
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  القادر صبري وحاتم عبدعكرمة الشيخ  بينهم عشرات الجرحى في مواجهات مع االحتالل في سلوان
  "الدولة اليهودية"ثلثا االسرائيليين يؤيدون الوالء لـ 

  الجامعة العربية يمكن أن تطلب من األمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية: أبو الغيط
  أمريكية بسبب استئناف االستيطان اإلسرائيلي في القدس" خيبة أمل"

  "يهودية الدولة اإلسرائيلية"فضة لـ يتوجهون بمذكرة للمحافل الدولية را٤٨ فلسطينيو الـ

نتنياهو يصادق على بناء
 وحدة استيطانية جديدة ٣٥٠٠
   فى القدس٢٣٨بينها 

  
  ٣ص... 

 ١٩٣٩ ١٦/١٠/٢٠١٠السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٣٩:         العدد       ١٦/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  التوقيع على اتفاق يشمل التبادل السكاني واالعتراف بيهودية إسرائيل مستحيل: عباس.٢
 ٥   يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل األسريعباس.٣
 ٦   المباشرة مسؤولية انهيار المفاوضات"إسرائيل"عريقات يحمل .٤
 ٦   وحدة استيطانية في القدس٢٤٠ بناء "إسرائيل" تدين قرار السلطة.٥
 ٧    بتعطيل المصالحة"حماس" يتهم الهباش.٦
 ٧   شعبنا على الصمود والبقاءإصرارترميم مسجد بيت فجار رسالة تؤكد : فياض.٧

    
    :المقاومة

 ٨  أسبوعينالوسيط األلماني في صفقة األسرى زار غزة قبل : حماس.٨
 ٨  وتمردنا عليه ووقعنا على الورقة المصرية  على المصالحة أمريكيكان هناك فيتو : األحمد.٩
 ٩   استيطانية جديدة في القدسفتح تدين بناء وحدات.١٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  " العملحزب"اعتزم التنافس على رئاسة : هيرتسوغ.١١
١٠   أيامعشرة يزور المغرب في غضون زريبي": معاريف".١٢
١٠  "الدولة اليهودية"ثلثا االسرائيليين يؤيدون الوالء لـ .١٣
١١  تأهب إسرائيلي خوفا من عملية انتقامية محتملة من حماس.١٤
١١  نة عبر فرنسا إلى لبنان بعدم المس بنجاد توجه رسالة طمأ"إسرائيل".١٥
١٢  "دولة إسماعيل"الكشف عن اقتراح إسرائيلي قديم لتأسيس دولة فلسطينية تحت اسم .١٦
    

    :األرض، الشعب
١٣  "ية الدولة اإلسرائيليةيهود" يتوجهون بمذكرة للمحافل الدولية رافضة لـ٤٨ فلسطينيو الـ.١٧
١٣  القادر صبري وحاتم عبدعكرمة الشيخ  بينهم عشرات الجرحى في مواجهات مع االحتالل في سلوان.١٨
١٤  الزراعية في نابلس المستوطنون يحرقون مئات الدونمات.١٩
١٤   والجدار معتقلين في مسيرات الضفة ضد االستيطانخمسة واإلصاباتعشرات .٢٠
١٤   تهاجم صيادين فلسطينيين جنوبي غزةاإلسرائيليةالبحرية .٢١
١٥  "ول، أسيادي مشمارحمص، ف" على ترديد آخر ونجبري بلكم نفسه ويأمرون فلسطينياًاالحتالل جنود .٢٢
١٥   آخرين خالل أسبوع٣٠استشهاد مواطنين وإصابة : "أوتشا".٢٣
١٦  هدم البيوت متواصل باألغوار الفلسطينية.٢٤
١٦  رة الفلسطينية إلنشاء متحف للذاك دونما٤٠ً ـبتتبرع جامعة بيرزيت .٢٥
١٧  "المهاتما غاندي للسالم" على غزة  يفوز بجائزة خالل العدوانفقد بناته الثالث  طبيب فلسطيني.٢٦
   

   :ثقافة
 ١٧   الفلسطينيشعبالفنان فرنسي يزين مبان دمرها االحتالل للفت األنظار لمعاناة .٢٧
 ١٧   لصمود الشعب الفلسطينيجديد حلمي القاعود دعماً.. انتصار الدم على السيف.٢٨
  
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٣٩:         العدد       ١٦/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

   : األردن
١٨  استئناف البناء االستيطاني"إسرائيل"ردن يدين قرار األ.٢٩
   

   :عربي، إسالمي
١٨ الجامعة العربية يمكن أن تطلب من األمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية: يطأبو الغ.٣٠
١٩  مصر تنفي رفض مرور قادة من حماس عبر رفح للحج .٣١
١٩  مؤتمر سياسي في القدس المحتلةعقد جامعة الدول العربية ترفض .٣٢
٢٠  قافلة إنسانية لغزة عبر المغرب والجزائر.٣٣
٢٠   ويريدون تنفيذ تجربتها في الشمال العراقي"إسرائيل"ـصحفيون اكراد معجبون ب.٣٤
   

   :دولي
٢٠  ف المفاوضات المباشرةبوقف االستيطان بحيث يمكن استئنا" إسرائيل"أوباما يسعى إلقناع .٣٥
٢١ أمريكية بسبب استئناف االستيطان اإلسرائيلي في القدس" خيبة أمل".٣٦
٢١  وحدة استيطانية في القدس٢٣٨منظمة العفو الدولية تدعو للتخلي عن مخطط لبناء .٣٧
٢١   طالب برفع القيود اإلسرائيلية على إنتاج زيت الزيتون في الضفة الغربيةت" أوكسفام".٣٨
٢١ مشروع فرنسي إسرائيلي للطائرات الموجهة عن بعد.٣٩
٢٢ "إسرائيل"الئحة في أمريكا بأكثر عشر مجموعات عداء لـ .٤٠
٢٢ ضراب العام في األونروا يشل مرافق الوكالة بالضفةاإل.٤١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣   العربيرأي القدس... منع قيادات حماس من السفر.٤٢
٢٤  هاني المصري... نصيحة للرئيس.٤٣
٢٦  نقوال ناصر... بد ربه فقطباسمهم جميعاً ال باسم ع.٤٤
٢٨  سفيان ابو زايدة.د"... إسرائيل"حول يهودية .٤٥
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   فى القدس٢٣٨ وحدة استيطانية جديدة بينها ٣٥٠٠نتنياهو يصادق على بناء  .١

مصادر حكومية ، أن  أسعد تلحمي–لها من الناصرة ، عن مراس١٦/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندنذكرت 
 مسكناً جديداً في مستوطنتي ٢٣٨أكدت قرار وزارة اإلسكان نشر عطاءات جديدة لبناء  إسرائيلية

المقامتين على أراضي القدس الشرقية المحتلة، اتخذ بعد ) ٨٠(» راموت«و ) ١٥٨(» بسغات زئيف«
لعت على نية الوزارة منذ المراحل األولى، مضيفة أن اإلدارة تنسيق تام مع اإلدارة األميركية التي اطّ

نجحت في إقناع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو بخفض عدد هذه المساكن إلى أدنى حد 
  .ممكن لتفادي احتجاج فلسطيني واسع من شأنه أن يقضي على فرص استئناف المفاوضات

لى أن نشر العطاءات الجديدة هو األول من نوعه منذ أكثر من عام وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إ
حين قررت الحكومة اإلسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر على رغم ان القرار لم يشمل 

  .في حينه مستوطنات القدس المحتلة
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يدة في مستوطنة  وحدة سكنية جد١٦٠٠الماضي نيتها بناء ) مارس(وكانت الوزارة أعلنت في آذار 
وتزامن اإلعالن مع وصول نائب الرئيس األميركي جو بايدن إلى . في القدس المحتلة» رمات شلومو«

وهدد اإلعالن بتوتر . إسرائيل، ما أثار حفيظة اإلدارة األميركية التي اعتبرت اإلعالن استفزازاً لها
  .مر لتعود العالقات إلى سابق عهدها اإلسرائيلية، لكن تمت الحقاً تسوية األ–العالقات األميركية 

، أي تلك التي »مستوطنات اإلجماع«وترى إسرائيل أن المستوطنتين اللتين تقرر البناء فيهما هما من 
أمس » يديعوت أحرونوت«وقالت صحيفة . تطالب إسرائيل بضمها إلى تخومها في إطار أي اتفاق سالم

دارة األميركية مسبقاً على نيته إقرار البناء في وأطلع اإل» حادثة بايدن«إن نتانياهو اعتبر من 
 مسكن جديد بناء ٦٠٠ووفقاً لمصادر حكومية، فإن نتانياهو كان يرغب بإقرار بناء . مستوطنات القدس

، لكن واشنطن ضغطت لخفض هذا العدد قدر )حزب شاس الديني(لطلب وزير اإلسكان أريه أتياس 
حاولت واشنطن الضغط في اتجاه إرجاء نشر العطاءات لفترة اإلمكان لتجنب تفجير المفاوضات، كما 

ألنه يريد أن يقول للعالم إن القدس لم ولن تكون مشمولة في أي تجميد «أخرى، لكن نتانياهو رفض ذلك 
وأضافت الصحيفة أن وزارة اإلسكان تعتزم خالل األسابيع القليلة المقبلة نشر عطاءات . »لالستيطان

 سنة ١٢التي أقامها نتانياهو قبل ) جبل أبو غنيم(» هار حوماه« في مستوطنة  مسكن جديد٤٠٠لبناء 
وقال وزير كبير في حكومة نتانياهو ان التنسيق مع الواليات المتحدة . إبان واليته األولى رئيساً للحكومة

 اإلدارة جاء ليمنع توتراً في العالقات مع واشنطن، مضيفاً ان الحكومة الحالية ال تبحث عن الخصام مع
  .»وعليه ليس متوقعاً أن نسمع تنديداً أميركياً بالقرار الجديد«األميركية، 
وسائل إعالم إسرائيلية أشارت ، أن  رويترز،أ ف ب، عن ١٦/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروتوأضافت 

 ٣٥٠٠الى أن هذه المناقصات تشكل جزءاً صغيراً من مناقصات تنوي وزارة اإلسكان نشرها لبناء 
استيطانية في القدس، وهو ما أكدته ضمناً مصادر حكومية إسرائيلية حيث اعتبرت أن المناقصات وحدة 

  . دول العالم حول ردود فعلها المحتملة الستئناف أعمال البناء» جس نبض«المعلن عنها تأتي لـ
ا بنية فإن نتنياهو قام هذه المرة بإحاطة اإلدارة األميركية علم» يديعوت أحرونوت«وبحسب صحيفة 

طرح المناقصات، موضحة أن موفده إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين اسحق مولخو أجرى 
اتصاالت مع المسؤولين األميركيين بهذا الخصوص، حيث تم في نهاية األمر التوصل إلى تفاهم ضمني 

  . بين الطرفين 
  ى تأخير اإلعالن عن مناقصات خالل فترة التجميد جر«عن مصادر إسرائيلية أنه » يديعوت«ونقلت 

بناء في القدس المحتلة، وذلك لتجنب حصول أزمة في العالقات مع واشنطن، حيث طلب نتنياهو من 
بعد انتهاء فترة التجميد، يريد «وأضافت أنه . »وزير اإلسكان إبالغه بكل مناقصة ذات حساسية سياسية
فقد صادق على مناقصات البناء، خاصة في ظل نتنياهو أن يظهر لليمين أنه لم يرضخ للضغوط، ولهذا 

  . »األزمة الحالية في المحادثات مع السلطة الفلسطينية
ال يوجد تجميد للبناء في القدس، وإنما متابعة من قبل مكتب رئيس «وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه 

  . »الحكومة كي ال يفاجأ رئيس الحكومة في توقيت حساس
  
   مستحيل"إسرائيل"اتفاق يشمل التبادل السكاني واالعتراف بيهودية التوقيع على : عباس .٢

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، خالل لقاء مع أعضاء           :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
الكنيست من كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في رام اهللا، إنه من المستحيل التوقيع على اتفاق                

لتبادل السكاني واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإنه لو تنازلنا عن الثوابت لكنا وقعنا علـى               يشمل ا 
  .اتفاق منذ سنوات

وكان الرئيس عباس قد استقبل في مقر الرئاسة في رام اهللا، في لقاء مطول، وفد الجبهـة الديمقراطيـة                   
بركة وحنا سويد وعفو اغبارية، وعدد من       للسالم والمساواة، يتقدمهم أعضاء الكنيست من الجبهة، محمد         
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المسؤولين في الجبهة، كما حضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية ياسـر                 
ف والسلطة الفلسطينية، وجرى تبادل وجهـات النظـر حـول           .ت.عبدربه، وعدد من المسؤولين في م     

 إسـرائيل، ومطالـب الحكومـة اإلسـرائيلية         ظروف المرحلة، خاصة على ضوء تنامي العنصرية في       
  .وسياستها التي تهدف إلى نسف آفاق الحل

وقال الرئيس عباس، إنه من المستحيل أن نوقع على أي اتفاق يشمل ما يجري الحديث عنه في إسرائيل،                  
ـ              "التبادل السكاني "وهو   را ، واالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، إننا لن نسمح ألي جهة ما أن تشكل خط

على مطلب حق عودة الالجئين، أو على وجود الفلسطينيين في الداخل، مؤكدا على أن موقفا كهذا كـان                  
  .قد عبر عنه بوضوح قبل نحو ثالثة أعوام، خالل مؤتمر أنابوليس

وأضاف عباس قائال، إننا قد نبدي مرونة في مسألة إدارة المفاوضات، ولكننا لن نكون مرنين في مسألة                 
لسطينية، فلو تنازلنا أو أبدينا استعدادا للتنازل عن هذه الثوابت، لكنا وقعنا علـى اتفـاق منـذ      الثوابت الف 

  .سنوات طوال
وبشأن االعتراف بإسرائيل، قال عباس، إن منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت باسـرائيل فـي العـام                

ئيلي بدولة فلـسطين علـى      ، ومن ناحيتنا فإن هذا األمر انتهى، والمطلوب اآلن هو اعتراف اسرا           ١٩٩٣
وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية تطرح قضية الالجئـين بموجـب            .  بما فيها القدس   ١٩٦٧حدود  

  .١٩٤المبادرة العربية للسالم، التي تستند هي أيضا الى قرار األمم المتحدة 
م تحرز أي تقـدم،     وتكلم الرئيس عباس عن المفاوضات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال إنها ل            

فنتنياهو ال يطرح سوى الملف األمني ويصر على مواصلة االستيطان، ونحن أوضحنا موقفنـا بـأن ال                 
  .مفاوضات في ظل االستيطان

وقال عباس، إنه خالل المفاوضات مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، حصل تقدم في عدد مـن                 
  . أمور عينية ملموسةالملفات من حيث المبدأ، إال أننا لم نصل إلى

كذلك تكلم عباس عن أهمية إحداث اختراق في الشارع اإلسرائيلي، ومخاطبة اليهود في أوطـانهم فـي                 
  .الدول المختلفة

وتكلم في اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبدربه، فقال إن مطلـب إسـرائيل بـاالعتراف                  
ايا هذا المطلب، ليس فقط شطب حق العودة، وتهديد الوجود          بيهوديتها هو أمر مرفوض كليا، وقال إن خف       

الفلسطيني في الداخل، وإنما أيضا أن يعترف الفلسطينيون باسرائيل كما هي اليـوم، بمعنـى مـن دون                  
  .حدود، وتشمل المستوطنات

 وقال عبدربه، إننا تحدينا إسرائيل مرارا على أن تعرض خريطة لها، إال أن الجانب اإلسرائيلي رفـض                
كل الوقت عرض خريطة كهذه واألسباب واضحة ومعروفة، فهم يتهربون من حسم المسائل الجوهريـة               

