
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  المقاومة الشعبية هي النضال المشروع والحقيقي: عباس
   الوطنيةتؤكد تمسكها بالمصالحةو "مجموعة الحكماء"حماس تلتقي 

  قدرات المقاومة لتبرير عدوان جديد تضخم "سرائيلإ": القسام
  "إسرائيل" حدود  فرضحدأل  نسمحلن:  في واشنطن"إسرائيل"سفير 
  دولة فلسطينية هي مصلحة إسرائيلية للحفاظ على يهوديتها: موفاز

   بكندا"المبحوح"إعتقال متهم باغتيال : حي خلفانالقائد العام لشرطة دبي ضا
 "إسرائيل"ضد " حرب الشرعية غير العنيفة"ريتشارد فولك يدعو األمم المتحدة إلى دعم 

ال يمكن التوصل إلى: كارتر

  السالم دون إشراك حماس
  

 ٤ص... 

 ١٩٤٣ ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٤٣:         العدد       ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   المقاومة الشعبية هي النضال المشروع والحقيقي: عباس.٢
 ٥   لم نتخذ قراراً بالتوجه إلى مجلس األمن بخصوص المستوطنات: عريقات.٣
 ٦  "إسرائيل"الفلسطينيون يفضلون استغالل الزخم الدولي للضغط على .٤
 ٧   مي بالدولة الفلسطينيةالسلطة تتحرك لبلورة خطة عربية النتزاع اعتراف أم": الدستور".٥
 ٧  كافة أشكال االستيطان غير شرعية ومرفوضة: أبو ردينة.٦
 ٧  حكومة هنية ترحب بتصويت اليونسكو على خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية.٧
 ٨  من خطورة قانون الوالء اإلسرائيلي الجديديحذر  التشريعي في غزة.٨
 ٩   بشكل مطلق"يهودية الدولة"نرفض :  األغازكريا.٩
 ٩   من ناحية سياسيةالقدسب النعقاد مؤتمرات دولية "إسرائيل" لبدة يحذر من استغالل أبو.١٠
 ٩  حتالل يفرج عن النائب رومانين من محافظه أريحااال.١١
    

    :المقاومة
 ٩    الوطنيةتؤكد تمسكها بالمصالحةو "مجموعة الحكماء"حماس تلتقي .١٢
١٠  فتح تدعو حماس الى تحديد موعد ومكان جديدين الجتماع المصالحة.١٣
١١    تضخم قدرات المقاومة لتبرير عدوان جديد"سرائيلإ": القسام.١٤
١١   يندد باستعداد عباس للتنازل عن الثوابت"تحالف فصائل القوى الفلسطينية".١٥
١٢  "تنازالت ال تلزم شعبنا بشيء"تصريحات عباس : حماس.١٦
١٢  ال مفاوضات دون وقف االستيطان وإنهاء حصار غزة: شعث.١٧
١٣   "حالة موت سريري"مفاوضات السالم دخلت : فتح.١٨
١٤  لشعب وتؤكد انها ال تمثل ا"سرائيلإ"الجهاد تدين تصريحات عباس حول انهاء الصراع مع .١٩
١٤    في مواجهة االستيطانة عباسمن اهمية استقال تقلل ة الشعبيةالجبه.٢٠
١٥  منيب المصري يدعو فتح وحماس إلنجاز المصالحة والتوحد لمواجهة ممارسات االحتالل.٢١
١٥  يلتقي في القاهرة مع القيادة المصرية" الديمقراطية"وفد من .٢٢
١٦   أفشلت المفاوضات وعلينا رسم وتبني استراتيجية وطنية جديدة"سرائيلإ": ابو يوسف.٢٣
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٦  رب المفاوضاتنتنياهو يقرر وقف هدم البؤر االستيطانية بدعوى أن الهدم يخ.٢٤
١٦  "قانون المواطنة"عضواً في الكنيست يدعون الى إلغاء تعديل  ٢٥.٣٠
١٧  "إسرائيل" حدود  فرضحدأل  نسمحلن:  في واشنطن"إسرائيل"سفير .٢٦
١٨   واحدة من المسائل التي يجب حلها عبر المفاوضاتستيطاناال: باالمم المتحدة" اسرائيل"سفير .٢٧
١٨  "إسرائيل"القدس هي عاصمة  يتراجع عن تصريحاته بأن وزير السياحة اإلسرائيلي.٢٨
١٨  دولة فلسطينية هي مصلحة إسرائيلية للحفاظ على يهوديتها: موفاز.٢٩
١٩  تمديد والية داغان في رئاسة الموساد حتى الصيف القادم: أمنية إسرائيليةمصادر .٣٠
١٩   تتطلع لعقد اتفاق للتجارة بدعم أمريكي مع الفلسطينيين"اسرائيل": بن اليعازر.٣١
١٩   اضطروا للتنازل عن طعام بسبب الفقر٤٨من فلسطينيي % ٥٠: يدائرة اإلحصاء اإلسرائيل.٣٢
٢٠   عاما٦٠ً واليونان تبرمان أول معاهدة في مجال الطيران منذ "إسرائيل".٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٤٣:         العدد       ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

٢٠   السياسي تمثال لشارون تجسيداً للشلل... تطالب بنزع صورة رابين"حزب العمل"من  ةنائب.٣٤
٢١  فتوى يهودية تحرم بيع مساكن للعرب في صفد.٣٥
٢١   يحظر الفيسبوك اإلسرائيليجيش االحتالل.٣٦
٢٢  "إسرائيلية"ين طائرتين بريطانية وتفادي اصطدام ب.٣٧
٢٢   يهوديا خالل طقوس دينية شمال بيت لحم١٢٠إصابة أكثر من .٣٨
٢٢  مدير عام وزارة الداخلية اإلسرائيلية ُمشتبه به في قضية فساد مالي.٣٩
٢٢  ن تركياعليونان أن تكون بديالً لال يمكن : باحثة إسرائيلية.٤٠
٢٣  ليس سراً أن الجيش اإلسرائيلي يستعد للمواجهة مع حزب اهللا: القائد الجديد لفرقة غزة.٤١
    

    :األرض، الشعب
٢٣  يحذرون من أخطار التهويد على القدساألردنية ندوة أطباء األسنان المشاركون في .٤٢
٢٤   الزراعية غربي بيت لحماألراضيلمستوطنون يشعلون النار بمساحات شاسعة من ا.٤٣
٢٤  اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خالل موسم قطف الزيتون الحالي هي األعلى في العقد األخير.٤٤
٢٤  لحممستوطن يدهس فلسطينياً في بيت .٤٥
٢٥  أهالي األسرى يحتجون على معايير السلطة الستفادتهم من مكرمة العاهل السعودي للحج.٤٦
٢٥  ونروا في األراضي الفلسطينية لليوم الخامساألإضراب موظفي .٤٧
٢٦  "الموت"عمال الخليل يلتقطون لقمة عيشهم من فم .. فرين بال رجعةيودعهم أطفالهم كمسا.٤٨
٢٧  للحقوق" تصفية"استعداد عباس للتنازل عن الثوابت الفلسطينية ": واجب".٤٩
   

   : األردن
٢٧ ةال احد مفوض بالمساومة على حق االعود :العمل اإلسالمي.٥٠
   

   : لبنان
٢٧  على العرب التمّسك بكل فلسطين":  الوطنيةمنبر الوحدة".٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢٨    بكندا"المبحوح"إعتقال متهم باغتيال : القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان.٥٢
٢٨  من الجدار الفوالذي على حدود غزة" األخطر"اصل بناء المرحلة مصر تو.٥٣
٢٩  التوجه إلى مجلس األمن يجب ان يكون المالذ األخير: مصر.٥٤
٢٩   الجامعة تندد بتأسيس رابطة للمنظمات اليهودية بالقدس.٥٥
٢٩    بتهديد دول الجوار"إسرائيل"لو يتهم أوغ.٥٦
٣٠  إلى غزة" ٥شريان الحياة "مصر تسمح بدخول .٥٧
٣٠  مؤتمر الدوحة لحوار األديان يثير قضية القدس ومكافحة الفساد.٥٨
٣١   طمس الهوية الفلسطينية"إسرائيل"اوالت رئيس هيئة حقوق اإلنسان يندد بمح.٥٩
   

   :دولي
٣١ األمم المتحدة تحذر من نفاد الوقت إلخراج مفاوضات السالم من المأزق.٦٠



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٤٣:         العدد       ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

٣١  "إسرائيل"ضد " حرب الشرعية غير العنيفة"ريتشارد فولك يدعو األمم المتحدة إلى دعم .٦١
٣٢  على تمديد تجميد البناء في المستوطنات" إسرائيل"أمريكا ستنجح في حمل .٦٢
٣٢ "المفاوضات المباشرة"محاوالت أمريكية الستئناف .٦٣
٣٣  مليون يورو٦٨ فرنسا تدعم السلطة بـ.٦٤
٣٣ "٢أسطول الحرية"عشرون سفينة ضمن .٦٥
٣٣ القضاء األميركي يدين ثالثة أميركيين وهايتيا بالتخطيط لمهاجمة مركزين يهوديين.٦٦
    

    :حوارات ومقاالت
٣٤  عبد الباري عطوان...  الفلسطينية"التنزيالت"موسم .٦٧
٣٦  ماهر ابو طير... !ليست دكانة جدك.. فلسطين .٦٨
٣٧  منير شفيق... جريمة االعتراف بيهودية الكيان الصهيوني.٦٩
٣٩  ياسر الزعاترة... عن االنتفاضة الجديدة ومقدماتها وشروط نجاحها.٧٠
٤١  إينا ميخائيلوفنا. د...  تتسلل إلى روسيا بالتصنيع المشترك"إسرائيل".٧١
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
  ال يمكن التوصل إلى السالم دون إشراك حماس: كارتر .١

وفـد  ، أن  سعاد جـروس هات، تقالً عن مراسل  دمشق، من   ٢٠/١٠/٢٠١٠،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
موعة الحكماء، برئاسة ماري روبنسون رئيسة آيرلندا السابقة وبمشاركة جيمي كارتر الرئيس األسبق             مج

 رئيس المكتب الـسياسي     ، ثم التقوا   الرئيس السوري بشار األسد    ،للواليات المتحدة التقى أمس في دمشق     
 مـع مـشعل     لحركة حماس خالد مشعل، ووصف الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر مباحثات الوفد           

وقد تطرقت إلى مواضيع المصالحة ومبادرة السالم العربية وأن قادة حماس أكدوا أنهم لن              » بناءة«بأنها  
  . يقفوا في طريق تنفيذ مبادرة السالم العربية رغم تحفظاتهم الكبيرة عليها التي أبلغوها للسعودية

ينبغـي أن تكـون     «نعتقد أنه   » فورسيزونز«وقال كارتر في مؤتمر صحافي عقده الوفد أمس في فندق           
حماس جزءا من عمليات السالم القائمة ألنه ال يمكن التوصل إلى السالم دون إشراك حماس وهي جزء                 

، وأضاف كارتر أن مشعل عبر عن رغبتـه الـشديدة للتوصـل لحـل      »ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني    
.  في عرقلـة المـصالحة الفلـسطينية       المشكالت العالقة مع فتح، مشيرا إلى أن التدخل الخارجي يتسبب         

وأوضح الرئيس األميركي األسبق أن مسؤولي حماس عبروا عن رغبتهم فـي إعـادة جدولـة موعـد                  
  .»أن المكان ليس مهما«االجتماع لعقد المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، وأنهم أكدوا 

منطقة اآلن قال كارتر أن جهود      وردا على سؤال يتعلق بمدى مسؤولية الواليات المتحدة عما يحدث في ال           
لم نجد شخصا واحدا عبر عن اعتقاده أن مفاوضات السالم الحاليـة            «: اإلدارة الحالية لم تكن فعالة وقال     

  .»ستكون ناجحة
المجتمـع الـدولي يحـاول أن       «ونفى كارتر أن يكون قد وجه اللوم لحركة حماس، موضحا أنه قال إن              

نتخابات حرمت من تولي السلطة ووضع ممثليهـا فـي المجلـس            يعاقب حماس وإنه بعد فوزها في اال      
انطباعي أن جميع قادة حماس يرغبون في العـيش بـسالم           «، وتابع   »التشريعي في السجون اإلسرائيلية   

  .»، وهناك استثناءات من جانب حماس وكذلك من الجانب اإلسرائيلي١٩٦٧على أرض 
 وحدة الشعب الفلـسطيني     ،م المتحدة األخضر اإلبراهيمي   من جانبه قال األمين العام المساعد السابق لألم       

هي أهم شيء في الوقت الحاضر، وإذا لم تتحقق فاألوضاع لن تتحسن وبالتالي فكـل النـاس الـذين                   «



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٤٣:         العدد       ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

الفلسطينيين واجب توحيد صـفوفهم، وعلـى       «وقال إن على    » سنقابلهم وقابلناهم سيسمعون هذه الرسالة    
» أمر ثـانوي  «، معتبرا أن مكان اجتماع المصالحة الفلسطينية        »قيلاآلخرين المساعدة وعدم وضع العرا    

  .وأنه يجب التركيز على نقطة أو اثنتين خالل المباحثات
وردا على سؤال عما إذا كان هناك في إسرائيل من يريد أن يستمع لصوت العقل قالت ماري روبنـسون   

سننتقل إلى األردن ومن ثم إلى إسـرائيل        «: الرئيسة اآليرلندية السابقة والمفوضة العامة لحقوق اإلنسان      
وكشفت روبنسون  . »وسنطرح وجهة نظرنا ليس فقط على المسؤولين اإلسرائيليين، بل سنتحدث للجميع          

عن أن الوفد بحث قضية الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مع رئيس الوزراء الفلسطيني المقـال                
غبتهما في تحقيق تقدم في هذه القضية، لكن الرغبـة غيـر        إسماعيل هنية ومشعل، موضحة أنهما أكدا ر      

  .»موجودة عند إسرائيل والمشكلة في عدد األسرى
ـ   وموفـق محمـد       ، نقالً عن مراسليها     ٢٠/١٠/٢٠١٠،  الوطن، سوريا وأضافت   ي، أن  حـسين الزعب
اإلغاثة، إلى رفع الحصار عن غزة بشكل كلي، مشيرة إلى أهمية التأثير الجزئي لقوافل               دعت   روبنسون

ال تزال هناك حاجة للمزيد من قوافل المساعدة، ولكن الطريقـة األفـضل هـي رفـع     «مشددة على أنه  
  .»الحصار بشكل كلي

  
  المقاومة الشعبية هي النضال المشروع والحقيقي: عباس .٢

المقاومة الشعبية في بلعين ونعلين شكلت نموذجا « اكد الرئيس محمود عباس أمس إن : وفا–رام اهللا 
لبطولة والفداء في جميع إنحاء العالم، وان هذا النوع من النضال سجل في التاريخ، وهو النضال ل

وأضاف الرئيس خالل استقباله وفدا من أبناء قريتي بلعين ونعلين، وأبناء عدد من . »المشروع والحقيقي
اسة الطيب عبد الرحيم، أسرى المقاومة الشعبية، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، بحضور أمين عام الرئ

نحيي بطولتكم وصمودكم، ونحيي مشاركة المتطوعين األجانب وخاصة المتطوعين اإلسرائيليين في «
فعاليات المقاومة الشعبية التي تعتبر دليال على أنهم يريدون السالم والتعايش السلمي، ويقفون معنا من 

  . »أجل السالم، وهو ما نبحث عنه
سنبقى نناضل من أجل فك قيد كل األسرى، ونحن عندما نذكر قضايا  «عباس وحول قضية األسرى قال

الحل النهائي، فإن قضية األسرى تكون في المقدمة، ألن األسرى هم من ضحوا بحريتهم في سبيل حرية 
 مساء أمس اتصاال هاتفيا من السيناتور جورج ميتشل المبعوث عباسوتلقى . »شعبهم وقضيتهم ووطنهم

وبحث الرئيس مع السيناتور ميتشل خالل االتصال تطورات العملية . سالم في الشرق األوسطاألميركي لل
 أمس في رام اهللا مبعوث اللجنة عباسواستقبل . السلمية المتوقفة في المنطقة جراء التعنت اإلسرائيلي

ة السلمية، الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط توني بلير حيث اطلعه على آخر مستجدات العملي
  . والمأزق الذي وصلت إليه بسبب التعنت اإلسرائيلي ورفض تجميد االستيطان

حسن العوري رئيس .  مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل األسري برئاسة دعباسكما استقبل 
ي في وقال العوري إن الرئيس ركز على ضرورة مساعدة أبناء شعبنا الفلسطين. مجلس إدارة الهيئة

  .لبنان، دون تفرقة بسبب االنتماء السياسي أو الجغرافي
  ٢٠/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  لم نتخذ قراراً بالتوجه إلى مجلس األمن بخصوص المستوطنات: عريقات .٣

أكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس : QNA –عواصم 
ار فلسطيني بعد بالتوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار دولي يعلن عدم أنه لم يتخذ قر«

  .»مشروعية المستوطنات
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اإلسرائيلية أمس بأن الفلسطينيين يدرسون » هآرتس«وجاء تصريح عريقات ردا على ما أوردته صحيفة 
وطنات في الضفة إمكانية التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار يعلن عدم مشروعية المست

  . »الغربية بما يوجب إخالءها
صائب عريقات حاول أن يسلم الوثيقة بيده إلى مولخو الذي رفض أن يمد يده الستالمها «وأضافت أن 

في حضور جورج ميتشل مبعوث السالم األميركي وعدد من المسؤولين األميركيين ما أصاب المفاوض 
  .يفةعلى حد قول الصح» الفلسطيني بإحراج كبير

  ٢٠/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  

  "إسرائيل"الفلسطينيون يفضلون استغالل الزخم الدولي للضغط على  .٤
يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس مـشاورات داخليـة حـول الخيـارات     :  محمد يونس  –رام اهللا   

بيـة لـإلدارة    التي منحتها القمة العربية في مدينـة سـرت اللي         » مهلة الشهر «الفلسطينية لمرحلة ما بعد     
  .األميركية للعمل على حمل إسرائيل على تجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فان األفق مفتوح على سلسلة من الخيـارات يتـصدرها نجـاح الجانـب                 
ويـرى   .مسار التفاوضي األميركي في إقناع إسرائيل بوقف االستيطان ليصار الى إعادة الجانبين الى ال           

  .الرئيس عباس أن هذا الخيار هو األفضل واألكثر راحة وعملية للجانب الفلسطيني
التفاوض في كل   «إن الرئيس الفلسطيني يعتمد في ذلك تكتيكاً يقوم على          » الحياة«وقال مسؤول رفيع لـ     

ال يوجد فرصة لتحقيق أي     نحن مقتنعون تماماً بأنه     «: وأضاف. »يوم ال يجري فيه بناء في المستوطنات      
علينـا  . نجاح في هذه المفاوضات مع نتانياهو، لكن في الوقت ذاته ال نريد أن نظهر بمظهر الـرافض                

استغالل الزخم الدولي في العمل من أجل وقف الزحف االستيطاني اليومي، وإذا ما تحقق ذلك فانه سيعد                 
 حكومات إسرائيلية أكثر تفهماً للحاجـة الـى حـل           إنجازاً مهماً يمهد للمراحل الالحقة التي قد تحمل لنا        

 ١٩٦٧عام  ) يونيو(تاريخي يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران              
  .»الى جانب إسرائيل

المفاوضات األولية التي أجريناها مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين           «وزاد هذا المسؤول قائالً إن      
و بينت انه لم يتغير، وانه ما زال يحمل موقفاً ايديولوجيا يسعى لتحقيق هدفه القديم المتمثـل فـي                   نتانياه

أرض إسرائيل الكبرى والقائم على تهويد كامل األرض الفلسطينية، وتحويل التجمعات الفلسطينية الـى              
  .»جزر معزولة بالمستوطنات، وصوالً الى محو الهوية الفلسطينية

ربية حسنة االطالع أن اإلدارة األميركية ستنجح في نهاية المهلة الممنوحة لها في حمل              وتعتقد مصادر غ  
إسرائيل على تمديد تجميد البناء في المستوطنات لفترة معينة غير طويلة، لكنهـا سـتدفع ثمنـاً كبيـراً                   

  .إلسرائيل مقابل ذلك على شكل ضمانات سياسية مهمة
ياهو مستعد إلعالن تمديد تجميد االستيطان غداً ومن دون تكلفة          إن نتان » الحياة«وقال مسؤول غربي لـ     

  .داخلية كبيرة، لكنه يجعل من األمر قضية كبرى كي يحصل على تنازالت مهمة من الجانب األميركي
وفي حال عدم تحقيق ذلك فان الجانب الفلسطيني يدرس سلسلة من الخيارات منها التوجه الـى مجلـس                  

 دولي بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع مـن حزيـران               األمن للمطالبة باعتراف  
  .، ومطالبة إسرائيل بإخالء المستوطنات٦٧عام ) يونيو(

ويرى مسؤولون فلسطينيون أن فرص نجاح هذا الخيار ضئيلة جداً نظراً الى الموقف المتوقع من الجانب                
لمسؤولين عدم حدوث أي صدام مع إدارة الـرئيس         ويفضل هؤالء ا  . األميركي وهو استخدام حق النقض    

باراك أوباما التي أظهرت نوايا جيدة تجاه الجانب الفلسطيني وأهدافه المتمثلة في إقامة دولـة فلـسطينية                 
  .مستقلة
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ويحذر المسؤولون الفلسطينيون من أن فشل هذا الخيار، في حال اللجوء إليه، سيدخل العملية السلمية في                
 أن يكون الجانب اإلسرائيلي قادراً على التعايش معه بعكس الجانب الفلسطيني الـذي              جمود طويل يرجح  

  .سيعمل الجمود في اتجاه معاكس لمصالحه
  ٢٠/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  السلطة تتحرك لبلورة خطة عربية النتزاع اعتراف أممي بالدولة الفلسطينية": الدستور" .٥

ـ      :كاالتالو محمد الرنتيسي، و   -رام اهللا    ان الـسلطة   " الدسـتور "كشفت مصادر شديدة الخصوصية لـ
الفلسطينية شرعت بالفعل بدراسة الخيارات والبدائل لمرحلة ما بعد فـشل المفاوضـات مـع الجانـب                 
اإلسرائيلي ، التي بدت بوادره تلوح في األفق برفض إسرائيل وقف االستيطان ، وهو ما تـصر عليـه                   

  .السلطة الفلسطينية الستئنافها
وضحت المصادر التي لم تشأ الكشف عن هويتها ، أن السلطة بدأت بالتنسيق مـع الجامعـة العربيـة       وأ

