
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  "الجنود لم يصيبوا من لم يكن ينبغي إصابته".. "أسطول الحرية"أشكينازي يبرر مجزرة 
  "للمصالحة الفلسطينية"أمريكا أفشلت اتفاق مكة : الشوبكيجمال 

  العدو يسوق معلومات ضد المقاومة لخلق رأي عام ضد غزة : "سرايا القدس"
   عاما١٢برنامج تطبيع اكاديمي اسرائيلي عربي كلف الماليين ظل سرا لـ 

  من أجل تحقيق السالم" إسرائيل"بروفيسور أميركى يدعو الى تدمير 

ــسلطة ــذر ال ــاهو يح نتني
 إلـى الفلسطينية من اللجـوء     

    المتحدةاألمم
٤ص... 
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            ٢ ص                                     ١٩٤٨:         العدد       ٢٥/١٠/٢٠١٠اإلثنين :التاريخ

    :ةالسلط
 ٤   إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية"السينودس"عّباس يرحب بدعوة .٢
 ٥  هنية يؤكد ان يد حكومته مبسوطة للمصالحة ويجدد رفضه لمفاوضات السالم.٣
 ٥    األزمة الماليةلتخفيف مليون دوالر ١٠٠ بقيمة منحة سعودية إلى السلطة: فياض.٤
 ٦  "للمصالحة الفلسطينية"أمريكا أفشلت اتفاق مكة : الشوبكيجمال .٥
 ٧  "إسرائيل"السلطة تراقب نتائج انتخابات الكونغرس من أجل تحديد تأثيرها على عملية السالم مع .٦

    
    :المقاومة

 ٧  ولكن المكان لم نتفق عليه لغاية اآلن.. اللقاء مع حماس خالل األسبوع: األحمد.٧
 ٧  شكك في نوايا حماس تجاه المصالحةي" ثوري فتح"أمين سر .٨
 ٨   لقضايا الخالف مع فتح قة فلسطينية تتضمن حالًقيادي في حماس يرّجح الوصول لوثي.٩
 ٨  تطابق المواقف السياسية مع حماس يجعل من الشراكة أكثر واقعية : فتح.١٠
 ٨   بالقانون الدولي"إسرائيل"فتح تطالب األمم المتحدة في ذكرى تأسيسها بإلزام .١١
 ٩   ساهم في تغطية جرائمها "إسرائيل"التفاوض مع ": الشعبية".١٢
 ٩  العدو يسوق معلومات ضد المقاومة لخلق رأي عام ضد غزة : "سرايا القدس".١٣
١٠   أشهر ستةتمديد عزل أحمد سعدات ل.١٤
١٠  سقوط قذيفة صاروخية في النقب الغربي: مصادر إسرائيلية.١٥
١١   النطالقتها٢٣الجهاد تحيي الذكرى الـ: لبنان.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١  "هالجنود لم يصيبوا من لم يكن ينبغي إصابت".. "أسطول الحرية"أشكينازي يبرر مجزرة .١٧
١٢  نائب ديسكين لرئاسة الشاباك:التلفزيون اإلسرائيلي.١٨
١٢    ترفض انتقادات مجمع االساقفة الكاثوليك وتعتبرها سياسية"إسرائيل".١٩
١٢  موغرافي تُعّزز مكانة القدس لتغيير واقعها الدي"إسرائيل".٢٠
١٣   في جيش االحتالل تجري تدريبات مكثفة لمحاكاة مواجهة مع حزب اهللا " اغوز"وحدة .٢١
١٣   الكومندوز البحري نفذ مهمة سرية وبعيدة في األيام األخيرة: القناة الثانية.٢٢
١٤   كولومبي-استراتيجي إسرائيلي تعاون .٢٣
١٤   عاما١٢برنامج تطبيع اكاديمي اسرائيلي عربي كلف الماليين ظل سرا لـ .٢٤
١٥  المستوطنون يتظاهرون ضد الحركة اإلسالمية بقرار من المحكمة اإلسرائيلية العليا.٢٥
١٥  صور تذكارية مهينة لجنود االحتالل مع معتقلين في غزة.٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٦  االحتالل يستغل األعياد اليهودية لبسط سيطرته على القدس: عطا اهللا حنا.٢٧
١٦  "مساسه بالثوابت"ياته على خلفية فلسطينيو أوروبا يطالبون بتجريد عباس من مسؤول.٢٨
١٦  اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة ترفض يهودية الدولة وتصفها بالعنصرية.٢٩
١٧   منزالً في أحياء مختلفة من القدس٢٣١االحتالل يستعد لهدم .٣٠
١٧  مواجهات في سلوان إثر توزيع االحتالل أوامر بهدم منازل: القدس.٣١
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١٧  قوات االحتالل تصعد من استهدافها لألطفال المقدسيين.٣٢
١٧   في الضفةالفلسطينيين على حتاللتصاعد اعتداءات اال.٣٣
١٨  تصاعد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون في الضفة.٣٤
١٨  اشتباك بين طالب فلسطينيين ومجموعة من اليهود في صفد.٣٥
١٨  "طرد العرب"علم فلسطين يرفرف على مئذنة مسجد صفد عقب فتوى يهودية تطالب بـ.٣٦
١٩   جراء العزل والتعذيباألسرى المرضى النفسيين في صفوف أعدادتزايد .٣٧
١٩   االحتالل على اعتقال أسير وأسيرة فلسطينية في زنزانة واحدةإقداممصادر فلسطينية تكشف عن .٣٨
٢٠  األسيرات المحررات يواجهن معاناة اجتماعية في مرحلة ما بعد االعتقال: "المستقبل".٣٩
٢١  بمشاركة دولية" أسرى فلسطين"انطالق مؤتمر : غزة.٤٠
٢١   تستخف بحياة عمالنا"إسرائيل": اتحاد عمال فلسطين.٤١
٢١  رفض المفاوضات في ظل االستيطان واللجوء للعنف وحل السلطة: استطالع.٤٢
٢٢ لحماس% ٩,٨سيصوتون لفتح و %٣٩,١: استطالع .٤٣
   

   :صحة
 ٢٣ وضع حجر األساس للمستشفى اليمني اإلسالمي في مخيم جباليا: غزة.٤٤
   
   :افةثق
 ٢٤  ألفاً إسرائيليا٩٠ً بحثاً فلسطينياً مقابل ٤٥.٢١٢
   

   : األردن
٢٤  استراتيجية جديدة قيد البحث توقف سحب الجنسية من ذوي األصول الفلسطينية: األردن.٤٦
   

   : لبنان
٢٥  مان يؤكد على رفض التوطين وحق العودة لالجئين الفلسطينيينميشال سلي.٤٧
٢٥   مثل الكالب... رمونا من لبنان: »المصير اإلسرائيلي«عميل لحدي سابق يروي .٤٨
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   غزةأوغلو يدعو للجوء للقانون الدولي لفك حصار.٤٩
٢٦  باختطاف قمر صناعي مصري" إلسرائيل"اتهامات : القاهرة.٥٠
٢٦  سياسات الواليات المتحدة في التعامل مع القضية الفلسطينية ينتقد تركي الفيصل.٥١
٢٧  س على محك الخطر الحقيقي الداهممستقبل القد:  اإلسالميالمؤتمرمنظمة .٥٢
٢٧   محالت التي تعود ملكيتها لالجئين فلسطينيينالتزيل جميع " الداخلية"أمانة بغداد و: العراق.٥٣
٢٧   سودانياً إلى فلسطين المحتلة٥٥إحباط تسلل .٥٤
   

   :دولي
٢٨ "شاليط"كارتر يرفض لقاء عائلة .٥٥
٢٨ من أجل تحقيق السالم" إسرائيل"بروفيسور أميركى يدعو الى تدمير .٥٦
٢٨  التسوية ممكنة في الشرق األوسط: البابا بينديكت السادس عشر.٥٧
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٢٩ االستناد إلى التوراة لتبرير االحتالل" إسرائيل"ال يمكن لـ: اثوليكأسقف للروم الك.٥٨
٢٩ تواصل  سياسة االستيطان والهدم في الضفة الغربية" إسرائيل": "أوتشا".٥٩
٢٩ يغادرون غزة" ٥شريان الحياة "أعضاء قافلة .٦٠
    

   :مختارات
٣٠   والتوراة ونبث على العالم ما فيه مصلحة لإلنسان واإلنجيلنأخذ من القرآن : خادم الحرمين.٦١
٣٠  قلة األبحاث العلمية تخرج جامعات عربية من التصنيف الدولي.٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  عصام شاور.د ... ض هدنة حماس مع ميثاقها؟هل تتعار.٦٣
٣٢  كلوفيس مقصود... للخروج من مصيدة الوهم والواقعية .٦٤
٣٤  علي بدوان... مآالت الحوار الفلسطيني والمصالحة المنشودة.٦٥
٣٧  بثينة شعبان. د... !خبر صغير.٦٦
٤٠ يوسي بيلين... الثمن الباهظ الطالق الكلمات.٦٧
    

 ٤٢  :كاريكاتير
***  

  
   يحذر السلطة الفلسطينية من اللجوء الى االمم المتحدة نتنياهو .١

" اللجوء الى هيئات دولية" الفلسطينية من حذر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم السلطة
  . في اشارة الى االمم المتحدة في حال عدم استئناف مفاوضات السالم

ننتظر من "وقال نتانياهو عند بدء الجلسة االسبوعية للحكومة االسرائيلية كما جاء في بيان رسمي 
اعتبر ان اي محاولة للتحييد "ضاف وا. مع اسرائيل" الفلسطينيين ان يحترموا التزامهم بالتفاوض مباشرة

  ". الى االمام) السالم(عن ذلك عبر اللجوء الى هيئات دولية ليس امرا واقعيا ولن يدفع باي شكل بعملية 
تجري اتصاالت مكثفة مع االدارة االميركية من اجل اعادة اطالق "واكد من جهة اخرى ان حكومته 

عامة فان نتانياهو يرغب في هذا االطار بلقاء الرئيس وبحسب االذاعة االسرائيلية ال". المفاوضات
االميركي باراك اوباما في مناسبة الزيارة التي يمكن ان يقوم بها الى الواليات المتحدة في غضون 

  . اسبوعين
 ٩ الى ٥ودعي نتانياهو الى المؤتمر السنوي لليهودية في اميركا الشمالية الذي يعقد في نيو اورلينز من 

وقد . وقالت االذاعة انه لن يحضر المؤتمر اال اذا تمكن من لقاء الرئيس االميركي. نوفمبر/ثانيتشرين ال
حذر مسؤولون فلسطينيون وعرب عدة مرات في االسابيع الماضية من انه في حال استمرار المازق في 

 العربية، من مسالة تجميد االستيطان االسرائيلي، يمكن ان تطلب السلطة الفلسطينية بواسطة الجامعة
  .االمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطينية

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
   إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية"السينودس"عّباس يرحب بدعوة  .٢

 رحب الرئيس محمود عباس امس بدعوة مجمع االساقفة الكاثوليك من اجل الشرق : أ ف ب-رام اهللا 
انهاء االحتالل االسرائيلي في االراضي "ختتام اجتماعه في الفاتيكان الى في ا) السينودس(االوسط 
ننضم الى المجمع الكنسي في دعوته المجتمع الدولي لدعم القيم العالمية للكرامة : "وقال في بيان". العربية
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مرار هناك مسؤولية اخالقية وقانونية، ويجب على المجتمع الدولي االست: "واضاف". والحرية والعدالة
  ".على نحو فاعل لوضع نهاية سريعة لالحتالل االسرائيلي غير المشروع

يجب ان تكون رسالة إلى حكومة إسرائيل عندما "واعتبر عباس في بيانه ان هذه الدعوة من الفاتيكان 
رؤيتنا ان القدس مفتوحة ومشتركة لدولتين وثالثة أديان، ما : "واضاف". يدعون أن القدس هي فقط لهم

وتطرق الى اإلجراءات اإلسرائيلية في ". ض مفهومهم للقدس باعتبارها مدينة يهودية خالصة لهميناق
". تهدف الى تطهير المدينة عرقياً من سكانها األصليين المسيحيين والمسلمين"مدينة القدس، وقال انها 

تهجيرهم من المسيحيين في األراضي المقدسة هم جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، و"وزاد ان 
  ".فلسطين يؤدي الى اإلضرار بالهوية الوطنية وآفاق الدولة في المستقبل

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  هنية يؤكد ان يد حكومته مبسوطة للمصالحة ويجدد رفضه لمفاوضات السالم .٣
غزة اعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع             :  اشرف الهور  :غزة

، في الوقـت الـذي      'وفق المصالح والثوابت الفلسطينية   'ان يد حكومته ممدودة النهاء الخالفات الداخلية        
رجح فيه قيادي في حماس ان يفضي االجتماع القادم مع حركة فتح المقرر عقده االسبوع القـادم الـى                   

  .االعالن عن وثيقة فلسطينية فلسطينية تتضمن تفاهمات حول القضايا الخالفية
نريد العزة لشعبنا، ونبسط    'وقال هنية خالل مشاركته في افتتاح مشروع زراعي كبير في جنوب القطاع             

، التمام علمية   'االرتهان للضغوط الخارجية  'وطالب هنية ايضا باالبتعاد عن       .'ايدينا كل البسط للمصالحة   
اننا امام مرحلة جديدة لـشعبنا      'ل  واشاد هنية بالمشاريع التي تقام في قطاع غزة، وقا         .المصالحة الداخلية 

  .'من المشاريع
ـ         ، مشيرا الى ان اي اعتراف من       'يهودية اسرائيل 'وجدد في ذات الوقت رفض حركة حماس لالعتراف ب

ووجه هنية في ذات الوقت انتقادات شـديدة للمفاوضـات           .'لن يكون ملزما للشعب الفلسطيني    'هذا القبيل   
  . واسرائيلالتي تجري بين السلطة الفلسطينية

  ٢٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   األزمة المالية لتخفيف مليون دوالر ١٠٠منحة سعودية إلى السلطة بقيمة : فياض .٤

 ١٠٠قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض امس ان تعهداً بمساعدات قدرها : كفاح زبون: رام اهللا
أخرى، تخفف من االزمة المالية التي تواجهها مليون دوالر من السعودية، الى جانب مساعدات دولية 

  .السلطة الفلسطينية
تلقينا كتابا من الجهات المعنية من المملكة العربية السعودية يؤكد أنهم بصدد تحويل : "وقال فياض، أمس

مبلغ مائة مليون دوالر وذلك باإلضافة إلى االلتزامات األخرى التي كانت التزمت بها لخزينة السلطة 
  ". ية، األمر الذي نتوقع بالفعل وروده خالل ثالثة أيامالوطن

هذا الدعم الخير والمشكور يسهم في تمكين السلطة الوطنية من حث خطاها تجاه ما تبغيه "وعقب فياض 
أال وهو تحقيق الجاهزية الكاملة لقيام دولة فلسطين وفق برنامج ورؤية السلطة الوطنية الهادفة إلى 

  ". عداد لقيام الدولة الفلسطينيةاستكمال البناء واإل
وأضاف فياض بعد توقيعه في مكتبه على اتفاقية منحة مالية من الحكومة اليابانية للحصول على ما 

مجموع ما تلقيناه من مساعدات لم يكن بوتيرة واحدة كما كان مقررا، لكن : " مليون دوالر١٩يقرب من 
كيد ما وقعنا عليه اليوم سيساعدنا، كما ساعدتنا منحة البنك بكل تأ: "وتابع". حصل تقدم في اآلونة األخيرة

الدولي بأربعين مليون دوالر، باإلضافة إلى منحة أخرى وردت من المملكة العربية السعودية قبل أيام 
وتقدم فياض بالشكر باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى ".  ألف دوالر٤٠٠ مليونا و١٥فقط بقيمة 
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على وقوفهم الدائم إلى ) ملكا وحكومة وشعبا(حمود عباس، للمملكة العربية السعودية رأسها الرئيس م
ليس فقط في الجانب المالي واالقتصادي، وإنما بالدعم المعنوي والسياسي "جانب الشعب الفلسطيني، 

  ".لعقود متصلة من معاناة الشعب الفلسطيني
 مليون دوالر خصصت لدعم موازنة ٦٣  ما مجموعه٢٠٠٥وأكد فياض أن اليابان قدمت منذ عام 

السلطة الوطنية الفلسطينية ومساعدتها على سد العجز والتعامل مع احتياجاتها التشغيلية في الضفة 
 للمساهمة في دعم جهود ١٩٩٣الغربية وقطاع غزة، وأنها قدمت ما يزيد عن مليار دوالر منذ عام 

  .نيتها التحتية من مدارس وطرق ومشاريع تنمويةالسلطة الوطنية الفلسطينية في بناء مؤسساتها وب
وأشار فياض إلى أن اليابان تقوم بتخصيص مساعداتها بما يناسب أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية، 

 مليون دوالر لتنفيذ عدة مشاريع حيوية في منطقة األغوار في ٤١ نحو ٢٠٠٩حيث قدمت منذ عام 
دارس، ودعم النشاطات العامة للتجمعات السكانية، باإلضافة إلى مجال تحسين وتعبيد الطرق وإنشاء الم

االستثمار في المنطقة الزراعية الصناعية في مدينة أريحا الذي تم تدشينه قبل نحو أسبوعين ويشمل 
هذا جزء من كم أكبر : "وقال فياض.  ماليين دوالر٧مشروع إنتاج الطاقة النظيفة البديلة بتكلفة نحو 

  ".دات نوعية تقدمها اليابان للسلطة الوطنية الفلسطينيةبكثير من مساع
هذه المساعدات هي جزء من الواقع الذي نواجهه، ولكن احتياجها ال يمثل سياسة، بل على "وأضاف أن 

العكس من ذلك تماما فالسلطة الوطنية الفلسطينية تسعى جاهدة للوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من الوفاء 
  ".لية من إيراداتنا الذاتيةباحتياجاتنا التشغي

: وأكد فياض أن حكومته نجحت في تحقيق قدر كبير من التقدم باتجاه تحقيق االعتماد على الذات، وقال
 لتصل إلى ٢٠٠٨ مليون دوالر عام ٨٠٠إن االعتماد على المساعدات الخارجية انخفض من مليار و"

 وبما ٢٠١١نهدف لتحقيق تقدم كبير في عام : "وزاد قائال".  مليون دوالر في العام الحالي٢٠٠مليار و
يكفل وصول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة تتمكن فيها من التعامل مع كافة احتياجاتها التشغيلية 

  ".٢٠١٣من اإليرادات المحلية بحدود عام 
 ٢٥/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
  "الفلسطينيةللمصالحة "أمريكا أفشلت اتفاق مكة : الشوبكيجمال  .٥

" قال السفير الفلسطيني لدى السعودية جمال الشوبكي في تصريح خاص لـ : عبد النبي شاهين-الرياض
إن ما قاله األمير تركي  .تعليقا على تصريحات تركي الفيصل المتعلقة بالقضية الفلسطينية" الشرق 

ماس هو أمر صحيح، مشيراً الفيصل حول إفشال أمريكا لجهود السعودية للمصالحة بين حركتي فتح وح
المشكلة أن " وأضاف . إلى أن القرار األمريكي إزاء عملية السالم في المنطقة مختطف من قبل إسرائيل

أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع فرض السالم على إسرائيل كما أن هذه األخيرة ال 
  ".يكي والسالح األمريكي والفيتو األمريكي تستطيع الحياة لمدة سنة واحدة من دون الدعم األمر

كما شدد السفير الفلسطيني على القول بأن الذي أفشل اتفاق مكة بين فتح وحماس هو االنقالب الذي 
قامت به حماس في غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أضاعوا على قضيتهم دعما مهما يتمثل في أن 

ء القضية الفلسطينية أكثر مما تحمله اآلن وكان هذا االتفاق السعودية كانت ستتحمل جانبا كبيرا من عب
  ".لو تم االلتزام به سيصبح مثل اتفاق الطائف بين الفصائل اللبنانية 

رئيس المخابرات السعودية السابق والسفير السابق لدى واشنطن انتقد  تركي الفيصل  األميروكان
من خالل عدم ممارسة ضغط حقيقي على "لفلسطينية سياسات الواليات المتحدة في التعامل مع القضية ا

  ".إسرائيل
  ٢٥/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
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  "إسرائيل"لكونغرس من أجل تحديد تأثيرها على عملية السالم مع  ا نتائج انتخاباتقبالسلطة ترا .٦
 ميركيـة األراهنت السلطة الفلسطينية على نجاح الديموقراطيين في االنتخابات         :  أحمد رمضان  -رام اهللا   

  .النصفية للكونغرس، لدفع عملية السالم قدما
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض وعضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح، إن الجانـب الفلـسطيني         
سيراقب نتائج االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي التي تجرى مطلع الشهر المقبل من أجل تحديـد               

  .ائيلتأثيرها على عملية السالم مع إسر
 بأن العملية السلمية ليست مذكورة في االنتخابات النصفية األميركيـة           أمسوأقر شعث في تصريحات له      

. وأن المعركة االنتخابية تتعلق أساسا بالوضعين االقتصادي والرعاية الصحية واألمور الداخلية األميركية           
ا من هذه االنتخابات فإن مـن شـأن         نعتقد انه إذا ما خرج الرئيس األميركي باراك اوباما قوي         : "وأضاف

ذلك أن يعطيه قوة دفع في العملية السياسية إما إذا ما خرج وحزبه ضعيفين من هذه االنتخابات فان ذلك                   
قد يضعف من قدرته على الضغط وعلى القيام بدور فاعل في السياسية الخارجية األميركية بمـا فيهـا                  

  ".عملية السالم
 أبلغ اإلدارة األميركية انه في مفاوضاتها مع الحكومة اإلسـرائيلية لتمديـد             إن الجانب الفلسطيني  : "وقال

، محذرا مـن أن     "تجميد االستيطان يجب مراعاة أال يكون التجديد مرفقا ببناء أي وحدة استيطانية جديدة            
الضمانات األميركية التي ستمنح إلسرائيل في مقابل تجميد البناء االستيطاني والتـي يجـب أال تمـس                 "

  ".مستقبل األراضي الفلسطينية بما في ذلك منطقة األغوار
 ٢٥/١٠/٢٠١٠، تالمستقبل، بيرو

