
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   لغزة يصدم زائريها"إسرائيل"تدمير : وزير خارجية فنلندا
  إعالن عبد ربه القبول بالدولة اليهودية طعنة للشعب الفلسطيني: الرشق
  "إسرائيل"لـت وصلت طريقاً مسدودا وأمريكا انحازت المفاوضا: األحمد

  بإمكان تجاوز مشكلة الملف األمني في ظل التدخل األمريكي السافرمحمد نزال يشكك 
   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٢٤٤مكتب نتنياهو يعلن عن عطاءات لبناء 

  "متحف التسامح" بقيام جهات إسرائيلية وأمريكية بنشر صور للمخطط الجديد لـتنددمؤسسة األقصى 

موضوع يهودية دولة: عباس
   ليس من شأننا"إسرائيل"
  

 ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 ٥    جميع أعضاء اللجنة التنفيذية توافقوا على أن يكون عبد ربه أمينا للسر:ابو يوسفواصل .٢
 ٧   في سجون االحتاللأسير طفل إلى رسالة يوجهفياض .٣
 ٧  مكرمة رئاسية لمئتي حاج من ذوي الشهداء واألسرى وفلسطينيي الشتات: الهباش.٤
 ٧   ماسي للسلطةالبرتغال ترفع مستوى التمثيل الدبلو: رام اهللافي وزارة الشؤون الخارجية .٥
 ٧  " الدوليفلسطين" مليون دوالر إلنشاء مطار ٦.٤٠٠
 ٨   الضفةأراضينواب نابلس يحذرون من تزايد وتيرة سرقة .٧
 ٨  لمبذولة االن هدفها انقاذ عّباس ا أمريكاسرائيلية تتهم السلطة بالتشدد وتؤكد اّن جهودإدراسة .٨

    
    :المقاومة

 ٩  إعالن عبد ربه القبول بالدولة اليهودية طعنة للشعب الفلسطيني: الرشق.٩
١٠  "غطاء لنكبة جديدة"تصريحات عبد ربه : حماس.١٠
١٠  إستراتيجيةتبر أن عبد ربه ال يمثل إال نفسه ويدعو لبحث عن بدائل قيادي في فتح يع.١١
١٠  بإمكان تجاوز مشكلة الملف األمني في ظل التدخل األمريكي السافرمحمد نزال يشكك .١٢
١١  "رائيلإس"لـالمفاوضات وصلت طريقاً مسدودا وأمريكا انحازت : األحمد.١٣
١١   السياسيإفالسه شروطه دليل على أنفتح تحمل نتنياهو مسؤولية تعثر عملية السالم وتؤكد .١٤
١٢  " الكرمي"حماس تكشف مشاركة السلطة باغتيال ": فلسطين أون الين".١٥
١٢   غطاء لشرعنة االستيطاناإلسرائيليةلمفاوضات ا :الديموقراطية".١٦
١٣   تستغل األزمة االقتصادية لليونان"إسرائيل": "الشعبية".١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   تعرف جيدا كيف ستدافع عن نفسها"إسرائيل: "نتنياهو يرد على نجاد.١٨
١٣   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٢٤٤مكتب نتنياهو يعلن عن عطاءات لبناء .١٩
١٤  المعارض» كديما«نتنياهو يجدد محاوالته لشق حزب .٢٠
١٤  حزب العمل هو حزب سالم: برافرمان.٢١
١٥  ويرفض دعوة اغتياله» الطرفة«سيلفان شالوم يصف نجاد بـ .٢٢
١٥  مجدداً" لجنة تيركل"أشكنازي أمام .٢٣
١٥   يؤكد ان زيارة نجاد لجنوب لبنان هدفها تفقد الشبكة الصاروخية لحزب اهللافيلنائي.٢٤
١٦   تعتزم فتح قنصلية جديدة لها في مدينة ميونيخ األلمانية"إسرائيل".٢٥
١٦   الغربيةعدد المستوطنين في الضفةمعهد الدراسات السكانية اإلسرائيلي يكشف عن ارتفاع .٢٦
١٦   الغازحقولمن المنافسة اللبنانية على  قلقة "إسرائيل: "االقتصادية" غلوبس"صحيفة .٢٧
١٧   واليونان تنهيان مناورة جوية مشتركة"إسرائيل".٢٨
١٧  عالمياً" إسرائيل"البرلمانية بالكنيست تناقش تدهور مكانة " كاديما"كتلة .٢٩
١٧  خالل العقد الماضي" إسرائيل" ألف إفريقي إلى ٢٦ية تكشف عن تسلل أكثر من وثيقة صهيون.٣٠
١٨   تُحذّر من تراجع التأثير الصهيوني في أوروباإسرائيليةمحافل سياسية .٣١
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

    :األرض، الشعب
١٨  زالً في القدس من٢٢االحتالل يحيي مخططاً يرمي لهدم .٣٢
١٨  "متحف التسامح" بقيام جهات إسرائيلية وأمريكية بنشر صور للمخطط الجديد لـتنددمؤسسة األقصى .٣٣
١٩   ديمغرافية في القدس وهناك مخطط لكنيس ضخم تشن حرباً"إسرائيل" :أحمد الرويضي.٣٤
١٩  من منازل شرقي القدس مهددة بالهدم% ٦٠: عبد القادرحاتم .٣٥
١٩  في الداخل الفلسطيني" العنصرية" يدعون إلى حملة ضد ٤٨نشطاء من عرب .٣٦
٢٠  "إفالس منظمة التحرير"ّبر عن تصريحات عبد ربه تع: مركز العدالة الفلسطيني في السويد.٣٧
٢٠  إضراب تدريجي لألسرى بجميع السجون اإلسرائيلية.٣٨
٢١  كوابل بطاريات لتعذيب طفل فلسطيني معتقل.٣٩
٢١  ابو قويدر عن الطفل األسير صايل اإلفراج ترفض "إسرائيل".٤٠
٢١  ٢٠١٠ طفل في الخليل منذ مطلع ٢٠٠االحتالل اعتقل .٤١
٢٢  مستوطنون يحاولون اختطاف طفل فلسطيني في الثالثة من عمره: الخليل.٤٢
٢٢   يخاف الخروج بعد صدمهدهسه مستوطن إسرائيليالذي  "طفل سلوان".٤٣
٢٢   االحتالل يحتجز صحافيين متطوعين لقطف الزيتون:قلقيلية.٤٤
٢٢   من سكان غزة يعانون انعدام األمن الغذائي%٦٠ :الدولية" كير"منظمة .٤٥
٢٣  حصار غزة سياسي إلسقاط حماس:  اإلسرائيلي"مسلك"حسب تقرير لمركز .٤٦
٢٤  ٢٠٠٦ منذ ١٤١إلى رفح وصل  أنفاق ضحايا عدد ":الميزان"مركز .٤٧
٢٤  دعوى جنائية ضد شركة هولندية لمشاركتها في بناء الجدار والمستوطنات.٤٨
   

   :اقتصاد
 ٢٤  تضاعف أرباح زيت الزيتون الفلسطيني ممكن في حال رفع القيود اإلسرائيلية: "أوكسفام".٤٩
 ٢٥  اقتصاد الزيتون الفلسطيني.٥٠
   

   : األردن
٢٦ شكل تهديدا لألردنالسياسات الصهيونية باتت ت :حزب جبهة العمل االسالمي.٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٦  واله أن الصهيونية والصهاينة إلى زالعالم برمتليعلم : جادن.٥٢
٢٦  "إسرائيل"سيضغط على حماس لالعتراف بـ االسد": يديعوت أحرونوت".٥٣
٢٧  "الجنائية الدولية"يطلبون تحقيقاً من "  الحريةأسطول"محامو .٥٤
٢٧   المخابرات المصرية تصدر قائمة منع من المرور إلى الحج بحق قيادات حماس في غزة.٥٥
٢٧  وشركة طيران اسرائيلية' الملكية المغربية'تعاون بين .٥٦
٢٨   "إسرائيل"ال يوجد تطبيع مغربي رسمي مع  :رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية.٥٧
٢٨  "إسرائيل"صحيفة جزائرية تنتقد عرض أفالم بتمويل جزائري في .٥٨
   

   :دولي
٢٨  غزة يصدم زائريها ل"إسرائيل"تدمير : وزير خارجية فنلندا.٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

٢٩  موقفنا هو عدم وضع شروط مسبقة للمفاوضات: فيليب كراولي.٦٠
٢٩  بتجميد االستيطان واالنضمام لمعاهدة حظر انتشار االسلحة النووية "إسرائيل"بريطانيا تطالب .٦١
٣٠  نائب فرنسية بالتحريض على العنف لتنديدها بالهجوم اإلسرائيلي على غزةاتهام .٦٢
٣٠   لجنة إسرائيلية تنتقد منظمات عرب كندا: أوتاوا.٦٣
٣١  سنقول للعرب نحن مع دولة فلسطينية وتبادل متساو لألراضي: "مجموعة العقالء".٦٤
٣١  "ال خيار للخروج من مأزق الشرق األوسط سوى الحرب": خبراء روس.٦٥
٣٢   إسرائيلية مشتركة لتجميع الطائرات بدون طيار على األراضي الروسية-مؤسسة روسية .٦٦
    

   :مختارات
٣٢ "ولة القانوند"أمريكا أسفل قائمة .٦٧
    

   :تقرير
٣٣   األمريكية في لبنان وسيناريو الحرب القادمة-العمليات السرية اإلسرائيلية.٦٨
٣٤  تقدير موقف صهيوني يقارن بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة.٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٦  عريب الرنتاوي... اجتهاداً فردياً.٧٠
٣٧  الياس سحاب... هل تخلى العرب عن فلسطين؟.٧١
٣٨  روزنبيرغ. ج . م ... نتنياهو مصمم على إذالل أوباما.٧٢
    

 ٤٠  :كاريكاتير
***  

  
   ليس من شأننا"إسرائيل"موضوع يهودية دولة : عباس .١

 كرر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، أن موضوع يهودية دولة إسرائيل ليس من :وفا –رام اهللا 
  .شأننا

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة جمهورية فنلندا تاريا هالونين، عقد في مقر الرئاسة بمدينة 
 من خالل ما سميناه االعتراف ١٩٩٣نية اعترفت بدولة إسرائيل عام رام اهللا، أن القيادة الفلسطي

المتبادل، وبالتالي موقفنا أننا معترفون بإسرائيل، ولكن إذا أراد اإلسرائيليون أن يسموا أنفسهم أي اسم 
  .فعليهم أن يخاطبوا األمم المتحدة والمجتمع الدولي ألن هذا الموضوع ليس من شأننا

، ودولة إسرائيل، ١٩٦٧منون تماما بحل الدولتين، دولة فلسطين في حدود عام ، نحن مؤعباسوأضاف 
تعيشان جنبا إلى جنب بأمن واستقرار، وال يمكن أن نستبعد هذا الخيار، وسنصر على أنه األفضل 

  .، وليس لدينا خيارات أخرىالفلسطيني واإلسرائيليلمستقبل الشعبين 
إلسرائيلية  ليس بالشيء الكثير، وإنما المطلوب هو إيقاف إن المطلوب من الحكومة ا: وتابع قائال

االستيطان، والذي هو بالنسبة لنا غير مشروع، ولكن نحن نقول أوقفوا هذا العمل لنتفاوض على 
  .المستوطنات والالجئين والقدس وغيرها، وبالتالي يجب أن نركز على األمل وليس على الفشل

ت في سرت اتفق العرب جميعا على منح فرصة إضافية لعملية السالم في القمة العربية التي انعقد: وقال
لمدة شهر، على أساس أن تتمكن الواليات المتحدة من إقناع إسرائيل بالوقف الشامل للنشاطات 



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

االستيطانية، وإذا حصل هذا فإننا مستعدون أن نذهب للمفاوضات المباشرة، وأن نبدأ بقضيتي الحدود 
  . هو المتوقع، وهذا ما نأملهواألمن، وبالتالي هذا

وتابع قائال، لقد أكدت للسيدة رئيسة جمهورية فنلندا، بأن تمسكنا بخيار السالم ال رجعة عنه، غير أن 
حكومة إسرائيل ما تزال تضع العراقيل والشروط المسبقة، وتصر على استمرار االستيطان في األرض  

  .الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
إننا نشيد بالقرار العربي الداعم إلعطاء مهلة : لقف العربي من المفاوضات في قمة سرت، قاوحول المو

إضافية لمدة شهر لكي يتسنى للجهود األميركية أن تؤتي ثمارها في  إيجاد الحلول وإقناع الحكومة 
  .اإلسرائيلية بضرورة الوقف الشامل لالستيطان ليصار إلى استئناف المفاوضات المباشرة

إننا نعبر عن تقديرنا وشكرنا لدور الرئيس اوباما واإلدارة األميركية من أجل جعل رؤية حل : ضافوأ
الدولتين حقيقة ناجزة على األرض مما يسهم بخلق استقرار وإرساء أسس السالم الشامل في المنطقة 

  .وعلى جميع المسارات
هاء حالة االنقسام، مناشدا المجتمع  الفلسطينية، وإن-وأكد الحرص على إنجاز المصالحة الفلسطينية

الدولي على حث إسرائيل إلنهاء حصارها لقطاع غزة، حتى يتسنى إعادة إعمارها وإنهاء معاناة أهلنا 
  .هناك

  ١٤/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   أمينا للسر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية توافقوا على أن يكون عبد ربه:ابو يوسفواصل  .٢

اكد الدكتور واصل ابو يوسف امين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة   : وليد عوض-رام اهللا 
 ياسر الخميس بان كل اعضاء التنفيذية توافقوا على ان يكون ' القدس العربي'التنفيذية لمنظمة التحرير لـ

وكان المجلس الوطني الفلسطيني .ينية امينا للسرعبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط
عين في جلسة طارئة عقدها في شهر آب من العام الماضي بمدينة رام اهللا ستة اعضاء جدد الستكمال 

  .عدد اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ية في محاولة للحفاظ على وشاركت في هذه الجلسة الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحريرالفلسطين

  .شرعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبر اختيار اعضاء جدد لهذه اللجنة خلفا للذين غيبهم الموت
 بعد ان فشل التوافق على -وأعلنت لجنة االنتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في حينه 

قعدين في اللجنة التنفيذية بعد أن تنافس عليهما أربعة  فوز أحمد قريع وحنان عشراوي بم-الستة اعضاء 
  .مرشحين

 ٢٠٠٩) أغسطس( آب ٢٦كما توافق أعضاء المجلس الوطني أثناء االجتماع غير العادي الذي عقد في 
صائب عريقات، وأحمد مجدالني، وصالح رأفت، وحنا . د: في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا على كل من

  .ء في اللجنة التنفيذية للمنظمة عميرة، ليكونوا أعضا
واشار ابو يوسف لذلك االجتماع االستثنائي الذي عقد للمجلس الوطني الفلسطيني، منوها الى انه بعد ان 
تمت اضافة اعضاء جدد للجنة التنفيذية تم التوافق بين الجميع على ان يستمر عبد ربه في تولي امانة 

  .سر اللجنة
في اول اجتماع للجنة التنفيذية بعد اجتماع المجلس الوطني 'قائال ' لعربيالقدس ا'واضاف ابو يوسف لـ

  .االستثنائي الذي انعقد في رام اهللا تم توزيع المهام، فياسر اتفق عليه ان يبقى امينا لسر اللجنة التنفيذية 
ته امين كل اعضاء اللجنة التنفيذية بدون استثناء يتعاملون مع ياسر عبد ربه بصف'واضاف ابو يوسف 
، مقلال من اهمية وجود اعضاء في التنفيذية يتحدثون بان عبد ربه تم تعيينه من قبل 'سر اللجنة التنفيذية

  .الرئيس محمود عباس للقيام بالمهام االدارية المانة السر وليس امينا للسر



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

للجنة التنفيذية كلهم بدون استثناء يتعاملون مع ياسر عبد ربه امين سر 'وتابع ابو يوسف حديثه قائال 
تم التوافق بين جميع اعضاء اللجنة التنفيذية على ان يكون ياسر '، واضاف 'لمنظمة التحرير الفلسطينية

  .'عبد ربه امينا للسر
ونفى ابو يوسف علمه بوجود تحركات داخل فتح واللجنة التنفيذية لتنحية عبد ربه عن امانة سر اللجنة 

 االخير بشأن امكانية االعتراف بيهودية اسرائيل تم تحريفها، واضاف التنفيذية، مشيرا الى ان تصريحات
، لما لها من انعكاس على 'ال يمكن ان تقبل القيادة الفلسطينية او اي مؤسسة فلسطينية بيهودية اسرائيل'

  .١٩٤٨حق العودة لالجئين الفلسطينيين ووضع المواطنين العرب داخل االرض المحتلة عام 
سياسية الفلسطينية تحركات واتصاالت داخل حركة فتح وبين اعضاء من اللجنة التنفيذية وتشهد الساحة ال

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية باتجاه ضرورة تنحية ياسر عبد ربه عن امانة سر اللجنة التنفيذية للمنظمة
همة وشهدت حركة فتح الخميس والليلة قبل الماضية اتصاالت وتحركات بهدف تنحية عبد ربه عن م

امانة سر التنفيذية، وذلك على خلفية تصريحاته التي المح بها االربعاء المكانية االعتراف بيهودية 
  .١٩٦٧اسرائيل اذا ما قدمت خارطة لحدودها على اساس حدود عام 

من مصادر داخل فتح بان اتصاالت تجري بين اعضاء في المجلس الثوري لفتح ' القدس العربي'وعلمت 
جنة المركزية للحركة لبحث امكانية ان يتولى احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية امانة سر واعضاء في الل

  .اللجنة التنفيذية خلفا لعبد ربه
واشارت المصادر الى أن عبد ربه هو الرجل االول في اللجنة التنفيذية للمنظمة عمليا كونه يشغل مهمة 

روه للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعتبر امين سر اللجنة، منوهة الى انه في حالة حدوث اي مك
  .رئيسا للجنة التنفيذية سيتولى عبد ربه رئاسة اللجنة ومنظمة التحرير وفق القانون الداخلي

ويواصل العديد من اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح واعضاء في اللجنة المركزية بتضخيم خطورة 
ة التنفيذية للمنظمة، مشيرين الى تصريحات االخير التي اكد استمرار عبد ربه بتولى امانة السر في اللجن

فيها امكانية االعتراف باسرائيل كدولة يهودية اذا ما وافقت االخيرة على اقامة الدولة الفلسطينية على 
  .١٩٦٧حدود االراضي المحتلة عام 

بد ربه لصالح الحركة وفي ظل التحركات الجارية داخل فتح الستعادة امانة سر اللجنة التنفيذية من ع
بأن هناك اتصاالت بين اعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ' القدس العربي'علمت 

لطرح امانة السر للجنة التنفيذية في اجتماعاتها القادمة واختيار عضو في اللجنة لشغل ذلك المنصب 
أمين للسر بل هو مكلف من قبل عباس بالقيام بحجة ان عبد ربه غير منتخب من قبل اللجنة التنفيذية ك

بالمهام االدارية لذلك المنصب الذي ما زال شاغرا في التنفيذية كونه لم يجر انتخاب الختيار من يتولى 
  .ذلك المنصب

واشارت المصادر الى ان هناك دفعا من قبل حركة فتح لتولي احمد قريع امانة سر اللجنة التنفيذية كونه 
ة فتح التاريخيين، فيما المحت المصادر الى ان اسم الدكتورة حنان عشراوي قد يطرح، احد قادة حرك

  .فيما لو جرت انتخابات داخل اللجنة التنفيذية النتخاب امين سر للجنة
ونوهت المصادر بأن عباس يرفض بحث قضية امانة سر اللجنة التنفيذية في هذه المرحلة، معبرا عن 

ر بمهامه كأمين لسر اللجنة التنفيذية ومشرف عام على االعالم الفلسطيني تمسكه بعبد ربه باالستمرا
  .الرسمي وذلك بخالف ما تسعى اليه بعض التيارات داخل فتح لتنحية عبد ربه عن تلك المهام

ويتعرض عبد ربه لحملة انتقادات واسعة في صفوف حركة فتح التي يتزعمها عباس، وذلك على خلفية 
  .ته التي المح فيها المكانية االعتراف بيهودية اسرائيلما اثير حول تصريحا

  ١٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   في سجون االحتاللأسير طفل إلى رسالة يوجهفياض  .٣
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض الخميس رسالة إلى الطفل :  وليد عوض-رام اهللا 

صايل أبو قويدر من سكان الخليل، والمعتقل في سجون االحتالل االسير في سجون االحتالل االسرائيلي 
 اكد فيها ان اسرائيل التي تخاف من ٢٠١٠) سبتمبر( أيلول ٢٧اإلسرائيلي منذ الشهر الماضي بتاريخ 

  .تلك الطفولة مهزومة حتما
رين السير والتي أطلقتها وزارة شؤون األسرى والمحر' أكتب رسالة'وجاءت رسالة فياض ضمن حمله 

