
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  اإلفراج عن البرغوثي في صفقة شاليط" إسرائيل"الوسيط األلماني أبلغ حماس موافقة ": المدينة"

  على اليهود أيضاً" قانون الوالء"نتنياهو يقرر سريان 
  "يهودية الدولة"و" ترتيبات أمنية"نتنياهو يعّد االستيطان عقبة اصطناعية ويتمّسك بـ

  "التصديق على مراحل "أسلوب وإتباعوحدة استيطانية جديدة قريباً  ٢٢٦٦٧": يديعوت"
   غير معلومتؤجل إبحارها إلى غزة لموعد" ٥شريان الحياة "

  ماضون في المصالحة واالجتماع القادم ليس في دمشق: األحمد

 أجرت اتصاالت"إسرائيل: "الزهار
جاهزون .. مع حماس حول شاليط

   تبادلالالستكمال مفاوضات 
  

 ٤ص... 

 ١٩٤٢ ١٩/١٠/٢٠١٠الثالثاء 
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    :السلطة
 ٥   تسعى النتزاع اعتراف غير قانوني بضم القدس الشرقية"إسرائيل": عريقات.٢
 ٦  "أكبر حملة ضد العمالء"جزت  أنالحكومة في غزة: فتحي حماد.٣
 ٦    بدل االعتراف بالدولة الضفة مستوطناتإلخالء أمميالسلطة تخطط الستصدار قرار : "هارتس".٤
 ٧   بالسالم "إسرائيل" المستوطنين تؤكد عدم اكتراث وإرهابسياسات االستيطان : حكومة فياض.٥
 ٧   اعتراف عربي بجوازات غزة:بغزةوزارة الداخلية .٦
 ٧   إعالن الدولة من طرف واحد ال يعد خياراً قائماً للقيادة الفلسطينية:عشراوي.٧
 ٨  ي القدس المحتلة الوطني يكشف عن صور ووثائق مخطط تهويد فاألرشيفمدير .٨
 ٩  طالبا فلسطينيا في لبنان٧٣٩مجلس إدارة صندوق عباس وافق على مساعدة : نمر حماد.٩

    
    :المقاومة

 ٩  ال مشكلة أن يكون لقاء المصالحة القادم في غزة أو القاهرة أو دمشق أو أي مكان: البردويل.١٠
 ٩  ماضون في المصالحة واالجتماع القادم ليس في دمشق: األحمد.١١
١٠  اإلفراج عن البرغوثي في صفقة شاليط" إسرائيل"الوسيط األلماني أبلغ حماس موافقة ": المدينة".١٢
١٠   العودة ولن يكونوا إال عامل استقرار في لبنان مشروع الفلسطينيين هو: علي بركة.١٣
١٠  ال يحق له أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني: إسماعيل رضوان ينتقد تصريحات عبد ربه.١٤
١١   إعدام لحق العودة"إسرائيل"الموافقة على يهودية : فتح قيادي في.١٥
١١  تدعو إلى محاسبة من يصدر تصريحات تمس بالثوابت الوطنية" الشعبية".١٦
١١   تدعو بريطانيا لمشروع قرار يعترف بفلسطين"الديمقراطية".١٧
١٢  يةال يكمن التفاؤل بتحقيق المصالحة في ظل األجواء الحال: مزهرجميل .١٨
١٢  المصالحة ضرورة وليست خيارا: منيب المصري.١٩
١٣  "إسرائيل" هجمات ضد "يرتجل"تقرر فصل أي عنصر  لجهادا.٢٠
١٣  الحتاللاختطاف النَّائب قفيشة محاولة لتغييب دوره الوطني ودليٌل على إرهاب ا: حماس.٢١
١٣  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال سبعة من أنصارها في الضفة.٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   على اليهود أيضاً" قانون الوالء"نتنياهو يقرر سريان .٢٣
١٤  "يهودية الدولة"و" ترتيبات أمنية"ة اصطناعية ويتمّسك بـنتنياهو يعّد االستيطان عقب.٢٤
١٤  االن في اضعف حاالتها" إسرائيل"سياسة نتنياهو مبنية على الخوف و: ليفني.٢٥
١٤   المستوطنات قد تمد العمل بتجميد بناء"إسرائيل":  اإلسرائيلي في االمم المتحدة سفيرال.٢٦
١٥  "التصديق على مراحل "وحدة استيطانية جديدة قريباً واتباع اسلوب ٢٢٦٦٧": يديعوت".٢٧
١٥    يؤكدون أنه جرى استطالع لمواقفهم بشأن تجميد اإلستيطانإسرائيليونوزراء .٢٨
١٦   "حساسة ومربكة"يحبط إجراء تحقيق في قضية " الموساد"س رئي.٢٩
١٦   ٤٨ تسعى إلى طرد فلسطينيي "إسرائيل": الطيبي.٣٠
١٧   على طاولة الكنيست يمنع المقدسيين من العمل في اإلرشاد السياحي اقتراح قانون.٣١
١٧   الحالي٢٧اليمين اإلسرائيلي يقرر إجراء مسيرة في أم الفحم .٣٢
١٧  "مرمرة"سجن جندي اسرائيلي لسرقته أغراضاً من سفينة .٣٣
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١٨  تتوقع تعيين مهندس العدوان على غزة مسؤوال أعلى عن فيلق لبنان ": هآرتس".٣٤
١٨  " ١ –لفياتان " بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في موقع "إسرائيل".٣٥
١٨  زحالقة يدعو لوقف تدخل المخابرات في تعيين أئمة المساجد في البلدات العربية .٣٦
١٩   صدر قلق خطير   إيران م: والواليات المتحدة"إسرائيل".٣٧
١٩  "تحيا فلسطين" تراقب سير قافلة "إسرائيل": "جيروزاليم بوست".٣٨
٢٠  تنافق بدعوة عمال المنجم التشيلي" إسرائيل".٣٩
٢٠   أوروبا والعالمفي" معاداة اليهود"وزير إسرائيلي يحذّر من تصاعد .٤٠
    

    :األرض، الشعب
٢٠  األقصىالمسجد  لتسهيل اقتحام اًجسريقيم االحتالل .٤١
٢٠  بعد مواجهات مع قوات االحتاللعشرات الجرحى في سلوان : القدس.٤٢
٢١   الشمالي تصدر مناقصة لبدء إقامة بلدة حريش في قلب المثلثسرائيلية اإلوزارة اإلسكان.٤٣
٢١  االحتالل يعتقل فلسطينيين في الضفة ويتوغل جنوب قطاع غزة.٤٤
٢١  مئات المستوطنين يقتحمون بيت لحم ونابلس ألداء طقوس توراتية.٤٥
٢١  االحتالل يفرض اإلقامة الجبرية على طفل مقدسي دهسه مستوطن.٤٦
٢٢  "نحو حياة أفضل لالجئين الفلسطينيين في مخيمات األونروا"  مبادرةانعقاد اللقاء األول حول.٤٧
   

   :اقتصاد
 ٢٢ االحتالل يعطّل إدخال الزيتون من الضفة إلى غزة: في غزة وزارة الزراعة.٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٢  تفوز بأفضل برنامج وثائقي في المؤتمر الرابع التحاد التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية" القدس"قناة .٤٩
 ٢٣ طفالهاتكشف معاناة أ" مونولوجات غزة".٥٠
   

   : األردن
٢٣  أحادية الجانب بما فيها االستيطان مرفوضة وباطلةاإلسرائيليةالخطوات : ناصر جودة.٥١
   

   : لبنان
٢٣  تتجاهل حل الدولتين"إسرائيل":  مجلس األمنلدى مندوب لبنان.٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٤  غير جادة في عملية السالم" إسرائيل": األسد.٥٣
٢٤  إذا شارك نتنياهو" التغير المناخي"لن أشارك بمؤتمر : ردوغانأ.٥٤
٢٤   ولو بتأشيرة إسرائيلية" حق"زيارة القدس :  المصريةاألوقافوزير .٥٥
٢٥   فضلت االستيطان على السالم"إسرائيل": ابو الغيط لوفد مجموعة الحكماء.٥٦
٢٥   على الحدود مع غزةأنفاق خمسةمصر تضبط مخزن متفجرات سري و.٥٧
٢٥   قطاع غزةإلى إنسانيةمام قافلة مساعدات  الجزائرية استثنائياً أ-فتح الحدود المغربية .٥٨
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   :دولي
٢٦ ضغوط غربية إلحباط نقل ملف الدولة الفلسطينية إلى األمم المتحدة.٥٩
٢٦ "الظروف المالئمة"في انتظار توافر " مؤجلة"قمة السالم المصغرة : باريس.٦٠
٢٧ ن إسرائيلية وفلسطينيةال سالم في الشرق األوسط دون دولتي: فيلتمان في الرباط.٦١
٢٧ لحفظ التراث الفلسطيني" يونيسكو"قرارات في .٦٢
٢٧ ويتضامن مع الشعب الفلسطيني" إسرائيل"الفاتيكان يدين .٦٣
٢٨ مستعدون للمساهمة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي: وزير الخارجية اليوناني.٦٤
٢٨ تتفقان على تعزيز التبادل التجاري" إسرائيل"أمريكا و.٦٥
٢٨ البرلمانيون الدوليون يطالبون باإلفراج عن البرغوثي وسعدات.٦٦
٢٨ زعيم يهودي يدعي أن يهود أوروبا في طريقهم إلى االنقراض.٦٧
٢٩ "إسرائيل"جامعة مانشستر تخصص ثالثة ماليين جنيه استرليني لتخفيف التوتر ضد .٦٨
٢٩ ندعم المبادرة العربية: وزير خارجية أوكرانيا.٦٩
٣٠ تؤجل إبحارها إلى غزة لموعد غير معلوم" ٥شريان الحياة ".٧٠
٣٠  سنة٥٠٠تصارع من أجل بقائها في أمريكا الالتينية منذ " فلسطينية"شعوب .٧١
    

   :مختارات
٣٠ ضال منصورن... !خزي وعار.. العرب ال يقرأون.٧٢
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  نهلة الشهال... على السلطة الفلسطينية مقاطعة السياسة: حان الوقت.٧٣
٣٣  عريب الرنتاوي...  ساعات٣كل .. عملية أمنية مشتركة .٧٤
٣٤  فهمي هويدي... فية القضيةتبادل األراضي يمهد لتص.٧٥
٣٧  عبير بشير... "خيارات أبو مازن".٧٦
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   تبادلالجاهزون الستكمال مفاوضات ..  مع حماس حول شاليطاتصاالت أجرت "إسرائيل: "الزهار .١

عضو المكتب السياسي لحركة ، أن غزةمن  ١٨/١٠/٢٠١٠، )اصف(وكالة الصحافة الفلسطينية نشرت 
 أن حركته جاهزة الستكمال المفاوضات بشأن صفقة تبادل األسرى مع  أكدحماس محمود الزهار

 .االحتالل، مؤكدا أن حركته لديها وسائل قوة تستطيع من خاللها ردع المحتل إذا قرر االعتداء على غزة
من الواضح أن حكومة االحتالل تريد على لسان : "االثنين" صفا"وقال الزهار في حديث خاص لـ

 ".قياداتها أن تستكمل المفاوضات مع حركة حماس حول صفقة تبادل األسرى، لذا نحن جاهزون لذلك
لكننا نرفض استكمال تلك المفاوضات بالطريقة السابقة أي بعدما يتم االتفاق على شيء يتم "واستدرك 

، مشددا على أن حركته مع استكمال برنامج التفاوض دون "ة اإلسرائيلية المصغرةإلغاؤه بواسطة الحكوم
وأوضح الزهار أن زيارة الوسيط  .التَّراجع عما يتم االتفاق عليه أو االلتفاف على المطالب الفلسطينية

صاالت التي األلماني في صفقة التبادل قبل نحو أسبوعين للقطاع لم تحمل أي شي جديد، مؤكدا أن االت
   .أجراها مسئولون إسرائيليون مؤخرا مع قادة أسرى الحركة داخل سجون االحتالل لم تقدم جديد كذلك
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وبشأن جهود المصالحة الفلسطينية، شدد الزهار على أنه حركته تبذل جهودا كبيرة من أجل إنجاح اللقاء 
المهم "إن : وقال .بقية القضايا العالقةالذي سيعقد مع حركة فتح في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة 

في هذا اللقاء أن يتم االتفاق على القضايا العالقة، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق إال إذا تم استكمال كافة 
وعد أن نجاح اللقاء مع حركة فتح بمثابة جزء مهم بالنسبة  ".القضايا العالقة في موضوع الملف األمني

 .يكون هناك جولة أخرى الستكمال مناقشة القضايا العالقةلهم، ولكن في حال فشله س
وفي موضوع التهديدات اإلسرائيلية األخيرة حول شن حرب جديدة على غزة، بين الزهار أن الهدف من 

إذا كانوا يريدون حربا فنحن "وتابع  .هذه التهديدات اللعب في الوضع الداخلي وإخافة المقاومة الفلسطينية
 لم ٢٠٠٨كنها لن تكون كالحروب السابقة بالنسبة لإلسرائيليين، ففي الحرب األخيرة عام جاهزون لها، ول

 ".يتمكنوا من تنفيذ أهدافهم، كما أننا أدركنا قوة ضعفهم وعندنا من وسائل القوة ما نستطيع ردعهم بها
 التسوية، وفي رده على سؤال حول قرار القيادة الفلسطينية دراسة كل الخيارات في ظل تعطل مسيرة

وأرجع ذلك  ".بالضار وغير النافع"وصف الزهار خيار التوجه إلى مجلس األمن الدولي بالتركيبة الحالية 
إلى أن الفيتو األمريكي والموقف األوروبي المتردد حتى اللحظة في تغيير سياسة اإلذعان المطلق 

األمريكية الحالية قد يجعل لسياسة الرئيس السابق جورج بوش وحالة الضعف التي تعيشها اإلدارة 
 .اللجوء إلى مجلس األمن فيه مخاطرة

إذا كان الهدف من اللجوء لمجلس األمن اإلعالن عن دولة فلسطينية بدون موافقة أمريكية فإنه "وأضاف 
لن يكون هناك موافقة، وبالتالي فإن الرئيس محمود عباس يحاول من خالل ذلك الهروب إلى األمام 

 ".ية كي يقول أن خياراته السياسية ال تزال عاملة بعد أن فشل خيار المفاوضووضع خيارات وهم
أن حديث ب نقال عن مراسلها أشرف الهور، أن الزهار أكد ١٩/١٠/٢٠١٠األهرام، القاهرة، وذكرت 

هدفه لفت األنظار عن   عن حدوث تقدم في مفاوضات تبادل األسري مع حماساإلسرائيليينالمسئولين 
 كاشفا النقاب عن أن مسئولين اإلسرائيلية في المعتقالت نالفلسطينييلتعسفية ضد األسري الممارسات ا
 اتصالوقال الزهار لمندوب األهرام أن   .  اجروا مؤخرا اتصاالت مع قادة أسري الحركةإسرائيليين
دما علموا  وحديثهم معهم عن صفقة شاليط جاء بعاإلسرائيلية بقادة األسري في المعتقالت اإلسرائيليين

 األسري علي الغاء عزل إسرائيل إلجبار شامل داخل كافة المعتقالت إضراب في تنظيم األسريبنية 
وأوضح الزهار أن اتصاالت   .  كبيرة منهم في زنزانات انفرادية في ظروف سيئة أعداداحيث تحتجز
 السابقة اإلسرائيليةقف  مع قادة األسري لم تحمل أي جديد وإنما اقتصرت علي شرح الموااإلسرائيليين

 اإلعالمتدعيه وسائل  كما لم تشهد أي تقدم علي عكس ما فيما يتعلق بصفقة شاليط ولم تتضمن جديدا
   . اإلسرائيلية

 علي قادة األسري هو البدء من جديد في المفاوضات حول تبادل إسرائيلعرضته   كل ماإنوقال 
 موضحا أن اإلسرائيلي اإلعالمدما كما يشيع يعني حدوث ردة في الملف وليس تق األسري وهو ما

 تشغل بها الرأي المحلي األسري وتفاصيل تتعلق بصفقة تبادل آليات الفلسطينيين في إغراق تريد إسرائيل
محادثات غيرة مباشرة   في تفاصيل عن أجراءأغرقتهوالدولي دون انجاز حقيقي كما سبق وأن 

 تقدم أي شيء وامتنعت عن تمديد قرار تجميد االستيطان في ومحادثات مباشرة مع سلطة رام اهللا ثم لم
   . الضفة الغربية واليوم تعود الستخدام نفس األسلوب مع حماس فيما يتعلق بصفقة األسري

  
   تسعى النتزاع اعتراف غير قانوني بضم القدس الشرقية"إسرائيل": عريقات .٢

المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية،  قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون : وفا-أريحا
إن إسرائيل تسعى النتزاع اعتراف غير قانوني بضم القدس الشرقية، من خالل استضافتها مؤتمر منظمة 

  .التعاون االقتصادي والتنمية في القدس



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٩٤٢:         العدد       ١٩/١٠/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

وأعرب عريقات في بيان اليوم االثنين، عن شكره لجميع الدول التي قررت االنسحاب وعدم المشاركة 
 من الشهر الجاري، مؤكداَ عدم شرعية ٢١ و٢٠في هذا المؤتمر المزمع عقده في القدس خالل يومي 

السيطرة اإلسرائيلية على القدس، مستشهداً بالدعوة التي وجهها مجلس األمن إلى جميع الدول األعضاء 
دم مشاركة الدول واعتبر عريقات أن ع. بعدم االعتراف باالدعاءات اإلسرائيلية على المدينة المقدسة

  . وعدم حضورها لهذا المؤتمر يحمل رسالة واضحة إلسرائيل مفادها بأنها ليست دولة فوق القانون
وأشار إلى أن دعوة وزير السياحة اإلسرائيلي ستاس ميسشنيكوف لهذا المؤتمر في القدس، تأتي 

 الدول المشاركة لتثبيت حقيقة لتستخدمه إسرائيل في  ترسيخ ممارساتها غير القانونية، والستخدام نوايا
 .أن القدس هي عاصمة إسرائيل، خصوصاً وأن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحظى باحترام واسع

وتتناقض إجراءات إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع قيم هذه 
  .المنظمة، ومع جميع المبادئ التي يؤمن بها أعضاؤها

إن عقد هذا المؤتمر في القدس يخلق االنطباع بأن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 'وقال عريقات 
  .'متواطئة مع تصرفات إسرائيل االستفزازية وغير الشرعية في هذه المدينة المحتلة

 عن عريقات الدول التي أعلنت نيتها المشاركة في المؤتمر إلى إلغاء مشاركتها فيه والتنصل. ودعا د
األعمال اإلسرائيلية غير القانونية بما فيها ضم القدس الشرقية المحتلة من جانب واحد، كما دعا الجميع 
من محاميين دوليين وطالب وحركات التضامن وجماعات مسيحية إلى عدم االعتراف باإلجراءات 

عات المجتمع المدني في حشد اإلسرائيلية غير القانونية، مثمناً الدور الحيوي الذي لعبه الفلسطينيون وجما
  .االهتمام حول القضايا التي أحاطت بهذا المؤتمر

ودعت جهات عديدة ومختلفة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إلى عدم عقد المؤتمر في القدس 
  .لتثبيت عدم دعمها إلجراءات إسرائيل غير القانونية

 ١٨/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  "أكبر حملة ضد العمالء" أنجزت الحكومة في غزة: فتحي حماد .٣

قال وزير الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة فتحي حماد إن جهاز األمن الداخلي التابع : غزة
وأضاف أن جهاز األمن . ١٩٧٢للوزارة اكتشف فلسطينياً يتعاون مع أجهزة األمن االسرائيلية منذ عام 

طرقاً وأساليب جديدة لالحتالل الصهيوني في االختراق، الى جانب النجاح في مكافحة «اكتشف الداخلي 
  .»العمالء

: وتابع حماد خالل لقاء طالبي نظمه مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة اإلسالمية في غزة أول من أمس
االحتالل الصهيوني «وزاد أن . »أنجزنا أكبر حملة ضد العمالء ونقوم بالتحقيق وفتح ملفات قديمة«

ودعا الشباب . »يمارس حرباً خفية غير مرئية ضد شبابنا ويستخدم المخدرات واإلباحيات في تدميرهم
. »من يمتلك التقنيات يستطيع أن يتحرك«الى العمل المتواصل من أجل امتالك التقنيات، معتبراً أن 

