
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  هنية يشدد على أهمية حوار الغرب مع الحكومة في غزة
  نحن في طريقنا لتوقيع اتفاق فلسطيني فلسطيني يكون وثيقة مالزمة للوثيقة المصرية: الدويك

  وهناك محاوالت أمريكية للتواصل مع حماس" إسرائيل"ال نخجل من التنسيق األمني مع : الضميري
  مسؤولون بالسلطة يحاضرون لضباط إسرائيليين حول حجم التغييرات في الضفة ": هآرتس"

   وحدة سكنية في مواقع مركزية بالضفة٤٣٢١مجلس مستوطنات الضفة أعّد خطة لبناء 
  "مالمح مشروع التهويد في القدس"تحت شعار  ١٢افتتاح ملتقى األقصى الـ: الكويت

أم الفحم تنتفض في وجه
خمسون جريحاً وتسعة : االحتالل
  معتقلين

  
 ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ١٩٥١:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠١٠ الخميس :التاريخ

    :السلطة
 ٦  عباس يبحث مع أبو الغيط وسليمان اليوم الخيارات في ظل تعثر المفاوضات.٢
 ٧  الحكومة في غزةهنية يشدد على أهمية حوار الغرب مع .٣
 ٨  ال أطمح لرئاسة السلطة وإنهاء االنقسام الفلسطيني مسؤولية الجميع: سالم فياض.٤
 ٨   ثيقة مالزمة للوثيقة المصريةتوقيع اتفاق فلسطيني فلسطيني يكون ولنحن في طريقنا : الدويك.٥
 ٩   مليون يورو٤١,٤قيمة  فياض يوقع اتفاق منحة أوروبية.٦
 ٩  وهناك محاوالت أمريكية للتواصل مع حماس" إسرائيل"ال نخجل من التنسيق األمني مع  :الضميري.٧
١١   التغييرات في الضفة  حول حجم مسؤولون بالسلطة يحاضرون لضباط إسرائيليين :"هآرتس".٨
١١  ٤٨حكومة نتنياهو تستهدف الوجود العربي في فلسطين : الرمحي.٩
١٢  صالحةهناك اتفاق بوقف اعتقاالت الضفة فور توقيع الم: عمر عبد الرازق.١٠
١٢  شرطة فلسطينية تستعد لدخول الضفة بعد أن تلقت تدريبات في األردن": معاريف".١١
١٢    ينفي التعذيب في سجونه في غزةاألمن الداخلي.١٢
١٣  عقب تصريحات عن حق العودةنروا و التحرير تنتقد تصريحات مسؤول في االمنظمة.١٣
١٣  ٤٨ يحذرون من سياسة التطهير العرقي ضد فلسطينيي اإلسالميونالنواب .١٤
١٣  عقب تصريحات عن حق العودة ونروافي األتنتقد مسؤوال في غزة الحكومة .١٥
١٤  ٢٠١٣عام % ٠٣نسعى لتقليص العجز بالميزانية إلى أقل من : الجرباويعلي .١٦
١٤  شكوى ضد وزير االقتصاد في رام اهللا بتهمة الفساد.١٧
    

    :المقاومة
١٤   برصاص إسرائيلي شمال غزة"سرايا القدس"من  ناشط استشهاد.١٨
١٥  حماس في ميناء الجوس النيجيري ل إيرانية ألسلحة محاولة تهريب كبرى إحباط": هارتس".١٩
١٥   األسبوع القادمفتح وحماس تلتقيان في دمشق: خالد عبد المجيد.٢٠
١٥  قة إلنجاز المصالحةالمهم ليس المكان وإنما وجود إرادة حقي: الحّية.٢١
١٦   بإقالتهفي نيويورك وتطالب" االونروا"حماس تؤكد على حق العودة وتنتقد مسؤول .٢٢
١٦  للوجود الفلسطيني" استهداف عنصري" ا يجري في أم الفحمم: حماس.٢٣
١٦  التوحد الوطني بين أبناء الشعب في كل مكان بأحداث أم الفحم وتطالب بتندد "الشعبية".٢٤
١٧   سلطة رام اهللا بحرمان ذويهم من منحة الحجأسرى حماس يتهمون.٢٥
١٧  القدس تتعرض لحرب إسرائيلية مفتوحة : عبد القادرحاتم .٢٦
١٧  في سيناريو تلفزيوني قريباً" المبحوح": الزهار.٢٧
١٨  حماس تتهم السلطة باعتقال سبعة من أنصارها في الضفة.٢٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٨   بالضفة وحدة سكنية في مواقع مركزية ٤٣٢١الضفة أعّد خطة لبناء  مجلس مستوطنات.٢٩
١٩  الحركة اإلسالمية من شرعيتها" تجريد"ـنائب إسرائيلي يطالب ب.٣٠
١٩  لمنع العرب من السكن في بلدات يهودية" محاكم التفتيش"قانون .٣١
١٩   في الليكود ضد أوباما" حفلة شاي".٣٢
٢٠   بناء الجدار مع مصر سيبدأ خالل الشهر المقبل: "إسرائيل".٣٣



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٥١:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠١٠ الخميس :التاريخ

٢٠  عترف بالتجسس لحساب حزب اهللايامير مخول : "وزارة العدل االسرائيلية".٣٤
٢٠  إليها) الفالشا مورا(يهود  أثيوبي من ٧٩٠٠تل أبيب توافق على إعادة ": هآرتس".٣٥
٢١  دورات في التعامل مع األغيار ألعضاء الكنيست والجنود: "إسرائيل".٣٦
٢١   لتحرير ليبيا من حكم إيطاليا الفاشية٦٨ـ متحف ضحايا النازية يحتفل بالذكرى ال": إسرائيل".٣٧
٢١   تظاهرات إسرائيلية رفضاً لمساعدات المتشددين.٣٨
٢٢   تم بموجبها إعادة السالح الشخصي لرون آراد٢٠٠٠صفقة سرية مع حزب اهللا عام ": يديعوت".٣٩
٢٢    في أنصارية"فخ العباس"ح أدى إلى نجا اختراق حزب اهللا لبث طائرات التجسس :"إسرائيل".٤٠
    

    :األرض، الشعب
٢٢   تسرع خطوات تهويد القدس المحتلة وعزلها"إسرائيل": صبري.٤١
٢٣  اعتبار القدس منطقة أفضلية يستهدف طرد العرب: التفكجي.٤٢
٢٣   هدم واسعة لمنازل مقدسيين في العيسويةعمليات.٤٣
٢٣   بهدم معصرة الزيتون إخطاراًسلم مواطناًوت ... راً في جنينابآقوات االحتالل تهدم .٤٤
٢٤  األسرىاالحتالل يطبق قانون شاليط على تؤكد أن اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى .٤٥
٢٤  نشطاء فلسطينيون يطلقون مبادرة لتشجيع األعمال التطوعية في غزة.٤٦
٢٤  موظفو األونروا يطالبون بإقالة مديرهم في نيويورك إثر تشكيكه بحق العودة.٤٧
٢٤  كبديل عن فشل المفاوضات مع الكيان طة والعودة لخيار المقاومةغالبية تؤيد حل السل.٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٥  الرقابة الذاتية تهدد اإلعالم الفلسطيني: دراسة علمية.٤٩
 ٢٦   تشيلية-مرحلة ما قبل النكبة بعيون فلسطينية .. "القمر األخير"فيلم .٥٠
   