  
  ولكن المكان لم نتفق عليه لغاية اآلن.. اللقاء مع حماس خالل األسبوع: األحمد .٧

اكد عزام االحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حركة حماس االحد بانه لم يتم  :وليد عوض -رام اهللا 
الخيرة على مكان عقد اللقاء المرتقب بين الجانبين لبحث ملف االمن تمهيدا للتوقيع على االتفاق مع ا

ما ' 'القدس العربي'واضاف االحمد قائال لـ .ورقة المصالحة المصرية التي لم توقعها حماس لغاية اآلن
ولكن ' ردا ، مشيرا الى ان هناك اتفاقا مع حماس على عقد لقاء خالل اسبوع، ومستط'في اي شيء جديد

  .'المكان لم نتفق عليه لغاية اآلن
  ٢٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  شكك في نوايا حماس تجاه المصالحةي" ثوري فتح" سر أمين .٨

 شكك امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول بنوايا حركة حماس  :وليد عوض -رام اهللا 
اتصاالت مستمرة 'ل لالذاعة الفلسطينية الرسمية إن هناك واوضح مقبو .تجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية

تجرى بين الحركتين من أجل االتفاق على مكان عقد اجتماع بحث المصالحة الذي كان مقررا األربعاء 
غير جاهزة '، مشيرا الى ان حماس منذ بداية الحوار الفلسطيني 'الماضي في دمشق وتم إرجاؤه
صدق لتحقيقها، وتحركاتها على هذا الصعيد مجرد خطوات تكتيكية من للمصالحة وليس لديها النية وال

  .'أجل التخفيف من عزلتها
واشار مقبول الى أن حركة فتح عندما طلبت من حماس نقل مكان االجتماع من دمشق إلى عاصمة 

إال أن حماس وضعت مكان 'عربية أخرى تركت لها المجال من أجل أن تختار أي عاصمة تراها مناسبة 
مرتبط '، منتقدا اصرار حماس على عقد اللقاء في دمشق، معتبرا أن قرار حماس 'اللقاء عقدة لتعطيله

  .'بأجندة إقليمية
  ٢٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٩٤٨:         العدد       ٢٥/١٠/٢٠١٠اإلثنين :التاريخ

   لقضايا الخالف مع فتح قيادي في حماس يرّجح الوصول لوثيقة فلسطينية تتضمن حالً .٩
اس ان يفضي االجتماع القادم الى اعالن عن الوثيقة رجح برلماني عن حركة حم: اشرف الهور - غزة

  .الفلسطينية الفلسطينية التي تتضمن تفاهمات الحركتين حول القضايا الخالفية بينهما
' القدس'قال الدكتور عمر عبد الرازق الذي شغل في السابق منصب وزير للمالية في تصريحات الذاعة و

همات حول القضايا الخالفية وستعتمد جنبا الى جنب مع الورقة هذه الوثيقة ستتضمن تفا'المحلية في غزة 
  .'المصرية باتفاق الفصائل الفلسطينية، وموافقة من المصريين

واشار عبد الرازق الى ان هناك اتصاالت تجري مع حركة فتح لتحديد مكان االجتماع المقرر االسبوع 
واوضح عبد الرازق ان اصرار حماس على . 'علن يكون عقبة التمام االجتما'المقبل، مبينا ان المكان 

 من الشهر الحالي، وقال ٢٠االجتماع بالعاصمة السورية كان بما يتعلق باالجتماع الذي كان مقررا في 
  .'هذا اللقاء كان ال يجوز ان يتم بعيدا عن العاصمة دمشق وخاصة ان هناك اتفاقا مسبقا بذلك'

 لجميع القضايا الخالفية باستثناء قضية االمن، التي قال ان وذكر ان حركتي فتح وحماس توصلتا الى حل
  .بعض المسائل فيها سيتم مناقشتها في الجلسة المقبلة

، الفتا الى ان حركة فتح لم تكن 'عدم وجود خالف كبير'واعتبر عبد الرازق ان سبب االتفاق السريع هو 
رحها اعتبروها منطقية وبسيطة ولكن ليست حين تم ط'وقال  .تقبل في الجلسات السابقة بحث هذه القضايا

  .'سخيفة وال صعبة وانما ضرورية لذا تم االتفاق عليها بشكل سريع
  ٢٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  تطابق المواقف السياسية مع حماس يجعل من الشراكة أكثر واقعية : فتح .١٠

سيجعل من الشراكة "حماس  ن حركةقالت حركة فتح، إن تطابق المواقف السياسية بينها وبي: رام اهللا
إن "قدس برس"وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي تلقته  ".الفلسطينية أكثر واقعية

خالد مشعل التي عبر فيها عن استعداد الحركة لقبول اتفاق " حماس"تصريحات رئيس المكتب السياسي لـ
 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧لة فلسطينية في حدود عام مع إسرائيل إذا وافقت األخيرة على قيام دو

يؤكد على تطابق كامل مع المواقف السياسية التي تبنتها القيادة الفلسطينية في عام "وحق العودة  
١٩٨٨."  

وأوضح القواسمي أن الرغبة المعلنة من قبل مشعل بفتح حوار مباشر مع الواليات المتحدة وأن تكون 
يجعل من الشراكة السياسية "المفاوضات إضافة إلى المواقف السياسية الواضحة لها شريكا في " حماس"

في الساحة الفلسطينية أكثر واقعية ويمهد الطريق أمام موقف فلسطيني موحد مستند إلى الشرعية الدولية 
ى ليس حقل تجارب لكي يتوصل البعض إل"وأضاف أن الشعب الفلسطيني  ".لمواجهة التعنت اإلسرائيلي

وأكد القواسمي على وجوب تبني مواقف  ".ما توصلت إليه القيادة الفلسطينية منذ أكثر من عشرين عاما
والذي ال " حماس"الوحدة والتكامل ال مواقف االنقسام والبدائل، خاصة بعد وضوح الموقف السياسي لـ

  .يزيد تمسكا بالثوابت الفلسطينية عن موقف القيادة الفلسطينية
  ٢٣/١٠/٢٠١٠قدس برس،  

  
   بالقانون الدولي"إسرائيل" األمم المتحدة في ذكرى تأسيسها بإلزام تطالبفتح  .١١

الدول األعضاء في األمم المتحدة، ولمناسبة الذكرى ' فتح'طالبت اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
ن الدولي إلنهاء الخامسة والستين إلنشائها، بتحميل إسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتالل وإلزامها بالقانو

  .احتاللها لألراضي الفلسطينية
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 يصادف الذكرى الخامسة والستين إلنشاء األمم المتحدة ٢٤/١٠/٢٠١٠في  وقالت في بيان صادر عنها،
تعود وتذكر المجتمع الدولي بان فلسطين ال زالت تحت االحتالل ' فتح'فان اللجنة المركزية لحركة 

  .م يمارس حقه بعد في تقرير المصيراإلسرائيلي وأن الشعب الفلسطيني ل
وأضافت ان ميثاق األمم المتحدة يلزم كافة الدول األعضاء باحترام القانون الدولي، وعندما انضمت 

 تعهدت  بااللتزام بالقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، ١٩٤٩إسرائيل إلى عضوية األمم المتحدة عام 
احتالل تتنكر لكافة قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس وإلى يومنا هذا ال زالت إسرائيل سلطة 

  .األمن
 بما فيها القدس الشرقية ١٩٦٧وأشارت في بيانها إلى إن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية عام 

ن ال زال مستمرا، وإسرائيل ال زالت ترتكب مخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة م
خالل قرراها غير الشرعي بضم القدس الشرقية المحتلة واستمرار نشاطاتها االستيطانية غير الشرعية، 
إضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري واالقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت واإلغالق، وخصوصا 

  .الحصار الظالم و الالانساني المفروض على قطاع غزة برا وبحرا وجوا
ة فتح في بيانها بهذه المناسبة، إن قضية الالجئين بقيت دون حل بعد أكثر من ستة عقود وقالت مركزي

 الذي أكد على حق الالجئين في العودة ١٩٤على صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  والتعويض

م المتحدة وأضافت، لقد آن األوان للدول األعضاء في األمم المتحدة أن تنتصر لميثاق ومبادئ األم
والقانون الدولي، وسيبقى استمرار االحتالل اإلسرائيلي وعدم قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها 

 وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الن ١٩٦٧القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 
در االنحدار الذي تشهده استمرار التعامل مع إسرائيل وسلطة االحتالل كدولة فوق القانون يعتبر مص

  .المنطقة نحو العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ساهم في تغطية جرائمها "إسرائيل"التفاوض مع ": الشعبية" .١٢

، إن العملية قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض اهللا: غزة
  ".فشلت منذ بدايتها وحتى اآلن، وذلك باعتراف الفريق المفاوض نفسه"التفاوضية 

ماذا بعد عقدين "وأضاف عوض اهللا خالل ندوة في جنوب قطاع غزة وحملت عنوان مساء أمس األحد 
 لقد استمر االستيطان والتهويد للقدس وبناء جدار الفصل العنصري والعدوان": "من المفاوضات

والحصار، باإلضافة لحمايتها لقادة االحتالل، الذين ارتكبوا الجرائم بحق أبناء شعبنا في ظل العملية 
  ".التفاوضية

 أن عملية التفاوض مع االحتالل اإلسرائيلي لم تحقق األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأكد
  ".على حساب المشروع الوطنيبقدر ما أسهمت في تغطية جرائم االحتالل، وخدمة مشروعه "

  ٢٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  العدو يسوق معلومات ضد المقاومة لخلق رأي عام ضد غزة : " القدسسرايا" .١٣

كد أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، أن المقاومة على أتم أ
  .د قطاع غزة وفي أي وقت كاناالستعداد والجهوزية للتصدي ألي حماقة صهيونية ض

أن العدو الصهيوني ُيسوق الكثير من المعلومات ضد :" وأشار أبو أحمد في حديث لـ فلسطين اليوم
المقاومة الفلسطينية لتبرير الحصار على غزة، وكذلك أي عدوان قادم على القطاع، موضحاً أن األسابيع 

مقاومة الفلسطينية مضادات للطائرات، وتهريب األخيرة شهدت العديد من تسريب معلومات كامتالك ال
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أموال طائلة من إيران، واخيراً تطوير سرايا القدس طرق جديدة لتسهيل مهمات االستشهاديين، مؤكداً أن 
  .كل ذلك من شأنه خلق رأي عام ضد قطاع غزة

ن ننفي أو نحن النستطيع أ:" وعن مدى صدق المعلومات التي يسربها العدو الصهيوني، قال أبو أحمد
نؤكد هذه المعلومات، وإنما نعلم جيداً أن العدو يستخدم مثل هذه المعلومات تمهيداً لعدوان قادم على 

  .القطاع
االستخباري االسرائيلي اليوم أن سرايا القدس طورت طريقة جديدة لتسهيل " تيك ديبكا"وذكر موقع 

 في األحزمة الناسفة تبث صورا دقيقة عن االستشهاديين الفلسطينيين تعتمد على تركيب كاميرا متقدمة
تقدم منفذي العمليات في الميدان وتكشف كافة التحركات اإلسرائيلية العسكرية في مكان تنفيذ أي عملية 

وذكر الموقع أن الطريقة الجديدة طورها اإليرانيون في مواجهة قوات االحتالل األمريكي . كبرى قادمة
اليب المتبعة في تنفيذ العمليات االستشهادية، معتبرة أن تلك الطريقة حيث تعتبر الطريقة من أخطر األس

تحول منفذ العملية إلى صاروخ بشري مزود بتقنيات عالية حيث تبث تلك الكاميرات عن مسافة العوائق 
التي تواجه منفذ العملية وتمنع وقوعه في أي شرك يتم إقامته من قبل جيش االحتالل قبل القيام بتنفيذ 

  .ةعملي
أن التحركات الصهيونية على األرض " سرايا القدس"وفي السياق ذاته أوضح أبو أحمد المتحدث باسم 

تؤكد وجود نوايا صهيونية للتصعيد ضد قطاع غزة،، ليس بالضرورة ان تكون حربا كما حدثت في شتاء 
د، والقبة الفوالذية ، سواء من التحليق المكثف للطيران الحربي، أو التحركات المستمرة على الحدو٢٠٠٩

مؤكداً في الوقت . التي نشرها الجيش الصهيوني على الحدود، وكذلك نصب الرشاشات األوتوماتيكية
ذاته أن العدو سواء أقدم أو لم يقدم فالمقاومة بخير وعلى مايرام وأوضاعها جيدة وقادرة للتصدي ألي 

  .حماقة صهيونية قادمة
  ٢٥/١٠/٢٠١٠وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

  
   أشهر ستة عزل أحمد سعدات لتمديد .١٤

قررت محكمة إسرائيلية في سجن رامون العسكري تمديد فترة العزل : مراسل خاص  - ٤٨عرب
إبريل  / ٢١االنفرادي لألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين األسير أحمد سعدات، وذلك حتى يوم 

  .٢٠١١، نيسان عام 
لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الجبهة الشعبية وحملة التضامن مع سعدات وأفادت صادر قيادية في ا

في الوطن والشتات سوف تعلن عن سلسلة من التحركات والنشاطات لمواجهة قرار العزل، مؤكدة على 
أهمية وحدة الجهود والفعاليات الوطنيه لمؤازرة ونصرة الحركة االسيرة وعدم السماح لالحتالل بسياسة 

  .راد بالمعتقلين واإلمعان في سحب انجازاتهم ومصادرة حقوقهم الطبيعية واالنسانية والقانونيةاالستف
 يوم في زنازين العزل ، وكانت سلطة السجون قد جددت ٥٠٠يذكر ان أحمد سعدات أمضى اكثر من 

  . شهور٣منع زيارته من قبل عائلته ولمدة 
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   قذيفة صاروخية في النقب الغربيسقوط: مصادر إسرائيلية .١٥

اليهودية، في النقب " شعار هانيغيف"قبالة قرية ) ٢٣/١٠(سقطت قذيفة صاروخية، مساء السبت : غزة
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية  .، بحسب مصادر إعالمية عبرية)١٩٤٨جنوب فلسطين المحتلة سنة (الغربي 

  .بات أو أضرار جراء سقوط القذيفةلم تقع إصا وإن القذيفة التي أطلقت من قطاع غزة
  ٢٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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   النطالقتها٢٣الجهاد تحيي الذكرى الـ: لبنان .١٦
 سنة على ١٥ الذكرى الثالثة والعشرين إلنطالقتها وذكرى مرور اإلسالميأحيت حركة الجهاد : صيدا

رجان سياسي اقيم في استشهاد مؤسس الحركة وامينها العام السابق الدكتور فتحي الشقاقي، وذلك بمه
قاعة الشهيد ناجي العلي في مخيم عين الحلوة حضره ممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية 

  .واالسالمية وعن احزاب وقوى لبنانية ولجان شعبية وهيئات اهلية لبنانية وفلسطينية
ة ، وتوقف عند واقع بداية استعرض مسؤول الحركة في الجنوب شكيب العينا مسيرة الحركة الجهادي

الالجئين الفلسطينيين في لبنان فأكد ضرورة اقرار الحقوق المدنية واالنسانية والسياسية لهم لتعزيز 
صمودهم في وجه التوطين، مشددا على اهمية الحفاظ على المخيمات الفلسطينية ضد كل محاوالت 

 تحصل في لبنان وتجنيبها محاوالت الزج االستهداف األمنية واالجتماعية ومنع انجرارها الى اية فتنة قد
  .بها في اي فتنة داخلية لبنانية

من جهته رد رئيس الحركة االسالمية المجاهدة والناطق باسم القوى االسالمية في مخيم عين الحلوة 
الشيخ جمال خطاب على ما وصفه ببعض التصريحات التي صدرت خالل مؤتمر الفرنكوفونية والتي 

ينيين المقيمين في لبنان هم عبء على لبنان وال يستطيع أن يتحملهم، فاشار الى أن تعتبر أن الفلسط
الفلسطينيين في لبنان ليسوا غرباء وال هم غرباء عن اي بلد عربي ولكنهم ضيوف مؤقتون، وال 

  .يستبدلون لبنان بفلسطين رغم محبتهم لهذا البلد وألهله
  ٢٥/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
  "الجنود لم يصيبوا من لم يكن ينبغي إصابته".. "أسطول الحرية"ر مجزرة  يبرأشكينازي .١٧

اعترف رئيس هيئة أركان الجيش االسرائيلي الجنرال جابي أمس بأن قوات البحرية :  وكاالت– االتحاد
اإلنساني الدولي في البحر األبيض المتوسط أثناء إبحاره إلى ” أسطول الحرية“اإلسرائيلية التي هاجمت 

  .”مافي مرمرة“ رصاصات على متن السفينة التركية ٣٠٨ مايو الماضي، أطلقت ٣١ يوم غزة
فقط وأن الركاب هاجموا الجنود اإلسرائيليين ” من يستحق ذلك“ودافع عنها مدعياً أنها أطلقت النار على 

  . مسدسات إسرائيلية خطفوها من الجنود٤، بما في ذلك ”فتاكة“بأسلحة 
بالقدس ” مجزرة أسطول الحرية“ه للمرة الثانية أمام لجنة التحقيق اإلسرائيلية في وأثناء إدالئه بشهادت

 نشطاء أتراك برصاص إسرائيلي على متن السفينة لم يكن من ٩المحتلة، أصر أشكينازي على أن قتل 
  .الممكن تجنبه

إلى استخدام وقال إن القوات اإلسرائيلية كانت مزودة بمعدات مكافحة الشغب، لكنها تحولت سريعا 
، وأوضح أنها ”لو لم تفعل هذا لسقط المزيد من القتلى“الذخيرة الحية لمواجهة ركاب مسلحين ألنها 

 من تلك الرصاصات كان الهدف ٧٠إن ” رويترز“وقال مساعد كبير له لوكالة .  رصاصات٣٠٨أطلقت 
  .منها هو إحداث إصابة في حين كانت الباقية تحذيرية

من القوات ” عوزي“ومسدسا آليا طراز ” جلوك“ مسدسات طراز ٣ركاب خطفوا وقال أشكينازي إن ال
لدينا شهادة على أن ناشطا اتجه إليها وأطلق النار مستخدما مسدس عوزي “وأضاف . بعدما تغلبوا عليها

إنهم مقاتلون . صغيرا وأن الجنود أطلقوا النار عليه، لقد ضربوا من هاجموهم وليس من لم يفعلوا ذلك
إن اللجنة حصلت على أقوال دقيقة “، وتابع ”ون يعلمون كيف يحددون أنهم يتعرضون إلطالق النارمحنك

  .”من جنود بينهم اثنان أصيبا بالرصاص لدى اعتالء السفينة
لن أخطِّئ جنديا ألنه ظن خطأ وقت الليل أن مقالعاً واألزيز الذي “وخلص إلى تبرير المجزرة بالقول 

  .”يحدثه مقذوفه هو مسدس
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
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  نائب ديسكين لرئاسة الشاباك : اإلسرائيليالتلفزيون .١٨
القادم سيكون " الشاباك"أفادت القناة األولى من التلفزيون اإلسرائيلي الليلة أن رئيس جهاز األمن العام 

  ".ي"نائب رئيس الجهاز الحالي يوفال ديسكين الملقب 
مهام منصبه رئيسا لجهاز األمن العام خالل العام القادم بعد ترؤسه لهذا ومن المتوقع ان ينهي ديسكين 

  .الجهاز ست سنوات
وذكر المحلل العسكري للقناة األولى يؤاف ليمور أن اعتزال ديسكين سيتيح له التنافس على رئاسة جهاز 

  .الموساد
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، السبيل، عّمان

  
  كاثوليك وتعتبرها سياسية  ترفض انتقادات مجمع االساقفة ال"اسرائيل" .١٩

نددت اسرائيل اليوم بالبيان الختامي الذي صدر السبت عن مجمع االساقفة الكاثوليك من اجل الشرق 
، واعتبرت هذا "انهاء االحتالل االسرائيلي لمختلف االراضي العربية"االوسط في الفاتيكان ودعا الى 

  ".هجمات سياسية"الموقف عبارة عن 
نعبر عن خيبة املنا ازاء تحول هذا المجمع المهم الى "لخارجية داني ايالون في بيان وقال نائب وزير ا

  ".منبر للهجمات السياسية على اسرائيل في سياق الدعاية العربية
  ".لقد وقع المجمع رهينة غالبية مناهضة السرائيل"واضاف البيان 

اننا نناشد األسرة الدولية "رق االوسط وجاء في نداء صادر عن هذا المجمع لالساقفة الكاثوليك في الش
وال سيما منظمة األمم المتحدة أن تعمل جادة من أجل تحقيق السالم العادل في المنطقة، وذلك بتطبيق 
قرارات مجلس األمن وباتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، النهاء االحتالل في مختلف األراضي 

  ".العربية
  .ازاء هذه المالحظات" ب فعال بصدمةاصي"وقال ايالون في بيانه انه 

ندعو الفاتيكان الى النأي بنفسه عن اقوال االسقف بسترس التي تعتبر افترائية بحق الشعب "واضاف 
  ".اليهودي ودولة اسرائيل، ويجب اال تقدم على انها الموقف الرسمي للفاتيكان

لميعاد التي منحها اهللا لهم، ويستخدم وتعتبر غالبية االسرائيليين المتدينين ان ارض اسرائيل هي ارض ا
بعض المستوطنين اليهود في الضفة الغربية تفسيرات توراتية لتبرير استيطانهم في االراضي الفلسطينية 

  .المحتلة
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ايغال بالمور لوكالة فرانس برس ان الحكومات 

  .كتب المقدسة لتبرير احتالل او استيطاناالسرائيلية لم تستخدم ابدا ال
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   تُعّزز مكانة القدس لتغيير واقعها الديموغرافي"إسرائيل" .٢٠

من دون االكتراث لكونها » تعزيز مكانة القدس«تمضي الحكومة اإلسرائيلية اليمينية نحو : فراس خطيب
للقدس في مجال اإلسكان » أولوية قومية أ«نح فقد أقرت لجنة الوزراء في الحكومة أمس، م. محتلة

  .والعمل والتعليم، أي منحها القانون أولوية للبناء في شرق القدس المحتلة وتعزيز االستيطان
وتظهر نيات القانون جليةً من خالل مقدم االقتراح، وهو عضو الكنيست اليميني المتطرف أوروي 