وعدد من الدول العربية ، لبلورة خطة عملية ، يتم التحرك من خاللها نحـو األمـم المتحـدة واإلدارة                    
 على اعتراف   األمريكية ، لبيان الموقف الفلسطيني ، في ظل استمرار تعنت إسرائيل ، ومن ثم الحصول              

  .أمريكي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
إن الدول العربية تفكر جديا في طلب عقد اجتماع لمجلس األمن لدراسة المقتـرح              "وتابع المصادر قائلة    

وأشارت إلى أن منظمة التحرير محـصت ، وبالتفـصيل ، جميـع الخيـارات الـسياسية                 ". الفلسطيني
لسياسية وإصرار تل أبيب على الجمع بين استمرار االستيطان وبين مـا            المطروحة وسط تعثر العملية ا    

وأضاف أن هذه الخيارات السياسية تشمل التوجـه إلـى األمـم المتحـدة              . عرف بالمفاوضات المباشرة  
  .ومجلس األمن ، كما تشمل خيارات أخرى قيد الدراسة من قبل القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة

  ٢٠/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  كافة أشكال االستيطان غير شرعية ومرفوضة: أبو ردينة .٦

 الناطق الرسمي باسم الرئاسة اليوم الثالثاء، أن جميع أشكال االستيطان ردينه أكد نبيل أبو :وفا–رام اهللا 
  .هي غير شرعية على األرض الفلسطينية) العشوائية وغير العشوائية(

ض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو هدم البيوت وأضاف أبو ردينة في تعقيبه على رف
بالمستوطنات، أن المفاوضات تتضمن وقفا شامال لجميع أشكال االستيطان، بما فيها ما يسمى ' العشوائية'

  .النمو الطبيعي، مشددا على رفض السلطة الوطنية لكافة أشكال االستيطان
الشامل والعادل يجب أن يقوم على أسس واضحة ومحددة، وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن السالم 

  .وال يقوم على االستيطان ونهب األراضي الفلسطينية
 ٢٠/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   اليونسكو على خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينيةبتصويتحكومة هنية ترحب  .٧

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  غزة، بتصويترحبت الحكومة الفلسطينية في  :غزة
 واعتبر وزير الثقافة في الحكومة أسامة .للحقوق الفلسطينية" على خمس قرارات داعمة) اليونسكو(

خطوة رافضة لسياسة "موقف اليونسكو ) ١٩/١٠(الثالثاء  "قدس برس"العيسوي، في بيان صحفي تلقته 
تسعي لتزييف الحقائق وطمس المعالم واآلثار الفلسطينية الراسخة عبر االحتالل الصهيوني التي 

  ."التاريخ
   .و دعا العيسوي إلى ضرورة وضع اآلثار والمعالم التراثية الفلسطينية ضمن قائمة التراث العالمي
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وذكر الوزير الفلسطيني أنه وجه رسالة إلى إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو، أشاد فيها بالموقف 
  .للمنظمة الدولية بدعم ومساندة الحقوق الفلسطينية" الحازم"

وكان المجلس التنفيذي لليونسكو في باريس صوت خالل اليومين الماضيين على خمسة قرارات قدمتها 
في الخليل  السلطة الفلسطينية ويتعلق اثنان منها بمدينة القدس وثالث برفض ضم الحرم اإلبراهيمي

 إلى التراث اليهودي فيما يخص القرار الرابع إدانة الحصار اإلسرائيلي على ومسجد بالل في بيت لحم
  .قطاع غزة

  ١٩/١٠/٢٠١٠خدمة قدس برس، 
  
   من خطورة قانون الوالء اإلسرائيلي الجديديحذر التشريعي في غزة .٨

في مقر ) ١٩/١٠(أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، خالل جلسته التي عقدها اليوم الثالثاء : غزة
المجلس بغزة، تقرير اللجنة السياسية حول قانون الوالء اإلسرائيلي الجديد، محذرا من التعاطي معه بأي 

  .شكل من األشكال
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس خالل كلمته االفتتاحية رفضه القاطع لقانون الوالء . وأكد د 

صورها ويمهد لنكبة جديدة بحق أهلنا في يكرس العنصرية في أبشع "لدولة االحتالل، الذي قال إنه 
  ". العودة ويؤكد على طرد أهلنا في الداخل المحتل م، ويسقط حق١٩٤٨فلسطين المحتلة عام 

أن هذا القانون باطل، ألنه صدر عن كيان باطل، وهذا ما تؤكده أحكام القانون الدولي العام، :"وأضاف
اق األمم المتحدة والقانون الدولي اإلنساني، والقانون وقرارات األمم المتحدة، فضالً عن مخالفته لميث

الدولي لحقوق اإلنسان، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم االحتالل بعدم فرض سيادته على اإلقليم 
  ".المحتل أو التعديل على القوانين النافذة قبل االحتالل

كدا في هذا الخصوص إدانته كما جدد رفضه التام ألي طرح ينتقص من حقوقه وثوابته الوطنية، مؤ
 التي أعلن فيها استعداده للتنازل عن المطالب التاريخية  لتصريحات رئيس السلطة محمود عباس األخيرة

، مؤكدا أن ذلك يعتبر أمراً في غاية ٦٧للشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع مقابل دولة في حدود العام 
ا األساسية، وعلى رأسها قضيتي حق العودة، والقدس، الخطورة، ويعد بيعاً للقضية الفلسطينية وقضاياه

  .وشطباً لنضال الشعب الفلسطيني، وتبرئةً لالحتالل من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني
فريق التنازل " واسعة من أجل التصدي لما اسماهم  كما أكد على ضرورة بناء جبهة وطنية فصائلية

  .وطنياً بمختلف السبل واألساليب المتاحةوالعمل على عزلهم " واالنهزام
ومن جهته استعرض النائب الدكتور خليل الحية رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي خطورة 

يستثني " قانون العودة الصهيوني"إن ما يسمى بـ : "على الفلسطينيين وقضيتهم، قائال" الوالء"قانون 
 فيصبح المستهدف فقط هم الفلسطينيون القادمون من الضفة الغربية اليهود من أداء القسم ليهودية الدولة،

 ألف فلسطيني والمتزوجون من فلسطينيات يحملن الجنسية الصهيونية ٢٥وقطاع غزة والمقدر عددهم ب 
وفي هذا ترسيخ للسياسة الصهيونية التي تعمل على " لم الشمل"في حال مطالبتهم بهذه الجنسية بهدف 

، ومنع التواصل بينهم وبين امتداداتهم االجتماعية والوطنية ٤٨سطينيين في داخل أرض تحجم زيادة الفل
  ".واإلنسانية، في مسعى واضح لبقاء الصهاينة هم األكثر عددا بالنسبة للسكان

 وأمام كل عربي أو فلسطيني ال يقبل بالمشروع ٤٨وأكد أن القانون يغلق الباب امام فلسطينيي عام 
عن المواطنين العرب وزعزعة " نزع الشرعية"لدولة اليهودية، وكل ذلك يأتي لتعميق الصهيوني وال با

  .مكانتهم
وبين النائب الحية أن القانون يناقض القانون الدولي الذي يقضي بتوفير الحماية المتساوية لكافة 

  .والجنس والدينالمواطنين أمام القانون، وضمان حرية الرأي والتعبير دون األخذ بعين االعتبار العرق 
  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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   بشكل مطلق"يهودية الدولة"نرفض :  األغازكريا .٩
زكريا األغا أن الرئيس محمود عباس .  أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د:نفوذ البكري -غزة

اقامة الدولة والقيادة لديهم التصميم واالرادة الالزمة لتحقيق المشروع الوطني وحق شعبنا في العودة و
الفلسطينية وعاصمتها القدس اضافة الى الرفض المطلق ليهودية الدولة الذي يرفعه نتنياهو شعاراً له 

  .خاصة وأنه تداعيات خطيرة على مجمل القضية الفلسطينية والحق التاريخي لشعبنا
هيري الحاشد الذي جاء ذلك في كلمته التى ألقاها باالنابة عن الرئيس محمود عباس في المهرجان الجما

نظمته الجبهة العربية الفلسطينية أمس على شرف الذكري الثانية واألربعين النطالقتها والذكرى السابعة 
  .عشر في قاعة مركز الشوا الثقافي بغزة

  ٢٠/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   ناحية سياسيةمن النعقاد مؤتمرات دولية في القدس "إسرائيل" لبدة يحذر من استغالل أبو .١٠

 النعقاد مؤتمرات إسرائيل استغالل إمكانية لبدة من أبو حذر وزير االقتصاد الفلسطيني د حسن :رام اهللا
 إلسرائيل الفرصة إعطاءدولية في القدس المحتلة من ناحية سياسية وطالب منظمات التنمية الدولية بعدم 

  .دتها السياسيةالستغالل انعقاد مثل هذه النشاطات الدولية لتمرير اجن
 شتاس ميسيزنيكوف االخيرة، والتي تعد انعقاد اإلسرائيلي لبدة أن تصريحات وزير السياحة أبو وأضاف

هي خير دليل على »» إلسرائيلعاصمة «المؤتمر في القدس دليال على اعتراف المنظمة بالقدس 
المنوي عقده في » سياحة المستدامةال«استغالل انعقاد مؤتمر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الدولية 

  . القادم لتمرير مواقف سياسية حول المدينة المحتلةاألسبوعالقدس 
 ٢٠/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   من محافظه أريحا رومانين النائبيفرج عن االحتالل  .١١

 ٥٤حا بعد قضائه أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن النائب المعتقل علي رومانين من محافظه أري
  . شهراً في سجون االحتالل

وهنأ رئيس وأعضاء الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المعتقلين النائب رومانين باإلفراج عنه، 
  . واعتبروا ذلك انتصارا إلرادة نواب الشعب الفلسطيني

  ١٩/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  
   الوطنية لحةتؤكد تمسكها بالمصاو "الحكماءمجموعة "حماس تلتقي  .١٢

أكدت حركة حماس أمس تمسكها بتحقيق المـصالحة الفلـسطينية رغـم            :  حسين الزعبي  –موفق محمد   
عن حضور اللقاء الذي كان مقرراً عقده اليوم في دمشق بين الجـانبين السـتكمال               » فتح«اعتذار حركة   

ديد حرصاً منها على    لتحديد موعد ولقاء ج   » فتح«حوار المصالحة، مؤكدة أنها ستواصل االتصاالت مع        
  .ضرورة تحقيق المصالحة

أسامة حمـدان، بعـد محادثـات       » حماس«جاء ذلك في بيان تاله مسؤول العالقات الخارجية في حركة           
  .مع قيادة الحركة في دمشق» مجموعة الحكماء الدولي«أجراها وفد 

قطـاع غـزة    ووصل وفد مجموعة الحكماء أول من أمس إلى دمشق بعد اطالعه على األوضاع فـي                
  .المحاصر، ضمن جولة في المنطقة

ويرأس الوفد رئيسة جمهورية ايرلندا السابقة ماري روبنسون ويضم في عـضويته رئـيس الواليـات                
المتحدة األميركية األسبق جيمي كارتر، واألمين العام المساعد السابق لألمم المتحدة األخضر اإلبراهيمي             

  .والناشطة الهندية أيال بات
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خالل المحادثات رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وشارك فيها إضافة           » حماس«د  وترأس وف 
، »عـزت الرشـق   « المكتب   ي، وعضو »موسى أبو مرزوق  «إلى حمدان نائب رئيس المكتب السياسي       

  ..»سامي خاطر«و
مجمل القضايا  تناول  » عميقاً ومهماً وايجابياً  «ووصف حمدان، النقاش الذي دار خالل االجتماع بأنه كان          

الراهنة سواء ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أو عملية التسوية، أو مـا يتعلـق بالقـضية الفلـسطينية                  
  .ومستقبلها

أكدت قيادة الحركة خالل االجتماع حرصها على تحقيق المصالحة وسعيها إلنجازهـا ودعوتهـا      «: وقال
جية، وتأكيدها أن عجلة المصالحة قد انطلقـت        لرفع كل العقبات التي تعترضها والسيما التدخالت الخار       

مؤخراً في مكة   » عمر سليمان «نتيجة التفاهم الذي جرى بين مشعل ورئيس المخابرات المصرية الوزير           
  .»المكرمة
» فـتح «و» حماس«قيادة الحركة أكدت أنه رغم تعذر انعقاد اللقاء المقرر غداً في دمشق بين              «: وأضاف

عن حضور اللقاء والمشاركة فيه إال أن قيادة        » فتح«سبب اعتذار وفد حركة     الستكمال حوار المصالحة ب   
لتحديد موعد ولقاء جديد إدراكاً وحرصاً منها علـى ضـرورة           » فتح«ستواصل اتصاالتها مع    » حماس«

  .»تحقيق هذه المصالحة
 فرصـاً   أكدت قيادة الحركة أن العرب قد أعطـوا العمليـة         «وأوضح حمدان، أنه وبشأن عملية التسوية       

عديدة، وقدموا الكثير من المرونة والتنازالت غير أن تعنت الكيان الصهيوني واستمرار عدوانـه هـو                
  .»المشكلة التي البد أن يتم إنهاؤها والقضاء على هذا االحتالل

أكدنا أن المطلوب هو الضغط على الكيان الصهيوني إلنهاء االحـتالل واإلقـرار بـالحقوق               «: وأضاف
  .»العربية، وأن المرفوض اليوم هو استمرار الضغط على العرب والفلسطينيينالفلسطينية و

وأشار حمدان إلى، أنه تم خالل اللقاء لفت نظر وفد مجلس الحكماء إلى قضية نواب القدس الذين تسعي                  
سلطات االحتالل إلى إبعادهم من المدينة وال يزالون يعتصمون في مقر الصليب األحمـر الـدولي فـي                  

  .نذ مئة وعشرة أيامالقدس م
واعتبر حمدان، أن زيارة الوفد إلى قطاع غزة ولقاءه بقيادة الحركة في دمشق هو خطوة تعبر عن إدراك              
كبير لدى القيادات والنخبة السياسية على المستوى الدولي ألهمية القضية الفلـسطينية وأهميـة إقـرار                

راك القيادة السياسية والنخبـة لـدور ومكانـة         الخطوة تعبر أيضاً عن إد    «: ، مضيفاً »الحقوق الفلسطينية 
وتعكس إدراكاً لمكانة الحركة السياسية التي تتعزز رغم كل         » حماس«المقاومة الفلسطينية والسيما حركة     

  .»محاوالت اإلطاحة بنتائج العملية الديمقراطية في فلسطين
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية

  
  د ومكان جديدين الجتماع المصالحةفتح تدعو حماس الى تحديد موع .١٣

 تأجيل لقائهما الذي     أكدتا »فتح»و» حماس«حركتا  ، أن   غزة، من     ٢٠/١٠/٢٠١٠،  الحياة، لندن  ذكرت
كان مقرراً اليوم في دمشق لمتابعة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية، بسبب خالفات حـول مكـان                 

  .انعقاده
مسؤول ملف المصالحة عزام األحمد وجود أي مـشكلة         » حفت«وفيما نفى عضو اللجنة المركزية لحركة       

حول مكان عقد جلسة الحوار التي كانت مقررة اليوم في العاصمة السورية، غمـز              » حماس«مع حركة   
عقد اللقاء في دمشق في أعقاب الخالف الذي وقع بـين           » فتح«من قناة سورية، ملمحاً الى رفض حركة        

. سوري بشار األسد أثناء القمة غير العادية في مدينة سرت الليبية          الرئيسين الفلسطيني محمود عباس وال    
  .الستكمال المصالحة» تحديد موعد ومكان جديدين«وقال ان حركته تنتظر من حماس 
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 ٩يذكر ان تقارير صحافية نقلت ان خالفاً نشب بين الرئيسين الفلسطيني والسوري في قمة سـرت فـي               
  .وضات مع اسرائيلالشهر الجاري تمحور حول جدوى المفا

 السوري الـذي    -الخالف الفلسطيني   «اإلخبارية المحلية إن    » صفا«وقال األحمد في تصريح إلى وكالة       
على حركة حماس   «وأضاف  . »حدث في قمة سرت اخيراً يفرض علينا تغيير مكان عقد اللقاء مع حماس            

كمـا  . »ة أخرى لعقد اللقـاء    اختيار أي عاصمة عربي   «، ودعاها الى    »أن تدرك أن المشكلة ليست معها     
االستمرار بالزخم نفسه وااللتقاء مع حركة فتح في أسرع وقت خالل أيام الستكمال ما تـم                «طالبها بـ   

  .»البدء به إلغالقه وإنهائه وانطالق قطار المصالحة
الستكمال » حماس تحديد موعد ومكان جديدين    «عن األحمد ان حركته تنتظر من       » فرانس برس «ونقلت  
حتى هذه اللحظة ال يوجد جديد، ونحن خولنا حركة حماس باختيار مكان وزمـان              «وأضاف  . الحةالمص

  .»جديدين لهذه الجلسة، وننتظر منهم الرد
االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة، تمثل أكبر دافع ألي وطني فلسطيني كي يتنـازل            «واعتبر األحمد أن    

  .»ل الوحدةعن كل شيء في ما يتعلق بالخالف بيننا من أج
عـزت الرشـق ان     » حمـاس «عن عضو المكتب السياسي لـ      » فرانس برس «وفي دمشق نقلت وكالة     

  .األربعاء» حركة فتح اعتذرت عن عدم حضور لقاء المصالحة في دمشق«
على رغم استهجاننا لموقف حركة فتح، اال اننا وحرصاً منا على انجاز المصالحة وسـد كـل   «وأضاف  

صل مع اإلخوة في فتح لترتيب موعد بديل من اجل عقد اللقـاء فـي اسـرع وقـت                   الذرائع فإننا سنتوا  
  .»ممكن

 القيـادي   ، أن AFP وعنعواصم  من  ضياء الكحلوت   ، عن   ٢٠/١٠/٢٠١٠،  العرب، الدوحة وأضافت  
أكد إصرار حركته على عقد اللقاء في دمشق، واصفاً مطالب فتح بنقل             في حركة حماس صالح البردويل    

رفضت هذا األمر، واعتبرت أنه سلوك      «وقال إن حركة حماس     . »االبتزاز«تفاق عليه بـ    المكان بعد اال  
أن حركته اختارت غزة بديال فرفضت فتح، واختارت القاهرة بديال          «، الفتا إلى    »يهدف لعرقلة المصالحة  

  .، مشدداً على أهمية عقد اللقاء في المكان الذي حدد سابقا دون عرقلة»فرفضت القاهرة
  
   تضخم قدرات المقاومة لتبرير عدوان جديد "سرائيلإ": مالقسا .١٤

اكدت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، ان تـصريحات  : غزة ـ من اشرف الهور 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي حول وجود صواريخ مضادة للطـائرات تمتلكهـا الفـصائل               

  .'تبرير عدوان جديد'ـالمسلحة في قطاع غزة تعد محاولة ل
محاولة جديـدة لتبريـر     'وقال ابو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح صحافي، ان تصريحات نتنياهو             

  .'العدوان على الشعب الفلسطيني وتضليل العالم عبر التضخيم المتعمد لقدرات المقاومة واسلحتها
د في هذا التصريح من معلومـات حـول         ما ور ' جزئيات'واشار ابو عبيدة الى ان القسام لن تعلق على          

لنترك لاليام تتحدث عن اداء المقاومة في اية مواجهة مقبلـة مـع             'امتالك المقاومة ألسلحة معينة، وقال      
  .'الصهاينة

التأثير على العدو الصهيوني والنيل     'وشدد على حق المقاومة وكتائب القسام امتالك اية وسائل من شأنها            
  .'منه، ومن قواته الغاشمة

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   يندد باستعداد عباس للتنازل عن الثوابت"الفلسطينيةتحالف فصائل القوى " .١٥

أمس » الجهاد اإلسالمي »و» حماس«التي تضم حركتي    » فصائل تحالف القوى الفلسطينية   «نددت  : دمشق
استعداده «ائيلي والتي أبدى فيها     بشدة بالمواقف التي أدلى بها الرئيس محمود عباس إلى التلفزيون اإلسر          
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ال يمثل شـعبنا    «وأكدت أن ما أطلقه أبو مازن من تصريحات         . »للتنازل عن الحقوق والثوابت التاريخية    
  .»وال إرادته الوطنية

تصريحات رئيس السلطة تشكل طعنـة لنـضاالت        «إن  « وقالت الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها         
 في المئة من ارض فلسطين      ٧٨وتمس حق الالجئين في العودة وتنازالً عن        الشعب الفلسطيني وتضحياته    

هذه المواقف تأتي فـي سـياق   «نسخة عنه من أن     » الحياة«وحذرت الفصائل في بيان تلقت      . »التاريخية
سياسات قيادة السلطة في رام اهللا التي تمهد لتقديم تنازالت وإبداء حسن النوايا للعدو الـصهيوني والتـي        

هـذه  «وأضافت ان   . »ا تصريحات ياسر عبد ربه باالستعداد باالعتراف بيهودية الدولة الصهيونية         سبقته
المواقف تمثل خرقاً خطيراً للمفاهيم والبرامج والثوابت والحقوق الفلسطينية وستكون لها تـداعيات فـي               

  .»الساحة الفلسطينية
ـ       ؤولياتها التاريخية في هـذه المرحلـة       تحمل مس »وطالبت كل القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية ب

الدقيقة من تاريخ شعبنا ومحاسبة كل الذين يحاولون تقديم التنازالت للعدو، ويحاولون تمهيـد األجـواء                
  .»الستئناف المفاوضات معه

  ٢٠/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  "تنازالت ال تلزم شعبنا بشيء" عباس تصريحات: حماس .١٦
" المنتهية واليته"ريحات رئيس السلطة الفلسطينية الذي وصفته بـ بشدة تص انتقدت حركة حماس: غزة

محمود عباس حول استعداده التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية التاريخية، وإنهاء الصراع مع 
الكيان الصهيوني مقابل دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، واعتبرت ذلك تنازالت مجانية ال تلزم 

  .يءالفلسطينيين في ش
إننا في حركة حماس ندين ) "١٩/١٠(الثالثاء " قدس برس"أرسلت نسخة منه لـ " حماس"وقال بيان من 

ونستنكر تصريحات محمود عباس التي قدم فيها تنازالت مجانية لالحتالل، ونعدها دليالً على إفالس 
  ".فريق أوسلو السياسي، وعدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني

إذ نستهجن تلك التصريحات العبثية التي ال تلزم شعبنا بشيء لنؤكِّد أن " حماس" في حركة إننا: "وأضاف
محمود عباس غير مخول أو مفوض للتصرف باسم الشعب الفلسطيني، كما نشدد على تمسكنا بالحقوق 

 على حد تعبير ،"الوطنية الفلسطينية كاملة،  والتي ال يجوز ألي شخص التفريط  فيها، أو التنازل عنها
  .البيان

  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   االستيطان وإنهاء حصار غزةوقفال مفاوضات دون : شعث .١٧

ال يمكن  ': نبيل شعث . قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الخارجية فيها، د          : القدس
القدس، وإنهاء الحصار   استئناف المفاوضات دون وقف كامٍل لالستيطان في كل مكان، وخاصة في مدينة             

  .'المفروض على شعبنا في قطاع غزة
ـ     دون وقف االستيطان وإنهاء الحصار لم يعد باإلمكان العودة إلى          ': 'وفا'وأضاف في تصريحات خاصة ل

المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية التي تُمعن في تعميق احتالل األرض بينما نحن نتحدث عن مبـادرة                
  .'السالمجوهرها األرض مقابل 

وأوضح أن شعبنا في القدس صامد في مدينته رغم كل سياسات االحتالل، وينقصه الدعم، وأن صـموده                 
  .هو األساس
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القدس عاصمتنا التاريخية واألبدية، ولن نتخلى عنها، ولن يكون هناك حل من خالل التخلـي               ': وأضاف
 نبذل كـل الجهـد لـدعم الـصمود         عن القدس وال بأي شكٍل من األشكال، والى أن يأتي هذا الحل نحن            

  .'الفلسطيني في المدينة
الحراك الدولي  'إن  : شعث إلى وجود فترة انتظار إلى ما بعد االنتخابات األميركية القادمة، وقال           . ولفت د 

سيبدأ بعد الحادي عشر من نوفمبر القادم وبذلك يكون الجميع قد أعطى األميركـان مهلـة حتـى هـذا                    
  .'التاريخ

سيتم خالل االجتماع المقرر في العشرين من الشهر        ': ه بالمصالحة الفلسطينية الداخلية، وقال    وأبدى تفاؤل 
  .'القادم الدفع بالمصالحة لألمام

  ١٩/١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   "حالة موت سريري" دخلتمفاوضات السالم : فتح .١٨

أحمد عساف، أن العمليـة الـسياسية التفاوضـية بـين           أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح       : رام اهللا 
دخلت حالة موت سريري بسبب الممارسات التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية          'الفلسطينيين واالسرائيليين   
  . 'بنيامين نتنياهو) رئيس الوزراء االسرائيلي(اليمينية المتطرفة برئاسة 

 وحدة اسـتيطانية    ٢٤٠على طرح مناقصات لبناء     موافقة نتنياهو   'واعتبر عساف، في تصريحات له ان       
جديدة في القدس هو رد على العرض العربي الذي أعطى اإلدارة األمريكية فرصة من أجـل أن تبـذل                   
جهودها في محاولة منها الحياء العملية السياسية التفاوضية التي دخلـت فـي مـوت سـريري نتيجـة            

  . 'الستيطانممارسات حكومة إسرائيل وإصرارها على استمرار ا
وفيما يتعلق بمساعي بعض اليهود في الواليات المتحدة لعقد مؤتمر ذي طابع سياسي بمدينة القدس، وقال                

القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة وهي بحسب القانون الدولي أرض محتلـة وال              'عساف أن   
ائيل مهما فعلت فهذا لن يكـرس       أحد في هذا الكون يعترف إلسرائيل بأي حق في القدس الشرقية، وإسر           

  . 'لها حق ولن يترتب عليه أي التزام من جانبنا
هذا جزء من النشاط الذي تقوم به الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة وهذه األفعال تأتي في إطـار                'وأضاف  

خلق وقائع جديدة على األرض، غير أننا نؤكد السرائيل ولغيرها ان ما تقوم به لـن يترتـب عليـه اي                     
  . 'يءش

وحول عرض نتنياهو بدولة فلسطينية مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية اسرائيل، قال المتحدث باسـم              
.. نحن في حركة فتح رفضنا هذا العرض اإلسرائيلي عندما عرضه نتنياهو من على منبر الكنيست              'فتح  

   .'فيهودية اسرائيل موضوع ال يخصنا وال يعنينا، كما قال الرئيس محمود عباس
على ..  باعالن مبادىء في أوسلو وانتهى الموضوع      ٩٣تبادلنا االعتراف مع دولة اسرائيل عام       'وأضاف  

وحدودها هي تلك التي أجمع العالم على أنها حـدود الرابـع مـن              .. اسرائيل اليوم أن تعلن أين حدودها     
  . 'ذا االحتالل الطويل ، حتى نعرف أين حدود دولتنا التي ستقام بعد نهاية ه١٩٦٧يونيو عام / حزيران

نحن نعلم، ونعرف حقيقة أهداف إسرائيل عندما طالبتنا باالعتراف بيهوديتها والتي تتمثل في إسقاط حق               '
العودة لالجئين الفلسطينيين حتى تستبق المفاوضات وحتى تزيل هذا الحق الذي صدر بقرار من األمـم                

الطريق أمام تهجير أكثر من مليون وربع المليون         وهذا الحق لن نتنازل عنه وحتى تمهد         ٩٤المتحدة رقم   
  . ' الذين صمدوا في أرضهم واسرائيل لن تستطيع اجبارنا على هذا االعتراف٤٨من عرب 

يوميا مزيدا من الشروط، وهذا أكبر دليل على إفالسه نتيجة لموقفه الرافض            'ووفقا لعساف، يضع نتنياهو     
  . 'م يقوم على أساس القرارات الدوليةلالرادة الدولية الساعية للوصول إلى سال

محاوالت نتنياهو لدفع الفلسطينيين إلى اليأس لن تنجح، ألن ارادة الشعب الفلسطيني مستمدة مـن               'وقال  
حقوقه التاريخية والطبيعية في هذه االرض ومن نضاله الطويل ضد االحتالل واالسـتعمار، والـشعب               
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اصل نضاله بكل الطرق المشروعة من أجل الخالص مـن          الفلسطينى لن يحبط ولن تنكسر ارادته وسيو      
  .'االحتالل

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
   وتؤكد انها ال تمثل الشعب"سرائيلإ" حول انهاء الصراع مع عباسالجهاد تدين تصريحات  .١٩

انتقدت حركة الجهاد االسالمي يوم امس بشدة التـصريحات االخيـرة للـرئيس             : ـ اشرف الهور   غزة
فلسطيني محمود عباس، والتي قال خاللها انه مستعد النهاء الصراع مع اسرائيل في حال قبولها بقيـام                 ال

، فيما  'ال تمثل الشعب الفلسطيني   '، وقالت الحركة ان هذه التصريحات       ٦٧دولة فلسطينية على حدود العام      
  . بحقوق الشعب الفلسطينياكدت الجبهة الشعبية ان استقرار المنطقة لن يكتب له النجاح بدون االقرار

نسخة منه معقبـا علـى تـصريحات        ' القدس العربي 'وقال مصدر مسؤول في الحركة في تصريح تلقت         
تدين حركة الجهاد االسالمي هذه التصريحات المرفوضة بوصفها وعد من ال يملك لمـن              'الرئيس عباس   

اتيجية لشعبنا وقـواه، وبالتـالي   ال يستحق، وهي مرفوضة كونها تمس بالثوابت الوطنية وبالرؤى االستر        
  .'فانها ال تمثل الشعب الفلسطيني

فـي الـسلطة    ' بعض المتنفـذين  'وبحسب المسؤول فان هذه التصريحات وما سبقها من تصريحات لـ           
قد دللت على ان الفريـق الـذي        ') في اشارة الى تصريحات ياسر عبد ربه      (الفلسطينية ومنظمة التحرير    
  .'ير وقيادته يجهلون حقيقة وطبيعة الصراع على ارض فلسطينيدعي تمثيل منظمة التحر

تـستند الـى    'وشدد المسؤول في حركة الجهاد االسالمي على ان الثوابت والحقوق الوطنية الفلـسطينية              
  .'اجماع عربي واسالمي، وهي حقوق غير قابلة للمساومة او التفريط من اي جهة او فرد او جماعة

ثل عموم الشعب الفلسطيني وقواه، ال تملك حق وال شرعية التمثيل، كمـا ال              ان اي مرجعية ال تم    'وقال  
  .'يملك احد كائنا ما كان ان يفرض برنامجا حزبيا او شخصيا ويسوقه كبرنامج وطني

واشار الى انه في حال لم تحل مسألة منظمة التحرير واعادة ترتيبها وهيكلتها على اسس وطنية سـليمة                  
 وطنية لشعبنا، وما يتحدث عنه البعض من شرعية انتخابية وغير ذلك هي مجرد              لن تكون مرجعية  'فانها  
  .'اضاليل

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   في مواجهة االستيطان ة عباس استقالاهميةمن  تقلل ة الشعبيةالجبه .٢٠

وعـدم  دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى فتح كل الخيارات امام الـشعب             : ـ اشرف الهور   غزة
واشار كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الـى ان          . حصرها في خيار المفاوضات الذي ثبت فشله      

البديل االقوى لمسار المفاوضات يكمن في االنطالق من قناعة بأننا شعب تحت االحـتالل، وبـأن كـل                  
  .'الخيارات يجب ان تكون متاحة امامنا وعدم حصر خياراتنا بخيار محدد ثبت فشله

تكون نتاج حوار، يتيح فتح كل الخيارات       ' استراتيجية وطنية 'ودعا الغول في تصريح صحافي الى صوغ        
في مواجهة االحتالل، وطالب بضرورة العمل على استخدام كل وسائل النضال في مواجهـة االحـتالل                

  .بدون وضع اي منها نقيضا لالخر
ى عدم وقف االستيطان فلسطينيا مـن اسـتقالة         ولفت الى ان الخيارات التي يجري الحديث عنها كرد عل         

لن تقدم او تؤخر، الن قضايا الشعوب ال تعالج هكذا، عدا عن ان البدائل              'الرئيس ابو مازن او غير ذلك       
، وقلل الغول من خيار     'للرئيس ابو مازن ستكون حاضرة بهدف ابقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه            

ماذا لو ذهبنا الى    ' العامة لالمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، وقال         الذهاب الى مجلس االمن والجمعية    
  .'مجلس االمن وصوتت االدارة االمريكية ضد القرار، كما عودتنا، كيف سنتصرف
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قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة على اهميتها لم تشكل رادعا واداة ضغط جدي على دولة               'واضاف  
  .'ذي تلقاه من االدارة االمريكية وغيرهااالحتالل بفعل االسناد ال

استقرار المنطقة والتوصل الي عمليـة      'وطالب بممارسة الضغط على مختلف االطراف من منطلق ان          
  .'سياسية لن يكتب له النجاح بدون االقرار بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما قررته الشرعية الدولية

بشكل مباشر بان مصالحها ومصداقيتها تكمن في مدى قرارها         آن االوان لمواجهة االدارة االمريكية      'وقال
  .'او دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

وطالب القيادي البارز في الجبهة الشعبية بعقد مؤتمر دولي يستند الى قرارات الشرعية الدولية ويستهدف               
  .'بدال مما يجري من تفاوض على الحقوق'االتفاق على اليات انفاذها، 

وحذر من اهداف اخرى السرائيل من      ' يهودية اسرائيل 'لغول رفض الجبهة الشعبية لمشروع      كذلك جدد ا  
غاية الخطورة ويفتح الطريق    'طرح هذا الموضوع، ونبه من ان اي تعاط مع المطلب االسرائيلي هو في              

  .' انطالقا من ذلك٤٨امام امكانية تهجير اهلنا من مناطق الـ 
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
   إلنجاز المصالحة والتوحد لمواجهة ممارسات االحتاللوحماسمنيب المصري يدعو فتح  .٢١

، على  "حماس"و" فتح"دعا منيب المصري رئيس منتدى فلسطين، رئيس وفد المصالحة، حركتي           : رام اهللا 
ام، التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والخروج باتفاق يشمل جميع الفصائل والقوى، ينهي حالـة االنقـس              

  .ويعيد الروح إلى المشروع الوطني الفلسطيني
واعتبر المصري في حديث للصحافيين، امس، ان االجواء مهيأة إلنجاز ملف المصالحة وأن هناك بوادر               

عقـب اجتماعهمـا فـي      " حماس"و" فتح"تشجع على التفاؤل وخصوصاً البيان المشترك الذي صدر عن          
  ".دمشق في أيلول الماضي

عوامل عديدة تدفع باتجاه انهاء هذا الملف، داعياً االعالم المحلي والعربي الـى لعـب               يوجد  : "واضاف  
  ".دور ايجابي في هذا الموضوع وأن يبتعد عن كل ما يعكر اجواء المصالحة

لقد عقد اجتماع في دمشق في شهر أيلول الماضي وأفضى الى اتفاق حول العديد من القضايا،                : وأضاف
ة مثل ملف اصالح منظمة التحرير والملف األمني الذي نأمل بأن ينتهي، فالكـل              ولم يبق إال نقاط محدد    

يعلق آماالً كبيرة على النتائج الذي سيخرج بها المجتمعون، داعياً إلى انجاح هذا اللقـاء وأن ال يكـون                   
  ".فالمهم النتائج وليس المكان"مكانه عقبة أمام عقده، 

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
   في القاهرة مع القيادة المصريةيلتقي" الديمقراطية"وفد من  .٢٢

وضم  .التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع القيادة المصرية بالقاهرة، أمس            : غزة
وفد الجبهة أعضاء مكتبها السياسي عبد الحميد أبو جياب وصالح ناصر وطالل أبو ظريفة، فـي حـين                  

  .للواء محمد إبراهيم والعميد وائل الصفتيضم وفد القيادة المصرية ا
وقالت الجبهة إن اللقاء تناول سبل إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني واألسس السليمة للمفاوضات، مؤكدة أن               
األخيرة لن تصل إلى نتائج إيجابية إال بإسنادها لقرارات الشرعية الدولية وأن تجري في سـقف زمنـي                  

  . كامل لالستيطان في الضفة بما فيها القدس المحتلةمحدد وآلية تنفيذ ضاغطة ووقف
وجددت تأكيدها على أهمية دعم الموقف الفلسطيني الداعي إلى رفض العودة للمفاوضات المباشـرة دون              

  .وقف كامل لالستيطان وتوفر مرجعية دولية وسقف زمني للمفاوضات وفك الحصار عن قطاع غزة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
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   المفاوضات وعلينا رسم وتبني استراتيجية وطنية جديدةأفشلت "سرائيلإ": وسفابو ي .٢٣
أكد االمين العام لجبهة التحريـر الفلـسطينية وعـضو اللجنـة     :  نائل موسى- الحياة الجديدة    –رام اهللا   

وحدث ما تـم    » فشلت فشال ذريعا  «التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل ابو يوسف أن المفاوضات          
ورأى ابو يوسف أن اسرائيل وأميركـا       . حذير منه وهو الذهاب الى المفاوضات قبل وقف االستيطان        الت

تريدان فرض شروطهما في المفاوضات، بهدف تطويع وكسر حلقات الصمود فلسطينياً وعربياً واقليمياً،             
لمصالحة الوطنية  داعيا الى االسراع في انجاز ا     . والحفاظ على األهداف والمصالح األميركية في المنطقة      

واستكمال الحوار الشامل وتحقيق الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية وطنية تجمع بين المقاومة بأشـكالها              
  .ودعم الصمود واستنهاض أوسع حركة تضامن دولي

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  وضات االستيطانية بدعوى أن الهدم يخرب المفاالبؤرنتنياهو يقرر وقف هدم  .٢٤

اتخذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارا استيطانيا جديدا، أمس، بالتوقف :  غزة-تل أبيب 
  .عن تنفيذ تعهداته بهدم البؤر االستيطانية التي تعتبر حتى حسب القانون اإلسرائيلي بأنها غير شرعية

 العدل العليا اإلسرائيلية، يقول فيها إن وكشف النقاب عن هذا القرار في رسالة وجهها نتنياهو إلى محكمة
ألسباب تتعلق بالمفاوضات «هدم البؤر االستيطانية وفقا للجدول الزمني المقرر غير ممكن، وذلك 

وطلب من المحكمة وضع جدول زمني جديد لتنفيذ قرارها، في ما يتعلق . »السلمية واألوضاع السياسية
  .بست بؤر كهذه

انية هي األحياء التي أضافها المستوطنون في الضفة الغربية إلى مستوطناتهم المعروف أن البؤر االستيط
خالل السنوات العشر األخيرة من دون تصاريح من الدوائر الحكومية، وذلك بعد أن سيطروا على 

  .أراض فلسطينية خاصة
ج بوش، ثم وفي أعقاب استنكار شديد من إدارة الرئيس األميركي السابق، جور.  بؤر١٠٣ويبلغ عددها 

ولكنها نفذت التعهدات . إدارة الرئيس باراك أوباما، تعهدت حكومات إسرائيل بهدم هذه البؤر عدة مرات
  .بشكل جزئي ومحدود

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  "قانون المواطنة"عضواً في الكنيست يدعون الى إلغاء تعديل  ٣٠ .٢٥

جهة المد العنصري وموجة القوانين األخيرة، عقد في نشاط هو األول من نوعه في الكنيست وفي موا
 عضو كنيست من الكتل المختلفة، وحضره كتاب وفنانون ٣٠الثالثاء اجتماع طارئ دعا إليه 

ومحاضرون، منهم البروفيسور يهودا شنهاف، والبروفيسرو يارون إزراحي، وبروفيسور مردخاي 
طين في العمل السياسي واإلجتماعي من من كريمنتسر والكاتب سيفي رخليفسكي، باإلضافة إلى ناش

  . العرب واليهود
وقد أجمع المتحدثون في االجتماع على خطورة موجة العنصرية الجديدة وعلى ضرورة التصدي له، 
وكان هنالك إجماع أن المستهدف األول هم المواطنون الفلسطينيون، مع أن عواقب التشريعات وما 

وتوقف الكثيرون عند . نصرية ال تقف عند المواطنين العرب وحدهمتعززه من ثقافة سياسية فاشية وع
  . قانون الوالء، وعند القوانين التي سنت مؤخرا

جمال زحالقة على أن مواجهة العنصرية تتطلب . من جانبه شدد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، النائب د
 مواجهة العنصرية في اماكن مختلفة في توحيد كل القوى المناهضة لها، وهذا هو الدرس األهم من تاريخ

  . العالم خالل القرن األخير
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العنصريون الجدد هم انتهازيون يسعون إلى الكسب السياسي الرخيص في الشارع : "زحالقة.وقال د
  ".اإلسرائيلي من خالل التحريض وسن القوانين المعادية للعرب

بارتباطها بالقوة، وعنصرية بال قوة ال خطر علينا أن ننتبه إلى أن خطورة العنصرية تكمن : "وأضاف
  ." منها

العنصرية اإلسرائيلية خطيرة ألن الحكومة وراءها، والمشكلة ليست ما يسمى باليمين : "واكد زحالقة
  ".المتطرف، بل أن الحكومة نفسها هي يمين متطرف

ن نصفه أما بروفيسور يهودا شنهاف فشدد من جهته على أن الوضع في إسرائيل أخطر من أ
بالعنصري، فالعنصرية تعتبر خلالً في نظام عام من الديمقراطية، وتبرز العنصرية في مواجهة لعبة 

. أما في إسرائيل فال يوجد نظام ديمقراطي، لكي نتحدث عن عنصرية تشوش عليه. ديمقراطية قائمة
  . ووصف شنهاف الواقع اإلسرائيلي بأنه واقع عرقي، مبني على قوانين عرقية

ائبة حنين زعبي شددت في كلمتها على أن مناهضة العنصرية يجب أن ال تقتصر على مناهضة قانون الن
، وأن االكتفاء بمعارضة قانون الوالء والسكوت على ستين عاما من "إعالن الوالء للدولة اليهودية"

  . ى القانونالتمييز العنصري والتعامل مع المواطن العربي كخطر استراتيجي، هو عمليا الموافقة عل
وشددت على أن مكانة وحقوق المواطنين الفلسطينيين هو االمتحان الحقيقي للديمقراطية، وأننا ال نناضل 

 عاما من ٦٠ضد السنة األخيرة فقط، والتي شهدت رقما قياسيا من التشريع العنصري، بل ضد 
 القوانين األخيرة، والتي العنصرية وسحب الشرعية وإنكار الهوية، كانت هي األرضية التي نمت عليها

  .أتاحت لشخص مثل ليبرمان أن يكون المحرك األول للتشريع الحالي
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "إسرائيل" حدود  فرضحدأل نسمحلن : واشنطن في "إسرائيل"سفير  .٢٦

مم قال سفير إسرائيل في الواليات المتحدة، مايكل أورن، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية لن يسمح لأل
  ". دولة إسرائيل"المتحدة أو أية منظمة أخرى بفرض حدود 

 عاما على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والواليات المتحدة، قال ٢٥وفي كلمته بمناسبة مرور 
أورن إن بنيامين نتانياهو، وبشكل مماثل لبن غوريون لن يسمح لألمم المتحدة أو أية منظمة أخرى 

  ". الحدود تتقرر في المفاوضات"وبحسبه فإن . بفرض الحدود
عملية "وبعد أن تحدث مطوال عن رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، يتسحاك رابين، وعما يسمى بـ

منظمات إرهابية تقف أمامنا، وقد أقسمت "، ادعى أن إسرائيل هي التي تواجه التهديدات، وقال إن "السالم
  ".  ألف صاروخ موجهة مباشرة إلى بيوتنا٦٠وإن هناك .. نعلى إبادتنا، نساء وأطفاال ومسني

وفي حديثه عن االنتقادات التي توجه إلسرائيل ادعى أورن أن منظمات حقوق اإلنسان وحركات 
المقاطعة في الجامعات تنفي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أو حقها في الوجود، كما أن القيادة 

وبحسبه فإنه . ن الخريطة، وتطمح إلنتاج وسائل نووية لتنفيذ ذلكاإليرانية تعهدت بمحو إسرائيل ع
  . بالرغم من هذه التحديات فإن حكومة نتانياهو لم تتراجع عن التزامها بالسالم

الحديث ليس عن سالم بأي ثمن، وليس عن سالم يمس بأمن إسرائيل أو بهويتها كدولة قومية "وتابع أن 
لن نسمح لدولة فلسطينية مستقبلية أن تصبح : ياهو في جامعة بار إيالنومثلما قال نتان.. للشعب اليهودي