   : األردن
٢٦ السالم الشامل المبني على حل الدولتين أساس استقرار المنطقة: رئيس وزراء األردن.٥١
٢٦ في نيويورك حول الالجئين" االونروا"تستنكر تصريحات مدير " حق العودة".٥٢
٢٧   ترفض مشاركة شباب أردنيين ببرنامج أكاديمي إسرائيلي" لتطبيعمقاومة ا".٥٣
٢٧ "إسرائيل"ال نقص في كميات المياه الواردة من : أمين عام سلطة وادي األردن.٥٤
   

   : لبنان
٢٧ "إسرائيل"سية والتعامل مع  لبنانياً الكتسابهم الجن٣١الحكم على فلسطيني و: لبنان.٥٥
   

   :عربي، إسالمي
٢٧   المباشرة العودة للمفاوضات إمكانيةلبحث اليوم بو الغيط وسليمان في رام اهللا أ.٥٦
٢٨  لسطينية الفصر تبدي استعداها الحتضان مراسم توقيع اتفاق المصالحةم": الشرق القطرية".٥٧
٢٨  تدين مشروع قرار إسرائيلي لتهويد القدس" المؤتمر اإلسالمي".٥٨
٢٩  "هي عدو للفلسطينيين فقط": "إسرائيل"ـفتح سفارة لي قد زعيم جنوب السودان.٥٩
٢٩  لقدس المفاوضات لفرض حل على ا تحاول استباق"إسرائيل": صبيح.٦٠
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٢٩  ال حدود لها" أسطول الحرية"حول االعتداء على وقاحة نتنياهو : منظمة تركية.٦١
٣٠    "مالمح مشروع التهويد في القدس"تحت شعار  ١٢افتتاح ملتقى األقصى الـ: الكويت.٦٢
٣١   عبر دولة ثالثةاإلسرائيليةالبضائع اإليرانية تغزو السوق ": األهرام".٦٣
   

   :دولي
٣١  تسعى لتشكيل مجموعة ضاغطة داخل مجلس العموم البريطاني" التضامن مع فلسطين".٦٤
٣١ »٣١ -ميغ«اتالت اعتراضية من طراز روسيا تنفي توقيع عقد لتسليم سورية مق.٦٥
٣٢ مستمرون في تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية: وزير التنمية البريطاني.٦٦
٣٢ "إسرائيل"ترفض دعوة فائز بجائزة نوبل للسالم إللغاء حفلها في " كيب تاون"أوبرا .٦٧
٣٢  ألعاب دانماركية لمدارس وحضانات لبنانية وفلسطينية.٦٨
    

   :مختارات
٣٣ "إسرائيل"انتهاكات حكومية وذخائر مصدرها الصين و:دارفوربتقرير أممي سري عن حظر السالح .٦٩
    

    :حوارات ومقاالت
٣٣  مصطفى الصواف... الفحم واستراتيجية المواجهة الشاملةأم .٧٠
٣٤  ياسر الزعاترة... !!"الفلسطينيون يحرسون والمستوطنون يسلبون والمتبرعون يدفعون".٧١
٣٥  الياس سحاب... المسرح الدولي للتعري السياسي.٧٢
٣٦  حسام كنفاني... أزمة يسار.٧٣
٣٨  عمر عياصرة"... وادي عربة"حين يتالشى المدافعون عن .٧٤
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
   معتقلينتسعة جريحاً وخمسون: أم الفحم تنتفض في وجه االحتالل .١

الشرطة ، أن  أسعد تلحمي،الناصرة عن مراسلها في  نقال٢٨/١٠/٢٠١٠ًالحياة، لندن، نشرت 
اإلسرائيلية جنّدت ووحداتها الخاصة نحو ثلث عديدها أمس لحماية عشرات المتطرفين اليهود من أنصار 

 العنصرية الذين تظاهروا ضد الحركة اإلسالمية قبالة مدينة أم الفحم، وقمعت في المقابل "كهانا"حركة 
  .جين على الزيارة االستفزازية، وبينهم نائبان عربيان أصيبا بجروحالمتظاهرين العرب المحت

وتحولت تظاهرة ناشطي اليمين اإلسرائيلي المتطرف االستفزازية على مشارف مدينة أم الفحم إلى 
مواجهات بين المتظاهرين العرب، الذين هبوا لصد المتطرفين والشرطة اإلسرائيلية التي حضرت بأكثر 

، وقمعت بالرصاص المطاط والقنابل "المستعربين" و"الوحدات الخاصة"ادها وأفراد  من أفر١٥٠٠من 
الصوتية والمسيلة للدموع المتظاهرين العرب وبطشت بهم وأصابت عدداً منهم بجروح، واعتقلت عدداً 

  .آخر بداعي اإلخالل بالنظام العام
ة أم الفحم ووادي عارة والشارع ومنذ ساعات صباح أمس احتشدت الشرطة بأعداد هائلة في محيط مدين

منطقة "وأعلنت منطقة تظاهرة اليمين .  بجنوبهااألراضي الفلسطينية المحتلةالرئيس الذي يربط شمال 
كما قام مئات من أفرادها بحراسة عشرات المتطرفين اليهود .  اشترطت الدخول إليها بإذن خاص"مغلقة

د أن منحتهم المحكمة اإلسرائيلية العليا إذناً بالتظاهر ضد من أنصار المتطرف مئير كهانا إلى أم الفحم بع
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 على خلفية مشاركة رئيسها الشيخ رائد صالح في قافلة السفن التضامنية مع قطاع "الحركة اإلسالمية"
وقال خليفة كهانا المدعو باروخ مرزيل قبل . غزة قبل خمسة أشهر، وفي الذكرى السنوية الغتيال كهانا

  ."أننا نحن رب البيت في دولة إسرائيل"لفحم إن المتظاهرين يريدون تأكيد توجهه نحو أم ا
 والناشطين السياسيين من األحزاب الوطنية واإلسالمية "الفحماويين"ولم يرق للشرطة أن ترى مئات 

يحتشدون في مداخل أم الفحم احتجاجاً على السماح للمتطرفين باستفزاز أهل المدينة ولمنع أي محاولة 
وسرعان ما تبين أن الشرطة زرعت في أوساط المحتشدين عمالء يعرفون . ل المتطرفين المدينةلدخو
 ذلك، انهالوا على أحدهم بالضرب، فردت الشرطة برشق إلىوإذ انتبه متظاهرون . "مستعربين"بـ

  . "المستعرب"المتظاهرين بكثافة وبعشوائية بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتخليص 
عفو أغبارية وحنين الزعبي، واضطر األول إلى تلقي . خالل اعتداء الشرطة النائبان العربيان دوأصيب 

العالج في مستشفى قريب، فيما قالت الزعبي إن قناصة تعمدوا إطالق رصاصتين مطاطيتين نحوها 
صريين، نحن لم نكن في مواجهة زمرة من الفاشيين العن": وقالت في بيان. أصابتاها في الظهر والعنق

ولم نكن مهددين فقط من قبلهم، بل جاء التهديد العيني واألخطر والمباشر من أفراد الشرطة الذين أتوا 
وأضافت أن إطالق . "بمخطط مبيت وواضح يهدف إلى إصابة المتظاهرين العرب بإصابات مباشرة

ية ومن دون أي سابق إنما استخدم منذ البدا"الرصاص المطاط لم يكن نتيجة لتطور تلقائي للمواجهات 
إنذار أو مبرر ما يدل على أن الشرطة قصدت بث رسالة تقول فيها إنها تواصل معاقبة العرب في 

وأضافت أن الشرطة توافق اليمين العنصري وتتبنى أفكاره السياسية بالكامل، . "وقفات الدفاع عن أنفسهم
سه على العرب في كل فرصة تراها وهي بذلك أخطر من اليمين ألنها تملك شرعية العنف، وهي تمار

