
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  "سرائيلإ" تجدد تلويحها بخيارات عدة في مواجهة تعنّت  التحرير الفلسطينيةمنظّمة
  هاتنذر بعواقب وخيمة وتهدد القضية برمت" إسرائيل"تصريحات عبد ربه عن يهودية : أبو مرزوق

   دمشق لضمان تحقيق نتائجمنحوار مع حماس التح ترغب في نقل ف": األيام الفلسطينية"
  "إسرائيل"ترفض االعتراف بيهودية و الفلسطينية اتفقت على إنهاء االنقسام الفصائل

  "إسرائيل" قرارات ضد ممارسات خمس بسبب "يونيسكو" مساهمتها في أميركا تلوح بوقف

: لدى استقباله وفد الحكماءهنية
المفاوضات تجرى على حساب 

  الحقوق الفلسطينية
  

 ٣ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  "سرائيلإ" تجدد تلويحها بخيارات عدة في مواجهة تعنّت  التحرير الفلسطينيةمنظّمة.٢
 ٥   إلخاللها بالعملية السلمية"إسرائيل"تخاذ موقف واضح من ا واشنطن على: اإلفرنجي.٣
 ٥  "إسرائيل"الزعنون يؤكد رفض االعتراف بيهودية .٤
 ٥  "إسرائيل" غير مباشر بيهودية بحر يعتبر تصريحات عباس اعترافاًأحمد .٥
 ٦  "يهودية الدولة"مع الفلسطينية اوب بعض القيادات حذر من خطورة تجيخريشة حسن .٦
 ٦  بدأنا حملة من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية: البرغوثيمصطفى النائب .٧
 ٦  غزة في قطاع داخلية تعتقل عدداً من العمالءوزارة ال.٨
 ٦  قوم بتجديده في غزةالذي نالوطن العربي يعترف بالجواز األخضر :  الفلسطينيةالداخلية.٩
 ٧   المقدسية سلوان االعتصام في يستنكر عدوان االحتالل على خيمةالسفير بركات الفرا.١٠
    

    :المقاومة
 ٧  تنذر بعواقب وخيمة وتهدد القضية برمتها" إسرائيل"عبد ربه عن يهودية تصريحات : أبو مرزوق.١١
 ٧   دمشق لضمان تحقيق نتائجمنحوار مع حماس التح ترغب في نقل ف": األيام الفلسطينية".١٢
 ٨  حماس قررت عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية: الزهار.١٣
 ٨  "إسرائيل"ترفض االعتراف بيهودية و الفلسطينية اتفقت على إنهاء االنقسام الفصائل.١٤
 ٩   من معتقليها إلى محاكم عسكرية٤٠حماس تتهم السلطة بتحويل .١٥
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ٩  اهو يؤكد إرجاء قمة باريس مع عباس ومباركمكتب نتني.١٦
 ٩   تستخدم وسائل جديدة لمواجهة سفن كسر الحصار"إسرائيل".١٧
 ٩  يبحث في سبل اإلفراج عن الجاسوس بوالرد من أمريكا" لكنيستا".١٨
١٠  "السهم"يلي ينشر بطارية صواريخ من طراز الجيش اإلسرائ.١٩
١٠  يمتلكها بشأن المفاعل النووي" حساسة"معلومات " فعنونو"مخاوف إسرائيلية من تسريب .٢٠
    

    :األرض، الشعب
١٠  م المنازل في القدس من استمرار االحتالل بعملية هديحذروزير األوقاف في غزة .٢١
١٠  من يطالب بدولة يهودية ال يريد السالم ومروان سيفرج عنه في صفقة تبادل مشرفة: فدوى البرغوثي.٢٢
١١   وحدة استيطانية جديدة في القدس٣٦٠تل أبيب تستعد لإلعالن عن بناء .٢٣
١١  الضفة اتع مستوطنياالحتالل يقوم بتوس.٢٤
١١   تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين:تقرير.٢٥
١٢  عشرات حاالت االختناق في مسيرة بيت أمر األسبوعية.٢٦
١٢  الدفاع المدني ينقذ ثمانية فلسطينيين علقوا داخل نفق بين غزة ومصر.٢٧
١٢   دولياً الرتكاب جنودها جرائم حرب"إسرائيل"مقاضاة تنوي " مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان".٢٨
١٢   مئات الطرود الغذائية في غزةهيئة األعمال الخيرية اإلماراتية توزع.٢٩
١٢  "مدنية ومعولمة"محللون فلسطينيون يرون مؤشرات على انتفاضة ثالثة .٣٠
١٣  مع المؤسسات الفلسطينية" غير تقليدي"عباس إلى فتح حوار يدعون أكاديميون وسياسيون .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   
   :اقتصاد
 ١٣  الماضيسبتمبر/ تصاعد كبير في أعداد السياح خالل أيلول: دعيبس.٣٢
   

   :عربي، إسالمي
١٣  الخارجية المصرية تدين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس.٣٣
١٤  يدينان بناء وحدات استيطانية في القدس" الميالمؤتمر اإلس"و" ي الخليجالتعاون".٣٤
١٤  المقاومة الخيار الوحيد إلزالة الكيان اإلسرائيلي: الريجاني.٣٥
١٤  القرضاوي لن يشارك في مؤتمر حوار األديان بسبب  مشاركة اليهود.٣٦
١٥  قائمة بسبعة عشر ممنوعاً من دخول غزة" ٥شريان الحياة "ات المصرية تسلم قافلة السلط.٣٧
١٥   زيارة رسمية للمغربإلىالعاهل المغربي يدعو بيريز .٣٨
   

   :دولي
١٥  "إسرائيل"مارسات  قرارات ضد مخمس بسبب "يونيسكو"أميركا تلوح بوقف مساهمتها في .٣٩
١٥  فرنسا تعرب عن خيبتها وتدعو الحكومة اإلسرائيلية للعدول عن قرار استئناف االستيطان.٤٠
١٦  إلى وقف االستيطان" إسرائيل"روسيا تدعو .٤١
١٦  االستيطان غير شرعي لكن تجميده يجب أال يكون شرطاً للمفاوضات: في اإلمارات سفير بريطانيا.٤٢
١٦  تستعد لمغادرة الالذقية إلى غزة" ٥شريان الحياة ".٤٣
    

    :حوارات ومقاالت
١٦  هنري سيغمان... ال يمكن تحقيق السالم عن طريق الخداع.٤٤
١٨  نهلة الشهال"... إسرائيل"حول يهودية !) غير الدائرة(نموذجية المعركة .٤٥
٢٠  بالل الحسن...  تحارب الفلسطينيين بالقوانين العنصرية"إسرائيل".٤٦
٢٢  حمد السعيد ادريسم... المفاوضات ومستقبل المصالحة الفلسطينية.٤٧
٢٣   ياسر الزعاترة...مناسبة وداع الجنرال دايتون واستقبال مولر.٤٨
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  المفاوضات تجرى على حساب الحقوق الفلسطينية:  لدى استقباله وفد الحكماءهنية .١

رئيس الحكومة المقالة في غـزة إسـماعيل هنيـة          ، أن   غزةمن   ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن،   نشرت  
عبارة عن مفاوضات من أجل المفاوضـات       " بأنها   "إسرائيل"وصف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و     

وأشار خالل استقباله وفداً من لجنة الحكماء الدولية برئاسـة           ."وليس من أجل تحقيق الحقوق الفلسطينية     
 ايرلندا السابقة ماري روبنسون، وعضوية األخضر اإلبراهيمـي والناشـطة الحقوقيـة             رئيسة جمهورية 
الحقـوق  ) حـساب (وجود إشكاالت في المفاوضات الراهنة حيث تجـرى علـى           " إلىالهندية إيال بات    

شاد هنية بجهـود لجنـة الحكمـاء        أو ."كي واضح لالحتالل اإلسرائيلي   يالفلسطينية، وفي ظل انحياز أمر    
زيارتهم إلى قطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليه، معرباً عن أمله بأن تشكل هذه الزيارة                الدولية و 

  .تقدماً إيجابياً لمصلحة الشعب الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

حديث معمق حول آخر    "قال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو إنه جرى خالل اللقاء            من جهته   و
 ."لشعب الفلسطيني، وموضوع المصالحة وإنهاء االنقسام     التطورات السياسية وملف المفاوضات وحقوق ا     

إنهاء االنقسام ضرورة وطنية ويجب الوصول إليها في شـكل ال يتـيح             "وأضاف أن هنية شدد على أن       
المجال أمام تجدد االنقسام والخالف، ما يستدعي إنهاء كل الملفات الخالفية، خصوصاً الملـف األمنـي                

عدم االعتراف بنتائج االنتخابات    " أن   إلىلفت   كما   ."ضاع بعد اتفاق مكة   الذي كان أحد أسباب تفجر األو     
كي فـي الـشأن الفلـسطيني       يسبب هذه الحال من االنقسام، إضافة إلى التدخل الدولي، خصوصاً األمر          

  ."الداخلي
أشادت روبنسون بالمواقف السياسية التي ذكرها هنية، خصوصاً موضوع المصالحة، داعيـة            من جهتها   

وفـد مـن     وكان ال  .إنهاء هذه القضية بتحقيق الوحدة الفلسطينية التي تخدم المجموع الفلسطيني ككل          إلى  
 انعكاسات عزل غزة والـدعوة الـى        إلىالهدف من الزيارة هو لفت االنتباه       " أعلن في بيان أن      "الحكماء"

  ."رفع الحصار فوراً
، مدرسة تابعة لوكالة     زار الوفد، أن   الت وكا نقالً عن غزة   من   ١٧/١٠/٢٠١٠األيام، رام اهللا،    وأضافت  

، وتفقد بعض المناطق المدمرة، بفعل الحرب اإلسرائيلية         غزة األونروا في مخيم النصيرات، وسط قطاع     
 .األخيرة، كما التقى بمدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني في مقر المركـز بغـزة               

لعمل على تحقيق حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية، وإسماع        وأعلن الوفد أن جولته بالمنطقة، تهدف ل      
إن الوفد سيركز خالل زيارته إلى غزة،        " في هذا الصدد   وقالت روبنسون  .العالم صوت نساء قطاع غزة    

، مشيرة إلى أنها ستحمل رسالة من نـساء         " الخاص بأمن وسالمة النساء    ٣٠٣٥على قرار مجلس األمن     
خبار مشجعة  ألى  إ قالت، إنها استمعت      كما .لمقررة أن ينعقد خالل الشهر الجاري     غزة إلى مجلس األمن ا    

مـن جهتـه، أعـرب األخـضر         و .سرى من قيادة حركة حماس والمصالحة الفلسطينية      حول قضية األ  
اإلبراهيمي، عن قلقه من الوضع الحالي ألنه ليس هناك تقدم في عملية السالم، مـشدداً علـى رفـضه                   

  .ي المفروض على قطاع غزةللحصار اإلسرائيل
 إلى ضرورة دمج حركة حماس في       دعتروبنسون،   من غزة، أن     ١٦/١٠/٢٠١٠،  قدس برس وذكرت  

 ".ال يمكن نجاح أي تسوية دون إشراك حماس فيهـا         "عملية التسوية الجارية، وعدم استثنائها، مؤكدة أنه        
عمار منازلهم المـدمرة، ولعـدم      عدم تمكن الفلسطينيين من إعادة إ     ل عن أسفها     من جهة أخرى،   وأعربت

 ألف طالب من االلتحاق بمدارس وكالة األونروا لعدم توفر مدارس كافيه لهـم، نتيجـة                ٤٠تمكن قرابة   
أنها تلمست لدى لقائها رئـيس      : وأضافت. تدمير بعضها على يد االحتالل قبل وخالل الحرب على غزة         

  .ة لهذه الزيارةالحكومة الفلسطينية في غزة أن حركته تولي أهمية كبير
  
  "سرائيلإ" تجدد تلويحها بخيارات عدة في مواجهة تعنّت  التحرير الفلسطينيةمنظّمة .٢

لوحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية، أمـس، بـاللجوء إلـى             :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
راضـي الفلـسطينية    الرافض لوقف االستيطان في األ    " اإلسرائيلي"مجموعة خيارات في مواجهة التعنت      

ومـن بـين     .األمر الذي تعتبره تقويضا للتسوية ويبدد أية إمكانية للعودة إلى المفاوضات بين الجـانبين             
الخيارات التي أشارت إليها القيادة الفلسطينية في بيان تاله أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه، التوجه إلـى                  

جميـع الخيـارات     موضـحاً أن     .رات األخـرى  األمم المتحدة ومجلس األمن، لكنه لم يكشف عن الخيا        
علـى الجمـع بـين اسـتمرار        " إسـرائيل "السياسية مطروحة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار         

  .االستيطان وبين ما يسمى المفاوضات المباشرة
وجددت اللجنة التنفيذية للمنظمة إعالن مساندتها ودعمها للموقف الذي عبر عنه عباس، بـان اسـتئناف                

