
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  الدويك يتحدث عن مصالحة قريبة خالل أسبوعين
   مرتبط بتحرر فتح من الشروط اإلسرائيلية في المصالحةحل الملف األمني: الرشق

   أشهرثالثةقة على تجميد البناء االستيطاني نتنياهو ينفي المواف
  مجاري مستوطنة تتلف أكثر من ألفي شجرة زيتون شمال الضفة

  " جرائم حرب"آفي دختر يلغي زيارته إلسبانيا خشية اعتقاله على خلفية 
  مكافحة العنف واإلرهاب من قبل اإلسرائيليين"إسرائيل"ب على يج: روبرت سري

البردويل ينفي وجود أي تقدم في 
 تصريحات ويعّد.. ملف تبادل األسرى

  األحمد حول المصالحة ايجابية
  

 ٤ص...

 ١٩٥٠ ٢٧/١٠/٢٠١٠األربعاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٥٠:         العدد       ٢٧/١٠/٢٠١٠ األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 ٥    باالعتراف بالدولة الفلسطينية األمريكية اإلدارةالقيادة الفلسطينية تعتزم مطالبة : نمر حماد.٢
 ٦   المستوطنينإرهاب المسؤولية عن "إسرائيل"حمل يفياض .٣
 ٦  الدويك يتحدث عن مصالحة قريبة خالل أسبوعين.٤
 ٦  "إسرائيل"الداخلية بغزة تحذر المسؤولين من اقتناء سيارات أدخلت من .٥
 ٦  المتحدة عبر انتهاك قراراتهافعالية نظام األمم بتقويض " إسرائيل"عريقات يتهم .٦
 ٧   للتأكيد على حق العودةأمميسيتم استصدار قرار : رياض منصور.٧
 ٧  دعم بماليين الدوالرات لبلديات غزة: غزةالحكومة في .٨
 ٨  اب لن يكسر إرادتنااختطاف النو": التغيير واإلصالح".٩
 ٨  لدعم الطلبة في لبنان يحول اول دفعة من االقساط للجامعاتعباسصندوق .١٠
    

    :المقاومة
 ٨   مرتبط بتحرر فتح من الشروط اإلسرائيلية في المصالحةحل الملف األمني: الرشق.١١
 ٩  إلغاء قانون شاليط ليس له أي تأثير على مفاوضات صفقة التبادل: رضوان.١٢
 ٩  الخالف مع سوريا انتهى ورفضنا ضغوطاً إلفشال المصالحة: فتح.١٣
١٠  تعّهد بعمليات استشهادية: الجهاد في ذكرى الشقاقي.١٤
١٠  ٦٧بإعالن دولة فلسطين على حدود عملية دعو لخطة ت" الديمقراطية".١٥
١١  الفصائل الفلسطينية بغزة تحث على انجاز المصالحة .١٦
١١  الدوحة وليس بيروت كمكان لالجتماع المرتقب بين فتح وحماس : مصدر فلسطيني.١٧
١١  "عصب الدولة العبرية" "غوش دان" حماس طورت صواريخ يصل مداها إلى :"يديعوت".١٨
١٢  حماس تتهم أمن السلطة باعتقال ثالثة من أنصارها بينهم قيادي بارز.١٩
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢   أشهرثالثةموافقة على تجميد البناء االستيطاني نتنياهو ينفي ال.٢٠
١٢   باألبطال "أسطول الحرية"نتنياهو يصف أفراد الكوماندوز الذين هاجموا .٢١
١٢  طريق المفاوضات مسدودة واتصاالت سرية مع حماس بخصوص شاليط: جندلمان اوفير .٢٢
١٣  "االرهاب" لتعبير روبرت سيريوزارة الخارجية اإلسرائيلية ترفض استخدام .٢٣
١٣   "اسرائيل"يدعم قانون سحب الجنسية ممن أدينوا بالمساس بأمن " الشاباك".٢٤
١٤  " جرائم حرب"عتقاله على خلفية آفي دختر يلغي زيارته إلسبانيا خشية ا.٢٥
١٤   ليست شرعية"أسطول الحرية"ـلجنة الفحص اإلسرائيلية ب: ٤٨قياديان من فلسطينيي .٢٦
١٥  ٢٠١١موازنة بجدل إسرائيلي بشأن ميزانية الطلبة اليهود المتشددين دينياً .٢٧
١٥  "إسرائيل"تراجع هجرة اليهود يقلق .٢٨
١٦   الواليات المتحدة ستسعى لفرض تسوية دائمة: "معاريف".٢٩
١٧  أنظمته العسكرية الجيش اإلسرائيلي يشّدد إجراءاته األمنية خوفاً من اختراق.٣٠
١٧  القوات الجوية اإلسرائيلية تعلّق تدريباتها إثر حادث تعّرضت له مروحية عسكرية.٣١
١٧   من فشل صفقات بيع طائرات بدون طيار بعد نجاح حماس في إسقاطها"إسرائيل"تخّوف .٣٢
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    :األرض، الشعب
١٨  على المخطط الشامل لتهويد باحة البراق بلدية االحتالل في القدس تصادق فياللجنة اللوائية .٣٣
١٨   تقتحم مساجد يافا بذريعة انزعاج السكان اليهود من صوت األذانيةسرائيلاإلشرطة ال.٣٤
١٩  قرب نابلس "شافوت راحيل"بدء توسيع مستوطنة .٣٥
١٩  مجاري مستوطنة تتلف أكثر من ألفي شجرة زيتون شمال الضفة.٣٦
١٩   في الضفة ويهدم منزلين في اللد فلسطينيا١٧ًاالحتالل يعتقل .٣٧
٢٠  "همجية"ي سلوان بـالشرطة تعامل القاصرين ف: هيئات حقوقية إسرائيلية.٣٨
٢٠  حملة عنصرية لطرد الطالب الفلسطينيين: صفد.٣٩
٢٠  الكشف عن مخطط عربّي إلقامة قرية نموذجية بالنقب تمنح الحقوق للجميع.٤٠
٢١  ئيس المغلق منذ سبع سنواتاالحتالل يعيد فتح مدخل سلفيت الر.٤١
٢١  منظمات حقوقية فلسطينية تندد بحرمان السلطة لسكان غزة من جوازات السفر.٤٢
٢١  منظمات أهلية فلسطينية تدعو للحد من ظاهرة عمالة األطفال.٤٣
٢١  ٢٠٠٩من الفلسطينيين عانوا من الفقر خالل % ٢١,٩: لفلسطيني ااإلحصاء.٤٤
٢٢  "اإلسالمي الفلسطيني"بنك القدس يشتري حصة من أسهم .٤٥
   

   :اقتصاد
 ٢٢ ضرري حوادث العمل المستحقات المالية لمتحولمؤسسة التأمين اإلسرائيلي وسلطة النقد اتفاق بين .٤٦
   

   :ثقافة
 ٢٢  كتاب جديد في السرديات التاريخية.. عبر الجدار.٤٧
   

   : األردن
٢٣  االخوان المسلمون ينددون باتفاقية وادي عربة ويطالبون بالغاء جميع استحقاقاتها: األردن.٤٨
٢٣   ألنها اعتراف بالصهاينة"وادي عربة"بمعاهدة يجب وقف العمل ": جبهة العمل اإلسالمي.٤٩
٢٣ ردن ينتظر وعودا اسرائيلية حول تعويضات عن حرائق األغواراأل.٥٠
   

   : لبنان
٢٤  ٢٠٠٦بعد حرب تموز وجها وعدد مقاتليه تضاعف قوة حزب اهللا وصلت إلى أ: "يديعوت".٥١
٢٥  في سوريا لتأمين خط إمدادات لتهريب األسلحة » حزب اهللا«تمركز وحدات من : "لوفيغارو".٥٢
٢٧    مرغوب نزع سالحه بالقوة غير..لتعامل مع حزب اهللاتقرير للكونغرس األمريكي يحدد .٥٣
   

   :عربي، إسالمي
٢٨  ٦٧الفلسطينية المحتلة عام  من الجدار العازل يقع فوق األراضي% ٩٩: الجامعة العربية.٥٤
٢٨  فرض عين على كل عربي ومسلم" إسرائيل"مقاطعة : صبيح.٥٥
٢٩  "الطريق إلى األمل"مصر تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بقافلة : حسام زكي.٥٦
٢٩  معلومات تحذّر من صواريخ إيرانية" إسرائيل"تركيا تعارض تسليم .٥٧
٢٩   على جوازات سفر مسؤولين عراقيين" إسرائيل"تأشيرات دخول إلى : "العرب".٥٨
٣٠ "إسرائيل"اعتقال متهَمين بالتجسس لحساب : إيران.٥٩
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   :دولي
٣٠  مكافحة العنف واإلرهاب من قبل اإلسرائيليين"إسرائيل"يجب على : روبرت سري.٦٠
٣١ بشأن حق العودةتتراجع عن تصريحات مديرها في نيويورك " األونروا".٦١
٣١ بال حدود" إسرائيل"الحزب الجمهوري األمريكي يدعم .٦٢
٣١  ال تزال إحدى الدول الفاسدة في العالم الغربي" إسرائيل: "منظمة الشفافية.٦٣
٣١ هاحققت أهداف" ٥شريان الحياة : "غاالوي.٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٢  صالح النعامي ...  المستقبليَّة تجاه حماس"إسرائيل"خيارات .٦٥
٣٣   عريب الرنتاوي ...غزة ورام اهللا والسباق المحموم نحو عّمان.٦٦
٣٥  فتحي القرعاوي  النائب ...وكالة الغوث ومؤامرة التوطين.٦٧
٣٧   مؤمن بسيسو ...آفاق المصالحة الفلسطينية.٦٨
٤٠   رفعت سيد احمد ...الدم الذي هزم السيف.. في ذكرى فتحي الشقاقي.٦٩
٤٢ فايز أبو شمالة.  د ...الهروب إلى النووي.٧٠
    

 ٤٣  :كاريكاتير
***  

  
   تصريحات األحمد حول المصالحة ايجابيةويعّد.. البردويل ينفي وجود أي تقدم في ملف تبادل األسرى .١

صالح البردويل القيادي في حركة أن  ،بيت لحم من ٢٦/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، نشرت 
بها الناطق باسم رئيس الحكومة اإلسرائيلية اوفير جندلمان بأن التصريحات التي أدلى نفى حماس 

  . اتصاالت سرية تجري بين الحكومة اإلسرائيلية وحماس النجاز صفقة شاليط
وقال البردويل لشبكة معا اإلذاعية أن هذه األنباء عارية عن الصحة تماما ويدلي بها اإلسرائيليون 

  . يعلمون على إطالق سراح شاليط شعبهم بأنهمطمينتلولالستهالك الداخلي 
البردويل نفى ، أن غزة ضياء الكحلوتنقال عن مراسلها من  ٢٧/١٠/٢٠١٠لعرب، الدوحة، اوذكرت 

نتيجة التعنت اإلسرائيلي " أمس وجود أي تقدم في ملف تبادل األسرى بين الحركة وإسرائيل "العرب"لـ
 تعليقا على ما ذكرته وسائل "العرب" لـوجاء تصريح البردويل. "ورفض االستجابة لشروط الحركة

 الذي "قانون شاليط"إعالم إسرائيلية حول طلب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف مشروع 
التقدم الحاصل في المفاوضات بما يخص إتمام "ينص على حرمان األسرى الفلسطينيين من حقوقهم بعد 

لدينا أي علم عن تطورات، هذه بالونات اختبار إسرائيلية يراد منها ليس ": وقال البردويل. "صفقة التبادل
وأضاف . "تهدئة الرأي العام اإلسرائيلي لكي ال يضغط أكثر على حكومته لإلفراج عن جلعاد شاليط

  ."في األصل العقوبات على األسرى مبالغ فيها وهي مخالفة للقوانين واألعراف الدولية"البردويل 
 في تصريح خاص أدلي به  قالالبردويل، أن  ٢٧/١٠/٢٠١٠لفلسطيني لإلعالم، المركز اوجاء في 

القرار في حد ذاته خارج عن القانون، فكيف ألي جهة كانت "ا، إن " المركز الفلسطيني لإلعالم" لـ
  ".شرعية أو ال أن تطالب بسجن األسير مرتين

لية مبالغ فيها، ثم بدالً أن يفرج عنهم الكيان أصدر بحق أبطال الشعب الفلسطيني أحكاماً عا: واستطرد
  .في صفقة تبادل األسرى، عاقبهم مرة أخرى
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كان من : الكيان حاول من جعل القانون وكأنه حقيقي ثم بدأ يضلل العالم بأنه تنازل، متابعا: وأضاف
  ".المفترض أن تكون هناك عقوبات على مثل هذا القانون الصهيوني ، ألن معظم المؤسسات أدانته

جيد أن تتراجع جزئياً عن قرارها، ولكنه ال يشكل مؤشراً على وجود تطورات  : مضي يقولو
  .ومؤشرات حقيقية  في قضية صفقة التبادل بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة اآلسرة لشاليط

ل التصريحات األخيرة لعزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية حومن جهة أخرى اعتبر البردويل أن 
  .المصالحة إيجابية

بغض النظر : نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال البردويل، في تصريح صحفي مكتوب، تلقي 
هو أن تكون إرادة حقيقية " حماس"عن التناقض في التصريحات الفتحاوية، فإن كل ما يعنينا في حركة 

   .ورغبة في إنهاء االنقسام لدى حركة فتح
ن تصريحات األحمد مدخال للقاء يكون فيه قدر من المسئولية والشفافية واستشعار نأمل أن تكو: وأضاف

الخطر الدائم الذي يلم بالقضية الفلسطينية في ظل اإلجراءات الصهيونية واألفكار اإلجرامية، التي تسعى 
  .لتهويد كل شيء على األرض الفلسطينية

ملي على األرض وتوقف التعاون األمني مع وقال نتمنى أن تترجم حركة فتح هذه اللغة إلى سلوك ع
االحتالل، وتوقف االعتقاالت ألبناء المقاومة وأبناء حماس، ونأمل أن يكون اللقاء مدخال لمصالحة حقيقية 

وتوقع األحمد تحقيق المصالحة خالل أسبوعين، وقال في تصريحات  .والتوقيع على الورقة المصرية
ذهاب للتوقيع على المصالحة في دمشق خالل أيام، وان االحتفال جادون في ال: "لتلفزيون وطن المحلي

  ".                  سيكون في القاهرة خالل أسبوعين
  
   باالعتراف بالدولة الفلسطينيةاألمريكية اإلدارةالقيادة الفلسطينية تعتزم مطالبة : نمر حماد .٢

الفلسطيني محمود عباس الثالثاء اكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس  : وليد عوض-رام اهللا 
بأن القيادة الفلسطينية ستطلب من االدارة االمريكية بشكل رسمي االعتراف بالدولة ' القدس العربي'لـ

الفلسطينية التي تتحدث عنها واشنطن، وذلك اذا ما فشلت االخيرة في الضغط على اسرائيل واقناعها 
  .١٩٦٧بضرورة انهاء االحتالل الذي بدأ عام 

نفى حماد وجود اتصاالت بين الجانب الفلسطيني واالدارة االمريكية حاليا لبلورة شيء ما للعودة و
بالنسبة لنا الموقف في غاية الوضوح ونقول لالمريكيين انتم تقولون انهاء 'للمفاوضات، وقال حماد 
اضي المحتلة عام  وقيام دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا، واالر١٩٦٧االحتالل الذي وقع عام 

 والتي تعني بالنسبة لكم غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والبحر الميت والمناطق ٦٧الـ
 وحتى تصلوا الى ذلك الزم تضغطوا وتقنعوا اسرائيل، - متنازع عليها-التي كانت تسمى مناطق حرام 

  .' االرض التي انتم تقولوهاواذا لم يحصل ذلك نريد اعترافا منكم بهذه الدولة على حدود
وشدد حماد على عدم وجود اية لقاءات فلسطينية سياسية حاليا مع االسرائيليين، مشيرا الى انه اذا استمر 
عدم وجود تقدم في المفاوضات ستتوجه القيادة الفلسطينية نحو مطالبة الواليات المتحدة االمريكية بشكل 

  .١٩٦٧ االراضي المحتلة عام رسمي لالعتراف بالدولة الفلسطينية على
واكد حماد بان اجتماع لجنة المتابعة العربية للسالم الشهر القادم سيقرر الخطوات الفلسطينية التي ستتخذ 

  .في حال تواصل تعثر المفاوضات بسبب االستيطان
 ومن جهة اخرى عبر حماد عن رفض السلطة الفلسطينية التجميد الجزئي لالستيطان الذي تسعى اليه

 وحدة استيطانية تم الشروع في بنائها عقب ١٦٠٠حكومة بنيامين نتنياهو والقاضي بمواصلة تشييد 
  .الماضي) سبتمبر( ايلول ٢٦انتهاء قرار التجميد المؤقت في في 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   المستوطنينإرهاب المسؤولية عن "إسرائيل"حمل يفياض  .٣
هؤالء «أن  : »الشرق األوسط «لـ س الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس       قال رئي : علي الصالح  - لندن

، وحمل إسرائيل مسؤولية أعمالهم التخريبية ضـد        »المستوطنون لهم عنوان، وعنوانهم حكومة إسرائيل     
  .المزارعين الفلسطينيين وغيرهم وكذلك اعتداءاتهم المتواصلة بأشكال مختلفة

ن اإلرهابية المتصاعدة، محمال الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن        وأشار فياض إلى اعتداءات المستوطني    
هذا الحدث يكتسب معنى في منتهى األهمية، خاصة في ظـل تـصاعد األعمـال               «: هذه األعمال، وقال  

العدوانية اإلرهابية من قبل المستوطنين في المناطق كافة، التي تصاعدت حدتها بشكل واضح في موسم               
ألمر الذي لم يبدأ في هذا الموسم بكل تأكيد، ولكن وتيـرة هـذه االعتـداءات قـد                  قطاف الزيتون هذا، ا   

تصاعدت بشكل كبير، ولم تقتصر على أشجار الزيتون، بل اشتملت، في ما اشتملت، علـى محاصـيل                 
  .»أخرى، باإلضافة إلى ترويع مزارعينا، ومواطنينا في بيوتهم

ـ   ن لهم عنوان، وعنوانهم حكومة إسـرائيل، وهـي         هؤالء المستوطنو «: »الشرق األوسط «وقال فياض ل
المسؤولة بموجب القوانين الدولية عن حماية المدنين كقوة محتلة، ولكن بكل تأكيد هي لـم تقـم بـذلك،                   
باإلضافة إلى أنها لم تقم بمحاسبة أحد على خلفية أي من األعمال اإلرهابية التي مورسـت، واألشـكال                  

  .»ولهذا العنف، ولهذا الظلم الذي يمارس يوميا بحق شعبناوالصنوف المتعددة لهذا اإلرهاب، 
  ٢٧/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

 
  الدويك يتحدث عن مصالحة قريبة خالل أسبوعين .٤

عزيـز  . كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي فـي حمـاس د          :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
لحة للتوصل التفاق بخصوص ملف األمن الذي بـات  دويك، أنه تم تجاوز عقبة مكان عقد جلسات المصا    

  .يحول دون إتمام ملف المصالحة الوطنية، التي باتت استحقاقاً ال يمكن تجاوزه
ـ   ال يجب أن يكون مكان عقد اللقاء ذريعة إلفشال الحوار، ولذلك وافقـت حمـاس               ": الغد" وقال دويك ل

يعني أنها لن تتم في دمـشق، مؤكـداً أن هنـاك        على عدم التشبث بمكان عقد اللقاءات، وإن كان هذا ال           
  .أنفراجات مهمة على صعيد ملف المصالحة، سيتم اإلعالن عنها قريباً

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الغد، عمان، 
  

  "إسرائيل"الداخلية بغزة تحذر المسؤولين من اقتناء سيارات أدخلت من  .٥
يرها حركة حماس في غزة أنهـا       كشفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تد       : أشرف الهور  -غزة  

طالبت من النشطاء الفلسطينيين والشخصيات السياسية بعدم اقتناء المركبات الحديثة التي سمحت إسرائيل             
وأوضحت مصادر أمنية في غزة ان هذا التحذير جاء خشية من قيام أجهزة              .مؤخراً بدخولها إلى القطاع   

وتؤكـد   . المركبات على غزة، بزرع أجهـزة تنـصت        األمن اإلسرائيلية التي تشرف على عملية إدخال      
  .المصادر أن ال بد من إخضاع هذه المركبات الجيدة لفحص خاص

أرسلت إشارات بضرورة الحذر في التعامل مـع        'وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب أن وزارته         
قـد  'أجهزة تنصت فيها، وقـال      ، الفتاً إلى أنه من غير المستبعد أن يقوم االحتالل بزرع            'هذه السيارات 

  .'يصل األمر به إلى تفخيخها
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، نالقدس العربي، لند

  
  فعالية نظام األمم المتحدة عبر انتهاك قراراتهابتقويض " إسرائيل"عريقات يتهم  .٦

اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إسرائيل بتقويض فعاليـة          : عبدالرحيم حسين، وكاالت  
وذكر عريقات بمناسبة الـذكرى     . ”عبر انتهاك قراراتها المتعلقة بالحقوق الفلسطينية     “ألمم المتحدة   نظام ا 
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بأن فلسطين ما زالت ترزح تحت االحتالل اإلسـرائيلي وأن الـشعب            “ لتأسيس األمم المتحدة، العالم      ٦٥
ألعضاء في هذا   وطلب عريقات من كافة الدول ا     . ”الفلسطيني لم يحصل بعد على حقه في تقرير مصيره        
تحميل إسرائيل مسئولياتها عن احـتالل فلـسطين       ”اليوم التاريخي الوفاء باألهداف النبيلة لألمم المتحدة و       

  .”المتواصل كما طالبهم باحترام حقوق الالجئين الفلسطينيين
  ٢٧/١٠/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
   للتأكيد على حق العودةأمميسيتم استصدار قرار : رياض منصور .٧

رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة أن اجتماعا سيجمعه اليوم .  أكد د:ت لحمبي
في نيويورك والذي أدلى " االونروا"مع اندرو ويتلي مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

بأن على بأن على الالجئين الفلسطينيين أن ال يعيشوا على وهم تحقيق حق العودة و"بتصريحات تفيد 
  ".الدول العربية أن تبحث عن مكان لهم في أراضيها لتوطينهم فيها

وأكد منصور انه سيخبره استنكار القيادة الفلسطينية لتصريحاته األخيرة وعدم القبول بهذا الموقف وان 
كان شخصيا، مبينا انه ال يحق ألي عامل في وكالة الغوث أي كان مسماه الوظيفي وموقعه بالخروج عن 

  .لنصوص الدولية التي أنشأت أساسا عليها الوكالةا
ولست ادري "على شبكة معا اإلذاعية ان ويتلي سيحال للتقاعد " حديث الوطن"وأضاف منصور لبرنامج 

 - اذا كانت جاءت مصادفة أم انها قرار تأديبي اتخذ بحقه من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين
  ".االونروا

ن األسبوعين القادمين سيتم استصدار قرار من قبل االمم المتحدة للتأكيد في ذات اإلطار قال منصور ا
 إلي يقر ١٩٤على حق الالجئين بالعودة الى أرضهم ولتجديد القرار الذي اتخذ قبل ستين عام تحت رقم 

  .بحقوق الالجئين
حات وحول سؤاله بأن تصريحات ويتلي قد تكون جاءت بناء على بعض المبادرات الدولية والتصري

