطط 
  ".كهذه لن تتكرر

وزعم أهرنوفيتش كذلك، أن هذه المناورات تجرى سنويا، ومنذ أربع سنوات، وفي صلبها التدرب على 
استيعاب عدد كبير من األسرى دفعة واحدة، وأيضا على هروب عدد كبير من األسرى، وعلى سقوط 

ن عرب إسرائيل، على خلفية التقدم في االستعداد إلمكانية اندالع مظاهرات عنيفة بي"صواريخ، وأيضا، 
  .، من دون أن يذكر مصطلح التبادل السكاني"المفاوضات

وتابع أهرنوفيتش قائال، إنه في كل مناورة يجري اختالق قصص، يتم أخذها من أخبار الصحف، ولكن 
جهزة تكون قصص مختلقة ال أساس لها في الواقع، وعلى خلفية ما جرى في األيام الماضية، فإن األ

  ".القصص"استخلصت ضرورة الحذر في اختيار 
قصص تمس بالفلسطينيين " اختالق"وأعرب رئيس الكنيست رؤوفين رفلين عن تحفظه واعتراضه على 

  .في إسرائيل
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  البناء االستيطاني يتواصل بقوة بعيدا عن االعالم: االستيطاني" يشع"رئيس مجلس  .٢٩

االستيطاني داني ديان امس، ان البناء االستيطاني في الضفة » يشع«يس مجلس اعلن رئ: محافظات
  .، مرحبا بأن ما ينشر في وسائل االعالم حول هذا الموضوع قليل»متواصل بقوة«الغربية 

يجدوا طريقهم الى قلوب «، المستوطنين الى ان »واي نت«ودعا ديان، في تصريحات نقلها موقع 
  .حققوا اهدافهم السياسيةاذا ارادوا ان ي» الناس

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  االقتصادية واالستراتيجية" إسرائيل" سوف تتغير مكانة  الغازاف اكتشتمإذا : أيالون .٣٠

أعلن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني أيالون أنه إذا صحت التقديرات بشأن اكتشـــافات الغاز 
غيير جـــوهري في المكانة االقتصاديــة واالستراتيجية إلسرائيل ولمنطقة قد يقود إلى ت«فإن ذلك 

  . »حوض البحر المتوسط بأسره
الربط المحتمل بين إسرائيل وأوروبا عن طريق اليونان يخدم ليس فقط مصالح «وبحسب كالمه فإن 

ن اليونان عضو في وبسبب القرب الجغرافي بين إسرائيل واليونان وحقيقة أ. إسرائيل بل أوروبا أيضا
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االتحاد األوروبي، من الطبيعي أن تشكل هذه الدولة بوابة ألوروبا ليس فقط في مجال الغاز وأن تكون 
  . »جسرا لكل الصادرات اإلسرائيلية إلى أوروبا

 ١٤/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  ةالطيبي يطالب الحكومة االسرائيلية بتوضيح تدريبات لتبادل سكاني محتمل مع السلط .٣١

أحمد الطيبي باستجواب عاجل لوزير االمن . تقدم النائب العربي في الكنيست االسرائيلي د:القدس
الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش حول التدريب الواسع الذي اجرته مصلحة السجون االسبوع الماضي 

عرب  -سيناريوهات متطرفة ومواجهات عنيفة من قبل المواطنين العرب داخل اسرائيل «والذي صور 
  .»٤٨الـ 

لماذا تم اجراء هذا التدريب اساساً، واذا ما كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو » الطيبي«وتساءل النائب 
  .على علم باالمر واذا ما كانت الحكومة الحالية تتوقع تبادال سكانيا من اي نوع كان
ة تبادل سكاني انما على  وكان رد الوزير بأن التدريب لم يفحص امكانية نشوب مواجهات على خلفي

خلفية التقدم في المفاوضات، كما ادعى بان مصلحة السجون تقوم باجراء تدريبات بشكل اعتيادي تفحص 
من خاللها مدى جهوزية االجهزة المختلفة للقيام بمهامها بحاالت الطوارئ، وتصور، من ضمن امور 

واجهات في السجون او هروب سجناء اخرى، سيناريوهات خيالية يتم فيها سقوط صواريخ مثال او م
  (!!).ولكنه أضاف بأنها تفحص سيناريوهات خيالية أخرى 

كما اوضح الوزير بأن مصلحة السجون ليست بحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الوزير او 
  .الحكومة من اجل القيام بذلك

اريو الذي اعتمده التدريب، تسائل ورداً على جواب الوزير الذي انكر عملياً علمه او علم الحكومة بالسين
لهذه السيناريوهات حتى لو «النائب الطيبي ان كان الوزير ينوي توبيخ من خرج بهذه الفكرة قائالً بأن 

كانت خيالية او افتراضية تأثيرا جماهيريا ال يمكن توقع عواقبه، ويكفي أن يتم تداولها في وسائل االعالم 
  . » الى الواقعليتم تضخيمها ولتصبح أكثر قرباً

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الرأي، عمان
  
  الكنيست تحولت إلى مصدر لتقليص حقوق الفلسطينيين وتقييد النشاط السياسي لألحزاب العربية .٣٢

مع افتتاح الدورة الحالية للكنيست اإلسرائيلي، يشير تقرير الرصد السياسي :  زهير أندراوس-الناصرة 
العربي للدارسات االجتماعية التطبيقية، الى ان الكنيست العاشر الصادر عن مدى الكرمل، المركز 

 تحولت إلى مصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين والجهاز المركزي لتقييد النشاط ١٨الـ
  .السياسي لألحزاب العربية

شرة، كما يتضح من مراجعة جميع اقتراحات القوانين الشخصية التي قدمت منذ بداية الكنيست الثامنة ع
والتي قام بها مركز مدى، فمحدودية إمكانيات التأثير لألحزاب العربية في منع سن قوانين تضر 
بالمواطنين الفلسطينيين من جهة، وعدم إمكانية األحزاب العربية سن قوانين تحمي مصالح الفلسطينيين 

  .من جهة أخرى 
لقد تحولت الكنيست في السنوات األخيرة، : 'القدس العربي'وقال معد التقرير، الباحث إمطانس شحادة لـ

، إلى أحد األجهزة األساسية لمعاقبة األحزاب العربية ٢٠٠٩وخاصة منذ الكنيست الثامنة عشر عام 
وتقييد نشاطها السياسي، ومصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وذلك من 

 القوانين التي تتقدم بها األحزاب العربية، وأحيانا من خالل التشريعات أو من خالل إفشال اقتراحات
خالل استنزاف النواب األحزاب العربية في اإلجراءات اإلدارية والتي تستهلك جل موارد األحزاب 
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العربية في الكنيست، وزاد أنّه في مثل هذا الواقع أصبح شبه مستحيل أن تقوم األحزاب العربية بدورها 
  .طنين الفلسطينيين؛ الدفاع عن مصالحهم، ومحاولة تحسين ظروفهم المعيشيةتمثيل الموا: الرئيسي

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تعمالن كأدوات عقاب للمواطنين : وخلص الباحث شحادة إلى القول
  .الفلسطينيين وكجهاز مكافأة وتشجيع للمواطنين اليهود

  ١٣/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   دولة يهودية "اسرائيل"ـر تصريحات عبد ربه استعدادا تاريخيا لالعتراف ب تعتب"هآرتس" .٣٣

، افي ايسخاروف، تعقيبا 'هآرتس'قال محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة  :زهير اندراوس -الناصرة 
 ان السلطة الفلسطينية تحاول، بحسب )العتراف باسرائيل كدولة يهوديةا( على هذه التصريحات

ن تعيد الكرة الى الجانب االسرائيلي، مشيرا الى ان الحديث هو عن تغيير موقف واستعداد التقديرات، ا
تاريخي لالعتراف باسرائيل كدولة يهودية، بيد ان السلطة تعرف جيدا ان الحكومة االسرائيلية لن توافق 

، ١٩٦٧م من العا) يونيو(على ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على اساس حدود الرابع من حزيران 
  .وبالتأكيد لن توافق على ان تكون القدس المحتلة مشمولة ضمن الدولة الفلسطينية، على حد تعبيره

  ١٣/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   تدرس تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا "إسرائيل... "منصة الحفر تصل إلى حقل لفيتان .٣٤

إلى أوروبا عبر » لفيتان« الطبيعي من حقل كشف النقاب عن أن إسرائيل تدرس خيار تصدير الغاز
ويأتي هذا الكشف بعد اإلعالن عن وصول منصة الحفر التي ستبدأ فعليا التنقيب عن . األراضي اليونانية

  . الغاز والنفط في هذا الموقع في المياه الدولية قبالة السواحل المشتركة للبنان وفلسطين المحتلة
 تكثفت في األيام األخيرة االتصاالت واللقاءات بين مسؤولين إلى أنه» معاريف«وأشارت صحيفة 

ومن المقرر أن تبدأ . إسرائيليين ويونانيين للتباحث في أمر إيصال الغاز من حقل لفيتان إلى أوروبا
الحفريات الفعلية للتنقيب عن الغاز والنفط في هذا الحقل في األيام القليلة المقبلة بعد وصول منصة حفر 

وعلى الرغم من هذه األنباء هناك معلومات في . ئة وخمسين مليون دوالر إلى الموقع مؤخرابتكلفة م
وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية تشير إلى معارضة الوزارة تصدير الغاز إلى دول أوروبية قبل تلبية 

اقة في إسرائيل وإذا كان لذلك من معنى فإنه تناقض بين الوزارة المسؤولة عن الط. االحتياجات المحلية
وكل من ديوان رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية اللذين يريدان استغالل احتماالت الغاز لتحقيق مكاسب 

  . سياسية مع أوروبا عبر اليونان
لفيتان في «إلى موقع ) Express Sedco(وهكذا وصلت أمس األول إلى موقع لفيتان منصة التنقيب 

ومن المقرر أن تستبدل هذه المنصة في . يلومترا غربي حيفا ك١٣٥عرض البحر المتوسط على بعد 
 معدة لحفر في األعماق إلى ما Pride North Americaكانون الثاني من العام المقبل بمنصة تسمى 

إذ تحدثت الدراسات عن أنه في الطبقتين األوليين . تحت طبقة الغاز الطبيعي بحثا عن مكتشفات نفطية
 متر هناك ٧٢٠٠ مليارات برميل نفط وأنه على عمق ٣ون نفطي بحوالى  متر يوجد مخز٥٨٠٠بعمق 

ويتوقع أن يبدأ االنتاج التجاري من الغاز الطبيعي في .  مليار برميل من النفط١,٢مخزون محتمل بـ
  .٢٠١٢لفيتان في نهاية العام 

 ١٤/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  ى زيارة نجادتظاهرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية احتجاجا عل .٣٥

 إسرائيلي قرب ١٠٠، تظاهر قرابة  الرئيس اإليراني أحمدي نجاداحتجاجاً على الزيارة: محمد بدير
وترأس نائب وزير تطوير النقب والجليل، أيوب القرا، . عند الحدود الفلسطينية اللبنانية» بوابة فاطمة«
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. »نع سيطرة النظام اإليراني على دولتهماليقظة وم«من حزب الليكود، التظاهرة، داعياً اللبنانيين إلى 
بدالً من أن يكون باريس الشرق األوسط، فإن لبنان قد يتحول إلى دولة مظلمة وقاعدة «وقال القرا إنه 

  .»عسكرية أمامية إليران، من خالل طريق أحمدي نجاد إلى إعادة بناء اإلمبراطورية الفارسية
  ١٤/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت

  
   الفلسطينية المحتلة تعج بالمتسللين األفارقة"الدأم خ"مدينة  .٣٦

، والتي ) ٤٨(المدينة الفلسطينية المحتلة في العام " أم خالد"على شاطئ :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 
، يعيش اآلالف من المتسللين األفارقة ، ممن انخرطوا في " نتانيا"غيرت سلطات االحتالل اسمها إلى 

  ".متسللين" ، جزء قليل منهم يقيم بصورة قانونية وشرعية ، فيما الجزء األكبر سوق العمل اإلسرائيلية
متسلل أفريقي طلبوا اللجوء إلى إسرائيل لدى ) ١٧٥٠٠(وتشير معطيات إسرائيلية رسمية إلى أن نحو 

وبحسب هذه ". الجئين"منهم فقط على اعتراف بكونهم ) ١٧٠(وصولهم إليها ، حيث حصل نحو 
متسلل ، ) ٧٥٠٠(، إذ يقدر عددهم بنحو " إريتريا"إن غالبية هؤالء المتسللين قادمون من المعطيات ، ف

  ".دارفور"متسلل ، ثلثهم قادمون من ) ٦٠٠٠(ويحتل السودانيون المرتبة الثانية ، حيث يبلغ عددهم نحو 
 قبل وحاولت سلطات االحتالل مرارا ، منع ظاهرة هجرة ولجوء هؤالء إلى إسرائيل ، حيث أقرت

عامين قانون منع التسلل ، القاضي باعتقال من تضبطهم داخل حدودها ، وبالتالي محاكمتهم وفرض 
وبحسب ما يسمى . سنوات ، أو طردهم من أراضيها) ٧ - ٥(االعتقال عليهم لمدة تتراوح ما بين 

نونية ، أفريقي ممن وصلوا بطرق غير قا) ٢٠٠٠(في إسرائيل ، فإن هناك نحو " منتدى الالجئين"
  .يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية

وتستغل سلطات االحتالل ، العديد من المتسللين األفارقة وتحاول تجنيدهم لخدمة مصالحها ، من خالل 
عروض بتدريبهم على استخدام األسلحة القتالية ، ودفع مبالغ مالية لهم ولعائالتهم ، مقابل العودة للقتال 

 أفريقيا ، إال أن غالبية هؤالء يؤكدون أنهم تسللوا إلى إسرائيل بحثا عن في السودان ومناطق أخرى في
  . العمل وتوفير المال ، وليس لهم أي عالقة مع الحكومة اإلسرائيلية

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
  يتضامنون مع نجاد بالقدسو مدمرة نهائياً "إسرائيل" رؤية نتمنويمتدينون يهود  .٣٧

يهودية متدينة تابعة لجماعة ناطوري كارتا، في مدينة القدس، مسيرة مؤيدة نظمت مجموعة : وكاالت
  . لزيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد لألراضي اللبنانية

جاء ذلك رداً على التظاهرة التي نظمها النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي أيوب القرا، في بلدة 
  . آالف اإلسرائيليين للتعبير عن معارضتهم الستقبال نجادالمطلة الحدودية، والتي احتشد فيها 