فاوضات المباشرة يتطلب الوقف التام لالستيطان، بما فيها اإلعالنات االستيطانية األخيرة سـواء فـي          الم
القدس، أو في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل من اجل إنهـاء ملـف       



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

جـدي فـي الـساحة      المصالحة، واستكمال بحث كل القضايا العالقة بما يقود إلى بدء توفير مناخ جديد و             
وأشارت إلى أن جوهر الصراع الدائر اآلن هو االعتراف بحدود الدولة الفلسطينية بخطوط              .الفلسطينية  

" فلـسطين "والمجتمع الدولي إلى تبني خارطة تحدد الحدود الفاصلة مابين          " إسرائيل"داعية  ،  ١٩٦٧عام  
  .، حسب تعبيره"إسرائيل"و

  ١٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   إلخاللها بالعملية السلمية"إسرائيل"تخاذ موقف واضح من ا واشنطن على: رنجياإلف .٣

قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدولية عبد اهللا اإلفرنجـي إن            :  نادية سعد الدين   –عمان  
تفافـه  خالله بالعملية الـسلمية وال كية مدعوة التخاذ موقف واضح من الجانب اإلسرائيلي إلياإلدارة األمر 

مهمة الواليات المتحدة إذا بقيت راعيـة لعمليـة         "وأضاف أن    .على جهود استئناف المفاوضات المباشرة    
وأوضح أن   ".السالم أن تنفذ التزامها السابق باتخاذ موقف واضح من الطرف الذي يخل بالعملية السلمية             

السالم وخطوة موجهة ضدها والتفافـاً      يعتبر إخالالً سافراً بعملية     "القرار اإلسرائيلي االستيطاني األخير     
 من جهة   ." اإلسرائيلية المباشرة  –كية المبذولة حالياً الستئناف المفاوضات الفلسطينية       يعلى الجهود األمر  

تصريحات شخصية ال   "أنها  " بيهودية الدولة "اعتبر أن تصريحات ياسر عبد ربه حول االعتراف         أخرى،  
  ".تعبر عن رأي المنظمة وال رأي فتح

  ١٧/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  "إسرائيل"الزعنون يؤكد رفض االعتراف بيهودية  .٤

 "إسـرائيل "اعتبر سيلم الزعنون رئيس المجلس الـوطني الفلـسطيني قـرار        : وكاالت -رام اهللا المحتلة  
استئناف البناء االستيطاني في األراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بأنه عمـل مخـالف للقـانون                 

 وتحديا لإلرادة الدولية، وإمعانا في إجهاض فرص إحياء عمليـة الـسالم، وتجـاهال لالتفاقـات                 الدولي
والنداءات التي يوجهها العالم بضرورة تجميد االستيطان الستئناف عملية السالم التي تتوقف دائما بسبب              

الم ولكنه لن يتنازل    وأضاف، أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عنده من أجل الس           .المخالفات اإلسرائيلية   
عن الثوابت الوطنية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في حدود الرابـع               

المستحيل االعتراف بيهودية إسـرائيل      " من  أنه ، موضحاً ، وعودة الالجئين إلى ديارهم    ١٩٦٧من يونيو   
دة التي أقرت حق عودة الالجئين إلى ديـارهم         حفاظا على حقنا الشرعي الذي كفلته قرارات األمم المتح        

التي أخرجوا منها بقوة السالح، ودفاعا عن حقوق الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت حكم سـلطات                
 والذين تتآمر عليهم الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة للتأكيد علـى          ٤٨االحتالل في األراضي المحتلة عام      

  ".عنصريتها
  ١٧/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  "إسرائيل" غير مباشر بيهودية بحر يعتبر تصريحات عباس اعترافاًأحمد  .٥

استغرب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر من تـصريحات            : وائل بنات : غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أكد فيها أن موضوع يهودية دولة االحتالل شـأن دولـي ولـيس                  

تصريحات تشكل تشريعا ضمنيا لتصريحات ياسر عبد ربه األخيرة التي أبـدى            هذه ال  وأكد أن    .فلسطينيا
فيها استعداد القيادة الفلسطينية لالعتراف بيهودية دولة االحـتالل، واعترافـا غيـر مباشـر بالمطلـب                 

ان والمـضي    مقابل تجميد االستيط   "إسرائيل"اإلسرائيلي الذي اشترط اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية        
إلقاء الكرة في ملعب المجتمع الـدولي حـول هـذه القـضية             "وأوضح بحر أن     .في مسيرة المفاوضات  
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الخطيرة يشكل التفافا ممجوجا وتنازال إضافيا في إطار مسلسل التنازالت الذي أدمنتـه سـلطة رام اهللا                 
  ."وفريقها التفاوضي

  ١٧/١٠/٢٠١٠الوطن اون الين، السعودية، 
  
  "يهودية الدولة"مع الفلسطينية ذر من خطورة تجاوب بعض القيادات حيخريشة حسن  .٦

حسن خريـشة مـن أفخـاخ       .حذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د        :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 أمريكية للجانب الفلسطيني وال يجب الوقوع فيها، مشيرا إلى أن تجاوب بعـض القيـادات                -"إسرائيلية"

مسألة في غاية الخطورة باعتبار أن ذلك يجعل الموضوع قـابالً           " يهودية الدولة "ع  الفلسطينية مع موضو  
ضـمن أجنـدة    " يهوديـة الدولـة   "للنقاش، وهو الهدف الذي يسعى اليه بنيامين نتنياهو الذي يريد وضع            

  .المفاوضات
  ١٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  لدولة الفلسطينيةبدأنا حملة من أجل االعتراف با: البرغوثيمصطفى النائب  .٧

التقى االمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي وفدا صحفيا : رام اهللا
شرح للوفد معالم نظام االبارتهايد والتمييز  حيث .ضم ثالثين صحفيا من الدول الناطقة بالروسية

كد أو .خاطر ذلك على مستقبل حل الدولتين في االراضي الفلسطينية وم"سرائيلإ"العنصري الذي أنشأته 
سعي من اجل االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران في اطار الفي الجدية 
حذر البرغوثي من مخاطر التعاطي مع سعي من جهة أخرى، و . بها بهذا الخصوصواحملة بدأ

تجميد وهمي لالستيطان لمدة شهرين في اطار  الى االعتراف بيهودية الدولة ومقايضة ذلك ب"سرائيلإ"
  .المراوغة والخداع والتضليل التي ينتهجها نتنياهو

 ٢٠/٧/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  غزة في قطاع داخلية تعتقل عدداً من العمالءوزارة ال .٨

نقاب عن قيامهـا    كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة ال         ): قنا(وكالة   –غزة  
باعتقال عدد من العمالء المتورطين مع الكيان اإلسرائيلي بعد متابعة ومالحقة، وذلك في إطار استكمال               

  .الحملة األمنية التي قامت بها للقضاء على ظاهرة العمالء في قطاع غزة
  ١٧/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  قوم بتجديده في غزةالذي نضر الوطن العربي يعترف بالجواز األخ:  الفلسطينيةالداخلية .٩

أكد مدير عام الجوازات في وزارة الداخليـة بغـزة، وسـام            :  سمية أبو ماضي وفاطمة أبو حية      -غزة  
الرمالوي أن جميع الدول العربية ومعظم الدول األوروبية تعترف بجواز السفر األخضر المجـدد مـن                

وشـدد   ".ترفضه ألسباب سياسية  "قلة من الدول    الداخلية بغزة، كما وتسمح لحامليه بعبور أراضيها، عدا         
مجرد إشاعات تروجها حكومة "على أن ما يتم تداوله من الرفض الدولي للتعامل مع الجواز األخضر هو             

حكومة رام اهللا أوقفت منذ أكثر من عامين إرسال جوازات السفر            ويشار في هذا السياق إلى أن        ".رام اهللا 
  .، طبعة جديدة من الجوازات ذات لون أسودإلى قطاع غزة، وأصدرت، مؤخراً

  ١٦/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
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   المقدسية سلوان االعتصام في يستنكر عدوان االحتالل على خيمةالسفير بركات الفرا .١٠
استنكر السفير بركات الفرا مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في مـصر،              : .)أ.ب.د(

قوات االحتالل على شخصيات مقدسية بارزة خالل اعتصامها في خيمة بحي البستان فـي              أمس، اعتداء   
ضاحية سلوان المقدسية، بينها رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، والقيادي البارز فـي               

  .حركة فتح حاتم عبد القادر
 ١٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  تهدد القضية برمتها وتنذر بعواقب وخيمة" إسرائيل"ودية تصريحات عبد ربه عن يه :مرزوقأبو  .١١

وصف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسـى أبـو مـرزوق             :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، التي أعلن فيهـا اسـتعداد عبـاس                  

ـ    من أنها تنذر بعواقـب وخيمـة ومخـاطر          ، محذراً بالخطيرة جداً " ةالدولة اليهودي "وفريقه االعتراف ب
  .حقيقية تهدد القضية الفلسطينية برمتها

واعتبر أبو مرزوق أن خروج عبد ربه بتلك التصريحات الخطيرة ثم نفي سـلطة عبـاس اسـتعدادها                   
ـ  ، وأضـاف   "ونات اختبار بال"مقابل االعتراف بالدولة الفلسطينية ما هي إال        " الدولة اليهودية "لالعتراف ب

اعتدنا على أن يكون لهم خطابان، وحين يكون الجمهور عربيا تختلف اللغة ويحدث تراجع في ضـوء                 "
  ".كأن هذه التصريحات حقل تجارب لما ينوون القيام به"، مضيفًا "رد فعل

جهاً جديـدا   خطيرة للغاية وتحمل تو   "وشدد على أن هذه التصريحات ال يمكن القبول بها، ووصفها بأنها            
  ".لدى المفاوض الفلسطيني في ضوء غياب البدائل

 أنهم ال يملكون أية ورقة حقيقية يستطيعون أن يلوحـوا بهـا علـى               ، خصوصاً األمر خطير جداً  : "وقال
سواء كان ذلك على صعيد المصالحة الفلسطينية وعـدم إنجازهـا أو            ... طاولة المفاوضات لدعم موقفهم   

وأوضح أن المقاومـة     ". طرحت أثناء التفاوض والسقوف التي يتم التوصل إليها        على صعيد القضايا التي   
هي أحد الخيارات المهمة لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني ألنه ال يمكن أن يبقى الوضع على ما هـو                  

  .عليه، رافضاً إغالق كل البدائل واستبعاد كل الخيارات المهمة باستثناء خيار التفاوض
 ١٧/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   دمشق لضمان تحقيق نتائجمنحوار مع حماس الفتح ترغب في نقل : " الفلسطينيةاأليام" .١٢

 مصادر فلسطينية مطلعة    ، أن وكاالتوال حسن جبر     عن مراسلها  ١٧/١٠/٢٠١٠،  األيام، رام اهللا  نشرت  
 العـشرين   أن حركة فتح تريد نقل مكان جولة الحوار القادمة بينها وبين حركة حماس المقرر في               ذكرت

  .أخرىمن الشهر الحالي من دمشق إلى بيروت أو عاصمة عربية 
وقالت المصادر إن عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية بحركة فتح، اتصل بموسى أبو مرزوق، نائـب      

  .ماس، لينقل إليه هذه الرغبةحرئيس المكتب السياسي ل
اقف السياسية للقيادة الـسورية ال تـساعد        وأضافت المصادر إن سبب هذا التغير هو قناعة فتح بأن المو          

  . المالئمة والالزمة إلنجاح هذا الحواراألجواءعلى توفير 
ـ  وقال مصدر من   نحن نعلق كثيراً على هذه الجولة من الحوار، وبالتالي نحرص على أن            ": األيام"فتح ل

  . النجاح، وكل الظروف المواتيةأسبابتتوفر لها كل 
 حركتا فـتح     أن نادية سعد الدين وحامد جاد    عن مراسليها    نقالً ٢٠١٠/ ١٧/١٠،  الغد، عمان  وأضافت

إعـادة  وإن اجتماعهما في العشرين من الشهر الحالي سيركز على مناقشة الملف األمني،              وحماس قالت 
بناء وهيكلة األجهزة األمنية على أسس وطنية سليمة، إضافة إلى االستماع لمالحظاتهما حول ما ورد في                

  .المصرية بشأن هذا الملفالورقة 
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عـزام   فبينما قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن االجتماع سيعقد في دمشق، أوضـح              
الحرص على إجـراء  " "الغد" لـاألحمدوأكد  .األحمد أنه يجري التشاور حالياً حول مكان انعقاد االجتماع     

ي العشرين من الشهر الجاري، ولكن ليس شرطاً        اللقاء بين الحركتين حسب االتفاق، حيث سيعقد مبدئياً ف        
  .أن يعقد في دمشق