  .ممكنة
هذه اإلصابة تقوي عزيمتي لمواصلة التظاهر ضد العنصرية "وعقب أغبارية على إصابته بالقول إن 

وأضاف أنه يوجه االتهام للمحكمة العليا والشرطة اإلسرائيلية اللتين منحتا . "المستشرية في إسرائيل
  .ظاهر االستفزازي قبالة مدينة أم الفحمالترخيص للحركة اليمينية المتطرفة بالت

عمل الشرطة الشجاع وبسالة أفرادها الذين عرضوا حياتهم "وأشاد قائد المنطقة الشمالية دافيد كورن بـ
وقاموا " قوات الشرطة تعرضت للرشق بالحجارة، ما عرض حياة أفرادها للخطر، إنوقال . "للخطر

وأضاف أنه اصدر تعليماته للقوات باستخدام كل . ")رفينللمتط(بذلك بهدف منع التظاهرة القانونية 
ولم تتطرق الشرطة في بيانها إلى عدد اإلصابات التي أوقعتها في . الوسائل المتاحة لتفريق المتظاهرين

  .صفوف المتظاهرين، إال أنها أشارت إلى إصابة خمسة من أفرادها بجروح طفيفة
 الشرطة بالتحقيق الجنائي مع أحد منظمي مارزل بداعي "ضد العنصرية) اإلسرائيلي(المركز "وطالب 

 مساء أول من أمس بحضور "كهانا"التحريض العنصري على العرب في التظاهرة التي نظمتها حركة 
  .نحو ألف من أنصارها

 جلسة طارئة أمس في أم الفحم للبحث في "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل"وعقدت 
  . الشرطة على التظاهرة السلمية للعرب احتجاجاً على زيارة أنصار اليمين العنصري للمدينةهجوم قوات

 إلى إعالن لجنة المتابعة اإلضراب العام في البلدات العربية في "التجمع الوطني الديموقراطي"ودعا 
 لحزب عوض عبدوقال األمين العام ل. "التصعيد النوعي في ممارسة النظام اإلسرائيلي العنصري"أعقاب 

ليسوا النبتة الضارة، إنما "دور ليبرمان جالفتاح إن المتطرفين من أمثال مارزل ووزير الخارجية أفي
  ."التعبير الفظ والصريح عن الوجه والجوهر الحقيقي للنظام الصهيوني القائم

لشرطة ا، أن برهوم جرايسي، أم الفحمنقالً عن مراسلها في  ٢٨/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، وأضافت 
شرطة الوكانت  . خالل المواجهات، الشيخ خالد حمدانأم الفحماعتدت على رئيس بلدية اإلسرائيلية 
 بفرض الحبس المنزلي على عضو المجلس البلدي سالم اً الليلة قبل الماضية أمرتصدرأاإلسرائيلية 

  .بل فجر أمس دخول المتطرفين، قعياش، بزعم أنه بدأ بإغالق شارع األقواس حيث كان متوقعاً
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تحمي اإلسرائيلية ، محمد زيدان أن الحكومة ٤٨من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 
  .اليمين المتطرف وتشاركه في اعتداءاته على العرب

، إلى أن امجد سمحان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  ٢٨/١٠/٢٠١٠السفير، بيروت، وأشارت 
  .  فلسطينياً على األقل، واعتقال تسعة آخرين٥٠ عن إصابة تأسفرم المواجهات في أم الفح

، وكاالتال حسن مواسي و،أم الفحمنقالً عن مراسلها في  ٢٨/١٠/٢٠١٠، بيروت، المستقبلوجاء في 
وزير شؤون األقليات اإلسرائيلي أفيشاي برافرمان، قال إن تظاهرة اليمين المتطرف في مدينة أم أن 

  .فزاز هدام غايته تسخين األجواءالفحم أمس هي است
نحن منظمة ال "وقال باروخ مارزل أحد قادة منظمي التظاهرة في أم الفحم لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

 من الحركة اإلسالمية التي تشكل قل خطراًأتتكلم فقط وإنما تنفذ أيضاً، ونعتقد أن الخطر اإليراني 
  ".د وتسعى إلى تدمير كل شيء وحصان طروادة داخل البال خامساًطابوراً

 إنهم وان قاليالمستوطنأن  ،وكاالتال ونقالً عنأم الفحم،  من ٢٨/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وذكرت 
 وقال مايكل بن اري وهو ، للمطالبة بحظر الحركة اإلسالمية في الداخل أم الفحميشاركون في مسيرة

، "سالمية تنتمي إلى الجهاد اإلسالمي في العالمالحركة اإل"خبير شؤون قانونية شارك في المسيرة إن 
وقال أحد المستوطنين الذين تجمعوا . واتهم الحركة بإقامة عالقات مع حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

، فهم "إسرائيل"أقول مخاطبا رئيس الوزراء، ليس هناك سبب للسماح للحركة اإلسالمية بالتواجد في "
وسنكون ديمقراطية غبية إذا سمحنا لمن . ال يسمح لهم بأي نفوذمحظورون في مصر، وفي األردن 
  ".يريدون تدميرنا بأن يكون لهم صوت

، أن  محمد القيق،القدس المحتلة نقالً عن مراسله في ٢٧/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الينوأورد 
 شرعيتها، بدعوى الحركة اإلسالمية من" تجريد"ميخائيل بن آري طالب حكومته بـ" الكنيست"النائب في 

إن منطقة الجليل تشهد : "ونقلت اإلذاعة العبرية، عن بن آري قوله. ، حسب زعمه"ممارستها لإلرهاب"
، مشيرا إلى أن الحركة اإلسالمية تعكف حاليا على )"إسرائيل(نشوء مجموعات متشددة تهدد أمن 

  . ، كما قال"ممارسة أعمال إرهابية"
إن فشل المتطرفين في ": "فلسطين"م الحركة اإلسالمية زاهي نجيدات لـ قال المتحدث باس،من جانبه

 والجماهير ،تنظيم المسيرة هو رسالة واضحة للمستوى السياسي اإلسرائيلي بأن أهالي الداخل رقم صعب
باروخ مارزل عاد ومعه مجموعات المستوطنين بخيبة . ملتفة حول الحركة اإلسالمية ولجان المتابعة

  ".ي الشبان لهم ولقوات االحتاللأمل بعد تصد
مدينة أم الفحم تشهد منذ ساعات صباح اليوم أن أم الفحم  من ٢٨/١٠/٢٠١٠قدس برس، وأشارت 
، إضراباً عاماً، استجابة لقرار لجنة المتابعة العربية العليا، احتجاجاً على اعتداءات ٢٨/١٠الخميس 

  .معهمالشرطة اإلسرائيلية على سكان المدينة والمتضامين 
  
  عباس يبحث مع أبو الغيط وسليمان اليوم الخيارات في ظل تعثر المفاوضات .٢

، أن نادية سعد الدين ويوسف الشايب من عمان، نقالً عن مراسلها، ٢٨/١٠/٢٠١٠الغد، عمان،  ذكرت
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يلتقي اليوم في األراضي المحتلة بوزير الخارجية المصري أحمد أبو 

غيط ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ال
  .ومأزق المفاوضات المباشرة

رام اهللا حسن أبو لبدة إن زيارة أبو الغيط وسليمان إلى األراضي  وقال وزير االقتصاد الوطني في
رة بسبب تعثر جهود التسوية جراء الرفض مهمة في ظل ما تمر به المنطقة من أزمة كبي"المحتلة 