  .واألساسية
هذا وقال النائب محمد بركة، لقد كان مهما بالنسبة لنا التأكيد مجددا على موقف القيادة الفلسطينية بكـل                  

ء معنـا، فـي ظـل مـؤتمر         وضوح، فهذا الموقف صدر بهذا الحزم قبل ثالث سنوات، أيضا خالل لقا           
أنابوليس، ونحن مطمئنون للموقف الفلسطيني في هذه القضايا المصيرية، بـدءا مـن مـسألة الثوابـت                 

التبـادل  "الذي يستهدف وجودنا وحق العودة، وما يسمى بــ          " يهودية الدولة "الفلسطينية، وحتى مطلب    
 .٤٨الذي يستهدفنا نحن كفلسطينيي " السكاني

  ١٦/١٠/٢٠١٠، نالغد، عما
  
   يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل األسريعباس .٣

 أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الخيرية : وفا–رام اهللا 
  .الفلسطينية للتكافل األسري
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لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وشُكل مجلس اإلدارة برئاسة حسن العوري المستشار القانوني 
وعضوية كل من، انتصار أبو عمارة، وطالل ناصر الدين، وخالد العسيلي، وطارق بدران، وفريال عبد 

  .الرحمن، وراغب الحاج حسن، وأديب البكري، ورائدة عمايرة
فلسطينية  بإنشاء الهيئة الخيرية ال١٤/١٠/٢٠١٠وجاء هذا القرار وفق مرسوم رئاسي سابق صدر يوم 

  .للتكافل األسري
الرئيس محمود عباس 'ويعد المرسوم والقرار استكماال للمبادرة التي أطلقها الرئيس بتأسيس صندوق 

، بحيث تغطي الهيئة الخيرية الجديدة احتياجات األسر الفقيرة دعما لبقائها 'للطلبة الفلسطينيين في لبنان
  .فلسطينيين في لبنانومساعدتها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة لل

 ١٥/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   المباشرة مسؤولية انهيار المفاوضات"إسرائيل"عريقات يحمل  .٤

ورئيس الوفد  ' فتح' استنكر الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة : وفا-أريحا
ة بطرح عطاءات استيطانية جديدة لبناء مئات الوحدات الفلسطيني المفاوض قرار الحكومة اإلسرائيلي
  .االستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية

عريقات أن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن انهيار المحادثات المباشرة، دعيا  . وأكد د
حدة ، وباقي أعضاء المجتمع الدولي، الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي، وروسيا واألمم المت

  .لتحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية انهيار المحادثات المباشرة
عريقات مع المبعوث األوروبي لعملية السالم مارك أوت، وعدد من  االتصاالت . جاء ذلك أثناء لقاء د

  .م المتحدةمع المسؤولين في الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا والدول العربية واألم
وشدد عريقات على أن قرارات الحكومة اإلسرائيلية االستيطانية األخيرة أكدت أن  خيارهم هو 

  .االستيطان وليس السالم، ونتيجة لذلك وصلت المفاوضات المباشرة إلى طريق مسدود
دس ودعا عريقات الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي إلى االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها الق

، مشيراً إلى أنه ال يوجد قانوناً دبلوماسياً ما يمنعهم ١٩٦٧الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
من القيام بذلك، وأن كل من يتحدث عن خيار الدولتين ويدعو إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ 

  .١٩٦٧، عليه أن يعترف بدولة  فلسطين على حدود ١٩٦٧عام 
الجهود المبذولة من المجتمع الدولي، أكد عريقات تعاون الرئيس محمود عباس معها، وعلى صعيد 

مؤكداً في نفس الوقت أن الطريق الوحيد الستئناف المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات 
تبر االستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية؛ إذ ال يوجد حلول وسط لوقف النشاطات االستيطانية التي تع

  .١٩٤٩، وميثاق جنيف لعام ١٩٠٧خرقاً فاضحاً وصارخاً للقانون الدولي ولميثاق الهاي لعام 
وأشار عريقات أن الممارسات اإلسرائيلية في اإلمالءات واالعتقاالت واالغتياالت والمستوطنات وفرض 

  .الحقائق على األرض لن تخلق ولن تنشأ التزام
  ١٥/١٠/٢٠١٠، )وفا(ية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين

  
   وحدة استيطانية في القدس٢٤٠ بناء "إسرائيل" تدين قرار السلطة .٥

 وحدة استيطانية جديدة ٢٤٠ أدانت الرئاسة، اليوم الجمعة، قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء :وفا –رام اهللا 
  .في القدس الشرقية المحتلة

إجراءات إسرائيل تقوض جهود استمرار العملية 'إن : وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة
  .'السلمية
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ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل كي توقف كل أشكال االستيطان، منبها إلى أن فشل 
  .العملية السلمية يهدد بجر منطقة الشرق األوسط إلى دوامة العنف

ئيلية بنيامين نتنياهو، ووزير استيطانه، قررا كشف، اليوم، أن رئيس الحكومة اإلسرا' واينت'وكان موقع 
 وحدة إستيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، إال أن نتنياهو طلب عدم ٢٤٠نشر مناقصة لبناء 

  .إثارة الموضوع إعالميا
 ١٥/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   بتعطيل المصالحة"حماس" يتهم الهباش .٦

 وزير األوقاف في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية محمود الهباش تصريحات قادة حركة             هاجم: غزة
إن حركة  : وقال الهباش  .حول تعثر المصالحة بسبب ما يقولون أنه فيتو أميركي مفروض عليها          " حماس"
ات علـى   تتذبذب في مواقفها فمرة تعيد تعثر المصالحة إلى الفيتو األميركي ومرة بسبب مالحظ            " حماس"

  . الورقة المصرية وأخرى بسبب تقرير غولدستون
وجاءت تصريحات الهباش خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد التشريفات بمقر الرئاسـة فـي رام    

  . اهللا، بحضور الرئيس محمود عباس وعدد من قيادات اللجنة المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير
" فتح"ر الفيتو األميركي على المصالحة عندما تطلب القيادة وحركة          تستحض" "حماس"وأضاف الهباش أن    

  ".وضع الحقائق على الطاولة واإلصرار على إنجاز مصالحة جدية
حماس ال تريد المصالحة، وتضع الحجج والذرائع للتهرب من التوقيع علـى ورقـة المـصالحة                : "وتابع

  ".المصرية
: حة خيار استراتيجي بالنسبة للشعب الفلسطينيين، مـضيفا       غير أن الهباش شدد في الشأن على أن المصال        

  ".نريد الوحدة والوفاق وإنهاء االنقسام"
إن موقفنا من االنقالب نابع من موقع شرعي ديني يحرم الخروج عن ولي األمر ويحرم سفك دم                 : "وتابع

  ".يدون المصالحةيغير ويبدل ويتذبذب بين المواقف والتصريحات ألنهم ال ير" الغير"اإلخوان، لكن 
 ١٦/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

 
   شعبنا على الصمود والبقاءإصرارترميم مسجد بيت فجار رسالة تؤكد : فياض .٧

 أدى رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، صالة الجمعة امس مع األهالي في مسجد : وفا-بيت لحم
تح عباس زكي، ورئيس ديوان األنبياء في قرية بيت فجار، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة ف

  .حسين األعرج.الرئاسة د
نحن هنا للصالة مع أهل بيت فجار تأكيداً على وقوفنا مع شعبنا «وقال فياض في تصريحات للصحفيين 

فيها، وفي كافة القرى والبلدات ضد إرهاب المستوطنين، وضد كافة الممارسات التي يواجهها شعبنا من 
إن إعادة «، وأضاف »داء على الممتلكات وحرق األشجار واالعتقاالتهدم للبيوت والمداهمات واعت

ترميم هذا المسجد، هو رسالة مفادها إصرار شعبنا على الصمود والبقاء، والعيش بحرية وكرامة على 
أرض وطنه، وصوالً إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني، وفي مقدمتها إنهاء االحتالل، وإقامة دولة 

  .»، في قطاع غزة والضفة، والقلب منها القدس الشريف١٩٦٧ على كامل حدود عام فلسطين المستقلة،
بدوره، ووصف الدكتور حسين األعرج ما يجري من حرق للمساجد بأنها سياسة ينتهجها المستوطنون 

  .وبالتالي علينا أن نبقى متيقظين
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اسة على تثبيت المواطن في إن الثبات واإلصرار ليسا شعارات بل نعمل نحن في الرئ: وقال األعرج
أرضه من خالل بناء اقتصاد قوي ومؤسسات قوية وبناء مستشفيات ومدارس، حتى تبقى الخدمات 

  .متوفرة أمام المواطن، ليكون لديه فرصة العمل، وتحسين وضعه المعيشي
 ١٦/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  أسبوعينبل الوسيط األلماني في صفقة األسرى زار غزة ق: حماس .٨

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
أن الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى بين الحركة وإسرائيل غرهارد كونراد زار غزة » الحياة«

ت أجراها مع مسؤولين قبل أسبوعين في زيارة استكشافية التقى خاللها قيادات من الحركة بعد محادثا
  .إسرائيليين

موقف حماس لم يختلف، وأن «أن » الحياة«ولم يكشف أبو مرزوق عما حمله كونراد، لكنه أكد لـ 
، متهماً الجانب اإلسرائيلي بعرقلة إنجاز الصفقة »المحادثات ما زالت مجمدة بيننا وبين اإلسرائيليين

ماس مصرة على ضرورة ان يشمل أي صفقة لتبادل وشدد على أن ح .عندما تراجع عن مواقفه األخيرة
األسرى أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات ممن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطخة بدماء 

  .أشهريذكر أن هذه الزيارة هي األولى للوسيط األلماني منذ أكثر من ستة . اإلسرائيليين
  ١٦/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   على المصالحة وتمردنا عليه ووقعنا على الورقة المصرية مريكيأكان هناك فيتو : األحمد .٩

 للحركة عضو اللجنة المركزية ، رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حماساألحمدنفى عزام  :وليد عوض
 من الشهر ٢٠الجمعة ان يكون هناك تأجيل لالجتماع القادم بين الحركتين في الـ ' القدس العربي'لـ

  .ن مكان انعقاد االجتماع هو الذي لم يحسم لغاية اآلنالجاري، منوها الى ا
واكد االحمد الذي سيرأس وفد فتح لالجتماع القادم مع حماس من اجل تذليل العقبات التي تحول دون 
توقيع حماس على ورقة المصالحة المصرية بأن االجتماع المرتقب سيقتصر على سماع مالحظات 

  .حظات فتححماس على الملف االمني واسماعها مال
، مشيرا الى ان تفاصيل الملف االمني ستعتمد على ما 'سنسمع مالحظاتهم حول االمن'واضاف االحمد 

نحن ال نريد ان نجري حوارا جديدا نحن ذاهبون لسماع 'ورد في الورقة المصرية للمصالحة وقال 
يها من قبل الفصائل وشدد االحمد على ان اعادة هيكلة االجهزة االمنية والمشاركة ف. 'مالحظاتهم

، مشيرا لحق 'هناك قوانين هي التي تحكم االجهزة االمنية'الفلسطينية تحكمها القوانين الفلسطينية، وقال 
  .كل فلسطيني بالمشاركة في االجهزة االمنية والعمل فيها ولكن وفق القوانين الفلسطينية المرعية

ان العمل في االجهزة 'ارهما في القاهرة على واكد االحمد على ان حركتي فتح وحماس اتفقتا خالل حو
، مشددا على ان جميع االراضي الفلسطينية سواء 'االمنية يتم وفق قانون العمل في االجهزة االمنية

الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تحت االحتالل االسرائيلي، رافضا ما يقال من بعض الفلسطينيين 
هل اسرائيل اعلنت انهاء احتاللها لقطاع : سرائيلي، وتساءل قائالبان قطاع غزة محرر من االحتالل اال

: وطالب االحمد بالتوقف عن الترويج للسياسة االسرائيلية بان االحتالل لقطاع غزة انتهى، وقال. غزة؟
. لماذا نحن نروج للسياسة االسرائيلية ونروج لسياسة تعفي اسرائيل من مسؤولياتها القانونية واالخالقية

كل واحد يقول ان غزة ليست محتلة انا برأيي يخدم السياسة . صبحنا نحن مساعدين السرائيلهل ا
  .'االسرائيلية

انا برأيي 'وردا على ما يقوله بعض قادة حماس مثل الدكتور محمود الزهار بان غزة محررة قال االحمد 
  .'ليست محررة
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 الشهر الجاري لن يناقش ٢٠س في وشدد االحمد على ان االجتماع المرتقب بين حركتي فتح وحما
الذي سيناقش هو مالحظات حماس حول ما 'تفاصيل الملف االمني وانما فقط مالحظات حماس وقال 

ورد عن االجهزة االمنية في الورقة المصرية وايضا نسمعهم مالحظاتنا ونتفاهم كيف ندمج بين 
  .'مالحظاتنا ومالحظاتهم

ال نريد ان نعلنها في الصحافة عندما نجلس معهم سنبلغهم 'مد وعند سؤاله عن مالحظات فتح قال االح
  .'اياها

الفصائل عادة ال تبحث في 'واشار االحمد الى ان قضية االمن معقدة وشائكة وطويلة، منوها الى ان 
  .'التفاصيل النه ال يعقل ان تحل محل السلطة والقانون

لتنسيق االمني الذي تقوم به االجهزة االمنية وبشأن مطالبة حركة حماس خالل بحث الملف االمني وقف ا
نافيا بشكل ' عمرهم ما طرحوها' 'القدس العربي'الفلسطينية بالضفة الغربية مع اسرائيل، قال االحمد لـ

لم تكن قضية للحوار في القاهرة 'قاطع ان تكون حماس اثارت تلك القضية خالل حوارها مع فتح وقال 
  .'ما كانتعمرها . او في الحوار الثنائي

وشدد االحمد على ان حماس لم تبحث او تطلب من فتح على طاولة الحوار ملف التنسيق االمني وقال 
اطالقا لم تطرح هذه القضية ولم تناقش هذا الموضوع على طاولة الحوار وكل ما نسمعه من حماس في '

  .'ذلك الشأن هو انتقادات نسمعها من االعالم
، مشيرا الى ان 'وارات التي كانت تجري لم يطرحوا علينا هذا الموضوعفي الح'واضاف االحمد قائال 

اتفاق اوسلو الذي قامت السلطة الفلسطينية على اساسه يقوم على التنسيق االمني مع اسرائيل، وقال 
والتنسيق فيما ' معروف ان اتفاقية اوسلو هي حول التنسيق االمني بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي'

  .الستتباب االمن واالستقرار بالمنطقةبينهم 
واشار االحمد الى انه سيرأس وفد فتح لالجتماع القادم مع حماس وسيكون برفقته فقط الخبراء االمنيون 

  .من الحركة في حين قدر بان وفد حماس سيكون برئاسة موسى ابو مرزوق
واضاف . 'ريكي على المصالحة عادالفيتو االم'وانتقد االحمد تصريح نزال الذي قال فيه قبل ايام بان 

الفيتو االمريكي لم يمنع فتح من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية ولكن ذلك الفيتو منع 'االحمد 
نحن كان هناك . هل هناك اتفاق سري بين امريكا وحماس بانها ال تريد مصالحة'، وتابع االحمد 'حماس

ا الذي يمنع حماس من التوقيع؟ هل هو التزامهم بالفيتو اذن م. فيتو امريكي على المصالحة ولكن وقعنا
 ماذا -هم ـ حماس . االمريكي؟ نحن اعلنا، نعم كان هناك فيتو امريكي على المصالحة وتمردنا عليه

، مشيرا الى ان حماس تتغنى بعالقاتها مع الغرب ومع االمريكيين، ومنوها الى االتصاالت 'عملوا؟
  . يوسف مستشار اسماعيل هنية والجانب االمريكي من خالل جون كيريالمستمرة بين الدكتور احمد