  ".غزة أو لبنان آخر
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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   واحدة من المسائل التي يجب حلها عبر المفاوضاتاالستيطان: المتحدةباالمم " اسرائيل"سفير  .٢٧
ال يمكن “ ميرون ريوفين بانه اعترف سفير اسرائيل في األمم المتحدة:  وكاالت– عبدالرحيم حسين

االستيطان يشكل واحدة “وأضاف ان . ”تحقيق السالم اال عبر مفاوضات مباشرة وتفاهمات بين الطرفين
  .”من المسائل العديدة التي يجب حلها عبر المفاوضات

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
  
  "إسرائيل"مة القدس هي عاص عن تصريحاته بأن يتراجع وزير السياحة اإلسرائيلي .٢٨

» إسرائيل بيتنا« تراجع وزير السياحة اإلسرائيلي، الذي ينتمي الى حزب : رويترز–  أ ف ب-القدس 
إنني لم أقل يوماً إن هذه القمة اعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل «: المتشدد، عن تصريحاته السابقة قائالً

ة االقتصادية ترى في إسرائيل بلداً مهماً على بل إن انعقادها في إسرائيل يظهر أن منظمة التعاون والتنمي
  .»الصعيد االقتصادي والسياحي

 دولة من الدول األعضاء في ٢٨كما نفى علمه بنية أي بلد في منظمة التعاون مقاطعة المؤتمر وقال إن 
 وكانت تقارير إعالمية ذكرت أن اسبانيا وبريطانيا وتركيا . وافقت على المشاركة٣٣المنظمة وعددها 
  .وكندا لن تشارك

هذه حقيقة ليست قابلة للجدال، لكنها ال تربط . القدس هي عاصمة إسرائيل«وكان ميتسشنيكوف أعلن أن 
  .هذه المسألة بمؤتمر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية» بأي حال من األحوال

لتي يقوم بها مثال جيد للغاية يوضح الطريقة ا«وأضاف إن قرار عقد االجتماع السنوي في القدس 
  .»أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إسرائيل كدولة قوية جداً اقتصادياً

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  دولة فلسطينية هي مصلحة إسرائيلية للحفاظ على يهوديتها: موفاز .٢٩

طالب عضو الكنيست ووزير األمن األسبق شاؤول موفاز، مساء أمس الثالثاء، رئيس الحكومة 
  .إلسرائيلية ببذل جهوده من أجل إيجاد حل سياسي للصراع باعتبار أن ذلك مصلحة إسرائيليةا

المصلحة العليا إلسرائيل هي الحفاظ "بمناسبة إحياء ذكرى يتسحاك رابين إن " بات يام"وقال موفاز في 
  ".روريةعلى طابعها كدولة يهودية وديمقراطية، ولذلك فإن التسوية السياسية مع الفلسطينيين ض

وأضاف أن التسوية العملية هي تسوية مؤقتة بشأن الحدود والترتيبات األمنية، وفي حين يتم فحص 
  .تطبيق التسوية، تتواصل المفاوضات بشأن باقي قضايا الحل الدائم

وطالب موفاز الحكومة اإلسرائيلية، والقيادة الفلسطينية بالخروج عن الشروط المسبقة، والعمل بأسرع 
  .ى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح كمرحلة ضرورية في الطريق إلى الحل الدائموقت عل

وأضاف أنه على المجتمع الدولي والعالم العربي أن يساندا بشدة تطبيق هذه الرؤية، ومساعدة الطرفين 
نه وقال إنه يتوقع أن يكرس المجتمع الدولي، وبضم. على التغلب على العقبات في الطريق إلى الحل

  ".دول االعتدال العربية، لهذه العملية التاريخية إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين وإحالل السالم اإلقليمي
كما طالب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 

طاولة المفاوضات بدون والرئيس السوري بشار األسد، بأن يحذوا حذو األردن ومصر، والجلوس إلى 
  .يذكر أن موفاز أنهى مؤخرا كتابة خطته السياسية الشاملة .شروط مسبقة

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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  في رئاسة الموساد حتى الصيف القادم غانا والية دتمديد: مصادر أمنية إسرائيلية .٣٠
ان في رئاسة الموساد لعدة قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تفاهما يتبلور بشأن تمديد والية مئير دغ

  . شهور، بحيث يبقى في منصبه حتى الصيف القادم
وبحسب المصادر األمنية فإن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بينامين نتانياهو قد أجرى عملية جس نبض 

  . لمعرفة ما إذا كان دغان سيوافق على البقاء في منصبه
شوء وضع يتغير فيه دفعة واحدة رئيس هيئة أركان تجدر اإلشارة إلى أن إبقاء دغان في منصبه يمنع ن

  . الجيش ورئيس الموساد ورئيس الشاباك
وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها فإن عمليات التغيير في المناصب القيادية لألجهزة األمنية ستتم 

/ في شباطبالتدريج، بحيث يتم استبدال رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي بـ يوآف غاالنط 
  . مايو، وبعد ذلك يتم استبدال رئيس الموساد/فبراير، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين في أيار

ونسبت التقارير اإلسرائيلية إلى فترة دغان عدة عمليات قام بها الموساد، مثل اغتيال القيادي في حزب 
 دير الزور، وعدة عمليات اهللا عماد مغنية في دمشق، والكشف عما أسمته بالمفاعل النووي السوري في

كما ينسب لدغان إقامة عالقات وثيقة مع أجهزة استخبارية موازية، . لعرقلة البرنامج النووي اإليراني
  . إضافة إلى نفوذه الكبير لدى رؤساء الحكومات اإلسرائيلية

ن دغان كما ينسب للموساد عملية اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، كما نشر مؤخرا أ
  .عرقل مبادرة شخصيات من خارج األجهزة األمنية إلجراء تحقيقات في قضية أمنية
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   لعقد اتفاق للتجارة بدعم أمريكي مع الفلسطينيينتتطلع "اسرائيل": بن اليعازر .٣١

كون مبادرة  قال مسؤول اسرائيلي كبير يوم الثالثاء إن بالده تأمل في أن ت: دوج بالمر- واشنطن
 ساعدت اسرائيل في توسيع الروابط التجارية واالقتصادية مع مصر -تدعمها الواليات المتحدة 

  . جزءا من اتفاق سالم مع الفلسطينيين-واالردن
نود "واضاف بنيامين بن اليعازر وزير التجارة االسرائيلي بعد ان ألقى كلمة في غرفة التجارة االمريكية 

أتمنى احراز تقدم في العام الحالي وعندها سيسعدنا أن نفعل ذلك . سطينيين أيضاان نفعل ذلك مع الفل
  ."معهم

جاءت تعليقات الوزير االسرائيلي بينما تحيط شكوك قوية بمستقبل محادثات سالم تجرى بوساطة 
  .أمريكية وتهدف للتوصل التفاق القامة دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع اسرائيل

في الثاني من سبتمبر أيلول لكن الفلسطينيين علقوها بعد انتهاء تجميد اسرائيلي استمر وبدأت المحادثات 
  . سبتمبر٢٦عشرة أشهر لمشروعات البناء الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية في 

 عاما على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين اسرائيل ٢٥ويزور بن اليعازر واشنطن لالحتفال بمرور 
  .المتحدةوالواليات 

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
  
   اضطروا للتنازل عن طعام بسبب الفقر٤٨من فلسطينيي % ٥٠: اإلسرائيليدائرة اإلحصاء  .٣٢

 قال تقرير صادر عن دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية بمناسبة يوم : برهوم جرايسي-الناصرة 
 للتنازل عن ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ اضطروا في العامين ،٤٨من فلسطينيي  % ٥٠مكافحة الفقر العالمي، أن 

   %.١٥طعام، بسبب الفقر وضيق الحال، بين كانت النسبة بين اليهود في إسرائيل 
ويشير التقرير إلى استفحال الفقر في إسرائيل، حتى قبل اندالع األزمة االقتصادية، التي عصفت 

 ٢٩، إذ يتبين ان ٢٠٠٩تى منتصف العام ، وح٢٠٠٨باالقتصاد اإلسرائيلي في الربع األخير من العام 
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، كانوا يواجهون خطر الفقر، في حين أن ٢٠٠٨ وحتى منتصف ٢٠٠٧من المواطنين بين منتصف % 
، وأعلى  %١٦، أما في أوروبا فإن المعدل كان  %٢٧ في إسرائيل كانت ٢٠٠٠هذه النسبة في العام 

  نسبة فقر في أوروبا كانت في البرتغال بنسبة
  .وهذا يعكس حجم الفجوة بين إسرائيل والدول األوروبية % ٢٠يها اليونان واسبانيا ، تل %٢١

منهم كانوا في مواجهة خطر الفقر، في  % ٣٨ عاما، فإن ١٨أما بالنسبة لألطفال ومن هم دون سن 
، وبلغت نسبة خطر الفقر بين %١٩الفترة التي يتحدث عنها التقرير، بينما النسبة في أوروبا كانت 

  .في أوروبا % ٢٠مقابل  % ٣٣مسنين في إسرائيل ال
بلغت " األدنى"من الشرائح االجتماعية، وبين الخُمس " األعلى"ونقرأ في المعطيات أن الفجوة بين الخُمس 

 ستة أضعاف ونصف الضعف، بينما ٢٠٠٠سبعة أضعاف ونصف الضعف، بينما كانت الفجوة في العام 
  .عاف أض٤,٩هذه الفجوة في أوروبا كانت 

بين اليهود اضطروا في  % ١٥من المواطنين العرب في إسرائيل، مقابل  % ٥٠ويقول التقرير، إن 
   %.١١ للتنازل أحيانا عن الطعام بسبب ضيق الحال، بينما هذه النسبة في أوروبا كانت ٢٠٠٧العام 

يات الفقر إن قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إثر نشر معط
 مطابق لمعطيات أفقر الدول األفريقية، بينما معدالت الفقر ٤٨المعطيات تؤكد أن الفقر بين فلسطينيين 

بين اليهود هي األقرب لمعدالت الدول األوروبية، وحالة االرتياح اإلسرائيلية من األوضاع االقتصادية، 
  .هي جريمة طبقية وعنصرية قومية مزدوجة

 في قراءة لتقرير دائرة اإلحصاء المركزية، الذي لم يأت على تفصيل دقيق للفقر من وأضاف بركة، إنه
جميع النواحي تتضح الصورة القاتمة، فالفقر في إسرائيل مستفحل، ولكن له طابع قومي عنصري، 

   من بين مجمل السكان٤٨فحينما تكون نسبة فلسطينيي 
 من مجمل ٤٨ كذلك فإن نسبة اطفال فلسطينيي ، %٣٣فإن نسبتهم بين الفقراء في اسرائيل  % ١٧,٥

  .من االطفال الفقراء في إسرائيل % ٥٠، ولكنهم يشكلون  %٢٤االطفال في اسرائيل 
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
   عاماً ٦٠في مجال الطيران منذ   أول معاهدةتبرمان واليونان "إسرائيل" .٣٣

رمان ونظيره اليوناني ديميتريس دروتساس، أمس، وقّع وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليب: د ب أ
  . في القدس المحتلة على معاهدة في مجال الطيران، وسط إشارات إلى تعزيز العالقات بين الدولتين

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن المعاهدة الخاصة بالطيران هي األولى التي يتم 
، مشيرة إلى أن هذه المعاهدة ستسمح لشركتي الخطوط الجوية ١٩٥٢ام توقيعها بين الدولتين منذ الع

  . اليونانية واإلسرائيلية بتسيير رحالت جوية بينهما، بدال من قيام شركة واحدة بهذه المهمة
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية واليونانية إلى زيادة ملحوظة في التعاون بين الدولتين بعد فترة 

  . تور في العالقات، تخللتها انتقادات يونانية شديدة للسياسات اإلسرائيليةطويلة من الف
  ١٩/١٠/٢٠١٠، الجمل بما حمل

  
   تمثال لشارون تجسيداً للشلل السياسي ... بنزع صورة رابينتطالب "حزب العمل"من  ةنائب .٣٤

رة رئيس أثارت نائبة من حزب العمل، أمس، جدالً في إسرائيل عندما اقترحت نزع صو: )أ ف ب(
  . الوزراء األسبق اسحق رابين من قاعة اجتماعات الكتلة النيابية للحزب في الكنيست

آن األوان ألن يتوقف حزب العمل عن استخدام «وقالت النائبة إينات ويلف إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إنه 
 للحكومة أول رئيس(األفضل أن نضع صورة «، معتبرة أنه من »رابين رمزا لكل آمالنا الضائعة
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ديفيد بن غوريون باعتباره رمزا للنهضة بدال من الصورة الملونة لشخصية ترمز في نظر ) اإلسرائيلية
  . »كثر إلى فرص ضائعة

انطلقت مساء أمس في ) بحسب التقويم العبري(يذكر أن فعاليات الذكرى الخامسة عشرة الغتيال رابين 
، مضيفة »ين التخلي عن احتفاالت الذكرى لتجاوز الحدادربما يتع«وفي هذا اإلطار قالت ويلف . إسرائيل

  . »لست أضمر شيئا ضد رابين، أريد فقط أن يوقف حزب العمل تراجعه منذ اغتياله«
وفي تعقيب على تصريحات ويلف، أصدر مكتب وزير الدفاع ايهود باراك، الذي يتزعم حزب العمل، 

  .  قاعة االجتماعاتبياناً أكد فيه انه ليس واردا سحب صورة رابين من
من جهة ثانية، قدم معرض فني في تل أبيب، تتمحور أعماله حول الشلل السياسي الذي يصيب الدولة 
العبرية، تمثاال بالحجم الطبيعي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون ممددا وهو في غيبوبة 

  . كيعلى سرير في مستشفى، وهو من تصميم الفنان نعوم براسالفس
جسم شارون هو صورة عن الجســم الســياسي «وقال مدير المعرض جوشوا سايمون إن 

  . »اإلسرائيلي الذي ال يزال يتــنفس باالعتماد على األجهزة الطبية
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
   مساكن للعرب في صفدبيعفتوى يهودية تحرم  .٣٥

ن رجال دين يهود ربانيم من مدينة صفد أ» البيان«كشفت مصادر عربية داخل الخط األخضر لـ 
الجليلية أصدروا فتوى دينية تحرم بيع أو تأجير مساكن وبيوت المدينة للعرب، غير اليهود، مهددة 

  .المخالفين بطائلة الحرمان اليهودية الخطيرة
ية، وقد جاء في البيان الذي أصدره الحاخامات تحذيرا شديد اللهجة لكل من يخالف هذه الفتوى الدين

وأضاف المصدر أن هذه الفتوى العنصرية جاءت في أعقاب . إضافة إلى عواقب بيع أو تأجير للعرب
تزايد اإلقبال العربي للسكن في مدينة صفد العريقة سيما بعد افتتاح عدد من المعاهد العليا فيها ونية 

  .الحكومة افتتاح كلية للطب في المدينة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي  

  
   يحظر الفيسبوكاإلسرائيلي حتاللجيش اال .٣٦

الشهير إلى " فيسبوك"قررت قيادات جيش االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً منع الجنود من استخدام موقع 
والبريد االلكتروني غير العسكري، وذلك في أعقاب " تويتر"جانب عدة مواقع عالقات اجتماعية مثل 

  . ت عبر الصفحات اإللكترونيةاستفحال ظاهرة نشر الصور المحرضة وكشف المعلوما
، أن استخدام المواقع ٢٠١٠-١٠-١٩في عددها الصادر الثالثاء ) إسرائيل اليوم(وذكرت صحيفة 

االجتماعية سيمنع عن الجنود والضباط على حد سواء خالل أدائهم لخدمتهم العسكرية، حيث سيتم حجب 
  . تلك المواقع من مئات الحواسيب التابعة لجيش االحتالل

لن يسمح للجنود والضباط باستخدام : "نقلت الصحيفة عن مسئول رفيع المستوى في جيش االحتالل قولهو
، مشيراً إلى أن البريد االلكتروني سيغلق أيضا باستثناء البريد التابع لجيش االحتالل "المواقع االجتماعية

  . لالستخدامات الخاصة
 أن قرار حجب المواقع االجتماعية عن الجنود، جاء وأوضح المسئول في شعبة االستخبارات العسكرية

للحفاظ على عدم تسرب المعلومات السرية الخاصة بجيش االحتالل عبر الشبكات اإللكترونية المدنية، 
  . إلى جانب منع الجنود من نشر الصور المسيئة واالستفزازية
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تي فضحت سياسات االحتالل وكان عدد كبير من جنود االحتالل نشروا صورا وأشرطة خاصة بهم، وال
في تعامله مع األسرى الفلسطينيين على وجه الخصوص، حيث كشفت األشرطة والصور بأغلبها عن 

  انتهاكات يتعرض لها األسرى على يد جنود االحتالل
  ١٩/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيلية" بريطانية وطائرتينتفادي اصطدام بين  .٣٧

 ٢٥، أمس، انه تم تفادي حادث اصطدام في اللحظة األخيرة في "اإلسرائيلي "أعلن الجيش: )ب.ف .ا (
  " .اإلسرائيلي"أيلول الماضي بين طائرة مدنية بريطانية وأخرى تابعة لسالح الجو /سبتمبر

طائرة بريطانية تنقل ركابا اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة "وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن 
  .فلسطين المحتلة " كانت تقوم بمهمة جنوب" اإلسرائيلي "لسالح الجو

وقال المتحدث ان . وكانت الطائرة البريطانية أقلعت متوجهة إلى أوروبا من شرم الشيخ في مصر 
الطائرة التي كانت تحت مسؤولية برج المراقبة في القاهرة خرجت عن مسارها ودخلت األجواء 

  . لى إدارة الطيران المدني المصري في هذا الخصوص وتابع أن شكوى رفعت إ. الفلسطينية 
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
   خالل طقوس دينية شمال بيت لحميهوديا ١٢٠إصابة أكثر من  .٣٨

 يهوديا أصيبوا الثالثاء بحاالت إغماء وجفاف أثناء ١٢٠ قالت مصادر اسرائيلية إن أكثر من :بيت لحم
  .شمال مدينة بيت لحم" قبر راحيل"طقة مسجد بالل بن رباح تأديتهم طقوسا وصلوات دينية في من

وأضافت المصادر أن االصابات نجمت عن االزدحام الشديد والجو الحار الذي ساد المنطقة، مؤكدة تلقي 
  .المصابين العالج الالزم

ى يشار إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي فرضت اجراءات مشددة في منطقة مسجد بالل بن رباح وعل
  .المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم لتأمين األالف اليهود الذين حضروا الى المكان خالل اليومين االخيرين

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية
  
  "فساد مالي" اإلسرائيلية ُمشتبه به في قضية الداخليةمدير عام وزارة  .٣٩

أبدى اشتباهه مؤخراً بضلوع مدير عام أفادت مصادر إعالمية عبرية، أن القضاء اإلسرائيلي : الناصرة
جنوب " ياد بنيامين"وزارة الداخلية، غفريئيل ميمون في قضية فساد مالي بمشروع عقاري في قرية 

  .١٩٤٨األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 
، أن المحكمة اإلسرائيلية قد فرضت على ميمون جملة )١٩/١٠(وأكّدت اإلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء 

، حيث قامت "رشوة مالية كبيرة"ن اإلجراءات، التي من شأنها تقييد حركته في أعقاب اتهامه بتلقي م
  .بإلزامه باإلقامة المنزلية الجبرية  لمدة ثالثة أيام

، ال "التفاقم"رة بـ ويشار بهذا الصدد، إلى أن قضايا الفساد في المجتمع اإلسرائيلي أخذت في اآلونة األخي
سيما في أعقاب ثبوت تورط عدد كبير من المسؤولين والشخصيات اإلسرائيلية الرفيعة المستوى، بقضايا 

  .فساد مالي وأخالقي
  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ن تركياعليونان أن تكون بديالً لال يمكن : باحثة إسرائيلية .٤٠

أنه ال يمكن » غاليا ليندن شتراوس«ائيلي، الدكتورة رأت الباحثة في مركز أبحاث األمن القومي اإلسر
تركيا دولة شرق «ورأت في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن . اليونان أن تكون بديالً لتركيا
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وفي ما يتعلق بالتدريبات المشتركة بين الجيش اإلسرائيلي . »أوسطية، بينما اليونان دولة أوروبية
 األمنية والعسكرية بين الطرفين، رأت شتراوس أن المساحات الجوية واليوناني وتعزيز العالقات

التدريبية الموجودة في اليونان مهمة إلسرائيل بعدما أدركت أن العالقات مع تركيا لن تعود إلى مسارها 
  .بسرعة، وإن عادت فلن تكون كسابق عهدها

هو يملك قدرات تتفوق على وأضافت شتراوس أن الجيش التركي هو أحد أهم أعضاء حلف الناتو، و
قدرات الجيش اليوناني، علماً بأن المشكلة تكمن في أن سالح الجو اإلسرائيلي يعاني قلة مساحات 

  .التدريب بسبب المساحة المحدودة إلسرائيل، وهذه التدريبات تحتاج إلى تضاريس متنوعة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت

  
  ن الجيش اإلسرائيلي يستعد للمواجهة مع حزب اهللاليس سراً أ: القائد الجديد لفرقة غزة .٤١

قبيل تسلّمه منصبه الجديد قائداًَ لفرقة غزة، صاغ العميد يوسي بخر عقيدة القتـال الحاليـة                : مهدي السيد 
للجيش اإلسرائيلي، التي تعبر عن انقالب هادئ خضعت له كتائب سالح المشاة، التي أصـبحت كتائـب           

وتطرق بخـر،    .موقع يديعوت أحرونوت الذي أجرى المقابلة مع العميد بخر        ، بحسب تعبير    »أكثر فتكاً «
الذي شغل منصب الضابط الرئيس لسالح المشاة والمظليين قبل تسلّمه قيادة فرقة غزة، إلـى المواجهـة                 
المستقبلية مع حزب اهللا، فأشار إلى أنه ليس سراً حقيقة أن الجيش اإلسرائيلي يستعد للمواجهة المستقبلية                

ع حزب اهللا، مؤكداً أنه ليس هناك دوماً اتفاق في اآلراء إزاء األسلوب الذي ينبغـي اسـتخدامه فـي                    م
ويتحدث بخر عن نهجين، يقوم األول على مبدأ المناورة السريعة نحو عمق األراضـي              . مواجهة الحزب 

ردد بخر في إعـالن     وال يت . بواسطة الدبابات، بينما يقوم الثاني على مبدأ الدخول البطيء لسالح المشاة          
اعتقاده بأنه على الرغم من أن األمر يتعلق بموضوع معقد، إال أنه يفضل النهج الثـاني، وأضـاف أن                   