  ".اإلسرائيلي لوقف االستيطان
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تأتي في إطار التنسيق والتشاور بشأن الخيارات "من األراضي المحتلة إن الزيارة " الغد"وأضاف إلى 
والبدائل المطروحة في حال عدم تمكن الواليات المتحدة من إعادة الجانب اإلسرائيلي إلى طاولة 

  ".عد إلتزامها بشروط ومرجعيات عملية السالم، وفي مقدمتها وقف االستيطانالمفاوضات ب
 المصرية تتناول محاولة استشفاف آفاق ما يمكن أن تقوم به -المباحثات الفلسطينية "وأوضح بأن 

  ".الجامعة العربية في حال إستمرار تعثر المفاوضات، إضافة إلى التأكيد على المواقف الفلسطينية
هناك عملية تطوير تجرى على هذه "، موضحاً بأن "المباحثات تتناول البدائل الفلسطينية"أن ولفت إلى 

  ".البدائل المفتوحة على كل الخيارات
ملف المصالحة يطرح على طاولة أي لقاءات "وحول تناول المباحثات ملف المصالحة الفلسطينية قال إن 

  ".مأزق المفاوضات الراهنعربية فلسطينية ثنائية، ولكن اللقاء سيتركز حول 
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، ان اللقاء الفلسطيني 
المصري يأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف، في ظل التعنت اإلسرائيلي، واصفاً حكومة نتنياهو 

  .طان، وأنه من الصعب التوصل إلى اتفاق سالم معهابأنها حكومة الالسالم، وحكومة التطرف واالستي
وحول الخيارات المطروحة أمام السلطة الفلسطينية إزاء التعنت اإلسرائيلي، أكد عبد ربه أن هناك العديد 
من الخيارات، وأنه سيجري التشاور بشأنها مع المحيط العربي والدولي، مستغرباً تصريحات نتنياهو 

كأن : وتساءل عبدربه قائال. سطينيين إلى مجلس األمن بالخطوة أحادية الجانبالتي تصف نية توجه الفل
توسيع االستيطان، وقضم االرض، واالعتقاالت واالجتياحات اليومية، وتهويد القدس، وانتهاك كل 

  !الحقوق الفلسطينية ليست اجراءات أحادية الجانب؟
 اإلدارة األميركية في حواراتها مع إسرائيل إلى وأشار عبد ربه إلى أن السلطة الفلسطينية تأمل أن تنجح

  .توقيف االستيطان، مشيرا الى أن هذه الجهود حتى اآلن ال تؤتي ثماراً على األرض
واستغرب ما تحدثت عنه صحيفة معاريف اإلسرائيلية من أن اإلدارة األميركية ستفرض الحل على 

لى موقفه، وفشلت المفاوضات، وأكد أن القضية الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي حال أصر كل منهما ع
  .الفلسطينية للفلسطينيين، وليست ورقة في يد أي كان

علمت ،  احمد رمضاننقالً عن مراسلها،رام اهللا  من ٢٨/١٠/٢٠١٠المستقبل، بيروت،  وأضافت
أجيل من مصادر فلسطينية رفيعة ومتطابقة ان زيارة سليمان وموسى ذات صلة باحتمال ت" المستقبل"

اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر عقده في التاسع من مطلع الشهر القادم لبحث موضوع ازمة 
  .المفاوضات المتوقفة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي

وقالت هذه المصادر ان اجتماع لجنة المتابعة لم يعد مؤكداً، ويجري االن بحث موضوع التأجيل بين عدد 
  .ية، السيما اعضاء اللجنةمن الدول العرب

ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور " فتح"وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
  .صائب عريقات أن الخيارات والبدائل الفلسطينية ال زالت قيد الدراسة والنقاش

  
  الحكومة في غزةهنية يشدد على أهمية حوار الغرب مع  .٣

 ،على أهمية الحوار المباشر مع ٢٠١٠-١٠-٢٧فلسطيني إسماعيل هنية، األربعاء شدد رئيس الوزراء ال
  . الحكومات الغربية لتسمع مباشرة من الحكومة مواقفها ورؤيتها، وليس أن تسمع عن الحكومة

ودعا هنية خالل استقباله في مكتبه بمدينة غزة وفداً قانونياً فرنسياً، إلى مـساعدة الـشعب الفلـسطيني                  
 من االحتالل وإنهاء االستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس، مطالبـا               للتحرر

  . بإنهاء الحصار الظالم عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة الذي تحول إلى ما يشبه السجن الكبير
يين الذين صاغوا   وضم الوفد القانوني الفرنسي كالً من السفير الفرنسي السابق ستيفان إيسيل، أحد القانون            

  . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وريجيس دوبريه مستشار الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران
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من جانبه، عبر ستيفان ايستيل عن حزنه لعدم مساعدة المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ النكبة السـتعادة                
بشكل يصب في مـصلحة االحـتالل منـذ         حقوقهم، ووجود ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي         

  . النكبة
وأعرب عن أمله في أن يتغير هذا الوضع ويأخذ الشعب الفلسطيني حقه، ويقيم دولتـه، ويكـون هنـاك                

  . عدالة في تطبيق القانون الدولي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 أحمد يوسف، والناطق باسم     .وشارك في اللقاء وزير العدل محمد فرج الغول، ووكيل وزارة الخارجية د           

الحكومة طاهر النونو، باإلضافة إلى الحقوقي الفلسطيني عصام يونس مدير مركـز الميـزان لحقـوق                
  .اإلنسان

  ٢٧/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  

  ال أطمح لرئاسة السلطة وإنهاء االنقسام الفلسطيني مسؤولية الجميع: سالم فياض .٤
الحكومة الفلسطينية سالم فياض أن األوضاع الفلسطينية لن تستقيم         أكد رئيس   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

إال بإنهاء االنقسام وعودة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن االحتكام إلى صناديق االقتراع والقبول بنتائجها هو               
  .المخرج األساسي لتحقيق ذلك

ة في حال تقديم الرئيس محمود      أنه ال يطمح لرئاسة السلطة الفلسطيني     » الحياة«وأكد فياض في مقابلة مع      
كما أكد رفضه حل السلطة الفلسطينية ألنها الخطوة األهم فـي مـشروع بنـاء الدولـة                 . عباس استقالته 
إن الدعم الدولي لنا    «: ووصف عالقة حكومته مع أقطاب المجتمع الدولي بأنها وثيقة، وقال         . واالستقالل

  .» دولتنا على األرضهو أحد عوامل صمودنا واستمرارنا في العمل لبناء
أو أنه يحاربها مالياً من خالل منع الموازنـات         » فتح«ونفى فياض وجود أي توتر في عالقته مع حركة          

تركز على أهمية إنهـاء     «،  »حماس«وأقر في الوقت نفسه بوجود اتصاالت له مع حركة          . عن نشاطاتها 
  .»االنقسام وعودة الوحدة، ألن األخطار تحدق بجميع الفلسطينيين

  :ولالطّالع على نص المقابلة يرجى الضغط على الرابط التالي
196473/internationalarticle/com.daralhayat.international://http  

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  ع اتفاق فلسطيني فلسطيني يكون وثيقة مالزمة للوثيقة المصريةتوقيلنحن في طريقنا : الدويك .٥

اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احد قادة حركة  : اشرف الهور-غزة 
االربعاء بأن حركته في طريقها لتوقيع ورقة المصالحة المصرية كما وردت، " القدس العربي"حماس لـ

 فلسطينية فلسطينية تسير جنبا الى جنب مع الورقة المصرية عند تنفيذ االتفاق وذلك بعد التوصل لورقة
  .النهاء االنقسام