استجالء بعض الثغرات «ضرورة ، وطالبهم ب»أعظم ثورة بشرية في التاريخ«ووصف الشباب بأنهم 
  .»لعدم الوقوع فيها والعمل على إغالقها

  ١٩/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  بدل االعتراف بالدولةالضفة  مستوطنات إلخالء أمميالسلطة تخطط الستصدار قرار : "هارتس" .٤

ط الستصدار   ان السلطة الفلسطينية والدول العربية تخط      اإلسرائيليةذكر صحيفة هارتس    : القدس المحتلة 
  . في الضفة المحتلة واعتبارها غير شرعيةتالمستوطنا إخالءقرار من مجلس االمن الدولي يدعو الى 

وحسب الصحيفة فان القرار المذكور يعتبر بديال عن نية الدول العربية التوجه الى مجلس االمن الـدولي        
سيتعرض لحق النقض الفيتو مـن       على اعتبار ان ذلك القرار       ٦٧لالعتراف بدولة فلسطينية على حدود      
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رفض قبـل   " يتسحاق مولخو "وقالت الصحيفة ان ان مبعوث نتنياهو الى محادثات السالم           .قبل واشنطن 
اسابيع تسلم وثيقة من رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات حول موقف السلطة من القـضايا       

  ".النهائية
يقة بيده الى مولخو الذي رفض ان يمد يده الستالمها في           وقالت المصادر ان عريقات حاول ان يسلم الوث       

  .حضور ميشتل وعدد من المسؤولين االمريكيين ما اصاب المفاوض الفلسطيني باحراج كبير
 ١٩/١٠/٢٠١٠وكالة سما االخبارية، 

  
  بالسالم "إسرائيل"سياسات االستيطان وارهاب المستوطنين تؤكد عدم اكتراث : حكومة فياض .٥

ستنكر مجلس الوزراء بشدة، خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا امس برئاسة  ا:رام اهللا
 وحدة استيطانية جديدة في ٢٤٠رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، قرار الحكومة االسرائيلية بناء 

واعتبر .  وحدة أخرى٣٥٠٠في مدينة القدس ضمن مشروع لبناء » راموت وبسجات زئيف«مستوطنتي 
جلس أن هذه الخطوات تدل وبشكل واضح على عدم اكتراث اسرائيل بالجهود المبذولة لتفعيل عملية الم

السالم، وضربها بعرض الحائط لكل الوساطات الدولية بما فيها األميركية الهادفة النهاء الصراع 
  .١٩٦٧الفلسطيني االسرائيلي، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

وأدان المجلس أيضا االعتداءات االسرائيلية المستمرة على أبناء شعبنا في بلدة سلوان، وارهاب 
المستوطنين المتواصل ضد المواطنين، بحماية من قوات الشرطة، بهدف ترحيلهم عنها وتنفيذ مخططات 

دان مخططات تهجير وكذلك أ.  منزالً في حي البستان٨٨االستيالء عليها بما في ذلك المخططات لهدم 
 عائالت في حي الشيخ جراح بالقدس مشيراً الى أن استمرار هذه الجرائم يشكل انتهاكاً واضحاً ١٠

  .لقواعد القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
نظمها منظمة التعاون والتنمية ورحب المجلس بقرار بعض الدول مقاطعة اجتماع قمة السياحة التي ت

ودعا الى التراجع عن عقد هذا . في مدينة القدس في العشرين من الشهر الحالي) OECD(االقتصادية 
المؤتمر في القدس، وعدم السماح السرائيل بالتمادي في محاولتها لتشريع وتكريس احتالل وضم القدس 

 الذي ٤٧٨ف الدولية ال سيما قرار مجلس األمن رقم الشرقية خالفاً للقانون الدولي والمواثيق واألعرا
  .يدعو العالم الى عدم االعتراف باالحتالل االسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس

 ١٩/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   اعتراف عربي بجوازات غزة:بغزةوزارة الداخلية  .٦

طينية المقالة التي تدير شؤون قطاع غزة وسام أكد مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية الفلس
الرمالوي أن جميع الدول العربية ومعظم الدول األوروبية تعترف بجواز السفر األخضر الُمجدد من 
الفلسطينية في غزة، كما وتسمح لحامليه بعبور أراضيها، عدا قلة من الدول التي ترفضه ألسباب 

أن ما يتم تداوله من الرفض الدولي للتعامل مع الجواز وأكد الرمالوي في تصريحات على  .سياسية
إرسال الجوازات إلى غزة كان يتم بشكل تلقائي وبكميات كبيرة «وقال إن . األخضر هو مجرد إشاعات

 تم ٢٠٠٧ آالف جواز في كل شهر، وبعد منتصف ١٠جداً لتغطي احتياجات المواطنين التي تصل إلى 
  .»از شهرياتقليص الكميات إلى خمسة آالف جو

  ١٩/١٠/٢٠١٠، يالبيان، دب
  
   إعالن الدولة من طرف واحد ال يعد خياراً قائماً للقيادة الفلسطينية:عشراوي .٧

 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن إعالن الدولة من طرف  :غزة
وذكرت عشراوي في . مرار تعثر عملية التسوية واحد ال يعد خياراً قائماً للقيادة الفلسطينية في ظل است
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الرسمية، أمس، أن القيادة الفلسطينية تركز حالياً على الحصول على " صوت فلسطين"تصريحات إلذاعة 
 ورأت أن اإلعالن من جانب ١٩٨٨اعتراف دولي لقيام الدولة الفلسطينية التي تم اإلعالن عنها عام ،

، وأن المطلوب حالياً هو تجسيد إعالن االستقالل عام "اقع على األرضال يغير الو"واحد عن قيام الدولة 
  . عبر جلب أكبر دعم دولي والحصول على عضوية كاملة لفلسطين في مؤسسات األمم المتحدة ١٩٨٨

  ١٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  مدير االرشيف الوطني يكشف عن صور ووثائق مخطط تهويد في القدس المحتلة .٨

 عرض مدير عام السجالت الحكومية في مؤسسة األرشيف الوطني فواز سـالمة،             :ائل موسى  ن –رام اهللا 
أمس، صورا ووثائق تتضمن مخططا هندسيا وعسكريا اسرائيليا تهويدية الطابع واالهـداف قـال انهـا                

ـ          ة تعري االطماع االحتاللية التوسعية في القدس العربية والمقدسات ومزاعم الترميم التي تـسوقها للتعمي
  .على عمليات التهويد المستعرة اسفل وحول باحات االقصى

ووصف سالمة خالل حلقة جديدة من برنامج واجه الصحافة نظمها المكتب الصحفي في وزارة االعالم               
 الذي يحيق بالمدينة المقدسة والمقدسات االسـالمية والمـسيحية منـذ            األخطرالمخطط االسرائيلي بان    

  .١٩٦٧احتاللها في 
 المصدر وكشفت عنها بلدية القـدس       إسرائيليةير عام السجالت الحكومية واستنادا للوثائق وهي        وقدر مد 

االحتاللية في الرابع من الشهر الجاري ان حكومة نتنياهو تستفيد من واقع االنقسام الفلسطيني والوضـع                
م والـشرعية   االقليمي والدولي لالمعان في مخطط تهويد المدينة ضاربة بعرض الحائط عمليـة الـسال             

  .الدولية
وكشفت بلدية االحتالل في القدس في الرابع من تشرين اول الجاري النقاب عن أغلب هذه الوثائق فـي                  
خطوة قدر سالمة انها جاءت بعد ان انجزت اسرائيل او شارفت على االنتهاء من اغلب مـا تـضمنته                   

عبة االحتالل الكثير لالخالل بالطابع     محذرا انه ما زال في ج     .. الخطط، وبالتالي دنو وقت االفصاح عنها     
 الف مستوطن وبالتوازي تـصعيد سياسـة        ١٢٠ وحدة استيطانية لتوطين     ٣٢٠٠الديمغرافي عبر اقامة    

  .تفريغ االحياء العربية من اهلها
  ١٩/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ا في لبنان طالبا فلسطيني٧٣٩مجلس إدارة صندوق عباس وافق على مساعدة : نمر حماد .٩

 قال رئيس مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان، : وفا–رام اهللا 
وكان مجلس إدارة صندوق الرئيس عباس، .  طالبا٧٣٩نمر حماد، إن مجلس اإلدارة وافق على مساعدة 

د، لمناقشة الطلبات المقدمة عقد اجتماعا له في رام اهللا أمس برئاسة رئيس مجلس اإلدارة نمر حما
إن مجلس اإلدارة وضع آليات تنفيذ تلبية » وفا«وقال حماد لوكالة . لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان

وأوضح . الطلبات المقدمة للصندوق، بحيث يتم تسديد األقساط الجامعية للطلبة فور الموافقة على الطلبات
 طالبا، فيما بلغ عدد ٨٨٤ة في مختلف التخصصات والجامعات بلغ حماد ان عدد الطلبة المتقدمين للدراس

  . طالبا٧٣٩ طالبا، مبينا أن مجلس اإلدارة وافق على مساعدة ٥٥٠المتقدمين للمعاهد المهنية 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   القاهرة أو دمشق أو أي مكانفي غزة أو المصالحة القادم  لقاءيكون مشكلة أن ال: بردويلال .١٠

 القيادي في حركة حماس نقال عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن ١٩/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، نشرت 
أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد المكان الذي ستلتقي به حركته مع حركة فتح غدا أكد  ،صالح البردويل

  .لبحث الملف األمني
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ال مشكلة أن يكون اللقاء "ى من أجل تحديد المكان مستدركا بقوله  أن مشاورات تجرإلىوأشار البردويل 
في غزة أو القاهرة أو دمشق أو أي مكان، القضية ليست قضية مكان، لكن يبدو أن هناك فيتو إسرائيليا 
معينا أو تهديدا لحركة فتح يجعلها تتلكأ في هذا األمر فالمهم أن يتم االتفاق وأال يؤثر الفيتو اإلسرائيلي 

  ".على هذه العملية
البردويل نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور، أن  ١٩/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، وذكرت 

ما الذي استجد "موقف حركة فتح الرافض لعقد اللقاء الذي سيبحث ملف األمن في دمشق، وتساءل انتقد 
جعلها "، قال انه "تو أمريكيفي"واتهم البردويل فتح بأنها خضعت لـ ."حتى ترفض فتح الذهاب لدمشق

 يكون خالف أبو مازن األسد سببا في أن، وقلل في الوقت ذاته من إمكانية 'ترفض مكان اللقاء إلفشاله
وعاد البردويل  ."ال يوجد للطرف السوري أي تواجد على طاولة المفاوضات بيننا وبين فتح'ذلك، وقال 

ن تجري اتصاالت فيما بينهم لتحديد مكان آخر لعقد  انه رغم ذلك ما زالت قيادات الحركتيإلىوأشار 
  .االجتماع
 اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية الذي سيقود فريق أن أيضاً "القدس العربي"علمت إلى ذلك 

 فلسطينيا فضل عدم مسئواللكن . التفاوض األمني عن حركة فتح يتواجد خارج أراضي الضفة الغربية
 انه في حال تم تحديد مكان االجتماع سيتوجه إليه فرج على الفور، "القدس العربي"ذكر اسمه قال لـ

األمور تتجه نحو تأجيل االجتماع إلى أجل "رغم أنه استبعد عقد الجلسة الحالية في موعدها المحدد، وقال 
  ."غير مسمى
 عزت  عضو المكتب السياسي لحركة حماسأندمشق  من ١٨/١٠/٢٠١٠وكالة قدس برس، وأوردت 
طلب حركة فتح، نقل جلسة الحوار المرتقبة بين " قدس برس" في تصريحات خاصة لـ استغربالرشق

، إلى مكان آخر غير العاصمة السورية دمشق، وأكد أن حركة )٢٠/١٠(الحركتين بعد غد األربعاء 
  .الزالت تدرس األمر وسترد متى ما انتهت من دراسة ذلك، كما قال" حماس"
  
   واالجتماع القادم ليس في دمشقالمصالحة في ماضون: األحمد .١١

 قال رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن :بيت لحم
إسرائيل كلما شعرت أن هناك تحركا باتجاه استعادة الوحدة الوطنية تتحرك هي لوضع العراقيل، وفي 

حديث والسؤال عن أن الرئيس عباس يمثل من؟ متمنيا استخالص حالة تعثر المصالحة تبدأ إسرائيل ال
  .العبر من كافة القوى الفلسطينية

" ديك دبيكا"اإلذاعية كرد على ما نشره موقع " معا"أقوال األحمد جاءت في حديث لنشرة أخبار شبكة 
ددت بإعادة اإلسرائيلي، وجاء فيه انه وفي حال حدوث مصالحة بين حركتي حماس وفتح فان إسرائيل ه

 العمل باتجاه الضغط الستعادة الوحدة إلىودعا كافة القوى الفلسطينية  .انتشار قواتها في الضفة الغربية
واللحمة داخل الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية لمجابهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني 

تفاق على الموعد والمكان للقاء المقبل ما بين فتح ونفى األحمد أن يكون هناك ا .أمام التعنت اإلسرائيلي
  . الماضيأيلول ٢٤ بيان إلىوحماس وطلب العودة 

وأشار األحمد أن النقاش الحاد الذي حدث بين الرئيسين الفلسطيني والسوري في قمة سرت الليبية كان 
كان من الممكن من ضمنه قضية المصالحة وخشية أن تفرض ظالل سرت تبعياتها على االجتماع الذي 

 مكان آخر سيحدد خالل إلىأن ينعقد في دمشق طلبنا من وفد حركة حماس نقل االجتماع من دمشق 
اليوم أو غدا، مضيفا أن أي تأخير يحصل ليوم أو يومين سيعود ألسباب فنية وليست خالفية، على حد 

ا لمصر لتوقيع الورقة المصرية وختم األحمد حديثه بروح التفاؤل لالجتماع المقبل للذهاب من بعده .قوله
وإعادة اللحمة لساحة الفلسطينية، داعيا كافة القوى والفعاليات بالضغط باتجاه المصالحة إلنهاء حالة 
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االنقسام لجميع اإلطراف، مشيرا أن الحكومة اإلسرائيلية تريد أن يبقى الشعب الفلسطيني مجزأ حتى 
  .تتنصل من اتفاقاتها تجاه السالم

  ١٩/٢٠١٠ اإلخبارية، وكالة معا
 
  اإلفراج عن البرغوثي في صفقة شاليط" إسرائيل" حماس موافقة أبلغالوسيط األلماني ": المدينة" .١٢

 تشمل عملية تبادل أن بنيامين نيتنياهو على اإلسرائيليوافق رئيس الوزراء :  رياض منصور- عمان
 سر أمين لدى الحركة جلعاد شاليط،  المختطفاإلسرائيلي الفلسطينيين مع حركة حماس بالجندي األسرى

 ابلغ حماس موافقة األلماني الوسيط أن" المدينة" مصادر متطابقة  وأبلغت.حركة فتح مروان البرغوثي
 وردت في أخرى أسماء تشمل الصفقة أن البرغوثي مع رفضها األسير تشمل صفقة التبادل أن إسرائيل
  . من حماسليةاإلسرائي التي تسلمتها الحكومة األسماءقائمة 
 كبيرا من ممثلي منظمات مناهضة للحرب النووية ألمانيا المحامية فدوى البرغوثي وفدا أبلغت ذلك إلى

 عن زوجها ضمن صفقة التبادل اإلفراج معلومات مؤكدة وصلتها على قرب أنالتقته في رام اهللا 
  . شاليطاإلسرائيليبالجندي 

  ١٩/١٠/٢٠١٠المدينة، السعودية، 
  
   هو العودة ولن يكونوا إال عامل استقرار في لبنان الفلسطينيينمشروع : علي بركة .١٣

 مشروع الفلسطينيين في لبنان هو أنماس في لبنان علي بركة  حأكد المسؤول السياسي لحركة: بيروت
 إال ليسوا طرفاً في األزمة اللبنانية الراهنة ولن يكونوا وأنهم ديارهم األصلية في فلسطين، إلىالعودة 

وأوضح بركة خالل لقاء له مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في  .امل استقرار في لبنانع
أن حركة حماس حريصة على السلم األهلي في لبنان، وأنها ) ١٧/١٠(لبنان جورج كومنينوس، األحد 

في المشاكل تعمل مع سائر الفصائل الفلسطينية في لبنان من اجل منع توريط المخيمات الفلسطينية 
  .اللبنانية الداخلية

 أرضهم الالجئين الفلسطينيين في لبنان ومعاناتهم نتيجة اقتالعهم من أوضاعوجرى في اللقاء استعراض 
 في لبنان، وتراجع خدمات وكالة واإلنسانية من جهة وحرمانهم من حقوقهم المدنية ١٩٤٨وديارهم عام 

  .نروا من جهة أخرىواأل
  ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ال يحق له أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني:  عبد ربهتصريحاتإسماعيل رضوان ينتقد  .١٤

إسماعيل رضوان، أن االعتراف بإسرائيل جريمة . اعتبر القيادي في حركة حماس د:  حازم الحلو-غزة
بعدم االعتراف بالكيان الصهيوني تحت أي شرط من " ال تغتفر، مجددا التأكيد على موقف حركته 

، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، بأن تسحب "فلسطين"وطالب رضوان في حديثه لـ". روطالش
تسبب بالكثير من األذى للقضية الفلسطينية والشعب " ، معتبرا أن هذا االعتراف "إسرائيل"اعترافها بـ
 ينية ياسر عبد ربهوانتقد بشدة تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسط ".الفلسطيني

ال تمثل إال نفسه، إذ ال يحق له أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني الذي "إنها :  وقالحول يهودية إسرائيل
قدم التضحيات الجسام في سبيل إنهاء االحتالل وإقامة الدولة على كامل ثرى الوطن من دون انتقاص أو 

فيذية أصالً ال تمثل قطاعات واسعة من الشعب إن اللجنة التن: "وأضاف ".تنازل عن أي شبر من األرض
الفلسطيني، وهي مقتصرة على فئة معينة، خصوصاً بعد تعليق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاركتها 

  ". في اجتماعاتها
  ١٩/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
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  إعدام لحق العودة "إسرائيل" على يهودية الموافقة: فتح قيادي في .١٥

يهودية "ذّر قيادي في حركة فتح السلطة الفلسطينية من قبول فكرة االعتراف بـح :)طينفلس(نابلس 
أكبر خطأ تاريخي ترتكبه "، معتبراً أنه في حال القبول بهذا الشرط اإلسرائيلي؛ فإنه سيكون "إسرائيل

  ".القيادة الفلسطينية، حيث سيهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته
إن المطالب اإلسرائيلية باالعتراف بدولة : " عضو المجلس الوطني الفلسطينيوقال تيسير نصر اهللا،

إسرائيل كدولة يهودية، مشروع خطير يستهدف الشعب الفلسطيني في كل مكان، وليس فقط في فلسطين 
أي اعتراف بيهودية "أن " قدس برس"وأضاف في تصريح خاص لـ ".، ال سيما الالجئين٤٨المحتلة عام 
ون قد حكمنا باإلعدام على قضية الالجئين الفلسطينيين، وهذا مناقض تماماً لقرارات إسرائيل، نك

، ١٩٤المجالس الوطنية، والهيئات الفلسطينية المختلفة بخصوص حل قضية الالجئين، وللقرار الدولي 
  ".الذي نعتمد عليه في حل قضية الالجئين

لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، التي واستنكر نصر اهللا تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية 
في حال أقرت الدولة " يهودية إسرائيل"ألمح فيها إلى أن السلطة الفلسطينية قد توافق على االعتراف بـ

إن هذه التصريحات مستهجنة ومستنكرة من قبل : "وقال .العبرية بحدودها مع الدولة الفلسطينية المستقلة
تصريحات عبد ربه ال تعبر عن وجهة نظر "، مشددا على أن "لسطينية المختلفةوالقوى الف" فتح"حركة 

  ".الشعب الفلسطيني، بل عن وجهة نظر شخصية
  ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   من يصدر تصريحات تمس بالثوابت الوطنيةمحاسبةتدعو إلى " الشعبية" .١٦

غول، رفض الفصائل الفلسطينية أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد ال:  حازم الحلو- غزة
االعتراف بيهودية الدولة، الفتاً إلى اجتماع عقدته الفصائل بدعوة من الجبهة في غزة مؤخراً، وتناول 