االتفاق حول الموضوع فإن اللقاء المقبل سيعتبر األخير قبل توجه فتح وحماس            " تم    ما إذاأنه  أكد األحمد   و
وبقية الفصائل إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية، تمهيداً لدعوة مصر لكل الفصائل إلجراء جلسة حوار               

وبعد توقيع الورقة المصرية، قال األحمـد إن     ".ئية، فاالحتفال بتوقيع إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة      نها
 –جامعة العربية ستشرف على تطبيق ما ورد في الورقة المصرية، الفتاً إلى أن التفاهمات الفلـسطينية      ال

  .الفلسطينية تعتبر داخلية ملزمة لألطراف عند تنفيذ الورقة المصرية
  
  حماس قررت عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية: الزهار .١٣

أكد محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن حركته اتخذت قرارا منـذ             ): قنا(، وكالة    العرب –غزة  
تأسيسها بعدم التدخل في شؤون أي دولة عربية، موضحا أن حركة حماس تنطلق من رؤيتها التكامليـة                 

شدد الزهار خالل لقائه وفدا زراعيا عربيا زار القطاع، على أن حركـة            و .مع عمقها العربي واإلسالمي   
محـاوالت النخـر    "حماس معنية بإقامة عالقات مميزة مع دول الجوار العربي خاصة مصر، مؤكداً أن              

  ."إلفساد العالقة المفترضة بين حماس والدول العربية ستبوء بالفشل
:  غزة فيها من األهمية الكثير لدعم القطاع الزراعي، قائال         واعتبر أن زيارة الوفد الزراعي العربي لقطاع      

إنهم يمثلون المساحة الخضراء التي توفر الغذاء لإلنسان والطير والحيوان، وتجعل للحياة معنى وتـوفر               "
  . "عوامل الصمود والبقاء

  ١٧/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
  

  "إسرائيل"تراف بيهودية ترفض االعوالفصائل الفلسطينية اتفقت على إنهاء االنقسام  .١٤
اتفقت فصائل المقاومة الفلسطينية، على عقد جلسة حوار وطني موسعة تشارك فيها كافة القوى الوطنيـة         
واإلسالمية وهيئات المجتمع المدني إلتمام ملف المصالحة وإنهاء االنقسام السياسي بين غـزة والـضفة               

 عقب انتهاء االجتماع الموسـع الـذي        ، وحماس  بما فيها فتح   ،وأوضح بيان صادر عن الفصائل     .الغربية
، بدعوة من الجبهـة الـشعبية، أن االجتمـاع نـاقش            ١٦/١٠/٢٠١٠عقد في مدينة غزة، مساء السبت       

المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وخاصة التوسع االستيطاني المتواصل في الضفة الغربية، تزامنـاً             
  ."إسرائيل"ين السلطة الفلسطينية ومع المساعي الدولية الستئناف المفاوضات ب

وطالب البيان بإدانة وضبط التصريحات التي تمس الثوابت الفلسطينية الوطنية، الصادرة عن شخصيات             
رسمية عن منظمة التحرير الفلسطينية وغيرهم، والتي كان آخرها ما نطق به ياسر عبد ربه أمين سـر                  

 في حـال    "إسرائيل"حول استعداد السلطة االعتراف بيهودية      اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،      
وشدد البيان على أن القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية رفضت فكـرة االعتـراف              .رسمت حدودها 

 وأنها حذرت من مخاطر االعتراف، مؤكدا علـى ضـرورة عـدم الـذهاب إلـى                 ،)إسرائيل(بيهودية  
  .ن اإلسرائيلي المتواصل والمتسارع في الضفة الغربيةالمفاوضات مع االحتالل في ظل االستيطا

إنه من الضروري اتخاذ إجراءات من العقـاب والمحاسـبة تجـاه مـن يـصدر                : "وقال بيان الفصائل  
تصريحات تمس الثوابت الوطنية بوصفها تعمق الضرر بمسيرة النضال الفلسطيني وتضعف من صالبته             

  ".نصرية وسياستها التوسعية المستمرةأمام العدوانية االحتاللية ومطالبها الع
 ١٧/١٠/٢٠١٠،  موقع فلسطين أون الين
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   من معتقليها إلى محاكم عسكرية٤٠حماس تتهم السلطة بتحويل  .١٥
 من  ٤٠أفادت حركة حماس أمس، أن األجهزة األمنية الفلسطينية حولت قرابة           : القادر فارس  عبد – غزة

إنـه تـم تأجيـل محاكمـة         وقالت   .لس للمحاكمة العسكرية  قياداتها وأنصارها في سجون السلطة في ناب      
  .المعتقلين لبداية الشهر المقبل

  ١٧/١٠/٢٠١٠، عكاظ، جدة
 
  مكتب نتنياهو يؤكد إرجاء قمة باريس مع عباس ومبارك .١٦

أعلن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس إرجاء قمة كان يتوقع : القدس المحتلة
تشرين األول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري /  أكتوبر٢١اريس في أن تضم في ب

اتفقت األطراف المعنية إثر مشاورات على اتخاذ قرار ": وقال مكتب نتنياهو .حسني مبارك ونتنياهو
  ."بشأن موعد آخر

ان أعلنه الرئيس وكانت الرئاسة الفرنسية تحدثت أول من أمس عن إمكانية أال يعقد االجتماع الذي ك
نيكوال ساركوزي، ويضم أبرز أطراف النزاع في مفاوضات السالم في الشرق األوسط، األسبوع المقبل 

  .كما كان متوقعا، وذلك إثر تعليق المحادثات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
وجود تحفظات إزاء  أول من أمس ب"الشرق األوسط"وكانت مصادر دبلوماسية عربية في باريس أبلغت 

  .عقد القمة
 ١٧/١٠/٢٠١٠الشرق، األوسط، 

 
   تستخدم وسائل جديدة لمواجهة سفن كسر الحصار"إسرائيل" .١٧

 اإلسرائيلية أن البحرية اإلسرائيلية تدرس اآلن شراء قـوارب كبيـرة            "هآرتس" ذكرت صحيفة    :وكاالت
وأوضحت الـصحيفة   . سر الحصار الستخدامها فى الصعود على متن السفن، التى ستتوجه لقطاع غزة لك          

أن ضباط البحرية اختاروا عدداً من أنواع القوارب المطاطية الضخمة المفضلة، وهى أكبر مـن التـي                 
 متضامنين  ٩استخدمت في الهجوم على قافلة أسطول الحرية في شهر مايو الماضي، التي راح ضحيتها               

بساللم من شأنها أن تسمح لقوات الكوماندوز       أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة التركية، وتأتي مزودة          
وأضافت الصحيفة أن البحرية اإلسرائيلية تنوي شراء معدات للتفريـق،           .االندفاع على السفينة األخرى   

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش     . كاعتماد خراطيم المياه التي تستخدم حالياً لتفريق الحشود على األرض         
  .ام الكالب ضد المقاومة العنيفة في الحوادث البحريةدرس خالل األسبوع الماضي استخد

 ١٧/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
 
  يبحث في سبل اإلفراج عن الجاسوس بوالرد من أمريكا" الكنيست" .١٨

اإلسرائيلي يعتزم البحـث مجـدداً فـي قـضية          " الكنيست"أكّدت مصادر إعالمية عبرية، أن      : الناصرة
 .يات المتحدة األمريكية، جوناثان بوالرد، وإمكانية اإلفراج عنـه        الجاسوس اإلسرائيلي المعتقل لدى الوال    

، زفولون أورليف بعقد جلسة عاجلـة للجنـة مراقبـة الدولـة             "البيت اليهودي "وطالب النائب من كتلة     
  .البرلمانية لمناقشة تفاصيل جديدة خاصة بقضية بوالرد

افي إيتـان أن اإلدارة األمريكيـة إذ تـرفض          وأكّد الوزير والمسؤول االستخباري اإلسرائيلي السابق، ر      
اإلفراج عن بوالرد تخالف اتفاقاً مبرم مع تل أبيب، بحيث ينص على أن تقتصر مدة محكومية الجاسوس                 

  .اإلسرائيلي على عشرة أعوام
  ١٦/١٠/٢٠١٠، قدس برس
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  "السهم"الجيش اإلسرائيلي ينشر بطارية صواريخ من طراز  .١٩
رية إسرائيلية، أن جيش االحتالل بصدد نشر بطارية صـواريخ مـضادة            أعلنت مصادر عسك  : الناصرة

، في المنطقة الوسطى من األراضي الفلـسطينية المحتلّـة عـام            )السهم" (حيتس"للصواريخ، من طراز    
ومن المقرر أن يتم تزويد البطاريـة الرابعـة مـن            . على أن يتم تفعيل عملها خالل فترة قريبة        ١٩٤٨

مطور وحديث يمكّنها من رصد األهداف على بعد أكبر مما ترصده           " رادار"بجهاز  الصواريخ المذكورة،   
المذكور قادر على تشخيص وتحديد نـوع الـصاروخ         " الرادار"األجهزة التي يتم تشغيلها حالياً، كما أن        

  .  قبل اعتراضه بواسطة منظومة السهم الدفاعية٤٨الذي يتم إطالقه باتجاه أراضي الـ 
  ١٦/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
  يمتلكها بشأن المفاعل النووي" حساسة"معلومات " فعنونو"مخاوف إسرائيلية من تسريب  .٢٠

ألمحت مصادر إعالمية عبرية، إلى قلق وخشية تل أبيب حيال إقدام عالمها النووي، مردخاي              : الناصرة
خارج مرة أخرى،   حول المفاعل النووي اإلسرائيلي إلى ال     " حساسة"فعنونو، على تسريب معلومات سرية      

  .علناً" ديمونا" حينما كشف أسرار مفاعل ١٩٨٦كما فعل سابقاً عام 
فقد ردت المحكمة اإلسرائيلية العليا، مؤخراً التماس إلغاء حظر السفر المفروض على فعنونو، إلى جانب               

خوفاً مـن قيامـه   "القيود الممارسة عليه فيما يتعلّق بتجوله في منطقة سكناه وعالقته مع وسائل اإلعالم،          
خطورة وصول هذه المعلومـات إلـى       "، مشيرة إلى    "بتسريب معلومات عسكرية حساسة ال يزال يمتلكها      

  ."يدي األجانب
  ١٦/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
   من استمرار االحتالل بعملية هدم المنازل في القدسيحذروزير األوقاف في غزة  .٢١

في والشؤون الدينية ورئيس لجنة القدس بالحكومة حذر وزير األوقاف :  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة
طالب أبو شعر أمس، من استمرار االحتالل بعملية هدم المنازل في القدس، وإجالئها من .  دقطاع غزة

من منازل الفلسطينيين في شرقي % ٦٠" شعر أن أبو وأكد .أهلها وتهجيرهم طوعاً من غير وجه حق
االحتالل في وأشار الوزير إلى أن بلدية  ."ص من بلدية االحتاللالقدس مهددة بالهدم بحجة عدم الترخي

من احتياجات الفلسطينيين سنوياً من المساكن لتغطية % ٥القدس ال تمنح رخص بناء سوى ما يغطي 
 رخصة بناء ١٢القدس نحو االحتالل في  منحت بلدية ٢٠٠٩النمو الطبيعي للسكان، مضيفاً انه في العام 

ولفت إلى أن  . ألف دوالر٣٠ي الوقت الذي يصل قيمة الرخصة الواحدة إلى في شرقي القدس، ف
االحتالل يخطط لجعل اليهود في القدس قرابة مليون يهودي، في الوقت الذي يسعى لتقليص عدد "

االحتالل يهدف من وراء ذلك إلى بناء "، منوهاً إلى أن "من مجمل السكان% ١٥المقدسيين إلى ما نسبته 
  ."من مجمل السكان المقدسيين من خالل الطرد الجماعي% ٢٠طانية جديدة مقابل طرد وحدات استي

  ١٧/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
  
   بدولة يهودية ال يريد السالم ومروان سيفرج عنه في صفقة تبادل مشرفةيطالبمن : فدوى البرغوثي .٢٢

يمقراطية خرافة عقل مريض وال الدولة اليهودية الد" فكرة إن قالت المحامية فدوى البرغوثي :رام اهللا
 حق وإسقاط عملية السالم من قبل حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة إفشالنقبل بها، فالهدف منها هو 

، جاء ذلك في استقبال البرغوثي لوفد ألماني زار مقر حملة القيادي "العودة وحقوق فلسطينيي الداخل
 لإلفراج هنالك وسيلتين أنن مروان البرغوثي، اعتبرت  عاإلفراج إمكانيةوحول .  في رام اهللاألسير
 للثوابت الفلسطينية والشرعية الدولية وهذا غير وارد  وفقاًأهدافها هي تحقيق عملية السالم األولى: عنه

 فهي عبر األخرى الوسيلة أمامع حكومة احتالل يمينية متطرفة تسعى للجمع بين االحتالل والسالم، 
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 صفقة وطنية مشّرفة إلىشّرفة وفق شروط الفصائل الخاطفة للجندي والتي تسعى صفقة تبادل وطنية م
 الواردة في القائمة التي وضعتها الفصائل والتي تضم الرموز األسماء عن جميع اإلفراج إلىتؤدي 