  
وتأتي تظاهرة المتدينين في أعقاب البالغات المترددة حول إمكانية إلقاء الرئيس اإليراني نجاد حجارة 

 -" الكيان الصهيوني المحتل"من وراء الحدود، مؤيدين قيامه بمثل هذه الخطوة ضد ) إسرائيل(على 
  . بحسب ما ذكروا

إن ليس نجاد فحسب سيلقي الحجارة على الصهاينة :" في بيان عممته الجماعة في القدس جاء فيهو
واصفين (ودولتهم السارقة والقاتلة، بل في القدس أيضاً هنالك اليهود المؤمنين واألمناء لهذه المدينة، 

سم الشعب اليهودي سوف يلقون الحجارة على المكاتب الحكومية الصهيونية، وليعلنوا با) جماعة كارتا
، التي نتمنى ونرغب وندعو اهللا أن )إسرائيل(بأسره، معارضتنا لوجود سلطة متمردة وكافرة كدولة 

  ".نراها مدمرة نهائياً وقريباً
  ١٤/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  ترفض إسقاط دعوى تعويض ضد منظمة التحرير بالتقادم" العليا اإلسرائيلية"المحكمة  .٣٨

رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، في سابقة قضائية إسقاط الدعوى المقدمة ضد منظمة : الناصرة
  .بسبب التقادم" اكيلي الورو"التحرير الفلسطينية وخاطفي السفينة 

وقالت هيئة المحكمة المكونة من ثالث قضاة، إن  أقوال منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة إسقاط هذه 
  .الدعوى بالتقادم مرفوضة

وقت اختطافها في ميناء اإلسكندرية قبل " اكيلي الورو"وكانت عائلتي أمريكيتين كانتا على متن سفينة 
  . للمطالبة بتعويضات٢٠٠٠ سنة، قد تقدمتا بدعوى عام ٢٥

  .وتطالب العائلتان منظمة التحرير بان تدفع لهما تعويضات بمبلغ عشرين مليون شيك
 اعتبارا من عام - سنوات ٧ التي هي-ه يجب احتساب مدة التقادم  وأكدت المحكمة في قرارها، على أن

 وهو موعد وصول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المنطقة، بموجب اتفاقيات أوسلو ألنه لم ١٩٩٤
  .يكن من الممكن النظر في مثل هذه الدعوى قبل هذا الموعد

  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  لسطينية في حي سلوان بالقدس مبانٍ ف١١٠االحتالل يخطط لهدم  .٣٩

، إلى هدم العشرات من منازل "مراقب الدولة"دعا تقرير إسرائيلي رسمي، صادر عن ما يسمى 
المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان، المالصق للمسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بدعوى 

، أنه ١٣/١٠/٢٠١٠قرير، الذي نشر األربعاء وذكر الت". وخالفاً للخارطة الهيكلية"البناء بدون ترخيص 
تبين أنه على مدى واحد وثالثين "استناداً إلى تصوير جوي ومعطيات وفرتها بلدية االحتالل في القدس 

" بستان الملك" ، شيد السكان الفلسطينيون القاطنون في أراضي مشروع)٢٠٠٩(عاماً، وحتى العام الفائت 
وعشرة مبان خالفاً للخارطة الهيكلية التي ُأقرت في أواسط السبعينيات في حي سلوان بشرقي القدس مائة 

فكرة اللجوء إلى "وأوصى المراقب العام بلدية االحتالل في القدس بأن تدرس ". من القرن الماضي
، إلى جانب العشرات من المنازل التي تعمل بلدية "المحكمة، كي تنفذ األخيرة أوامر هدم هذه المنازل

  .حتاللية على هدمها حالياًالقدس اال
  ١٣/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف وحدة استيطانية جديدة في األراضي المحتلة١٣مخطط جاهز إلنشاء : التفكجي .٤٠

كشف مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل :  نادية سعد الدين-عمان 
، بينما " ألف وحدة استيطانية جديدة في األراضي المحتلة١٣قامة مخطط إسرائيلي جاهز إل"التفكجي عن 

من القدس " الغد"وقال إلى  .يلتف المستوطنون حول جهود استئناف المفاوضات بالتوسع االستيطاني
المخطط اإلسرائيلي االستيطاني قيد التنفيذ يستهدف إقامة وحدات استيطانية جديدة في "المحتلة إن 

  ".ي األراضي المحتلةمستوطنات قائمة ف
رفعت عدد المستوطنين في " فترة التجميد"استمرار النشاط االستيطاني طيلة ما يسمى "وأوضح أن 

 ألف مستوطن في الضفة الغربية ٣٢٠األراضي المحتلة إلى أكثر من نصف مليون مستعمر، منهم نحو 
  ". وحدة استيطانية٣٠٠٠ بناء  مستعمرة، فضالً عن استكمال١٨٠ –١٦٠باستثناء القدس المحتلة، ضمن 

 وحدة ٧٢٠٠جنوب نابلس إلقامة " إيلي"اإلعالن اإلسرائيلي أمس عن توسيع مستعمرة "وأشار إلى 
استيطانية، يقع جزء كبير منها في ظهر الجبل، وهي تعتبر منطقة حساسة ونقطة تقاطع استراتيجي بين 

  ".منطقة الساحل وغور األردن
  ١٤/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
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  من اقتحام الجامع القبلي في المسجد األقصى المخابرات اإلسرائيليةالمصلون يمنعون  .٤١

تصدى المئات من المصلين في المسجد األقصى أمس :  جمال جمال، سمير حمتو-فلسطين المحتلة 
وحيت . لمجموعة من المستوطنين ورجال المخابرات اإلسرائيلية عندما حاولوا اقتحام المسجد القبلي

 الوقفة الشجاعة التي وقفها جموع المصلين والمرابطين في أمس" سة األقصى للوقف والتراثمؤس"
، خاصة أهل الرباط الذين تصدوا لمجموعة المخابرات إليهاألقصى الذين يتواصلون ويشدون الرحال 

 من  يلبسن لباساً قصيراً وفاضحاً، ومنعوهمامرأة ١١ شخصاً بينهم ١٣اإلسرائيلية التي تكونت من 
  .اقتحام الجامع القبلي المسقوف في المسجد األقصى

مريدو " من الجماعات اليهودية عقدوا مؤتمرا باسم  مستوطنا١٥٠ًن نحو إ" األقصىمؤسسة "وقالت 
 تصعيد اقتحامات األقصى من قبل جميع الجماعات والمنظمات اليهودية، وتكلم إلىدعوا فيه " صهيون

من مختلف االتجاهات الدينية اليهودية، " حاخامات"يهودية من بينهم في المؤتمر عدد من الشخصيات ال
  .شددوا على أهمية تعميم وتنشيط الفعاليات وتنظيم االقتحامات الجماعية اليومية لألقصى

  ١٤/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  مواجهات في سلوان وإصابة جنديين إسرائيليين بحجارة الفلسطينيين .٤٢

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي في حي  اندلعت :القدس المحتلة
، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف ١٣/١٠يوم األربعاء  سلوان، بمدينة القدس المحتلة، مساء

على األقل أصيبا بجروح مختلفة " حرس الحدود"وقال مصدر إعالمي إسرائيلي إن جنديان من  .االحتالل
وأكد أن القوة العسكرية قامت  .لرشق بالحجارة من قبل فتية فلسطينيين في حي سلوانجراء تعرضهما ل

بتفريق ملقي الحجارة بالقوة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، دون أن يبلغ عن 
  .وقوع إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين أو اعتقال أي منهم

  ١٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  ل خيمة االعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس وسط اشتباكات مع األهالياالحتالل يزي .٤٣

 خيمة االعتصام في المنطقة الغربية من أمس صباح اإلسرائيلي أزالت قوات االحتالل :القدس المحتلة
 في المنطقة أسبوعين حركة فتح قبل أقامتها والتي " هارونأمكوبانية "حي الشيخ الجراح المعروفة باسم 

 عائلة فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها على أيدي سلطات االحتالل ومجموعات ٢٨مود لدعم ص
  .وشهدت المنطقة اشتباكات بين األهالي وقوات االحتالل أثناء عملية إزالة الخيمة. المستوطنين

  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  العراقيب للمرة السادسةقرية الجرافات اإلسرائيلية تهدم : النقب .٤٤

 على هدم قرية أمسأقدمت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية، :  والوكاالتإبراهيم ماهر -غزة 
الجرافات اإلسرائيلية وصلت صباح "وقالت مصادر فلسطينية إن . العراقيب في النقب للمرة السادسة

قامت بتجريف المنازل التي أعيد بناؤها و . إلى قرية العراقيب، التي ترفض السلطات االعتراف بهاأمس
الشرطة اإلسرائيلية اعتدت بالضرب على " أن إلى، مشيرة "في أعقاب عملية الهدم الخامسة للقرية

  ."متضامنين في المكان، وقامت باعتقال ناشطين حاولوا التصدي لمنع عملية الهدم
يست اإلسرائيلية، العملية البربرية التي واستنكرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في الكن

وأكدت الجبهة في بيان أن الحل الوحيد هو . نفذتها وزارة الداخلية اإلسرائيلية، بهدم قرية العراقيب
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االعتراف بقرية العراقيب وكل القرى غير المعترف بها، مشيدة بصمود األهالي في النقب وإصرارهم 
  .ون مع النشطاء الفاعلين في المنطقةعلى بناء قراهم على أراضيهم، بالتعا

  ١٤/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
  
  وقمع في القدس.. تخريب ومصادرات في الضفة: اعتداءات إسرائيلية على امتداد فلسطين .٤٥

تصاعدت وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، أمس، حيث شن :  امجد سمحان- رام اهللا
مواطنين الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، بالتوازي مع مصادرة مستوطنون متطرفون هجمات على ال

  .  واستمرار االعتداءات على المقدسيين،جيش االحتالل أراض فلسطينية
وأقدم مئات المستوطنين في مدينة نابلس على سرقة محاصيل الزيتون في قرية بورين، وذلك للمرة 

ال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية وق. العاشرة منذ بداية الموسم خالل الشهر الحالي
مستوطنين متطرفين هاجموا حقول الزيتون وسرقوا الثمار المقطوفة من األهالي تحت " إن "السفير"لـ

المستوطنين، وبعد "وأضاف دغلس أن  ."تهديد السالح حينا، فيما سرقوا الثمار عن األشجار أحيانا أخرى
  . "جار الزيتون أو قطعهاسرقة الثمار، يقومون بحرق أش

إلى ذلك، أصدرت قوات االحتالل أمراً باالستيالء على ما يقارب ألف دونم من أراضي قرية جالود في 
أهالي القرية تسلموا قراراً عسكرياً إسرائيلياً يخبرهم بأنه تمت مصادرة مساحات "وقال دغلس إن . نابلس

 المنطقة يرى أن هذا األمر ضروري ألغراض عسكرية قائد" وجاء في القرار أن ".كبيرة من أراضيهم
  . "وعلى إثر الظروف األمنية الخاصة السائدة في المنطقة والحاجة التخاذ خطوات لمنع عمليات إرهابية

وفي محافظة سلفيت بدأت آليات إسرائيلية بتجريف مساحات شاسعة من أراض فلسطينية هناك تمهيدا 
  . "قناةال"إلقامة حي جديد في مستوطنة 

أما في القدس، فقد وقعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين تحميهم قوات الجيش في قرية مخماس 
وقال رئيس المجلس القروي في مخماس . شمال المدينة أدت إلى إصابة فلسطينيين بجروح متوسطة

ف ثمار الزيتون مستوطنين متطرفين هاجموا المواطنين أثناء قيامهم بقط" إن "السفير"سمير كنعان لـ
بالقرية فحاول األهالي بشكل جماعي الدفاع عن أنفسهم حيث تعرضوا إلطالق النار من قبل المستوطنين 

المستوطنين "، مشيراً إلى أن "الذين كانت تحميهم قوات الجيش ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح
  . "ر وإحراق المراعي القريبة من القريةأشعلوا النار في البستانين ما أدى إلى تضرر العديد من األشجا

  ١٤/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  قراقع يدعو الدول العربية الستيعاب وتأهيل األسرى الفلسطينيين المحررين .٤٦

 دعا عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة رام اهللا، الدول العربية إلى :رام اهللا
وتحدث قراقع، خالل لقائه مع السفير  .جون االحتالل اإلسرائيليتبني وتأهيل األسرى المحررين من س

عظم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التي تعمل "التونسي شكيب الذوادي برام اهللا األربعاء، عن 
على استيعاب وتأهيل مئات اآلالف من األسرى المحررين، فضالً عن رعاية سبعة آالف أسير فلسطيني 

 في سجون االحتالل، إضافة إلى عائالتهم المحرومة منهم، ما يؤكد عظيم الجهد والوقت ما زالوا يقبعون
المفترضين  في تأهيل آالف األسرى المحررين، األمر الذي يحتاج إلى قيام الدول العربية ببذل الجهود 

  ".الممكنة لتأهيل وتعليم وتدريب هؤالء األسرى
  ١٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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  األسرى يمارسون الخنق بحق "مركز عتصيون" في اإلسرائيليونالمحققون : ليل بالخاألسيرنادي  .٤٧
 في توالي مسلسل االعتداءات التي تواصلها قوات االحتالل بحق األسرى، وفي : وسام الشويكي-الخليل 

 االحتاللي خالل اقل من شهر، أكد نادي األسير بالخليل، أمس، "عتصيون"ثاني شهادة ضد مركز توقيف 
  . التحقيقأثناء األسرىسلوباً جديداً بمحاولة خنق بعض ألمركز يشهد حلقات ضرب وتنكيل و اأن

 بالخليل ما لم تستطع العدسات كشفه من األسير لنادي أسرى بها أدلىوكشفت شهادات مشفوعة بالقسم 
  ."عتصيون" بالخنق في مركز إعدامتعرضهم لمحاوالت 
 معتقل عصيون المسؤولية عن حياة إدارةل امجد النجار  في محافظة الخلياألسيروحمل مدير نادي 

 كونه يفتقر بإغالقه التدخل لوقف االعتداءات المستمرة عليهم والمطالبة األحمر، مطالبا الصليب األسرى
  .اإلنسانية من مستوى الحياة األدنىللحد 

ون لكشف الجرائم  مؤسسة بتسيلم العمل على زيارة معتقل عصياألسيروفي نفس السياق، طالب نادي 
  .األسرى التحقيق مع أثناء الخنق أسلوب هناك ومعرفة حقيقة استمرار األسرىالتي يتعرض لها 

  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   في السجون٢٣ أسير يدخل عامه الـ .٤٨