، وبحسب اعتقاده   »السؤال هو هل نحن قادرون على القيام بمناورة سريعة في العمق تكون فعالة أيضاً؟             «
  .»قها نحن في العم«يتعين السير ببطء بدل الجري بسرعة والقول 

ويعتقد بخر أن السؤال المركزي في وضع كهذا هو كم من الوقت ستـسمح الجبهـة الداخليـة للجـيش                    
  .اإلسرائيلي بالعمل في الوقت الذي تتعرض فيه لسقوط الصواريخ

عدواً مثل حزب اهللا ال يمكـن إخـضاعه إال          «وعن الطريقة التي تتيح هزيمة حزب اهللا، يقول بخر إن           
ليس فرقاً عسكرية، ألوية وكتائـب، بحيـث   «وأضاف بخر أن حزب اهللا . »قتلهبطريقة واحدة ـ يتعين  

ووصف بخر حـزب اهللا     . »يمكن خلق واقع يقررون فيه أنهم خاسرون، فيصعدون على آلياتهم ويهربون          
  .»من أجل أن يخسر هذا العدو يجب أن يموت«، وأنه »عدو مختلف«بأنه 

في ذروة مناورة واسعة، وإلى أن العميد بخر، انطالقاً مـن           تجدر اإلشارة إلى أن المقابلة مع بخر جرت         
كونه تولى سابقاً قيادة لواء المظليين وقيادة فرقة الجليل، يعرف جيداً ما ينتظر الجيش اإلسـرائيلي وراء                 

  .الحدود
وبخصوص منصبه الجديد في قيادة فرقة غزة، يعترف بخر بأن في انتظاره واقعاً معقداً فـي التـصدي                  

ومن جهة ثانيـة، ثمـة لـدى        . حماس تتعزز، تتعاظم، وال تتحول إلى محب إلسرائيل       «ويقول  لحماس،  
سـنكون  . فالحركة تتولى الحكم، وتتحمل مسؤولية السكان، ولـديها مؤسـسات         . حماس عناصر كابحة  

  .»مستعدين لكل مواجهة، ولست واثقاً بأنهم يريدون المواجهة بهذه السرعة
   ٢٠/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت

  
  يحذرون من أخطار التهويد على القدساألردنية ندوة أطباء األسنان المشاركون في  .٤٢

 أجمع منتدون أن مدينة القدس تتعرض للخطر جراء إجراءات التهويد التي تقوم :طارق الحميدي –عمان
  .بها قوات االحتالل اإلسرائيلي
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هامش المؤتمر األردني الثاني والعشرين وقالوا خالل ندوة عن القدس أقامتها نقابة أطباء األسنان على 
 أن مدينة القدس تتعرض للمخاطر من كافة الجوانب سواء السياسية والتاريخية ،لطب األسنان

 تحاول إفراغ القدس من مضمونها اإلسالمي العربي من "إسرائيل"وأشاروا أن  .واالجتماعية واالقتصادية
 والتضييق عليهم وتسليط الجماعات المتطرفة عليهم خالل تهجير سكانها األصليين ومصادرة منازلهم

وحذروا من أخطار هذه الممارسات اإلسرائيلية داعين العالم العربي واإلسالمي  .بغية تهويد المدينة
  .والمجتمع الدولي إلى التنبه لحقيقة األخطار التي تحدق بالقدس ومقدساتها

 ومنذ اللحظة األولى "إسرائيل" كلمته أن  عكرمة صبري في.وأشار خطيب المسجد األقصى الشيخ د
 وقال أن آلة الحرب اإلسرائيلية مارست أبشع أنواع تهجير السكان من ،بدأت تسير في إجراءات التهويد

خالل ترحيل العرب حيث احتلوا حي المغاربة المتاخم لحائط البراق وصادروا المنازل واألراضي في 
 أخذت ببناء المستوطنات "إسرائيل"ن إوقال ،  فيها مستوطناتهمحي الشرف المجاور لحي المغاربة وبنوا

  .بكثرة داخل مدينة القدس وخارجها من أجل عزل المدينة عن محيطها من باقي المدن الفلسطينية
 أو منظمة "عشوائية" ورفض الشيخ الحديث عن مستوطنات ،"السرطان"ووصف صبري المستوطنات بـ

  .وطنات كلها غير قانونية وهي اعتداء صارخ على أراضي الفلسطينيين أن المستمؤكداً... أو قانونية
 تدرك حقيقة البعد الديمغرافي "إسرائيل"من جانبه قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني خالد مسمار أن 

  .لمدينة القدس وهو ما دفها لإلسراع في عملية التهويد إليقاف النمو السكاني الفلسطيني في البلدة القديمة
 على طهر التعايش اإلسالمي األرثوذكسبدوره أثنى األب قسطنطين قرمش رئيس روحي رعية الروم و

  .المسيحي في القدس وهو ما تشهد عليه كافة الفترات التي عاش فيها المسلمون والمسيحيون في سالم
  ٢٠/١٠/٢٠١٠الرأي، عّمان، 

  
  ية غربي بيت لحم الزراعاألراضيالمستوطنون يشعلون النار بمساحات شاسعة من  .٤٣

  مساحات واسعة من األراضي الزراعية،أمسأحرق مستوطنون إسرائيليون : عالء المشهراوي، وكاالت
 اقتحمت أراضي "بيطار عليت"وذكرت مصادر فلسطينية أن جماعات المستوطنين من مستوطنة 

ان في نحو مزروعة بالزيتون في قرى حوسان ووادي فوكين ونحالين غرب بيت لحم وأشعلوا النير
  .خمسة دونمات منها، قبل أن يلوذوا بالفرار

وأكد مجلس قروي حوسان، أن الحريق أتى على مساحات شاسعة من أشجار العنب والزيتون بمنطقة 
عين الطاقة ولم تفلح محاوالت المزارعين بالسيطرة على الحرائق التي امتدت لعدد من األراضي 

  .ين بجروح طفيفة أثناء محاولتهم السيطرة على ألسنة النيرانالزراعية، حيث أصيب عدد من الفلسطيني
  ٢٠/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خالل موسم قطف الزيتون الحالي هي األعلى في العقد األخير .٤٤

خالل موسم قطف  تبين من تقرير حقوقي إسرائيلي إن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين :رام اهللا
 تم إجراؤه أمس إن تلخيصا أولياً" هآرتس"وقالت صحيفة ، الزيتون الحالي هي األعلى في العقد األخير

في جهاز األمن اإلسرائيلي أظهر أن اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين في موسم قطف 
  .لى خالل سنوات العقد األخيرالزيتون الحالي في الضفة الغربية والذي بدأ قبل أسبوعين هي األع

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
   في بيت لحمفلسطينياًمستوطن يدهس  .٤٥

  . مستوطن على دهس مواطن فلسطيني شرقي منطقة بيت لحم والذ بالفرار أقدم: وليد عوض-رام اهللا 
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ان من سكان  سليمإبراهيم على دهس الشاب رأفت أقدم مصادر محلية في المنطقة بأن المستوطن وأكدت
  .بلدة تقوع شرقي بيت لحم قبل أن يلوذ بالفرار من المكان

 بها، لالحتماءوقال شهود عيان إن المستوطن قام بتسليم نفسه إلى نقطة التفتيش القريبة من جبل الفرديس 
 احد المشافي إلى نقل المواطن المصاب إلىوذلك بعد تتبع المواطنين له ومالحقته في الشارع، مشيرين 

  . متوسطةبأنهالقريبة، ووصف بعض المواطنين حالته ا
  ٢٠/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  أهالي األسرى يحتجون على معايير السلطة الستفادتهم من مكرمة العاهل السعودي للحج .٤٦

 أعرب أهالي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، رفضهم  للمعايير الجديدة التي اعتمدتها :رام اهللا
رة األسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، والمتعلقة باستفادة أهالي األسرى من مكرمة العاهل السعودي وزا

وقال الناطق اإلعالمي لجمعية أهالي األسرى مظفر ذوقان، إن المعايير الجديدة  تقضي  .للحج هذا العام
وهذا ينطبق فقط على  عاما متواصلة في سجون االحتالل، ١٤باعتماد األسرى الذين قضوا أكثر من 

األسرى الذين لم يتم اإلفراج عنهم بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، كما انه يستثني كافة أسرى انتفاضة 
أن هذا ) ١٩/١٠(الثالثاء " قدس برس"وأضاف ذوقان في بيان صحفي تلقته  .األقصى من هذه المكرمة

نت تنطبق عليهم المعايير السابقة بحزم أمتعتهم القرار جاء في الوقت الذي بدأ فيه أهالي األسرى الذين كا
وحقائبهم من أجل السفر ألداء فريضة الحج لهذا العام، بعد أن قاموا بتسليم جوازاتهم لدى وزارة شؤون 

وأشار إلى إن المعايير السابقة كانت تشترط أن يكون األسير قد أمضى  .األسرى للمتابعة والتسجيل
اء كانت متفرقة أو متواصلة، على أن يكون في السجن حاليا، وأن ال عاما في سجون االحتالل سو١٢

  .يكون المستفيد قد تلقى منحة سابقة من أي جهة رسمية ألداء فريضة العمرة
  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ونروا في األراضي الفلسطينية لليوم الخامساألإضراب موظفي  .٤٧

ضي الفلسطينية المحتلة يومه الخامس وطال  دخل إضراب موظفي وكالة األونروا في األرا:نيويورك
وحرم هذا اإلضراب آالف الالجئين الفلسطينيين . كافة القطاعات التعليمية والصحية والتشغيلية للمنظمة

  . ألف طالب وطالبة من دون تعليم٦٠من الحصول على الخدمات الصحية، وترك نحو 
لعرب في األراضي الفلسطينية، في أعقاب فشل وجاء اإلضراب بناء على قرار اتخذه اتحاد العاملين ا

الحوارات بينه وبين إدارة الوكالة حول دفع أجور العاملين لديها عن أيام اإلضراب الذي نفذوه في 
  .يونيو الماضي/ حزيران

 إنوقال الناطق باسم األونروا في األراضي الفلسطينية كريس جانيس في تصريحات للصحافيين أمس 
ونحن في األونروا نبقى ملتزمين بمواصلة الحوار البناء مع .  كيف تطورت األمورمن المؤسف حقاً"

 ألف طفل في الضفة ٦٠هناك حوالي . وما زلنا نأمل بأن يتم حل هذا الموضوع بشكل مرض .االتحاد
الغربية ال يذهبون للمدارس، واآلالف من الناس حرموا كذلك من الخدمات الصحية، والمساعدات النقدية 

/ حزيرانوعن سبب رفض الوكالة دفع أجور الموظفين عن أيام اإلضراب التي نفذوها في  ."يرهاوغ
من المتعارف عليه حول العالم أن الناس ال يتلقون أجراً عن أيام "يونيو الماضي، أوضح جانيس قائالً إن 

  ."مانحينودعونا ال ننسى أيضاً أن لدى األونروا مسؤولية تجاه ال. اإلضراب التي ينفذونها
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
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  "الموت"عمال الخليل يلتقطون لقمة عيشهم من فم .. يودعهم أطفالهم كمسافرين بال رجعة .٤٨
الدين الكوازبة من بلدة سعير بمحافظة  لم تكن حادثة استشهاد المواطن عز:  محمد الرنتيسي-الخليل 

 شائكة قرب ل أيام، أثناء محاولته اجتياز أسالكاًالخليل، عندما قابلته رصاصات الغدر اإلسرائيلية قب
مقطع لجدار الفصل العنصري، بغية الوصول إلى عمله، األولى ولن تكون األخيرة، فبعد يوم واحد فقط، 
استشهد المواطن شحدة حسن كرجة، من بلدة حلحول بالمحافظة، خالل مطاردة جنود االحتالل له على 

ومن أجل لقمة العيش، يمر عمال الخليل في رحلة طويلة محفوفة  .دينةأحد الحواجز العسكرية جنوب الم
بالمخاطر، يرون فيها أصنافا من المعاناة واأللم، فمن المعابر المنتشرة على مداخل المدينة، إلى عمليات 
المالحقة المستمرة من قبل جنود االحتالل، التي تهدد مصير حياتهم، وفي كثير من األحيان تعيدهم إلى 

  .نازلهم، دون أن يحصلوا على قوت يومهمم
القريب من بلدة الظاهرية الحدودية، يوميا على طوابير العمال التي تضطر " الرهوة"ويشهد معبر 

لالنتظار طويال، قبل السماح لبعضها بالدخول إلى أماكن العمل في مدينة بئر السبع المحتلة، ولعل أغرب 
معبر هم من حملة التصاريح التي تؤهلهم للعمل داخل ما يسمى ما في األمر، أن العمال المتوجهين لل

هانات ، ورغم ذلك، ال يصلوا إلى أماكن عملهم إال بعد أن يأخذوا حظهم من اإل"الخط األخضر"
واإلجراءات المذلة على المعبر، وأحيانا يتعرضون للضرب، غير أنهم وفي ظل الظروف الصعبة التي 

  .ن التوجه إلى عملهم، لتوفير لقمة العيش ألسرهم وأطفالهميعيشونها، ال يجدون بديال ع
  .وال تختلف رحلة العذاب التي يسلكها العمال غير الحاصلين عن التصاريح

وتعاني محافظة الخليل من وضع اقتصادي صعب، دفع باآلالف من المواطنين الذين كانوا يعملون في 
% ١٥وال تتجاوز نسبة الحاصلين على تصاريح ، "الخط األخضر"منشآت محلية، للتوجه للعمل داخل 

منهم، بينما جعل جدار الفصل العنصري جنوبي الخليل، الذهاب للعمل أشبه بالذهاب إلى الموت، وفي 
حال نجح البعض بالدخول، فإنه سيغيب عن بيته وعائلته مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، 

  .قد عمال كثيرون حياتهم ، نتيجة لهذه المخاطر، حيث فيرى خاللها العذاب ألواناً
وفي بلدة دورا، يتجمع أوالد المواطن ماجد الدرابيع وزوجته لوداعه كلما هم بالذهاب إلى مكان عمله في 

 بال رجعة، حيث يغادر العمال منازلهم عند الساعة العاشرة  أو خارجاًبئر السبع، وكأنهم يودعون مسافراً
، وتفادي مصادفتهم "الخط األخضر"الوصول إلى الخندق الفاصل بين قرية الرماضين و، ليتمكنوا من ليالً

نبقى ننتظر وقلوبنا ترجف، حتى قدوم "ويصف الدرابيع تلك الرحلة، فيقول . من قبل دوريات االحتالل
سرعة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية ويقودها مواطن من بدو الداخل، فنجتاز الخندق ب" الفورد"سيارة 

 فقط، لينطلق السائق ١٠ ، مع أنها تتسع لـ عامال٢٢ًالبرق، للصعود إلى السيارة التي يتجمع فيها نحو 
الموت أفضل من أن نسلّم " كم في الساعة، وفقا للقاعدة التي يتبنّاها ١٢٠بعد ذلك بسرعة تتجاوز 

 وصولي ُأستقبل كالعائد من أعود للبيت بنفس الطريقة بعد أسبوعين في العمل، ولدى"، ويضيف "أنفسنا
، وال يتمكنوا من "إسرائيل"ويؤكد الدرابيع أن بعض العمال الذين ينجحوا في العبور إلى داخل ". الموت

تأمين المبيت، يلجئوا في كثير من األحيان للمبيت داخل أنابيب الصرف الصحي ومجاري المياه العادمة، 
فيلجئون لحفر خنادق صغيرة، تصفّح باألخشاب وتغطى أما العمال الذين يعملون في مناطق مكشوفة، 

بالحشائش والتراب، وينامون بداخلها منتعلين أحذيتهم، ومستعدون للهرب في أي لحظة إذا تعرضوا 
  .للخطر

من القوى % ١٦وحسب إحصائيات رسمية فلسطينية، تشكل القوى العاملة في محافظة الخليل ما نسبته 
ويعيش العمال حاالت الفقر والبطالة، وال يطالب عمال الخليل بأكثر من إنشاء العاملة في الضفة الغربية، 

مشاريع في األراضي الفلسطينية، الستيعابهم وحمايتهم من االنتهاكات اإلسرائيلية، وصون حقوقهم 
  .العمالية، وضمان العيش الكريم لهم وألسرهم

  ٢٠/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
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  للحقوق" تصفية"زل عن الثوابت الفلسطينية استعداد عباس للتنا": واجب" .٤٩
تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، " واجب" استهجن تجمع العودة الفلسطيني :دمشق

التي أعلن فيها استعداده للتنازل عن الحقوق والثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع مع 
نسخة " قدس برس"وقال في بيان مكتوب وصل  .االحتالل في حال التوصل إلى تسوية مع "إسرائيل"

ال نفهم من هذا التصريح، سوى ضرب حق العودة لالجئين الفلسطينيين وتصفيته وحق الشعب : "منه
ليس من "، مشدداً على أنه "الفلسطيني التاريخي بمدينة القدس، فضالً عن األرض الفلسطينية الكاملة

  ".اعة أو منظمة، أن يتنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينيصالحية أي أحد كان، فرداً أو جم
في ظل وصول االحتالل إلى ذروة الصلف في مطالبه "وأعلن عن استهجانه من أن يأتي هذا التصريح 

  ".وإقرار قسم الوالء لها" يهودية الدولة"الال محدودة، والتي توجها بمطلب 
بوقفه حاسمة من مشروع "ينية ومؤسساته ونخبه ومثقفيه وطالب التجمع كافة القوى الوطنية الفلسط

بالعودة إلى خيارات شعبها وعدم "، كما طالب السلطة المفاوضة "المفاوضات وعملية التسوية برمتها
  ".نسيان تضحياته الكبيرة من أجل حقوقه التاريخية

  ١٩/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  عودة مفوض بالمساومة على حق االاحدال  :العمل اإلسالمي .٥٠

أعرب حزب جبهة العمل اإلسالمي الثالثاء عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس               
في حـال   " إسرائيل"عن استعداده  للتنازل عن الثوابت الفلسطينية التاريخية، وإعالن انتهاء الصراع مع             

  .التوصل إلى تسوية بين الجانبين
ال احد مفوض بالمـساومة علـى حـق         "مراد العضايلة ان    اعتبر مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب         

  ".قانوني وأنساني وثابت وفردي"،الفتاً الى ان هذا الحق "الالجئين بالعودة الى األرض التي اخرجوا منها
التصريح بالتنازل عـن حـق      "الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية إلى مستوى       " انحدار"واشار الى ان    

الـذي بلغـه    " الـسقوط "، يدلل على مـدى      "ة الكيان،مع ما يعنيه ذلك من مخاطر      العودة والتسليم بيهودي  
  ".المتهالكون على التسوية"

وطالب الحكومة األردنية بالدفاع عـن       ،"كل من يتاجر في حقوقهم    "على  " االنتفاض"ودعا الالجئين الى    
  .حقوق مواطنيها

  ١٩/١٠/٢٠١٠، السبيل، عّمان          
  
   العرب التمّسك بكل فلسطين على": ية الوطنمنبر الوحدة" .٥١

في بيان صدر عن امانته العامة اثر اجتماعها امس في مكتب الرئيس سـليم              " منبر الوحدة الوطنية  "أبدى  
الن الموقف العربي من فلسطين آخذ في التراجع سنة بعد اخرى، فقد كانت القضية بدايـة                "الحص اسفه   

ا قطراً عربياً له ما لسائر االقطار العربية من حقوق وعليه           تتركز على تحرير كل فلسطين والحفاظ عليه      
ثم تعرضت القضية للضغوط والتجاذبات، فإذا بها اليوم تختصر بالـدعوى الـى             . ما عليها من واجبات   

تحرير اقل من نصف فلسطين ونصف القدس، فيما العدو الصهيوني ال يسلّم بعد بأي حق عربـي فـي                   
وهـو  ". ض الفلسطينية من اهلها واالستيالء عليها الغراضه التوسـعية        فلسطين ويعمل على اخالء االر    

بذلك تكتمل حجة الصهاينة فـي حجـب       . يدرك ان التسليم بها يعني ان ال مكان يبقى لعربي في فلسطين           
  ".فلسطين كلياً عن عربها، وسيكون ذلك وسيلة لطرد آخر عربي منها لالحتفاظ بها كلها
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تفض العرب على واقعهم هذا ويعلنوا انهم يتمسكون بفلسطين، كل فلـسطين،            آن األوان كي ين   : "واضاف
ارضاً عربية تستضيف جالية يهودية تضم من يختار ذلك راضياً مرضياً من اليهود المقيمين حالياً فـي                 

  ".فلم ال تكون فلسطين كذلك بلداً عربياً يحتضن جالية يهودية االراضي المحتلة،
 ٢٠/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت

  
   بكندا"المبحوح"عتقال متهم باغتيال إ :القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان .٥٢

أكد القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان التميمي للجزيرة أن أحد المتهمين في قضية اغتيال القيادي في                 
  .محمود المبحوح، تم توقيفه الشهر الجاري واعتقل في كندا) حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 

وأضاف خلفان لمراسل الجزيرة في دبي محمود حمدان أن المتهم المقبوض عليه يشتبه في أنه هو مـن                  
ظهر في الفيديو بمالبس بيضاء، واستقل المصعد مع المبحوح أثناء صعوده إلى غرفته في الفندق الـذي                 

  .ارتكبت فيه الجريمة التي لم تتكشف بعد
كان من بين المجموعـة التحـضيرية       " أن المقبوض عليه     وذكر خلفان في تصريح صحفي اليوم الثالثاء      

  ".التي قدمت إلى اإلمارات وغادرتها قبل تنفيذ جريمة اغتيال المبحوح
المقبوض عليه كان على    "اإلماراتية على موقعها اإللكتروني عن خلفان قوله إن         " االتحاد"ونقلت صحيفة   

ستخدامه المصعد الكهربائي قبل أن يتوجـه إلـى         صلة مع المشتبه به الذي رافق محمود المبحوح أثناء ا         
  ".غرفته في الفندق، حيث كان يرتدي مالبس رياضية بيضاء اللون ويحمل بيده مضرب لعبة التنس

قبل فترة بنبأ اعتقـال الـسلطات الكنديـة         " شفاهة"وأوضح خلفان أن السفير الكندي لدى اإلمارات أبلغه         
نظرا للطريقة التي تبلغ بها والتي تعد غير رسمية، مشيرا إلـى            للمشتبه به، غير أنه فضل عدم اإلعالن        