أن الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية من " فلسطين"وأوضح في حديثه لـ . آخر المستجدات السياسية
ة االحتالل على يهودية الدولة باإلضافة إلى الدعم بينها حركتا فتح وحماس، أكدوا أن إصرار حكوم

األمريكي يمثل ضربة قاسية للقضية الفلسطينية من خالل شطب حق عودة الالجئين وفق قرار الجمعية 
  . ١٩٤العامة لألمم المتحدة 

) ف.ت.م(التصريحات التي تمس الثوابت الوطنية الصادرة عن شخصيات رسمية في "ودان الغول 
اعياً إلى اتخاذ إجراءات من العقاب والمحاسبة تجاه من يصدرونها بوصفها تعمق الضرر ، د"وغيرها

أن أي تصريحات صادرة عن أي شخصية من منظمة "كما شدد على . بمسيرة النضال الفلسطيني
التحرير كتلك التي صدرت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد 

، محذراً من "هي مواقف مرفوضة وتشكل تراجعا عن اإلجماع الوطنيل يهودية إسرائيل  حوربه 
  .مخاطر االنجرار وراء االبتزاز اإلسرائيلي المتمثل في االعتراف بيهودية الدولة

  ١٩/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
   لمشروع قرار يعترف بفلسطينبريطانيا تدعو "الديمقراطية" .١٧

 بريطانيا الديمقراطيةدعا نايف حواتمة األمين العام لجبهة التحرير : وكاالت - ي بارعة ياغ- دمشق
 عاصمتها القدس المحتلة، وذلك ١٩٦٧ يونيو ٤واالتحاد األوروبي لالعتراف بدولة فلسطين بحدود 

ة وجدد السفير البريطاني التزام بالده بيانات الرباعي .خالل استقباله السفير البريطاني في دمشق أمس
  . في العاصمة البريطانيةالمسئولينالدولية واالتحاد األوروبي، وأكد أن الرسالة ستصل فورا إلى 

  ١٩/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، السعودية، 
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  ال يكمن التفاؤل بتحقيق المصالحة في ظل األجواء الحالية: مزهرجميل  .١٨

 أنعبية لتحرير فلسطين  أكد جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الش: حكمت يوسف-غزة 
البدائل والخيارات التي تتحدث عنها القيادة الفلسطينية في حال فشلت المفاوضات مع االحتالل 

 البدائل التي أن إلى حالة االنقسام الفلسطيني مشيرا إنهاء يكتب لها النجاح دون أن ال يمكن اإلسرائيلي
فتح (ل بمشاركة الكل الفلسطيني بما في ذلك  جولة حوار شامإلييمكن طرحها حاليا تكمن في الدعوة 

 . تقوم على الثوابت الوطنية الفلسطينيةإستراتيجيةومراجعة مسار المفاوضات العقيم وبناء ) وحماس
 خطوات سيتم أي حالة االنقسام سيكون الموقف الفلسطيني ضعيف جدا وان إنهاءوأضاف انه بدون 

  .طني الفلسطيني ينقصها وبالتالي لن يكتب لها النجاح الواإلجماعاتخاذها ستكون بال فائدة الن 
 أن من منصبه في أكثر من مناسبة أكد مزهر انه من غير المفيد باالستقالةوحول تلويح الرئيس عباس 

يقدم الرئيس عباس استقالته في الوقت الراهن مطالبا أبو مازن باالستمرار في العمل من اجل تجاوز 
 أو اإلجراءات الذي يعيشه الشعب الفلسطيني سواء بفعل االنقسام عنق الزجاجة والوضع الصعب

 توحيد إلي بل هي بحاجه األزمات الساحة الفلسطينية ليست بحاجه لمزيد من أن مبينا اإلسرائيلية
  .الصفوف من اجل مواجهة كافة التحديات

 التي المريحة غير واءاألجوفيما يتعلق بملف المصالحة قال مزهر انه ال يمكن التفاؤل كثيرا في ظل 
 )فتح وحماس(تعيشها الساحة الفلسطينية في ظل تراشق إعالمي واتهامات متبادلة بين طرفي االنقسام 

  . كالهما ما زال يتخندق خلف مواقفه وارتباطاته بالمصالح الخاصة أنمبينا 
ل بعض  هناك جهود تبذل واتصاالت حثيثة تجرى لمواصلة الجهود من أجل تذليأنوكشف مزهر 

العقبات التي قد تقف في طريق جولة الحوار المقبلة ولكن لم يتم االتفاق بعد على الموعد القادم الستكمال 
  .مشوار المصالحة والبحث في بعض القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني

  ١٩/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
  
  المصالحة ضرورة وليست خيارا: المصريمنيب  .١٩

 منيب المصري الذي يرأس وفد األعمالطالب رئيس منتدى فلسطين رجل : رنة كمال زكا-عمان 
الشخصيات الوطنية المستقلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بأن تفضي جهود المصالحة إلى اتفاق يعيد 

  . الحضن الفلسطينيإلىالروح إلى المشروع الوطني الفلسطيني، ويعيد القرار الوطني المستقل 
الدستور جميع فئات الشعب الفلسطيني تهيئة األجواء للمصالحة "ي حديث خاص لـ المصري فوناشد

 الموجهة ضد اإلعالميوعدم استخدام مصطلحات التكفير والتخوين، واالبتعاد عن سياسة التحريض 
 التحريضي يفسخ النسيج االجتماعي الفلسطيني اإلعالمياآلخر الفلسطيني، ألن تأثير هذا الخطاب 

من العداء داخل المجتمع الواحد يصعب معها التوصل إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام وما ويخلق حالة 
ترتب عليها من تبعات ونتائج، داعيا إلى ضرورة وقف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية وقطاع 

ن الجهود وقال المصري يبدو بأ.  عن جميع المعتقلين السياسيينواإلفراج ملف االعتقال السياسي وإنهاء
 اللحمة للساحة الفلسطينية قد بدأت تأتي بنتائج حيث اقتنع الجميع بأن إعادةالتي بذلها الجميع من اجل 

حالة االنقسام ال يمكن لها أن تدوم، وأن دوامها ال يخدم إال االحتالل اإلسرائيلي وأعداء الشعب 
أن يخرج االجتماع المقرر بين الفلسطيني بشكل عام، ويبعدنا عن حلم الدولة، مشددا على ضرورة 

 بقرارات ونتائج عملية تضع األساس النهاء حالة االنقسام، األربعاءحركتي فتح وحماس يوم غد 
 والمبادرات والوثائق والحوارات األفكار من الصفر فهناك العديد من يبدأ هذا االجتماع ال أنوبخاصة 

صم العربية التي يمكن ان يبنى عليها في مواضيع التي تمت في القاهرة وفي دمشق وفي العديد من العوا
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وقال بأن المصالحة هي ضرورة فلسطينية وليست خيارا ، ويجب أن  .األمنيالخالف، وبخاصة الملف 
  .ال تخضع لحسابات شخصية أو حزبية ضيقة

  ١٩/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  "إسرائيل" هجمات ضد "يرتجل" عنصرتقرر فصل أي  لجهادا .٢٠

 أي الحركة اتخذت قراراً بفصل أن أمس اإلسالمي في حركة الجهاد مسئول أعلن : ب أ ف-غزة 
وقال لوكالة .  تحت غطاء فصيل آخرأو "ارتجالي" بشكل إسرائيل ويقوم بهجمات ضد إليهاعنصر ينتمي 

 عنصر يخرج أيقيادة الحركة في الداخل والخارج اتخذت قراراً مصيرياً بعدم تبني " إن "فرانس برس"
وشدد المصدر  ." كالجماعات التي تسمى بالسلفيةأخرى تحت غطاء تنظيمات أوي مهمات ارتجالية، ف

 أو عنصر ال يريد التزام ذلك، أيأصدرت قراراً للقيادة العسكرية في الداخل بفصل " حركته أنعلى 
 قرار أن وأكد. » فصيل آخر، ومن بينها ما يسمى بالجماعات السلفيةأي إطاريثبت عليه العمل في 

يتم تنفيذه على نحو سريع، وتم فصل عدد كبير من هؤالء العناصر، من بينهم احد الشهداء الذين "الفصل 
  .")األحد (أمسسقطوا فجر 

  ١٩/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
   
   النَّائب قفيشة محاولة لتغييب دوره الوطني ودليٌل على إرهاب االحتاللاختطاف: حماس .٢١

 بشدة اختطاف قوات االحتالل فجر "قدس برس" بيان أرسلت نسخة منه لـ فيأدانت حركة حماس: غزة
الدكتور حاتم قفيشة في مدينة الخليل، وذلك للمرة " كتلة التغيير واإلصالح"النائب عن ) ١٨/١٠(االثنين 

ة رام الثالثة خالل الدورة التشريعية الحالية، واعتبرت ذلك أحد ثمار استمرار التنسيق األمني بين حكوم
  .اهللا واالحتالل اإلسرائيلي

 ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   باعتقال سبعة من أنصارها في الضفةالسلطة أمن تتهمحماس  .٢٢

نسخة عنه أجهزة األمن التابعة للسلطة " قدس برس"اتهمت حركة حماس في بيان مكتوب وصل : رام اهللا
ها في طولكرم وقلقيلية ونابلس بشمال الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، باعتقال سبعة من أنصار

   .الضفة
  ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

   
  على اليهود أيضاً " قانون الوالء" سريان يقررنتنياهو  .٢٣

إلسرائيل كدولة "قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اإلثنين، ان يسري قانون الوالء 
  . اإلسرائيليةعلى المتقدمين اليهود للحصول على الجنسية" يهودية

ويبدو أن قرار نتنياهو جاء في أعقاب اإلنتقادات الشديدة التي القاها التعديل الجديد للقانون الذي أقر قبل 
  .أسبوعين ليسري على غير اليهود فقط

وذكرت مصادر اعالمية اسرائيلية أن نتنياهو طالب، اإلثنين، وزير القضاء، يعقوب نئمان، بتقديم 
وكان نئمان قد اقترح في السابق أن .  لتعديل القانون ليسري على اليهودي فقطمشروع قانون حكومي

يسري القانون على كافة المتقدمين للحصول على الجنسية اإلسرائيلية، علماً أن حصول اليهود على 
  .الذي يضمن لكل يهودي المواطنة اإلسرائيلية" قانون العودة"الجنسية اإلسرائيلية يتم وفق 

  ١٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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  "يهودية الدولة"و" ترتيبات أمنية" االستيطان عقبة اصطناعية ويتمّسك بـ يعّدنتنياهو  .٢٤
بنيامين نتنياهو، أمس، أن االستيطان عقبة اصطناعية " اإلسرائيلي"اعتبر رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (

. بعيدة األمد " ت أمنيةترتيبا"أمام المفاوضات المباشرة، وشدد على ضرورة توصل المفاوضات إلى 
، أمس، إن "الكنيست"في " الليكود"عنه قوله خالل اجتماع كتلة حزب " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

غزة، ألنه ) قطاع(فنحن نواجه صعوبة اليوم في التحليق قرب . . المسألة ال تتعلق فقط بالصواريخ "
دم وجود ترتيبات أمنية وأن يتم نصب تخيلوا ع"وتابع " . توجد هناك صواريخ مضادة للطائرات

يجب أن . صواريخ قادرة على إسقاط طائرات تحلق من مطار بن غوريون أو طائرات سالح الجو 
  .، وفق تعبيره "تكون هناك حلول طويلة األمد

مع الرئيس الفلسطيني " اإلسرائيلي"وتطرق نتنياهو إلى المقابلة التي أجرتها القناة األولى للتلفزيون 
لقد سمعت المقابلة وعلي أن أقول إنني أفضل إجراء محادثة معه "مود عباس وبثتها، أول أمس، قائالً مح

المحادثة المباشرة بإمكانها أن ) لكن( دقائق من هنا، ٧وجهاً لوجه، فقد تم إجراء المقابلة على مسافة تبعد 
واعتبر أن " .  على عقبة اصطناعيةتدفع اتفاقاً ومن أجل أن تؤدي إلى التقدم نحو تسوية ينبغي التغلب

عقبة اصطناعية، فالبناء يجري في مناطق تشكل نسباً ضئيلة من ) االستيطان(النقاش حول البناء "
، "األراضي وال تؤثر في خريطة االستيطان، وال يوجد لهذا األمر أي تأثير في خريطة تسوية محتملة

  .حسب زعمه
ليس فقط بأن يقولوا إنهم مستعدون لالعتراف " "إسرائيل"ي بوقال إنه يجب التحدث عن اعتراف فلسطين

  " .            على أنها دولة الشعب اليهودي" إسرائيل"في نهاية العملية السياسية وإنما إنهم مستعدون لالعتراف ب
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  تها االن في اضعف حاال"سرائيلإ"و على الخوف مبنية نتنياهو سياسة: ليفني .٢٥

 قالت رئيسة المعارضة االسرائيلية تسيبي ليفني اليوم ان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يؤسس :القدس
  .لسياسة مبينة على الخوف وان اسرائيل االن في اضعف حاالتها

وقال ليفني في تصرحات لها نقلتها االذاعة العبرية الرسمية ان سياسة تبنى على الخوف ال يمكن لها ان 
الوقت ال يعمل لصالح اسرائيل وبدون حسم خياراتنا "مصالح اسرائيل القومية واالمنية موضحة ان تخدم 

  ".سنجد انفسنا نفاوض حماس مستقبال ولن نستطيع التوقيع على ورقة بعد ذلك
التهديدات ال زالت قائمة وال يمكن رؤية االوضاع من خالل التهديدات فقط موضحة ان "واضافت ليفني 

  ".االن تتكلم بقوة ولكنها في الواقع ضعيفةاسرائيل 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
   قد تمد العمل بتجميد بناء المستوطنات"إسرائيل":  في االمم المتحدة اإلسرائيلي سفيرال .٢٦

 قال سفير إسرائيل الجديد لدى االمم :لويس شاربونو -باتريك وورسنيب  - رويترز-االمم المتحدة
 االثنين ان اسرائيل قد تمد العمل بتجميد لبناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بعد ان المتحدة يوم

  .تسبب انهاء التجميد الشهر الماضي في توقف محادثات السالم مع الفلسطينيين
وفي مقابلة مع رويترز قال المبعوث ميرون روبين ايضا انه من السابق الوانه الحكم بموت المفاوضات 

ي تتوسط فيها الواليات المتحدة وتهدف الى التوصل الى اتفاق في غضون عام النشاء دولة فلسطينية الت
  .الى جانب اسرائيل

وقال روبين في كلمة القاها في مناقشة لمجلس االمن التابع لالمم المتحدة بشأن الشرق االوسط انتقدت 
للتجميد " سوء فهم كامل وتام"د انه كان هناك فيها سلسلة من الدول منها الواليات المتحدة انهاء التجمي

  .الذي كان مزمعا ان يستمر عشرة اشهر
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فجأة أصبح التجميد الذي فرضناه على انفسنا الشيء الوحيد المهم واصبح الشرط المسبق "واضاف قوله 
  ."الستمرار المحادثات في حين ان المحادثات استؤنفت بدون شروط مسبقة

  ."اقول انه قد ال يحدث تجميد اخر أو تمديد اخر للتجميداني ال "واستدرك بقوله 
  .لتحريك عملية السالم وكيفية حث خطاها" ان الحكومة تدرس االحتماالت ومختلف السبل"واضاف قوله 

ورفض روبين ان يقول متى أو في أي ظروف من المحتمل ان تستأنف اسرائيل التجميد على البناء 
  ."هو القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء االسرائيليسيكون هذا "االستيطاني قائال 

  .وحث روبين الذي عمل من قبل سفيرا السرائيل في كولومبيا على التحلي بالصبر
ولذا "واضاف قوله ." ال أظن ان المريض ميت. الجميع يقومون بفحص الجثة لعملية بدأت للتو"وقال 

  ."الى أين نحن ذاهبون وماذا سيحدثاعتقد انه يجب منح كل االطراف المعنية وقتا لترى 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء

  
  "التصديق على مراحل " استيطانية جديدة قريباً واتباع اسلوبوحدة ٢٢٦٦٧": يديعوت" .٢٧

اإلسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين » يديعوت أحرونوت«أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–الناصرة 
ود باراك يرجئان منذ فترة التصديق على بناء آالف المساكن الجديدة في نتانياهو ووزير الدفاع ايه

وأشارت إلى أن العدد اإلجمالي . مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلين تفادياً لغضب أميركي
للمساكن التي تمت المصادقة على نشر عطاءات لبنائها واخرى في المراحل المختلفة من المصادقات، 

  . مسكناً جديدا٢٢٦٦٧ًيصل إلى 
وذكرت الصحيفة في عنوانها الرئيس امس أن نتانياهو يماطل في التصديق النهائي على نشر عطاءات 

) ٣٦٠٠(والضفة الغربية )  وحدة١٣٠٠( وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس ٤٩٠٠لبناء 
  .اءات رسميةالمحتلتين تمت المصادقة على بنائها في لجان التخطيط ولم يتبقَّ سوى نشر عط

 ٢٣٨وتابعت الصحيفة أن وزير اإلسكان أريئل أتياس الذي نشر نهاية األسبوع الماضي عطاءات لبناء 
التصديق «مسكناً جديداً، تم التنسيق في شأنها بين مكتب نتانياهو واإلدارة األميركية، يعتزم اتباع طريقة 

ت وحدات سكنية من مجموع الوحدات من خالل نشر عطاءات بين فترة وأخرى لبناء مئا» على مراحل
، آمالً في أال يثير العدد القليل في كل مرة حفيظة الواليات المتحدة، وبهذه الطريقة يمكن ٤٩٠٠الـ 

  .تحقيق بناء جميع الوحدات، على جرعات
 وحدة سكنية جديدة في حيْين استيطانيين في القدس ٢٥٠٠إلى ذلك، أفادت الصحيفة أن مخططات لبناء 

جاهزة في درج لجنة التخطيط والبناء في القدس التي تتحين الفرصة للحصول ) ٤٩٠٠عدا الـ (لة المحت
وزادت أن هناك مشروعاً . على ضوء أخضر من مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية للتصديق عليها

لب الضفة  وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة في الضفة، بينها تلك القابعة في ق٣٧٢٧آخر لبناء 
وتنتظر فقط توقيع وزير الدفاع ايهود باراك، فيما شرعت لجان التنظيم والبناء المختلفة في أنحاء الضفة 

  . مسكناً جديداً آخر١١٥٤٠والقدس في معالجة خرائط لبناء 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   أنه جرى استطالع لمواقفهم بشأن تجميد اإلستيطان يؤكدون اسرائيليونوزراء  .٢٨

اكد وزراء في الحكومة اإلسرائيلية ان استطالعات تجرى إلستبيان موقفهم من إمكانية تمديد فترة تجميد 
  . اإلستيطان الجزئي

قوله انه تمت مراجعته ) ليكود(ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة مساء اليوم عن الوزير ميخائيل ايتان 
موضوع البناء في المستوطنات ال يزال مدرجا على بشان هذا االستطالع وانه حصل لديه انطباع بان 

  . جدول اعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجدول اعمال دول العالم بشكل عام
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ومن جانبه حذر الوزير ستاس مسجنيغوف من ان اي تنازل اسرائيلي في مسألة اإلستيطان قد يؤدي الى 
  .تنازالت اخرى في مسألتي الحدود والقدس

قال وزير األمن ايهود براك إن الوقت الراهن موات للتغلب على جميع العقبات المتعلقة بتجميد من جانبه 
حو استئناف المحادثات البناء في المستوطنات او مواصلة اعمال البناء في القدس وللمضي قدما ن

  .واعتبر براك ان هذه المحادثات حيوية السرائيل وللفلسطينيين وللمنطقة باسرها .الجوهرية
  ١٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  " حساسة ومربكة" إجراء تحقيق في قضية يحبط" الموساد"رئيس  .٢٩

كشفت مصادر صحافية اسرائيلية أن رئيس جهاز الموساد، مئير دغان، أحبط مؤخراً مبادرة إلجراء 
 ، وقعت خالل هذا العام وتتعلق"حساسة ومربكة"تحقيق من قبل جهات خارج الموساد في قضية أمنية 

  .بعمل الموساد
وكشف المحلل العسكري للقناة اإلسرائيلية األولى،يؤاف ليمور، أن دغان أفشل مبادرة ألطراف سياسية 
إلجراء تحقيق في قضية حساسة دون اإلشارة إلى طبيعة القضية، مكتفيا بالقول إن دغان أحبط نية 