على دخل األسير الفلسطيني عويضة محمد سليمان من قطاع غزة أمس عامه الثالث والعشرين : االتحاد
 "اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى"وذكرت . التوالي في سجون االحتالل اإلسرائيلي بشكل متواصل

، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة وتم عزله في ١٢/١٠/١٩٨٨في غزة أن سليمان أسير منذ يوم 
ة لذويه بزيارته  ولم تسمح السلطات اإلسرائيلي عاما١٢ًالزنازين االنفرادية بشكل متواصل ألكثر من 

  .طوال سنوات أسره
 في  عاما٢٠ً أسيراً أمضى معظمهم أكثر من ١٣٠وقالت إنه بذلك وصل عدد األسرى القدامى إلى 

  . أمضوا أكثر من ربع قرن فيها أسيرا٢٥ًسجون االحتالل، منهم 
  ١٤/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "سلوان"م نصفهم من  طفل مقدسي منذ بداية العا٦٠٠االحتالل اعتقل : تقرير .٤٩

أن التهديد باعتقال المزيد من "أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية :  كفاح زبون- رام اهللا
. " طفل في القدس، نصفهم من سلوان٦٠٠أطفال سلوان لن يغير من واقع االعتقال اليومي الذي طال 
ين المتخفين بمالبس نسائية في مالحقة هؤالء واتهم المركز في بيان الشرطة، باستخدام وحدات المستعرب

  .األطفال واعتقالهم والتنكيل بهم
  ١٤/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  ها في غزة القضاء إلعادة فتح مقارإلىالفلسطينيين تلوح باللجوء   الصحفييننقابة .٥٠

 قوات األمن قتأغل أخرى حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونقابات مهنية : نائل موسى- البيرة
 التي وصفت بأنها اإلغالق قرارات إزاء األيدي لن تقف مكتوفة أنها، أمسفروعها في قطاع غزة، 

  . فتح المقارإلعادةتعسفية وغير مسؤولة، ولوحت بتحرك في الشارع وعبر القضاء الشرعي 
ن صقر الياس، وطالب نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، ورئيس جمعية نقابة المهندسين الزراعيي

 العام التحاد الفالحين جمال الديك، في مؤتمر صحفي مشترك نظم في مقر النقابة المؤقت األمينونائب 
 وإعادة واإلعالميين والحركة النقابية ومالحقة النقابيين اإلعالمبمدينة البيرة حماس بالكف عن استهداف 

  .فتح المقار المغلقة فورا
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 لن تنصاع أنها، أمسعامة لنقابة الصحفيين ومجلس النقابة في قطاع غزة،  الاألمانة قالت أعلنبدورها 
  . مقر النقابة في القطاعبإغالقمن قوات األلقرار 
 األمن مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقرار من جهاز إغالق االتحاد الدولي للصحفيين أدانبدوره 

  .برر في الشؤون الداخلية للصحفيين الفلسطينيينالتي اتهمها االتحاد بالتدخل غير المفي غزة الداخلي 
 مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين واعتبرته مخالفة واضحة إغالقوادانت هيئة العمل الوطني في القطاع 

  .ي وحرية العمل النقابيأللقانون وانتهاك للحريات الديمقراطية وحرية التعبير عن الر
 بإغالق في غزة امن الحكومة أجهزة عليها أقدمت التي اءاتاإلجرواستنكرت كتلة الصحفي الديمقراطي 

  .مقر نقابة الصحفيين في قطاع غزة، وتشديد الرقابة على عمل الصحفيين والكتل الصحفية في القطاع
  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ٢٠١٠  سنةنسبة المواليد الذكور تفوق اإلناث بغزة خالل الربع الثالث من .٥١

غزة أن عدد في حكومة لكرت إحصائيات اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية التابعة ل ذ:غزة
 ٨١٤١ بينهم  جديداًمولوداً ١٥٧٤٨المواليد الجدد في قطاع غزة خالل الربع الثالث من هذا العام بلغ 

مياً خالل الفترة  يو جديداً مولودا١٧٤ً من اإلناث، وشهد قطاع غزة ما معدله ٧٦٠٧من الذكور، و
  .٩/٢٠١٠ /٣٠إلى  ١/٧الواقعة بين 

 الربع الثالث من هذا العام شهد زيادةً في نسبة المواليد عن نفس الفترة من العام أنحصائيات اإل وأفادت
 في  جديداًمولوداً ١٥٧٤٨الماضي، فبينما سجلت اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية ميالد 

  .٢٠٠٩ في الربع الثالث من العام  جديداً مولودا١٤٤٥٦ً من هذا العام، سجلت الربع الثالث
 فقد بلغ ٩/٢٠١٠ /٣٠ إلى ١/٧أما عن عدد حاالت الوفيات في قطاع غزة خالل الفترة الواقعة بين 

 حالة وفاة بين اإلناث، وشهد قطاع غزة خالل ٤٥٩ حالة وفاة بين الذكور، و٥١٢ حالة وفاة بينها ٩٧١
  . حاالت وفاة يوميا١٠ًالفترة ما يتراوح بين تلك 

 وتقول إحصائيات إن الربع الثالث من هذا العام شهد تراجعاً في نسبة عدد الوفيات عن نفس الفترة من
 حالة وفاة في الربع ٩٧١العام الماضي، فبينما سجلت اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية 

  .٢٠٠٩ حالة وفاة في الربع الثالث من العام ١٠٩١ت الثالث من هذا العام، سجل
وأفادت إحصائيات اإلدارة العامة لألحوال المدنية أن نسبة عدد المواليد مقابل الوفيات في قطاع غزة 

 حاالت وفاة ١٠ مولوداً جديداً يومياً، مقابل ١٧٤، بواقع ١ إلى ١٧: خالل الربع الثالث من هذا العام هي
  .بشكل يومي

  ١٤/١٠/٢٠١٠،  سما اإلخباريةوكالة
  
   إلى نجادمخيم نهر الباردرسالة من أهل  .٥٢

 وجه أبناء مخيم نهر البارد رسالة إلى الرئيس اإليراني بمناسبة زيارته :شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 
 بعد مرور قرابة األربع سنوات على تدمير المخيم، عشنا خاللها وما زلنا" لبنان اعتبروا فيها أنه إلى

 المخيم والتعويض على أهله تسير إعمارظروفاً قاهرة يصعب على بشر تحملها، ووعود الدول بإعادة 
لقد خسرنا كل شيء في المخيم، ": وتابعت. "مسار وعود األمم المتحدة في حل عادل للقضية الفلسطينية

 المخيم إال كونه ضرورة رإعماإال انتماءنا إلى وطننا فلسطين وقضايا امتنا العادلة، وما تمسكنا بإعادة 
  ."لتعزيز وجودنا وهويتنا ونضالنا من أجل العودة إلى وطننا فلسطين

  ١٤/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
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   مليون دوالر١،٥٨٦ارتفاع االستثمارات األجنبية في فلسطين إلى : اإلحصاء .٥٣
، ١٣/١٠  يوم األربعاء أشار مسح نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء، وسلطة النقد، نشرت نتائجه:رام اهللا

 مليون دوالر نهاية عام ١،٥٨٦إلى ارتفاع نسبة االستثمارات األجنبية في األرض الفلسطينية إلى 
  .٢٠٠٨عن عام % ١٨ بارتفاع بلغت نسبته ٢٠٠٩

االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات الحافظة واالستثمارات األخرى التي (وتشمل هذه االستثمارات 
، وقد )صدة الودائع في فلسطين والديون والقروض طويلة األجل المستحقة لغير المقيمينتنقسم إلى أر

 ٢٠٠٩ مليون دوالر عام ١،١٥٧,٤بلغت أرصدة االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات الفلسطينية 
  .٢٠٠٨عن عام % ٣٤,٩بارتفاع بلغت نسبته 

استثمارات األسهم التي تقل نسبتها (األجنبية وأشارت نتائج المسح إلى أن أرصدة استثمارات الحافظة 
في المؤسسات الفلسطينية قد بلغت ) من قيمة أسهم الشركة إضافة إلى استثمارات السندات% ١٠عن 

  .٢٠٠٨عن عام % ٣,٥ بارتفاع بلغت نسبته ٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٣٣٨,٢
الر بانخفاض بلغت نسبته  مليون دو٩٠,٥وبلغت قيمة االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 

، وتشمل االستثمارات األخرى األجنبية في معظمها أرصدة ودائع غير المقيمين ٢٠٠٨عن عام % ٤٣,١
% ٤٧,٧ بانخفاض بلغت نسبته ٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٧٣,٨في البنوك الفلسطينية، حيث بلغت قيمتها 

 ١٦,٧قة لغير المقيمين حيث بلغت ، إضافة إلى الديون والقروض طويلة األجل المستح٢٠٠٨عن عام 
  .٢٠٠٨عن عام % ١,٩ بارتفاع بلغت نسبته ٢٠٠٩مليون دوالر عام 

 ٥،٢٧٨,٣كما أشارت نتائج المسح إلى أن إجمالي رصيد االستثمارات الفلسطينية في الخارج قد بلغ 
تثمارات ، وتشمل هذه االس٢٠٠٨عن عام % ٠,٧ بانخفاض بلغت نسبته ٢٠٠٩مليون دوالر نهاية عام 

االستثمار الفلسطيني المباشر في الخارج واستثمارات الحافظة الفلسطينية في الخارج واالستثمارات (
األخرى في الخارج التي تتشكل من أرصدة الودائع الفلسطينية في الخارج والقروض الممنوحة لغير 

 أشارت نتائج المسح إلى أن ، حيث)المقيمين والمدفوعات المقدمة لغير المقيمين واالئتمانات التجارية
 مليون دوالر نهاية عام ٤٥٧,٦أرصدة استثمارات المؤسسات الفلسطينية المباشرة في الخارج قد بلغت 

  .٢٠٠٨عن عام % ١٧,٥ بارتفاع بلغت نسبته ٢٠٠٩
 بانخفاض بلغت نسبته ٢٠٠٩ مليون دوالر نهاية عام ١٧٨,٥أما أرصدة استثمارات الحافظة فقد بلغت 

 مليون دوالر بانخفاض ٣،٦١٥ فيما بلغت االستثمارات األخرى في الخارج ٢٠٠٨ن عام ع% ١٩,٤
  . ٢٠٠٨عن عام % ٢,٩بلغت نسبته 

وتنقسم االستثمارات الفلسطينية األخرى في الخارج إلى أرصدة الودائع الفلسطينية في الخارج والتي 
مليون دوالر بانخفاض بلغت نسبته  ٢،٩٠٨,٣تشكل معظم االستثمارات الفلسطينية األخرى، حيث بلغت 

 مليون دوالر ١٤٧,٩، إضافة إلى القروض الممنوحة لغير المقيمين حيث بلغت ٢٠٠٨عن عام % ١٢,٤
 ٣٦,٠، وإلى مدفوعات مقدمة لغير المقيمين حيث بلغت ٢٠٠٨عن عام % ١٤,١بارتفاع بلغت نسبته 

 االئتمانات التجارية واستثمارات ، وإلى٢٠٠٨عن عام % ٥٥,٢مليون دوالر بانخفاض بلغت نسبته 
  .٢٠٠٨عن عام % ١٣٧,٣ مليون دوالر بارتفاع بلغت نسبته ٥٢٢,٨أخرى حيث بلغت 

  ١٣/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  %٣٠تراجع إنتاج الزيتون الفلسطيني بأكثر من  .٥٤

مي الحكومي يفيد أنها تتوقع تراجع إنتاج نشرت وزارة الزراعة الفلسطينية بياناً وزعه المركز اإلعال
وتتوقع الوزارة أن يكون . ٢٠٠٨مقارنة مع عام % ٣٠بأكثر من ) ٢٠١٠(موسم الزيتون لهذا العام 

  . كيلوغراما١٢٢ًمعدل إنتاج الدونم الواحد من الزيتون لهذا الموسم حوالي 
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سوف تنتج هذا الموسم نحو . نم ألف دو٩٣٨مساحة الزيتون المثمر باألراضي الفلسطينية تبلغ نحو 
من اإلنتاج يستخدم لعملية العصر التي يتوقع أن تنتج هذا العام % ٩٠ . ألف طن من ثمار الزيتون١١٥
من مجموع اإلنتاج % ١٠. ٢٠٠٨من إنتاج الموسم % ٨٠ ألف طن زيت، أي ما يعادل ٢٤نحو 

ن الزيت باألراضي الفلسطينية يبلغ وذكرت معطيات الوزارة أن االستهالك المحلي م .يستخدم للتخليل
  . كلغ٢,٨وبلغ معدل الفرد من الزيتون .  كلغ للفرد٣,٨ ألفا طناً، بنسبة ١٥نحو 

وأضافت وزارة الزراعة أن المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول إلى حقولهم نتيجة تعرضهم 
م بمحاذاة المستوطنات للمضايقات من قبل المستوطنين والجيش اإلسرائيلي خاصة الذين تقع حقوله

  ). ألف دونم٤٠حوالي (من مساحة الزيتون المثمر % ٤,٣والجدار إذ يعزل الجدار نحو 
 فنظراً للظروف الجوية نضج الزيتون مبكراً نسبيا مما سبب ذبول ،أما المصاعب األخرى فقد كانت بيئية

  .بعضها وتساقطها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف
  ١٣/١٠/٢٠١٠ ،٤٨موقع عرب 

  
  السالم العربيةعن مبادرة جديد كتاب  .٥٥

العزيز فرصة  اهللا بن عبد مبادرة الملك عبد"صدر في الرياض كتاب : الواحد األنصاري  عبد–الرياض 
 لمؤلفه يعقوب محمد إسحاق، مترافقاً مع الظروف الدولية التي انطلقت فيها مباحثات السالم "ذهبية للسالم

ينيين واإلسرائيليين، ومع إشارة وزيرة الخارجية األميركية إلى أهمية مبادرة السالم المباشرة بين الفلسط
 أخطأت كثيراً "إسرائيل"التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، ومع اعتراف أحد الوزراء اإلسرائيليين بأن 

 في الموقف العالمي حين لم تلتفت إلى مبادرة السالم العربية التي أطلقها خادم الحرمين، ومع المتغيرات
  .من السالم في الشرق األوسط

في الكتاب عرض دقيق لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للسالم وبداية طرحها وردود الفعل العربية 
ورصد للمحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة . األولية لها، انطالقاً من مبدأ تقديمها على أنها فرصة ذهبية للسالم