  .٤٨ وأسرى القدس وأسرى األسرى وقدامى واألطفال واألسيراتالوطنية والقيادية في سجون االحتالل 
 إسرائيلياً  هناك شريكاًأن لفكرة "إسرائيل"البرغوثي من انسياق الرأي العام الدولي مع ترويج وحذرت 

  .للسالم وعدم وجود شريك فلسطيني
  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   وحدة استيطانية جديدة في القدس٣٦٠تل أبيب تستعد لإلعالن عن بناء  .٢٣

 إسرائيلية، عن نية حكومة نتنياهو استكمال خطّة مشروعها  كشفت مصادر سياسية:القدس المحتلّة
القدس المحتلّة، ببناء ثالثمائة وستين وحدة استيطانية إضافية، تقرر إرجاء  االستيطاني الجديد في شرقي

وأوضحت المصادر، أن طرح  .، وفق قولها"استجابةً لضغوط أمريكية"اإلعالن عنها لبعض الوقت 
" حي راموت"ئيلية عطاءات بناء مائتين وأربعين وحدة استيطانية في كل من وزارة اإلسكان اإلسرا

تأتي بهدف جس نبض دول العالم وردود أفعالها المحتملة حيال استئناف أعمال البناء "، "بسغات زئيف"و
  ".االستيطاني عقب انتهاء قرار التجميد

يده على قيام نتنياهو بإطالع اإلدارة ، تأك١٦/١٠هذا وجدد الموقع اإللكتروني للصحيفة، يوم السبت 
  .األمريكية على مسألة طرح العطاءات الجديدة

  ١٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  الضفة اتع مستوطني بتوسيقوماالحتالل  .٢٤

 قال شهود فلسطينيون أمس إن جرافات االحتالل وآلياته تجري حفريات :رام اهللا أحمد رمضان ووكاالت
المقامة عنوة على أراضي مواطني بلدتي دير " بيدوئيل" مستوطنة واسعة في الجهة الغربية من محيط

بلوط وكفر الديك غرب محافظة سلفيت، مشيرين إلى أن هذه الحفريات مقدمة إلقامة وحدات استيطانية 
وقامت سلطات االحتالل بحجة التوسع االستيطاني في المنطقة بعزل وإغالق موقع  .جديدة بالمستوطنة

  .مدينة أثرية فيها أثار رومانية وبيزنطية وإسالمية قديمة، وهو "دير سمعان"
وفي اإلطار ذاته، استأنفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي العمل بحفريات ضخمة تمهيدا لبناء مئات 

 أنشئت فوق أراضى قرية طورة الغربية قرب يعبد والقرى التي" شاكيد" مستوطنة فيالوحدات السكنية 
  .جنينالمجاورة لها في محافظة 

  ١٧/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
   تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين:تقرير .٢٥

أظهر تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في منظمة ": وفا "-نابلس 
ية جيش االحتالل، خالل ، تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على المزارعين تحت حماأمسالتحرير، 

  .األسبوع الماضي، مشيرا إلى تصاعد البناء االستيطاني في مختلف مستوطنات الضفة والقدس
 ٢٤٠ وحدة سكنية، بينها ٣٥٠٠ إلى مصادقة وزير اإلسكان على نشر مناقصات لبناء  التقريروأشار

  ".بسغات زئيف"و" راموت"وحدة سكنية في مستوطنتي 
  ١٧/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٢ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

 عشرات حاالت االختناق في مسيرة بيت أمر األسبوعية .٢٦
، عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت االختناق، بعد أمس أصيب، بعد ظهر : وفا–الخليل 

قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسيرة المناهضة لالستيطان وجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة 
وقال الناطق اإلعالمي لمشروع التضامن الفلسطيني، محمد عوض، إن جنود  .لخليلبيت أمر شمال ا

 أطلقت القنابل الدخانية "كرمي تسور" المحاذية لمستوطنة "الظهر"االحتالل المتواجدين في منطقة 
والصوتية، واألعيرة النارية والمطاطية صوب المشاركين في المسيرة، ومنعتهم من الوصول إلى 

  .مهددة باالستيالء عليها من قبل االحتالل، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت االختناقأرضيهم ال
  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   ينقذ ثمانية فلسطينيين علقوا داخل نفق بين غزة ومصرالمدنيالدفاع  .٢٧

فاع المدني الفلسطيني  قال النقيب رائد الدهشان، مدير العمليات المركزية في جهاز الد:ن فلسطي/رفح
من إنقاذ ثمانية عمال علقوا  ،١٦/١٠إن طواقم الدفاع المدني تمكنت، يوم السبت ": قدس برس"لوكالة 

داخل نفق أرضي مع مصر بعد أن تسربت مادة طالء داخله، موضحاً أن العمال الثمانية تم نقلهم إلى 
  .مستشفى أبو يوسف النجار في رفح لتلقى العالج

  ١٦/١٠/٢٠١٠ قدس برس،
  
   دولياً الرتكاب جنودها جرائم حرب"إسرائيل"مقاضاة تنوي " مؤسسة الحق لحقوق اإلنسان" .٢٨

 شعوان جبارين إن مؤسسته وجمعيات وطنية أخرى تنوي "اإلنسانمؤسسة الحق لحقوق " قال مدير :غزة
وأضاف  .ل بالفلسطينيين عمليات التنكياإلسرائيلي دولياً في ظل تصعيد قوات االحتالل "إسرائيل"مقاضاة 

مراحل متقدمة من إعداد قضايا انتهاك للقانون الدولي " إلى وصلت "إسرائيل"جبارين أن عملية مقاضاة 
  ."اإلنساني والقانون الدولي يقوم بها جنود االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين لرفعها أمام القضاء الدولي

. ل بتوبيخ الجنود المتهمين، وهذا إجراء غير كاف في حقهمعادة ما يكتفي جيش االحتال"وأشار إلى انه 
  ".لذلك سنستخدم نتائج تحقيقاتهم إلدانة إسرائيل أمام العالم الرتكاب جنودها جرائم حرب

  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية توزع مئات الطرود الغذائية في غزة .٢٩

األعمال الخيرية اإلماراتية وعبر مكتبها في قطاع غزة بتوزيع الطرود شرعت هيئة :  رائد الفي-غزة 
الغذائية على مئات األسر الفلسطينية المحتاجة في قطاع غزة امتداداً وتواصالً لحملة الخير والعطاء التي 

وقال عماد الحداد مدير مكتب هيئة األعمال الخيرية في غزة،  .استمرت طيلة أيام شهر رمضان المبارك
  . سلة غذائية على األسر األكثر احتياجاً وفقراً في مختلف محافظات القطاع٦٠٠إن الهيئة تقوم بتوزيع 

وزعت الهيئة حليب األطفال على مئات األطفال في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فضالً عن كما 
لعمل واألسر  دوالر على مئات أسر العاطلين عن ا١٠٠استعدادها لتوزيع إغاثة نقدية جديدة بواقع 

  .المحتاجة في قطاع غزة
  ١٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  "مدنية ومعولمة"محللون فلسطينيون يرون مؤشرات على انتفاضة ثالثة  .٣٠

 رأى أكاديميون ومحللون فلسطينيون مؤشرات على قرب اندالع انتفاضة .):ب.ف.أ( -رام اهللا 
  ."انتفاضة مدنية معولمة" سابقتيها، كونها فلسطينية جديدة، لكنها في رأيهم انتفاضة تختلف عن
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 خالل مؤتمر في رام اهللا حول إمكانية "مواطن لدراسة الديمقراطية"وقال جورج جقمان رئيس مؤسسة 
هناك مؤشرات على انتفاضة "اندالع انتفاضة جديدة يشارك فيها عشرات األكاديميين والحقوقيين إن 

المؤشرات المحلية "وأضاف أن  .٢٠٠٠ و١٩٨٧ في "لسابقتينفلسطينية ثالثة تختلف عن االنتفاضتين ا
  ."واإلقليمية والدولية تشير إلى انتفاضة يمكن وصفها بأنها انتفاضة مدنية معولمة

هناك مؤشرات إذا جمعناها مع بعضها "بدوره قال األستاذ المحاضر في جامعة بيرزيت سميح شبيب 
هناك تململ دولي من إسرائيل، "وأضاف . "اضة مدنية معولمةنلحظ أننا بالفعل اليوم أمام مؤشر نحو انتف

وهناك مثال سفن شريان الحياة الدولية التي وصلت والتي حاولت الوصول إلى غزة، وأيضاً الدعوات 
هذه كلها مؤشرات، لكنها لم ترتق بعد إلى ... التي تطلق في مختلف أنحاء العالم لمقاطعة إسرائيل

بحاجة إلى تأطير من قبل المؤسسة السياسية "ب شبيب فإن هذه المؤشرات وبحس ."وصفها باالنتفاضة
  ."الفلسطينية، وأن تستنهض منظمة التحرير الفلسطينية لجان التضامن الدولية لتفعيل هذه االنتفاضة

  ١٧/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  سطينيةمع المؤسسات الفل" غير تقليدي"عباس إلى فتح حوار يدعون أكاديميون وسياسيون  .٣١

غير "محمود عباس إلى فتح حوار   الرئيسفلسطينيون دعا أكاديميون وسياسيون .):ب.ف.أ( -رام اهللا 
ودعا المفوض العام للهيئة المستقلة . "حالة الجمود السياسي" مع المؤسسات الفلسطينية، لمواجهة "تقليدي

 حوار وطني من نوع آخر، حوار فتح"لحقوق اإلنسان الفلسطينية ممدوح العكر الرئيس الفلسطيني إلى 
  ."يبدأ من منابر الجامعات الفلسطينية

  ١٧/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
   الماضيسبتمبر/  أعداد السياح خالل أيلولفيتصاعد كبير : دعيبس .٣٢

إن األراضي الفلسطينية، شهدت ارتفاعا " قالت وزيرة السياحة واآلثار خلود دعيبس، : وفا–بيت لحم 
 المنصرم، األمر الذي يبشر سبتمبر/ ملحوظا في أعداد السياح والزوار خالل شهر أيلولكبيرا وتصاعدا 

وأشارت دعيبس، إلى أن شهر أيلول شهد حركة سياحية نشطة، أدت إلى ارتفاع  ."بموسم سياحي مزدهر
روا  ألف سائح أجنبي زا٩٠، مبينة أن أكثر من %٩٥نسبة اإلشغال في الفنادق الفلسطينية إلى أكثر من 

  .بيت لحم خالل هذا الشهر أقام أكثر من نصفهم في فنادق المدينة
  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
 وحدات استيطانية جديدة في القدس تدين بناء الخارجية المصرية .٣٣

 طـرح الحكومـة     ، حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية         المصري أدان السفير 
 هـذه الخطـوة     مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة في شرقي القـدس المحتلـة واصـفاً            اإلسرائيلية  
الجانب اإلسرائيلي يتراجع يوما بعد يوم عن تنفيذ التزاماته وتعهداته في           "وقال إنه يبدو أن     . باالستفزازية

جهود تحقيق السالم وأنه بات يفضل بوضوح زيادة وتيرة نشاطه االستيطاني االستعماري فوق األراضي              
وأضـاف أن   . "الفلسطينية المحتلة على االنخراط الجاد في التفاوض من أجل تسوية النزاع بشكل نهائي            

رى في تلك الخطوة نذيرا بانهيار المفوضات الناشئة، وتعتبرها بمثابة رد إسرائيلي سلبي علـى               مصر ت "
، منبها إلى الـدور الـذي يجـب أن          "كافة الجهود واالتصاالت المبذولة من أجل إنقاذ العملية التفاوضية        

  .السوءتضطلع به الرباعية الدولية ومجلس األمن الدولي في إيقاف مثل تلك التطورات بالغة 
  ١٧/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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   يدينان بناء وحدات استيطانية في القدس"المؤتمر اإلسالمي" و"ي الخليجالتعاون" .٣٤
دان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بـن حمـد العطيـة طـرح                 : الرياض

محتلة، واصفاً مثل هذه التصرفات اإلسرائيلية      مناقصة لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية ال        
أن مثل هذه الخطوات والعبث     : "وقال. بالعدوانية واالستفزازية التي تعيق جهود تحقيق السالم في المنطقة        

اإلسرائيلي ال يترك صدقية ألي عمل من شأنه المساهمة في مصلحة كـل األطـراف لتحقيـق الـسالم           
 مع الجانب   "ية الجانب اإلسرائيلي في ما يخص المفاوضات المنهارة       الشامل، فضالً عن أنه يؤكد عدم جد      

وحمل اللجنة الرباعية ومجلس األمن المسؤولية المباشرة في وقف مثـل هـذه الممارسـات                .الفلسطيني
والتعنت في ملف االستيطان ومحاوالت االبتزاز اإلسرائيلية المتمثلة في ربط االعتراف بإسرائيل كدولة             