نأمل بان تصريحاتهم السلبية واخرها تصريح محمد نزال ان ال تنعكس سلبا وال تعكر 'واضاف االحمد 
 الشهر الماضي، ونبقى ٢٤ في - بين الحركتين -اجواء التفاؤل التي كانت سائدة عقب االجتماع السابق 

  .'ادتنااحرارا في ار
  ١٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   جديدة في القدساستيطانية فتح تدين بناء وحدات .١٠

أدانت حركة فتح أمس قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء وحدات :  وكاالت– ضياء الكحلوت -القدس 
يل أخذت واعتبر الناطق باسم الحركة فتح أسامة القواسمي أن حكومة إسرائ .استيطانية جديدة في القدس

قرارا واضحا من خالل إجراءاتها بإفشال حل الدولتين وكافة الجهود الدولية الرامية الستئناف 
المفاوضات، مشددا على أن مضي الحكومة اإلسرائيلية قدما بالبناء االستيطاني يثبت أن إسرائيل تعتبر 
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اف المفاوضات ما هي إال نفسها دولة فوق القانون، ومؤكداً أن دعوات الحكومة اإلسرائيلية الستئن
  .للتغطية على سياساتهم العنصرية وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني

 ١٦/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  " العملحزب" على رئاسة التنافساعتزم : هيرتسوغ .١١

. هيرتسوغ انه سيتنافس على رئاسة حزب العمل) بوجي(اعلن وزير الرفاه االسرائيلي اسحق : رام اهللا
في عددها الصادر أمس ان هيرتسوغ وقف أمام أعضاء مكتب » يديعوت احرونوت«ة وقالت صحيف

في تل ابيب أمس األول وقال أمام رئيس الحزب ايهود باراك » متحف بالد اسرائيل«حزب العمل في 
مشيرا الى انه قرر التنافس » اعتزم التنافس على رئاسة الحزب«: الذي كان يجلس في الصف األول

  .على حد تعبيره» النقاذ البيت«حزب على رئاسة ال
وكان هيرتسوغ في الماضي أحد المقربين جدا من باراك، ولكن في احاديث مغلقة مع مقربيه يدعي بان 

اريد أن «وهاجم هيرتسوغ أمس األول باراك بشدة دون أن يذكره باالسم قائال . باراك دمر حزب العمل
هناك «واضاف . »على عمل فريق وليس على رجل واحدارى حزبا فيه جداالت ومباحثات، حزبا مبنيا 

عندما أرى . مؤسسات الحزب تكاد ال تؤدي دورها وال يوجد ضم ألعضاء جدد. احساس بفقدان الطريق
  .»وضع الحزب يصيبني اكتئاب مرضي

بوجي وبريفرمان اعلنا في كل محفل محتمل بأنهما «وعقب مقربو باراك على اقوال هيرتسوغ بالقول 
  .»٢٠١٢فسان، ولكن االنتخابات لن تجرى اال في عام سيتنا

  ١٦/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   أيامعشرة يزور المغرب في غضون زبيري": معاريف" .١٢

تلقى الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، دعوة لزيارة رسمية للمغرب، ومن المقرر تلبية : تل أبيب
اإلسرائيلية التي أوردت النبأ، إن الملك محمد » معاريف« صحيفة وقالت. الدعوة بعد عشرة أيام تقريبا

السادس دعا بيريس لزيارة المغرب وااللتقاء به في العاصمة الرباط، من أجل التباحث معه حول العقبات 
التي تعترض طريق السالم على المسار الفلسطيني، وإنه من المقرر أن يجري بيريس عدة لقاءات مع 

. وبادر بيريس إلى استئاف العالقات في الشهور األخيرة .غرب، إضافة إلى لقاء الملكمسؤولين في الم
وحسب مصادر إسرائيلية فإن . وقرر الملك التجاوب معه بغية التأثير على المواقف اإلسرائيلية

 إن وقالت الصحيفة اإلسرائيلية، أمس، .الفلسطينيين يعرفون باالتصاالت المغربية اإلسرائيلية المتجددة
بيريس سيستغل زيارته للمغرب للتأثير على الملك حتى يسعى إلى تليين موقف الجامعة العربية من 

  .المفاوضات وإسقاط شرطها تجميد االستيطان، للعودة إلى هذه المفاوضات
  ١٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  "الدولة اليهودية" الوالء لـ يؤيدونثلثا االسرائيليين  .١٣

، أن غالبية إسرائيلية تؤيد إعالن "يديعوت أحرونوت"لرأي أجري من قبل ملحق صحيفة بين استطالع ل
الوالء إلسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وغالبية تؤيد الحد من حرية التعبير عن الرأي، ونسبة تزيد 

  .حق التصويت" غير اليهود"عن الثلث تعارض منح 
، وأن الغابية تعتقد أن أفيغدور ليبرمان يقف "الفاشية"ة من كما تبين من االستطالع أن هناك مخاوف حقيق

  .على رأس قائمة الذين يدفعون باتجاه التطرف القومي والفاشية
  %.٤,٤ شخص، بنسبة خطأ تصل إلى ٥٠٠وقد شمل االستطالع عينة مؤلفة من 
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يح الوالء لمن على تصر" كدولة يهودية وديمقراطية"وردا على سؤال بشأن مدى شرعية إضافة الكلمات 
من المهاجرين % ٧٣من المتدينين و % ٩٢من العلمانيين، % ٦٣، أجاب باإليجاب "غير اليهود"هم من 

  .من مجمل المستطلعين% ٦٣من اليهود الذين تم استطالعهم، و % ٦٩الجدد، و 
 وفي إجابة على سؤال حول مدى شرعية تقييد حرية التعبير عن الرأي عندما تكون هناك خشية من

% ٦٢من المتدينين، و % ٨٢من العلمانيين، و % ٥٢المس بالمصالح غير األمنية للدولة، أيد االقتراح 
  .من مجمل الذين شاركوا في االستطالع% ٥٥من اليهود، و% ٥٨من المهاجرين الجدد، و 

 %٧٥وردا على سؤال بشأن مدى تأييد منح حق التصويت للمواطنين من غير اليهود، أجاب باإليجاب 
من مجمل % ٦٣من اليهود، و % ٦٢من الحريديين و % ٣٢من المتدينين و % ٤٢من العلمانيين، و 

  .المشاركين في االستطالع
وردا على سؤال وجه للمشاركين حول ما إذا كانت إمكانية تكون الفاشية في إسرائيل تقلقهم، أجاب 

  .أجابوا بالنفي% ٣٤، مقابل %٦٤باإليجاب 
ن إذا ما كانوا يفضلوا زعيما قويا قادرا على اتخاذ القرارات لوحده، أم زعيما ولدى سؤال المستطلعي

من العلمانيين، و % ٢١يعمل بموجب قرارات الحكومة والكنيست، أجاب باإليجاب على الشق األول 
من مجمل المشاركين % ٢٦من اليهود، و % ٢٥من المهاجرين الجدد، و % ٥٣من المتدينين و% ٢٤

  .في االستطالع
ووجه للمستطلعين سؤاال حول من يساهم أكثر في تصاعد التطرف القومي إلى درجة الفاشية، حصل 

، %٢٤، وإيهود باراك %٣٠، وبنيامين نتانياهو %٤٠، وإيلي يشاي %٦٠أفيغدور ليبرمان على 
  %.١٦وغدعون ساعار 

  ١٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  

   حماس من عملية انتقامية محتملة منخوفاتأهب إسرائيلي  .١٤
تستعد قيادة المنطقة الوسطى اإلسرائيلية لمواجهة عملية انتقامية ينفذها مقاتلو :  محمد جمال-القدس 

وقال ضابط االستخبارات في قيادة المركز العقيد .حركة حماس عقب اغتيال اثنين من ناشطيها بالخليل
وأنهم . وب الضفة الغربيةرونين إن حماس تحتفظ بأماكن تخفي فيها وسائل قتالية ومقاتلين في جن

مؤكدا أن العملية األخيرة لن تردع خاليا .سيحاولون القيام بعمليات بنفس األسلوب الذي رأيناه مؤخرا
وأشار إلى أن العملية التي قتل فيها اثنان من قادة الجناح العسكري .إضافية من القيام بعمليات إضافية

ووحدة .حدة الخاصة لمكافحة اإلرهابلحماس مؤخرا شارك فيها قوات من الشاباك والو
عوديد “؛وأكد قائد لواء جنوب الضفة المقدم ”اللبوة“ووحدات من حرس الحدود وكتيبة .دفدوفان

أن تنفيذ عملية االغتيال للناشطين كانت فرصة ال يمكن توفيتها وبغي ذلك كانوا سيختفون من ” بارماعوز
  .المنطقة وتبدأ رحلة بحث أخرى

  ١٦/١٠/٢٠١٠ ،الشرق، الدوحة
  
   طمأنة عبر فرنسا إلى لبنان بعدم المس بنجادرسالة توجه "إسرائيل" .١٥

كشفت مصادر إسرائيلية أمس، إلذاعة الجيش اإلسرائيلي أن الحكومة :  نظير مجلي- تل أبيب
اإلسرائيلية وجهت رسالة طمأنة إلى الرئيس اللبناني عبر فرنسا والواليات المتحدة واألمم المتحدة تقول 

يها إنها لن تقدم على أي نشاط ضد زيارة أحمدي نجاد، مع أنها ال تحب هذه الزيارة وتعتبرها ف
  .استفزازية

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة للمراسلين السياسيين في الصحف اإلسرائيلية، أمس، إن هذه الزيارة 
، ألن ) اللبنانيالرئيس اإليراني وحزب اهللا(ستتحول إلى بوميرانج، أي سترتد إلى نحر صاحبها 
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وكتب محررا الشؤون العربية في . تصريحاته التي حسب أنها ستقوي حزب اهللا، عادت عليه بالسوء
، في سخاروف وعاموس هرئيل، أمس، أن حزب اهللا الذي كان يطمح إلى أن يجند »هآرتس«صحيفة 

ظاهرة القوة التي نفذها إلى جانبه قوى سياسية لبنانية أخرى، يبدو كمن يخسر هذه القوى اليوم ألن م
  .أحمدي نجاد أفزعت كثيرين من اللبنانيين وأدت إلى انفضاض الكثيرين منهم عنه

  ١٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  "دولة إسماعيل" قديم لتأسيس دولة فلسطينية تحت اسم إسرائيليالكشف عن اقتراح  .١٦

سرائيلية من الجنرال رحبعام زئيفي، الذي ، طلبت القيادة اإل١٩٦٧بعد أيام فقط على انتهاء حرب عام 
عام » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«شغل منصب وزير السياحة قبل اغتياله على يد مجموعة من 

وبعد ثالثة أيام فقط من تكليفه المهمة، . »خطة سياسية تتعلق بمستقبل األراضي المحتلة«، إعداد ٢٠٠١
خطته التي بقيت سرية، ) ينيين، وأحد أكثر المتطرفين اليهودوهو أبو فكرة ترحيل الفلسط(قدم زئيفي 

تضمنت خطة زئيفي إقامة دولة فلسطينية شمال الضفة . عنها، أمس» هآرتس«حتى كشفت صحيفة 
 ألف ٦٢٣ووفقاً للخطة، ستضم هذه الدولة . »دولة إسماعيل«الغربية، تضم قرى المثلّث تحت اسم 
 ألف نسمة، إلى دولة ٢٦٠لخليل، البالغ عددهم في ذلك الوقت نسمة، فيما سيضم سكان القدس وا

 صفحات، ٤عن الصحيفة إشارتها إلى أن الخطة المذكورة، الواقعة في » معا«ونقلت وكالة . إسرائيل
ال يمكن وصفها بخطة سالم حمائمية تضمن االعتراف بالحقوق «التي بقيت حبيسة أرشيف الجيش، 

 وثيقة زئيفي، التي قُدمت لرئيس األركان في حينه، إسحاق رابين، تحت وحملت. »الوطنية للفلسطينيين
بناء «وأكد معدها أن االقتراحات الواردة فيها جاءت . »اقتراح تسوية سياسية في الضفة الغربية«عنوان 

 خطته ، مشيراً إلى أن»على المناقشات التي جرت خالل األيام الماضية، وتنفيذاً للمهمة التي كلّفتُ إياها
  .»الذي سيبحث أمره منفرداً«ال تشمل اقتراحات لمعالجة موضوع قطاع غزة 

وكان زئيفي يشغل في تلك األيام منصب نائب رئيس قسم العمليات في رئاسة األركان اإلسرائيلية الذي 
ووفقاً لطبيعة منصبه، كان الجنرال المتطرف مسؤوالً عن . كان يتولى قيادته في حينه عيزر وايزمن

وأجهزة أمنية أخرى مسؤولة عن تجنيد الدعم العسكري » الموساد«اتصاالت وعالقات الجيش بجهاز 
والعالقات الخارجية إلسرائيل مع دول الشرق األوسط وأفريقيا، وهي المسؤوليات التي أدت إلى تلزيم 

  .زئيفي مهمة إعداد الخطة المذكورة
بية مستقلة على جزء من الضفة الغربية، تكون يجب إقامة دولة عر«وجاء في تفصيل االقتراح أنه 

مرتبطة بإسرائيل باتفاقية تضمن حقوق الطرفين، على أن تحمل اسم دولة إسماعيل بدل دولة فلسطين 
سرعة «، كتب زئيفي في وثيقته أن »التنفيذ«وتحت بند . »حتى ال نفتح شهيتها ونضخّم من شأن تمثيلها

 قبل إتمام التحضيرات اإلدارية والتنظيمية، هو أمر بالغ األهمية اتخاذ القرار وتنفيذ هذه الخطة حتى
. »يجب استغالل فرصة الزعامة العربية المحلية التي ال تزال تحت تأثير صدمة الهزيمة: لألسباب اآلتية

قبل أن تتغير األوضاع على يد دمشق والقاهرة، يجب استباق أي موقف للقوى العظمى في «ويتابع أنه 
. »ن أو األمم المتحدة، وتجدر مالحظة مشاعر الكراهية والعداء التي قد تتطور تحت االحتاللمجلس األم

، حيث خرج المجتمعون بنتيجة أن على ١٢/٦/١٩٦٧وجرت مناقشة الخطة في جلسة أمنية عقدت في 
س مدينة إسرائيل دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السالح، على أن تكون البلدة القديمة من القد

  .مفتوحة
  ١٦/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
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  "يهودية الدولة اإلسرائيلية" بمذكرة للمحافل الدولية رافضة لـيتوجهون ٤٨ فلسطينيو الـ .١٧
 ١٤/١٠ الخميس عادت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية المتابعة المنعقد يوم

يهودية "، برفض ١٤/١١/٢٠٠٧فها الذي اعتمدته في وثيقتها الصادرة يوم في الناصرة، للتأكيد على موق
بالمفاوضات " التعريف"أو " االعتراف"والمحاوالت اإلسرائيلية الشتراط وربط هذا " الدولة والوالء

 الفلسطينية، ِلما لهذا األمر من تداعيات وإسقاطات إستراتيجية خطيرة على القضية –اإلسرائيلية 
  . وعلى وجود ومكانة وحقوق الجماهير العربية في البالدالفلسطينية

وأكدت المتابعة بجميع مركباتها أنه يتوجب على الجماهير العربية وقياداتها التعامل مع طروحات 
المؤسسة اإلسرائيلية بجدية كبيرة، وعلى أهمية القيام بخطوات للجم هذه الخطوات العنصرية المتسارعة 

وقررت سكرتارية المتابعة تحويل  .ة الليبرمانية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهوفي ظل الحكومة اليميني
 لنشاط احتجاجي حول التطورات األخيرة، خاصة ٢٩/١٠/٢٠١٠فعاليات ذكرى مجزرة كفر قاسم يوم 

  .١٩٤٨أن مجزرة كفر قاسم كانت عبارة عن أولى محاوالت الترحيل الفعلية للجماهير العربية بعد عام 
  .رت لجنة المتابعة التحضير من اجل يوم ضد العنصرية يتم الحقا بحث آلياتهوأق