  .ايضاً للتحقيقتقصي الحقائق حول القضية، إذ كان من المفترض أن يخضع دغان نفسه 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم أنه ال يمكن الخوض في تفاصيل القضية ألسباب أمنية، ويحتمل 

  .بحسب مراجع أمنية أن يكون لها عالقة بنية استبدال رئيس الموساد قريبا
حقيق في ذلك ونقلت اإلذاعة عن مصادر سياسية استغرابها لعدم تقصي حقائق القضية، ولعدم فرض الت

  .على الموساد لضمان عدم تكرار قضايا مماثلة مستقبال
ووصف ديوان رئيس الوزراء ما نشرته القناة األولى بأنه غير صحيح، فيما عقّبت مراجع في جهاز 

درجت العادة على عدم التطرق إلى أي نشاط يتعلق بالموساد، ولن نفعل ذلك : "الموساد على ذلك بقولها
  ". جرياً على العادة المألوفةهذه المرة أيضا

  ١٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   ٤٨ إلى طرد فلسطينيي تسعى "إسرائيل": الطيبي .٣٠

معاملة إقصائية « بأنها ٤٨وصف عضو الكنيست النائب أحمد الطيبي معاملة إسرائيل لفلسطينيي : القدس
نفسها بأنها دولة يهودية أو وتشتق بشكل طبيعي من تعريف إسرائيل ل, تعتمد التمييز على خلفية عنصرية

وأضاف الطيبي خالل مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر السياسة العالمية . »دولة اليهود
إن الحكومة اإلسرائيلية تضم في صفوفها وزراء وأحزابا تسعى إلى «: المنعقد في مراكش في المغرب

ما موقف : مضيفا وأنا هنا أمامكم ألسأل, يإبعاد الفلسطينيين وطردهم عبر إلغاء مواطنتهم بشكل جماع
المجتمع الدولي من تنامي الفاشية والتمييز العنصري ضد أقلية قومية وأصيلة تعاني في كل مجاالت 

هل يمكن لباريس مثال أن تلزم مواطنيها بالوالء لفرنسا بيضاء ومسيحية؟ : وتساءل الطيبي. »الحياة؟
. قسم الوالء لكل من يطلب الجنسية إلسرائيل يهودية وديمقراطيةمستذكرا قرار الحكومة اإلسرائيلية ب

وأنا أصال ال , إنها متعثرة بسبب تفضيل نتنياهو االستيطان على التسوية: وحول المفاوضات قال الطيبي
وكان المؤتمر قد استضاف . »وهذا االئتالف متطرف, أعلق آماال على مفاوضات مع مثل هذه الحكومة

ارزة مثل بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة ومغيل موراتينوس وزير خارجية شخصيات عالمية ب
  .إسبانيا ولوي فيديرين رئيس وزراء فرنسا األسبق ومانويا حساسيان سفير فلسطين في بريطانيا

  ١٩/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
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  لسياحي على طاولة الكنيست يمنع المقدسيين من العمل في اإلرشاد ا اقتراح قانون .٣١
ضمن القوانين العنصرية التي يجري سنها تباعا في الكنيست، تبين أن هناك اقتراح قانون وضع على 

وفي حال تمت المصادقة على القانون . طاولة الكنيست يقضي بمنع المقدسيين من العمل كمرشدي سياحة
  .  المحتلةفإن ذلك من شأنه أن يمس بمصدر رزق المئات من العائالت المقدسية في القدس

ال يمثلون بشكل "ويتضمن االقتراح منع سكان القدس المحتلة من العمل في اإلرشاد السياحي بادعاء أنهم 
  ". كاف المصلحة القومية في عرض إسرائيل بطريقة مالئمة

، وقرر )من حزب كاديما(وعلم أن مقدم االقتراح هو عضو الكنيست والوزير السابق غدعون عزرا 
  . ح بادعاء عدم المساس بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينيةتجميد االقترا

 سائحا ١١ويتضمن اقتراح القانون أن مرشد السياحة الذي يعمل مع مجموعة سائحين يزيد عددها عن 
  ". مواطنا إسرائيليا"يجب أن يكون 

ن اإلسرائيلي تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن المقدسيين في القدس المحتلة يعتبرون بموجب القانو
  . وفي حال جرى سن القانون فإنهم لن يستطيعوا العمل في اإلرشاد السياحي". مقيمين وليسوا مواطنين"

 مرشد سياحي ٣٠٠ونقل عن رئيس نقابة مرشدي السياحة في القدس، سمير بحبح، قوله إن هناك 
، سوف يمس بعملهم مثل فلسطيني يعملون في القدس المحتلة، بترخيص من وزارة السياحة اإلسرائيلية

  . هذا القانون في حال جرى سنه
  ١٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   الحالي٢٧ إجراء مسيرة في أم الفحم يقرراليمين اإلسرائيلي  .٣٢

 تشرين األول الحالي ، موعدا لمسيرتهم في ٢٧حدد عناصر اليمين اإلسرائيلي المتطرف يوم : أم الفحم
باروخ مارزل " إسرائيل أرضنا" المحتلة ، بقيادة زعيمي حركة مدينة أم الفحم في األراضي العربية

 مترا من المدخل الشمالي للمدينة ، وترمي ٥٠وايتمار بن جبير ، حيث ستكون المسيرة حتى مسافة 
  .المسيرة لرفع األعالم اإلسرائيلية الستفزاز أهالي المدينة والداخل الفلسطيني بشكل عام

ل مؤخراً مع اليمين المتطرف إلى اتفاق يقضي بالتظاهر في المدخل وكانت النيابة العامة قد توص
 متراً من المدخل ، وذلك بعد استئناف مارزل وزمرته في أعقاب ٥٠الشمالي للمدينة ، وذلك حتى مسافة 

رفض الشرطة السماح لهم بالتظاهر مقابل منزل الشيخ رائد صالح ، رئيس الحركة اإلسالمية ومقر 
وفاً من التسبب بأعمال عنف في أعقاب المظاهرة ، كاألعمال التي شهدتها خالل الحركة فيها ، خ

  .مسيرته السابقة قبل عام ونصف
إلى ذلك ، قامت الشرطة اإلسرائيلية في األيام األخيرة باستدعاء عشرات الشباب من أم الفحم ، ووجهت 

   .المرتقبة" زيارة مارزل"لهم تحذيرات من التظاهر واالحتجاج بغية 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  "مرمرة" لسرقته أغراضاً من سفينة اسرائيليسجن جندي  .٣٣

 أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية امس حكماً على جندي بالسجن خمسة أشهر : رويترز–القدس 
لسرقته أغراضاً من سفينة قتل فيها تسعة من الناشطين االتراك المناصرين للفلسطينيين خالل هجوم 

  . الكوماندوس االسرائيليةلقوات
بأنه سرق جهاز كبيموتر محموالً ) مايو( ايار ٣١وأقر الجندي الذي لم يشارك في الهجوم الذي وقع يوم 

وعدسات كاميرا من السفينة مرمرة بعد احتجاز السفينة التي ترفع علم تركيا والتي كانت تحاول الوصول 
  .الى ميناء اسرائيليالى قطاع غزة الذي تحاصره اسرائيل ومرافقتها 
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أثناء عمليات التفتيش واالخالء في مرمرة في «: وقال المدعي العام ايتاي عسائيل بعد اعالن حكم السجن
كما تقرر خفض رتبة الجندي، وسيدفع غرامة قيمتها . »أغراضاً قيمة من السفينة) المتهم(يونيو أخذ 

  .ابل إقراره بالذنببموجب اتفاق مع االدعاء في مق)  دوالر٢٠٠( شيكل ٧٠٠
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  توقع تعيين مهندس العدوان على غزة مسؤوال أعلى عن فيلق لبنانت": هآرتس" .٣٤

، اإلسرائيلية الصادرة امس أن القائد السابق لمنطقة غزة في الجيش "هآرتس"ذكرت صحيفة : رام اهللا
 الجنرال تشيكو تامير، سيعود مرة أخرى على القطاع" الرصاص المصبوب"االسرائيلي ومهندس عملية 

  .إلى الجيش ليشغل منصباً رفيعا فى قوات االحتياط
تامير ُيعد نفسه ليتم تعيينه فى منصب ضابط االرتباط بين قيادة فيلق لبنان التابع "وتابعت الصحيفة أن 

ظة بمصادقة وزير الدفاع ، مشيرة إلى أن هذا التعيين مرتبط حتى اللح"لهيئة األركان، وبين قيادة الشمال
  .إيهود باراك ورئيس هيئة األركان

الجنرال في " فيلق لبنان"إن قائد المنطقة الشمالية الجنرال جادى آيزنكوت، وقائد " هآرتس"وقالت 
االحتياط يشاى بار، قررا تعيين تامير فى القيادة العليا للفيلق، بهدف االستفادة من خبرته لتجهيز الجيش 

  ".حزب اهللا" توقعا لمواجهة أخرى مع اإلسرائيلي،
تامير يعد أحد القادة البارزين فى الجيش اإلسرائيلي، حيث خدم في عدة مناصب "وأوضحت الصحيفة أن 

مختلفة من قائد سرية حتى قائد لواء، كما شارك في بلورة خطط العملية العسكرية على غزة، وذلك 
  ".نوبيةبحسب تأكيد مسؤول كبير في قيادة المنطقة الج

  ١٩/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
  "١ –لفياتان " موقع ز في عن الغاالتنقيب بدأت أعمال "إسرائيل" .٣٥

بدأت إسرائيل أمس أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي بواسطة منصة عائمة :  بوال أسطيح- بيروت
ومن المقرر . ن حيفا كيلومترا إلى الغرب م١٣٥الكائن على بعد » ١ -لفياتان «كبيرة وصلت إلى موقع 

 مليون دوالر ال تشمل كلفة تنفيذ اختبارات ١٥٠ أشهر بكلفة ٥أن تستمر أعمال التنقيب عن الغاز نحو 
  .الجدوى االقتصادية في هذا المشروع

  ١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  أئمة المساجد في البلدات العربية  زحالقة يدعو لوقف تدخل المخابرات في تعيين .٣٦

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إلى وقفة موحدة للتصدي للضغوط .دعا النائب د :صرةالنا
  .التي تمارسها السلطات االسرائيلية على أئمة المساجد في البلدات العربية

ة، وقال زحالقة ان االعتبارات السياسية تطغى على تعيين أئمة المساجد من قبل وزارة الداخلية اإلسرائيلي
  .التي تنسق مع األجهزة األمنية في اختيار األئمة وفي مالحقتهم سياسياً

جاءت اقوال زحالقة في معرض كلمة القاها في اجتماع حاشد في ساحة مسجد صالح الدين في الطيبة، 
شارك فيه المئات من اهالي الطيبة والمنطقة، احتجاجاً على تجميد عمل الشيخ سامي جبارة، إمام مسجد 

، الذي نظمته الحركة اإلسالمية الجنوبية في 'البيعة والوفاء' الدين، بسبب مشاركته في مهرجان صالح
ووصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، . مدينة طمرة الجليلية، قبل حوالى شهرين

ائيلية ال يمكن ان تقوم قرار التجميد بأنه يقع في إطار المالحقة السياسية، مشيرا الى ان السلطات اإلسر
  .بخطوة مماثلة ضد رجل دين يهودي، حتى لو شارك في أي نشاط سياسي
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وطالب زحالقة بوقف تدخل المخابرات في تعيين األئمة واعتماد معايير موضوعية تأخذ بعين االعتبار 
ن األئمة واقترح زحالقة بأن تقوم الكتل العربية في الكنيست بطرح قضية تعيي. المؤهالت والقدرات

  .والمؤذنين والمأذونين وحقوقهم، والعمل على وقف التمييز في التعيين وفي شروط العمل
  ١٨/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
    مصدر قلق خطير  إيران: والواليات المتحدة"إسرائيل" .٣٧

ة اجتمع مسوؤلون أمريكيون وإسرائيلون كبار يوم أمس، اإلثنين، في واشنطن، وذلك في جلسة خاص
لمناقشة تأثير العقوبات التي تم فرضها على إيران، وكذلك مناقشة الخطوات التالية المطلوبة من أجل 

  . الضغط على إيران لدفعها إلى التنازل عن برنامجها النووي
واعتبر بيان مشترك، نشر في أعقاب االجتماع، أن إيران هي من بين التحديات الكبرى في الشرق 

" اإلرهاب"إيران الخروقات المرتبطة ببرامجها النووية ودعمها لما أسماه البيان بـوأن مواصلة . األوسط
  يشكل مصدر قلق خطير للواليات المتحدة وإسرائيل 

وأضاف البيان أن مواصلة الجهود الدولية ضد إيران بواسطة الضغط والحوار هو أمر حاسم لتغيير 
  ".  على قدرات نووية عسكريةالحسابات االستراتيجية إليران، ومنعها من الحصول

 –وجاء أن االجتماع المشار إليه قد عقد في إطار الحوار االستراتيجي النصف السنوي األمريكي 
  ". األمن القومي"وشارك فيه كبار المسؤولين من الطرفين في قضايا . اإلسرائيلي

حول الشراكة والمصالح كما جاء في البيان المشترك أن الطرفين قد درسا بتعمق عددا من المواضيع 
  ". الطرفين ملتزمان بالعمل سوية من أجل األمن واالستقرار اإلقليمي"األمنية المشتركة، وأن 

  .  في البالد٢٠١١في ربيع " الحوار االستراتيجي"وقد تم االتفاق على أن يكون اللقاء القادم من 
 أهمية هذا الحوار تتزايد في هذه األيام وعقب نائب وزير الخارجية اإلسرايلية، داني أيالون، بالقول إن

حيث أن هناك عدم وضوح إقليمي وعالمي، ويعكس العالقات الوطيدة والتعاون مع األمريكيين في 
  . مواجهة التحديات

وكان أيالون قد وصل إلى الواليات المتحدة قادما من الصين، حيث طالب نظيره الصين باالنضمام إلى 
جنوبية واليابان، لفرض عقوبات على إيران إضافة إلى العقوبات التي فرضها  دولة، بينها كورية ال٣٢

  .مجلس األمن
  ١٩/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "تحيا فلسطين" تراقب سير قافلة "إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .٣٨

» تحيا فلسطين«اإلسرائيلية عن مراقبة الجيش اإلسرائيلي لقافلة » جيروزاليم بوست« كشفت صحيفة 
  . وي وصولها إلى قطاع غزة خالل األيام المقبلةالمن

وفي الوقت ذاته أكدت مصادر في الجيش اإلسرائيلي للصحيفة العبرية إن الجيش يراقب عن كثب سير 
قافلة شريان الحياة والذي من المتوقع أن تغادر ميناء الالذقية السوري إلى ميناء العريش المصري خالل 

   .أيام
التي قتل خاللها تسعة ناشطين أتراك ضمن » أسطول الحرية«شاركوا في رحلة  ناشطاً ممن ٤٠ويبحر 
وتشير تقارير اللجنة المنظمة إلى احتمال التوقف في موقع الهجوم على السفينة » تحيا فلسطين«قافلة 

  .مرمرة إللقاء باقات من الزهر في مياه البحر
  ١٩/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
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   المنجم التشيلي عمالبدعوةتنافق " إسرائيل" .٣٩
ستاس " اإلسرائيلي"إمعاناً في النفاق على المجتمع الدولي، وجه وزير السياحة : )آي.بي .يو (

 يوماً ٦٩مسيجنيكوف، أمس، دعوة إلى عمال المنجم التشيلي الذين تم إنقاذهم مؤخراً بعد أن علقوا لمدة 
  .في المنجم، لزيارة األماكن المسيحية المقدسة 

أن مسيجنيكوف دعا العمال الثالثة والثالثين وزوجاتهم لقضاء أسبوع " إسرائيلية"إعالم وذكرت وسائل 
، إضافة إلى جولة روحية في األماكن المسيحية المقدسة خالل فترة "إسرائيل"كامل مدفوع التكاليف في 

  . عيد الميالد 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  في أوروبا والعالم" ليهودمعاداة ا" من تصاعد يحذّروزير إسرائيلي  .٤٠

في عموم " معاداة اليهود"لما أسماه " تصاعد متزايد" وزير في الحكومة اإلسرائيلية من حذر: الناصرة
القارة األوروبية، وذلك في ظل التحركات من قبل منظمات المجتمع المدني المنددة باالعتداءات 

  ".أسطول الحرية"اإلسرائيلية ضد غزة ومهاجمتها لـ 
ى وزير المعارف اإلسرائيلي، غدعون ساعر، في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية اليهودية في ورأ

إن الالسامية تطل مرة أخرى برأسها القبيح في أوروبا ): "١٧/١٠(العاصمة النمساوية، فيينا يوم األحد 
  ".والعالم

 في الدول األوروبية وبقية ترمي من خالل انتشارها" الال سامية"وقال ساعر إن المظاهر والتحركات 
  .، وفق تعبيره"اليهود ودولتهم"دول العالم، إلى نزع الشرعية عن 

من جهة أخرى؛ اتهم الوزير اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية بأنها ال تنوي مواصلة المفاوضات المباشرة 
عن الدولة العبرية، على إجراء محادثات سالم ثنائية " نزع الشرعية"مع تل أبيب، مشيراً إلى أنها تفضل 

  .معها، وفق تقديره
  ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  األقصىالمسجد  اقتحام  لتسهيلاًجسريقيم االحتالل  .٤١

كشف مدير عام السجالت الحكومية في األرشيف الفلسطيني فواز :  منتصر حمدان-فلسطين المحتلة 
سالمة، عن وثائق عسكرية إسرائيلية تدحض المبررات التجميلية لما تقوم به سلطات االحتالل في القدس 

األقصى من خالل إقامة جسر على أحد من تهويد، وتدلل بشكل قاطع على وجود مخطط القتحام المسجد 
في بلدية " لجنة البناء والتنظيم"وكشف سالمة خالل مؤتمر صحافي في رام اهللا، أن ما تسمى . مداخله

االحتالل في القدس صادقت بصورة نهائية على بناء الجسر الذي يمتد إلى باب المغاربة، ويعتبر من 
  . أن هذا الجسر مدخل القتحام المسجد األقصى مشيراً إلى،١٩٦٧أخطر مخططات االحتالل منذ 

  ١٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة،     
  
  عشرات الجرحى في سلوان بعد مواجهات مع قوات االحتالل: القدس .٤٢

 بلدة ، أن منتصر حمدان،فلسطين المحتلة نقالً عن مراسلها في ١٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
 مواطناً ٣٠األهالي وجنود االحتالل أدت إلى إصابة قرابة سلوان، شهدت أمس، مواجهات عنيفة بين 

ووقعت المواجهات بعد أن تصدى أهالي حي البستان . بعيارات مطاطية واستنشاق الغاز المسيل للدموع
آلليات إسرائيلية حاولت إزالة خيمة االعتصام وهدم المبنى الذي يعود للمواطن نعيم الرويضي بعد انتهاء 

ته إياها مخابرات االحتالل إلزالة خيمة االعتصام عن سطح منزله، حيث نجح األهالي المهلة التي منح
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في منع تقدم آليات االحتالل التي استنجدت بقوات إضافية وصلت للمكان ما أدى إلى وقوع مواجهات 
  .ساخنة بين جنود االحتالل واألهالي الذين مازالوا يرابطون في تلك المنطقة

 رئيس لجنة ، أنامجد سمحان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  ١٩/١٠/٢٠١٠ت، السفير، بيرووأضافت 
جاءت لتهدم الخيمة في " إن قوات االحتالل "السفير"الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب قال لـ

 وردة فعلهم المحتملة، ما ينذر بأن هدم الحي قد يحدث في أية ]البستان [محاولة لجس نبض سكان الحي
  . وا خالل المواجهات، بينهم أربعة أطفالاعتقل  فلسطينيا١٢ًوأكد أبو دياب أن . "لحظة

  
   الشمالي تصدر مناقصة لبدء إقامة بلدة حريش في قلب المثلث اإلسرائيليةوزارة اإلسكان .٤٣

 أريئيل  اإلسرائيلي وزير البناء واإلسكانإلىوالمركز العربي للتخطيط البديل برسالة " عدالة"بعث مركز 
  إلدارة مشروع تطوير في بلدة حريشطياس، طالباه من خاللها بإلغاء مناقصة أصدرتها الوزارة مؤخراًا
  ".عدالة"بعثت الرسالة المحامية سهاد بشارة من مركز .  ومراقبة تنفيذه)المثلث الشمالي(