  . موقت لالستيطانيهودية بوقف
ـ           كما   مصادقة " شدة"دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي ب

واعتبـر فـي     . وحدة استعمارية جديدة في مدينة القدس المحتلة       ٢٤٠الحكومة اإلسرائيلية على بناء نحو      
دة المجتمع الدولي، ومـن شـأنها أن تقـوض    بيان أمس أن هذه الخطوة استفزازية وتشكل استهتاراً بإرا  

داعياً جميع المستويات إلى التحرك مـن أجـل حمـل            .الجهود الدولية المبذولة الستئناف عملية السالم     
إسرائيل على وقف االستيطان واالنتهاكات والتزام أحكام القانون الدولي وإنهـاء احتاللهـا األراضـي               

  .الفلسطينية المحتل
  ١٧/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   اإلسرائيلي الوحيد إلزالة الكيانالخيارالمقاومة : الريجاني .٣٥

أكد رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني أن الثورة اإلسالمية في إيران تعتبر            :  ستار ناصر  -طهران  
 المقاومة ضد الكيان الصهيوني الخيار األوحد إلزالته، وقال في كلمة، أمس، أمام الملتقى الدولي الثـاني               

: آفاق التطورات في فلـسطين والكيـان الـصهيوني        "في طهران لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار        
، إن القضية الفلسطينية تعد اليوم من أهم القضايا في تاريخ األمة اإلسـالمية وفـي                "الفرص والتحديات 

عتبـر أن   وا. القرن األخير بالذات وأكد ضرورة تصنيف تاريخ الصهاينة الغاصبين إلى ثالث مراحـل            
المرحلة األولى للكيان الصهيوني كانت تثبيت وجود هذا الكيان اللقيط حيث تمت محاوالت لتحقيق هـذا                
الهدف والثانية احتالل الدول اإلسالمية مشدداً على أن المرحلة األخيرة بدأت بعد حـرب لبنـان التـي                  

نهيار الكيان، اذ كان يتصور أنه      أن هذه المرحلة تعتبر بدء العد العكسي ال       على  وشدد  ،   يوماً ٣٣استمرت  
  . سيجري تغييرا على خارطة المنطقة ويفرض واقعا جديدا عليها

 ١٧/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 
  اليهودمشاركة   بسبب  حوار األديانمؤتمرالقرضاوي لن يشارك في  .٣٦

ـ  .نفى مكتب فضيلة د    :الدوحة قرضـاوي   يوسف ال.مشاركة سماحة الشيخ " الشرق" يوسف القرضاوي ل
في مؤتمر الدوحة الثامن لحوار األديان، وذكر المكتب أن سماحة الشيخ القرضاوي كان قد شارك فـي                 
المؤتمر األول والثاني والثالث، حينما كان حواراً إسالمياً مسيحياً، وأشار إلى أنه حينما تقرر مـشاركة                

ولَا تُجادلُوا َأهَل الْكتَابِ ِإلَّـا بِـالَّتي   : "لىاليهود، قاطع سماحته المؤتمر ألنه يرى ذلك مخالفاً لقول اهللا تعا         
     منْهوا مظَلَم ينِإلَّا الَّذ نسَأح يفعالم نتحاور مع اليهود، وقد غصبوا األرض، وسفكوا        ). ٤٦:العنكبوت" (ه

قبل .. والًالدماء، وانتهكوا الحرمات، وأحرقوا المزارع، ودمروا المنازل، فالبد أن تحل قضية فلسطين أ            
  .أن نجلس معهم على منصة واحدة

 ١٧/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
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   عشر ممنوعاً من دخول غزةبسبعةقائمة " ٥شريان الحياة "السلطات المصرية تسلم قافلة  .٣٧
قدس " لوكالة   ،وعضو اللجنة التنسيقية لها   " ٥شريان الحياة   " الناطق باسم قافلة     ،قال زاهر بيراوي  : دمشق
اليـوم  " ٥شريان الحياة   " إن السلطات المصرية سلّمت القائمين على قافلة         :١٦/١٠لسبت  ، مساء ا  "برس

قائمة بأسماء سبعة عشر ممنوعاً من دخول مدينة العريش المصرية ومنها إلى قطاع غـزة المحاصـر،                 
 ".انيةمبدأ المنع يثير النفوس ويلقي بظالل سوداء على طبيعة التعامل مع القوافـل اإلنـس              "مشيراً إلى أن    

وكشف بيراوي النقاب عن أن وفداً من قيادة القافلة سيتوجه، يوم الثالثاء المقبل، إلى العاصمة المصرية                
القاهرة ومنها إلى مدينة العريش، في إطار التحركات التي يجريها القائمون على القافلة من أجل تـسهيل                 

  .دخولها إلى قطاع غزة
  ١٦/١٠/٢٠١٠، قدس برس

 
  يدعو بيريز إلى زيارة رسمية للمغربالعاهل المغربي  .٣٨

يعتزم رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز التوجه إلى المغرب، خالل األيام العشرة المقبلة، في              : الناصرة
وذكـر الموقـع اإللكترونـي       .زيارة رسمية، تلبية لدعوة وجهها العاهل المغربي الملك محمد الـسادس          

، أن بيريز سيتوجه إلى الرباط لاللتقاء بالعاهل المغربي         ١٦/١٠العبرية، يوم السبت    / معاريف/لصحيفة  
وألمحت الصحيفة إلى إمكانية استغالل هذه الزيارة من قبـل الجانـب             .وعدد من كبار المسؤولين هناك    

اإلسرائيلي للضغط على ملك المغرب، لمحاولة تليين موقف جامعة الدول العربية من مسألة المفاوضات              
  .الستيطانالمرتبطة بعملية ا

  ١٦/١٠/٢٠١٠، قدس برس
  
  "إسرائيل" قرارات ضد ممارسات خمس بسبب "يونيسكو" تلوح بوقف مساهمتها في أميركا .٣٩

 غداً اجتماعاً حاسماً للتصويت على القرارات الخمسة "يونيسكو"تشهد منظمة :  طالل آل الشيخ–باريس 
 بالل بن رباح والمسجد اإلبراهيمي إلى المتعلقة بالحفاظ على التراث في القدس المحتلة، وضم مسجدي

قائمة التراث الصهيوني، والحفريات بجوار باب المغاربة في المسجد األقصى، وأوضاع المؤسسات 
  .التعليمية في األراضي المحتلة والجوالن السورية المحتلة، والوضع اإلنساني في قطاع غزة

ـ      اليات المتحدة تمارس ضـغوطاً مكثفـة لتأجيـل       أن الو  "الحياة"وأكدت مصادر ديبلوماسية في باريس ل
التصويت بحجة أنه سيسبب إحراجاً إلدارة الرئيس باراك أوباما خالل المرحلـة الحاليـة، مـضيفة أن                 
واشنطن لمحت خالل االجتماعات التشاورية إلى أنها قد تضطر إلى سـحب مـساهمتها فـي موازنـة                  

عربية في المجلس التنفيذي للمنظمـة باتجـاه إتمـام          ، في الوقت الذي تضغط فيه المجموعة ال       "يونيسكو"
وأبدت دول عدة أعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يواصـل انعقـاده فـي بـاريس                 . التصويت

  ."يونيسكو"مخاوف من تأثيرات أي انسحاب محتمل للواليات المتحدة في تمويل موازنة 
 صوتاً ٥٨ من أصل ٢٥ن أمس في جمع  أن المجموعة العربية نجحت حتى أول م"الحياة"وعلمت 

ويأمل مندوبو الدول العربية في . لمصلحة القرارات الخمسة المتعلقة بفلسطين واألراضي العربية المحتلة
  .الحصول على صوتين أو ثالثة اليوم لضمان إقرار مجموعة القرارات

  ١٧/١٠٨/٢٠١٠، الحياة، لندن
 
  استئناف االستيطان ائيلية للعدول عن قرار عن خيبتها وتدعو الحكومة اإلسرتعربفرنسا  .٤٠

من استئناف الحكومة اإلسرائيلية " خيبتها العميقة"أعربت فرنسا عن :وكاالت -عواصم ، جدة، الرياض
االستيطان في القدس داعية إلى العدول عن هذا القرار، وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار 



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

فرنسا تدعو السلطات اإلسرائيلية إلى " وأضاف البيان أن ،" سليماهذا القرار ليس"فاليرو في بيان أن 
  ".العدول عن هذا القرار

 ١٧/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
 
   إلى وقف االستيطان"إسرائيل" تدعو روسيا .٤١

 أمس إلى إعادة النظر في خطتها الخاصة ببناء وحدات استيطانية "إسرائيل"دعت روسيا .): ا.ب.د(
نرى أنه من "وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها اإللكتروني . سشرقي القد جديدة في

المهم أال تتخذ األطراف المعنية إجراءات آحادية الجانب من شأنها أن تحدد مسبقاً نتيجة التسوية النهائية 
بالتحلي الروسية، األطراف " ريا نوفوستي"، وطالب البيان، الذي أوردته وكالة "في الشرق األوسط 

ينظر إلى "وأضاف البيان  .بضبط النفس ونبذ العنف وبذل قصارى جهدها لمواصلة المحادثات المباشرة
هذه الخطط من جانب الحكومة اإلسرائيلية بقلق وبخيبة أمل كبيرين في موسكو، حيث تتعارض هذه 

  ". يلية المباشرةالخطط مع الجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائ
  ١٧/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي

  
 االستيطان غير شرعي لكن تجميده يجب أال يكون شرطاً للمفاوضات:  في اإلماراتبريطانياسفير  .٤٢

أكد السفير البريطاني الجديد في دولة اإلمارات دومينيك جيرمي أن عمليات االستيطان : إبراهيم مرعي
 تساعد في التوصل إلى تسوية، ولكن تجميد االستيطان يجب أال يكون اإلسرائيلية في الضفة الغربية ال

المستوطنات غير شرعية وتخلق حقائق على  أن" الخليج" في حوار مع أكدشرطاً مسبقاً للمفاوضات، و
  .األرض تجعل المفاوضات أصعب

 ١٧/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 
  تستعد لمغادرة الالذقية إلى غزة" ٥ الحياةشريان " .٤٣

جورج " تحيا فلسطين"ثمن عضو البرلمان البريطاني السابق ورئيس منظمة :  يزن كركوتي-دمشق 
 دور سوريا ومساندتها ونضالها الدؤوب ودعوتها المستمرة لفك ٥غاالوي قائد قافلة شريان الحياة 

ي مقدمتها وقال إن سوريا تمثل اليوم أهم قالع الدفاع عن الحقوق العربية وف. الحصار عن قطاع غزة 
  .حقوق الشعب الفلسطيني

القادمة من لندن " ٥شريان الحياة"وأصدرت السلطات المصرية، أول أمس قرارا بالسماح لقافلة 
وتضم القافلة التي انطلقت من لندن في  .والمتوجهة إلى قطاع غزة بالعبور عبر ميناء العريش المصري

 شاحنة، ١٤٤ين بلدا جمعوا مساعدات تحملها الثاني عشر من الشهر الماضي، متطوعين من نحو ثالث
  .وهي تستعد للتوجه إلى غزة

حاولت أن "وفي معسكر القافلة في مدينة الالذقية قال الناشط التونسي المهندس محمد زياد بن سعيد، 
  ".انضم للقافلة شريان الحياة مرتين قبل اآلن، ولكن الدراسة والعمل أوقفاني عن االلتحاق بها

 ١٧/١٠/٢٠١٠، لشارقةالخليج، ا
 
  ال يمكن تحقيق السالم عن طريق الخداع .٤٤

  هنري سيغمان
يبدو غياب الدقة في وصف الحقائق ناهيك عن تشويهها ملفتاً في المقاالت النقدية التي يكتبها عدد كبيـر                  

  .من الصحافيين اإلسرائيليين
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أن الرئيس األميركي   ) توبرأك( تشرين األول    ٧في  » هآرتس«فقد أعلن آري شافيت في مقاله في صحيفة         
 إلى رئيس الوزراء أرييل شارون قـد  ٢٠٠٤) أبريل(جورج بوش وفي رسالته الموجهة في شهر نيسان   

 الالجئين الفلسطينيين لن يعودوا إلى إسرائيل«وعد بأن ستوطنات ستبقى بيد اإلسرائيليين وبأنكتل الم«.  
لته الموجهة إلى شارون قد وعد بأن هذه هـي المطالـب            يعتبر ذلك تلفيقاً ليس إال، ألن بوش وفي رسا        

 -اإلسرائيلية التي ستدعمها اإلدارة األميركية فقط في حال إحراز تقدم فـي المفاوضـات اإلسـرائيلية                 
كما أشار في رسالته إلى أنه يجب التفاوض على هذه المطالب مع الفلسطينيين وأنه ال يمكن                . الفلسطينية