وخلصت المتابعة إلى إقرار خطوات عملية، محلية، قطرية ودولية، للتأكيد على موقف الجماهير العربية 
الرافض ليهودية الدولة وإسقاطاتها والقيام بفعاليات جماهيرية احتجاجية، والعمل على فضح التصعيد 

إلسرائيلي الخطير، وخاصة التدريبات العسكرية التي قام بها الجيش، للتدرب على التعامل مع انتفاضة ا
  ".ضمن اتفاقية سالم مستقبلية"الجماهير العربية في حال قررت المؤسسة اإلسرائيلية ترحيلهم 

  : من أبرز الخطوات التي تم إقرارها
وتحذر من التدريبات العسكرية، التوجه " ة الدولةيهودي"اعتماد عريضة وقيادة حملة تواقيع ترفض 

بمذكرة للمحافل الدولية حول موقف الجماهير العربية الرافض ليهودية الدولة، العمل على خلق جاهزية 
لدى الجماهير العربية لمواجهة التوجهات اإلسرائيلية ، تجنيد قوى يهودية تدعم النضال ضد القوانين 

 تشكيل وفود من لجنة المتابعة للسلطة الفلسطينية ولرئيس القمة العربية العنصرية ويهودية الدولة،
وللجامعة العربية ولمجلس حقوق اإلنسان ولهيئة األمم المتحدة وللمؤتمر اإلسالمي والى األردن ومصر، 

  .لشرح وتأكيد موقف الجماهير العربية
نصرية والعمل على ضم أصوات وسيعمل النواب العرب من داخل الكنيست على التصدي للتوجهات الع

  .معارضة لها إليهم
وأكدت المتابعة استنكارها مالحقة أئمة المساجد بسبب مواقفهم السياسية والدينية، وأكدت على دعمها 

وجددت المتابعة استنكارها لعمليات الهدم الهمجية التي تمارسها المؤسسة اإلسرائيلية بال هوادة في . لهم
وأكدت المتابعة أنها . كما تم إطالق النيران في عملية هدم بيوت في رهط. خاصةالنقب عامة والعراقيب 

تدعم نضال أهالي النقب والعراقيب، وتدعم مسيرة المشي على األقدام المزمع القيام بها بداية الشهر 
  .القادم من العراقيب إلى المكاتب الحكومية في القدس

  ١٤/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  
  القادر صبري وحاتم عبدعكرمة الشيخ  بينهم  مواجهات مع االحتالل في سلوانعشرات الجرحى في .١٨

 العليا الشيخ عكرمة صبري اإلسالمية أصيب كل من رئيس الهيئة : عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
ومسؤول ملف القدس حاتم عبد القادر وعضو لجنة حي البستان فخري أبو دياب والعشرات من 

 نحو خيمة أمس قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع إلقاءاختناقات جراء المواطنين الجمعة ب
  .االعتصام في حي البستان في سلوان بالقدس فيما كان المصلون يؤدون صالة الجمعة
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 الحجارة فيما ردت القوات االحتاللية بإطالق الرصاص المطاطي والحي وقنابل بإلقاءورد الشبان عليهم 
 بالرصاص المطاطي،  شابا١٥ًوأصيب خالل المواجهات  .لدموع والمياه الساخنة والملونةالغاز المسيل ل

  .وعشرات المواطنين والشبان باختناقات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع
لم أشتم "، وقال "أن الغاز الذي أطلقه االحتالل هذه المرة هو من نوع خطير وجديد" إلىبو دياب أ وأشار

  ."ي، يذهب الوعي ويوقف التنفسمثله في حيات
 األولية، ونقل اإلسعافاتونقل الشيخ عكرمة صبري وحاتم عبد القادر ألحد المنازل القريبة وقدمت لهما 

  . وفخري أبو دياب إلى المقاصد"المطلع"عبد القادر في ما بعد لعالجه في مستشفى 
  ." يقصد منه إرهاب المواطنينسرائيليةاإلإنه اعتداء مبيت من قبل الشرطة "وقال حاتم عبد القادر 

 خطبة دعا فيها المواطنين وألقىوكان الشيخ عكرمة صبري أم المصلين في خيمة االعتصام في سلوان، 
 استمرارية االستيطان ومصادرة األراضي تمنع إقامة أنوتطرق إلى . إلى التمسك بمنازلهم وأرضهم

وأكد تمسك الفلسطينيين بعروبة وفلسطينية  .فكرة مرفوضةدولة فلسطينية، وان فكرة يهودية الدولة هي 
  .مدينة القدس وعدم التفريط بشبر منها

  ١٦/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  الزراعية في نابلس المستوطنون يحرقون مئات الدونمات .١٩

 على ١٥/١٠/٢٠١٠أقدم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين ظهر الجمعة :  محمد القيق-الضفة المحتلة 
المحتلة تحت الغربية إحراق مئات الدونمات الزراعية ومحاصيل الزيتون في قرى غرب نابلس بالضفة 

إن عشرات "  الينأونفلسطين "وقال عمر اشتية رئيس مجلس قروي تل لـ. حماية الجنود والشرطة لهم
لس اقتحموا قرى تل المقامة على أراضي الفلسطينيين في غرب ناب" غلعاد"المستوطنين من مستوطنة 

وفرعتة وصرة التي تقع غرب مدينة نابلس وباشروا بإشعال النيران في محاصيل وأشجار الزيتون في 
 بأن قوات  مضيفاً، حيث امتدت النيران إلى مئات الدونمات المتصلة بالقرى األخرى،تلك المناطق

  . االحتالل تحمي المستوطنين وتمنع سيارات اإلطفاء من الوصول للمكان
  ١٥/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
   والجدار معتقلين في مسيرات الضفة ضد االستيطانخمسة واإلصاباتعشرات  .٢٠

، وعشرات بحاالت اختناق شديد بالغاز المسيل األقلصيب ثمانية مواطنين على أ : نائل موسى– رام اهللا
 جراء قمع قوات االحتالل األجانبين  واعتقل خمسة آخرون بينهم اثنان من المتضامنأطفالللدموع بينهم 
 السلمية في قرى وبلدات بلعين ونعلين األسبوعية ووحدات المستعربين الخاصة للمسيرات اإلسرائيلي

والمعصرة قرب بيت لحم المنتفضة ضد االستيطان . غرب رام اهللا ، والنبي صالح شمال غرب رام اهللا
  .اأراضيهوجدار الضم والتوسع والفصل العنصري في 

 بين المواطنين والمتظاهرين في قرية النبي صالح جراء ما وصف بالقمع اإلصاباتووقعت اغلب 
 المغلفة لألعيرة كثيف إطالقالبربري للمسيرة السلمية وفي اقتحام للقرية ودهم عنيف للمنازل وسط 

  .راتوقنابل الغاز باتجاه المواطنين والمنازل بواسطة راجمات لقنابل الغاز تطلقها بالعش
  ١٦/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تهاجم صيادين فلسطينيين جنوبي غزةاإلسرائيليةالبحرية  .٢١

 ليل الخميس فجر الجمعة مراكب صيد اإلسرائيليةهاجمت الزوارق الحربية :  اشرف الهور-غزة 
 أطلقت سرائيليةاإل البحرية إنوقال صيادون .  قبالة سواحل جنوبي قطاع غزةإبحارهافلسطينية خالل 
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 إنوقالوا .  على مغادرة البحر والتوجه للشاطئأجبرهم ثقيلة، مما أسلحةصوبهم رشقات نارية من 
  . ماديةأضراراً غير انه احدث إصاباتالهجوم لم يسفر عن وقوع 

  ١٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  "حمص، فول، أسيادي مشمار" على ترديد آخر ونجبري بلكم نفسه ويأمرون فلسطينياًاالحتالل جنود  .٢٢

 عن ممارسات جنود االحتالل في  تقريراًاإلسرائيليبثت القناة العاشرة في التلفزيون  :زهير اندراوس
الضفة الغربية المحتلة، يظهر مدى سادية ووحشية هؤالء الجنود وسوائب المستوطنين بحق المدنيين 

  .الفلسطينيين العزل
، كانت مقززة للغاية، اإلسرائيلية" يكسرون الصمت" منظمة أعضاءل المشاهد التي تم تصويرها من قب

 الجمعية من أعضاءالتوثيق كان في زمن وقوع حوادث االعتداء، فعلى سبيل الذكر ال الحصر، تمكن 
تصوير عدد من جنود االحتالل في منطقة نابلس وهم ينكلون بأحد الشبان الفلسطينيين بهدف التسلية ال 

 أسياديحمص، حمص، فول، :  السالح في وجهه واجبروه على ترديد عبارةوأشهروا وهأوقف، لقد أكثر
 ألوامر انصاع األعزلالشاب  ).مشمار غفول (أسيادي احب وأنا، )بالعربية حرس الحدود(مشمار 

  .الجنود وبدأ بترديد الجملة، وفي الخلفية سمعت قهقهة الجنود، الذين اجبروه على تكرار الترديد
 الضفة إلى من زياراتهم اإلسرائيلية الجمعية أعضاء كثّف األخيرة اآلونة انّه في إلىلتقرير  اوأشار

في المشهد الثاني الذي تم . الغربية المحتلة، بهدف توثيق الجرائم التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين
ة الفلسطينيين في حقل عرضه، وتم تصويره في زمن حقيقي بكاميرات ذات جودة عالية، يظهر احد الفتي

 من جنود الجيش باألسلحة يجبر من قبل مجموعة مدججة األعزلالفتى . بالقرب من مدينة الخليل
 األعمال يجبر على الوقوف لوحده، ويبدأ تحت تهديد الجنود بلطم نفسه، على وجهه، وتستمر اإلسرائيلي

، يجبرونه على ألوامرهمن يذعن أة، وبعد  قوأكثر تكون اللكمات لوجهه أنالسادية، ويطلبون من الفتى 
  .البكاء، وفي نفس الوقت يضحكون بصوت عال، ويستمر المشهد المقزز عدة دقائق

 عن رأيه "إسرائيل"وبعد االنتهاء من بث التقرير سأل المذيع ضيفه، وهو من كبار الصحافيين اليهود في 
  .جة مباراة كرة القدم بين تل ابيب وحيفاال يهمني بالمرة، ما يهمني نتي: بالفيلم فرد قائال

  ١٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   آخرين خالل أسبوع٣٠استشهاد مواطنين وإصابة : "أوتشا" .٢٣

 قال تقرير دولي صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية :رام اهللا
االحتالل اإلسرائيلي قتلت األسبوع الماضي مواطنين فلسطينيين ، يوم الجمعة، إن قوات )أوتشا(المحتلة 

وأضاف  . أطفال، في حوادث متفرقة في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة١٠ آخرين بينهم ٣٠وأصابت 
وبين  .، أن معظم اإلصابات وقعت خالل مظاهرات١٢/١٠/٢٠١٠-٦التقرير، الذي يغطي الفترة من 

 حالة استشهاد و ١٨ آخرون مقارنة بـ ٩٥٦ فلسطينيا وأصيب ١٤هد  استش٢٠١٠أنه منذ مطلع عام 
  .٢٠٠٩ إصابة في الفترة ذاتها في عام ٧٠٩

 عملية بحث واعتقال ١٠٠وأشار التقرير إلى أن قوات االحتالل نفذت خالل هذا األسبوع ما مجموعه 
  ).بما فيها شرقي القدس(في أنحاء الضفة الغربية 

تقرير أن المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم خالل الفترة التي يغطيها الن، بين وحول اعتداءات المستوطني
 ، حادثاً نفذها مستوطنون إسرائيليون١٩ سجل خالل هذا األسبوع "أوتشا"وأضاف أن مكتب  .التقرير

 حادث وقعت في سياق قطف الزيتون، فخالل ثالثة من هذه الحوادث اشتبك ١٣وأشار إلى أن 
) قلقيلية(ون مع مواطنين فلسطينيين كانوا يقطفون أشجار الزيتون في قرى كفر القف مستوطنون إسرائيلي
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 حوادث أخرى، نفذها المستوطنون أدت إلى تضرر أشجار وممتلكات ١٠وبين أن ). نابلس(وبورين 
  . شجرة زيتون٢،٠٠٠وفي إحدى هذه الحوادث، تم تخريب ما يقرب من . زراعية

ية، دهس مستوطن إسرائيلي مجموعة من األطفال الفلسطينيين ما أدى إلى وفي حي سلوان بالقدس الشرق
  .إصابة اثنين منهم

  ١٥/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   باألغوار الفلسطينيةمتواصلهدم البيوت  .٢٤

هاكات متواصلة تشهد منطقة األغوار الفلسطينية معاناة مستمرة وانت: األغوار الفلسطينية/ مدين ديرية
وقامت قوات . تتمثل باالعتداءات والمضايقات اليومية من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين

  .االحتالل في األسابيع القليلة الماضية بهدم عشرات بيوت الشعر المملوكة للفلسطينيين في المنطقة
زلهم وبيوت الشعر كما صعد وأخطرت سلطات االحتالل عشرات الموطنين في األغوار بهدم منا

  .االحتالل في األيام القليلة الماضية من مالحقته للمزارعين الفلسطينيين بحجة التدريبات العسكرية
وزارت الجزيرة نت مناطق األغوار التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من البنية التحتية واطلعت على 

  . يسمى مناطق إطالق نارالحياة الصعبة للسكان الذي يعيش بعضهم داخل ما
من % ٧٠ويواجه السكان مضايقات وانتهاكات جراء التدريبات العسكرية لجيش االحتالل حيث أن 

اإلغالقات ناتج عن هذه التدريبات التي تسببت باستشهاد عدد من المواطنين ونفوق بالماشية جراء 
  .عمليات إطالق النار
، "ممنوع الدخول إلى المنطقة. منطقة إطالق النار"رائيلي بمكعبات إسمنتية كتب عليها وأغلق الجيش اإلس

  .من هذه األراضي لتحرك السكان% ٣٠وترك فقط مساحة حوالي 
ويقول المواطنون إن هذه اإلجراءات تهدف إلى إفراغ هذه المناطق من سكانها الفلسطينيين إذ إن 

  .يث األراضي في فلسطيناألغوار الفلسطينية أهم احتياط من ح
وقال رئيس مجلس منطقة المالح والمدار البدوية عارف ضراغمة إن المواطنين في المنطقة غير مسموح 
لهم ببناء بيت شعر ووضع صهريج مياه بينما يسمح للمستوطنين اليهود بشق الطرق وبناء المساكن على 

ت أن المواطنين في األغوار هم وأكد ضراغمة في حديث للجزيرة ن .حساب أراضي الفلسطينيين
مزارعون ومربو مواش يعيش معظمهم في بيوت شعر في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث ال يوجد 

  .كهرباء وماء ومدارس ومراكز صحية جراء ممارسات االحتالل
ويشير ضراغمة إلى أن عصابات المستوطنين والجيش اإلسرائيلي يعتدون بشكل متواصل على األغنام 

  .لماشية ويقومون في بعض الحاالت بسرقة األغنام واألبقارومربي ا
من جانبه طالب األمين العام لحزب العدالة الفلسطيني أسامة محمد السلطة الفلسطينية بتأسيس مشاريع 

  .تنموية دائمة واستثمارية لدعم المزارعين في هذه المناطق لتعزيز صمودهم
  ١٦/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة

  
   إلنشاء متحف للذاكرة الفلسطينية دونما٤٠ً ـبتتبرع ت جامعة بيرزي .٢٥

خليل الهندي، عن تبرع مجلس إدارة  .كشف رئيس جامعة بيرزيت، د:  منتصر حمدان-رام اهللا 
وأوضح .  دونما من أراضي الجامعة شمال رام اهللا إلنشاء متحف للذاكرة الفلسطينية٤٠الجامعة بمساحة 

