
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  ر لمعركة في غزة تهدف الستئصال المقاومةيحضاإلسرائيلي االحتالل : حمادفتحي 
  بعد عودتهم من قطاع غزة" بشريان الحياة"لقاهرة تحتجز مشاركين ا ":لجزيرة نتا"
   شهورتسعة شهور يليه تجميد جزئي لمدة  ثالثةنتنياهو ينوي تجميد االستيطان لمدة: "معاريف"
  معادلة الجوع في قطاع غزة ) C = Z - Y + 0.56R + X : ( "هارتس"

  سرى من حقوقهم الذي يحرم األ"ليطاش"نتنياهو يجمد قانون 

نفذنا كـل التزاماتنـا: عباس
 لم  "إسرائيل" و خارطة الطريق ب

  تنفذ شيئا
  

 ٤ص... 

 ١٩٤٩ ٢٦/١٠/٢٠١٠الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

    :السلطة
 ٦  رؤيتنا حول القدس المفتوحة والمشتركة لدولتين وثالثة أديانتناقض " إسرائيل: "عريقات.٢
 ٧  ر لمعركة في غزة تهدف الستئصال المقاومةيحضاإلسرائيلي االحتالل : حمادفتحي .٣
 ٧   لقدسل بمصادقة الحكومة االسرائيلية على مشروع قانون يشجع على الهجرة السلطة تندد.٤
 ٧  هنية يرحب بتصريحات أكمل الدين أوغلو حول حصار غزة.٥
 ٧   لفلسطينيةالنائب مصطفى البرغوثي يدعو دول العالم لالعتراف بالدولة ا.٦
 ٨   أشهر إدارياًستةتسجن نائباً عن حماس " إسرائيل".٧
 ٨   بشأن القدس وترحب ببيان مجمع أساقفة الشرق األوسط" إسرائيل"قرار حكومة فياض تدين .٨

    
    :المقاومة

 ٩   يد زمان ومكان لقاء المصالحةالرشق ينفي تحد.٩
 ٩  "إسرائيل"لدى " أولوية القدس"فتح تنددان بقانون وحماس .١٠
 ٩  لإلقرار بفشل التسويةالجهاد تدعو عباس .١١
١٠   تحذر من عدوان جديد على غزة "الشعبية".١٢
١٠  ٦٧فتح تثمن بيان مجمع األساقفة الكاثوليك الداعي إلنهاء احتالل أراضي الـ.١٣
١٠ واألخالقسلوك أجهزة أمن الضفة تجاوز القيم : قيادي في الجهاد.١٤
١١  غزةرق  تقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً ش"ألوية الناصر".١٥
١١   بكفالة ماليةمسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر االحتالل يفرج عن.١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١١    شهورتسعة شهور يليه تجميد جزئي لمدة  ثالثةنتنياهو ينوي تجميد االستيطان لمدة: "معاريف".١٧
١٢  ليبرمان يأمر بوضع خطة لمواجهة اإلعالن عن دولة فلسطينية وإيران النووية": يديعوت".١٨
١٢   الذي يحرم األسرى من حقوقهم"ليطاش"نتنياهو يجمد قانون .١٩
١٢  يا فرصة لمنح شرعية لحماسجمود عملية السالم منح ترك: ليفني.٢٠
١٣  معادلة الجوع في قطاع غزة ) C = Z - Y + 0.56R + X : ( "هارتس".٢١
١٤  "جزءا من محور الشر"لون يعد سوريا اأي.٢٢
١٤  لن تتحسن قبل االنتخابات العامة القادمة التركية -العالقات اإلسرائيلية : أيالون.٢٣
١٥  المغربي يزور المغرب ويلتقي وزير الخارجية  اإلسرائيليرئيس الكنيست.٢٤
١٥  سجل غاالنت اإلجرامي يمنع تعيينه رئيسا لألركان": ييش دين"منظمة .٢٥
١٥  يطلب تمديد أنظمة تبيح اعتقال فلسطينيين بال ضوابط" الشاباك".٢٦
١٦    تعيد مشروع ويسكونسين بالقراءة األولى اإلسرائيليالكنيست.٢٧
١٦  الجيش اإلسرائيلي يدرس إمكانية التوقف عن اقتحام مدن الضفة الغربية": هآرتس".٢٨
١٧   حربالنشر صور جديدة لجنود اسرائيليين توثق انتهاكاتهم لحقوق االنسان خالل .٢٩
١٧  " تيركللجنة" بريطانيا لإلدالء بشهاداتهم امام ٣٣ وضعت عراقيل لمنع "إسرائيل": "هآرتس".٣٠
١٨   الجيش اإلسرائيلي في الضفةلفضحه ممارسات " إسرائيلي" صحافي محاكمة.٣١
١٨   ألـف دوالر سـنويا١٢٣ًاإلسرائيلية كلفة الجنـدي " الدفاع"من أرقام موازنة .٣٢
١٩  "إنفلونزا الخنازير" ضد  اإلسرائيليبدء تطعيم جنود االحتالل.٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

١٩  وتوقعات بإقالته" فساد مالي"اإلسرائيلية ُيقر بضلوعه في " الداخلية"مدير عام .٣٤
    

    :األرض، الشعب
٢٠   في القدسألنشطة االستيطانية يستهدف تغيير التركيبة الديمغرافيةل الدعم الحكومي ":مركز القدس".٣٥
٢٠  إقامتهاكنيسة المهد تشهد أول عملية ترميم شاملة منذ .٣٦
٢١   الغربيةجنود االحتالل يحرقون نسختين من القرآن الكريم في قرية جيوس شمال الضفة.٣٧
٢١   الغربية بالضفةاًفلسطيني ٣٩اعتقال .٣٨
٢١  فوق األراضي المحتلة جدار الفصل العنصري  من%٩٩: قطاع فلسطين في الجامعة العربية.٣٩
٢٢  قوات االحتالل تقتحم سجن نفحة وتصيب عدداً من األسرى خالل حملة تفتيش استفزازي.٤٠
٢٢  طيني يضرب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم انتهاء محكوميتهأسير فلس.٤١
٢٢  السجون اإلسرائيلية لن تعزل معتقلينا: "اكتب رسالة إلى أسير"حملة .٤٢
٢٣   مواطنين بنفق وبحادث سير بغزةثالثةمصرع .٤٣
٢٣  مدارس ألف تلميذ وتلميذة بسبب تكدس ال٤٠ التحاق ت رفض في قطاع غزةاألونروا.٤٤
٢٣   وحدة سكنية بتمويل إماراتي٣٤٣ بناء وترميم وتأهيل :مخيم البرج الشمالي.٤٥
٢٤   حصة تموينية١٢٠٠عن مساعدات نقدية من األونروا وأسئلة .٤٦
   

   :صحة
 ٢٤ جراحة العيونل ألف دوالر ٤٠٠  يقدم"القطريالهالل " و..غزة عملية زراعة قوقعة ألطفال ٤٥إجراء .٤٧
   

   :ثقافة
 ٢٤ تحية جمالية لغزة وأطفالها.. "األرض المقدسة".٤٨
   

   : األردن
٢٥  ينفي وجود مشاريع إسرائيلية إلنشاء محطة لتوليد الكهرباء في العقبةاألردني وزير الطاقة .٤٩
٢٥  "إسرائيل"في وزارات ترجئ ابتعاث بعض الموظفين إلى دورات في معهد شاف .٥٠
٢٦  بالسالم" إسرائيل"ير مقتنعين برغبة األردنيون غ.٥١
٢٦  الغزيون يثمنون موقف األردن في كسر حصار غزة: الكيالني.٥٢
   

   : لبنان
٢٧ لت فيه دخلت قطاع االتصاالت اللبناني وعد"إسرائيل": نحاس.٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٧   بعد عودتهم من قطاع غزة" بشريان الحياة"لقاهرة تحتجز مشاركين ا :"لجزيرة نتا".٥٤
٢٨  "أسـطول الحريـة"مجـزرة " إسرائيل"ب ا ارتكسر ":يللييتم".٥٥
٢٨   يرة مسعدة تسحب مياه بح"إسرائيل": رسالة سورية إلى األمم المتحدة.٥٦
٢٩  الوفد التركي الذي يزور قطاع غزة يتضامن مع أهالي االسرى.٥٧
  
   



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

   :دولي
٢٩ أوروبياً بشأن لجوء الفلسطينيين إلى األمم المتحدةال قرار : ممثل االتحاد األوروبي.٥٨
٢٩ "إسرائيل"ي يطالب بربط المساعدات للسلطة بيهودية نائب أمريك.٥٩
٣٠ لسينودس الشرق األوسط" إسرائيل"الفاتيكان يرد على انتقادات .٦٠
٣٠ الخمسة األخـيرة انتصار لهيبة المنظمة وحيادها" اليونسكو"قرارات : المجموعة العربية.٦١
٣٠  لزيارة القدس" إسرائيل"ارفضوا دعوة : رسالة إلى عمال المنجم التشيلي.٦٢
٣١  متطرف يثني على مجلس الدفاع االنكليزي ويدعم جهوده ضد المسلمينامريكي حاخام يهودي.٦٣
    

   :مختارات
٣١  تريليون دوالر٤٠الخسائر العالمية و خسائر البورصات العربية خالل األزمة المالية  مليار دوالر٦٤.٦٠٠
    

    :حوارات ومقاالت
٣١  هاني المصري... البدائل والمصالحة الوطنية.٦٥
٣٢  فهمي هويدي... مهرجون يلعبون في الوقت الضائع.٦٦
٣٦  ياسر الزعاترة... »اإلسالم الراديكالي«نتنياهو حين يحرض على .٦٧
٣٧  نضال حمد... رسائل حماس للغرب.٦٨
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   لم تنفذ شيئا"إسرائيل"خارطة الطريق وبنفذنا كل التزاماتنا : عباس .١

الرئيس محمود  ، أن     بيت لحم ، من   ٢٥/١٠/٢٠١٠،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     رت  ذك
وهو بـذلك يـرد     . ' عاما ٣٠إن هناك أعماال أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل منذ أكثر من            'عباس، قال   

نحـو إقامـة    على تصريحات نتنياهو التي حذر فيها السلطة الوطنية من اتخاذ خطوات من جانب واحد               
  .الدولة

وأضاف في كلمة ألقاها خالل جولة ميدانية في مصنع نصار نصار للحجر في بيت لحم، اليوم االثنـين،                  
 بيننا وبين الحكومة    ١٩٩٥أن االستيطان عمل أحادي تقوم به إسرائيل، وأن هناك اتفاقا مكتوبا في عام              '

حادية الطرف من شأنها أن تجحـف بنتـائج         اإلسرائيلية يقول إنه ال يجوز ألي طرف أن يقوم بأعمال أ          
، وهل هناك أوضح من االستيطان واالجتياحات والحواجز والعقبات، وكل ما           .مفاوضات المرحلة النهائية  

يجري على األرض الفلسطينية من أعمال أحادية، ثم ينسى نتنياهو كل هذا ويتذكر ما يمكن أن نقوم بـه                   
ابتعدت عن  'ألمم المتحدة، بصراحة نقول لشريكنا السيد نتنياهو        في المستقبل وهي الشكوى والذهاب إلى ا      

  .'الصواب
عندما يتحدث نتنياهو أن على الفلسطينيين أن يقوموا بواجباتهم هذا صحيح، ولكن نقول له              ': عباسوتابع  

تفق أرجو أن تقولوا لي عن التزام واحد م       : ولكل المجتمع الدولي، وللصحافة اإلسرائيلية وأمريكا وأوروبا      
، فإذا كان هناك التـزام      !عليه في المراجع الدولية واألمم المتحدة، وبالذات خطة خارطة الطريق لم ننفذه           

واحد فعلينا واجب أن ننفذه فورا، ولكن في المقابل نقول لكل هؤالء، قولوا لنا ما هو االلتزام الواحد الذي                   
  .' حتى يومنا هذا؟٩٥ذ نفذ من قبل الحكومات اإلسرائيلية، المتعاقبة والموقعة من



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

هناك أحد عشر التزاما في خطة خارجة الطريق، علينا تنفيذها ومثلها على إسرائيل، نحن نفذنا               'وأضاف  
كل ما علينا وإسرائيل لم تنفذ وال بند مما عليها، إذا عندما نخاطب ويقال لنا عليكم أن تنفذوا التزامـاتكم                    

  .'اعتقد انه يجانب الصواب تماما
 عاما، نجحنا في الخارج، فهل ننجح في الداخل، استطيع أن أقول اآلن، نعم              ١٦دما تساءلنا قبل    عن': وقال

نجحنا في الخارج، وسننجح في الوطن وسنبني الدولة المستقلة، وعاصمتها القـدس الـشريف، مررنـا                
 نريدها،  بظروف صعبة وقاسية، وجررنا إلى مل ال نرغب، ودفعنا إلى أماكن ال نريدها، وإلى مواقع ال               

ولكننا اآلن نستطيع أن نؤكد، أننا نعيش األمن واألمان ونضاهي دول الجوار، كل دول الجوار، ونعـيش                 
تطورا اقتصاديا متواضعا معقوال، ولكنه يبشر ببداية طيبة بفضل هذه العقول النيرة وهذه العزائم القوية،               

  .'وأنا متأكد أننا سنصل بالنهاية إلى ما نريد
 إن المصادقة على تعديالت قانون االستثمار حصل وسيحصل، الن كل ما يهمنا هـو أن                نأبو ماز وتابع  

يكون االستثمار نزيها وشفافا ومحاسبا، وعندما يكون االستثمار هكذا فإننا سنعمل على تسهيل كـل مـا                 
لم يقف أمامنا من عقبات في طريق االستثمار ليعود الفلسطيني الذي استثمر في أماكن كثيرة مـن العـا                 

ليعود إلى بلده، ولكي يأتي المستثمر العربي واألجنبي، ومن ثم يأتي السائح العربي المسلم والمـسيحي،                
ألنه ال اعتقد انه يوجد في العالم مكان ماعدا مكة أكثر قدسية من هذه البالد ليزورهـا كـل أصـحاب                     

  .الديانات، مؤكدا دعمه لالستثمار، وتسهيل كل ما قف في طريقه
 سنة لم تـرمم، ألسـباب ال        ١٣٠٠اليوم زرنا كنيسة المهد، وهي منذ أكثر من         ': د الرئيس وأضاف السي 

نريد أن نتحدث عنها، ولكننا بالنتيجة بادرنا وبالتفاهم مع كل الطوائف المسيحية، بان نقوم نحن الـسلطة                 
 فـي العـام القـادم       الوطنية بإمكاناتنا المحدودة بعملية الترميم، وفعال بدأت عملية الترميم، وإن شاء اهللا           

ستكون الكنيسة مرممة، ولن تكون معرضة لتسرب األمطار والمياه، الن هذا المعلم والمكان هو مقدس،               
ونقدسه جميعا، ويجب أن نحميه ونحترمه، وأن نقوم بكل ما من شأنه أن يريح المؤمنين الـذي يـأتون                   

  .'للعبادة في هذه الكنيسة
ام سمعنا بيان ارتاحت له قلوبنا وعقولنا، من الكنيسة الكاثوليكية، الذي           لن ننسى أننا قبل بضعة أي     ': وتابع

وضع النقاط على الحروف، الن الكنيسة وألول مرة تقول كالما واضحا، ومحددا، وهو أن هذه األرض                
محتلة، دعونا من كل البراهين التي تقدموها، ودعونا من كل الحجج التي تتحدثون عنهـا، هـذه أرض                  

كوها ألهلها، لسكانها ولشعبها، هذه هي خالصة البيان الذي نقدره ونحترمه كـل االحتـرام،               محتلة، فاتر 
  .'وبعثنا برسائل لقداسة البابا لنشكره على هذا البيان العظيم الذي أصدره قبل بضعة أيام

كما تعلمون فإن المصالحة الوطنية التي بدأت مساعي مصر فيها بعـد            ': وحول المصالحة الوطنية، قال   
االنقالب الذي قامت به حماس، مصر التي كلفت رسميا من الجامعة العربية بالقيام بمهمـة المـصالحة،                 

 من أكتوبر الماضي وقعنا هذه الوثيقة، ولغاية        ١٥أجملت وثيقة في األول من أكتوبر الماضي، ونحن في          
يـر مقبولـة وغيـر      اآلن لم توقع حماس على هذه الوثيقة، وحججها كثيرة وكثيرة جدا، ولكنها حجج غ             

منطقية، وغير معقولة، وال تستند إلى أساس إطالقا، ونحن نعرف السبب الذي يجعلها تحجم عن توقيـع                 
  .'هذه الوثيقة

وأكد أنه لو وقعت هذه الوثيقة لذهبنا فورا إلى تشكيل حكومة ثم بدأت هذه الحكومة في تحقيق أمـرين،                   
ررت بعد اجتياح غزة، وال تزال مجمدة حتـى اآلن           مليار دوالر ق   ٧ ، ٦األول هو الحصول على حوالي      

من اجل إعادة اعمار غزة، وإعادة الناس المهجرين إلى بيوتهم، واألمر الثاني هـو إجـراء انتخابـات                  
  .رئاسية وتشريعية معا، ولكن لم يوقعوا

 على الرغم   إننا لن نتوقف عن الحوار،    : ذهبنا مؤخرا إلى دمشق، وبدأنا حوارا معهم، وأقول لكم        ' : وتابع
من الغصات التي وقعت في سرت، لن نتوقف عندها، ولنذهب ونكمل هذا الحوار وليوقعوا على الوثيقـة       

  .'التي أجملتها مصر، والتي حصلت على إجماع من كل الفصائل الفلسطينية
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طيني نحن اجتمعنا هنا من أجل قضية دعم إخوتنا في لبنان، تعلمون أن الوضع الفلس             ': وقال السيد الرئيس  
في لبنان معقد وصعب، فهم محرومون من العمل وكسب قوت عيشهم، ولكن الحكومة اللبنانيـة فتحـت                 
الباب مواربة لكي يسمح لهم ببعض العمل، هذا العمل الذي قامت به الحكومة اللبنانية مشكورة، ونرسل                

، علـى هـذه     شكرنا إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلـس الـوزراء            
المبادرة، ولكنها ال تكفي، وشعرنا بأن هناك مشكلة يعانيها فقط أهلنا في لبنان، وهي أن الطالـب الـذي                   
ينهي المرحلة الثانوية، ال يستطيع أن يذهب إلى الجامعة، فأنشأنا صندوق، وهذا الصندوق قد بدأ عملـه،                 

السنة الدراسية القادمـة لحـوالي      إن مجمل التبرعات التي وصلت تغطي مصاريف        : واستطيع أن أقول  
  .' طالب١٨٠٠

هذا مشروع ليس لسنة أو سنتين، أو لخمسة، بل يجب أن يستمر، هنـاك شـعارين                ': وبين السيد الرئيس  
لهذا الصندوق، األول أن األموال التي تدفع للطالب غير مستردة، بحيث أن ال تكون دينا على الطالـب                  

ه الحرية الكاملة إذا أراد من تلقاء نفسه تعليم طالب آخـر إذا             عندما يتخرج، ويبحث عن فرصة عمل، ول      
استطاع، والشعار الثاني، هو أن الصندوق مفتوح للجميع، بدون تمييز، هذا فتح وهـذا حمـاس وهـذا                  
شعبية، هذا مرفوض، وكل فلسطيني له الحق أن يستفيد من هذه المنحة، ومن أيـة منحـة أخـرى، ال                    

ن كل الشعب الفلسطيني، ولسنا مسؤولين عن فئة هنا أو هناك، وبالتـالي             تفريق، ونحن هنا مسؤولون ع    
  .هذا الصندوق للجميع بدون استثناء، فالفلسطيني الذي يتخرج من الثانوية العامة واجبنا أن نعلمه

هناك مشروع آخر، وهو التكافل األسرى، وربما شاهدتم تلفزيون فلسطين، وهو يتجـول             ': عباسوتابع  
 ورأيتم كم هي األوضاع مأساوية، لذلك رأينا أنه إذا كان هناك برنامج للتكافل األسـري،                في المخيمات، 

بمعني أن يتم التكفل بأسرة بمبلغ معين، وبمقدار ما يستطيع كل شخص، وهو سيكون مهما جدا لكي ننقذ                  
 نمد أيـدينا    إننا: أهلنا من هذا الوضع االقتصادي الذي مضي عليهم فيه أكثر من ستين عاما، ونقول لهم              
  .'لكم، وانتم جزء منا ونحن جزءا منكم، وحريصون عليكم كما نحن حريصون على أنفسنا