الفلسطينية قال منصور ان ال مبادرات وال تصريحات في هذا الشأن في أروقة المؤسسات الدولية ان 
كان في السر او في العلن، وحق عودة الالجئين هو حق مشروع ال يحق ألحد البت فيه إال بناء على 

  .التوصيات والقرارات التي كفلتها المواثيق واألعراف الدولية
  ٢٦/١٠/٢١٠، اريةوكالة معاً اإلخب

  
   دعم بماليين الدوالرات لبلديات غزة: الحكومة في غزة .٨

، أن ٢٠١٠-١٠-٢٦أعلن وزير الحكم المحلي زياد الظاظا، الثالثاء :  رضوان أبو جاموس-دير البلج
 مليون دوالر ألعمال مشاريع البنية التحتية في ١٥إلى١٢مجلس الوزراء الفلسطيني اعتمد مبلغاً من 

، مؤكدا أن وزارته مستعدة الستقبال مشاريع تهدف لرفع ٣٠/٩/٢٠١١ حتى ١/١/٢٠١٠ الفترة من
  . الطرق، المياه والصرف الصحي، التشجير: مستوى الخدمة وتحسين األداء في مجاالت

وأوضح المهندس الظاظا خالل زيارته التفقدية لبلدية دير البلح ولقائه مع رئيس البلدية سعيد نصار، أن 
ع تقدمت للوزارة وهي اآلن تحت الدراسة جاهزة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية هناك مشاري

 ماليين دوالر خالل األسبوعين الماضيين ٤ مليون دوالر لقطاع البلديات، فيما دفعت ٣٤ساهمت بمبلغ 
  .. للمشاريع لكي يتسنى للبلديات استمرار تقديم الخدمات

ضرورة ترشيد اإلنفاق باعتبارها مسؤولية، داعياً المواطنين لإليفاء وشدد وزير الحكم المحلي على 
بالتزاماتهم المالية للبلديات، معرباً عن اعتقاده أن كل من يتخلف عن دفع المستحقات يرتكب إثماً أمام 

  . نفسه وشعبه 
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ا أن وفي معرض رده على سؤال حول تطبيق عالوة غالء المعيشة على موظفي البلديات، أوضح الظاظ
األوضاع المالية للبلديات ليست بالتغطية الكاملة، مشيراً إلى صعوبة زيادة األعباء عليها واستمرارها في 

  . العمل هو األولوية 
 ٢٦/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،

  
  اختطاف النواب لن يكسر إرادتنا": التغيير واإلصالح" .٩

اإلداري بحق النائب الدكتور حاتم قفيشة بعد ، البرلمانية الحكم "التغيير واإلصالح"أدانت كتلة : غزة
" حماس"أسبوع من اختطافه من بيته، مؤكدة أن الحكم الصهيوني جائر، ولن يثني النواب وكتلة 

البرلمانية عن مواصلة طريقها، ولن يكسر إرادة النواب وصمودهم ولن يحقق االحتالل أهدافه بإلغاء 
  .الشرعية الفلسطينية

المركز الفلسطيني " المصري والناطق اإلعالمي باسم الكتلة، في بيان له تلقى واعتبر النائب مشير
، الحكم سياسي وجائر يهدف للنيل من عزيمة النواب، ويشكل )١٠-٢٦(نسخة منه الثالثاء " لإلعالم

ها تجاوزاً لكل األعراف والقوانين الدولية، داعياً المؤسسات والمنظمات الدولية كافة إلى تحّمل مسؤوليات
في العمل على إطالق سراح النائب قفيشة وكل النواب المختطفين، وإدانة وتجريم االحتالل وجرائمه 

  .وإرهابه بحق نواب الشرعية الفلسطينية
عودة لسياسة الفشل "وشددت الكتلة على أن اختطاف النائب قفيشة كمحاولة لتغييب رموز الشرعية، هي 

 محاوالته المتكررة بإلغاء الشرعية، وتغييب النواب في ظل إرادة الصهيوني الذي مني بها االحتالل أمام
  ".صلبة وفوالذية وعزيمة وثابة وإصرار على التمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني

واختطفت قوات االحتالل الصهيوني النائب قفيشة في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد أن حاصرت 
لخليل وقامت باختطافه، وذلك للمرة الثالثة خالل الدورة التشريعية قوة صهيونية كبيرة منزله بمدينة ا

  .الحالية
  ٢٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   لدعم الطلبة في لبنان يحول اول دفعة من االقساط للجامعاتعباسصندوق  .١٠

 تحويل اول  اعلن صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان، امس، عن:رام اهللا
 دوالر ١،٣٠١،٨٣٣،٠٠دفعة من اقساط الطلبة المسجلين في الجامعات اللبنانية، حيث تم تحويل مبلغ 

ويتوزع الطلبة المستفيدون من الدفعة .  طالبا٥٩١اميركي الى الجامعات اللبنانية كأقساط جامعية عن 
 ٣٢،٦٥٥،٠٠لثقافة والتعليم بملغ  طالبا في الجامعة االمريكية ل٢١: االولى على خمس جامعات كالتالي

 طالب في جامعة الجنان ٧ دوالرا، ٣٢،٣٨٧،٠٠ طالبا في الجامعة االمريكية بيروت بمبلغ ١٣دوالرا، 
 دوالرا، ٨١٩،٦٤٧،٠٠ طالب في جامعة بيروت العربية بمبلغ ٣٠٤ دوالرا، ١٤،١٢٣،٠٠بمبلغ 

ويذكر ان الصندوق الذي أسسه .  دوالرا٤٠٣،٠٢١،٠٠ طالبا في الجامعة اللبنانية الدولية بمبلغ ٢٤٦و
 طالبا من الالجئين ٧٣٨الرئيس محمود عباس وفتح باب التبرعات له، سيقوم بدعم الدراسة الجامعية لـ 

  .الفلسطينيين في لبنان، وسيتم في وقت الحق تحويل بقية األقساط للجامعات لبقية الطلبة
  

 ٢٧/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   مرتبط بتحرر فتح من الشروط اإلسرائيلية المصالحةفي حل الملف األمني: شقالر .١١

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عّزت الرشق أن المباحثات األخيرة :  عمر الزبيدي- الرياض
بين حركتي حماس وفتح حول المصالحة الوطنية في دمشق، ساهمت في معالجة الكثير من العقبات بين 
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لقاء دمشق كان مهماً وحرك المياه الراكدة وأزال الكثير من العقبات من خالل تفاهم "وقال إن . الجانبين
الجانبين على معظم المواضيع باستثناء الملف األمني، الذي تم تأجيل بحثه نظرا لتعقيداته ليكون 

  ".الموضوع األوحد في اللقاء القادم
 تم ٢٠٠٧االتفاق الذي تم في مكة المكرمة عام إلى أن " الوطن"وأشار الرشق في اتصال هاتفي مع 

نحن في حماس حريصون على إنجاز هذا الملف "وأضاف . إفشاله على األرض بسبب الملف األمني
رغم أننا نعلم أن هناك أطرافا كثيرة تريد أن تفشل المفاوضات وأن تكون طرفا في بحث الملف األمني، 

موضوع مرتبط بمدى قوة فتح لمناقشته بعيدا عن الشروط لذلك فإن العنصر األهم في مناقشة هذا ال
  ".والمعادالت اإلسرائيلية

وبين أن بحث هذا الموضوع يتطلب وجود خبراء في الجوانب األمنية من الجانبين في المفاوضات 
لمناقشة هذا الموضوع منعا لوجود ثغرات لم تبحث يمكن أن تتحول إلى سبب في إفشال اتفاق المصالحة 

وأشار إلى أن االتصاالت مع حركة فتح مستمرة للبحث عن مكان بديل للمفاوضات . لها النهائيفي شك
بين الجانبين والوصول إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية، مبينا أن حركة التحرير الفلسطينية ال ترغب 

 من إلغاء واستغرب الرشق. في تحول موقع المفاوضات إلى عقبة في طريق المفاوضات بين الجانبين
 أكتوبر الحالي، بين الحركتين بسبب رفض فتح عقده ٢٠اللقاء المفترض في دمشق الذي كان مقررا في 

  .في دمشق
وبين أن حماس ال تريد استغالل هذا الموضوع كذريعة لتعطيل المصالحة، ونحن نقبل أن يتم في أي 

أو تعطيل المفاوضات، مشددا عاصمة عربية وال نريد تحويل هذا الموضوع إلى سبب وعذر لتأخير 
  ".اختيار مكان المفاوضات منوط باإلخوة في فتح"على أن 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، 
  
  إلغاء قانون شاليط ليس له أي تأثير على مفاوضات صفقة التبادل: رضوان .١٢

فقة ؛ أي تأثيرا على مفاوضات ص)قانون شاليط( نفت حركة حماس، أن يكون إللغاء نتنياهو :وكاالت
وشدد القيادي في حماس إسماعيل رضوان على أن قرار إلغاء قانون لن يكون له أي ثمن  .تبادل األسرى

لدى الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي، نافياً في الوقت ذاته الحديث اإلسرائيلي حول وجود تطورات 
  .جدية في مفاوضات الصفقة

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
  ريا انتهى ورفضنا ضغوطاً إلفشال المصالحة مع سوالخالف: فتح .١٣

كتلة فتح البرلمانية عزام  نقال عن وكالة يو بي أي، أن رئيس ٢٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
أمس، أن حركته ستتوجه إلى دمشق للقاء حركة حماس لوضع اللمسات األخيرة على اتفاق أعلن األحمد، 

 فصيالً فلسطينياً، ١٣القاهرة خالل أسبوعين، تزامناً مع تأكيد المصالحة، وتوقع أن يجري االحتفال في 
بعد اجتماعهم في غزة أن نجاح أي جهود للمصالحة الفلسطينية وحماية نتائجها يكون بالحوار الوطني 

  .الشامل 
المحلي الذي يبث من رام اهللا، انتهاء الخالف بين حركته " وطن"وأكد األحمد، في لقاء مع تلفزيون 

اآلن انتهى الخالف بيننا وبين سوريا، واللقاء سيكون في دمشق، ولم نكن يوماً "ادة السورية، وقال والقي
خشينا أن تنعكس اجواء الخالف التي "وقال األحمد  " .قاب قوسين من المصالحة كما هو الحال اليوم

 فرصة لحل سادت بين الرئيسين الفلسطيني والسوري على أجواء المصالحة، لذلك أعطينا أنفسنا
، وأشار إلى أن حركته رفضت ضغوطاً أمريكية لعدم التوقيع على "الخالف، وابلغنا حماس بذلك

الواليات المتحدة طلبت من حركة فتح عدم التوقيع على المصالحة، إال أننا تمردنا على "المصالحة، وقال 
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روع االستيطاني في الضفة الطلب األمريكي، وسنذهب ألن المصالحة هدفنا األول من أجل التصدي للمش
  " .الغربية

بعد حوار بين "وأكد أن لقاءات دمشق هي من ترتيب مسؤول المخابرات المصرية عمر سليمان، 
، "حوار الطرشان، وتم حله خالل ساعة وربع الساعة في دمشق"اسماه ب" الحركتين امتد لمدة عام كامل

حركة حماس في اآلونة األخيرة، خاصة بعد اجتماعه وقال إنه لمس تغييراً إيجابياً في الفكر السياسي ل
األخير مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق، وتوقع أن تتوصل فتح وحماس 

  .التفاق حول ملف األمن 
 تكون القيادة السورية قد من بيت لحم أن األحمد، نفى أن ٢٦/١٠/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 

 لغرفة تحرير وكالة األحمدوقال  .ة فتح تقديم اعتذار عن ما بدر من قيادات بفتح تجاههاطلبت من حرك
,  عن مكان انعقاد لقاء المصالحة المنتظراألحمدكما سؤل  ". لها من الصحةأساس ال األنباءهذه ": معا 

   ". المقبل دون تحديد المكاناألسبوع اللقاء سيعقد إن واكتفى بالقول اإلجابةرفض 
  
  تعّهد بعمليات استشهادية: لجهاد في ذكرى الشقاقيا .١٤

حركة الجهاد اإلسالمي، جّددت رفضها لمسار التسوية من غزة أن  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، نشرت 
  .، محذرة من محاوالت استبدال خيار التحرير بوهم الدولة"العقيم"الذي وصفته بـ

والعشرين النطالقتها، والخامسة عشرة وقالت الحركة في بيان صحفي في الذكرى السنوية الثالثة 
إن تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها هو هدف لن نحيد "الغتيال مؤسسها الدكتور فتحي الشقاقي 

عنه، مهما بلغت التضحيات والصعاب، متسلحين بإيماننا باهللا ثم بعدالة قضيتنا، إلى أن يأتي وعد اهللا 
  ". الحق بالنصر والتمكين

، "سرايا القدس"، أن غزة قيس صفدينقال عن مراسلها من  ٢٧/١٠/٢٠١٠بيروت، األخبار، وذكرت 
الذراع العسكرية لحركة الجهاد ، تعهدت باستئناف تنفيذ عمليات استشهادية فور توفر الخطط الجيدة 

 ليس لدينا قرار بوقف العمليات"وأكد المتحدث باسم السرايا، أبو أحمد، أنه . والفرص واألماكن المناسبة
إذا تمكن المجاهدون من الحصول على فرصة، وتوفير أمكنة مناسبة، "، مشدداً على أنه "االستشهادية

  ."وخطط لها جيداً، فلن يتأخروا دقيقة عن تنفيذ عملية استشهادية
وجود تهدئة " فتحي الشقاقي، نفى أبو أحمد "الجهاد"وتزامناً مع الذكرى السنوية الغتيال األمين العام لـ

وبرر . "توافق بين الفصائل"، واصفاً الواقع الميداني القائم حالياً بأنه "علنة أو غير معلنة رسمياًسواء م
عدم تنفيذ فصائل المقاومة عمليات استشهادية كتلك التي اشتهرت بها في منتصف التسعينيات وبدايات 

 االستشهادية، منها جدار الكثير من األمور التي اجتمعت وأثرت على العمليات"انتفاضة األقصى، بوجود 
  ."الفصل العنصري والتنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية وجيش االحتالل

  
  ٦٧بإعالن دولة فلسطين على حدود عملية دعو لخطة ت" الديمقراطية" .١٥

اللجنة التنفيذية برئاسة " لتحرير فلسطين الديمقراطية دعت الجبهة : عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
 والمجلس المركزي لمنظمة التحرير إلعداد خطة عملية ملموسة بإعالن دولة فلسطين محمود عباس

 عاصمتها القدس، ردا على سياسات األمر الواقع األحادية لحكومة نتنياهو ـ ١٩٦٧ يونيو ٤بحدود 
  ".ليبرمان، وردا على المفاوضات العبثية المدمرة الدائرة في الطريق المسدود

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الوطن أون الين، 
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   بغزة تحث على انجاز المصالحة الفلسطينيةالفصائل  .١٦
في بيان مشترك بالجهود الجارية من أجل إنهاء االنقسام بغزة  ١٣ـرحبت الفصائل ال: يو بي أي

، وأكدت "ضرورة استثمار المناخات االيجابية التي تولّدت عنها"واستعادة الوحدة الوطنية، وشددت على 
صالحة وحماية نتائجها يكون بالحوار الوطني الشامل المؤهل بصوغ الحلول أن نجاح أي جهود للم

  .   الوطنية لقضايا الخالف، ودعت حركتي فتح وحماس إلى تهيئة المناخات إلنجاح الحوار
  ٢٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  الدوحة وليس بيروت كمكان لالجتماع المرتقب بين فتح وحماس : فلسطينيمصدر  .١٧

 آكي على -أكّد مصدر قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية لوكالة األنباء اإليطالية : آكي - ٤٨عرب 
تواصل االتصاالت بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية من أجل تحديد مكان وزمان االجتماع الثاني 

  . لسطينيةالمقرر عقده بين فتح وحماس إلكمال الحوار بشأن إنجاز المصالحة الوطنية بين الفصائل الف
بات من شبه المؤكد بأن المكان سيكون إما صنعاء في اليمن أو الدوحة "وقال المصدر القيادي من دمشق 

  .دون توضيحها" في قطر، حيث تم استبعاد بيروت كمكان لالجتماع لعدة أسباب
كاليات إن استعصاءات وإش"وحول الملف األمني المزمع مناقشته خالل االجتماع المرتقب، قال المصدر 

الملف األمني كثيرة ومعقدة جداً، وشخصياً ال أعتقد بأن األمور ستكون سهلة، بل أعتقد بأن االجتماع 
إن الملف "وأوضح المصدر  .حسب تعبيره" سيالمس القضايا دون أن يقدم حلوالً لموضوع الملف األمني

، عدا القضايا التي اتفق عليها األمني مازال يحتاج لجهود كبيرة لتحقيق التقارب بين موقفي فتح وحماس
  .الفلسطينية" ظاهرياً ومازالت بدورها تحتاج لجهود مثل إعادة بناء منظمة التحرير

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  "عصب الدولة العبرية" "غوش دان"حماس طورت صواريخ يصل مداها إلى " يديعوت" .١٨

 حركة حماس قامت أن أبيب في تل  رفيعة المستوىأمنيةزعمت مصادر  : زهير اندراوس-الناصرة 
 ما يعرف بغوش دان بأكمله، وهي أوبتطوير صاروخ يوفر لها القدرة على قصف منطقة المركز 

  . مدينة كفار ساباإلىالمنطقة التي تُعتبر عصب الدولة العبرية، وصوال 
تكملت في ، اليكس فيشمان، فاّن حركة حماس اسصحيفة يديعوتوبحسب المحلل للشؤون العسكرية في 

 ٨٠ نحو إلىالذي يصل مداه ) فجر( سلسلة تجارب صاروخية على الصاروخ المتطور األخيرة األيام
 نجاح هذه التجارب أن، أبيب وصفها بالمطلعة جدا في تل أمنية، نقال عن مصادر وأضاف. كيلومترا

ون قادرة على  هذه الصواريخ التي ستكإنتاج حركة حماس سوف تبدأ بعد عدة شهور مرحلة أنيعني 
  .قصف مدن كفار سابا، هرتسليا، رعنانا وكفار شمرياهو

 يثير األخير التطور الهائل الذي حققته حماس في محال الصواريخ خالل العقد أن إلى فيشمان وأشار
عالوة .  حماس ستكون قادرة على ضرب كافة مناطق المركزأن ذلك يعني أن من جهة اإلسرائيليالقلق 

 صاروخ القسام البدائي لم يتجاوز مداه قبل عشر سنوات كيلومترا أن إلىالصحيفة على ذلك، لفتت 
ونصف، في حين ان ما يحصل اليوم هو قفزة تكنولوجية ملموسة، وفي حال استمرت هذه الوتيرة فاّن 

 انّه يوجد اليوم لدى حركة حماس ىغال وأشارت. حماس ستكون قادرة على قصف مناطق شمال المركز
 كيلومترا، وادعت انّه ٧٠ إلىالذي يصل مداه ) ٥فجر (صل التسلح بأسلحة متطورة، صاروخ التي توا

 الصاروخ الجديد هو نتيجة تطوير محلي من أن وأضافت.  قطاع غزة عن طريق سيناءإلى إدخالهتم 
قبل خبراء مختصين يعملون لصالح حماس وبالتعاون مع خبراء من مراكز دراسات عربية من دول 

  .األوسط في الشرق مختلفة
  ٢٧/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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   السلطة باعتقال ثالثة من أنصارها بينهم قيادي بارزأمنهم تحماس ت .١٩

حماس، األجهزة األمنية الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية  اتهمت حركة: رام اهللا
وقالت الحركة في بيان مكتوب  .تي سلفيت ونابلس المحتلة باعتقال ثالثة من أنصار الحركة في محافظ

إن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة نابلس، اعتقلت القيادي البارز "نسخة عنه " قدس برس"وصل 
من مخيم بالطة بعد أقل من أسبوع على اإلفراج ) أبو شرحبيل(في الحركة الشيخ عمر علي جبريني 
ضى ثالث سنوات في االعتقال اإلداري، كما تعرض لالعتقال عدة عنه من سجون االحتالل، بعد أن أم

  .مرات من قبل قوات االحتالل 
  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   أشهرثالثة على تجميد البناء االستيطاني الموافقةنتنياهو ينفي  .٢٠

شرت أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا نفى فيه أنباء ن:  نظير مجلي- تل أبيب
 أشهر ٩ أشهر، وتجميده جزئيا لمدة ٣أمس وأفادت بأنه وافق على تجميد البناء االستيطاني بالكامل لمدة 

وقال إن حكومته تدير محادثات ناجعة مع الواليات . أخرى، من أجل ضمان استئناف المفاوضات
  .بعد عن نتائج نهائيةالمتحدة من أجل دفع مسيرة السالم، ولكن هذه المحادثات لم تنته بعد ولم تسفر 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
   باألبطال "أسطول الحرية" الذين هاجموا الكوماندوزنتنياهو يصف أفراد  .٢١

الذي ابداه عناصر كومندوس " ضبط النفس"اشاد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم بـ
  .مايو وأستشهد خالله تسعة ركاب اتراك/ ايار٣١ في البحرية الذين نفذوا اإلعتداء على اسطول الحرية
لقد اظهرتم مهنية وبطولة وضبط نفس ) "شمال اسرائيل(وقال نتانياهو خالل زيارة لقاعدتهم في اتليت 

ما قمتم به كان حيويا وضرويا وشرعيا "واضاف ". واخالقية عالية بالتصدي للذين كانوا يريدون قتلكم
 ان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة االسالمية حماس تحول الى معتبرا" وفي غاية االهمية

  ".قاعدة لالرهاب االيراني"
وهنأ رئيس االركان غابي اشكنازي الذي كان يرافق نتانياهو، الجنود الذين شاركوا في العملية على متن 

يفترض اطالق النار عليهم لقد اطلقتم النار على اولئك الذين كان "وقال للجنود . سفينة مافي مرمرة
  ".وتفاديتهم فتح النار على الذين كان يفترض عدم اصابتهم

يوليو، اقر الجيش االسرائيلي الذي فتح تحقيقا داخليا حول هذا الهجوم الدامي، بارتكاب /وفي تموز
  .لدى التخطيط للعملية وتنفيذها)" العسكرية(اخطاء على مستوى عال من الهرمية "

توصلنا ايضا الى استنتاجات ايجابية جدا "عن التحقيق الجنرال في االحتياط جيورا ايالند وقال المسؤول 
لقد استخدموا القوة فقط عندما كانت . خصوصا حول التصرف الشجاع والمهني للكومندوس االسرائيلي

  ".حياتهم مهددة
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
   سرية مع حماس بخصوص شاليط المفاوضات مسدودة واتصاالتطريق: جندلمان اوفير  .٢٢

 أكد الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة االسرائيلية اوفير جندلمان بأن االتصاالت مستمرة :بيت لحم
مع الجانب االمريكي بخصوص عملية تحريك عجلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني 

  .واالسرائيلي
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االذاعية بأن حكومته معنية جدا بالعودة الى " معا "واوضح جندلمان خالل حديثة لنشرة اخبار شبكة
، "لالسف حتى االن يرفض المفاوض الفلسطيني القيام بذلك: "التفاوض المباشر مع الفلسطينيين، وقال

وبأن الجانبين االن امام طريق مسدود، حيث تبحث الحكومة االسرائيلية عن سبل ايجاد صيغة تمكن 
  .فاوضالطرفين من العودة لطاولة الت

، شدد جندلمان على انه معروف للجميع ما هو "صفقة شاليط"وحول موقف حكومة بنيامين نتنياهو تجاه 
موقف اسرائيل من تلك القضية، حيث نقوم باتصاالت مكثفة وسرية من وراءا لكواليس ونريد ان نصل 