وقد . في سبيل خلق التواصل مع األسرى، ودعم صمودهم، والتأكيد على حريتهم من سجون االحتالل
اختار رئيس الوزراء الفلسطيني توجيه رسالته إلى أحد األطفال المعتقلين لتسليط الضوء على معاناة 

  .األسرى وبصورة خاصة األطفال منهم
  ١٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  كرمة رئاسية لمئتي حاج من ذوي الشهداء واألسرى وفلسطينيي الشتاتم: الهباش .٤

محمود الهباش، أن الرئيس محمود عباس أمر .  أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية د: وفا–رام اهللا 
  .بتقديم مكرمة رئاسية لمئتي حاج من ذوي الشهداء واألسرى والمعاقين وفلسطينيي الشتات

 ٧٠ حاجا من ذوي الشهداء واألسرى و١٣٠ن المكرمة الرئاسية شملت وأضاف في بيان صحفي، أ
  .حاجا من المعاقين وفلسطينيي الشتات وبالذات من مخيمات لبنان

وأكد الهباش أن هذه اللفتة الطيبة من الرئيس تأتي للتخفيف عن ذوي الشهداء واألسرى والمعاقين 
  .وفلسطينيي الشتات ولتعزيز صمود شعبنا

إن : عدين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج العام الماضي من بيت لحم قال الهباشوبخصوص المب
المكرمة الرئاسية شملت هؤالء المبعدين الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج العام الماضي ألسباب '

الفريضة فنية لم تمكنهم من الخروج رغم حصولهم على تأشيرة الحج لكي يتمكنوا هذا العام من أداء 
  .'ورؤية أهلهم الذين لم يتسنى لهم رؤيتهم منذ سنوات

 ١٤/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  البرتغال ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة: رام اهللافي وزارة الشؤون الخارجية  .٥

أن جمهورية البرتغال رفعت مستوى أفادت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في رام اهللا ب: رام اهللا
  .التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية من مفوضية عامة إلى بعثة

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي مكتوب، نُشر في وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية، أن رئيس 
  . الرئيس البرتغاليالبعثة الفلسطينية في العاصمة لشبونة سيسمى رئيس البعثة سفيرا ويقدم اعتماده إلى

وقالت إن رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني جاء في أعقاب جهود بذلت على مدى السنوات الثالثة 
الماضية، مشيرة إلى أنها تسعى لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في دول العالم عامة، ال 

  .سيما الدول التي لم يرتق مستوى التمثيل فيها إلى سفارة
  ١٤/١٠/٢٠١٠، دس برسق

  
  " الدوليفلسطين" مليون دوالر إلنشاء مطار ٤٠٠ .٦

أعلنت وزارة النقل والمواصالت في الضفة الغربية عن االنتهاء من وضع :  صفاء عاشور-غزة
  ". فلسطين الدولي"والمتمثل بمطار , المخططات الالزمة لتنفيذ أحد أكبر المشاريع في الضفة

إن المطار سيكون نافذة العالم إلى :" شروع في الوزارة المهندس علي شعثوقال المسئول عن إعداد الم
، مشيراً إلى أن فكرة المشروع "الدولة الفلسطينية القادمة، وكذلك بوابة الفلسطينيين إلى العالم الخارجي
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م وبالتوازي مع فكرة إنشاء مطار غزة الدولي الذي أقيم في عا, كانت تداعب خيال السلطة منذ قدومها
١٩٩٨ .  

, قامت الوزارة بدراسات حول إمكانية إنشاء مطار في الضفة الغربية":" فلسطين"وأضاف في حديث لـ
مشيراً إلى أن سبب تأخر إنجازه أن مطار غزة الدولي كان , "وتحديد الموقع المالئم لمثل هذا المشروع
  . موال الالزمة إلقامة مطار آخرباإلضافة إلى قلة توفر األ, يسد الكثير من الحاجات في مجال الطيران

معتبراً أن , ونوه إلى أنهم كانوا ينتظرون الفرصة السانحة إلقامة هذا المطار على أراضي الضفة الغربية
األرض التي سيقام عليها :" وتابع قائالً, "ال تعتبر معيقاً أمام مثل هذه المشاريع الكبيرة"األوضاع السياسية 

  . ، حسب تعبيره"حسب اتفاق أوسلو المرحليالمشروع هي أرض فلسطينية 
  ١٤/١٠/٢٠١٠، صحيفة فلسطين

  
   الضفةأراضينواب نابلس يحذرون من تزايد وتيرة سرقة  .٧

حذر النواب في محافظة نابلس من تزايد وتيرة نهب اراضي الفلسطينيين ومصادرتها من : القدس المحتلة
 قبل يومين مجلس قروي عورتا جنوب نابلس حتاللاال تسليم أخرها والتي كان اإلسرائيلي االحتاللقبل 

إخطاراتْ تقضي بمصادرة أراض زراعية بالمنطقة ، ويقضي القرار بمصادرة حوالي ألف دونم من 
  .اراضي بلدتي عورتا شرق نابلس ويانون جنوب المدينة

طنات اضافة ولفت النواب الى ان هذه القرارات وغيرها تهدف لسرقة األرض الفلسطينية لتوسيع المستو
ورأى النواب في استمرار المفاوضات دافعا . الى بناء مواقع عسكرية اسرائيلية على هذه األراضي

لإلحتالل لمزيد من التعدي والتمادي ، مجددين مطالبتهم السلطة بوقف المفاوضات والتنسيق األمني ، 
 المواطنين الى المزيد من ودعا النواب. وان يكون لهم موقف ايجابي وجدي رافض لممارسات اإلحتالل

التمسك بأرضهم والثبات عليها في وجه مخططات اإلحتالل الهادفه لسلب األرض واقتالع اإلنسان 
  .الفلسطيني منها

  ١٥/١٠/٢٠١٠الدستور،عمان، 
  
   المبذولة االن هدفها انقاذ عّباسأمريكا بالتشدد وتؤكد اّن جهود السلطةدراسة اسرائيلية تتهم  .٨

قالت مصادر بحثية اسرائيلية وصفت بالمطلعة ان الجهود االمريكية : ر اندراوسزهي -الناصرة 
المبذولة في هذه الفترة الحياء ما تُسمى بالعملية السلمية تهدف في المقام االول الى انقاذ رئيس السلطة 

االستراتيجي ومحاولة تعزيز مكانته، وقال بنحاس عنباري، الخبير ( ابو مازن)الفلسطينية، محمود عباس 
ان هذه المساعي االمريكية هي ) المركز االورشليمي للدراسات العامة والسياسية(في ما يطلق عليه اسم 

للجهود والرغبة االمريكية في منع عباس من التوجه مرة اخرى الى مجلس االمن لعرض تقرير 
لسطينيين واالسرائيليين، غولدستون، بزعم ان ذلك سيعرقل جهود التوصل الى تسوية سياسية بين الف

  .وسوف يتحول االمر الى مواجهة وصدام دبلوماسي بينهما
واضاف الباحث االسرائيلي في دراسة نشرها على موقع المركز ان الحكومة االسرائيلية مطالبة حاليا 
ن بتقديم تنازالت من اجل دعم ابو مازن ومساندته في الشارع الفلسطيني، لكن هناك مخاوف من ان تكو

  .لذلك اثار سلبية على اخراج صفقة تبادل االسرى مع حركة حماس الى حيز التنفيذ، على حد قوله
وبرأيه، فان تورط عباس في فضيحة غولدستون كشف عن عورته، واكد بان ليس لديه القدرة على 
 التوصل لتسوية سياسية مع اسرائيل، وفي هذا السياق اعرب عنباري شكوكه في نجاح الرئيس
  .الفلسطيني بالتوصل الى تسوية تاريخية مع اسرائيل بعد ان فشل في مواجهة فضيحة تقرير غولدستون

وبرأيه فان احد اهم االسباب التي تُعيق التوصل التفاقية سالم مع الفلسطينيين مرده الخالف القائم بين 
سب النظريات العملية، اكد الضفة الغربية وقطاع غزة، الن اسرائيل تعتبر عامال في هذا الخالف، وح



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

 انّه في حال قيام اثنين من الخصوم بالتعاون، فانّهما بطبيعة الحال سيتغلبان على الطرف الثالث، ولكن
الوضع اليوم، بحسب الباحث االسرائيلي، يشير الى وجود توتر بين تل ابيب من جهة ورام اهللا وغزة من 

  .ات الثنائية بين اسرائيل ورام اهللاجهة ثانية، كما ان التوتر ينسحب على العالق
وزعم انّه حتى االنقالب العسكري الذي نفذّته حركة حماس في قطاع غزة، والذي اسفر برأيه عن طرد 
فتح وتسلم حماس السلطة، كانت استراتيجية السلطة مبنية على عدم منع ارهاب حماس، الن العمليات 

العبرية، كانت تصب في مصلحة المصالح االستراتيجية العسكرية التي كانت تنفذها حماس ضد الدولة 
  .للسلطة، وتحديدا خالل المفاوضات التي كانت تجريها مع تل ابيب

وتابع قائال ان سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السالح كان تطورا مفصليا وتاريخيا في العالقات بين 
وكشف ايضا عن انّه . ف محاربة حماساسرائيل وسلطة رام اهللا، حيث سارعتا للتعاون والتنسيق بهد

حتى اليوم توجد عالقات متينة بين رئيس الوزراء الفلسطيني في رام اهللا، سالم فياض، مع وزارة االمن 
االسرائيلية، وحتى ان االجهزة االمنية التابعة للسلطة في رام اهللا كشفت عن عمليات كانت حركة حماس 

  . ضد اهداف اسرائيلية في الضفة الغربيةقد خططت الخراجها الى حيز التنفيذ
وزاد قائال ان الهدف الرئيسي الذي يحرك اجهزة االمن الفلسطينية هو منع حماس من السيطرة على 

واوضح المحلل االسرائيلي ان نتائج العملية العسكرية االسرائيلية . الضفة الغربية، كما فعلت في القطاع
ة الرصاص المسبوك، ادت لتوتر حاد في العالقات بين السلطة في رام ضد قطاع غزة، والمسماة بعملي

واسرائيل، اذ ان السلطة توقعت ان تؤدي العملية العسكرية الى القضاء على سلطة حماس في غزة، 
وهذا االمر، قال عنباري، دفع السلطة في رام اهللا الى التشدد في مواقفها، وتدبير قضية تقرير 

تها التي ما زالت مستمرة لمحاكمة ضباط من الجيش االسرائيلي، والذين شاركوا في غولدستون، ومحاوال
العدوان على غزة، امام المحاكم الدولية، كما اتهم السلطة بانّها اعلنت المقاطعة االقتصادية ضد اسرائيل، 

. ائيلوشاركت وما زالت تشارك في الجهود المبذولة من قبل دول ومنظمات لنزع الشرعية عن اسر
غزة ورام اهللا : وخلص الى القول ان الوضع اليوم عاد الى سابق عهده، اي ان اضالع المثلث الثالثة

وتل ابيب على خالف، وبالتالي ال يمكن احراز اي تقدم لعدم وجود حسم، وبالتالي فان في ما يسمى 
  .بالعملية السلمية ستبقى تراوح مكانها، على حد قوله

  ١٤/١٠/٢٠١٠، نالقدس العربي، لند
  

   القبول بالدولة اليهودية طعنة للشعب الفلسطينيربهإعالن عبد : الرشق .٩
بشدة عزت الرشق التصريحات " حماس"انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : دمشق

ها استعداد المنسوبة ألمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه والتي أعلن في
الجانب الفلسطيني لالعتراف ليس فقط بيهودية إسرائيل، بل لو أرادت أن يعترفوا بها كدولة صينية، 

 بما فيها ٦٧ولكن على أساس واضح وصريح يتمثل باالنسحاب الكامل من األراضي التي احتلت عام 
 لمنظمة التحرير واتخاذ موقف القدس الشرقية، ودعا الرئيس محمود عباس إلى إقالته من اللجنة التنفيذية

  .واضح من هذه التصريحات
الطعنة في "التصريحات المنسوبة لعبد ربه بـ " قدس برس"ووصف الرشق في تصريحات خاصة لـ

الموقف الذي عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : "، وقال"ظهر الشعب الفلسطيني
ستعداد لالعتراف بالدولة اليهودية يمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطينية ياسر عبد ربه وإعالنه اال

  ".الفلسطيني، وال شك أن عبد ربه في هذه التصريحات ال يمثل إال نفسه
وطالب الرشق الرئيس محمود عباس بإعالن موقف واضح من تصريحات ياسر عبد ربه وإدانة هذه 

  .الفلسطينيالتصريحات وإقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
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عدم اتخاذ موقف واضح من هذه التصريحات يضع عالمات استفهام حول حقيقة موقف : "وأضاف
وأرجو أن ال تكون تصريحات عبد ربه عبارة عن بالون اختبار . محمود عباس من هذا الموضوع

  ".وتهيئة للشعب الفلسطيني للقبول بالتنازالت المقبلة
 من تشرين أول ٢٠في " فتح"وار من أجل المصالحة مع من جانب آخر أكد الرشق أن موعد الح

حريصة على انجاز " حماس"حركة : "الجاري بدمشق ال يزال قائما وال تغيير عليه، وقال) أكتوبر(
المصالحة وإنهاء االنقسام على الرغم من وجود الكثير من الممارسات االستفزازية التي تخلق مناخات 

يدها ممدودة " حماس"صلة االعتقاالت في الضفة الغربية، أقول تشوش على المصالحة من خالل موا
  .  ، على حد تعبيره"وموعد الحوار قائم ال تغيير عليه

  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  "غطاء لنكبة جديدة"تصريحات عبد ربه : حماس .١٠

استنكرت حركة حماس بشدة تصريحات ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة : دمشق
تحرير الفلسطينية، والتي أعلن فيها عن استعداده لالعتراف بدولة يهودية، مقابل دولة فلسطينية على ال

  ".غطاء لنكبة جديدة"، معتبرة أنها ١٩٦٧حدود عام 
قدس "، تلقت )١٤/١٠(وقالت الحركة في تصريح مكتوب صادر عن مكتبها اإلعالمي، اليوم الخميس 

ات المدعو ياسر عبد ربه، ونعدها خطيئة وسقوطاً سياسياً، ومقدمة ندين بشدة تصريح: "نسخة منه" برس
، وغطاء ٤٨لمخطط صهيوني يسعى إلسقاط حق العودة والجتثاث أهلنا في فلسطين المحتلة عام 

كما طالبت حماس رئيس السلطة الفلسطينية  ".الستكمال عمليات تهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية
، "إدانة هذه التصريحات والتبرؤ منها"ة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ محمود عباس واللجن

 السكوت عنها يعد دة على أنجريمة بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة"مشد."  
  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  جيةإستراتي أن عبد ربه ال يمثل إال نفسه ويدعو لبحث عن بدائل يعتبرقيادي في فتح  .١١

الشرق «قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح في تصريحات لـ :صالح النعامي-  غزة
بشكل سافر تبنيها لموقف إسرائيل الذي يشترط «، إن إعالن الخارجية األميركية أول من أمس »األوسط

 على بؤس الرهان التجميد المؤقت لالستيطان باعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية، يدلل
وأشار العالول . »على أي إمكانية لتلعب الواليات المتحدة دورا إيجابيا في إيجاد تسوية سياسية للصراع

إلى أنه بات في حكم المؤكد أن هناك تماهيا مطلقا بين الموقفين اإلسرائيلي واألميركي، إذ تختار إدارة 
وشدد على أن . ثال بالطرف الفلسطينيالرئيس أوباما ممارسة الضغوط على الطرف األضعف مم

محصلة أشهر طويلة من الحراك الدبلوماسي األميركي لم تسفر إال عن تشجيع إسرائيل على إبداء 
التطرف في مواقفها كما عبر عنه رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مسألة تجميد 

قف األميركي الجديد يسمح لنتنياهو بتحميل السلطة واعتبر العالول أن المو. االستيطان ولو بشكل مؤقت
  .مسؤولية فشل المفاوضات

  ١٥/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   تجاوز مشكلة الملف األمني في ظل التدخل األمريكي السافربإمكانمحمد نزال يشكك  .١٢

ة الملف محمد نزال بإمكان تجاوز مشكلحماس شكك عضو المكتب السياسي لحركة :  رائد الفي-غزة 
الملف األمني نقطة ليست سهلة، السيما وأنه متعلق "وقال . األمني في ظل التدخل األمريكي السافر 
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كان يديره الجنرال األمريكي كيت دايتون، واآلن أصبح في عهدة الجنرال مايكل . . بجهات خارجية 
  ".مولر، وهذا يعني أنه ما زال بيد أمريكا

  ١٥/١٠/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، 
 
  "إسرائيل"لـ طريقاً مسدودا وأمريكا انحازت وصلتالمفاوضات : األحمد .١٣

عزام األحمد أن مسار المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي " فتح"أكد رئيس كتلة حركة : رام اهللا
وصل إلى طريق مسدود، وأنحى بالالئمة على تل أبيب التي وضعت شرط االعتراف بالدولة اليهودية 

  .المفاوضات، وانحياز اإلدارة األمريكية لها في ذلكلمعاودة 
، أن الجانب الفلسطيني ال يرى ما يشجع على "قدس برس"وأوضح األحمد، في تصريحات خاصة لـ 

ال توجد في األفق أي بوادر للعودة إلى المفاوضات ال المباشرة : "العودة إلى المفاوضات مجدداً، وقال
وقضية . سبب أطروحات نتنياهو، وآخرها طلبه االعتراف بيهودية الدولةوال غير المباشرة مع إسرائيل ب

وضع شرط االعتراف بيهودية إسرائيل وتبني اإلدارة األمريكية لهذا الموقف، هذا يدل على أن واشنطن 
  ".وضعت العراقيل أمام عودة المفاوضات وأن األمور وصلت إلى طريق مسدود

ئيل في شرط يهودية الدولة هو انجياز كامل إلسرائيل، وتنكر وقوف أمريكا إلى جانب إسرا: "وأضاف
كامل إلعالن اعتراف أمريكا بإسرائيل وشطب الرئيس ترومان لعبارة الدولة اليهودية من اإلعالن بخط 

  ".يده، ولذلك ال أرى ما يشجع على العودة إلى المفاوضات ال المباشرة وال غير المباشرة
بالمصالحة الفلسطينية، وأعرب عن أسفه لتصريحات " فتح"مسك حركة على صعيد آخر؛ جدد األحمد ت

  ".حماس"و" فتح"في غزة من شأنها أن تعيد التوتر إلى العالقات بين حركتي " حماس"صادرة عن قادة 
الماضي مازالت ) سبتمبر( أيلول ٢٤في " حماس"األجواء االيجابية التي سادت عالقاتنا بحركة : "وقال

في غزة أطلقوا تصريحات توتيرية، " حماس"، لكن العديد من قادة "فتح"على تفكيرنا في هي التي تسيطر 
وتضع العراقيل وتخرب األجواء اإليجابية، نأمل أن يعود الجميع إلى المصالحة، وتجاوز النقطة األخيرة 

ء السلبية التي للذهاب للتوقيع على الورقة المصرية والبدء بعملية المصالحة، ونأمل أن ال تنعكس األجوا
سادت قمة سرت على المصالحة الفلسطينية، وأقصد الحوار الذي دار بين الرئيس محمود عباس وبعض 

  ".القادة العرب
التسيق األمني مع : "، وقال"الكذبة"وإسرائيل بـ " فتح"ووصف األحمد تهمة التنسيق األمني بين أجهزة 
هل هو التنسيق مع إسرائيل أم مع الفرس؟ وهل : ألمنياالحتالل كذبة كبيرة، وال ندري ما هو التنسيق ا

تحول الفلسطينيون إلى عمالء لهذه الدولة أو تلك؟ هذه ثقافة غير فلسطينية وكالم فارغ ال يستحق 
  .، على حد تعبيره"التعليق

  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   السياسيسهإفال شروطه دليل على أن تعثر عملية السالم وتؤكد مسؤوليةفتح تحمل نتنياهو  .١٤

حملت حركة فتح رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تعثر الجهود  :اشرف الهور -غزة 
، في 'حالة االفالس السياسي'الرامية الستمرار عملية السالم، واكدت ان شروطه للمفاوضات تعبر عن 
اسر عبد ربه المح خاللها الى الوقت الذي تواصلت فيه التنديدات الفلسطينية بتصريحات نسبت الى ي

  .رغم نفيه لها' يهودية اسرائيل'قبول الفلسطينيين باالعتراف بـ
ان شروط نتنياهو المتجددة تعبر عن حالة االفالس السياسي 'وقال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح 

  .'التي وصلت اليها حكومته بسبب مواقفها الرافضة للسالم
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الموقف الفلسطيني من عملية السالم الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس واكد في تصريح صحافي ان 
اجماعا دوليا غير مسبوق ضد هذه السياسة االسرائيلية العقيمة وادانة لكل اشكال االستيطان 'القى 