 إلى أن المشروعين قد يمتدا ليشمال آفاق أخرى بفضل العقول النيرة التي يجب عليهـا أن         أبو مازن ونوه  
  .تهتم بشعبنا
، أن  رام اهللا مـن   رنـاؤوط   عبد الرؤوف أ  ، عن   ٢٦/١٠/٢٠١٠،  الوطن اون الين، السعودية   وأضافت  

. محمود عباس رفض عالنية وللمرة األولى أمس عقد جلسة حوار بين حركتي فتح وحماس في دمـشق                
ذهبنا مؤخرا إلى دمشق، وبدأنا حوارا معهـم،        "وقال خالل جولة في مصنع ببيت لحم في الضفة الغربية           

 وقعت في سرت، لن نتوقف عندها،       وأقول لكم إننا لن نتوقف عن الحوار، على الرغم من الغصات التي           
فإذا أرادوا حوارا فليختاروا مكانا آخر، ولنذهب ونكمل هذا الحوار وليوقعوا على الوثيقة التي أجملتهـا                

  ".مصر، والتي حصلت على إجماع من كل الفصائل الفلسطينية
  
  أديانرؤيتنا حول القدس المفتوحة والمشتركة لدولتين وثالثة تناقض " إسرائيل: "عريقات .٢

قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية، واللجنـة            : كفاح زبون : رام اهللا 
نحن نشارك المجمع الكنسي دعوته للمجتمع الدولي لدعم القيم العالمية المتمثلـة            «: المركزية لحركة فتح  

جب أن يتمسك بهـا المجتمـع الـدولي         هنالك مسؤولية أخالقية وقانونية ي    . في الحرية والكرامة والعدالة   
  .»بفعالية، لوضع نهاية عاجلة لالحتالل اإلسرائيلي غير القانوني

إنهـم  . يجب أن تكون هذه رسالة لحكومة إسرائيل عندما تدعي أن القدس هي لهـم وحـدهم         «: وأضاف
ن القدس هي مدينة    يناقضون رؤيتنا حول القدس المفتوحة والمشتركة لدولتين وثالثة أديان بتبنيهم مفهوم أ           

يهودية فقط، وإصدار مجموعة من القوانين الهادفة إلى التطهير العرقي للمدينة من سـكانها األصـليين                
  .»المسيحيين والمسلمين
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دعم الوجود المسيحي في األرض المقدسة بإجبار إسرائيل على إنهاء احتاللها           «ودعا عريقات العالم إلى     
  ، بحيث تكون القدس مدينة مفتوحـة       ١٩٦٧ الفلسطينية على حدود عام      غير القانوني، واالعتراف بالدولة   

سوف تعمل هذه الرؤية على تحويل الوضع المظلم الحالي لمـا يـسمى             «: وأضاف. »ومشتركة لدولتين 
  .»بأرض الميعاد وجعلها أرضا واعدة حقيقية

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  ة تهدف الستئصال المقاومةر لمعركة في غزاالحتالل يحض: حمادفتحي  .٣

حذر وزير الداخلية واألمن الوطني في غـزة فتحـي حمـاد مـن إن               :  سمير حمتو  - الدستور   -غزة  
. االحتالل اإلسرائيلي يحضر لمعركة قادمة ضد قطاع غزة بهدف استئصال المقاومة الفلـسطينية فيـه              

 يجر أذيال الخيبة والهزيمة جراء      وأضاف حماد خالل لقائه طلبة جامعيين في خانيونس أن العدو ال زال           
  .الحرب وما زال قادة جيشه يهابون السفر للدول األوروبية خشية المالحقة القانونية

إننا قادمون لنفتح حيفا وعكا يرافقنا جيوش       "وخاطب حماد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا         
ا رسالة لشعبنا بالبقاء علـى الجهـاد والثبـات والعمـل            العالم والقوافل التي تأتي إلى غزة تتراً ليوصلو       

وأكد أن االحتالل يتدرب اآلن على كيفية تحصين جبهته الداخلية لمنع سقوط الصواريخ علـى               ". المقاوم
االحتالل ومغتصبيه يختبأ من وراء جدر محاولًا محاصرتنا غيـر مـدركين أنهـم هـم                "مدنه ، مضيفًا    
  ".المحاصرين

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان
  
  لقدس ل الحكومة االسرائيلية على مشروع قانون يشجع على الهجرة بمصادقة السلطة تندد .٤

ادان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الـدكتور صـائب   : رام اهللا ـ وليد عوض 
 ويـصنفها ضـمن     عريقات االثنين مشروع القرار االسرائيلي الذي يعتبر القدس ذات اولوية في الرعاية           

  .'ا'مناطق التطوير 
وقال عريقات بان تل ابيب لم تبق خرقا للمواثيق الدولية وفـي مقـدمتها اتفاقيـة جنيـف والهـاي اال                     

  .ومارسته، مطالبا المجتمع الدولي بالوقف بشكل جدي في وجه التعدي االسرائيلي على القانون الدولي
زكريـا  . تحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين د      ومن جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ال       

الممارسات االسرائيلية العنصرية في القدس ومنح امتيازات لليهود القاطنين فيها في مجـاالت             'االغا، ان   
  .'االسكان والتوظيف والتعليم، لن تغير من حقيقة الواقع بان القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   أكمل الدين أوغلو حول حصار غزةبتصريحاتهنية يرحب  .٥

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية بتصريحات األمـين العـام لمنظمـة المـؤتمر                 
وقال هنية في بيان صادر عـن        . اإلسالمي أكمل الدين أوغلو بخصوص إنهاء الحصار على قطاع غزة         

نرحب بتصريحات األمين العـام لمنظمـة       :" نسخة عنه " طين أون الين  فلس"مكتب رئيس الوزراء وصل     
  ". المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين أوغلو

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  النائب مصطفى البرغوثي يدعو دول العالم لالعتراف بالدولة الفلسطينية  .٦

 ، المبادرة الوطنيـة الفلـسطينية     دعا النائب مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة      : QNA –بيت لحم   
.  وعاصمتها القدس  ٦٧ يونيو لعام    / حزيران العالم إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من        
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إننا نرى  «: ليلة أمس األول  » مؤتمر السالم العالمي وحوار الحضارات    «وقال البرغوثي في كلمة له أمام       
ينية ومحاوالت إسرائيل استبدال الدولـة كاملـة الـسيادة بدولـة            أمام أعيننا تآكل فكرة قيام دولة فلسط      

وشرح البرغوثي للمشاركين خطورة األوضاع في األراضي الفلـسطينية جـراء    . »بانتوستانات وسجون 
والتطهير العرقـي   » األبارتهايد«واالستيطان ونهب األراضي ومخاطر تطور نظام       » العنصري«الجدار  

إسرائيل تحاول وضعنا أمام خيـار      «وأضاف أن   .  المسيحيين والمسلمين  في القدس بشكل ينال من حقوق     
البانتوستانات والسجون وتسمية ذلك دولة أو خيار استمرار االحتالل بشكله الحالي وهـو مـا ال يمكـن         

  . »القبول به
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، العرب، الدوحة

  
   أشهر إدارياًستة نائباً عن حماس تسجن" إسرائيل" .٧

" حماس"، أمس، حكماً باعتقال برلماني من       "اإلسرائيلية"درت محكمة عوفر العسكرية     أص: )آي.بي  .يو  (
" اإلسـرائيلية "وقالت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي، إن المحكمة           . أشهر اعتقاالً إدارياً   ٦

 الـشهر   أصدرت حكماً على النائب حاتم قفيشة من سكان مدينة الخليل الذي اعتقل في الثامن عشر مـن                
  .  الحالي للمرة الثالثة خالل الدورة التشريعية الحالية

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

  ببيان مجمع أساقفة الشرق األوسط  وترحب  بشأن القدس"إسرائيل "قرار تدين فياضحكومة  .٨
سـالم  .دأعرب مجلس الوزراء، خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام اهللا امس برئاسـة               : رام اهللا 

فياض رئيس الوزراء، عن إدانته الشديدة لقرار اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع بالمـصادقة              
وأكـد المجلـس    . على مشروع قانون يصنف القدس على أنها منطقة أولوية وطنية من الدرجة األولـى             

ير األوضاع فـي المدينـة      رفضه القاطع لهذا القرار وألية إجراءات من شأنها المس بمكانة القدس وتغي           
واعتبر المجلس أن هذا القرار يتناقض بصورة مطلقة مع قواعد القـانون الـدولي وقـرارات                . المقدسة

الشرعية الدولية التي تقر بالقدس الشرقية كمدينة فلسطينية محتلة وأنه سيعمل على مواجهة هذا القـرار                
ولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن عروبـة          بكافة السبل السياسية والدبلوماسية وفقاً للقانون الد      

  .المدينة المقدسة
  :قرار أساقفة الشرق األوسط الكاثوليك

فـي ختـام اجتماعاتـه فـي        » سينودس«ورحب المجلس ببيان مجمع أساقفة الشرق األوسط الكاثوليك         
العربيـة مـن خـالل      الفاتيكان، والذي طالب المجتمع الدولي بوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي           

  .تطبيـق قـرارات األمـم المتحـدة، ووقف كافة أشكال العنصرية وتعزيز الحوار بين الحضارات
 مليون دوالر   ١٣ورحب بموافقة الحكومة اليونانية على إعفاء السلطة الوطنية من مستحقات قرض قيمته             

  .بتحويله إلى منحة ستستخدم لصالح مشاريع الصحة والتعليم
  :لسطينيين المقيمين في العراقأوضاع الف

قرر المجلس تكليف وزارة الداخلية بدراسة التقارير والمعلومات التي صدرت بخصوص انتهاكات حقوق             
اإلنسان في العراق، ومدى تأثر الفلسطينيين المقيمين في العراق من هذه اإلجراءات بكل تداعياتها ومـا                

  .ابعة الحثيثة من مجلس الوزراءيترتب عليها، وأن هذا الموضوع سيبقى قيد المت
 ٢٦/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
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    زمان ومكان لقاء المصالحةتحديدالرشق ينفي  .٩
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن المشاورات مع حركة فتح بشأن عقد : دمشق

وأضاف الرشق  . عملية المصالحةامإلتملقاء مشترك مستمرة من أجل التفاهم على مكان وزمان جديدين 
حتى اللحظة لم يتم االتفاق على موعد محدد، ولم " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريحات خاصة لـ

نحن في : "وتابع ".تنتهي االتصاالت بيننا، ونأمل االنتهاء منها سريعا ليعقد اللقاء في أسرع وقت ممكن
ي فتح نقل مكان االجتماع من دمشق، إال أننا ومن أجل حماس وبالرغم من استهجاننا لطلب اإلخوة ف

المصالحة مستعدون لعقد اللقاء في أي مكان وفي أي عاصمة عربية، وهناك كالم يتداول في اإلعالم أن 
  ".فتح يمكن أن تغير موقفها وتعود لدمشق، ونحن نأمل في ذلك

  ٢٥/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
  "إسرائيل"لدى " أولوية القدس"نون فتح تنددان بقاوحماس  .١٠

قالت ، نقال عن وكالة يو بي آي، من غزة، أن حركة حماس ٢٦/١٠/٢٠١٠ الشرق، الدوحة، نشرت
شرعنة صهيونية واضحة للتهويد  "،"أولوية وطنية"يعتبر القدس ذات  الذي  القانون اإلسرائيليأن

 ".لتعدي على حقوق الشعب الفلسطينيوالعدوان على األرض الفلسطينية والمقدسات وإقرار صريح ل
هذا يؤكد أنه ال مبرر للسلطة الفلسطينية باستمرار التردد في "وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم 

إعالن انسحابها الفوري من المفاوضات مع العدو وإعالن انتهائها بال رجعة وإلى األبد، وال مبرر لحالة 
 للعدو وأيضاً غياب العدالة الدولية التي جرأت العدو على الصمت العربي وغياب المواقف الرادعة

 ".التجرؤ على سن هذه القوانين
المتحدث باسم الحركة نقال عن مراسلها جمال جمال أن  ٢٦/١٠/٢٠١٠لدستور، عمان، اوذكرت 

يعزز االستيطان اإلسرائيلي ، خاصة في القدس "في بيان صحفي أن القانون اعتبر أسامة القواسمي 
القدس أولوية فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية، وهي عاصمة للدولة "، مؤكدا على أن " رقيةالش

الفلسطينية، ومفتاح السلم والحرب في المنطقة ، وال سالم بدون أن تكون القدس عاصمة للدولة 
التهويد واتهم القواسمي إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ سياستها االستيطانية ومخططات  ".الفلسطينية

الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل ، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف األنشطة 
االحتالل "االستيطانية بشكل كامل بهدف إتاحة الفرصة الستئناف مفاوضات ذات مغزى تفضي إلى إنهاء 

 ". اإلسرائيلي
  
   بفشل التسويةلإلقرارالجهاد تدعو عباس  .١١

 المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين محمد الهندي، رئيس السلطة الفلسطينية دعا عضو
 عاماً، معتبراً تهديداته ٢٠محمود عباس بأن يصارح شعبه بنتيجة المفاوضات التي استمرت أكثر من 

 سواء كان إن تهديد أبو مازن باالستقالة"وقال الهندي في تصريح صحفي  . باالستقالة هروباً شخصياً
 . ، مشيراً إلى أنه يعد هروباً شخصياً من المأزق السياسي"جدياً أو تهديداً كسابقاته ال نعول عليه شيئاً

وأوضح أن أي مسؤول فلسطيني يحترم قضيته الوطنية من المفترض أن يصارح شعبه بنتيجة 
 هنالك من انعطافة في في األساس إذا كان: "وأضاف .  عاما٢٠ًالمفاوضات التي استمرت ألكثر من 

المسيرة السياسية الفلسطينية، فهي االعتراف بأن مسار المفاوضات وصل إلى طريق مسدود، وبناء على 
  ". ذلك من الضرورة بناء إجماع وطني يمثل التوافق على برنامج الحد األدنى بين الفصائل الفلسطينية

تحقيق الحدود الدنيا من المصالح الوطنية ولفت الهندي النظر إلى أن المفاوضات كان الهدف منها 
الفلسطينية، وحسب المفاوض الفلسطيني يتمثل ذلك في إقامة دولة في حدود الرابع من حزيران عام 

نحن ال نتفهم تمسك المفاوض الفلسطيني باالستمرار في طريق التنازالت إال وفق ما :" وقال . م١٩٦٧
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استراتيجياً وليس هنالك أي بدائل أخرى، أو كما عبر يقوله البعض إن المفاوضات أصبحت خياراً 
يجب " أوسلو"وشدد على أن السلطة الفلسطينية التي جاءت كنتيجة التفاق  ". البعض بأن المفاوضات حياة

  .أن تكون محل نقاش كبير حول مدى جدواها للشعب الفلسطيني
  ٢٥/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
   جديد على غزة عدوان تحذر من "الشعبية" .١٢

قال عضو اللجنة المركزية للجبهةالشعبية لتحرير فلسطين جيمل مزهر في تصريحات له : QNA –غزة 
أمس إن تصاعد اللهجة العدوانية لقادة االحتالل السياسيين والعسكريين في الفترة األخيرة ضد قطاع غزة 

، في محاولة متكررة ويائسة للقضاء تدل على أن إسرائيل تعد العدة الرتكاب حماقة جديدة ضد القطاع
وأوضح مزهر أن العدو يضخم قدرات المقاومة ويمارس عملية تخويف . على المقاومة الفلسطينية

 . منظمة للجمهور في دولة الكيان تحضيرا للرأي العام اإلسرائيلي لتقبل فكرة ضرب غزة مجددا
مبالغ فيها وصواريخ مضادة للطائرات وأشار إلى أن الحديث اليومي والمتكرر عن قدرات صاروخية 

. "كلها تؤكد أن النوايا العدوانية باتت واضحة وتتسارع وتيرتها"وطائرات بدون طيار تملكها المقاومة 
وطالب بضرورة االنتباه جيدا لما يجري وعدم االستكانة لبعض التحليالت التي ترمي إلى استبعاد فكرة 

لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسرعة االستعداد الكامل لمواجهة كما طالب عضو ا. العدوان اإلسرائيلي
المخططات الدموية اإلسرائيلية وتوحيد جهود المقاومة، مشددا على ضرورة إنهاء االنقسام الفلسطيني 

  .فورا وتفويت الفرصة على مخطط يهدف إلى ارتكاب مجازر جديدة في القطاع
  ٢٦/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  ٦٧ األساقفة الكاثوليك الداعي إلنهاء احتالل أراضي الـمجمعان فتح تثمن بي .١٣

ثمنت اللجنة المركزية لحركة فتح بيان مجمع األساقفة الكاثوليك في الشرق :  كفاح زبون- رام اهللا
 بما ١٩٦٧الوسط، الداعي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن جميع األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

شرقية،  وعبرت في تصريح صحافي، أصدرته أمس، عن تقديرها لدعوة مجمع أساقفة فيها القدس ال
الكاثوليك من أجل الشرق األوسط لألمم المتحدة وللمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق السالم العادل في 
المنطقة، وذلك من خالل تطبيق قرارات مجلس األمن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إلنهاء 

  .الحتالل اإلسرائيليا
إن محاوالت إسرائيل استخدام الكتاب المقدس لتبرير االحتالل والظلم واالستيطان وهدم "وقالت فتح 

المنازل وتهجير السكان واإلغالق والحصار الظالم، وخصوصا على قطاع غزة، يجب أال يكون مقبوال 
 الدولي، وضربة لممارسات إرهاب التي نعتبرها انتصارا للقانون) السينودس(كما جاء في قرارات 

ووصفت فتح  ."الدولة المنظم الممارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي
حرص الفاتيكان على السلم "قرارات مجمع األساقفة الكاثوليك من أجل الشرق األوسط بأنها دليل على 

  ." بعيدا عن الظلم واالضطهاد والعبوديةواألمن الدوليين، وأنها تكرس السالم والعدل والتعايش
  ٢٦/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
 واألخالقسلوك أجهزة أمن الضفة تجاوز القيم : الجهادقيادي في  .١٤

، أن ما تقوم به األجهزة األمنية "أبو صالح"قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد أبو زينة : جنين
لعناصر المقاومة وأبناؤهم لم يعد مفهوما على اإلطالق وتجاوز كل أدنى في الضفة الغربية من اعتقاالت 

 .القيم واألخالقيات
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إن كان بإمكاننا تفهم أن ما تُقدم عليه األجهزة االمنية من اعتقال :" وأضاف أبو صالح لـ فلسطين اليوم
ل أهالي المجاهدين عناصر الجهاد لنشاطاتهم بالحركة ونعتبره وسام شرف لنا، فان إقدامها على اعتقا

والذين ليس لهم أي نشاط سياسي والزج بهم في سجونهم كعقاب ألهلهم على مواقفهم فان هذا يدل على 
 .عقلية عدم القبول باآلخر ومحاربة الفكر المقاوم بأي وسيلة كانت

لي وأوضح أبو صالح أن جهاز األمن الوقائي اعتقل يوم أمس نجله من وسط مدينة جنين، وبعدها بحوا
والذي يدرس االقتصاد في " محمد"ساعتين توجهت قوة أخرى إلى الجامعة األمريكية العتقال ابن شقيقه 

وأقدمت على " محمد"الجامعة وعند فشلها باعتقاله لعدم تواجده بالجامعة اقتحمت منزله حيث كان يتواجد 
 .اعتقاله

نقول :" الة فُهمت جيداً، وأضاف قائالًولفت أبو صالح القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن الرس
اعتقلونا واعتقلوا أبنائنا ونسائنا فمهما فعلتم سنبقى نصلي الصبح بالمساجد ونرفع " ألجهزة أمن السلطة

رايات ال إله إال اهللا ونرعى أهالي الشهداء واألسرى فهم أمانة في أعناقنا وسيبقى لسان حالنا يقول رب 
 ". إليهالسجن أحب إلي مما يدعونني

  ٢٥/١٠/٢٠١٠وكالة فلسطين اليوم،  
  
  غزةتقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً شرق " ألوية الناصر" .١٥

، الذراع المسلح للجان المقاومة الشعبية في بيان مكتوب، أن "ألوية الناصر صالح الدين"ذكرت : رفح
لية تقوم بأعمال حفر وتنقيب باتجاه جرافات وآليات عسكرية إسرائي" هاون"مقاتليها أطلقوا ثماني قذائف 

  .قطاع غزةأقصى جنوب شرق " كرم أبو سالم"حول معبر 
  ٢٥/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   بكفالة ماليةمسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر االحتالل يفرج عن .١٦

 مالية عن حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بكفالة،أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية
 أالف شيقل بعد استدعائه للتحقيق في مركز شرطة المسكوبية غرب القدس المحتلة، بتهمة ٢٠مقدارها 