  .الى صفقة ولنا قيود حول ذلك
وبأن حركة حماس تعرف " شاليط"خول في تفاصيل قضية وختم جندلمان حديثه بالقول بأنه ال يستطيع الد

  .موقفنا من تلك القضية
هذا وكانت اإلنباء قد تحدثت عن تحرك في ملف شاليط تمثل بزيارة للوسيط األلماني لقطاع غزة قبل 

  .حوالي االسبوع
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
  "االرهاب" لتعبير ريروبرت سي ترفض استخدام اإلسرائيليةوزارة الخارجية  .٢٣

رفض متحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية استخدام روبرت : حمودة حسن -  رويترز–ترمسعيا 
  .في االشارة الى اسرائيليين وقال انه كان ينبغي عليه اختيار كلماته بعناية أكبر" االرهاب" سيري لتعبير 

ف من جانب مستوطنين معينيين لكن الحكومة نحن نفهم شجبه العمال عن"وقال المتحدث ييجال بالمور 
االسرائيلية كانت أول من بادر الى التنديد بهم واصدار تعليمات الى وكاالت انفاذ القانون التخاذ 

 لكن عندما يتحدث عن االرهاب من جانب اسرائيليين هل يعني --اجراءات صارمة ضد المرتكبين 
  " سطينية؟مهاجمين انتحاريين اسرائيليين ضد حافالت فل

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
  
  " اسرائيل"يدعم قانون سحب الجنسية ممن أدينوا بالمساس بأمن " الشاباك" .٢٤

أعلن جهاز األمن العام اإلسرائيلي اليوم دعمه وتأييده لمشروع قانون قّدمه عضو في الكنيست من حزب 
مخالفات " الجنسية عن كل مواطن ادين في بزعامة افيغدور ليبرمان، يقضي بإسقاط" اسرائيل بيتنا"

  .ويستهدف باألساس الدكتور عزمي بشارة" ارهابية
وقال المستشار القضائي للشاباك في جلسة لجنة القانون والدستور في الكنيست لبحث قانون من سلسلة 

بإرتكاب عمليات التي يبادر اليها حزب ليبرمان، إن سحب الجنسية ممن ادينوا " الوالء والمواطنة"قوانين 
مبادئ اإلقتراح لصالحية سحب المواطنة تشمل مركبات : "وأوضح. سيحقق الردع مستقبال" ارهابية"

الصالحية يجب أن تكون للمحكمة، بصورة كهذه أو . ردع في كل ما يتعلق لحاالت المساس باألمن
  ".أخرى

فإن صالحية سحب أو " ائيل بيتنااسر"ووفق مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دافيد روتم من 
، ستمنح للمحكمة أو اية "لمنظمة ارهابية"الغاء المواطنة أو اإلقامة الدائمة من كل مواطن أدين بالتجسس 

وتهدف حسب صاحبها الى ردع كل شخص يحمل الجنسية اإلسرائيلية من التعاون . سلطة ادارية اخرى
حب الحقوق اإلجتماعية مثل مخصصات الدخل أو الهبات كما ستس. لتنفيذ عمليات" منظمات ارهابية"مع 

  .الحكومية
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جاء ليحل مشكلة وضع يخون "وأقر روتم أن القانون يستهدف الدكتور عزمي بشارة، إذ قال إن القانون 
صالحية سحب المواطنة ستقرر في المحكمة، التي لها . فيه عضو كنيست الدولة ويظل جزء منها

  ".قوبات في الدولةالصالحية في تحديد الع
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "جرائم حرب" إلسبانيا خشية اعتقاله على خلفية زيارتهآفي دختر يلغي  .٢٥

، إلغاء زيارة "الشاباك"قرر آفي دختر، الرئيس السابق لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي : الناصرة
ضد " جرائم حرب"عة ضده تتهمه بارتكاب إلى إسبانيا خشية تعرضه لالعتقال على خلفية قضايا مرفو

  .الفلسطينيين في قطاع غزة
أن دختر، النائب ): "٢٦/١٠(العبرية، في عددها الصادر الثالثاء / يديعوت أحرونوت/وذكرت صحيفة 

، اضطر إلى إلغاء زيارته إلى إسبانيا بعد أن أبلغته وزارة الخارجية اإلسبانية بأنها لن "كاديما"عن حزب 
  . أن توفر له الحماية من إجراءات االعتقال على األراضي اإلسبانيةتستطيع 

وقالت الصحيفة إن دختر كان مدعوا إلى مؤتمر الئتالف منظمات للسالم من أجل التشاور بشأن المبادرة 
وأضافت أن دختر طالب قبل سفره بضمانات من السلطات اإلسبانية بعدم تعرضه . العربية للسالم

  . إن مدريد لم تمنحه أي ضماناتوقالت. لالعتقال
جرائم "وكانت منظمات حقوقية إسبانية وفلسطينية رفعت دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب 

، حيث استخدم الجيش اإلسرائيلي قنبلة تزن طناً في منطقة ٢٠٠٢في حي الدرج بقطاع غزة عام " حرب
صالح " حماس"تائب القسام، الجناح العسكري لحركة سكنية مكتظة بالمدنيين، الغتيال القائد السابق لك

شحادة، ما أسفر عن استشهاده وأربعة عشر مدنياً، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى إصابة العشرات 
  .بجروح مختلفة

  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  

   ليست شرعية"أسطول الحرية"ـلجنة الفحص اإلسرائيلية ب: ٤٨قياديان من فلسطينيي  .٢٦
 أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيين محمد زيدان والشيخ حماد :هوم جرايسيبر - الناصرة

في بيان صادر عن لجنة المتابعة، أمس الثالثاء، ) الجناح الجنوبي(أبو دعابس رئيس الحركة االسالمية 
 أول من أمس ، بعد ظهر)لجنة تيركل(على أنهما أبلغا لجنة الفحص اإلسرائيلية بمجزرة اسطول الحرية 

اإلثنين، بعدم اعترافهما بشرعيتها كلجنة تحقيق، لكونها لجنة حكومية إسرائيلية ال يمكن أن تكون عادلة، 
  .وبالتالي فإنها فاقدة للمصداقية

نحن كنا ضيوفا على األسطول ولم نكن : وقال زيدان، في رده على األسئلة التي وجهها له أعضاء اللجنة
المشوار رسالة إنسانية كبيرة ضد الظلم والمعاناة والحصار على غزة الذي أدى حملنا في هذا . منظمين

  .ومن شأنه أن يؤدي إلى مزيد من موت األطفال والنساء والشيوخ بسبب نقص الغذاء والدواء
وأضاف زيدان، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية الهجوم على السفينة في المياه الدولية واقتحامها السفينة 

تل أبرياء كانوا على متنها، خصوصا أن السفينة مدنية وكان على متنها مئات المدنيين الذين لم بالقوة وق
يحملوا أي نوع من األسلحة، في حين اقتحمتها القوات العسكرية اإلسرائيلية بالمعدات الحربية، عندما 

  .كان جزء منا يؤدون صالة الفجر
صار بأنه إغالق، ونعتبره حصارا وحشيا أدى وما يزال للح" تيركل"وقال زيدان، إننا نرفض تسمية لجنة 

إلى مأساة إنسانية، لقد شاهدت على ظهر السفينة الكثير من الجرحى والقتلى المدنيين، وشاهدت ركابا 
  .ينقلون جنديا إسرائيليا مصابا إلى مكان آمن حيث أسعفوه
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كان فيها محاولة لتبييض صورة وأشار زيدان بعد خروجه من الجلسة، إلى أن طريقة توجيه األسئلة 
إسرائيل ومحاولة لجعل الضحية في مكان الجالد والجالد في مكان الضحية، ولكننا لم نعطهم فرصة 

  .لذلك
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  ٢٠١١موازنة بجدل إسرائيلي بشأن ميزانية الطلبة اليهود المتشددين دينياً  .٢٧

المغلف "بإدراجه ) إسرائيل(بنيامين نتنياهو الجدل في أشعل رئيس الوزراء اإلسرائيلي : الفرنسية
للطلبة اليهود المتشددين دينيا في الموازنة القادمة للدولة رغم قرار أخير للمحكمة العليا يحظر " الخاص
  . ذلك

 مليار شيقل ٥٥٨ الماليتين بقيمة ٢٠١٢ و٢٠١١، مشروع موازنة لسنتي ) البرلمان(فقد أقرت الكنيست 
  ).  دوالر مليار١٥٥(

وأثار مشروع الموازنة هذا، الذي ال يزال يتعين إقراره في قراءتين ثانية وثالثة، االستياء داخل حزب 
)  مليون دوالر٣٠،٧( مليون شيقل ١١١العمل العضو في األغلبية بسبب هذا المغلف الذي تبلغ قيمته 

  .  لثالثة أبناء ويعتبر فقيراالمخصص لكل يهودي أصولي يتفرغ لدراسة التوراة، ويكون زوجاً وأباً
، الذي تقرر تخصيصه منذ عقود والذي يستقطع من صندوق احتياطي، يدرج تلقائياً "المغلف الخاص"و

  . للحكومة" ترتيبات اقتصادية خاصة"عادة في الميزانية من دون التصويت عليه في الكنيست تحت بند 
لتمويل هذا باعتباره غير منصف بالنسبة لباقي الطلبة، إال أن قراراً أخيراً للمحكمة العليا منع أسلوب ا

وقد أثار نتنياهو في األيام األخيرة ضجة عندما لّمح إلى أنه سيعمل على االلتفاف على قرار المحكمة 
  . عن طريق الكنيست

، الذين تركت لهم الحرية في التصويت وفقا لمشيئتهم، هذه ١٣وقد رفض ثالثة من نواب حزب العمل ال
  . يزانيةالم

في المقابل أيدت األحزاب الخمسة األخرى في االئتالف الحكومي جميعها، والتي خضعت لقواعد االلتزام 
  . بالتصويت وفقا لقرار الحزب، مشروع قانون المالية

وكان نتنياهو أعلن األحد الماضي، لجنة خاصة ستعكف على دراسة هذه المسألة إال أنه عدل في النهاية 
 ٥(واليهودية الموحدة للتوراة )  نائبا١١(بة لمطالب الحزبين الدينيين المتشددين، شاس عن ذلك استجا

  . ، العضوين في االئتالف الحاكم)نواب
وأثبت الذين وعدوا من . سقط القناع"المعارض بزعامة تسيبي ليفني ) وسط(من جانبه، قال حزب كاديما 

  ".  كلمتهم ال تساوي شيئاعلى منابرهم بعدم دعم قانون الطلبة الحريديم بان
من الطبيعي مساعدة الطلبة "وردا على سؤال لإلذاعة العامة قال روني بار عون القيادي في كاديما 

  ". الحريديم لكن ليس بهذه الطريقة وبااللتفاف على قرار المحكمة العليا
فنجان، فمنذ ثالثين عاما زوبعة في "في المقابل وصف وزير المالية يوفال شتينيتز هذه االحتجاجات بأنها 

  ".والطلبة المتدينون يمولون بهذه الطريقة
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"تراجع هجرة اليهود يقلق  .٢٨

 نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا لمراسلها في القدس توبياس باك يثير فيه مشكلة -نيويورك
  .ائيل، وهواجس احتمال تفوق الفلسطينيين على اليهود عددياانخفاض أعداد المهاجرين اليهود إلى إسر

وهو يهودي من االتحاد السوفياتي -ناتان شارانسكي " الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل"ويقول رئيس 
  . بهذا الصدد، إن أيام الهجرة الجماعية ولت-السابق
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من الشعب اليهودي يعيشون % ٩٤لسنا بصدد إنقاذ اليهود من المحرقة أو االضطهاد، وإن "ويضيف 
  ".اليوم في العالم الحر ويستطيعون تقرير مصيرهم بحرية

 يشكل خيبة -خاصة من الواليات المتحدة وأوروبا-وتقول الصحيفة إن انخفاض أعداد المهاجرين اليهود 
 في دولة أمل لقادة إسرائيل الذين أوجدوا دولتهم على أساس عقيدة تقول إن على جميع اليهود أن يعيشوا

  .خاصة بهم
وفي ظل تزايد الحديث عن عدم اكتراث اليهود األميركيين العلمانيين بدولة إسرائيل، يجادل شارانسكي 

  .بأن تلك تهكمات غير صحيحة، وأن الرابط بين اليهود األميركيين ودولة إسرائيل قوي للغاية
تين نتيجة األزمة االقتصادية وعدم تأثر ورغم االرتفاع النسبي في أعداد المهاجرين خالل السنتين األخير

  .إسرائيل بها، فإن ذلك االرتفاع لم يهدئ من روع قادة اليهود في العالم وإسرائيل على وجه الخصوص
وتتطرق الصحيفة إلى موضوع التركيبة السكانية والمخاوف التي تنتاب القادة اإلسرائيليين من أن يأتي 

 من العرب، مع العلم أن عدد اليهود يفوق عدد العرب في الوقت يوم يصبح فيه غالبية سكان إسرائيل
لكن من المحتمل أن يتغير ذلك في ظل النمو السكاني على الجانب العربي الفلسطيني , الحاضر

  .وانخفاض أعداد المهاجرين من اليهود
ركيبة  إن موضوع الت١٩٨٦ويقول شارانسكي الذي هاجر إلى إسرائيل من االتحاد السوفياتي عام 

السكانية في إسرائيل والحفاظ على اليهود كأغلبية سكانية سبب غير كاف إلقناع اليهود بالهجرة إلى 
  .إسرائيل، لذلك على القادة اليهود االعتراف والعيش مع حقيقة وجود الشتات اليهودي

اليد اليهودية نتيجة وتختتم الصحيفة تقريرها بإبراز مخاوف الناشطين اليهود من مسألة اختفاء الحياة والتق
  .ذوبان اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها

من الزيجات في المجتمع % ٥٠في كثير من األماكن نحو "ويعلق شارانسكي على الموضوع بالقول 
  "."اليهودي هي زيجات مختلطة، لذلك فالعيش في إسرائيل هو الضمان األقوى للحفاظ على الهوية

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس 
  
  الواليات المتحدة ستسعى لفرض تسوية دائمة : "معاريف" .٢٩

يعقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا اجتماعا لوزراء السباعية للبحث في سياسة الواليات 
المتحدة تجاه اسرائيل بعد االنتخابات للكونغرس التي ستجرى االسبوع المقبل والتي من المتوقع فيها 
الوباما وحزبه أن يخسر عددا كبيرا من االماكن، كما سيبحث اطالق الصواريخ على اسرائيل من قطاع 

  .غزة
اليوم أن التقدير الذي سيطرح على الوزراء هو انه اذا لم يتحقق تقدم في " معاريف"وذكرت صحيفة 

 على اسرائيل المحادثات، ستسعى االدارة، دون صلة بنتائج االنتخابات، الى فرض تسوية دائمة
  . والفلسطينيين

حتى لو خسر اوباما في االنتخابات للكونغرس، المشكلة تبقى على : "ونقلت عن مصدر سياسي قوله
وهي خففت الضغط .  الفلسطيني–االدارة لن تغير سياستها بالنسبة للنزاع االسرائيلي : "، وأضاف"حالها

  ". ط بعدهاعلى الطرفين بسبب االنتخابات وفي نيتها تشديد الضغ
وأشارت الصحيفة إلى أن المهلة التي منحتها الجامعة العربية لالمريكيين لحل مسألة طلب استئناف 

وبعد ذلك من المتوقع للجامعة أن تنعقد مرة .  تشرين الثاني٩تجميد البناء في المستوطنات تنتهي في 
 وقالت مبعوث رئيس الوزراء، .اخرى لتقرر اذا كانت ستوقف تماما المحادثات بين السلطة واسرائيل

  المحامي اسحق مولكو يزور حالياً واشنطن في محاولة الحداث اختراق في الطريق المسدود الذي 
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وتبذل الجهود ايضا في جهة مصر، حيث سيسافر هذا االسبوع رئيس . وصلت اليه المحادثات المباشرة
  .رات عمر سليمان ومسؤولين كبار آخرينقيادة االمن القومي عوزي اراد، لعقد لقاء مع رئيس المخاب

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  أنظمته العسكرية  األمنية خوفاً من اختراقإجراءاتهالجيش اإلسرائيلي يشّدد  .٣٠

أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أنه قد شرع بتنفيذ جملة من اإلجراءات الخاّصة بمراقبة أمن              : الناصرة
  ".تعريض وحدات الجيش وقواعده األمنية للخطر"ؤدي تسّربها إلى المعلومات العسكرية، التي قد ي

وبحسب المصادر العبرية، فقد تّم تزويد كافّة الحواسيب الموجودة في القواعـد العـسكرية اإلسـرائيلية                
يعمل وفقاً لنظام البصمة، بحيث ال يتمكن أحد من تشغيل هـذه الحواسـيب              " بيومتري"بجهاز تشخيص   

  .ح الوثائق المحفوظة فيها، إال الجنود المسموح لهم بذلكوالعمل عليها وتصفّ
، أنه استجابةً لقلق السلطات اإلسـرائيلية تجـاه حـدوث أي            )٢٦/١٠(وأفادت المصادر، اليوم الثالثاء     

، فقد تّم إدخال برنامج خاص يلزم مـستخدمي الحواسـيب           "عسكرية خطيرة "تسريب أو نشر لمعلومات     
ائق التي يتم إرسالها عبر البريد االلكتروني وفقاً لدرجة السرّية، حيـث أن             العسكرية بتصنيف جميع الوث   

  .هذا البرنامج ال يسمح بإرسال البيانات المذكورة إال لمن يملك صالحية قراءتها
وتأتي هذه اإلجراءات، استكماالً لقرار الجيش اإلسرائيلي منع جنوده العسكريين وذوي المناصب الرفيعة             

ع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، خشية اختراق نظامـه األمنـي ووصـول              من استخدام مواق  
  ".جهات معادية إلسرائيل"إلى " سرّية وخطيرة"معلومات وصفتها بـ 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   إثر حادث تعّرضت له مروحية عسكريةتدريباتهاالقوات الجوية اإلسرائيلية تعلّق  .٣١

 إسرائيلية، خالل تمرين عسكري كانت تقوم به في مرتفعات اصطدمت مروحية عسكرية: الناصرة
، أسفر عن إصابة المروحية بأضرار، إضافة إلى "ضغط عالي"الجوالن السورية المحتلة، بسلك كهربائي 

  .قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة
أمس االثنين سلكاً وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مروحية تابعة للقوات الجوية أصابت مساء 

ولم يؤد الحادث إلى إصابة أحد بأذى، بينما لحقت اضرار طفيفة "كهربائياً في مرتفعات الجوالن المحتلة، 
  ".بالمروحية، أضطرت بعدها إلى الهبوط اضطرارياً

وأوضحت المصادر أن قائد سالح الجو اإلسرائيلي الميجر جنرال عيدو نحوشتان اصدر تعليماته بتعليق 
 رحالت التدريب لمدة أربع وعشرين ساعة، ووقف التمرين الذي تجريه القوات الحربية الجوية هذا جميع

  .االسبوع
  ٢٧/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   من فشل صفقات بيع طائرات بدون طيار بعد نجاح حماس في إسقاطها"إسرائيل"تخّوف  .٣٢

صة بالطائرات من دون طيار  أن نجاح حماس في ضرب المنظومة الخا اإلسرائيليرأى موقع التلفزيون
في قلب قطاع غزة بوسائل بدائية بسيطة للغاية، سيفرض على كبار الخبراء العسكريين القائمين على 

خاصة أن العالم اهتم بقوة بهذه الحادثة، , صنع هذه الطائرات وتطويرها مراجعة أنفسهم مرة أخرى
وَعلم المحرر العسكري ". اإلسرائيلية"سلحة واعتبر أنها دليل على انتصار حماس على واحد من أهم األ

للتلفزيون أن بعض المصادر العسكرية البريطانية أعربت صراحة عن تخوفها من شراء هذه الطائرات 
الصهيونية بمناقصة لتوريد الطائرات من " إيلبيت"عقب هذه الحادثة، خاصة بعد الحديث عن فوز شركة 

 الذي بات واضحاً مع تزايد الحديث عن طلب المسؤولين في دون طيار للجيش البريطاني، وهو التخوف
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الجيش البريطاني بضرورة إدخال تعديالت تقنية وميكانيكية في هذه الطائرة، لمنح هذه الطائرة المزيد 
وتابع الموقع العبري أن الموقف يزداد تعقيداً مع تزايد . من الفرص للمراوغة والهروب من األعداء

بالتحديد، ومن أبرز هذه الدول " إسرائيل"ر من دولة في شراء هذه الطائرات من الحديث عن رغبة أكث
كولومبيا التي تحتاجها في الكثير من المواجهات التي تخوضها، سواء ضد المتمردين أو ضد عصابات 

إسقاط حماس لهذه الطائرات تسبب في أزمة عسكرية قوية لنا، "وأضاف الموقع أن . تهريب المخدرات
الذي يفرض علينا العمل بجد من أجل تحسين منظومة عمل هذه الطائرات التي تتنوع أنواعها األمر 

  ".وخصائصها ومميزاتها، حتى ال ينعكس هذا التفوق لحماس بصورة سلبية علينا في النهاية
  صحيفة اليوم السابع، مصر/ موقع التلفزيون العبري

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، ٢٠٩٩التقرير المعلوماتي 
  
  على المخطط الشامل لتهويد باحة البراقفي بلدية االحتالل في القدس تصادق لوائية اللجنة ال .٣٣

صادقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية التابعة لبلدية االحتالل في القدس، ): وكاالت( - القدس المحتلة
 على أمس، خالل جلسة عاجلة عقدتها بإيعاز من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،

  .المخطط الشامل لتهويد باحة البراق المحاذية للمسجد األقصى
التابعة للبلدية على المخطط التهويدي " اللجنة المحلية"وجاء تصديق اللجنة اللوائية بعد أيامٍ من مصادقة 

، "شرطية"الذي يتضمن حفر أنفاق تحت الساحة وتحويل ما تحت األرض إلى مراكز تلمودية وأخرى 
ير لمسطح ساحة البراق وإنشاء طبقات أرضية تحتها، وتغيير مداخلها، واستحداث مداخل وتوسيع كب

تحت األرض ومواقف عامة للحافالت والسيارات فوق األرض وتحت األرض في جميع المناطق القريبة 
من البراق، وحفر نفق يربط بين الساحة وبلدة سلوان وأنفاقها تحت األرض، وتشكيل منطقة تهويدية 

  . متر مربع ٧٠٠٠عة لغرب وجنوب المسجد األقصى على مساحة تصل إلى واس
الفلسطينية عن مؤسسة األقصى قولها إن القراءة السريعة للمخطط تشير إلى نية " وفا"ونقلت وكالة 

االحتالل وأذرعه حفر ما ال يقل عن ثالثة أنفاق طويلة وكبيرة، أحدها يربط بين أنفاق الجدار الغربي 
اق، والثاني يربط بين ساحة البراق والمداخل الرئيسية المخطط إقامتها في السور الجنوبي وساحة البر

للبلدة القديمة نهاية منطقة البراق وحي المغاربة، ويتصل هذا النفق أيضا بموقف كبير للسيارات سيتم 
مدخل بلدة بناؤه تحت األرض غربي ساحة البراق، والنفق الثالث يربط بين أسفل ساحة البراق وبين 

سلوان، وهذا النفق يمر من أسفل السور الجنوبي للبلدة القديمة بالقدس ويتقاطع مع شبكة األنفاق أسفل 
  .بلدة سلوان والتي تصل إلى منطقة البستان وعين سلوان وسط بلدة سلوان 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  ن اليهود من صوت األذان تقتحم مساجد يافا بذريعة انزعاج السكايةسرائيلاإلشرطة ال .٣٤