  .'واالحتالل
  ١٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

 
  " يالكرم" تكشف مشاركة السلطة باغتيال حماس": فلسطين أون الين" .١٥

التي تؤكد أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة " المعطيات والحقائق"ماس عن ما أسمته بـحكشفت حركة 
القياديين في كتائب الشهيد عز " شاركت بعملية اغتيال الشهيدين نشأت الكرمي ومأمون النتشة"الفلسطينية 

  . الدين القسام الجناح العسكري للحركة
االحتالل يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة وما يترتب عليها من نتائج، وجددت الحركة تأكيدها بان 

خيار ثابت في التعامل مع االحتالل، طالما بقي جاثماً على شبر من أرضنا "مشددةً على أن المقاومة 
  ". الفلسطينية، وهي الرد الحقيقي على جرائم العدو الصهيوني وجريمة اغتيال الشهداء

أجهزة أمن فتح التابعة لفياض شريك كامل "، إن ٢٠١٠-١٠-١٤ بيان لها الخميس وقالت الحركة في
جرائم الخطف بحق أبناء شعبنا "، معتبرة أن "للعدو في اغتيال المجاهدين باألدلة والوقائع والبراهين

، وتقديمهم للمحاكم العسكرية، وإصدار أحكام عالية بتهمة المقاومة ال تقل خطورة عن جرائم االغتيال
 ٢٠ أسيرا محررا ووصلت أحكام بعضهم إلى ٣١ مواطنا من بينهم ٦٦حيث بلغ عدد من تم محاكمتهم 

  ". عاما
أن التنسيق األمني جريمة بحق الشعب الفلسطيني وإهداراً لتضحياته ومسيرة جهاده "وشددت على 

جنرال مولر من على ضرورة طرد ال"، ومؤكده في الوقت ذاته "ونضاله يجب أن تتوقف وتنتهي ولألبد
  ". الضفة المحتلة ومتابعة كل من عمل معه

كل من أعطى العدو أي معلومة بشكل رسمي أو غير رسمي أدت إلى "وطالب بيان الحركة بمحاكمة 
مطالبتنا الدائمة بضرورة إعادة صياغة األجهزة "، موضحة أن هذه الجريمة تؤكد "جريمة االغتيال

  ". تنسيق والتكامل األمني مع العدواألمنية وفق عقيدة أمنية تحرم ال
استطاعت اغتيال القائد ) إسرائيل(في بيانها مجموعة من الحقائق الموثقة، تؤكد أن " حماس"وقدمت 

الكرمي ومساعده النتشة في خليل الرحمن نتيجة للتنسيق األمني، الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في رام 
  . اهللا

  :اضغط) كما وردت في البيان: ( التي كشف عنها الحركةالحقائق الموثقةولالطالع على 
12137/details/ps.felesteen.www://http/الكرمي-باغتيال-السلطة-مشارآة-تكشف-حماس-.htm  

  ١٥/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين اون الين، 
  
   غطاء لشرعنة االستيطاناإلسرائيلية المفاوضات :الديموقراطية" .١٦

الوزير وائل ابو فاعور وعرض معه أوضاع " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"زار وفد من 
وجدد الوفد خالل اللقاء، رفضه ألي مفاوضات ال تأخذ باالعتبار مصالح الشعب  .الفلسطينيين في لبنان

حقوقه الوطنية، خاصة في ظل استمرار اسرائيل في عمليات االستيطان، معتبراً ان اسرائيل الفلسطيني و
تريد المفاوضات كغطاء لشرعنة العمليات االستيطانية، وهي فصل جديد من فصول المراوغة، واضاف 

تيطان الوفد في بيان ان االدارة االميركية واسرائيل نجحتا في فرض شروطهما المتعلقة باستمرار االس
وشدد على ضرورة  .في الضفة والقدس وتغييب المرجعية الدولية ومن دون سقف زمني ملزم السرائيل

  .انهاء حالة االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية
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وأشار البيان الى ان اللقاء مع أبو فاعور تناول أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وأن الوفد أكد ان ما أقره 
 محدودة ال تلبي المطالب المحقة لشعب فلسطين نتيجة ابقاء الحالة التمييزية من مجلس النواب خطوة

  .خالل اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة وغيرها من الحقوق
  ١٥/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
   األزمة االقتصادية لليونانتستغل "إسرائيل": "الشعبية" .١٧

لشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها انها ترى في قيام مناورات عسكرية قالت الجبهة ا: القدس المحتلة
والجيش اليوناني محاولة إسرائيلية الستغالل أزمة اليونان االقتصادية ) اإلسرائيلي(مشتركة بين الجيش 

الصعبة إلظهار عدم عزلتها في العالم ، وتغطية على سلوكها اإلجرامي بحق الشعب الفلسطيني وإدارتها 
  .ظهر لكل األعراف والمواثيق الدوليةال
كما أنه يأتي للتأثير على الموقف التاريخي لليونان المساند لحق الشعب الفلسطيني ونضاله من " :تابعتو

واهابت الجبهة بالقوى التقدمية اليونانية وبالبرلمان اليوناني والجماهير . أجل استرجاع حقوقه المغتصبة
مناورات ألنها تشكل تهديداً للسلم واالستقرار في المنطقة ، وتعكر صفو اليونانية بالوقوف ضد هذه ال

  .العالقات اليونانية العربية
  ١٥/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   تعرف جيدا كيف ستدافع عن نفسها"إسرائيل: "نتنياهو يرد على نجاد .١٨

ميع ما حققناه طوال وج) إسرائيل(تأسيس دولة "صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن 
  ". السنين يشكل أفضل رد على الشتائم التي سمعناها اليوم من جهة الحدود اللبنانية

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعرف جيدا كيف ستدافع عن نفسها وأنها ستواصل تحقيق النمو في مختلف 
  .  على حد تعبيره-المجاالت

و فضل الرد على كلمة الرئيس اإليراني محمود ونقلت إذاعة صوت االحتالل اإلسرائيلي أن نتنياه
حيث أعلن دافيد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي عن ) هيكل االستقالل(أحمدي نجاد أمام 

  . ١٩٤٨على األراضي الفلسطينية المحتلة عام ) إسرائيل(تأسيس دولة 
  ١٤/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة٢٤٤ء  لبناعطاءاتمكتب نتنياهو يعلن عن  .١٩

اعلن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة االسكان عن طرح عطاءات لبناء : القدس
  . وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي رمات اشكول ويسجات زئيف في القدس الشرقية المحتلة ٢٤٤

عوت احرونوت ان نتنياهو اصدر اوامره بعدم خلق ضجيج حول وقال الموقع االلكتروني لصحيفة يدي
 وحدة سكنية في ٣٥٠٠العطاءات الجديدة والتي جاءت ضمن اعالن لوزارة االسكان االسرائيلية لبناء 

  . وحدة في القدس المحتلة ٢٤٤مختلف انحاء البالد منها 
بعد انهيار المفاوضات مع الفلسطينيين ان نتنياهو اصدر اوامره " ايتياس"وقال وزير االسكان االسرائيلي 

باالستمرار في عملية االستيطان وانه استجاب لضغوط سياسية متعددة للبدء في عملية البناء بالقدس 
  .الثبات ان القدس خارج عملية التفاوض

  ١٥/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
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   المعارض"كديما" حزب لشقنتنياهو يجدد محاوالته  .٢٠
كشفت مصادر سياسية في قيادة حزب الليكود عن أن رئيس مجلس الوزراء، : ير مجلي نظ-ب تل أبي

 نواب منه إلى حكومته في حال ٧المعارض وضم » كديما«بنيامين نتنياهو، جدد جهوده لشق حزب 
  .انسحاب حزب العمل أو غيره من االتئالف، وبذلك يضمن بقاءه رئيسا للحكومة ويضمن عدم سقوطها

فنحن لن نسمح ألي «مقربة من نتنياهو هذا النبأ، وقالت إنه عمل شرعي وقانوني، وأكدت مصادر 
  .»حزب بأن يضعنا تحت سيف االبتزاز السياسي

لكن نتنياهو يثبت اليوم أنه يفكر بطريقة أخرى، فهو ال يريد أن يصبح قائدا الئتالف من الوسط 
كبيرة، فهو نفسه يميني متطرف، وأصدر عدة الليبرالي، ألنه ال يرى نفسه صامدا أمام معارضة يمينية 

كتب ومئات المقاالت وآالف التصريحات التي تحسب عليه، ويحاسبه اليمين عليها، ضد قيام دولة 
فلسطينية وضد إزالة مستوطنات وضد التخلي عن القدس، فكيف سيصمد في وجه معارضة كهذه؟ إنه 

 مفاوضاته الخارجية ويواجه به الضغوط يفضل أن يكون على رأس ائتالف يميني يستند إليه في
  .األميركية

 ٧لذلك يرى ضالته في إحداث شرخ في الحزب األكبر المنافس، علما أنه يحتاج، حسب القانون، إلى 
وحسب المعطيات الظاهرة من محاوالته األخيرة ولقاءاته في األسبوع . »كديما«نواب فقط لشق حزب 

وقال أحد المقربين منه، . اب مضمونين اآلن ويحتاج إلى السابع نو٦، لديه »كديما«الماضي مع نواب 
إسرائيل «حزب العمل أو حزب (أمس، إن النائب السابع سيأتي حتما إذا انسحب أحد أحزاب االئتالف 

الدفاع، والتجارة والصناعة، والزراعة، :  وزارات مهمة هي٥يحتل ) العمل(فالحزب األول ). »بيتنا
الخارجية، والبنى التحتية، :  وزارات مهمة هي٦والحزب الثاني يحتل . قلياتوالعمل والرفاه، واأل

  .السبعة» كديما«وهذه مناصب مغرية لنواب . والسياحة، والقضاء، واالستيعاب، واإلعالم
ويواصل نتنياهو اتصاالته وجهوده إلقناع شاؤول موفاز، الرجل الثاني في الحزب بعد تسيبي ليفني 

ه والقدوم إليه على رأس المتمردين السبعة، ليحظى بمنصب وزير الدفاع مكان باراك باالنسالخ عن حزب
  ).في حال انسحاب حزب ليبرمان(أو وزير الخارجية ) في حال انسحاب حزب العمل(

الجدير بالذكر أن ليبرمان أعلن أكثر من مرة في األسابيع األخيرة أنه ال ينوي االنسحاب من االئتالف 
أمس نقل على لسانه، وهو يزور ألمانيا، أنه يؤيد االستمرار في المفاوضات من دون ويوم . الحاكم

شروط مسبقة، وأنه مستعد للبقاء في الحكومة حتى لو اضطر نتنياهو إلى تمديد فترة تجميد البناء 
  .االستيطاني

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   حزب سالمهوحزب العمل : برافرمان .٢١

يرى وزير شؤون األقليات، أبيشاي برافرمان، الذي ينوي منافسة باراك على : مجلي نظير -ب تل أبي
وقال في تصريحات . رئاسة الحزب، أنه يشعر بأن أحدا ما سرق بطاقة الهوية من هذا الحزب

إن حزب العمل هو حزب سالم، بينما يبدو اليوم كما لو أنه يغطي على أجندة » الشرق األوسط«لـ
ليبرمان الرافضة للسالم، وال يعقل ) ، أفيغدور»إسرائيل بيتنا«الخارجية ورئيس حزب وزير (نتنياهو و

أن نظل من دون تأثير حقيقي، فنحن الحزب الذي بنى الدولة وجعلها أقوى دولة في الشرق األوسط، 
واليوم توجد . وفعلنا ذلك من أجل أن نعيش بسالم مع جيراننا، وليس لكي نظل في حالة حرب دائمة

صة مواتية لصنع هذا السالم، وإذا بقينا في هذا الجمود في المفاوضات، نكون أضعنا فرصة تاريخية، فر
  .»وإذا بقينا في الحكومة عقب تدهور كهذا، لن يظل لنا مكان في القيادة السياسية ألمتنا

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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  لهويرفض دعوة اغتيا» الطرفة «بـسيلفان شالوم يصف نجاد  .٢٢
وصف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم الرئيس اإليراني : عبدالجبار أبو غربية -عمان 

ورفض دعوة عضو الكنيست اليميني أرييه إلداد الغتيال الرئيس » طرفة«محمود أحمدي نجاد بأنه 
  .وي اإليرانياإليراني وأشاد بدور أجهزة االستخبارات التي عملت على عرقلة تطوير البرنامج النو

العالم «وقال شالوم لإلذاعة العامة اإلسرائيلية على خلفية بدء زيارة أحمدي نجاد إلى لبنان األربعاء إن 
  .»كله ينظر إلى أحمدي نجاد على أنه طرفة، وهكذا علينا أن ننظر إليه

ز سيطرتها إيران ترى بزيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى لبنان على أنها خطوة أخرى لتعزي«وأضاف أن 
إسرائيل ال تغتال «ورفض شالوم دعوة إلداد إلى اغتيال أحمدي نجاد وقال إن . »في الشرق األوسط

، مضيفا أن العقوبات الدولية ضد إيران تثير حرج »زعماء دول، وأن أحمدي نجاد مارق في هذا العالم
  .لمطافطهران وفي حال تم تشديدها فإنها ستحسم أمر النظام اإليراني في نهاية ا

  .»بمن تسبب بمشاكل تقنية في تطوير السالح النووي في طهران في اآلونة األخيرة«وأشاد شالوم 
وكانت تقارير إسرائيلية ألمحت أخيرا إلى عمليات سرية نفذها عمالء مخابرات إسرائيليون في منشآت 

  .نووية إيرانية بهدف عرقلة تطوير البرنامج النووي
  ١٥/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة

  
  مجدداً" تيركللجنة "أشكنازي أمام  .٢٣

لتقصي الحقائق في أحداث " اإلسرائيلية"الحكومة " لجنة تيركل"أعلن المتحدث باسم : )آي.بي .يو (
غابي أشكنازي لإلدالء بشهادة أمامها للمرة " اإلسرائيلي"التركي رئيس أركان الجيش " أسطول الحرية"

رئيس اركان "ألشكنازي أن " لجنة تيركل"إنه جاء في دعوة " إسرائيلية"وذكرت وسائل إعالم . الثانية 
  " . الجيش سيطالب بالتحدث عن عملية سالح البحرية وقائده خالل السيطرة على السفينة مرمرة

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   لجنوب لبنان هدفها تفقد الشبكة الصاروخية لحزب اهللانجاد يؤكد ان زيارة فيلنائي .٢٤

قال مسؤول كبير في وزارة الجيش االسرائيلية ان الزيارة التي قام بها الرئيس  :لهور اشرف ا-غزة 
احمد نجاد الى منطقة الجنوب اللبناني ضمن زيارته لبيروت هدفها الوقوف عن كثب على الشبكة 

  .الصاروخية التي قامت ايران بانشائها ما وراء الحدود اللبنانية االسرائيلية لصالح حزب اهللا
ان ' نائب وزير الجيش في تل ابيب متان فيلنائي في تصريحات نقلتها االذاعة العسكرية قوله وذكر

احمدي نجاد جاء لزيارة لبنان بهدف الوقوف عن كثب على الشبكة الصاروخية التي قام بانشائها ما 
  .'وراء الحدود اللبنانية االسرائيلية والتي تعتبر االكبر من نوعها في العالم

  .مسؤول الرفيع في وزارة الجيش الى ان هذه الشبكة الصاروخية مصوبة برمتها باتجاه اسرائيلواشار ال
ان الرئيس االيراني وصل الى بيروت للوقوف على ترسانة االسلحة االيرانية التي 'واضاف بالقول 

  .'استثمر فيها مليارات الدوالرات
مثيرة للمشاكل والجدل بنظر العديد من 'وقال انها وانتقد فلنائي الزيارة كما حال الساسة االسرائيليين، 

اللبنانيين بالذات الذين يضطرون الى تأييد هذه الزيارة علنا ويلعبون بذلك اللعبة السياسية بحسب القواعد 
  .'المتبعة

  ١٤/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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   جديدة لها في مدينة ميونيخ األلمانيةقنصلية تعتزم فتح "إسرائيل" .٢٥
 تعتزم إسرائيل فتح قنصلية جديدة لها في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا في العام : )د ب أ( -  ابيبتل

واعلن مكتب وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان امس أن الوزير ليبرمان اتفق   .٢٠١١المقبل 
ربعاء في العاصمة مع نظيره األلماني جيدو فيسترفيله على هذه الخطوة خالل اجتماعهما مساء األ

  .االلمانية برلين
وأضاف المكتب أن الوزيرين اتفقا أيضا على تشكيل لجنة للعمل على توسيع نطاق التعاون بين بلديهما 
في قطاع الشباب، وأكد أن وزير الخارجية األلماني قبل دعوة نظيره اإلسرائيلي لزيارة بالده، مشيرا الى 

  .لة المقبلةأن الزيارة ستتم خالل الفترة القلي
  ١٥/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان

  
   الغربيةعدد المستوطنين في الضفة يكشف عن ارتفاع اإلسرائيليمعهد الدراسات السكانية  .٢٦

كشفت معهد الدراسات السكانية اإلسرائيلي في النقاب عن : حسن مواسي - جمال جمال - يافا - القدس
ويدور الحديث عن ارتفاع في .  والقدس المحتلةارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين في الضفة الغربية

  .، فوق النمو الطبيعي% ٥عدد المستوطنين في الضفة المحتلة بمعدل اكثر من 
وقال المعهد في تقرير مقتضب امس انه على الرغم من فترة تجميد المستوطنات إال أن العام الحالي شهد 

ل السنوي للزيادة الطبيعية ، ويعود ذلك لعدة زيادة في عدد المستوطنين في الضفة الغربية عن المعد
أسباب من بينها حالة االستقرار األمني الذي تشهده الضفة الغربية نتيجة التنسيق األمني بين االجهزة 

  .األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية رغم التوتر السياسي
الس االستيطانية في الضفة أنه بعد افتتاح العام الدراسي الجديد أجرت المج" معاريف"وقالت صحيفة 

الغربية فحص لعدد العائالت الجديدة التي انضمت إليها ، وقد ظهرت هذه المرة معطيات مفاجئة على 
فباستثناء النمو الطبيعي لمعدل . الرغم من فترة تجميد البناء إال أن عدد المستوطنين سجل زيادة ملموسة

إلى " الخط األخضر"مكان سكناها من داخل ما يسمىنمو المستوطنين ، نقل عدد كبير من المستوطنين 
أن " عودد رفيفي"وأوضح رئيس المجلس المحلي . المجلس اإلقليمي االستيطاني وسط الضفة الغربية

الزيادة نابعة من أن غالبية العائالت الجديدة دخلت منازل موجودة من السابق ، أو تم إخالئها من قبل 
  .ستيطانية جديدةساكنيها وانضمت إليها عائالت ا
 منها لمشروع سوقته وزارة ٥٠ %) ٨نمو بمعدل اكثر من ( عائلة ٨٠و انضم الى المجلس المحلي 

رئيس المجلس ، عوديد رفيفي ، شرح بان النمو نبع من ان معظم العائالت . االسكان قبل ثماني سنوات
  سكن فيها الجديدة دخلت منازال قائمة قسمت وانضمت كنزالء اضافيين الى منازل ت

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
   الغاز حقول قلقة من المنافسة اللبنانية على "إسرائيل: "االقتصادية" غلوبس"صحيفة  .٢٧

االقتصادية اإلسرائيلية أن لبنان تقدم بطلب إلى األمم المتحدة لترسيم حدوده » غلوبس«ذكرت صحيفة 
 على خلفية الخالف القائم بين الدولتين في أعقاب وأشارت إلى أن هذا الطلب جاء. البحرية مع إسرائيل

. االكتشافات الغازية والنفطية األخيرة في إسرائيل، وعلى خلفية خالف داخل لبنان في هذا الشأن
وتتحدث التقديرات اإلسرائيلية عن أن لبنان يعتقد أن الحدود البحرية تقع شمال حقول تمار ودالت 

 . يتعدى على الحدود البحرية اللبنانية» ألون« امتياز المنطقة البحرية ولفيتان، وأن هناك احتماالً بأن
  وفي هذه األثناء، تبدي إسرائيل قلقا من الحماس اإليراني لمساعدة لبنان على اكتشاف وتطوير حقوله 
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اسحق تشوفا أن أعلن أن » ديلك«وسبق لرئيس شركة . الغازية والنفطية، خصوصا في الجنوب اللبناني
  . انيين هذه المرة جديون في هذه المسألةاللبن

  ١٥/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   مناورة جوية مشتركةتنهيان واليونان "إسرائيل" .٢٨

أنهت المروحيات القتالية التابعة لسالح الجو اإلسرائيلية، يوم أمس الخميس، مناورات مشتركة استمرت 
  . مدة أسبوع مع سالح الجو اليوناني

اورات هي الثانية من نوعها خالل العام الحالي، وهو ما يشير إلى التطور المتواصل يذكر أن هذه المن
  . في التعاون األمني بين إسرائيل واليونان، بشكل مواز لتأزم العالقات بين إسرائيل وتركيا