 . خرق األمر العسكري الصادر بحقه والقاضي بمنعه من دخول المسجد األقصى وذلك للمرة الثانية
مدى خمس ساعات ونقلت مصادر محلية في القدس عن عبد القادر قوله أنه نفى جملة وتفصيال وعلى 

من التحقيق التهم الموجهة إليه، معرباً عن استغرابه لتوقيت استدعائه للتحقيق قبل يومين فقط من موعد 
، للنظر في خرقه األول لألمر ٢٠١٠-١٠-٢٧جلسة لمحكمة الصلح اإلسرائيلية ستعقد بعد األربعاء 

  . العسكري بمنع دخوله من األقصى
  ٢٥/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
   شهور تسعة شهور يليه تجميد جزئي لمدة  ثالثة ينوي تجميد االستيطان لمدةنتنياهو: "معاريف" .١٧

 ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو االعالن ينوي عن تجميد :القدس
مام استئناف  اشهر من اجل افساح المجال ا٣اعمال البناء في المستوطنات لفترة اخرى تستمر 

  . المفاوضات مع الفلسطينيين 
وقالت الصحيفة ان نتنياهو يعكف خالل االسابيع االخيرة على اعداد خطة سياسية بهذا الخصوص 

  . ليعرضها على الرئيس االمريكي براك اوباما في الشهر المقبل 
ال على غرار ما قامت واضافت انه حسب هذه الخطة سيكون تجميد البناء خالل فترة االشهر الثالثة كام

به اسرائيل خالل فترة التجميد التي انتهت الشهر الماضي ثم تعلن الحكومة عن فترة تجميد اخرى تستمر 
  . تسعة اشهر تجري خاللها اعمال بناء محدودة الغراض النمو الطبيعي فقط في المستوطنات 
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اذ قرارات صعبة وذلك بعد اتخوقالت مصادر مطلعة ان نتنياهو يعتزم خوض مسيرة سياسية حقيقية و
من جهته نفي ديوان نتنياهو انه . ة خالل االسابيع القريبة القادمةمن تمرير مشروع ميزانية الدول انتهائه

اتخذ اي قرار في مسألة تجميد البناء مشيرا الى ان االتصاالت مع االدارة االمريكية حول السبل الكفيلة 
  ..مرة بتحريك مفاوضات السالم ما زالت مست

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
   يأمر بوضع خطة لمواجهة اإلعالن عن دولة فلسطينية وإيران النوويةليبرمان": يديعوت" .١٨

 اعطى وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان تعليماته لوزارة الخارجية بوضع خطة :رام اهللا
 عن الدولة الفلسطينية احادية الجانب من خالل مطالبة تفصيلية لمواجهة امكانية اعالن الجانب الفلسطيني

وأمر ليبرمان بإعداد تقرير عن كيفية االستعداد . مجلس االمن والهيئات الدولية المختلفة باالعتراف بها
  . لمواجهة إيران مسلحة نوويا

تتعامل بجدية االسرائيلي امس، ان وزارة الخارجية االسرائيلية، " يديعوت احرونوت"وذكر موقع صحيفة 
عالية مع التصريحات المختلفة من الجانب الفلسطيني والعربي، بعد معلومات عن امكانية اعالن الدولة 

  . الفلسطينية، والتوجه الى مجلس االمن الدولي
واضاف الموقع ان ليبرمان يعتبر وصول المفاوضات الى طريق مسدود قد يؤدي الى انهيارها بشكل 

لفرصة لتوجه القيادة الفلسطينية الى خيار اعالن الدولة، حيث طلب ليبرمان ان كامل، وهذا ما يتيح ا
تكون الخطة شاملة وتتعلق بتفاصيل كيفية التعامل مع السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، 
وكذلك كيفية التعاطي مع الظروف العالمية، في حال اقدام بعض الدول على االعتراف بالدولة 

  . نية، بعد اعالنهاالفلسطي
  .وذكر مصدر اسرائيلي أن ليبرمان أمر بإعداد تقرير عن كيفية االستعداد لمواجهة إيران مسلحة نوويا

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   الذي يحرم األسرى من حقوقهم"ليطاش"نتنياهو يجمد قانون  .١٩

والذي يقلص بشكل جدي ' شليط'و تجميد قانون  قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياه:تل أبيب
حقوق األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، بسبب تطورات جدية في عملية تبادل األسرى 

  .وحساسية القضية
وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية قد أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات 

 في المفاوضات طلب نتنياهو من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من جدية في األسابيع األخيرة
  .الليكود عدم طرح القانون أمام الكنيست

الوضع اآلن حساس للغاية أكثر بكثير مما '، 'يسرائيل هيوم'وقالت مصادر في مكتب نتنياهو لصحيفة 
  .'كان قبل ثالثة أشهر

ية إقرار القانون الذي يقلص حقوق األسرى، وأهمها منع وكانت الكنيست قد أقرت في القراءة التمهيد
زيارة األسرى، ومنع مشاهدة التلفاز والتعليم والسجن االنفرادي دون تحديد الفترة الزمنية، وذلك من 

  .أجل الضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة التبادل كما تراها حكومة إسرائيل
 ٢٦/١٠/٢٠١٠ ،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   السالم منح تركيا فرصة لمنح شرعية لحماسعمليةجمود : ليفني .٢٠

قالت رئيسة حزب كديما اإلسرائيلي المعارض، تسيبي ليفني، أمس، خالل :  برهوم جرايسي– الناصرة
، إن تركيا استغلت فراغا "لجنة تيركل"شهادتها أمام لجنة الفحص اإلسرائيلية بمجزرة أسطول الحرية، 
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ا لتحقيق هدف استفزازي هو منح الشرعية لحركة حماس، فيما طالب نشطاء بريطانيون شاركوا سياسي
  .في األسطول باإلدالء بشهاداتهم أمام اللجنة

اإلسرائيلية ضد أسطول ) العسكرية(العملية " تعزيز شرعية"وقالت ليفني إنها طلبت الحضور من أجل 
ينة من خالل استغالل فراغ سياسي وبهدف استفزازي عملت في مرحلة مع"الحرية، معتبرة أن تركيا 

تركيا لم تكن مهتمة بإدخال بضائع إلى غزة، إذ تم طرح هذا "وأضافت أن ". لمنح شرعية لحماس
  ". الخيار، وإنما الحديث يدور عن خطوة سياسية تتعارض مع القرارات الدولية

 – شرعية بموجب االتفاقيات اإلسرائيلية لم يكن لغزة أبدا منفذ إلى البحر بصورة"وزعمت ليفني أنه 
ليس شرعيا بموجب االتفاقيات التي اعترف ) غزة(، والميناء١٩٩٥-١٩٩٤الفلسطينية خالل السنوات 

  ". غزة وأريحا أوال"في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو و" بها العالم
ة في االنتخابات ومضت ليفني قائلة، ان قرار المجتمع الدولي في حينه السماح لحماس بالمشارك

  ".كان خاطئا"التشريعية الفلسطينية 
وكانت ليفني بعثت رسالة إلى رئيس لجنة تقصي الحقائق القاضي يعقوب تيركل طلبت فيها اإلدالء 

الحصار على غزة هو جزء من الحكومة السابقة التي توليت فيها منصب "بشهادة أمام اللجنة، وكتبت أن 
  ". ووزيرة الخارجيةالقائمة بأعمال رئيس الحكومة

لم تعبر بالشكل ) بنيامين نتنياهو أمام اللجنة(شهادة رئيس الحكومة "وأضافت ليفني في رسالتها أن 
المناسب ولم تعكس بشكل صحيح الجوانب السياسية واألمنية، التي كانت في أساس القرار بشأن فرض 

الجهات المسؤولة عن ذلك وأنا الحصار والحاجة إليه، مثلما تمت دراستها في الماضي من جانب 
  ". بضمنها

هذه السياسة الشاملة هي ذات عالقة سواء بالنسبة للظروف التي أدت إلى قدوم "واعتبرت ليفني أن 
) اإلسرائيلية(وكذلك بالنسبة للسياق األوسع للتعامل مع األسطول في الحلبة الوطنية ) الحرية(األسطول
  ".والدولية

 الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتسبب بأزمة أسطول الحرية وذلك على خلفية إال أن ليفني اتهمت رئيس
بغياب عملية سالم وعندما لم يكن واضحا ما هي سياسة إسرائيل "الجمود في عملية السالم، وقالت إنه 

في المجال الفلسطيني، نشأ فراغ دخلت تركيا إليه، ورأت أن الفرصة سانحة للقيام باستفزاز في حالة 
  ".اغ السياسيالفر

عندما كانت هناك عملية سالم جارية كان بإمكاننا القول لألتراك بأن أنشطة كهذه "وأضافت ليفني أنه 
ستلحق ضررا بعملية السالم وعندها هم تعاونوا فعال، ومن دون عملية سالم يصبح االدعاء اإلسرائيلي 

  ".ضعيفا
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  معادلة الجوع في قطاع غزة ) C = Z - Y + 0.56R + X : ( "هارتس" .٢١

منـسق  "أن ضباط مكتب ما يسمى      " هآرتس"تبين من تقرير أعدته عميرة هس، ونشرته صحيفة         : القدس
 سنوات بموجب معادالت رياضية من أجل       ٣التابع لالحتالل اإلسرائيلي يعمل منذ      " العمليات في المناطق  

األساسية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة، مع التشديد على          تشديد المراقبة على المواد الغذائية والسلع       
  . أال تتجاوز الكميات الحد األقصى أو ال تقل عن الحد األدنى المسموح به

من أجـل فحـص مخـزون     ) C = Z - Y + 0.56R + X( وجاء أن الضباط يعملون بموجب معادلة 
عدد األيام المتبقية حتى نفـاد مخـزون    ) Z/C = D( في حين تبين المعادلة . اللحوم، على سبيل المثال
  . مادة معينة في القطاع
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 بهدف تشديد الحـصار علـى       ٢٠٠٧سبتمبر  / وأضافت أنه من أجل تطبيق قرارات الحكومة منذ أيلول        
إجراءات السماح  "، بالتشاور مع جهات آخرى بوضع       "منسق العمليات في المناطق   "قطاع غزة، قام مكتب     

وظلت هذه اإلجراءات سارية المفعـول      ". جراءات متابعة وقياس المخزون في القطاع     إ"، و "بإدخال السلع 
مـايو  /  أيـار  ٣١حتى اإلعالن عن التغيير في سياسة الحكومة في أعقاب مجزرة أسطول الحرية فـي               

  . الماضي
 وأشارت إلى أن هذه الوثائق قد تم وضعها خالل الفترة التي أشغل فيها الجنرال عاموس غلعاد منـصب                 

وسـمح بنـشرها فـي      . ٦٧القائم بأعمال منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة عام           
  . تمنع نشرها" أسباب أمنية"أعقاب تغيير السياسات ولم يعد هناك 

ونقل عن مصادر المكتب قولها إن حساب الكميات تم بالتشاور مع وزارة الزراعة اإلسرائيلية ومعدالت               
  . ٢٠٠٦ئلة بموجب المكتب المركزي لإلحصاء في السلطة الفلسطينية منذ العام االستهالك للعا

وأشار التقرير إلى أن وجود تعليمات تمنع إدخال سلع معينة، مثل منع إدخال األقمشة وخيطان النـسيج                 
 إلى القطاع، وبذلك تم هدم هذه الصناعة التي كانت مرتبطة لعشرات السنين باالقتصاد اإلسرائيلي، كمـا               

  . تم تدمير فروع اقتصادية أخرى
وفي المقابل، أقر واضعو التعليمات بأن االلتماسات التي تقدمت بها منظمات حقوق اإلنـسان ووسـائل                

  . اإلعالم ومواقف جهات دولية كانت تؤثر على وضع المعايير بشأن السماح بإدخال سلع معينة
خيرة في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، قـال          وردا على سؤال بشأن تطبيق هذه المعايير في الفترة األ         

إنه في حالة الضفة الغربية ال يمكن حساب الكميات رياضيا، وذلك بسبب            " منسق العمليات "ضابط مكتب   
  . الحصار المشدد المفروض على القطاع ما يمكن من حساب كميات البضائع التي تدخل بدقة

 ٤ نوعا من البضائع من بين ما يقـارب          ٤٠ سمح بإدخال    وبينما يشير التقرير إلى أنه في العام الماضي       
آالف كان يتم االتجار بها في القطاع قبل الحصار، فإنه يشير إلى أنه تمت زيادة أنواع البضائع المسموح                  

، في حين أن السياسة التـي تمنـع إخـراج       "أسطول الحرية "إدخالها إلى قطاع غزة تدريجيا، في أعقاب        
 .ال قائمةبضائع من القطاع ال تز

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية
  
  "جزءا من محور الشر"سوريا  يعد لوناأي .٢٢

وبحسبه ". جزءا من محور الشر "ا سوري،نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية، داني أيلون اعتبر :تل أبيب
ب اهللا فإن الرئيس السوري بشار األسد يتحدث عن السالم، ولكنه على األرض يقوم بتزويد حماس وحز

  .بالسالح
وأضاف أن الرئيس األسد يثق بالرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد أكثر مما يثق بالرئيس األميركي 

إذا كان جديا في "وأضاف أن إسرائيل أوضحت للرئيس السوري أنه . باراك أوباما، والمجتمع الدولي
  ".الحتصريحاته بشأن إسرائيل، فإن عليه أن يوقف تزويد اإلرهابيين بالس

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   التركية لن تتحسن قبل االنتخابات العامة القادمة- اإلسرائيليةالعالقات : أيالون .٢٣

أبدى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية، داني أيلون، تفاؤله من احتمال تحسين العالقات بين  :تل أبيب
تركيا، بيد أنه توقع أن يتاح األمر بعد انتهاء إسرائيل وتركيا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب مبادرة 

  .المقبل) حزيران(االنتخابات في تركيا في يونيو 
وقال أيلون، خالل محاضرة له في جامعة تل أبيب، إن إسرائيل بذلت جهودا كبيرة لتحسين العالقات لكن 

 لكسر الحصار أسطول الحرية(طلبنا منها عدم المشاركة فيما يسمى : "وزاد قائال. تركيا رفضت



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

، وأوضحنا لهم أنه ال يوجد أي نقص في المواد الحيوية وتعهدنا لهم بإدخال ) المفروض على قطاع غزة
ما يريدون من مواد عبر اليابسة، بيد أن تركيا لم تستجب للطلب، وقامت بالعكس وقدمت الدعم 

  ".لألسطول
تخابات القادمة فلمح إلى أن كل هذه وربط أيلون بين الموقف التركي الرسمي من إسرائيل وبين االن

الهجمة على السياسة اإلسرائيلية من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، هي نوع من الدعاية 
ولذلك فإنه من اآلن وحتى االنتخابات التركية من غير المتوقع أن يحصل أي تغيير في . االنتخابية

  .عالقات تركيا مع إسرائيل
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، نالشرق األوسط، لند

  
  المغربي يزور المغرب ويلتقي وزير الخارجية اإلسرائيلي رئيس الكنيست .٢٤

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة اليوم أن رئيس الكنيست اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يتوجه األربعاء 
  . إلى المغرب في مؤتمر الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي سيعقد في الرباط

ن ريفلين سيلتقي على هامش أعمال المؤتمر عددا من نظرائه باإلضافة إلى وزير الخارجية وأضافت أ
  . المغربي

وسيلقي رئيس الكنيست اإلسرائيلي كلمة خالل المؤتمر، كما سيجتمع مع ممثلي الجالية اليهودية في 
  . المغرب

لى تعزيز التعاون بين دول  دولة إ٢٢ويهدف مؤتمر الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي تشارك فيه 
  . حوض المتوسط

وكان الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، قد الغى األسبوع الماضي مشاركته في مؤتمر اقتصادي في 
  .المغرب بعدما فشل في ترتيب لقاء مع الملك المغربي

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ركان غاالنت اإلجرامي يمنع تعيينه رئيسا لألسجل": ييش دين"منظمة  .٢٥

الحقوقية اإلسرائيلية، أمس، بالتماس إلى المحكمة " ييش دين" تقدمت منظمة :برهوم جرايسي - الناصرة
العليا اإلسرائيلية بطلب الغاء تعيين، الجنرال يوآف غاالنت، رئيسا ألركان حرب جيش االحتالل 

  .عام الماضيبارتكابه جرائم حرب خالل العدوان على غزة مطلع ال" لالشتباه"اإلسرائيلي 
تطالب بالتماسها بإلغاء تعيين غاالنت كونه كان يتولى قيادة " ييش دين"وقالت مصادر حقوقية، إن منظمة 

وجاء في االلتماس الذي يقدمه المحاميان يفتاح . الجبهة الجنوبية لجيش اإلحتالل، وقاد الحرب على غزة
بهات ضد غاالنت فإن ثمة اشتباها كوهين وعمير شاتس، أنه من دون إجراء تحقيق مستقل في الش

  . بانعدام طهارة القيم لدى تعيين غاالنت في رئاسة أركان الجيش
هذه "وأن " أغلقت التحقيقات داخل الجيش"وشدد الملتمسون على أن إسرائيل لم تنفذ تحقيقا مستقال وإنما 

ة اإلسرائيلية تشتبه خالل يذكر ان الشرطة العسكري". التحقيقات ليس كافية من اجل تطهير سمعة غاالنت
 فلسطينيا من عائلة السموني خالل العدوان على غزة أن ضباطا كبارا أصدروا ٢١تحقيقها في استشهاد 

  .أوامر بقصف منزل العائلة رغم تحذير ضباط أصغر منهم بوجود مواطنين في المنزل
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  سطينيين بال ضوابط أنظمة تبيح اعتقال فلتمديديطلب " الشاباك" .٢٦

من لجنة القانون والدستور التابعة ) الشاباك(طلب جهاز األمن العام في الكيان الصهيوني : )آي.بي .يو (
، تمديد سريان أنظمة طوارئ تتعلق باعتقال فلسطينيين لمدة عام، من شأنها تمكين جيش "الكنيست"ل 
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عن رئيس قسم التحقيقات " إسرائيلية"ائل إعالم ونقلت وس. االحتالل من اعتقال الفلسطينيين بال ضوابط 
" إسرائيل"، أمس، إن الوضع األمني في "لجنة القانون والدستور"في الجهاز قوله خالل اجتماع لما تسمى 

  " .لم يتغير في السنوات الثالث األخيرة ولذلك فإن ثمة حاجة إلى تمديد األنظمة المؤقتة
جنة البرلمانية إجراء تعديل على البند الخامس من هذا القانون الذي من الل" اإلسرائيلية"وطلبت الحكومة 

كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بإلغائه وسمحت للمحاكم بإجراء مداوالت حول تمديد اعتقال 
عن المحامية ليلى " هآرتس"ونقل موقع صحيفة .معتقل غيابياً بعد االستئناف على إطالق سراحه 

حقيقة أن التحقيق يتم من دون إجراءات "في الكيان قولها، إن "  حقوق المواطنجمعية"مرغليت من 
سليمة، واحتجاز اإلنسان في ظروف اعتقال تشكل بحد ذاتها وسيلة ضغط عليه، تلغي اإلجراءات 

  " . القضائية العادلة وتؤدي إلى اعترافات غير صحيحة
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  يد مشروع ويسكونسين بالقراءة األولى  تعاإلسرائيلي الكنيست .٢٧

بعد أربعة أشهر من إلغائه في لجنة العمل والرفاه البرلمانية، عادت الكنيست واقرت بالقراءة األولى، 
بناء على اقتراح الحكومة، مشروع ويسكونسين لتأهيل وتشغيل العاطلين عن العمل ومتلقي مخصصات 

  .ن جوهرهضمان الدخل، بتغييرات طفيفة ال تغير م
 عاماً، في حين ان المشروع الجديد يعفي ٤٥وقال زحالقة بأن المشروع القديم اعفى من هم فوق جيل 

  ".؟!كيف تسمون هذا تحسيناً للمشروع: "وتساءل زحالقة. ٥٥فقط من هم فوق جيل 
حاد في واكد النائب زحالقة أن المشكلة ليست المعطّلين عن العمل ومتلقي ضمان الدخل، بل النقص ال

ودعا زحالقة إلى سحب القانون واحضار مشروع جديد يعتمد على توفير فرص عمل . أماكن العمل
وعلى تشجيع العمل، بدل من مشروع فيسكونسين الذي يستند إلى فرض عقوبات على متلقي ضمان 

شروع المستفيد الوحيد من هذا المشروع هو الشركات الخاصة التي تنفذ الم: "وأضاف زحالقة. الدخل
  ".وتجني ارباحاً طائلة على حساب الفقراء الذين يتلقون ضمان الدخل