  .أو الواليات المتحدةأن تفرضها إسرائيل 
وبالفعل وللتأكد على أنّه لن تتم إساءة فهم رسالة بوش على غرار ما حصل مع شافيت ناهيك عن معظم                   

 شـباط   ٨الصحافيين والسياسيين اإلسرائيليين، أعلنت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس فـي            
يجب أال يحاول أحـد     «حينها تسيبي ليفني أنه      عقب لقائها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية       ٢٠٠٦) فبراير(

كما أكدت أن رسالة بوش الموجهة إلى شارون والتي         . »وبشكل أحادي تحديد نتيجة اتفاق الوضع النهائي      
في الضفة الغربية، ال تمنح تفويـضاً ألي        » مراكز السكّان الجديدة  «تُظهر الحاجة إلى األخذ في االعتبار       

ر بشكل وقائي أو مخطط له سلفاً ألن هذه المسائل مطروحـة فـي إطـار                لتنفيذ هذا األم  «شخص كان   
  .»المفاوضات على الوضعية النهائية

لم يكن الصحافيون اإلسرائيليون الوحيدين الذين تالعبوا بتاريخ هذا النزاع وإنّما الزعماء اإلسـرائيليون              
فـي  ) أكتـوبر / تشرين األول  ٦(اضي  فقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالل األسبوع الم        . أيضاً

      الفلسطينيين انتظروا تسعة أشهر وأكثر من أصل عشرة أشهر لوضع شرط           «إطار زيارته لمدينة اللد أن
وما من سبيل لوصف هذا التصريح . »مسبق من دون تأخير على رغم أنهم لم يلتزموا بأي شروط مسبقة         

ني على أن تشكّل االتفاقيات القائمة والموقّعة من قبل         فال يعتبر إصرار الجانب الفلسطي    . سوى بأنه كاذب  
، بل يعتبر إصرار إسرائيل على أن يـتم         »شرطاً«اإلسرائيليين والفلسطينيين نقطة انطالق المفاوضات،      

وبالتالي، فإن إسرائيل هي التي تفرض شروطاً على المفاوضـات ولـيس            . تجاهل هذه االتفاقيات شرطاً   
  .الفلسطينيين

 الفلسطينيين         وقد رو م     » يأخذون ويأخذون «ج نتنياهو وحزب الليكود لشعار مفاده أنفي الوقت الذي تقـد
وأصبح هذا الشعار أسـطورة متجـذّرة فـي    . التي ال يتم االعتراف بها » التنازالت«إسرائيل العديد من    

ون تنازالت ال سـابق     لقد قدم الفلسطيني  . أما الحقيقة فهي على عكس ذلك تماماً      . خطاب إسرائيل الوطني  
 علـى االعتـراف بـشرعية       ١٩٨٨وقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً عام        . لها إلى إسرائيل  

 وهي منطقة تضم نصف األراضي التي تم اإلعتـراف          ١٩٦٧السيادة اإلسرائيلية ضمن حدود هدنة عام       
وأدى هذا  . وضعتها األمم المتحدة  بها كإرث شرعي للفلسطينيين العرب وذلك بموجب خطة التقسيم التي           

 في المئة في الوقت الـذي توسـعت األراضـي           ٢٢ إلى   ٤٣األمر إلى تقليص األراضي الفلسطينية من       
  . في المئة٧٨ إلى ٥٦اإلسرائيلية من 

وصدر االعتراف العلني األول وغير المتعمد من قبل الحكومة اإلسرائيلية بهذا التنازل الفلسطيني الـذي               
 ينص على أنّه من غيـر الممكـن اكتـساب           ٢٤٢ال سابق له ألن قرار مجلس األمن رقم         (له  ال سابق   

على لسان شمعون بيريز في بداية العـام  ) األراضي كنتيجة لحرب وذلك بغض النظر عن هوية المعتدي   
أثرها فـاز   وعندما طُلب منه الدفاع عن تصريحاته المتعلقة بأهمية اتفاقيات أوسلو والتي على             . المنصرم

قبل أوسلو كان ينبغي أن يكون حجم الدولة الفلسطينية محدداً وفـق            «بجائزة نوبل للسالم، قال بيريز إنه       
 ١٩٤٧وفي أوسلو، نقل عرفات حجم الدولة من خريطة عام          . ١٩٤٧خريطة األمم المتحدة الصادرة عام      

وال أعـرف أي قائـد      . لغربية في المئة من أراضي الضفة ا      ٢٢لقد تخلّى عن    . ١٩٦٧إلى خريطة عام    
  .» في المئة منها٢٢أما عرفات فتخلى عن .  في المئة من أرضه٣ أو ٢عربي قد يتخلّى عن 
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وعوضاً عن االعتراف بأن هذا التنازل يشكّل مساهمة فلسطينية عظيمة في عملية السالم، قـام بيريـز                 
 لالفتراء الذي روج له إيهود باراك       ولم يضع تصريحه حداً   . »أعظم إنجاز له شخصياً   «بوصفه على أنه    

وسائر الزعماء اإلسرائيليين ومفاده أن نية ياسر عرفات الحقيقية تكمن في تجزئة األراضي اإلسـرائيلية               
حتى القضاء عليها، وهو اتهام أطلقه باراك في الوقت الذي كـان منهمكـاً فـي مـصادرة األراضـي                    

ائيلية بوتيرة فاقت وتيرة التوسع االستيطاني الـذي أرسـاه          الفلسطينية لمصلحة توسع المستوطنات اإلسر    
وقام أخيراً نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون اإلستراتيجية موشيه يعلون بتوجيه هذا االتهـام              . نتنياهو

  .مرة أخرى إلى الرئيس محمود عباس
تنازالت «ف على مالءمة    يضاف إلى ذلك تصريحات نتنياهو المتكررة التي تدعي بأن اتفاق السالم يتوقّ           

وفي الواقع، لم يطلب أحداً يوماً من إسرائيل تقـديم أي           . بتنازالت الفلسطينيين المؤلمة  » إسرائيل المؤلمة 
بل يطلب من الجانب    . تنازل للفلسطينيين سواء على صعيد األراضي أو موارد المياه أو القدس أو السيادة            

ولم يطلب من إسرائيل القيام بأي تنازل من جهة         ١٩٦٧فق حدود   الفلسطيني أن يقوم بكّل هذه التنازالت و      
  .حدودها

إال فـي حـال     . ولهذا السبب، يعتبر عرض نتنياهو المتعلق بالتنازالت اإلسرائيلية المؤلمة، مخيباً لآلمال          
على رغبته في إعادة جزء من األراضي الفلسطينية إلـى          » تنازالت مؤلمة «قصد نتنياهو تطبيق عبارة     

 وهي اراض معترف دولياً على أنّها خاضعة لالحـتالل اإلسـرائيلي            ١٩٦٧فلسطينيين بموجب حدود    ال
وفـي  . وبالتالي التفاقية جنيف الرابعة التي تمنع وبشكل قاطع نقل شعب القوة المحتلة إلى هذه األراضي              

ن تتم مكافأتهـا ألنهـا   حال كان هذا ما يقصده، فان ما يقصد نتنياهو أن يقوله لعباس إن إسرائيل تتوقع أ  
أعادت بعضاً من األراضي التي صادرتها بشكل غير قانوني مـن الفلـسطينيين مـن خـالل إجبـار                   

  .الفلسطينيين على التنازل عن حقهم في توازن األراضي التي استولت عليها إسرائيل
القول أن نتنيـاهو    ومن خالل الحصول على تأييد الواليات المتحدة واللجنة الرباعية لهذا العرض، يمكن             

  .قدم لديبلوماسية السالم ما قدمه برنارد مادوف لصناعة االستثمار
  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"حول يهودية !) غير الدائرة(نموذجية المعركة  .٤٥

  نهلة الشهال
المعركة حول اإلقرار بيهودية دولة إسرائيل معبرة في شكل حـاد عـن مجمـل الـشروط المحيطـة                   

مفاوضات كوسيلة مأمولة للتوصل الى تسوية تاريخية، وهي السيرورة التي ابتدأت، رسمياً على األقل،              بال
  .مع اتفاقات أوسلو، والتي تشارف اليوم على نهاياتها

فما إن استعيدت المفاوضات المباشرة، التي كانت مطلباً إسرائيلياً عنّف نتنياهو           . والتوصيف ها هنا مفيد   
شخصياً، حتى طرحت القيادة اإلسرائيلية فكرة االعتراف بيهودية الدولة شـرطاً فعليـاً             من أجله أوباما،    

  .الستمرار التفاوض، وعملة مقايضة للمطلب الفلسطيني بتجميد التوسع في االستيطان
وهكذا انزاح النقاش كله الى موضوع آخر، بدا في األول كأنه تكتيك إلبطال الشرط الفلسطيني، ثـم مـا      

  .بح هو نقطة القلب من الموقف بمجملهلبث أن أص
ولم ينفع في التخفيف من وطأة ذلك أن أصواتاً إسرائيلية خرجت، في الكنيست نفسها وفـي الـصحف،                  

فإقرار . تصف التصويت الذي جرى على المقترح باالنزالق نحو الفاشية، وبسواه من النعوت واإلدانات            
وأما الرد الفلسطيني الذي شاء لنفسه أن       . ى به يكون نشازاً   المبدأ تحول إسرائيلياً الى مقياس، من ال يرض       

، وهو المقترح الـذي بلـوره       »مهما سماها أصحابها  «يكون حكيماً، أي ضرورة تعيين حدود تلك الدولة         
، فقد انزلق مجـدداً الـى       »عرض مضاد «المفاوض الفلسطيني استجابة للمطالبات األميركية بالتقدم بـ        

فاالستخفاف باسم الدولة تلك بـراءة      . س خطيراً فحسب، بل مجانياً على ما يبدو       ممارسة تنازل مسبق، لي   
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على إسـرائيل، بـل بـاإلقرار بيهوديـة         » الجماهيرية العظمى «كاذبة، إذ ال يتعلق األمر بإطالق صفة        
 المواطنة التي تجعل من ليس يهودياً أو من ال يقسم بالوالء لليهودية كصفة مركزية للدولة، مواطناً مـن                 

بل يبني ليبرمان على ذلك مسرحية لن تلبث أن تتحول الـى معطـى              . الدرجة الثانية في أحسن األحوال    
سياسي يسهل كل مشاريع ترحيل الفلسطينيين من إسرائيل، بأساليب شتى، منها التضييق عليهم وفق نظام               

ة يفتح الطريق أمـام     فهو باشر بالقول إن رفض هذه الصف      . أبرتهايد رسمي هذه المرة وليس فعلياً فحسب      
وليس مفيداً البحث عن المصدر الذي استند إليه الرجل، ودحض          ! فلسطينيي الداخل إلعالن استقالل ذاتي    

  .كالمه، ما سيصبح انزالقاً إضافياً الى ما هو خارج الصدد
تلك؟ أليس في ذلك تضييعاً لمعركة يجب ان تخـاض          » مهما كان االسم  «هل كان حقاً من الالزم اضافة       

حول الصفة العنصرية والتمييزية التي تطالب بها إسرائيل، وفي جعبة هذه المعركة إمكانات هائلة متعلقة               
بالمبادئ الدولية التي تشدد على المساواة في الحقوق بين البشر، بصرف النظر عـن العـرق والـدين،                  

 اإلسرائيليين أنفسهم من    وأخرى متعلقة بإثارة مسألة ديموقراطية إسرائيل المزعومة والتي ال ينفك بعض          
  هل هذه معركة ثانوية؟. المناهضين لسياسة قادتهم، عن التشهير بها بصفتها ديموقراطية لليهود فحسب

فهو عبر عن عمق التفكير السائد لدى       . ولكن األخطر في ذلك هو الشق الثاني من دالالت الموقف المتخذ          
فمـا  . ضعية للضفة الغربية، وذلك في أحسن الحـاالت       السلطة الفلسطينية، والذي يكترث فعلياً بتحديد و      

الالجئـين، وفلـسطينيي    : ١٩٦٧يشي به فعلياً هو استعداده للتنازل عن كل شيء مقابل دولة في حدود              
الداخل بل حتى غزة تبعاً لخصوصية وقوعها بين يدي حماس، والقدس التي ستنزاح هذه المرة جغرافيـاً             

هناك، في الضفة الغربية، بـل      ! طالما أن الموضوع تسميات   ... س قدساً بحكم األمر الواقع، فتسمى أبودي    
يمكن الفلسطينيين  «وهذه  . في أجزاء متفرقة منها، بحكم المستوطنات الهائلة، ستنشأ باندستونات فلسطينية         

  .، على ما قال مرة ليبرمان نفسه رداً على المطالبات بإنشاء دولة فلسطينية»أن يسموها كما يشاؤون
تحول السجال الحالي الى فرصة كي يمارس الطرف اإلسرائيلي خطوة جديدة فـي عمليـة إزاحـة                 لقد  