  ". تأكد من األمر اليوم بعد أن تناولت وسائل اإلعالم الكندية نبأ االعتقال"أنه 
وكان خلفان قال قبل نحو أسبوع لصحيفة ذا ناشيونال اإلماراتية إن مشتبها به جديدا لعب دورا رئيـسيا                  

  .إحدى الدول الغربية التي طلبت عدم الكشف عنهافي اغتيال المبحوح اعتقل في 
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  من الجدار الفوالذي على حدود غزة" األخطر"مصر تواصل بناء المرحلة  .٥٣

تواصل رافعة مصرية عمالقة قرب بوابة صالح الدين، على الحدود بين قطـاع غـزة               ): فلسطين(رفح  
مالقة في باطن األرض، رغم تمكن الفلسطينيين من اختراق تلك األلواح،           ومصر، غرس ألواح فوالذية ع    

  .التي تهدف إلى محاربة األنفاق األرضية
، الممول أمريكياً، على االنتهاء، بعد أن فصلت ألواح فوالذية، مدينة           "الجدار الفوالذي "وشارف مشروع   

  .رفح المصرية عن قرينتها الفلسطينية
ا الرافعة المصرية، يقع أسفلها عشرات األنفاق المتـشعبة فـي بـاطن األرض،              والمنطقة التي تعمل فيه   

  .وتمثل الشريان الرئيس لقطاع غزة في ظل استمرار الحظر اإلسرائيلي على مواد الصناعة والبناء
وما يخشاه الفلسطينيون في المرحلة األخيرة من مشروع الجدار، أن تعمد السلطات المصرية إلى ضـخ                

األبيض المتوسط عبر أنابيب بالستيكية أفقية ضخمة، ومن ثم تمر عبر أنابيب معدنية مثقبـة               مياه البحر   
تمتد إلى أكثر من عشرة أمتار في باطن األرض، حيث سيؤدي وصول تلك المياه إلى هذا العمـق إلـى                    

  .وانهيار عشرات وربما مئات األنفاق، حسب تقديرات الخبراء" خلخلة التربة"
عيسى النشار، أن السلطات المصرية تعمل ليل نهـار فـي           ) جنوب قطاع غزة  ( رفح   ويؤكد رئيس بلدية  

لغرس األلواح الفوالذية في باطن األرض، موضحاً أن العمـل          )  كيلو متر  ٢(محيط منطقة صالح الدين     
، وهذه المنطقة هي الوحيدة التي لم يغرس فيها الجـدار           (...)بدأ منذ مطلع هذا الشهر      "في تلك المنطقة    

  ".فوالذيال
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إذا نفذوا مشروع ضخ مياه البحر األبـيض        "وأعرب النشار عن خشيته من مرحلة ما بعد الجدار، وقال           
المتوسط في باطن الحدود؛ سيكون لذلك آثار كارثية ليس على األنفاق فحسب؛ بل على الميـاه الجويـة                  

  ".والحياة في قطاع غزة بشكل عام
  ٢٠/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   يجب ان يكون المالذ األخيراألمنمجلس التوجه إلى : مصر .٥٤

رأت رئاسة الجمهورية في مصر أن التوجه إلى مجلس األمن إلعالن الدولة الفلسطينية يجـب               : القاهرة
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سـليمان عـواد رداً           . »المالذ األخير «النظر إليه باعتباره    

م الفلسطينيين إن هناك بدائل عدة تدرس فلسطينياً اآلن بمشاركة          على سؤال حول الخيارات المطروحة أما     
ويجب تأمين نجاح هذا الخيار في حال اللجـوء إليـه عبـر             . عربية من بينها التوجه الى مجلس األمن      

 أن  :وقال. االتصاالت مع األطراف المعنية والجانب األميركي حتى ال تستخدم واشنطن حق الفيتو ضده            
درة من مجلس األمن في شأن القضية الفلسطينية لم تنفذ على أرض الواقع ولم تـؤد                كل القرارات الصا  «

  .»إلى تحقيق السالم
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  الجامعة تندد بتأسيس رابطة للمنظمات اليهودية بالقدس  .٥٥

يـة عقـد    نددت جامعة الدول العربية باعتزام قادة المنظمات اليهودية في الدول الغرب          : QNA -القاهرة  
واعتبر السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لـدى جامعـة           .. لقاء في القدس لتأسيس رابطة لليهود     

الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة أن دعوة زعماء المنظمـات اليهوديـة لعقـد                
عربية محتلة وفقاً للقـانون     مؤتمر أو رابطة ليهود العالم في القدس هو إشارة سلبية إلى أن القدس أرض               

كما أن الموقف األميركي منها واضح في اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو بأنها جزء               .. الدولي
  .من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة

تعليقاً على اعتزام قادة المنظمات اليهودية فـي        -وأضاف السفير صبيح في تصريحات للصحافيين أمس        
في القدس لتأسيس رابطة لليهـود منـاظرة لجامعـة الـدول            « األربعاء  « غربية عقد لقاء غداً     الدول ال 
 إنه إذا كان هذا المنتدى مشابهاً لجامعة الدول العربية كما يقولون، فإن الجامعة العربية لم تحتل                 -العربية

هم والتسامح والتعـايش  أرض أحد، ولم تعتد على شعب، إنما تسهم في بناء الحضارة العربية وتدعو للتفا  
  .كما تدعو للسالم، وال تفرق بين األديان، ونحن ننتظر أن تكون رسالتكم التي ستوجه للجامعة العربية

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت خطير للغاية، حيث تعمل الحكومة اإلسـرائيلية الحاليـة بكـل                   
   .طاقتها من أجل إفشال المفاوضات وتخريب عملية السالم

 ٢٠/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة
 
   بتهديد دول الجوار "إسرائيل"أوغلو يتهم  .٥٦

 طالب الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلـو، األمـين العـام لمنظمـة المـؤتمر                : فاطمة حسن  -القاهرة  
اإلسالمي، إسرائيل بالتراجع عن حيازة األسلحة النووية، واالنضمام لمعاهدة عدم انتشارها، وإخـضاع             

إن إسـرائيل تمثـل     : ها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال         جميع منشآت 
حالة خرق لكل قواعد األمان في منطقة الشرق األوسط، وتشكل تهديدا لسلم وأمن دول الجـوار غيـر                  

  .الحائزة لهذه األسلحة
الذي بـدأ   » وعدم انتشار األسلحة  المنتدى الدولي الخاص باألمن النووي      «وأضاف أوغلو، خالل مؤتمر     

إن المنظمة نصير قوي لنزع السالح العام والـشامل،         : بالقاهرة أمس الثالثاء، ويستمر حتى غد الخميس      
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والحظر التام ألسلحة الدمار بما فيها األسلحة النووية، وذلك من منطلق صون السلم واألمـن الـدوليين                 
  .وتعزيزهما

ل أن تبرر مواصلة حيازتها ألسلحة نووية بدوافع تتعلق بأمنهـا القـومي،             ال يمكن لحفنة من الدو    : وتابع
فيما هي تدافع عن قضية عدم انتشار األسلحة وعدم حيازة دول أخرى لها، وعلينا أن نحترم مبدأ األمن                  

  .»المتكافئ وغير المنقوص للدول كافة وأن نجدد التزامنا به
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
  إلى غزة" ٥ الحياة شريان "مصر تسمح بدخول .٥٧

وافقت وزارة الخارجية المصرية أمس األربعاء علـى        : محمد جمال -القدس المحتلة -أحمد ربيع -القاهرة
بحسب السفير حسام زكـي المتحـدث       . إلى قطاع غزة عبر العريش جوا      "٥شريان الحياة   " دخول قافلة   

ا الموقف إلى منظمي القافلة عبر سفارتها       الرسمي باسم الوزارة الذي اخبر الصحفيين أن مصر أبلغت هذ         
  .في دمشق، وأشار إلى أن الموقف المصري واضح من هذه القضية، وال تغيير به

 شخصية ممنوعة من دخول األراضي المصرية مبـالغ         ١٧واعتبر زكي الحديث اإلعالمي عن أن هناك        
  .فيه وأنهم ليسوا بهذا العدد

الدولية أن أكثر من ثالثمائة متـضامن سـينقلون جـوا           " ٥ياة  شريان الح "وأضاف المتحدث باسم قافلة     
بالطائرات من مطار الالذقية السوري إلى مطار العريش المصري ومنه براً إلى معبـر رفـح، تمهيـداً          
لدخول قطاع غزة المحاصر للسنة الخامسة على التوالي بعد أن تعذّر نقلهم بحرا، كما كان مقـررا فـي                   

  . السابق
  .  أن ثالثين متضامناً فقط سيرافقون سفينة الشحن اليونانية إلى ميناء العريشوقال بيراوي

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
 
   يثير قضية القدس ومكافحة الفساداألديانمؤتمر الدوحة لحوار  .٥٨

شكلت قضية القدس وأوضاعها تحت االحتالل اإلسرائيلي أبرز عنوان لـ          :  محمد المكي أحمد   –الدوحة  
الذي افتتحه وزير العدل القطري حسن بن عبداهللا الغانم أمـس،           » لدوحة الثامن لحوار األديان   مؤتمر ا «

يشارك في المؤتمر    حيث   .في رأس جدول أعماله   » دور األديان في تنشئة األجيال    «على رغم أن مناقشة     
  . شخصيات إسالمية ومسيحية ويهودية

وقـال إن   . يخ تيسير التميمي قضية القدس والفلسطينيين     وأثار األمين العام للهيئة اإلسالمية في القدس الش       
القدس تفتقر الى السالم والحوار بين أتباع الديانات ويواجه تحدياً خطيـراً، مـشيراً الـى محـاوالت                  «

أصبح من  «وقال إنه   . »لتهويد القدس واالعتداء على حقوق الفلسطينيين     «االحتالل اإلسرائيلي المستمرة    
، »ر الى مكة المكرمة والمسيحي الى الفاتيكان للصالة من الوصول الـى القـدس             أسهل على المسلم السف   

سعى إسرائيل إلنهاء التعددية الدينية لتكـون       «، وحذر من    »االستيالء على بيوت أهل القدس    «ولفت الى   
  .»القدس مدينة يهودية

تيطانية الكبرى   يركز على ضم الكتل االس     ٢٠٢٠تنفيذ مشروع في عام     «وأوضح أن إسرائيل تسعى إلى      
الى القدس لتصل الى مئة كيلومتر وليصل المستوطنون من سكان القدس الى مليون مستوطن ويـصبح                

  .»سكان المدينة العرب أقل من عشرة في المئة
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
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   طمس الهوية الفلسطينية"إسرائيل" يندد بمحاوالت اإلنسانرئيس هيئة حقوق  .٥٩
ئيس هيئة حقوق اإلنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان باالنتهاكات اإلسرائيلية فـي             ندد ر : واس - بكين

األراضي العربية المحتلة واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس هويتـه              
دورته جاء ذلك في كلمته خالل مؤتمر حقوق اإلنسان الذي انطلقت فعاليته أمس في الصين، في                . الثقافية

  .حقوق اإلنسان والتنمية"الثالثة تحت عنوان 
 ٢٠/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية

  
  األمم المتحدة تحذر من نفاد الوقت إلخراج مفاوضات السالم من المأزق .٦٠

 حذرت األمم المتحدة من ضيق الوقت إلخراج المفاوضات بين إسـرائيل            : أ ف ب، رويترز    -نيويورك  
قها الحالي وتجنب اندالع أزمة جديدة في الشرق األوسط، فيما لم يـستبعد سـفير               والفلسطينيين من مأز  

إسرائيل في األمم المتحدة ميرون ريوفين تمديد تل أبيب العمل بتجميد بناء المـستوطنات فـي الـضفة                  
  .الغربية

ة أمام مجلس   وقال مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو، في جلس            
. »)سـبتمبر ( أيلـول    ١٥الطرفان لم يلتقيا منذ     . نحن في مأزق  «: األمن االثنين في شأن الشرق األوسط     

جهود ديبلوماسـية   «، ولفت الى    »لدينا نافذة قصيرة األمد وحاسمة لتجاوز المأزق الحالي       «: لكنه أضاف 
عية تجري لخلـق الظـروف المؤاتيـة    مكثفة تقوم بها الواليات المتحدة ويدعمها كل أعضاء اللجنة الربا   

  .»لمواصلة المفاوضات
هذه الجهود أصبحت أكثر صعوبة مع الضوء األخـضر الـذي أعطتـه الحكومـة               «ورأى تارانكو أن    

 وحدة سكنية فـي مـستوطنتي       ٢٣٨ تشرين األول الجاري الستدراج عروض لبناء        ١٤اإلسرائيلية في   
الفة للقانون الدولي وتناقض مباشر مع جهود اللجنـة         راموت وبيسغات زئيف في القدس الشرقية، في مخ       

  .»الرباعية
األمين العام لألمم المتحدة بـان      . نحتاج الى تقدم في األسابيع المقبلة     «: وقال المسؤول في األمم المتحدة    

  .»كي مون ما زال يعتقد انه إذا أغلق باب السالم مجدداً فسيكون من الصعب جداً إعادة فتحه
ال بديل لحل تفاوضي نتيجته قيام دولة فلسطينية قابلة لالستمرار ومستقلة تعـيش الـى                «:وقال تارانكو 

  .»جانب دولة إسرائيل بسالم وأمان
٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
   "إسرائيل"ضد " حرب الشرعية غير العنيفة" ريتشارد فولك يدعو األمم المتحدة إلى دعم .٦١

ى المقرر الخاص لمجلس األمم المتحـدة لحقـوق اإلنـسان           رأ : علي بردى  -) األمم المتحدة (نيويورك  
 ريتشارد فولك، أنه ينبغـي      ١٩٦٧المعني بحال حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام           

اسرائيل، ما دامت تحتل األراضي الفلسطينية بصورة       " الحملة العالمية لمقاطعة  "أن تدعم المنظمة الدولية     
حرب الشرعية غير العنيفة بديالً مـن كـل مـن    " اياها أيضاً الى أن تؤيد ما سماه    غير مشروعة، داعياً  

باعتبارها أفضل الوسائل المتاحـة لتعزيـز حقـوق الـسكان           " مفاوضات السالم الفاشلة والكفاح المسلح    
  .المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

حـال حقـوق اإلنـسان فـي        "ر فولك عن     مون أمس تقري   -ووزع األمين العام لألمم المتحدة بان كي        
في مذكرة تجنبت أي تدخل في التقرير الذي أعد بحـسب           " ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام      

ويعني ذلك عدم الـتمكن مـن الوصـول إلـى           . من دون اإلفادة من تعاون الحكومة اإلسرائيلية      "فولك  
هـذا  "وأكـد أن    ".  الذين يعيشون تحت االحـتالل     األراضي الفلسطينية المحتلة أو االتصال بالفلسطينيين     

  ". يتسم بخطورة بالغة) اإلسرائيلي(التقصير 
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الجنـسية  : من السمات البارزة للتميز العنصري التي يتسم بها االحتالل االسرائيلي مـا يـأتي             "وقال إنه   
 في الضفة الغربية أو     التفضيلية، وقوانين الزيارات واإلقامة وممارساتها التي تحرم الفلسطينيين المقيمين        

غزة المطالبة باسترداد ممتلكاتهم أو الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، بعكس حق العودة الـذي يجيـز                
لليهود أينما كانوا ومن غير أن تربطهم بإسرائيل صلة سابقة أن يزوروها ويقيموا فيهـا، وان يـصيروا                  

غربية والقدس الشرقية التـي تميـز المـستوطنين         مواطنين إسرائيليين، والقوانين التفضيلية في الضفة ال      
اإلسرائيليين الخاضعين للقانون المدني اإلسرائيلي وتمنحهم الحماية الدستورية بعكس السكان الفلسطينيين           
الذين يخضعون إلدارة عسكرية، والترتيبات المزدوجة والتمييزية المتعلقة بحركة التنقـل فـي الـضفة               

والسياسات التمييزية المتعلقة بملكية األراضي وحيازتها واستغاللها، وتـشديد         الغربية ومن القدس وإليها،     
القيود على حركة تنقل الفلسطينيين بما فيها نقاط التفتيش التي تميز في تطبيق هذه القيود بين الفلسطينيين                 

لتـصاريح  والمستوطنين اإلسرائيليين، والشروط المكلفة المفروضة فقط على الفلسطينيين للحصول على ا          
واألوراق الثبوتية، وهدم المنازل كإجراء عقابي، وعمليات الطرد، والقيود المفروضة على الدخول إلـى              

  ".األجزاء الثالثة من األراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها
أحـدث  "وإذ حمل على سياسات االحتالل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى حصار غزة، أفاد أن                

 ١٠٢ مستوطنة اسرائيلية تُسمى أحياناً مستعمرات، باإلضافة الـى          ١٢١ام المتاحة تشير الى وجود      األرق
 ألف نسمة   ٤٦٢ويزيد تعداد المستوطنين حالياً على      . موقع عشوائي أنشئت في انتهاك للقانون اإلسرائيلي      

ويتبين بوضـوح   .  ألفاً في القدس الشرقية    ١٩١ شخص منهم في الضفة الغربية و      ٤٠٠ ألفاً و  ٢٧١يعيش  
 في حين أن معدل نمو      ١٩٩٠ في المئة في السنة منذ عام        ٤،٩أن عدد السكان المستوطنين قد زاد بنسبة        

  ". في المئة١،٥المجتمع اإلسرائيلي كالً لم يزد على 
ينبغي أن تدعم االمم المتحدة الحملة العالمية للمقاطعة وسحب االسـتثمارات وفـرض             "وخلص الى انه    

 ما دامت إسرائيل تحتل األراضي الفلسطينية بصورة غير مشروعة، وينبغي أن تؤيد االمـم               الجزاءات،
المتحدة حرب الشرعية غير العنيفة بديالً من مفاوضات السالم الفاشلة والكفاح المسلح، باعتبارها أفضل              

لنحو الذي يحدده   الوسائل المتاحة لتعزيز حقوق السكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، على ا           
  ".القانون اإلنساني الدولي

٢٠/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت  
  
   على تمديد تجميد البناء في المستوطنات "إسرائيل" ستنجح في حمل أمريكا .٦٢

تعتقد مصادر غربية حسنة االطالع أن اإلدارة األميركية سـتنجح فـي حمـل              :  محمد يونس  –رام اهللا   
 في المستوطنات لفترة معينة غير طويلة، لكنها سـتدفع ثمنـاً كبيـراً               على تمديد تجميد البناء    "إسرائيل"
  . مقابل ذلك على شكل ضمانات سياسية مهمة"إسرائيل"ـل

إن نتانياهو مستعد إلعالن تمديد تجميد االستيطان غداً ومن دون تكلفة           » الحياة«وقال مسؤول غربي لـ     
  .ل على تنازالت مهمة من الجانب األميركيداخلية كبيرة، لكنه يجعل من األمر قضية كبرى كي يحص

٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
  "المباشرةالمفاوضات "محاوالت أمريكية الستئناف  .٦٣

أكد دبلوماسيون كبار أن اإلدارة األمريكية تعمل على حل وسـط           : وكاالت -فلسطين المحتلة، واشنطن    
بتجميد االستيطان قبل   " إسرائيل"، يلزم   "ائيلإسر"الستئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و      

" جيروزاليم بوست "ونقلت صحيفة   . تشرين الثاني المقبل    /انتخابات التجديد النصفي في الثاني من نوفمبر      
يقنـع  " اقتراح تـسوية  "، أمس، عن الدبلوماسيين قولهم إن واشنطن منهمكة في العمل على            "اإلسرائيلية"

  .س بالعدول عن موقفه والعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة الرئيس الفلسطيني محمود عبا
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هناك جهوداً جديـة    "، إن   "رابطة مكافحة تشويه السمعة اليهودية األمريكية     "وقال أبراهام فوكسمان مدير     
وأشار إلى أن لديـه  " . إليجاد آلية للعودة إلى المفاوضات المباشرة" اإلسرائيلي"على الجانبين األمريكي و  

  .اعاً بأنه سيتم التوصل إلى هذه اآللية قبل االنتخابات األمريكية انطب
٢٠/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
   مليون يورو٦٨  بـفرنسا تدعم السلطة .٦٤

علـي  . علنت الحكومة الفرنسية خالل مشاورات ترأسها وزير التخطيط والتنميـة االداريـة د            أ: رام اهللا 
 تم فيها استعراض ومناقشة البـرامج والمـشاريع         ...ك ديسانو الجرباوي، والقنصل الفرنسي العام فردري    

 عن دعم للسلطة الوطنية الفلـسطينية       ،٢٠١١التنموية التي ستقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها للعام القادم         
  .٢٠١٠ مليون يورو للعام ٦٨بقيمة 

 مليـون   ٧٥نية بما يقارب    يشار الى أن الحكومة الفرنسية دعمت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطي          
 ٢٠١٠-٢٠٠٨، بينما قدر اجمالي الدعم العام الفرنسي لألعـوام الـثالث            ٢٠١٠-٢٠٠٨يورو لألعوام   

  . ماليين يورو٢٠٥بحوالي 
٢٠/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
  "٢أسطول الحرية"سفينة ضمن عشرون  .٦٥

ل أسطول ثان من المساعدات إلى غزة، ذكرت المنظمات غير الحكومية التي تحضر إلرسا: )ب.ف .ا (
برفع حصارها حسب ما أعلن الثالثاء في مدريد " إسرائيل" سفينة إلقناع ٢٠ إلى ١٢أنها تأمل بأن يضم 
  " .اسطول من اجل السالم-االئتالف الدولي"أعضاء إسبان في 

حافيين إن األسطول وقال مانويل تابيال احد الناشطين اإلسبان اللذين كانا ضمن األسطول األول، للص
  " . سفينة٢٠ و١٢ما بين "الثاني سيضم 

بين " بلدا تحضر لهذا األسطول الذي سيبحر من دول أوروبية عدة ١٦ منظمة من ١٦وقال إن 
  " .أيار/آذار ومايو/مارس

هدفنا "من جهته قال دميتريس بليونيس الممثل اإلسباني لالئتالف الدولي الذي يقف وراء هذه المبادرة 
أيلول على /وذكر بأن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة وافق في سبتمبر" . اني وسياسي معاإنس

وأوضح . عدوانها على أسطول الحرية بعد" إسرائيل"ضد " أدلة لدعم مالحقات"تقرير خلص إلى وجود 
                                                            "يمدنا بقواعد قانونية للتحرك"ر أن هذا التقري