وغاب عن التصويت عدد من نواب , ٣٤ عضو كنيست وعارضه ٥٧وصوت الى جانب المشروع 
  .اإلئتالف المعارضين للقانون

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  ضفة الغربيةالجيش اإلسرائيلي يدرس إمكانية التوقف عن اقتحام مدن ال": هآرتس" .٢٨

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي يستعد الحتمال توقفه عن :  كفاح زبون- رام اهللا
  .دخول المدن الفلسطينية في الضفة الغربية واقتحامها، استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية

ينية هي المسؤولة عن األمن رسميا، السلطة الفلسط": "هآرتس"وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة 
رام اهللا، طولكرم، قلقيلية، نابلس، الخليل، بيت لحم (في اتفاقات أوسلو ) أ(في المدن المصنفة كمناطق 

  )".وجنين وأريحا
ورغم أن الجيش اإلسرائيلي ال يزال ينفذ اقتحامات ليلية لهذه المدن، فإنه مع ذلك بدأ يستعد الحتمال عدم 

  .خول والخروج من المدن الفلسطينية، وذلك بإرادتهمقدرة الجنود على الد
، "إن مثل هذا التغيير إذا ما حدث فإنه لن يؤثر بشكل كبير على الوضع األمني: "وقال ضابط إسرائيلي

زيادة التعاون مع قوات األمن الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع قدرات المخابرات اإلسرائيلية "وأوضح أن 
  ".الغربية، يعني أن الجيش اإلسرائيلي يمكنه التعامل مع مثل هذا التغييرفي الضفة ) الشين بيت(

األجهزة األمنية الفلسطينية تسيطر على المدن بشكل جيد، والذي يهرب إلى واحدة من تلك : "وأضاف
  ".المدن لن نجد صعوبة في القبض عليه
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خالل العام الماضي، ولكن قواته ما وأزال الجيش اإلسرائيلي الكثير من نقاط التفتيش في الضفة الغربية 
زالت تتمركز على مداخل ومخارج المدن الفلسطينية وتقتحمها، وهو ما أغضب السلطة الفلسطينية، التي 

ويعزز من احتمال التجاوب اإلسرائيلي مع طلب السلطة، حالة التنسيق  .طلبت وقف هذه االقتحامات
لسطينية واإلسرائيلية، وتوطدت العالقة بين األجهزة األمنية األمني غير المسبوقة بين األجهزة األمنية الف

  .الفلسطينية واإلسرائيلية إلى الحد الذي راح معه الطرفان يتبادالن الزيارات في رام اهللا وتل أبيب
 عاما، ويتمثل في ١٧ووصف قادة الجيش اإلسرائيلي هذا التعاون بأنه األفضل منذ أنشئت السلطة قبل 

  ".ني المشترك لمكافحة اإلرهاب في الضفةالنشاط العمال"
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  حرب ال لجنود اسرائيليين توثق انتهاكاتهم لحقوق االنسان خالل جديدةنشر صور  .٢٩

على موقعه على شبكة االنترنت عن بعض ' والال'كشف الموقع االسرائيلي  :غزة ـ اشرف الهور
خالل شنهم هجمات على مناطق فلسطينية ' تذكار'د اسرائيليون لهم كـ الصور الجديدة التي التقطها جنو

، الى ٢٠٠٨من العام ) ديسمبر( كانون االول ٢٧التي امتدت من ' الرصاص المصبوب'خالل حرب 
  .٢٠٠٩من العام ) يناير( كانون الثاني ١٧تاريخ 

سرائيلية التي تعنى بحقوق اال' نكسر الصمت'ونشر الموقع االسرائيلي الصور بعد ان نشرتها منظمة 
، حيث قالت هذه المنظمة الحقوقية انها تهدف الى تقديم 'فيس بوك'االنسان على الموقع االجتماعي 

  .شكاوى قضائية ضد الجنود الذين ظهروا في الصور لمقاضاتهم بسبب اقترافهم تجاوزات
  .'جزءا من الثقافة االسرائيلية'ونقل عن مصدر في المنظمة قوله ان هذه الصور تشير الى انها قد تصبح 

واظهرت الصور تعمد اهانة الجنود االسرائيليين لسكان من قطاع غزة خالل تلك الحرب التي تعد 
  .االشرس في تاريخ الغزيين منذ بدء الصراع الفلسطيني االسرائيلي

ن الموقع ان وبينت الصور كيفية معاملة الجنود لشبان من غزة جرى اعتقالهم بطريقة مهينة، حيث بي
  .الصور جرى اخذها للجنود خالل تواجدهم داخل منازل في القطاع

دهما يصوب سالحه الى رأس الشاب، واالخر حواظهرت احدى هذه الصور جنديين يعتقالن شابا، ا
  .يمسك بوثاق الشاب من الخلف، بعد ان وضعا على عيني المعتقل قطعة من القماش

ل سالحه، ويقف وهو مقوس القدمين امام سيدة فلسطينية خالل وفي صورة ثانية ظهر جندي وهو يحم
  .وجودها في مطبخها تحضر الطعام

يشار الى ان المواطنين الذين تعرضت منازلهم لعمليات دهم من قبل الجنود االسرائيليين اكدوا ان افراد 
يم اثاث المنزل او الجيش اجروا عمليات تخريب متعمدة في المنازل خالل عملية المغادرة من بينها تحط

  .العبث في جدرانه، فيما اشتكى بعضهم من تعرضهم لعمليات سرقة من قبل الجنود
نكسر 'وفي تعقيبه على الموضوع ابدى الناطق باسم الجيش االسرائيلي امتعاضه من المؤسسة الحقوقية 

   التوجه مباشرة الى وقال انه يأسف لقيامها بمواصلة تسريب مواد كهذه لوسائل االعالم بدال من' الصمت
  .الجيش وابالغه عنها

  .وقال في ذات الوقت ان الشرطة العسكرية ستحقق في القضية وستنقل توصياتها الى النيابة العسكرية
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

  
  " تيركللجنة" بريطانيا لإلدالء بشهاداتهم امام ٣٣ وضعت عراقيل لمنع "إسرائيل": "هآرتس" .٣٠

اإلسرائيلية، أن إسرائيل وضعت " هآرتس"اتضح من تقرير لصحيفة :  برهوم جرايسي– الناصرة
 ناشطا بريطانيا لإلدالء بشهاداتهم امام لجنة الفحص اإلسرائيلية، فقد ٣٣ إلى ٢٩عراقيل لمنع ما بين 
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ومان تقدم هؤالء بطلب اإلدالء بشهاداتهم، إال أن وزارة الخارجية حددت لهم اربعة ايام، من بينها ي
  .عطلة اسبوعية

وقال المحامي دانييل ماخوفير الذي يمثل البريطانيين، إن النشطاء البريطانيين يعتبرون الطلب العاجل 
بحقهم وليس محاولة لسماع شهاداتهم، وطلب المحامي أن تستمع اللجنة نفسها إلى " إهانة متعمدة"بأنه 

 سفرهم إليها واإلقامة فيها والمصاريف القضائية شهادة النشطاء البريطانيين وأن تتحمل إسرائيل تكلفة
  .وأن يدلوا بشهاداتهم في جلسات مفتوحة

سيكون واضحا أنها ليست "هذه الشروط فإنه " لجنة تيركل"وحذر ماخوفير من أنه في حال رفضت 
ها بأسرع مهتمة باالستماع لشهاداتهم ومن األفضل في هذه الحالة أن تبدأ المحكمة الدولية بإجراء تحقيقات

  ". تقديم شكاوى جنائية ضد كل من يوجد ضده إثباتات على تنفيذ جرائم حرب"وأنه سيدرس " وقت
  .وكانت لجنة التحقيق اإلسرائيلية قد دعت ركاب سفينة مرمرة الى الحضور لالدالء بشهاداتهم

 ٣١رمرة في ليل ترغب في االستماع لشهادة كل راكب كان على متن مافي م"وقالت اللجنة في بيان انها 
  ".ويملك معلومات قد تساعد اللجنة في اطار التفويض الذي منحتها اياه الحكومة) مايو(أيار

وستعلن لجنة تيركل خالصاتها المؤقتة في االسابيع المقبلة ثم سترفع نتائج اعمالها واعمال لجنة تحقيق 
  .عسكرية داخلية إسرائيلية الى مجموعة خبراء من االمم المتحدة

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، غد، عمانال
  
  الجيش اإلسرائيلي في الضفة لفضحه ممارسات " إسرائيلي "صحافيمحاكمة  .٣١

كان قد نشر معلومات تستند إلى " إسرائيلي"وصل إلى الكيان، الليلة قبل الماضية، صحافي : )أ.ب .د (
. ين المقبلين وثائق سرية سربتها جندية سابقة في جيش االحتالل وسيجري التحقيق معه خالل اليوم

الصهيونية على معلومات غاية في السرية من جندية " هآرتس"وحصل اوري بالو، وهو صحافي بجريدة 
ونددت تلك . سابقة، وكتب عدة مقاالت تستند إلى ما يقرب من ألفي وثيقة سرقت من الجيش " إسرائيلية"

  .المقاالت بممارسات جيش االحتالل في الضفة الغربية 
القضية واعتقلت الجندية السابقة انات " اإلسرائيلية"يم في لندن حينما نشرت وسائل اإلعالم وكان بالو يق

لكنه وصل في . خالل األشهر الستة الماضية " إسرائيل"، وظل بالو يرفض العودة إلى ) عاما٢٣(كام 
" شين بيت"نهاية المطاف بعد أن وافق على الخضوع لتحقيق مشترك من الشرطة وجهاز األمن الداخلي 

واتهمت كام بعمل  .ويجب عليه أيضا أن يقر بأنه لم تعد توجد بحوزته أي من الوثائق المسروقة . 
صور ضوئية ومسح ضوئي أللفي وثيقة سرية خالل فترة خدمتها اإلجبارية في قيادة الجيش المركزية 

ات تتعلق باالستعدادات الجندية أيضا بنسخ معلوم" شين بيت"واتهم . وتمريرها إلى الصحافي المذكور 
  .    العسكرية الميدانية وعمليات استخباراتية وأنظمة األسلحة 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
   ألـف دوالر سـنوياً ١٢٣اإلسرائيلية كلفة الجنـدي " الدفاع"من أرقام موازنة  .٣٢

ياً، وفق خبراء إسرائيليين، أمس تقريراً عن ميزانية الدفاع اإلسرائيلية، والتي تزيد فعل" السفير"نشرت 
وال يمكن في الغالب فهم مترتبات هذا الرقم من دون المعرفة مثالً أن هذا .  مليار دوالر سنويا١٨ًعن 

  . يعني أن ميزانية األمن اإلسرائيلية تبلغ في الحقيقة حوالى ضعف الميزانية العامة للبنان
 نصف الميزانية المقدرة بالشيكل تذهب للرواتب ولكن من المهم جداً على هذا الصعيد معرفة أن حوالى

وبحسب ما نشر في إسرائيل فإن تكلفة متوسط من يخدم في القوة . والعالوات ومخصصات التقاعد
، أو بمعدل ) ألف دوالر سنويا١٢٣ًأي ( آالف شيكل ٤٤٢،٧، كانت ٢٠١٠النظامية، وفق حسابات العام 

وتشمل هذه التكلفة الراتب وعالوة التقاعد وشروط ). ر آالف دوال١٠أكثر من ( ألف شيكل ٣٧شهري 



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

وتعتبر حصة عالوة التقاعد في تكلفة من . الخدمة ونفقات المواصالت، الغذاء، الطبابة، التعليم وما شابه
أما حصة الراتب في المتوسط .  ألف شيكل سنويا١٥٣،٦ًيخدم في القوات النظامية هي األكبر، وتبلغ 

  . ل سنوياً ألف شيك٢٦٩،٦فتبلغ 
. وتجدر مالحظة الفوارق بين من يخدمون في القوات النظامية ومن يلتحقون بالخدمة العسكرية اإللزامية

وراتبه ال )  آالف دوالر٦حوالى ( ألف شيكل سنويا ٢١٨٨٥واألخيرون يبلغ متوسط تكلفة الجندي منهم 
  . في المتوسط)  دوالرا١٥٠ًأي حوالى ( شيكل ٥٣٤يزيد شهرياً عن 

وقد . والمهم أن كبار الضباط في الجيش اإلسرائيلي هم أكبر المستفيدين من الرواتب واالستقطاعات
وفي مطلع العام الحالي كان متوسط صافي راتب من . ازدادت رواتبهم بشكل كبير في العقدين األخيرين

أما راتب . ) ألف دوالر١٣أي حوالى ( شيكال ٤٦٦٢٩يحمل رتبة لواء في الجيش اإلسرائيلي يبلغ 
وبلغ متوسط راتب من يحمل .  شيكال شهريا٣٢٨٢٧ شيكال شهرياً، وراتب العقيد ٤٠٥١١العميد فيبلغ 

  .  شيكل١٦٩٨٢رتبة رائد 
 آالف شيكل ٣١٠ بلغت ٢٠١٠وفي المقابل، فإن متوسط تكلفة من يخدم في وزارة الدفاع في العام 

 شخصاً، إضافة إلى عدد ٢٢٣٣المدنيين حوالى ويعمل في وزارة الدفاع من ).  ألف دوالر٨٦حوالى (
  . غير محدد من العسكريين

     ٢٣/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  "إنفلونزا الخنازير" ضد  اإلسرائيلي االحتاللجنودبدء تطعيم  .٣٣

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، عن نيتّه البدء بتطعيم أفراد قواته ضد فيروسي إنفلونزا : الناصرة
واإلنفلونزا الموسمية، ال سيما مع اقتراب فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار األوبئة الخنازير، 

  .والفيروسات المسببة لألمراض
ووفقاً لإلذاعة العبرية، فمن المتوقّع أن تبدأ حملة تطعيم جنود وضباط الجيش اإلسرائيلي خالل األيام 

انتشار الفيروسات المسببة ألمراض الجهاز التنفسي، ال القليلة القادمة، في ظل تزايد التوقّعات التي تنذر ب
  .سيما اإلنفلونزا في وقت مبكّر من هذا العام

هذا ومن المقرر، أن يتم بدايةً تطعيم أفراد الفرق الطبية القائمين على الحملة، إلى جانب جنود الوحدات 
  .القتالية اإلسرائيلية، ثم باقي أفراد جيش االحتالل

  ٢٤/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  وتوقعات بإقالته" فساد مالي"اإلسرائيلية ُيقر بضلوعه في " الداخلية"مدير عام  .٣٤

توقّعت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، إقالة مدير عام وزارة الداخلية غفريئيل ميمون، : الناصرة
لفلسطينية بجنوب األراضي ا" غير الشرعية"عقب ثبوت إدانته بقضية فساد في إحدى صفقات العقار 

  .١٩٤٨المحتلّة عام 
ويشار إلى أن غفريئيل ميمون، كان قد اعترف لمحققي الشرطة اإلسرائيلية بضلوعه في قضية فساد 

، فيما كانت المحكمة "ياد بنيامين"، بمشروع عقاري كبير في قرية "غير مشروعة"مالي وصفقات 
 أيام، إلى حين صدور حكمها النهائي في هذه اإلسرائيلية قد فرضت عليه اإلقامة المنزلية الجبرية لعدة

  .القضية
هذا وأعلنت المصادر، عن اتصاالت حثيثة تجريها الشرطة اإلسرائيلية مع ديوان الخدمة المدنية، فيما 

  .يتعلّق بسبل التعامل مع مدير عام وزارة الداخلية واإلجراءات المقرر اتخاذها بحقّه
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، ال "التفاقم"فساد في المجتمع اإلسرائيلي أخذت في اآلونة األخيرة بـ ويشار بهذا الصدد، إلى أن قضايا ال
سيما في أعقاب إدانة عدد كبير من المسؤولين والشخصيات اإلسرائيلية الرفيعة المستوى، بقضايا فساد 

  .مالي وأخالقي
  ٢٥/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   في القدسر التركيبة الديمغرافيةألنشطة االستيطانية يستهدف تغييل الدعم الحكومي ":مركز القدس" .٣٥

 أهميةقلل مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من  : وليد عوض واشرف الهور- غزة ،رام اهللا
 قائمة إلى اقتراح قانون بضم القدس "إسرائيل"تبني اللجنة الوزارية المسؤولة عن الشؤون التشريعية في 

  ). وطنيةأولوياتقة منط(المدن والبلدات التي تحظى بمكانة 
 االستيطانية تحظى بأولوية في الدعم الحكومي اإلسرائيلي، األنشطةن أ المركز في تقرير له وأكد

 الزيادة المستمرة إلىويستهدف هذا الدعم في الواقع تغيير التركيبة الديمغرافية في تلك المناطق بالنظر 
 ٣٦ نحو إلى األخيرة الثالثة األعوامفي  المقدسيين حيث وصلت نسبة السكان المقدسيين أعدادفي 
. ةبالمائ ٤٠ من أكثر إلى ٢٠١٥، فيما تخشى الدوائر اإلسرائيلية وصول هذه النسبة حتى العام ةبالمائ

 ٣٠٠ من أكثر إلىووفقا لمعطيات مركز القدس، فان عدد المقدسيين وصل حتى نهاية العام المنصرم 
 مستوطن يقطنون آالف ٤ البلدة القديمة، مقابل نحو أسوارخل  نسمة يقطنون داألف ٣٦ نسمة، منهم ألف
  . القدس القديمةأحياء وفي البؤر االستيطانية السبعين المنتشرة في "الحي اليهودي "في

 لتغيير التركيبة الديمغرافية األخيرةولعل اخطر ما قامت به السلطات اإلسرائيلية خالل السنوات الثالث 
 في اإلقامة حق  مقدسي بجدار الفصل العنصري، ما سيفقدهم مستقبالًألف ١٢٥ من أكثرفي القدس عزل 

 المستوطنين ومضاعفتهم من خالل بناء مزيد من الوحدات أعدادالمدينة المقدسة في مقابل زيادة 
 وحدة آالف من عشرة أكثراالستيطانية حيث طرحت خالل الشهور القليلة الماضية مخططات لبناء 

  .لف تلك المستوطناتاستيطانية في مخت
 سياسة الدعم الال محدود التي تقدمها الحكومة اإلسرائيلية لالستيطان أدتواستنادا للمعطيات ذاتها، فقد 

كثر أ إلى زيادة عدد المستوطنين ليصل حتى نهاية العام المنصرم إلىاليهودي في القدس الشرقية المحتلة 
 زيادة إلى بهذا الشأن ترمي امج المعدة إسرائيلياً المخططات والبرأن مستوطن، في حين ألف ٢٠٠من 

  . نحو نصف مليون مستوطنإلى ليصل ٢٠٢٠عددهم حتى العام 
 مليارات ٥ للقدس والتي تزيد عن  الموازنة الحكومية اإلسرائيلية المخصصة سنوياُإلىولفت المركز 

  .القدس  منها على دعم الوجود االستيطاني في شرقياألكبر ينفق الجزء ) من مليار دوالرأكثر(شيكل
  ٢٦/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  إقامتهاكنيسة المهد تشهد أول عملية ترميم شاملة منذ  .٣٦

على األرضية الفسسيفسائية لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، أخذ ثالثة خبراء :  محمد يونس-بيت لحم 
 كاشفة ويوثقون حالتها على جهاز حاسوب أضواء باستخدام ايطاليين يفحصون كل قطعه حجر صغيرة

وما يقوم به الخبراء االيطاليون القادمون من جامعة سابينزا في روما جزءاً من عملية دراسة  .محمول
 بدأت أنشاملة الحتياجات ترميم هذه الكنيسة التي تعد واحدة من أقدم الكنائس في العالم وأقدسها، بعد 

  . جدرانها وأساساتهاإلىسرب من سطحها  تتاألمطارمياه 
ن هذه هي المرة أ "الحياة"وقال زياد البندك رئيس لجنة الترميم التي عينها الرئيس محمود عباس لـ

منذ ذلك الوقت ": وأضاف.  سنة١٧٠٠ أكثر التي يجري فيها ترميم شامل للكنيسة منذ إقامتها قبل األولى
وقال البندك . " التي يجري فيها ترميم شاملاألولىكن هذه المرة تعرضت لعمليات ترميم تجميلية عدة، ل
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 عملية الترميم ستبدأ في أن مارس المقبل، مضيفاً / عملية تقدير احتياجات الترميم ستنتهي في آذارإن
  .األجزاء ترميم باقي إلى، ثم يصار أشهر يستغرق ستة أنالسقف الذي يرجح 

.  منهاألولى وتبرعت بمبلغ مليون دوالر للشروع في المرحلة وأعلنت السلطة تأسيس صندوق للترميم،
  .وقال البندك انه يجري اتصاالت مع حكومات أجنية وعربية عديدة لتوفير المال الالزم للترميم
  .ويزور كنيسة المهد في مدينة بيت لحم سنوياً ما بين مليون ومليوني مسيحي من حول العالم