برفض واستهجان، قائالً إنه غير مقبـول بتاتـاً،         » العرض المضاد «خطوط التفاوض لمصلحته، فعامل     
ويعني كل ذلك أن إسرائيل نجحت فـي        . مشدداً على أن هذا الرفض يعبر عن إجماع واسع في إسرائيل          

وبالحصول ليس فحسب على موقف أميركي مؤيد، بل علـى          » يهودية الدولة «ف أيام بكسب معركة     ظر
على ما قال السيد ياسر عبد ربه، لتبرير        » القانون الدولي «موقف فلسطيني مذعن، يعتد، وللسخرية، بـ       

 الرابـع   وبالمقابل، جددت إسرائيل رفضها االنسحاب حتى حدود      . »تسمية«االستخفاف بتعيين األمر كـ     
  .، مما ليس منة بل هو مطابق للقرارات الدولية)يونيو(من حزيران 

هذا نموذج يدور اليوم تحت نظرنا عن اإلدارة الرديئة للتفاوض نفسه، والذي ترجع رداءته الى عـاملين                 
التفاوض بال مرجعيات ثابتة، من جهة، ما يجعل كل النقاط المطروحة متساوية فـي األهميـة                : متصلين
 للدخول في سوق النخاسة تلك، والتفاوض بال امتالك خيارات أخرى، من جهة ثانية، حيث تبدو                وعرضة

فمن يهدد باالستقالة، أو بحـل      : منها الى أي شيء آخر    » الحرد«المخارج التي يتم التلويح بها أقرب الى        
ات ممكنـة  السلطة، أو بإعالن دولة من طرف واحد، أو بتدويل الملف الفلسطيني ـ وهي كلهـا خيـار   

وهذا وحده مـا    .  عليه حقاً أن يكون مستعداً لكل هذه االحتماالت وليس فحسب ناطقاً بها لفظياً             -ومهمة  
فليغـضب حقـاً    : يمكنه أن يعدل توازن القوى المختل لمصلحة إسـرائيل فـي المفاوضـات الحاليـة              

وطها غير متـوافرة، بـل   الفلسطينيون، وليستعدوا لتبعات هذا الغضب، ليس بانتفاضة ثالثة إن كانت شر          
وعندها سنرى، عندها سيتغير حتماً     ... بالبدء بالصعيد الديبلوماسي نفسه، باستعادة زمام المبادرة السياسية       

عندها ستمارس ضغوط، وتنقطع مساعدات، ويتعرض البعض الى سحب بطاقات          . المشهد البائس الحالي  
سيحضر الطرف الفلـسطيني بـصفته صـاحب        الشخصيات المهمة، وربما لالعتقال أو االغتيال، ولكن        
  .القضية، وليس متسوالً يفترض به أن يرضى بأي فتات

  ١٧/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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   تحارب الفلسطينيين بالقوانين العنصرية"إسرائيل" .٤٦

  بالل الحسن
ن ، بحيث يكون كل م    »قانون المواطنة «أقرت الحكومة اإلسرائيلية يوم العاشر من الشهر الجاري، تعديل          

. »دولة يهوديـة وديمقراطيـة    «يطلب الجنسية اإلسرائيلية ملزما بأن يعلن الوالء لدولة إسرائيل بصفتها           
تركزت األنظار حـول    . وثارت فورا حملة فلسطينية وعربية، وأحيانا إسرائيلية ودولية، ضد هذا القانون          

و الشجب أو االستنكار، وزاد     ، واعتبرت أنها األمر الجديد الذي يستوجب الرفض أ        »يهودية الدولة «مبدأ  
في تركيز األنظار حول هذه القضية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جعل من هـذا الـشعار قـضية             
استراتيجية، حين وضعها شرطا ال بد أن يلتزم به المفاوض الفلسطيني سلفا حول التـسوية، مقابـل أن                  

  .يوافق على وقف االستيطان لمدة شهرين
، أمر مبتوت به إسرائيليا منذ تأسيس إسرائيل، ولذلك فإن          »دولة اليهود «، و »ودية الدولة يه«والحقيقة أن   

إن ما يشكل جديدا هو ارتباط الشعار بقضايا إجرائية، أساسها أن           . تجديد الشعار ال يشكل جديدا بحد ذاته      
حكومة اإلسـرائيلية   وأساسها أيضا أن ال   . طالب الجنسية يجب أن يقسم يمين الوالء ليهودية دولة إسرائيل         

تسير وفق  » إسرائيل بيتنا «بزعامة نتنياهو وحزب الليكود، وبتحالف الليكود مع أفيغدور ليبرمان وحزب           
نهج قانوني سياسي متكامل، يتسم بالعنصرية ضد العـرب الفلـسطينيين أصـحاب الـوطن واألرض،                

  .والمحكومين حاليا من قبل حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل
انون الجديد على قسم اليمين الذي يعنيهم هم باألساس، مع كل ما يترتب على القانون سياسيا،                وينطوي الق 

وعلى المديين القريب والبعيد، من إجراءات عملية، تبدأ من إلغاء لم الشمل ذي الطبيعة اإلنسانية، وتكاد                
دا من بلدهم، وتعـدادهم     ال تنتهي عند إلغاء حق العودة، أو عند التخطيط المتصل لطرد الفلسطينيين مجد            

  .يقارب المليون ونصف المليون نسمة
إذ فـي   . أما بالنسبة ليهودية الدولة، فهي مقرة ومؤكدة بالقوانين منذ األيام األولى إلنشاء دولة إسـرائيل              

وقانون الجنسية اإلسرائيلي، وقال ديفيـد بـن        ) لليهود( أقر الكنيست قانون العودة      ١٩٥٢) نيسان(أبريل  
  :رئيس الوزراء آنذاك، شارحا، كما يليغوريون، 

إن قانون الجنسية مكمل لقانون العودة اليهودي، وهذان القانونان يعنيان أن إسرائيل ليست دولة يهودية               «
إن هـذا الحـق مـوروث       . ألن أغلبية السكان من اليهود فقط، ولكنها دولة لجميع اليهود حيثما وجـدوا            

ئيل لم تنشئ لليهود حقا بالعودة إليها ولكنها أعلنته فقـط، إن هـذا              إن إسرا . لليهودي لمجرد كونه يهوديا   
  .»الحق سابق لقيام دولة إسرائيل

إن هذا الشرح ومن قبل بن غوريون بالذات، ال يترك مجاال للشك أو للتـساؤل حـول فهـم الحركـة                     
وهـي دولـة    فهي دولة يهودية،    . الصهيونية لطبيعة دولتهم التي أنشأوها على حساب شعب آخر وطرده         

لليهود منذ اليوم األول، ومن هنا يبدأ أساسها العنصري، وبخاصة ضد كل من هو موجود باألصل فوق                 
تلك األرض وهو ليس يهوديا، وقد يكون مسلما أو مسيحيا بالـدين، أو شركـسيا أو أرمنيـا باالنتمـاء                    

نون العودة اليهـودي،    القومي، وهو مع ذلك فلسطيني يعيش فوق األرض الفلسطينية، وهو منذ لحظة قا            
  .وقانون الجنسية اإلسرائيلي، يعيش حالة إشكالية مع تلك الدولة

  :ولكن ثمة جديدا ينبع من ظاهرتين
أن األحزاب األساسية المؤسسة للحركة الصهيونية ولدولة إسرائيل في ما بعد، كانـت             : الظاهرة األولى 

 على إضفاء صفة الديمقراطية على الدولة،       أحزابا تدعي العلمانية واليسارية، وكانت تحرص بسبب ذلك       
وقد مارست ذلـك ظاهريـا،      . وتعتبر أن تلك الديمقراطية تسري على من هو غير يهودي ويعيش فيها           

  .ولكنها مارست عمليا أقسى حاالت االضطهاد والعنصرية ضدهم
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) تـشرين األول  (أن الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل، وبخاصة بعد حرب أكتوبر           : الظاهرة الثانية 
 الـذي   ١٩٧٧ومنذ عام   . ، أفرز منهجا شعبيا إسرائيليا يؤيد األحزاب اليمينية اإلسرائيلية ويدعمها         ١٩٧٣

شهد نجاح حزب الليكود للمرة األولى في انتخابات الكنيست، وبروز منـاحم بـيغن كـرئيس لـوزراء                  
، وبدأ يدفع   )العلماني اليساري (مل  إسرائيل، بدأ هذا المنهج يتعاظم عاما بعد عام، وعلى حساب حزب الع           

بالتيارات اليمينية والدينية المتعصبة، نحو عضوية الكنيست، التي كان من آخر تجلياتها، فوز نتنياهو في               
العنصري بزعامة ليبرمـان، وزيـر الخارجيـة     » إسرائيل بيتنا «االنتخابات األخيرة، وتحالفه مع حزب      

حزاب اإلسرائيلية، وصلت بها إلى حد القـول بـأن مرحلـة            إن يمينية وأصولية وعنصرية األ    . الحالي
  .الصهيونية قد انتهت، وأنهم يعيشون اآلن مرحلة ما بعد الصهيونية

في ظل هذه المرحلة التي يسيطر فيها فكر اليمين واألصولية اليهودية، تطور المشروع ما بعد الصهيوني                
 فكرة يهودية الدولة، مواجهة مـا يـسمونه     داخليا، نحو مخططات عنصرية يومية، تستهدف، ومن خالل       

ـ        » الخطر الديموغرافي « ، ووجهـه   »الترانسفير«الفلسطيني، وذلك من خالل تمهيد األجواء لما يسمونه ب
ووجهه الثاني  . الوطن األصليين وطردهم خارج دولة إسرائيل     / األول التخلص من الفلسطينيين أبناء البلد     
ذي هو موضوع أساسي مطـروح فلـسطينيا ودوليـا، إنـسانيا            صد موضوع حق العودة الفلسطيني، ال     

وقانونيا، وذلك من خالل رفض هذا الحق علنا، وكذلك من خالل رفض بعض الصيغ اإلنسانية المرتبطة                
  .به، ومن خالل ما يسمى بجمع الشمل

  كيف تعمل إسرائيل من أجل هذه األهداف؟
 استراتيجية في مؤتمر هرتسليا، الذي انعقد عام        لقد بدأ العمل األساسي لصياغة هذه األهداف ضمن خطة        

، وحضرته جميع أطياف النخب اإلسرائيلية، من اليسار ومـن اليمـين، مـن المـدنيين ومـن                  ٢٠٠٠
ناقش مؤتمر هرتسليا   . العسكريين، حتى قيل يومها إن من لم يحضر مؤتمر هرتسليا فهو ليس من النخبة             

جة أساسية تقـول إن الخطـر األساسـي هـو الخطـر             ما تتعرض له إسرائيل من أخطار، وخرج بنتي       
وخرج بنتيجة أساسية ثانية تقول إن مواجهة هذا الخطر ال تكون إال بالترانسفير وبترحيل              . الديموغرافي

وتفننوا بالحديث عن الترانسفير، حتى إن بعـض قـادتهم تحـدث عـن              . الفلسطينيين إلى خارج وطنهم   
مجموعة من القوانين التي تجعل حياة الفلـسطيني فـي وطنـه            الترانسفير الطوعي، وهو أمر يعني سن       

  .مستحيلة فيقرر الهجرة طوعا
. قوانين ضد لم الشمل من خالل الزواج مثال       . بدأت بعد مؤتمر هرتسليا عملية سن القوانين في الكنيست        

سـرائيلية  فالفلسطيني القادم من الضفة الغربية أو من قطاع غزة والمتزوج بفلسطينية تحمل الجنـسية اإل             
ثم . يمنع من الحصول على الجنسية أو حتى على بطاقة اإلقامة، وعليه أن يغادر ويترك زوجته وعائلته               

بدأت عملية سن القوانين ضد القيادات الفلسطينية الجديدة البارزة في الساحة، التي استطاعت أن توجـد                
لألقلية الفلسطينية، وليس على الحقوق     حالة فلسطينية فكرية وسياسية جديدة، تركز على الحقوق السياسية          

نحن فلسطينيون، ونحن عرب، ولنا حقوق سياسية من خالل         : المطلبية فقط، وتقول من خالل هذه الحقوق      
كانت القوانين تصدر في الكنيست بصيغة أولية، ثم يصدر في كل عام تعـديل لهـا يزيـدها                  . ذلك كله 

وقالت بعض التعديالت إن    .  التعديل العاشر عليها   وضوحا وقسوة، حتى وصل تعديل بعض القوانين إلى       
القائد الفلسطيني الذي يزور بلدا عربيا هو جاسوس، وهو خائن، ويجب أن يحاكم على أساس ذلك، مـع                  

  .حق المحكمة بأن ال تعلن ما لديها من تهم ومعلومات حول تلك التهم
 من ال يتبنى مواقف إسرائيل لن يقبـل         :وحين جاء قانون يهودية الدولة الجديد، وضحت الصياغة التالية        