رئيس للجامعة أن إدارة الجامعة أوفدت وفداً رسمياً لزيارة العاصمة الهندي التي تولى مهام منصبه ك
البريطانية، لندن، لبحث سبل تنفيذ المشروع، مؤكداً أن الجامعة تسعى لربط وجود مثل هذا المتحف 

  .بجانبها مع البرامج األكاديمية التي تنفذها للطلبة الفلسطينيين واألجانب
  ١٦/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ١٩٣٩:         العدد       ١٦/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

  "المهاتما غاندي للسالم" على غزة  يفوز بجائزة خالل العدوانفقد بناته الثالث  ب فلسطينيطبي .٢٦
 فاز الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش، الذي فقد بناته الثالث في الحرب اإلسرائيلية األخيرة :كندا

  . في كندا"المهاتما غاندي للسالم"على غزة، بجائزة 
المؤتمر الدولي "من رئيس وزراء مقاطعة مانيتوبا في كندا غريغ سيلنجر، في واستلم أبو العيش جائزته 

  . الذي نُظم في مدينة وينيبغ عاصمة مانيتوبا"للسالم والعدالة
ونظم المؤتمر كل من مركز المهاتما غاندي للسالم في كندا وجامعة وينبيغ وكلية مينوسمونغ في كندا، 

  .ديراً لجهوده في دعم وتعزيز العدالة والسالم في العالموفاز الدكتور أبو العيش بالجائزة تق
 ٥٠٠أبو العيش أحد أهم . دوكان المركز الملكي للدراسات اإلستراتيجية اإلسالمية في األردن قد اختار 

  .٢٠١٠شخصية إسالمية مؤثرة على مستوى العالم عام 
  ١٥/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الفلسطينيشعبالفرنسي يزين مبان دمرها االحتالل للفت األنظار لمعاناة فنان  .٢٧

يحاول الفنان التشكيلي الفرنسي جورج روس، الذي وصل إلى األرض الفلسطينية :  بالل غيث-رام اهللا 
مؤخراً، لفت أنظار العالم إلى معاناة الشعب الفلسطيني، برسوماته على جدران المباني التي دمرها 

  .٢٠٠٢الل اإلسرائيلي في رام اهللا، إبان اجتياحها عام االحت
ويقوم جورج منذ قرابة أسبوعين بعمل لوحة تشكيلية بدعم من المركز الثقافي األلماني الفرنسي، عبر 
طالء جدران غرفتين في مبنى هيئة اإلذاعة والتلفزيون في حي أم الشريط برام اهللا، بألوان مختلفة 

  .ملفتة ألنظار الزائرين لهيئة اإلذاعةلتصبحان إحدى التحف ال
وال تقتصر أعمال الفنان التشكيلي الفرنسي في رام اهللا، بل قام بإعداد عدد من اللوحات التشكيلية لعدد 
من المباني القديمة في بلدة بيرزيت، من أجل لفت أنظار العالم إلى التراث الفلسطيني العريق الذي 

  .يحاول االحتالل طمسه وتدميره
  ١٥/١٠/٢٠١٠، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و

  
   لصمود الشعب الفلسطينيجديد حلمي القاعود دعماً.. انتصار الدم على السيف .٢٨

انتصار الدم على " حلمي محمد القاعود الجديد . صدر كتاب الناقد األدبي الكبير د: خاص–المصريون 
هو رسالة حب ودعم لصمود الشعب الفلسطيني، يسجل فيه عن مركز اإلعالم العربي بالقاهرة، و" السيف

المؤلف مرحلة جديدة من الجهاد الفلسطيني، اتسمت فيها المواجهة بالشراسة النازية اليهودية، مع دعم 
صريح ومكشوف من جانب الصليبية االستعمارية المعاصرة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وصمت 

 فقتلوا ، وما زالوا،سالمية، فقد اجتاح الغزاة اليهود المدن والقرى الفلسطينيةبعض األنظمة العربية واإل
وأسروا وهدموا، واستخدموا الطائرات والدبابات والمدفعية والرصاص المحرم ضد المدنيين، واقتلعوا 

 أو أشجار الزيتون المعمرة والحدائق المثمرة، وصمت العالم الخارجي، وعجز عن مجرد اإلدانة اللفظية
  ".الكالمية بفعل الهيمنة الصليبية االستعمارية في األمم المتحدة 

 بصالبة نادرة وإصرار تاريخي، ، وما زال،ويقول المؤلف إن الشعب األسير واجه الغزاة اليهود
 يفكرون في الهجرة المعاكسة، بل تعود ، ألول مرة،وجعل الغزاة.. وواصل عملياته االستشهادية الفريدة

م إلى أوطانهم التي جاءوا منها، ويعمد قادة الغزاة أو كثير منهم إلى تهجير أبنائهم وأقاربهم أعداد منه
  ..مؤقتا إلى أوربا وأميركا

إن الذين تعبوا من القيادات الرسمية الفلسطينية فيما يسمى السلطة أو منظمة التحرير، : ويضيف المؤلف
حق العودة واألرض والقدس، : فلسطينية، مثلوتطوعوا بتقديم تنازالت خطيرة، تمس المقدسات ال
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وضعتهم االنتفاضة الفلسطينية في مأزق كبير، ألنها أثبتت لهم أن المقاومة االستشهادية تقلب الموازين 
  . وتقرب موعد النصر بإذن اهللا

صفحات هذا الكتاب؛ إسهام متواضع في تحرير وعي األمة، وكشف للمسكوت عنه في الصراع الذي 
مة اإلسالمية بقيادة الشعب الفلسطيني ضد أبشع غزو همجي عرفته البشرية في القرن تخوضه األ

العشرين وما بعده، وهو ما ينبغي تقديمه؛ ليس لهذا الجيل وحده، ولكن لألجيال القادمة حتى يحسم 
  ! الصراع لصالح اإلنسانية، فضال عن الشعب األسير، واألمة اإلسالمية الجريحة

ة متواضعة لشعبنا األسير الصامد في فلسطين، ورصد لبطوالته وجراحاته، ودعاء إلى كلمات الكتاب تحي
اهللا أن يوفق أهل القدس وأرض اإلسراء في جهادهم لتحرير الوطن السليب، والنهوض تحت راية 

  .خضراء ظافرة
  ١٥/١٠/٢٠١٠، القاهرة، المصريونموقع 

  
  يطاني استئناف البناء االست"إسرائيل"ردن يدين قرار األ .٢٩

أدان االردن بشدة أمس قرار اسرائيل استئناف البناء االستيطاني في االراضي الفلسطينية            :  بترا –عمان  
المحتلة بما فيها القدس الشرقية، محمال اسرائيل مسؤولية تعريض جهـود العـودة الـى المفاوضـات                 

  .الفلسطينية االسرائيلية للفشل
مـن  ) بترا( علي العايد في تصريح لوكالة االنباء االردنية         وحذر وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال     

ان يؤدي استئناف اسرائيل البناء في االراضي الفلسطينية الى انهيار المفاوضات ونسف الجهود الدوليـة               
  .الهادفة الى اطالق العملية السلمية

ع قضايا الوضع   أكد العايد حرص االردن على بلورة موقف دولي فاعل يعمل على ضمان معالجة جمي             و
النهائي والوصول الى حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على االراضي الفلسطينية              

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات المعتمدة وخصوصا مبادرة الـسالم           ١٩٦٧المحتلة منذ العام    
  .العربية

  ١٦/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
  الدولة الفلسطينية العربية يمكن أن تطلب من األمم المتحدة االعتراف بالجامعة: أبو الغيط .٣٠

 وزير الخارجية المصري أحمـد أبـو        ، أن بروكسل، من   ١٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن،    ذكرت  
الجمعة من انه إذا استمر مأزق تجميد االستيطان اإلسرائيلي فان الجامعة العربية قد تـضطر                الغيط حذر 

  . المتحدة إلى االعتراف بالدولة الفلسطينيةإلى دعوة االمم
المصرية من بروكسل على هامش اجتماع دولي مخصص لباكستان قـال           ) نايل نيوز (وفي تصريح لقناة    

أبو الغيط إن الجامعة العربية، إذا طالت العرقلة، قد تطلب من األمم المتحدة االعتراف بالدولة الفلسطينية                
  .١٩٦٧ضمن حدود 

ن للجامعة أن تطلب أيضا من األمم المتحدة منح الدولة الفلسطينية مقعدا كامل العضوية              وأضاف انه يمك  
  .كما تستحقه

وأثار ابو الغيط القضية مع نظرائه االلماني غيدو فسترفيلي والفرنسي برنار كوشنير والبريطاني وليـام               
اء مـساء الخمـيس فـي       هيغ واالسباني ميغل انخيل موراتينوس وااليطالي فرانكو فراتيني، خالل عش         

  .بروكسل نظمته وزيرة الخارجية االوروبية كاثرين آشتون
 .موقف مصر الداعم للقضية الفلـسطينية      أبو الغيط أكد  أن  : ١٦/١٠/٢٠١٠،  األهرام، القاهرة وأضافت  

تقوم علي أساس االلتزام بالتوصل إلـي نتـائج         .  إن مصر ترغب في رؤية مفاوضات حقيقية جادة        وقال
   . مناقشات مفتوحة دون إطار زمني اليفضي إلي شيءوليس مجرد 
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وقال السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن أبو الغيط طـرح علـي الـوزراء                  
عناصر القلق المصري من انعدام التجاوب اإلسرائيلي مع الجهود المبذولة إلنقاذ المفاوضات وإصـرار              

 الخاصة بوقف أنشطتها االستيطانية فـي األراضـي الفلـسطينية           إسرائيل علي تجاهل المطالب الدولية    
   . المحتلة

وأكد أبو الغيط الضرورة التي توليها مصر الستمرار دور أوروبي نشط وفعال لمعاونة ودعـم الجهـد                 
األمريكي المبذول من أجل تحقيق الهدف المتمثل في إقامة عملية تفاوضية جادة وملزمة في إطار زمني                

   .  إلي قيام الدولة الفلسطينية المستقلةواضح وتفضي
  
   قادة من حماس عبر رفح للحج مرورمصر تنفي رفض  .٣١

نفت مصادر أمنية مصرية ما تردد عن رفض مصر عبور قادة حماس إلى :  شادي محمد-العريش 
ب أراضيها في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة أن الجان

المصري لم يتلق حتى اآلن أي طلبات من حركة حماس خاصة بالسماح لعدد من قادتها بالسفر إلى 
  .مصر

وأضافت المصادر أن الجانب المصري طلب من مسؤولي حماس إرسال قائمة بأسماء قادتها الذين 
حت الدارسة يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام لدراستها والبت فيها، مؤكدا أن القوائم ستكون ت

وتابعت أنه طلب أيضا إرسال جميع قوائم الحجاج الفلسطينيين القادمين  .وأنه لن يتم رفض أسماء بعينها
من قطاع غزة إلى مصر في طريقهم للسعودية لعمل التنسيق الالزم لهم لضمان سرعة االنتهاء من 

  .إجراءاتهم فور وصولهم إلى معبر رفح
ض بعض األسماء ألسباب أمنية لم تفصح عن نوعيتها، مضيفة أن مصر وقالت المصادر إنه ربما يتم رف

غير مطالبة بتوضيح هذه األسباب طالما أنها تتعلق بنواحي أمنية، ومن حق القاهرة اتخاذ كافة التدابير «
  .»التي تضمن مرور موسم الحج للفلسطينيين دون أي مشكالت
من قادتها من السفر عبر معبر رفح ألداء واتهمت حركة حماس أمس السلطات المصرية بمنع عدد 

سامي » حماس«وقالت مواقع إخبارية تابعة للحركة إن من بين الممنوعين المتحدث باسم . مناسك الحج
  .أبوزهري، وعضو المجلس التشريعي صالح البردويل، والناطق باسم الحركة فوزي برهوم

 ١٦/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
   المحتلةمؤتمر سياسي في القدسعقد  ضف العربية تر الدولجامعة .٣٢

رفضت جامعة الدول العربية وبشكل قاطع، مساعي بعض يهـود الواليـات المتحـدة              :  القاهرة -واس  
األمريكية لعقد مؤتمر ذي طابع سياسي في مدينة القدس المحتلة معتبرة أن هذا المؤتمر يأتي في سـياق                  

  .ل وال يدعم مساعي إحالل السالم في المنطقةمحاولة لتمرير االدعاء بأن القدس عاصمة إلسرائي
وبين األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة الـسفير محمـد               
صبيح أن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تأتي في سياق محاولة تمرير القدس وكأنها عاصمة للدولة اليهوديـة                 

ليا وال يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني، معرباً عن رفـضه لهـذا              وهذا مرفوض عربيا وإسالميا ودو    
المؤتمر من حيث الشكل والمضمون ويأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل سياسـات خطيـرة ومحـاوالت                 

 ١٩٤٨لتمرير حزمة من مشاريع القوانين العنصرية تمس حقوق الفلسطينيين المقيمين في أراضي عـام               
  .وفي القدس المحتلة

لسفير صبيح إلى أن القدس أرض محتلة والكنيست اإلسرائيلي مقام على أراض فلسطينية وحتـى               ولفت ا 
الدول المختلفة ترفض نقل سفاراتها للقدس الغربية ألن هذه المدينة ال يسوى وضـعها بـشقيها الغربـي      

سالح، مؤكـدا   والشرقي إال باتفاق سالم وليس بسياسة العربدة والقتل ومحاولة فرض األمر الواقع بقوة ال             
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أن محاوالت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومن يدعمه لحرق المراحل وتجاوز المفاوضات لـن              
  ."تجدي نفعا

  ١٦/١٠/٢٠٤١٠، عكاظ، جدة
 
  قافلة إنسانية لغزة عبر المغرب والجزائر .٣٣

 أصـول   مواطناً بريطانياً معظمهم ينحـدرون مـن      ٦٧أفاد مصدر قريب من الحكومة المغربية أن نحو         
ستتجه إلى قطاع غـزة،     " قافلة إنسانية "، إلى المغرب في إطار      ٢٠١٠-١٠-١٥أجنبية وصلوا، الجمعة    

  ". رغم إغالق الحدود البرية"وهم ينوون عبور الجزائر 
وقد , إنهم بريطانيون من أصول مختلفة وخصوصاً أفغانية وباكستانية وجزائرية ومغربية         :" وقال المصدر 

  ". ١٩٩٤المغلقة منذ " ويتجهون إلى الحدود الجزائرية البرية" شمال"جة دخلوا عبر ميناء طن
 ١٦/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

 
   ويريدون تنفيذ تجربتها في الشمال العراقي"إسرائيل"ـ بمعجبونصحفيون اكراد  .٣٤

يـة اورد   اعده كاروان محمد باللغة الكرد    ) ١٦(تقريرا في عددها    )  كرد -اسرائيل  (نشرت مجلة   : اربيل
فيه تصريحات لصحافيين من اقليم كردستان يشوبها جملة من مغالطات تاريخية واخطاء قاتلة وفبركـات    

  .مفضوحة واحالم توسعية ربما تشبه الى حد بعيد احالم العصافير
 تنشر بعض وسائل االعالم العربية والدولية بين فترة واخرى تقارير صحافية تؤكد وجود عالقات               حيث

، في وقت تنفي السلطات الكردية ذلك، ومن اجل معرفة الحقيقة استطلعت مجلة             )اسرائيل(اد و بين االكر 
هـل  : (آراء بعض الصحافيين االكراد، وركزت المجلة على سؤالين اساسـيين همـا           )  كرد -اسرائيل  (

  ).هل هناك عالقات علنية لالكراد مع اسرائيل(و) تتمنون زيارة اسرائيل كصحافي؟
 نتعرفزور اسرائيل حتى    نتمنى ان   ننعم  : (كرد اال ونلى السؤال االول قال الصحافي    وفي معرض رده ع   