  . إلى الكنيست للقراءة التمهيديةومن المتوقع أن ينقل القانون قريباً. أرييل
آمل أنه في حال الموافقة على «: ، مضيفاً»تغيير الميزان الديموغرافي«وقال أرييل إن األمر سيؤدي إلى 

  .»القانون في الكنيست، فإن األمر سيؤدي إلى ارتقاء جديد لعاصمة إسرائيل
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
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  ي تدريبات مكثفة لمحاكاة مواجهة مع حزب اهللا  في جيش االحتالل تجر" اغوز" وحدة .٢١

التابعة للواء غوالني االسرائيلي، المنضوي تحت لواء ' اغوز'تقوم وحدة : زهير اندراوس -الناصرة 
الشمال في الجيش، باجراء مناورات استعدادا للحرب المقبلة، وتتدرب الوحدة خصيصا للتعامل مع 

لذي ُيعد التحدي العسكري االهم امام اسرائيل وفقا للمصادر االمنية االسلوب القتالي الخاص لحزب اهللا ا
  .في تل ابيب

وبما ان االعالم العبري متطوع لصالح ما ُيسمى باالجماع القومي الصهيوني، فقد نشر في االيام االخيرة 
ماط ، حيث تحدث قادة الوحدة عن ان)اغوز(العديد من التقارير لتغطية تخريج الدفعة الجديدة في 

 المواجهة التي يتوقعون ان تكون في انتظارهم لدى اشتباكهم مع قوات حزب اهللا، وشدد القادة على ان
حزب اهللا لم يقم بتغيير شيفرته الجينية المؤلفة من عمليات بواسطة عبوات، صواريخ مضادة للدروع 

  .وحرب عصابات
لرقابة العسكرية من نشر صورته او اسمه ونقلت وسائل االعالم العبرية عن قائد الوحدة، والذي تمنع ا

الكامل، قوله انه رغم انه استعد في المناطق المبنية، اال انه من المتوقع ان يعمل ايضا في المناطق 
يتحتم على مقاتلي : المفتوحة، وسط االحراش، ويطلق الصواريخ باتجاه الداخل من هناك، وزاد قائال

وقال ضابط آخر ان فرضية عمل الجيش االسرائيلي . هاجموهاالوحدة ان يصلوا الى هذه االماكن وي
تقول ان عناصر حزب اهللا سيحاولون التخفيف قدر االمكان من معارك تدور وجها لوجه، الفتا الى انّه 

ليس صدفةً انّهم يطوقون انفسهم بالعبوات والصواريخ والعوائق، وكل هذه االعمال من طرف حزب '
ن قرب، الن حزب اهللا يعيش كابوسا وهو الدخول في معركة ضد مقاتلي اهللا، هدفها منع اشتباك ع

  .، على حد قوله')اغوز(
ويحاول الجيش االسرائيلي عن طريق مواقعه الكثيرة على شبكة االنترنت جذب الشباب اليهود لالنخراط 

بأمر مباشر من  ١٩٥٦في الوحدات المختارة او النخبوية، الوحدة، كما يشير الموقع، تأسست في العام 
اسحق رابين، الذي كان انذاك قائداً للواء الشمال في الجيش االسرائيلي، وذلك بعد ان شن العدوان 
الثالثي على مصر من قبل اسرائيل، بريطانيا وفرنسا، وكان هدفها العمل داخل العمق السوري في حال 

  .قام السوريون بتقديم المساعدة لمصر في حينها
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، دنالقدس العربي، لن

  
  الكومندوز البحري نفذ مهمة سرية وبعيدة في األيام األخيرة :  الثانيةالقناة .٢٢

 - ذكرت القناة اإلسرائيلية الثانية في نشرتها المركزية المسائية، يوم أمس األحد، أن الكوماندوز البحري 
ن مكان أو هدف خارج حدود اسرائيل، دون الكشف ع" هدف بعيد" نفذ مهمة سرية في ١٣شاييطت 
  .المهمة

واستند مراسل القناة الى تصريح رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أمام لجنة 
 نفذت في األيام األخيرة مهمات ١٣شاييطت "تيركل للتحقيق في احداث اسطول الحرية، قال فيه إن 

  ". نشرهاسرية بعيدة من هنا، وهي عمليات ال يمكن ذكر تفاصيلها أو
 منذ الهجوم الدامي على اسطول ١٣وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن هذه هي المهمة األولى لشاييطت 

ولفت المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، إلى التقارير اإلعالمية في وسائل  .الحرية قبل خمسة شهور
همة سرية في البحر األحمر قبالة اعالم غربية قبل شهور عن قيام غواصة اسرائيلية وبارجة حربية بم

وأضاف المراسل . السواحل السودانية تتعلق بنقل األسلحة من إيران الى فصائل المقاومة في قطاع غزة
  .أن الجيش لم يؤكد هذه المعلومات

  ٢٤/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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   كولومبي- استراتيجي إسرائيلي تعاون .٢٣

ائيلية الجنرال في االحتياط أودي شيني األسبوع الماضي التقى مدير مكتب وزارة الدفاع اإلسر:  القدس
  .كبار المسؤولين السياسيين واألمنيين في كولومبيا لبحث التعاون االستراتيجي بين إسرائيل وكولومبيا

هدف الزيارة هو تعزيز التعاون األمني بين إسرائيل وكولومبيا «، امس، أن »هآرتس«وذكرت صحيفة 
مليات واسعة لجهات معادية إلسرائيل في أميركا الجنوبية، والسيما العالقات في أعقاب معلومات عن ع

  .»الوثيقة بين إيران وجيران كولومبيا وخصومها مثل فنزويال
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، الراي، الكويت

  
   عاما١٢ تطبيع اكاديمي اسرائيلي عربي كلف الماليين ظل سرا لـ برنامج .٢٤

نذ اثني عشر عاما وأحدى أغنى النساء االسرائيليات تقيم م: احمد البديري -  تل ابيب-بي بي سي 
برنامجا اكاديميا يجمع بين فتيان وفتيات من طالب المدارس االسرائيليين ونظراء لهم من بعض الدول 

  .العربية
ويهدف المشروع، الذي يستغرق عامين، الى تدريس علم امراض القلب والشرايين على ايدي علماء 

  . كبريات الجامعات في العالمواطباء متخصصين من
ويسافر المشاركون والمشاركات إلى االردن واسرائيل وحتى إلى بعض الدول االوروبية كما حدث قبل 
ثمان سنوات عندما اقيم البرنامج في جزيرة رودوس بسبب االوضاع االمنية المتردية عندما كانت 

  .لعسكري االسرائيلي واجتياح الضفة الغربيةاالنتفاضة الفلسطينية في أوجها ودمويتها ابان الهجوم ا
كما " نير"جودي ريختر هي من اغنى النساء في اسرائيل، وقد انفقت ماليين الدوالرات على مشروع 

  . يسمى وهي تتحدث للمرة االولى لالعالم عن المشروع
ا جعلت الناس اذ: "ذهبت إلى مقر شركتها في تل ابيب وسألتها عن الدوافع وراء هذا المشروع، فقالت

يتحدثون مع بعضهم ويحترموا االختالفات فيمكن ان يتعلموا التسوية وحل الوسط، هذا ما أعلمه لالطفال 
انك اذا اردت الحياة فعليك القبول بحل الوسط وتبدأ بنفسك ثم مع االخرين ففي النهاية سيتعلمون 

  ".التعاون
   .غرب واالراضي الفلسطينية في المشروعوشارك العشرات من الطالب العرب من االردن ومصر والم

وتنشط في االردن لجنة لمقاومة التطبيع، وعادة ما كان االهتمام هو بمقاومة التطبيع االقتصادي واالمني 
والسياسي، فماذا بشأن التطبيع االكاديمي كما يسمونه؟ لجان مقاومة التطبيع انتقدت المشروع الذي 

  .جزءا من التطبيع االكاديمي مع العدويكشف عنه للمرة االولى واعتبرته 
الهدف ليس علميا بحثيا، بل غطاء : "وقال بادي رفايعة من لجنة مقاومة التطبيع في االردن لبي بي سي

لعملية دمج الناس والتعايش وكما ذكر بعضهم فان التعلم في المعاهد الصهيونية غير افكارهم وتغيرت 
  ."النظرة تجاه العدو
رائيليين الذين انهوا البرنامج دراسة الطب، واسمه يوفال هيلروفيتش، يخدم اآلن في احد الطالب االس

وروى لي هيلروفيتش تفاصيل االسابيع التي امضاها مع الفتية العرب والتي  .الجيش االسرائيلي كطبيب
  .كانت ممتعة وتعليمية كما قال

والسبب وراء السرية هو لتفادي وترى القائمة على المشروع ان الهدف ليس سياسيا بل تعليميا، 
المشروع مستمر بتدريس علم امراض القلب والمزيد من الطالب العرب واليهود سيلتقون  .المشاكل

  .ويتعلمون عن اختالفاتهم وسينشؤا صداقات خالل عدة اشهر ثم يعود كل واحد من حيث اتى
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  المستوطنون يتظاهرون ضد الحركة اإلسالمية حكمة اإلسرائيلية العليا من المبقرار .٢٥

تحت حماية اآلالف من أفراد الشرطة، ووسط توقعات بحصول مواجهات عنيفة، تنوي حركة : رام اهللا
العنصرية المتطرفة تنظيم تظاهرة، األربعاء المقبل، أمام مكاتب الحركة اإلسالمية » أرض إسرائيل لنا«

  .»قلة حيلة الشرطة إزاء الحركة اإلسالمية«م الفحم، وذلك بزعم االحتجاج على ما سمته في مدينة أ
 ناشطا من عناصر اليمين ٧٠وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرة نحو 

  .المتطرف، على رأسهم المتطرفان إيتمار بن غفير وباروخ مارزل
د األعياد اليهودية، وحدد ناشطو اليمين أن تكون يوما واحدا بعد ما وجاء أنه تقرر أن تكون التظاهرة بع

  .صبيحة األربعاء المقبل» ذكرى مقتل الراف مئير كهانا«يسمى 
ال رمزية أكثر من أنه في الذكرى العشرين لمقتل كهانا، يأتي تالميذه «ونقل عن مارزل قوله إنه 

من حقنا أن نتظاهر، وأن «وأضاف مارزل . »ميةلمواصله حربه على العدو العربي من الحركة اإلسال
لقد .. ونطالب بإخراج الشيخ رائد صالح ورفاقه خارج القانون.. نطالب بوقف تملق الحركة اإلرهابية

  .، حسب تعبيره»أخرجوا حركة كاخ خارج القانون، فكم بالحري الحركة اإلسالمية
ة فقد سمح لهم بالتظاهر في مدينة أم الفحم قبالة من جهته قال إيتمار بن غفير إنه بناء على قرار المحكم

وأضاف أنه بعد حملة أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع . مكاتب الحركة اإلسالمية
غزة طلبوا التظاهر ضد رئيس الحركة الشيخ رائد صالح، ورفضت الشرطة، وعندها تم تقديم التماس 

تم االتفاق على االقتراب قدر اإلمكان من مكاتب الحركة، بسبب إلى المحكمة العليا، وفي نهاية المطاف 
 من ناشطي اليمين ٧٠ إلى ٥٠وجود الشيخ صالح في المعتقل، ولكن بزيادة عدد المتظاهرين من 

  .المتطرف
االحتجاج على قلة حيلة الشرطة وأجهزة فرض القانون «وبحسب بن غفير فإن الهدف من التظاهر هو 

، وادعى »كاخ«وطالب بإخراج الحركة خارج القانون مثلما حصل مع حركة . »ميةإزاء الحركة اإلسال
 .أن الحركة تعمل بشكل غير قانوني ويجب إغالق مكاتبها واعتقال الناشطين فيها

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   تذكارية مهينة لجنود االحتالل مع معتقلين في غزةصور .٢٦

يلي امس عن مجموعة جديدة من الصور التقطها جنود اإلحتالل في غزة مع كشف موقع اسرائ: رام اهللا
  .»تذكارية«كصورة » فيسبوك«معتقلين فلسطينيين وتم نشرها في موقع 

وأضاف . أن الصور تظهر المعتقلين الفلسطينيين في وضعيات مهينة من قبل الجنود» والال«وذكر موقع 
  .غزةان الصور التقطت في منازل فلسطينيين في 

ويظهر في احدى الصور جنديان يوجهان سالحمها صوب رأس معتقل فلسطيني، فيما يظهر في صورة 
وتحتها نجمة داوود، وفي صورة ثالثة » سنعود حاال«ثانية أحد الجنود يكتب على حائط منزل فلسطيني 

  .يظهر جندي يحمل سالحه الى جانب سيدة فلسطينية داخل مطبخ منزلها
 -شوفريم شتيكاه «م الجيش اإلسرائيلي على الصور بالقول إنه يأسف من أن منظمة وعقب الناطق باس

تواصل تسريب مواد كهذه لوسائل اإلعالم بدالً من التوجه مباشرة الى الجيش وإبالغه » نكسر الصمت
  .وأضاف ان الشرطة العسكرية ستحقق في القضية وستنقل توصياتها الى النيابة العسكرية. عنها

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، الجديدة، رام اهللالحياة 
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  االحتالل يستغل األعياد اليهودية لبسط سيطرته على القدس: عطا اهللا حنا .٢٧
 حذّر المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، من أن االحتالل :القدس المحتلة

لقدس، مشيراً إلى أن هذه األعياد اإلسرائيلي يستغل األعياد اليهودية من أجل بسط سيطرته في مدينة ا
كابوساً يعاني منه المقدسيون، السيما سكان البلدة القديمة الذين يعانون من إغالق بوابات القدس "أصبحت 

نحن نحترم كافة األعياد ولدى كل : "وأضاف في تصريح مكتوب ".القديمة والشوارع المحيطة بها
نرفض استغالل األعياد الدينية ألغراض سياسية، إذ أن الديانات التوحيدية، ولكننا في الوقت نفسه 

إن استغالل األعياد اليهودية في القدس بهدف بسط "وقال  ".تسييس األعياد يفقدها مضمونها الروحي
سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المدينة المقدسة أمر غير قانوني وغير منطقي، فال يجوز استغالل 

المهرجانات االستفزازية التي "ولفت عطا اهللا حنا االنتباه إلى أن  ". دينيةاألعياد الدينية ألغراض غير
تجوب شوارع القدس، والتي تعطيها السلطات اإلسرائيلية طابعاً ثقافياً وفنياً، هدفها األساسي سياسي، 

  ".وهو إبراز السلطة اإلسرائيلية في القدس وفرض السيطرة االحتاللية على هذه المدينة المقدس
  ٢٣/١٠/٢٠١٠س برس، قد

  
  "مساسه بالثوابت" أوروبا يطالبون بتجريد عباس من مسؤولياته على خلفية فلسطينيو .٢٨

 طالبت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في أوروبا بتجريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :لندن
زة اإلسرائيلية، والتي من المواقع والصالحيات التي يشغلها، على خلفية التصريحات التي أدلى بها للتلف

أعلن فيها نيته التنازل عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل الحصول على دولة على حدود 
وقال بيان، وقعت عليه تسعة وعشرون مؤسسة وجمعية  .١٩٦٧ يونيو عام /الرابع من حزيران

انت لمرامي االحتالل إن رضوخ أي شخصية فلسطينية ك: "فلسطينية في عموم القارة األوروبية
اإلسرائيلي، قوالً أو عمالً، يستدعي تجريد كّل المتورطين في هذه المواقف غير المسبوقة، أياً كانت 
أسماؤهم أو صفاتهم، من المواقع والصالحيات التي يشغلونها، ومحاسبتهم الحازمة وبال إبطاء على 

  .، على حد تعبيرهم" للتصرفإضرارهم المتواصل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
كما عبرت المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في أوروبا استهجانها من تصريحات ياسر عبد ربه، أمين 

  ".يهودية إسرائيل"سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والتي أعلن فيها استعداد السلطة لالعتراف بـ
  ٢٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   للدفاع عن حق العودة ترفض يهودية الدولة وتصفها بالعنصرية الوطنية العليااللجنة .٢٩

) لجنة إحياء ذكرى النكبة( عقدت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة : نائل موسى-البيرة 
 أمس في مقر دائرة شؤون الالجئين بمدينة البيرة بحضور سكرتاريا اللجنة ومندوبين يمثلون اجتماعاً

  .يات وممثلي محافظات الخليل، القدس، رام اهللا، سلفيت، نابلسالهيئات والفعال
لعقد المؤتمر الخامس للدفاع عن حق العودة في ذكرى ) كأفكار(وناقش االجتماع المسودة المقدمة 

 حول عضوية المؤتمر أفكاراًالتضامن مع الشعب الفلسطيني أواخر تشرين الثاني المقبل والتي تضمنت 
  .أوراق العمل المزمع تقديمها وآلية عقد المؤتمر ومتطلباتهواللجنة التحضيرية و

وقررت اللجنة توسيع عضوية المؤتمر لتشمل أعضاء المؤتمر الرابع ومندوبين عن منظمة التحرير 
والقوى الوطنية ومندوبين عن القرى والمدن المهجرة والمؤسسات والفعاليات ذات الصلة بحركة 

شعبية في المخيمات واتحادات المراكز الشبابية واالتحادات الشعبية الالجئين بما في ذلك اللجان ال
قش المؤتمر ثالث أوراق سياسية تحت ا ينأنورأت  .الفلسطينية والنقابات المهنية وشخصيات وطنية

حول : ، الثانية)يهودية الدولة والتبادلية (اإلسرائيليةالالجئين خالل عقدين ومحاوالت التصفية : عنوان
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: وكالة الغوث والالجئون بين االلتزام بالمسؤولية ومحاوالت التنصل الثالثة: غوث تحت عنوانوكالة ال
  .آليات تفعيل وتوحيد حركة الالجئين في الوطن والشتات: حول حركة الالجئين بعنوان

 التطورات السياسية على الساحة وجدد إدانته لما وصفه بالسياسة العدوانية أماموتوقف االجتماع 
 رفضها وإدانتها للسياسة الرسمية وأكدت في القدس والتوسع االستيطاني، األهل ضد رائيليةاإلس

 بشأن ما يسمى بيهودية الدولة والتبادلية السكانية، وأهابت بجماهير شعبنا وبالقوى الوطنية اإلسرائيلية
  .لفلسطينيومنظمة التحرير والعالم العربي بالتصدي للسياسة العنصرية العدوانية ضد الشعب ا

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   منزالً في أحياء مختلفة من القدس٢٣١ يستعد لهدم االحتالل .٣٠

 قالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي وزعت :القدس المحتلة
وأضافت أن طواقم . لقدس المحتلةفي األيام األخيرة أوامر هدم بحق مئات المنازل الفلسطينية في ا

 أمر هدم جديد في سلوان والبستان ٢٣١التفتيش البلدي في بلدية القدس االحتاللية قاموا بتوزيع أكثر من 
وأحياء شعفاط وبيت حنينا والعيسوية ووادي الدم ومنطقة الراس في أراضي وادي الجوز وغيرها من 

  .القرى واألحياء المقدسية
  ٢٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  مواجهات في سلوان إثر توزيع االحتالل أوامر بهدم منازل: القدس .٣١

شهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة وبعض أحيائها مواجهات دامية :  منتصر حمدان، وام-رام اهللا 
بين المواطنين المقدسيين وجنود االحتالل، فيما أصيب عشرات الشبان بحاالت اختناق وبالرصاص 

ي أطلقه جنود االحتالل الذين وصلوا إلى حي البستان من جهات متعددة وقاموا بتسليم المطاطي، الذ
وحسب ما أكده رئيس لجنة الدفاع عن منازل حي  . منازل فيها أوامر بهدم منازلهمخمسةأصحاب 

البستان، الحاج فخري أبودياب، فإن قوات معززة من جيش االحتالل، ترافقها قوات من الشرطة، 
الحي بعد أن اتخذ الجنود مواقع لهم على أسطح عدد من المنازل، في حين فرضوا طوقاً وصلت إلى 

أمنياً على المنازل المهددة بالهدم، موضحاً أن مواجهات اندلعت في الحي بين الشبان وجنود االحتالل 
  .الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي في إطار قمع المواجهات والسيطرة عليها

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   االحتالل تصعد من استهدافها لألطفال المقدسيينقوات .٣٢

صعدت قوات االحتالل من استهدافها لألطفال المقدسيين، حيث أوضحت :  منتصر حمدان، وام-رام اهللا 
من قبل  طفالً تم اعتقالهم أو إخضاعهم لالستجواب ٦٠، أن قرابة "الخليج"ـمصادر فلسطينية رسمية ل

سلطات وجنود االحتالل خالل الشهر الماضي وحده، وأشارت إلى أن هؤالء األطفال يتعرضون 
  .لظروف تحقيق وتعذيب بالغة القسوة

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   في الضفةالفلسطينيين على حتالل اعتداءات االتصاعد .٣٣

بيتوني من سكان البلدة القديمة من  الشاب محمد الأمسأصيب فجر :  أحمد رمضان ووكاالت-رام اهللا 
القدس بجروح متوسطة بعد تعرضه العتداء من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين في مستوطنة 

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرة من المتطرفين اليهود هاجموا البيتوني  .راموت شمال غرب القدس
  . مستشفى هداسا في العيسوية لتلقي العالجبالزجاجات والحجارة وأوسعوه ضربا ما استدعى نقله إلى
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وفي نابلس، هاجم مستوطنون ظهر أمس مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية كانت متوقفة قرب الشارع 
  .المقامة عنوة على أراضي مواطني كفرد قدوم في محافظة سلفيت" قدوميم"العام المحاذي لمستوطنة 

شابا وقاصرين من محافظة الخليل، وسلمت عددا من اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس كما 
  .السكان بالغات لمراجعة مخابراتها

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
   اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون في الضفةتصاعد .٣٤

أكد غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في نابلس أن اعتداءات :  منتصر حمدان، وام-رام اهللا 
وأوضح أنه تم رصد . تصاعدت كثيراً في اآلونة األخيرة ضد مزارعي الزيتون الفلسطينيينالمستوطنين 

عشرات االنتهاكات في الضفة الغربية تمثلت في قيام المستوطنين بسرقة محصول الزيتون في نابلس 
وقال إن  . في كثير من المواقعاألشجاروالخليل وسلفيت وطولكرم، إضافة إلى خلع وتدمير مئات 