ويقدم الكتاب صورة واضحة لتمسك العرب بهذه المبادرة، . سباب التي تعرقلهالوأدها، ودرس ألهم األ
وبدء اقتراب الجانب األميركي منها متمثالً في موقف الرئيس أوباما الذي اعتبره عمرو موسى نافذة أمل 

ليستخلص الكاتب من . لها، كما رحبت السلطة الفلسطينية بخطاب الرئيس األميركي في شأن المبادرة
لك كله أن المبادرة لحظة تاريخية يجب على العرب التقاطها في الوقت المناسب، وأن تظل الجهود ذ

  .العربية مشددة عليها وضاغطة على الجانب األميركي لتفعيلها ونقلها إلى عالم الواقع
  ١٤/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن 

   
  يني في فلسطينما تريده إيران في فلسطين هو ما يريده الشعب الفلسط: حسن نصراهللا .٥٦

في الضاحية الجنوبية لبيروت    األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا في كلمة مختصرة           قال  : حسن عليق 
ما تريده إيران في فلسطين هو ما        «، ان أمسللبنان  الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد      بمناسبة زيارة   

وه خالل ستين عاماً، أي أن تعـود أرض      يريده الشعب الفلسطيني في فلسطين وما يريده العرب وما أراد         
هي مع الءات العرب التي أطلقوها في زمان        «أما في المنطقة العربية، فإيران      . »فلسطين لشعب فلسطين  

  .كما قال األمين العام» الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخرطوم
  ١٤/١٠/٢٠١٠االخبار، بيروت، 

  
  "إسرائيل"امل مع  لبنانيين بتهمة التعثالثةاالدعاء على  .٥٧

 ٣ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صـقر أمـس، علـى                : بيروت
موقوفين لبنانيين هم محمد حميه، وبروسك عبد القادر إبراهيم ومحمد وليد كلش، إلقدامهم على التعامـل                
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 ٢٧٨ - ٢٧٥سنداً إلـى المـادتين      ، وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته،        "اإلسرائيلي"مع العدو   
  .عقوبات، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري األول

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   االعتراف بحق السيادة للشعب الفلسطيني وعودة الالجئينالحل هو: نجاد من بيروت .٥٨

يـارة رسـمية    وزع الرئيس اإليراني أحمدي نجاد من بيروت التي وصل إليها أمس، في ز            : حسن عليق 
، مروراً بفلسطين وإسرائيل    »الرأسمالية«تستمر يومين، مجموعة من المواقف اإلقليمية التي انطلقت من          

وفي االحتفال الذي أقامه له حـزب       . ، وصوالً إلى ملفات لبنانية داخلية     »أنظمة االستكبار واالستعمار  «و
االعتـراف  : ة فلسطين اك حالً وحيداً لقضي   اهللا وحركة أمل في ملعب الراية، رأى الرئيس اإليراني أن هن          

بحق السيادة للشعب الفلسطيني وعودة الالجئين إلى أرضهم ورحيل قادة الكيان الصهيوني إلى أوطـانهم               
تجعلهم أعاصير غضب الشعب الفلسطيني وأعاصير غضب بقية الشعوب الحرة أثـراً            «األصلية قبل أن    

  .»بعد عين
اشى وتتضامن مع شعوبها، وأن تسمح للناس بأن يعبروا بحرية عن           أن تتم » بعض دول المنطقة  «وناشد  

رأيهم في المهيمنين وفي جرائم الكيان الصهيوني، وأن تسمح للناس بأن يقـدموا دعمهـم ومـساعداتهم                 
للشعب الفلسطيني المظلوم، مشيراً إلى أن أي دولة أو شخص يسعى إلى االعتراف بالكيان الـصهيوني                

جبهة مقاومـة   «في غضون ذلك، بشّر بأن      . » ومداناً من شعوب هذه المنطقة     سيكون معزوالً «الغاصب  
بكل ثقة أن الكيان    «قد تألّفت بالفعل، معلناً     » الشعوب في فلسطين ولبنان وسوريا وتركيا والعراق وإيران       

  .»الصهيوني يتدحرج اليوم في مهاوي السقوط، وليس هناك من قوة قادرة على إنقاذه
 المتحدة إلى االعتراف بشرعية الشعب الفلسطيني وحقه في ممارسة سيادته، بـدالً مـن               وفيما دعا األمم  

وجود الكيان الصهيوني   «االعتراف باالحتالل، انتقد نجاد السلطة الفلسطينية من دون أن يسميها، بما أن             
حتالل بأي شكل من األشكال، ولو على شبر واحد من األراضي الفلسطينية، هو بمثابة إعطاء فرصة لال               

الدولـة  «بالتحذير مـن أن     » يهودية دولة إسرائيل  «وعلّق على السجال الحالي الدائر حول       . »واإلجرام
  .» ألف إنسان من األراضي المحتلة٥٠٠اليهودية تعني دولة عنصرية، وتشريد أكثر من مليون و

  ١٤/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
  
  "أسطول الحرية" عن أحداث  رسمياًراً اعتذا"إسرائيل"ردوغان يكرر طلبه بضرورة تقديم أ .٥٩

كرر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس        :  وكاالت األنباء  -) فرنسا( نانسي   -إسالم أباد   
طلبه بأنه يتعين على إسرائيل أن تتقدم باعتذار رسمي لبالده ، فضال عن دفع تعويض عن قتل مواطنين                  

ن أسطول الحرية الذي كان يحمـل ناشـطين ومـساعدات    أتراك خالل اعتراض البحرية االسرائيلية سف   
جاءت تصريحات إردوغان خالل خطاب ألقاه بمقاطعة مولتان ، إحـدى            . لقطاع غزة في أيار الماضي    

  . وذلك خالل زيارته للبالد-أسوأ المناطق تضررا بالفيضانات في باكستان 
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  وآخرينغزة باستثناء غاالوي إلى قطاع بالعبور " ٥ة قافلة شريان الحيا"ـمصر تسمح ل .٦٠

السلطات المصرية قالت إنها سمحت لقافلة شريان       ، أن   ١٣/١٠/٢٠١٠،   الجزيرة نت، الدوحة   موقعذكر  
وأفـادت مراسـلة   .  بالعبور عبر ميناء العـريش   قطاع غزة،   القادمة من لندن والمتوجهة إلى     ٥/ الحياة  

قة السلطات المصرية على عبور القافلة أثار حالة فرح بأوساط المشاركين           الجزيرة نغم ناصر أن نبأ مواف     
وقد قال المتحدث باسم الخارجية المـصرية حـسام         .  في القافلة التي توجد حاليا بمدينة الالذقية السورية       
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وقف زكي إن بالده أبلغت مسؤولي  القافلة بالسماح لها بالعبور للقطاع عبر ميناء العريش، لكنه أكد أن م                 
  .  بالده من النائب البريطاني جورج غاالوي لم يتغير حيث إن القاهرة تعتبره غير مرحب به في البالد

 من دخول مـصر، وقـال       -وهو أحد المشاركين بالقافلة   -وانتقد قادة القافلة موقف القاهرة بمنع غاالوي        
ـ        "الناطق باسم القافلة زاهر بيراوي       ذي دافـع عـن القـضية       ليس في مصلحة مصر أن تمنع الرجل ال

ـ       ".   عاما ٣٠الفلسطينية ألكثر من     ,  من الـشهر الماضـي     ١٢وتضم القافلة التي انطلقت من لندن في ال
  .   شاحنة١٤٤متطوعين من نحو ثالثين بلدا جمعوا مساعدات تحملها 

لحياة أفاد الناطق باسم قافلة شريان ا     : لالذقية، من ا  ١٣/١٠/٢٠١٠،  المركز الفلسطيني لإلعالم  وأضاف  
علـى الـسماح للقافلـة      ) ١٠-١٣( زاهر بيراوي بأن السلطات المصرية وافقت مساء اليوم االربعاء           ٥

  .بدخول قطاع غزة
ـ      أن التوجه إلى غزة سسيكون الجمعة      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد بيراوي في تصريحات خاصة ل

م التوجه إلى القطاع عبر معبر رفـح        عبر ميناء الالذقية السوري، وصوال إلى ميناء العريش المصري ث         
  .البري

كما أبلغت السلطات المصرية القائمين على القافلة بمنع دخول عشرة اسماء من أعضاء القافلة كما أفـاد                 
  ".المركز الفلسطيني لإلعالم"بذلك عضو القافلة الدكتور محمد صوالحة في تصريحات لـ

  
  تخريب للسالم » دية إسرائيليهو«ربط تجميد االستيطان بـ:  العربيةالجامعة .٦١

حذر السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين             :  قنا -القاهرة
واألراضي العربية المحتلة من تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية اتجاه الشعب الفلسطيني وتنـصلها              

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانيـاهو مـسألة وقـف          مشددا على أن ربط رئيس    .. من حقوقه المشروعة  
االستيطان باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل إنما هو وسيلة جديدة لتخريب المفاوضات المباشـرة بـين               

ونبـه الـسفير صـبيح فـي     . الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتي ترعاها الواليات المتحدة األميركية     
التضليل والمراوغة التي دأب عليها نتانياهو وعدم التزام إسرائيل بعملية          تصريحات له امس إلى عمليات      

إنـه  » وقال. السالم منذ أن بدأت الواليات المتحدة جهودها من أجل مفاوضات غير مباشرة، أو مباشرة             
منذ اليوم األول لهذه المفاوضات ونحن نستمع كل يوم لشروط، والءات و جديدة، فقد كان نتانياهو يقول                 

 أدخل المفاوضات بشروط، وعندما بدأت المفاوضات المباشرة بدأ يتحدث عن شروط متعسفة كدولـة               لن
فلسطينية منزوعة السالح ودون القدس، ودون حق العودة، وأن حدود إسرائيل على نهر األردن أي أنـه      
يضم الغور وهي من أخصب أراضي فلسطين ومساحتها كبيرة تفوق مساحة غـزة، ومـشاطئة لنهـر                 

ردن وتشكل حدود الدولة الفلسطينية مع األردن والبحر الميت، واآلن في حديث معاد ومكرر وممـل                األ
يضع شروطا لوقف االستيطان، بأن يعترف الجانب الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهوديـة، وهـو شـرط                

قرارات واضح لتخريب عملية السالم واإلبقاء على االستيطان الذي هو باألساس غير شرعي وفقا لكل ال              
والمواثيق الدولية، والبد من تفكيكه طبقا للقانون الدولي، والقرارات الصادرة عن العديد مـن المحافـل                

  .»الدولية
وأكد صبيح أن االستيطان غير شرعي وأن وقفه واجب قانوني وسياسي وعلى إسرائيل أن تلتزم به ألنه                 

 من الدول العربية وأغلب دول العـالم بمـا          أحد الخطوات األساسية باتجاه عملية السالم، ولن يقبل أحد        
مبينا أن الجامعة العربية تؤيد وتدعم موقف الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس              .. تهدف إليه إسرائيل  

  .والسلطة في هذا الشأن
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الوطن،الدوحة

  
  



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٩٣٧:         العدد       ١٤/١٠/٢٠١٠الخميس  :التاريخ

  تركيا تقاطع مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي في القدس .٦٢
اطعتها مؤتمر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول السياحة تعتزم          أعلنت تركيا امس مق   : رام اهللا 

  .اسرائيل تنظيمه في القدس المحتلة األسبوع المقبل وذلك احتجاجاً على عقده في المدينة المحتلة
، »كونـا «وقال وزير السياحة والثقافة ارتوغرل غوناي للصحفيين، حسبما ذكرت وكالة األنباء الكويتية             

كيا العضو في المنظمة لن تشارك أو ترسل أي ممثلين لها إلى المؤتمر نصف الـسنوي للـسياحة                  إن تر 
ـ      ذو مغزى سياسي   « من الشهر الحالي باعتبار أن عقده في هذه المدينة           ٢٠الذي سيعقد في القدس في ال

  .»ال يتناسب مع موضوع المؤتمر وهو السياحة
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  » تأشيرة إسرائيلية«ف مصري يحج إلى القدس بـ قسأ .٦٣

في مخالفة صريحة لقرار البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة           :  فاطمة حسن  -القاهرة  
 غـادر األنبـا     -والذي يقضي بمنع زيارة األقباط لمدينة القدس في ظل االحتالل اإلسرائيلي           -المرقسية  

 أمس األربعاء مطار القاهرة وبصحبته األنبا دوماديوس، مطـران الجيـزة            ثيئودسيوس، أسقف الجيزة،  
  .المريض، متوجهين إلى تل أبيب ومنها إلى المدينة المحتلة

وكشف مصدر كنسي من مطرانية الجيزة أن زيارة ثيئودسيوس إلى إسرائيل ليست األولى له، موضـحا                
سقف األقباط بالقدس، مشيراً إلى أن الهدف الرئيـسي         أنه يقوم بها منذ فترة بحجة زيارة األنبا إبراهام، أ         

  .»هو الحج في أورشليم، والتنزه هناك«منها 
وأكد المصدر أن ثيئودسيوس يحصل على تأشيرة دخول إسرائيل من الـسفارة اإلسـرائيلية بالقـاهرة،                

  .وجواز سفره به العديد من التأشيرات اإلسرائيلية
  ١٤/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
   أنفاق حدودية مع قطاع غزةخمسةمر مصر تد .٦٤

قامت الشرطة المصرية فجر أمس بتدمير خمسة أنفاق حدودية مـع قطـاع             :  د ب أ   -) مصر(العريش  
وأوضحت مصادر أمنية مصرية أن األنفاق المدمرة تقع في منطقتي األحراش وصـالح الـدين ،                . غزة

أن التدمير تم بعد االتصال مع الحكومـة        وذكر المصدر    .وهي أنفاق تم اكتشافها مطلع األسبوع الجاري      
  .المقالة في غزة 

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
   مليون درهم لتأهيل البنية التحتية في الضفة الغربية٦٥ تقدم ةاإلماراتي" األحمر الهالل هيئة" .٦٥

ية في عدد من    وقعت هيئة الهالل األحمر وصندوق االستثمار الفلسطيني اتفاقية تعاون لتأهيل البنية التحت           
  . مليون درهم٦٥مدن الضفة الغربية في فلسطين بتمويل من الهيئة بقيمة 

وتتضمن االتفاقية التي تنفذ تحت إشراف بلدية أبوظبي وتتولى اإلدارة الفنية لعمليات التأهيل، تنفيذ أعمال              
 قلقيليـة وجنـين     البنية التحتية المتمثلة في شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي في مدن           

  .وضاحية الريحان
ووقع االتفاقية من جانب هيئة الهالل األحمر أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس اإلدارة، فيما وقعها من                