يتذمر أهالي مدينة يافا من تكرار ظاهرة اقتحام عناصر الشرطة اإلسرائيلية :  برهوم جرايسي- الناصرة
السكان اليهود، ومن بينهم عصابات " يقض مضاجع"لحرمات مساجد المدينة، بزعم أن صوت األذان 

 عدة، أن الشرطة اقتحمت في األيام ويظهر من تقارير .إرهابيةاستيطانية عنصرية تابعة لحركات 
 عجوة، أبووأجرت تحقيقا مع إمام المسجد أحمد " جبلية"األخيرة مساجد في المدينة، وكان آخرها مسجد 

  . صوت األذان بات يقض مضاجع اليهود في المدينةأنبزعم 
م كنيسة الالتين، إلى ذلك، فقد كثرت في اآلونة األخيرة كتابات على جدران مدينة يافا، وبشكل خاص أما

ومدرسة الفرير، وأمام مقر النادي اإلسالمي، تتضمن شتائم وتحريض عنصري ضد العرب، ومن بينها 
 في ١٩٩٠، والذي تمت تصفيته في العام "كاخ"، بقصد اإلرهابي مئير كهانا، زعيم حركة "كهانا صدق"
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، وفي وقت سابق شوهدت طرد العرب من وطنهم" بضرورة"نيويورك، ويعني الشعار أن كهانا صدق 
  .وغيرها" الموت للعرب"و" الموت لمحمد"شعارات مثل 
 يافا، عن الئحة األحزاب الوطنية في يافا، عمر سكسك، -قال عضو بلدية تل أبيب" الغد"وفي حديث لـ

، وجميع اليهود الذين جاؤوا ليستوطنوا ١٩٤٨إن هذه المساجد لم تبن حديثا، وهي قائمة منذ قبل العام 
، أن في يافا ، أو أنه كان عليهم أن يعلموا مسبقاً مدينتنا منذ عشرات السنين كانوا يعلمون مسبقاًفي

 إطارأكد سكسك أن هذا يندرج في و. مساجد يرفع فيها األذان، ومن ال يعجبه ذلك فليرحل من حيث أتى
  االستفزازات لحملنا على ترك مدينتنا التاريخية، ولن نرحل

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، 
  
  قرب نابلس "شافوت راحيل" مستوطنةبدء توسيع  .٣٥

 في مستوطنة  االحتالل ينفذ توسعا استيطانياًأن" معا" كشفت مصادر خاصة بـ: خاص معا-نابلس 
 غسان دغلس مسؤول ملف  وأكد. قرية جالود جنوب مدينة نابلسأراضيالمقامة على " شافوت راحيل"

 آليات ٣انه ومنذ ساعات ظهر يوم الثالثاء بدأت " معا" حديث لـاالستيطان في شمال الضفة الغربية في
  .التابعة للقرية" الخفافيش" بجانب المستوطنة المذكورة بهدف توسيعها في منطقة األراضيبتجريف 

 األصليةن مساحة القرية إلى أ" معا" رئيس مجلس قروي جالود عبد اهللا حج محمد في حديث لـأشاركما 
شافوت " مستوطنات، هي ٧ عليها وأقاممن مساحتها، % ٨٠ سرق االحتالل منها  دونم،ألف ١٦تبلغ 

 المسروقة األرض دونم من مساحة ٦٥ إلى أن، مشيرا "راحيل، شيلو، احيا، عادي عاد، حبات، كيدا
  .األقصى مرتين منذ اندالع انتفاضة إالمزروعة بالزيتون ولم يصلها المزارعون 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   أكثر من ألفي شجرة زيتون شمال الضفةتتلف ةمجاري مستوطن .٣٦

 المستوطنات إلحدىأتلفت مجاري الصرف الصحي :  وكاالت األنباء، محمد الرنتيسي-فلسطين المحتلة 
كد أ الزيتون التي يملكها سكان قرية دير الحطب الفلسطينية شمال الضفة الغربية، كما أشجار من آالفا

 سكان القرية لم يكتشفوا الكارثة التي أنالكريم حسين   رئيس البلدية عبدوأوضح. يتهاأمس رئيس بلد
 بستان الزيتون الذي إلى منذ سنة الذهاب األولى للمرة اإلسرائيليتاح لهم الجيش أ إذ أمس، إالحلت بهم 

ندما وصلوا، ع"وقال  . بسبب قربه من مستوطنة ايلون موريحإليه ما كانوا يمنعون من الذهاب غالباً
". رضه التي غمرتها مياه مجاري الصرف الصحي والمنتجات الكيميائيةأ إلىبالكاد كان المالك يتعرف 

  ".األخرى األشجار شجرة قد يبست وال يستطيعون القطف من ألفي من أكثر"ن أ وأضاف
  ٢٧/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  في اللد في الضفة ويهدم منزلين فلسطينياً ١٧االحتالل يعتقل  .٣٧

 فلسطينيا من محافظات ١١ أمس اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 
  .قلقيلية ورام اهللا وبيت لحم والخليل بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها

لشرطة  ستة شبان من القدس المحتلة بادعاء قيامهم برشق سيارات اأمسكما اعتقلت شرطة االحتالل 
  .بالحجارة

 منزلين تابعين لعائلة أبو زايد في اللد أمس، صباح اإلسرائيلية ذلك هدمت جرافات وزارة الداخلية إلى
  .في الداخل الفلسطيني بحجة البناء غير المرخص

  ٢٧/١٠/٢٠١٠الرأي، عّمان، 
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  "همجية"الشرطة تعامل القاصرين في سلوان بـ: إسرائيليةهيئات حقوقية  .٣٨
 اتهمت هيئات حقوقية إسرائيلية، قوات الشرطة في مدينة القدس المحتلّة بممارسة :تلّةالقدس المح

  .مع األطفال الفلسطينيين في حي سلوان، فيما أدانت بدورها هذا السلوك" همجية"تصّرفات وصفتها بـ
راراً اإلسرائيليتين، إن تصّرفات الشرطة تسّبب أض" بيتسيلم"ومنظمة " حقوق المواطن"وقالت جمعية 

  .نفسية للقاصرين في سلوان، مّما يؤدي إلى تراجع تحصيلهم التعليمي وفقدان الثقة باآلخرين، وفق قولها
النشاط الشرطي في سلوان "من جانبها، فقد نفت أجهزة الشرطة اإلسرائيلية هذه االتهامات، واعتبرت أن 

  .، حسب تقديرها"يتماشى مع القانون
  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   لطرد الطالب الفلسطينيينعنصريةملة ح: صفد .٣٩

 طالب فلسطيني في مدينة صفد ١٨٠٠تسود حال من القلق في أوساط نحو : امجد سمحان -رام اهللا 
  . شمالي فلسطين المحتلة، بسبب حملة عنصرية يقودها اليمين المتطرف

 من جديد كطالب أو عمال، المدينة تحّن اليوم إلى رائحة من رّحلوا قسراً عنها، فبدأوا يتوافدون إليها
ولكن ذلك لم يرق لكبير حاخامات المدينة شموئيل إلياهو، الذي أصدر فتوى تحرم تأجير المساكن للعرب 

 ومن ثم "الموت للعرب، أطردوا العرب"في المدينة، تبعتها تظاهرات لعناصر يمينية تحمل شعار 
  . اعتداءات على مجموعة من الشبان الفلسطينيين

حملة يقودها عناصر اليمين بدأت منذ شهور " إّن "السفير"لب في كلية صفد مسعود غنايم لـوقال الطا
للمطالبة بمنعنا من دخول المدينة، والدعوة إلى ترحيلنا عنها، وقد انتهت بهجوم قامت به مجموعة يمينية 

هاتفنا الشرطة "وأضاف . "على أحد األبنية التي يقطنها الطلبة العرب، أدت إلى إصابة بعضهم بجروح
وقد أتت الشرطة بعد . لتأتي وتنقذ الطلبة العرب ال سيما أن بعض المتطرفين أطلق النار نحو المبنى

اليمين اإلسرائيلي في المدينة قال "ووفق غنايم . "ساعة من االتصال، وقالت لنا إن القضية قيد التحقيق
يش أو التعلم هنا بداعي أن وجودنا يقلق راحة على لسان الحاخام إلياهو إننا غير مرحب بنا للسكن أو الع

  . "مع كل ذلك نحن باقون هنا لنتعلم" غنايم على أنه شددو. "السكان ويؤثر على نفسية األطفال
نحن ال نريد أن يجد العرب مأوى بيننا، فلنحافظ على مدينة صفد، هذه المدينة "وكان الحاخام إلياهو قال 

طريقة المعيشة لدى العرب، مختلفة تماماً عن اليهود، فهم "ى أن وأشار إل. "المقدسة نظيفة منهم
  . "يكرهوننا، وقد يعتدون علينا، ويعرضون حياتنا للخطر من دون شك، وينغصون علينا معيشتنا أيضاً

  ٢٧/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
 
   عربّي إلقامة قرية نموذجية بالنقب تمنح الحقوق للجميعمخططالكشف عن  .٤٠

شارك المئات من أبناء الجماهير العربية في النقب في المظاهرة األسبوعية  :ير أندراوسزه -الناصرة 
 عمليات هدم في األسابيع ٦ التي تنظمها لجنة الدفاع عن أرض العراقيب في النقب، والتي تعرضت لـ

  .األخيرة
 أبو فريح الناطق عواد. تولى د .وشارك في المظاهرة عدد من القيادات العربية والشخصيات االعتبارية

بلسان لجنة الدفاع عن أرض العراقيب عرافة الفقرة الخطابية للمظاهرة، حيث أكد على أن الوقفات 
وكشف أبو فريح عن .  تنال قرية العراقيب االعتراف الكامل على أراضيهاأن إلىاالحتجاجية ستستمر 

  .موذجية تضمن للسكان كامل حقوقهممبادرة تقوم اللجنة المحلية بمتابعتها وهي إنشاء قرية زراعية ن
  ٢٧/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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  االحتالل يعيد فتح مدخل سلفيت الرئيس المغلق منذ سبع سنوات .٤١
 قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إعادة فتح مدخل سلفيت الرئيس أمام حركة الحافالت، :سلفيت

وأعلنت محافظة سلفيت، في  .أكثر من سبع سنواتاعتباراً من األسبوع المقبل، والذي تم إغالقه منذ 
 نسخة منه أن المدخل سيفتح أمام حركة الحافالت الفلسطينية فقط  ذهاباً" قدس برس"بيان مكتوب وصل 

  ".كخطوة أولى نحو الوصول إلى الوضع الطبيعي لحركة النقل بشكل عام في أقرب وقت ممكن "وإياباً
  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تندد بحرمان السلطة لسكان غزة من جوازات السفرفلسطينيةية منظمات حقوق .٤٢

 ندد مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، بما تقوم به وزارة الداخلية في حكومة رام اهللا من :غزة
منع عدد من سكان قطاع غزة من الحصول على جوازات السفر التي تصدر من الضفة الغربية، تحت 

تلك المنظمات وعددها تسع منظمات، مشكلة جوازات السفر لسكان قطاع غزة، وناقشت  .مبررات أمنية
، حيث التقت المؤسسات الكائنة في الضفة ٢٣/١٠وذلك خالل اجتماع عقدوه صباح السبت الماضي 

، ونظروا في مشكلة )الفيديو كونفرنس(الغربية بنظيرتها الكائنة في غزة عبر آلية الربط التلفزيوني 
وشدد أعضاء  . واستمرار منع إصدارها لبعض سكان غزة تحت مبرر األسباب األمنيةجوازات السفر

  .المجلس على عدم قانونية هذه الممارسة، وانتهاكها للقانون األساسي، وأبسط حقوق المواطنة
  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تدعو للحد من ظاهرة عمالة األطفالفلسطينيةمنظمات أهلية  .٤٣

لظاهرة عمالة األطفال في " التداعيات الخطيرة"أهلية ونشطاء حقوقيون من  حذر ممثلو منظمات :غزة
جاء ذلك خالل  .قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الرسمية واألهلية لمعالجة جذور الظاهرة

ظاهرة عمالة األطفال في قطاع غزة والجهود "ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات األهلية بعنوان 
ضمن مشروع تعزيز "، وذلك ضمن الحملة األهلية للحد من ظاهرة عمالة األطفال "منهاالمبذولة للحد 

  .، الممول من المساعدات النرويجية"الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات األهلية
وطالب مدير شبكة المنظمات األهلية امجد الشوا منظمات المجتمع المدني وكافة المعنيين والسلطة 

وقف هذه الظاهرة والحد منها بحيث  يكون جدي وفاعل، خاصة أنهم يحتاجون إلى بحماية األطفال و"
  ".الرعاية والحماية في ظل ما نشهده من سوء استغالل األطفال

عمالة األطفال تنتشر في األسر التي ينخفض فيها المستوى "أكد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن و
 من آباء األطفال العاملين مستواهم التعليمي ما دون %٨٣,٩أن التعليمي ألولياء األمور، حيث تبين 

، مشيراً إلى  أن التحصيل العلمي لألمهات األطفال %٩٤,٣التعليم الثانوي، وما دون التعليم الجامعى 
  .%٩٨,١، ونسبة ما دون التعليم الجامعي %٨١,١العاملون ما دون التعليم الثانوي بلغت 

ية والتعليم بإعادة النظر في مناهج التعليم وإيجاد بيئة محفزة خاصة لتعليم وطالب المركز وزارة الترب
وأوصى المركز بأن يقوم  .المهني، واتخاذ إجراءات رادعة لولي األمر الذي يخالف أحكام القانون

  ".بتعديل سن العمل وإدماج األطفال العاملين في مشاريع أسرية في الحماية القانونية"المجلس التشريعي 
  ٢٦/١٠/٢٠١٠قدس برس، 

  
  ٢٠٠٩من الفلسطينيين عانوا من الفقر خالل % ٢١,٩:  الفلسطينياإلحصاء .٤٤

، نتائج ٢٦/١٠  عال عوض، يوم الثالثاء الفلسطيني استعرضت القائم بأعمال رئيس اإلحصاء:رام اهللا
ئج مسح إنفاق وأشارت إلى أن البيانات تستند على نتا .٢٠٠٩معالم الفقر في األرض الفلسطينية للعام 

 ولغاية ١٥/١/٢٠٠٩(واستهالك األسرة العاشر والذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء خالل الفترة 
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 على مدار العام، بهدف جمع بيانات تفصيلية حول إنفاق واستهالك األسرة من شهرياً) ١٤/١/٢٠١٠
 في ٢،٦٥٤بواقع ( أسرة ٣،٨٤٨، حيث بلغ حجم عينة المسح )دفتر التسجيل(خالل طريقة المفكرة 

وأشارت إلى أن خط الفقر المتوسط لألسرة المرجعية  ). أسرة في قطاع غزة١،١٩٤الضفة الغربية و
  قدر ٢٠٠٩في األرض الفلسطينية خالل عام ) بالغين اثنين وأربعة أطفال(المكونة من ستة أفراد 

) الشديد(ينما بلغ خط الفقر المدقع ، ب) دوالر أميركي٥٨١حوالي ( شيقالً إسرائيلياً جديداً ٢،٢٧٨بحوالي 
بمعدل سعر صرف )  دوالر أمريكي٤٧٧حوالي ( شيقالً إسرائيلياً جديداً ١،٨٧٠لنفس األسرة المرجعية 

  ).٣,٩٢( والبالغ ٢٠٠٩الدوالر األميركي مقابل الشيقل خالل عام 
) جوة وشدة الفقرنسبة وف(واستعرضت أهم المعطيات وأحدث وأبرز المؤشرات الخاصة بمعالم الفقر 

  :باإلضافة إلى العديد من القضايا والمؤشرات الهامة المتعلقة بالموضوع، وذلك على النحو التالي
من % ٢١,٩ أفراد يعاني من الفقر في األرض الفلسطينية، و٥فرد من بين كل : التوزيع الجغرافي

في الضفة الغربية % ١٥,٥قع بوا(، ٢٠٠٩األفراد في األرض الفلسطينية عانوا من الفقر خالل العام 
من األفراد في األرض الفلسطينية عانوا من % ١٢,٠كما تبين أن حوالي  ).في قطاع غزة% ٣٣,٢و

، كما أظهرت البيانات )في قطاع غزة% ٢٠,٠في الضفة الغربية و% ٧,٥بواقع (، )المدقع(الفقر الشديد 
في الضفة الغربية، حيث يظهر هذا من خالل أن األفراد الفقراء في قطاع غزة أكثر فقراً من األفراد 

% ٤,٢النتائج التي تم التوصل لها من خالل مقياس شدة الفقر، حيث بلغت شدة الفقر في قطاع غزة 
كما أظهرت النتائج انخفاض نسب الفقر على مستوى األرض  .في الضفة الغربية% ١,٤مقابل 

، أما فجوة الفقر فقد ٢٠٠٩عام % ٢١,٩ إلى  ٢٠٠٧عام % ٣١,٢الفلسطينية حيث انخفضت من 
  . ٢٠٠٩عام % ٤,٩ إلى  ٢٠٠٧عام % ٨,٥انخفضت من 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  "اإلسالمي الفلسطيني" حصة من أسهم يشتريبنك القدس  .٤٥

 أميركي، أي ما  مليون دوالر٤، عن شراء حصة  بقيمة ٢٦/١٠ أعلن بنك القدس يوم الثالثاء:رام اهللا
  .من أسهم البنك اإلسالمي الفلسطيني، وهو الحد األعلى المسموح به حسب القانون% ٨نسبته 

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   المستحقات المالية لمتضرري حوادث العملحولمؤسسة التأمين اإلسرائيلي وسلطة النقد اتفاق بين  .٤٦

 أمس عن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة التأمين الوطني  الفلسطينيةت سلطة النقد أعلن:رام اهللا
  .اإلسرائيلي بخصوص المستحقات المالية الخاصة بمتضرري حوادث العمل في قطاع غزة
  ٢٧/١٠/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   جديد في السرديات التاريخيةكتاب.. عبر الجدار .٤٧

 البريطانية للنشر، I. B. Taurisسات الشرق األوسط الحديث في دار  صدر عن مكتبة درا:رام اهللا
سبتمبر / وهي دار معروفة تختص في نشر الدراسات والكتب األكاديمية، كتاب جديد في أواسط أيلول

 ٤٤٠يقع الكتاب في  و."السرديات التاريخية الفلسطينية واإلسرائيلية: عبر الجدار"الماضي بعنوان 
 من الدراسات لباحثين إسرائيليين وفلسطينيين، أشرف على لمتّوسط، ويضم عدداًصفحة من القطع ا

  .تحريره ونشره المؤرخ اإلسرائيلي إيالن بابي، وعالم االجتماع الفلسطيني جميل هالل
نجمت فكرة الكتاب الجديد على هامش لقاءات بين أكاديميين فلسطينيين وإسرائيليين استمرت لفترة طويلة 

واستهدف المشاركون فيها عرض وبحث سرديات تاريخية وثيقة الصلة بالصراع الفلسطيني من الوقت، 
 اإلسرائيلي، وتمحورت في الغالب حول موضوعات مثل النكبة، وقضية الالجئين، وتكوين الهويات، -
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والغرض من هذا العمل يستهدف تعريف واستكشاف الفجوة القائمة بين سرديات  .والمحرقة النازية
هل ثمة إمكانية لجسر الفجوة بين تواريخ متضاربة . ة تمثل مرجعية سياسية وأيديولوجية للصراعمختلف

مشحونة برهانات وجودية كثيرة، وهل يتأتى ذلك دون نقد السرديات نفسها، وإعادة النظر في تاريخ 
ية من تقّدم في الصراع في فلسطين وعليها بطريقة جديدة، استنادا إلى ما تحقق في حقل العلوم االجتماع

  المناهج وأدوات البحث؟
هناك، إسهامات لعصام وومن بين المشاركين في الكتاب سليم تماري، وريما حمامي، ونور مصالحة، 

موشي تسكرمان، وومن الجانب اإلسرائيلي كتب أوري ديفيز،  .نّصار، وجميل هالل، وموسى البديري
  .وأورن يفتاحل، وإيهود أديف، ودان رابينوفيتش
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و

  
  االخوان المسلمون ينددون باتفاقية وادي عربة ويطالبون بالغاء جميع استحقاقاتها: األردن .٤٨

جددت جماعة االخوان المسلمين االردنية امس التنديد باتفاقيـة وادي عربـة   : 'القدس العربي'عمان ـ  
 بالتسبب بوجود الموساد في جسد االمة العربية، وطالبت في بيان لها مجددا             الموقعة مع اسرائيل واتهمتها   

  .بالغاء المعاهدة وشطب جميع ذيولها واستحقاقاتها
 لالتفاقية بتعبئة الشعب االردني باتجاه الدفاع عن        ١٦وطالبت الجماعة في بيانها الصادر بمناسبة الذكرى        

حتى ال يقع فريسة المخططات اليهودية الخطيرة والوقوف مع حركة المقاومـة والجهـاد علـى                االردن  
الساحة الفلسطينية، باالضافة الى العمل لكسر الحصار عن غزة والعمل على احيـاء النظـام العربـي                 

  .عربية كافةواتفاقيات الدفاع العربي المشترك والدفع باتجاه خيار بناء القوة والمنعة لالردن والمنطقة ال
  ٢٧/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   ألنها اعتراف بالصهاينة"وادي عربة"بمعاهدة يجب وقف العمل ": جبهة العمل اإلسالمي .٤٩

في منطقـة   " اإلسرائيلية"قرب السفارة   " الكالوتي"اعتصم، أمس، عشرات الناشطين والنقابيين أمام مسجد        
  ".إسرائيل" عاماً على توقيع اتفاقية وادي عربة مع ١٦الرابية ضمن العاصمة عّمان في ذكرى مرور 

وادي "وحمل المعتصمون لوحات ويافطات ضمت عبارات استنكارية باستمرار العمـل ببنـود اتفاقيـة               
" أسرانا فـي غياهـب الـسجون الـصهيونية        "و" مقدساتنا مسلوبة "و" التهديد بالتوطين يتجدد  "منها  " عربة

  .وغيرها 
هة العمل اإلسالمي حمزة منصور في االعتصام الذي نظمته لجنة حماية الوطن            وقال أمين عام حزب جب    

وأضاف وسط هتافات احتجاجية    " . يجب وقف العمل بالمعاهدة ألنها اعتراف بالصهاينة      "ومقاومة التطبيع   
عادت المعاهدة علينا بنتائج وخيمة ومن الواجب تفعيل المقاطعة مع العـدو ودعـم صـمود الـشعب                  "

  ".الفلسطيني
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  سرائيلية حول تعويضات عن حرائق األغوارإردن ينتظر وعودا األ .٥٠

ـ     :  عصام مبيضين  -السبيل   أن أي مؤشرات حـول تقـديم       " السبيل"ذكرت مصادر في وزارة الزراعة ل
  .تعويضات عن الحرائق التي اندلعت في تل األربعين باألغوار، لم تظهر حتى اآلن" إسرائيل"

وتنتظر الوزارة تنفيذ الوعود اإلسرائيلية بتقديم تعويضات ماليـة للمتـضررين، بعـد أن زارت لجـان                 
التخمين وشركات التأمين الصهيونية المنطقة المتضررة مرتين، وهـي التـي تحمـل تفويـضات مـن                 

تعاونية القريبة  ال" كيبوتز ماعز حاييم  "المزارعين اإلسرائيليين في المنطقة الحدودية بالقرب من مستعمرة         
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من بيسان، وجاءت تحمل وعودا بتقديم تعويضات بعد ظهور نتائج تقارير التعويـضات مـن الجهـات                 
  .الحكومية اإلسرائيلية