  .مستوطنين شنوا حرباً جديدة لتتحول شجرة الزيتون إلى نقطة صراع بين الفلسطينيين والمستوطنينال
والتي رصدت ووثقت انتهاكات المستوطنين ضد " بيت سيلم"أما الباحثة الميدانية سلمى الدبعي من منظمة 

باكراً قبل أن المزارعين فأكدت أن عشرات المزارعين اضطروا إلى النزول إلى حقولهم الزراعية 
تنضج الثمار جيدا هذا العام على غير العادة والسبب ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وتركزها على 

  .سرقة ثمار الزيتون بكميات كبيرة وقلع وتدمير عشرات بل مئات األشجار المثمرة
ابلس كانت وفي قرى بورين وحوارة وبرقة ودير شرف وعراق بورين وعصيرة القبلية في محافظة ن

المستوطنات ليسرقوا ثمار  في أشجار الزيتون على موعد مع اللصوص الذين يخرجون من أوكارهم
وفي بداية موسم الزيتون لهذا العام . الزيتون ويمنعوا أصحاب األرض من الوصول إلى أراضيهم

تون في ضبطت منشورات تم توزيعها في عدد من مستعمرات الضفة تدعو إلى إفشال موسم قطف الزي
  .األراضي القريبة من المستعمرات

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   بين طالب فلسطينيين ومجموعة من اليهود في صفداشتباك .٣٥

، اشتباك بين مجموعة طالب فلسطينيين وجماعة من اليهود الجمعة السبت الماضية اندلع ليلة :الناصرة
، على خلفية صدور فتوى ١٩٤٨ة المحتلّة عام المتزمتين في مدينة صفد بشمال األراضي الفلسطيني

، أن ٢٣/١٠وأكّدت مصادر إعالمية عبرية يوم السبت  .يهودية ضد الفلسطينيين القاطنين في المدينة
جماعة من اليهود قد أقدمت على رشق الشبان الفلسطينيين بالحجارة مما أدى إلى كسر زجاجات أحد 

المثل، دون أن تقع إصابات، في حين لم يتم اعتقال أي شخص، المنازل، ما اضطر الفلسطينيين للرد ب
  .عقب قيام الشرطة اإلسرائيلية بتفريق االشتباك

  ٢٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  "طرد العرب"علم فلسطين يرفرف على مئذنة مسجد صفد عقب فتوى يهودية تطالب بـ .٣٦

، وذلك )١٩٤٨المحتلة عام شمال فلسطين ( رفرف علم فلسطيني كبير على مئذنة مسجد صفد :الناصرة
بالتزامن مع حالة التوتر الشديدة التي تشهدها المدينة بين المستوطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين من 

رأيت : "وقال أحد سكان المدينة من اليهود، لوسائل اإلعالم العبرية .سكان المدينة، وغالبيتهم من الطالب
لمسجد، وأنا ذاهب إلى عملي أمس، وهذا األمر أيقظ لدي شعور علماً فلسطينياً معلقاً على مئذنة ا

  .، على حد تعبيره"باإلحباط
  ٢٥/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
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   جراء العزل والتعذيباألسرى المرضى النفسيين في صفوف أعدادتزايد  .٣٧

 أكد أسرى فلسطينيون ازدياد الحاالت المرضية النفسية داخل أقسام العزل في : ضياء الكحلوت-غزة 
  .سجون االحتالل اإلسرائيلي وعدم عرضها على الطبيب المختص

 "هليكدار" إلى سجن "مانديال"جاء ذلك خالل زيارة قامت بها المحامية بثينة دقماق مديرة مؤسسة 
غلمة وعصمت منصور ورياض العموري، ولم   عاهد أبوىاإلسرائيلي والتقت خاللها بكل من األسر

صور الشحاتيت الذي عاد إلى القسم بعد أن وصل إلى مكان الزيارة، وذلك تتمكن من االلتقاء باألسير من
  .لتردي حالته النفسية بسبب وجوده في زنازين العزل

غلمة وجود حاالت نفسيه متردية لبعض األسرى في معظم أقسام العزل،  وأكد األسير المعزول عاهد أبو
يقات من قبل بعض السجانين والمعاملة وذلك بسبب الظروف التي يمر بها األسير المعزول من مضا

إن ما حدث مع األسير المعزول منصور الشحاتيت شاهد على ذلك، : وقال .السيئة والالإنسانية بحقه
حيث أقدم السجانون على تقييده من اليدين والرجلين وربطه في السرير لمدة يومين، كل هذا حدث له 

هل إدارة السجن الحالة المرضية للشحاتيت ولم تقدم له وتتجا . شيئا ماألنه نادى على السجان طالباً
  .العالج الالزم، بل قامت بسحب األدوات الكهربائية من غرفته

 حيث يتم تمديد مدة العزل له كلما انتهت، ١٥/٢/٢٠١٠غلمة أنه متواجد في العزل من تاريخ  وأكد أبو
رة أخرى، كما أنه معاقب بحرمانه من  إذا لم يتم تمديد العزل له م٢/١١/٢٠١٠وينتهي عزله بتاريخ 

  .١٥/١٠/٢٠١٠زيارة األهل حتى تاريخ 
 أنها تنظر بخطورة بالغة للحاالت المرضية المزمنة سواء كان مرضا نفسيا أو "مانديال"وأكدت مؤسسة 

وناشدت الجهات المعنية في  .جسديا، مستنكرة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون
الوطنية الفلسطينية ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ حياة المرضى السلطة 

من األسرى أمثال الشحاتيت والعمور وناهض األقرع وخالد الشاويش ومنصور موقدة، كما طالبتهم 
تحافظ على بالضغط على حكومة إسرائيل لتطبيق وتنفيذ القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي 

 على معاملة "جنيف"من اتفاقية ) ١٣(حقوق األسرى، خاصة األسرى المرضى منهم، حيث تنص المادة 
أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع األوقات، وتحظر أن تقوم الدولة الحاجزة بأي فعل أو إهمال غير 

  .مشروع يسبب موت أسير في عهدتها حيث يعتبر انتهاكاً جسيماً
  ٢٥/١٠/٢٠١٠دوحة، العرب، ال

  
   االحتالل على اعتقال أسير وأسيرة فلسطينية في زنزانة واحدةإقدام فلسطينية تكشف عن مصادر .٣٨

 على أقدمت اإلسرائيلي سجون االحتالل إدارة بأن األحد مصادر فلسطينية أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
  .ة ومرفوضة فلسطينياً في زنزانة واحدة في خطوة غير مسبوقوأسيرة فلسطيني أسيراعتقال 

وأكد مركز األسرى للدراسات أن تجربة اعتقال األسيرات الفلسطينيات وأساليب ووسائل التحقيق 
الجسدية والنفسية في السجون اإلسرائيلية بحاجة إلى توثيق، مضيفاً المركز أن إحدى األسيرات 

تخدم أساليب حقيرة وممنوعة قانونياً المحررات اللواتي اعتقلن في فترة السبعينيات أكدت أن االحتالل اس
أثناء التحقيق، مضيفة أن إدارة السجون استخدمت الضغط النفسي من خالل وضع األسيرة في زنزانة 
واحدة ولمدة نصف ساعة مع أحد األسرى األمنيين في تلك الفترة وكذلك قاموا بتمزيق بعض المالبس 

  .الخارجية من على جسدها آنذاك
محرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية وناشد األسير ال

واإلسالمية المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية واألهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات 
المتضامنة مع األسرى واألسيرات والداعمة لهم، للضغط على دولة االحتالل لتحرير األسيرات المتبقيات 



  

  

 
 

  

            ٢٠ ص                                     ١٩٤٨:         العدد       ٢٥/١٠/٢٠١٠اإلثنين :التاريخ

 وتخليصهن من قمع إدارة "هشارون والدامون" أسيرة في سجنين ٣٥البالغ عددهن ما يقارب من و
وطالب حمدونة الفصائل والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية بضرورة . السجون وسياستها القمعية

قضية تعريف العالم بانتهاكات االحتالل بحق األسيرات والعمل بكل الوسائل واإلمكانيات لتدويل هذه ال
  .اإلنسانية واألخالقية والوطنية

  ٢٥/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  ألسيرات المحررات يواجهن معاناة اجتماعية في مرحلة ما بعد االعتقالا ":المستقبل .٣٩

 بعد كل المعاناة التي تعيشها األسيرة الفلسطينية في السجون اإلسرائيلية تخرج من األسر لتصبح :غزة
  .ررة لتصطدم بنظرة المجتمع الظالم لها والمجحف ألقل حقوقهاتحت مسمى أسيرة مح

 لم يكتف المجتمع بما حدث لها من اعتقال على إذتحرم األسيرة المحررة من أن تعيش حياة طبيعية 
أيدي قوات االحتالل فتعتقل في المنزل وتمنع من الخروج واالختالط بأقرانها أو حتى أن تتواصل مع 

حدث إليهن باإلضافة إلى عدم الرغبة في الزواج منهن أو تشغيلهن في من سجنت معهن وأن تت
  .المؤسسات أو حتى الحصول على حقوقهن القانونية

العديد من األسيرات المحررات تم تطليقهن وحرمانهن من أن يجتمعن مع أبنائهن، بل قيل في بعض 
سيرات من الميراث، ومن الحصول كما تحرم األ. الحاالت ألطفالهن أن والدتهم توفيت بعد أن أنجبتهم

  .على استحقاقات مقابل األسر مثلما يحصل عليه األسرى من الرجال
ترفض مديرة أحدى المؤسسات الخيرية التي تعتني بأمور المرأة أن تعمل في جمعيتها أسيرة محررة، 

يرة المحررة ليست رغم أنها تدافع عن المرأة وتساعدها بكافة اإلمكانيات المتاحة لها فهل تعتبر األس
أنا ال استطيع أن أنكر الموقف النضالي الذي قدمته لنا األسيرات في تاريخنا : "د.وتقول م امرأة؟

الفلسطيني فهن من رفع رأسنا عاليا نحن فئة النساء إمام الذين يعتبرون أن النساء فقط للمنزل وأنهن ال 
 العمل بعد خروجهن من السجن أمر يحتاج يشاركن في العمل النضالي ضد المحتل، غير أن قبولهن في

إلى تفكير كثير، ال نستطيع أن ننكر بأنهن دخلن السجن ألنهن مناضالت لكن ال نعرف كيف خرجن من 
  ".هذا السجن وبمن اختلطن فكثيرات منهن ُسجن مع مجرمات ويمكن أن يتطبعن بأطباعهن

احترم نضال ومعاناة األسيرات الفلسطينيات أنا : "، موظف في إحدى الوزارات، يقول)عاما٣٠(ع .محمد
فهن يقدمن ما ال يستطيع الكثير من الشباب أن يقدموه إلى بلدهم بسبب الخوف والرهبة من المحتل، إال 

 صعبة وال يتقبلها الشاب بسهولة وخاصة في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد، بإحداهنأن فكرة االرتباط 
قدسا وال يسمح أن يمسه أي شي وجميعنا يعرف بان المحتل ال يحترم هذا فمجتمعنا يعتبر جسم المرأة م

أساليب التعذيب في السجون تستغل جسم المرأة كنوع من : "ويكمل ".األمر بل يستغله أبشع استغالل
الضغط النفسي عليها وال يوجد أسيرة لم تتعرض لتحرش جنسي من قبل المحققين لذلك يصعب علينا أن 

  ".رتباط بهننتقبل فكرة اال
أنا ال اشكك في شرف أو سمعة أية أسيرة محررة فلهن : "، تقولاألونرواهند، المدرسة في مدارس وكاله 

كل االحترام على مسيرتهن النضالية وتحملهن عبء السجن واألسر، إال انه من الصعب أن اقبل أن 
  ".يرتبط أخي بأسيرة

لكن له تجربة مع خطيبته التي لم تدخل السجن بل  عن اآلخرين، وال يختلف كثيراً)  عاما٣٥(فادي 
  .احتجزت على حاجز، ففسخ خطوبته منها بعد أن علم بهذا األمر
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وتعقيبا على الوضع االجتماعي الذي تعانيه األسيرات المحررات تقول السيدة أزهار أبو شعبان مسؤولة 
ن المجتمع موجه لألسيرات هذا التفكير سيئ م: "بغضب برنامج األسيرات في جمعية الدراسات

المحررات رغم أنهن شاركن جنبا إلى جنب مع الرجال في العديد من ميادين التجربة والتاريخ 
  ".الفلسطيني وكانت المرأة نموذجا مشرفا للنضال والصمود بوجه المحتل الغاصب لألرض

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
  وليةبمشاركة د" أسرى فلسطين"انطالق مؤتمر : غزة .٤٠

الدولي، الذي يعقد في مدينة غزة، " أسرى فلسطين" مؤتمر ٢٣/١٠ انطلق صباح يوم السبت :غزة
اوبريت "وبدأ الحفل بعرض  .بحضور شخصيات فلسطينية رسمية، وشعبية، وكذلك شخصيات دولية

  .همجسد واقع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي وعذابات ذويهم خلف" حكاية أسير"بعنوان " فني
وألقيت، خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، عدة كلمات لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، 
ومتحدث باسم رئيس وزراء ماليزا السابق مهاتير محمد، ووزير األسرى في غزة، وكذلك كلمة لألسرى 

 تخلل المؤتمر كلمة  عزيز دويك، كما.في سجون االحتالل، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د
  .للبرلمان العربي، وأخرى للبرلمان األوروبي

وُعرض خالل المؤتمر مجسمات لسجون االحتالل، الموزعة في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة مع 
وشيد، على مدخل باب مركز رشاد الشوا  .عدد األسرى فيها، وكذلك عرضت صور لألسرى القدامى

رج يمثّل أحد سجون االحتالل، وخيمة تم وضع فيها عدد من الشبان مكبلي الذي عقد فيه المؤتمر، ب
  .األيدي والدمى المعصبة أعينها وجنود االحتالل يحرسونها، في عملية تجسيد لواقع األسرى

  ٢٣/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   تستخف بحياة عمالنا"إسرائيل":  عمال فلسطيناتحاد .٤١

ام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم، يوم األحد، إن أصحاب العمل  قال األمين العام لالتحاد الع:رام اهللا
ال 'وأضاف إبراهيم إن أصحاب العمل اإلسرائيليين  .اإلسرائيليين يستخفون بحياة العمال الفلسطينيين

يوفرون الحد األدنى للسالمة والصحة المهنية، وتطبيق شروط العمل من أجل حماية عمالنا داخل 
  .مين العام السلطات اإلسرائيلية المسؤولية عن حياة العمالوحمل األ. '١٩٤٨أراضي 

  .جاء هذا تعقيبا على وفاة أحد العمال وإصابة آخر في منطقة عطروت بالقدس، قبل عدة أيام
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ةرفض المفاوضات في ظل االستيطان واللجوء للعنف وحل السلط: استطالع .٤٢

كشف استطالع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية :  جمال جمال-القدس المحتلة 
يصفون أوضاع % ٣٤يصفون أوضاع قطاع غزة و% ٧٠ أن في الضفة الغربية وقطاع غزة أخيراً

  .الضفة الغربية بأنها سيئة أو سيئة جداً
ين تطالب بوقف المفاوضات المباشرة في ظل وتشير النتائج إلى وجود أغلبية واضحة تصل إلى الثلث

فهو من جهة يرفض استمرار التفاوض : لكن الرأي العام الفلسطيني في حيرة من أمره. تجدد االستيطان
في ظل االستيطان، ومع ذلك ال يرى في اللجوء للعنف بديالً ناجعاً ولهذا يعارضه، وهو أيضا يعارض 

ورغم أنه يؤيد  .لتخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدةبدائل مثل حل السلطة الفلسطينية أو ا
بدائل مثل اللجوء لمجلس األمن أو اإلعالن األحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء للمقاومة الالعنفية، 

  .إال أن حوالي ثالثة أرباع الجمهور الفلسطيني ال تثق بنجاعة أي من هذه البدائل التي تؤيدها
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ج االستطالع انه من المالحظ أنه بالرغم من عدم وجود تأييد عام للعودة للعنف فإن العملية وقالت نتائ
التي قامت بها حماس ضد المستوطنين قرب الخليل في الشهر الماضي، وهي العملية التي وقعت يوم 

رابة أنه بل إن من أكثر األمور غ. انطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن، تحوز على تأييد األغلبية
رغم معارضة األغلبية للعنف عموماً فإن الغالبية العظمى تعارض الخطوات التي قامت بها السلطة 
لمحاربة العنف الذي تمثل في عملية حماس هذه وهي خطوات تلتقي نظرياً مع وجهة نظر الجمهور 

  .اوضات عن تحقيقهاالذي ال يرى في العنف بديالً ناجعاً لتحقيق الحقوق الفلسطينية التي عجزت المف
يريدون % ٣٠ضرورة االنسحاب من المفاوضات المباشرة في ظل استمرار االستيطان و% ٦٦ويرى 

  .استمرار المفاوضات رغم استمرار االستيطان
من الفلسطينيين يعتقدون أن الطرف الفلسطيني أكثر حاجة من % ٦٤ورغم معارضة المفاوضات فإن 

وفي حالة االنسحاب من المفاوضات أو في حالة فشلها فإن . اتالطرف اإلسرائيلي لنجاح المفاوض
الذهاب لمجلس األمن واإلعالن األحادي الجانب عن دولة مستقلة واللجوء : األغلبية تؤيد ثالثة بدائل

لكن األغلبية العظمى تعتقد أن هذه البدائل الثالثة لن تكون ناجعة في تغيير الواقع . للمقاومة العنيفة
لكن عملية حماس المسلحة ضد المستوطنين . أو في إنهاء االحتالل أو إيقاف المستوطناتالفلسطيني 

كما أن أكثر من ثالثة أرباع الجمهور تعارض %. ٤٤ ومعارضة ٥١%قرب الخليل تحصل على تأييد 
  .اإلجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد العملية

مفاوضات أو في حالة فشلت المفاوضات فإن أغلبية الجمهور في حال انسحب الفلسطينيون من ال
أو إعالن دولة %) ٦٩(الفلسطيني تؤيد الذهاب لمجلس األمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية 

ترتفع نسبة %). ٥١(أو اللجوء لمقاومة العنفية وغير مسلحة %) ٥٤(فلسطينية بشكل أحادي الجانب 
مقارنة بقطاع % ٥٨ية في الضفة الغربية حيث تصل إلى ن دولة فلسطينتأييد اإلعالن أحادي الجانب ع

% ٥٣كما ترتفع نسبة تأييد المقاومة الالعنفية في الضفة حيث تصل إلى %. ٤٧غزة حيث تصل إلى 
في المقابل فإن األغلبية تعارض التخلي عن حل الدولتين %. ٤٧مقارنة بقطاع غزة حيث تصل إلى 
أو العودة لالنتفاضة المسلحة أو حل %) ٧١(يين واإلسرائيليين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطين

ترتفع نسبة تأييد العودة النتفاضة مسلحة في قطاع غزة حيث ). لكل منهما% ٥٧(السلطة الفلسطينية 
كذلك، ترتفع نسبة تأييد حل السلطة . فقط% ٣٥مقارنة بالضفة حيث تصل إلى % ٥٢تصل إلى 

  .فقط% ٣٧مقارنة بالضفة حيث تصل إلى % ٤٤صل إلى الفلسطينية في قطاع غزة حيث ت
  ٢٥/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  لحماس% ٩,٨سيصوتون لفتح و %٣٩,١ : استطالع .٤٣

 األلمانية قام المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل :رام اهللا
حول الديمقراطية والحكم )  عاما٣٠ً-١٨(العمرية  استطالع للرأي للشباب الفلسطيني من الفئة بإجراء

 المقابالت وجها لوجه مع عينة عشوائية منتظمة من هؤالء الشباب بلغ عددها إجراءالصالح، وقد تم 
بينما بلغت  ،%٥٠,٧ الجاري حيث كانت نسبة الذكور أكتوبر/ األول تشرين ٣-١، في الفترة من ١٠٠٠
  %.٣خطأ وبلغت نسبة ال ،%٤٩,٣ اإلناثنسبة 

 يقيمون الديمقراطية في فلسطين أنها جيدة،%) ٣٦,٧(وبين االستطالع أن هنالك ما يقارب ثلث الشباب 
يرون بأنها جيدة % ٥,٨و ،سيئة جداً% ٦,٣ سيئة،% ١٣,٣ منهم أنها متوسطة،% ٣٤,٢في حين يرى 

  .منهم% ٣,٧ولم يجب على هذا السؤال  ،جداً
سيصوتون لصالح حركة فتح % ٣٩,١ات لمن سيصوتون، أجاب وحول سؤالهم في حال أجريت انتخاب

  .لن يصوتوا ألحد% ٣٠,٥لصالح حماس و% ٩,٨و
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من الشباب % ٣٦,٢ أجاب في فلسطين اإلنسانوعند سؤال الشباب عن تقييمهم للحريات العامة وحقوق 
% ٥,٥ا قال بينم ،سيئة جداً% ٩,٧ سيئة،% ١٥,١  متوسطة،أنهامنهم % ٢٩,٥في حين قال  أنها جيدة،

  .من الشباب% ٤,٠ولم يجب على هذا السؤال  ، جيدة جداًأنهامنهم 
نهم يفضلون النظام االنتخابي أ% ٣٩,٧فاد أ فيما يتعلق بالسؤال حول النظام االنتخابي الذي يفضلونه، أما

النسبي  الذين اختاروا التمثيل أمامنهم نظام الدوائر، % ٢٧,٠في حين فضل )  نسبي ودوائرأي(المختلط 
  .من الشباب على هذا السؤال% ١٤,٨ولم يجب % ١٨,٥فكانت نسبتهم ) الكتل السياسية(

أنهم % ٧٤,٣ أفادأما حول السؤال عن مشاركتهم في االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، 
أي لم يكن لديهم ر% ٥,٣منهم إنهم لن يشاركوا، و% ٢٠,٤سيشاركون في تلك االنتخابات، في حين قال 

  . تلك المسألةإزاء
 أن تلك هممن% ٣٠,٣ أفادوعند السؤال عن اعتقادهم بنزاهة االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، 