على نظام الحكم المتطور هناك واالستفادة منه لحل معضلة كركوك بعد االطالع على اسـاس تعـايش                 
 نرىالتعدد الديني فيها، نحن نعرف ان ظروف اسرائيل تشبه الى حد بعيد ظروف كردستان، واتمنى ان                 

 لدراسة النقاط المشتركة بينها وبين كركوك، كما ارغب في التعرف على حيـاة اليهـود ومـنهم                  القدس
  ).اسحاق موردخاي وآرائهم ووجهات نظرهم عن كردستان

 ان العالقة بين االكراد واسرائيل بصورة رسمية شيء طبيعي ألن اسرائيل معترف بها دوليا ولها                ونعتقد
  ).العالم، وباستطاعة االكراد ان يستفيدوا من هذه العالقةعالقة وطيدة مع عدد كبير من دول 

ان اراضي اسرائيل هي اراض يهودية، والتاريخ يؤكد ان اليهود الـذين تعرضـوا الـى قتـل                  ونعتقد  
  .واضطهاد هم اول من سكن فلسطين 

 ١٦/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   استئناف المفاوضات المباشرة  بحيث يمكناالستيطان بوقف "إسرائيل"أوباما يسعى إلقناع  .٣٥

أشارت مصادر أمريكية أن الضمانات التي سـتقدمها الواليـات الــمتحدة إلـى              :  فهيم الحامد  - جدة
 مقابل تمديد تجميد االستيطان فترة شهرين تشمل الـموافقة علـى وجـود إسـرائيلي طويـل                 "إسرائيل"

ب نتنياهو األمريكيين بأن يمنحـوه رسـالة        الـمدى في غور األردن في إطار االتفاق النهائي فيما يطال         
ضمانات بأن تؤخذ الحقائق التي أقامتها إسرائيل على األرض على مدى سنوات االحتالل بعين االعتبار               

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الرئيس أوباما يسعى إلقناع إسرائيل بوقف البناء في             . في الحل النهائي  
  .ة المحتلة بحيث يمكن استئناف المفاوضات المباشرةالمستوطنات في األراضي الفلسطيني

١٦/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة  
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  أمريكية بسبب استئناف االستيطان اإلسرائيلي في القدس" خيبة أمل" .٣٦
ازاء القرار االسرائيلي باطالق استدراج عـروض       » خيبة األمل «عربت الواليات المتحدة عن     أ :وكاالت

شرقية معتبرة انه يعرقل الجهود من اجل اعـادة اطـالق مباحثـات          في االحياء االستيطانية في القدس ال     
واضاف » لقد خاب أملنا  «وقال فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية االميركية        . السالم مع الفلسطينيين  

بـين  » يتنافى مع جهودنا الهادفة العادة اطـالق المفاوضـات المباشـرة          ) القرار االسرائيلي (هذا  «ان  
  .لسطينيين والف"سرائيلإ"

١٦/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  
   وحدة استيطانية في القدس٢٣٨ بناءللتخلي عن مخطط لتدعو منظمة العفو الدولية  .٣٧

 وحدة  ٢٣٨ بناء، أمس، للتخلي عن مخطط ل     "اإلسرائيلية"دعت منظمة العفو الدولية السلطات      : )وكاالت(
غير " بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة        واعتبرت،  استيطانية وطرد فلسطينيين في القدس    

، لكن بناء المـستوطنات     "راموت"و" بيسغات زائيف "لم ينسحب على    " التجميد"وقالت إن قرار    " . قانوني
" إسرائيل"وأشارت إلى أن    " . في األراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر غير مشروع بموجب القانون الدولي         

وضواحيها في أعقاب حرب عام     " الشرقية" كيلومتراً مربع من أراضي القدس       ٧٠ ضمت من جانب واحد   
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفـو الدوليـة                 . ١٩٦٧

أن توقف فوراً توسيع المستوطنات في القدس الشرقية وبقيـة الـضفة       " اإلسرائيلية"يتعين على السلطات    "
ربية المحتلة، ألن ذلك ال يتعارض مع القانون الدولي فقط، بل يضاعف أيضاً من انتهاكـات حقـوق                  الغ

  " .اإلنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في األراضي المحتلة، بما في ذلك حقوقهم في السكن الالئق والماء
ستيطان التـي تنتهـك     وأضاف لوثر أن التمييز على أساس الجنسية والدين هو السمة البارزة لسياسة اال            

  " .          الشرقية"حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس 
١٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
     على إنتاج زيت الزيتون في الضفة الغربيةاإلسرائيليةرفع القيود ب تطالب" أوكسفام" .٣٨

ود المفروضة على إنتـاج زيـت       اإلنسانية البريطانية السلطات إلى رفع القي     ” أوكسفام“دعت منظمة   : وام
وقالـت فـي    . الزيتون في الضفة الغربية، من أجل اإلسهام في مضاعفة عائدات المزارعين الفلسطينيين           

بفضل استثمارات محدودة وتغييرات بسيطة في طرق الزراعة، فـإن مزارعـي            “تقرير أصدرته أمس    
تظماً من زيت الزيتـون العـالي الجـودة         الزيتون الفلسطينيين قد يضاعفون عائداتهم ويقدمون إنتاجاً من       

إن مثـل هـذه     “وقال مدير عام المنظمة جيريمـي هـوبس         . ”والتنافسي في األسواق المحلية واألجنبية    
االستثمارات ال يمكن أن تؤتي ثمارها طالما تواصل إسرائيل عرقلة وصول المزارعين الفلسطينيين إلى              

  .” األجنبيةأراضيهم ووسائل عيشهم، وبالتالي إلى األسواق
وندد التقرير بوجود عدد كبير من المستوطنات اليهودية غير الشرعية بالنسبة إلـى المجتمـع الـدولي                 

واقـتالع  . وهجمات المستوطنين المتكررة على المزارعين الفلسطينيين، ال سيما في موسم قطف الزيتون 
ة الفلسطينية والجهات المانحة    وأخيراً، حض التقرير السلطة الوطني     .آالف األشجار، خصوصاً كل موسم    

  . ألف مزارع١٠٠على زيادة استثماراتها في هذا القطاع الذي يعمل فيه 
١٦/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي  

  
  مشروع فرنسي إسرائيلي للطائرات الموجهة عن بعد .٣٩

اإلسرائيلية المضي في مشروع مـشترك فـي   » إلبيت سيستمز«الفرنسية و» ساغم ديفنس «تعتزم شركتا   
جال الطائرات التي تعمل عن بعد، في أوائل العام المقبل، ويهدف هذا المـشروع لتـسويق المنتجـات                م
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الفرنسية المتوافرة حالياً والجديدة منها في األسواق العالمية، حيث صرح الناطق الرسمي باسـم شـركة                
لبداية علـى   المتخصصة بأن هذا المشروع المشترك سيركز في ا       » جينز ديفنس ويكلي  «لمجلة  » ساغم«

التي تعمل عن بعد من أجل استبدال الطائرات العاملة         » أس دي تي  «برنامج الطائرات الفرنسية التكتيكية     
    . بها» اس دي تي آي سبيرور«اآلن في الخدمة من طراز 

يمكن للشركتين في ظل المشروع الجديـد أن تنتجـا          «: وأضاف الناطق الرسمي باسم الشركة الفرنسية     
    . »من الطائرات في المستقبل، لكن من المبكر الحديث عن هذا في هذه المرحلةطرزاً جديدة 

أن الشركة ستقوم بتسويق المنتجات اإلسرائيلية والفرنسية       » إلبيت سيستمز «وأوضح متحدث باسم شركة     
، وأضاف  ٩٠٠ و ٤٥٠وتحديداً  » هيرمس«وطائرات  » سكاي الرك «في هذا المجال، بما في ذلك طائرة        

 تسعى من وراء مشروعها المشترك مع الشركة الفرنسية إلى زيادة مبيعاتها من تلك              "إسرائيل"ن  الناطق أ 
    .الطائرات في القارة األوروبية

١٦/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي  
  
  "إسرائيل" مجموعات عداء لـ عشرالئحة في أمريكا بأكثر  .٤٠

ئحة بأكثر عشر مجموعات معادية     نشرت رابطة مكافحة التشهير في الواليات المتحدة ال       : )آي.بي  .يو  (
وقالت الرابطة، في بيان، إن هذه المجموعات تنظم مظـاهرات تنـشر رسـائل معاديـة                " . إسرائيل"ل
من خالل نشر بروباغندا معادية، وتعمل علـى        " إسرائيل"والصهيونية، وتسعى إلى تقويض     " إسرائيل"ل

ن هناك مئـات المجموعـات المعاديـة        وأشارت إلى أ  . مقاطعتها وتطلق حمالت لفرض عقوبات عليها     
هذه المجموعات ال تروج للسالم     "وأضافت أن   . ، إالّ أنها حددت األكبر واألكثر تأثيراً ونشاطاً       "إسرائيل"ل

نريد أن يعلم األمريكيون من هي هذه المجموعات وبماذا         ". إسرائيل"بل تنشر بروباغندا لمهاجمة شرعية      
  ".لة اليهوديةتُعنى، أي إزالة الشرعية عن الدو

١٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
  وكالة بالضفةاليشل مرافق ا ونرواألفي ضراب العام اإل .٤١

شل اضراب مطلبي مفتوح دعا اليه إتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل             : نائل موسى  –البيرة  
كالة بالضفة للضغط على    الالجئين الفلسطينيين ابتداء من صباح امس االول، العمل في مختلف مرافق الو           

  .»تحظى بتاييد الشارع الوطني الفلسطيني« لالستجابة الى مطالب –لالونروا -االدارة االقليمية 
 االف موظف يعملون في قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نحو خاص عن العمل              ٧وامتنع نحو   

تفاهم التي توصل اليها الجانبان فـي  في اطار نزاع تجدد احتجاجا على ما وصف بتنكر الوكالة لمذكرة ال  
  .حزيران الماضي وتجاهلها لقوانين العمل الفلسطينية والدولية بهذا الشأن

وانضم امين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي وممثلون عن القوى الوطنيـة والحركـة العماليـة                 
 امام مكتب االونـروا لمنطقتـي       والنقابية الى اعتصام نفذ حشد من العاملين العرب في الوكالة واتحادهم          

ودعـا  . القدس واريحا الكائن بمدينة البيرة وتخلله مؤتمر صحفي الظهار الـدعم لمطالـب المـضربين             
الصالحي ادارة الوكالة الى التحلي بذات الشجاعة والحكمة التي ابداها االتحاد بغية التوصل الـى حـل                 

يما وان العاملين سينجحون في تحقيق مطالبهم كونها        سريع يقلل من االضرار المتوقع الحاقها بالالجئين س       
عادلة وقانونية ومحقة من جانب ولتحاشي تداعيات اضراب في ظرف صعبة ومعقدة جراء االسـتيطان               

  .وتعثر العملية السلمية ما يتطلب في مواجهته مزيدا من التماسك الداخلي واالنتظام في العمل
» ال أجر دون عمـل    «تعقيبا على مطالب المضربين إن سياسة       جاء ذلك في وقت قالت فيه وكالة الغوث         

موضحة انه من غير المقبول الدفع للعاملين المضربين حسب المعايير الدوليـة            . غير خاضعة للتفاوض  
عـالوة علـى أن     . المتعلقة بعالقات العمل وأن هذا المطلب هو أمر ال يقبله مجتمع المانحين الـدوليين             
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ومن جانب آخر نفت وجـود مـذكرة        . اإليفاء بالتزاماتها إزاء مجتمع الالجئين    الخطوة تمنع الوكالة من     
  .تفاهم موقعة بين االتحاد وإدارة الوكالة، وفق ما يقوله االتحاد

وفي سياق متصل قالت الوكالة في بيان صحفي ان اإلضراب المفتوح أدى إلى عرقلة توفير الخـدمات                 
 حالة من   ٦،٠٠٠ إلى   ٥،٠٠٠ونحو  .لبة من مقاعد الدراسة    طالب وطا  ٥٦،٠٠٠و حرم   : لالجئي فلسطين 

 شخص سيتأثرون من تجمـع      ١٧٨،٠٠٠مقدرة ان أكثر من     .تلقي خدمات الرعاية الصحية األولية يوميا     
كما تم إيقاف توزيع الرزمة الغذائية لحاالت العسر الشديد، ممـا يمثـل حـوالي                .النفايات في المخيمات  

  . أسرة مستفيدة٣٣،٠٠٠
١٦/١٠/٢٠١٠،  الجديدة، رام اهللالحياة  

  
  منع قيادات حماس من السفر .٤٢

   العربيرأي القدس
التي تحكم قطاع غـزة لـيس       ' حماس'تأزم العالقات بين الحكومة المصرية وحركة المقاومة االسالمية         

ولكن جديدا، فالعالقات بين الجانبين لم تكن جيدة على االطالق بسبب الخالفات االيديولوجية والعقائدية،              
تطـول او   ' هدنة'ظلت هناك بعض محاوالت للتهدئة، يتم االتفاق عليها بين الحين واآلخر، وتتحول الى              

  .تقصر، لتنهار في نهاية المطاف
االتصاالت شبه مقطوعة حاليا بين الجانبين، الن الحركة رفضت توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية التي              

  .على وجه الخصوص' حماس'و' فتح'ووفود حركتي جاءت بعد حوارات مطولة بين الفصائل، 
واللـواء  ' حماس'لقاء عابر حدث في مكة المكرمة، بين السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة               

، اعاد بعض الدفء الى العالقات، بعد       'العمرة'عمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصري اثناء ادائهما         
فقا على استمرار االتصاالت الحياء مفاوضات المصالحة، وجاءت زيـارة          عام من الفتور تقريبا، حيث ات     

في المجلس التشريعي الى دمشق ولقاؤه مـع الـسيد مـشعل، اول             ' فتح'السيد عزام االحمد رئيس كتلة      
ترجمة عملية لهذا اللقاء، حيث اتفق الجانبان الفلسطينيان علـى التفـاوض مجـددا النهـاء الخالفـات                  

  .الت دون توقيع وثيقة المصالحةوالتحفظات التي ح
الحكومة المصرية تستخدم معبر رفح المنفذ الوحيد البناء قطاع غزة الى العالم الخارجي كورقة ضـغط                

وطوال فترة الفتور او التوتر في العالقات مع الحركة، اغلقت السلطات           . وانصارها' حماس'على حركة   
 ومنعت الدكتور باسم نعيم وزير الصحة، ومن اكثر         المصرية المعبر في وجه قيادات حماس في القطاع،       

  .الشخصيات اعتداال في الحركة من السفر للمشاركة في مؤتمر طبي
استخدام المعبر لخنق مليون ونصف مليون فلسطيني، وفتحه واغالقه وفقا للمـزاج الـسياسي وطبيعـة                

عندما تقدم عليـه حكومـة      من االمور المستهجنة وغير الحضارية، خاصة       ' حماس'العالقات مع حركة    
  .تمثل دولة كبرى لها جذور ضاربة في التاريخ

باالمس ابلغت المخابرات المصرية حركة حماس بان ثالثة من قيادييها هم سامي ابو زهـري وصـالح                 
بالتالي، ' الحج'البردويل وفوزي برهوم ممنوعون من مغادرة القطاع، ولن يتم السماح لهم باداء فريضة              

في اي وفد رسمي من الحركة يغادر الى القاهرة او دمـشق للمـشاركة فـي مفاوضـات                  او المشاركة   
  .المصالحة

الجريمة الكبرى التي ارتكبها هؤالء الثالثة تتلخص في توجيه انتقادات للحكومة المصرية اثناء اغالقهـا               
ات العيش  معبر رفح ومنع وصول المساعدات الى ابناء القطاع المحاصرين والممنوعين من ابسط مقوم            

  .الكريم
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بمعنى آخر كانت الحكومة المصرية تتوقع ان تجلد هؤالء بسياط الحصار المؤلمة، دون ان يصرخوا من                
واالكثر من ذلك تريدهم وهم الناطقون االعالميون باسم حـركتهم ان يـشيدوا بهـا وحكمتهـا،                 . االلم