وأضافت المصادر أنه رغم زيارة بعض لجان التخمين وشركات التأمين مناطق الحرائق أكثر من مـرة                
  .إال أن الموضوع ما زال يراوح مكانه

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، نالسبيل، عّما
  
  ٢٠٠٦بعد حرب تموز قوة حزب اهللا وصلت إلى أوجها وعدد مقاتليه تضاعف : "يديعوت" .٥١

 في اآلونة ،وسائل اإلعالم العبريةفي أشار العديد من المحللين اإلسرائيليين : الناصرة ـ زهير اندراوس 
قة الشرق األوسـط، أي     األخيرة إلى أّن حزب اهللا حصل من سورية على أسلحة مخلّة بالتوازن في منط             

أّن األسلحة التي مدتها سورية لحزب اهللا هي أسلحة متطورة تقضي على التفوق اإلسرائيلي، األمر الذي،               
  .وفق المصادر األمنية في تل أبيب، يقض مضاجع صنّاع القرار في الدولة العبرية

ل القيـادي العـسكري فـي       وذكرت صحيفة إسرائيلية امس الثالثاء إن حزب اهللا انتعش من تأثير اغتيا           
 لكن ميزانيته تقلصت بسبب العقوبات      ٢٠٠٦الحزب عماد مغنية وأنه ضاعف عدد مقاتليه مقارنة بالعام          

  .االقتصادية الدولية على إيران إلرغامها على وقف تطوير برنامجها النووي
 ألف مقاتل،   ٣٠لى  فإن عدد مقاتلي حزب اهللا وصل في العام الحالي إ         ' يديعوت أحرونوت 'ووفقا لصحيفة   

 ١٤ حوالي  ٢٠٠٦نصفهم في االحتياط، بينما كان عدد المقاتلين عشية حرب لبنان الثانية في صيف العام               
  .ألفا بينهم مقاتلون في االحتياط

لكن الصحيفة قالت إن حزب اهللا يواجه أزمة مالية كبيرة وصعوبات في ممارسة أنشطة وذلك على خلفية                 
  .عقوبات على إيران التي أدت إلى خفض الدعم المالي للحزب إلى النصفأزمة النفط العالمية وال

ورأت الصحيفة أن الدليل على ذلك يكمن في أقوال الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد بإعالنه لـدى                 
 ألف دوالر لحزب اهللا بينما كانت إيـران         ٤٥٠زيارته إلى لبنان في بداية الشهر الحالي عن تبرع بمبلغ           

  . مليون دوالر أو حتى مليار دوالر في كل عام٩٠٠زب في السنوات الماضية تمويال بمبلغ تمرر للح
وتابعت الصحيفة أنه نتيجة لهذا التقليص اضطر حزب اهللا إلى إجراء تقليصات في كافة أجهزته وبضمن                

  .ذلك مجال األسلحة وقواه البشرية ومصروفاته األخرى
 تعمق ضلوع   ٢٠٠٧العام  ) فبراير(ال مغنية في دمشق في شباط       إنه منذ اغتي  ' يديعوت أحرونوت 'وقالت  

الذي أصبح اليوم مرتبطا بإيران، ليس      'ضباط من حرس الثورة اإليرانية في القيادة العسكرية لحزب اهللا           
  .'من الناحية المالية فقط، وإنما من الناحية القيادية العسكرية أيضا

سرائيليين أصبحوا اآلن يشككون أكثر من أي وقت مـضى          وأضافت الصحيفة أن المسؤولين األمنيين اإل     
في استقاللية حزب اهللا وقدرته على اتخاذ قرارات بنفسه حول أنشطته السياسية والعسكرية فـي لبنـان                 

  .وأمام الجبهة اإلسرائيلية
ومضت الصحيفة أن ضلوع ضباط حرس الثورة اإليرانية بات أكبر في مجـال بنـاء قـوة حـزب اهللا                    

  .وتخطيط أنشطته العسكرية ومراقبة المصاريف المالية المتعلقة بتنفيذ القراراتالعسكرية 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب اغتيال مغنية أخذ أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا على عاتقـه                   

بنـاء  مهمات كان يتوالها مغنية مثل العالقات مع سورية وإيران واألجهزة األمنية اإليرانية، بينما تولى               
قوة الحزب قريب مغنية، مصطفى بدر الدين الذي وصفته يديعوت أحرونوت بأنه المشتبه األكبـر فـي                 

  .اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري
وقالت الصحيفة إن الجنرال اإليراني حسن مهداوي وهو قائد فيلق لبنان في حـرس الثـورة اإليرانيـة                  

رف على كل نشاط حزب اهللا ويـساعده عـشرات الـضباط والخبـراء              ومقره في بيروت هو الذي يش     
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اإليرانيين الذين يشكلون هيئة مستشارين مهنيين لقوة حزب اهللا العسكرية فـي مجـاالت االسـتخبارات                
  .واألسلحة وبناء االستحكامات والتكتيك

ون الفارسـية وأن    ووفقا للصحيفة اإلسرائيلية فإن جميع قادة حزب اهللا السياسيين والعـسكريين يتحـدث            
  .المداوالت واالتصاالت بينهم وبين الضباط والخبراء اإليرانيين تجري بهذه اللغة

   ٢٧/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  

  في سوريا لتأمين خط إمدادات لتهريب األسلحة» حزب اهللا«تمركز وحدات من : "لوفيغارو" .٥٢
قريراً بقلم الصحافي جورج مالبرينو كشفت      الفرنسية، أمس، ت  » لوفيغارو«نشرت صحيفة   : هيفاء زعيتر 
في سوريا، لتأمين خط إمدادات لتهريب األسلحة وتقوية        » حزب اهللا «عن تمركز وحدات من     «فيه النقاب   

، كما تشرح فيه طرائق تسلح الحزب وعدد عناصره وانتشاره العسكري الذي            »ترسانة الحزب العسكرية  
  . »قوة بحرية جنينية«لحديث عن بات اساسياً في سهل البقاع، اضافة إلى ا

في كانون الثاني الماضـي، التقطـت شاشـات         : ترجمته الحرفية » السفير«وجاء في التقرير الذي تنشر      
 في مكـان مـا بـين دمـشق          ٦٠٠٢ - صاروخاً من طراز ام      ٢٦الرادار األميركية إشارة ترصد نقل      

نعة في سوريا والمزودة بتقنية ايرانية، والتي       هذه الصواريخ البالستية المص   .  اللبنانية -والحدود السورية   
في لبنان، تسمح باصـابة أهـداف فـي العمـق           » حزب اهللا « كيلومترا ويتم نقلها الى      ٢٥٠يبلغ مداها   
  . اإلسرائيلي

الموجهـة وغيـر    «وبحسب مصدر مستقل، لم نحصل على تأكيد قاطع حول موضوع نقل الصواريخ،             
كما صرح، في وقت سابق، مسؤول عـسكري فرنـسي،          » اإليرانيةالموجهة، المصنعة وفق التكنولوجيا     

بعد فترة وجيزة وصلت معلومات، بالغة السرية، إلى باريس حول خـط االمـدادات         . مطلع على القضية  
الذي يتبعه حزب اهللا لتهريب األسلحة إلى لبنان عن طريق سوريا، أي معلومات تتعلق بشحنات األسلحة                

  . التي تعد احدى العمليات االكثر سرية التي ينفذها الحزبالتي تنقل الى حزب اهللا، و
  مستودعات في سوريا 

من موقع تحالفه مع ايران وسوريا، يستفيد حزب اهللا من ثالث وحدات لوجستية مخصصة لنقل االسلحة                
  .  آالف مقاتل١٠ الى جانب تأمين تنقل عناصره البالغ عددهم - الف صاروخ تقريبا ٤٠ -وتوزيعها 

، المرجح ان تكون الوحدة األساسية التي اخذت على عاتقها نقل صواريخ      ١٠٨دة األولى هي الوحدة     الوح
يقع مكتبها الرئيسي في دمشق، وهي مسؤولة عن نقل االسلحة والـذخائر مـن مواقـع                . ٦٠٠٢الـ أم   

ة، حيث عمد    السوري -التخزين الموجودة في سوريا الى المواقع األخرى الموجودة على الحدود اللبنانية            
» مـستودعات عاديـة   «إلـى   » الوحـدة «وتقسم هذه   . الحزب إلى تقوية قواعده في تلك المنطقة تحديداً       

األولى تقع في دوما، بالقرب من دمشق ، وبالقرب من منطقـة عـدرا              . »للتخزين«ومستودعات أخرى   
 تأتي مـن إيـران عبـر        الواقعة بمحاذاة المطار، وهو مكان الفت لالنتباه اذا تذكرنا ان أغلب األسلحة           

في سوريا، أي المواقع الثانية، تكمن في كل مـن حلـب وحمـص              » التخزين«المطار، علما بأّن مواقع     
  . وطرطوس

الموجودة » حزب اهللا « وهي مكلفة توزيع األسلحة على مستودعات        ١١٢أما الوحدة الثانية فتحمل الرقم      
 لوحداته القتالية، ال سيما تلك المتمركزة بـالقرب  - ١١٨ التي تؤمنها الوحدة     -في لبنان وتأمين الذخائر     

ويتم نقل األسلحة في شاحنات خالل أوقات انقطـاع         . من قواعد الحزب الشيعي، في سهل البقاع تحديداً       
ولمزيد من التخفي، يستفيد السائقون من الفوضـى الحاصـلة فـي لبنـان              . التيار الكهربائي في المنطقة   
  . بخصوص لوحات السيارات

وهي معنية بتـأمين نقـل      » وحدتين متخصصتين « التي تتوزع مهامها على      ١٠٠يراً، هناك الوحدة    وأخ
إلى جانب الخبراء اإليرانيين، ما بين لبنان وسوريا وإيران، عبـر مطـار          » حزب اهللا «عناصر ومقاتلي   
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يبي وقد أمنت هذه الوحدة عودة رجال حزب اهللا إلى لبنان مؤخرا إثر خضوعهم لمعـسكر تـدر                . دمشق
 في إيران، علماً بأن حزب اهللا ال يملك في لبنان معسكرات للتـدرب              ١١٠-على استخدام صاروخ فاتح     

  .  كم١٥٠على صواريخ من هذا النوع تعمل على نطاق 
  ضربة تستهدف إسرائيل 

ليس فقط  . ، انتقل عدد من الناشطين للتدرب في إيران على أيدي الحرس الثوري           ٢٠٠٦بعد حرب تموز    
، يـشير طـرف     »في بلدتي الهرمل، أعرف عديدين أيضاً     «.  لبنان، معقل حزب اهللا األساسي     من جنوب 

، بعد اغتيال عماد مغنية، رئيس الجناح العسكري للحـزب، فـي            ٢٠٠٨في العام   . مقرب من حزب اهللا   
دمشق بطريقة غامضة، سعى حزب اهللا لوضع يده على موضوع أمن رجاله المتواجدين على األراضي               

  .  كما انتقل للتمركز في سوريا في سبيل تأمين خط امداداته العسكرية بنفسه.السورية
هذه الوحدات التي تمركزت في سوريا تؤكد األهمية االستراتيجية لهذه األخيرة في البنيـة اللوجيـستية                

على خط آخر، وعلى الرغم من انخفاض مستوى التوتر في المنطقة، تصرح أروقة الـدفاع               . لحزب اهللا 
هناك احتماال دائما على إقدام اسرائيل على تنفيذ عملية هجومية على المواقع التـي تقـع                «سية بأن   الفرن

» المفاعل النووي السوري  «، على غرار الهجوم الذي نفذته على        » في سوريا  ١٠٨تحت سيطرة الوحدة    
   ٢٠٠٧في دير الزور في أيلول من العام 

والتـورط  . سرائيلي، يتعزز التقارب السوري اإليراني    في مواجهة تهديد التساحال اإل    : شيء واحد مؤكد  
وبهذه الحالة، تستطيع إيران ان تطلب مـن        . »مؤكداً«اإليراني في مشروع الصواريخ السوري قد بات        

 تحت تصرف حزب اهللا، استعدادا لحرب متوقعـة مـع           ٦٠٠سوريا وضع عدد من نماذج الصاروخ أم        
  . إسرائيل

   الجديدة التهديد استراتيجية حزب اهللا
في حربه الباردة مع الدولة العبرّية، يبحث حزب اهللا عن أسلحة فّعالة ومقنعة لمواجهة القّوات العسكرّية                

وال يخفي االمين العام للحزب السّيد حسن نصر اهللا هذا التوّجه فـي تهديـده فـي شـباط                   . اإلسرائيلّية
ففي النهاية، تلك هـي     . »مرافئ والمطارات إذا قصفتنا إسرائيل، فسنقصف بناها التحتّية، كال      «: الماضي

ـ    »فاتح«و» زلزال«أهداف حيازة الصواريخ البعيدة والمتوّسطة المدى من         ، »٦٠٠أم  «، أو بكالم آخر ال
بعد نصف الهزيمة التي منيت بها القوات اإلسـرائيلّية فـي العـام             . التي لم يكذّبها يوماً مسؤولو الحزب     

  .  التفكير مّرتين قبل إطالقها مغامرة عسكرّية أخرى في لبنان، فانها ترى نفسها مجبرة على٢٠٠٦
 الذي أنهى الحرب، أعاد حزب اهللا نـشر         ١٧٠١بالتوازن مع تدعيم ترسانته الحربّية، منذ صدور القرار         
مواقـع الحـزب    «ويقول مصدر عـارف إن      . قّوته الهجومّية على شمال نهر الليطاني، في سهل البقاع        

وخالل األشـهر القليلـة الماضـية، تـّم         . »وليس في الجنوب  ) سهل البقاع ( هنا   االستراتيجّية أصبحت 
  . »٣فجر «استحداث مواقع أخرى جديدة لصواريخ 

. »استحدث حزب اهللا أنظمة القيادة والتحكّم بالكامل، مع بنائه مراكز تحـت األرض            «: ويضيف المصدر 
ين مدينتي بعلبك والهرمل، وذلك لتسهيل حـشد        وقد تم حفر أنفاق على طول الحدود اللبنانّية السورّية وب         

  . المحاربين وعملهم في حال اندالع حرب جديدة مع إسرائيل
وبهدف ضمان عدم حصول أي خرق، يستخدم الحزب شبكة اتصاالت مستقلّة، تمتّد تجهيزاتهـا تحـت                

وحتـى الحـدود    أراضٍ يمتلكها بنفسه من الجنوب اللبناني إلى ضاحية العاصمة الجنوبّية إلـى البقـاع               
  . فيتأمن بالتالي خطّ تواصل شعباته القيادّية. السورّية

  سالح بحري في مرحلة جنينية 
فبفـضل وحداتـه   . غير أّن حزب اهللا لم يهمل قرى الجنوب التي تشكّل خطّ الدفاع األول أمام إسـرائيل     

لكامـل ومحـّصنة أمـام      العبقرّية، تصل األنفاق مراكزه بعضها ببعض، ما يجعل حركية مقاتليه خفّية با           
ومنذ أشهر قليلة، يمارس الحزب ضغوطاً مستمّرة إلعادة إحكـام سـيطرته علـى              . القذائف اإلسرائيلّية 
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تـسلّحه  » القّبعـات الـزرق   «وألنه يحذر اكتشاف    . الجنوب، وال يترّدد حتى في إزعاج قّوات اليونيفيل       
مساجد، مدارس، محـال تجارّيـة،       (المستمر، يخفي رجاله سالحهم في مراكز صغيرة في أنحاء القرى         

، »إنّهم يمارسون الحرب الالمتناسقة، أي من خالل استعمال نقاط ضـعف الخـصم            «). ومراكز اإلطفاء 
، ينعم حزب اهللا بقّوة بحرّيـة جنينّيـة         )ثالث منها مقاتلة  (وباإلضافة لوحداته الستّ    . يقول خبير عسكري  

ترفين، والذين بإمكانهم استخدام قوارب الصيد كقاعدة       مجموعة صغيرة من الغطّاسين المح    ): ٨٧الوحدة  (
  . لهجومهم

  ٢٧/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
   نزع سالحه بالقوة غير مرغوب ..لتعامل مع حزب اهللا األمريكي يحدد للكونغرستقرير  .٥٣

اسـتحالة التوافـق    «استنتج تقرير صادر عن دائرة البحوث في الكونغرس األمريكي           : الوطن –صوفيا  
ان عالقات الحزب الوثيقـة مـع سـورية وايـران ودوره            «معتبرا  » نخراط بين الواليات المتحدة   واال

المحوري في السياسة اللبنانية، وتفعيل الدخول األمريكي على خط التسويات السلمية تزيـد مـن نفـوذه               
  .»وتأثيره المحتملين على اهداف االمن القومي األمريكي

علـى صـناع القـرار فـي        » خلفية وقضايا الكونغرس  : حزب اهللا «ويقترح التقرير الذي حمل عنوان      
تقييم اهداف وفعالية برامج    : الكونغرس واالدارة ثالث قضايا اساسية في التعامل مع الوضع اللبناني وهي          

ادارة العالقات مع جهات خارجية اخرى لمنـع نـشاطات تقـوض            «و» المساعدات األمريكية الى لبنان   
 لبنانية قد تستفز النزاع االهلي مجددا، وبشكل مترافق مع الحد مـن انتقـال               االستقرار من قبل اطراف   

التاثير على الحوار الوطني في لبنان، واالستعداد لتبعات سلبية بما          «و  » االسلحة المتطورة الى حزب اهللا    
  .»فيها احتمال تجدد الحرب االهلية

وصل بنفسها الى معالجة سالح حزب اهللا مشيرا        ويستبعد التقرير قدرة االطراف اللبنانية المنقسمة على الت       
  .»ان جلسات الحوار الوطني حول االستراتيجية الدفاعية ستبقى في طريق مسدود«الى 

تقويض اعتماد المقاومـة  «ويرسم التقرير استراتيجيات دبلوماسية ممكنة في التعامل مع حزب اهللا، اولها     
ب تستند الى ايديولوجية تشجع على مقاومة المحتلين        ان شرعية هذا الحز   » موضحا«الوطنية لحزب اهللا    

ان انسحاب اسرائيل من قرية الغجر ووقف طلعات طائراتها فوق الجنوب قد يـؤدي              «معتبرا  » االجانب
الـضغط  «وهو امر مرفوض بالكامل، وثالثـا       » االنخراط مع حزب اهللا   «وثانيا  » الى تخفيف حدة التوتر   
  .»على سورية وايران

ر الى ان بناء قدرات بلدية في مناطق يسيطر عليها حزب اهللا في الجنوب، ربمـا يـسمح                  ويشير التقري 
للطائفة الشيعية بتطوير بدائل سياسية لحزب اهللا ويزيد من ثقة الحكومة بقدرتها على ايـصال الخـدمات                 

هـا اعتمـاد    تشجيع االصالح السياسي البنيوي، لمعالجة مشكلة الطائفة اللبنانية، ومن        «داعيا الى   » واالمن
ان مثل االصـالحات تلقـى      «مشيرا الى   » مجلس شيوخ واجراء انتخابات نيابية تستند الى تمثيل نسبي        

  .»معارضة من القادة السياسيين الحاليين بسبب مصالحهم الطائفية الراسخة
» غير مرغوب فيه بـشكل قـاطع     «اجراء ممكن ولكنه    » نزع سالح حزب اهللا بالقوة    «ووفقا للتقرير فان    

حتى اذا دمرت الحرب االقليمية المقبلة قدرات الحزب العسكرية، اال انه ربمـا سـيكون مـن                 «كدا  مؤ
الصعب ضمان عدم تمكنه من اعادة بناء هذه القدرات السيما اذا ما ادت هذه الحرب الى نـزاع اهلـي                    

  .»مسلح
  ٢٧/١٠/٢٠١٠الوطن، الكويت، 
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   ٦٧ الفلسطينية المحتلة عام  األراضي العازل يقع فوقالجدارمن % ٩٩: الجامعة العربية .٥٤
حذرت جامعة الدول العربية من أن جدار الفصل العنصري الذي يبنيه الكيان الصهيوني سوف              : القاهرة

يلتهم األراضي الزراعية الخصبة في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، في إطار خطة ممنهجة لالسـتيالء               
  .خصوبة، أو أكثر أهمية من الناحية االستراتيجيةعلى أفضل األراضي الفلسطينية من حيث ال

واوضح التقرير الصادر عن دائرة فلسطين في الجامعة العربية أن سلطات االحتالل تبني حاليا المقطـع                
الشرقي لجدار الضم العنصري بهدف ضم أكبر مساحة من األراضي الزراعية الخصبة فـي محافظـة                

  .قلقيلية
نسخة منه، أن سلطات االحتالل أغلقت بداية شـهر  " مركز الفلسطيني لالعالم  ال"وبين التقرير، الذي تلقى     

المقامة على جدار الضم العنصري شمال محافظـة قلقيليـة          ) ١٠٣٧(الماضي البوابة رقم    ) مارس(آذار  
، ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين منها خدمة       "تصوفيم"بالضفة الغربية، والتي تقع بمحاذاة مستعمرة       

 دونم من األراضي الفلـسطينية المعزولـة خلـف          ٣٥٠٠وطنين، ما تسبب في تلف ما ال يقل عن          للمست
  .الجدار

 متـرا، بـشكل أصـبح يحـيط     ١٣٦٠٦وأكد التقرير أن طول جدار الضم العنصري بمحيط قلقيلية بلغ   
 أربع   ألف فلسطيني، باإلضافة إلى عزل     ٤٧بالمدينة من مختلف الجهات، مما أثر بشكل سلبي على حياة           

  .تجمعات بدوية أخرى بهذا الجدار في المنطقة ذاتهاقرى وثالثة 
 كيلومتر من الجدار العازل، واتـضح       ٥٠٠وأوضح تقرير الجامعة العربية أنه تم حتى اآلن بناء حوالي           

  .١٩٦٧ في المائة منه مقام فوق األراضي الفلسطينية المحتلة عام ٩٩أن 
ضي لالستيالء والمصادرة بدعاوى أمنيـة أو حجـج واهيـة،           وحذر التقرير من تعرض مزيد من األرا      

وكشف التقرير في هذا اإلطار عن أن سلطات االحتالل تعرقل المواطنين الفلسطينين من الوصول إلـى                
من مساحة الضفة الغربية المحتلة بدعوى أنها مناطق عسكرية، أو مناطق للتدريب وإطالق النار،              % ٢٦

  .أو محميات طبيعية
 حواجز متنقال بهدف التحكم بحركـة  ٣١٠قرير أن سلطات االحتالل تنشر شهريا ما ال يقل عن          وذكر الت 

المدنيين بين مختلف مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، كما يفرض الجيش اإلسـرائيلي قيـودا                
صارمة على وصول الفلسطينيين إلى مناطق واسعة من الضفة من خالل الجدار العنـصري، وفـرض                

  .  م تصاريح التنقل، التي تخضع لمعايير أمنية مشددةنظا
  ٢٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فرض عين على كل عربي ومسلم" إسرائيل"مقاطعة : صبيح .٥٥

دعا األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صبيح، أمس، الدول العربية إلـى              : )آي.بي  .يو  (
" إسـرائيل "إليها عبر وسائل متعددة، معتبراً أن مقاطعة        " اإلسرائيلية"ضائع  اليقظة والحذر من تسرب الب    

 لـضباط   ٨٥وأكد صبيح في افتتاح أعمـال المـؤتمر ال        . أصبحت فرض عين على كل عربي ومسلم        
أصـبحت  " إسـرائيل "مقاطعة  " دولة عربية أن     ١٥بمشاركة  " إسرائيل"اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة     