منهم إنها ستكون نزيهة إلى درجة % ٢٤,٦ درجة متوسطة، في حين قال إلىاالنتخابات ستكون نزيهة 
 درجة كبيرة جدا، أما الذين قالوا إلى% ٥,٥درجة قليلة جدا، % ٥,٩إلى درجة قليلة، % ١٤,٧كبيرة، 

  .على هذا السؤال% ٩,٥، و لم يجب %٩,٥ كانت نسبتهم أبداًإن تلك االنتخابات ستكون غير نزيهة 
إنهم % ٩,٨ إنهم يؤيدون فتح، في حين قال هممن% ٣٩,١أما بخصوص تأييد األحزاب السياسية فقد قال 

الجهاد % ١,٥المبادرة الوطنية، % ١,٧زب الشعب، ح %١,٩الجبهة الشعبية، % ٣,٩يؤيدون حماس، 
فدا، أما الذين يؤيدون المستقلين الوطنيين فكانت نسبتهم % ٠,٤و الجبهة الديمقراطية،% ١,٢، اإلسالمي

من مجموع المستجيبين، وما يلفت النظر أن % ١,٥ شكلوا اإلسالميين، والذين يؤيدون المستقلين %٧,٤
 من الفصائل واألحزاب السياسية المذكورة، في حين قال أيم ال يؤيدون من الشباب قالوا إنه% ٣٠,٨
  .إنهم يؤيدون غير ذلك% ٠,٦

من المستجيبين الشباب إن السالم هو % ٣٤,٢قال "  من األمور التالية األهم في حياتكأي"وعند سؤالهم 
 االقتصاديةاألوضاع ، %١١,٠منهم إنه الحرية، األسرة % ٣٠,١األمر األهم في حياتهم، في حين قال 

  .على هذا السؤال% ١,١، ولم يجب %١١,٤العمل % ١٢,٢
 إنهم يفضلون نظام هممن% ٤٧,٢وعند سؤالهم عن النظام السياسي في الدولة الفلسطينية المستقبلية قال 

منهم نظام إسالمي % ٢٨,١ديمقراطي حيث يتم فيه تمثيل جميع األحزاب السياسية، في حين يفضل 
 إسالميمنهم إنهم يفضلون حكم % ١٧,٢ أساس لهم، وقال اإلسالم تعتمد إسالميةتعددية يحتوى على 

  .منهم عن اإلدالء برأيه إزاء تلك المسألة% ٧,٥يعتمد على نظام الحزب الواحد، وامتنع 
من ثلث أكثر فقد قال  وعند السؤال حول المصدر األساسي للتشريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية،

) ٣٤,٧(% ، بينما فضل نسبة مقاربة منهماإلسالميةإنهم يفضلون الشريعة ) ٣٨,٣(%جيبين الشباب المست
إنهم يفضلون % ٢٢,٩  للتشريع، في حين قالأساسيالشريعة اإلسالمية والقوانين المدنية معا كمصدر 

  .على هذا السؤال% ٤,١القوانين المدنية، ولم يجب 
 إن هذا الخطر األكبر يتمثل هممن% ٣٠,٣خطر األكبر للعالم فقد قال أي من اآلتي يشكل ال"وعند السؤال 

اتساع الهوة % ١١,٤إنه التعصب الديني والطائفي، % ٢٤,١في انتشار األسلحة النووية، في حين قال 
األزمة المالية العالمية، % ٩,٧ مرض اإليدز وأمراض معدية أخرى،% ١١,٢ والفقراء، األغنياءبين 
  %.٣,٩ التلوث، ولم يجب على هذا السؤال% ٢,٧ حتباس الحراري،لكل من اال% ٦,٧

  ٢٤/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  وضع حجر األساس للمستشفى اليمني اإلسالمي في مخيم جباليا: غزة .٤٤
، وضع حجر األساس إلنشاء المستشفى اليمني اإلسالمي في مخيم ٢٤/١٠ تم صباح يوم األحد :غزة

 .ل قطاع غزة، بتمويل من جمعية األقصى الخيرية باليمن وبتكلفة ثالثة ماليين دوالرجباليا لالجئين، شما



  

  

 
 

  

            ٢٤ ص                                     ١٩٤٨:         العدد       ٢٥/١٠/٢٠١٠اإلثنين :التاريخ

، وكذلك عدد من "٥شريان الحياة "وتم وضع حجر األساس بحضور الوفد اليمني المشارك في قافلة 
  .ولين الفلسطينيينؤنواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير الداخلية فتحي حماد وعدد من المس

  ٢٤/١٠/٢٠١٠رس، قدس ب
  

   ألفاً إسرائيليا٩٠ً بحثاً فلسطينياً مقابل ٢١٢ .٤٥
 أن عدد األبحاث العلمية الصادرة في األراضي إلىتشير األرقام الرسمية :  بديعة زيدان–رام اهللا 

 ألف ٨٩" بحثاً فقط، في حين أن عدد األبحاث اإلسرائيلية للعام نفسه فاق ٢١٢ هي ٢٠٠٧الفلسطينية في 
  ."بحث
 ازدياد على المستوى الفلسطيني، وإن كانت ال إلى أن الصورة قاتمة، إال أن أعداد األبحاث العلمية ومع

 .والمشكلة ليست في قلة عدد الباحثين، بحسب د. ١٩٩٦ فقط في ٢٠تزال دون المستوى فعددها كان 
  .أيمن حسين، رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الطبيعية في جامعة النجاح

طهراوي، أستاذ اإلعالم المساعد في جامعة األقصى، يرى أن األمر في قطاع غزة أكثر مأسوية نبيل ال
 ما ٢٠١٠منه في الضفة ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية في رام اهللا خصصت في موازنتها العامة 

 الحكومة  لوزارة التربية والتعليم، فيما خصصتةالمائ في ١٩ لوزارة الداخلية، وةالمائ في ٢٢نسبته 
  ! من موازنتها لألمن والنظام العام واإلدارة المالية وحدهاةالمائ في ٩٦المقالة في غزة 

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  استراتيجية جديدة قيد البحث توقف سحب الجنسية من ذوي األصول الفلسطينية: األردن .٤٦

 حل جماعي لـشكاوى سـحب   صدرت في عمان تعليمات تقضي بالتفكير في: 'القدس العربي'عمان ـ  
الجنسيات من مواطنين أردنيين من أصل فلسطيني بعد ورود المزيد من التقارير المدنية الدوليـة التـي                 

  .تنتقد هذه الظاهرة
في عمان بأن استراتيجية حكوميـة متكاملـة يـتم حاليـا            ' القدس العربي 'وأبلغت مصادر رسمية مكتب     

 فك اإلرتباط مع الضفة الغربية ودعوات سـحب الـسجالت           مراجعتها في إطار ما يسمى تطبيقات قرار      
  .والقيود المدنية من أبناء مدينة القدس الذين فقدوا هوياتهم اإلسرائيلية ويحظون بالجنسية األردنية

وحسب المصادر نفسها فالمعالجات التي تتحدث عنها مستويات مرجعية في هذا الشأن تطالـب بحلـول                
ل حول هذا األمر بعيدا عن الحلول والمعالجات الفردية التـي تتـضمنها             جماعية لمجمل الجدل المتواص   

  .شكاوى ومذكرات ورسائل تصل يوميا للديوان الملكي ولوزارة الداخلية ولرئاسة الوزراء
وكانت قرارات سحب الجنسية والرقم الوطني او شطب القيود المدنية تحت إطار تطبيق تعليمـات فـك                 

من الجدل خارج وداخل البالد، حيث انتقدها المركز الوطني لحقوق اإلنـسان            اإلرتباط قد أثارت الكثير     
  .وغيره من المؤسسات المدنية في الداخل والخارج

ولم تعرف بعد حدود المراجعة الجماعية لهذا الملف لكن األوساط السياسية تتحدث عن عدة اجتماعـات                
وكذلك عن استياء مؤسسة القصر الملكـي       عقدت في هذا السياق واتصاالت تنسيقية مع أجهزة الحكومة          

عدة مرات من استمرار عمليات سحب الجنسيات أحيانا خارج التعليمات الرسمية التي يتردد ان بعـضها         
  .ال يزال سريا ولم يعلن بعد

وثمة ما يدعو لإلعتقاد بأن العمل سيجري الحقا على وضع أسس محددة ومفصلة وقانونية لـيس فقـط                  
حب السابقة، ولكن لتوضيح وتفصيل الظروف التي تسحب فيها األرقـام الوطنيـة             لمراجعة قرارات الس  

خصوصا بعد رسائل احتجاج وصلت ألرفع أجهزة الدولة من قبل شخصيات بارزة جدا فـي مـستوى                 
  .اإلدارة والحكم ومن قبل أصحاب رأس مال ومستثمرين

 ٢٥/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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  لتوطين وحق العودة لالجئين الفلسطينيين سليمان يؤكد على رفض اميشال .٤٧

فـي  القمة الفرانكوفونية   ، في    العماد ميشال سليمان    اللبنانية رئيس الجمهورية اكد  : داود رمال  - سويسرا
على ضرورة صياغة حل دائم وعادل وشامل لمشكلة الشرق األوسط، مؤكدا ان لبنان لن يقبل               سويسرا،  

ارض ومصالحه الحيوية، معلنا رفض لبنان تـوطين الالجئـين          ان يتم الحل على حسابه او بصورة تتع       
  . الفلسطينيين على أرضه مؤكدا حقهم الشرعي بالعودة الى ديارهم

  ٢٥/١٠/٢٠١٠،  السفير، بيروت
  
  مثل الكالب ... رمونا من لبنان: »المصير اإلسرائيلي«عميل لحدي سابق يروي  .٤٨

كالب، وبعد أسبوع سُأرمى في الشارع في إسرائيل        قبل عشر سنين رمونا من لبنان مثل ال       «: علي دربج 
فأنا أريد الحصول علـى     . أيضا، يوجد لي أصدقاء يريدون مساعدتي لكنني غير مستعد لقبول مساعدتهم          

  ! »على المخصص الذي استحقه، واألهم الكرامة. ما أستحق
تجاه عمالئها، وتبين مـدى     عبارات يلخص بها العميل اللحدي السابق نجم فواز النظرة الدونية إلسرائيل            

» كالب«، حتى باتوا يشعرون أنهم بنظرها مجرد        »خدماتهم«أو كبرت   » شأنهم«احتقارها لهم مهما عال     
أدوا مهمتهم بإخالص، فكان أن ردت إليهم إسرائيل عرفان الجميل هذا، بأن جعلتهم مجرد متـسولين ال                 

  . يجدون حتى مأوى يقيهم الشارع أو مستشفى تستقبلهم
السابق واالستخبارات اإلسرائيلية، بعـد أن تـرك        » جيش لبنان الجنوبي  «وي فواز حكاية تعاونه مع      ير

  .  وعاش في كريات شمونه في ظروف بائسة٢٠٠٠لبنان منذ سنة 
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
   غزةأوغلو يدعو للجوء للقانون الدولي لفك حصار .٤٩

سالمي، أكمل الدين أوغلو، بتجاوز خطابات اإلدانة واللجوء        طالب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإل     : جدة
ـ        التي يتسببها الحصار الـصهيوني علـى       " المأساة اإلنسانية "للقانون الدولي بهدف وضع حد لما وصفه ب

  .قطاع غزة
إن الحـصار  ): ١٠-٢٤(وقال أغلو، في اجتماع عقد في مقر األمانة العامة للمنظمة في جدة اليوم األحد  

 مليون فلسطيني في غزة، ال ينتهـك القـانون          ١,٧ي الجائر طال أمده، وأن االحتالل بحصاره        الصهيون
  .الدولي فحسب، بل إن ذلك يتنافى مع أبسط المفاهيم األخالقية اإلنسانية

المكلف ببحث السبل والوسـائل الكفيلـة برفـع الحـصار           -ودعا األمين العام فريق الخبراء القانونيين       
  إلى وضع مقترحات عملية حول السبل التي يمكن أن تسلكها دول المنظمة والدول               -الصهيوني عن غزة  

األعضاء والمؤسسات األهلية إلنهاء الحصار، مطالباً بوضع تصورات تتيح أقصى درجات االسـتفادة،             
  .مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جالديها

لحصار يتصدر سلم أولويات االجتماعات الثنائية والمتعددة التي يعقدها شخصياً مع           وبين أوغلو أن ملف ا    
مختلف القادة والمسؤولين في العالم، مؤكداً لهم أن األمة اإلسالمية ال تقبل باستمرار هذا الحصار المشين                

  . الذي يفتك بسكان قطاع غزة تحت سمع العالم وبصره
ن المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية        ويضم فريق الخبراء ممثلين عن كل م      

التركية، جمهورية السنغال، دولة فلسطين، وماليزيا، ويهدف اجتماعهم إلـى بحـث وتـدارس الـسبل                
  .والوسائل واآلليات الكفيلة بضمان رفع الحصار الصهيوني المفروض على غزة

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  باختطاف قمر صناعي مصري" إلسرائيل"اتهامات : رةالقاه .٥٠
القمـر الـصناعي    " إسـرائيل "ألمحت مصادر مصرية مسؤولة إلى إمكانية اختطاف        :  وكاالت –القاهرة  

وذلك بعد أن اختفى من لوحـات المراقبـة         » ١ -إيجيبت سات   «المصري المخصص لألبحاث العلمية     
  .األرضية قبل نحو ثالثة أشهر

وتواكبت مع إطـالق القمـر؛ حيـث        " إسرائيل"ر في هذا الصدد إلى الحملة التي شنتها         وأشارت المصاد 
زعمت حينها أنه مخصص للتجسس على إسرائيل بصفة خاصة رغم نفي مصر ذلك عدة مرات؛ حيـث                 

وعن إمكانيـة   . تسابقت الصحافة اإلسرائيلية في ذكر تهديدات القمر المصري لألمن القومي اإلسرائيلي          
ن الناحية التقنية أوضحت المصادر ذاتها أنه يمكن ذلك من خالل التحكم البديل للقمر عبـر    حدوث ذلك م  

نفس موجات التحكم، مشيراً إلى أنها عملية علمية معقدة لكن إسرائيل من بين الدول القليلة التي تملك تلك             
  .وفقا لصحيفة العرب القطرية, اإلمكانات

ة قد أعلنت أنها فقدت االتصال بـالقمر الـصناعي البحثـي            المصري» االستشعار عن بعد  «وكانت هيئة   
منذ ثالثة أشهر، بعد خروجه عن سيطرة أجهزة التحكم في موقع للبرنامج الفضائي             » ١ -إيجيبت سات   «

  .»السويس-مصر«المصري بصحراء طريق 
  ٢٥/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 

 
  امل مع القضية الفلسطينيةسياسات الواليات المتحدة في التع ينتقد تركي الفيصل .٥١

انتقد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات        :  عضوان األحمري  -  أحمد عبدالهادي  - واشنطن
من خـالل  " سياسات الواليات المتحدة في التعامل مع القضية الفلسطينية          ،اإلسالمية األمير تركي الفيصل   

االنتقادات الهادفة لإلضـرار    "يا للتخلي عن    وابتدر كلمته داع  ". عدم ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل     
  .، ومن ثم التركيز على بناء شراكة حقيقية في عدد من القضايا"بالعالقات السعودية األميركية

يجب أن يتم دعم فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الوقت الذي تدعم المملكـة               "وقال األمير تركي    
هاوناً من الواليات المتحدة في الضغط على إسرائيل إليقـاف هـدم            الصلح بين الفصائل الفلسطينية نجد ت     
نحن نتفق حول أمور إال أننا نختلف حول الوسائل التي          "وأضاف  ". المنازل وحتى اقتالع أشجار الزيتون    

فالمملكة لعبت الدور األساسي في وضـع       . من ذلك قضية التوصل إلى السالم     . يمكن من خاللها تحقيقها   
العربية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين وفي التوصل إلى إجماع عربي على إقرارها،             مبادرة السالم   

إال أن إسرائيل لم توافق على المبادرة حتى اآلن، دون أن تتخذ الواليـات المتحـدة أي ردة فعـل فـي                      
  ".مواجهة ذلك

فقـة علـى أن     جمع قيادات حركتي فتح وحماس في مكة وإقناع حمـاس بالموا          " دور المملكة في     وشرح
المنظمة هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في عمليـة التفـاوض إال أن اإلدارة األميركيـة الـسابقة                  

وأضاف أن المملكة اتفقت مع جامعة الدول العربيـة علـى مـنح فرصـة أخـرى                 ". أجهضت االتفاق 
ل تتضمن الموافقـة    لمفاوضات السالم بيد أن الواليات المتحدة قامت بعد ذلك بعرض رسالة على إسرائي            
وعلـق الفيـصل    . على وضع قوات إسرائيلية على مناطق من األراضي الفلسطينية أي في غور األردن            

كل ذلـك   . كأن تلك األراضي تابعة للواليات المتحدة لكي تقدم لإلسرائيليين هذا العرض          "على ذلك بقوله    
وقال إن المملكة   ". حتى ذلك العرض  ولكن إسرائيل رفضت    . مقابل عدة أيام إضافية من تجميد االستيطان      

 وإن العرب وافقوا علـى االقتـراح        ٦٧ حال للقضية الفلسطينية على أساس حدود        ١٩٨١اقترحت عام   "
وذكر أن عملية السالم تقدمت في محادثات       ". ولكن الواليات المتحدة لم تشأ أن تحمل إسرائيل على قبوله         

ن نتنياهو قام بنسف العملية كما اعترف في شريط فيـديو           أوسلو إال أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي      
  .على شبكة اإلنترنت خالل اجتماعه مع مجموعة من المستوطنين" يو تيوب"عرض على موقع 

 ٢٥/١٠/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية
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  مستقبل القدس على محك الخطر الحقيقي الداهم:  اإلسالميالمؤتمرمنظمة  .٥٢

لعزيز عبداهللا الغرير رئيس الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجـالس الـدول             أكد عبدا : سالم أبوشهاب 
األعضاء في منظمة الدول اإلسالمية رئيس اللجنة التنفيذية الرابعة والعشرين، رئيس الشعبة البرلمانيـة              

  .لدولة االمارات العربية المتحدة ان مستقبل مدينة القدس أصبح على محك الخطر الحقيقي الداهم 
عا الغرير اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعداد مقترح عملي وتقديمه الى مؤتمر االتحاد المقبل في شـأن                 د

غير القانونية الراميـة الـى      " االسرائيلية"مساهمة االتحاد التخاذ اجراءات عاجلة من أجل وقف التدابير          
في مدينـة القـدس ومـا       " ائيلياالسر"االستيطان   خاصة،  تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس الشريف     

ومـا سـيعقب ذلـك مـن تـدابير          " اإلسرائيلي"لخدمة يهودية الكيان    " اإلسرائيلية"أقدمت عليه الحكومة    
 وحسب بـل إن     ١٩٤٩، فإنها ال تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام           "اسرائيلية"استعمارية  

حكمة العدل الدولية وقرارها الذي صدر في التاسع مـن          ذلك يمثل استخفافا فاضحاً بالرأي االستشاري لم      
  ٢٠٠٤تموز /يوليو 

رفضها االنضمام إلى معاهـدة منـع االنتـشار         " إسرائيل"وحذر الغرير من العواقب الوخيمة لمواصلة       
  .النووي، وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  تام اجتماع اللجنة التنفيذية الرابع والعشرين التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة خنص  في وجاء
 ٢٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
  محالت التي تعود ملكيتها لالجئين فلسطينيينالتزيل جميع " الداخلية"أمانة بغداد و: العراق .٥٣

 في العراق، إقدام أمانة بغداد استنكرت مؤسسة حقوقية تُعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين: بغداد
ووحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، على هدم جميع المحالت التجارية، التي تعود ملكيتها 

  .لالجئين فلسطينيين في مجمع البلديات في العاصمة العراقية
اً تابعة لكل نسخة عنه، أن فرق" قدس برس"، في بيان صحفي تلقت "رابطة فلسطينيي العراق"وأوضحت 

شارع "من أمانة بغداد ووزارة الداخلية، قامتا مساء أمس األحد بهدم كافّة المحال التجارية الموجودة في 
بالعاصمة العراقية، وذلك بدعوى تعديها على الطريق العام وتجاوزها للمساحة " البلديات الفلسطيني

  .المحددة لها
لرغم من المناشدات الشعبية الحثيثة لتأجيل تنفيذ قرار الهدم وأضاف البيان، أن عملية الهدم تمت على ا

" لم تستجب"إلى حين تفريغ محتويات وموجودات المحال، مشيراً إلى أن السفارة الفلسطينية في بغداد 
  .لمطالب الالجئين بالتدخّل إليقاف عملية الهدم، كما قال

مسؤولياتها تجاه مسألة حماية الالجئين وناشدت الرابطة، جميع الجهات الرسمية والحقوقية تحمل 
الفلسطينيين، والسعي لتعويض المتضررين ممن ُأزيلت محالهم، ال سيما وأن عملية الهدم من شأنها زيادة 

  .نسبة البطالة بين أبناء الالجئين الفلسطينيين في العراق
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، قدس برس

  
   سودانياً إلى فلسطين المحتلة٥٥إحباط تسلل  .٥٤

 سـودانياً  ٥٥أعلنت مصادر أمنية، أمس، أن قوات الشرطة المصرية اعتقلت      :  محمد سليم سالم   -اء  سين
  .قبل اجتيازهم نفق الشهيد أحمد حمدي المؤدي إلى شبه جزيرة سيناء داخل إحدى الشاحنات 

 بين   أطفال ما  ٦ سيدات في العشرينات، و    ٩ رجالً في الثالثينيات من العمر، و      ٤٠وأكدت المصادر أنهم    
 عاماً، كانوا في طريقهم إلى سيناء من منطقة البحر األحمر قادمين من الـسودان عبـر إحـدى              ١٢ و ٣

  .الدروب الجبلية، في طريقهم إلى األراضي العربية المحتلة عن طريق مهربي البشر بالمنطقة 
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 أيام متتالية مـن     ٣وأشار المصدر إلى أن المتسللين كانوا في حالة إعياء شديدة نتيجة سفرهم على مدار               
  .دون توقف، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العالج، وإخطار السفارة السودانية بالقاهرة 

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

  "شاليط" لقاء عائلة يرفضكارتر  .٥٥
رفض الرئيس األمريكي األسبق، جيمي كارتر، خالل زيارته األراضي الفلسطينية المحتلّـة علـى رأس      