ونقل عن ضابط كبيرفي سالح الجو اإلسرائيلي قوله إن هدف المناورة المشتركة، التي أجريت فوق 
كريت والبلوبونيز، هو تدريب الطيارين على التحليق فوق مناطق جبلية غير معروفة بعيدا عن جزيرة 

  . حدود البالد
أباتشي "و" بالك هوك" مروحيات إسرائيلية شاركت في المناورة، بينها مروحيات من نماذج ٨وعلم أن 
  ". لونغبو

مروحيات قتالية أخرى ومروحيات وأجرت المروحيات مناورات هجوم وإنقاذ بعيدة المدى، إلى جانب 
  ". مروحيات العدو في المناورة"إمداد تابعة لسالح الجو اليوناني، والتي لعبت دور 

  . كما أجريت تدريبات على الهبوط واإلقالع في مناطق جبلية وفي ظروف جوية متغيرة
لدى الجانب اليوناني " الجاهزية العالية"وأشار ضباط إسرائيليون شاركوا في المناورة إلى ما أسموه بـ
  . في التعاون مع نظرائهم اإلسرائيليين في كافة مراحل المناورات

مايو الماضي في المنطقة ذاتها، إال أنه المناورة لم تستمر، / يذكر أن مناورة مماثلة قد أجريت في أيار
  . وجرى وقفها مع ارتكاب مجرزة أسطول الحرية

  ١٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   عالمياً"إسرائيل"ناقش تدهور مكانة ت الكنيستبالبرلمانية " ماكادي"كتلة  .٢٩

" الكنيست"اإلسرائيلي المعارض، عن تحركات تجريها كتلته البرلمانية في " كاديما"أعلن حزب :الناصرة
 سعياً إللزام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بالمشاركة في الجلسة البرلمانية المقرر عقدها قريباً لمناقشة

  ".تدهور مكانة إسرائيل عالمياً"مسألة 
البرلمانية، داليا ايتسيك أنها قد حصلت على أربعين توقيعاً يؤيد مطلب " كاديما"وأوضحت رئيسة كتلة 

الضغط على نتنياهو وإلزامه بالحضور والمشاركة في الجلسة المذكورة، من بينها ستة تواقيع لنواب من 
األولى التي يؤيدون فيها مطلباً كهذا منذ بدء أعمال الدورة الثامنة عشر المرة "االئتالف الحكومي، وهي 

  .، وفق تأكيدها"للكنيست
، قد انتقد سياسة الحكومة اإلسرائيلية الحالية التي رفضت تلبية مطلب واشنطن بـ "كاديما"وكان حزب 

تدهور مكانة "المعارض من ، فيما حذّر الحزب "ضمانات أمريكية نادرة"مقابل " تجميد االستيطان جزئياً"
  .، على إثر القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء مؤخراً، والتي أثارت جدالً واسعاً"إسرائيل في العالم

  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  خالل العقد الماضي" إسرائيل" ألف إفريقي إلى ٢٦ تسلل أكثر من عنوثيقة صهيونية تكشف  .٣٠

 ٢٠١٠-٢٠٠١ت واألبحاث التابع للكنيست أن الفترة بين عامي أكّدت وثيقة صادرة عن مركز المعلوما
 منهم كانوا في السجون ١٩٠٠، مشيرةً إلى أن نحو "إسرائيل" ألف إفريقي إلى ٢٦٦٣٥شهدت تسلل 
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في نسبة الملفات الجنائية التي فتحت % ٦٨الصهيونية خالل الشهر الماضي، بعدما طرأ ارتفاع بنسبة 
 ١٧تقع في المركز األول من حيث عدد المتسللين، حيث يقطن فيها " تل أبيب"وأفادت الوثيقة أن . ضدهم

بألفي متسلل، والقدس فيها بألف " أسدود" آالف متسلل، ثم ٧التي يقطنها " إيالت"ألف متسلل، يليها 
  .متسلل

   اإلسرائيليموقع الكنيست 
  ١٤/١٠/٢٠١٠، ٢٠٨٩التقرير المعلوماتي 

  
  ذّر من تراجع التأثير الصهيوني في أوروبا تُحإسرائيليةمحافل سياسية  .٣١

من فرضيات تشير إلى إمكانية تراجع التأثير اليهودي في عواصم " إسرائيل"حذّرت محافل سياسية في 
ولفت الباحث . صنع القرار األوروبي في ضوء الزيادة اآلخذة بالتنامي في أعداد المسلمين هناك

 أوروبا في األجيال القادمة سيحدث تغييراً في هويتها، الصهيوني، شمعون شتاين، إلى أن تغيير وجه
" إسرائيل"وسيحمل آثارا سياسية كظهور أحزاب أوروبية إسالمية، مع ما يعنيه ذلك من تغير في عالقات 

األوروبية، مستشهداً بألمانيا كمثال على زيادة عدد المهاجرين المسلمين إليها السيما األتراك، وتغلغلهم 
  .  األلمانيفي المجتمع

  معهد أبحاث األمن القومي -نشرة نظرة عليا                                                            
 ١٤/١٠/٢٠١٠، ٢٠٨٩التقرير المعلوماتي 

  
   منزالً في القدس٢٢ يرمي لهدم مخططاًاالحتالل يحيي  .٣٢

، األربعاء، من رئيس الوزراء طلب رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات: القدس المحتلة
فرانس "ـالصهيوني بنيامين نتنياهو الموافقة على خطة تهويدية في بلدة سلوان شرق المدينة، ووفقا ل

 يونيو للمشروع الذي سيؤدي تطبيقه إلى تدمير /، كانت موافقة أولى أعطتها البلدية في حزيران"برس
  .الفلسطينيين وحركة احتجاجات دولية  من  فلسطينياً، واجهت تنديداًنحو عشرين منزالً

ووافقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل، على خطط بناء حديقة أثرية يهودية 
وفي .  فلسطينياً في حي البستان الواقع في بلدة سلوان شرق القدس منزال٢٢ًجديدة وهو ما يتطلب هدم 

لب بركات الموافقة على إطالق ثالثة مشاريع في أربعة أحياء رسالة إلى نتنياهو نشرتها البلدية، ط
هذه المشاريع التي لم يجر تفصيلها، تترافق مع إجراءات تستهدف منازل فلسطينية . أخرى في القدس

  .بدعوى أنها بنيت من دون تصاريح من االحتالل
  ١٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  "متحف التسامح"وأمريكية بنشر صور للمخطط الجديد لـ جهات إسرائيلية بقيام تنددمؤسسة األقصى  .٣٣

 وحصلت أصدرته للوقف والتراث في بيان رسمي األقصىنددت مؤسسة :  زهير اندراوس-الناصرة 
 للمخطط الجديد أولية بنشر صور أمريكية وأخرى إسرائيلية على نسخة منه بقيام جهات "القدس العربي"

 التاريخية في اإلسالمية اهللا مأمنسيبنى على جزء من مقبرة ، والذي "متحف التسامح"لما يسمى بـ
 المؤسسة اإلسرائيلية تصر على أن إلى واضحة إشارة بأنه هذا النشر األقصىالقدس، واعتبرت مؤسسة 

 اهللا ونبش مئات بل آالف القبور الموجودة فيها منها قبور للصحابة مأمنمواصلة انتهاك حرمة مقبرة 
وبحسب ما نشر عن المخطط الجديد فان  . اهللامأمنالشهداء، وتدمير ما تبقى من مقبرة الكرام والعلماء و

   األرض متر مربع، ويبنى على ست طبقات، ثالث تحت ألف ٤٦ إلىمتحف التسامح تصل مساحته 
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 ينتهي العمل أن، ومن المفترض أمريكي مليون دوالر ١٠٠ إلىوثالث فوقها، وستصل تكلفته المقدرة 
  .٢٠١٥به عام 

  ١٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   ديمغرافية في القدس وهناك مخطط لكنيس ضخمحرباً تشن "إسرائيل" :أحمد الرويضي .٣٤

 اتهم أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في مكتب الرئاسة الفلسطينية، الحكومة اإلسرائيلية :بيت لحم
س بغرض السيطرة الكاملة عليها وتهجير  في مدينة القد"حرب تغيير التركيبة الديمغرافية"بتصعيد 

 تسعى لتغيير واقع المدينة المقدسة ومحيطها من خالل "إسرائيل"ورأى الرويضي أن  .سكانها الفلسطينيين
جملة من المشاريع االستيطانية التي تركز على منطقة سلوان جنوب المسجد األقصى الذي يشمل عددا 

  .وحي الشيخ جراح شمال المدينة ومنطقة وادي الجوزمن األحياء بما فيها حي باب المغاربة 
اإلذاعية، عن مخطط ملحق أعلن عنه ولم ينشر " معا" شبكة أخباروكشف الرويضي في حديث لنشرة 

  .وهو بناء كنيس يهودي يعتقد أنه سيكون أكبر كنيس يهودي قرب الجدار الغربي للمسجد األقصى
 أن عدد السكان العرب  في القدس، مبيناً"إسرائيل"ذي أحدثته  التغيير الديمغرافي الإلىوتطرق الرويضي 

 والذي ٢٠٠٠من خالل المخطط الذي وضع عام  %٣٧القاطنين بالقدس في الشقين الشرقي والغربي بلغ 
والتركيز على هدم المنازل وذكر أن المحاكم  %١٥ إلى تقليص عدد السكان إلىيهدف باألساس 

  .دم ألكثر من عشرين ألف منزل في أحياء مدينة القدس منذ ذلك الوقتاإلسرائيلية أصدرت أوامر باله
  ١٥/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  من منازل شرقي القدس مهددة بالهدم% ٦٠: عبد القادرحاتم  .٣٥

 أعلن مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر في تصريح : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
 من منازل الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص %٦٠أن " الوطن"لـ

بلدية القدس الغربية ووزارة الداخلية اإلسرائيلية تمتنعان عن منح "وقال .  القدس االحتالل فيمن بلدية
ن التراخيص أو المصادقة على مخططات البناء في القدس الشرقية وهو ما يدفع السكان للبناء بدو

بلدية القدس "وأشار إلى أن  ".تراخيص بعد أن تواجه طلباتهم بالرفض من قبل السلطات اإلسرائيلية
 من المساكن لتغطية من احتياجات الفلسطينيين سنوياً% ٥الغربية ال تمنح رخص بناء سوى ما يغطي 

 رخصة ١٢ية نحو  على سبيل المثال منحت بلدية القدس الغرب٢٠٠٩وفي العام . النمو الطبيعي للسكان
  ." ألف دوالر٣٠بناء في القدس الشرقية، وأن تكاليف الرخصة الواحدة تصل إلى 

  ١٥/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، 
  
  في الداخل الفلسطيني" العنصرية" يدعون إلى حملة ضد ٤٨نشطاء من عرب  .٣٦

ية في الداخل، البحث في  ناشد التجمع الوطني الديمقراطي، لجنة المتابعة العليا للجماهير العرب:الناصرة
سلسلة القوانين والممارسات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في األراضي المحتلّة عام 

، إلى أن ١٤/١٠ يوم الخميس التأمتوأشار التجمع في رسالة بعث بها إلى اللجنة التي  .١٩٤٨
يث أنها ال تقتصر على التحريض يواجهون حملة عنصرية شرسة ومعادية لحقوقهم، ح"فلسطينيي الداخل 

ضد الجماهير العربية الفلسطينية وقياداتها وقواها الوطنية فحسب، بل تحمل معها سلسلة من القوانين 
الفاشية والعنصرية والمناهضة للديمقراطية، والتي كان آخرها قانون قسم الوالء إلسرائيل كدولة يهودية 

االعتراف بإسرائيل دولة "ى التأكيد على الرفض الفلسطيني لـكما دعا التجمع اللجنة إل ".وديمقراطية
خطر داهم على الحقوق "، نظراً لما تشكّله هاتين المسألتين من "يهودية، ومشروع التبادل السكّاني

، "العنصرية اإلسرائيلية"كما ناشدت الرسالة، شن حملة دولية لحشد الدعم لمواجهة  ".والوجود الفلسطيني
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ات مشتركة مع القوى المعادية لهذه السياسة في البالد دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، ال وتنظيم فعالي
سيما وجوده على أراضيه، داعياً إلى إعالن اإلضراب العام والخروج في مظاهرات احتجاجية ضد 

  ".العنصرية اإلسرائيلية"
  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  "إفالس منظمة التحرير"حات عبد ربه تعّبر عن تصري: مركز العدالة الفلسطيني في السويد .٣٧

الفلسطيني في السويد، تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة " العدالة" أدان مركز :ستوكهولم
إسرائيل "التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، والتي أعرب من خاللها عن استعداد السلطة لالعتراف بـ

" معادلة أمريكية"، وفق ١٩٦٧ولة الفلسطينية على األراضي المحتلّة عام ، مقابل قيام الد"دولة يهودية
أمين سر تنفيذية المنظمة ال يمثّل إال "وأشار المركز، الذي يتخّذ من السويد مقراً له، إلى أن  .تضمن ذلك

ا أدلى ، مؤكّداً على أن م"نفسه وال يحق له بأي حال تمثيل الشعب الفلسطيني ال من قريب وال من بعيد
ما هو إال تعبير عن حالة اإلفالس السياسي لدى منظمة التحرير الفلسطينية، واالنهيار أمام "به عبد ربه 

  .، كما قال"إمالءات االحتالل ومخططاته لتفتيت الساحة الفلسطينية وتصفية القضية
، أن منظمة )١٤/١٠(نسخة منه اليوم الخميس " قدس برس"في بيان صحفي تلقت " العدالة"ورأى مركز 

إذا "عن آماله وتطلّعاته " ال تعبر"على مصالح الشعب وثوابته، و" غير مؤتمنة"التحرير الفلسطينية تصبح 
كانت تسير وفقاً للنهج الذي كشف عنه أمين سرها، والذي يخالف الثوابت الوطنية الفلسطينية، ويتعارض 

  ".زالت خطيرة لصالح االحتالل الصهيونيمع حقوق الشعب ويتنافى مع اإلجماع الوطني، ويقدم تنا
وفي السياق ذاته، فقد طالب البيان اللجنة التنفيذية للمنظمة بإقالة ياسر عبد ربه من كافّة مناصبه، 

  .وإعفائه من جميع مسؤولياته في المنظمة، على خلفية تصريحاته األخيرة التي تمس الثوابت الفلسطينية
  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  يجي لألسرى بجميع السجون اإلسرائيليةإضراب تدر .٣٨

 من المقرر أن ، أنه ضياء الكحلوت،غزة نقالً عن مراسلها في ١٥/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، نشرت 
يبدأ األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية إضراباً عن الطعام يمتد تدريجيا حتى يشمل جميع 

ة السجون لتحسين الوضع الذي يعيشونه، وحل األسرى في السجون، في خطوة للضغط على مصلح
  .اإلشكاالت الحياتية في مجاالت الصحة والتعليم والزيارات والتفتيش

 مؤكدين أنه سيكون خطوة فارقة في تاريخ الحركة "معركة الفرقان"وأطلق األسرى على اإلضراب اسم 
 يحيى السنوار، والذي أرسل األسيرة، وفق رئيس الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة حماس األسير

  .رسالة خاصة باألسرى، ونشرها موقع كتائب القسام على اإلنترنت
وشدد السنوار على أن خوض األسرى داخل السجون للمعركة مطلب يخص معاناة األسرى، وليس له 

طالب م"وأشار إلى أن  .أي صفة سياسية وال عالقة له بالصفقة والضغط على اآلسرين للجندي شاليط
المضربين تتركز في إخراج المعزولين، وحل مشاكل الزيارات المختلفة، وحّل مشاكل األسيرات 
واألشبال وتواصل األسرى مع ذويهم، وحل المشاكل الحياتية األخرى في المجاالت الصحية والتعليمية 

لمعركة داخل وأضاف السنوار أنه سيتم اإلعالن عن ا ."والتفتيش والعقاب وشروط الحياة المختلفة
وأوضح أنه  .السجون بدخول رئيس الهيئة العليا ألسرى حماس اإلضراب المفتوح واإلعالن عن ذلك

 من مختلف السجون، أما خالل األسبوع الثاني سيلتحق خالل األسبوع األول وحتى نهايته خمسون أسيراً
  .  أسير جديد سيلتحقون بالمعركة١٠٠وحتى نهايته، فأوضح السنوار أن 

  . ن كيفية اإلضراب، أشار األسير السنوار إلى أن اإلضراب سيكون عن الماء والملح فقطوع
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 لألسرى المعزولين بحرية قرار المشاركة وبصورة فردية، الفتاً إلى أن ووجه خالل رسالته تنويهاً
 في حال ما إذا تم عزلي قبل"وأضاف أنه  .المرضى معذورون وأن األسيرات معفيات وكذلك األشبال

  ."بدء المعركة فستكون ساعة الصفر بداية األسبوع الثاني للعزل، إال إذا جد أمر مؤكد ينفي ذلك
وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع أعلن ، أن ١٥/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 

 أنه تلقى عدة رسائل من األسرى في مختلف السجون، هددوا خاللها بإضراب مفتوح عن الطعام أمس
 بحق عدد من األسرى واألسيرات المعزولين "العزل االنفرادي"حتى الموت من أجل إنهاء سياسة 

 أسير وأسيرة وأنه سيكون على الطريقة ٤٠٠وأشار قراقع أن اإلضراب يضم  . سنوات٨بعضهم منذ 
  ."العزل"، وان هذا التوجه جاء بعد فشل كافة الجهود إلنهاء سياسة ١٩٨١يرلندية عام اال

” القمعية والتعسفية“وأوضح قراقع أن هذا الحراك في صفوف األسرى جاء نتيجة تصاعد اإلجراءات 
  .بحق المعتقلين من قبل إدارة السجون، وخاصة عزل أسرى في زنازين انفرادية فترة طويلة

 وأن  أسيرا١٨ً إلىكر أن عدد األسرى المعزولين ازداد في اآلونة األخيرة حيث وصل العدد جدير بالذ
  . أسيرة في هذا السجن١٥ سجن عزل جماعي حيث تقبع إلى بتحويل سجن الدامون للنساء هناك قراراً

  
  كوابل بطاريات لتعذيب طفل فلسطيني معتقل .٣٩

ل عن تعرضه لعملية تعذيب وحشية على أيدي كشف طفل فلسطيني يعيش في مدينة الخلي: رام اهللا
محققي االحتالل الذين استخدموا كوابل لشحن بطاريات المركبات، في عملية تعذيبه من خالل وضعها 

وفي تقرير صادر عن وزارة اإلعالم في حكومة تسيير األعمال، روى . على مناطق حساسة من جسده
ل الخليل قصة االعتقال والتعذيب حيث اعتقله جنود من بيت أمر شما)  عاما١٥(الطفل إبراهيم مقبل 

حيث تعرض ألبشع " عتصيون" مايو الماضي ونقلوه إلى معتقل /االحتالل من منزل العائلة في أيار
 أن جنود االحتالل ربطوا يديه بحبل بالستيكي ألكثر من ثماني ساعات ثم صنوف العذاب، موضحاً

  .أخضعوه لتحقيق شديد ومؤلم
  ١٥/١٠/٢٠١٠لشارقة، الخليج، ا

  
   عن الطفل األسير صايل ابو قويدراإلفراج ترفض "إسرائيل" .٤٠

 قرار المحكمة الصادر قبل إلغاء أمسالعسكرية اإلسرائيلية   قررت محكمة عوفر:القدس المحتلة، رام اهللا
قدارها  عنه بكفالة مالية مباإلفراج الطفل القاصر صايل ربحي أحمد أبو قويدر األسير بحق أسبوعنحو 

  .  القانونية بحقهاإلجراءات عليه رهن االعتقال حتى انتهاء واإلبقاء أردنيألف دينار 
يذكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت باعتقال أبو قويدر من محيط مدرسته في الخليل بتاريخ 

  .إلقاء الحجارة االعتقال و قامت بالتحقيق معه بتهمة أثناء وقامت باالعتداء عليه بالضرب ٢٧/٩/٢٠١٠
  ١٥/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  ٢٠١٠ طفل في الخليل منذ مطلع ٢٠٠االحتالل اعتقل  .٤١

كشف تقرير لوزارة اإلعالم في الحكومة االنتقالية الفلسطينية أن قوات االحتالل ): وكاالت( - رام اهللا
طفال لالعتداء  طفل في الخليل، وتعرض هؤالء األ٢٠٠اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 

 حالة اعتداء على األطفال في ٣٠٠وحسب التقرير فإنه رصد منذ بداية هذا العام أكثر من  .والتنكيل
 طفال بجروح متفاوتة وتعرض المئات من ٣٧الخليل، بين الجسدي والنفسي، إضافة إلى إصابة أكثر من 

  .ز المدمعطلبة المدارس للمطاردة والمالحقة واقتحام مدارسهم ورشّهم بالغا
  ١٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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   اختطاف طفل فلسطيني في الثالثة من عمرهيحاولونمستوطنون : الخليل .٤٢
 أفادت مصادر أمنية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، أن مجموعة من المستوطنين :الخليل