٢٠/١٠/٢٠١٠، لخليج، الشارقةا  
  
   أميركيين وهايتيا بالتخطيط لمهاجمة مركزين يهوديينثالثةالقضاء األميركي يدين  .٦٦

 دان القضاء االميركي، االثنين، اربعة متهمين من نيويورك بالتخطيط لشن هجـوم             : ف ب  أ -نيويورك  
  .سقاط طائرة عسكريةعلى مركزين يهوديين وإل

، ) عامـا  ٣٤(واونتا وليامس   )  عاما ٢٩(وديفيد وليامس   )  عاما ٤٤(وكان االميركيون جيمس كروميتي     
، اتهموا بالسعي الى تنفيذ مخطط جهادي عبر مهاجمة كنـيس يهـودي             ) عاما ٢٩(والهايتي الغير بايين    

 على طائرات قـرب قاعـدة جويـة للحـرس         » ستينغر«ومركز لليهود في برونكس واطالق صواريخ       
ودفع المتهمون ببراءتهم خالل المحاكمة التي بدأت اواخر اغسطس، وهم يواجهون اليوم عقوبة             . الوطني

  .تصل الى السجن مدى الحياة
٢٠/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت  
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   الفلسطينية"التنزيالت"موسم  .٦٧
  عبد الباري عطوان

طة الفلسطينية والمـسؤولون فيهـا      التنازالت المجانية التي تقدم عليها السل     ' هجمة'يصعب علينا ان نفهم     
ورئيسها وتمس مسا مباشرا بالثوابت الوطنية، مثلما يصعب علينا ايضا ان نفهم هذا الـصمت الجليـدي                 

  .المحير في اوساط الشعب الفلسطيني تجاهها
التي ادلى بها السيد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية فـي منظمـة               ' المستهجنة'فبعد التصريحات   

، واقر فيها بالقبول بيهودية الدولة االسرائيلية مقابل خريطة لهـا واضـحة             'المنتهية الصالحية 'تحرير  ال
المعالم والحدود، ها هو رئيسه محمود عباس يصدمنا مرة اخرى باصدار فتوى اكثر خطـورة، يعـرب                 

فلـسطينية، عنـد    فيها عن استعداده النهاء الصراع مع اسرائيل، والتخلي عن كل المطالب التاريخيـة ال             
التوصل الى تسوية سلمية بين الجانبين تؤدي الى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع مـن حزيـران                  

  .١٩٦٧عام ) يونيو(
انها ليست بالونات اختبار فقط، وانما خطة مدروسة باحكام، لتهيئة الرأي العـام الفلـسطيني لتـسوية،                 

ن ضمنها الغاء حق العودة، واالعتراف بيهودية اسرائيل        عمادها الرضوخ للشروط االسرائيلية كاملة، وم     
  .والقبول بتبادل السكان وليس تبادل االراضي فقط

المقبـل،  ) سبتمبر(تأكيدات السيد سالم فياض على عزمه اعالن الدولة الفلسطينية قبل قدوم شهر ايلول              
 بقيام دولة فلسطينية تنضم لعضوية      لمدة عام للمفاوضات الحالية ينتهي    ' زمنيا'وتحديد الرئيس اوباما سقفا     

ايضا، ليست تأكيدات مـن     ) سبتمبر(االمم المتحدة، وتشارك في الدورة المقبلة لجمعيتها العامة في ايلول           
  .قبيل الصدفة المحضة

اختيار الصحافة العبرية، او قادة الجاليات اليهودية، الطالق هذه التـصريحات، يهـدف الـى مخاطبـة           
 بصورة غير مباشرة وعبر النافذة اليهودية اوال لتخفيض سقف توقعاتهم، والتخلـي             الفلسطينيين والعرب 

عن احالمهم وآمالهم المشروعة، وطمأنة االسرائيليين في الوقت نفسه على مستقبل آمـن فـي دولـتهم                 
  .وبحماية جيرانهم او خدمهم القدامى الجدد اي الفلسطينيين

موعة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وما تـضمنته          فمن تابع الرسائل المتلفزة التي وجهها مج      
من تزلف واستجداء من قبلهم لالسرائيليين يدرك ما نعنيه، ومن سمع الدكتور صائب عريقـات كبيـر                 

يعرف او يفهم خطورة    ' لقد اخطأنا في حقكم فسامحونا    'المفاوضين، يبدأ رسالته في مخاطبة هؤالء بالقول        
  .اليه السلطة ورجاالتهاالمنزلق الذي تنزلق 

المشهد العلني الذي نراه حاليا يفيد بان المفاوضات المباشرة متوقفة، ولكن ال ندري ان كان هذا المـشهد                  
مزورا، واننا امام فصول من مسرحية مخادعة لتضليلنا جميعا، العطاء انطباع بصعوبة التسوية لتبرير              

نعدام البدائل، الخلل فـي تـوازن القـوى، االنحيـاز           تنازالت الحقة تحت ذريعة التصلب االسرائيلي، ا      
  .االمريكي، وتخلي العرب عن القضية الفلسطينية

الكثيرون اعتقدوا خطأ، ان السيد عبد ربه كان ينطلق من اجتهاد شخصي، او تورط فـي زلـة لـسان،                    
لكن بعد ان استمعنا    عندما اطلق بالون اختباره الخطير باستعداده لالعتراف بيهودية الدولة االسرائيلية، و          

الى رئيسه يذهب الى ما هو ابعد من ذلك، ويعرب عن استعداده للتنازل عن الحقوق التاريخية للـشعب                  
نضجت منذ زمن في مفاوضات     ' طبخة'الفلسطيني، ادركنا ان هناك انسجاما كامال بين االثنين وان هناك           
  .تمر مدريدسرية موازية على غرار مفاوضات اوسلو الموازية لمفاوضات مؤ

ومن غرائب الصدف ان الرجلين، عباس وعبد ربه، كانا الطباخين الرئيسيين للمفاوضـات االولـى اي                
  .اوسلو، واشرفا على دهاليزها في غرفة عمليات اقاماها واشرفا عليها في مكتب االول في تونس

* * *  
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 المجانيـة، ويـسعد كثيـرا فـي         بتقديم التنازالت ' مغرم'السيد عبد ربه، ومثلما تشي مسيرته السياسية،        
التجاوب مع المطالب االسرائيلية، ليظهر مدى اعتداله وحضاريته، فقد دخل التـاريخ كـأول مـسؤول                
فلسطيني يتنازل عن حق العودة لالجئين في وثيقة جنيف التي وقعها بصفته عضوا في اللجنة التنفيذيـة                 

ف بيهودية اسرائيل، ليعزز مكانته عنـد اصـدقائه         باالعترا' الريادة'للمنظمة، وهو اآلن يريد تكرار هذه       
  .االمريكيين واالسرائيليين

 عندما اعترفـت    ١٩٧٤نحن اآلن امام مسيرة تنازالت تذكرنا بنظيرتها التي بدأتها منظمة التحرير عام             
بالنقاط العشر، وقبلت ضمنا بوجود اسرائيل وتنازلت عن الدولة العلمانية، وعززت اعترافها هذا الحقـا               

، واعالن االستقالل، ثم السقوط فـي حفـرة اتفـاق    ٣٣٨ و٢٤٢بالقبول بقرار مجلس االمن الدولي رقم   
  .اوسلو، ومن المفارقة ان السيد عباس كان احد منظري هذا التوجه

اآلن يتكرر السيناريو نفسه، ولكن بطريقة اكثر تفريطاً بالثوابت، وكانت الحلقة االولـى عنـدما فاجـأ                 
اغـسطس  /فيه من قادة اللوبي اليهودي الذين اجتمع بهم في واشنطن فـي شـهر آب       الرئيس عباس مضي  

الماضي، باالعتراف بحق اليهود في فلسطين ووجودهم التاريخي العميق الجذور في ارضـها، وعنـدما               
اطمأن الى غياب اي رد فعل فلسطيني شعبي او فصائلي، وذهب الى ما هو ابعد من ذلـك عنـدما لـم                      

 اسرائيل بالدولة اليهودية اثناء اجتماع آخر لقادة اليهود الذين اجتمع بهم في نيويورك              يعترض على تسمية  
وها هو، ولغياب اي رد فعـل       . اثناء انعقاد الدورة االخيرة للجمعية العامة لالمم المتحدة الشهر الماضي         

 لـصحيفة   فلسطيني ايضاً، يخترق كل المحرمات والخطوط الحمراء، ويعرب عن استعداده، وفي حديث           
اسرائيلية، إلنهاء حالة الحرب واسقاط كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل قيام دولة في الضفة               

  .والقطاع
ال نعرف من أين اتى الرئيس عباس بكل هذه القوة والثقة بالنفس، لكي يقدم على كـل هـذه التنـازالت                     

 والدستورية، وهو الرئيس المنتهية واليته منذ       الخطيرة، وهو الذي ال يملك التفويض او الشرعية الوطنية        
عامين، وال يحتكم الى اي مؤسسات منتخبة، وال يحترم رأي الشعب الفلسطيني، بل نشك مرة اخرى انه                 

  .يعترف بوجوده
ال نعتقد ان الرئيس عباس على هذه الدرجة من الغباء السياسي حتى يقدم على مثـل هـذه التنـازالت                    

لتفاوض لوال ان هناك خطة متفقا عليها، ودورا مطلوبا منه ان يؤديه، ومـشروع              المجانية وخارج اطر ا   
 ١٧فالرجـل عقـد اكثـر مـن         . تسوية تم االتفاق على تفاصيله الصغيرة وليس خطوطه العريضة فقط         

. اجتماعاً مغلقاً اقتصرت عليه وحده مع ايهود اولمرت اضافة الى خمسين اجتماعاً للوفدين المفاوضـين              
  .جتماعات اخرى مغلقة مع نتنياهوكما عقد ا

وكشف في لقاءات صحافية انه توصل الى مشروع تسوية متكامل مع اولمرت قدم نسخة منه الى نتنياهو                 
  .اثناء المفاوضات غير المباشرة

فاذا كانت المفاوضات المباشرة متعثرة فعالً مثلما يشاع، والكيمياء معدومة بين الرئيس عباس وخـصمه               
 يتناول االول طعام العشاء في منزل الثاني فـي القـدس المحتلـة، ويتبـادالن النكـات                  نتنياهو، فكيف 

والمجامالت، ويخرج علينا الرئيس عباس ومرافقوه مشيدين ببراعة ومهارة زوجة نتنياهو فـي اعـداد               
  الطعام الشهي؟ فهل هذا سلوك الخصوم ام االصدقاء؟

***  
اوالً، ' فـتح 'كل االعراف تتحمـل مـسؤوليته حركـة         ما تقدم عليه السلطة ومسؤولوها هو خروج عن         

انه تفريط وانحراف يتحمل مسؤوليتهما الجميع دون       . والفصائل الفلسطينية ثانياً، والشعب الفلسطيني ثالثاً     
  .استثناء من جراء الصمت، واالرتباك وعدم تقدير االخطار المترتبة على هذا االنحراف، وهذا التفريط

ر مما نلوم اآلخرين، نقولها بمرارة في الحلق، النها كقائدة لحركـات المقاومـة،              اكث' حماس'نلوم حركة   
هذا التفريط عندما تسامحت مـع بعـض المـسؤولين فيهـا، او             ' سهلت'ومعسكر الممانعة الفلسطيني،    
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المحسوبين عليها، الذين لعبوا دوراً مثل دور السيد عبد ربه، وقدموا مقترحات تـسوية دون ان يطلـب                  
لك، كانت أقرب الى طرح السلطة نفسها مثل القبول بدولة في الضفة والقطاع مقابـل هدنـة، او                  منهم ذ 

االنخراط مجدداً في مفاوضات مصالحة مع سلطة يشككون في شرعية تمثيلها او اهليتها لتمثيل الـشعب                
ـ                  ات الفلسطيني، من خالل استقبال وفد لها في دمشق، واظهار االستعداد لـسحب الكثيـر مـن التحفظ

واالعتراضات على الوثيقة المصرية، وفي تزامن مع استئناف المفاوضات المباشـرة التـي عارضـتها               
  .بشدة

جريمة الصمت على هذا التمادي في التنازالت المجانية ال تهدد بضياع الثوابت الفلسطينية فحسب، بـل                
ـ    ١٩٤٨وكل فلسطين، والتخلي عن اهلنا في االراضي المحتلة عام           ضاالتهم المـشرفة   ، والتـضحية بن

والمكلفة، من اجل الحفاظ على الهوية العربية ألرضهم، واعطاء الضوء األخضر لحكومـات اسـرائيل               
  .الحالية والقادمة بطردهم، وممارسة التطهير العرقي في حقهم الجتثاتهم من ارضهم

ة والقطـاع،   على التمثيل الفلسطيني، سطوا على تمثيل الفلسطينيين فـي الـضف          ' سطو'نحن نرى عملية    
وسطوا على تمثيل الفلسطينيين في الشتات، وسطوا ثالثا على تمثيل الفلسطينيين من اهلنا فـي المنـاطق              

وهذا في رأيي جريمـة يجـب ان ال   .  دون تفويض او مسوغات قانونية او دستورية   ١٩٤٨المحتلة عام   
  .تمر ناهيك عن ان تستمر

ماذا تحول في معظمه الى جـسد بـال حـراك امـام             ال اعرف شخصياً ماذا حل بالشعب الفلسطيني، ول       
هذا الشعب النائم المخـدر     . محاوالت تصفية قضيته وحقوقه بالتقسيط المريح لمن يدعون الحديث باسمه         

  .بالراتب او بوسائل التضليل والخداع بحاجة الى من يوقظه من سباته العميق قبل فوات االوان
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
  !ليست دكانة جدك .. فلسطين .٦٨

  ماهر ابو طير
تتبادل قيادات رام اهللا ، االدوار في لعبة غير شريفة ابداً ، وهي لعبة مكشوفة ، ال نتوقع غيرها ، ممـن                      

  .يقودهم االحتالل
يخرج ياسر عبدربه احد قياديي رام اهللا ليقول ان الفلسطينيين لديهم االستعداد لالعتراف بيهودية اسرائيل               

لحصول على خريطة من اسرائيل تبين حدودها ، ثـم يبـدأ التنكـر للكـالم ، بعـد ان ادت                     ، مقابل ا  
  .التصريحات مهمتها في تهيئة االجواء لقرار مقبل على الطريق

يأتي بعده رئيس السلطة ، ليقول انه مستعد للتنازل عن كل المطالب التاريخيـة ، مقابـل قيـام دولـة                     
 هي حق العودة للشعب الفلسطيني ، وحق الشعب في فلسطين ، مـن              فلسطينية ، والمطالب التاريخية هنا    

  .بحرها الى نهرها ، ثم يخرج من يقول لنا انه قصد كذا ولم يقصد كذا
هذه مخاز تاريخية ، ترتكب باسم الشعب الفلسطيني ، مخاز وعار ، واي عار هذا الذي نـراه اليـوم ،                     

فيقررون ويساومون ، ويتنـازلون وينبطحـون ،        " والدورثة ال "وهم يتحدثون عن فلسطين باعتبارها من       
  .وكأن فلسطين ، دكانة من دكاكين اجدادهم

ال اعجب اال من اولئك الذين يبررون لقيادات السلطة كل افعالهم ، فيقولون انهـم ينـاورون الحـراج                   
 او فـي مـا      كالم ال يصدقه طلبة االبتدائي في حي سلوان او جبل الخليل ،           . كالم مضحك حقاً  . اسرائيل

  .تبقى من البلدة القديمة في نابلس
التكتيك يقول ان اسرائيل لن تقبل بتسليم خريطة تبين حدودها حتى لو اعترف          : يبررون الكالم بأنه تكتيك   

الفلسطينيون بيهودية الدولة ، وان الكالم يأتي الحراج تل ابيب ، هذا على الرغم من ان قرارات االمـم                   
  .لة العتيدة المنتظرةالمتحدة تبين حدود الدو
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المطالب التاريخية االخرى التي يريد عباس ان يتنازل عنها ، ال يسأله احد عمن فوضه بالتنازل عنهـا                  
يمتلكـه فـالن    " دونم ارض "هل هي   . هل هي حقوقه الشخصية   . هل هي حقوق فردية او عائلية     . اساساً

  .ال احد يجيب. ويريد التنازل عنه كما يريد
 بيد سلطة محمود عباس سوى تحولها الى سلطة لحدية تتعاون مع االحتالل وتنسق امنياً               ال مشروع اليوم  

وتقتل شباب فلسطين وتدل اسرائيل عليهم ، وتقمع المقاومة ، وتمشط مدن الضفة ، لتريح اسرائيل مـن                  
  .العبء االمني

يـة واالربعـين ،      من اجل تحرير فلسطين الثمان     ٦٤مؤسف ان السلطة التي تولدت من ثورة ولدت عام          
 ، فانها اليـوم     ٦٧راحت واعترفت باسرائيل على ارض الثمانية واالربعين ، واذ جاء احتالل الضفة عام            

  .تؤدي النصف الثاني من المهمة
الشعب الفلسطيني يمر اليوم في اسوأ حاالته ، الن السلطة التي انتزعت الحديث باسمه تريـد التفـريط                  

على اعالن الدعوة لمراجعة احقية هؤالء بتمثيـل الـشعب الفلـسطيني ،             بآخر ما لديه ، وال احد يجرؤ        
  .ومدى التزامهم بالوكالة التي حصلوا عليها

ال بد من حل السلطة الوطنية الفلسطينية وحل منظمة التحرير ، واعادة تركيب المشهد برمته ، حتـى ال                   
بغير هذا المعنى علينا ان نتوقع      يمتطي صهوة الشعب الفلسطيني وكالء مستعدون لبيع حقوق الشعب ، و          

  .مخازي اضافية خالل الفترة المقبلة
مشروع السلطة الوحيد حاليا هو التعاون مع االحتالل ، فال سالم وال مقاومة ، وانما خلع الظافر الضفة                  
والقدس ، وتركيع للشعب باسم الواقعية السياسية ، وبهذا المعنى فان هؤالء اشد خطراً على فلسطين من                 

  .يادات تل ابيب ، الن من في تل ابيب مشهرا عداوتهق
كالم مسموم ، وكأنها دار ابيك تفعل بها ما تشاء ، وكأن شعباً من عشرة               . التنازل عن المطالب التاريخية   

  .ماليين انسان ، ال قيمة لهم وال وزن في الميزان ، حتى تقرر بيع حقوقهم في تصريح تلفزيوني
 المسؤول او ذاك ، حتى يقرر جرد حسابها واغالقها ثـم بيعهـا لعـابري                فلسطين ليست دكانة جد هذا    

  .الطريق
  ٢٠/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  جريمة االعتراف بيهودية الكيان الصهيوني .٦٩

  منير شفيق
ـ         مطلبـا معلنـا    " يهودية دولة إسـرائيل   "أصبحت المطالبة من قبل حكومة نتنياهو واإلدارة األميركية ب

لية التسوية حتى في مرحلتها المتعثرة الراهنة قبل الوصول إلى االتفاق النهـائي علـى               ومتضمنا في عم  
  .تصفية القضية الفلسطينية

ـ        ، أي التشديد على إصباغ سمة اليهوديـة        "يهودية دولة إسرائيل  "بداية يجب أن يجلى تماما ما المقصود ب
ـ     حتى  ١٩٤٨رض قيام تلك الدولة في العام       كما جرت العادة منذ ف    " دولة إسرائيل "عليها وعدم االكتفاء ب

  .اآلن
إقامـة  "البعض حاول التهوين من اإلضافة باعتبار أن ال جديد فيها إذ وردت في وعد بلفور تحت عنوان        

 بتقسيم فلـسطين  ١٩٤٧ لعام ١٨١، كما في قرار هيئة األمم المتحدة رقم    "وطن قومي لليهود في فلسطين    
دولة يهودية من   " إسرائيل"والحجة الثالثة تقول إن     . يهودية ودولة عربية  دولة  : تحت عنوان إقامة دولتين   

  .أما الكارثة فقول سلطة رام اهللا إنها غير معنية. دون حاجة إلى إضافة يهودية عليها
لو كان األمر أن ال جديد في المطالبة باالعتراف بيهودية الدولة لما احتاج إلى أن يدخل كل من أوبامـا                    

فمـن دون هـذه     . نياهو في معركة تزيد تعقيداً آخر على عملية التسوية وتحاول تمريرهـا           ومن بعده نت  



  

  

 
 

  

            ٣٨ ص                                     ١٩٤٣:         العدد       ٢٠/١٠/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

، "حّل الـدولتين  "اإلضافة ذهبت شروط عملية التسوية إلى تصفية القضية الفلسطينية من خالل ما يسمى              
  فكيف الحال معها؟

قد ذهب البعض إلى أن يـروا       و. أو لو كان األمر كذلك، أي ال جديد، فلماذا يعترض على هذه اإلضافة            
ـ                 دولـة  "فيها خطراً مستطيرا على القضية الفلسطينية يزيد أضعافا على كل التنازالت التـي قـدمت لـ

 وقبله، أي اغتـصاب     ١٩٤٨حتى اآلن مثل القبول بالواقع غير الشرعي الذي تشكّل بعد العام            " إسرائيل
رها، وال حتى بعودة الجزء الذي احتّل زيادة        من أرض فلسطين، وعدم المطالبة باستعادتها وتحري      % ٧٨

ـ   . على ما يعطيه قرار التقسيم لتلك الدولة       ، وكسر الخطـوط الحمـر      "دولة إسرائيل "ومن ثم االعتراف ب
  ".ال صلح وال اعتراف وال مفاوضات: "الثالثة

بمناسـبة  ) رئيس الوزراء ورئـيس الدولـة     (الرئيس األميركي أوباما في برقيته لكل من نتنياهو وبيريز          
فلسطين التاريخيـة هـي     "، أعلن أن    ٢٠١٠لعام  " دولة إسرائيل "أي بعيد إقامة    " االستقالل"االحتفال بعيد   

  ".الوطن التاريخي للشعب اليهودي
والقرار الذي أصدرته حكومة نتنياهو حول الجنسية والوالء يقتضي في ما يخص كل من حمل الجنـسية                 

دولة لليهود والتعهد بالوالء لها على      " إسرائيل"ير اليهود القسم باعتبار     وسيحمل الجنسية اإلسرائيلية من غ    
  .ذلك األساس

هذان شاهدان من بين شواهد أخرى بأن وراء األكمة ما وراءها وبأن إضافة عبـارة يهوديـة الدولـة                   
"  إسـرائيل  دولة"تتضمن جديداً أساسياً غير ما ورد في وعد بلفور أو قرار التقسيم أو ما تضمنته عبارة                 

  .من صفة يهودية، وأن األمر يعني الفلسطينيين أكثر من أي أمر آخر
  فما هو هذا الجديد؟ أو ما المقصود بالتعريف الجديد للدولة وما محتواه وما يحمل من أبعاد؟