، "إسـرائيل "وحذر من تداعيات انتشار الفاشية بكل كراهيتها فـي          " . عربي ومسلم فرض عين على كل     
افيغدور ليبرمان من على منبر الجمعية العام لألمم المتحـدة          " اإلسرائيلي"معتبرا حديث وزير الخارجية     

 إذا صمتت أوروبا على النازية فال     "وأضاف  .  جريمة بكل المقاييس     ٤٨عن النقل القسري لفلسطينيي ال    
  " .يجوز على العالم أن يصمت اآلن إزاء ما يحدث في فلسطين

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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  "الطريق إلى األمل"مصر تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بقافلة : حسام زكي .٥٦
المتواجدة حالياً فى ميناء    " الطريق إلى األمل  "أعلنت مصر أنها تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بقافلة          

  . بنى غازى في ليبيا والتى يهدف منظموها إلى التوجه لقطاع غزة
وقال الناطق الرسمى باسم الخارجية المصرية حسام زكي إنه تم إبالغ منظمى القافلة بالموقف المصري               
من موضوع قوافل اإلغاثة والذي يتمثل فى الترحيب بدخول قوافل المساعدات إلى غزة عن طريق ميناء                

  .  سواء بحراً أو جواً مع عدم القبول بالقوافل البريةالعريش المصرى،
وأكد أهمية احترام جميع األطر اآللية التى وضعتها مصر منذ منتصف العام الحالى بشأن تنظيم دخـول                 

وشدد فى الوقت ذاته على أن مصر ستواصـل دعمهـا لكافـة الجهـود               . قوافل اإلغاثة إلى قطاع غزة    
  . ات اإلنسانية للشعب الفلسطينيى فى قطاع غزةالمبذولة من أجل إدخال المساعد

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، المصريون، القاهرة
  

  معلومات تحذّر من صواريخ إيرانية" إسرائيل"تركيا تعارض تسليم  .٥٧
معلومات استخبارية تحـذر    " إسرائيل"أن تركيا تعارض تسليم     " إسرائيلية"ذكرت تقارير   : )آي.بي  .يو  (

الصهيونية، أمس، أنه في إطار جهود أمريكية إلقنـاع         " هآرتس"فة  وذكرت صحي . من صواريخ إيرانية    
تركيا بنصب منظومة دفاعية مضادة للصواريخ في أراضيها، طلبت تركيا التأكد من أال يتم تـسليم أيـة                  

وخـصوصا  ) النـاتو (معلومات تتلقاها هذه المنظومة إلى دول ليست عضواً في حلف شمال األطلـسي              
  " .إسرائيل"

حيفة أن الواليات المتحدة تهدف من وراء نصب المنظومة الدفاعية في األراضي التركيـة              وأضافت الص 
  .إلى التحذير من إطالق صواريخ إيرانية، لكن تركيا تعارض ذلك 

لكن على ضوء االنتقادات الغربية ضد تركيا، فإنها قد توافق على نصب هذه المنظومة شرط أال تكـون                  
  .ورية أو روسية موجهة ضد صواريخ إيرانية أو س

 كذلك فإن تركيا تطلب أن تتمكن من الحصول على المعلومات التي ترصدها هذه المنظومة، وأن تكـون                
المعلومات التي تصل عبر المنظومة الدفاعية وبذلك        شريكة كاملة في عملية صناعة القرارات في أعقاب       

  .           إيران أن تتمكن تركيا من التأثير على القرارات التي يتخذها الناتو ضد
 ٢٧/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
   على جوازات سفر مسؤولين عراقيين "إسرائيل" دخول إلى أشيراتت": العرب" .٥٨

كشف مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي عن ضبط أمن المطار جوازات سـفر لعـدد مـن                  : بغداد
 الجاري؛ حيث مكث بعضهم في تل       المسؤولين العراقيين تحمل تأشيرات دخول إلى إسرائيل خالل العام        

  .أبيب ألكثر من أسبوع
إن األسابيع الماضية وما رافقتها من تحركات مكوكية مـن قبـل القـادة              : »العرب«وقال المصدر لـ    

العراقيين إلى دول العالم المختلفة لشرح مواقفهم من تشكيل الحكومة أظهرت تورط عدد منهم بعالقـات                
 خاطفة لها وبعضها استمر ألكثر من أسبوع حـسب تـواريخ الـدخول              مع إسرائيل وتحقيقهم لزيارات   

  .والخروج
 أن تسعة من القيادات المعروفـة علـى الـساحة           -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه     -وأوضح المصدر   

السياسية في البالد تم مالحظة وجود تأشيرات دخول إلى إسرائيل على جوازات سفرهم وأختام مطار تل                
  .أبيب واضحة عليها

وأشار المصدر إلى أن ذلك حدث بعد إجراء االنتخابات العراقية في السابع من مارس الماضي وحتـى                 
مطلع الشهر الجاري، موضحا أن أيا من ضباط األمن والمخابرات العراقية لم يقم بالتحرك أو االستفسار                
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ـ               سعة بأنـه مـن     منهم عن سبب الزيارة بسبب مكانتهم ونفوذهم في العراق، واصفا أحد األشـخاص الت
السياسيين اإلسالميين في العراق وسبق وأن أعلن مرارا وتكرارا موقفه المعـادي إلسـرائيل ورفـضه                

  .التطبيع معها
اتضح بعد التحقيق معهم أنهم كانوا مبعوثين من بعض السياسيين في العراق إلى إسرائيل تلبية لدعوات                و

  .من منظمات ومؤسسات حكومية في إسرائيل
 ٢٧/١٠/٢٠١٠، حةالعرب، الدو

  
  "إسرائيل"اعتقال متهَمين بالتجسس لحساب : إيران .٥٩

 أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت أبادي أمس ان السلطات االيرانية اعتقلـت             : )ي ب أ  (
  .شخصين آخرين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل

 األخيرة بتهمة التعـاون مـع       ونقلت عنه وسائل إعالم إيرانية، انه إلى اعتقال خمسة أشخاص في اآلونة           
  .استخبارات أجنبية، اعتقل شخصان آخران بتهمة التعامل مع أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية

قضيتي تجسس جديدتين لحساب أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية  باتتا جاهزتين إلرسـالهما            "واوضح ان   
هزة وتسريب معلومات اليها وتلقي أموال      إلى المحكمة، وتشمل االتهامات للشخصين التعامل مع هذه االج        

وأضاف ان أحد المتهمين متورط في نشاطات معادية للثورة اإليرانية، في حين ان اآلخـر               ". منها أيضاً 
  .يعمل على قضايا تخص الشؤون الداخلية إليران

 ٢٧/١٠/٢٠١٠، النهار، بيروت
  
   اإلسرائيليين مكافحة العنف واإلرهاب من قبل"إسرائيل"يجب على : روبرت سري .٦٠

أبلغ مبعوث السالم األممي الخاص في األراضي الفلسطينية روبرت سري، رئيس           :  علي الصالح  - لندن
  .الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس بأن األمم المتحدة ستدعم إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة

ـ      ، الذي احتفل بهـا     »مم المتحدة يوم األ « لتأسيس األمم المتحدة     ٦٥جاءت هذه التصريحات في الذكرى ال
جميـع  «وحسب سري، فـإن      مبعوث السالم الدولي وفياض في قرية ترمسعيا القريبة من رام اهللا أمس،           

الالعبين الدوليين الرئيسيين متفقون حول حقيقة أن الفلسطينيين جاهزون في أي لحظة فـي المـستقبل،                
نامجكم للوصول إلى هذه النقطة في أغسطس       نحن معكم في المرحلة األخيرة من بر      «: وأضاف. »للدولة

  .»المقبل، وتحظون بتأييدنا) آب(
جميع الالعبـين الـدوليين     . إقامة دولة فلسطينية ليست مجرد حق؛ بل هي أيضا قابلة للتنفيذ          «: وأضاف

على اتفاق بأن الفلسطينيين مستعدون إلقامة دولة فلسطينية في أي وقت في المستقبل القريب، نحن على                
بة من خط النهاية لجدول أعمالكم للوصول إلى تلك النقطة بحلول أغسطس من العام المقبل، ولـديكم                 مقر

   ،»دعمنا الكامل
في األسابيع األخيرة في هذه القرية وحدها دمر المستوطنون المتطرفون مئات األشـجار             «: وقال سري 

مزارع، وتدنيس المساجد والعنف ضد     بالسم أو بقطعها، أنا مشمئز من أعمال التدمير ألشجار الزيتون وال          
  .»المدنيين
إسرائيل كقوة احتالل يجب أن تمنع هذا العنف ضد السكان الفلسطينيين، وتقـدم المـسؤولين               «: وأضاف

عنه إلى العدالة، إسرائيل تدين الهجمات، وأنا أرحب بذلك، لكن سجلها في فرض سيادة القـانون علـى                  
كافحة العنف واإلرهاب من قبل اإلسرائيليين، كما هو متوقـع          المستوطنين مؤسف، يجب على إسرائيل م     

من السلطة الفلسطينية في حالة العنف من جانب الفلسطينيين، ولقد حذرت أيضا بوضوح، ومنذ انتهـاء                
مدة تجميد االستيطان من بناء الوحدات السكنية الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، هذا البناء غيـر                 
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قانون الدولي، وسوف يؤدي إلى تقويض الجهود التي نبذلها للتوصل إلـى حـل عـن                قانوني بموجب ال  
  .»طريق التفاوض

٢٧/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  
  
   تتراجع عن تصريحات مديرها في نيويورك بشأن حق العودة"ونروااأل" .٦١

ـ       » األونروا«نأت وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين       ي نيويـورك   بنفسها عن تصريحات مدير مكتبهـا ف
 ٢٢بمدينـة واشـنطن فـي       »  العربية -المجلس الوطني للعالقات األميركية     «آندرو ويتلي أمام مؤتمر     

ال تعبر وال تعكس بأي شكل من األشـكال سياسـات أو            «: وقالت إنها . الحالي» تشرين األول «أكتوبر  
هم تحقيق حق العـودة،  أن ال يعيشوا على و«وكان ويتلي صرح بأن على الالجئين  . »)األونروا(مواقف  

  .»وأن على الدول العربية االستعداد لتوطينهم في أماكنهم، أو أن يختاروا أماكن أخرى حسب رغبتهم
٢٧/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
   بال حدود"سرائيلإ" األمريكي يدعم الحزب الجمهوري .٦٢

رس األميركي عزمهم علـى     أعلن مرشحو الحزب الجمهوري النتخابات التجديد النصفي للكونغ       : وكاالت
  .، ال سيما على صعيد المساعدات المالية"إسرائيل"تقديم إجراءات غير محدودة لدعم 

في حال سيطرتهم على األغلبيـة فـي        -فقد أكد النائب الجمهوري إيريك كانتور إنه سيعمل مع زمالئه           
 "إسرائيل"ـات المخصصة ل   على فصل المساعد   -مجلسي النواب والشيوخ في االنتخابات النصفية المقبلة      

  .عن ميزانية العمليات الخارجية
-لألنباء إلى كانتور قوله في تصريح لوكالة تلغراف اليهودية أن الجمهوريين            " آي.بي.يو"ونسبت وكالة   

 سيعملون على وقف التمويل للدول التي ال تتوافق مع المـصالح            -في حال سيطرتهم على مجلس النواب     
  .ن ذلك يعني رفض ميزانية الرئيس للمساعدات الخارجيةاألميركية، حتى ولو كا

 كدولـة  "إسـرائيل "ـوأعرب كانتور عن رغبته أيضاً في ربط المساعدات للسلطة الفلسطينية باعترافها ب          
  .يهودية

٢٧/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  
   ال تزال إحدى الدول الفاسدة في العالم الغربي "إسرائيل": منظمة الشفافية .٦٣

 إلـى   "إسرائيل"بين تقرير حول المعيار السنوي لمنظمة الشفافية العالمية، نشر اليوم الثالثاء، أن انضمام              
 كإحدى الدول الفاسدة فـي      "إسرائيل"لم يؤثر على مكانة      ) OECD(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية     

  . العالم الغربي
 دولة، وذلك في المعيـار      ١٧٨ في قائمة تضم     ٣٠ان   إسبانيا في المك   ب إلى جان  "إسرائيل"وقد تم تدريج    

  . الذي يستند إلى استطالعات في وسط الخبراء ورجال األعمال في كافة أنحاء العالم
٢٧/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب  

  
  حققت أهدافها" ٥شريان الحياة : "غاالوي .٦٤

( اليـوم الثالثـاء     " فيفـا فلـسطينا   " أكد النائب البريطاني السابق جورج جالوي رئيس حركة         : بيروت
حققت نجاحا باهرا ، واكملت مهامها على أكمل وجه خالل توجهها           " ٥شريان الحياة   "أن قافلة   ) ٢٦/١٠

  .الى غزة
 واضاف جاالوي خالل ندوة نظمتها الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق في بيـروت أن مؤسـسته                

مـن   ". الى قطاع غـزة    ٦ قافلة شريان الحياة     مهام كثير ستقوم بها في المستقبل من ضمنها تسيير        "لديها  
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ما نشرته مجلة نيويورك تايمز األميركية التي قالت إن         "جهته نفى رئيس القافلة الى غزة كيفن اوفيندون         
لم ولن تدخل عبر معـابر      " فيفا فلسطينا "، وأكد أن حركة     "مساعدات القافلة دخلت عبر المعبر الصهيوني     

 آخرين من المـشاركة فـي       ١٧قرار السلطات المصرية منع جاالوي و      "واشار اوفيندون ان   ".صهيونية
واضاف اوفيندون ان هذه المرة االولى التي تستطيع فيها          ".القافلة كان امرا مؤسفا ومحزنا وقرارا خاطئا      

بعض "قافلة برية كبيرة الدخول الى غزة وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات ،مشيرا الى ان                 
  ..".ت التي ُأدخلت الى القطاع كانت بناء على طلب بعض المؤسسات كأدوية السرطان وغيرهاالمساعدا

  ٢٦/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المستقبليَّة تجاه حماس"إسرائيل"خيارات  .٦٥
  صالح النعامي

ومتـه  صَدرتْ عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤشِّرات متضاربة بـشأن توجهـات حك             
بخصوص صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس وإمكانية توجيه ضربة عسكرية لقطاع غزة، فقد اختار               
نتنياهو أن يعلن عن استئناف الجهود الهادفة للتوصل لصفقة تبادل أسرى، وسمح لقادة جيشه ومستويات               

 عـالوةً علـى أن معظـم        سياسية أخرى بعقْد لقاء مع أسرى حركة حماس في الـسجون اإلسـرائيلية،            
  .التسريبات التي تحدثَت عن حدوث تقدم في صفقة تبادل األسرى هي تسريبات إسرائيلية

لكن في الواقع ال يوجد ثَمة مؤشِّرات على حدوث تغيير حقيقي في مواقف نتنيـاهو وحكومتـه يـسمح                   
سرى من الضفة الغربية إما لقطاع      تصر حتى اآلن على إبعاد جميع األ      " إسرائيل"بحدوث تقدم، حيث إن     

للمقاومة، " رموزا"غزة أو للخارج، في حين ترفض اإلفراج عن خمسة عشر أسيرا تصفُهم بأنهم يمثِّلون               
تعنُّتَها في كلِّ ما يتعلق بقضية تبادل األسرى هو عدم وجـود رأي عـام               " إسرائيل"ومما يعزز مواصلة    

فلم تعد عائلة الجندي اإلسرائيلي المختطَف جلعاد شـاليط قـادرةً           إسرائيلي ضاغط على حكومة نتنياهو،      
على تجنيد إال بعض العشرات من المتضامنين الذين باتوا يائسين، إلى جانب ذلك فإن الكثير من النُّخَـب    

ـ              ل علـى   اإلسرائيلية وتحديدا النخب اإلعالمية أخذت توجه انتقادات حادة لهذه العائلة وتتهمها بأنها تعم
  .األمنية" إسرائيل"المّس بمصالح 

ولكي تزداد األمور تعقيدا فقد ألمَح نتنياهو في أكثر من مناسبة إلى إمكانية توجيـه ضـربة عـسكرية                   
-للقطاع، عندما تحدث عما أسماه خطر الصواريخ المضادة للطائرات التي تَم نصبها في قطـاع غـزة                  

ات التي تستعد لإلقالع أو الهبوط في مطار بن جوريون، عالوةً على تهديدها            تهدد الطائر  -وباتت بزعمه 
الطيران الحربي في محيط القطاع، وقد تحدث نتنياهو عن الحاجة لتوفير رّد على هذا التهديد، صـحيح                 
أن نتيناهو لم يتحدثْ بشكل مباشر وصريح عن عمل عسكري ضد قطاع غزة، إال أنه عندما يختـار أن                   

دث عن خطر تهديد الطيران الحربي والمالحة المدنية أمام أعضاء كتلة حزبه البرلمانية فإنـه فـي                 يتح
التـي حقَّقـت فـي      " فينوجراد"الواقع يلتزم بعمل شيء ما ضد ما يعتبره خطرا كبيرا، فبعد تشكيل لجنة              

أال يتحرك ضّد ما يعتبره     " ئيلإسرا"أسباب القصور في حرب لبنان ثانيةً، فإنه ال يمكن لصانع القرار في             
  ".إسرائيل"مصدر خطر على 

ومع ذلك فهل يمكن فهم تصريح نتنياهو الذي ينضم لعدد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة على أنه                 
توجه حقيقي نحو شّن عمل عسكري جديد على القطاع، وكيف يمكن فهم هذه التـصريحات فـي ظـّل                   

  أسَرى؟الحديث عن صفقة تبادل 
لشّن عمٍل عسكري ما على قطاع غزة يتوقَّف بشكٍل أساسي على طبيعة هذا             " إسرائيل"إن اختبار استعداد    

العمل، فإن كان المقصود هو شّن عمل عسكري كبير على غرار الحرب األخيرة على القطـاع، فـإن                  
مثل هذه الحرب فقط في حـال       قد تتجه لشّن    " فإسرائيل"العديد من المؤشِّرات ال تصب في هذا االتجاه؛         

وعلـى  " إسـرائيل "استئناف عمليات إطالق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات اليهودية داخل            
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نطاق واسع، أو في حال تمكَّنت المقاومة من تنفيذ عمليات ناجحة عبر الحدود، مثل اختطـاف الجنـود                  
في " إسرائيل"القذائف الصاروخية من قطاع غزة إلى       مثلًا، مع العلم أنه قد حدث تراجع على حدة إطالق           

اآلونة األخيرة بشكل واضح، من ناحية ثانية فإن قادة الجيش اإلسرائيلي يعلنون أن أهم نتيجـة أسـفرت    
عنها الحرب األخيرة هو تحقيق الرد في مواجهة حركات المقاومة في قطاع غزة، وبالتالي فإن شّن عمل                 

من ردع ألنه سيدفع المقاومة إلطالق عدد كبيـر         " إسرائيل"لى تآكل ما راكَمتْه     عسكري حاليا سيعمُل ع   
  .١٩٤٨من القذائف الصاروخية التي قد تستهدفُ مناطق حساسة وسط وجنوب فلسطين المحتلة عام 

 عنـه   من ناحية ثانية فإن كل المؤشِّرات أن المجتمع الدولي ال زال متأثرا إلى حد كبير بكل بما أسفرت                 
تدرك أن الجرائم   " إسرائيل"الحرب اإلجرامية األخيرة من فظائع ضّد المدنيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن           

التي اقترفتها خالل الحرب وما أعقبها من تداعيات، ال سيما تقرير جولدستون ال زالـت ماثلـة، وفـي                   
ه التداعيات، ومما ال شـّك فيـه أن         جراء هذ " إسرائيل"يدركون حجم الضرر الذي مّس مكانة       " إسرائيل"

تعثُّر المفاوضات المباشرة مع السلطة يصعب مهمة شن عمل عسكري واسع على قطـاع غـزة، فمـن                  
تسويغ الحرب بأنها تشّن ضّد جهة تحبط فرص التسوية في المنطقة، كما زعمت             " إسرائيل"الصعب على   

يات المتحدة، فإن هناك إجماعـا داخـل دول         عشية وخالل الحرب األخيرة على القطاع، فباستثناء الوال       
  .تتحمل المسئولية عن الطريق المسدود التي وصلت إليه المفاوضات" إسرائيل"العالم على أن 

إذن كيف يمكن فهم التصريحات اإلسرائيلية المتعلِّقة بشأن صفقة تبادل األسرى والتلميحات بشأن عمـٍل               
  عسكري ضد غزة؟
 التصريحات وإن بدتْ متناقضةً، فالتلميح بشّن حرب على القطاع يمكـن أن يمثِّـل               هناك عالقة بين هذه   

محاولةً للضغط على حركة حماس بأن تتراجع عن مواقفها السابقة بشأن الصفقة، ولسان حـال نتنيـاهو                 
لن يكون هناك جمود، فإما صفقة وإما ضربة عسكرية جديدة، وفي هذه الحالة ال يقصد نتنيـاهو                 : يقول

  .نفيذ تهديداته المبطَّنةت
" إسرائيل"وهناك احتماٌل أن يكون نتنياهو مستعدا لتنفيذ عمل عسكري محدود جدا من أجل تحسين مكانة                

تنفيذ عمليات اختطاف لعدد من قـادة       " إسرائيل"في المفاوضات غير المباشرة على الصفقة، كأن تحاول         
  .ن أجل إرغام الحركة على القبول بموقفها من الصفْقةالمستوى السياسي والعسكري في حركة حماس م

لقد تبين من تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني أنه من الخطيئة توقُّع السلوك اإلسرائيلي بناء فقط على                 
تصريحات قادته، فبناء تصورات واقعية بشأن الـسلوك اإلسـرائيلي يتوقَّـف علـى مركَّبـات البيئـة                  

  .لعسكرية والسياسية الداخلية واإلقليمية والعالميةاإلستراتيجية وا
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  غزة ورام اهللا والسباق المحموم نحو عّمان .٦٦

  عريب الرنتاوي
إسماعيل هنية ، رئيس الحكومة المقالة في غزة ، وعزام األحمد ، رئيس كتلة فتح البرلمانية في رام اهللا                   

لى صدر صفحات جريدة واحدة قبل أيام قالئل ، وإلى جانب اسم كل منهما ، مانشيت طويـل                  ، ظهرا ع  
عريض ، يشيد باألردن وخصوصية العالقة وتميزها ، ويثمن الدعم الموصول والمتواصل الذي تقدمـه               

  .عّمان للفلسطينيين
 ، وتجمعهما جملة من     عزام األحمد ، ينطق بلسان تيار فلسطيني ، تربطه باألردن عالقة تحالف سياسي            

، فضال بالطبع عن حاجة رام اهللا لعّمان ،         " محور االعتدال "المواقف التي تشكلت وتطورات تحت مظلة       
ـ             علـى حـد تعبيـر      " الجسر الخشبي "والتي ال تقل عن حاجة غزة للقاهرة ، فشريان حياة الضفة يمر ب

سر الملك حسين من الضفة األردنيـة ،        فيروز ، والذي تطلق عليه ثالثة أطراف ، ثالثة أسماء ، فهو ج            
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ـ              مـن  " الجـسر "ومعبر الكرامة من الضفة الفلسطينية ، وجسر اللنبي من وجهة النظر اإلسرائيلية ، ول
  .الحيوية االستراتيحية ، ما لمعبر رفح من حيوية ومكانة بالنسبة لغزة والغزيين