 ٣( مصطفى قفيشة طيني الفلساإلسرائيليين أقدموا مساء أمس األربعاء، على محاولة اختطاف الطفل
، من البلدة القديمة بوسط مدينة الخليل، إال أن تدخّل والدة الطفل وجارتها حال دون إتمام عملية )أعوام

  .االختطاف، فيما تم االعتداء عليهما وضربهما لمدة ساعتين
  ١٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  دهسه مستوطن إسرائيلي يخاف الخروج بعد صدمهالذي  "طفل سلوان" .٤٣

 عاما، الذي دهسه مستوطن إسرائيلي الجمعة ١٢قال الطفل عمران منصور، :  كفاح زبون- م اهللارا
وأضاف عمران الذي يالزم بيته ويعالج . الماضية في حي سلوان في القدس، إنه ال يتذكر ما حدث معه

ر فقط أني أنا أتذك": "الشرق األوسط"من جروح أصابته في كل مكان في جسمه جراء الصدم المتعمد، لـ
ورفض منصور توجيه أي رسالة للمستوطن الذي  ."رأيت سيارة تتقدم لدهسي وال أتذكر أي شيء ثانٍ

  ."ال أريد أن أقول له شيئا": دهسه، وقال
وتركت الحادثة لدى منصور حالة من الخوف الشديد في البيت والشارع، وقال إنه ال يرغب في الخروج 

  .اعتقد أنها قادمة لدهسهمن البيت ألنه كلما شاهد سيارة 
الحادثة أثرت عليه بشكل كبير، ": وأوضحت. "إن سلوكه في البيت وفي الخارج تغير": وقالت والدته

  . "يظل صامتا طيلة الوقت، وال يشارك إخوته اللعب، وال يحب الخروج
  ١٥/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  يتون االحتالل يحتجز صحافيين متطوعين لقطف الز:قلقيلية .٤٤

 من الصحافيين المشاركين في يوم  احتجز جنود االحتالل اإلسرائيلي، أمس عدداً):قنا(وكالة  –قلقيلية 
  .تطوعي لقطف الزيتون نظمته وزارة اإلعالم الفلسطينية في منطقة كفر قدوم في محافظة قلقيلية

عترضت المشاركين في وبينت وزارة اإلعالم، في بيان لها أمس أن قوات كبيرة من جنود االحتالل ا
اليوم التطوعي ومنعتهم من مواصلة مساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون وهددتهم بإطالق النار 
عليهم إذا لم يغادروا المنطقة، كما احتجزوا قسما ثانيا من الصحافيين على مدخل بلدة حجة بالمحافظة 

  .لمدة ساعة
  ١٥/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
   من سكان غزة يعانون انعدام األمن الغذائي%٦٠ :وليةالد" كير"منظمة  .٤٥

 الدولية، بالتعاون مع شركائها المحليين، في توزيع أغذية طازجة على أكثر "كير" شرعت منظمة :غزة
 ألف شخص في قطاع غزة ضمن برنامج المساعدات الغذائية الطازجة في القطاع لمناسبة اليوم ٦٠من 

وأوردت المؤسسة الدولية العاملة في األراضي  .ن االتحاد األوروبيالعالمي للغذاء، وذلك بدعم م
.  أرقاماً مفزعة عن الفقر وسوء التغذية نتيجة انعدام األمن الغذائيأمسالفلسطينية في بيان صحافي 

 من األسر في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية من أجل تلبية %٧٥"وأفادت بأن 
 في خانة انعدام األمن الغذائي حتى بعد الحصول %٦٠األساسية، فيما يبقى أكثر من احتياجاتهم الغذائية 

استأنفت مرحلة جديدة من برنامجها الهادف إلى تقليل آثار الحصار على "وأضافت أنها . "على المساعدة
  ."أهالي القطاع من خالل توفير المساعدات الغذائية المباشرة

  .%٦٠ر من  أكثإلىوارتفاع معدالت البطالة 
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مشروع الحد من انعدام األمن الغذائي يعد جزءاً من برنامج تقليل آثار الحصار، " إن "كير"وذكرت 
والذي جرى من خالله تقديم المساعدة الغذائية الطازجة والمنتجات الزراعية لألسر المحتاجة في قطاع 

من مكتب المفوضية األوروبية  مليون يورو بتمويل ٢,٤، وبلغت موازنته ٢٠١٠ ابريل /غزة منذ نيسان
 تنفيذ المشروع دخل عامه الرابع على أنوأضافت . ")إيكو(للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية 

توزيع سالل غذائية على األسر المحتاجة في المناطق "التوالي، مشيرة إلى انه سيتم اعتباراً من غد 
كل سلة تحتوي على خمسة أنواع من "ن وأوضحت أ ."األكثر تضرراً في جميع أنحاء قطاع غزة

 أسرة تعاني من انعدام ٧٦٠٠ كيلوغراماً، وسيتم توزيعها على نحو ١٧الخضروات الطازجة، بما يعادل 
 ٢٥ مريض، وذلك لمدة ١٨٠٠األمن الغذائي، وكذلك لمؤسسات الرعاية االجتماعية التي ترعى نحو 

تنفيذ برنامج توزيع «الى أن » كير«ولفتت . »اع منطقة موزعة على جميع أنحاء القط٣٦أسبوعاً في 
  ."الغذاء الطازج يأتي لتأكيد التزامها الدائم لجعل األمن الغذائي واقعاً مستداماً وحقيقة يومية لسكان القطاع

  ١٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  حصار غزة سياسي إلسقاط حماس:  اإلسرائيلي"مسلك"حسب تقرير لمركز  .٤٦

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي أن االحتالل يواصل حصاره على غزة بدوافع سياسية  :وديع عواودة -حيفا 
 ال أمنية فحسب، من خالل الضغوط على سكانها المدنيين ومحاربتها اقتصاديا بغية إسقاط حكومة حركة

جنة  لل تقريراً-مركز إسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة-" مسلك"وقدم  .حماس بما ينتهك القوانين الدولية
أيار الماضي شمل األسباب غير المعلنة للحصار /للتحقيق باالعتداء على أسطول الحرية في مايو" تركل"

  .٢٠٠٧اإلسرائيلي المتواصل على غزة منذ 
أمام لجنة التحقيق إلى أن الحصار البحري المفروض على غزة هو جزء من " مسلك"ونوه مندوب 

  .حصار أشمل يطول البر والجو
رير لوثائق صدرت عن الحكومة اإلسرائيلية ولتصريحات رموزها وهي تدلل داللة قاطعة أن ويستند التق

 ترمي بحصارها ممارسة ضغوط قاسية على "إسرائيل"دوافع الحصار سياسية ال أمنية فحسب، ويرى أن 
تهم المدنيين داخل القطاع، وتقليص مدخوالتهم ومواردهم، وتضييق الخناق عليهم، والمساس بمناهج حيا

أن إصابة االقتصاد في غزة بالشلل هو جزء من حرب " مسلك"وأوضح  .وكل ذلك للضغط على حماس
اقتصادية عليها، ونوه إلى أن القانون الدولي يسمح بقيود تمنع نقل السالح، لكنه يحظر بشكل صارم على 

  .إسرائيل منع إدخال بضائع واحتياجات مدنية
 المعلنة حول تخفيف الحصار منذ حادثة االعتداء على سفينة مرمرة، وكذّب التقرير المزاعم اإلسرائيلية

  .وأشار إلى أنها تواصل منع تصدير منتوجات من القطاع للعالم
إلى أن تقرير وزارة الخارجية اإلسرائيلية مطلع الشهر الحالي حول تلبية احتياجات قطاع " مسلك"وأشار 

وتمكينها االقتصاد الفلسطيني من النمو، مشددا على أن غزة مليء بالمديح الذاتي واإلشادة بإسرائيل 
  .من االحتياجات المطلوبة% ٣٨مجمل ما يسمح به االحتالل بدخوله لغزة ال يتجاوز 

 ٦٣٤بأن االحتالل سمح بدخول " مسلك"، أفاد "أوكسفام"واستنادا للوكالة الدولية للمساعدات اإلنسانية 
فقط من معدل عدد % ٢٢أيلول الماضي، وهذا يشكل /ة سبتمبرشاحنة منذ بدء العام الحالي حتى نهاي

  .٢٠٠٧الشاحنات التي دخلت القطاع قبل 
أن الخارجية اإلسرائيلية تزعم استنادا لصندوق النقد الدولي أن حجم اإلنتاج المحلي في " مسلك"وأضاف 

لكن هذا غير ، %١٦  بـ٢٠٠٩القطاع خالل النصف األول من العام الحالي قد ارتفع مقارنة مع 
صحيح، ألن المقارنة مع العام المنصرم ال تعكس الواقع نتيجة األضرار الالحقة بغزة جراء العدوان 

مقارنة % ٤٠ اإلسرائيلي على القطاع، وبالتالي فإن نسبة اإلنتاج الوطني للفرد الواحد ما زالت تقل بـ
  .١٩٩٤مع 
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" كارافانات"ونروا ما زالوا يدرسون داخل األالة إلى أن تالميذ غزة التابعين لمدارس وك" مسلك"وأشار 
 مدرسة تريد ١٠٠ملتهبة بالصيف وباردة جدا في الشتاء، ألن إسرائيل ما زالت تمنع دخول مواد بناء لـ

  .الوكالة تشييدها
عن محاوالت إسرائيل للتضليل وتخفيف صورة الحصار، ونوه إلى أن االحتالل سمح " مسلك"كما كشف 

 يوليو الماضي، أي ما /في تموز) منهم صحفيون ودبلوماسيون أجانب(يا من القطاع  غز٢٤٥٧بخروج 
، وأكد أن القطيعة مع الضفة الغربية ٢٠٠٠ سبتمبر /فقط من مجمل المغادرين في أيلول% ١يعادل 

  .تشكل جوهر الحصار
  ١٤/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
  ٢٠٠٦منذ  ١٤١إلى رفح وصل  أنفاق ضحايا عدد ":الميزان"مركز  .٤٧

لحقوق اإلنسان أن األنفاق تواصل حصد أرواح المواطنين، " الميزان" ذكر مركز :محمد األسطل–رفح 
 في حوادث متفرقة، وبذلك يرتفع عدد من قتلوا ١٠٦ فلسطينيين، وإصابة ٥وان العام الجاري شهد مقتل 

وجدد مطالباته السابقة  .٢٠٠٦م  مصاباً منذ العا٣٥٣ قتيالً والمصابين إلى ١٤١داخل األنفاق ليصل إلى 
للحكومة في غزة بالشروع فوراً في ممارسة واجباتها القانونية ووقف كارثة األنفاق، واتخاذ التدابير كافة 

  .التي من شأنها أن تحمي عامليها وتحمي المواطنين من تبعات انفالتها
  ١٤/١٠/٢٠١٠القدس، القدس، 

  
  ا في بناء الجدار والمستوطناتدعوى جنائية ضد شركة هولندية لمشاركته .٤٨

 "ريوال" شعوان جبارين أن المؤسسة رفعت دعوى جنائية ضد شركة "مؤسسة الحق" أعلن مدير :غزة
ومقرها هولندا، لمشاركتها في أعمال بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات فوق أراضي 

ت المحامية اليزابيث زيغفيلد، القضية تحركت بعدما رفع" أنوأوضح . الفلسطينيين في الضفة الغربية
 مارس الماضي بناء على الوثائق /التي تعمل في شركة بوهلر للمحاماة، هذه الدعوى في آذار

  ."والمعلومات التي جمعتها مؤسسة الحق وشركاؤها من المنظمات األخرى
  ١٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  ال رفع القيود اإلسرائيليةتضاعف أرباح زيت الزيتون الفلسطيني ممكن في ح: "أوكسفام" .٤٩

 في تقرير أصدرته أمس لمناسبة بدء موسم حصاد الزيتون في الضفة "أوكسفام" أفادت مؤسسة :لندن
الغربية، أن زيت الزيتون الفلسطيني المعروف بأنه من األفضل في العالم إذا تم إنتاجه بمعايير عالية، 

يتون العالمية للمنتجات العضوية ومنتجات التجارة يستطيع أن يكون منافساً أساسياً في أسواق زيت الز
وأوضحت أنه بينما يولِّد قطاع زيت الزيتون الدخل ويخلق فرص العمل في ). Fair trade(العادلة 

األراضي الفلسطينية المحتلة، فإن معوقات عدة تقف أمام تحقيق فائدته القصوى، من بينها نقص 
أثير عنف المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين والقيود االستثمار في أساليب إنتاجية أفضل وت

  .اإلسرائيلية على الحركة
تحديات تطوير اقتصاديات زيت : الطريق إلى زراعة الزيتون" تحت عنوان "أوكسفام"ويلقي تقرير 

، الضوء على كيف يمكن لقطاع زيت الزيتون أن يأتي بمستقبل أفضل "الزيتون في الضفة الغربية
 الفلسطيني، في حال تحقيق االستفادة الكامنة من قطاع زيت الزيتون، علماً أن هذا القطاع يسهم لالقتصاد

  .بمبلغ يصل إلى مئة مليون دوالر من الدخل السنوي لبعض أفقر المجتمعات السكنية الفلسطينية
قليلة في ظل االستثمارات ال":  الدولية جيريمي هوبز"أوكسفام"وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة 

واالستحداثات البسيطة في أساليب الزراعة، يمكن لمزارعي الزيتون الفلسطينيين أن يضاعفوا دخلهم 
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: وأضاف. "ويقوموا بتوفير كميات من زيت الزيتون قادرة على المنافسة محلياً ودولياً في شكل متواصل
، عن ١٩٦٧لضفة منذ عام لكن بعض االستثمارات يصبح بال معنى ما لم تمتنع إسرائيل، التي تحتل ا"

اإلجراءات التي تحول دون وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وسبل كسبهم للدخل وإلى 
  ."األسواق األجنبية

 إلىويدعو التقرير السلطات اإلسرائيلية إلى الكف عن تقييد قدرة المزارعين الفلسطينيين على الوصول 
وقات المادية مثل نقاط التفتيش التي تحول دون حرية تنقل  أن المعإلىأراضيهم واألسواق، مشيراً 

األفراد والسلع داخل الضفة وتعزل المنتج الزراعي الفلسطيني، ويشمل الزيتون وزيت الزيتون، عن 
بسبب وجود مستوطنات عدة في الضفة، وهي " انه إلىويلفت . األسواق المحلية واإلسرائيلية والدولية

نون الدولي، يقوم المستوطنون بمهاجمة مزارعي الزيتون الفلسطينيين غير قانونية بموجب القا
، مضيفاً أن الحصار "ومضايقتهم، وهي هجمات ومضايقات كثيرة عادة ما تزيد أثناء موسم الحصاد

اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة أثر بحد كبير على واردات الزيتون وزيت الزيتون القادمة من 
  .الضفة

قرير السلطة الفلسطينية واألطراف المانحة إلى دعم منتجي زيت الزيتون الفلسطينيين كما يدعو الت
نقص الموارد واإلدارة الفاعلة، مقترنة "وأسرهم من طريق زيادة االستثمارات في هذا القطاع، معتبراً أن 

  ."بعوامل بيئية وممارسات اإلنتاج السيئة، أدى إلى الركود في تطوير العمل بهذا القطاع
إذا أدى كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي والمانحين ومنظمات ": وأضاف هوبز

المجتمع المدني، دوره في االستثمار في زيت الزيتون، يكون بهذا يستثمر أيضاً في مستقبل مستقر وآمن 
  ."للشعب الفلسطيني

  ١٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  اقتصاد الزيتون الفلسطيني .٥٠

 من األراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، %٤٥ أشجار الزيتون على مساحة تمتد
 ألف طن متري من زيت ٣٤ مليون شجرة زيتون قادرة على إنتاج ما قوامه ١٠ومزروع بها نحو 

شجر الزيتون يطرح ( طن متري فقط في سنة الحمل الضعيفة ٥٠٠٠الزيتون في سنة الحمل الطيبة، و
ويبلغ متوسط كم الزيت المنتج في الفترة من ). عام وفي شكل ضعيف في العام التالي وهكذاجيداً في 
  . ألف طن١٧، نحو ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠١

 من اإلنتاج الزراعي الفلسطيني، ما %١٩ إلى ١٥في سنة الحمل الجيدة، يسهم قطاع الزيتون بـ * 
. زيتون من بين أهم الصادرات الفلسطينيةويعتبر الزيتون وزيت ال.  مليون دوالر١٩١ إلى ١٦٠يعادل 

  . ألف مزارع١٠٠كما توفر زراعة الزيتون فرص العمل والدخل لنحو 
 من إنتاج الزيتون في زيت الزيتون، والباقي في المخلالت وزيتون المائدة %٩٥يستخدم نحو * 

  .وصناعة الصابون
  . ألف طن سنويا١٢ً بمتوسط والسوق المحلية هي المستهلك األساسي لزيت الزيتون الفلسطيني

وفي عام . يصدر زيت الزيتون الفلسطيني حالياً إلى دول الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا* 
من % ١٣نحو ( طناً من زيت الزيتون من األراضي الفلسطينية المحتلة ٢٣٥٢,٢٤، تم تصدير ٢٠٠٨
  . طناً من الزيتون المخلل٧٨٧,٣٩و) اإلنتاج

، تعرضت المئات من الدونمات ٢٠١٠ األمم المتحدة انه في األشهر الستة األولى من عام أفادت* 
من األراضي الزراعية، واآلالف من أشجار الزيتون )  متر مربع١٠٠٠الدونم وحدة قياس تساوي (

  . الضرر أو التدمير بسبب حوادث من المستوطنينإلىوغير ذلك من المحاصيل، 
  ١٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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  السياسات الصهيونية باتت تشكل تهديدا لألردن :االسالميحزب جبهة العمل  .٥١
في المجتمع الصهيوني، قال انها باتـت       " خطيرة"حذر حزب جبهة العمل االسالمي من تحوالت        : عمان

واكد مسؤول الملف الفلسطيني مراد العضايلة ان تأكيد عضو الكنيـست            ".تهديداً مباشراً لألردن  "تشكل  
خطـاب سياسـي يتبنـاه      "التي اطلقها سابقاً يعبر عن      " العنصرية"وني آرييه الداد على تصريحاته      الصهي

ـ    "، مشيراً الى    "النظام الصهيوني بمجمله   وتزايـد االصـوات    ) يهوديـة الدولـة   (ارتفاع نبرة  المطالبة ب
  ".١٩٤٨المطالبة بطرد عرب فلسطين المحتلة عام 

،في اشارة الى مـا يـسمى       " بات اليوم قانوناً مقراً      ٤٨ن فلسطينيي   ما كان مستبعداً في شأ    "ولفت الى ان    
  ".الوالء لدولة اسرائيل"بقانون 

ـ    "الذي يستهدف االردن    " الخطر"وشدد العضايلة على ان      يهودية "(يتصاعد بتزايد المطالبات الصهيونية ب
ضات التـي شـكلت غطـاء       ما كان له ان يكون لوال استمرار المفاو       "وهو االمر الذي قال انه       ،)الدولة

  ".لمواقف ومطالبات صهيونية اكثر عنصرية في ظل انفراج عزلة متطرفي الكيان الصهيوني
في الكيان الـصهيوني    " المتطرفة"االصوات  " تجاهل"وحمل مسؤول الملف الفلسطيني الحكومة مسؤولية       

م االساءات من لدنه،اغرى بتزايد     استمرار العالقات مع الكيان والتسامح او التقليل من حج        " ،الفتاً الى ان  
  ".وتيرة التهديدات واالساءات

 ١٥/١٠/٢٠١٠، السبيل، عّمان
  
  العالم برمته أن الصهيونية والصهاينة إلى زوالليعلم : نجاد .٥٢

قال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أمس من بلدة بنت جبيل في جنوب لبنان على بعد أربعة كيلـو                   
: ٢٠٠٦ائيل والتي شهدت حربا ضروسا بين حزب اهللا وإسرائيل في العـام             مترات من الحدود مع إسر    

  .»ليعلم العالم برمته أن الصهيونية والصهاينة إلى زوال«
كما استطعتم أن تدخلوا اليأس والقنوط إلى قلوب الـصهاينة وقلـوب كـل              "وتابع متوجها إلى الجنوبيين     

 ". ه أن الصهاينة إلى زوالليعلم العالم برمت(...). المستعمرين والمستكبرين 
كونوا على ثقة أن فلسطين المحتلة ستحرر من رجس االحـتالل بفـضل قـوة               "وقال الرئيس اإليراني    
  ". المقاومة وإيمان المقاومة

  ١٥/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  "سرائيلإ"ـ سيضغط على حماس لالعتراف باالسد: "يديعوت أحرونوت" .٥٣

صحافي اسرائيلي لوزير خارجية السويد كارل بيلـدت، ان سـورية            نسب تقرير    : يو بي أي   -تل ابيب   
تعترف عمليا باسرائيل وأن الرئيس بشار األسد أبلغه خالل لقاء بينهما، انه سيمارس تأثيره على حركـة                 