  .ومعاملتها االنسانية الجيدة البناء القطاع
ل الحكومة المصرية امر غير مقبول، كما ان استخدام حق العبور كورقـة ضـغط               هذا االستكبار من قب   

واذالل وتركيع هو ايضا امر غير اخالقي، خاصة اذا كان الهدف من مغادرة سجن القطاع اداء فريضة                 
  .الحج مثلما هو حال هؤالء الثالثة

اء، بطريقة غير انسانية، بحيـث      الحكومة المصرية تتفنن في ايذاء ابناء قطاع غزة، وتعاملهم، وهم االشق          
تحظر عليهم المرور بشكل طبيعي، وتشحنهم في حافالت الى المطار تحت حراسة مشددة، وتزج بهم في                

وقد تطـول االقامـة     . غرف مظلمة وقذرة تحت االرض حتى يتيسر لهم السفر الى وجهاتهم المقصودة           
الطفال والنساء المحرومين من ابـسط      تحت االرض اليام في بعض الحاالت، دون اي رحمة او شفقة با           

  .الخدمات االنسانية
تعاطي الحكومة المصرية مع ابناء قطاع غزة، مواطنين عاديين كانوا ام مسؤولين، بحاجة الى مراجعة،               
فالمرور حق شرعي لالنسان، ويكفي التذكير بان الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد العـدو االكبـر                

ا في نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامـة دون اي مـضايقة، فهنـاك              المريكا يحط الرحال سنوي   
  .اعتبارات تتجاوز مسائل االحقاد والخالفات السياسية

 ١٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   للرئيسنصيحة .٤٣

  هاني المصري
يـة  فقد وجدت أن طريـق المفاوضـات الثنائ       , افهم تماما الوضع الذي تعيش فيه حالياً يا سيادة الرئيس         

المباشرة وصل إلى حائط مسدود، بحيث إن مواصلة السير به أصبحت بالحد األدنـى مـساساً خطيـراً                  
  .بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالحد األقصى تجاوزاً لهذه الحقوق

كما انك أيها الرئيس تجد أن الخيارات و البدائل، حتى التي طرحتها في قمة سرت ليست سهلة بل صعبة                   
ي متناول اليد، وهي ال تخيف إسرائيل ألنها مطمئنه ألن الواليات المتحـدة األميركيـة ال                جداً وليست ف  

ضد أي  " الفيتو"يمكن أن تتخلى عنها بحيث تعترف بالدولة الفلسطينية بدون اتفاق معها، وأنها ستستخدم              
  .مشروع قرار عربي في مجلس األمن ال ترضى عنه إسرائيل

فأنت تجد من الصعب مواصلة الطريق نفسه الذي        . الرئيس في حيرة شديدة   في هذا السياق أنت اآلن أيها       
جرب عشرين عاماً بدون نجاح، كما تجد من الصعب االرتداد عنه، فآثرت االنتظار حتـى يقـضي اهللا                  

  ..أمرا كان مفعوال
، إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن االنتظار بدون وضع الشعب والقوى أمام مـسؤولياتها لـيس سياسـة                 

خصوصاً إن الوقت ال يعمل لصالح الفلسطينيين، فما تقوم به إسرائيل على األرض يوميا مـن فـرض                  
حقائق احتاللية يجعل الحل الوطني بعيداً أكثر وأكثر، والوقت من دم والتاريخ ال يرحم، كمـا أن هنـاك             

 الحـل للـصراع     تفاوضاً حقيقياً جارياً بشكل بين حكومة نتنياهو وإدارة أوباما تفاوض حـول شـروط             
  . اإلسرائيلي، وليس كما يبدو حول شروط استئناف المفاوضات فقط-العربي

لقد أصبحت الواليات المتحدة األميركية تريد حالً للصراع، ألنها تشعر أن مكانتهـا الدوليـة تتراجـع،                 
  .ونفوذها في العالم وفي منطقة الشرق األوسط يخسر

تمرار الصراع بات يهدد المصالح األميركيـة وحيـاة الجنـود     كما أنها أصبحت تقتنع أكثر وأكثر أن اس       
إن الحل الذي تبلوره وتفـضله اإلدارة األميركيـة حـل جـائر             . األميركيين في منطقة الشرق األوسط      

للفلسطينيين ألنه يقوم على مقترحات كلينتون زائد أو ناقص، إال أنـه حـل مرفـوض مـن الحكومـة                    
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تحقيق الحد األقصى من المطالب و المصالح اإلسرائيلية بـدون إعطـاء            اإلسرائيلية الحالية، التي تريد     
الفلسطينيين سوى الفتات والبقايا، او تفضل أن يبقى الوضع بدون أي حل أو اعتماد حل انتقالي طويـل                  

  .األمد متعدد المراحل 
قد اجتماعات  إن العمل من اجل التوصل إلى تسوية مستمر، فالمفاوضات الفعلية دائرة، سواء من خالل ع              

 إسرائيلية أو بدونها، أو بمفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، أو بتجميد االستيطان أو بـدون                –فلسطينية  
  .تجميده

أعتقد يا سيادة الرئيس أن ما يدفعك إلى عدم المشاركة بالمفاوضات رغم إيمانك بها ورغم المشاركة بها                 
نها مفاوضات بدون ضمانات ومرجعيـات، وهـي        في ظل استمرار االستيطان انك تيقنت أكثر و أكثر أ         

 اإلسرائيلية، وإن أقصى ما يمكن ان ينجم عنها هو حـل ال تـستطيع أن                -تسير وفق الشروط األميركية   
فهو إما حل نهائي يصفي بالجملة القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، أو حـل انتقـالي                . توافق عليه 

  .فسه بالمفرقطويل األمد متعدد المراحل يحقق الهدف ن
إنك يا سيادة الرئيس ومعك الفلسطينيون جميعاً أمام لحظة الحقيقة، واالنتظار ليس بديالً، وال سياسة بـل                 
ال سياسة، ألن الوقت ينفد وستصل الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل في نهاية األمر إلى اتفاق على                

سرائيلي والحل الذي تطرحه إدارة أوباما، وهـو         إسرائيلي يكون في نقطة ما بين الحل اإل        –حل أميركي   
  .سيكون جائراً وتصفوياً للقضية الفلسطينية

إن الطامة الكبرى تكمن في أننا إذا انتظرنا حتى تتوصل الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل إلى اتفاق                
 الحكـومي فـي     حول مضمون الحل، سواء عبر إدارة أوباما وحكومة نتنياهو، أو بعد تغير االئـتالف             

إسرائيل أو االدارة األميركية الحالية، فإننا سنجد أنفسنا أمام حل مفروض إمكانية مقاومته و إسقاطه أقل                
  .بكثير 

 اإلسرائيلي ستكون أكبر طالما لم يتم االتفـاق         -ان الفرصة إلفشال الحل اإلسرائيلي، او الحل األميركي       
  . اإلسرائيلي على معالم الحل–األميركي 

لمطلوب أن تصارح شعبك بما حدث ويحدث، لوضعه أمام المخاطر والتحديات والفرص والخيارات             إن ا 
والبدائل، وذلك من خالل المبادرة للدعوة إلى تنظيم حوار وطني شامل يشارك به الجميع، و يرقى فوق                 

 اسـتهداف   المصالح الفردية و الفئوية والجهوية، و يستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا، من خـالل             
بلورة بديل إستراتيجي متكامل، بديل عن طريق المفاوضات الثنائية المباشرة وفق الـشروط األميركيـة               

  .واإلسرائيلية 
بديل يبدأ بمراجعة شاملة للتجارب الفلسطينية واستخالص الدروس والعبر من المفاوضـات والمقاومـة              

اسي الفلسطيني، ولماذا وصلت منظمة التحريـر       واالنقسام، وتجربة السلطة ومكانها في إطار النظام السي       
فإذا بدأنا بالمفاوضات نجد أنها شكل من أشكال التحرك السياسي          . إلى ما وصلت إليه من ضعف وشلل        

  .و ال يمكن تقزيمه بالمفاوضات فقط، وال بشكل معين من المفاوضات ثبت عقمه بالكامل
رجعيات وآليات المشاركة بها وكيف يجب أن       كما أن المفاوضات ضرورية شرط أن يتم تحديد أسس وم         

تتم في إطار دولي كامل الصالحيات وفعال وضمن ضمانات حقيقية وآلية تطبيق ملزمة وجداول زمنيـة                
قصيرة، وعلى أساس أن مرجعية المفاوضات هي القـانون الـدولي وقـرارات األمـم المتحـدة، وان                  

رات وإجـراءات االحـتالل الممارسـة علـى         المفاوضات يجب أن يسبقها وقف االستيطان وجميع قرا       
  .األرض

وحتى تعطي المفاوضات أكلها يجب أن تكون جزءاً من إستراتيجية كفاح متكاملة تضم العودة إلى تفعيل                
  .العامل الدولي و العربي للقضية الفلسطينية الذي بدونه ال يمكن تحقيق حل عادل أو متوازن 
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مقر في القانون الدولي، لكن المقاومة ليست صـنماً نعبـده، وال            أما بالنسبة للمقاومة، فهي حق طبيعي و      
لذا يجب أن تخـضع المقاومـة       . تكون مقاومة من أجل المقاومة، وإنما وسيلة لتحقيق األهداف الوطنية         

  .للبرنامج الوطني والمرجعية الوطنية المتفق عليها
ية لممارسة عدة أشكال من المقاومـة  كما أن المقاومة ال يمكن اقتصارها على شكل واحد، بل هناك إمكان     

حتى يصبح االحتالل مكلفاً إلسرائيل ما يدفعها لالستعداد لالنسحاب من األراضي المحتلة والموافقة على              
  .حل متوازن للصراع

أما بالنسبة للسلطة فيجب أن تعود إلى مكانها الطبيعي كمرحلة على طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة،                
وفي هذا السياق يجب إعـادة النظـر        .  خدمة البرنامج الوطني وأداة من أدوات المنظمة       بحيث تكون في  

بشكل ووظيفة السلطة، بحيث تكف عن لعب اي دور سياسي، وبما يكفـل إعـادة النظـر باالتفاقيـات                   
وااللتزامات التي عقدتها المنظمة والسلطة مع إسرائيل، وتجاوزتها إسرائيل كلياً في نفس الوقـت الـذي                

  .صر على التزام الفلسطينيين بها من جانب واحدت
ف هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية العليا السياسية للنظـام الـسياسي           .ت.إن م 

الفلسطيني، ولكن هذا صحيح قوالً وشرعاً و رسميا ولكن ما يجري على األرض أن المنظمة بـصورتها       
ياسية وشعبية واسعة، وأصبحت في خدمة السلطة، وهي فـي حالـة            الراهنة لم تعد تمثل حقاً قطاعات س      

ف على أسـاس إعـادة االعتبـار      .ت.لذا فان المطلوب تفعيل وإصالح وإعادة تشكيل م       . شلل شبه كامل  
للبرنامج الوطني والشراكة الحقيقية والمضمون الـديمقراطي ولمختلـف مكونـات النظـام الـسياسي               

  .الفلسطيني
يست خياراً من الخيارات، ويجب أن تعطي األولوية ألن تحقيقها وحده يمكـن             إن المصالحة ضرورة ول   

الفلسطينيين من التفكير والعمل من اجل بلورة واتباع خيارات بدائل قـادرة علـى تحقيـق األهـداف و        
  .الحقوق الفلسطينية 

 الـديمقراطي   وأخيراً، إن مسألة صيانة الحقوق والحريات لإلنسان الفلسطيني وترسيخ مرتكزات النظـام           
تكتسب أهمية متعاظمة بعد أن تزايدت االنتهاكات للحقوق والحريات في الضفة الغربية و قطاع غـزة،                
متذرعين باالنقسام و الشرعية و المصلحة الوطنية، في حين أنه ال شيء يفسر أو يبـرر أو يـسامح أي                   

لحريات، ألن هذا الطريق يهدم     إنسان أو أي سلطة تقوم باعتقال أي شخص او انتهاك الحقوق الفردية وا            
واإلنسان أغلى ما نملك، ويجب أن نحرص دائمـاً         . ثقة وقدرة اإلنسان الفلسطيني بنفسه و نظامه وقيادته       

على ان يكون حراً و آمنا و عامال و فاعال حتى يمكن أن ندحر االحتالل و نحقـق الحريـة و العـودة                       
  .واالستقالل

  ١٦/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
   ال باسم عبد ربه فقطجميعاًمهم باس .٤٤

  نقوال ناصر
القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير الفلسطينية ال تستطيع رد أي طلب لإلدارة األميركية، إذ لم تكد تمضي                
أربع وعشرون ساعة على مطالبة المتحدث باسم الخارجية األميركية فيليب كراولي لهذه القيـادة بـالرد                

دولته بتجميـد جزئـي ومؤقـت       " يهودية"ة االحتالل بمقايضة اعترافها ب    على اقتراح رئيس وزراء دول    
هذه القيادة ومسؤولها اإلعالمي ياسر عبد ربه في سلـسلة          " أمين سر "لالستعمار االستيطاني حتى انطلق     

متدفقة من التصريحات والمقابالت ال تعترض على المقايضة المقترحة أو على المطلب الصهيوني فيهـا               
دأ، بل تعلن موافقتها على المقايضة والمطلب الصهيوني فيها من حيث المبدأ، لكنها ترفـع               من حيث المب  

سوف نعترف بها حسب ما تعلنه إسرائيل، بـشرط         : "قيمة الثمن الذي تطلبه للدخول في مساومات عليها       
ـ     "١٩٦٧أن تكون على حدود      جـوهر  يوم األربعاء الماضي، وفي ال    " راديو إسرائيل "، كما قال عبد ربه ل



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٩٣٩:         العدد       ١٦/١٠/٢٠١٠السبت  :التاريخ

بـأن  ) الخمـيس (محمود عباس في اليوم التـالي       " الرئيس"ال يختلف تصريح عبد ربه هذا عن تصريح         
إال في كون التصريح الثاني تخليا صريحا متكـررا         " ليس من شأننا  "دولة االحتالل   " يهودية"االعتراف ب 

س المنظمـة   عن حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني ممن صمدوا في فلسطين بعد النكبة مـن رئـي               
  !المعترف بها ممثال شرعيا وحيدا لشعبها 

إن مسارعة أو تسرع القيادة المفاوضة للمنظمة باالستجابة لمطالبة راعيها األميركي بالرد على مقتـرح               
نتنياهو يؤكد عجزها عن رد أي مطلب أميركي، لكن هذه المسارعة أو التسرع لهما واحد من تفـسيرين                  

 إرضاء الراعي األميركي قاد إلى تسرع باالستجابة يشي باسـتهتار غيـر             إما تهافت مألوف على   : فقط
 كما أثبتت ردود الفعل     -مقبول وطنيا على اإلطالق بخطورة مقترح نتنياهو على القضية الوطنية وشعبها          

الفلسطينية الفصائلية والشعبية عليه وبخاصة رد الفعل الغاضب لعرب فلسطين داخـل دولـة االحـتالل                
ا أن الرد على مقترحه كان جاهزا فعال في األدراج السرية لمفاوض منظمة التحرير وينتظر               نفسها، وإم 

فقط فرصة سانحة كهذه إلخراجه إلى العلن، انسجاما من هذا المفاوض مع نهج ثابت سار عليه منذ بدأت                  
تـضييع  الفلسطينيين ال يضيعون فرصـة ل     "عملية التفاوض يحاول باستمرار أن ينفي عن نفسه تهمة أن           

عـام  ) أوبري سولومون مئير إيبـان    (التي أطلقها وزير خارجية دولة االحتالل األسبق أبا إيبان          " فرصة
١٩٧٣.  