إن وعد بلفور على الرغم من عدم شرعيته وعدوانيته ودوره في زرع االستيطان الـصهيوني، وعلـى                 
  له إلى إستراتيجية للمملكة المتحدة بعد استعمارها لفلسطين واحتاللها لها مع انتهاء الحرب             الرغم من تحو

والمقصود . ويشترط عدم المساس بحقوقهم   " السكان المحليين "، فإنه يعترف بوجود     ١٩١٧العالمية األولى   
أي أنه لـم يقُـل      . بالسكان المحليين الشعب الفلسطيني الذي كان يسكن فلسطين قبل االحتالل وفي أثنائه           

  .على الرغم من افتئاته إن فلسطين لليهود فقط
وكذلك األمر بالنسبة إلى قرار التقسيم إذ ال يمس بحق الوجود العربي الفلسطيني سواء في القسم الـذي                  

  .أو القسم اآلخر الذي خصص إلقامة دولة فلسطينية% ٢٤ستقوم عليه دولة الكيان الصهيوني الـ
لصهيوني من خالل الهجرة االستيطانية اليهودية السابقة، وباستخدام القوة المـسلحة الـسافرة             قام الكيان ا  

وما ارتكب من مجازر لتهجير حوالي مليون فلسطيني، أي ما يعادل ثلثي الـشعب، وباالسـتيالء علـى             
ـ     % ٢٤ مـن قبـل    المعطاة ظلماً وافتئاتاً إلقامة دولة يهودية عليها        % ٤٥من فلسطين إضافة إلى تلك ال

فعندما قامت دولة هـذا الكيـان       .  المخالف لميثاق هيئة األمم المتحدة وللقانون الدولي       ١٨١قرار التقسيم   
  . ألف فلسطيني لم تستطع تهجيرهم١٨٠اضطرت البتالع بقاء حوالي 

، على الرغم مما فيه من ظلم وافتئات على فلسطين          ١٩٦٩ الصادر عن هيئة األمم عام       ١٩٤وجاء قرار   
  .ا قام بالقوة عليها، ليتضمن حق العودة لهؤالء المهجرين إلى بيوتهم ومدنهم التي هجروا منهاوم

أي بقي هؤالء المائة والثمانون ألفا على أرض وطنهم الذي قامت عليه دولة الكيان الصهيوني وأعطـوا                 
  .جنسيتها بالضرورة ال باعتبارهم طارئين أو زائرين أو مقيمين

وني مع مرور السنين أصبح في ضيق شديد وخوف أشد مـن بقـاء هـؤالء الـذين                  ولكن الكيان الصهي  
وقـد  . من يهود تلك الدولة غير الـشرعية      % ٢٠أصبحوا اآلن حوالي المليون ونصف أي ما يقرب من          

لذلك أصبحت قضية تهجيـرهم     . راح يقف خائفاً أمام توقعات الزيادة السكانية خالل العقود القليلة القادمة          
  .األجندةعلى رأس 
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وبهـذا  . هو اعتبارها دولة لليهود فقط" دولة إسرائيل"ومن هنا فإن أول ما استهدفته إضافة اليهودية على        
يصبح غير اليهود من مواطني فلسطين األصليين وأصحاب الحق الحصري في وطنهم غرباء أو زائرين               

األمر الذي سيؤدي إلـى     . ود فقط في الدولة التي يجب أن تكون وطناً حصرياً لليه        " مقيمين"أو مهاجرين   
  .تهجيرهم منها مستقبالً

أما االستهداف الثاني من هذه اإلضافة ذات المحتوى الخطير فهو إغالق الباب نهائياً أمام حـق العـودة                  
وإسقاطه من أساسه، وليس العتبارات ضيق المكان، أو تغيير توازن السكان حين ُأريد البحث عن حجة                

  .مكانه أي حّل التعويض والتوطين والوطن البديل" عادل لقضية الالجئينإيجاد حّل "إلبدال 
على أن الهدف الثالث وهو األخطر من الهدفين المذكورين، فيرمي من إضافة اليهودية لدولـة الكيـان                 

وهو ما ألمح إليه باراك أوباما في برقيتيـه         . بمعنى لليهود فقط لإلقرار بزعم الحق اليهودي في فلسطين        
  ".فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" حين اعتبر ٢٠١٠ذكوريتين لهذا العام الم

األمر الذي يتضمن إسقاط كل الحقوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية في فلسطين، فتنتقل عدالة الصراع              
ذين جاء بهم المشروع    والحق في فلسطين من الخندق الفلسطيني إلى جانب المستوطنين اليهود المعتدين ال           

ووفر لهم شروط االسـتيطان والتـسلح       . االستعماري الصهيوني إلى فلسطين بحماية الحراب البريطانية      
وتشكيل الجيش وإقامة الدولة بالقوة المسلحة السافرة وفرض بقائها من خالل تلك القوة، وبـدعم دولـي                 

  .ن كل قدرة على المقاومة والممانعةغير متناه وسيطرة مقابلة على الدول العربية، أو شلّها م
شأن خـاص ال    "ولهذا حين تعلن سلطة رام اهللا باسم رئيسها وناطقها الرسمي أن موضوع يهودية الدولة               

المزعوم (، أو عندما يطالب أمين سر اللجنة التنفيذية         "لماذا ال نعترف أو ال نعترف به؟      "ومن ثم   ". يعنينا
 مقابل االعتراف   ١٩٦٧بد ربه بمقايضة دولة فلسطينية على حدود        لمنظمة التحرير ياسر ع   ) والمزعومة

بالدولة اليهودية أو يهودية الدولة، فإن األمر هنا يصل إلى حد الخيانـة العظمـى للقـضية الفلـسطينية                   
ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والحالية وألجزاء الشعب الفلسطينية التي تشكل أغلبيته سواء أولئك             

  .١٩٤٩-١٩٤٨وا في وطنهم تحت الدولة الصهيونية أم أولئك الذين هجروا من الوطن في الذين بق
أما الذين يهونون من إضافة تعبير اليهودية هنا باعتبار أن ال جديد فيها فيرتكبون خطأ فادحا فـي إدراك        

  .محتواه وأبعاده وأخطاره المتعددة األهداف والقاتلة للقضية والشعب والحقوق والثوابت
  ١٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  عن االنتفاضة الجديدة ومقدماتها وشروط نجاحها .٧٠

  ياسر الزعاترة
يستحق موضوع االنتفاضة الجديدة التي كثر الحديث عنها خالل العامين الماضيين وقفة مختلفـة حتـى                

  .توضع األمور في نصابها، ويكون الطرح مجديا ويصب في مصلحة القضية
سنا من القائلين بأن االنتفاضة صارت على األبواب، في ذات الوقت الذي ال ننتمي فيه إلـى                 ونحن هنا ل  

المثبطين الذين ينشرون اليأس بين الناس، بل نسعى إلى دعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، بحيث يمكن           
 تتجاوز فيه   الحديث عن مرحلة جديدة في الصراع مع العدو تشبه انتفاضة األقصى، في ذات الوقت الذي              
  .أخطاءها ويمكنها تبعا لذلك تحقيق أهدافها في المواجهة مع االحتالل وفرض وقائع جديدة عليه

ما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن انتفاضة األقصى ما كان لها أن تستمر كل ذلك الوقت بعد انـدالعها ردا                     
ة معها، حيث أمل ياسر عرفـات       على واقع السلطة والمفاوضات وممارسات االحتالل لوال تسامح السلط        

في تحسين شروط التفاوض مع االحتالل بعدما تأكد من بؤس ما يعرضونه عليه، لكن وقـوف أطـراف        
، إضافة إلى تواطؤ بعض األطراف العربية، فضال عن الدعم          )ضد االنتفاضة (داخل فتح والسلطة ضدها     

الحتالل من السيطرة على الوضع بعـد       األميركي والغربي ما لبث، إضافة إلى أخطاء أخرى، أن مكّن ا          
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اجتياح الضفة، ومن ثم قتل كبار القادة من الشيخ أحمد ياسين إلى عبد العزيز الرنتيسي وبعدهما ياسـر                  
  .عرفات نفسه، ولتسقط حركة فتح بعد ذلك في يد الفريق الذي سخّف المقاومة وأعلن رفضها على المأل

لخيار المقاومة وطرحه مشروعا واضحا لها ال       ) رفات تحديدا ع(ال شك أن عدم حسم قيادة السلطة ذاتها         
التي دأبت عليها عناصر في فتح، قـد  " الزعرنة"يقبل المساومة كما فعل حزب اهللا، فضال عن ممارسات      

ساهمت بدورها في تخريب الموقف وتحويل االنتفاضة إلى عبء على الناس، تماما كمـا حـصل مـع                  
  .٨٧االنتفاضة األولى نهاية العام 

في سيطرة فريق عبـاس، لـيس علـى         ) مشكلة تغييب خيار االنتفاضة والمقاومة    (اآلن تتركز المشكلة    
وعندما تقف هذه األخيرة بكل قوتهـا فـي         . السلطة فحسب، بل على منظمة التحرير وحركة فتح أيضا        

ة جديدة،  الضفة الغربية إلى جانب خيارات السلطة مهما كانت، فسيكون من الصعب الحديث عن انتفاض             
  .فضال عن األبعاد األخرى العربية والدولية، والتي تقف جميعا ضد خيار من هذا النوع

ما ال يقل أهمية عن ذلك هو واقع قوى المقاومة، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد اإلسـالمي، فقـد                   
يع خالياهـا   تعرضت هذه األخيرة إلى حملة استئصال خالل األعوام الثالثة األخيرة أدت إلى شطب جم             

نيويـورك ريفيـو أوف   "المسلحة، وهي حملة شاركت فيها السلطة بكل قوة، حيث يشير تقريـر مجلـة         
" ناثان ثرال "لمراسلها المعروف   " رجل أميركا في فلسطين   "، لمراسلها في األرض المحتلة بعنوان       "بوكس

تركة ضد المقاومة الفلـسطينية      عملية أمنية مش   ١٢٩٧إلى أن القوات اإلسرائيلية الفلسطينية قامت بتنفيذ        
  .عن العام الذي سبقه% ٧٢ فقط، بزيادة ٢٠٠٩خالل عام 

  
حزيران الماضي، غيـر أن     / صحيح أن حماس قد تمكنت من تنفيذ عدد من العمليات النوعية منذ يونيو            

ذلك لم يكن سوى نتاج إصرار كبير من طرف الحركة دفعت ثمنه باهظا إلى حد كبير، فيمـا ال يمكـن                     
  .قول إن ما جرى يعد كافيا لكي يكون االحتالل مكلفا بالفعلال

ما ينبي أن يقال هنا هو أن استهداف المقاومة لم يتوقف عند حدود رجالها، بل تجاوزهم إلى الحاضـنة                   
 عاما في سجون السلطة، وتعتقل زوجته وتعذب        ١٢الشعبية، وعندما يحكم على عبد الفتاح شريم بالسجن         

ثة من مجاهدي القسام في قلقيلية، والذي قتلتهم قوات السلطة، فهذا يؤكد أن مـسألة               لشهور ألنه آوى ثال   
االستهداف للمقاومة تبدو أكثر قوة وعمقا مما تشير إليه االعتقاالت اليومية لعناصر حمـاس والجهـاد،                

وكـل  فضال عن استهداف سائر المؤسسات الحاضنة لفكرة المقاومة، وفي مقدمتها المساجد والجامعات،             
الذي صاغه الجنرال دايتون، والذي يدرك منذ البداية حقيقة المهمة الموكلة           " الفلسطيني الجديد "ذلك عبر   

  .إليه
صحيح أن االنتفاضة تبدأ شعبية ثم تلتحق بها الفصائل كما وقع في انتفاضة األقـصى، إال أن تواصـل                   

ة من قبل جميع الفصائل، بخاصة الفاعلة       الفعل المقاوم بكل أشكاله ال يمكن أن يتم من دون مشاركة حقيقي           
منها، وعندما تكون هذه جميعا في وضع متعب بسبب مسلسل االستهداف البشع، بينما تكون واحدة مـن                 

ضد ذلك الفعل، فإن الموقف سيكون بالغ الصعوبة، فكيف حين تذهب هذه األخيرة أبعد من               ) فتح(أهمها  
في حمل السالح، بل حتى من يفكر في المقاومة السلمية          ذلك بإعالن عزمها على التصدي لكل من يفكر         

باستثناء طقوس أسبوعية تباع على أنها مقاومة سلمية هنا وهناك، مع االحترام لمـن يـشاركون فيهـا                  
  .ونواياهم أو نوايا بعضهم

من المفيد اإلشارة هنا في سياق الحديث عن البعد الشعبي إلى عمليات إعادة تشكيل الوعي فـي الـضفة                   
لغربية عبر التركيز على النمو االقتصادي واالهتمام بالمصالح الشخصية، لكن ذلك لـن يكـون قـادرا                 ا

  .برأينا على شطب إرادة الشعب الفلسطيني، وإن تمكن من تغيير وعي بعض القابلين للبيع والشراء
تقليدية على سائر   على أن ما يمكن أن يقلب الطاولة في وجه كل هذه اإلجراءات هو الردود اإلسرائيلية ال               

التنازالت الفلسطينية، وفي مقدمتها التنسيق األمني واستهداف المقاومـة، سـواء كانـت ردودا تتعلـق                
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باالستيطان وتهويد القدس، أم كانت فضحا لحقيقة المشروع الذي يتحرك على األرض، والمتمثـل فـي                
ل النزاع إلى نزاع حدودي، وبالطبع      السالم االقتصادي أو الدولة المؤقتة ضمن حدود الجدار، والتي تحو         

  .عبر تأجيل القضايا األهم في الصراع وفي مقدمتها قضية القدس والالجئين
لمواجهة هذا الوضع، ومن أجل التمهيد النتفاضة جديدة مؤثرة وقادرة على تحقيق اإلنجـازات للـشعب                

األكذوبة بحـسب   (تحت االحتالل   الفلسطيني، فإن المسار الوحيد المتاح هو االنقالب على معادلة السلطة           
، والمصممة لخدمته وتخليصه من األعباء األمنية واالقتصادية والسياسية، ورفض مشروع           )تعبير عباس 

  .المصالحة المرتبط بهذا المسار
وهنا يمكن لحماس والجهاد ومن معهما ومن وافق على المشروع أن يقلبوا الطاولة في وجه الجميع عبر                 

ق لقطاع غزة بوصفه منطقة شبه محررة، بينما تعلن انتفاضة حتى دحر االحتالل من              طرح إدارة بالتواف  
، وهو هدف ممكـن التحقـق، وال يقيـد الـشعب            ٦٧دون قيد أو شرط عن كل األراضي المحتلة عام          

الفلسطيني بأية تعهدات تهدد حقه فيما تبقى من أرضه وحقوقه، وسيكون بالطبع مقدمة لتفكيك المـشروع                
  .برمتهالصهيوني 

إنه شعار قابل للتوافق وقابل للتحقيق أيضا، فيما يمكن للجماهير العربية أن تفرض على أنظمتها نمطـا                 
خاصا من التعامل مع ثورة الشعب الفلسطيني بما يوفر لها اإلسناد والدعم، بل إن دعمها سيكون خيـارا                  

 أشكال المقاومة إذا كان هنـاك مـا         وهنا يمكن التوافق أيضا على    . لكثير من األحرار على امتداد العالم     
  .يمكن أن يتسبب في بعض اإلشكاالت السياسية

هذا هو الخيار المتاح أمام الشعب الفلسطيني، أما استمرار الحديث عن مصالحة علـى قاعـدة الورقـة                  
المصرية التي ال عنوان لها سوى االنتخابات المصممة لوضع الجميع في معسكر رفض المقاومة، كمـا                

عض قادة فصائل اليسار، فهو كالم سقيم ال يستبطن إال موقفا سلبيا من حمـاس علـى حـساب                   يدعو ب 
مصالح الشعب الفلسطيني، ألن سائر العقالء يدركون أن المصالحة المطروحة هي محض جر للجميـع               

، والقبول باستحقاقاتها ولـيس شـيئا       )دولة األمر الواقع بحسب فياض    (إلى مربع السلطة تحت االحتالل      
  .خر، وهو أمر فصلنا فيه مرارا في مقاالت شتى نشرت في هذا الموقع وسواهآ

  ١٨/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   تتسلل إلى روسيا بالتصنيع المشترك"إسرائيل" .٧١

  إينا ميخائيلوفنا. د
 بعد مداوالت وجدل طويل استمر لمدة عام أو أكثر، تأكد خبر التعاون الصناعي المشترك بـين روسـيا                 

وإسرائيل في مجال حيوي للغاية يتصل باألمن والعسكرية، وهو صناعة الطائرات، حيث أكـد ممثلـو                
مجمع صناعة الطيران العسكري اإلسرائيلي نبأ توقيع عقد مع روسيا لتجميع طائرات إسرائيلية بـدون               

  .طيار على األراضي الروسية
سيا وتجميعها في مصنع قازان للمروحيـات       وبناء على هذا العقد سيتم تصدير مكونات الطائرات إلى رو         

في جمهورية تترستان وفق التكنولوجيا اإلسرائيلية، وقد أخذ األمر شكله الرسمي، حيث وقع العقد عـن                
الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة فيكتور خريستينكو وآندريه ريـوس المـدير العـام لمؤسـسة               

  . مليون دوالر٤٠٠مة العقد للصناعات العسكرية، وتبلغ قي» أبورون بروم«
اإلسرائيلية المتخصصة بالشؤون االقتصادية أن     » غلوبس«ومدة تنفيذه ثالث سنوات، كما ذكرت صحيفة        

من قيمة العقد قبل استالم الدفعة األولى من مكونات الطائرات، أما           % ٧٠روسيا ستدفع سلفة تبلغ نسبتها      
هذه التفاصيل تؤكد أن المشروع دخل بالفعل في طور         المتبقية فسيتم تقسيطها على مراحل، و     % ٣٠نسبة  

التنفيذ وال تستطيع أية جهة بعد ذلك أن تنكره، وخاصة الجهات الروسية الرسمية التي عادة مـا تنفـي                   
  .وجود تعاون في أية مجاالت حيوية مع إسرائيل
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ـ                تج عـن   لكن رغم هذا الوضوح في األمر مازال هناك غموض يحوم حول الموضوع، هذا الغموض ن
تصريحات لمصادر إسرائيلية تقول ان الطائرات بدون طيار التي سيتم تجميعها في روسيا لن تـستعمل                
في القوات المسلحة، بل سيقتصر استخدامها على األغراض المدنية، ولم يحدد المصدر هذه األغـراض               

 تستخدم فـي أغـراض      المدنية التي ستستخدم فيها هذه الطائرات التي من المعروف عنها حتى اآلن أنها            
  .عسكرية

حيث يمكن استخدامها لقصف أهداف مثلما تفعل القوات األميركية وحلف الناتو في أفغانستان، وكذلك ما               
تفعله إسرائيل نفسها بهذه الطائرات مع الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تستخدم هذه الطائرات في أعمال                

را في متابعة زيارة الرئيس اإليرانـي أحمـدي نجـاد           التجسس والمراقبة، وقد استخدمتها إسرائيل مؤخ     
للبنان، واألهم من ذلك بالنسبة لروسيا أن جورجيا لديها طائرات من هذا النـوع حـصلت عليهـا مـن                    

 التي دخل فيها الجيش الروسي األراضي الجورجيـة مطـاردا           ٢٠٠٨إسرائيل بعد حرب أغسطس عام      
  . في أوسيتيا الجنوبيةلقوات ساكاشفيلي التي هاجمت مدينة تسخنفالي

ويرجح المراقبون أن يكون هذا هو السبب الذي دفع روسيا للتعاون مع إسرائيل في تصنيع هذه الطائرة                 
ويـذكر أن روسـيا     . على األراضي الروسية، نظرا ألن الجيش الروسي ال يملك هذا النوع من السالح            

يلية بدون طيار، وبلغ حجم تلك الصفقة        دفعة من هذه الطائرات اإلسرائ     ٢٠٠٩اشترت في أبريل من عام      
  . كغ٤٢٦ كغ و٥ أنواع من الطائرات تتراوح أوزانها بين ٣ مليون دوالر وتضمنت ٥٣

ومنذ ذلك الحين ترددت الشائعات حول نية روسيا شراء طائرات إسرائيلية جديدة من هذا النـوع، ولـم                  
ة كما قيل اآلن عن الطـائرات المزمـع         يشر عند شراء هذه الطائرات إلي أنها ستستخدم ألغراض مدني         

تصنيعها في المصنع اإلسرائيلي الروسي في مدينة قازان، األمر الذي يثير التساؤالت حول أهداف سعي               
روسيا القتناء هذه الطائرات وبسرعة، وكان من المقترح أن تشتري بعـض النمـاذج منهـا لفحـصها                  

ا، لكن على ما يبدو أن إسرائيل لم توافق على مـنح            والتعرف على تركيباتها ثم البدء في تصنيعها محلي       
ترخيص بتصنيع الطائرة بدون طيار في روسيا، وحتى ال تغضب موسكو رأت تل أبيب حالً أفضل في                 

  .بناء مصنع مشترك لتصنيعها على أراضي روسيا
وسيا، هذا  أيا كان األمر فإنه من الواضح أن إسرائيل تسعى جادة الختراق سوق اإلنتاج الصناعي في ر               

السوق الذي ظل مغلقا في وجهها لعقود طويلة ألسباب سياسية معروفة، حيث كانت الثقة الروسـية فـي    
التعامل مع إسرائيل تكاد شبه منعدمة، ولكن على ما يبدو أن األمور تأخذ طريقها للتغيير، خاصـة بعـد      

حكومة اإلسـرائيلية وسـعيه     وصول المهاجر السوفييتي أفيغدور ليبرمان لمنصب وزير الخارجية في ال         
  .الدؤوب لتطوير العالقات مع روسيا

وقد سبق أن صرح ليبرمان أثناء زيارته لموسكو في يونيو من العام الماضي أن إسرائيل تسعى بجديـة                  
لشراكة استراتيجية مع روسيا، وقد انتقد األميركيون هذا التصريح وكتبت صحف أميركية عن ليبرمـان               

التقارب اإلسرائيلي من روسيا واضـح      ). كي جي بي  (لجهاز المخابرات السوفييتية    تقول إنه عميل قديم     
  .وينمو باستمرار، وهذا في الواقع نذير خطر ألطراف أخرى، خاصة العرب وإيران

  ٢٠/١٠/٢٠١٠، البيان، دبي
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