، بالرغم من أن  بإقامة بلدة حريش الحريديةوتعني هذه المناقصة أن وزارة البناء واإلسكان بدأت فعلياً
  .الخارطة الهيكلية للبلدة لم يصادق عليها بعد، كما يلزم قانون التخطيط والبناء

 للجنة التخطيط الخاصة ببلدة حريش  مع المطالبة بإلغاء المناقصة، قدمت المؤسستان اعتراضاًوتزامناً
  .ضد المصادقة على الخارطة التفصيلية األولى للبلدة

  ١٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
 
  مئات المستوطنين يقتحمون بيت لحم ونابلس ألداء طقوس توراتية .٤٤

 اقتحم مئات المستوطنين المتشددين، بحراسة من جيش االحتالل، مدينتي نابلس وبيت لحم، فجر :نابلس
إن ": "قدس برس"وقال شهود عيان في نابلس، لمراسل  .، ألداء طقوس توراتية١٩/١٠اليوم الثالثاء 

وطن قدموا في عدة حافالت، اقتحموا المدينة فجر اليوم من الجهة الشرقية، بحراسة  مست٦٠٠أكثر من 
  .اء طقوس توراتية في مقام يوسف، قبل مغادرته مجدداًدعسكرية إسرائيلية، وقاموا بأ
شمال مدينة بيت لحم، حيث أدوا طقوس ) مسجد بالل بن رباح" (قبة راحيل"كما اقتحم مئات المستوطنين 

  .قبل أن يغادروا المكان، بحراسة جيش االحتاللخاصة بهم، 
  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  االحتالل يعتقل فلسطينيين في الضفة ويتوغل جنوب قطاع غزة .٤٥

 سبعة فلسطينيين أمس اعتقلت قوات االحتالل في ساعة مبكرة من فجر :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 
  .قرى الضفة الغربيةبعد أن شنت حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن و

 في األطراف الشرقية لخان يونس أمس توغل االحتاللوفي غزة قالت مصادر فلسطينية إن الجيش 
وأوضحت المصادر أن اآلليات اإلسرائيلية شرعت فور عملية التوغل في تجريف  .جنوبي قطاع غزة

  .اتاألراضي الزراعية في المنطقة وسط إطالق نار متقطع لم يسفر عن وقوع إصاب
  ١٩/١٠/٢٠١٠الرأي، عّمان، 

  
  االحتالل يفرض اإلقامة الجبرية على طفل مقدسي دهسه مستوطن .٤٦

، الفتى عمران منصور، الذي "طفل سلوان"أفرجت الشرطة اإلسرائيلية عن :  كفاح زبون- رام اهللا
ع دفع دهسه مستوطن إسرائيلي الجمعة قبل الماضي في القدس، وحولته للحبس المنزلي مدة أسبوعين م

وسمحت المحكمة اإلسرائيلية لعمران بالذهاب واإلياب إلى المدرسة ومنها خالل .  شيكل٢٠٠٠كفالة 
 آالف شيكل غرامة إذا لم يلتزم ١٠فترة حبسه في المنزل، ولكن برفقة مرافق بالغ فقط، وحددت مبلغ 
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 وأكد محمد أن ،" جائرهذا حكم": "الشرق األوسط"وقال محمد منصور، والد عمران لـ .بحبسه في منزله
  . بشكل كبير من جراء الحكمابنه تضرر نفسياً

  ١٩/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  "نحو حياة أفضل لالجئين الفلسطينيين في مخيمات األونروا"  مبادرةانعقاد اللقاء األول حول .٤٧

ملة المرتكزة على  اللقاء األول حول مبادرة األنشطة المتكاأمسعقد في عمان :  أنس الخصاونة-عمان 
واقع الحال، اإلنجازات، والخطط : نحو حياة أفضل لالجئين الفلسطينيين في مخيمات األونروا" المجتمع
  ".المستقبلية

 علي خضر في كلمته، لقد انقضى عام . دلألونروا في الرئاسة العامة باإلنابةوقال مدير دائرة الصحة 
 المرتكزة على المجتمع في مخيمين من مخيمات الالجئين على البدء بتطبيق إطار المبادرات التنموية

 وقد تم استثمار ةفي سوري) السيدة زينب(الفلسطينيين، وهما مخيم سوف في األردن ومخيم قبر الست 
 المكتب اإلقليمي لمنطقة شرق المتوسط في -الدعم التقني والمالي الذي قدمته منظمة الصحة العالمية 

يق لتنفيذ مزيد من النشاطات لتحسين نوعية حياة الالجئين في المخيمين، وضع أساس قوي يمهد الطر
وذلك من خالل التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتمكين المجتمع وتعزيز ملكيته للمبادرة والتعاون بين 

  .القطاعات المختلفة، وهي جميعا نشاطات تشكل جوهر المبادرات التنموية المرتكزة على المجتمع
  ١٩/١٠/٢٠١٠ر، عّمان، الدستو

  
  االحتالل يعطّل إدخال الزيتون من الضفة إلى غزة:  في غزةوزارة الزراعة .٤٨

قالت وزارة الزراعة التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعطّل : غزة
  .إدخال الزيتون من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة المحاصر

م اإلدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة، تحسين السقا، بهذا التعطيل اإلسرائيلي، وندد مدير عا
رغم " كرم أبو سالم"يمنع الشاحنات المحملة بالزيتون من الدخول عبر معبر "موضحاً أن االحتالل 

  .ل، كما قا"حصولها على شهادات المنشأ وما يسمى التنسيقات األمنية المفروضة على شعبنا
االحتالل يتعمد حجز "أن : نسخة منه" قدس برس"وأضاف السقا، في تصريح صحفي مكتوب وصل 

الشاحنات المحملة بالزيتون ألكثر من ثمانية وأربعين ساعة، حتى تتعرض للتلف، وبالتالي يتكبد 
دة من أصل ، الفتاً النظر إلى أن السلطات اإلسرائيلية ال تسمح بدخول إال شاحنة واح"أصحابها الخسائر

لدى وزارة الزراعة قراراً، منذ "وأشار إلى أن  .خمسة شاحنات، مفترض أن تدخل يومياً إلى قطاع غزة
الحكومة العاشرة، بعدم استيراد الزيت والزيتون من خارج األراضي الفلسطينية، في حين أنها شجعت 

  .لى حد تعبيره، ع"التبادل التجاري بين شقي الوطن الواحد الضفة الغربية وقطاع غزة
  ١٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  تفوز بأفضل برنامج وثائقي في المؤتمر الرابع التحاد التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية" القدس"قناة  .٤٩

في المؤتمر الرابع التحاد " برنامج أحالم بسيطة"فازت قناة القدس الفضائية، بأفضل برنامج وثائقي عن 
" معا من أجل اإلعالم" في العاصمة اإليرانية طهران الذي يحمل شعار التلفزيونات واإلذاعات اإلسالمية

  . أكتوبر الجاري/ تشرين األول ١٢ إلى ٩في الفترة من 
  . وتسلم مدير اإلنتاج أحمد القرعاوي جائزة قناة القدس

ة ويهدف البرنامج اإلنساني االجتماعي الذي يقدمه الصحفي حازم البنا لتحقيق أحالم األسر المستور
والمحتاجة والمتضررة من سياسة الحصار اإلسرائيلي والحرب األخيرة على قطاع غزة، مطلع العام 
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، من خالل توفير مشاريع تشغيلية صغيرة لكي تعتمد على نفسها، إضافة لتأمين االحتياجات سواء ٢٠٠٩
  . على صعيد مستلزمات المسكن أو ما يحتاجه أفراد األسرة

  ١٨/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  تكشف معاناة أطفالها" مونولوجات غزة" .٥٠

 دولة وبلغات مختلفة، بعرض مسرحي لنصوص كتبها ٣٠بدأ أمس األول شباب وفتيات من أكثر من 
أطفال قطاع غزة عن حياتهم اليومية في ظل الحرب والحصار، على ما قال مسرحيون فلسطينيون 

 العمل، إن المشروع سيعرض أيضاً، وبمشاركة أطفال وقال القائمون على هذا .يشرفون على هذا العمل
 العالم، في األمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع أنحاءمن مختلف 

  . نوفمبر المقبل/والعشرين من تشرين الثاني
 بسفينة خشبية يجرها ، الذي بدأ أيضاً في ثماني مدن فلسطينية،"مونولوجات غزة"ويبدأ العمل المسرحي 

شبان صغار، وتمر السفينة من تحت برج مراقبة، ويلوح الحارس الذي يقف على البرج بضوء لمراقبة 
والسفية ترمز لبحر غزة، وبرج المراقبة يرمز للحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع،  .المارة

اتية اليومية إلى العالم عبر البحر، والعمل المسرحي يرمز لمحاولة أطفال من غزة إيصال معاناتهم الحي
  .كونه بات المنفذ الوحيد لسكان غزة

، وتبدأ بأداء مسرحي رواية معاناتها "ريهام فرج"ـوتخرج من قلب السفينة الخشبية طفلة تعرف نفسها ب
أنا لم يستشهد أحد من أقاربي، ولم يجرح أحد، ولم يعتقل أحد، لكننا عائلة كنا "خالل الحرب، وتقول 

بدأت الحرب والقصف، وذهبنا لتفقد مزرعة الدجاج فإذا بالدجاج جميعه قتل "وتضيف  ".حب الدجاجن
  ".الدجاج هل كان له عالقة بالحرب؟"وتتساءل الطفلة  ".بقذيفة إسرائيلية

  ١٩/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  وباطلة أحادية الجانب بما فيها االستيطان مرفوضة اإلسرائيليةالخطوات : ناصر جودة  .٥١

بحث وزير الخارجية ناصر جودة في وزارة الخارجية امس مع مبعوث االمم المتحدة الخاص : عمان
لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري اخر التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة لتهيئة 

  الظروف المناسبة الستئناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية المباشرة
الخارجية على موقف االردن بان الخطوات االسرائيلية احادية الجانب واستمرار اسرائيل في واكد وزير 

االستيطان بما فيها القرارات االخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة خاصة في القدس الشرقية هي 
 قرارات مرفوضة وباطلة ومن شأنها ان تقوض الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات الفلسطينية

االسرائيلية المباشرة وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي الذي يتفق على عدم شرعية وعدم قانونية 
  .االستيطان

كما اكد جودة على الدور الهام لالمم المتحدة في دفع جهود السالم وحل الصراع في المنطقة وجوهره 
  .المنطقة وشعوبهاالقضية الفلسطينية باعتباره يشكل مصلحة دولية مثلما هو مصلحة لدول 

  ١٩/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
   تتجاهل حل الدولتين"إسرائيل":  مجلس األمنلدى مندوب لبنان .٥٢

رأى مندوب لبنان الدائم لدى االمم المتحدة السفير نواف سالم ان الحكومة االسرائيلية تستمر في تجاهلها 
يحدد "راء االسرائيلي بنيامين نتنياهو  الى ان رئيس الوزوأشار. اليه" خريطة الطريق"لحل الدولتين و

عقد مجلس االمن جلسة مساء  ".حصار غزة هو ببساطة عكس السالم"، مؤكداً ان "نتائج المفاوضات سلفاً
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وألقى .  بما في ذلك قضية فلسطيناألوسطامس خصصت للنقاش الموضوعي حول الوضع في الشرق 
  .سالم كلمة لبنان

 ١٩/١٠/٢٠١٠، تالنهار، بيرو
  
  غير جادة في عملية السالم" إسرائيل": سداأل .٥٣

األشـقاء  "أكد الرئيس السوري بشار األسد على سـعي بـالده مـع              :قدس برس  - هدى سالمة -دمشق
واألصدقاء لتحقيق االستقرار في المنطقة ووضع حد للتوترات وإيجاد األرضية المالئمة لتحقيق مـصالح        

رؤس األسد أمس اجتماعا للقيادة المركزية للجبهـة        ذلك خالل ت  ". شعوب المنطقة دون أي تدخل خارجي     
إسرائيل تبرهن  "  إلى أن    وأشار األسد . الوطنية التقدمية في سوريا للنقاش حول آخر المستجدات بالمنطقة        

من خالل ما تطرحه من مواقف وما تمارسه من سياسات أنها غير جادة في عملية السالم وان ما تعلنـه                    
سياسة سوريا في تعاملهـا مـع   "وقال األسد إن  ". على استحقاقات السالم هو مجرد مناورات لاللتفاف

مختلف القضايا تنطلق من مبادئ ثابتة ال تحيد عنها هي صيانة حقوقها الوطنية ودفاعها عن المـصالح                 
بتحقيق السالم العادل والـشامل الـذي يـستعيد         " وجدد األسد تأكيد بالده على تمسكها        ".القومية العليا   

  ."ض ويضمن الحقوق األر
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

  
  إذا شارك نتنياهو" التغير المناخي"لن أشارك بمؤتمر : ردوغانأ .٥٤

 قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه ال يـود التحـدث إلـى نظيـره                  -) رويترز(أثينا  
  . الجمعة اذا حضره نتنياهواالسرائيلي بنيامين نتنياهو ولن يحضر مؤتمرا للمناخ يعقد في أثينا يوم

وتحولت تركيا إلى منتقد السرائيل منذ أن قتلت القوات االسـرائيلية تـسعة نـشطاء أتـراك مؤيـدين                   
  .للفلسطينيين خالل هجومها على قافلة مساعدات كانت متوجهة لغزة في مايو أيار

لوزراء الـذي يفتخـر     ان رئيس ا  "وأضاف اردوغان لمحطة تلفزيون سكاي قبل زيارته المعتزمة الثينا          
  ."بمثل هذا التدخل العسكري هو رئيس وزراء ال أوافق على التحدث اليه

.. في هذه القضية أعتقد أن اسرائيل توشك على فقد صديق مهم في الشرق االوسط وهو تركيا               "وأضاف  
  ."أعتقد أن عليهم أن يدفعوا ثمن هذه الوقاحة التي تميز سياسة هذه الحكومة

يحضر اردوغان مؤتمرا لدول البحر المتوسط عن التغير المناخي يعقد في أثينـا يـوم               ومن المقرر أن    
اذا شارك رئـيس وزراء     "وقال اردوغان في المقابلة التي أذيعت في ساعة متأخرة يوم االثنين            . الجمعة

  ."فلن أكون هناك.. في هذا الحدث) اسرائيل(
موجودة على موقع المؤتمر على االنترنت واسرائيل       ولم يكن اسم نتنياهو مدرجا على قائمة المتحدثين ال        

  .من الدول التي لم تتأكد مشاركتها في المؤتمر
  ١٨/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء

  
  ولو بتأشيرة إسرائيلية " حق"زيارة القدس : وزير االوقاف المصرية .٥٥

ت اإلسـالمية التـي     ، إن القدس من المقدسا     المصرية قال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف      
نص عليها القرآن، وأن الخطأ الذي وقع فيه المسلمون هو اختزال القضية في أنهـا قـضية فلـسطينية،                   

  ". ال تهم"موضحا أن مسألة التأشيرة االسرائيلية 
  وأشار الوزير إلى أن الرسول عندما أراد أن يعتمر وكانت قريش تفرض سيطرتها على البيت الحـرام،                

 فكان من الكفار اللي بينه وبينهم مصانع الحداد، لكن الرسول أراد أن              ن أو يأخذ التأشيرة،   فمن كان يستأذ  
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، بحسب صـحيفة     يؤكد حق المسلمين في البيت الحرام، وكذلك أنا أريد أن أؤكد حق المسلمين في القدس              
  . االهرام االثنين

  ١٨/١٠/٢٠١٠االهرام، القاهرة، 
  
   فضلت االستيطان على السالم"اسرائيل": بو الغيط لوفد مجموعة الحكماءأ .٥٦

اعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية           :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
وأبلغ ابو الغيط وفد مجموعـة الحكمـاء        . فضلت النشاط االستيطاني على تحقيق السالم مع الفلسطينيين       

لة له في المنطقة أن هذه الحكومة تتحمل وحدها المـسؤولية فـي             العائد من زيارة لقطاع غزة ضمن جو      
  .تعثر المسار التفاوضي من خالل إصرارها على استئناف االستيطان

ويضم وفد مجموعة الحكماء برئاسة الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر كالً من رئيسة إرلندا السابقة               
مم المتحدة األخضر اإلبراهيمي والناشطة الهندية ايـال        ماري روبنسون واألمين العام المساعد السابق لأل      

  .بات
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بأن اللقاء تنـاول اساسـاً الوضـع الخـاص بالقـضية                  

 -الفلسطينية، سواء في ما يتعلق بمسار التسوية السياسية المتعثرة، أو ما يتعلق باألوضـاع الفلـسطينية                 
  .الفلسطينية

  ١٩/١٠/٢٠١٠، لندنالحياة، 
  
   انفاق على الحدود مع غزةخمسةمصر تضبط مخزن متفجرات سري و .٥٧

ضبطت الشرطة المصرية أمس مخزنا سريا تحت االرض فـى منطقـة حـي              :  د ب أ   -) مصر(رفح  
وقال مـصدر أمنـي مـصري إن        . الصرصورية برفح المصرية بالقرب من الشريط الحدودي مع غزة        

تي "بط مخزن سري في باطن االرض وبه حوالي ربع طن من مادة             الحملة بدأت أمس وأسفرت عن ض     
. شديدة االنفجار وهى معبأة فى خمسة أكياس كبيرة ومعدة للتهريب عبـر االنفـاق الـى غـزة                 " ان تي 

و بندقية آلية ومدافع مضادة للطائرت      ٥٥و لغما ارضيا    ٣٣ قنبلة يدوية    ٢٥وأضاف المصدر أنه تم ضبط      
وأشار المـصدر إلـى أن      .  اي شخص بالقرب من المخزن السري الكبير       ولم تتمكن الشرطة من ضبط    

الحملة االمنية ضبطت خمسة انفاق جديدة فى حى صالح الدين ومنطقة االحراش بينهم نفق كبير يستخدم                
يـذكر أن الـسلطات     . فى تهريب السيارات بينما يستخدم الباقي في تهريب البضائع والـسلع الغذائيـة            

ق فتحات األنفاق المضبوطة في الجانب المصري بطريقتين ، أوالهما بالتفجير ، إذا             المصرية تقوم بإغال  
ووصل عدد األنفاق المضبوطة    . كان خارج الكتلة السكنية ، واألخري بالردم إذا كان داخل الكتلة السكنية           

  . نفقا٥٥٠من قبل السلطات المصرية بمدينة رفح خالل العام الجاري 
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   الجزائرية استثنائياً أمام قافلة مساعدات انسانية الى قطاع غزة- المغربية الحدودفتح  .٥٨

 الجزائرية المغلقة   -متوجهة الى قطاع غزة الحدود المغربية       » قافلة انسانية «عبرت  :  أ ف ب   -الجزائر  
» ليبرتيه«اسل صحيفة   وأكد مر .  بريطانياً ٦٧، وتنقل مساعدات انسانية ومتضامنين بينهم       ١٩٩٤منذ عام   

 شاحنة دخلت الجزائر من    ١٦األولى المتكونة من    : في الغرب الجزائري ان القافلة عبرت في مجموعتين       
  . االثنين-معبر العقيد لطفي الحدودي األحد، فيما عبرت المجموعة الثانية ليل األحد 

  ١٩/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
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  طينية إلى األمم المتحدةضغوط غربية إلحباط نقل ملف الدولة الفلس .٥٩
وصف األمين العام المساعد لألمم المتحدة فرنانديز تاراتكو، أمس، أمام مجلس           :  حنان البدري  -واشنطن  

، بأنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي يتناقض وجهود األمم         ) وحدة ٢٤٠(األمن المخطط االستيطاني الجديد     
" اإلسرائيلي"ووصف تاراتكو القرار    . ة لتفعيل عملية السالم     المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات المتحد    

وأضاف أن األمين العام لألمم المتحدة ما زال        . بأنه زاد من صعوبة الجهود التي تبذلها اللجنة الرباعية          
يؤمن بأن إغالق الباب أمام السالم اآلن سيؤدي إلى صعوبة فتحه مستقبالً، فال بديل آخر مـن مناقـشة                   

توطنات للوصول إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحيـاة                قضية المس 
  .في فلسطين 

لدى المنظمة الدولية انتقاداته على القادة الفلسطينيين واتهمهم بأنهم يفرضون          " اإلسرائيلي"وصب المندوب   
" إسـرائيل "وأضاف ميرون روبن أن     طلبهم لتمديد تجميد االستيطان كشرط مسبق الستئناف المحادثات،         