نحن في طريقنا الى توقيع اتفاق فلسطيني فلسطيني "االربعاء " القدس العربي"واضاف الدويك قائال لـ
  ".يكون وثيقة مالزمة للوثيقة المصرية ويتم التطبيق للوثيقتين معا عند التنفيذ

االتفاق على ان تكون هناك ورقة مصرية وورقة "واوضح الدويك بان الذي يجري بلورته حاليا هو 
، مشيرا الى ان حماس بعد التوصل التفاق فلسطيني فلسطيني مع حركة "فلسطينية متالزمتين في التطبيق

  .فتح ستقوم بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي
فضون ان تفتح الورقة المصرية للمصالحة، وابدوا مرونة في ان المصريون را"واضاف الدويك قائال 

  ".تكون هناك ورقة مالزمة لها وهي االتفاق الفلسطيني الفلسطيني
واكد الدويك بان التنفيذ التفاق المصالحة سيكون اعتمادا على الورقتين المصرية والفلسطينية الفلسطينية، 

  ".التطبيق سيكون للورقتين وسيعطيهما نفس القيمة"، واضاف "نالتنفيذ لالتفاق بكامله حسب الورقتي"وقال 
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واوضح الدويك بان االتفاق المنتظر بين فتح وحماس هو على تطبيق الورقتين المصرية والفلسطينية، 
اي ان جميع البنود الواردة في الورقتين هي .. اتفاق الطرفين هو على االلتزام بتطبيق الوثيقتين"وتابع 

  ".الفرقاءملزمة لجميع 
في اشارة الى اللقاء المنتظر " االجواء ايجابية الستئناف اللقاء الفلسطيني الفلسطيني"واوضح الدويك بأن 

بين حركتي فتح وحماس لبحث الملف االمني واالتفاق بشأنه كمقدمة لتوقيع حماس على ورقة المصالحة 
  .٢٠٠٧المصرية النهاء االنقسام الفلسطيني المتواصل منذ منتصف 

واشار الدويك الى وجود لقاءات بين حركتي فتح وحماس حاليا تمهيدا للقاء المرتقب لبحث الملف االمني 
الذي ما زال مثار خالف بين الجانبين بعد ان تم تذليل باقي العقبات في اجتماع عقد بين الحركتين في 

مين سيتم االتفاق على مكان الماضي في دمشق، منوها الى انه خالل اليومين القاد) سبتمبر( ايلول ٢٤
  ".احتمال خالل اليومين القادمين بان يتم تحديد المكان والزمان للقاء"وزمان اللقاء المنتظر، وقال هناك 

ال "ورفض الدويك تأكيد او نفي حصر مكان اللقاء القادم بين الحركتين في الدوحة او صنعاء، وقال 
  ".ا انه خالل يومين سيتم تحديد المكان وربما الزماننستطيع ان نؤكد او ننفي، لكن الذي بات مؤكد

، مؤكدا "التواصل حاليا فلسطيني فلسطيني"وشدد الدويك على ان هناك تواصال بين فتح وحماس، وقال 
  .وجود لقاءات بين الحركتين حاليا تمهيدا للقاء المرتقب لبحث الملف االمني

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، نالقدس العربي، لند
  
   مليون يورو٤١,٤قيمة  اق منحة أوروبيةفياض يوقع اتف .٦

وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، وممثل االتحاد األوروبي كريستيان بيرغر، أمس، اتفاقية : لندن
 مليون يورو، كدعم مباشر للنفقات الجارية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية ٤١,٤منحة جديدة بقيمة 

المبلغ، الذي يقدم عبر اآللية األوروبية، للمساهمة في دفع رواتب ويخصص . حتى نهاية العام الحالي
) تشرين الثاني(ومخصصات المتقاعدين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية لشهري نوفمبر 

 مليون يورو تم توقيعها ١٥٨,٥ويأتي هذا المبلغ إضافة لرزمة بقيمة . القادمين) كانون األول(وديسمبر 
ذا العام، وهو ما مكن السلطة الوطنية من االستمرار في سد احتياجاتها والوفاء في وقت سابق من ه

 .بالتزاماتها خالل العام الحالي
  ٢٨/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط،   

    
   للتواصل مع حماسأمريكيةهناك محاوالت و" إسرائيل "خجل من التنسيق األمني معنال  :الضميري .٧

ناطق الرسمي باسم المؤسسة االمنية الفلسطينية ومفوض عام  اتهم اللواء عدنان الضميري ال:بيت لحم
هيئة التوجية السياسي الفلسطيني الواليات المتحدة األمريكية بمحاوالت متعددة من اجل اشراك حركة 
حماس بالعملية السياسية، وذلك بعد ان قامت الحركة بارسال عدة اشارات وبرسائل الى هذه الدول سعيا 

  .مؤكدا علم القيادة الفلسطينية بهذا التوجه. ال عن القيادة الفلسطينيةمنها الن تكون بدي
وقال الضميري خالل لقائه بمدراء الدوائر الرسمية ومدراء مديريات السلطة الوطنية ببيت لحم في 
اجتماع المجلس التنفيذي الشهري لهم، برئاسة نائب محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا ومدير العالقات 

 بمكتب الرئيس ببيت لحم نايف العيساوي وجمال الدرعاوي مفوض عام التوجيه السياسي ببيت العامة
قيام حركة حماس بارسال عدة رسائل بهدف الحصول على هذا "لحم، إن هذه المساعي جاءت بعد 

  ".التواصل في اطار سعيها لتشكيل بديل عن القيادة الفلسطينية
االمريكية تدرس حاليا بمساعدة دول اوروبية ومنها النرويج ادخال إن الواليات المتحدة : "واضاف قائال

حماس للمنظومة السياسية مشيرا الى ان القيادة الفلسطينية تعلم ان مسؤولين امريكيين يدرسون وضع 
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 حيث كانت الواليات المتحدة تعتبر ١٩٩٠حماس تماما كما درسوا وضع منظمة التحرير الفلسطينية عام 
  ". ارهابية تماما كما هو حاصل االن مع حركة حماسالمنظمة منظمة

سعي حماس "وشدد الضميري في لقاءه على ان خطورة هذه المعلومات تكمن في قضايا عدة، ابرزها، 
اللغاء االخر، مشددا على ان حماس تنتهج خطاً القصاء الطرف، وان المعادلة االخرى في الوطن، 

  .حسب قوله" يادة الفلسطينية في كافة وسائل االعالم المختلفةتعتمد على الشتم والتخوين ومهاجمة الق
كما اضاف الضميري أن مخاطر هذه االتصاالت تتهدد القضية، وخصوصا في ظل دولة االحتالل 
وحكومتها اليمينية المتطرفة واالنقسام الذي تسببت به حماس وان هذه المشيرات كلها ال تلتقي على حد 

ني الذي تسعى منظمة التحرير الفلسطينية من اجل انجازه، وهي انهاء كافة مع المشروع الوط"تعبيره 
قضايا الحل النهائي، وعلى راسها الحدود، والقدس، واطالق سراح االسرى، والالجئين، والمياه، واقامة 
الدولة المستقلة، وانهاء االحتالل االسرائيلي، فيما تبحث حماس، عن هدنة طويلة االمد، دون اي افق 

  ".ياسي مستقبليس
أن حماس وحكومة اليمين في اسرائيل يتفقان على قضايا الحل المؤقت حيث "واشار الضميري الى 

تبحث حماس عن هدنة بطريقة ال تشكل حال للصراع فيما يشكل برنامج العمل االسرائيلي لهذه الحكومة 
 والبحث عن حدود مؤقتة للدولة اليمينية المتطرفة دليال واضحا بعدم السعي واالهتمام بالوصول الى حل