 مفهوماً ، يـضاف إليهـا ميـل القيـادات           رام اهللا المتكرر بعّمان ، أمراً     " غزل"لكل هذه األسباب يبدو     
الفلسطينية منفردة لتطوير عالقات شخصية وخاصة مع صناع القرار في األردن ، فهذا اعتاد المـرور                
بالجسر والمطار وينتظر الحصول على تسهيالت ، وذاك يحتفظ بشقة أو فيال في عّمان يتردد عليها في                 

اء وأحفاد يدرسون في أرقى مـدارس األردن وجامعاتـه ،           عطل نهاية األسبوع ، وثالث لديه أسرة وأبن       
، وخامس  " يرعاها"يريد أن   " عقارات"و" بيزنيس"يحرص على تخرجهم في الموعد المحدد ، ورابع لديه          

) مع الرقم الوطني بالطبع   (لم يثق يوماً بجواز سفر السلطة ، ويريد دائما االحتفاظ بجواز السفر األردني              
ذلك تعارضاً من أي نوع ، مع حديثه شديد الحماسة ، عـن اسـتقاللية القـرار                 ، من دون أن يرى في       

  ".الهوية المستردة"، و" الكيانية المستعادة"و
أما الغزل الذي تهب رياحه بثبات واستمرار من غزة ، فليست له أرضية سياسية مشتركة مع عمـان ،                   

فين ومعسكرين ، وثمة قطيعة سياسـية       ينطلق منها أو ينبثق عنها ، حماس واألردن ، في موقعين وموق           
بين الجانبين ، حماس تحتاج األردن بدرجة كبيرة ، قد ال تكون بحجم حاجتها للقاهرة ، بيد أنها ال تقـل                     

ما من مسؤول في غزة ، إال وزار المستشفى الميداني مثمناً وشاكراً ومعبـراً عـن األمـل       . كثيراً عنها 
باإلغاثة ، وتمد يد العون لقادة غزة األصّحاء ، ولـيس لمواطنيهـا             والرجاء ، في أن تلتحق الدبلوماسية       

  .العليلين فحسب
، هي  " األخوين اللدودين "عّمان تتابع بال شك ، وبكثير من االرتياح ، هذا التسابق على خطب ودها من                

 تلقـى   تبدي تجاوباً مع رام اهللا ، وأحياناً ما هو أكثر من التجاوب ، وتظهـر تجـاهالً لغـزة ، وفيمـا                     
تصريحات رام اهللا المثّمنة صدى فورياً في عّمان ، تجد تصريحات غزة ، طريقها إلى األرشـيف فـي                   

  .أحسن األحوال ، وغالباً ما يكون مصيرها الترك والتجاهل واإلهمال
أياً يكن من أمر ، فإن حماس لم تترك وسيلة إال ولجأت إليها لتفتيح الطرق المغلقة واألبواب الموصدة ،                   

 أدري كم مرة يتعين على كل مسؤول في حماس أن يزور المستشفى الميداني األردني في القطـاع ،                وال
  .حتى يصبح ممكنا لرسالته أن تصل إلى من يعنيهم األمر في عّمان

حماس تتغير ، وإرهاصات تغييرها باتت واضحة لماري روبنسون وجيمي كارتر اللذين التقياها صحبة              
حماس تتغير ، وهي ترغب أن يعترف بهـا وأن          . ين السابقين ، في دمشق وغزة     عدد من الزعماء الدولي   

 ٦٧تكون جزءا من العمليات السياسية الجارية في المنطقة وصوالً لدولة في الضفة والقطاع على حدود                
حماس تتغير ، وها هي الحركة      . وحل عادل لقضية الالجئين ، أي أن المسافة بينها وبين السلطة تتقلص           

تقـديم  "المية ، تمد يدها للمصالحة مع السلطة ، فيما هذه األخيرة ، في أرذل مراحل تهافتها علـى                   اإلس
حماس تتغير ، والعالم يدرك ذلك ، وليس لنا من مصلحة أبدا في أن نكـون آخـر                  ". التنازالت التاريخية 

  ".المدركين"
بات المصالح وميزان الـربح     األهم من كل هذا وذاك ، أن حماس تتحول مع األيام ، وتحت ضغط حسا              

لألردن ، داخلياً وخارجيا ، واألهم داخلياً ، بعـد أن أظهـرت دعمهـا           " عامل استقرار "والخسارة ، إلى    
لمشاركة اإلخوان في االنتخابات ، وبعد أن صارت الرموز المحسوبة عليها في الحركة اإلسالمية ، أكثر                

  .ذات يومرموز الحركة اعتداال في مقابل من كانوا حمائم 
ليس المهم ، ما يقول إسماعيل هنية أو الناطقون باسم الحكومة المقالة ، المهم ما يفعلـه هـؤالء علـى                     

  لـألردن  " األصـدقاء المقـربين   "األرض ، وما يفعله اإلخوة في حماس ، يكاد يضع الحركة في خانـة               
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 خالد مشعل وجهود وسطائه الكثر      ومصالحه الوطنية العليا ، فهل نقرأ جيداً ، تصريحات هنية وإيماءات          

الذين لم يّدخروا جهدا من أجل إتمام تطبيع العالقات بين حماس واألردن ، وإن من دون جـدوى حتـى                    
  .اآلن

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
  وكالة الغوث ومؤامرة التوطين .٦٧

  فتحي القرعاوي النائب
في أعقاب مأساة عـام     ))االنروا((شرق األدنى   تأسست وكالة األمم المتحدة العاثة وتشغيل الالجئين في ال        

لغرض تقديم اإلغاثة المباشرة وبـرامج      ) ٣٠٢( بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         ١٩٤٨
تشغيل الالجئين الفلسطينيين فهذه المنظمة أقيمت بهدف أنساني هو إغاثة وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين              

إال أن  ..ارهم التي اخرجوا منها ،وذلك وفق قرارات األمـم المتحـدة            ورعايتهم إلى حين عودتهم إلى دي     
االحتالل اإلسرائيلي قام بجملة خطوات ضد وكالة الغوث الدولية في محاولة إللغاء دورها  لتتمكن مـن                 
إنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين وشطبها ألنها تمثل لب القضية الفلسطينية ،ولذلك لجـأت الحكومـات               

ة المتعاقبة وحاولت وعملت باستمرار على إنهاء دور االنروا وتـصفية المخيمـات وتوظيـف               االسرائيل
المساعدات الدولية ضمن خطط وبرامج لتوطين الالجئين وفرض حلول تتماشى وفق الرؤية الصهيونية ،              

ا عن  ويبدو هذا واضحا من خالل تحويل الدعم المالي للفلسطينيين إلى مشاريع وفق رؤية الممولين بعيد              
متماشيا مع هذا المسلسل فـان      . الوكالة وهو ما أوصلها إلى األزمة المالية الحالية الخانقة التي تمر بها             

  :        الرؤية االسرائلية للحل تتلخص في 
عدم عودة الالجئين إلى ديارهم التي اخرجوا منها باستثناء أعداد بسيطة من خالل ما يسمى بجمع                :أوال  
  .الشمل
  .طين الالجئين في المخيمات وفي األماكن التي يتواجدون فيها او ترحيلهم تو: ثانيا
  .تعويض الالجئين بمبالغ ضئيلة تدفعها الدول الغربية ودول النفط العربي : ثالثا

المفاوضات الثنائية بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني كان المسار الرئيسي فيها هو عمل لجنة الالجئين              
لها حيث كانت كندا تقود هذه المفاوضات ،وهي التي حددت آلية الحوار باجتماعات تنسيقية              التي تم تشكي  

االول تطـوير البنيـة االجتماعيـة       : شاركت فيها اربعون دولة وكانت الية الحوار تسير على محورين           
تـوفير  دعم عمل سلمي عبـر  : واالقتصادية في تجمعات الالجئين بالتعاون مع الدول المضيفة ،والثاني        

مقومات التاهيل والتوطين حيثما يتفق عليه ولقد حددت اجندة اجتماع لجنـة الالجئـين وفـق الرؤيـة                  
في اول اجتمـاع    )) الياس صنبر ((االسرائيلية لدرجة ان اسرائيل اعترضت على رئيس الوفد الفلسطيني          

استبداله بمحمد حالج الذي    في اللجنة كونه من فلسطيني الشتات وفي اللقاء الثاني تم ابعاد الياس صنبر و             
  .انكر وجوده في المجلس الوطني الفلسطيني بناءا على ضغظ من الجانب االسرائيلى 

 كمرجعية للبحث وقدم المفاوض الفلسطيني      ١٩٤وفي هذه الجلسه رفض الجانب السرائيلي اعتماد القرار         
  . االنساني فقطتنازال حول هذا الموضوع حيث ركزت اجتماعات لجنة الالجئين على الجانب

ومع قدوم السلطة الفلسطينة بعد اتفاق اوسلو شكلت قضية الالجئين حجر العثرة امام أي تقدم للمفاوضات                
بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني حيث جوبهت أي محاولة من الجانب الفلسطيني للتنازل عـن حـق                

 هناك تخوفات كثيرة وهواجس حول لجوء       اال ان .العودة بردة فعل قوية للفلسطينين في الداخل والشتات         
السلطة الفلسطينية وبضغوطات امركية واسرائيلة واقليمية عربية على التنازل عن حق العـودة مقابـل               
وعود باهته القامة دولة فلسطينية على اجزاء من الضفة الغربية ولعـل تـصريحات رئـيس الـسلطة                  

ازالت تاريخية من اجل انهاء الصراع يدخل في هـذا          الفلسطينية عن استعداد الجانب الفلسطيني تقديم تن      
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االطار ثم بالونات االختبار التي كانت تطلقها شخصيات فلسطينية من حين الخر حول الغاء حق العـودة             
امثال ياسر عبد ربه وغيره تشير الى خطورة ما يمكن ان تقوم به السلطة في هذا المجال بعد ان اثبتـت                     

  .الستعداد لالستجابه للضغوطات لتقديم تنازالت خطيرة التجارب ان السلطة لديها ا
ومع قدوم السلطة بعد اتفاقية اوسلو تم تشكيل ما يسمى بلجان الخدمات في مخيمـات الالجئـين والتـي                   
تشكلت من لون واحد  حيث اعضاء هذه اللجان هم فقط من أعضاء حركة فتح وقد اشرفت هذه اللجـان                    

ث من مساعدات ومعونات ثم تطور دورها في تعـين وتـشغيل بعـض     على توزيع ما تقدمه وكالة الغو     
العاطلين عن العمل من الالجئين على بند البطالة في مؤسسات المخيمات ثم بعد ذلـك قامـت مـشاريع                   
تصليحات واسعة في المخيمات كل ذلك على حساب تهميش دور وكالة الغوث وخطوات متقدمـة نحـو                 

ق مع المانحين مباشرة دون الرجوع للوكالة ،وهذا امر يثير الهـواجس            الغاء هذا الدور مستقبال وبالتنسي    
والشكوك حول دور السلطة وجهات اخرى في تهميش وتمويت دور وكالة الغوث ثم تطوير المخيمـات                
على الطريقة التي يريدها االسرائيليون مما يؤدي بالنهايه الى عملية التوطين هكذا وبصمت ودون أيـة                

ان المراقب لهذه المشاريع يدرك انها مشاريع بنية تحتية طويلـة           . ينية بل ووطنية    ضجه وبأيادي فلسط  
االمد فان كان الالجئ الفلسطيني بحاجة الى الماء والكهرباء فما هي حاجته لقاعات االفراح حيث بنـي                 
في بعض المخيمات عدة صاالت وقاعات واسعة وفارهة وعلى احدث الطرق الهندسية وكذلك فقـد تـم                 

البصر عن التوسيعات التي قام بها الالجئون في مجال البناء فبعد ان كان من الممنوعـات علـى                  غض  
الالجئين بناء اكثر من طابق في اصعب الظروف وللحاالت الملحة فانه في بعض المخيمات االن اربعة                

ت وخمسة طوابق وربما اكثر وسمح ببناء وشراء الشقق وتم غض البصر عن بناء المخـازن والمحـال                
التجارية وتاجيرها باسعار خيالية كل ذلك يشير الى خلق حال من االستقرار داخل المخيمات ومـن ثـم                  
الغاء وانهاء دور وكالة الغوث وذلك مرتبط بما يجري من حديث حول مراحل الحل النهائي والتي مـن                  

الهـدف منـه   اننا نرى في المخيمات مرافق ومكاتب بعضها معـروف       . ضمنها تصفية قضية الالجئين     
وبعد حالة االنقسام الفلسطيني الفلسطيني اصبح وضـع        . وبعضها ال تدري وال تعلم  مالهدف من اقامته          

المخيمات ال يختلف كثيرا عن اية مدينة او قرية اخرى من حيث سيطرت حركة فتح على كافة االمـور                   
  .ابه الداخلية وانعدام الشفافية والمجريات والمشاريع والمؤسسات داخل المخيمات مما ادى الى فقدان الرق

وفي االونة االخيرة صارت احاديث مدعمة باالمثلة تشير الى ان السلطة الفلسطينية ستبدا فـي الفتـرة                 
القريبة القادمة بتحصيل الضرائب من سكان المخيمات وهذا الذي لم يكن موجودا في الحقبة االردنية او                

 الالجئين ال يملكون في المخيمات سوى بعـض الـدكاكين او            زمن االحتالل مع االخذ بعين االعتبار ان      
  .المشاريع البسيطة هذه اشارة اخرى في مساهمة السلطة في عملية التوطين ودمج الالجئين

لقد كانت شخصية مدير المخيم ودورها محوريا واصبح االن ثانويا بعد استالم لجان الخدمات فهي التـي   
مدير المخيم فال دور له اال دورا رمزيا من اجل التواصل بين اهـل              تعين من تشاء وتقيل من تشاء حتى        

المخيم ووكالة الغوث فكل ادوار مدير المخيم سلبتها تلك اللجان ولم يعـد لمـدير المخـيم أي دور ،وال                    
  .يستغرب القارئ الكريم اذا قلت ان بعض مدراء المخيمات ال يعرف الناس اسماءهم 

ات رغم المشاريع البادية للعيان في مجال بناء القاعات وغيرها هي بائسة            ان االوضاع العامة في المخيم    
ومؤسفة خاصة في الجانب الصحي حيث تنتشر الكثير من االمراض ومنها المستعصية وال يستطيع كثير               
من الناس الحصول على العالج اسوة بغيرهم من الناس خارج المخيمات وهناك نسبة عالية مـن الفقـر                  

ان بعض العائالت تعيش على الكفاف وعلـى الحـد          .سبة الكبيرة من العاطلين عن العمل       يوضح ذلك الن  
الدنى من المصروف خاصة بعد تجميد وكالة الغوث لمعظم المساعدات العينية التي كانت تقدم لهم ، ان                 
الغالء الفاحش وارتفاع االسعار وعدم وجود فرص عمل والوضع غير الصحي للوحدات السكنية وضيق              

زقة والحواري يجعل الوضع االنسانسي في المخيمات غاية في السوء والصعوبة مما يتطلب من وكالة               اال
الغوث ان تاخذ دورها وعلى جناح السرعة في اغاثة الالجئين على كافة الصعد واخيرا وليس اخرا فان                 
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ل كبيرففـي   الوضع التعليمي في مدارس الوكالة يسير من سئ الى أسوء من حيث اكتظاظ الصفوف بشك              
 طالبـا او    ٤٥-٤٠بعض المدارس يجلس ثالثة طالب على مقعد واحد ويحوي الصف الواحد ما بـين               

ان الذي يتحمل مـسؤلية ذلـك       . طالبه ناهيك عن مستوى التعليم المتدني الناشئ عن الظروف انفة الذكر          
لت فى االونه االخيـرة  هي ايضا وكالة الغوث التي تخلت عن دورها االنساني واالغاثي المنوط بها وانتق   

  .لتمارس دورا سياسيا له عواقبه ونتائجه الخطيرة 
ان اضرب وكالة الغوث الذي يشمل كافة قطاعات الوكالة من صحية وتعليم وخدمات ومكاتب ومـدراء                
المكاتب ومدارس ومعاهد وعيادات صحية وعمال نظافة ينذر بكارثة حقيقية يلزم وكالة الغوث بالتحرك              

اذ الوضع االنساني داخل المخيمات ووقف اإلجراءات ضد العاملين في مختلف القطاعات  ان              السريع النق 
وكالة الغوث اليوم قد عشش فيها الفساد حتى طفا على السطح مطلوب منها تصنيف الوظائف وفق معاير                 

تهام فان عليها   عادلة وإنصاف بقية العاملين ،اما السلطة الفلسطينية فانها اذا ارادت الخروج من دائرة اال             
الدعوة الى مؤتمر قمة عربي يدعو الى تدارك الوضع االنساني لالجئين الفلسطينين وان تستحث الـدول                
العربية بالمساهمة المالية في ذلك وخاصة في مجال التشغيل وفتح المشاريح ومساعدة الالجئـين علـى                

 االشراف على توزيع المعونـات      الصمود ثم في اشراك كافة القوى في المخيمات في مساعدة الناس في           
المقدمة وان تعلن للناس صراحة بالقول و الفعل انه الحل لقضية الالجئين اال بالعودة الى ديارهم التـي                  

  .اخرجو منها وبالتعويض العادل لهم 
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  آفاق المصالحة الفلسطينية .٦٨

  مؤمن بسيسو
 التوقيع على ورقة المصالحة المصرية بين حركتي حماس وفتح بشكل غير            ارتفعت موجة التفاؤل بقرب   

مسبوق عقب لقاء دمشق األخير، ولن يفصلنا عن إعالن التوافقات النهائية بين الحركتين سـوى حـسم                 
الطرفين آخر النقاط العالقة بينهما متمثلة في الملف األمني كما تستبشر بذلك معظـم التوقعـات، ليـيّمم                  

  . بعد وجوههم شطر القاهرة للتوقيع البروتوكولي على المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطينيالجميع من
وبقدر ما تستحث الخطوات األخيرة اتفاقا مكتوبا وقريبا بين طرفي االنقسام الفلسطيني فإنها تستبطن في               

 لمواجهـة ألغـام     الوقت ذاته تفاصيل مرحلة عسيرة عاشها الكل الفلسطيني عقب وقوع االنقسام، وتتهيأ           
كبرى وتعقيدات أساسية في مرحلة ما بعد التوقيع على الورقة المصرية في ظل بيئة إقليمية ودوليـة ال                  
تزال تعطي الشرعية للحصار الالإنساني على قطاع غزة، وتحارب نتائج وإفرازات المسيرة الديمقراطية             

  .الفلسطينية وتشجع على طمسها واستمرار االنقالب عليها
  اح الفيتو األميركيانزي

كان الفتا أن نوعا من األريحية قد ظلل الجهود األخيرة في إطار تحقيق المصالحة، فقد هبطت مستويات                 
التشنج السياسي واإلعالمي المعتادة بين حركتي حماس وفتح إلى حدها األدنى، وبدا أن السياقات الوطنية               

جديدة بعيدا عن كل عثرات وارتكاسـات المرحلـة         بين الحركتين تأخذ بهما إلى مساحات توافق والتقاء         
  .السابقة

تمثل الخطر األكبر في وجه مفاعيل العمل الوطني الفلسطيني دوما في التـدخالت األميركيـة وعبثهـا                 
الالمحدود بجنبات الساحة الفلسطينية، وقدرتها على قلب وتغيير المعـادالت الداخليـة بحكـم هيمنتهـا                

ة على السياسة الفلسطينية السلطوية وتأثيرها الكبير على القرارات اإلستراتيجية          السياسية واألمنية والمالي  
  .للسلطة الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح

لذا لم يكن غريبا أن تقترب حركتا حماس وفتح من التوافق في مرات سابقة، ثم ما تلبث األمور بعدها أن              
، ولعل آخر تلك األمثلة ما تم إبان زيارة األمين العـام            ترتكس من جديد بفعل التدخل األميركي المباشر      
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للجامعة العربية عمرو موسى لقطاع غزة التي حملت بشرى قرب إنهاء االنقسام قبل أن يتدخل المبعوث                
  .األميركي ميتشل ويعيد جهود الحوار من جديد إلى مربعها األول

ي فرصـة عاليـة إلنهـاء القطيعـة بـين           لكن انزياح الفيتو األميركي عن جهود المصالحة اليوم يعط        
  .الفلسطينيين، ويرّجح قرب إتمام إجراءات التوقيع على الورقة المصرية خالل األيام القليلة القادمة

  طاقة أمل
أنباء اقتراب المصالحة لم تثلج صدور أهل غزة الذين أثقلهم واقع المعاناة وباتوا ينتظرون انفراجة ما في                 

لبدة بفعل قسوة الحصار، ويبنون آماال مستقبلية في غد أقل ألما ومعانـاة وأكثـر               أوضاعهم المعيشية المت  
راحة وانفتاحا، وقلوب أهل الضفة الذين أرهقتهم سياط التعاون األمني والواقع األمنـي المريـر الـذي                 

ش يحيونه هناك، فحسب، بل ضخّت دفقة جديدة من ماء الحياة في شرايين القضية الفلسطينية التي تعـاي                
  .اليوم ارتكاسات ومخططات تصفية وإنهاء غير مسبوقة

المصالحة في حد ذاتها ال تكفي لمد طوق النجاة للشعب والوطن والقضية الفلسطينية، فهي محض خطوة                
التي تكمل بعضها بعـضا     " اإلنقاذية"تستلزم إتباعها بخطوات في إطار سلسلة من الخطوات واإلجراءات          

ة القضية التي طمسها النهج االستبدادي لقادة فتح والمنظمة في إدارة الـشأن             في سبيل استعادة ألق وحيوي    
  .الفلسطيني من جانب، وطحنها االنقسام وتداعياته الكارثية من جانب آخر

لذا من الصعب تخّيل مدى اللهفة التي تهيمن على نفوس الفلسطينيين في الضفة والقطاع والـشتات مـع                  
  .توقيع على ورقة المصالحة المصريةتوارد البشريات حول اقتراب ال

فالناس ال يلتفتون كثيرا إلى تفاصيل العقد السياسية واألمنية المستحكمة التي تعيق إقالع قطار المصالحة،               
وال يدرون أن اللعبة السياسية لعبة مجردة بال قيم أو أخالق، وال تتورع عن نفث قذاراتها بعيدا عـن أي      

  .ع الناس في دائرة اهتماماتها إال مع اقتراب االستحقاقات االنتخابيةضمير وطني أو إنساني، وال تض
على أية حال فإن ما يحدث اليوم يشكل استدراكا بكل معنى الكلمة، فالشقاق واالنقسام الفلسطيني ما كان                 
له أن يستمر ويتمدد حتى الوقت الراهن، وهو يعبر عن نضج متأخر تحـت ضـغط التحـديات ونـار                    

  . تستهدف الكل الوطني الفلسطيني من األلف إلى الياءالضغوطات التي
تحدث قادة من حماس عن أن الفلسطينيين جميعا خاسرون جراء استمرار االنقسام، وتحدث آخرون مـن                
فتح عن أزمة تواجه الكل الوطني، وهي لغة جديدة وواقعية في القاموس الفصائلي الذي تحكمه مفردات                

  .لبد بالتشاحن والصدامالتنافر والبغضاء والخطاب الم
من الواضح أن حماس ال تستطيع إدارة غزة في ظل الوضعية الراهنة إلى األبد، وأيضا فتح التي تلطـخ        
تاريخها الكفاحي الطويل، ونزع فياض أوراق قوتها وأفرغها من مضامينها وأحال الضفة إلـى محميـة                

  .إسرائيلية بكل معنى الكلمة
 جدران اليأس واإلحباط إلعادة بناء الذات الوطنية الفلـسطينية فـي            حوارات دمشق فتحت طاقة أمل في     