  .الجانب الفلسطيني سميح حسين كراكرة مستشار صندوق االستثمار الفلسطيني
  ١٤/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
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  " عتراف بيهودية إسرائيلاال " عبد ربهواشنطن ترحب باقتراح .٦٦
رحبت الواليات المتحدة، يوم أمس األربعاء، باالقتراح الفلسطيني باالعتراف بإسرائيل كدولـة            : وكاالت

  . القادر على تسوية الخالف حول االستيطان" نوع الحوار"الشعب اليهودي، معتبرة أنه 
رة األميركية ومن   ئ، األربعاء، من الدا   وكان ياسر عبد ربه، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، قد طلب          

إسرائيل تزويدهم بخريطة للدولة اليهودية ردا على طلب واشنطن صياغة مقترح مضاد لعرض نتانياهو              
  ". دولة للشعب اليهودي"تجميد موقت لالستيطان مقابل االعتراف بإسرائيل 

د نوع الحـوار الـذي يحتـاج إليـه          إنه بالتحدي "وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي        
  ". االسرائيليون والفلسطينيون لتبادل األفكار حول كيفية تحقيق تقدم في العملية للوصول إلى نتيجة ناجحة

لكن هذا األمر يذكرنا أيضا بحدود المقترحات والمقترحات المضادة التي تقدم عن بعد بواسطة              "وأضاف  
  ".  مباشراإلعالم عوض الجلوس وجها لوجه في حوار

هذا األمر يشير أيضا بالتحديد لماذا نحن نفكر بأنه من الضروري أن يبقـى االسـرائيليون                "وأوضح أن   
  ". والفلسطينيون ملتزمين في المفاوضات المباشرة

١٤/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب  
  
  لمفاوضات المباشرةل العودة  فيعباس يريان مصلحتهماوأنا مقتنعة بأن نتنياهو : كلينتون .٦٧

 أدلت وزيرة الخارجية االمريكي هيالري كلينتون       : علي صوافطة  ، توم بيري  - )الضفة الغربية ( اهللا   رام
االسرائيلي (أنا مقتنعة شخصيا بأن الزعيمين رئيس الوزراء        "قالت   .التي تزور كوسوفو بتصريح متفائل    

دة لمواصـلة   عباس يريـان أن مـن مـصلحتهما العـو         ) الفلسطيني محمود (نتنياهو والرئيس   ) بنيامين
  ."المفاوضات المباشرة

 البناء في أرض محتلة يريـدون  "سرائيلإ"ويقول الفلسطينيون انهم لن يستأنفوا المفاوضات الى ان توقف    
الجانبان يجربان عددا كبيرا من االساليب والعروض       "وقالت كلينتون للصحفيين    . ان يقيموا عليها دولتهم   

  ."والطلبات المختلفة فيما بينهما
١٤/١٠/٢٠١٠، لة رويترز لألنباءوكا  

  
   طائرات من دون طيار"سرائيلإ"روسيا تشتري من  .٦٨

 قالت شركة الصناعات الفـضائية االسـرائيلية المملوكـة للدولـة وشـركة              : رويترز –القدس المحتلة   
الروسية لصناعة السالح ان روسيا ستشتري طائرات من دون طيار تصنعها اسـرائيل             » أوبورونبروم«

وذكر مصدر في الصناعات الدفاعية االسرائيلية انه بموجب االتفاق الـذي           . اق بين الشركتين  بموجب اتف 
  . اول من امس، سيتم تجميع هذه الطائرات في روسيا"سرائيلإ"وقع في 

وتسعى روسيا الى شراء مجموعة ثانية من طائرات التجسس من دون طيار مصنوعة في اسرائيل تبلغ                
وقالـت  .  مليـون دوالر   ٥٠ بقيمة   ٢٠٠٩عام  ) ابريل( عنها في نيسان     ضعف حجم صفقة مبدئية أعلن    

هذه خطوة هائلة نحو تعميق التعاون بين شركة الصناعات الفـضائية االسـرائيلية             «: الشركتان في بيان  
  .»هذا االتفاق سيعزز ايضا العالقة الثنائية. والصناعة الروسية

١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
   وفد إسرائيلي يضم سياسيين وعمد مستوطناتهولندا ترفض استقبال .٦٩

بدأت بوادر أزمة هولندية إسرائيلية خالل الساعات األخيرة بعد تأكيـد الحكومـة             :  فكرية أحمد  - الهاي
الهولندية رفضها استقبال وفد إسرائيلي يضم عددا من العمد والساسة، بينهم عمدة المستوطنات فى الضفة               

وتهدف هولندا مـن وراء ذلـك إلـى التأكيـد           . ية هي األولى من نوعها    الغربية، وذلك في سابقة أوروب    
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للمجتمع الدولى على رفضها استمرار إسرائيل في سياسة التوسع االستيطاني الذي العـائق األول أمـام                
  .نجاح مفاوضات السالم المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

كما أكـد   .  حكومة تل أبيب من التصرف الهولندي      وقد أعلنت السفارة اإلسرائيلية في الهاي عن غضب       
مدير مركز الوثائق والمعلومات اإلسرائيلي في الهاي روني نافتينال أن هذا التصرف يسيء للعالقـات               
بين البلدين، وأن الوفد اإلسرائيلى كان يرغب في تقريب وجهات النظر مع هولندا، وتقـديم توضـيحات             

لفهم، بجانب االستفادة من التجربة الهولندية في تعامل عمداء المدن          حول سياسة االستيطان إلزالة سوء ا     
كان يضم عمدة عربي وإلغـاء      "وقال إن الوفد    . والمحافظات مع الحكومات الخارجية والقطاعات المحلية     

  ".الزيارة على هذا النحو تعد خسارة للطرفين
١٤/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية  

  
  وباماأ مقابل تراجع شعبية أمريكا شعبية نتانياهو في أوساط يهود ارتفاع: استطالع للرأي .٧٠

أكد استطالع شامل للرأي في أوساط يهود الواليات المتحـدة ارتفـاع شـعبية              :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 في المئة منهم لمصلحة     ٧٨وبينما صوت   . نتانياهو في مقابل تراجع آخر في شعبية الرئيس باراك اوباما         

 في المئة فقط إنهم راضون عن اداء الـرئيس، بينمـا بلغـت النـسبة فـي                  ٥١عامين، قال   اوباما قبل   
 في المئة إنهم راضون عـن تعـاطي اإلدارة          ٤٩وقال  .  في المئة  ٥٧االستطالع السابق قبل ستة أشهر      

وتدنت نسبة الراضين عن سياسة     .  في المئة في االستطالع السابق     ٥٥ في مقابل    "إسرائيل"األميركية مع   
 ٦٢في المقابل، أعـرب  .  في المئة فقط٤٣الرئيس األميركي في تعاطيه مع الملف النووي االيراني إلى         

  .في المئة من المستطلعين عن ارتياحهم لطريقة إدارة نتانياهو العالقات مع الواليات المتحدة
١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  وسط يمكن أن يكونوا صناع سالممسيحيو الشرق األ: حاخام .٧١

قال حاخام يهودي كبير يوم االربعاء أمام مؤتمر لالساقفة الكاثوليك بالشرق االوسط منعقـد فـي                : روما
حالل السالم في المنطقة من خـالل جهـود المـسيحيين           الفاتيكان ان المسيحية يمكن أن تكون عامال إل       

  .لتشجيع الحوار مع اليهود والمسلمين
 في المؤتمر الذي يستمر أسبوعين وينـاقش كيفيـة حمايـة            وقال الحاخام دافيد روزن الذي كان يتحدث      

االقليات في الشرق االوسط وتشجيع الوئام مع الديانات االخرى ان المبادرات المسيحية توحد المجتمعات              
  .وتساعد على اعادة بناء الثقة

اتطلـع  "بعاء  وقال روزن للصحفيين في روما قبل أن يلقي كلمته أمام مجمع االساقفة الكاثوليك يوم االر              
  ."الى أن تستطيع المسيحية حقا أن تكون عامال الحالل السالم في الشرق االوسط وفي االراضي المقدسة

اذا سـاعد  "وقال روزن الذي يشغل منصب المدير الدولي لشؤون االديان في اللجنة اليهودية االمريكيـة              
قات الثالثية بين المـسيحيين واليهـود       هذا المجلس على تعزيز ليس فقط الحوار الثنائي وانما أيضا العال          

  ."والمسلمين فان ذلك قد يكون مصدرا عظيما للبركة لكل من الشرق االوسط وعالميا
ودعا البابا بنديكت في افتتاح أعمال المجمع في الفاتيكان يوم االحد الماضي الى السالم والعدالة والوئـام                 

رء بشكل كريم في بلده حـق أساسـي مـن حقـوق             في الشرق االوسط مهد المسيحية وقال ان حياة الم        
  .االنسان

١٤/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء  
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   كهيئة موازية للجامعة العربية"جبهة موحدة"مؤتمر لليهود األميركيين في القدس إلنشاء  .٧٢
 يعقد ممثلو كبرى المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة وكندا ودول أخـرى           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

وعشرات الشخصيات اليهودية األميركية التي تبوأ بعضها مناصـب رفيعـة فـي اإلدارات األميركيـة                
السابقة، مؤتمراً لهم في القدس األسبوع المقبل يكرس لمداوالت استراتيجية تتعلـق بمـستقبل الـشعب                

ن، علـى أن يـتم      اليهودي في الشتات والتطورات السياسية األخيرة المتعلقة بالمفاوضات مع الفلسطينيي         
تقدم الحقاً إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين نتانيـاهو والـرئيس            » وثيقة مبادئ سياسية  «صوغ  

  .شمعون بيريز
جبهة يهودية  «أن الغرض من هذا المؤتمر، وهو األول من نوعه، هو إنشاء            » معاريف«وذكرت صحيفة   

  . كهيئة موازية لجامعة الدول العربية» موحدة
 الصحيفة أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين واالتصاالت لمواصلة تجميـد البنـاء فـي               وأضافت

المستوطنات والضغط األميركي للتوصل إلى اتفاق إطار خالل عام، أدخلت زعماء الطائفة اليهودية فـي        
 األسـبوع   ، ما استدعى برأيهم المبادرة الى المؤتمر الكبير في القدس         »حال تأهب «الواليات المتحدة في    

ألن التوصل إلى اتفاق سالم مع العالم العربي يتطلب بحث قضايا تحمل في ثناياها مغزى كبيراً للشعب                 «
  .، كما قال أحدهم للصحيفة»اليهودي

إلى أن قرار نتانياهو وبيريز المشاركة في المؤتمر وإلقاء كلمات يؤكد أن أقطـاب              » معاريف«وأشارت  
وتابعت أن قادة المنظمات اليهودية اختاروا هذا التوقيـت للمـؤتمر           .  كبيراً الدولة العبرية يولونه اهتماماً   

  ."إسرائيل"لدعم طلب نتانياهو وضع مسألة يهودية الدولة على رأس المطالب التي تعني 
١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  غالق نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقرار من حركة حماسإ  يديناالتحاد الدولي للصحفيين .٧٣

دان االتحاد الدولي للصحفيين اغالق مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بقرار مـن            أ: نائل موسى  –البيرة  
جهاز االمن الداخلي لحركة حماس التي اتهمها االتحاد بالتدخل غير المبـرر فـي الـشؤون الداخليـة                  

  .للصحفيين الفلسطينيين
ي قاد وفد االتحاد الدولي للصحفيين الى فلسطين        وقال رئيس االتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة، والذ       

ان االجراء يـشكل انتهاكـا لحقـوق        “في بيان خطي وصلت الحياة الجديدة نسخة منه         : الشهر الماضي 
الصحفيين وصفعة في وجه الفلسطينيين الذين يقاتلون بشجاعة من اجل حقوقهم ومن اجل حرية الصحافة               

  .»في ظروف مروعة
اننا نضم صوتنا الـى صـوت نقابـة الـصحفيين           “: تحاد الى جانب النقابة قائال    واكد بوملحة وقوف اال   

الفلسطينيين، احدى اعضائنا، في االحتجاج الشديد الذي اعلنته كما ونؤيد مطالبتها باجراء تحقيق حـول               
  .”هذا االجراء
تهدف ال يمكن اال ان نتوصل الى االستنتاج الوحيد القاضي بـان حكومـة حمـاس تـس                ”:وقال بوملحة 

هذا االجـراء   . الصحفيين الذين يعملون على تعزيز التضامن والوحدة داخل المجتمع الصحفي الفلسطيني          
مثال اخر على عدم تسامح حكومة حماس في قطاع غزة الذي عاني من اجراءات اخرى لتقييد الحريات                 

  .”االعالمية، بما في ذلك اغالق عدد من وسائل االعالم واعتقال عشرات الصحفيين
وقال االتحاد بان على حكومة حماس ان تقوم بمسؤولياتها في حماية الصحفيين بما فيهم اعضاء االمانـة                 

ينبغي اتخاذ تدابير فورية لتصحيح هـذا       ”:..واضاف بوملحة .العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في غزة     
  فـي  .  الصحفيين الفلسطينيين  التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للصحفيين والسماح بفتح مقر نقابة          
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هذه الفترة التي تشهد المنطقة فيها تصاعدا في التوتر، يجب ان يكون هناك مزيد من الحماية للـصحفيين             
  .”ووضع حد لجميع اشكال المضايقات التي يواجهونها

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   بأثينا "إسرائيل" ضد ةي فلسطيناًأعالميرفعون ناشطون يونانيون وفلسطينيون  .٧٤

رفع ناشطون يونانيون وفلسطينيون أعالما فلسطينية والفتات منـددة بإسـرائيل           : شادي األيوبي  -أثينا  
  .خالل المباراة التي جمعت الثالثاء بين المنتخبين اليوناني واإلسرائيلي لكرة القدم في أثينا

دخلوا باحة الملعب من الشرطة اليونانية، فقد       ورغم التفتيش الدقيق الذي خضع له جميع المشجعين الذين          
استطاع بعضهم تمرير تلك األعالم والالفتات ورفعها أثناء أداء النـشيد الـوطني اإلسـرائيلي وخـالل             

  .المباراة
واشتكى الناشطون من تشدد الشرطة اليونانية ضدهم ومحاولتها قمع حركتهم التضامنية، كما أشاروا إلى              

وحسب مـصادر مـن      .وا يملون على أفراد األمن اليوناني المزيد من التشدد        وجود أشخاص غرباء كان   
الشرطة اليونانية، فإن هذا التضامن أزعج الفريق اإلسرائيلي بشكل كبير وجعله يهدد باالنـسحاب مـن                