الدولية، االلتقاء بعائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة،            " الحكماء"فد  و
  . جلعاد شاليط

، عن والد الجندي اإلسرائيلي نوعام شاليط، ما مفـاده أن           ٢٠١٠-١٠-٢٤ونقلت اإلذاعة العبرية، األحد     
ال زالـت علـى     " فيما أشار إلى أن قضية ابنـه         ،"بدعوى أنه ال يملك الوقت لذلك     "كارتر رفض مقابلته    
  ". حالها، وال جديد فيها

إزاء مسألة اإلفراج عن ابنـه، فيمـا أكّـد علـى أن الجهـود               " عدم تفاؤله "كما أعرب والد شاليط عن      
  ".لكن دون جدوى"اإلسرائيلية والدولية مستمرة ومتواصلة 

٢٤/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين  
  
   من أجل تحقيق السالم"إسرائيل" يدعو الى تدمير  أميركىبروفيسور .٥٦

من  ]يقصد[اإلسرائيلي امس أن البروفيسور األميركى، هاوكار سيديك،        » واي نت «ذكر موقع   : رام اهللا 
  .األميركية دعا الى تدمير إسرائيل من أجل تحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط» لينكولن«جامعة 

ك أثارت مخاوف عدد من أعضاء الكونغرس االميركي المدافعين عـن           وقال الموقع ان تصريحات سيدي    
والتي تلفـظ بهـا المحاضـر       » متطرفة«وأن الكونغرس بدأ التحقيق في األقوال التي اعتبرها         . إسرائيل

األميركى، وتوجه اثنان من أعضاء الكونغرس لرئيس الجامعة بطلب للتحقيق فيما إذا كـان المحاضـر                
وأشار الموقع إلى شـريط فيـديو   .خل حرم الجامعة التى تمول من ميزانية الدولةيعرب عن آرائه هذه دا  

نشر على مواقع اإلنترنت أظهر األستاذ الجامعى سيديك يطالب خالل تظاهرة في الثالـث مـن أيلـول                  
الماضي بتدمير إسرائيل لتسهيل تحقيق السالم، ولم يتراجع عن كالمه خالل لقاء مع صـحيفة أميركيـة                 

  .»إن الضغط لن يؤثر علي لتغيير رأيي«، مضيفا »نا ضد إسرائيل ولست ضد اليهودأ«قائال 
وقال الموقع ان سيديك من أصل باكستاني كان قد تلقى عدة تهديدات من خالل اتصاالت هاتفية وعبـر                  
البريد االلكتروني، وشنت منظمات مؤيدة إلسرائيل حملة إعالمية ضد البروفيسور سيديك وطالبوا رئيس             

  .جامعة إيبرى نلسون، بأن يتأكد بأن أقوال سيديك ال يتم سماعها داخل قاعة الدراسةال
٢٥/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   التسوية ممكنة في الشرق األوسط : بينديكت السادس عشرالبابا .٥٧

وسط، داعياً  اعتبر البابا بينديكت السادس عشر أمس أن التسوية ممكنة في الشرق األ           :  وكاالت -القاهرة  
  .دول المنطقة إلى تعزيز حرية العبادة لمختلف الجماعات الدينية

وقال البابا، في قداس أقيم في بازيليك القديس بطرس في اختتام أعمال سينودس األساقفة الخاص بالشرق                
الـسالم،  . منذ زمن بعيد تستمر في الشرق األوسط النزاعات والحروب والعنف واإلرهـاب             "األوسط،  

الذي هو هبة من اهللا، هو أيضاً نتيجة جهود البشر ذوي االرادة الحسنة، والمؤسسات الوطنية والدوليـة،                 
  " .وخصوصاً الدول األكثر مشاركة في البحث عن حّل للنزاعات
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  " .حق من الحقوق األساسية لإلنسان على كّل دولة أن تحترمه دائماً" ووصف البابا الحرية الدينية بأنها 
٢٥/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
   االستناد إلى التوراة لتبرير االحتالل"إسرائيل"ال يمكن لـ: لروم الكاثوليكل أسقف .٥٨

لطائفة الروم الكاثوليك الذي    ) الواليات المتحدة (أعلن المطران كيريلس سليم بسترس، أسقف نيوتن        : لندن
ن أجل الشرق األوسط، في الفاتيكان، السبت       يترأس اللجنة الخاصة بإعداد رسالة صادرة عن السينودس م        

ـ     لتبرير انتقال اليهود إلى إسرائيل وتهجير      " أرض الميعاد "أن تستند إلى عبارة     " إسرائيل"، أنه ال يمكن ل
  .الفلسطينيين، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية

إليه األسرة الدولية والفاتيكان    وقال إن هناك مشكلتين في حل قيام دولتين يهودية وفلسطينية، الذي تدعو             
استبعاد مليون ونـصف    "لتسوية النزاع في الشرق األوسط، ففي إطار دولة يهودية، أعرب عن قلقه من              

وأشار إلى أنه من األفضل فـي هـذه         ". مليون إسرائيلي ليسوا يهودا، بل هم عرب مسلمون ومسيحيون        
عودة الالجئين الفلسطينيين مهمة جـدا      "أن مسألة   وأضاف  ". دولة ذات غالبية يهودية   "الحالة التحدث عن    

  ".أيضا، وعندما تقوم دولتان يجب تسوية هذه المشكلة
٢٥/١٠/٢٠١٠، السبيل، عّمان  

  
  واصل  سياسة االستيطان والهدم في الضفة الغربيةت" إسرائيل: ""أوتشا" .٥٩

يق الشؤون اإلنسانية فـي      أكد تقرير دولي صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنس         : أحمد رمضان  -رام اهللا   
  . لسياسة االستيطان والهدم في الضفة الغربية"إسرائيل"مواصلة " أوتشا"األراضي الفلسطينية المحتلة 

وأوضح التقرير الذي نشر في القدس أمس أنه تم هدم منزل قيد اإلنشاء في قرية صور بـاهر بالقـدس                    
لمنزل على ترخيص البناء، الفتا إلى هدم نحو        الشرقية بعد أن تسلم مالكه أمر الهدم بحجة عدم حصول ا          

  . مبنى للفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية٣٠٠
 مبنى في قلقيلية وطولكرم،     ١٣ولفت إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية سلمت أوامر بوقف البناء ضد            

نية، وخمسة قيد اإلنشاء، ومـصنعا       مباني سك  ٨ويشمل القرار   . بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء     
 عائلـة   ١٣لقطع الحجر، وملعبا وورشة وحظيرتي ماشية، فضال عن إبالغ السلطات اإلسرائيلية شفويا             

تعيش في المجمع البدوي بمحافظة طوباس بوجوب إخالء هذه المنطقة بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية                
  .مغلقة

اإلسرائيليون، بينها سبعة حوادث وقعت في سـياق موسـم           حادثا نفذها المستوطنون     ١٣ورصد التقرير   
جني الزيتون الذي بدأ رسميا األسبوع الماضي، موضحا أن وثيقة داخلية أصدرها الجـيش اإلسـرائيلي                
أفادت بأن موسم جني الزيتون يعد أحد أعنف المواسم في السنوات الماضية وفقـا لمـصادر إعالميـة                  

  .إسرائيلية
٢٥/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت  

 
   يغادرون غزة"٥شريان الحياة " قافلة عضاءأ .٦٠

غادر ظهر امس قطاع غزة باتجاه االراضي المصرية من خالل معبر رفح البري             :  اشرف الهور  -غزة  
، الذين وصلوا القطاع الخميس الماضي، وبصحبتهم مـساعدات للـسكان           '٥شريان الحياة   'اعضاء قافلة   
  .المحاصرين

 ٣٤٠ رئيس الوفد خالل مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرة اعضاء القافلة وعددهم             وقال كيفن اوفندن نائب   
وذكر ان القافلة القادمة ستشمل     . الى غزة ' ٦شريان الحرية   'ان المنظمين بدأوا في االعداد النطالق قافلة        

ن مواد انسانية وطبية يحتاجها السكان المحاصرون، مشيرا الى ان عددا من اعضاء القافلـة سيـشاركو               
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وابدى اوفندن تعاطفه الشديد مـع      . ، التي ستنطلق قريبا الى قطاع غزة      '٢اسطول الحرية   'ايضا في قافلة    
وانه بسببها تعاني غزة من نقـص فـي         ' ظالمة'سكان قطاع غزة المحاصرين، وقال ان سياسة الحصار         

  .الدواء
 وطالب بتحرك دولـي يلـزم       ،'لن نترككم وحدكم  'وكان نائب رئيس القافلة قال موجها حديثه الهل غزة          

كانت تقل الى جانب المتضامنين     ' ٥شريان الحياة   'يشار الى ان قافلة     . اسرائيل بانهاء الحصار بشكل كلي    
 الذين قدموا من ثالثين دولة عربية واجنبية، عشرات العربات والشاحنات الصغيرة التي تحمل              ٣٤٠الـ  

  .مساعدات طبية وادوات مدرسية لالطفال
٢٤/١٠/٢٠١٠، ربي، لندنالقدس الع  

 
  على العالم ما فيه مصلحة لإلنسان والتوراة ونبث واإلنجيلنأخذ من القرآن : خادم الحرمين .٦١

 لدى تسلمه أمس أوراق ه في كلمة ل،العزيز اهللا بن عبد  أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد:الرياض
المملكة العربية السعودية هي "  أنعودية،اعتماد عدد من سفراء الدول سفراء معتمدين لدولهم لدى الس

 ديننا العقيدة اإلسالمية، والديانات الثانية كلها منزلة من الرب عز - وهللا الحمد -بالد للعالم كله، ونحن 
وجل، التوراة واإلنجيل والقرآن، نأخذ منها الكالم المنزل من الرب عز وجل، ونبث على جميع العالم ما 

  ."إلنسانية ولجمع كلمة العالم على كلمة واحدة وهي العدل والتوفيق والسالمفيه مصلحة لإلنسان وا
  ٢٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   العلمية تخرج جامعات عربية من التصنيف الدولياألبحاثقلة  .٦٢

 منها لألجور ةالمائ في ٧٥ من موازنة مصر مخصصة للجامعات الحكومية، ويذهب ةالمائ في ٠،٢
في لبنان الذي ال يزال يعيش على سمعة قديمة بناها في  .خصص للبحث العلميت) إن وجدت(والبقية 

  . من الناتج المحليةالمائ في ٠،٤مجال التعليم العالي، ال يتجاوز اإلنفاق على هذا المضمار أكثر من 
أما األردن الذي ثبت خطواته في مجال الطبابة وتوفير مراكز لعالج بعض األمراض المستعصية فال 

  . من دخله القومي٠،٥٣ لتطوير البحوث العلمية سوى يخصص
أرقام تصيب قارئها باإلحباط إن لم يكن الغضب، خصوصاً إذا ما تابع الالئحة بخروج الجامعة المغربية 

 جامعة في العالم، واستشراء الفساد اإلداري والمزاجية القبلية ٥٠٠من التصنيف الدولي الذي يضم أول 
 تتصدر "إسرائيل" من موازنتها على األمن فيما ةالمائ في ٩٥فاق السلطة الفلسطينية بأكاديميي اليمن، وإن

  !بلدان الشرق األوسط في التقدم العلمي والبحث واالبتكار
والواقع أن البحث العلمي ومن ضمنه رسائل الماجيستر وأطروحات الدكتوراه تشهد تراجعاً غير مسبوق 

وارد المالية وال ينتهي عند عدم تفرغ األساتذة وضعف كفاءتهم في أحيان في البلدان العربية، يبدأ بقلة الم
وفي عصر باتت فيه المعلومات حرة طليقة على شبكة االنترنت، ما عاد ممكناً التحقق من  .كثيرة

فالطالب يقفون بين دفة غياب المراجع في جامعاتهم . المعلومات وإثباتها باألساليب األكاديمية المحكمة
  . الواجب بتقديم بحثوسندان

  ٢٥/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
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  هل تتعارض هدنة حماس مع ميثاقها؟  .٦٣
  عصام شاور.د

 عن استراتيجيتها في مقارعة االحـتالل الـصهيوني ،          -حماس–هل تراجعت حركة المقاومة اإلسالمية      
ـ ١٩٨٨ آب  ١٨والتي أقرتها في ميثاقها الذي أصدرته بتاريخ         اق إلـى تعـديالت   ؟وهل يحتاج ذلك الميث

  تماشياً مع أطروحات حماس الحالية ، وخاصة فيما يتعلق بالهدنة طويلة األمد مع االحتالل الصهيوني؟ 
 تلخصان استراتيجية حماس فـي صـراعها مـع         ٣٦ من مواد ميثاق حماس الـ       ١٣ و   ١١إن المادتين   

 معرفة فيما إذا كانت حمـاس       المحتل الصهيوني، ولذلك يمكننا من خالل استعراض المادتين المذكورتين        
  قد تراجعت عن بعض مبادئها، أو أنها ما زالت تحمل ذات الرؤية التي انطلقت بها؟ 

تعتقد حركة المقاومة اإلسـالمية أن أرض فلـسطين أرض          : ((  من ميثاق حماس على      ١١تنص المادة   
بجزء منها أو التنازل عنهـا      وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ال يصح التفريط بها أو              

أو عن جزء منها، وال تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، وال يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل                     
الملوك والرؤساء، وال تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربية، ألن فلـسطين                 

  )). الخ... لقيامةأرض وقف إسالمي على األجيال اإلسالمية إلى يوم ا
 فهي تبين موقف حماس من المبادرات والحلول السلمية والمؤتمرات الدولية ، ومما جـاء               ١٣أما المادة   

تتعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مـع             : "فيها
 فلسطين تفريط في جزء من الدين، فوطنيـة         عقيدة حركة المقاومة اإلسالمية، فالتفريط في أي جزء من        

حركة المقاومة اإلسالمية جزء من دينها، على ذلك تربى أفرادهـا، ولرفـع رايـة اهللا فـوق وطـنهم                    
  ". يجاهدون

.... وتثار من حين آلخر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في حـل القـضية             " ونصت المادة أيضاً على     
 باألطراف التي يتكون منها المؤتمر، وماضي وحاضر مواقفها مـن           وحركة المقاومة اإلسالمية لمعرفتها   

قضايا المسلمين ال ترى أن تلك المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أو تعيد الحقوق، أو تنصف المظلوم،                 
وما تلك المؤتمرات إال نوع من أنواع تحكيم أهل الكفر في أرض المسلمين، ومتى أنصف أهـل الكفـر                   

  " أهل اإليمان؟
 ما أثار الجدل حول حماس وموقفها من االحتالل الصهيوني هو طرحها للهدنة ، ويتلخص مشروعها                إن

بموافقتها على وقف المقاومة ضد االحتالل الصهيوني مقابل إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة              
د جـذوره إلـى      دون االعتراف بشرعية االحتالل، علماً بأن ذلك الطرح ليس بالجديد حيث تعو            ٦٧عام  

  . تسعينيات القرن الماضي
إن موافقة حماس على هدنة طويلة األمد ال يمكن اعتبارها حالً للقضية الفلسطينية، وال هي حالً سـلمياً                  
ألنها ال تنهي الصراع مع االحتالل الصهيوني، فالهدنة محدودة الزمان، ووقف المقاومة ضد االحـتالل               

مع المشركين، وال وجه للشبه " صلى اهللا عليه وسلم   "ي عقده الرسول    مؤقت، فهي أشبه بصلح الحديبية الذ     
، فاتفاقية  ٦٧، وإن كانت النتيجة هي دولة فلسطينية على حدود عام           "أوسلو"بين هدنة حماس وبين اتفاقية      

بشكل نهائي، وفيها تنازل تـام عـن األراضـي          ) إسرائيل(تنهي الصراع بين منظمة التحرير و     " أوسلو"
" أوسـلو "، واعتراف بشرعية االحتالل اإلسرائيلي لتلك المناطق، وفي اتفاقية          ٤٨ المحتلة عام    الفلسطينية

  ... التزام فلسطيني بمحاربة المقاومة وتطبيع كلي مع دولة االحتالل
من ميثاقها ، والتي تقرر بـأن فلـسطين         ١١إذن فإن مشروع حماس للهدنة ال يتعارض مع المادة          .... 

يجوز التنازل عن أي جزء منها بأي شكل من األشكال، ألن حماس مـا زالـت                أرض وقف إسالمي ال     
  . متمسكة بموقفها أو باألحرى ما زالت ملتزمة بالموقف الشرعي تجاه فلسطين والذي قررته في ميثاقها

مرتبطة بأمور  ١٣أما بالنسبة للحلول السلمية والمبادرات، فإن نظرة حماس إليها كما هو مبين في المادة               
بتة وأخرى متغيرة، فالحلول والمبادرات والمؤتمرات التي تؤدي إلى التنازل عن أي جزء من فلسطين               ثا
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هي حلول مرفوضة ألن التنازل عن جزء من فلسطين يعني التنازل عن جزء من الدين ، وذلـك حكـم                    
  : ثابت ال يتغير، أما رفضها للمؤتمرات الدولية فإنها ترفضها لسببين

، وفيه تنازل عن الحقوق الفلسطينية ، والتي تشكل األرض جزءاً منها، أمـا الثـاني                األول الذي ذكرناه  
فمتعلق بطبيعة األطراف المشاركة في المؤتمرات أو المبادرات، فهي تعتقد أن تلك األطراف ال تنـصف         
مظلوماً وال تعيد حقاً وأن تحكيمها هو تحكيم أهل الكفر بأرض اإلسالم، وهذا حكم صـحيح إن كانـت                   
قاعدة التفاوض على أسس غير شرعية أو أنها تقوم على شروط تؤدي إلى تحكيم أهل الكفـر بـأرض                   
اإلسالم، ولكن لو كانت الحلول والمبادرات والمؤتمرات بعيدة عن كل ما يمـس بالثوابـت الفلـسطينية                 

وارد فحينها ال يكون هناك أي تعارض بين مشاركة حماس فيها وبين ما خطته في ميثاقها وهـو أمـر                    
وخاصة أن الزمن تغير وأصبحت الحركة في موقف قوي وصمدت حتى أدركت األطراف الدولية أنه ال                

  . غنى عن إشراك حماس في حلول سياسية ولو مؤقتة تلبي شروط حماس وال تتعارض مع ميثاقها
 كسبيل  حماس لم تذكر في ميثاقها التفاوض مع االحتالل الصهيوني على اإلطالق، ولكنها ذكرت الجهاد             

وحيد لتحرير فلسطين،ومعلوم أن الجهاد والتفاوض مع العدو ال يتناقضان بالضرورة، فجهاد الكفار لـم               
من التفاوض مع المشركين وعقد صلح الحديبية معهم،فالتفاوض مع         " صلى اهللا عليه وسلم   "يمنع الرسول   

ما حرمه الشرع   " أدى إلى "أو  " اشتمل على "أعداء المسلمين غير محرم لذاته ، ولكن قد يكون محرماً إذا            
كاالعتراف بشرعية االحتالل مثالً أو التنازل عن أي حق من حقوق المسلمين،وذلك أمر يبينه ويقـرره                

  . علماء الدين ولكنني أذكر األمثلة لتقريبه إلى ذهن القارئ
 يتعارض مع   وبناء على ما تقدم فإن ما تعرضه حركة حماس من هدنة مؤقتة مع االحتالل الصهيوني ال               

ميثاقها وال مع الشرع، بل إن عرض الهدنة على االحتالل هو طريق لمنع التنازل عبر اتفاقيـة أوسـلو                   
وغيرها من االتفاقات المحرمة، وبالهدنة يكون هناك أفق سياسي يخدم المقاومة الفلسطينية واستمرارها،             

لم يقرأ الميثاق، ومن يشبه مـشروع       ومن يقول بأن حماس أباحت التفاوض بعدما حرمته في ميثاقها فهو            
الهدنة باتفاقية أوسلو فإنه كمن يشبه االقتران الشرعي بالزنا، فال تطابق مطلقا بين ما أحل اهللا وما حرمه                  
، وشتان بين دولة فلسطينية مؤقتة تأتي من خالل المقاومة والصمود وال يظفر العدو باعتراف فلسطيني                

ن دولة فلسطينية تمنح العدو اعترافا بشرعيته وربما بيهودية كيانـه،   بشرعيته لما يظل تحت سيطرته وبي     
  .وتحرم على األجيال الفلسطينية القادمة المقاومة أو المطالبة بحقوقها

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  

   من مصيدة الوهم والواقعيةللخروج .٦٤
  كلوفيس مقصود

تــيطاني ال يعـالج مطــلقاً بطــلب التجميد، بـل        صار لزاماً علينا جميعاً أن نعي أن التمدد االس        
  . بصياغة الرد المعقول والمطلوب والمشروع

ثمة بوادر تحرك سياسي وفكري في كثير من أوساط الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، ويتميز هذا             
تـسود  . سطينيالمخاض بالبحث عن بدائل ناجعة إلنجاز حلول جذرية تؤمن الحقوق الوطنية للشعب الفل            

التي أرست قواعدها اتفاقيــات أوسلو وما بعدها، أدت إلى قناعة بأنهـا            » مسارات السالم «قناعة بأن   
أجهضت بالتدريج الكثير من هذه الحقوق، على الرغم من االعتراف الدولي بأن هذه الحقـوق شـرعية،          

  . ومنسجمة مع القوانين الدولية، وبالتالي غير قابلة للتصرف
ت السالم منذ أوسلو تبدو واضحة، بأنها بدالً من أن تنجز وإن بالتدرج الحقوق الفلسطينية، فإنهـا                 فمسارا

أدت إلى المزيد من تآكلها وإفقادها المناعة، رغم إصرار الشعب الفلسطيني من خالل صموده مـدعوماً                
  . قبالشعب العربي والشعوب اإلسالمية ودائرة الضمير العالمي، على إنجاز هذه الحقو
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هذا التحرك هو بمثابة عملية استعادة التجاه البوصلة وعقلنـة للتـــوجه وتـأمين للوحـدة الوطنيـة                  
الفلسطينية، وتوفير المرجعية الموحدة لعملية التحرير، بمعنى آخر ما هو حاصل من خـالل اسـترجاع                

 عن ضـرورة    البوصلة هو إدانة واضــحة للفشل والسقوط في مصيدة أوسلـو، كما هو تعبير واضح            
  . إنــضاج وبلـورة مقاومة مصممة على التحرير وإنجاز الحقوق المشروعة