لعالمية التي تبرعت بفحص العطاءات، على تحالف يضم سبع  ا"سي سي سي"ووقع اختيار شركة 
شركات ومؤسسات بينها شركة كندية وأخرى فلسطينية وخمس شركات ومجموعات ايطالية للقيام بدرس 

  .احتياجات الترميم
  .  ترميمهاإعادة، معرباً عن سعادته للشروع في أمسوزار عباس الكنيسة 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
   الغربيةحتالل يحرقون نسختين من القرآن الكريم في قرية جيوس شمال الضفةجنود اال .٣٧

أحرق جيش االحتالل اإلسرائيلي نسختين من القرآن الكريم خالل اعتقال فلسطيني في قرية : ).ب.ف.أ(
  .، لم يدل الجيش بأي تعليق"فرانس برس"ـوردا على سؤال ل. جيوس شمال الضفة الغربية

إن جنود االحتالل الذين أتوا العتقال زوجها إسماعيل ليل األحد االثنين )  عاما٤٠ً(وقالت سحر بيدا 
لدى خروجي، فوجئت برؤية المصحفين اللذين لدينا "وأضافت . احتجزوها مع ابنتها في غرفة منفصلة

فرانس "وتمكن مصور ". لقد أخذوا المصحفين من منزلنا وأحرقوهما في الخارج"وتابعت ". محترقين
  .من مشاهدة البقايا المحترقة للمصحفين خالل زيارته المنزل" برس

  ٢٦/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   الغربية بالضفةاًفلسطيني ٣٩اعتقال  .٣٨

كشفت الشرطة وقوات حرس الحدود اإلسرائيلي عن حملة اعتقاالت : محمد جمال-فلسطين المحتلة
  .القدسووبيت لحم وقلقيلية وجنين  من محافظات الخليل  مواطنا٣٩ًمتواصلة أسفرت عن اعتقال 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
  فوق األراضي المحتلة جدار الفصل العنصري  من%٩٩:  العربيةالجامعةقطاع فلسطين في  .٣٩

 تقرير حديث ، أن ربيع حمدانة،القاهر نقالً عن مراسلها في ٢٦/١٠/٢٠١٠الراي، الكويت، نشرت 
بية كشف عن العديد من االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي أصدره قطاع فلسطين في الجامعة العر

لجدار يؤدي إلى تقطيع ا"د التقرير أن أكو .الفلسطينية ضمن توابع جريمة بناء جدار الفصل العنصري
أوصال الضفة الغربية المحتلة ويجعلها على شكل كانتونات متناثرة، وأن طوله سيبلغ عند االنتهاء منه 

تم حتى اآلن بناء نحو "ولفت إلى أنه  ."ات، أي أكثر من ضعفي طول الخط األخضر كيلو متر٨١٠نحو 
، ما يعرض ١٩٦٧ منها فوق األراضي المحتلة العام ةالمائ في ٩٩ كيلو متر من هذا الجدار، وأن ٥٠٠

  ."المزيد منها لالستيالء والمصادرة تحت حجج واهية منها األمن وغيرها
 تقرير الجامعة العربية حذر من أن جدار ، أنالقاهرة من ٢٦/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 

الفصل العنصري سيلتهم األراضي الزراعية الخصبة بمحافظة قلقيلية، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل 
  .تبني حالياً المقطع الشرقي للجدار بهدف ضم أكبر مساحة من األراضي الزراعية الخصبة في المنطقة

وذكر .  حاجزا٥٦٥ًالجدار مع استمرار االحتالل في إعاقة حركة الفلسطينيين من خالل ويترافق إقامة 
  . حواجز متنقلة٣١٠التقرير أن االحتالل ينشر شهرياً ما ال يقل عن 
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  قوات االحتالل تقتحم سجن نفحة وتصيب عدداً من األسرى خالل حملة تفتيش استفزازي .٤٠
 نفحة الصحراوي خالل اشتباكات مع القوات الخاصة أصيب عدد من األسرى في سجن :كتب حسن جبر

ولم يعرف عدد األسرى الذين  .التابعة للجيش اإلسرائيلي التي اقتحمت السجن وأجرت تفتيشاًً استفزازياً
  .أصيبوا أو السبب الحقيقي القتحام السجن بسبب التعتيم الذي مارسته إدارة السجن
  ٢٦/١٠/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
   عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله رغم انتهاء محكوميتهيضربطيني أسير فلس .٤١

 قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ترفض اإلفراج عن األسير :رام اهللا
من خان يونس، والمحكوم بسبع سنوات، رغم انتهاء مدة )  عاما٣٤(شادي محمد جاد اهللا أبو الحصين 

 أغسطس الماضي، وذلك بحجة عدم حصوله على الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى / آب٣١في محكوميته 
  .أن األسير الحصين كان يقيم عند أهله في خان يونس وقت اعتقاله

 من لجنة األسرى ووزارة األسرى والفصائل ،وطالب رأفت حمدونة، مدير مركز األسرى للدراسات
ألسير أبو الحصين في إضرابه المفتوح عن الطعام، لكي ال تنفرد به الفلسطينية ووسائل اإلعالم بمساندة ا

  .إدارة سلطة السجون وتقوم بممارسة الضغوط عليه من خالل العزل االنفرادي الذي قد يبدأ منذ اليوم
إن إدارة معتقل النقب : "نسخة منه" قدس برس"للدراسات، في بيان مكتوب وصل " األسرى"وقال مركز 

، مشيراً إلى أنها عرضت إبعاده "لحصين بالعقاب بالعزل في سجن آخر بسبب اإلضرابهددت األسير ا
  .إلى دولة أخرى كاليمن أو لبنان

  ٢٥/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  السجون اإلسرائيلية لن تعزل معتقلينا: "اكتب رسالة إلى أسير"حملة  .٤٢

  .. إلى إبراهيم، مع تحياتي
  .. إلى حازم الذي لم أره منذ عشرين عاماً

  ..إلى وفاء التي وضعت مولودها في السجن
  ..إلى الطفل يوسف الذي لم يتجاوز عمره الثالثة شهور

  ..إلى ابني خالد الحبيب
  ..إلى زوجي عدنان الغالي

  ..إلى أخي عالء الدين العزيز
 األسرى الفلسطينيين في إلىرسائل يدونها األهالي واألقارب واألصدقاء على ورق، ثم تجمع لترسل 

  .ون االحتالل، بهدف إقامة جسور تربط ما بين السجون وخارجهاسج
 المقبل، ولمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب نوفمبر/ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني

 حوالي إلىالفلسطيني، تتولى وزارة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين، مهمة إيصال هذه الرسائل 
 التي أطلقتها وزارة شؤون األسرى "اكتب رسالة إلى أسير"الخطوة ضمن حملة وتأتي هذه .  أسير٧٥٠٠

 الجاري في فلسطين المحتلة، وتستمر حتى الخامس أكتوبر/ والمحررين في األول من تشرين األول
ودعا بيان صادر عن الوزارة إلى االستفسار عن الحملة من  . المقبلنوفمبر/ عشر من تشرين الثاني

، ويتم توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني المخصص  ps.freedom.www موقعها الوزارة عبر
  .، أو عبر وزارة شؤون األسرى com.gmail@2010writealetterللحملة 

 أمس لإلعالن عن الحملة  صحافياًسطينية في بيروت قد عقدت مؤتمراًوكانت ممثلية منظمة التحرير الفل
  . المخيمات الفلسطينية في بيروتإلىالتي وصل صداها 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
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   مواطنين بنفق وبحادث سير بغزةثالثةمصرع  .٤٣

راء إصابته ، ج٢٥/١٠/٢٠١٠لقي ثالثة مواطنين مصرعهم، مساء االثنين :  عبد اهللا التركماني-غزة 
اثنين منهم بصعقة كهربائية داخل أحد األنفاق األرضية المنتشرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع 

كما أصيب مواطنان آخران بجراح . مصر، فيما لقي الثالث حتفه خالل حادث سير وقع في مدينة غزة
  . خطيرة في حادث ثالث، جراء انقالب شاحنة نقل وسط قطاع غزة

  ٢٥/١٠/٢٠١٠، طين أون الينموقع فلس
  
  مدارس ألف تلميذ وتلميذة بسبب تكدس ال٤٠ التحاق ت رفضفي قطاع غزة األونروا .٤٤

ونروا في قطاع غزة من قبول آالف التالميذ في العام الدراسي الجديد األم تتمكن مدارس وكالة ل :غزة
 توقف مشروعات إلى  القطاعإلى أدى استمرار حظر دخول مواد البناء حيث ،بسبب تكدس الفصول

  .لتوسعة وتجديد المدارس من أجل استيعاب المزيد من التالميذ
 ألف طالب ٢١٤هذا العام لدينا في مدارسنا "ونروا في قطاع غزة األ حسنة الناطق باسم أبووقال عدنان 
  ألف طالب٤٠ في هذه المدارس ولكن هناك اآلن طالب حتى ٢٩٥٠٠قبلنا حوالي . األونروافي مدارس 

 إدخال بسبب لعدم قدرتنا من األونروامن طلبة الالجئين الفلسطينيين لم نستطع استيعابهم في مدارس 
 إلى  فصول أيضاًإضافة المدارس أو إصالحمواد البناء وعدم قدرتنا أيضا من قيام عملية بناء كبيرة أو 

ها على فترتين خالل ونروا اضطرت لجعل الدراسة في مدارساألوأوضح أبو حسنة أن  ."هذه المدارس
 تعمل بنظام اآلنمعظم المدارس "وقال  .اليوم الواحد من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من التالميذ

  ." لم يتم حل هذه المشكلةإذاالفترتين وقد تعمل في المستقبل بنظام الثالث فترات 
 ال حل على استأجرنا بعض المدارس من السلطة الموجودة هنا في قطاع غزة ولكن"كما أضاف 

  ." مدرسة نحن بأمس الحاجة لها١٠٠ مواد البناء بصورة مستمرة والقيام بعملية بناء بإدخال إال اإلطالق
 يدرسون في قطاع األقل ألف تلميذ على ٤٤٠ أن إلىونروا األوتشير بيانات وزارة التعليم الفلسطينية و

  .ة خاصة مدرس٣٦ ولألونروا مدرسة تابعة ٢٢١ مدرسة حكومية و٣٨٣غزة 
  ٢٥/١٠/٢٠١٠وكالة رويترز، 

  
   وحدة سكنية بتمويل إماراتي٣٤٣ بناء وترميم وتأهيل :مخيم البرج الشمالي .٤٥

تنطلق بعد أيام المرحلتان األخيرتان من مشروع اإلعمار في مخيم  :حسين سعد - جنوب لبنان/ صور
 بالتنسيق مع األونروا "اإلماراتيالهالل األحمر "الالجئين الفلسطينيين في البرج الشمالي، الممول من 

ويعتبر المشروع الذي تبلغ كلفته ثالثة وعشرين مليون درهم إماراتي  . في المخيم"اللجنة الشعبية"و
من أكبر مشاريع إعمار وإعادة إعمار المنازل في )  دوالر أميركيألف ٢٥٠ ستة ماليين وحوالي(

لسطيني، ثلثهم من حاملي الجنسية اللبنانية، في المخيم، الذي يؤوي ما يقارب سبعة عشر ألف الجئ ف
 منزالً، أنجز ثلثاها بشكل ٣٤٣وتشمل عملية اإلعمار والترميم . بقعة تتعدى كيلومترا مربعاً واحداً بقليل
ئة عائلة أخرى، تم الكشف على منازلها من جانب مهندسي اشبه نهائي، فيما تنتظر أكثر من سبعم

  .عملية تمويل مماثلة إلعمارها وترميمهاونروا واللجنة الشعبية، األ
مخيم البرج الشمالي " جالل أبو شهاب إلى أنه يعيش في "اللجنة الشعبية في المخيم"ويلفت أمين سر 

، ويقول أبو "لالجئين، ما يقارب العشرين ألفا يعانون من االكتظاظ السكاني الذي يفوق مناطق قطاع غزة
 منازل تتوزع بين بناء كامل وبناء ٢١٠وع أسفرت عن إنجاز ن المراحل األولى من المشرإ"شهاب 

وجود "، مؤكداً " منزال١٣٣ًجزئي وتأهيل كامل، بينما ستشمل المرحلتان األخيرتان اللتان ستنطلقان قريبا 
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مئات المنازل في المخيم التي تحتاج إلى إعمار وترميم، ال يزال ينقصها توفر التمويل بعدما أعد مهندسو 
  . "ئة منزل معظمها بحاجة إلى ترميم وتأهيلا بالتعاون مع اللجنة ملفاً كامالً لسبعمااألونرو

عملية تلزيم بناء وتأهيل وترميم البيوت جاءت نتيجة القرعة، بمشاركة متعهدين غالبيتهم "ويلفت إلى أن 
وذكر بعدد من . "من أبناء المخيم بهدف إتاحة الفرصة لليد العاملة الموجودة بكثافة بداخله للمشاركة

رعاية الحاالت المرضية المزمنة من جانب األونروا، وبناء "المطالب المزمنة ألبناء المخيم وفي مقدمها 
  . ، وغيرها من الشؤون الحياتية"ثانوية وتحسين وضع العيادات

  ٢٦/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
   حصة تموينية١٢٠٠مساعدات نقدية من األونروا وأسئلة عن  .٤٦

أعلنت وكالة األونروا في بيان لها أمس، أنها بدأت بتوزيع المساعدات النقدية على النازحين في  :البارد
بالتعديل "، مشيرة إلى أنها تقوم "برنامج المال للحصول على الغذاء"مخيم نهر البارد، وذلك في إطار 

ناك زيادة ثابتة في الذي يراعي االرتفاع في األسعار إذا أظهرت عملية التقييم التي تقوم بها أن ه
تستخدم تكلفة المواد الغذائية التي توزع في حصص "، وأوضحت أنها "األسعار خالل فترة ثالثة أشهر

  . "حاالت العسر الشديد عند شرائها من المتاجر المحلية كمقياس لها في المبالغ النقدية المحولة للعائالت
 في البارد بياناً، أشارت فيه إلى أن "ي المستقلهيئة العمل الشعبي الفلسطين"وفي هذا اإلطار أصدرت 

 في التعاطي مع أبناء مخيمنا، إذ حرمت حاالت العسر  اتبعت نهجا ظالماًاألونرواالجهات المعنية في "
أين تذهب أكثر من : الشديد من التوزيعات التموينية الشهرية اإلغاثة، والسؤال الملح الذي يطرح نفسه

 شهرياً، وإلى أي جيوب يعود ثمنها؟ وما هي دوافع ومبررات حرمان واحدة تي حصة تموينيةاألف ومئ
بصدد سلسلة من التحركات االحتجاجية الحضارية حتى "وكشفت أنها . "من أكثر شرائح النازحين لها؟

  ."يعود الحق ألصحابه
  ٢٦/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 

  
  جراحة العيونل ألف دوالر ٤٠٠  يقدم"ريالقطلهالل ا" و..غزة عملية زراعة قوقعة ألطفال ٤٥إجراء  .٤٧

في إطار تحسين الخدمات الطبية وتقديم الخدمات العالجية وتدريب الكوادر الفلسطينية، سيقوم  :هديل صابر
 بتمويل برنامج دعم خدمات طب ٢٠١١يناير المقبل / آانون الثانيالهالل األحمر القطري مع بداية شهر 

 دوالر أمريكي حيث يشمل البرنامج الوقاية والعالج ومسح ٤٠٠،٠٠٠وجراحة العيون بغزة بما يقارب 
آما يشمل البرنامج توفير استشاري جراحة . الحاالت بهدف تجنب اإلصابة بالعمى الذي يمكن الوقاية منه

وسيشرف على تنفيذ البرنامج الهالل . وطب العيون للقيام باإلشراف على البرنامج وتدريب الكوادر المحلية
ر القطري بالتعاون مع المستفيدين المحليين آوزارة الصحة والمؤسسات األهلية العاملة في هذا األحم

  .المجال بغزة
 طفًال من أبناء غزة ٤٥ عملية زراعة قوقعة لعدد ٤٥ مازن الهاجري بإنجاز .نجح د.. وعلى صعيد متصل

  ، وآشف عن نية صادقة إليفاد حتمرت لمدة أسبوعين تكللت بالنجاالمحاصرة، بعد رحلة طبية إنسانية اس
 آوادر من غزة لتدريبهم على زراعة القوقعة في قطر لعدة أشهر ليستطيعوا بعد ذلك تدريب الكوادر ٧عدد 

  .األخرى على عمليات زراعة القوقعة في القطاع
  ٢٦/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 

  
  تحية جمالية لغزة وأطفالها.. "األرض المقدسة" .٤٨

 في  فنياً، معرضاً، حالياً"هاكون هولفاغ"يقيم الفنان والمصور التشكيلي النرويجي :  محمد ديبو-دمشق 
ويجمع المعرض بين الصورة  ".األرض المقدسة"المركز الثقافي الفرنسي بدمشق، تحت عنوان 

والتشكيل، ليقدم تحية بالغة الداللة، والفن، والعمق ألطفال غزة الذي امتصت الهمجية اإلسرائيلية 
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واستطاع هولفاغ أن ينجو، بذكاء حاد، من سطوة التعبير المباشر الذي يوسم هكذا  .م إلى األبدضحكته
 أعمال عادة، من خالل اختياره منطقة تنوس بين الصورة والتشكيل، عبر التقاطه اللحظات األكثر إبداعاً

  . للتعبير عن الحالة وألماًواشراقاً
 الحياة، وإذا ، الموت متوسطاًفلسطيني، أي الحياة والموت معاًتمثل شابين يحمالن جثة طفل " بيننا"لوحة 

، وانتهت مع )الحي(أردنا أن نقرأ اللوحة، بوصفها متوالية، سنجد أن الحياة بدأت مع الشخص األول 
، أي أن هذا الطفل، الذي قتل، سيعود إلى )الحي(، واستمرت مع الشخص الثالث )الميت(الشخص الثاني 
  .دفنه سيخرج في وجهها ذات تيه" إسرائيل"، وأن ما حاولت الحياة مرة أخرى

 يتموجون في لجة الحريق، براءة منتهكة، خوذا سنجد أطفاالً" قداس الموتى ألطفال غزة"وفي لوحة 
 بمواجهة خوذ عسكرية  فلسطينياًولكن، رغم ذلك، سنجد طفالً.. لجنود ينتهكون الحياة ببنادقهم الرثة

  .يعبر عن انتهاك الطفولة وموتها على مذبح الموت الذي ال يرحم أحداً  وحيداًكثيرة، طفالً
، من لوثة المباشرة، عبر الدمج بين اللوحة والصورة، إذ أخذ من الصورة ما رآه على "هولفاغ"نجا 

، ولم يكتف بذلك، بل أعمل خياله، وأدخل ٢٠٠٨شاشات التلفاز لحظة العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 
 الوقوف في البرزخ تهك سادية الجالد، وتعزي الشهيد في لحظة ما قبل الرحيل األخير، معتمداًريشته لتن

األسرع واألكثر "وكان غولفاغ أنجز عمله الذي وصف بـ .الفاصل بين السيريالية والذاتية المحضة
  .، إبان االجتياح اإلسرائيلي لغزة٢٠٠٨ ، بعد أن بدأ به عام ٢٠٠٩في آذار عام " عدوانية

  ٢٦/١٠/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  ينفي وجود مشاريع إسرائيلية إلنشاء محطة لتوليد الكهرباء في العقبةاألردني وزير الطاقة  .٤٩

نفى وزير الطاقة خالد االيراني وجود أي مشاريع مع شـركات           : العقبة – أحمد الرواشدة  - رهام زيدان 
  .قتصاديةاسرائيلية النشاء محطات كهربائية في منطقة العقبة اال

ـ    ردا على خبر ذكرته مواقع إخبارية، نقال عن صـحف اسـرائيلية،            " الغد"وتأتي تصريحات االيراني ل
  . حول نية شركة اسرائيلية بإقامة محطة لتوليد كهرباء في العقبة

االسرائيلية أوردت خبرا مفاده    " هآرتس"االقتصادية الصادرة عن مجموعة     " دي ماركير "وكانت صحيفة   
االسرائيلية تنوي إقامة محطة توليد كهرباء في العقبة، وأن هذه المحطة سـتقام             " غلوبال باور "أن شركة   

تحديدا في منطقة التجارة الحرة بين االردن واسرائيل، وستعمل بواسطة الغاز الطبيعي الـذي تـستورده      
  . اسرائيل من مصر