  ."إسرائيل"ـالمباراة إذا لم توقف الشرطة مظاهر التنديد ب
ذي كان مشاركا في عملية رفع األعـالم واالحتجـاج          ال-واستغرب الناشط الفلسطيني عبد اهللا عطاري       

دخول ضباط أمن الدولة اليونانيين مدرجات التشجيع وإصرارهم على تجريد المتضامنين الفلسطينيين من             
  .الكوفيات الفلسطينية، وهو أمر يحصل للمرة األولى في المالعب اليونانية

ب العتبارهم ذلك إهانـة لهـم، خاصـة أنهـم           وقد دفعت تلك الخطوة الناشطين إلى االنسحاب من الملع        
  .استجابوا لطلب األمن اليوناني وتوقفوا عن رفع األعالم الفلسطينية في نهاية األمر

١٤/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  
   بوالرد اإلسرائيليبتز أوباما إلطالق الجاسوستجمعيات ومنظمات يهودية أمريكية  .٧٥

معيات ومنظمات يهودية أمريكية ضـغوطها، بمـساعدة أعـضاء          صعدت ج :  حنان البدري  -واشنطن  
كونغرس من الحزب الديمقراطي، مستغلة االنتخابات النصفية المقبلة للكونغرس، للحصول علـى عفـو              

جوناثان بوالرد المحكوم بالسجن مـدى الحيـاة منـذ عـام     ” اإلسرائيلي“أمريكي رئاسي عن الجاسوس     
ية هي األخطر واألكبر كماً ونوعاً وقيمة في تاريخ قضايا التجسس            بعد إدانته بنقل معلومات سر     ١٩٨٥،

  .على مدى التاريخ األمريكي 
وأعدت هذه المنظمات طلباً سيقدم إلى الرئيس باراك أوباما، األيام القليلة المقبلة، حيث ال يخوض الطلب                

. وجهة نظر العدالـة     مباشرة في الذنب الذي بموجبه حكم على بوالرد، ولكن في تفاوت وضعه من قبل               
، ”اإلسـرائيلي “وزعمت الجمعيات اليهودية أن اإلفراج أو العفو عن بوالرد من شـأنه دعـم الموقـف                 

وذهب بعضهم إلى   . ” اإلسرائيلية“العربية    ” السالم“والمساعدة على دعم الجهود األمريكية في محادثات        
” التجميـد “نتنياهو لمد العمل بقـرار      حد التحدث مباشرة عن مقايضة إطالق سراح بوالرد بدعم موقف           

  .المزعوم لالستيطان 
١٤/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  مام المحكمة الجنائية الدوليةأ يرفعون شكوى "سطول الحريةأ"تسعة فرنسيين من ركاب  .٧٦

الذي كان يحمل مـساعدات     » اسطول الحرية « رفع تسعة فرنسيين من ركاب       : أ ف ب   -) فرنسا(نانسي  
شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي بتهم        ) مايو( ايار   ٣١دما هاجمته اسرائيل في     الى غزة عن  
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فـرانس  «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية، على ما أعلنت محاميتهم ليليان غلوك امس لوكالة  
  .»برس

لوزراء االسرائيلي  وأوضحت المحامية ان الشكوى المرفوعة امام المدعي العام للمحكمة تستهدف رئيس ا           
نظراً الى تبنـيهم    «بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس االركان الجنرال غابي اشكينازي            

وتمثل غلوك تسعة من اصل عشرة فرنسيين شاركوا في االسـطول وأرملتـي             . »مسؤولية هذه العملية  
ذ مقراً في نانسي شرق فرنسا قرب رفـع         وأكدت المحامية التي تتخ   . تركيين قتال في العملية وتركي ناج     

واستند المدعون في شـكل     . شكوى اضافية مماثلة باسم الضحايا االتراك اآلخرين للهجوم على االسطول         
وجود اثباتات واضحة تسمح بفـتح      «خاص الى تقرير لمجلس حقوق االنسان في االمم المتحدة اشار الى            

  .لمتعمد والتعذيب بعد الهجومعلى جرائم تشمل القتل ا» مالحقات ضد اسرائيل
١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  ةطريق الوفاق واالتفاق والمصالحة الوطني.. الشراكة السياسية: دراسة للدكتور أحمد يوسف .٧٧

لعل القضية التي استجدت على شارعنا السياسي بعد االنتخابات التشريعية فـي ينـاير               :أحمد يوسف . د
ذا الخط وبمثل هذا الزخم الذي هز أركان القيادة التي كانت تمـسك              هي دخول اإلسالميين على ه     ٢٠٠٦

  .بتالبيب هذا الشارع لحساب كوادرها وأطرها الحركية داخل وخارج مؤسسات السلطة الفلسطينية
 على المشهد األهم داخـل      - العنوان السياسي لحركة حماس      -لقد شكل استحواذ كتلة التغيير واالصالح       

لم تجد معه حركة فتح التي تمتلك كافة مفاتيح الـسلطة،           ) تسونامي(حدوث صدمة   مؤسسات السلطة إلى    
( وتضع يدها على كل أشكال الدعم والمساعدات والغنائم التي ترد من جهات عربية وإسالمية ودوليـة                 

إال الرفض بالتسليم للقادم الجديد، وشرعت في ابتكار الحيل لإليقاع بـه، وإفـشال              ) أوروبية وأمريكية   
إن من المعروف في الساحة السياسية والنضالية الفلسطينية أن حركة فتح           .. سعاه في الغيير واالصالح   م

 وما أعقبها من إدارة الشأن      ١٩٩٤ وحتى تأسيس السلطة الوطنية في عام        ١٩٦٥منذ انطالقتها في يناير     
 مـساحة محـدودة     الفلسطيني في الداخل، وهي تعمل على استيعاب اآلخر الوطني تحت عباءتها تاركة           

األبعاد للتعبير عن هويته الحزبية، وممارسة ما يراه من أشكال النضال السياسي والعسكري، ولكن على               
هذا األخر الوطني أن يفهم أن حركة فتح وقاطرتها الممثلة بالسلطة الفلسطينية هي مـن يقـود ويحـدد                   

اتفاقية أوسلو، وتـم تدشـينها فـي        دروب وطرائق انجاز المشروع الوطني وفق الرؤية التي قد حددتها           
لذلك، نعم؛ هناك قوى وفصائل وطنية داخل النسيج السياسي الفلـسطيني، ولكـن       .. ١٩٩٣واشنطن عام   

هذه القوى والفـصائل  .. مساراتها متناغمة بحيث ال تنحرف عن المساق أو الغاية التي تريدها حركة فتح  
ياسية، ولكن في النهاية ما تريده حركة فتح والـسلطة          لها حق االعتراض وتسجيل مواقفها وتعبيراتها الس      

الفلسطينية هو ما يتوجب اإللتزام به، وإال فإن أيديها ومؤسساتها لن تصل إلى موائد الـسلطة العـامرة                  
إن المحصلة النهائية من هذا الكالم هي أن الفصائل الوطنية لـم تكـن              .. بخيرات الدعم العربي والغربي   

تح يمكن أن يرهب جانبه، ولذلك مضت السنوات التي أعقبت قيام السلطة وحتـى              تشكل منافساً لحركة ف   
بـين هـذه المكونـات الوطنيـة والـسلطة          ) سمن على عسل كما يقولون    ( بانسجام كامل    ٢٠٠٦يناير  

  .الفلسطينية
  حماس الالعب الجديد

والنقابات والبلديات  عندما بدأت حماس الدخول على خط العمل السياسي وأخذت مواقع لها في االتحادات              
بدأ التحرش والمناكفة والصدام من جهة أجهزة أمن السلطة، التي تهيمن عليها حركة فتح، لهذه الحركـة                 

ولكن الـصراع لـم يأخـذ طـابع         .. ومعطياتها المشروعة في مكونات السلطة والمؤسسات التابعة لها       
تدجينها من خالل التلويح بالعصى حيناً       استمالة حماس و   - آنذاك   –المواجهة المفتوحة، وحاولت السلطة     

  .والجزرة أحياناً
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في تلك المرحلة لم يأخذ الصراع طابعاً دموياً، حيث استمرت حركة حماس بالمضي في خطاهـا نحـو                  
هدفها المنشود للوصول ـ من خالل االنتخابات ـ إلى مقعد صدق، يجعلها قادرة على إحداث التغييـر    

رع الفلسطيني، وأن تشكل رافعة وطنية تحمي سقف الحقوق والثوابت من           واإلصالح الذي يطالب به الشا    
  .التدني واالنهيار

كانت حالة التآكل داخل أجهزة السلطة قد بلغت مداها جراء الفساد المستشري في كل كياناتها الـسياسية                 
بين، واألمنية واإلقتصادية، لهذا كان التصويت لصالح حماس خارج كـل حـسابات المحللـين والمـراق               

  .ومغايراً تماماً لنتائج واستطالعات الرأي العام المحلية والعالمية
  البحث عن الشراكة السياسية: حماس

 - منـذ اليـوم األول       –فازت حماس باالنتخابات بنسبة تؤهلها لتشكيل الحكومة وحدها، ولكنها آثـرت            
ف، لم تـنجح جهودهـا فـي        لألس.. التشاور والبحث مع اآلخر الوطني واإلسالمي مشاركتها في الحكم        

والعتبارات اختلف الكثيرون في تقديرها، اخفقت حماس فـي قيـام أول            .. استهواء اآلخرين وجذبهم لها   
شراكة سياسية حقيقية إلدارة الشأن الفلسطيني الداخلي، وتعزيز قدرات شعبنا في المقاومـة ومواجهـة               

  .االحتالل
م على مبدأ الشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة،        لقد كان التوجه لدى حماس هو بناء نظام حكم يقو         

ولكن محاولتها لم يكتب لها النجاح في الحكومة العاشرة، ربما ألن سقف حماس كان عاليـاً، وخطابهـا                  
واشتراطاتها لم تكن بالمستوى الذي يعطي المجال واسعاً لرؤية وتحركات اآلخرين في فـصائل العمـل                

  .الوطني واالسالمي
وات الحكومة العاشرة مثقلة بطيئة، اختلطت فيها حسابات كثيرة، ونكأت جراحاً كنّا نظنها قـد               مضت سن 

وأخـذ الكـل    . اندملت، فسال الدم أبطحاً، وتحركت نزوات وعصبيات هي أقرب لثقافة الجاهلية األولى           
  "..!!وأحياناًعلى بكرٍ أخينا"وبعقلية .." يا للخزرج.. يا لألوس"يعمل بنعرات 

ال السيف والرصاص كلٌّ في جسد اآلخر، عاد بعض الرشد إلى الرؤس، وحطّ في جعبة هـذا                 ومع إعم 
وذاك، فكان أن توسعت القناعة بضرورة العمل في إطار الشراكة السياسية، والتي تجلت مالمحهـا فـي     

  ).الحكومة الحادية عشرة(حكومة الوحدة 
احد منّا في الـوزارات مـن حيـث العـدد           توافقنا على البرنامج السياسي، وتفاهمنا على نصيب كل و        

والشخصيات المرشحة لها، وكذلك حظوظ كوادرنا في الهيكليات، وتركنا مساحة ال بأس بها للتنظيمـات               
  .خارج فتح وحماس لتأخذ مقعدها الذي يؤكد على إثبات رغبتنا في تحقيق الشراكة السياسية

  السقوط في الوحل
 سوى ثالثة شهور حتى انهار كـل        - ٢٠٠٧ فبراير   –يها في مكة    لم يمضِ على الصيغة التي توافقنا عل      

صحيح أن حماس حاولت أن تعض علـى        ".. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا      "ما بنيناه، وأصبحنا    
جراحها وتنقذ مشروعها السياسي في الحكم، ولكن ظلت هناك أيادي تعبث في الظالم وتتربص لتخريب               

  .اهم عليه وطنياًكل ما تم التوافق أو التف
الشك أن جهات التواطؤ والتآمر كثيرة، فاالحتالل ال يريحه مشاهدة شعبنا موحداً كالبنيان المرصـوص،               

، وأدرجت حركة حماس ضمن قوائمه ال يمكنهـا         "الحرب على اإلرهاب  "واإلدارة األمريكية التي أعلنت     
 بطبعـه   –لسياسة، والنظام العربي يتوجس     تحمل رؤية اإلسالميين يحققون نجاحاً في الحكم أو كسباً في ا          

من هنا، عمـل الجميـع      ..  خيفة من التمكين ألصحاب المشروع االسالمي الوطني الذي تقوده حماس          -
  .الوطنية لحكومة إسماعيل هنية/ إلجهاض التجربة اإلسالمية 

ضنا بعضاً، وتتمـرغ    لقد آثرت هذه الجهات المتآمرة والمتهمة وطنياً أن تسقط شعبنا في الوحل، ليقتل بع             
صورتنا الوضيئة في طين الزب، يذهب إشراقة المشهد الفلسطيني وصفائه من حاضنة الوجدان العربي              

  .واالسالمي
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، وعلى هديها حاولنا أن نتحرك نحو شراكة سياسية         ٢٠٠٦نعم لقد أنجزنا وثيقة الوفاق الوطني في يونيو         
  . السيف في ناصية أخيه-سف  لأل–حقيقة، ولكن الظروف خذلتنا وأعمل كل منّا 

واليوم، وقد تجاوزت محنتنا السنتين، ما زلنا نتحرك على غير هدى، يتربص كلٌّ منّا بـاألخر، ألـسنتنا                  
حادة في الطعن والسباب بالرغم من توجهاتنا الصادقة على المستوى الرسمي للمصالحة وإنهـاء حالـة                

مة أن تشفي له الغليل وأن تمنحه تفرداً يفري كبد خصمه           االنقسام، ومراهنة كل منّا على االنتخابات القاد      
  .العنيد، ويعيد له مجداً لم يحفظ طهارته فيما غبر من السنين

  قدر ومصير: الشراكة السياسية
في الحالة التي تمر بها قضيتنا حيث إن شعبنا يعاني من االحتالل والحصار ليس أمام فـصائل العمـل                   

 والتفاهم في إطار شراكة سياسية تحفظ جميع مكونـات الكـل الـوطني،              الوطني الفلسطيني إال االتفاق   
  .وتمنحه مساحة للتحرك في الحشد والتعبئة والفعل المقاوم

إن .. إن وجود شعب تحت االحتالل يستلزم تأكيد شراكة الجميع في وضع الرؤية االستراتيجية للـوطن              
ات التـصعيد، والـسماح بانـسياب الجهـد     كل ما حولنا يشي بحاجتنا إلى تفكيك كل بؤر التوتر ومضخ      