  .على حد تعبيره" الفلسطينية وفق حلول مرحلية
البحث االن عن حلول برغماتية مشددا على انه ليس بالضرورة وجود تنسيق بين "واضاف الضميري ان 

حماس واسرائيل بل إن الطرفين غير معنيان بالوصول الى حلول جذرية وبحث قضايا اساسية توصل 
  ".لصراعالى انهاء ا

واتهم الضميري حركة حماس بالسعي المستمر الظهار السلطة الفلسطينية متعاونة مع االحتالل، وذلك 
من خالل اجراءات اسرائيل التي تفرضها على االرض، مشيرا الى جوالت لبعض المسؤولين االمنيين 

ن اجل اضعاف بركوب الموجة وانتهاز الفرصة لشن هجمات م"وعلى راسهم اشكنازي، متهما حماس 
شعبية القيادة الفلسطينية موضحا وجود استهداف كبير من قبل حماس على حركة فتح باعتبارها الحاضنة 

  ".الكبيرة للمشروع الوطني الفلسطيني
واكد الضميري على ان الجانب الفلسطيني ال يخجل من موضوع التنسيق مع الجانب االسرائيلي مشددا 

ق السجين مع السجان بحيث يحاول الجانب الفلسطيني تحقيق متطلبات على ان هذا التنسيق يمثل تنسي
الحياة للشعب الفلسطيني مع هذا السجان والمحتل االسرائيلي الذي يسيطر على كل مقومات الحياة 

  .الفلسطينية
وجود "بمزايداتها مشيرا الى "وطالب الناطق باسم قوى االمن الفلسطيني حماس بالتوقف عما وصفها 

يلو متر على طول حدود قطاع غزة وهو محمي من حركة حماس، بحيث تمنع حماس المزارع واحد ك
من الوصول الى اراضيه هذا باالضافة الى قيام قوات االحتالل االسرائيلي بالدخول يوميا واعتقال العديد 

ان نجاح حماس في ضبط حدود غزة وعدم اطالق "، موضحا "من المواطنين من المناطق الحدودية
لصواريخ منها مثل نقطة ساعدت كافة الجهات التي تعمل على فتح قنوات اتصال بين حماس والواليات ا

  ".المتحدة
بادعاءات حماس حول ما تسميه سالح المقاومة مشيرا الى ضبط "كما اكد الضميري على ما وصفها 

 قذائف ار بي جيه السلطة الوطنية الفلسطينية كميات كبيرة من االسلحة في رام اهللا مؤخرا ومنها
ان هذه االسلحة لم تستخدم ضد االحتالل وكانت تخزن من اجل مهاجمة "، موضحا "ورشاشات ثقيلة

السلطة الوطنية الفلسطينية، في اشارة الى عملية الخليل التي كان توقيتها يهدف لضرب اي فرصة 
  ".للمفاوضات

 ٢٨/١٠/٢١٠، وكالة معاً اإلخبارية
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  التغييرات في الضفة حول حجم لسلطة يحاضرون لضباط إسرائيليين مسؤولون با:"هآرتس" .٨

اليوم، األربعاء، أن مسؤولين كبار في السلطة يقدمون في اآلونة األخيرة " هآرتس"كتبت صحيفة 
إطالع االحتالل على حجم "محاضرات أمام جنود جيش االحتالل وكبار ضباط الجيش، وذلك بهدف 

في " التحسن"كما لفتت إلى ما أسمته بـ". غربية في السنوات األخيرةالتغيير الذي تمر به الضفة ال
  . التنسيق األمني بين الطرفين، وتبادل المعلومات

وأضافت أن ذلك قد بدأ منذ عدة شهور، حيث تحدث مسؤول كبير في السلطة الفلطسينية أمام جنود 
  . إحدى وحدات جيش االحتالل الناشطة في الضفة الغربية

المجلس "لمسؤول قد تحدث في مناسبة أمام جنود االحتالل إلى جانب رئيس ما يسمى بـوعلم أن ا
، داني ديان، وعدد من أفراد األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية سابقا، "الضفة الغربية/االستيطاني ييشاع
  . وصحافي إسرائيلي

دد من ضباط جيش االحتالل وكتبت الصحيفة أنه في األسبوع األخير تحدث ضابط فلسطيني كبير أمام ع
وكان ذلك بمشاركة مستوطنين من . في الخليل" الخدمة العمالنية"من وحدات المشاة، والذين وصلوا لـ

  . المستوطنات اليهودية في المنطقة
، التي تعمل على تنسيق هذه المحاضرات، هو "اإلدارة المدنية"كما كتبت أن هدف الجيش وما يسمى بـ

يش االحتالل على حجم التغيير الذي تمر به الضفة الغربية في السنوات األخيرة، إطالع ضباط وجنود ج
  . وتوضيح مدى تعقيدات المهمة الماثلة أمامهم عندما يعملون في داخل المناطق الفلسطينية المأهولة

وأضافت أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يشرحون لجنود االحتالل التطورات التي تحصل على األرض 
  . جهة نظرهم، ويؤكدون على أهمية العمليةمن و

وتابعت الصحيفة أن المسؤولين الفلسطينيين الذين يقدمون هذه المحاضرات طلبوا عدم الكشف عن 
  ". تعريض مكانتهم للخطر"أسمائهم، لتجنب 

بين جنود االحتالل " الحديث عن ظاهرة غير عادية، ولم تكن مقبولة"وأشارت الصحيفة إلى أن 
  ".  عندما اندلعت االنتفاضة الثانية٢٠٠٠سبتمبر / نيين، حتى قبل أيلولوالفلسطي

وكتبت الصحيفة أيضا أنه في هذه األثناء فإن التنسيق بين أجهزة األمن الفلسطينية وجيش االحتالل في 
تحسن مستمر، وأن الطرفين يتبادالن المعلومات، في حين تقوم السلطة الفلسطينية بتسليم إسرائيل كل 

  . سلحة والوسائل القتالية التي يتم ضبطهااأل
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن جيش االحتالل قد أجرى مؤخرا مناورات كبيرة تحاكي إمكانية اندالع 
انتفاضة مجددا، وتم فيها األخذ بعين االعتبار إمكانية أن يقوم عناصر أجهزة االمن الفلسطينية بتوجيه 

  .دهور األوضاعسالحهم نحو جيش االحتالل مع ت
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 

  
  ٤٨حكومة نتنياهو تستهدف الوجود العربي في فلسطين : الرمحي .٩

أكد أمين سر المجلس التشريعي، النائب الدكتور محمود الرمحي، أن المـسيرة التـي قـام بهـا                   :غزة
طرف الـصهيوني   خطوة استفزازية وعنصرية وتظهر مدى الت     "المتطرفون الصهاينة في مدينة أم الفحم       

  ".لدى من قام على تنظيمها ومن كان في حمايتها أيضاً
إن الممارسات الصهيونية في اآلونة األخيرة ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام            : "وقال الرمحي 

 تأتي في إطار التضييق على الفلسطينيين هناك إلرغامهم على الرحيل عن أرضهم وتركها واألمالك               ٤٨
  ".فلسطينية للمحتل الصهيوني القادم من خارج فلسطين بل ومن خارج المنطقة كلها أصالًالعربية ال

  ٢٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  هناك اتفاق بوقف اعتقاالت الضفة فور توقيع المصالحة: عمر عبد الرازق .١٠

بية أن هناك اتفاق بـين      أكد الدكتور عمر عبد الرازق النائب عن الحركة اإلسالمية في الضفة الغر           : غزة
، بوقف االعتقاالت بشكل كامل في الضفة المحتلة، وذلك فور توقيع المـصالحة             "فتح"و" حماس"حركتي  
ـ       .المرتقبة نحن ): "١٠-٢٧(األربعاء  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال عبد الرازق في تصريح خاص ل