  . ميغا واط٧٠٠ية انشائها، ستبلغ وقالت الصحيفة االسرائيلية أن قدرة المحطة التي نفى االيراني ن
من جهته، نفى مدير محطة توليد الكهرباء في العقبة ماجد أبو خليل علمه باعتزام اية شركات اسرائيلية                 

  .انشاء محطة توليد كهرباء في المحافظة
ـ     ال عالقة لمحطة توليد كهرباء العقبة بأية مشاريع تقـام فـي            "أن  " الغد"وأضاف في تصريح صحافي ل

، مشيرا الى أن تلك المشاريع تأتي ضمن صالحيات واختصاصات وزارة الطاقة وهيئة تنظـيم               "نطقةالم
  .قطاع الكهرباء

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان
  
  "إسرائيل"في وزارات ترجئ ابتعاث بعض الموظفين إلى دورات في معهد شاف  .٥٠

ـ    :عصام مبيضين  أرجأت ابتعاث موظفيهـا    عن أن عددا من الوزارات      " السبيل" كشفت مصادر مطلعة ل
  .، دون إبداء األسباب"مؤقتا" "إسرائيل"إلى 
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خالل األيـام   " إسرائيل"وجاء إرجاء سفر الفنيين في الوقت الذي كان فيه عدد منهم يستعدون للسفر إلى               
الماضية، وتحديدا إلى معهد شاف التابع لوزارة الخارجية، وأخطروا بأنه سيتم تحديد موعد الحق لهـذه                

  .الغاية
التغيـرات  : "ونُسب عدد من الموظفين للمشاركة في دورة يقيمها المعهد الصهيوني المـذكور، بعنـوان             

  ".المناخية في عالم متغير
ووجهت السفارة اإلسرائيلية في عمان كتابا بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية في وقت سابق، جـاء                

رة الخارجية األردنية، وتتشرف بإعالمها بأن معهد       تهدي أطيب تحياتها لوزا   " إسرائيل"سفارة دولة   : "فيه
التغيـرات  : "سـيقيم دورة عنوانهـا    " إسرائيل"شاف ومركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية في         

  ".المناخية في عالم متغير
يـة  ، التابعة لوزارة الخارج   )شاف(يذكر أن هذه الدورات تتم تحت رعاية وكالة التعاون والتنمية الدولية            

  .١٩٥٨اإلسرائيلية التي بدأت نشاطها منذ عام 
ويؤكد الموقع اإللكتروني للسفارة اإلسرائيلية في عمان أن األردن يحتل مكان الصدارة في سلم اهتمامات               

للتعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، وتمنح لـه األفـضلية فـي الـدورات              " شاف"مركز  
  .والمشروعات

٢٦/١٠/٢٠١٠، انالسبيل، عم  
 
  بالسالم" إسرائيل"األردنيون غير مقتنعين برغبة  .٥١

 بعد مرور ستة عشر عاماً انقضت على توقيع اتفاقية وادي عربة بـين األردن والكيـان                 :عهود محسن 
الصهيوني، وتبادل السفراء، وإقامة العالقات الرسمية، وال تزال شريحة كبرى من اهل البلـد ونـشطاء                

بمختلف أطيافهم يرفضونها، مطالبين بإبطالها، ويعتبرونها تفريطـاً فـي حقـوقهم            حزبيون وسياسيون   
ومكتسباتهم الوطنية والقومية، ويطالبون بإلغاء كل ما ترتب عليها من اتفاقيات الحقة؛ العتقادهم بأنهـا               
وسيلة سياسية مبطنة لسرقة وطنهم وتقزيمه وإضعاف دوره في المنطقة، وتحجيم عالقاتـه مـع عمقـه                 

  .لعربي واإلسالميا
حتى الذين شاركوا في صناعة االتفاقية من رسميين أردنيين يقولون إنه على الرغم مـن مـرور هـذه                   

بسبب اقتناعهم  " إسرائيل"السنوات على االتفاقية، فإن طيفاً واسعاً من الشعب األردني يرفض العالقة مع             
  .بعدم رغبتها بالسالم 

عبدالسالم المجالي الذي وقع اتفاقيـة وادي عربـة مـع نظيـره             وقال رئيس الوزراء األردني السابق      
 عاماً على توقيع االتفاقية التي تصادف اليوم الثالثاء،         ١٦آنذاك إسحاق رابين لمناسبة مرور      " اإلسرائيلي"
  بعد عقود من الحـروب والـصراع،       " إسرائيل"نجحت اتفاقية وادي عربة في إقامة سالم بين األردن و         "

  
عادة األردن لحقوقه في المياه واألرض، لكن على المستوى الشعبي لم تـستطع اختـراق               وأدت إلى است  

  " .راغبة بالسالم" إسرائيل"عقول األردنيين وإقناعهم بأن 
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، السبيل، عمان 

 
   موقف األردن في كسر حصار غزةيثمنونالغزيون : الكيالني .٥٢

ر عبدالفتاح الكيالني، المشاركة في قافلة شريان الحيـاة  الدكتو) ١( قال رئيس قافلة أنصار    : الغد –عمان  
المرابطين في قطاع غزة، يثمنون     "والتي عادت إلى عمان مساء أول من أمس، قادمة من غزة، إن             ) ٥(

الموقف األردني على كافة المستويات، بخاصة المستشفى الميداني األردني الـذي يخـدم ويعـالج آالف                
  ".الغزيين
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شادة الكيالني بالموقف المصري في تسهيل مهمة الوفد لدخول القطاع، بحيث أكد أنها             وعلى الرغم من إ   
 مشاركا منهم   ١٧وألول مرة، تدخل قافلة أنصار نهارا وبسرعة كبيرة، لكنه تحفظ على منعها من دخول               

  . أردنيين١٠
وة، وغمرونـا   تاريخية، بحيث استقبلنا األشقاء في غزة بكـل حفـا         "وعن لحظة دخول القطاع قال إنها       

رأينا معاناتهم بأم أعيننا، إذ ما تزال مئات األسر تعيش في العراء، جراء تهدم منازلها               "، مضيفا   "بمحبتهم
  ".أثناء العدوان اإلسرائيلي على القطاع

وطالب الكيالني بضرورة رفع الحصار عن مواد البناء إلكمال بناء ما هدمته حرب اإلسرائيليين علـى                
  . آالف بناية تهدمت بالكامل٤ن هناك نحو القطاع، بخاصة وأ

وعلى الرغم مـن    " قال نقيب المهندسين السابق وأحد المشاركين في القافلة المهندس عزام الهنيدي إنه              و
المعاناة التي طالت األردنيين وهم ينتظرون الوصول إلى القطاع، لكن الجميع تناساها لحظة الدخول إلى               

  ".هناك
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الغد، عمان

 
  لت فيه قطاع االتصاالت اللبناني وعددخلت "إسرائيل": نحاس .٥٣

في مؤتمر صحافي الفت في الـشكل والتوقيـت والمـضمون، كـشف وزيـر               :  بوال أسطيح  - بيروت
، موضـحا أن    »إسرائيل دخلت قطاع االتصاالت وعـدلت فيـه       «االتصاالت اللبناني، شربل نحاس، أن      

الفتا إلـى   ،  »ن التحكم بشكل كبير في شبكة االتصاالت اللبنانية       إسرائيل، ومن خالل عمالئها، تمكنت م     «
لهذا األمر ترتيبات على المستويين األمني والقضائي، وبالتالي علـى الهيئـات اللبنانيـة متابعـة                «أن  

عـدة  «، وأعلن نحاس أن     »الموضوع للنهاية، خاصة أن العمالء سهلوا نطاق عمليات التخابر لدينا للعدو          
لى مستوى الحكومة وعلى عدة أصعدة، ال سيما األمانـة العامـة لالتحـاد الـدولي                خطوات اتخذت ع  

القرار الذي أصدره المؤتمر بإدانة إسرائيل تـم        «: ، وأضاف »لالتصاالت، حيث نجحنا في إدانة إسرائيل     
تقديمه من قبل مجموعة الدول العربية التي تترأسها اإلمارات العربية المتحدة، وحظي عملنا بدعم مـن                

  .الدول العربية، وتحديدا من سورية والسعودية
 ٢٦/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  بعد عودتهم من قطاع غزة" بشريان الحياة" تحتجز مشاركين لقاهرةا :"لجزيرة نتا" .٥٤

أن سلطات مطار القاهرة تحتجز عددا مـن        " ٥-شريان الحياة "علمت الجزيرة نت من مشاركين في قافلة        
  . ين عادوا من قطاع غزة بعدما منعتهم من مواصلة السفر إلى بلدانهمأفراد القافلة الذ

وقال مصدر مطلع للجزيرة نت إن من بين المحتجزين نائب رئيس الجمعيـة الوطنيـة فـي البرلمـان                   
الموريتاني محمد محمود ولد أمات رئيس الوفد الموريتاني في القافلة والذي وصل إلى مطار القاهرة مع                

  . ينعدد من المشارك
وأوضح المصدر أن سلطات المطار صادرت جوازات وتذاكر بعض المشاركين واحتجزتهم في قفـص،              
ورفضت تدخل السفارة الموريتانية لحل اإلشكال، حيث ال تزال المجموعة المذكورة قيد االحتجـاز فـي           

  . حين سمحت السلطات لمشاركين آخرين بمغادرة المطار
ن ما أقدمت عليه سلطات مطار القاهرة عقابا لهم على مشاركتهم في            وقال المصدر إن المحتجزين يعتبرو    

وتضامنهم مع قطاع غزة المحاصر، مشيرين إلى أن السلطات المصرية رفضت           " ٥-شريان الحياة "قافلة  
  . ترحيلهم ولم تقبل تدخل السفارة

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "أسـطول الحريـة"مجـزرة " إسرائيل"ب ا ارتكسر ":يللييتم" .٥٥
التركية أمس، عن أسـرار جديـدة مـن قـضية العـدوان             » ميللييت«كشفت صحيفة   : محمد نور الدين  
 أيار الماضي، بقولها إن اتفاقا تم على أن تغير القافلة البحرية            ٣١في  » أسطول الحرية «اإلسرائيلي على   

ق مع مصر وإسرائيل والواليات     سيرها وتتوجه إلى العريش في مصر بدال من قطاع غزة، وذلك باالتفا           
  . ومع ذلك قررت إسرائيل الهجوم وارتكاب المجزرة. المتحدة

لم تكن موجودة فقط لدى الجانب      » صيغة العريش «وكتبت الصحافية التركية أصلي ايدين طاشي باش إن         
لهجوم، ومع ذلك قام الكوماندوس اإلسرائيلي بـا      . التركي بل كانت أميركا وإسرائيل ومصرعلى علم بها       

  . »وهو وضع حقوقي جديد يرتب مسؤوليات على حكومة إسرائيل. وقتل تسعة ناشطين أتراك
والمفاجأة أن هذه الصيغة لم يتم التوصل إليها في آخر لحظة، بل قبل ثالثة أيام من الهجوم على القافلـة،    

 أيار، وبعـد    ٢٨إلى واشنطن صباح الجمعة في      » بشرى العريش «وتم إبالغ   .  أيار الماضي  ٢٨أي في   
  . ساعات أكدت إسرائيل من خالل اتصالها بأنقرة علمها بالصيغة

وقد دخل في االتصاالت السرية رئيس االستخبارات التركية الذي اتصل برئيس االستخبارات المـصرية              
عمر سليمان الذي اقتنع في النهاية بأن يتوجه األسطول التركي إلى العريش سفينة تلـو أخـرى ولـيس               

اعي، خصوصا أن مصر كانت متحسسة من مثل هذه المحاوالت لكسر الحصار بحـرا علـى                بشكل جم 
  . غزة

 ٢٦ أيار دخلت واشنطن على الخط بعدما وافقت رئاسة األركان اإلسرائيلية فـي              ٢٨وصباح الجمعة في    
ارة فذهب السفير األميركي لدى تركيا جيم جيفري إلى وز       . أيار على القيام بعملية عسكرية ضد األسطول      

الخارجية وأبلغ مديرها العام فريدون سينيرلي اوغلو بأن بالده قلقة جدا وبـأن إسـرائيل تعـد لعمليـة                   
ورد سينيرلي اوغلو بأن السفن من تنظيم منظمات مدنية، ال سلطة للحكومة التركيـة عليهـا،                . عسكرية

ت اإلسرائيلية لتتعـرض  لكن مع ذلك فإن وجهة السفن تغيرت وتحولت إلى العريش، وليس من داع للقوا  
  . للسفن بصورة عنيفة

وبالفعل فإن السفن وال    . وقد أبلغ الدبلوماسي األميركي وزارة الخارجية اإلسرائيلية بالخبر في اليوم ذاته          
 درجة في اتجاه الجنوب الغربي أي نحو غزة         ٢٢٢ أيار بسرعة    ٣٠التي كانت تسير في     » مرمرة«سيما  

إن التباسا حدث قبل سـاعات مـن        » ميللييت«وتقول  .  درجة ١٨٥عة  حولت سيرها إلى الجنوب وبسر    
، »إلى غـزة  «الهجوم اإلسرائيلي عندما سألت البحرية اإلسرائيلية قبطان السفينة إلى أين يذهب فأجابهم             

  . وعندها هاجم اإلسرائيليون السفينة
 ٢٦/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  سحب مياه بحيرة مسعدة ت"إسرائيل": رسالة سورية إلى األمم المتحدة .٥٦

، رسـالة إلـى     »سـانا «وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حسبما ذكرت وكالة االنباء السورية            
األمين العام لألمم المتحدة وإلى رئيس الجمعية العامة تناولت قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بـسحب               

رع للمـستوطنين وإلـى مجمعـات الميـاه     مياه بحيرة مسعدة في الجوالن المحتل وتحويلها إلـى مـزا          
  . االصطناعية التي أقامتها

وعرضت الرسالة لسياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية المدروسة والهادفة إلى الـسيطرة علـى ميـاه               
الجوالن وحرمان المواطنين السوريين من حقوقهم الطبيعية في هذه المياه، وقالت إن سحب إسرائيل لمياه            

كل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجوالنيين وهو في الوقت            بحيرة مسعدة يش  
نفسه خرق فاضح للقانون الدولي والتفاقيات جنيف الرابعة في االلتزامات المفروضة على السلطة القائمة              

حتالل إلـى    الذي يدعو سلطة اال    ١٩٨٠ للعام   ٤٦٥باالحتالل فضالً عن انه انتهاك لقرار مجلس االمن         
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وقـد طلبـت سـوريا       .اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية األرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه         
  . اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة لألمم المتحدة

 ٢٦/٤١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
 
  االسرىأهالي يتضامن مع الوفد التركي الذي يزور قطاع غزة  .٥٧

يب يلدرم، ممثل الوفد التركي الذي يزور قطاع غزة، الـمؤسسات الرسمية والشعبية إلى تنظيم              دعا نص 
فعاليات مقابل السفارات اإلسرائيلية في العالـم لفضح جرائم االحتالل بحق األسرى، والعمل على تقديم              

  .مجرمي الحرب إلى الـمحاكم الدولية خاصة محكمة العدل الدولية
اء الذي نظمته وزارة شؤون األسرى والـمحررين بالحكومة الـمقالة في مقرها بغزة            جاء ذلك خالل اللق   

  .بين الوفد التركي وعدد من أهالي األسرى
أكد يلدرم أن شعب تركيا وحكومته يقفان بجانب القضية الفلسطينية ويوليان قضية األسـرى اهتمامـاًً                و

 باللغـات اإلنكليزيـة والفرنـسية وغيرهـا         خاصاً، مشيراً إلى أنه تم عمل إحصائيات خاصة باألسرى        
  .وإرسالها إلى الدول الـمعنية

وطالب بتوثيق أبحاث وتقارير خاصة باألسرى توضح معاناتهم في السجون وتقديمها للـمحاكم الدوليـة              
  .لـمقاضاة إسرائيل على جرائمها

 ٢٦/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
  بشأن لجوء الفلسطينيين إلى األمم المتحدة ال قرار أوروبياً :ممثل االتحاد األوروبي .٥٨

قال كريستيان بيرغر ممثل االتحاد األوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة للصحافيين في             : )أ.ب  .د  (
القدس المحتلة، أمس، إنه سيكون من الصعب على االتحاد األوروبي أن يوصي الفلـسطينيين بالـسعي                

. في رفض تجميـد االسـتيطان     " إسرائيل"ولتهم إذا استمرت    للحصول على اعتراف من األمم المتحدة بد      
بيد أنه ألمـح إلـى إمكـان    " . وبالنسبة إلينا كاتحاد أوروبي، من المهم أن تستمر عملية السالم"وأضاف  

مناقشة فكرة قرار من األمم المتحدة يعترف بدولة فلسطينية خالل االجتماع الجاري لـوزراء خارجيـة                
الفلسطينيين لالسـتمرار فـي المباحثـات       " استعداد"ـوقال بيرغر إنه شعر ب    . االتحاد في لوكسمبورغ    

المباشرة، لكنه أعرب عن قلقه من أن التفاوض دون تجميد االستيطان سيقوض موقف عباس لدى الشعب                
  . الفلسطيني، ومن ثم سيقلص فرص إقامة دولة مجاورة 

٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
  
  "إسرائيل" المساعدات للسلطة بيهودية طبربنائب أمريكي يطالب  .٥٩

طالب النائب األمريكي اليهودي الجمهوري إيريك كانتور، بربط المساعدات األمريكيـة           : )آي.بي  .يو  (
وبالمقابل قال إنه إذا سيطر الجمهوريون على الكونغرس        ". إسرائيل"للسلطة الفلسطينية باعترافها بيهودية     

عن ميزانية العمليـات    " إسرائيل"ـمقبل، فإنه سيقترح فصل المساعدات ل     في االنتخابات النصفية الشهر ال    
اليهودية، إلى أنه في حال تمكّـن الجمهوريـون مـن           " تلغراف"وأشار في حديث إلى وكالة      . الخارجية

السيطرة على مجلس النواب الشهر المقبل، فإنهم سيعملون على وقف التمويل للدول التـي ال تتـشارك                 
  .يةالمصالح األمريك
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وقال كانتور، العضو اليهودي الوحيد في مجلس النواب األمريكي، إنه سيسعى إلى حمايـة المـساعدات                
في حال أوقف ميزانية العمليات الخارجية عبر طرح اقتراح لفصل المساعدات األمريكيـة             " إسرائيل"ـل
  .  عن هذه الميزانية " إسرائيل"ـل

٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
   لسينودس الشرق األوسط"إسرائيل" انتقاداتن يرد على الفاتيكا .٦٠

لسينودس الشرق األوسط، بتجديد التأكيد     " اإلسرائيلية"رد الفاتيكان، أمس، على االنتقادات      : )آي.بي  .يو  (
على أن ما خلص إليه مجمع األساقفة الذي اختتم األحد كان إيجابياً جـداً، مـشدداً علـى أن الـصوت                     

ونقلت وكالـة   . يتلخص في الرسالة الختامية وليس في المداخالت الفردية لألساقفة          الجماعي للسينودس   
عن المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي في أول رد فعل على تـصريحات   " آكي"األنباء اإليطالية   

، إن ""لإسـرائي "مساعد وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون الذي قال إن المجمع وقع أسيراً ألعـداء             
التقييم العام للمجمع وعمله وفق كلمات البابا، والرأي المشترك للمشاركين والمراقبين، كان إيجابياً إلـى               

  .حد كبير 
الصوت الجماعي للسينودس يتلخص في الرسالة الختامية، وليس فـي          "وقال األب لومباردي، أمس، إن      

لموجه إلى مواطنينا اليهود ضمن الرسالة الختامية       في المقطع ا  "ولفت إلى انه    ". المداخالت الفردية لآلباء  
  ". للسينودس تم النص على أنه ال يجوز استخدام مواقف الهوتية في الكتاب المقدس كأداة لتبرير الظلم

٢٦/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
  الخمسة األخـيرة انتصار لهيبة المنظمة وحيادها" اليونسكو"قرارات : المجموعة العربية .٦١

إن القرارات الخمسة   ": اليونسكو"قالت الـمجموعة العربية لدى منظمة التربية والثقافة والعلوم         : حمبيت ل 
التي صوت عليها الـمجلس التنفيذي للـمنظمة الدولية خالل أعمال دورته الخامـسة والثمـانين بعـد                

 مـشروعات   الـمائة، جاءت بعد أن تعذر خالل مداوالت الـمجلس التوصل إلى إجماع توافقي حـول             
 للحقوق الفلسطينية الثقافية والتربوية، وهي تلك القرارات التـي          "إسرائيل"القرارات التي تدين انتهاكات     