لذلك فإن القول إن عبد ربه كان ينطق باسمه ويمثل نفسه فقط فيه مجافاة صارخة لحقيقة أن رده علـى                    
الفصائل األعضاء فيها وبخاصة حركـة      مقترح نتنياهو يمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاستها و        

فتح المفترض أنها تقودهم جميعا، حتى يثبت العكس، وحتى اآلن لم يصدر عن أي من هؤالء أي نفـي                   
، وقد تعاملت اإلدارة األميركية مـع رد        "كلفته رسميا التقدم بهذا الطلب    .. القيادة  "لتصريح عبد ربه بأن     

هـذا  ) ١٣/١٠/٢٠١٠( يرفض كراولي نفسه في اليوم التـالي         عبد ربه باعتباره ردا يمثلهم جميعا، لكي      
حدود الدولة الفلسطينية وحدود إسرائيل من بين قضايا الوضع النهائي، وال تحل سـوى مـن                "الرد ألن   

 كما تقول   -تعترف بأن إسرائيل، كما تعرفون، هي،       "، وألن بالده وحكومته     "خالل المفاوضات المباشرة  
 كما قال، كما تعاملت حكومة دولة االحتالل مع رد عبد ربـه باعتبـاره ردا                " دولة يهودية  -هي نفسها   

يوجد إجمـاع   "، ألنه   ١٩٦٧يمثلهم جميعا كذلك، فرفضته أيضا، مجددة رفضها االنسحاب إلى حدود عام            
  .، كما قال نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم"كبير جدا في إسرائيل على هذا الموضوع

ع نتيجة لذلك أن يصدر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة أو عن حكومتها فـي رام اهللا                وإذا لم يكن من المتوق    
نبيل شعث  (نفي لتصريحات عبد ربه، فإنه ليس من المتوقع كذلك أن تجد انتقادات قياديين في حركة فتح                 

لمقترح نتنياهو قبيل ساعات من رد عبد ربـه         )  مثال –وصائب عريقات ومحمود العالول وأمين مقبول       
االستقالة فورا، وإذا لم يفعل ذلك على اللجنـة         "عليه أي ترجمة سياسية لها، تقود عبد ربه إلى          " الرسمي"

كما طالب رئيس كتلة التجمع الديموقراطي فـي        " التنفيذية لمنظمة التحرير إقالته من منصبه كأمين سرها       
ا أن مثل هذه االنتقادات إذا لم       كنيست دولة االحتالل جمال زحالقة، على سبيل المثال، ألسباب عدة، منه          

ال يتجاوز مثال انتقادات صحف رئيسية فـي دولـة          " مجرد كالم "تجد أي ترجمة سياسية لها سوف تظل        
ويديعوت أحرونوت قالـت    " مناورة تضليلية كبرى  "االحتالل نفسها لمقترح نتنياهو، فهآرتس وصفته بأنه        

دة فتح ومنظمة التحرير طالما استثمرت تهالك عبـد         المفاوضات، ومنها أن قيا   " نسف"إن نتنياهو يحاول    
ـ  " عملية السالم "ربه على    تروج لمواقفها الحقيقية التي ال تجـرؤ       " مطلق بالونات اختبار  "لكي تستخدمه ك

مبادرة "هي نفسها على تبنيها رسميا وعلنا قبل أن تحصل على موافقة رسمية عليها من الطرف اآلخر، و                
  . مثال صارخ على ذلك" جنيف

إنها فعال استراتيجية منظمة التحرير وفتح، وليست استراتيجية ياسر عبد ربه فقط، وإال لما ظل الرجـل                 
في منصبه ويزداد نفوذا كل يوم، فهذه ليست سابقة له، ولم يسائله ولن يسائله أحد عنها أو عن سـابقاتها                    

 المحلي فحسب، فعبد ربه في نهايـة        ألنه ينطق باسمهم جميعا حقا، لذلك فإن انتقاداتهم له هي لالستهالك          
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المطاف مجرد ناطق باسمهم جميعا، ال باسمه شخصيا، واالنتقادات الموجهة له تصب في سياسة تضليل               
باسمها ومفاوض رئيسي في فريقها التفاوضـي       " ناطق رسمي "تحاول تبرئة القيادة المفاوضة من مواقف       

  . ومنظر الستراتيجيتها
عبد ربه الجديـدة وبـين موافقـة وزارة         " سابقة"يف يمكن تفسير التزامن بين      وإال، على سبيل المثال، ك    

التربية والتعليم بحكومة رام اهللا على تدريس كتاب جديد للتاريخ في مدرستين ثانويتين في أريحا، كمـا                 
 يحكي الروايـة الـصهيونية والروايـة    " تعلم الرواية التاريخية لآلخر   "نسبت هآرتس إليها القول، عنوانه      

الفلسطينية للنكبة، بينما منعت حكومة دولة االحتالل تدريس الكتاب الذي ألفه دان بار أون من جامعة بن                 
غوريون وسامي عدوان من جامعة بيت لحم، أليست الموافقة على تدريس الرواية الـصهيونية للنكبـة                

شرعية دولتها ويهوديتها ؟    افتئات على الحقيقة والتاريخ الوطني واعتراف بهذه الرواية يمهد لالعتراف ب          
أليست سابقة حكومة سالم فياض هذه جزءا ال يتجزأ من استراتيجية المنظمة وفتح تجعل أي حديث عن                 

  أن عبد ربه إنما كان يتحدث باسمه فقط مجرد لغو كالم ليس بريئا سياسيا على اإلطالق ؟ 
سرائيليون لم يعودوا يجدون مكانا لهم       بينما مؤرخون إ   -إن دعم السويد لمشروع هذا الكتاب وتمويلها له         

ألنهم طعنوا في الرواية الصهيونية للنكبة وكتبوا رواية مختلفة تعتمد          ) إيالن بابي مثال  (في دولة االحتالل    
التطهير العرقي الصهيوني لعرب فلسطين أساسا لها، وبينما تتبنى الواليات المتحدة األميركيـة رسـميا               

 هو تمويل يذكر بقول رئيس أريتريا       -حالل السالم والمصالحة في العالم      كشرط مسبق إل  " لجان الحقيقة "
من تجربتنا فإن السويد تفعل فقط مـا تريـدها واشـنطن أن             : "اسياس افورقي في مقابلة معه قبل أشهر      

ـ          "تفعله ألن منظمة التحرير كما قال     " السلطة الفلسطينية "، وال ينتقص من أهمية قوله إن بالده ال تعترف ب
فت إلى جانب نظام منغستو هيلي ميريام األثيوبي ضد ثورة بالده من أجل االسـتقالل، أمـا عـرب                   وق

فلسطين فهم يعرفون بالتجربة التاريخية، دون أن يقول لهم ذلك أحد، بأن واشنطن تفعل ما تريـدها تـل                   
  . أبيب أن تفعله

ـ          جدير " يهوديتها" هذه الدولة و   "شرعية"إن إصرار دولة االحتالل على انتزاع اعتراف عربي فلسطيني ب
 الفلسطينية بكاملهـا، إذ     -بوقفة جادة إلجراء مراجعة وطنية وقومية جادة الستراتيجية التفاوض العربية           

ما حاجة المشروع الصهيوني في فلسطين إلى اعتراف كهذا بينما حصل هذا المشروع علـى اعتـراف                 
ي في الوقت الراهن ومنذ النكبة لو لم يكن االعتراف       مماثل من كل القوى الكبرى التي تصنع القرار الدول        

   العربي بشرعيته ويهوديته شرطا مسبقا لنجاحه أو فشله؟ –الفلسطيني 
  ١٦/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل" يهوديةحول  .٤٥

  سفيان ابو زايدة.د
 االعتراف بيهودية الدولة  اقترح نتنياهو بشكل علني من على منصة الكنيست اإلسرائيلي على الفلسطينيين          

  . مقابل التجميد المؤقت لالستيطان
السنوات األخيرة شهدت تصاعدا تدريجيا لهذا المطلب اإلسرائيلي إلى أن أصبح شرط للتفاوض، و اآلن               

  .أصبح حتى شرط لتجميد االستيطان
سـتراتيجية، و   ليس هناك جدل أن نتنياهو يستخدم هذا المطلب من اجل التهرب من اتخاذ القـرارات اإل               

هذا ال يعني أن لطرح نتنياهو ال توجد دوافـع أو أبعـاد             . التي على رأسها الحدود و القدس و الالجئين       
  .استراتيجيه

الطرح اإلسرائيلي بضرورة أن يعترف الفلسطينيين بيهودية الدولة لم يعد محـصورا بمعـسكر اليمـين                
لم يكتفي اإلسرائيلي بـاعتراف     . ال حل الدولتين  اإلسرائيلي الذي يبحث عن تعقيدات وعقبات جديدة إلفش       

الكثير من اإلسرائيليين اعتبـر     .  بحق إسرائيل كدولة في الوجود     ١٩٩٣منظمة التحرير الفلسطينية عام     
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هذا االعتراف منقوص حيث يعترف باألمر الواقع فقط و ال يعترف بالحق التاريخي للوجود اليهودي في                
سرائيل لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، فقط االعتـراف        هذا على الرغم من أن إ     . فلسطين

  .في اوسلو كان بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني
على الرغم من أن مصطلح دولة يهودية هو مصطلح قديم، ولكنه كان دائما مقتـرن بحقـوق الـشعب                   

  . السكان األصليين و عدم المساس بهالم يذكر قط في أي وثيقة دولية دون التأكيد على حقوق. الفلسطيني
حق الشعب اليهودي في إقامة وطن      "وعد بلفور المشئوم، الذي يعتبر بداية الكارثة الفلسطينية، تحدث عن           

  .، و لكنه في نفس الوقت أكد على أن ال يمس ذلك بحقوق السكان األصليين" قومي في فلسطين
 الـذي   ١٩٤لتين، يهودية و عربية و لكن تبعه بقرار          تحدث أيضا عن إقامة دو     ١٩٤٧قرار التقسيم عام    

التذاكي اإلسرائيلي كما فعلوا مع وعـد بلفـور،         . يؤكد على حق عودة الالجئين إلى ديارهم و تعويضهم        
و شطبوا من أحاديثهم و أدبياتهم كـل مـا يتعلـق بحقـوق              " الدولة اليهودية " اخذوا الفقرة األولى وهي     

  . العودةالفلسطينيين، وعلى رأسها حق
على الرغم من ذلك، و في كل المراحل السابقة للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منذ أوسلو حتى اليوم                

و اليوم نتنياهو يطرحه كشرط     . لم يطرح اإلسرائيلي ضرورة االعتراف بيهودية الدولة كشرط لكل اتفاق         
  . حتى للتجميد المؤقت لالستيطان

ا هي األبعاد الحقيقية لطرح نتنياهو بشكل خاص، و الطرح اإلسرائيلي           والسؤال الذي يطرح نفسه هو ، م      
  .بشكل عام بضرورة االعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي؟

يمكن النظر لموقف نتنياهو على انه بالون اختبار موجه بالدرجة األساسية للرأي العام اإلسرائيلي،              : أوال
أراد نتنياهو أن يكون محتوى هذه الرسالة انه و ضمن شـروط            . لليكود  المعارضة اإلسرائيلية و حزب ا    

معينه يمكن أن يجمد االستيطان، و أن موضوع التجميد وارد في الحسبان، فقط الشروط و الـثمن هـو                   
هذا يعني أن هناك تصدع في موقفه و أصبح على قناعه أن الخطوة األقل              . الذي يتم نقاشه و ليس المبدأ     

إلسرائيل هي االستجابة للمطلب األمريكي بالتجميـد المؤقـت لكـي ال تنهـار العمليـة                ضرر بالنسبة   
  .التفاوضية

نتنياهو ومن خالل الربط بين المفاوضات و االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إنما يريد أن يـشتت         : ثانيا
القضايا التفاوضـية  األفكار و الجهود في معارك وهمية تهربا من إعطاء أجوبة مباشرة لقضية الحدود و   

هو يدرك أن مصطلح يهودية الدولة غير متفق عليه إسرائيليا سواء من الناحية اإليديولوجية أو               . األخرى
هناك من يتمسك به على اعتبار انه يخلصه من         . مصطلح كل إسرائيلي يأخذ منه ما يريد      . الناحية الدولية 

ه سيغلق الطريق أمام النمو العربي الفلـسطيني        حق عودة الالجئين، وهناك من يتمسك به على اعتبار ان         
وهناك من يعتبر أن االعتـراف      . في داخل إسرائيل و يمنع بالتالي حصولهم على حقوقهم بشكل متساوي          

نتنيـاهو  .  لم يكن كافيا و المطلوب هو االعتراف بالحق التاريخي لليهود          ١٩٩٣الفلسطيني بإسرائيل عام    
ته أن طرح هذا األمر و بهذه الحدية في هذه المرحلة يخدمـه علـى               يريد ان يغازل كل هؤالء مع قناع      

  .الصعيد الداخلي
من الناحية التكتيكية نتنياهو يدرك أن رد الفعل الفلسطيني حول الربط بين تجميـد االسـتيطان و                 : ثالثا

أخـرى  االعتراف بيهودية الدولة سيقابل بالرفض، وهذا ما حصل، و عليه، هو يريد أن يعيد الكرة مرة                 
رد الفعل األمريكي الغامض على ما اقترحه نتنياهو يخدم هذا التكتيـك، و لكنـه ال                . للملعب الفلسطيني 

يعفيه على المدى البعيد من تحديد موقفه من القضايا التفاوضية األساسية، خاصة قضية الحـدود التـي                 
  .يخشى الخوض بها لكي ال يخلق أزمة سياسية داخلية في حزبه و حكومته

 أية حال، نتنياهو يستطيع اليوم أن يتخذ قرار التجميد دون أن يخشى انهيار حكومته، وذلك بعـد أن               على
أكدت كل من حركتي شاس و إسرائيل بيتنا الذي يتزعمها ليبرمان أنهم لم ينسحبوا من الحكومة إذا مـا                   

ال يعنـي   . ل هكذا قرار  هذا يعني أن الطريق أصبحت سالكة أمامه التخاذ مث        . قرر نتنياهو تمديد التجميد   
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بطبيعة الحال أن هناك تغيير جوهري في المواقف، فقط هو التكتيك الذي ال يريد نتنياهو أن يتحمل هـو                   
  .تعطيل أو فشل المفاوضات، بل يريد أن يكون ذلك من نصيب الرئيس عباس و القيادة الفلسطينية

الذي يريدنا نتنيـاهو أن نغـرق فـي         الجانب الفلسطيني، وإضافة لرفضه مبدأ الخوض في هذا النقاش          
على سبيل المثال،   . تفاصيله ، من الناحية التكتيكية يجب أن يكون الرد من خالل طرح العديد من األسئلة              

ما هو المقصود بيهودية الدولة؟ وهل هناك تعريف إسرائيلي بمن هو اليهودي؟ ما هي األبعاد الـسياسية                 
ذلك على أبناء الشعب الفلسطيني و حقوقهم داخل حـدود هـذه            والقانونية لهذا االعتراف؟ كيف ينعكس      

الدولة؟ كيف ينعكس ذلك على قضية الالجئين التي هي إحدى قضايا الحل الـدائم؟ و لمـاذا لـم تغيـر                     
إسرائيل أسمها في مجلس األمن وبعد ذلك يطالبون الجانب الفلسطيني التعامل مع هذا االسم الجديد؟ مـا                 

  .بالتالي أين هي حدود الدولة الفلسطينية؟هي حدود هذه الدولة و 
كـل طـرف، كـل      . كل هذه األسئلة ال إجابات إسرائيلية بشأنها، أو على األقل ال إجابات موحدة عليها             

  .حزب، وربما كل شخص له تفسير مختلف عن أآلخر
  ١٥/١٠/٢٠١٠وكالة سما، 

 
  :كاريكاتير .٤٦

  

    
  ١٦/١٠/٢٠١٠موقع الجزيرة، نت، 