الوطني واإلسالمي في عملية تكاملية تعاظم من إمكانيات صمودنا في وجه مخططات األعـداء الـذين                
  .يمكرون بنا الليل والنهار

إن الشراكة السياسية كمصطلح للتعايش وحل النزاعات الداخلية هو آلية تعاطت معها الكثير من شـعوب                
ا الحروب الطائفية واإلثنية والدينية، حيث وجدت في الشراكة السياسية طـوق النجـاة             العالم، التي مزقته  

ونحن وإن كنّا في مجتمعنا الفلسطيني أكثر انسجاماً وتجانـساً فـي التركيبـة              .. الذي يحمي من الغرق   
كي االجتماعية، إال أن النبرة الحزبية والفصائلية قد نخرت في عظام شعبنا، واستوطنت نخاعنـا الـشو               

  .بشكل يهدد أساسات مشروعنا الوطني، ومستقبليات نسيجنا االجتماعي وفعلنا المقاوم
لذلك، ونحن نتحرك في اتجاه المصالحة الوطنية وانهاء حالة االنقـسام علينـا أن نؤسـس لمرتكـزات                  

م عن  استمرار الوفاق واالتفاق فيما بيننا، وعلى أصحاب الحناجر ومنتحلي صفة الصقور أن يكفوا ألسنته             
على الجميع أن يفهم أننـا      . االتهامات والتجريح الذي يتجرع شعبنا غثائياته على الفضائيات صبح مساء         

شعب يحتاج إلى من يمد لنا يد العون االنساني والسياسي والمعنوي، وهذا يستدعي أن نكون صفاً واحداً                 
وعلينـا  .  كل حر في هذا العالم، فينتصر لمظلوميتنا"إنك شعب جئت على قدر: "يخاطبنا األخرون بالقول  

  .أن نتذكر جميعاً أنه ال يمكن بناء وطن على قاعدة من الخالف والتحريض والخصومة
إن الشراكة السياسية تعني إشراك جميع مكونات الشعب السياسية في صنع القرار، بنية الوصـول إلـى                 

طراف بحق الهيمنة أو الفيتو الذي      المصلحة العامة وإلى الهدف المشترك، دون استئثار أي طرف من األ          
من شأنه أن يخرج الشراكة من مفهومها الحقيقي إلى مفهوم المحاصصة، مع مراعاة أن تأخذ األغلبيـة                 

  .كي ال يصل األمر إلى االستبداد من قبل األكثرية) الحزبية(بنظر االعتبار وجهة نظر األقلية 
لناس من شعوب أمتنا، أن نتكيف جميعـاً علـى قبـول            أتمنى بعد تجربتنا الدامية، وهوان دموعنا على ا       

 .بعضنا البعض، وأن نعمل بروح أن الوطن هو ساحة التدافع وبذل الجهد، وهو سقف الجميع والمالذ
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الرسالة، فلسطين

  
  إرهاصات نكبة وترحيل .٧٨

  يوسف رزقة. د
طلب (على حد تعبير    ) نكبة جديدة ( إنه   قرار الجنسية والوالء ليهودية الدولة قرار خطير أقل ما يقال فيه          

األول :  تضمنت أمرين رئيـسين ١٩٤٨النكبة األولى في عام . النكبة الجديدة جد ال هزل فيه     ) . الصانع
النكبة الجديدة تتـضمن    . والثاني ترحيل وطرد اإلنسان الفلسطيني خارج الحدود      , االستيالء على األرض  
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 لالستيالء على األرض وطرد فلـسطينيي الـوطن المحتـل عـام         استعدادات قانونية وتوجيهات سياسية   
  ). الجنسية والوالء(م من الوطن بحجة ١٩٤٨

وزير خارجية حكومة نتنياهو يفكر كالعادة بصوت مرتفع ويعبـر عـن            ) إسرائيل بيتنا (زعيم  ) ليبرمان(
وتبادل األراضي  , دية الدولة وما زال يقول بيهو   , هو قال , اليمينية الصهيونية بلغة ال تحتاج إلى دبلوماسية      

فلسطيني هم سكان الوطن المحتل في عام       )  مليون ٢(في خطوة سياسية وقانونية لطرد قرابة       , مع سكانها 
  . النكبة

وتداعياته عليهم وعلـى    ) الجنسية والوالء (فلسطينيو المثلث ويافا واللد هم األكثر إدراكاً وفهما لمشروع          
  . مستقبل أبنائهم
الوطن (أو  , )إسرائيل لكل مواطنيها  (ة األحزاب العربية في الوطن المحتل أن يرفعوا شعار          لقد اعتاد قاد  
هم يطلبون من خالله حقوق المواطنة بشكل متساوٍ مع اليهودي الصهيوني الـذي احتـل               ). لكل مواطنيه 

  !! الوطن
سكتت عقوداً عن هذا    و, ولم تحقق العدالة والمساواة   , حكومات االحتالل لم تستجب لمقتضيات هذا الشعار      

الشعار حتى جاءت المفاوضات النجسة لمعالجة القضايا النهائية للصراع فوجـدت حكومـة االحـتالل               
من خـالل   , الفرصة المناسبة لمواجهة الشعار الذي رفعته األحزاب الفلسطينية العربية في الوطن المحتل           

روع التبادلية في األراضي والسكان على      وطرح مش , من ناحية ) وقانون الجنسية والوالء  , يهودية الدولة (
  . مائدة المفاوضات وفي اإلعالم من ناحية أخرى

معركة يجب أن تعالج القنبلة الديمغرافية التـي أكثـر         , )جد ال هزل فيه   (إننا أمام معركة جديدة جوهرها      
لـذا كانـت    وهي القنبلة األخطر في نظرهم على مستقبل دولة االحـتالل           , رجال المستقبل الحديث فيها   

  . يهودية الدولة والجنسية والوالء
واليسار العمالي الـذي    , المخرجات التي تحاول حكومة نتنياهو بما فيها من شراكة من اليمين المتطرف           

  : هي كالتالي, صوت مؤيداً لقانون الجنسية والوالء
  . اعتراف فلسطيني صريح بيهودية الدولة. ١
لمحتل األصليين إلى خارج الحدود من خالل آلية التبادل السكاني          طرد الفلسطينيين من سكان الوطن ا     . ٢

  . وتبادل األراضي
  . من ثم رفع سقف الخطر الديمغرافي, دفن حق عودة الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم. ٣
  . التخلص من مطالب األحزاب العربية الفلسطينية بالعدالة والمساواة وحق المواطنة الكامل. ٤

دولـة احـتالل    ) فإسـرائيل (, قدم نقول نحن ال نتحدث عن قانون عنصري وفاشية جديدة         في ضوء ما ت   
تتجاوز مسألة العنصرية   , وهذا القانون هو مفردة جديدة من جرائمها      , ارتكبت جرائم ال تحصى منذ النكبة     

 هـي  ألن مخرجات القـانون , وأنا أوافق طلب الصانع على توصيفه هذا, نفسها إلى درجة النكبة الجديدة 
 .والعنصرية ليست إال جزءاً يسيراً منه, مخرجات النكبة مائة في المائة

  ١٤/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  ..!اختطاف للتاريخ والرواية بعد اختطاف الجغرافيا" .. إسرائيليهودية " .٧٩

  نواف الزرو
حموم لـم يـسبق ان      تتالحق وتتكاثف االحداث والتطورات في اآلونة االخيرة في فلسطين ، على نحو م            

شهدناه قبل ذلك ، ففي المشهد الفلسطيني حروب صهيونية مفتوحة لالجهـاز علـى االرض والتـاريخ                 
 -والحضارة والتراث وكل المعالم التراثية التي تحكي حكايات الوجود والحضور العربي في هذه البالد               

نية مزيفة علـى انقـاض       ، حروب صهيونية مفتوحة الختراع رواية وهوية وحضارة صهيو         -فلسطين  
  .روايتنا وهويتنا وحضارتنا العربية االسالمية
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وان كان نتنياهو يشن حربا تراثية حضارية صريحة من الحرم االبراهيمي في خليل الرحمن الى مسجد                
 ٣٠ في بيت لحم الى قبر يوسف في نابلس ، الى خطة العمل من اجل تهويد نحـو                   -قبة راحيل   -بالل  

مدينـة اآلبـاء    "هودي مزعوم ، مع التركيز دائما وابدا على المدينة المقدسة باعتبارها            الف معلم تراثي ي   
، فان  " اسرائيل دولة للشعب اليهودي   "لهم ، ثم الى مطالبة الفلسطينيين والعرب باالعتراف بـ          " واالجداد

. ذا الصعيد ذلك ليس صدفة او يقظة صهيونية متأخرة او مفصوال عن تاريخهم وتراثهم العدواني على ه              
فال يمكننا ان نفهم هذا الذي يجري على ارض فلسطين والمدينة المقدسة من هجمات استيطانية تهويديـة                 
هستيرية اال في سياق االستراتيجيات وااليديولوجيات الصهيونية التي تسعى فـي اآلونـة االخيـرة الن                

  .تعطي غطاء توراتيا لكافة االجراءات الجارية على االرض
ان شاهدنا في تاريخ الصراع مع المشروع الصهيوني مثل هذا االسـتنفار االسـرائيلي وراء          فلم يحصل   

، ولم يحصل ان كانـت احـوال العـرب          " يهودية اسرائيل "مطالبة الفلسطينيين والعرب باالعتراف بـ      
متفككة ضعيفة عاجزة في مواجهة مثل هذا الهجوم االستراتيجي االسرائيلي على فلسطين كما هي فـي                

  .ذه االيامه
ان يعترف العرب بدولتهم كأمر واقع فقط ، ثـم كبـر            " اسرائيل"ففي العقود الماضية كان حلم مؤسسي       

، ثم كبر حلمهم اكثر فاكثر ، واصبحوا يريـدون          " االعتراف بشرعية اسرائيل  "وتضخم الحلم ليصل الى     
راضي المحتلة تحت السيادة    اتفاق سالم وتطبيع وتعايش شامل وكامل بين الطرفين مع احتفاظهم بكل اال           

  .االسرائيلية
وحينما وهن وهان العرب امامهم انتقلوا بمطالبهم االبتزازية الى اخطر مرحلة في تـاريخ الـصراع ،                 
وهي مرحلة مصادرة وتهويد التاريخ والتراث والرواية ، فهم ينحتون اآلن الرواية الصهيونية للصراع ،               

اال المرحلة االخيرة في حروبهم ، وقد وصلوا        " دولة الشعب اليهودي  "ك"وما المطالبة باالعتراف بدولتهم     
ارض اسـرائيل   "و" مملكـة داود  "من وجهة نظرهم الى هذه المرحلة التي يرفعون فيها شـعارات مثـل            

  .وغير ذلك" التاريخية
الحزبيـة  والحقيقة الساطعة ان نتنياهو ال يتفرد بهذه المطالبة التعجيزية ، اذ باتت الخريطـة الـسياسية                 

االسرائيلية تشير بوضوح الى توافر االجماع االسرائيلي الى حد كبير على هذه المطالب واالشـتراطات               
، " االعتراف بإسـرائيل كدولـة يهوديـة    "فتسيبي لينفي كانت طالبت العرب اكثر من مرة ب        . االبتزازية

سرائيل كدولة يهودية ، فقد قبلوا      يجب أن تعترف الدول العربية بدولة إ      : "وقالت غير آبهة بتزييف التاريخ    
وكذلك رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود أولمـرت الـذي كـان            ".  بحل الدولتين للشعبين   ٤٧عام  

كما طالب وزير الـدفاع اإلسـرائيلي       ". دولة يهودية "ك  " إسرائيل"تمسك بشرط االعتراف الفلسطيني ب      
االعتراف بإسـرائيل   "ن الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى     بأن تفضي المحادثات بي   "ايهود باراك من جهته ،      

لنجد انفسنا فلسطينيين وعربا في مواجهة هجوم اسرائيلي واسع النطاق ال يرحم ، يهدف              ". كدولة يهودية 
الى اختطاف فلسطين قضية وتاريخا ورواية الى االبد ، ما يستدعي ان ينتفض العـرب علـى الواقـع                   

وترتيب اولوياتهم في مواجهة ذلك الهجوم االسرائيلي الـصريح ، فالغائـب            الصعب ، ليعيدوا حساباتهم     
  ،...المغيب االكبر في هذا المشهد هو الدور والفعل واالرادة العربية

  ١٤/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
  ما العمل؟..  الفلسطينيةاإلستراتيجيةالخيارات  .٨٠

  هاني المصري
، عقدت في غزة الورشة الثانية من المـشروع         "بدائل"ركز  وم" أكسفورد لألبحاث "بالتعاون بين مجموعة    

المشترك الذي يهدف إلى استشراف المستقبل السياسي الفلسطيني، والبحـث فـي الخيـارات والبـدائل                
  .االستراتيجية، وتعزيز الحوار الفلسطيني الداخلي
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ي، شارك فيها نخبة    الماض) نيسان(إن المشروع بدأ من خالل عقد ورشة أولى في أريحا في شهر أبريل              
من السياسيين واألكاديميين، يمثلون أوسع قدر ممكن من ألوان الطيف الفلسطيني، ومن المفترض عقـد               

الهدف من المشروع هـو إنتـاج     .ورشة ثالثة بالخارج يشارك فيها أساسا ممثلون للفلسطينيين في الشتات         
تي يواجهها الفلسطينيون، خاصـة فيمـا       سيناريوهات وأفكار مكملة وإبداعية وجديدة لمواجهة المآزق ال       

  .يتعلق بمسألة التخلص من االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل
) آب(ويمكن أن يبلور المشروع وثيقة تفكير استراتيجي على غرار الوثيقة التي صدرت في أغـسطس                

الفلـسطينية إلنهـاء    الخيـارات االسـتراتيجية     .. استعادة زمام المبـادرة   : "، وحملت عنوان  ٢٠٠٨عام  
، وقد القت الوثيقة السابقة اهتماما كبيرا في مراكز األبحاث واإلعالم وصنع القرار، خاصة في               "االحتالل

  .العواصم الغربية وإسرائيل
لقد تضمنت الورشة التي استمرت يومين عـدة جلـسات تناولـت سـيناريوهات المـستقبل القريـب،                  

ة االنقسام أو إدارة االنقسام، والحصار، واألجندة الوطنية المشتركة         وسيناريوهات المستقبل البعيد، ومعالج   
، وأشكال المقاومة وخياراتها، والعملية السلمية، والخيارات مـع إدارة أوبامـا،            )المكونات واالحتماالت (

  .والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، واألطراف اإلقليمية ودورها
اء، بعيدا عن التخوين والتكفير واإلقـصاء والهيمنـة واحتكـار          ودار في الورشة حوار عميق وغني وبن      