قد تقدمت بها عبر الـمجموعة العربية للتصويت، وبـذلك أصـبحت   " اليونسكو"كانت بعثة فلسطين لدى  
اعتبر عبد السالم القاللي، رئيس     و .القرارات الخمسة التي صوت عليها أعضاء الـمجلس نافذة ومعتمدة        

لغة القرارات الخمسة الصارمة والواضحة، لـم تحد من التأييد         "، أن   "اليونسكو"الـمجموعة العربية لدى    
الواسع الذي حظيت به من قبل الدول األعضاء، ما يعتبر مؤشراً على شجب هذه الدول للوضع الـراهن                  

ها له، وإدراكها أن السالم ال يتأتى بالسكوت على الظلــم           الناتج عن الـممارسات اإلسرائيلية واستنكار    
  ".والعنصرية ضد الشعوب

٢٦/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا  
  
   لزيارة القدس "إسرائيل"ارفضوا دعوة :  التشيليالمنجمرسالة إلى عمال  .٦٢

 إلـى   مؤخراً رسالة موجهة الى العمال الناجين من منجم تشيلي تدعوهم         » غلوبال ريسرتش «نشر موقع   
وزارة السياحة اإلسرائيلية لزيارة المواقع الدينية المسيحية في القدس المحتلة خالل عيـد             » دعوة«رفض  
  . الميالد

وأكدت الرسالة أن إسرائيل تهدف من وراء دعوة العمال الناجين من المنجم الى زيارة القدس المحتلـة،                 
التي أعدها بعض رجال الدين المـسيحي       (جاءت وثيقة كايروس الفلسطينية     «وأضافت  . استغالل شهرتهم 

نتيجة لذلك، حيث طالب الفلسطينيون بإنهاء االحتالل الذي لم تتوقف فيه           ) والشخصيات الوطنية المسيحية  
إسرائيل عن انتهاك القانون الدولي، وفيه صرخة من أعماق البلد الذي يتألم، حيـث دعـا المـسيحيون                  
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ني واإلسرائيلي وإخوانهم المسيحيين والمسلمين وكنائس العـالم        زعماء الدين والسياسة والمجتمع الفلسطي    
  . »الى مساندتهم

٢٦/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت  
  
   متطرف يثني على مجلس الدفاع االنكليزي ويدعم جهوده ضد المسلمينامريكي حاخام يهودي .٦٣

مجلس الدفاع  "لمسمى  اثنى حاخام يهودي امريكي على ما اسماها وطنية التنظيم اليميني المتطرف ا           : لندن
  . التي تقوم بالكفاح ضد االسالم المتطرف"سرائيلإ"ـ لمشاركته في تظاهرة تأييد ل"االنكليزي

 من اعضاء التنظيم الناشط فـي       ٢٥٠عالم االسرائيلية اكثر من     وشارك في التظاهرة التي رفعت فيها األ      
وفي التظاهرة القى الحاخـام اليهـودي       . نبريطانيا منذ اكثر من سنتين، امام السفارة االسرائيلية في لند         

البريطانية بأنه احد كبار الناشطين فـي       ' التايمز'االمريكي المتطرف شيفرين ناحوم الذي وصفته صحيفة        
احتجاجات حفالت الشاي، خطابا هاجم فيه االسالم ودعا فيه اعضاء المجلس االنكليزي لوقـف زحـف                

  .االسالم المتطرف
٢٥/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  

  
   تريليون دوالر٤٠الخسائر العالمية و البورصات العربية خالل األزمة المالية خسائر مليار دوالر ٦٠٠ .٦٤

قال األمين العام التحاد البورصات العربية فادي خلف، أمس، إن خسائر البورصات : ).آي.بي.يو(
  .في حدها األقصى مليار دوالر ٦٠٠العربية مجتمعة خالل األزمة المالية العالمية بلغت 

إن خسائر العالم "وقال خلف، خالل افتتاح أعمال اتحاد البورصات العربية مؤتمره السنوي في بيروت، 
  " . تريليون دوالر٤٠كانت قد قاربت خالل األزمة في حدها األقصى 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  

  البدائل والمصالحة الوطنية .٦٥
  هاني المصري

الحديث الفلسطيني الجديد والمتأخر جداً عن بلورة بدائل عن المفاوضات الثنائيـة            ال يمكن أن يأخذ أحد      
المباشرة على محمل الجد، إذا لم يكن في قلب هذا الحديث عمل جاد جداً إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة                  

  .الوطنية، باعتبار ذلك أولوية وطنية دونها ال يمكن أن يكون هناك بديل حقيقي
لذهاب إلى مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة أو السعي للحصول علـى االعتـراف               فال معنى ل  

فهذه بدائل وهمية وليست في يدنا وإنمـا فـي          . األميركي والدولي بالدولة الفلسطينية فيما نحن منقسمون      
أيدي اآلخرين، وهي وحدها ودون استخالص الدروس والعبر مـن التجـارب الـسابقة، ودون تـوفير                 
مقومات الصمود وتنظيم مقاومة شعبية شاملة بكل أشكالها، ومقاطعة االستيطان والبـضائع اإلسـرائيلية              
التي لها بديل، ودون استعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية، وحركة تضامن دولي أكثر فاعلية               

تها في المحاكم الوطنيـة     تستهدف محاصرة إسرائيل ومقاطعتها وفرض العزلة والعقوبات عليها، ومالحق        
والدولية على االحتالل والعنصرية والجرائم التي ترتكبها بحق األرض والـشجر والحجـر واإلنـسان               

  .الفلسطيني، دون كل ذلك ال يكون هناك بديل حقيقي قادر على تحقيق األهداف الفلسطينية
تها عن االحتالل، وال التهديـد      وأيضاً دون وحدة ال معنى للتهديد بحل السلطة وتحميل إسرائيل مسؤوليا          

بإعادة النظر باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وإعالن انتهاء المرحلة االنتقالية، هذا اإلعالن الذي تـأخر               
  . عندما انتهت المدة المحددة باتفاق أوسلو دون اتفاق نهائي١٩٩٩كثيراً، والذي كان يجب أن يتم العام 
ون إستراتيجية متكاملة شاملة جديدة يمكن أن يؤدي إلى الفوضـى           إن حل السلطة دون وحدة وطنية، ود      

والفلتان األمني ونشوء سلطات محلية في كل مكان، تتقاتل فيما بينها وتسعى للحـصول علـى الـدعم                   
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واالعتراف من االحتالل الذي سيغذي هذه الظاهرة بكل قواه ألنهـا تـساعده علـى اسـتكمال تطبيـق                  
  .نية والعنصريةمخططاته التوسعية واالستيطا

قد عقدتا اجتماعاً في دمشق، وأحرزتا تقدماً على طريـق بلـورة            " حماس"و" فتح"قد يقول قائل، ها هي      
تفاهمات فلسطينية ــ فلسطينية تهدف إلى تذليل العقبات والعراقيل التي تحـول دون توقيـع وتطبيـق                 

  .الورقة المصرية
نية، يستحق الدعم ولكنه ال يزال محـدوداً ويبـدو          إن هذا التقدم الذي حصل على طريق المصالحة الوط        

تكتيكياً، وال يعكس تغيراً إستراتيجياً، بدليل الخالف على مكان عقد االجتماع الثاني في دمشق، والـذي                 
تغيير مكان االجتماع علـى     " فتح"كان من المفترض أن يعقد في العشرين من الشهر الجاري، وأن طلب             

بين الرئيسين الفلسطيني والسوري في قمة سرت ال معنى له، ألن مثل هـذه              خلفية المالسنة التي حدثت     
المالسنات تحدث دائماً في القمم العربية، ويجب أال تستخدم كذريعة، وخصوصاً أن دمشق مجرد مكـان                

  .لالجتماع، فهي لم ترع االجتماع السابق ولن ترعى االجتماع الالحق
 على عقد االجتماع في بيروت أو صـنعاء أو أنقـرة أو أيـة               أن توافق " حماس"وكان وال يزال بمقدور     

  .عاصمة يتفق عليها وسحب ذريعة مكان االجتماع، إذا كانت المصالحة بالنسبة إليها ضرورة وأولوية
  :إن النقطة الحاسمة التي تدل على عدم جدية التوجه إلى المصالحة تظهر في مسألتين

على الورقة المصرية والتي تتعلـق بتـشكيل        " حماس"حظات  أن البحث ينحصر في مال    : المسألة األولى 
ومهمات اللجنتين األمنية والتي تتعلق باالنتخابات، ومحكمة االنتخابات وصـالحيات اإلطـار القيـادي              
المؤقت للمنظمة، أي بمسائل إجرائية تمس أساساً دور وحصة حماس في كعكة السلطة والمنظمة بعيـداً                

  .تمس مصلحة الوطن والمواطنعن القضايا الجوهرية التي 
أن القضايا الجوهرية التي تستحق أن تكون لها األولوية فـي البحـث واالتفـاق وهـي                 : المسألة الثانية 

التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، خصوصاً في ظل الهجوم الشامل الذي تـشنه                
خاً في محاولة لتكريس الحل اإلسرائيلي ومـصادرة        حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين أرضاً وحقوقاً وتاري      

  .وأرضهم ومستقبلهم، مسكوت عنها كلياً أو مؤجلة حتى إشعار آخر
كان على الحوار الفتحاوي الحمساوي أن يكون حواراً وطنياً شامالً يشارك فيه الجميع، فالوطن للجميـع                

ـ  يجية الوطنية الجديدة والبديلة التـي      وحدهما، وكان يجب أن يدور حول اإلسترات      " حماس"و" فتح"وليس ل
يجب اتباعها، بدءاً بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وتنظيم المقاومة المثمرة وتحديد األسس التي يجـب               
توفرها النطالق المفاوضات المثمرة في المستقبل، وحول مكانة السلطة في النظام السياسي الفلـسطيني              

يث تضم الجميع وتحشد طاقات وكفاءات الشعب الفلسطيني في جميـع           ومروراً بإعادة تشكيل المنظمة بح    
أماكن وجوده، وانتهاء ببناء المؤسسات التي ترتبط ببرنامج إنهاء االحتالل وتحقيق الحريـة والعـودة و                

  .االستقالل
إن الحوار إذا ظل ثنائياً ولم يتناول القضايا الجوهرية سيقود في أحسن األحوال إلى اتفـاق محاصـصة                  

صائلي ثنائي لن يكون قادراً على إنهاء االنقسام بل سيؤدي إلى إدارة االنقسام والتعايش معه إلى أجـل                  ف
  !!.غير مسمى

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
    مهرجون يلعبون في الوقت الضائع .٦٦

  فهمي هويدي
 األمريكيـة وحتـى     أفهم أن تسعى إسرائيل للتالعب بنا وخداعنا، أفهم أيضا أن تسايرها في ذلك اإلدارة             

الرباعية الدولية لحسابات وأسباب مفهومة، لكن ما ال يخطر على بال أي عقل رشيد أن نـشارك مـن                   
  .جانبنا في خداع أنفسنا وشعوبنا، وأن نسهم في إحكام الخداع اإلسرائيلي
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)١(  
ي غزة عبـر    إسرائيل عمليا أغلقت ملف االنشغال بالضفة عبر التفاوض والتنسيق األمني مع السلطة، وف            

انكفـأت علـى تعزيـز هويـة الدولـة          ) لذلك(الحصار، ومن ثم لم يعد لها انشغال باألراضي المحتلة،          
وحدودها، واعتبرت أنها تستطيع أن تتفرغ لهذه المهمة بحيث تركز على األمن الداخلي، بعد إغالق ملف              

  .األمن الخارجي
مع ) ١٨/١٠في  (شرته صحيفة الحياة اللندنية     هذا الكالم ليس من عندي، لكنه ورد في سياق حوار مهم ن           

النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي، التي كانت ضمن من شاركوا مـع أسـطول الحريـة الـذي                   
  . استهدف كسر حصار غزة

وفي ذلك الحوار سلطت الضوء على مجموعة من حقائق ومؤشرات السياسة اإلسرائيلية الراهنة، التـي               
  :لمشهد من الخارج، من تلك المؤشرات ما يليتغيب عن الناظر إلى ا

عـن  (إن إسرائيل ال تشعر اآلن بأنها في حاجة إلى السالم، ألنها حلت هاجسها األمني بطريقة أخرى                 < 
ــ لكنها تظل بحاجة إلى المفاوضات فقط ألنها تحميها مـن           ) طريق الجدار والحصار والتنسيق األمني    

اوضات التي ضربت القضية الفلسطينية وقضت علـى منجـزات          وهي المف . الضغوط والعزلة الخارجية  
سياسية لنضال دام عشرات السنين، إذ ال ينبغي أن تصبح آلية تستبدل النضال، وإنما يفترض أن تبقـى                  
وسيلة لحصد ثمار النضال وجزءا من المشروع الوطني، ضربت لذلك مثاال باالستيطان، إذ بدال من أن                

  .فإنه أصبح اآلن عثرة أمام المفاوضات فقطيعد عثرة تحول دون السالم 
، خصوصا حين تبينت مـوقفهم  ٤٨إن إسرائيل اكتشفت مؤخرا فشل مشروعها لتذويب وتدجين عرب   < 

  .من خالل انتفاضة القدس واألقصى ومن حرب لبنان ويهودية الدولة
نياهو قد عبـر عـن      وكان نت .  إلى مقدمة تحديات الدولة العبرية     ٤٨إن هذا اإلدراك دفع بملف عرب       < 

حـين  ) حين كان وزيرا للمال في حكومة شارون      (موقفه إزاء ذلك أمام مؤتمر هرتزليا قبل سبع سنوات          
واعتبر أنه في حالة اندماجهم فـإن نـسبتهم         . قال إن مشكلة إسرائيل هي عربها وليست عرب فلسطين        

  . من السكان، مما يجعل إسرائيل دولة ثنائية القومية? ٣٥ستصل إلى 
أو أقل وبقيت العالقة مؤثرة، فإن ذلك يـضر بالنـسيج الـديمقراطي             ? ٢٠ما إذا بقي عددهم في حدود       أ

مضيفا أنه يريد سالما اقتصاديا داخليا، بمعنى دعم العرب كأفراد ألن اقتصاد إسـرائيل فـي                . إلسرائيل
قـوق العـرب مـع      التي تتساوى فيها ح   (حاجة إليهم، شريطة أن يتخلوا عن فكرة الدولة لكل مواطنيها           

  ).اليهود
إن إسرائيل في تمييزها ضد العرب وبهدف تضييق الخناق عليهم أصدرت خـالل األعـوام الـستين                 < 

 قانونـا   ١٥ قانونا، ولكن خالل سنة واحدة تولى فيها نتنياهو السلطة فإن حكومتـه قـدمت                ٢٣الماضية  
  .عنصريا آخر، وهذه مسألة تحتاج إلى وقفة

)٢(  
مثال الذي يشترط الوالء للدولة اليهودية يعني أن على كل فلسطيني االعتراف بشرعية             » قانون المواطنة «

إسرائيل، واالعتذار عن النكبة والمشروع الوطني وسد الفرص الواقعية أمام عودة الالجئـين، وتـشريع               
العنصرية ضد العرب المقيمين في إسرائيل، وهو القانون األول من نوعه الذي يـصدر فـي إسـرائيل                  

يتعامل مع القناعات، في حين أن كل القوانين الصهيونية األخرى تعاملت مع األفعال والسلوكيات، مثل               و
وقد ذكرت السيدة حنـين الزعبـي أن        . منع التحريض أو المشاركة في إحياء ذكرى النكبة أو غير ذلك          

إذ هو قـانون    «. ائيلالقانون بهذه الصيغة يركز على القناعات األيديولوجية، ويطرح الوجه الفاشي إلسر          
  .»يطلب مني أن أحارب نفسي، بينما القوانين السابقة كانت تشرع للحكومة أن تحاربني

يقضي بإسقاط حق المواطنة عن كـل       » شاس«قانون المواطنة هذا سوف يستتبع بقانون آخر تعده حركة          
مليون فلسطيني فـي    وهو ما يعني أن أكثر من مليون ونصف ال        . للدولة» وخيانته«من يثبت عدم والئه     



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ١٩٤٩:         العدد       ٢٦/١٠/٢٠١٠ الثالثاء :التاريخ

 سيصبحون عرضة لسحب الجنسية والهويات منهم ومنعهم مـن مواصـلة حيـاتهم علـى                ٤٨أراضي  
منها سحب االمتيازات   . وهناك سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي تصب في ذات الوعاء          . أرضهم

. ها مع أسطول الحريـة    من نواب بسبب مواقفهم السياسية، مثلما حدث مع النائبة الزعبي بسبب مشاركت           
واقتراح مشروع  . وكذلك مالحقة الدكتور عزمي بشارة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بسبب مواقفه          

قانون يقضي باعتبار الحركة اإلسالمية الشمالية تنظيما ممنوعا، وآخر يتيح فصل نائب يؤيـد المقاومـة                
، وثالـث   »دولة يهودية ديمقراطية  «يل  المسلحة أو يشارك في التحريض العنصري أو ينفي وجود إسرائ         

يتعلق بسحب المواطنة في حال عمل إرهابي أو تجسس ورابع لمنع النقاب وخامس إلزالة ذكرى النكبـة                 
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون األخير في القراءة األولى، وهو يحظر إحيـاء              . من برامج التعليم  

لجان القبـول   «لف ذلك، ثمة مشروع آخر إلصدار قانون        فعاليات النكبة، ويفرض عقوبات على من يخا      
، الذي يتيح لمجلس البلدية داخل إسرائيل رفض السماح بسكن أي شخص ال تتالءم أفكـاره                »في البلدات 

، فضال عن قانون الجمعيات الذي يحظر إعطاء إذن إلقامة جمعية ال            »فكرة نشوء البلدة الصهيونية   «مع  
قضي بإغالق أي جمعية تقف خلف دعاوى رفعت ضـد إسـرائيليين أمـام              تتالءم مع سياسة الدولة، وي    

المحاكم الدولية، إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين العنصرية التي تستهدف، وفي شـكل صـارخ،                
التـوازن  « في المائة إلبعاد ما يسمى شبح        ٥ في المائة اليوم إلى نحو       ٢٠ من   ٤٨خفض نسبة فلسطينيي    
، في حال استبعاد إمكانية ترحيـل هـؤالء   »ثنائية القومية «، تاليا، إلى دولة     »دولةالديموجرافي وتحول ال  

  .الفلسطينيين، ألسباب عدة، في الوقت الحاضر
، الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على حق        »لم الشمل المؤقت  «كان الكنيست قد مرر قبل ذلك قانون        

رائيلية من أزواجهن أو زوجاتهم من فلـسطينيي        ، أو الحصول على الجنسية اإلس     ٤٨اإلقامة في أراضى    
في القدس المحتلة، الذي استهدف بسط سـيطرة إسـرائيل          » أمالك الغائبين «كذلك الحال مع قانون     . ٤٨

على آالف الدونمات والعقارات واألبنية التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من المناطق التي احتلت سـنة                
١٩٦٧.  