  .للسكن، وال للعمل، وال للنشاط السياسي، والنتيجة النهائية طرده إلى خارج وطنه
  .حرب خطرة، ال تقل خطرا عن حرب الجيوش. إنها حرب من نوع جديد

  ١٧/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
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  المفاوضات ومستقبل المصالحة الفلسطينية .٤٧
  سمحمد السعيد ادري

الربط الذي أكده أكثر من مسؤول فلسطيني بين تعثر المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والكيان               
بالتمديد المؤقت لقرار التجميـد المؤقـت لالسـتيطان         " اإلسرائيلية"الصهيوني، بعد فشل إقناع الحكومة      

ـ           اح لمـساعي المـصالحة     الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وظهور مؤشرات نج
أرسى قناعة مفادها أن مؤشرات نجـاح مـساعي         " حماس،"وحركة  " فتح"الوطنية الفلسطينية بين حركة     

المصالحة الفلسطينية ال تعبر عن قناعات استراتيجية بين الطرفين، وخاصة من جانب السلطة الفلسطينية              
لها عالقـة بتعثـر المفاوضـات،       وأنها مجرد خطوات تعكس رؤى تكتيكية اضطرارية،        " فتح"وحركة  

والبدائل األربعة التي كشف عنها رئيس السلطة محمود عباس أمام اجتماع لجنة المبادرة العربية، الـذي                
سبق انعقاد القمة العربية االستثنائية في مدينة سرت الليبية، وأن هذه البـدائل األربعـة تتطلـب وحـدة                   

  .الموقف الفلسطيني
اوضات المباشرة وظهور مؤشرات لبعض نجاح لمساعي الوساطة مـن أجـل            هذا الربط بين تعثر المف    
طرح عالمة استفهام حول مستقبل المصالحة في حالة تجاوز هذا          " حماس"و" فتح"المصالحة بين حركتي    

  .التعثر الذي حدث للمفاوضات
درة العربيـة   السؤال اكتسب أهمية إضافية على ضوء القرار أو التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة المبا             

التي منحت الرئيس الفلسطيني مهلة إضافية، مدتها شهر واحد للنظر في البدائل األربعة، أي تعليق قرار                
تجميد المفاوضات لمدة شهر إضافية، قد تستأنف خاللها المفاوضات أو قد ال تستأنف، أو قد يتم االتفـاق               

وفي كل الحـاالت    . ر الوسيط األمريكي  على العودة مرة أخرى إلى إطار المفاوضات غير المباشرة عب         
من المحتمل أن تكون المصالحة هي أول من سيدفع الثمن، في ظل وجود قناعات لدى قيادة الحـركتين                  

تؤكـد أن   " حمـاس "فحركة  . خارجي يحول دون إتمامها رغم كل أهمية الوساطة المصرية        " فيتو"بوجود  
غم من أن رئيس السلطة سبق أن اعترف بوجود هذا          يحول دون الوساطة، وعلى الر    " فيتو أمريكياً "هناك  

في لقائه مع الجالية الفلسطينية بالواليات المتحدة، بمقر إقامته في نيويورك خالل زيارته األخيرة              " الفيتو"
، إال أنه   "وقعت فتح على الورقة المصرية رغم معارضة الواليات المتحدة لها         "لألمم المتحدة، عندما قال     

  .على ورقة المصالحة المصرية" حماس"يحول دون توقيع حركة " فيتو إيراني"عاد ليتحدث عن 
في االعتبار يطرح العديد من االستفسارات حول العوامل الحاكمة لمواقف الحركتين من            " الفيتو"أخذ هذا   

المصالحة، وهل هي محصورة فقط في االعتراضين األمريكي واإليراني في حالة التسليم بوجودهمـا أم               
  .ناك عوامل أخرى موضوعيةأن ه

اإلجابة عن هذا االستفسار ستحدد مدى ارتباط المصالحة بالمفاوضـات، أو تبعثـر أو اسـتئناف هـذه                  
المفاوضات، انطالقاً من قناعة مفادها أن نجاح المفاوضات سيعفي حركة فتح من الركض وراء مصالحة               

 للمصالحة أمام حركة فتح لتفعيل البـدائل        ، ولكن الفشل لن يدع خياراً بديالً      "حماس"ال تريدها مع حركة     
  .األربعة

هنا تجدر اإلشارة إلى أهمية لقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع الوزير المصري                
عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية في مكة المكرمة، عشية عيد الفطر المبارك وهو اللقـاء                

المصرية، وأعقبه اللقاء المهم بين وفد حركة فتح برئاسة عزام األحمد وقيـادة             الذي أعاد تفعيل الوساطة     
  .حركة حماس في دمشق

لقد أشار الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركـة حمـاس إلـى أن أبـواب المـصالحة       
سفرت عـن   الفلسطينية  الفلسطينية فتحت على مصراعيها، مؤكداً أن نتائج المباحثات بين فتح وحماس أ             

اتفاق الحركتين على ثالث نقاط من النقاط األربع الخالفية، التي تضمنتها الورقة المصرية، مشيراً إلـى                
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أن هناك نقطة واحدة فقط سيتم النقاش بشأنها بين الحركتين في االجتماع المزمع انعقاده في الثلث األخير                 
  .خلي، وإعادة تشكيل وبناء األجهزة األمنيةمن هذا الشهر في دمشق، وهي التي تتعلق بمسألة األمن الدا

هل هناك فرصة لتجاوز هذه اإلشكالية، خصوصاً في ظل قناعات لدى بعض قادة حركة فتح بـضرورة                 
، على نحو ما جاء على لسان حاتم        "اإلسرائيلية"مراجعة ملف التنسيق األمني بين السلطة وأجهزة األمن         

يجب أال يكون عائقاً أمـام      "، الذي أشار إلى أن هذا الملف        عبدالقادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح      
  ؟"تمام المصالحة

السؤال مهم لكنه سيبقى رهن مدى قناعة قيادة السلطة بالمصالحة أو باألحرى بمـدى اضـطرار قيـادة                  
السلطة إلى المصالحة على ضوء ما سوف يحدث من تطورات على صعيد ملف المفاوضات التي يعني                

وعندها لن يكون هناك مناص مـن مـصالحة         " التاريخية"ة السلطة أمام مسؤولية بدائلها      فشلها وضع قياد  
  .اضطرارية

  ١٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   الجنرال دايتون واستقبال مولروداعمناسبة  .٤٨

  ياسر الزعاترة
، يقول المدافعون عن مشروع الجنرال دايتون إنه جاء في ظل فوضى كانت تعيشها األراضـي المحتلـة          

حيث لم يعد الناس يأمنون على بيوتهم وأموالهم وأنفسهم، وأن مهمته كانت تتمثل في بناء قوة شـرطية                  
تحفظ األمن، وهذا يعني أن علينا كفلسطينيين أن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للجنرال العتيـد لمـا                  

  .قدمه للشعب الفلسطيني الذي يعيش بالفعل هذه األيام حالة أمنية أفضل
 ينبغي أن يقال ابتداء هو أن فوضى السالح التي كانت تعيشها بعض المناطق فـي الـضفة الغربيـة                    ما

وقطاع غزة كانت جزء من منتجات السلطة وحركة فتح على وجه التحديد، فتحت مسمى كتائب شـهداء                 
ـ                 ل األقصى كانت تعشش مجموعات من الزعران الذين يعيثون في األرض فسادا، من دون أن ينكر عاق

أن هناك في مقابلها مجموعات كانت مجاهدة ومناضلة بالفعل، وهذه هي التي توزعـت بـين الـسجون                  
  .والمقابر، باستثناءات محدودة، تماما كما حصل مع سائر المجموعات المقاتلة بالفعل في الضفة الغربية

جزءا من مشروع سياسي    األكيد أن الجنرال دايتون لم يأت من أجل أن يمتع الفلسطينيين باألمن، بل جاء               
كبير هو الحل المرحلي بعيد المدى الذي فرضه شارون على الساحة السياسية اإلسرائيلية، وأسس مـن                
أجله حزب كاديما، وذلك على خلفية القناعة بعدم إمكانية التوصل إلى حل نهائي يتنازل فيه الفلسطينيون                

  .عن القدس والالجئين وجزء كبير من األرض
 بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة        ٢٠٠٥ل أن مهمة الجنرال بدأت في كانون األول         دليل ما نقو  

الذي كان فاتحة المشروع، وبعد أن جرى تمرير القيادة للمجموعة الفلسطينية الجديـدة التـي ال تـؤمن                  
 بعد ذلك   بالمقاومة وتعتبرها وصفة تدمير للشعب الفلسطيني، وكان األصل أن تسفر االنتخابات التشريعية           

  .بشهرين اثنين عن فوز حركة فتح ليستكمل المشروع بنيانه األساسي
كان األصل أن يقوم دايتون بتشكيل قوة أمنية جديدة تصلح للمعادلة الجديدة وتختلف عن سـابقتها التـي                  

وبالطبع من أجل أن يجري نقل المهمـات        . انخرط قطاع من رجالها في قتال العدو بعد انتفاضة األقصى         
منية في المدن الفلسطينية إليها كجزء من المشروع الذي يأخذ مسمى الدولة المؤقتة أحيانـا، وكـذلك                 األ

  ".دولة األمر الواقع"السالم االقتصادي، بينما يسميه سالم فياض 
 أمام معهد واشـنطن  ٢٠٠٩) أيار ٧(التنظير األكثر وضوحا لمهمة الجنرال ورد في محاضرته الشهيرة      

وهنـا بعـض    ). الذراع الفكرية والبحثية للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة       (ألدنى  لدراسات الشرق ا  
نحن ال نقدم شيئا للفلسطينيين ما لـم يـتم          : "الفقرات من المحاضرة، والتي نبدأها بفقرة فاقعة يقول فيها        

  ".التنسيق بشأنه مع دولة إسرائيل وبموافقة إسرائيلية



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٩٤٠:         العدد       ١٧/١٠/٢٠١٠األحد  :التاريخ

 عامـا،   ٢٢ و   ٢٠ما فعلناه هو بناء رجال جدد تتراوح أعمارهم بين          . اما الذي بنيناه؟ أقول هذا تواضع     "
يشار هنا إلى أن حوالي سـبعة       ". وهؤالء الشبان وضباطهم يعتقدون أن مهمتهم هي بناء دولة فلسطينية         

نعـود  . آالف ضابط وعنصر قد أحيلوا إلى التقاعد، فيما اختير من تبقى بعناية ليصلح للمهمة الجديـدة               
  .محاضرة دايتونلفقرات من 

في كلمة لضابط فلسطيني في حفل التخرج قال، إنكم لم تأتوا هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسـرائيل، بـل                   "
جئتم لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسـالم مـع                  

  ".إسرائيل
 الجدد تستطيع أن تصنع، وبأية سرعة، ألنهم        ضباط الجيش اإلسرائيلي يسألونني، كم من هؤالء الرجال       "

  ".الوسيلة الوحيدة التي ستؤدي إلى رحيلنا عن الضفة الغربية
عبر الضفة الغربية تتسم الحمالت األمنية بالتشدد مع العصابات المـسلحة وتفكيـك المليـشيات غيـر                 "

 غير العسكري مثل    الحظ أنه يقول نشاطات حماس التي تشمل      ". الشرعية، وبالعمل ضد نشاطات حماس    
  .السياسي واالجتماعي

ومما قاله أيضا أن ثالثة أجهزة استخبارات تشارك في اختيار المنتسبين الجدد، كما أن إصـالح النظـام           
القضائي كان جزءا من عمله، وبالطبع لكي يجري تجريم المقاومة وسائر النشاطات التي تتفاعل معهـا،                

 عاما ألنه آوى في بيته ثالثة مـن مجاهـدي           ١٢ قلقيلية بالسجن    بدليل الحكم على عبد الفتاح شريم من      
  ).قتل اثنان منهم على يد الرجال الجدد(القسام 

والحق أن الفلسطيني الجديد الذي يتحدث عنه الجنرال لم يأت نتاج جهده فقط، وإنما نتاج تنظير سياسـي         
  .مهمتهم ومهيأون نفسيا لتنفيذهاصاغه قادة السلطة الجدد، ما يعني أنهم جاؤوا وهم يعرفون طبيعة 

اآلن يرحل دايتون ليحل مكانه الجنرال مولر، والسبب أن المهمة لم تنته فصوال بعد، ولن تنتهـي قبـل                   
، وبالطبع تمهيدا لتثبيت واقع الدولة      )القدس خارج المعادلة  (استالم السلطة لمهمات األمن في سائر المدن        

هذا ما يفكرون فيه، لكـن      . عله محض نزاع حدودي بين دولتين     تحت االحتالل، والذي يؤبد النزاع ويج     
شعب فلسطين العظيم سيعرف كيف يقلب الطاولة في وجوه هؤالء جميعا ويضع قدمه على سكة المقاومة                

  .والتحرير والكرامة من جديد
  ١٧/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  :كاريكاتير .٤٩
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