  .الداخل والخارج، ومنحت شعورا بإمكانية اللقاء والشراكة بين األشقاء الفلسطينيين من جديد
  بوابة الحل

المصالحة الداخلية الفلسطينية تشكل بداية الطريق نحو إنهاء االنقسام الفلسطيني وبوابة الحـل فحـسب                
 الحل كله، وال يزال هناك الكثير من العمل الالحق لتحصينها ووضع اآلليـات الكفيلـة بوضـعها                  وليس

موضع التنفيذ، ومن السابق ألوانه اإلفراط في التفاؤل بشأن نتائجها النهائية أو توقع الكثير في مرحلة ما                 
  .بعد التوقيع

  :ن أساسيتانبين يدي النقاش حول موضوع المصالحة وقرب إنجازها تنتصب قضيتا
األولى أن تحقيق المصالحة قد ال يقي قطاع غزة، وحماس تحديدا، من أي تهديد أو ضـربة إسـرائيلية،             
وإن كان ذلك من شأنه حرمان إسرائيل من هامش مناورة هام ال يستهان به أمام المحيط الدولي والرأي                  

  .العام العالمي
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لتهديدات العسكرية المتواصلة لن يعيقهـا أي توافـق         فالمخططات اإلسرائيلية الجاهزة التي تعّبر عنها ا      
فلسطيني داخلي ال يزال غامضا وقابال للكثير من التصورات واالجتهادات، وإنما يكبحها توافق حقيقـي               
ذو لبوس سياسي وأمني يتيح إدارة الصراع مع االحتالل بشكل كامل بعيدا عن المـؤثرات الخاصـة أو                  

  .األجندات الخارجية
ة فهي أن قضية الوطن، والمصالحة جزء أساسي منها، ال تقاس وفق حسابات الربح والخـسارة                أما الثاني 

الفصائلية، فالعبرة في النهاية بما تحققه من كسب وفوائد للصالح الوطني الفلسطيني العـام بعيـدا عـن                  
  .الحسابات الفصائلية الضيقة

ك عقَد األزمات الفلـسطينية الداخليـة ال        وفي كل األحوال فإن المشوار نحو الحل الوطني الشامل وتفكي         
يزال طويال، لكن مسيرة األلف ميل تبدأ بخطوة المصالحة وإنهاء القطيعة بين شطري الوطن الفلسطيني،               

  .ولو كانت في إطار النصوص اإلجمالية والخطوط العامة
  ألغام المصالحة

شودة، وما أكثر العوائق التـي تحـول        ما أكثر األلغام التي تنتصب على درب المصالحة الفلسطينية المن         
دون إتمامها وبلوغها مراميها المرجوة، وما أكثر المتربصين بالمصالحة الذين يرون فيها جسرا محـضا               

  .لتحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة بعيدا عن أي رؤية أو مصلحة وطنية حقيقية
ق، فلو تحققت يوما شذرات منها لما       غياب إرادة التوافق والشراكة تشكل أول األلغام واإلشكاليات والعوائ        

بلغ الحال الفلسطيني الراهن ما بلغ، ولما أفضى واقع الفلسطينيين إلى التنـاحر واالحتـراب والتـدابر                 
  .واالنقسام

كانت االنتخابات والمسيرة الديمقراطية محط اآلمال ومعقد الرجاء، لكن االنقالب عليها وعدم االعتراف             
حسابات الوطنية، ومزق النسيج االجتماعي، وأعاد القضية الفلسطينية القهقرى         بنتائجها خلط األوراق وال   

  .واالنحدار
ما يزيد عن ثالثة أعوام منذ حدوث االنقسام لم يكن كافيا القتناع البعض أن الوطن ال يحلـق بجنـاح أو    

 واالنغماس أكثر   فصيل واحد، وأن البديل عن الشراكة السياسية واألمنية الحقّة هو تعميق جذور االنقسام            
  .فأكثر في مسارات الهوان والتمرغ في أحضان االحتالل

اإلشكالية الثانية التي تعترض سبيل المصالحة أن نصوص الورقة المصرية نـصوص مجملـة تتنـاول                
مبادئ عامة وال ترقى إلى مستوى معالجة التفاصيل وإرساء اآلليات العملية الكفيلة بإعمال التطبيق، مما               

 -في نهاية المطـاف   -لجوء إلى حوارات جديدة لبحث صور وكيفيات التطبيق، وهو ما يعني            يستدعي ال 
أن كثيرا من البنود، وخاصة الهامة والخطيرة منها، ستبقى حبرا على ورق ولن تخـضع إلرادة التنفيـذ      

  .لدى أي من طرفي االنقسام
رقة إزاء بعض القضايا، وخاصة قـضيتي       أما اإلشكالية الثالثة فتكمن في الرؤية المثالية التي رسمتها الو         

األمن ومنظمة التحرير، وهي قضايا محسومة سلفا ومحكومة بسقف الفيتو اإلقليمـي والـدولي، ويعلـم                
الجميع أن ملفاتها لن تفتح عمليا اللهم إال من بعض الجهود واالجتماعات التي ستبقى تدور في إطارهـا                  

  .النظري البحت دون أي تغيير
 أن نشهد شراكة أمنية وعمال أمنيا وطنيا فلسطينيا تستجيب في ضوئه األجهـزة              -مثال-هل من الممكن    

وهل يتوقع أحـد    ! األمنية في الضفة لجهود إعادة الهيكلة والترتيب وفق المفاهيم والعقيدة الوطنية البحتة؟           
ـ                ادة بنـاء   أن تنتظم مرجعية فلسطينية جديدة تتولى البت في القضايا المصيرية لشعبنا على طريـق إع

  !وترتيب منظمة التحرير على أسس سياسية وإدارية جديدة؟
يخطئ من يظن أن الواقع الراهن في الضفة الغربية قد يؤول، سياسيا وأمنيا، إلى التحسن الجذري وفقـا                  
لنصوص الورقة المصرية، وواهم من يعتقد أن المرجعية الوطنية القيادية التي تحـدثت عنهـا الورقـة                 

  .خذ دورها في البتّ في القضايا المصيرية للشعب الفلسطينيالمصرية قد تأ
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كل تلك الحقائق والوقائع الثقيلة على األرض التي تجذرت في مرحلة ما بعد سيطرة حماس على غـزة                  
، تشي بأن التوافقات والتغييرات العملية التي ستترتب على التوقيع علـى            ٢٠٠٧حزيران  /منتصف يونيو 

  .ئية ومحدودةالورقة المصرية ستكون جز
  ما بعد التوقيع

ال تغيير حقيقيا في األفق، فاإلرادة الخالصة لم تظلل بعد المشهد الفلسطيني، أو تمنحه حظوة القفز عـن                  
أدغال التآمر والخديعة التي يتلظى بنيرانها المحرقة الشعب الفلسطيني الصامد علـى إيقاعـات أمنيـة                

  .مستوردة عّز نظيرها
 في فلك المسلّمات السياسية واألمنية التي لن يسمح بالمساس بها، إقليميا ودوليا،             تعيش الضفة واقعا يدور   

بأي حال من األحوال، فالنهج السياسي القائم على خيار التفاوض اإلستراتيجي األوحد والتفاوض األبدي،              
يرية ال  والنهج األمني القائم على التعاون األمني مع االحتالل، يشكالن الزمة ارتبـاط عـضوية ومـص               

انفكاك عنها بين السلطة واالحتالل، وفيها يرتبط بقاء ووجود السلطة ببقاء ووجود االحتالل فـي ظـل                 
  .دون أي خلل أو تقصير) حفظ األمن إلسرائيل(استمرار تأديتها مهامها الوظيفية التي ُأنشئت من أجلها 

فـي مـضمار المـصالحة      ما سوى ذلك قابل لألخذ والرد وفق سقف معين ومساحة محددة، وخصوصا             
االجتماعية وقضايا الموظفين والعمل اإلداري، وإعطاء هوامش للعمل الفصائلي والمجتمعي في الـضفة             
وغزة، وإعادة افتتاح بعض المؤسسات المغلقة التابعة لطرفي االنقسام، وإيجاد حل لمشكلة معبـر رفـح                

  .والمعابر التجارية األخرى
يمي والدولي بهذه المعادلة الجديدة التي تكرس واقع غزة كما هو في            من الصعب تصور قبول النظام اإلقل     

وقت يخطَّط فيه إلخراج حماس من مشهد القوة والتأثير الفلسطيني، مما يعني أن عالقة التوتر واالشتباك                
ستعود إلى المشهد السياسي الفلسطيني بعد عدة أسابيع على األكثر، ولن يكون وقع المفاجأة ثقيال حـين                 

لبد األجواء من بعد، وتتوافق أطراف الحصار على ضرب حماس عسكريا عبر الفوهـة اإلسـرائيلية،                تت
وتركها تلعق جراحاتها انتظارا لميقات إجراء االنتخابات التشريعية المتوافق عليه التي يؤمل من خاللهـا          

  .هاإخراج الحركة من المشهد السياسي الرسمي عبر البوابة االنتخابية التي دخلت من
ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة ليس هّينا، فال تزال المناخات غير ناضـجة أو مهيـأة السـتيعاب                   
متطلبات واستحقاقات المصالحة في ظل األهداف الالوطنية التي تحكم حركة الجهـود المتـصلة بهـا،                

  .ومحاوالت العبث اإلقليمي والدولي ببنية وتفاصيل المشهد الفلسطيني الداخلي
 ذلك فإن من المهم أن تعمد حماس إلى استقطاب قيادات فتح المؤمنة بالمصالحة الحقيقية، والعمـل                 ومع

والتنسيق معها ومع كل القوى والشخصيات الوطنية بهدف عزل ومحاصرة التيار اإلسرائيلي واألميركي             
كثر تفهما واقترابا   الذي يختطف قرار وسياسة فتح، ومحاولة بناء مقاربة جديدة لمرحلة فلسطينية جديدة أ            

  .من قيم اإلخاء الوطني والتعايش الداخلي المشترك
أخيرا فإن مرحلة ما بعد التوقيع على ورقة المصالحة هي مرحلة ثانوية بامتياز من حيث محدودية إنجاز                 
النقاط والبنود المطروحة، إال أنها مرحلة أساسية وخطيرة بكل المقاييس إذا ما قيست بحجم االسـتهداف                

  .ذي ستتعرض له غزة، وما يدبر لحماس وراء الكواليسال
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الدم الذي هزم السيف.. في ذكرى فتحي الشقاقي .٦٩

  رفعت سيد احمد
يصر عرب االعتدال على أنه ال خيار أمامهم في فلسطين، سوى خيار االنحناء المستمر أمام الغطرسـة                 

، ومرة خيار التسوية، ومرة خيار مبادرة السالم، على النـسق           »التهدئة« بخيار   االسرائيلية، تارة يسمونه  
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المصري، ذلك النسق الذي ال يكف عن التمسك بأهداف تسوية ال تأتي، وسراب مفاوضات ال               / السعودي
  ). هكذا يتحدث التاريخ(، أو كانت صاحبة دور )هكذا تقول الجغرافيا(يليق، بدول كبيرة 
لرسمي العربي، تضيع فلسطين تدريجياً من بين أيدي العرب والفلسطينيين الذين لم تعد             وسط هذا البؤس ا   

مـن  ) مركزيتها(انقساماتهم المتتالية وصراعاتهم الصغيرة، تثير اهتمام أحد، فتضيع فلسطين، وتتسرب           
 وسط هذا جميعه، نحتاج إلى تذكر الثوابت واألبجديات، في قـصة الـصراع            . ذاكرة األمة، وحاضرها  

العربي الصهيوني، ذلك الصراع الذي فُرض علينا ولم نسع إليه، ونحسب أنها ثوابت وأبجديات، يضيئها               
تحل ذكرى القائد فتحـي     . الذين قضوا، وهم يثبتونها   ) دماء الشهداء (أكثر ويجليها الحديث الموصول عن      

ة فلسطين الحقيقية، فلسطين    الشقاقي، أحد أبرز هؤالء القادة الشهداء، الذين سطروا بجهادهم ودمائهم قص          
غير اليهودية، تلك التي نجزم بأن غالبية الرؤساء والملوك العرب ال يعرفونهـا، ألنهـم إن عرفوهـا،                  

  . وعلموا كم الدماء الزكية الطاهرة التي أريقت من أجلها، ما فرطوا فيها هذا التفريط المذل
لفلسطيني المعاصر بال منازع، الشهيد القائد      اليوم تمر الذكرى الخامسة عشرة الستشهاد مؤسس الجهاد ا        

الذي استشهد في جزيرة مالطا عندما قصدها مسافراً من طرابلس بليبيا، التي            ) أبو إبراهيم (فتحي الشقاقي   
كان قد ذهب إليها ليحل مشكلة الفلسطينيين المبعدين على الحدود، وفي طريقه من مالطـا إلـى مقـره                   

من الموساد االسرائيلي بقيادة المجـرم      )  عنصرا ٤٠(ن فريق مكون من     المؤقت في دمشق، تم اغتياله م     
  . المقتول الحقا اسحق رابين

الذكرى تأتي وفلسطين تعيش أجواء انتفاضة فلسطينية ثالثة، بسبب االنقسام الوطني، مع انهيار خيارات              
الشقاقي، وهـي تحتـل     التسوية البائسة، تأتي الذكرى وحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، التي أسسها            

، واألكثر طهراً ونبالً في معادلة الصراع في المنطقة، وعلى الرغم من أن الهدف كان               )الرقم األصعب (
ـ               عاما الماضـية    ١٥تصفية هذه الحركة المجاهدة من خالل اغتيال مؤسسها وأمينها العام، إال أنها في ال

لشقاقي، المجاهد الدكتور رمضان شـلح فـي        قامت من كبوتها، وواصلت االنطالق، بقيادة رفيق جهاد ا        
طهارة ثورية نادرة، لم تلوثها أالعيب السلطة ودهاليز الحكم التي وقعت فيها غيرها من القوى والتيارات                

  . الفلسطينية
 ٤٤( في قرية زرنقة القريبة من يافا، وكانت حياته كلها، علـى قـصرها               ١٩٥١ولد فتحي الشقاقي عام     

اد والصدق والثبات، وجهت أغلب مراحلها ناحية فلسطين، وترابطت أبرز حلقاتها           ملحمة من الجه  ) عاماً
مع االسالم مشكّلة بناء متكامال يقترب من النظرية السياسية المنسوجة ليس بالفكر والفقه الذي تميز بـه                 

، ممـا   الشهيد منذ سنيه األولى فحسب، بل بالدم الذي أضفى على كلماته وأفعاله وتاريخه أنبل المعـاني               
كان الشقاقي شـديد التواضـع، رغـم سـعة          . اليهود!!) شهداء(يعجز المطبعون الجدد، المتباكون على      

اطالعه، وعمقه وبعد نظره، وكان شديد الصالبة في ما يتصل بفلسطين، ال يتنازل وال يداهن، وال يمتلك                
  . ترف إمساك العصا من المنتصف كعادة بعض الحركات اإلسالمية اليوم

 مجاهدا ـ النواة األولى لحركة الجهاد االسالمي في فلسطين داخـل جامعـة    ٦٠ رفاق له ـ  أسس مع
، عندما كان يدرس الطب في جامعتها، وكان من أبـرز  ١٩٨١ ـ  ١٩٧٩الزقازيق في مصر بين عامي 

ـ        . رفاقه آنئذ األمين العام الحالي لحركة الجهاد االسالمي د         شامي رمضان عبد اهللا شلح والشيخ عبد اهللا ال
  . محمد الهندي والشيخ نافذ عزام من قيادات الجهاد في الداخل الفلسطيني وغيرهم. ود

 ومن هناك بدأ في زرع نـواة        ١/١١/١٩٨١وبعد مطاردات واعتقاالت عدة للشقاقي، قصد فلسطين يوم         
التحرير الجهاد االسالمي في التربة الفلسطينية مجددا، التي كانت قد جفت وترهلت بفعل مناضلي منظمة               

ومناهجهم التائهة، وبقايا الحركة االسالمية المشتتة وقتها والتي كانت تركز على الجوانـب االجتماعيـة               
  . دون قضايا المواجهة للعدو

 يوم ترحيل الشقاقي خارج فلسطين هي أخصب الفترات فـي           ١/٨/١٩٨٨ حتى   ١٩٨١وكانت الفترة من    
نازع حركة الجهاد االسالمي وفقا ألغلب الروايات التاريخية        مجال العمليات االستشهادية التي قادتها بال م      
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التي أّرخت لتلك الفترة، بما فيها الروايات االسرائيلية، وروايات أصحاب االتجاهات اليسارية والقوميـة              
ويجمـع المتـابعون   ) ١٩٨٩زياد أبو عمرو ـ الحركة االسالمية في الضفة وغزة ـ   . أنظر د(العربية 

ليات وغيرها من األحداث كانت السبب الرئيسي في اندالع االنتفاضة الفلسطينية االولى            على ان هذه العم   
 التي أجهضتها السلطة الفلسطينية في ما بعد بتنسيق وترتيب مع النظام الرسمي العربـي               ١٩٨٧الباسلة  

  . ومع اسرائيل وتحت المظلة األميركية
 ١٦٢٠مـن مجلـدين     (صدارها في موسوعة    تؤكد مجمل أبحاث ودراسات الشهيد التي كان لي شرف إ         

األعمال الكاملة للشهيد الدكتور فتحي الـشقاقي ـ   : صفحة ـ تحمل عنوان رحلة الدم الذي هزم السيف 
وأصدرتها بناء على توجيه منه عنـدما كنـت معـه ـ     ) ١٩٩٧عن مركز يافا للدراسات بالقاهرة عام 

 أجمعت هذه األبحاث على ان قـضية فلـسطين   كصديق ورفيق جهاد ـ في ليبيا قبل استشهاده بأسبوع، 
كانت فكرياً وسياسياً هي االسهام الرئيسي للشهيد الشقاقي، وهي جوهر مشروعه التجديدي الـذي قدمـه             

ان استقالل القرار السياسي العربي االسالمي مـرتبط شـرطيا بـسيرورة تحريـر              : لألمة، حيث يقول  
 بلفور في الوقت الذي كان يدمر بنيان الدولة العثمانية،          فلسطين، اذ لم تكن مصادفة ان يقدم الغرب وعد        

ويجتاح المنطقة عسكريا ويخضعها إلى شبكة عالقات قائمة على التبعية واالرتهان السياسي، لقـد عمـد            
اآلخر إلى شن حربه الشاملة ضد الوطن العربي ـ االسالمي وتكريس القابلية لالستعمار فـي نفوسـنا    

داخلية، وذلك بتحطيم المكونات العقدية الفكرية والحضارية للمجتمـع االسـالمي،           وتدمير منابع القدرة ال   
لقد عمد اآلخر   «: وتغيير أنماط المعيشة واالنتاج فيه بما يخدم مصالحه ويحقق التبعية له ثم يقول الشقاقي             

كاة مشوهة  إلى خلق مؤسسات موازية ومعادية لنا يديرها تالمذة له، مأخوذون بثقافته، ولم تكن سوى محا              
وناقصة لمؤسسات الغرب، في سعي منه لتدمير العقل المسلم وحشوه بمفاهيم الغرب، ليقطع كل طريـق                
على عملية التفكير في إعادة بناء المجتمع االسالمي المقاوم، فمجرد تدمير المؤسسات االسالمية مع بقاء               

 المؤسسات االسالمية وإعادة بنائهـا      العقل االسالمي في يقظة كفيل بمحاولة البدء من جديد وكفيل بنجاح          
  . من جديد

لكن اسرائيل ـ وفقا للشقاقي ـ وجدت لتمارس وظيفة مستمرة دائبة هي ضرب النفسية العربية المسلمة   
وتحويل ميدان المعركة الحقيقية إلى ميادين وهمية تستنفد الجهد والطاقة، وقيام دولة اسرائيل أهم وأخطر               

  .لةوأعنف أشكال الحرب الشام
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت

  
  الهروب إلى النووي .٧٠

  فايز أبو شمالة. د
بشكل متعمد، ولشيء في نفس يعقوب، تكشف القناة الثانية عن قدرات إسرائيل النووية، ليـصير الـسر                 
الذي ظل دفين المصالح األمنية، لغة اإلعالم الدولية، مع نشر التقرير المصور النـادر ألهـم المواقـع                  

، بل وتجري القناة الثانية حواراً مع العاملين في الموقع، وتختتم تقريرهـا             )إسرائيل( حساسية في    األمنية
  ! والمخفي أعظم: بجملة

فلماذا سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لوسائل اإلعالم بتصوير الموقع النـووي الحـساس، ونـشر               
ي فيه إسرائيل رسمياً امتالكها السالح النووي،       النووية، في الوقت الذي تنف    ) إسرائيل(األخبار عن قدرات    

وترفض التفتيش الدولي لمنشآتها النووية؟ لماذا وقد سبق أن عاقبت الرقابة العسكرية إعالميين نـشروا               
  بعض المعلومات العسكرية عن حرب غزة؟ 

النووية، فهـو   ) إسرائيل(من الثابت أن اإلعالم اإلسرائيلي ليس بريئاً وهو ينشر المعلومات عن قدرات             
جزء من المعركة، وسبق وأن نشر اإلعالم اإلسرائيلي قبل أسابيع األخبـار عـن االسـتنفار النـووي                  

، وينشر اإلعالم اإلسرائيلي هذه     ١٩٧٣اإلسرائيلي ضد سوريا العربية ومصر العربية أثناء حرب أكتوبر          
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بحري اإلسـرائيلي، وال يمكـن نـشر        األيام األخبار عن عمليات سرية بعيدة، قام بتنفيذها الكوماندوز ال         
  ! تفاصيلها السرية

أجزم أن الهدف النفسي من وراء نشر هذه األخبار المطمئنة للمجتمع اإلسرائيلي أهم بكثير من تخويـف                 
للسالح النووي، والسيما أن استطالعات الرأي داخل المجتمـع         ) إسرائيل(العرب والمسلمين من امتالك     

عام، وبأغلبية ساحقة؛ إلى رغبة اإلسرائيليين في رزم حقائبهم والرحيل عـن            اإلسرائيلي قد أشارت قبل     
  ! هذه البالد إذا امتلكت إيران سالحاً نووياً

وفي هذا المقام ال يمكن تجاهل عاملين أثرا على المزاج اإلسرائيلي، وأحدثا فيه الصدمة التي اسـتوجبت              
التهديـدات  : ة مطمئنة، وهـذان العـامالن همـا       لقدرات نووي ) إسرائيل(شد أزره باألخبار عن امتالك      

، والتحوالت االستراتيجية داخل المجتمع التركي، وعدائـه        )إسرائيل(المتواصلة للرئيس اإليراني بزوال     
المعلن لدولة الكيان الصهيوني، فإذا أضيف لما سبق قدرات المقاومة العسكرية في الجنوب اللبناني، وفي               

فزع يطوف شوارع المدن اإلسرائيلية، ويدخل المطابخ وغـرف النـوم         قطاع غزة، انجلت الصورة عن      
  ). إسرائيل(ألول مرة في تاريخ 

عشرات السنين، وتآمرت مع قوى دولية ومحلية لتـدمير قـدرات دول الطـوق              ) إسرائيل(لقد اجتهدت   
لـك،  ، وعندما حسبت نفسها قد نجحت، واطمأنـت إلـى ذ     )إسرائيل(العربي، وإزالة الخطر القريب عن      

من قريبٍ ومن بعيد ،جاءها الخطر الماحق من بعيد!  
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  :كاريكاتير .٧١

  

  
  ٢٦/١٠/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس 