  .من أجل أن تعترف باسرائيل» حماس«
سرائيلي السابق يوسي   االلكتروني، ان بيلدت قال خالل لقائه الوزير اال       » يديعوت أحرونوت «وافاد موقع   

سورية تعترف عمليا باسرائيل، وهذا االعتراف هو جـزء  «بيلين في ستوكهولم امس، ان األسد أبلغه أن       
وأشار في الوقت ذاته، الى أن سورية ال تعترف باسرائيل فـي             .»من المفاوضات السياسية بين الدولتين    

  .شكل رسمي
بالمضي في الطريـق نفـسها التـي        » حماس« ينوي اقناع    ووفقا للوزير السويدي، فان األسد قال له انه       

تمضي فيها سورية وأنه مقتنع بأنه سينجح في مهمته في اقناع الحركة باالعتراف باسرائيل من الناحيـة                 
  .»خصوصا على ضوء حقيقة أن مقر حماس موجود في دمشق«العملية 

 ١٥/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت
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  "الجنائية الدولية"قاً من يطلبون تحقي" أسطول الحرية"محامو  .٥٤
على أسطول  " اإلسرائيلي"قدم محامو وعائالت الضحايا األتراك الذين سقطوا خالل الهجوم          : )ب.ف  .أ  (

. صغير للمساعدات إلى غزة، أمس، ملفا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي يطالب بفـتح تحقيـق                  
جرائم حرب وجـرائم ضـد اإلنـسانية        "فيين إن   وقال اوغور سيفغيلي احد محامي الضحايا أمام الصحا       

نريـد  "وأضـاف   " . من واجب المدعي التحقيق ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرك         . ارتكبت  
وأمام المحكمة رفع حوالي عشرة متظـاهرين       . ، مؤكدا انه يريد إحقاق العدل       "إنهاء اإلفالت من العقاب   

  . ورسم عليها آثار رصاص " حضارة"و" إنسانية"الفتات كتب عليها 
وال تركيا على اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة لكـن سـيفغيلي يؤكـد أن               " إسرائيل"ولم تصادق   

اذا ارتكبـت   . الصالحية هي جرائم الحـرب      "وقال إن   . المحكمة تملك صالحية النظر في هذه القضية        
  " . جرائم حرب هناك صالحية

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 

   حماس في غزة من المرور إلى الحج بحق قيادات  قائمة منعتصدرالمخابرات المصرية  .٥٥
 كشف مصدر سياسي فلسطيني رفيع المستوى النقاب عـن أن المخـابرات المـصرية أبلغـت                 :القاهرة

في قطاع غزة بأن لديها قائمة من األسماء من قيـادات           " حماس"مسؤولين في حركة المقاومة اإلسالمية      
  .ممنوعة من السفر إلى الحج عبر األراضي المصرية" حماس"

وطلب االحتفاظ باسمه، أن قائمة األسماء التي كشفت عنهـا          " قدس برس "وأكد المصدر الذي تحدث لـ      
أبرزهم عضو المجلـس    " حماس"المخابرات المصرية طويلة، وتضم عددا من األسماء البارزة في قيادة           

بردويل الذي زار القاهرة في وقت سابق ضـمن وفـود الحـوار             التشريعي الفلسطيني الدكتور صالح ال    
  .سامي أبو زهري وفوزي برهوم" حماس"الفلسطيني، والناطقين باسم 

وحسب ذات المصدر فإن القائمة المصرية تطلب من المسؤولين في غزة أن يقدم الراغبون في الـذهاب                 
  .لى حد تعبيرهإلى الحج أوراقهم الثبوتية إلى مصر أوال للموافقة عليها، ع

يذكر أن مصادر إعالمية فلسطينية ومصرية متطابقة كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن الحـصار                 
الذي كانت تفرضه مصر على قطاع غزة من خالل إغالق معبر رفح، قد انتهى وأن الحصار لـم يعـد                    

ية للمصالحة علـى    ، الذين رفضوا حتى اآلن التوقيع على الورقة المصر        "حماس"مفروضا إال على قادة     
  .   خلفية أنها ال تعكس ثمرة الحوار الذي جرى بين الفصائل الفلسطينية

 ١٤/١٠/٢٠١٠، قدس برس
 

   وشركة طيران اسرائيلية"المغربيةالملكية "تعاون بين  .٥٦
أورد موقع اسرائيلي على االنترنت أن الخطوط الجويـة الملكيـة المغربيـة           :  محمود معروف  - الرباط

اإلسرائيلية تنص على استكمال السياح االسرائيليين لمدينة       ' اركيا'شراكة مع شركة خطوط     وقعت اتفاقية   
برشلونة االسبانية رحلتهم نحو المغرب من على متن الخطوط الجوية الملكية التي تقوم ايـضا بخدمـة                 

  .حجز المقاعد على رحالتها لحساب شركة الطيران اإلسرائيلية
' العال'المركز الثاني داخل إسرائيل على مستوى عدد الرحالت بعد شركة           السياحية  ' آركيا'وتحتل شركة   

أغسطس من هذا العـام بزيـادة       /اإلسرائيلية وخطوطها الجوية، حيث حققت أعلى نسبة مسافرين في آب         
  . في المئة٢٢,٥معدلها 

 ١٥/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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   "إسرائيل"وجد تطبيع مغربي رسمي مع ال ي : لحماية اللغة العربيةالمغربيةرئيس الجمعية  .٥٧
نفى رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية موسى الشامي أن تكون هناك عالقات تطبيـع                :الرباط

مغربية ـ إسرائيلية رسمية، وأكد أن كل ما يشاع عن هذه العالقات يبقى في مجال التكهنات والمعلومات  
  .غير الرسمية

ـ  وأعرب الشامي في تصريحا    عن ارتياحه لواقع اللغة العربيـة فـي المغـرب،       " قدس برس "ت خاصة ل
أوال، ال بد من التأكيد على أن المغرب الرسمي ليست له أي سياسة تطبيعية مع إسرائيل، ونحـن                 : "وقال

لسنا على علم بأية عالقات من هذا النوع، ربما تكون بعض االتصاالت الفردية التـي تحـصل هنـا أو                    
  .لتأكيد ال تعبر عن المغرب الرسميهناك، لكنها با

الحديث عن أن األمازيغ عبيد للعرب في المغرب هو وهم غير موجـود إال فـي                إن  "وأضاف المتحدث   
  .    ، على حد تعبيره"بعض بعض الغالة من األمازيغيين وإال فالعرب واألمازيغ متعايشون

  ١٤/١٠/٢٠١٠، قدس برس
 
  "إسرائيل"ل جزائري في  أفالم بتمويعرضصحيفة جزائرية تنتقد  .٥٨

اعتبرت صحيفة جزائرية أن مبادرة المخرج الجزائري ذي األصول اليهودية جون بيار ليـدو              : الجزائر
نجح في خداع الجزائر، عندما قرر عرض ثالثة من أفالمه الممولة تقريبا من قبل الدولة الجزائرية، في                 

  .إسرائيل
اختار هذا التوقيت الذي توحـدت      "أن ليدو   ) ١٤/١٠(س  في عددها اليوم الخمي   / الخبر/واعتبرت صحيفة   

فيه مواقف معظم دور السينما في العالم على مقاطعة إسرائيل، إثر حادثة الهجوم على بواخر قافلة غزة،                 
  .حسب تعبيرها." التي خلفت قتلى وجرحى واستنكارا دوليا واسعا

 كانت ضربة للجزائر، أعلن المخـرج       خرجة استفزازية تضاف لخرجاته التي    "وقالت الصحيفة أنه وفي     
بالقناة اإلسـرائيلية   '' اختبار المساء ''الجزائري اليهودي جون بيار ليدو، ذو األصول اإلسبانية، في حصة           

، أنه قرر بمبادرة من المعهد الفرنسي في تل أبيب عرض ثالثة من أفالمه في كـل مـن                   ''قيسن تي في  ''
، وهي األفالم التي أنتجها بتدعيم من قبل وزارة الثقافة الجزائرية           حيفا وتل أبيب قبل نهاية الشهر الجاري      

  . ٢٠٠٣" سنة الجزائر في فرنسا" و٢٠٠٧في إطار تظاهرتي الجزائر عاصمة الثقافة العربية 
  ١٤/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
   لغزة يصدم زائريها"إسرائيل" تدمير: وزير خارجية فنلندا .٥٩

لندا ألكسندر ستاب عن صدمته تجاه ما شاهد من أثار الـدمار  أعرب وزير خارجية فن:  حامد جاد-غزة  
إن من يزور قطاع غزة يصدم فورا بحالة الدمار الناتجة          "التي خلفها العدوان اإلسرائيلي على غزة، وقال        

  ".عن الحرب اإلسرائيلية واستمرار الحصار
فـي  " جون جينج " "رواأون"وأضاف ستاب في مؤتمر صحافي مشترك عقده ومدير عمليات وكالة الغوث            

أنا أدعو كل وزراء الخارجية لدول االتحاد األوروبي لزيارة غزة لكي يروا بأعينهم ما              "مدينة غزة أمس    
  ".يجري فيها، سيصدمون فورا حينما يدخلوها ويروا الدمار والركام

وأوضح ستاب الذي وصل إلى غزة صباح أمس عبر معبر بيت حانون، بعد منعه مـن قبـل سـلطات                    
حتالل اإلسرائيلي من دخولها قبل عدة أيام أن الهدف من زيارته إلى غزة اإلطـالع علـى الحقـائق                   اال

  .واألوضاع اإلنسانية ونقلها إلى دول االتحاد األوروبي
واعتبر زيارته لغزة تجربة ناجحة لما شاهده من المدارس ونظرة األمل بين النـاس، وان كـان هنـاك                   

  ".ة اليأس التي يعيشها الكثير جراء الفقر والبكاء والدمارشعور باأللم والمرارة اثر حال



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

ال يمكن أن نفهم غزة إال إذا جئنا إليها، فأهلها ناس عاديون يبحثون عن الحياة وهناك جانب مـن                   "وقال  
  .، مشدداً على ضرورة تحقيق حرية تنقل االفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة"األمل فيها

 من بديل عن السالم واالنفتاح بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من أجل حـل             واعتبر ستاب أنه ليس هناك    
كافة المشاكل العالقة بين الجانبين، داعيا إلى التفاوض سرا وعدم التحاور واإلدالء عبر ما يحدث علـى                 

ال يمكن الوصول إلى اتفاق بالحوار العلني بل يجب أن تكـون المفاوضـات فـي                "وسائل اإلعالم وقال    
  ".واء مغلقة حتى يتم االتفاقأج

وأكد ضرورة خلق فرصة حقيقية لعملية التسوية السلمية والوصول إلى اتفاق يعتمد على حدود دولتـين                
ويضمن إنهاء الحصار وفتح المعابر وحل مشكلة الالجئين والمياه ووقف الـصواريخ وإطـالق سـراح                

إطالق سراح األسرى الفلسطينيين يمكـن أن       الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط معتبرا في ذات الوقت أن          
  يتحقق من خالل فتح الطريق أمام تحقيق عملية تسوية حقيقية في المنطقة

ولفت إلى أنه تحدث مع المبعوث األميركي لعملية السالم التسوية في الشرق األوسـط جـورج ميتـشل                  
أهمية خوض المفاوضـات فـي      والمفاوضين الفلسطينيين، مؤكدا على دعم االتحاد األوروبي للتسوية و        

  .أجواء مغلقة من أجل الوصول إلى اتفاق
 ١٩٦٧وشدد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل في المنطقة يقوم على إقامة دولتين على حـدود                  

  .واألمن اإلسرائيلي وحل مشاكل المياه والالجئين
  ١٥/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

    
  مسبقة للمفاوضات هو عدم وضع شروط موقفنا: فيليب كراولي .٦٠

كررت الواليات المتحدة مطالبهـا بعـودة الفلـسطينيين         : صالح النعامي :  مينا العريبي غزة   - واشنطن
واإلسرائيليين إلى المفاوضات المباشرة، منتقدة التصريحات المتزايدة من الطرفين حول شروط العـودة             

، في مـؤتمر صـحافي إن       »بي جي «لي  وقال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية فيليب كراو       . إليها
وقال مسؤول من  . »على اإلسرائيليين والفلسطينيين تبادل األفكار حول دفع هذه العملية إلى نهاية ناجحة           «

ـ    معروف، وهو  ) للمفاوضات(موقفنا من وضع شروط     «: »الشرق األوسط «وزارة الخارجية األميركية ل
صحيح، نحن ال نريد أن تكون الدبلوماسية عبـر         ما قاله بي جي     «: وأضاف. »عدم وضع شروط مسبقة   

  .»اإلعالم، ولهذا نحن نريد العودة إلى طاولة التفاوض
وردا على سؤال حول تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد ربـه                 

: ل المـسؤول األميركـي    بتحديد الحدود اإلسرائيلية قبل المطالبة باالعتراف بها، قا       » الشرق األوسط «لـ
  . »القضايالهذا السبب يجب العودة إلى طاولة المفاوضات، كي نوضح كل هذه «

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  بتجميد االستيطان واالنضمام لمعاهدة حظر انتشار االسلحة النووية "إسرائيل"بريطانيا تطالب  .٦١

بتجميد "نيا لدى مصر دومينيك آسكويث إسرائيل       طالب سفير بريطا  : جمال جوهر، د ب أ    : القاهرة، غزة 
النشاط االستيطاني الذي يعد غير شرعي ومعوقا للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، محذرا أن هـذه               

وعلق السفير خالل لقـاء بمقـر       . المفاوضات ربما تكون آخر فرصة للتوصل إلى تسوية سليمة للنزاع         
إنـه  "إلسرائيلي الجديد حول يمين الوالء للدولة اليهودية، بقوله         سفارته مساء أول من أمس على القرار ا       

، مـشددا علـى   "سيتم تنفيذه على المواطنين الجدد وليس على المواطنين الذين يعيشون حاليا في إسرائيل 
ضرورة أن تتبنى الحكومة اإلسرائيلية ضمانات للحفـاظ علـى حقـوق اإلنـسان والمواطنـة لجميـع                  

  ".المواطنين
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تطالب إسرائيل باالنضمام لمعاهدة حظر انتشار األسلحة النوويـة، كمـا أنهـا             "ويث إن بالده    وقال آسك 
". ٢٠١٢ملتزمة بدعم المؤتمر الدولي حول أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط المزمع عقده عـام                

ع غـزة   أن الحكومة البريطانية تطالب برفع القيود المفروضة على البضائع واألفراد في قطـا            "وأوضح  
وتطرق السفير البريطاني إلى تقرير األمم المتحدة األخيـر         ". وهذا ما تعمل اللجنة الرباعية على تحقيقه      

أنه ينطوي على ادعاءات خطيرة     "حول الهجوم اإلسرائيلي على أسطول التركي في المياه الدولية، مؤكدا           
  ".بشأن إسرائيل يتعين إجراء المزيد من التحقيقات حولها

    ١٥/١٠/٢٠١٠، ون الين، السعودية الوطن ا
  
   على العنف لتنديدها بالهجوم اإلسرائيلي على غزةبالتحريضاتهام نائب فرنسية  .٦٢

مثلت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عليمة بوميـدين أمـس أمـام المحكمـة              :  آرليت خوري  -باريس  
  .بتهمة التحريض على العنف والحقد العرقي) ضاحية باريس(الجزائية في بونتواز 

، هذا االتهام بسبب تنديدها باالستراتيجية التـي        )الخضر(وتواجه بوميدين، وهي من حزب أنصار البيئة        
 الى مقاطعة البضائع اإلسرائيلية احتجاجاً      ٢٠٠٩) مايو(تعتمدها إسرائيل حيال غزة، بعدما دعت في أيار         

  .على القصف اإلسرائيلي للقطاع
 بارز من وجوه مقاومة النازية أثناء الحرب العالمية الثانيـة،   شخصاً آخر، بينهم وجه ٧٩ويواجه حوالى   

  .التهمة نفسها)  سنة٩٢(والسفير السابق سييفان هيسيل 
وكان هيسيل، وهو من الناجين من معسكر االعتقال النازي في بوشنفالد، وأحد الذين ساهموا في صياغة                

، نشر مقاالً عقب الهجوم على أسـطول        ١٩٤٨شرعة حقوق اإلنسان المعتمدة من قبل األمم المتحدة عام          
  .»االستعمار اإلسرائيلي«الحرية في الربيع الماضي دعا فيه الى مقاطعة 

المكتب الوطني  «وكان ثالثة أشخاص آخرون مثلوا منذ مطلع العام أمام القضاء إثر شكاوى صدرت عن               
كال االعتـداءات المناهـضة      بهدف مواجهة كل أش    ٢٠٠٢، الذي أسس عام     »لليقظة حيال العداء للسامية   

  .لليهود واإلسرائيليين في باريس وضواحيها
  ١٥/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   تنتقد منظمات عرب كندا إسرائيليةلجنة : أوتاوا .٦٣

 اإلسرائيلية، في بيان أمس، أن الكنديين يجب أن يفخروا بدعم حكومتهم للدولـة  -تبرت اللجنة الكندية   اع
ربية في كندا دعت للتصويت ضد حصول أوتاوا على مقعد غير دائـم فـي               العبرية، منتقدة منظمات ع   

  . مجلس األمن الدولي
رغم اعتقاد البعض أن دعم كندا إلسرائيل هو أحد األسـباب التـي حالـت دون                «واعتبرت اللجنة انه    

ورين حصولها على التصويت الكافي لفوزها بالمقعد في مجلس األمن، فإنه يجدر بالكنديين أن يكونوا فخ              
لطالما تم تهميش إسرائيل وتعرضت للتمييـز مـن         «وأضافت  . »تجاه دعمهم إلسرائيل في األمم المتحدة     

وهذا األمر يحصل في كل جلسة يعقدها مجلـس         . قبل أكثرية الدول العربية واإلسالمية في األمم المتحدة       
زعومة لحقوق اإلنسان من قبل     حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، حيث مثال يتم مراجعة االنتهاكات الم          

إن دعم كندا إلسرائيل تعبيـر عـن        . إسرائيل، بحيث إنه لم تتعرض أي دولة أخرى لمثل هذه المعاملة          
  . »عدالتها ورغبتها في القيام بدور بناء في عملية السالم

خـط  كان من األسهل على رئيس الحكومة ستيفن هاربر أن يتبنّـى ال           «وقال رئيس اللجنة موشيه رونين      
السياسي المعتمد في األمم المتحدة والذي يدعو لتهميش إسرائيل، لكن الحكومة المحافظة وقفت بجانـب               

  . »إسرائيل عندما سميت بسبب انتهاكاتها



  

  

 
 

  

            ٣١ ص                                     ١٩٣٨:         العدد       ١٥/١٠/٢٠١٠الجمعة  :التاريخ

إن . من العار أن بعض المنظمات الكندية عملت ضد فوز أوتاوا بمقعد مجلس األمـن             «واعتبر البيان انه    
دعا فيه الدول العربية والمسلمة إلى      ) الماضي( أيلول   ٢٤در بيانا في    االتحاد العربي الكندي، خاصة، أص    

  . »التصويت ضد كندا
  ١٥/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
   للعرب نحن مع دولة فلسطينية وتبادل متساو لألراضيسنقول: "مجموعة العقالء" .٦٤

 لألمـم المتحـدة لحقـوق       تقود رئيسة إرلندا السابقة والمفوضة العليا السابقة      :  رندة تقي الدين   -باريس  
التي أسسها الرئيس السابق لجنـوب      ) مستشارون(» مجموعة العقالء «اإلنسان ماري روبنسون وفداً من      

أفريقيا نلسون مانديال، يضم وزير الخارجية الجزائري السابق األخضر اإلبراهيمي والرئيس األميركـي             
 في جولـة علـى مـصر وسـورية واألردن           السابق جيمي كارتر والمناضلة الهندية الغاندية أيال بات،       

  ).أكتوبر( تشرين األول ٢٢ الى ١٦وإسرائيل واألراضي الفلسطينية من 
، وهم ماتي اتيساري وكـوفي      ٢٠٠٧وتضم المجموعة عدداً من الشخصيات العالمية جمعها مانديال في          

  .أنان وغرو برونتالند ودسمند توتو واوغنغ سان سو كيل
كان بود دسموند توتو سيشارك في الزيارة لكن كانت له          «: ع اإلبراهيمي قال فيه   أجرت حديثاً م  » الحياة«

ومع األسف الشديد، قضية    . ارتباطات سابقة، وتوقيت الزيارة ليس مرتبطاً بالمفاوضات أو بعدم إطالقها         
ـ .  العربي مستمرة وال يمكن أحداً أن يعرف ماذا سيجد عندما نزور المنطقة            -الصراع اإلسرائيلي    ن نح