  .ستعمل وبشكل وثيق مع الواليات المتحدة في جهودها إلعادة المفاوضات إلى مسارها 
بأنها سلوك يؤكد سـعي     " اإلسرائيلية"ووصف المندوب الفلسطيني رياض منصور السياسات االستيطانية        

  . احتماالت السالم واألمن والتوسعية على حساب" أجندتها الطائشة"لمواصلة تنفيذ " إسرائيل"
وهيمن على جلسة  " اإلسرائيلي"هذا، ولم تفلح الواليات المتحدة باألمس في إزالة الحرج الذي سببه القرار             

مجلس األمن الدولي، حيث حاولت بروك اندرسون عضوة البعثة األمريكية لدى المنظمة الدولية التغطية              
االستيطاني بأنه مخيب لآلمـال وبـأن واشـنطن         " سرائيلإ"على األمر بتكرار الوصف األمريكي لقرار       

  .ستعاود جهودها الرامية الستئناف المفاوضات 
إلـى  " إسـرائيل "هذا الحرج الذي دعا المجموعة الدولية ال سيما الدول التي تربطها عالقات وثيقـة ب              
ء أساساً في إطـار     محاولة اإلعالن عن عزمها عقد اجتماع عاجل يشمل اللجنة الرباعية لبحث األمر، جا            

محاولة لتهدئة ردود الفعل العربية، وقبيل انصرام مهلة الشهر التي منحتها لجنة المتابعة للواليات المتحدة               
وبالتالي تأجيل لجوء العرب إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لطـرح االعتـراف             . بشأن عملية السالم    

ذه المهمة في مجلس األمن حيث الفيتـو األمريكـي          بدولة فلسطينية مستقلة، في ظل إدراكهم لصعوبة ه       
  .بالمرصاد، حيث هناك ضغوط على الجانب العربي ليعطل التوجه إلى األمم المتحدة 

١٩/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
    

  "الظروف المالئمة" في انتظار توافر "مؤجلة"قمة السالم المصغرة : باريس .٦٠
 عن صمتها وتحدثت رسميا عن قمة السالم المـصغرة          أخيرا خرجت باريس  :  ميشال أبو نجم   - باريس

 من الشهر الحالي برعاية الرئيس نيكـوال سـاركوزي          ٢١المؤجلة التي كان يفترض أن تستضيفها في        
وحضور الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيـرة الخارجيـة              

  .األميركية هيالري كلينتون
ت التي أدلى بها أمس الناطق باسم وزارة الخارجية، برنار فاليرو، أن القمة أجلـت               ويفهم من التصريحا  

وأضاف فاليرو أن باريس مستمرة في       ."عندما تتوافر الظروف المالئمة لذلك    "ولم تلغ وأن انعقادها سيتم      
  .في تقدم مسار السالم» الجماعية«التشاور مع شركائها لتلمس الطريق من أجل المساهمة 

باريس ضمنا التأجيل إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه جهود السالم، من جهة، وإلى غياب               وعزت  
  .آليات المواكبة، التي كان إيجادها أحد أهداف مؤتمر باريس

الحالي، موعدا للقمة، بل إن     ) تشرين األول ( أكتوبر   ٢١ولم تتحدث باريس أبدا وبشكل رسمي عن تاريخ         
  . »قبل نهاية الشهر الحالي«خا تقريبيا الرئيس ساركوزي أعطى تاري

وكشفت مصادر دبلوماسية عربيـة واسـعة       . ومنذ بداية األسبوع الماضي، بدا واضحا أن القمة لن تعقد         
ـ    أنها لم تتلق ال من الخارجية الفرنسية وال من قصر اإليليزيـه            » الشرق األوسط «االطالع في باريس ل
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قمة، التي أجلت بانتظار معاودة المفاوضـات المباشـرة بـين           أي دعوة رسمية أو اقتراح تاريخ محدد لل       
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
إزاء الفرص الحقيقية لتحقيق إنجاز ما في ملف المفاوضات قبل أقل           » تشاؤما«وأبدت المصادر الفرنسية    

  .من أسبوعين على موعد االنتخابات األميركية النصفية
١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
  ن إسرائيلية وفلسطينيةال سالم في الشرق األوسط دون دولتي: يلتمان في الرباطف .٦١

أعلن مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى، جيفـري فيلتمـان،            :  كفاح زبون  - لندن
إسرائيلية وفلسطينية، حسب ما ذكرته وكالـة       » دولتين«أمس أن حل النزاع في الشرق األوسط يقتضي         

  .ة الفرنسيةالصحاف
حل النزاع فـي الـشرق األوسـط يقتـضي          «وقال فيلتمان في لقاء مع الصحافيين أمس في الرباط إن           

  .الرئيس باراك أوباما» الذي يدافع عنه) الدولتين(بالضرورة خيار 
١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
   لحفظ التراث الفلسطيني"يونيسكو"قرارات في  .٦٢

أمس القرارات  ) يونيسكو(قرت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم        أ:  طالل آل الشيخ   –باريس  
الخمسة المتعلقة بالحفاظ على التراث في القدس المحتلة، وضم مـسجدي بـالل بـن ربـاح والمـسجد              
اإلبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي، والحفريات بجوار باب المغاربة في المسجد األقـصى، وأوضـاع          

  . التعليمية في األراضي المحتلة والجوالن السورية المحتلة، والوضع اإلنساني في قطاع غزةالمؤسسات
يات وفق ما تبتغيه المجموعة العربية، وهو ما حدا بالـسفير األميركـي ديفيـد               صوسارت مجريات التو  

 التوافقيـة،   كنا نسعى دائماً إلـى    «: كليون إلى توجيه اتهامات بتسييس عمل المنظمة، إذ قال في كلمة له           
في حين كان السفير اإلسرائيلي أكثر وضوحاً حين وصـف الجلـسة            » والتصويت مضاد لرغبة أميركيا   

، معترفـاً أنـه قـدم       »المجموعة العربية مارست ضغوطاً وترهيباً مدرسـياً      «: ، قائالً »اليوم األسود «بـ
  .تنازالت لم ُيشر إليها

١٩/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
   ويتضامن مع الشعب الفلسطيني"سرائيلإ"دين يالفاتيكان  .٦٣

أصدر مجلس األساقفة بالفاتيكان أمس بيانـا شـديد         : عبدالمجيد السباوي، أ ب   : الفاتيكان، القدس المحتلة  
وقال البيان الذي تمت تالوته على بابـا        . اللهجة يدين العنف اإلسرائيلي ويتضامن مع الشعب الفلسطيني       

إن , في حضور أسقف مدينة اإلسكندرية المصرية أنطونيوس نجيب       الفاتيكان بينيدكتوس السادس عشر و    
على إسرائيل أن تكف عن تعنيف الشعب الفلسطيني وعن احتاللها ألراضيه، موضحا أن ذلك يساهم في                

ندين كل أعمال العنف وفي أي مكـان        "وأضاف  . خلق متطرفين وال يساعد على إحالل السالم بالمنطقة       
وفي هذا اإلطار نعبر عـن تـضامننا مـع          , للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني  وندعو إلى حل عادل ودائم      

  ".الشعب الفلسطيني في محنته هذه
وأغضب بيان الفاتيكان السفير اإلسرائيلي في روما الذي اعتبر تضامن مجلس األسـاقفة والبابـا مـع                 

المية بإيطاليا فوجدوا فيه    أما ممثلو الجالية العربية واإلس    . الفلسطينيين انحيازا لجهة على حساب األخرى     
نقطة تحول إيجابية في موقف الفاتيكان تجاه هذا الصراع بعد تأكيدهم أن المواقف السابقة للفاتيكان كانت                

  .غير واضحة
١٩/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية  
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  مستعدون للمساهمة في حل الصراع العربي اإلسرائيلي: وزير الخارجية اليوناني .٦٤

 وزير الخارجية اليوناني ديمتريس دروتساس بلقاء األهـرام الرغبـة           أكد: عبدالستار بركات  : رسالة أثينا 
   .  والقيام بدور من شأنه المساهمة في حل الصراع بطريقة جذرية , اليونانية في دفع عملية السالم

عـال فـي    وذكر أن من أولويات السياسة اليونانية دعم األمن واالستقرار والمساهمة فـي لعـب دور ف               
 واللتـان    ,  إسرائيل وفلسطين   '  الدولتين  ' محادثات السالم في الشرق األوسط بهدف التوصل إلي حل إقامة         

 وأكد دروتساس دعم بالده لمحاوالت الرئيس محمود عبـاس لتحقيـق الوفـاق               . تتمتعان باألمن والسالم  
 موضحا أن الوضع حاليـا فـي        الوطني وأن حل قضية الشرق األوسط يكمن في إقامة دولتين منفصلتين          

 ويحتاج إلي حذر وانتباه شديدين حتي يتم خلق أرضية مناسبة الستمرار المفاوضات              , المنطقة حساس جدا  
   .  وأن من واجب الجميع حماية أرواح المواطنين , المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

١٩/١٠/٢٠١٠، األهرام، القاهرة  
  
  قان على تعزيز التبادل التجاري تتف"إسرائيل"أمريكا و .٦٥

حتفل مسؤولون تجاريون أمريكيون وإسرائيليون كبار بالذكرى السنوية الخامـسة والعـشرين             ا :واشنطن
لمعاهدة ثنائية للتجارة الحرة يوم االثنين باالتفاق على دراسة سبل توسيع التجارة في الزراعة والخدمات               

يكي رون كيرك ووزير التجـارة والـصناعة االسـرائيلي          وقال الممثل التجاري االمر    .ومجاالت اخرى 
  ."التقينا اليوم لالحتفال بمنجزاتنا وارساء مسار للمستقبل"بنيامين بن اليعاز في بيان مشترك 

 الستكشاف سبل تحسين أداء االتفـاق الحـالي         ٢٠٠١واتفق الفريقان على وضع خطة بحلول اوائل عام         
 طريق التجارة في مجاالت الزراعة والخدمات التـي ال يغطيهـا            وبذل جهود جديدة الزالة الحواجز في     

واضاف البيان ان الواليات المتحدة واسرائيل تعتزمان ايضا التفاوض على اتفاق لتسهيل التجارة              .االتفاق
في معدات االتصاالت ودراسة سبل خفض االجراءات الروتينية وغيرها من العراقيل البيروقراطية فـي              

  .ص الجمركياجراءات التخلي
١٩/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء  

  
  البرلمانيون الدوليون يطالبون باإلفراج عن البرغوثي وسعدات .٦٦

تبنى المجلس الحاكم في االتحاد البرلماني الدولي قرارات تطالب باإلفراج الفوري عـن مـروان                :عمان
 الجبهـة الـشعبية لتحريـر       ، وأحمد سعدات أمين عـام     "فتح"البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة      

  .فلسطين، وبقية األسرى النواب الفلسطينيين في سجون االحتالل
كما طالب المجلس في قرار آخر بوقف تنفيذ إبعاد النواب الثالثة المهددين من مدينـة القـدس معتبـرا                   

  .إبعادهم عمال غير قانوني وغير إنساني وغير أخالقي
 هو انتهاك للقـانون الـدولي؛ وأكـد    "إسرائيل"البرغوثي ونقله إلى أكد القرار موقف االتحاد بأن اعتقال       

مجدداً إيمانه بأن اختطاف سعدات ونقله إلى إسرائيل لم يكن متعلقاً بتهمة القتل، بـل بـسبب نـشاطاته                   
السياسية بصفته أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما اعتبر قرار إسرائيل إبعاد ثالثة نـواب                

  .قدس،ال يتفق مع القواعد القانونية التي ال تسمح باإلبعادمن ال
١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة  

  
   االنقراضإلىزعيم يهودي يدعي أن يهود أوروبا في طريقهم  .٦٧

في عددها األخيـر  ) الجويش كرونيكل(زعمت صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا     : هيام حسان  -لندن  
  .يهودية في أوروبا توشك على االنقراضالصادر الجمعة أن الجاليات ال
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ونقلت الصحيفة عن موشيه كانتور رئيس اتحاد اليهود األوروبيين قوله ان اليهود يتعرضـون لهجمـات           
متزايدة في أماكن تواجدهم في أوروبا وأن ذلك يستدعي توفير مزيد من اجراءات الحماية لهم ولكنه لـم                  

  .بيين أو انحسار أعدادهم في أوروبايفصح عن أي دالئل على هجرة اليهود األور
يعيشها اليهود األوروبيون حيث    ' فترة مظلمة جداً  'وحذر كانتور في حديثه للصحيفة اليهودية مما اعتبرها         

يتعرضون لهجمات جسدية ولفظية ونفسية على يد المتشددين ومن يدعمهم من أقطاب اليمين النـازي أو                
  .اليسار المتطرف

ات لنقابي أوروبي بارز قال فيها ان عملية السالم في الشرق األوسط لن تـنجح               واستنكر كانتور تصريح  
، معتبراً أن تلك التصريحات تدل في أحسن األحوال على أن الال سامية قد بلغت               'اللوبي اليهودي 'بسبب  

أن واستنتج  . أوجها في أوروبا وفي أسوأ األحوال على أنها تلقى التجاهل من قبل المسؤولين في أوروبا              
  .'تتأرجح على حافة االنقراض'هذه الحوادث تجعل الجاليات اليهودية في أوروبا 

١٩/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  
  
  "سرائيلإ"جامعة مانشستر تخصص ثالثة ماليين جنيه استرليني لتخفيف التوتر ضد  .٦٨

في عددها األخيـر    ) الجويش كرونيكل (صحيفة الجالية اليهودية في بريطانيا      ذكرت  : هيام حسان  -لندن  
 أن جامعة مانشستر في بريطانيا قد خصصت مبلغ ثالثة ماليين جنيه استرليني لمركـز               ،الصادر الجمعة 

  .الدراسات اليهودية التابع لها وذلك في محاولة منها للتخفيف من حدة التوتر بين األديان المختلفة
خارجية سوف يعمد الى تخصيص مبلغ       المركز الذي اعتاد تلقي األموال من مصادر          أن وقالت الصحيفة 

الماليين الثالثة الجراء مزيد من األبحاث والدورات التدريبية التي تخص العالقات االسالمية والمسيحية             
  .واليهودية وتاريخ الشرق األوسط

ونقلت عن مساعد مدير المركز البروفسور فيليب ألكسندر قوله ان المبلغ المالي الضخم يأتي في اطـار                 
جابي على حادثة تهجم نشطاء مؤيدين للفلسطينيين على نائبة السفير االسرائيلي التي وقعـت فـي                رد اي 
  .أبريل العام الماضي خالل زيارة لها للجامعة/ نيسان

١٩/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  
  
  ندعم المبادرة العربية: اوزير خارجية أوكراني .٦٩

 :نستانتين غريشنكو في زيادة التعاون بين لبنان وبالده        وزير الخارجية األوكراني كو     قال :عباس الصباغ 
. تصر أوكرانيا على تحقيق التسوية العادلة والشاملة في المنطقة وهي مستعدة للمساعدة في هذا المجـال               

 االسرائيلي، وال يمكـن     –ويجب التذكير بأن أساليب القوة ال يمكن ان تؤدي الى حلول للصراع العربي              
وألوكرانيـا موقـف ثابـت مـن        . دام المفرط للقوة العسكرية واألعمال االرهابيـة      ايضاً تبرير االستخ  

 ٣٣٨ و ٢٤٢المفاوضات بين الفلسطينيين واالسرائيليين التي تقوم على أساس تنفيذ قرارات مجلس األمن             
 مع مراعاة مبدأ األرض مقابل السالم، وندعم أيضاً مبادرة السالم العربية التـي أقرتهـا قمـة                  ١٣٩٧و
  .٢٠٠٢وت عام بير

وتدعم أوكرانيا فكرة جعل منطقة الشرق األوسط خالية من النشاطات النووية وقيام مثل هذه المناطق في                
  .العالم

١٩/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  
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  بحارها إلى غزة لموعد غير معلومإ تؤجل "٥شريان الحياة " .٧٠
لثانية ابحارها الى قطاع غزة الـى موعـد          للمرة ا  ٥أجلت قافلة شريان الحياة     : يهاب مجاهد إ -الالذقية  

باالتفاق الذي تم التوصل اليه قبل ابحار الباخرة         "يوناني الجنسية "غير معلوم بسبب اخالل مالك الباخرة       
  .من السواحل اليونانية باتجاه ميناء الالذقية الذي وصلته الباخرة مساء امس

رة لضغوط دفعته للتراجع عن االتفاقـات الـسابقة         واعربت قيادة القافلة عن اعتقادها بتعرض مالك الباخ       
والتي كانت تقضي ان تبحر الباخرة بالركاب اضافة للمساعدات ، حيث رفض مالك الباخرة نقل جميـع                 

  .الركاب مبديا استعداده لنقل المساعدات بعد اخذ موافقة السلطات المصرية والمالطية
المشاركين والمساعدات ، كما ستعيد طرح خيار نقـل         وتنوي قيادة القافلة البحث عن باخرة اخرى لنقل         

  .المشاركين جوا ، مستعينة بتدخل السلطات السورية للحصول على موافقة السلطات المصرية
١٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان  

  
   سنة٥٠٠ تصارع من أجل بقائها في أمريكا الالتينية منذ "فلسطينية"شعوب  .٧١

بنضال ' مابوتشي'اركيفو أن يشبه نضال شعبه الذي يطلق عليه اسم          يحلو لرونالدو م  : هيام حسان  -لندن  
الشعب الفلسطيني ضد االحتالل االسرائيلي على اعتبار أن األخير شعب من سـكان أصـليين يناضـل                 

  .السترداد أرضه مثله في ذلك مثل شعب مابوتشي الذي يناضل السترداد أرضه من الحكومة التشيلية
ـ   ل منصب السكرتير العام للرابطة الدولية لشعب مابوتشي         غير أم ماركيفو الذي يشغ     القـدس  "قـال لـ

 سنة ولكننا   ٥٠٠نحن شعوب فلسطينية تناضل من أجل استرجاع أراضيها منذ أكثر من            ..نعم  : "العربي
  !ال ننال اهتماماً يوازي اهتمام العالم بالشعب الفلسطيني وقضيته

١٩/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  
  
  نضال منصور... !خزي وعار.. يقرأونالعرب ال  .٧٢

صعقني حوار على قناة الجزيرة عن البحث العلمي في البلدان العربية كشف أرقاماً مريـرة؛ أهمهـا أن                  
 كتابا فـي    ٣٥اإلنسان العربي ال يقرأ في العام أكثر من ربع صفحة من كتاب، في حين يقرأ األوروبي                 

  . كتابا٤٠العام واألدهى أن اإلسرائيلي يقرأ 
هذه الحقيقة استفزتني فذهبت مهروالً إلى معرض الكتاب لعلني أعوض ما فاتني من أيام ضـائعة بـال                  

  .قراءة، ولعلي مع حفنة ممن يحبون الورق، نرفع نسب القراءة العربية حتى ال تبقى فضيحتنا مجلجلة
أته وقدرته على   خالل خمسة أيام قرأت ثالث روايات من األدب السعودي الذي أصبح عالمة فارقة بجر             

رسم تفاصيل الواقع الذي كنا نجهله، وكشف عن أسماء أدباء وخاصة روائيات كن وما يزلن يـستقطبن                 
  .اهتمام المثقفين

قصة القراءة والبحث العلمي في العالم العربي ليست أحجية يصعب اكتشافها، فحين تسافر تجد أكثريـة                
عربي إما أن يشاهد األفالم أو يثرثر مـع جـاره،           الركاب غير العرب يقرأون في كتاب، في حين أن ال         

ونفس األمر يحدث على الشاطئ، فاألجانب يقرأون بصمت وخشوع، والعرب يتشاجرون مع زوجـاتهم              
  .وأطفالهم ويقلقون راحة من حولهم

 ٥٠٠ ألف مواطن عربي بينما هناك كتـاب لكـل           ١٢األرقام ال تبشر بالخير إطالقا، فهناك كتاب لكل         
  .من قراءة اإلنجليزي % ٤وال يتجاوز معدل قراءة العربي إنجليزي، 

مـن مجمـوع     % ٠,٧ ألف مدونة وهي نـسبة ال تتعـدى          ٤٩٠ويقدر عدد المدونات العربية بحوالي      
 وال تشكل سوى    ٢٠٠٧ عام   ٤١٧٤٥المدونات عالمياً، والواقع مشابه للمواقع على اإلنترنت، فلقد بلغت          