إال أن هذا السعي السترجاع مرجعية النضال الفلسطيني يطرح بدائل تستوجب عمليـة نقـد للـذات                 ... 
ـ               سطينية ولألداء السابق في حصر التعامل مع اإلدارات األميركية المتعاقبة، لكون ما تصورته القيادة الفل

يفتقد الدقة، ذلـك أن     » إسرائيل«على  » ضغط«الحالية بأن الواليات المتحدة وحدها قادرة على ممارسة         
بدورها قادرة على القيام بضغط مقابل على اإلدارة األميركية سياسياً وعملياً، ما يؤكد قـدرة               » إسرائيل«
حتى عندما تكـون اإلدارة األميركيـة       على ممارسة االبتزاز،    » اإلسرائيلي«وبالتالي اللوبي   » إسرائيل«

  . مقتنعة بصوابية موقف فلسطيني معين
حتى الموقت منـه،    » تجميد االستيطان «يستتبع ذلك، أن القيادة الفلسطينية الحالية استمالتها مفردات مثل          

رج خا«بدالً من وضوح المطالبة بتفكيك االستيطان الذي اعتبر من بعض أعضاء القيادة الفلسطينية بأنه               
لم يصر في البدء على أن      » المفاوض الفلسطيني «كما أن السقطة التي ارتكبت هي أن        . السائدة» الواقعية

بأنهـا فـي األراضـي      » إسـرائيل «ينتزع بدوره أو بحصر تعامله مع اإلدارة األميركية، اعترافاً من           
األراضي المحتلـة كـان     في  » إسرائيل«الفلسطينية المحتلة هي سلطة محتلة، وكون هذا التعريف لواقع          

في اتخاذ خطوات في بعض األحيـان بطيئـة         » إسرائيل«ملتبساً في أحسن الحاالت، فقد أدى إلى إمعان         
  . وفي أكثر األحيان متسارعة ومكثفة

المراجعة النقدية  . ففقدان القاعدة القانونية بأن التــفاوض هو مع محتل تحول إلى محادثات مع مغتصب            
اآلن تستوجب التوقف الكامل، واتخاذ مواقف صريحة تشترط وضوحاً أميركياً بأن           الصارمة المطـلوبة   

األراضي الفلسطينية المحتلة هي قانونياً محتلة وأن المرجعية هي قيادة حركة تحرير بالمعنى الحقيقـي،               
وأن استعمال التجميد هو بمثابة شراء الوقت لتأجيل حق تقرير المصير للـشعب الفلـسطيني وبالتـالي                 
إجهاض أية مفاوضات ناجعة يمكن أن تستولد نتائج، تلبي ما فرضته الشرعية الدوليـة، ومـا حددتـه                  
القوانين الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق في أرضه وحق الجئيه في العودة، واعتبار القدس الشريف               

  . عاصمة له
ذلك صار لزاماً علينا جميعاً أن      ، ول »تنازالت«وكأنها  » إسرائيل«بمعنى آخر، عودة إلى بديهيات حولتها       

نعي أن التــمدد االستيطاني الذي تم التعبير عنه في األيام األخيرة ببناء ستمئة وحدة استيطــانية ال                
يعـالج مطـلقاً بطلب التجميد، وال بطلب التفكيك بل بصياغة الرد المعقول والمطلوب والمشـروع بأن              

ـ » اإلسرائيـلي«قانون العودة    ذي مهد وال يزال يمهد للتمدد االستيطاني المتواصل منذ نـشوء           هو الـ
للمطالبة بـأن يعتـرف الفلـسطينيون       » إسرائيل«، وأن هذا القـانون هو الذي يدفع        »دولة إسـرائيل «

دولة يهودية ووطناً للــشعب اليــهودي، والذي ينطوي بدوره على سياسة          » إسرائيل«والعرب بكون   
وكذلك األمر بالتمهيد لعمليات الترحيل المستقبلية وإعدام       » إسرائيل«ضد عرب   مأسسة التمييز العنصري    

  . كامل ألي حق لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم
ـ  دولة ليهود العالم كما تصر كشرط مسبق للتعامل معها هو بدوره إغالق الباب             » إسرائيل«فاالعتراف ب

 االستمرار في التمدد االستيطاني في األرض التي ال نعرف فيها           نهائياً أمام حق العودة وفتح األبواب أمام      
  . الحدود التي يتوقف عندها االستيطان

وقبل استفحال هذا المشروع الصهيوني والبحث في البدائل المطروحة آنياً من قبـل طالئـع فلـسطينية                 
بـشكل  » إسرائيل«قوم بها   فكرية، تبقى األولوية لردع هذا التمادي وهذا التسلط وهذه االستباحات التي ت           

متواصل، وبدالً من الضغط عليها، فإنها تطــلب المزيد من المساعدات األميركية العسكرية المتطورة             
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على تجميد االستيطان لمـدة  » إسرائيل« التي قيل إنها تشكل ضمانات أميركية لحث F 35مثل طائرات 
  (!) شهر 

  ألهذا المستوى انحدرت مسيرة السالم؟ 
  ؟ »موعوداً«كما كان » إسرائيل» «إقناع«لدرجة عجزت الدول المطبعة عن ألهذه ا

أن » راغبة في عالقات ما   «أليس هناك من حاجة لدى هاتين الدولتين المطبعتين وبعض الدول التي تبدو             
تعيد النظر بموقفها حتى ال يبقى الشعب الفلسطيني محاطاً بسياج من التطبيع، وبالتالي مطالباً بـالتكيف                

  والقبول ببعض المساعدات اإلنمائية على حساب اجتزاء حقوقه القومية، أو باألحرى إجهاضها؟ 
لذلك أمام هذا االستفزاز الفاقع ليس للحقوق الفلسطينية فقط بل أيضاً للكرامة العربية، هل يجوز أن نبقى                 

ألمـــة العربـــية    في مصــيدة الواقعية الطاغية التي تسوقها لنا الوعـود التي تمعن في بعثرة ا            
وتفتيت مجتمــعاتها؟ ألم يصبح لزاماً أن يساهم العرب جميعاً في إخراج شعب فلسطين من المـصيدة                
الخـانقة التي هو فيها؟ وإذا قام بحراك باتجاه مجــلس األمن أو أعلن دولة مسـتقلة أال تـستــطيع                 

 يصدر عن مجلس األمن قرار بكيانهـا        األمة العــربية وجامعتها تأمين اعتراف شامل بهذه الدولة وأن        
القانوني، وأن يقنع العرب من خالل المواقف الدبلوماسية الشجاعة واإلعالم العربي المكثـف الواليـات               

ممعنة في شـطب  » إسرائيل«المتحــدة واإلدارة األمـيركية بأن ال تمارس حق النقض هذه المرة ألن         
لخــطر؟ لعل مـن دون إعـالن اسـتقالل الدولـة           فلسطين من الخارطة ونحن على حافة مثل هذا ا        

الفلسطينية ووحدتها مع شرعنة دولية غير قابلة لالنتقاص بالقدس الشرقية على األقل عاصمة لها وبحق               
العودة إذا بقينا في حالة التردد والتفسخ سوف نبقى عرضة للتدرج في التخلي عن حقوقنـا وأن تـدفعنا                   

  .  يصعب الخروج منها بسهولةالواقعية المزورة إلى واقعية قد
اآلن هناك ضــرورة لقـــطع العالقـات مـع         . اآلن لحظة الحقيقة وهي واضحة وقابلة للصيرورة      

وفرض المقاطعة االقتــصادية عليـــها وعـودة فلـســطين نقطـة االرتـــكاز             » إسرائيل«
ـ              طين نـستـعيد   الستعــادة شعــورنا بأن العرب من دون فلسطين هم على ما هم عليه ومع فلسـ

  . أرجــو أن ال يكون هذا سراباً أو مجرد أمنية بل اقتراح قابل لإلنجاز. قدرة النهضة والوحدة
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  مآالت الحوار الفلسطيني والمصالحة المنشودة .٦٥

  علي بدوان
ماع المشترك لوفـد    أثارت التحركات األخيرة التي شهدها البيت الداخلي الفلسطيني، والتي توجت باالجت          

أيلول الماضـي،   /من اللجنة المركزية لحركة فتح والمكتب السياسي لحركة حماس بدمشق أواخر سبتمبر           
موجة جديدة من التفاؤل واالستبشار بإمكانية عودة انطالق قاطرة الحوار الوطني الفلـسطيني، وصـوالً               

 نتيجة االنتكاسات   -ن وجهة نظر البعض   م-للمصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة، التي باتت مستعصية        
  .المتتالية التي تعرضت لها خالل العامين المنصرمين

خصوصا بعد تمترس القاهرة وراء الورقة المقدمة من قبلها لحركتي حماس وفتح، العتمادهـا كأسـاس                
ـ                 ي للمصالحة، على الرغم من المالحظات الكثيرة حول بعض النقاط التي وردت في الورقة إياهـا، وه

مالحظات ال تقتصر على حركة حماس وحدها، بل تمتد إلى باقي القوى الفلسطينية بما فيها حركة فـتح                  
  .ذاتها التي كانت قد وقعت على الورقة قبل أكثر من عام مضى

فما الجديد الذي وقع؟ وهل جاء اجتماع فتح وحماس األخير دون مقدمات أو تحضيرات، أم هناك تطور                 
  ياقات الجهود المبذولة للوصول إلى بر المصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة؟جرى ويجري اآلن في س

  عودة إلشكاليات الورقة المصرية
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لإلجابة عن التساؤالت الواردة أعاله، نقول بداية إن القاهرة وطوال فترات الحوار، وبجلساته السبع التي               
حاولت احتواء التفاعالت التي رافقت عملية      عقدت في القاهرة بعيد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة،          

الحوار، فقدمت ورقتها المعروفة بتخريجات عامة وفضفاضة إلرضاء جميع األطراف وتحديدا حركتـي             
، بعـد أن    "ورقة المصالحة المصرية  " تحت عنوان    ٢٠٠٩أيلول  /فتح وحماس، حيث طرحتها في سبتمبر     

  .طراف الفلسطينيةكانت قد أرسلتها لحركتي حماس وفتح دون باقي األ
وعندما اتضح أمر الورقة بعيد تسريبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية بدمشق أنها لن توقـع علـى ورقـة              

الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وضمان حق مقاومة االحـتالل         "المصالحة المصرية إالّ إذا تضمنت      
 مطلقا على الورقة المـصرية للمـصالحة        ، بينما أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي أنها لن توقع        "الصهيوني

  .التي سلمت إلى فتح وحماس تحت اسم اتفاقية المصالحة الفلسطينية
ومن حينها باتت الورقة المصرية العنوان األبرز لتحرك القاهرة في إطار ملـف الحـوار والمـصالحة                 

 بأي شكل من األشكال أي      رافضة" القدسية"الفلسطينية، وقد زودت القاهرة تلك الورقة وألبستها هالة من          
إجراء أو تعديل أو تحوير في مضمونها، وطالبت القوى الفلسطينية، خصوصاً فتح وحمـاس، بـالتوقيع                

  .عليها دون أي اعتراض مهما كان، اللهم سوى تسجيل بعض المالحظات
ـ               ب، ولكن، ومن موقع اإلنصاف والموضوعية، نستطيع القول إن الورقة المصرية وإن امـتألت بالمثال

لكنها أحدثت اختراقا في عملية الحوار بين حركتي فتح وحماس لجهة التقليل من هوة الخالفات بينهمـا،                 
 حالً إلشكالية القانون االنتخابي باقتراح قـانون انتخابـات          -على سبيل المثال  -حيث اقترح المصريون    

% ٣٠ قوائم مـع     %٧٠دوائر، بينما كانت حركة حماس قد اقترحت        % ٢٥قوائم و % ٧٥مختلط بنسبة   
  .دوائر% ٢٠قوائم مع  % ٨٠دوائر، واقترحت حركة فتح بالمقابل اقتراحا يقول بـ

إضافة لذلك، فإن الورقة المصرية اقترحت تأجيل بعض التفاصيل الخالفية المتعلقـة بملـف المعتقلـين                
مـع التـزام    , لحةعلى أن تسوى الحقاً إلى ما بعد توقيع اتفاقية المـصا          , السياسيين واالنتخابات واألمن  

مصري بضمانات طلبتها الحركتان، حيث طلبت حركة حماس البدء بتحديد قوائم وأسماء المعتقلين بعـد               
عـنهم،  " الفعلي"من حركة فتح والسلطة الفلسطينية باإلفراج       " ضمانات مكتوبة "مع  , التوقيع على االتفاقية  

ضفة الغربية على أسس مهنية ووطنية، وعلى       وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية في قطاع غزة وال        
  .في التطبيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة" الرزمة والتوازي"نظام 

بالمقابل تحفظت حركة فتح على البند الخاص في الورقة المصرية والمتعلق بتأجيل االنتخابات التشريعية              
  .٢٠١٠كانون الثاني /عاشر من ينايروالرئاسية ستة أشهر عن موعدها القانوني المقرر في حينها في ال

ومن هنا، فإن الورقة المصرية أحدثت تقدماً ما في ملف المصالحة، وملف القضايا العالقة، إال أنها قفزت                 
فقط، وال تمهد لمصالحة حقيقية     " تبويس لحى "عن االستعصاءات الرئيسية، لتصبح وكأنها تمهد لمصالحة        

  .دي إلى دروب الوحدة الحقيقيةتقود البيت الفلسطيني من مسالك التر
  مشعل وجمال مبارك وسليمان.. لقاءات مكة

الورقة المصرية لدى الجانب المصري وحلحل من موقف القـاهرة،          " قدسية"إن الجديد الذي زحزح من      
جاء بعيد لقاءات العمل شبه اليومية التي أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مـع                 

ات المصرية الجنرال عمر سليمان وجمال مبارك نجل الرئيس المـصري، وذلـك أثنـاء               رئيس المخابر 
إقامتهما المشتركة في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك الماضي في مكة المكرمة، حيث لعـب                

  .الطرف السعودي دورا مهماً في ترتيب وإدارة تلك اللقاءات ولو دون تدخل كبير
لم تكن عفوية أو مصادفة، فقد كانت لقاءات مرتبة ومدروسة انطالقاً من عـدة              وبالتالي فإن لقاءات مكة     

وثانيها وجود حالة شبه انهيار في      . معطيات، أولها وجود انسجام متزايد في العالقات السعودية المصرية        
العملية التفاوضية على المسار الفلسطيني، ورفض دولة االحتالل حتى تمديد مسرحية التجميد الجزئـي              
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والمؤقت لالستيطان، األمر الذي أعاد الجميع من التحليق في سماء األوهام إلى األرض، ليتعـاملوا مـع       
  .حقيقة أن المفاوضات إذا استمرت في ظل المعادالت السائدة فستنتهي إلى الفشل المحتوم
مازن لالستمرار  وثالثها وجود ضغط كبير على مواقع القرار في السلطة الفلسطينية في رام اهللا، لدفع أبو                

في العملية التفاوضية على الرغم من الدوران في الحلقة المفرغة واستمرار عمليات التهويد واالستيطان،              
وهو ما زاد من توليد الرغبة الدافعة في رام اهللا نحو اللجوء لتحسين أوراق الوضع الفلـسطيني حتـى                   

  .بحدودها الدنيا
 الحلحلة في الموقف المصري انطالقا من موافقـة القـاهرة           وفي ظل تلك المعطيات الواردة أعاله، بدت      

على عدم ممانعتها للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية، يتم االتفاق فيها على أمور تضاف كملحـق للورقـة                 
عن الورقة التـي تمترسـت القـاهرة        " القدسية"المصرية العتيدة إياها، وهو موقف جديد بدا وكأنه ينزع          

  .٢٠٠٩ل أيلو/وراءها منذ سبتمبر
وفي هذا السياق، فإن القاهرة بادرت لتوجيه رسائل طمأنة لحركة حماس، بدأت بإطالق سـراح بعـض                 
معتقليها من السجون المصرية، ومنهم المسؤول األمني في قطاع غزة محمد دبابش، ومحمد نعيم نجـل                

فلـسطينيين مـن    على أن تتم عملية اإلفراج عن المعتقلـين ال        . وزير الصحة في حكومة إسماعيل هنية     
أعضاء حركة حماس في مصر بشكل متتابع، وعلى رأسهم القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل، وصوالً                

  . قياديا من السجون المصرية٢٥إلى إطالق سراح معتقلي حماس البالغ عددهم 
  !هل أخرج الزير من البير؟.. لقاء دمشق

تصاالت بين فتح وحماس ومهدت لها، والـشيء        إن لقاءات مكة فتحت الطريق أمام عودة الحوارات واال        
كما تشير مصادر قيادية مـسؤولة فـي        -المهم والجديد هنا هو أن الوزير عمر سليمان أبلغ خالد مشعل            

القاهرة ليس لديها مانع من تفاهمات فلسطينية حتى لو سـبق ذلـك توقيـع الورقـة                 " أن   -حركة حماس 
دم فتح الورقة المـصرية، لكنهـا ال تمـانع تفاهمـات            تصر على موقفها فقط بع    "، وأن مصر    "المصرية

فلسطينية، وأنه إذا اتفق الطرفان الفلسطينيان على تفاهمات معينة فإن القاهرة سوف تراعيها وتلتزم بهـا                
  ".أثناء تنفيذ اتفاق المصالحة

مصرية، كان  إن هذا الموقف المصري الجديد بقبول التفاهمات الفلسطينية، لتصبح ملحقا أساسيا للورقة ال            
الباب الذي فتح الطريق أمام عودة عملية الحوار وعلى طريق إنجاز المـصالحة الفلـسطينية الداخليـة،                
وبالتالي في ترتيب لقاء دمشق األخير الذي تمخض عن تفاهمات إضافية بين وفدي فتح وحمـاس وفـي                

ة، وهو ما سرع نـضوج      ظل أجواء إيجابية، كان البارز أنها اتسمت بالمصارحة والصراحة والمصداقي         
حل الخالفات والتباين في وجهات النظر، إلنهاء االنقسام الفلسطيني الذي أفرز تـداعيات سـلبية علـى                 

  .الواقع الفلسطيني
، لكنـه   "لم يخرج الزير من البير     "-وعلى حد تعبير المثل الشعبي الفلسطيني     -ومع ذلك، فإن لقاء دمشق      

فاهمات التي طرحتها حركة حماس في لقاء دمشق، والمقترح إضافتها          فتح الطريق أمام ذلك المبتغى، فالت     
أوال اإلطـار القيـادي لمنظمـة التحريـر         : للورقة المصرية، محصورة في ثالث قضايا أساسية، وهي       

وثالثا هيكلة  , ثانيا مسألة االنتخابات التشريعية والرئاسية ولجنة االنتخابات وقانون االنتخابات        , الفلسطينية
  .ألمن واللجنة األمنية وملف األجهزة األمنية بشكل عامأجهزة ا

ففي المسألة األولى المتعلقة باإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقـد نـصت الورقـة                
المصرية في نصها األساسي على مهام محددة لهذا اإلطار القيادي، وهو ما وافقت عليه حركة حمـاس                 

وكل ما تريده حركـة حمـاس       " إن هذه المهام أعاله غير قابلة للتعطيل      "ارة  في حينه، ولكن تم حذف عب     
اآلن في هذه المسألة يتمثل بعودة العبارة السابقة بدال من حذفها، حتى ال يلجأ الرئيس محمـود عبـاس                   
لسبب أو آلخر إلى العودة لصيغة اللجنة التنفيذية الحالية للمنظمة خصوصا بعد اإلضافات التـي جـرت                 

  .ضويتها قبل أقل من عام مضىعلى ع
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أما في المسألة الثانية المتعلقة باالنتخابات، فقد توافق الجميع على أن لجنة االنتخابات يجـب أن تتـشكل         
بالتوافق، وبالتالي إذا حدث انقسام فيجب أن يكون التوافق هو الصيغة التي يتم اللجوء إليهـا، غيـر أن                   

لتشاور بدالً من التوافق، وهذا أمر مختلف ألنه قد يـضع كـل             الورقة المصرية تتضمن تشكيل اللجنة با     
  .األمور في يد محمود عباس فقط

وفي المسألة الثالثة المتعلقة بهيكلة أجهزة األمن واللجنة األمنية، وهو أمر ما زال معلقاً بانتظـار اللقـاء                  
مة السورية دمشق، يعتبـر     القادم بين قيادتي حماس وفتح، والمتوقع التئامه في الشهر الجاري في العاص           

الملف األمني وبمكوناته من أصعب الملفات وأكثرها حساسية لدى حماس وفتح، إذ إنه يتحدث في الورقة                
المصرية عن إعادة ترتيب األجهزة األمنية في قطاع غزة دون الضفة الغربية، وهو ما ترفضه حمـاس                 

  .لترتيب أوضاع أجهزتها األمنيةعلى اعتبار أن الضفة وغزة وحدة جغرافية تحتاج كل منهما 
  وعورة طريق المصالحة

ختاماً، إن طريق المصالحة الوطنية الفلسطينية الحقيقية والمنشودة ما زال طريقاً وعراً على الرغم مـن                
أجواء التفاؤل واالستبشار التي أثارها ونشرها اجتماع دمشق األخير بين قيادتي حركتي حماس وفـتح،               

  .ة غير منفصلة على اإلطالق عن الحجم الهائل من التعقيدات اإلقليمية والدوليةفالمعادلة الفلسطيني
وبالتالي فإن تحقيق المراد الوحدوي الفلسطيني مرهون بأمرين، أولهما توفر إرادة عربية حقيقية ونزيهة              

في الـدور   في التعاطي مع المعادلة الفلسطينية ومع مختلف أطرافها الرئيسية، وهنا تبرز أهمية التوازن              
المحرمات التـي وضـعتها     " تابو"وثانيهما ضرورة توفر إرادة فلسطينية كبيرة تستطيع كسر         . المصري

الواليات المتحدة في سياقات إضعافها للدور الفلسطيني في إطار المفاوضات غير المتوازنة الجارية ولو              
  .بتقطع

 على ما هي عليه بالنسبة لعدة مواضـيع         إن موضوع المصالحة الفلسطينية ما زال معلقاً وما زالت الهوة         
حساسة، فقد تم التوافق العام في لقاء دمشق على قضايا االنتخابات ومنظمة التحريـر الفلـسطينية، أمـا        