ذاهبون لنلتقي المسؤولين في مصر وفي سورية وفي فلسطين واألردن وهناك أيضاً مسعى حالياً للقـاء                
  .»وأعضاء اللجنة سيزورون إسرائيل لكنني لن أزورها معهم. المسؤولين السعوديين

نعم، نحن في صدد الترتيب لزيارة غزة ولكن أظـن أن           «: وعما إذا كانت هناك زيارة مرتقبة لغزة قال       
الرئيس كارتر لن يتمكن من زيارتها ألنه متأخر في االلتحاق بنا ولكنـه ملتـزم الـسالم فـي الـشرق           

  .»األوسط
نحن أشخاص عدة آتـون مـن       «: وعما ستقوله المجموعة للمسؤولين في العالم العربي، قال اإلبراهيمي        

ت كاذبة وبالتـالي تؤيـد      أماكن مختلفة وما يجمعنا في شكل كامل محاولة تأييد عملية سالم حقيقية وليس            
 مع تبادل األراضي بالتساوي     ٦٧الدولتان مع دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحدود        : المبادئ المعروفة 

وأيـضاً  . وسالم حقيقي يرتكز الى رفض االحتالل واالستيطان غير الشرعي، وقائم على العدل الحقيقي            
الى ممثلي المجتمع المدني، وأيال بـات ومـاري         نتمنى مقابلة الناس المعنيين بهذا السالم من صحافيين         

نريد مقابلة كل من بإمكانـه      . روبنسون والرئيس كارتر مهتمون جداً بلقاءات مع ممثلي المجتمع المدني         
المساعدة على حل المشاكل باعتبار أن الشرق األوسط منطقة مهمة ولها أولوية بالنسبة الـى مجموعـة                 

وعة عقالء تقدم خبرتها لدعم صنع السالم والمساعدة في حل المآسـي            والجدير بالذكر أن مجم    .»العقالء
  .اإلنسانية

  ١٥/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  " للخروج من مأزق الشرق األوسط سوى الحربخيارال ": خبراء روس .٦٥

خلص خبراء روس يهتمون بالشرق األوسط إلى استنتاج إن الدولة الفلسطينية لن تنشأ في وقت قريـب                 
وذلك خالل اجتماع عقد في معهد العالقات الدوليـة بموسـكو           . هر على خارطة العالم أبدا    وربما لن تظ  

ال تـرى   "واستهله البروفيسور فيتالي نؤومكين، رئيس معهد االستشراق الروسي، بإعالن رؤيته التـي             
  ".مخرجا لمأزق الشرق األوسط

البحثيـة فـإن    "  األوسـط  معهد الـشرق  "وحسب معلومات الباحث يفغيني ساتانوفسكي، رئيس مؤسسة        
المحادثات التي يجريها اإلسرائيليون والفلسطينيون ال تتناول تحول منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى             
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اقتراب حـرب إيرانيـة     "في حين يقلقهم    " يسر غالبية اإلسرائيليين  "دولة متكاملة في أقرب وقت وهو ما        
  ".إسرائيلية مستقبلية

  الة هذه؟وماذا تفعل روسيا والح
وأشار البروفيسور فاليري فوروبيوف، نائب رئيس معهد العالقات الدولية، في رد له على هذا الـسؤال                

  .إلى أن روسيا تعمل الكثير وإن كانت روسيا اليوم ال تملك قدرا كبيرا من إمكانيات االتحاد السوفيتي
أشياء تـزري   "ا بأن ال تعمل روسيا      وعبرت الباحثة إيرينا زفياغيلسكايا من معهد االستشراق عن أمنيته        

 مايو الماضـي فـي     ١١خالد مشعل في    " حماس"كلقاء الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف زعيم       " بهيبتها
  .سورية

وبالنسبة للصراع العربي اإلسرائيلي اتفق المشاركون في االجتماع مع الرأي الذي يقرر بأن إنهاؤه أمر               
  .صعب

 جديد أمر عسير بعد أن جرى تجريب ما تم ابتداعه على مدى األعوام              وتكمن المشكلة في أن ابتكار حل     
وعلى أي حال فإن البحث عن المخرج للطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السالم              . الستين الماضية 

  .ضروري ولو لسبب واحد وهو أن الحرب قد تكون المخرج المنشود إذا لم يتم إيجاد المخرج اآلخر
  )١٤/١٠/٢٠١٠" فريميا نوفوستيه"ألنباء عن صحيفة وكالة نوفوستي ل(

  
   مشتركة لتجميع الطائرات بدون طيار على األراضي الروسيةإسرائيلية -مؤسسة روسية  .٦٦

) Israel Aerospace Industries (IAIوقعت الـشركة اإلسـرائيلية  :  نوفوستي-موسكو  - تل أبيب
الروسية للصناعات الدفاعية إلقامة مؤسسة     " ومأوبورون بر "لصناعات الطيران والفضاء عقدا مع شركة       

  .مشتركة ستتولى تجميع الطائرات بدون طيار وفق التكنولوجيا اإلسرائيلية على األراضي الروسية
  .على نسخة منه" نوفوستي"في بيان صدر عنها اليوم، وحصلت وكالة ) IAI(قالت ذلك شركة 

  .، دون ذكر قيمته الفعلية٢٠١١وأضاف البيان أن العمل بالعقد سيبدأ في عام 
 اسحاق  IAIأندري ريوس عن الجانب الروسي، مدير عام        " أوبورون بروم "ووقع العقد مدير عام شركة      
  .نيسان عن الجانب اإلسرائيلي

إنه من المقرر أن تجرى عملية تجميع       " نوفوستي"لوكالة  " أوبورون بروم "وقال مصدر رسمي في شركة      
  .ورية تتارستان على األراضي الروسيةالطائرات بدون طيار في جمه

 اإلسرائيلية المتخصصة في أخبار البزنس أن حجم الـصفقة بـين            Globesمن جهتها، ذكرت صحيفة     
ـ      ٢٨٠ مليون دوالر، وسيدفع الجانب الروسي فـي البدايـة           ٤٠٠الجانبين اإلسرائيلي والروسي يقدر ب

  .ل مع تنفيذ العقد المبرم خالل ثالث سنواتمليون دوالر بينما سيدفع ما تبقى من المبلغ على مراح
 ١٣/١٠/١٠نوفوستي، 

  
  "دولة القانون "قائمةأمريكا أسفل  .٦٧

، كما أظهر تقرير "دولة القانون"حلت الواليات المتحدة أسفل قائمة الدول الثرية لجهة نوعية : ).ب.ف.أ(
  .تصدرته السويد وهولندا دولة و٣٥شمل " ٢٠١٠معايير دولة القانون لسنة "حول ) الخميس(نشر أمس 

مشروع العدالة " (ورلد جاستس بروجكت"وفي ختام ثالث سنوات من الجهد المتصل عمل مركز أبحاث 
، وبين أعضائه الفخريين وزيرا الخارجية األمريكيان السابقان مادلين أولبرايت وكولن باول، )العالمي

 في الدول استناداً إلى عشرة معايير مثل على إنجاز مؤشر لدولة القانون يقارن األنظمة المؤسساتية
ويعرض هذا التقرير في نسخته  .الفساد والعدالة والنظام واألمن والحقوق األساسية مثل حرية التعبير

 دولة جمعت مع األخذ في االعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات إحصائية ٣٥األولى تصنيف 
وال يعطي المؤشر تقييماً وحيداً لكنه .  خبير٩٠٠مساهمة  ألف استمارة و٣٥حكومية ومستقلة ونتائج 
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 عامالً فرعياً تدل على ما إذا ٤٩يؤكد أن أفضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و
  . كانت السلطة العمومية خاضعة أيضاً إلى القانون، هي السويد وهولندا واستراليا واليابان

ء التي درسها التقرير، تأخرت الواليات المتحدة بالنظر إلى العديد من  األكثر ثرا١١ ـومن الدول ال
  .المعايير مثل غياب الفساد وتوفير عدالة منصفة للمواطن واحترام الحقوق األساسية

وفي مجال النظام العام واألمن تصدرت . حصلت السويد على الترتيب األول في مجال الشفافية اإلدارية
  .لى، وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب في مجال فعالية محاكمها الجزائيةسنغافورة المرتبة األو

  ١٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  األمريكية في لبنان وسيناريو الحرب القادمة-اإلسرائيليةالعمليات السرية  .٦٨

ت تحدثت بعض التسريبات األمريكية األخيرة قائلة بأن السلطات اللبنانية أصحب         : قسم الدراسات والترجمة  
على وشك أن تدرك الحقيقة الماثلة القائلة بأن المخابرات اإلسرائيلية لم تنجح فـي اختـراق المنـشآت                  

فما هـي طبيعـة وحقيقـة التغلغـل         : واألجهزة العامة وحسب، وإنما منظمات المجتمع المدني اللبناني       
  طقة؟اإلسرائيلي المتزايد في الساحة اللبنانية وما هي تداعيات ذلك على لبنان والمن

  توصيف المعلومات الجارية: األمريكية في لبنان-العمليات السرية اإلسرائيلية* 
تحدث مصدر صحفي أمريكي رفيع المستوى قائالً بأن نطاق العمليات السرية اإلسرائيلية فـي الـساحة                

وساط غير  اللبنانية قد شهد نقطة تحول وانعطافة كبيرة وذلك لجهة االنتقال من دائرة تجنيد العمالء في أ               
المسلمين إلى تجنيد العمالء في أوساط المسلمين، وعلى وجه الخصوص الجماعات السنية والجماعـات              

  : وفي هذا الخصوص نشير إلى التسريبات اآلتية. الشيعية
الحظت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية واألمريكية التدهور المتزايد في أوضاع الزعيم الشيعي نبيه بري،             

وص تقول التسريبات بأن الموساد اإلسرائيلي قد أطلق بالتعاون مع وكالـة المخـابرات              وفي هذا الخص  
المركزية األمريكية والمخابرات السعودية والمخابرات األردنية والمخابرات المصرية عملية سرية تهدف           

لقيام بعملية  إلى البحث عن البديل المحتمل المناسب ليحل محل الزعيم نبيه بري، بما يتيح لهذه األجهزة ا               
اإلسـرائيلية إزاء   -إعادة توجيه حركة أمل ضمن مفاعيل أكثر إيجابية لجهة دعم التوجهات األمريكيـة            

  . لبنان
تسعى أجهزة المخابرات اإلسرائيلية والمخابرات األمريكية بالتعاون مع أجهـزة المخـابرات الـسعودية              

البقاع اللبناني، وذلك الستخدامها في إشعال      واألردنية والمصرية لجهة بناء شبكة مسلمة سنية في منطقة          
المواجهات المسلحة ضد القوى الشيعية وتحديداً حزب اهللا اللبناني بمجرد أن يصدر القرار الظني الـذي                

  .سوف تسعى من خالله المحكمة الدولية إلى اتهام حزب اهللا اللبناني
ية التي يتم إعدادها تضم العديد مـن        وفي هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى أن الشبكة المسلحة السن         

. م٢٠٠١) سـبتمبر ( أيلـول    ١١ في   ٩٣أحد المتهمين باختطاف طائرة السفر      –أفراد عائلة زياد الجرة     
وأضافت التسريبات بأن االنتماء السلفي المتشدد لهذه المجموعة سوف يجعل من السهل استخدامها ضـد               

و وكأنما هو عملية قصاص سني ضد الشيعة اللبنـانيين          الشيعة اللبنانيين خاصة وأن السيناريو سوف يبد      
  . افتراضاً عن قتل الزعيم السياسي السني رفيق الحريري" مسئولين"الذين سوف يكونون آنذاك 

تجري حالياً عملية تعاون واسعة النطاق بين عبد الحليم خدام والمحقق الدولي بلمار لجهة إعداد سيناريو                
وفي هذا الخصوص تقـوم المخـابرات اإلسـرائيلية         . زب اهللا اللبناني  توجيه االتهامات ضد عناصر ح    

واألمريكية إضافةً إلى المخابرات الفرنسية واأللمانية بتقديم الدعم لعبد الحليم خدام عبر مكاتبه األربعـة               
  .باريس وبرلين-بروكسل-الموجودة في واشنطن

الة المخابرات المركزيـة األمريكيـة فـي    هذا، وأشارت التسريبات إلى أن خبرة الموساد اإلسرائيلي وك      
توظيف واستغالل الجماعات اإلسالمية السنية الصغيرة هي خبرة قديمة تعود جذورها إلى حقبة ثمانينات              
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وتسعينات القرن الماضي، حيث كانت هذه األجهزة تستخدم بعض هذه الجماعات في لبنان لجهة جمـع                
  .ينالمعلومات االستخبارية عن سوريا والفلسطيني

  الشراكة من أجل إشعال الشرق األوسط : البنتاغون - الموساد* 
أكدت بعض التسريبات األمريكية المعلومات القائلة بأن األيام التي سبقت زيارة األميرال مايكل مـولين               
رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية قد شهدت قيام مايكل فايكرز الذي يتولى منصب مساعد وزيـر                

مريكي لشؤون العمليات الخاصة، والمعني بشؤون العمليات العسكرية المنخفضة الشدة، وفـي            الدفاع األ 
هذا الخصوص أشارت التسريبات إلى أن هناك شراكة تجمع بين رئيس الموساد اإلسرائيلي والبنتـاغون               

أكـدت  و. لجهة تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية السرية المنخفضة الشدة في منطقة الشرق األوسـط             
التسريبات بأن مشروع تنفيذ هذه العمليات قد تم إطالقه والشروع في تنفيذه بالفعل، وذلك بما شمل حتى                 

  :اآلن تنفيذ العمليات العسكرية المنخفضة الشدة اآلتية
 قيام غواصة إسرائيلية بإطالق صواريخ ضد ميناء العقبة األردني وميناء إيالت اإلسرائيلي، ثم الزعم               -

وأشارت التسريبات إلـى أن     . ريخ إيرانية الصنع وأن حركة حماس هي المسئولة عن إطالقها         بأن الصوا 
  .المخابرات األردنية قد شاركت اإلسرائيليين واألمريكيين في تنفيذ هذه العملية

وأكـدت  .  قيام غواصة إسرائيلية بإطالق صواريخ ضد إحدى السفن اليابانية في منطقة مضيق هرمز             -
ولم تكن توجـد أي     . معلومات البحرية األمريكية بأن غواصة إسرائيلية كانت في المنطقة        التسريبات بأن   

  .غواصات أخرى لحظة وقوع الحدث
وتقول .  قيام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية ضد بعض األهداف التركية             -

  .لموساد اإلسرائيلي والمخابرات األمريكيةبعض التسريبات بأن هذه العمليات قد تم تنفيذها بمساعدة ا
األمنية اإلسرائيلية تهدف باألساس إلى     -تشير التحليالت بأن مساعي شراكة البنتاغون واألجهزة العسكرية       

إبقاء منطقة الشرق األوسط، وعلى وجه الخصوص منطقة شرق المتوسط في حـال اشـتعال مـستمر                 
المتوترة إلى حين تبرز المزيد من النتائج والمبررات التي         منخفض الشدة، بما يحافظ على وجود األجواء        

  .تعزز ذرائع تحويل العمليات العسكرية المنخفضة الشدة إلى عمليات عسكرية مرتفعة الشدة
  ١٤/١٠/٢٠١٠، الجمل بما حملموقع 

  
   بين حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزةيقارنتقدير موقف صهيوني  .٦٩

قدم تقدير موقـف صـهيوني حـديث        : ت وتحليل المعلومات الصحفية   عن العبرية، ترجمة مركز دراسا    
أفضلية نسبية للحكومة الفلسطينية التي تتزعمها حركة حماس في غزة، على نظيرتها التي تديرها السلطة               

  : وجاء في التقدير طرح السؤال التالي. الفلسطينية في الضفة الغربية
مة سالم فياض في الضفة الغربية، أم حكومة حمـاس          أي من الحكومتين يدير األمور بشكل أفضل، حكو       

  في قطاع غزة؟ 
  . إنها حكومة حماس: اإلجابة

  أي من كال الحكومتين ستتوقف عن األداء بدون دعم خارجي؟ : كما طرح سؤاال آخر
  .حكومة الضفة الغربية: اإلجابة

  :األداء اإلداري
اعيل هنية في قطـاع غـزة تـؤدي عملهـا           الباحث الصهيوني، مناحم كالين، أشار إلى أن حكومة إسم        

اإلداري بشكل أفضل، على الرغم من الحصار المفروض على القطاع، والحظـر الدبلوماسـي عليهـا،                
فيما القدرات الشخصية الكبيرة لفياض، ونجـاح       . وغياب المساعدات المالية من الكيانات الدولية الكبرى      
الضفة الغربية، وعالقات محمود عباس الخارجيـة  حكومة التكنوقراط في تحسين ظروف الحياة في مدن  
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الجيدة، والمساعدات المالية الكثيرة التي تتدفق من الحكومات المقابلة، كل ذلك لم يخلق حكومة فعالـة أو             
  . ناجحة بالمقارنة بحماس

األستاذ في قسم الدراسات السياسية في جامعة بار ايـالن أن تـصوير حمـاس كحكومـة            " كالين"وقال  
 فياض كديمقراطية، فهو أمر مضلل، فقد وصلت حماس إلى السلطة مـن             –، مقابل إدارة عباس     وحشية

  .خالل انتخابات ديمقراطية حقيقية بإشراف دولي، وهي خطوة غير مسبوقة في العالم العربي
 وفي المقابل، الرئيس عباس أنهى فترة واليته المحددة في القانون، لكنه لم يترك منصبه، وتعمل حكومته               

  . من خالل قوة األوامر الرئاسية، وليس من خالل الشرعية البرلمانية
أكثر من ذلك، فإن تقدير الموقف الصهيوني يجزم بأن الحياة الديمقراطية والبرلمانية في الضفة الغربيـة                
مصابة بالشلل، واألجهزة األمنية تحشد المزيد من النفوذ، وتتدخل في عمل المؤسسات المدنية، زاعمـا               

  !! عالقة المواطنين بحكومة الضفة أفضلبأن
  :التعاون مع إسرائيل

أن هناك فارقاً حاسماً بين ما يدور في كال إقليمي هذه األرض، فاألجهزة             " كالين"من ناحية أخرى، يرى     
األمنية لحكومة حماس تفرض سطوتها على كل منطقة بحوزتها بدون أي عائق، أما حكومة فياض فلـم                 

تبدي حسداً لحكومة حماس، فعمل األجهزة األمنية في الـضفة الغربيـة مرهـون              يبق أمامها سوى أن     
  ". إسرائيل"بالتعاون مع 

كما أن حكومة فياض لديها السيطرة على أقل من نصف الضفة الغربية، وحتى في هذه المناطق، تستطيع               
  !العمل فقط في الحدود التي تسمح بها إسرائيل

على األرض مقابل   " إسرائيل"، الذي يزيد من تواجد      "اإلسرائيلي"من  خليط المستوطنات واأل  : بمعنى آخر 
وجود قناة سياسية وليس بسببها، وحتى اليوم، لم تخرج المفاوضات المباشرة هذا الخلـيط مـن الـضفة                  

  . الغربية، ولكنها أدخلته بشكل أعمق فيها
من " اإلسرائيلي"ما أخرج الجيش    وهي أن   " اإلسرائيليون"ويؤكد في هذا السياق على حقيقة طالما أنكرها         

مواجهات عنيفة فرضتها حماس، وخطوات أحادية الجانب مـن قبـل           : قطاع غزة هي بدائل المفاوضات    
  . أريئيل شارون

  :التغيير المطلوب
من كال الحكومتين على استعداد لالسـتقالل؟       : يطرح الكاتب تساؤالً مهماً في تقييم كال الحكومتين بالقول        

سلبية في االتجاهين، فإسرائيل تسيطر على الحدود الخارجية للمنطقتـين، وتـسيطر علـى              تبدو اإلجابة   
 مغناطيسي لهما، وعلى معظم الطـرق       -المجال الجوي لهما، وعلى قيد السكان، وعلى المجال اإللكترو        

  .السريعة، وعلى مصادر المياه والكهرباء
 تغيير كبير جداً من أجل تقريب اإلسـتقالل         أين يجب أن يحدث   : لذا، يرى المحلل أن السؤال المراد هو      

  !الفلسطيني؟، طبقا لهذا التحليل، فإن التغيير المطلوب يجب أن يكون في الضفة الغربية
صحيح أن احتمال حدوث ذلك في إطار المفاوضات الحالية، هو احتمال ضعيف، ألن المفاوضات تؤدي               

  .في الضفة الغربية، بدالً من إخراجه من هناكبشكل مستمر إلى تعميق سيطرة خليط االستيطان واألمن 
إن إخالء هذا الخليط تماماً ليس فقط مجرد شرط حتمي، لكنه شرط مسبق إلقامة الدولـة                : ويختم بالقول 

  . الفلسطينية ذات السيادة
  موقع جامعة بار إيالن 

  ١٤/١٠/٢٠١٠، ٢٠٨٩التقرير المعلوماتي، ملحق خاص 
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  اجتهاداً فردياً .٧٠
  تاويعريب الرن