  .لعالممن إجمالي المواقع في ا % ٠,٠٢٦
  . عربي٢٨٠٠وحتى نضحك جميعاً على وضعنا فإن ثقافة أوروبي واحد تساوي ثقافة 
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وهذه الحقائق قد ال تكون مفاجئة للخبراء العرب، فتقرير التنمية البشرية األكثر موثوقية يكـشف رقمـاً                 
 ١٠يد على    ال يز  ٢٠٠٢مذالً للعرب، فمجموع ما ترجم إلى العربية منذ عصر الخليفة المأمون إلى عام              

 ٣٠آالف كتاب، وهي تساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة، ولن نقارن أنفسنا باليابان التي تتـرجم                  
  .مليون صفحة سنوياً

 بليون دوالر، وكل ما يحتاجه التعليم األساسي فقط سـتة           ٥٠٠ينفق العرب على التبغ والدخان ما يقارب        
 مليون أمي أغلبيتهم مـن  ٧٠رن الحادي والعشرين بحوالي  باليين دوالر، ومع ذلك فإن العرب دخلوا الق       

 دوالرات  ١٠ ماليين طفل خارج المدرسة، وال ينفق العرب على البحث العلمي سـوى              ٩النساء، وهناك   
مـن الـشباب    % ٤٥للفرد الواحد، وهناك مواطن عربي بين كل خمسة ال يعرف القراءة والكتابة، وأن   

  .لخارج ال يعودون ألوطانهمالعرب الذين يرسلون للدراسة با
حتى يرتقي العرب في سلم التحضر عليهم أن يقرأوا ويمعنوا النظر في هذه الحقائق المؤلمة، فما قيمـة                  
الباليين التي تصرف على التكنولوجيا والمعدات العسكرية ونحن ال ننتجها وحتى ال نعـرف إصـالحها                

  .وأحياناً ال نتقن استخدامها
 ١٩٩٤ و ١٩٨٦وردون نصف نصيب دول العالم الثالث من السالح، وبين عامي           والمفزع أن العرب يست   

 بليون دوالر، ومع ذلك لم ننتصر في معركة ولـم نجـرؤ أن              ٣٠٠زاد اإلنفاق العسكري العربي ليصل      
  .أيوجد أكثر من هذا الخزي والعار، وأخيراً فليخسأ الخاسئون. نقول ال إلسرائيل التي تعربد في سمائنا

  ١٩/١٠/٢٠١٠، انالغد، عّم
  
  على السلطة الفلسطينية مقاطعة السياسة : حان الوقت .٧٣

  نهلة الشهال
قال له الناطق باسم الخارجية، السيد كراولي،       : قد يسر السيد عبد ربه بالجواب األميركي على تصريحه        

  . »بالتحديد نوع الحوار وتبادل االفكار المطلوبان«إن كالمه هو 
فهو من  . نفسه عبقرياً مثالً، أو أن يكتفي من الدنيا بنجاحه في أداء وظيفته           ثمة خطر من أن يظن الرجل       

وربما في العالم على اإلجمال، ولكـن تـأثيره علـى           (صنف انتشر في الفترة االخيرة في العالم العربي         
، صنف أتى إجماالً من االوساط اليـسارية، وأحيانـاً مـن االوسـاط              )المستوى العام يبقى غير ذي بال     

المية، وراح ينظّر لتجاوز التابوهات، بوصف هذه االخيرة تجسيداً للتخلف، ويعتبر كل كـالم فـي                االس
، معرفاً  »االلتحاق بالعصر «لفظية بدائية ينبغي االسراع بالتخفف منها إذا شئنا         ... األسس والمبادئ والقيم  

براغماتية مفتتنة بـالغرب  ـ و» الخبراء«إياه كما يشتهي، مازجاً بين ادعاء تكنوقراطي في السياسة ـ  
هؤالء مثالً ارتضوا الحضور على ظهور الدبابات االميركية الى العراق، واعتبـر واحـدهم              . مهما فعل 

تلك هي العائلة التـي     . »رائياً«بول وولفوفيتز، الصقر المحافظ الجديد، وهو نفسه يساري سابق، اعتبره           
أن ُيكتفى منه بتراجعـه المـائع وقولـه إن صـحيفة       ومن المدهش   . ينتمي اليها السيد المتعالي عبد ربه     

تصرف مألوف يسمونه عادة بالون اختبار، أو تمهيدات أو تأهيل نفـسي، الـى         ! لم تفهم عليه  » هآرتس«
ال سيما أن رئيسه سارع في اليوم التالي الى التأكيد على تصريحات قديمة لـه تقـول                 . آخر االحتماالت 

  من شأن من هو إذاً يا قوم؟ . »رائيل ليس من شأنناموضوع يهودية دولة اس«حرفياً إن 
تقوم االستراتيجيا االسرائيلية، ومعها االميركية واالوروبية، على تفكيك الموضوع الفلسطيني ليصبح عدة            
ملفات، واحد عنوانه الوضع في الضفة الغربية وآخر غزة وثالث القدس ورابع الالجئون، وخامس يتعلق               

وهو يخفي في طياته موضوع فلسطينيي الداخل تماماً مثل مسألة يهودية الدولة            ـ  » تبادل االراضي «بـ
يسمون ... إذا تركنا البراءة المصطنعة جانباً ـ وسادس متعلق باالمن، وسابع بوضع غور االردن وهكذا 

وهو لكان يصح لو أن الطرف الفلسطيني المفاوض يبقى ممسكاً          . ذلك التفاوض المتدرج واتباع المرحلية    
هـذا مـن بـديهيات      . باالفق االستراتيجي لما يريد فيما هو يساجل ويناور ويقرر تنازالت هنا وهنـاك            



  

  

 
 

  

            ٣٢ ص                                     ١٩٤٢:         العدد       ١٩/١٠/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

الطرف االسرائيلي يجيد   ... السياسة، فوحدهم المجانين يدعون الى االنقطاع التام عن مبدأ التفاوض كأداة          
  . تطبيق هذا االمساك باالفق، وذلك على رغم التنويعات في االسلوب

أن سياقاً متكامال ـ وليس فحسب أهواء ذاتية منحطة، أو قصوراً يخص هـذا أو ذاك ـ جعـل     المشكلة 
الطرف الفلسطيني يخرج عن االصول تلك ويستمر في التفاوض بال بوصلة، أو ما يقال له المرجعيـات                 

قيـع  ُبنيت على مدى عقود، كان آخرها منذ تو       ) »سيستيم«أو  (هناك نُظمة   . والثوابت وبناء إجماع وطني   
، يتراصـف   )وليست شيئاً عارضاً أو مضافاً    » سيستيم«لذلك هي   (اتفاقيات أوسلو، وهذه النُظمة متكاملة      

فيها السياسي واأليديولوجي وإن كان تبريرياً، والمصلحي، واالمني، والروابط الواقعية التي تنـشأ كـل               
وهـي  » السيـستيم «اء هـذا    وقد ساهمت النخبة السياسية التي سيطرت على منظمة التحرير في بن          . يوم

بل هي أسرت الى حد ما المجتمع الفلسطيني نفـسه فـي آليـات              . عاجزة اليوم تماماً عن االنفكاك عنه     
خذ مثالً موضوع المساعدات الدولية منذ أوسلو، التي تعفي االحتالل االسرائيلي مـن تبعـات               . اشتغاله

هذه المساعدات أدت الى    .  يخضعهم الحتالله  وواجبات يقول القانون الدولي إنه مسؤول عنها حيال الذين        
نشوء شريحة اجتماعية متميزة، يزداد تميزها كلما اقتربت من السلطة نفسها وكلما اقتربت من االحتالل،               
ولكنها أيضاً نظمت توزيع الفتات على الناس المتروكين في وضع مختنق وبال أفق، بحيث يصبح تفكيك                

ت خياراً مرعباً يناهضه الناس الذين يتهددهم الجوع، كمـا يناهـضه            السلطة كمرجع لتلقي هذه المساعدا    
آالف من البشر الذين بنوا مؤسسات للمجتمع المدني تتلقى مساعدات مقابل برامج تأهيل كـان يفتـرض                 
باالحتالل الوفاء بها، وبالطبع يناهضه ارباب السلطة الذين اغتنوا بفضل هذه المساعدات وبفضل تحولهم              

ستقبالها، بل وتوزيعها، فيستقون قيمتهم المادية والرمزية من دورهم ذاك، كما من توسـطهم              الى وعاء ال  
واألخطر أن مفتاح تـدفق هـذه       . مع االحتالل في كل شأن يخص الحياة اليومية للناس على تعدد فئاتهم           

ضغط على  المساعدات يبقى في االيدي االجنبية تلك التي يمكنها في اي وقت خفض بل وقطع انسيابها لل               
وهذا مثال من بين سواه، وبعض سواه أخطر، كمسألة التنـسيق االمنـي             . السلطة نفسها، أو على الناس    

ومن فعل يوماً سيصبح إذا ما تـم  . التي تحولت تواطؤاً مع االحتالل يصل الى حد تنفيذ عمليات مشتركة       
  . عميالً وقاتالً إلخوانه، بكل بساطة... الرجوع عن شرعية هذه اآللية

كفاكم كالماً عمومياً ومبدئياً وأخالقياً، نحن في ورطة فهـاتوا حلـوالً            : يقول أرباب السلطة في كل حين     
. ولكنهم كمن يقول ذلك احراجاً لألصوات المنتقدة وليس إدراكاً حقيقياً بوجود ورطة           . واقتراحات ملموسة 

ان : اً وليس وهماً إلى الملعب المقابـل      على كل حال، هاكم اقتراحاً عملياً تفصيلياً ومحدداً، ينقل الكرة حق          
رجاء ال  (تعلن السلطة أن التفاوض وفق هذه القواعد وصل الى طريق مسدود بسبب التعنت االسرائيلي               

، وأنها بالتالي لـم تعـد       !)هي بحاجة ألي صيغة وستتعامل مع هذه ولو بعد غضب         : تخافوا من واشنطن  
وم ستتولى فحسب المهمة البيروقراطية والتكنوقراطية المتمثلة       الجهة الصالحة لالستمرار به، وأنها منذ الي      

بإدارة الحياة اليومية للضفة الغربية، على أن يلتئم مجلس تأسيسي وطني يـضم كـل أطيـاف الـشعب                   
الفلسطيني ومكوناته الجغرافية والسياسية على السواء، يعمل على إعادة تعريف الثوابت الفلسطينية التـي         

تشويش كبيران نتيجة التخبط الحاصل منذ سنوات، وإن المهـام الـسياسية معلقـة              لحق بها اضطراب و   
بانتظار والدة قيادة تلتزم باالجماع الذي سيتبلور، وفي االثناء، فعلى االمم المتحـدة أن تلـزم اسـرائيل                  

  . بمسؤولياتها كقوة احتالل، وأن تشرف على ذلك
مـا  . لسياسي المطلوب شحذه والمعطيـات الواقعيـة      هناك عدة تنويعات على المقترح، تستلهم الخيال ا       

المرعب في االمر؟ اقصد بالمقارنة مع الوضع غاية في السوء القائم حالياً، ولـيس مـن وجهـة نظـر                    
أصحاب االمتيازات المتنوعة التي نشأت على اساس التخصص بإدارة هذه العملية، المدعوة سلمية، بهذه              

 سيمكن استعادة الطابع النضالي للقضية الفلسطينية وتحفيـز أشـكال           عندها. البائسة» السينيكية«الطريقة  
  . متنوعة من التأييد والتضامن، ومن قدرة الشعب الفلسطيني نفسه على الصبر والتحمل والصمود
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المشكلة التي يجب على أرباب السلطة وعيها أن خيارهم القائم حالياً لم يعد واقعياً البتة، وأن مثل هـذه                   
  .ي اليوم االتجاه الواقعي، إال إذا كان االمر يتعلق بمن يجرؤ على توقيع وثيقة االستسالمالمقترحات ه

  ١٩/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   ساعات٣كل .. عملية أمنية مشتركة  .٧٤

  عريب الرنتاوي
اإلدارة : أمس ، نقال عن مكتب منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة            " الدستور"جاء في   

عمليـة مـشتركة مـع قـوات األمـن          ) ١٤٢٤(نية ، أن أجهزة االحتالل األمنية والعسكرية نفّذت         المد
الفلسطينية في الضفة المحتلة خالل النصف األول من العام الحالي ، أي بمعدل ثماني عمليات يومياً ، أو                  

لتـي نفّـذها    عملية واحدة كل ثالث ساعات ، وهذا الرقم يزيد عن ضعف إجمالي العمليات المـشتركة ا               
 عملية ، وبواقع أربع عمليـات       ١٢٩٧بطوله ، والتي بلغت     ) ٢٠٠٩(الجانبان على امتداد العام الماضي      

  .يومياً تقريباً
ومن أجل إنجاز هذه المهام الجسام ، كان كبار ضباط األمن والجيش اإلسرائيليين بحاجة لتكثيف اللقاءات                

مـن الفلـسطينيين ، حيـث تقـول         " أتباعهم"أو باألحرى   واالجتماعات الزيارات الميدانية مع نظرائهم      
 اجتماعات خالل الفتـرة ذاتهـا ، أي بمعـدل           ٣٠٣المصادر ذاتها أن إجمالي عدد هذه االجتماعات بلغ         

  .اجتماعين تقريباً في اليوم الواحد
 الـذي ال  لم تكن تصفية خاليا حماس ومؤسساتها وبناها التحتية هي الثمرة الوحيدة لهذا التنسيق األمنـي          

متعددة الجنسيات في أفغانستان ، فثمار التنسيق األمنـي المـرة طالـت             " الناتو"مثيل له حتى بين قوات      
تـصريف  "و" المفاوضات المباشرة "مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني غير المنضوية تحت جناح          

يا دخلوا عن طريق الخطـأ       إسرائيل ٣٤٣، وقد أمكن بنتيجتها ضمان حياة       " المفاوضات حياة "و" األعمال
  .مناطق تابعة للسلطة

أمس مقتطفات منه ، كيف تحول التنسيق األمنـي بـين           " الدستور"وأظهر التقرير األمريكي الذي نشرت      
إسرائيل والسلطة ، إلى مركب أساسي في العقيدة األمنية لألجهزة الفلسطينية من جهة ، كما اظهر مـن                  

ي األوضاع الفلسطينية في الضفة الغربية من خالل السلطة وعبـر           جهة أخرى حجم التدخل اإلسرائيلي ف     
  .بوابة التنسيق األمني

أرقام مذهلة بال شك ، تعكس فداحة الوضع الذي آلت إليه السلطة ، والمستوى الـذي بلغـه انـدماجها                    
 الـدول   بمندرجات نظرية األمن اإلسرائيلية ، وفي ظني أن وضعاً كهذا ، لم يكن قائماً يوماً في أي من                 

والمجتمعات التي خضعت لالحتالل األجنبي ، فهذا المستوى من التنسيق األمني والعمليات المـشتركة ،               
دولتان صديقتان بينهما حلف أو شراكة استراتيجية ، أو دولـة           : ال تجده إال في واحدة من حالتين ، هما        

مة توصيف الحالة القائمـة بـين       ، وأترك للقارئ مه   ) منظمة كانت أم دولة   (مهيمنة وجهة تابعة وعميلة     
  .إسرائيل والسلطة

قبل أيام ، صدرت إحدى كبريات الصحف الغربية بغالف يتساءل عن سبب عدم اكتراث بالـسالم مـع                  
الفلسطينيين ، وقد جاء جواب الصحيفة ، أن الفلسطينيين أصبحوا في السنوات األخيرة ، مصدر إزعاج                

نضيف إلى ما أوردته الصحيفة ، أن الـسلطة         . يد ألمنهم الوطني  لإلسرائيليين ، بعد أن كانوا مصدر تهد      
باتت ذخراً لألمن اإلسرائيلي ، بعد أن كانت عبئا عليه ، بداللة األرقام والمعطيات التي أوردتهـا وفقـا                   

  .التقارير السابقة
سرائيلية حنين  اللندنية حديثاً مطوال للنائب العربي في الكنيست اإل       " الحياة"أمس ، أيضاَ ، أوردت صحيفة       

 تصاعدت بفعل اطمئنان إسـرائيل ألمنهـا وأمـن          ٤٨زعبي ، قالت فيه أن حرب إسرائيل على عرب          
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االحتاللها ، موضحة أن إسرائيل نجحت في معالجة هاجسها األمني بفعل المفاوضات المباشرة وجـدار               
  .الفصل وحصار غزة والتنسيق األمني في الضفة

تعرف على اإلحصاءات الخاصة بحصاد هذا التنسيق ، لقلنا أن النائب حنين            لو قيل هذا الكالم ، قبل أن ن       
مناهض لمسار أوسلو ومنتقد للسلطة الفلـسطينية ، لكـن حـين          " حزبي ، إيديولوجي  "تصدر عن موقف    

 إسرائيلية تنفـذ    -يعرف المراقب والمواطن على حد سواء ، أن هناك عملية أمنية مشتركة ، فلسطينية               
  .ينية كل ثالث ساعات ، فإن تصريحات الزعبي تصبح مفهومة ، بل ومفهومة تماماًضد أهداف فلسط

والغريب في األمر ، أن التنسيق األمني يتواصل بين الجانبين ، برغم بلوغ المفاوضات المباشرة طريقـاً    
ألمني مسدوداً ، واتجاه السلطة للبحث عن خيارات وبدائل أخرى ، لكننا مما نعرف ، فإن وقف التنسيق ا                 

لم يكن من بين هذه الخيارات على اإلطالق ، فالسلطة ماضية في مشروع التنـسيق وبنـاء مؤسـساته                   
الضفة الغربية من حماس والمقاومة ، وقطع الطريق على أية فرصة إلندالع انتفاضة ثالثـة ،                " تنظيف"و

جة بهذا الملف ، وهذا     هذا ما أكدته حكومة تصريف األعمال المول      ... وكأن شيئاً لم يحدث على اإلطالق     
ما أكده الرئيس شخصيا للتلفزيون اإلسرائيلي أمس األول ، عندما أجاب بصورة عفوية وتلقائيـة علـى                 

  ".ان شاء اهللا ال: "سؤال عن احتمال اندالع انتفاضة ثالثة بقول
ة ، فقد  واألغرب من كل هذا وذاك ، أن إسرائيل هي من أخذ يلوح بورقة وقف التنسيق األمني مع السلط                 

نقلت مصادر استخبارية إسرائيلية عن حكومة نتنياهو أنها أبلغت الجانب الفلسطيني نيتها إعادة احـتالل               
، وستوقف التنـسيق    ) لم تخل منطقة واحدة نهائيا على أية حال       (المناطق التي أخلتها من الضفة الغربية       

 وشرعت الحركتان في تنفيـذه ،       األمني مع السلطة ، إن توصلت فتح وحماس التفاق حول المصالحة ،           
لكأن التنسيق األمني الذي بدأ وتطور كحاجة إسرائيلية ، وتلبية لشرط إسرائيلي مسبق ، انتهى ليـصبح                 

  .حاجة للسلطة وشرطا لبقائها ، تستخدمه إسرائيل ورقة تفاوضية في يدها؟،
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  تبادل األراضي يمهد لتصفية القضية .٧٥

  ويديفهمي ه
لغـزة  » الحكماء«ألن األصل في السياسة عدم البراءة، فينبغي أن نتعامل بقدر من الحذر مع زيارة وفد                

  .هذا األسبوع، وجولتهم المفترضة في بعض العواصم المعنية بالموضوع الفلسطيني
١  

فريقـي  وكان الـزعيم األ   . هؤالء الحكماء يعدون من الشخصيات المحترمة، ذات السمعة المقدرة عالميا         
وإلـى  . ، لكي يشكلوا عقال منيرا يتعامل مع المشكالت الدولية        ٢٠٠٧نيلسون مانديال قد جمعهم في عام       

جانب مانديال ضم فريق الحكماء الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر والسيدة ماري روبنسون رئيسة              
خـضر اإلبراهيمـي وزيـر      جمهورية أيرلندا السابقة والمفوض العام السابق لوكالة غوث لالجئين واأل         

وكوفي أنان األمين العام السابق لألمـم المتحـدة         . خارجية الجزائر السابق والمناضلة الهندية إيال بالت      
  .وديزمونه توتو رئيس أساقفة جنوب إفريقيا وآخرين