  ".عن أبنائهم المختطفين في سجون السلطةننتظر وأهل الضفة ينتظرون أيضا توقيع المصالحة لإلفراج 
أنا ال أسـتطيع  : "في الحوار وقف االعتقاالت بالضفة، أجاب عبد الرازق" فتح"وحول مدى استطاعة وفد     

  ".أن أقول أنه يستطيع إيقاف االعتقاالت، فهذا سؤال يجب أن يوجه لهم
  ٢٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تستعد لدخول الضفة بعد أن تلقت تدريبات في األردنشرطة فلسطينية": معاريف" .١١

قالت صحيفة معاريف العبرية االربعاء أن كتيبة جديدة من الشرطة الفلسطينية سـتدخل             : القدس المحتلة 
  .إلى الضفة الغربية قادمة من األردن  بعد أن أنهت تدريباتها هناك بتوجيهات من قوات أمن أمريكية

هذه الكتيبة خضعوا لعملية انتقاء قبل خروجهم إلى األردن، وأن الهدف مـن             الصحيفة أضافت أن أفراد     
  "ضمان منع دخول عناصر إرهابية أو حتى أقارب هذه العناصر"عملية االنتقاء هو 

 ١٢وأوضحت معاريف أن السلطة الفلسطينية تخطط بأن تعمل داخل الضفة الغربية بحلول العام القـادم                
  .، على حد قولها"ولجم اإلرهاب ضد إسرائيل"ة على مؤسسات السلطة كتيبة للشرطة بهدف المحافظ

وأشارت الصحيفة إلى قيام الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية لمالحقة عناصـر حمـاس هنـاك، وأن                
  .الشرطة فى الضفة نجحت فى هذا األمر

تعمل بمهنيـة، وأن    ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن الشرطة الفلسطينية فى الضفة الغربية             
  .الذى أنهى عمله قبل شهر" الفضل يعود إلى الجنرال األمريكى كيث دايتون"

وأشارت معاريف إلى أنه رغم حجم التنسيق بين الشرطة الفلسطينية والجيش اإلسرائيلى إال أن األخيـر                
 ال تخـضع    يراقب بدقة حركة الشرطة الفلسطينية خارج المدن لمنعها من دخول بعض مناطق فلسطينية            

  .للسيطرة األمنية الفلسطينية
وأضافت أن الجيش اإلسرائيلي ما زال يعمل فى كل المناطق الفلسطينية فى ساعات الليل رغم من وجود                 

  .الشرطة الفلسطينية فى هذه المناطق، على حد قول الصحيفة
 ٢٧/١٠/٢٠١٠السبيل، عّمان، 

  
   ينفي التعذيب في سجونه في غزةاألمن الداخلي .١٢

صالح أبو شرخ مدير عام جهاز األمن الداخلي في غزة، وجود أي نوع من أنواع التعذيب داخـل                  نفى  
، مشيراً إلـى أن حملـة       "غير صحيح "سجونهم، مؤكداً أن ما يشاع عن وجود تعذيب، واستخدام للعنف           

  ". نجحت نجاحاً كبيراً"مكافحة التخابر 
قدم على اعتقال أي شخص إال بعد توفر معلومات         وأكد مدير عام الجهاز صالح أبو شرخ أن الجهاز ال ي          

دقيقة، وموثوقة، موضحاً في الوقت نفسه أن الجهاز يستقبل مؤسسات حقوق اإلنسان، والصليب األحمر              
  . لمراقبة وزيارة السجون لالطالع على أحوال وظروف المعتقلين بشكل دائم ومستمر

لية واألمن في المجلس التـشريعي مـع قيـادة          وأوضح أبو شرخ خالل جلسة استماع عقدتها لجنة الداخ        
الجهاز وحضرها عدد من نواب المجلس التشريعي بمقره بمدينة غزة أن تعليمـات واضـحة ومحـددة                 

  . صدرت إلى جميع أفراد الجهاد بااللتزام بالقانون
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وأشار إلى أن جهازه قد شكل إدارة خاصة للمراقبة الداخلية وبهدف مراقبـة مـدى تطبيـق عناصـره                   
  . لقانون، إضافة إلى الرقابة من قبل المجلس التشريعي ومؤسسات حقوق اإلنسانل

  ٢٧/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،
  

  عقب تصريحات عن حق العودة "االونروا" التحرير تنتقد تصريحات مسؤول في منظمة .١٣
ل انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية تصريحات مدير مكتب وكالة غـوث وتـشغي            : اشرف الهور  -غزة  

في نيويورك اندرو ويتلي التي قال فيها ان على الالجئين الفلسطينيين ان ال يعيـشوا               " االونروا"الالجئين  
  .، ودعته لالعتذار"الخطيرة"، ووصفت هذه التصريحات بـ"وهم تحقيق حق العودة"على 

لـه  ووصف الدكتور زكريا االغا مسؤول ملف الالجئين في منظمة التحريـر الفلـسطينية فـي بيـان                  
  .، كونها تصدر عن مسؤول في وكالة غوث الالجئين"الخطيرة"تصريحات المسؤول الدولي بـ

كان على السيد ويتلي ان يطالب اسرائيل بتطبيق قرارات االمـم المتحـدة التـي تـرفض                 "وقال االغا   
  .االنصياع لها واحترام مبادئ حقوق االنسان التي تنتهكها يوميا في االراضي الفلسطينية

في نيويـورك باالعتـذار وسـحب       " االونروا" االغا مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين         وطالب
  .بتوضيح موقفها" االونروا"تصريحاته التي ادلى بها، كما طالب ادارة 

 ٢٨/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  ٤٨النواب االسالميون يحذرون من سياسة التطهير العرقي ضد فلسطينيي  .١٤

لنواب االسالميون في الضفة الغربية أن ما جرى من اعتداءات على المواطنين عقبت أكد ا: رام اهللا
المسيرة االستفزازية للمغتصبين في مدينة أم الفحم، هو دليل واضح على سياسة المحتل السادية التي 

  .ترفض اآلخر وتسعى للتخلص منه
لتطهير العرقي المتبعة مع إخواننا من سياسة ا) "١٠-٢٧( وحذر النواب في بيان صحفي اليوم األربعاء 

، والتي تهدف إلى اجبارهم على عمليات ترانسفير جديدة، تلغي الوجود العربي الفلسطيني ٤٨في 
، والتي كان آخرها قانون المواطنة ١٩٤٨وتساهم في تسهيل تهويد اراضينا المغتصبة منذ العام 

  ".فحمواالستهداف العنصري للفلسطينيين اليوم في مدينة أم ال
 وطالب النواب بوقفة جماهيرية فلسطينية رسمية وشعبية تثبت للمحتل أن الشعب الفلسطيني في الضفة 

 هو شعب واحد قادر على مواجه الصلف الصهيوني والصمود في وجهه وافشال ٤٨وغزة والـ
  .مخططاته

دة الشعب الفلسطيني كما دعا النواب إلى وقفة عربية تظهر للمحتل أن أحرار العالم قادرون على مسان
  .ومساعدته في تحصيل حقه وتحرير أرضه

  ٢٧/١٠/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  عقب تصريحات عن حق العودة "االونروا" في  تنتقد مسؤوالفي غزةالحكومة  .١٥
وجهت الحكومة الفلسطينية المقالة انتقادات حادة لمدير مكتب وكالة غوث وتشغيل :  أحمد فياض-غزة