نجد صعوبة في تصديق الرواية الفلسطينية التي تحصر ما قاله ياسر عبدربه فيه شخصياً ، فليس لمثـل                  
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن يقع في مثل هذا الخطأ ، ال سيما وهو الذي                 " األبدي"هذا العضو   

 في يده ، تتجلى في رضـا الرئاسـة   يدرك ، قبل غيره ، وأكثر من غيره ، بأن ورقة القوة الوحيدة التي   
عنه ، فال فصيل يمثله ، وال عشائر تقف وراءه ، وال أموال تعزز وضعيته ، مع أن الرجل ال يشكو من                      

  .كما تعلمون" شظف العيش"
ما صرح به عبدربه عن استعداد القيادة الفلسطينية لالعتراف بإسرائيل بأي صورة قدمت فيها نفـسها ،                 

 ، سبق وأن ألمـح      ٦٧ترسم حدود دولتهم وفقا لخط حزيران       " خريطة"طينيين على   شريطة حصول الفلس  
إليه الرئيس عباس نفسه ، عندما قال غير مرة ، بأن الفلسطينيين الذين اعترفوا بإسرائيل ويعترفون بها ،                  

ان في الكيفية التي تعرف بها إسرائيل نفسها ، وقد أثار هـذا الموقـف استحـس               " التدخل"ليس من شأنهم    
مستمعي الرئيس عباس من قادة اللوبي اليهودي في أمريكا وأوروبا ، وأثار في المقابل قلقاً وشكاً عميقين                 

  .في أوساط الفلسطينيين
عن عدد من أركان السلطة     " خاصة"في رام اهللا ، سبق وأن نقلت أحاديث         " المقاطعة"المصادر القريبة من    

، فإن لم تكن إسـرائيل      " يهودية الدولة "ية من رفض شعار     ، ومن بينهم عبدربه نفسه ، ذهبت حد السخر        
يهودية وفقا لهؤالء ، فما عساها أن تكون ، وقد أكدت المصادر أن مثل هذه المواقف قد سبق البوح بهـا    

  .أمام عدد من المسؤولين العرب في جلسات مغلقة نسبياً
أحد ، بل أطلقت سيالً مـن التكهنـات         أياً يكن من أمر ، فالدهشة من تصريحات عبدربه ، لم تعقد لسان              

هذا ، ولماذا ياسر عبدربه تحديداً      " بالون اإلختبار "عمن يمكن أن يكون وراءها ، ومن الذي قرر إطالق           
، وكيف نقرأ ردات الفعل الغاضبة والمنددة والمتنصلة التي صدرت عن فتح والـسلطة وبعـض وزراء                 

  ".األوقاف"تصريف 
ة حاالت متكررة ، تحمل في أشخاص بعينهم ، وزر الترويج لما يعتبره الرأي              في التجربة الفلسطينية ثم   

، ولقد برع الرئيس عرفات في استخدام بعض        " أقذر السياسات والمبادرات  "العام في هذه المرحلة أو تلك       
، ولقد كان مالحظاً أن معظم هـذه        " كسر التابوهات "و" فتح الثغرات "و" جس النبض "الشخصيات لغايات   

من خارج أطر حركة فتح وجسمها الرئيس ، بـل أنـه            " منصة القيادة الفلسطينية  "شخصيات قفزت إلى    ال
يمكن القول ، أن معظم هذه األسماء كانت تنتمي إلى فصائل يسارية معارضة ، قبل أن تغادر فـصائلها                   

 بأعمال ومهمـات  أو تطرد منها ، وتلتحق بركب المنظمة والسلطة ، وتكرس دورها بالكامل تقريباً للقيام         
  .من هذا النوع

وما كان يعد خُروجا مداناً عن اإلجماع الوطني ، يستحق كل الشجب واالسـتنكار ودعـوات الفـصل                  
والطرد والمحاكمة ، كان يتحول مع الزمن إلى سياسة رسمية عليا ، خصوصاً إن كان الرئيس ـ القائد  

، هكذا  " مسلسل التنازالت الفلسطينية  " ، هذا هو تاريخ      "البروفات"العام ، سابقاً أو حالياً ، يقف وراء هذه          
بدأ وهكذا يتواصل ، وإال كيف نفسر بقاء هذه الشخصيات في مكانها لما يقرب من أربع عشريات مـن                   
السنين ، برغم لفظ فصائلها لها ، وعدم امتالكها أي قاعدة للقوة والنفوذ ، وعدم خوضها تجربة االنتخاب                  

حاشيها المرور بمناطق الكثافة الجماهيرية من دون جيش من الحراس المدربين في            على اإلطالق ، بل وت    
  .والقوات الخاصة" المارينز"مدارس 

في ظني ، أن تصريحات ياسر عبدربه ، تندرج في هذا السياق ، وأن الرجل يعبر عن تيار داخل القيادة                    
تيـار  "تأثير ، ويمكن تسميته من دون تحفـظ   الفلسطينية ، ربما يكون قليل العد ، بيد أنه عظيم النفوذ وال           

، وهذا التيار يواجه مأزقاً حقيقياً ، فتوقف المفاوضات وفشلها يعني بالنسبة إليه انهيار مشروعه               " الرئيس
التاريخي والمستقبلي ، وانتفاء مبرر وجوده ، واستئناف المفاوضات في ظل الشروط اإلسرائيلية يبـدو               
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فعة واحدة ، وهو بحاجة إلى تمهيد وتهيئة ، ومثل هـذه التـصريحات مـن    د" تجرعه"أمراً من الصعب   
الهبوط عن قمم الشجر ، ال سيما إن جـاءت          " هواية"شأنها فتح الباب للتراجع عن المواقف ، وممارسة         

ردة الفعل الفلسطينية ضعيفة أو من النوع الذي يمكن احتماله ، إما إن جاءت ردة الفعل شاملة وغاضبة                  
الموقف بالتنصل من التصريحات واالنضمام إلى قائمة المنددين بها ، من دون اتخاذ             " ضبضبة"، فيمكن   

  .أي إجراء عقابي ذي طبيعة عملية أو قانونية
ال تملك القيادة الفلسطينية خياراً غير التفاوض ، فإن سقط هذا الخيار وُأعلن فشله ، لم يبق لها ما تفعله ،                     

تبدو مناسبة ، ونتائجها حتـى اآلن مـن النـوع           " هآرتس" من على منصة     المناورة التي اطلقها عبدربه   
، بل على شكل إعالن     " دولتين لشعبين "المحتمل ، وقد يأتي المخرج األمريكي ال على شكل نشر خرائط            

عام فضفاض ، يلحظ خط الرابع من حزيران ويحترم ما لحق به من تطورات ديموغرافية وجغرافيـة ،                  
ستُمرر في ظل ضعف المعارضة غير اإلسالمية من جهـة ،  " يهودية الدولة" االتجاه ، و   األمر يسير بهذا  

الفلسطينية من جهة ثانية ، األمر الذي يضعف قدرتها على التصدي لهذه            " المصالحة"وتهالك حماس على    
تهـت  االتجاهات ، ويشجع مطلقي بالونات االختبار على المضي قدماً في لعبتهم ، فعملية جس النبض ان               

بنجاح على ما يبدو ، فمن يكترث لمواقف فصائل صغيرة تنتظر موعد توزيع الرواتب والموازنات آخر                
، ومن ينتفض العتراض أعضاء     " المكارثي"كل شهر ، ومن يأبه العتراض مسوؤل أوقاف من الطراز           

أما حمـاس   في اللجنة المركزية لفتح ، ضالعين في لعبة جس النبض من الرأس حتى أخمص القدمين ،                 
فيكفي أن نطمئنها على سلطتها المنفردة في غزة ، تحت سقف المـصالحة الـشكلية والفوقيـة ، حتـى                    

  ".ترتضي من الغنيمة باإلياب"
من وجهة نظر مجادلي فتح وأخصامها السياسيين ، فإن إن معيار جدية الحركة في رفضها لتـصريحات               

نها ، بل يكمن في اإلجراءات الكفيلة بوقـف العبـث           عبد ربه ، ال يتوقف عند التنصل وإعالن البراءة م         
بمواقف منظمة التحرير وسياساتها ، وإبعاد الخارجين عن اإلجماع الوطني الفلسطيني عن األطر القيادية              
الفلسطينية وتجريدهم من ألقابهم وصالحياتهم ، حتى ال تصبح مـواقفهم ملزمـة للـشعب الفلـسطيني                 

  .ندها فقط ، يمكن القول أن تصريحات هؤالء تمثلهم شخصياً؟،ومؤسساته التمثيلية ، عندها وع
  ١٥/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  هل تخلى العرب عن فلسطين؟  .٧١

  الياس سحاب
من المؤكد أن القضية الفلسطينية لم تمر في تاريخها بلحظة تاريخية اتعس وأخطر من تلك التي تمر بها                  

  . في هذه االيام
 االسرائيلية في جولتها االخيـرة، تحـت الرعايـة          -مفاوضات الفلسطينية   إن نظرة عامة الى مسيرة ال     

االميركية، تبدو معها فلسطين وقضية فلسطين، وكأنها تفلتت من منطقة الجاذبية الفلـسطينية والعربيـة،               
  . وأصبحت اشبه بكرة سياسية تتقاذفها اإلدارتان االسرائيلية واالميركية

 كل المؤشرات، في االشهر االخيرة بـشكل خـاص، تـشير الـى ان               في الجانبين الفلسطيني والعربي،   
الطرفين قد جردا نفسيهما بالتدرج من كل اوراق القوة الممكنة، تتويجاً للمسيرة التاريخية التـي دشـنها                 
الرئيس المصري السابق انور السادات تحت شعار إن كل اوراق اللعبة اصبحت بيـد اميركـا، فتخلـى                  

العربي، تدرجاً عن كل البدائل التي كانت مطروحة في وجه التعنـت اإلسـرائيلي              الجانبان الفلسطيني و  
  . واالنحياز االميركي

حتى المبادرة العربية الضعيفة، التي شكلت آخر سهم اطلقه النظام العربي في وجه التعنت االسـرائيلي                
مها العرب، بكل انظمتهم،    واالنحياز االميركي، ها هي قد بلغت السنة الثانية من عمرها، من دون ان يدع             

بأي طاقة عسكرية او اقتصادية او سياسية او دبلوماسية او حتـى إعالميـة، اال اذا اعتبرنـا الحملـة                    
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االعالمية المدفوعة الثمن التي اطلقتها السلطة الفلسطينية ذات يوم في الصحف االسرائيلية، نوعـاً مـن                
 على اي حال مبادرة، لم تمثل يومـاً اي قيمـة            وهي. الرصيد االعالمي الذي شحن به العرب مبادرتهم      

  . سياسية في نظر الدبلوماسية االميركية او الدبلوماسية االسرائيلية
وقد انتابت نوبة من الصراحة ذات يوم وزير الخارجية القطري، فـأعلن صـراحة، رداً علـى سـؤال                   

لكونه هو رد الفعل اآلنـي،      محرج، ان العرب ال يملكون أي بديل اذا فشلت المفاوضات، وأن كل ما يم             
  . عندما تواجههم المشكلة

 ونشاط التهويد   ١٩٦٧في مقابل ذلك ها هي فلسطين، بجذورها االساسية، وبما بقي منها بعد احتالل عام               
الكاسح، تتحول الى كرة سياسية، تتقاذفها تل ابيب وتتدلل، فتقتطع واشنطن من القضية الفلـسطينية مـا                 

  .  جوائز مسبقة، لقاء ماذا؟ لقاء مجرد شهرين فقط من تجميد االستيطانتبقى، وتقدمه إلسرائيل
أي أنه بعد مرور الشهرين، تكون اسرائيل قد حصلت على كل الجوائز السياسية واألمنية والدبلوماسية،               

  . ويمكنها معاودة االستيطان كما تشاء، وبالوتيرة التي تناسبها
وزراء االسرائيليين من ليبرمان الى يعلون الى سـواهما،         فها هي تصريحات ال   . لكن ليس هذا كل شيء    

تتوالى مؤكدة انه ليس هناك مجال لتسوية مع الفلسطينيين حتى بعد مرور عقود من الزمن، مع التأكيـد                  
تنطلق هذه التـصريحات    . على ان هذا هو رأي جميع وزراء اللجنة السباعية الوزارية، بمن فيهم باراك            

قوانين التي تحول كل الفلسطينيين، من اصحاب اصليين للبلد، الى مجرد مقيمين،            مع إقرار المزيد من ال    
، في مواجهة دولة عليهم ان يعترفـوا بيهوديتهـا، وإال تعرضـوا             ١٩٦٧ وأراضي   ١٩٤٨في اراضي   

  . للطرد
، تدعم بها تـصلبها الـسياسي       ٣٥ -في مقابل ذلك، تحصل إسرائيل على صفقة من احدث طائرات اف          

  .  للمملكة العربية السعودية١٥ - في مقابل طائرات افواحتاللها،
وفي مقابل ذلك، ال يجد العرب إزاء كل هذا سوى التمديد شهرا بعد شهر، لموافقتهم علـى التفـاوض،                   
مجرد التفاوض، من دون التورط بأية إشارة الى اية بدائل سيطلقها العرب اذا جـاءت كـل محـاوالت                   

  . التمديد بمزيد من الفشل
مقابل ذلك تطوع احد المسؤولين المرموقين في السلطة الفلسطينية، ياسر عبد ربه، بتصريح يعبـر               وفي  

عن حالة الملل التاريخي من القضية الفلسطينية، فيؤكد استعداد السلطة لالعتراف بدولة إسرائيل تحـت               
ميركية ألراضـي   في مقابل خريطة ا   ) إشارة الى صيغة كونها دولة يهودية، ليهود كل العالم        (اي صيغة   

  . ١٩٦٧الدولة الفلسطينية بما تبقى من اراضي 
إننا اذا جمعنا كل هذه اإلشارات التي تكدست دفعة واحدة في االسابيع االخيـرة، نالحـظ ان فلـسطين                   

 االسـرائيلي،   -التاريخية، قد اصبحت بكاملها، جغرافياً وسياسياً وقانونياً، في قبضة التحالف االميركي            
لفلسطينيين، على صعيد انظمتهم الرسمية، قد وصلوا الى ذروة حالة الملل القصوى مـن              وأن العرب وا  

  .  حمل أعباء القضية
  ١٥/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
   على إذالل أوبامامصممنتنياهو  .٧٢

  روزنبيرغ. ج . م 
هو أخـذت   بنيامين نتنيا " اإلسرائيلي"محاوالت إدارة أوباما إلغراء رئيس الوزراء       : ترجمة صباح كنعان  

  .فقد أوضح نتنياهو بجالء أنه غير مهتم بمثل هذه اإلغراءات. تصبح محرجة
في هذه القصة الطويلة،    ) واألكثر جدارة بوصف التذلل   (، فإن التطور األحدث     "هاآرتس"وحسب صحيفة   

بأن  الفلسطينية، أوباما    -" اإلسرائيلية"جاء عندما اقنع دنيس روس، كبير مستشاري الرئيس في المسائل           
  .تجاه بيبي" وداً"لن تقبل بتمديد تجميد االستيطان إال اذا أظهر أوباما " إسرائيل"
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بكتابة مسودة رسالة إلى نتنياهو تقدم فيهـا        ") اإلسرائيليين"الذين تشاورا مع    (وهكذا قام روس ومساعدوه     
  .كل ما يمكن أن ترغب فيه مقابل تجميد لمدة شهرين" إسرائيل"الواليات المتحدة إلى 

  .كشف عن الرسالة الباحث ديفيد ماكوفسكي في موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى
كان نتنياهو يطلبهـا منـذ      " إسرائيل"وحسب تقرير الموقع، تضمنت الرسالة حوافز حيوية بالنسبة ألمن          

في " ئيليةإسرا"بشأن االحتفاظ بقوات    " إسرائيل"وعلى سبيل المثال، تعهدت الرسالة بدعم موقف        . سنوات  
ووفقاً للتقرير، تعهدت الواليـات     . وادي األردن بعد اقامة دولة فلسطينية، من أجل منع تهريب األسلحة            

بأي تمديد آخر للتجميد المؤقت لالستيطان، ووعـدت بـأن مـسألة            " إسرائيل"المتحدة أيضاً بعدم مطالبة     
  .لسطينيينالمستوطنات لن تطرح إال في إطار مفاوضات الوضع النهائي مع الف

ضـد أيـة    ) الفيتـو (أضافة إلى ذلك، حسب التقرير، وعدت الواليات المتحدة باستخدام حـق الـنقض              
 الفلسطيني خالل العام الحالي، كما      -" اإلسرائيلي"مشروعات قرارات لمجلس األمن الدولي بشأن النزاع        

وهـذا  . لمساعدات األمنية لها    بعد اتفاق السالم، وبزيادة ا    " إسرائيل"وعدت بتحديث القدرات الدفاعية ل      
كمـا سـتبدأ   . بمقاتالت متطورة واجهزة انذار مبكر، بما فيها اقمـار صـناعية      " إسرائيل"يشمل تزويد   

  .الواليات المتحدة محادثات مع الدول العربية بشأن إبرام اتفاق اقليمي بمواجهة ايران
ومن منظـور   .  الواليات المتحدة    وإنه لمن الصعب تصور أن يكون روس قد ترك أي شيء لم تلتزم به             

ولكن بيبي قال   .  يوماً   ٦٠وكل ذلك مقابل تجميد لمدة      . بيبي، فإن عرض روس كان حلماً أصبح حقيقة         
  ."ال"

لماذا؟ حسب التقرير، قال نتنياهو إنه يثمن الرسالة، ولكنه ال يستطيع قبول االقتـراح األمريكـي ألنـه                   
ن لمدة شهرين، وهو ما قال انه سيلحق ضرراً بمـصداقيته لـدى             يشمل تمديد التجميد المؤقت لالستيطا    

  ".الرأي العام
ويبدو أن بيبي ال يعتقد أن تعاملـه مـع الواليـات            . كان لب العرض األمريكي     " التجميد المؤقت "ولكن  

وانما هو مستعد فقط للنظر في صفقات على اسـاس أن        " . خذ واعط "المتحدة يجب أن يكون على اساس       
روس " غـضب "واآلن،  " . كما كانـت الحـال دائمـاً فـي الواقـع          (المتحدة تعطي وهو يأخذ     الواليات  

  .والمسؤولون اآلخرون في اإلدارة بعد أن وقعوا ضحية لعبة مرة أخرى
ولم يحـالفهم   . لمناقشة الوضع هناك مع أصدقاء بيبي       ) مبنى الكونغرس (حتى إنهم ذهبوا إلى  الكابيتول       

ربما بإمكان روس أن يعطي بيبي واحدة من الواليـات          .  إلى نقطة البداية     وهكذا عادت األمور  . الحظ  
  !)االسكا(المتحدة األمريكية الخمسين 

يفيد بأن نتنياهو يعول على انتصار انتخابي كاسـح         " إسرائيل"فما تسرب من    . ولكن حتى هذا لن ينجح      
من أجل تخليصه مـن     ) ن الثاني تشري/في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر      (للجمهوريين  

 وسيكون هناك رئيس جمهوري ربما يكون اكثر استجابة من أوباما ويدعه            ٢٠١٢ثم يأتي العام ،   . أوباما  
  .يقصف ايران

، جاء إلى واشنطن، وتجاهـل الـرئيس كلينتـون،          *فخالل قضية لوينسكي    . ونتنياهو فعل هذا من قبل      
نيوت غينغـريتش ويتبـادل     ) الجمهوري(يس مجلس النواب    وذهب إلى الكابيتول ليدخن السيجار مع رئ      

وإياه النكات بشأن مونيكا، وحتى تفهموا بيبي، ال بد أن تدركوا أنه بقدر ما هو ليكودي، بقدر مـا هـو                     
  .جمهوري يميني أيضاً

  .وإليكم ما يجب أن نفعله
  .تحدة ستبطئ تسليم المساعداتيجب أن نبلغ نتنياهو أنه إما أن يوافق على التجميد، وإما أن الواليات الم

ومن المؤكد أن هناك طرقـاً      . هي المتلقي األول في العالم للمساعدات األمريكية        " إسرائيل"ففي النهاية،   
  ).وزارة الدفاع األمريكية من خاللها إظهار استيائه(يستطيع البنتاجون 
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عات قرارات مجلس األمـن     ضد واحد من مشرو   ) الفيتو(أو ربما يمكننا أن نرفض استخدام حق النقض         
ونحن لسنا ملزمين بأن نكون دائماً البلد       . في األراضي المحتلة    " إسرائيل"التي تدين عن استحقاق أعمال      

عندما تحاول األمم المتحدة تبني مشروع قرار نعـرف         " إسرائيل"الوحيد في العالم الذي يقف إلى جانب        
  .أنه على صواب

. على هذا الكوكـب     " إسرائيل"ونحن أيضاً الحليف الحقيقي الوحيد ل       . أعني أننا نحن الواليات المتحدة      
  .ولسنا مضطرين التخاذ مثل موقف التصاغر هذا

 ١٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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