لى أثار انتباهي في تحرك هذه المجموعة المحترمة أنهم قدموا إلى المنطقة في توقيت خيم فيه اإلحباط ع                
الجميع، وبدا واضحا أن المفاوضات المباشرة لم تحقق شيئا للذين علقوا عليها شيئا من آمالهم، في حـين                  
أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية في مخططاتها االستيطانية، غير عابئة بكل المطالبات التي دعتهـا إلـى                

 التفـاوض مـع الـرئيس       اإليقاف ــ ولو المؤقت ــ تلك المخططات لتهيئة الجو المناسب لمواصلة          
الذي يقف اآلن عاجزا عن التقدم وعاجزا عن التراجع، وعاجزا عن القبـول             . الفلسطيني محمود عباس  

حتى أصبحت تطالبه اآلن باالعتراف بيهودية الدولة       . بالشروط اإلسرائيلية التي أمعنت في فضحه وإذالله      
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الون يعيشون داخل إسرائيل مقابـل التجميـد        ، الذين ال يز   ٤٨اإلسرائيلية، بما يؤدي إلى طرد فلسطينيي       
  .المؤقت لالستيطان

وسط هذا الجمود المقترن باإلحباط وخيبة األمل، حلق فريق الحكماء في أجواء المنطقة، وبدا وصـولهم                
وكأنه طوق إنقاذ ألقي في مياهها الراكدة، لكي يحرك الجمود ويوهم بأنه ال يزال هناك أمل في استمرار                  

ال أريد أن أقطع بذلك، وال أريد أن أسيء الظن بالفريق القادم، لكنني أزعم أن توقيت                . »مالسال«مسيرة  
  .وصول أعضائه يحرك الشكوك، التي ال تلغي المصادفة أو تنفيها

مع ) ١٥/١٠في  (اللندنية  » الحياة«إلى جانب توقيت الزيارة، أثار انتباهي واستوقفني حوار أجرته جريدة           
ومما قاله إن مجموعة الحكماء ستزور      . اهيمي، العضو العربي الوحيد في المجموعة     السيد األخضر اإلبر  

. غزة واألردن ومصر وسوريا وإسرائيل، وهناك مسعى لترتيب زيارة لهم للقاء المسؤولين في السعودية             
األهم من ذلك قوله إن أعضاء الوفد يسعون إلى رفع الحصار عن غزة، ويؤيدون فكرة إقامة الـدولتين                  

، ٦٧إلسرائيلية والفلسطينية، على أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، التي تقام على حدود عـام           ا
  .مع تبادل األراضي بالتساوي

٢  
وخزتني الكلمات الثالث األخيرة، التي رددت فكرة تسربت فـي ثنايـا أحاديـث بعـض المـسؤولين                  

ـ          وبعـد تـسريبها بـدأ      . الم الحـل المقتـرح    الفلسطينيين أوال والعرب ثانيا، حتى كادت تصبح أحد مع
ذلك أن الذي يوافق على تبادل األراضي، التـي هـي           . اإلسرائيليون يروجون أيضا لفكرة تبادل السكان     

ورغم أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي       . الموضوع الحقيقي للصراع، يسهل عليه تبادل السكان بعد ذلك        
كان، فإن دعوتـه إلـى االعتـراف بيهوديـة الدولـة            بنيامين نتنياهو لم يتحدث صراحة عن تبادل الس       
 مليون فلسطيني في داخل إسرائيل إلى ما وراء حدود         ١,٣اإلسرائيلية تفتح الباب على مصراعيه لترحيل       

وقد تكفل السيد ليبرمان وزير خارجية إسرائيل بإسقاط القناع والتصريح علنا           . الدولة الفلسطينية المقترحة  
لى يهودية الدولة فإنها تتطلع إلى نقل ذلك العدد من الفلـسطينيين إلـى الدولـة                بأن بالده، وهي تدعو إ    

الفلسطينية، مقابل احتفاظ الدولة العبرية بمستوطنات الضفة الغربية، بدال من السعي لحـل يقـوم علـى                 
  .أساس األرض مقابل السالم

، لكنه يسكت على فكرة تبادل      حتى اآلن فإن السيد أبومازن يعارض فكرتي يهودية الدولة وتبادل السكان          
األراضي، التي صرح أكثر من مرة بأنه ال يعترض عليها، محتجا بأن الفلسطينيين سيقيمون دولتهم على                

  .١٩٦٧مساحة تعادل بالضبط تلك التي تم احتاللها في عام 
 الحكماء،  إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية قد وافق على تبادل األراضي، فليس مستغربا أن يجيء أولئك              

وقد تبنوا نفس الفكرة، معتبرين أنها إحدى ركائز الحل المقبول فلسطينيا وعربيا لتحقيـق الـسالم فـي                  
وتلك خطوة خطرة إلى الوراء تمثل تفريطا في الثوابت الفلسطينية يضاف إلى التراجـع الـذي                . المنطقة

لتنازل حق عودة الالجئـين     عبرت عنه قيادة السلطة ــ وتبعتها بعض الدول العربية ــ فيما خص ا            
  .إلى ديارهم التي طردوا منها

٣  
تبادل األراضي الذي يمهد عمليا لتبادل السكان ليس طلبا تفاوضيا بريئا، كما تبدو صيغته المعلنة، ذلـك                 

كما تريد  . أن إسرائيل تريد أساسا نقض القانون الدولي، الذي يعتبر الضفة وغزة أرضا فلسطينية محتلة             
ار االستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بأن تلك األراضي الفلسطينية محتلـة يقينـا              أن تنقض القر  

ويجب االنسحاب منها، كما أن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون ويجب إزالته وتعويض األضرار              
  .عنه

حـد أقـصى    هكذا، بضربة واحدة تريد إسرائيل نسف تلك القواعد القانونية الثابتة، وتحويل الجدار إلى              
لدولة فلسطينية ناقصة السيادة، وهو األمر الذي نجحت فيه جزئيا مع مصر في معاهـدة الـسالم عـام                   
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، حيث قبلت باالنسحاب عسكريا بالكامل من سيناء، ولكنها أبقت السيادة عليها منقوصة بـدرجات               ١٩٧٩
مر إلسرائيل علـى هـذا       قطاعات، حسب قربها من الحدود اإلسرائيلية، وإذا ما استقر األ          ٣متفاوتة في   

األساس، وقبل به الجانب الفلسطيني، فإن الخطوة التالية مباشرة والحاصلة اآلن هي تفتيت قضية فلسطين               
إلى عناوين منفصلة مثل الحدود والمياه واالستيطان والالجئين وغيرها اعتمادا على مبدأ تساوي حقـوق               

اومة على توزيع تلك الحقوق حسب ميزان القوى        بحيث ال يبقى غير المس    . فلسطين وإسرائيل في الضفة   
في (وهو ما يفسر الضجة، التي أثارها موضوع تبادل األراضي حين نشرت صحيفة هاآرتس              . لكل منها 

خريطة التبادل، التي عرضت على الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، وسـمح لـه               ) ١٧/١٢/٢٠٠٩
  .قع عليها بالموافقةبرؤيتها، وإن حرم من الحصول على نسخة منها ما لم يو

، وهـي ال    ١٩٦٧ بأراضٍ أخرى احتلتها في عام       ١٩٤٨إن إسرائيل تريد تبادل أراضٍ احتلتها في عام         
تملك ال هذه وال تلك، وهي تعتقد أنها بهذا األسلوب تعطي الشرعية لضم األراضي التي احتلتها إذا مـا                   

ألن الحيازة أو الـسيادة علـى األرض ال   أسقط مالك األرض حقه فيها وأهداها إليها، وذلك غير صحيح   
لذلك فإن إسرائيل ال    . تعني ملكيتها، حيث تبقى الملكية حقا لصاحبها مهما طال الزمن أو تغيرت السيادة            

تملك الحق القانوني في عملية تبادل األراضي، إال إذا اعترف صـاحب األرض بأنـه حـول ملكيتهـا                   
  .ني مهما كانت درجة خضوعه أو استسالمه أو حتى تآمرهإلسرائيل، وهذا ما ال يجرؤ عليه أي فلسطي

إن خطة التبادل تصادر األمالك الفلسطينية المحصورة بين جدار الفصل العنصري وخط الهدنـة لعـام                
أي أنه يعتبر حدود إسرائيل الجديدة هي مسار جدار الفصل العنصري،           .  بما فيها القدس الشرقية    ١٩٤٩

، إلـى جانـب ضـم       )الدونم ألف متر مربـع    (ن الضفة إلى إسرائيل      دونم م  ٣١٩,٨٣٠وهذا يعني ضم    
، بمـا مجموعـه     ١٩٦٧ دونم إلى القدس العربية كان قد صدر به قانون إسرائيلي فـي عـام                ٦٨,٧٢٠
  . دونم٤٣٨,٥٥٠

ذلك أن اتفاقيـة الهدنـة مـع األردن         . إسرائيل لها سوابق في ممارسة الخداع من خالل تبادل األراضي         
، نصت على حق األردن في استبدال األراضي المتنازل عنها إلسرائيل بـأراضٍ             ١٩٤٩وقعت في عام    

مع تكفل إسرائيل بدفع تكاليف طريق جديدة بـين         .. وفي قضاء الخليل  ) قضاء بيسان (أخرى في الفاطور    
ولم يحدث شيء من ذلك بطبيعة الحال، فلـم تـدفع تكـاليف    . قلقيلية وطولكرم، لكي تعيد االتصال بينها    

يق وال استبعدت أراضي الفاطور، وال اكتسبت أراضي في قضاء الخليل، وكانـت المـسألة كلهـا                 الطر
، وأصبحت جزءا   ١٩٤٩مسرحية وهمية انتهت بضم إسرائيل ألراضي الفاطور، التي كانت عربية عام            

  .من إسرائيل
٤  

  ماذا تقدم إسرائيل في خدعة تبادل األراضي؟
 العودة ورئيس هيئة أراضي فلسطين دراسة حـول الموضـوع   للدكتور سلمان أبوستة منسق مؤتمر حق     

 ألـف دونـم، فـي       ١٩٠ذكر فيها أن إسرائيل تعرض توسيعا لمساحة الضفة في قضاء الخليل بمساحة             
أم (أراضٍ كانت وال تزال وستبقى جرداء، وال توجد فيها سوى قرية عربية غير معترف بها إسـرائيلياً                  

وهو ما يعني عمليا أن إسرائيل لم تخسر شيئا، وكسبت          . البحر الميت وليس فيها ماء كشاطئ     ). الحيران
أما في الجهة الغربية من قضاء الخليل فتعرض إسرائيل توسعا فـي القـضاء              . التخلص من قرية عربية   

 ألف دونم في أرض جرداء أيضا، بحيث ال تتأثر أي من المستعمرات اليهودية في المنطقـة                 ١٣بمساحة  
  .هناك

ا قصة ال تقل عن نكبة الضفة الغربية ذلك أن خط الهدنة الحقيقي، الذي وقعت عليه مـصر                  أما غزة فله  
 كم، عن المساحة الحاليـة،      ٢٠٠ كيلومترا مربعا، بزيادة     ٥٥٥ يعطي قطاع غزة مساحة      ١٩٤٩في عام   

 تم بموجبه زحزحة خط الهدنة إلى الـداخل         ١٩٥٠ولكن اتفاقا سريا وقع مع الحكومة المصرية في عام          
في مكانه الحالي بدعوى الحفاظ على األمن ومنع المتسللين، وكان المقصود به منـع الفلـسطينيين مـن             
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 من أصـل    ٣ كم ٦٤,٥العودة إلى ديارهم، واآلن يأتي مشروع التبادل ليقضي بتوسيع قطاع غزة بمقدار             
ـ             ٢٠٠ . شعب الفلـسطيني   كيلومتر سبق االستيالء عليها بالخداع والمفاوضات السرية التي لم يعلم بها ال

وكما حدث في قضاء الخليل، فإن توسيع قطاع غزة ال يعني إزالة أي مـستعمرة، وإنمـا يبقـي كـل                     
وهذا هو أسـلوب إسـرائيل      .  في مكانها  ١٩٥٠المستعمرات التي بنيت على األرض المسروقة في عام         

لى صاحبها إعادة جـزء  التقليدي، الذي بمقتضاه تستولي بالقوة أو باالبتزاز على األراضي، ثم تعرض ع         
  .صغير منها مقابل إسقاط حقه الكامل فيها

٥  
، نشرتها الرسالة الدورية    ٢٠٠٨فقد بات معلوما أنها وضعت في سنة        . خطة تبادل األراضي لم تعد سراً     

وكانت جزءا من مبادرة يوسي بيلين وياسر عبدربه التي تمت فـي            ). FMEP(لمؤسسة الشرق للسالم    
ذلك الجنرال جيورا أيالند في معهد واشنطن، وهو الذي كان رئيسا لمجلـس األمـن               وتبناها بعد   . جنيف

، وقد اعتبرت حجر األساس في مشروع متكامل        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤القومي اإلسرائيلي في الفترة بين عامي       
للسالم يقوم على تحديد الحدود على أساس التوسع اإلسرائيلي في الضفة الغربية، مقابل تراجع رمـزي                

أمـا  . كما يقضي بعودة رمزية لالجئين مع توطين اآلخرين في البالد العربيـة           . ليل وقطاع غزة  في الخ 
وفيما يخص دولة فلسطين، فال هي دولة وال        . القدس فتتوزع حسب األحياء ولكن السيادة تبقى إلسرائيل       

دن، وال  فهي منزوعة السالح ومنقوصة السيادة، وال سيطرة لها على الحدود وغـور األر            . هي فلسطين 
  .وإلسرائيل الحق في إنشاء وإدارة محطات لإلنذار فوق أراضيها. على القضاء فوق األرض أو تحتها

وال أعرف بأي   . باختصار فإن فكرة تبادل األراضي تعد خطوة على طريق تصفية القضية وإغالق ملفها            
 تسويق الفكرة في ظروف     لذلك فينبغي أن نعذر إذا شككنا في توقيت       . وتبنوها» الحكماء«منطق قبل بها    
  .اإلحباط الراهنة

  ١٩/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
  
  "خيارات أبو مازن" .٧٦

  عبير بشير
ذهب أبو مازن إلى القمة العربية معاتبا القادة العرب على عدم الوفاء بالتزاماتهم الماليـة تجـاه مدينـة                   

 غير مـسبوقة لبنـاء      -عن خطة   القدس التي تهود كل يوم بالمشاريع االستيطانية والتي آخرها اإلعالن           
 وكان العرب قد تعهدوا خـالل قمـة         -كنيس يهودي ضخم مالصق لحائط المبكى في المسجد األقصى          

 مليون دوالر لصندوق القدس دعما لصمود المقدسيين، لم يصل منهـا قرشـا              ٥٠٠سرت العادية بتقديم    
  .واحدا

ال رفضت إسـرائيل تجميـد االسـتيطان        أما عن الخيارات التي طرحها محمود عباس أمام القمة في ح          
 ٦٧ الحصول على اعتراف أميركي بدولة فلسطينية مستقلة على حـدود            -١: وانهارت المفاوضات فهي  

 أو التوجه إلى    -٣ الذهاب إلى مجلس األمن النتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس            -٢أو  
  .لفلسطينيةمجلس األمن لطلب الوصاية الدولية على األراضي ا

لذلك سيكون حل السلطة هو الخيار النهائي في حل فـشل كـل البـدائل          " الكي"وبالطبع فإن آخر العالج     
أن حل السلطة خط أحمر وأن كـل  : " على الرغم من أن هناك من يقول من داخل صقور فتح     -األخرى  

لـشعب الفلـسطيني     حل السلطة هو طرح عدمي ولن يحقق شيئا للقضية وا          -ويرى أن   ". ما عداه ممكن  
  .وسيقبض ثمن هذا الخيار مجموعات ال عالقة لها بالمشروع الوطني الفلسطيني

الذي يلزم كل المرشـحين لنيـل       " قانون المواطنة "إسرائيل من جهتها ردت على القمة بإقرار ما تسميه          
اما رئيس وزرائها   . "بقسم الوالء إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية     "الجنسية اإلسرائيلية من غير اليهود      

. بنيامين نتنياهو فقد عرض على السلطة الفلسطينية تجميد االستيطان مقابل االعتراف بيهودية إسـرائيل             
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 من خـالل بلـورة      ٤٨باستكمال التخريجة القانونية لطرد فلسطينيي      " ايلي شاي "فيما تعهد وزير داخليته     
نته لدولة إسرائيل وتوعـد هـؤالء بـأن         مشروع قانون ينص على سحب المواطنة من كل من يثبت خيا          
  .وضعهم في بلده سيكون مثل وضع العامل األجنبي في إسرائيل

أوروبا التي تسعى إلى دور فاعل في عملية السالم وليس البقاء كصندوق مالي للسلطة الفلسطينية تلقـت                 
برنارد "يه الفرنسي   الذي لم يمنعه وجود نظير    " افيغدور ليبرمان "صفعة قوية من وزير خارجية إسرائيل       

: في ضيافته خالل مأدبة عشاء من مخاطبتهم بوقاحة شديدة قائال         " ميغيل موراتينوس "واإلسباني  " كوشنير
إن على الدول األوروبية تسوية مشاكلها أوال قبل أن تسدي النصح إلسرائيل حول كيفية التوصل إلـى                 "

ليفتها تشيكوسلوفاكيا مـن اجـل إرضـاء        حل سلمي في الشرق األوسط، واتهم أوروبا أنها تخلت عن ح          
  ".أدولف هتلر"

وبالعودة إلى بنيامين نتنياهو، فقد حرص على التأكيد أنه رجل فوق الضغوط وأن ال أحد يلوي ذراعـه،                  
ومن هنا كان إصراره على معاودة االستيطان بعد انقضاء فترة التجميد رغم اإللحاح األميركي والدولي               

 أنه ال يستطيع أن يغالي في التصادم مع سـيد           - في نفس الوقت     -اهو يعرف   بعدم فعل ذلك، ولكن نتني    
 لذلك فهو يسعى إلى ابتـزاز اإلدارة األميركيـة سياسـيا وعـسكريا              - باراك اوباما    -البيت األبيض   

ويطالـب  . مقابل تجميد مؤقت وجزئي لالستيطان    " بسلة الحوافز الغنية  "وإستراتيجيا من خالل ما يعرف      
شنطن باالعتراف بصريح العبارة وصريح النص بحق إسرائيل بالتواجد عسكريا فـي منطقـة           نتنياهو وا 

غور األردن حتى بعد توقيع اتفاقية سالم، األمر الذي تجد فيه اإلدارة األميركية صعوبة وتفضل التعامل                
  . وهذا ما ال يرضي نتنياهو ـ-مع هذا المطلب بلغة دبلوماسية فضفاضة

الفلسطينية الرافض قطعيا ألي تواجد إسرائيلي عسكري في منطقة غور األردن           ومعروف موقف السلطة    
 ضمن اتفاق سالم نهائي، ولكنها توافق على ترتيبات أمنية محددة بإشراف دولي             ٦٧او في أراضي الـ     

وهذا ما يبرر إصرار القيادة الفلسطينية على أن تبدأ المفاوضـات           . لمراقبة الحدود ومنع تهريب األسلحة    
مباشرة مع اإلسرائيليين بملف ترسيم الحدود بين الجانبيين قبل الحديث عن أي شيء آخر، ألن األرض                ال

هي جوهر الصراع وهي الكيان المادي للدولة ومتى تم ترسيم الحدود فانه أصـبح باإلمكـان تجـاوز                  
. لى أراضـيها  معضلة االستيطان المؤرقة ألنه حينها تعرف كل دولة حدودها وتستطيع إسرائيل البناء ع            

واألهم، ان الحديث عن ترتيبات أمنية سواء في غور األردن أو في غيره سيكون مجديا ومقنعا للجانـب                  
  .الفلسطيني

 بشكل  -إذا كان إقناع إسرائيل بتجميد االستيطان     : لكن المفاوض الفلسطيني والمواطن الفلسطيني يتساءل     
 غيـر مـضمونة     -اإلغراءات وكل هذه الحوافز    يستلزم كل هذا الجهد الدولي الخارق وكل هذه          -مؤقت
  ....!!!فكيف هو الحال عند الوصول إلى الملفات الصعبة جدا كالحدود والالجئين والقدس. -النتائج

 - حتى ولو كان قلـيال     -وفي ظل هذا الواقع، فإن صمود الفلسطينيين ثم صمودهم، واالحتفاظ بما لديهم             
  .نهو أضعف اإليما" الممكن"وإتباع سياسة 

  ١٩/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
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    ١٦/١٠/٢٠١٠الراي، الدوحة،   