في حين ما زال الموضوع المتعلق      . التفاصيل فتحتاج الجتراحات واشتقاقات ومجاهدات كبرى إلنجازها      
  .ها موضوعا آخر ينتظر أشبه بالمعجزة لحل تناقضاته وإشكالياتهباألجهزة األمنية وإعادة بنائها وهيكلت

ومن هنا، فإن آفاق المصالحة الفلسطينية ما زالت مشوشة، والدليل على ذلك تأجيل موعد اللقاء الثـاني                 
كما أن الطريق الحقيقي للمصالحة ما زال       . بين فتح وحماس، وظهور تباينات بشأن مكان وزمان انعقاده        

 مسار عملية التسوية السياسية الجارية في المنطقة، والتي بدت استعصاءاتها واضحة خالل             وعراً وعورة 
  ".المفاوضات المباشرة"الجوالت الثالث مما تسمى 

ومع ذلك، ورغم كل المآسي والصعاب، ورغم حالة التردي في الخطـاب الـسياسي للنظـام الرسـمي                  
سك بالثوابت والحقوق الوطنية، ما زال هـو الخيـار          العربي، فإن الخيار الوطني الفلسطيني، خيار التم      
وهو الخيار القادر على لجم وإفـشال كـل مـسارات           . األساسي للشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات     

  .الهزيلة التي يحاول األعداء فرضها عليه، وعلى حقوقه الوطنية والتاريخية" التسوية"
شعب الفلسطيني يحتاج لروافعه الوطنية، وفي المقدمة منها        وبالتأكيد فإن خيار التمسك بالثوابت من قبل ال       

إعادة بناء الوحدة الوطنية، والوصول الحقيقي لمبادئ التشاركية السياسية على أساس برنـامج إجمـاع               
  .وطني فلسطيني

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !صغيرخبر  .٦٦
  بثينة شعبان. د

 ٢٠تراتيجي بين إسرائيل والواليات المتحدة فـي واشـنطن فـي    كان خبر انعقاد اجتماعات الحوار االس  
الحالي مختصرا جدا، ومن أقل األخبار انتشارا على الوكاالت العالميـة، حيـث             ) تشرين األول (أكتوبر  
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اقتصر الخبر على بعض أسماء المشاركين ورئيسي الوفدين من كال الطرفين، وأن هذا الحوار يعقد كل                
الماضي، وأن موضـوعها األهـم   ) شباط(السابقة عقدت في تل أبيب في فبراير    ستة أشهر، وأن الجلسة     

ـ        » التهديد«كان   إسرائيل، الذي  » أمن«النووي اإليراني، وبالطبع إعادة تأكيد الواليات المتحدة التزامها ب
ـ              افة يعني، عمليا، تعهدها بتحقيق تفوق إسرائيل العسكري على الدول العربية المجاورة والبعيدة، باإلض

إلى دول بعيدة غير عربية مثل إيران وتركيا، وانفراد إسرائيل بأسلحة الدمار الشامل، بمـا فـي ذلـك                   
الواليـات المتحـدة    «وقد أشار البيان المقتضب الذي صدر عقب االجتمـاع إلـى أن             . السالح النووي 

مناقشات الحالية علـى    وإسرائيل تلتزمان العمل معا لتعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين، وقد ساعدت ال          
كيف يمكـن أن    : ، والسؤال »تحديد سبل تعاوننا القوي الحالي في هذا الصدد لمصلحة الجميع في المنطقة           

؟ أي كيف يمكـن أن يكـون        »الجميع«يكون تعاون الواليات المتحدة االستراتيجي مع إسرائيل لمصلحة         
، بمـن   »الجميـع «رات الحاملة لها، لمصلحة     تسليح الواليات المتحدة إلسرائيل باألسلحة النووية، والطائ      

فيهم العرب، واألتراك، واإليرانيون؟ كيف يمكن أن يكون تمويل الواليات المتحـدة، عبـر ضـمانات                
من تصادر إسرائيل أرضهم،    » لمصلحة«القروض، لبناء المستوطنات اليهودية على األراضي الفلسطينية        

ضدهم جرائم الحرب، واإلبادة، والتطهير العرقي، بمـا        وتهدم منازلهم، وتهجرهم من ديارهم، وترتكب       
يشبه إبادة السكان األصليين في الواليات المتحدة وكندا وأستراليا، وأيضا في دول أميركا الجنوبية؟ ومن               

 اإلسرائيلي، وهو تعاون    -الذين سوف يستفيدون من التعاون االستراتيجي األميركي        » الجميع«هم هؤالء   
في الشرق األوسط،   » الجميع« واالستيطان، والتخريب المخابراتي الموجه فعال ضد        في مجاالت الحرب،  

وهو تعاون يهدف إلى الحفاظ على تفوق إسرائيل عسكريا، وبشكل يغطي على جرائمها المتمثلـة فـي                 
تدمير أمن الفلسطينيين، وأرزاقهم، وحياتهم، وحقوقهم، وطريقة عيشهم؟ وفي التعامل مـع هـذا الخبـر                

دى الحنكة اإلعالمية للطرفين بتمرير خبر بمثل هذه الخطورة دون أن يالحظ تقريبـا، كـي ال                 يظهر م 
يتوقف أحد من ضحاياهما عند المدى الواسع للتكافل والتضامن االستراتيجيين بـين الواليـات المتحـدة                

لـشعب  وإسرائيل على العدوان، والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين المتمثلين في الحـصار، وحرمـان ا             
مما يعني أن الواليات المتحدة لم تكن ولن تكـون          ! الفلسطيني من الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان     

وهذا في حد ذاته يفسر فشل عملية الـسالم         . من أجل تحقيق السالم العادل والشامل     » وسيطا نزيها «يوما  
قبة، التي هي في واقـع الحـال        خالل العشرين عاما الماضية، ذلك ألن حكومات الواليات المتحدة المتعا         

، بينما هي   »الوسيط«رهينة الحوار االستراتيجي مع القوى اإلسرائيلية المحتلة، تتظاهر بأنها تلعب دور            
في الواقع تساعد إسرائيل، باعتبارها حليفا استراتيجيا، على تدمير حياة الفلـسطينيين، وتهديـد الـدول                

الحفاظ علـى تفـوق إسـرائيل       « الشرق األوسط، بهدف     المجاورة، وتنشر الحرب وعدم االستقرار في     
  .»العسكري

العالقة الحقيقية والجوهرية بين الواليات المتحدة وإسرائيل هي أنهما شريكان في السياسة التي ينفذها كل               
منهما في منطقتنا، وأنه تتم بينهما مناقشة كل األمور المتعلقة بالحرب، واالستيطان، وتهديـد أمـن دول                 

، وتفتيت الدول العربية وتدميرها، الواحدة منها بعد األخرى بـالحرب، أو الفتنـة الداخليـة، أو                 المنطقة
بينهما قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ المشترك، سواء في          » الحوار االستراتيجي «االنفصال على طاولة    

من ذلك حتى تسليح بعض     العراق أو فلسطين أو لبنان أو السودان أو إيران أو أفغانستان أو اليمن، ويتض             
ال بل حتى موظفو اإلدارة األميركية تتم مراقبة أدائهم حسب مـواقفهم            . إسرائيل» يهدد«الدول بشكل ال    

من إسرائيل وسياساتها تجاه إيران والفلسطينيين ومسائل أخرى، وال يتم تعيينهم ما لـم تكـن مـواقفهم                  
يوم بعدم قدرة إدارة أوباما على تحقيق أي تقدم فـي           فالذين يفاجأون ال  . متطابقة مع المصالح اإلسرائيلية   

الذي » أنباء سارة عن تعيينات أوباما    «عملية السالم في الشرق األوسط يجب أن يعودوا إلى مقال بعنوان            
، وممـا  :Jewish Issues Watchdog، ٢٠٠٨) تشرين الثاني( نوفمبر ٢٤نشرته الصحيفة اليهودية، 

  :جاء فيه
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ة حول التعيينات المحتملة لمواقع مهمة في إدارة أوباما تتعلق بوجهات نظرهم حول             لقد كانت هناك أسئل   «
اليوم أؤكد على أسباب تدعو للثقة بأن الفريق المقبل سوف          . إسرائيل وإيران والفلسطينيين وقضايا أخرى    

ن تلـك   واليوم، وبعد سنتين من ذلك التـاريخ تقريبـا نعلـم أ           . »يقوم بأشياء إيجابية في الشرق األوسط     
طرح يهودية الدولة، وتسارع غير مسبوق لالستيطان، وتدمير البيـوت فـي            «هي  » األشياء اإليجابية «

القدس الشرقية، وإصدار قانون في الكنيست يرغم الفلسطينيين على دفع أجرة هدم منازلهم، وحرمـانهم               
ى أداء القسم لدولـة     من العمل في المجال السياحي كي ال يشيروا إلى أي شيء فلسطيني، وإرغامهم عل             

  .»يهودية، أي التطهير العرقي للوجود الفلسطيني
عن الحرب على العراق تؤكد أن الجرائم التي ارتكبت بحـق           » ويكيليكس«وها هي الوثائق التي ينشرها      

الشعب العراقي تشبه في طبيعتها، وحجمها، واستهتارها بحياة العربي، تلك التي ترتكبها إسرائيل يوميـا               
لقد كان المشاهدون يقولون أثناء الحرب على العراق ال نعلم إن كـان الموقـع               . ب الفلسطيني ضد الشع 

بغداد أم القدس، غزة أم النجف، نابلس أم الموصل، جنين أم الفلوجة، ألن االستهانة بالمقدسات، وحيـاة                 
تخدم بشكل واسع   البشر، هي نفسها، وأسلوب التدمير والتعذيب في أبو غريب، وغوانتانامو هو نفسه المس            

في السجون اإلسرائيلية التي تعج بجرائم مخزية، ومخجلة، ومحزنة، التي وإن تسرب بعض منها إلـى                
اإلعالم، ال تلقى من يجرؤ على الحديث عنها أو المطالبة بمعاقبة مرتكبيها، نظرا للتعاون االسـتراتيجي                

ي ما ال ينشره مـن جـرائم ترتكبهـا          ف» حر«أيضا بين اإلعالمين األميركي واإلسرائيلي، وكل منهما        
من يعاقب القتلة ومجرمي الحرب إذا كانت األمم المتحدة نفسها، وبكـل            : والسؤال! حكومته ضد العرب  

  هيئاتها، ترزح تحت الهيمنة األميركية؟
وبعد كل ما جرى ويجري في العراق وفلسطين من كوارث، تتسابق اليوم الدبلوماسية األميركية لـدعم                

وعلى الرغم من أن الشعب فـي الـسودان   . سرائيلي لفرض الفتنة على لبنان، وتقسيم السودان     النشاط اإل 
شعب واحد، وهم متداخلون ومتزاوجون ومتعايشون على مدى قرون في بوتقة واحدة، وثقافـة واحـدة،                
وأرض واحدة، ومصير مشترك، فإن أول إعالن عن حتمية االنفصال أطلق من واشنطن علـى لـسان                 

في جملة معترضة، وتداعت بعد هذه      » حتمية االنفصال «لخارجية هيالري كلينتون التي وضعت      وزيرة ا 
الجملة الخطوات العملية، من إرسال السفراء إلى السودان، إلى إرسال قوات األمم المتحدة، إلى الزيارات               

 كل هذا   وفي. لبعض مروجي االنفصال إلى واشنطن، وعودتهم أكثر قوة وإصرارا على إكمال المخطط           
وذاك، من الحرب على العراق، إلى الحرب على الفلسطينيين، وإلى العدوان على لبنان وتزويد إسرائيل               

 -بالقنابل العنقودية التي ال تزال تقتل حتى اليوم الناس في الجنوب، فإن الحوار االستراتيجي األميركي                
فلـسطين أرض   «وكما روجـوا أن     . يةاإلسرائيلي، ال يرى من العرب غير النفط، والمواقع االستراتيج        

فإن كل بلداننا تظهر على شاشاتهم أراضي من دون شعوب، وناسا مـن دون حقـوق،          » خالية بال شعب  
يغزونها كما يشاءون، ومتى يشاءون، ومن يشاءون منها، ويقسمون أيا منهـا كمـا تملـي مـصالحهم،                  

تعاوننا القوي الحالي فـي     «من ثم يقولون إن     ويعيثون فسادا بالعالقات اإلنسانية دمارا وقتال وتشريدا، و       
الذين يقصدون؟ وعلى الذين يعتبرون في منطقتنا       » جميع«أي  . »هذا الصدد لمصلحة الجميع في المنطقة     

أن هذا التعاون في مصلحة شعوبهم أن يعيدوا النظر في ذلك، إال إذا كانت شعوبهم ال تظهر حتى علـى                    
ن لماذا كان الخبر صغيرا؟ الكوارث التي تنزل على شعوبنا تتـسارع        أو علمتم اآل  !.. راداراتهم هم أيضا  

 !نتيجة مثل هذا الخبر الصغير المقتضب
  ٢٥/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
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  الثمن الباهظ الطالق الكلمات .٦٧

  يوسي بيلين
ثل ايضا مـن    مثل الكثير من االمثلة االخرى، يعاني هذا الم       . ، يقول المثل العربي   "ال جمرك على الكالم   "

وعلى الرغم من ذلك، فان االشخاص      . نقص الدقة، وغير مرة ثمن الكالم يكون أعلى بكثير من الجمرك          
االقوال االخيرة عما قـد     . الجديين أيضا يتعاطون، في احيان قريبة مع كلماتهم بقدر كبير من االستخفاف           

  . الفلسطيني هي دليل على ذلك–يحصل على المستوى االسرائيلي 
 المتابعة في الجامعة العربية منحت الواليات المتحدة شهرا الستئناف التجميد الجزئي في المنـاطق               لجنة

أثمة احد ما ال يفهم بان الحديث يدور عن فترة زمنيـة            . والسماح باستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين    
  في السياق الشرق اوسطي؟تتضمن االنتخابات القريبة للكونغرس، كي ال يصل اليها اوباما مع انهيار تام 

مر اسبوعان في هذه االثناء، وفي كل يوم توجد انباء عن بناء في القدس وفي اماكن اخرى خلف الخـط                    
وماذا سيحصل في نهاية الشهر؟ هل ستقطع مصر واالردن عالقاتها مع اسرائيل؟ هل سـيهدد         . االخضر

 شهر ونصف، وعندها فقط ستستأنف      أحد ما بالعنف؟ وماذا سيحصل اذا ما رضيت حكومة اسرائيل بعد          
هل عندها ستأتي الجامعة العربية لتقول انه كون اسرائيل ال تفي بالجدول الزمني الذي وضعته               . التجميد

  لها، فلم يعد معنى للتجميد المتأخر؟ 
لـه  من اللحظة التي تقرر فيها تأجيل المحادثات، لم يعد ممكنا وقفها، ووقفها يمكن ان تكون                . بالتأكيد ال 

 الحديث عن شهر هو بالضبط مثل الحديث عن سنة          –من هنا   . العقوبة الوحيدة لعدم االيفاء بشهر االنذار     
  . ومن الصعب ايجاد اناس جديين يأخذون على محمل الجد قرار الجامعة العربية

  ليس هناك أي احتمال
ن يطرح على الحكومة اقتراحا في بداية دورة الكنيست أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه مستعد ال          

  . بشأن التجميد الجزئي في الضفة، شريطة ان يعترف الفلسطينيون باسرائيل كدولة يهودية
الـذين فـي    (نتنياهو بعيد عن أن يكون غبيا، وهو يفهم بانه ال يوجد أي احتمال ان يقبل الفلـسطينيون                  

ائيل وفلسطين هما الوطنان القوميان للشعب      االتفاق الدائم سيقبلون أغلب الظن الصيغة التي تقول ان اسر         
، سيسحبان من المباحثات على التسوية الدائمة بالذات هذا البنـد، وسـيتبنوه             )اليهود والشعب الفلسطيني  

  . مقابل تجميد لستين يوما آخر
 موضوع االعتراف الفلسطيني سيقف امام اعتراف اسرائيل بمعاناة الالجئين الفلسطينيين، واعترافها بان           

كما أن امـورا تقـال      . اقامتها ساهمت جدا في هذه الضائقة، حتى لو لم يكن هذا هو السبب الوحيد لذلك              
بمزحة جدية وفي محفل احتفالي يمكن ان تكون عليلة تماما وان تتضمن اقتراحات عابثة، حتى في نظر                 

. فا فلسطينيا أدنى قلـيال    اذا كان نتنياهو مستعدا الن يواصل التجميد، فمن المجدي له أن يجد ر            . مقدميها
  . فمن المجدي أن يجد معاذير اذكى بقليل–واذا كان ال 

  تهديدات الفلسطينيين
هـم أيـضا    . ف سلسلة من الخيارات لوضع ال يكون فيه تجميد وال تـستأنف المحادثـات             .ت.تعرض م 

و رفع الموضوع   خيار واحد ه  . يعرضون ذلك كامكانيات عملية، الخيار فيها هو، ظاهرا، بيد الفلسطينيين         
وماذا سيكون عندها؟ الواليات المتحدة لن تستخدم الفيتو على حل مفروض؟ حتى لو             . لحسم مجلس االمن  

اتخذ مثل هذا القرار في مجلس االمن، فماذا سيحصل في اعقابه؟ أأحد ما يفكر بجدية انه يمكن تحقيـق                   
  حل بدون استعداد اسرائيلي؟ 

هذا عملي بالـضبط    . المتحدة باتخاذ قرار خاص بهم بالنسبة للحل الدائم       الخيار الثاني هو اقناع الواليات      
  . اذا حصل، فلن يكون لهذا تأثير على االرض. مثلما سيتخذ مجلس االمن مثل هذا القرار
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الخياران االضافيان اللذان طرحهما عباس على الجامعة العربية كانا حل السلطة واستقالته شخصيا مـن               
 احالة كل عبء الحكم على اسرائيل،       –معناه  . لطة هو التهديد الفلسطيني المطلق    حل الس . منصب الرئيس 

وتشديد الضغط االمريكي على اسرائيل بالوصول الى حل مع الفلسطينيين، وذلك الن هذا سيكون عـودة         
المشكلة هي التنازل عن عـشرات االف الوظـائف، االمتيـازات           . الى الفترة التي سبقت اتفاقات اوسلو     

التهديد الوحيد الـذي    . انة الدولية، ومن الصعب التصديق بان هذا التهديد هو مثابة مسدس مشحون           والمك
  . فيه، ربما، ما يؤثر، وهو عملي، هو استقالة محمود عباس من منصب الرئيس

احد ال يعرف من سيحل محله، وماذا ستكون عليه عملية انتخاب الرئيس القادم، حين يكون قطاع غـزة                  
من المريح للعالم الحديث مع حكم فلسطيني معتدل، حتى لو كان االجـراء الـديمقراطي               . في يد حماس  

  . الفلسطيني بعيدا عما يريد العالم أن يراه
وماذا عن الرئيس اوباما؟ في خطابه في الجمعية العمومية لالمم المتحدة أعرب عن االمل فـي ان فـي                   

هل هذه خطة عمل أم اطالق المل؟ اذا كانت         .  الجمعية السنة القادمة ستشارك ايضا الدولة الفلسطينية في      
ف واسرائيل، فال يمكنها أن تقوم في السنة القريبة         .ت.الدولة الفلسطينية هي جزء من االتفاق الدائم بين م        

القادمة، ولو فقط النها لن تتضمن غزة، الممر االمن بين غزة والضفة الغربيـة واالراضـي الـسيادية                  
ض الفلسطينيين عن االراضي التي ستضمها اسرائيل في الضفة الغربية والتي توجد            السرائيل التي ستعو  

  .في معظمها بمحاذاة قطاع غزة
االمكانية االكثر عملية هي اقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، وفقا لخريطة الطريق التي التـزم بهـا                  

دة ال يطرحون اال خيـار التـسوية        ف والواليات المتح  .ت.غير أن في هذه اللحظة اسرائيل، م      . الطرفان
الدائمة، وكأن نتنياهو مستعد الن يدفع الثمن الضروري، وكأن ليس للفلسطينيين مشكلة في غزة، وكـأن                

  . اوباما اصغر بسنتين، يحظى بتأييد غير مسبوق، وقادر على فعل كل ما يقرره
  تقليص قدرة العمل

االحتمال في أن تسمح الخسارة، التي      .  اسم اوباما  هزيمة الديمقراطيين في الكونغرس ستكون مسجلة على      
ستقلص قدرة عمله في الشؤون الداخلية، له في أن يكون رجال متشددا في الـشؤون الخارجيـة، لـيس                   

اساسا الن احساسه بعد فشله سيكون عسيرا، ولن يسمح له بالتوجه الى التحوالت الكبـرى علـى         . كبيرا
خالفا . ى في بداية واليته لتقدم السالم في الشرق االوسط أليم جدا          ضياع الفرصة االول  . المستوى الدولي 

ولكن اوبامـا اخطـأ فـي       . لبوش، اراد أن يكون نشطا واال يكتفي بان يسفك الطرفان الواحد دم االخر            
  .الطريقة التي حاول فيها جلب الصقور الى طاولة المفاوضات

وهـو لـن    . في هذه االثناء سيحاول كسب الوقت     إذن ماذا سيكون؟ نتنياهو سيضمن ان يتفاجأ الجميع، و        
ابـو  : يأسف بفشل اوباما، وسيفهم بانه بعد االنتخابات قدرته على استعراض العضالت ستكون أقل بكثير    

ثمة هنـاك  . مازن قد يستقيل؛ الحجارة التي ترشق في سلوان قد ترشق ايضا في اماكن اخرى في الضفة             
نحن سنـشرح   . دة كابحة للجماح، من شأن االحباطات ان تتفجر       غير قليل ممن يتوقعون ذلك، وبدون قيا      

ال . للعالم بانه ال يمكن المرور مرور الكرام عن ذلك، وصور الماضي القريب ستصبح الحاضر الجديـد               
  .يدفع جمرك على الكلمات العابثة، ولكن قد يكون لها ثمن آخر

  "سرائيل اليومإ"
  ٢٤/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
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  :ريكاتيركا .٦٨
  

  
  ٢٥/١٠/٢٠١٠الوطن، الدوحة، 