إسرائيل من  » تطهير«واإلجراءات تستهدف شيئا واحدا هو اقتالع الفلسطينيين و       هذه الحزمة من القوانين     
  .للشعب اليهودي» نقائها«الوجود العربي لتثبيت 

)٣(  
لماذا لم تعد إسـرائيل     : كالتالي» تايم«في عدد الثاني من شهر سبتمبر الماضي كان عنوان غالف مجلة            

 إشارة إلى تقرير لمراسل المجلة في القدس كـارل فيـك            وكان العنوان . مكترثة بالسالم مع الفلسطينيين؟   
رسم فيه صورة لحالة االسترخاء والطمأنينة، التي يتمتع بها اإلسرائيليون في الوقت الراهن، خـصوصا               
أن بالدهم لم تشهد خالل الثالثين شهرا األخيرة عملية استشهادية واحـدة، األمـر الـذي أشـاع بـين                    

وقد . االستقرار والهدوء، سمحت لهم باالستمتاع بأوقاتهم وإنعاش اقتصادهم       اإلسرائيليين درجة عالية من     
دلل على ذلك بنتائج استطالع للرأي أجري في شهر مارس الماضي، سأل اإلسرائيليين عن أهم المشاكل                

فقط مـنهم اعتبـروا أن الـصراع مـع          ? ٨والتحديات التي يواجهونها، وجاءت اإلجابة مشيرة إلى أن         
  .تحدثوا عن التعليم والجريمة واألمن القومي والفقر? ٢٠في حين أن .  هو األهمالفلسطينيين

كالم المراسل األمريكي يتفق إلى حد كبير مع الرأي القائل بأن إسرائيل في الوقت الحاضر لم تعد بحاجة                
الـسور  إلى عقد اتفاق سالم مع الفلسطينيين، بعدما تم تأمين جانبهم سواء من خالل التنـسيق األمنـي و                 

  .العازل في الضفة أو من جانب الحصار المضروب على غزة
وهذا الرأي أيده أيضا المعلق السياسي الري درفنر في مقال نشرته له صحيفة جيروزاليم بوست ونقلتـه       

  : الحالي، في هذا المقال قرر الكاتب ما يلي١٨/١٠في » الشروق«صحيفة 
دا بشأن التوصل إلى سالم ينطوي على إقامة دولة فلسطينية          لم أعتقد ولو للحظة واحدة أن نتنياهو كان جا        

مستقلة فعال، أنه على استعداد لرمي عظمة أو عظمتين إلى الفلسطينيين، وال شيء أكثـر مـن ذلـك،                   
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فبالنسبة إليه فإن إقامة دولة فلسطينية تستحق أن تسمى دولة هي بمثابة استـسالم شخـصي ووطنـي،                  
هنري بيتـان، القائـد     (إسرائيل  » بيتان«ن يسجل في التاريخ باعتباره      وإذالل، وهو يفضل الموت على أ     

الفرنسي الذي اتهم بالخيانة بسبب قبوله ترؤس حكومة فيشي الموالية لأللمان خـالل الحـرب العالميـة                 
  ).الثانية

انتهى كل شيء إذن، انتهت هذه المحاولة األخيرة لبث روح الحيـاة فـي عمليـة                : أضاف الكاتب قائال  
كما أنه ال يهمـه أن      . م، وال يبدو أن نتنياهو مكترث بأن يلقي العالم اللوم عليه، وهو األمر المرجح             السال

ليبرمان تمادى في إهانة وزيري الخارجية الفرنسي واإلسباني علنا وال يهمه أنه حمل باراك أوباما فشال                
رائيلي أن يفعله تجاه رئيس     آخر عشية انتخابات الكونجرس، األمر الذي ال يفترض بأي رئيس حكومة إس           

  .أمريكي
. قال أيضا إن نتنياهو أكد مجددا تحالفه األيديولوجي مع ليبرمان والمستوطنين وبقية اليمـين المتطـرف               

فهؤالء يركبون موجة عالية، ولديهم مجموعة كبيرة أخرى من القوانين االستبدادية المناهضة للعـرب              «
؟ حزب العمل؟ حزب كاديما؟ يهود الشتات؟ واشنطن؟ وسـائل  التي يسعون لتمريرها، فمن الذي سيوقفهم 

  »اإلعالم؟
بعد أيام قليلـة سـيمنى الـديمقراطيون        : تساءل صاحبنا ثم أجاب قائال    ! هل المستقبل يبدو أكثر إشراقا؟    

إن الحليف األيديولوجي الوحيـد     . بهزيمة ساحقة في انتخابات الكونجرس، وسيصبح أوباما بطة عرجاء        
العالم، الحزب الجمهوري، سيعود عمليا إلى السلطة، في حين أن المعارض الحقيقي الوحيـد          لنتنياهو في   

  .له، إدارة أوباما، لن يكون قادرا على رفع يده في وجهه بعد اآلن
ولن يقف أي أحد    . هذه الحكومة جنبا إلى جنب مع المستوطنين ستكون حرة في أن تفعل ما تريد             : أضاف

ما رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فقد انتهى أمره، كما انتهى أمـر             أو أي شيء في طريقهما، أ     
  .االعتدال في الضفة الغربية

إن هذه األجواء ستشكل ظرفا مواتيا لنتنياهو لكي يقوم بقـصف إيـران، وهـو    : ختم الكاتب تعليقه قائال  
فـا يوقفـه خـصوصا أن       الهدف الذي يشغله ويسعى إليه منذ سنوات، وفي هذه الحالة فإنه لن يجد طر             

  .الجمهوريين يشجعونه ويؤيدونه في ذلك
)٤(  

هذه ليست أسرارا محجوبة عن األعين، ولكنها معلومات في متناول الجميع، ولست أشك في أن المعنيين                
بالقضية على علم بها وربما بما هو أكثر منها، وإذا صح ذلك ــ وهو صحيح ال ريب ــ فماذا يكون                    

مباشرة البحث في البدائل المترتبة     «) ٨/١٠في  (أ أن لجنة المتابعة العربية قررت       شعور المرء حين يقر   
على فشل المفاوضات خالل شهر، ودعت اإلدارة األمريكية إلى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف              

. تـه ؟ وبماذا يفسر تجاهل القمة العربية االستثنائية في سرت الليبية للملـف الفلـسطيني برم              »االستيطان
وكيف نقتنع بأنها انـشغلت طـول الوقـت         . وتركيزها على االهتمام بالسودان والصومال دون غيرهما      

بمشروع إصالح النظام العربي، وهل يظل اسم الجامعة العربية كما هو أم تصبح اتحادا عربيـا، وهـل                  
ـ                  وار العربـي   الذين لم يتقبلوا الفكرة تحفظوا فقط أم أنهم عارضوها صراحة؟ وهل نقـيم مـع دول الج

؟ ــ ثم ماذا نقول في القمم الثنائية العربية التي نقرأ عنها في الصحف،              »بالمنتدى«أم نكتفي   » رابطة«
تمهيـدا  . وتبشرنا كل حين بأن حوار البحث تناول تطورات القضية الفلسطينية ومساعي تحقيق الـسالم             

  إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟
يكاد المرء يصدق أن تكون الممارسات اإلسرائيلية على أرض الواقع بالصورة التي نقلتها التقـارير،               ال  

وأعترف بأن الكلمـات ال     . في حين يكون رد الفعل العربي والفلسطيني على النحو الذي أشرت إليه توا            
ه، وأن ما يحدث على     تسعفني في وصف المفارقة الفادحة التي يبدو فيها بجالء أننا بصدد هزل ال جد في              

الجانب العربي والفلسطيني بمثابة خداع للشعوب وضحك على العقول، وأن الملف الفلسطيني بات بيـد               
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وتلك أرق األوصاف التي يمكـن  . مجموعة من المهرجين، الذين لم يتوقفوا عن اللعب في الوقت الضائع        
  .سهومن لديه وصف أكثر صراحة فليحتفظ به لنف. أن تطلق على المشهد

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
  
 » اإلسالم الراديكالي« على يحرضنتنياهو حين  .٦٧

   ياسر الزعاترة    
خالل أسبوع واحد ، وفي خطابين متوالين ، أمعن نتنياهو في التركيـز علـى اإلسـالم األصـولي أو                    

  . ال يرهبه شيءالراديكالي ، األمر الذي يبدو الفتا لالنتباه من رجل يقدم نفسه على أنه زعيم صقوري
الذي حضره حشد من زعماء اليهـود فـي         " مستقبل الشعب اليهودي  "في الخطاب الثاني ، وأمام مؤتمر       

وفي ". اإلسالم الراديكالي "العالم ، منح نتنياهو هذه المسألة جزء الفتا من خطابه ، متوعدا بالقضاء على               
ى إلى تدمير إسرائيل وتنكر الهولوكوست      حين وقع الربط في خطابه بين المصطلح وبين إيران التي تسع          

أصـبح ذا   " اإلسالم الراديكالي "بحسب تعبيره ، إال أنه لم يحصر التهديد فيها ، بل تجاوزه إلى القول إن                
  ".نفوذ في غزة ولبنان وأفغانستان وأمريكا الجنوبية وإفريقيا

) تركيزه على الخطر اإليرانـي    ومن ثم   (وفي حين يبدو الخطاب الذي مارسه نتنياهو في المرة األخيرة           
جزء ال يتجزأ من حشد يهود العالم خلف دولته سياسيا واقتصاديا ، فإن تكرار الموقف يعني أن للرجـل                   
أجندته الخاصة من وراء طرح الموضوع في هذا التوقيت بالذات ، وحيث ينبغي التركيز أكثـر علـى                  

ود العالم يرون موقفه على هذا الصعيد متـشددا         مسألة المفاوضات واالستيطان ، السيما أن كثيرا من يه        
الكاتـب اليهـودي األمريكـي      (وقد كان توماس فريدمان     . ويسيء لعالقة الدولة العبرية مع إدارة أوباما      

حادا قبل أيام في وصفه لطريقة تعامل نتنياهو مع أوباما الذي اعتبر أنه قدم للدولة               ) األكثر شهرة وتأثيرا  
  .تقديمهالعبرية أقصى ما يمكن 

سيحدثنا البعض هنا عن مسرحية التهديد اإليراني والتحالف األمريكي الصهيوني اإليراني ، إلى غير ما               
هنالك من تفسيرات تآمرية ال تمر على العقل السوي حتى لو رآى إيران شيطانا ال يريد أن يرى مسلما                    

ة العبرية تسعى ألن تصبح سيدة      ، ألن الدول  ) ال خالف على جرائمها في العراق     (سنيا على وجه األرض     
المنطقة دون منازع ، ولن تقبل بإيران دولة منافسة ، مع العلم أن إيران لـن تغيـر خريطـة الواقـع                      

  .اإلسالمي الذي استقر طوال القرون بأي حال ، حتى لو أرادت ذلك
ئيلية ، فإن وضـع     وفي حين يبدو حديث نتنياهو عن إيران تقليديا ويحاكي إجماع الساحة السياسية اإلسرا            

الحالة اإلسالمية كلها في سلة واحدة هو تعبير عن إرادة الحشد من جهة ، فيما يعبر عن خوف حقيقـي                    
من جهة أخرى ، ذلك أن عداء المسلمين الكبير بمن فيهم الجاليات في الغرب للدولة العبرية ، إنما هـو                    

ة اإلسالمية خـالل العـشرين عامـا        من صناعة الظاهرة اإلسالمية بشكل أساسي ، وقد تمكنت الصحو         
الماضية من تجييش سائر المسلمين ضد دولة االحتالل على نحو لم يحدث من قبل ، وقد أشرنا ذات مرة                   
إلى قول شارون لمسؤول أمني مصري إن الشيخ أحمد ياسين أكثر خطورة بكثير من ياسر عرفات ألنه                 

  .يجيش مليار مسلم ضدنا
لم تقف عند حدود العداء اللفظي والتجييش العاطفي ضد الدولة العبريـة ،             والحق أن الصحوة اإلسالمية     

وليس ثمة عاقـل    . وإنما ساهمت بشكل واضح في إفشال سائر المشاريع التي صيغت من أجل مصلحتها            
ينكر عالقة المصالح الصهيونية بمشروع احتالل العراق الذي أفشلته المقاومة اإلسالمية العراقية ، وهو              

، كما لن ينسى نتنيـاهو      ) إضعاف أمريكا بحد ذاته يضعف دولة االحتالل      ( اليوم في أفغانستان     ما يتكرر 
، ثـم   ) هل كان هذا تمثيلية أيـضا؟،     (أن حزب اهللا هو الذي هزم دولته وأخرجها ذليلة من جنوب لبنان             

 األقصى   ، تماما كما فعلت حماس والجهاد بتصدرها لمشهد انتفاضة         ٢٠٠٦كرر الهزيمة في حرب تموز      
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الخطـاب  (وصوال إلى معركة الرصاص المصهور التي فشل فيها العدو في تحقيـق أي مـن أهدافـه                  
  ).اإلسالمي االستشهادي شمل فتح أيضا خالل انتفاضة األقصى
التي تسود العالم هذه األيام ،      " اإلسالموفوبيا"من هنا ال يمكن القول إن أصابع الصهاينة بعيدة عن ظاهرة            

  ).ساركوزي ، ميركيل ، بيرلسكوني(درها أخلص أصدقاء الدولة العبرية في الغرب وهي التي يتص
ال ينبغي بالطبع إغفال ما لكالم نتنياهو من دالئل على احتماالت حرب يمكن أن يشنها علـى المحـاور                   

، وإرادته التمهيد لها بحديثـه المتواصـل عـن          ) إيران ، حزب هللا ، حماس     (األساسية التي تحدث عنها     
مع التذكير بخطره على الغرب عموما ، لكنه من جهة أخرى تعبيـر حقيقـي عـن      " إلسالم الراديكالي ا"

  .شعور الرجل بالهواجس الحقيقية التي تعيشها دولته
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
   للغربحماسرسائل  .٦٨

  نضال حمد
فـد الحكمـاء الـذي زار       بعيد اللقاء الذي جمع قادة حماس بالرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وو           

هناك " قال السيد خالد مشعل رئيس الحركة في مقابلة مع مجلة نيوزويك األمريكية أن              .. المنطقة مؤخراً 
 على أن تكون    ١٩٦٧موقفا وبرنامجا يتشاركه كل الفلسطينيون، وهو قبول الدولة الفلسطينية على حدود            

لدولة سيادة حقيقية على األرض والحدود، وعدم       القدس عاصمتها، وحق عودة الالجئين، وأن تكون لهذه ا        
  " ..وجود مستوطنات 

لكن ". توافق عليه أغلبية الفلسطينيين   " االسرائيليين" حماس تقبل اي اتفاق مع      " اضاف في مكان آخر أن      
هذا الكالم يتناقض مع ميثاق حركة حماس الذي ينص على أن فلسطين هي كل فلسطين من النهر الـى                   

  .اً كما جاء في الميثاق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينيةالبحر ، تمام
". أقل بكثير من األسس الجذرية التى يحددها ميثاق حمـاس         " تقول نيوزويك أن ماجاء على لسان مشعل        

، أن آراء الحركـة الفعليـة       "حمـاس "أحد الخبراء األميركيين المتخصصين بـ      " بول سشام "كما ويعتقد   
ـ  تطورت بعيداً عن ميثاق    تستعد اآلن للعمل كشريك صـامت لــ        " حماس"، وأن   )إسرائيل( ها المعادى ل

إذا كان هذا الكالم صحيحاً فما الـذي ستكـسبه حمـاس مـن          . فى محادثات إلقامة دولة فلسطينية    " فتح"
  .اعتراف العالم الغربي واالدارة االمريكية بها ، في حال تخلى عنها الشعب الفلسطيني؟

د موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صرح في مقابلة نـشرها              جدير بالذكر أن السي   
: " وقال حرفيـاً    .  ، بأن الحركة ال تعارض المبادرة العربية       ٢١/١٠/٢٠١٠موقع المستقبل العربي يوم     

التقينا برئاسة األخ خالد مشعل، قبل مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الريـاض،              " حماس"نحن في قيادة    
م فيه التأكيد على المبادرة العربية ، مع األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، حيث أوضحنا                وت

له أننا ال نعترض على المبادرة العربية ، بمعنى أن على العرب أن يسلكوا هذا المسلك ليروا في النهاية                   
وني بأي شيىء من بنود المبادرة      وكنا نتوقع أن ال يعترف العدو الصهي      . النتائج التي يمكن أن تسفر عنها     

  ."..العربية
ويريد التنـازل عـن المطالـب       " .. كل حاجة "عباس يعلن نفسه رئيساً ل    " واضاف في نفس المقابلة أن      
  ".التاريخية للشعب الفلسطيني

ان كالم السيد ابو مرزوق يجب التنبه له ، فعدم اعتراض حماس على المبادرة العربية ، امـر مريـب                    
 تتنازل عملياً عن حق العودة وتعترف بوجود الكيان الصهيوني على أرض فلـسطين ، وتقبـل            فالمبادرة

رفضت المبادرة العربية ، مع أن الـسلطة الفلـسطينية          " اسرائيل"جدير بالذكر أن     .. ٦٧بدولة بحدود ال  
ـ  . رصدت امواالً طائلة للترويج لها بين الجمهور الصهيوني وفي وسائل إعالم االحتالل            ل حـال   على ك

عدم اعتراض حماس على المبادرة يعني عدم رفضها ، وعدم الرفض يعني القبول حتى لو لم يعلن ذلك،                  
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. وفي هذا تنازل من قبل الحركة االسالمية عن المطالب الشرعية االسالمية بفلـسطين كـأرض وقـف                
نية ، التي قـال ابـو   وكذلك عن المطالب التاريخية الفلسطينية أو بمعنى آخرعن الثوابت الوطنية الفلسطي       

  .مرزوق ان عباس يريد التنازل عنها
يؤسفنا القول أن هذا الكالم الجديد والصريح لقادة حماس ، باإلضافة للممارسـة الميدانيـة وتجـاوزات                 
أجهزة وأفراد أمن السلطة في القطاع ، تجعلنا أكثر قناعة بأن صراع الحكم يدور بين حركتين هما فـتح                   

ففتح .. فة القوى األخرى وبالذات قوى اليسار الجذرية المؤمنة بالكفاح المسلح         وحماس، في ظل ضعف كا    
وحماس تتصارعان على الزعامة وعلى من يقود الشعب الفلسطيني ، ومن يتحدث ومن يفاوض باسـمه                

ولعل الحـوارات الـدائرة     . وهذا يعني بالطبع أن لدى حماس رغبة في ركوب قطار سالم الشجعان           .. 
لكن أكبر الخاسرين من اتفاق تقاسـم الحـصص         . هد الطريق لتقاسم الكعكة بين الطرفين     بينهما سوف تم  

  .بينهما هي المقاومة وشعبها الذي لن يسامحهما
. نشرها الباحث في مركز ابحاث السالم النرويجـي ، د         " أخذ حماس على محمل الجد    " في مقالة بعنوان    

لو ، بجريدة كالسي كمبن النرويجية يوم الثالـث مـن           داغ تواستاد استاذ العلوم السياسية في جامعة اوس       
 شـهدت فـوز التيـار     ٢٠٠٣ان حركة حماس وبحسب الخبراء منذ عام        : " حزيران الفائت قال    / يونيو

دعونا نكـون صـادقين ، ال نـستطيع تـدمير           : " وفي مكان آخر أضاف تواستاد      .. البرغماتي داخلها 
عندما يصبح لدينا دولـة     ". اسرائيل"دولة فلسطينية الى جانب     الحل العملي هو أن تكون هناك       ". اسرائيل"

  *."هذا ما قاله القيادي في حماس أبو شنب".. اسرائيل"ستنتفي الحاجة لشن هجمات ضد 
كنت شخصياً بداية السنة الحالية سمعت كالماً جديداً مثل كالم مشعل وابو مرزوق من أحد قادة حمـاس                  

فهؤالء يريدون معرفـة رأي حمـاس       .  األمر مطلب أوروبي أمريكي      وكنت على يقين بأن هذا    . األوائل
 وعلـى اي اتفـاق تقبـل بـه غالبيـة            ٦٧الحقيقي بموافقتها او عدم موافقتها على دولة فـي حـدود            

فحتى ذلك التاريخ كنت مازلت اعتقد ان حماس تناور ليس أكثر وتوجه رسائل للعالم الغربي               .الفلسطينيين
روض عليها وعلى حكومتها المنتخبة والشرعية ، المحاصرة مـع كـل أهـل              بغية تخفيف الحصار المف   

ولكي يفتح الغرب حواراً معها يؤهلها      . القطاع منذ انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع         
.. فحماس تريد حواراً مع االدارة األمريكية لكن األخيرة تـرفض ذلـك           . للتحدث باسم الشعب الفلسطيني   

ل عدة سنوات سألت السيد محمد نزال عضو المكتب السياسي للحركة عما إذا كانـت حمـاس                 وكنت قب 
ترفض لقاء األمريكيين فأجاب بالنفي ، وأكد أن حركته ليست ضـد حـوار األمريكـان لكـن االدارة                   

  .األمريكية ترفض ذلك
ع غـزة ولبنـان     لدي من حواراتي مع قادة حركة حماس من قطا        : " وجاء في مقالة النرويجي تواستاد      

، وهو ما يسمى هدنة ، ويمكـن        " اسرائيل"وسوريا حول مقترحاتهم من اجل وقف دائم الطالق النار مع           
و أعرب قادة حمـاس خاصـة أن الجيـل المقبـل مـن              .. لمثل هذه الهدنة أن تستمر لعقود من الزمان       

الهدنة هي فرصة إلبرام    . دائمةالفلسطينيين قد يكون قادراً على ترك هذه الهدنة الطويلة ، لمعاهدة سالم             
  .".أخذ حماس على محمل الجد" إسرائيل"معاهدة سالم في المستقبل ، إذا تجرأ الغرب ومعه 

لعل الوقت قد حان ليس فقط إللغاء الحصار المفروض علـى غـزة ،              : " واختتم تواستاد مقالته بالقول     
  "..ولكن أيضا إللغاء مقاطعة حركة حماس

 مشعل وابومرزوق أيقنت أن تواستاد يعي ما يقول ومتيقن من أن حماس بـدأت               بعد سماعي لتصريحات  
  ..تبدل استراتيجيتها

  .لما تغوص حماس بالمرحلية ، غير مستفيدة من تجارب فتح وأخواتها؟: أما انا فأفكر وأسأل نفسي 
  مدير موقع الصفصاف* 
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