الحقيقة، على الرغم من التنوع والتباين الكبير في اآلراء، فالورشة عقدت في أجواء اشـتداد الخالفـات                 
الفلسطينية الداخلية، في ظل استمرار وتعمق االنقسام المدمر، وعلى خلفية الخالف الحاد حول المشاركة              

ت الثنائية المباشرة التي ابتدأت دون ضمانات وال مرجعيات، مما جعلها تولد ميتة، وأمامها              في المفاوضا 
عدة احتماالت، إما االنهيار والفشل، أو االستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، أو التوصل إلـى حـل                  

  .ينتقص من الحد األدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية
يالت التي شهدتها الورشة يمكن أن تجعلنا قادرين على استـشراف آفـاق             إن األفكار واالقتراحات والتحل   

المستقبل بشكل أفضل، وسيتم عرضها في الوثيقة الثانية عند صدورها، وسيتم توزيعهـا علـى أوسـع                 
  .نطاق، خاصة للنخبة ومراكز األبحاث والتفكير واإلعالم، ولصناع القرار

ديمي الفلسطيني من وطأة األحداث والتحديات الـساخنة،        إن الورشة توفر فرصة لخروج السياسي واألكا      
التي تجعله يدور في إطار األفعال وردود األفعال، دون استعداد وتخطيط وتفكير يتناول جميع الخيارات               

  .والبدائل، بحيث نكون مستعدين، إذا لزم األمر، لالنتقال من سيناريو إلى آخر، ومن خيار إلى آخر
ار إلى آخر ال يمكن أن يتم بشكل انفعالي وعاطفي أو كردة فعل، أو مـن قبيـل                  إن هذا االنتقال من خي    

وسنضرب مثاال راهنا عن كيفية     . التهديدات اللفظية الفارغة، وإنما يجب أن يكون علميا ومدروسا وجادا         
يـرة،  فقد تناقلت وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم في األيام األخ        . التفكير االستراتيجي من الوضع الراهن    

أن التعليمات من الحكومة اإلسرائيلية، صدرت لوزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة لالستعداد لـشن       
حملة إعالم وعالقات عامة تحمل الرئيس الفلسطيني والقيـادة، المـسؤولية عـن االنهيـار المحتمـل                 

  .للمفاوضات
م عن االنسحاب من المفاوضات إذا      إن األولى أن يقوم الفلسطينيون، خاصة إذا كانوا جادين في تهديداته          

استمر االستيطان، باالستعداد الحتمال انهيار المفاوضات، ولجميع االحتماالت، بحيث يعـرف ويـدرك             
أما التمترس علـى    . االحتالل أن لديهم خيارات أخرى، وأنهم قادرون عليها ومستعدون من أجل تنفيذها           

والحكم على الفلسطينيين باستمرار الضعف واالنقـسام       وفي خيار واحد وحيد، فهو يعني عمليا الالخيار،         
  .وغياب القدرة المتزايد لتأثيرهم على مصيرهم وترك قرارهم أكثر وأكثر بيد غيرهم

ليس من الصحيح إطالقا أننا ال نملك القدرة على التفكير االستراتيجي، ألننا تحت االحتالل وفـي ظـل                  
  .عناصر القوة واألوراق التي كنا نملكهااالنقسام، ولكوننا ضعفاء بسبب أننا فقدنا 
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إن التفكير والتخطيط االستراتيجي الذي ينطلق من األمر الواقع الراهن بكل حلوه ومره ويستشرف آفاق               
المستقبل، هو وحده الكفيل بشق طريق األمل واالنتصار، من خالل بلورة رؤية استراتيجية شاملة جديدة               

من التجارب السابقة وتوحيـد الجهـود والطاقـات واإلبـداعات           قادرة على استخالص الدروس والعبر      
الفلسطينية، ووضع األهداف ووسائل النضال والمرجعيات الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيـق             

  .أهدافه الوطنية
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  ١٩٦٧ المقاومة وإعالن الدولة على حدود الدبلوماسيةالبديـل هو  .٨١

   البرغوثيمصطفى
متكافآن بميزان القوى الذي يسند كالً منهما،       . إن أي مفاوضات لن تنجح ما لم تجر بين طرفين متكافئين          

وبشروط التفاوض ومرجعيته، وبإقرار مسبق بأن األطراف المشاركة لن تواصل فرض حلولها الخاصة             
  .على االرض أثناء اجراء هذه المفاوضات

  .عداداً سياسياً وذهنياً النجاحها من االطراف المشاركةوالمفاوضات الناجحة تتطلب است
) سبتمبر(وبتطبيق هذه المعايير على المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية التي انطلقت يوم الثاني من ايلول              

  .الماضي، فإن كل المؤشرات تشير الى الفشل الحتمي لهذه المفاوضات
طرف يحتل اآلخـر، ويـتحكم بمـوارد    . غير متكافئفقد جرت بين طرفين غير متكافئين، ومن منطلق       

حياته وحرية حركته ويستند الى دعم او صمت رسمي دولي على ممارساته وخروقاته المتواصلة للقانون              
  .الدولي

والمفاوضات انطلقت في ظل غموض مطلق للمرجعية، وفي الواقع بحسب الشروط االسـرائيلية التـي               
 أي ان القانون والقرارات الدولية التي تـنص علـى انهـاء             "عدم وجود شروط للتفاوض   "اصرت على   

  .االحتالل واقامة دولة حقيقية ذات سيادة ليست مرجعية ملزمة
والمفاوضات بدأت في ظل استمرار االستيطان االسرائيلي وتوسعه ليس فقط في القدس بل وفي سـائر                

، اي في ظـل اسـتمرار الجانـب         )ائهالذي لم يمثل التجميد الجزئي اال اكذوبة إلخف       (االراضي المحتلة   
االسرائيلي في فرض امره الواقع على االرض، وبالتالي تحول المفاوضات الى غطـاء لهـذا النـشاط                 
االسرائيلي، الذي يستطيع التذرع بوجود المفاوضات لصد اي ضغط او احتجاج دولـي علـى نـشاطه                 

  .االستيطاني وعملية التطهير العرقي التي يقوم بها في القدس
والواهم فقط من يعتقد ان لدى حكومة نتانياهو بتركيبتها وائتالفها ونهجها الليكودي المعلن اي اسـتعداد                

  .سياسي وذهني النجاح المفاوضات
" التجميد"وأولى تباشير الفشل ظهرت في اواخر ايلول عندما حان موعد تجديد            . نحن اذاً امام فشل محتوم    

  .المزعوم لالستيطان
المقاومة المستندة الـى    . وماسي يمكن ايضاً ان يكون مقاوماً وجزءاً من المقاومة الشعبية         ان العمل الديبل  

حق الشعوب في الحرية والكرامة والحياة، والمستندة الى القانون الدولي والقانون االنساني الدولي، والى              
لـى حـق الـشعب      القرارات الدولية والقضائية العديدة التي أكدت عدم شرعية االحتالل، كما أكـدت ع            

، والـذي   ١٩٤٧الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة بموجب قرار التقسيم الـصادر عـام               
  .استندت اسرائيل اليه العالن نشوئها واستقاللها

وال يحق ألحد منع الشعب الفلسطيني من استخدام هذه القرارات لحماية مصيره ولخلق تكافؤ نسبي فـي                 
  .سرائيليمواجهة الجانب اال

ومن هذا المنطلق فإن السبيل األخير لمنظمة التحرير الفلسطينية وكافة القوى الفلـسطينية النقـاذ حـل                 
 ان كان ما زال ممكناً انقاذه، هو تبني االعالن المستقل من الجانب الفلسطيني عن اقامة الدولة                 –الدولتين  
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 القدس الشرقية عاصمة لها، والتوجه الفوري        بما فيها  ١٩٦٧الفلسطينية على كامل االراضي المحتلة عام       
كيان "الى كل الدول العربية ودول العالم وحكوماته وهيئاته الرسمية لمطالبتها لالعتراف بهذه الدولة كـ               

  ".رسمي مستقل كامل السيادة اسوة بكافة الدول االخرى
حدة، الصدار اعتـراف بالدولـة      وبعد ذلك التوجه الجماعي بهذا القرار الى الجمعية العمومية لألمم المت          

الفلسطينية المستقلة، ومطالبة اسرائيل بإزالة احتاللها عن كامل أراضيها وأجوائها وحـدودها ومياههـا              
  .االقليمية

أما المفاوضات ان أجريت بعد ذلك فستكون مفاوضات لتطبيق هذا القرار والحق وليس للتفاوض علـى                
  .الحق نفسه كما جرى حتى اآلن

ن مصر والهند عندما تفاوضتا على استقاللهما عن بريطانيا لم تعطيا بريطانيـا حـق ترسـيم                 ولنتذكر ا 
  .حدودهما او حق التفاوض على تلك الحدود، واالمر نفسه انطبق على الجزائر وغيرها

ان دوالً واطرافاً عديدة في العالم تنتظر هذه الفرصة إلعالن دعمهـا السـتقالل الـشعب الفلـسطيني                  
في شكل محدد، ويجب ان تكون في مقدمها الدول العربية وكل الـدول الـصديقة للـشعب                 بالملموس و 
  .الفلسطيني

وهذه هي الفرصة الختبار صحة الوعود الدولية وبخاصة االميركيـة واالوروبيـة بـدعم قيـام دولـة                  
لفلـسطيني  فلسطينية، فمن كان صادقاً في وعده، عليه االعتراف بالدولة المستقلة وتأكيد شرعية النضال ا             

  .إلزالة االحتالل عنها
لم يعد هناك أي مجال للمماطلة وإضاعة الوقت، ومواصلة انتظار الفرج من حوار أميركي او دولي مع                 

  .اسرائيل
ولكي تكون هذه المبادرة الديبلوماسية المقاومة فعالة فإنها يجب ان تترافق ايضاً مع اجـراءات أخـرى                 

  :ة ومنهاتأخذها األطراف الفلسطينية والعربي
 اعالن منظمة التحرير الفلسطينية عن توقف السلطة الفلسطينية عن التنسيق األمنـي مـع الجانـب                 -١

االسرائيلي ورفضها لمجمل فلسفة األمن القائمة على ان الذين تحت االحتالل مسؤولون عن تأمين األمن               
  .الحتالل والمستوطنينللذين يحتلونهم، في حين يعجزون عن توفير األمن لشعبهم المتعرض لبطش ا

 مباشرة الدول العربية بإجراءات مقاطعة ضد اسرائيل، بما في ذلك وقف كل اشكال التطبيع معهـا،                 -٢
واعالن استعداد الدول العربية لالنخراط في حال استمرار المواقف االسرائيلية في حملة لفرض العقوبات              

  .عليها
الفلسطينية، بما في ذلك انشاء حكومة وحدة وطنية توحـد           التوجه الجاد نحو استعادة الوحدة الوطنية        -٣

فوراً شطري الوطن الضفة وغزة، وتفعيل ما نصت عليه الوثيقة المصرية من إنشاء قيادة وطنية موحدة                
  .موقتة لحين التمكن من اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني

ى والمؤسسات الفلـسطينية القنـاع حكومـات         التوجه فوراً بحملة ديبلوماسية تشارك فيها كافة القو        -٤
 ١٩٦٧ومؤسسات العالم باالعتراف الفعلي بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام             

  .وعاصمتها القدس
 ان يتخلى الخطاب السياسي الفلسطيني الرسمي عن مجمل فكرة تبادل االراضي والتـي اسـتخدمت                -٥

ي غير الشرعي ولتنظيم مخططات تطهير عرقية جديدة ضـد ابنـاء الـشعب              لتبرير التواجد االستيطان  
  .١٩٤٨الفلسطيني المقيمين في اراضي 

ان كل ما نطرحه ملموس وواقعي، ويندرج في اطار ما يتقبله العالم كله من أشكال المقاومـة الـسلمية                   
 األخيرة النقـاذ فكـرة الدولـة        وال بد لهذا العالم من ان يفهم انه ان ادار ظهره لهذه المحاولة            . والشعبية

المستقلة وخيار السالم على اساس دولتين، فإنه يكون قد ارسل رسالة الى الشعب الفلسطيني الذي يـرى                 
  .أراضيه تُلتهم يومياً تحت جرافات االستيطان، بأن حل الدولتين لم يعد واقعياً وال قائماً



  

  

 
 

  

            ٤٣ ص                                     ١٩٣٧:         العدد       ١٤/١٠/٢٠١٠الخميس  :التاريخ

 سوى خيار التخلي عن فكـرة الدولـة المـستقلة           ولن يترك العالم أمام الشعب الفلسطيني في هذه الحالة        
واالستعباد العنصري االسرائيلي،   " االبارتايد"واالنخراط الشامل بكل مكوناته في نضال موحد ضد نظام          

  .من أجل الحاق الهزيمة به واقامة دولة ديموقراطية واحدة يتعايش فيها الجميع بحقوق وواجبات متساوية
اما حكم ذاتـي  " اتفاق اوسلو البائس حاولت اسرائيل ان تضعنا أمام خيار على مدى سبعة عشر عاماً منذ   

هزيل في بانتوستانات ومعازل يعمل كوكيل أمني السرائيل ويسمى دولة أو استمرار االحتالل والتوسـع               
إما دولة مستقلة كاملة السيادة فـوراً علـى جميـع           "أما نحن فيجب ان نضعهم امام خيار        ". االستيطاني
  ". وعاصمتها القدس او دولة ديموقراطية واحدة يتساوى فيها الجميع١٩٦٧ المحتلة عام االراضي

ونحن نعرف ان ثمن الخيار االخير سيكون غالياً، ونعرف ما سيعنيه من تكاليف نضال عنيـد وطويـل                  
  ".االبارتايد"ضد 

ه ان يكونـوا عبيـداً      ولكن الشعب الفلسطيني عرف بطموحه للحرية والكرامة والعدالة، ولن يقبل ابنـاؤ           
ومثلما فشلت أصناف االضطهاد في كسر ارادة الفلسطينيين وتوثبهم الدائم لغد افضل ألبنائهم،             . لإلحتالل

فلن يطفئ عناد العنصرية وتكاسل العالم عن مواجهتها جذوة االمل في نفوسهم، والتي تتغذى يومياً بهذا                
الكرة األرضية لمصلحة الشعب الفلسطيني وقـضيته       التحول الرائع والمتعاظم لدى الشعوب على امتداد        

  .العادلة
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  :كاريكاتير .٨٢

  

  ١٤/١٠/٢٠١٠فلسطين أون الين،   
  
  