في نيويورك أندرو ويتلي عقب تصريحات عن حق العودة، ودعت إلعادة ) أونروا(ن الفلسطينيين الالجئي
  .النظر في وجوده كمسؤول بوكالة تعنى بالالجئين

وأعربت الحكومة المقالة في بيان في جلستها األسبوعية أمس عن استنكارها تصريحات مدير مكتب 
فردي وجماعي لالجئين الفلسطينيين ال يسقط بالتقادم وال أونروا في نيويورك، مؤكدة أن حق العودة حق 

  .يحق ألي جهة أو مؤسسة دولية أو غير دولية إسقاطه
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المطلوب من األمم المتحدة ومؤسساتها مساعدة شعبنا للعودة وليس مساعدة االحتالل على إسقاط "وقالت 
ء في صفوف من يجب أن هذا الحق وفرض التوطين على شعبنا، ونحذر من خطورة وجود هذه اآلرا

يساعدوا الجئينا وندعو إلى إعادة النظر في وجود السيد أندرو ويتلي كمسؤول في هذه المؤسسة الدولية 
  ".التي تعنى بالالجئين

  ٢٧/١٠/٢٠١٠موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  
  ٢٠١٣عام % ٠٣نسعى لتقليص العجز بالميزانية إلى أقل من : علي الجرباوي .١٦

علي الجرباوي، إن الحكومة تسعى . قال وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د- وفا٢٠١٠-١٠-٢٧رام اهللا 
  .٢٠١٣عام % ٣ إلى أقل من ٢٠٠٧عام % ٢٠إلى تقليص العجز في ميزانية السلطة الوطنية من 

وأوضح خالل استقباله ووفد من كبار موظفي الوزارة، اليوم األربعاء، وزير التنمية البريطاني الدولية 
 سيكونان مخصصين لتسريع عجلة التنمية ٢٠١٣ -٢٠١٢ن دونكان، والوفد المرافق له، أن العامين أال

  .االقتصادية واالجتماعية في دولة فلسطين المستقلة
 مع برنامج الحكومة، ٢٠١٣ -٢٠١١وأشار إلى انسجام الخطة الوطنية الفلسطينية العامة لألعوام 

ددة الكتمال بناء مؤسسات الدولة، مطالباً المجتمع الدولي خاصة وأنها موجهة وفقاً للمرحلة المح
والحكومة البريطانية بدعم وتعزيز االقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، لتحقيق 

  .الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  كوى ضد وزير االقتصاد في رام اهللا بتهمة الفسادش .١٧

، شكوى لدى نيابة محكمة ٢٠١٠-١٠-٢٦ومقرها في الخليل، الثالثاء " حماية المستهلك"قدمت جمعية 
على خلفية إجراءات غير قانونية قام "مكافحة الفساد، ضد حسن أبو لبدة وزير االقتصاد في رام اهللا 

ة الفساد ال يضمن الحصانة ألي مسئول فلسطيني مهما كانت درجته يذكر أن قانون مكافح". باتخاذها
  . ورتبته

جاء ذلك عقب قيام أبو لبدة بإصدار قرار باإلفراج عن البضاعة التي قامت لجنة السالمة العامة في 
  . شمال القدس" عطروت"محافظة الخليل بضبطها ومصادرتها بعد ثبوت إنتاجها في مستوطنة 

قام وزير االقتصاد بالتصرف خالفاً ألحكام قانون مكافحة منتجات : " المستهلكوقالت جمعية حماية
النيابة قررت التحفظ على البضاعة المضبوطة وعدم تسليمها ألصحابها، "، مشيرة إلى أن "المستوطنات

  ". إال بعد انتهاء التحقيق في القضية
رة االقتصاد تقدمت بشكوى للنيابة ضد إن وزا:" بدوره، قال عبد الحفيظ نوفل، وكيل وزارة االقتصاد 

وقال النائب العام،  ". عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك في الخليل لقيامه بالتشهير بالوزارة
، مشيراً إلى أن عملية "يوجد لدينا شكوى ضد وزارة االقتصاد، ونحن ندرس الشكوى: " أحمد المغني

  .الدراسة، ال تعني التحقيق في الشكوى
  ٢٧/١٠/٢٠١٠فلسطين اون الين،

  
   برصاص إسرائيلي شمال غزة"سرايا القدس"من  ناشط استشهاد .١٨

. قتل ناشط فلسطيني وجرح آخر برصاص الجيش اإلسرائيلي شمال قطاع غزة أمس: ب ف  أ–غزة 
قوات «وقال أدهم أبو سلمية، منسق الخدمات الطبية في قطاع غزة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 

 ٢٠(الل أطلقت قذيفة دبابة باتجاه مواطنين شرق جباليا شمال غزة، أدت إلى مقتل جهاد عفانة االحت
المجاهد عفانة «وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، إن . »من جباليا) عاما



  

  

 
 

  

            ١٥ ص                                     ١٩٥١:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠١٠ الخميس :التاريخ

استهدف مجموعة من مجاهدي سرايا «وأضافت أن القصف . »استشهد في قصف مدفعي صهيوني
  . »لقدس أثناء قيامهم بمهامهم الجهادية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزةا

  ٢٨/١٠/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
  حماس في ميناء الجوس النيجيري ل إيرانية ألسلحة محاولة تهريب كبرى إحباط": هارتس" .١٩

ة األمن في نيجيريا  ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم ان أجهز: القدس المحتلة
وقال مصدر امني . احبطت فجر أمس محاولة لتهريب قذائف صاروخية ووسائل قتالية أخرى من ايران

اسرائيلي رفيع للصحيفة ان ضبط هذه االسلحة يكشف كما يبدو عن مسار جديد لتهريب وسائل قتالية من 
  . ايران الى حركة حماس في قطاع غزة

ير اوردتها وسائل االعالم النيجيرية قامت سفينة ايرانية بتفريغ ثالثة وقالت الصحيفة انه حسب تقار
  . عشرة حاوية في ميناء الغوس بداعي انها تحتوي على مواد للبناء ولكنه عثر بداخلها على هذه االسلحة

ومن بين الوسائل القتالية التي تم ضبطها قذائف صاروخية بعيار مائة وسبعة مليمترات ومنصات 
ويذكر ان وكالة انباء اسوشيتد .  وقنابل يدوية وبنادق ورشاشات ومتفجرات وامشاط للذخيرةالطالقها

برس اوردت نبا ضبط هذه الشحنة من االسلحة مشيرة الى ان السلطات النيجيرية تكتمت على هوية 
  .السفينة التي كانت تحملها

  ٢٧/١٠/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
  
   األسبوع القادملتقيان في دمشقفتح وحماس ت: خالد عبد المجيد .٢٠

كشف خالد عبد المجيد أمين سر المؤتمر الوطني الفلسطيني واألمين العام لجبهة :  بارعة ياغي- دمشق
جولة جديدة من المباحثات الفلسطينية ستعقد في دمشق مطلع األسبوع "أن " الوطن"النضال الشعبي لـ

دة حماس في دمشق، ستكون على األغلب ذات طابع القادم بين حركتي فتح برئاسة عزام األحمد وقيا
ذريعة افتعال إشكال حول مكان انعقاد االجتماع لم تحصل بناء لخالف بين القيادتين "، الفتا إلى أن "أمني

السورية والفلسطينية وإنما السبب هو وجود تعقيدات في الضفة الغربية بين كل من السلطة الفلسطينية 
) دايتون الذي يشرف حاليا على إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية( األمريكي واإلسرائيليين والجنرال

حيث تهدد إسرائيل بعدم القبول أو السماح بأي اتفاقات أمنية قد تتم بين فتح وحماس خارج إطار 
  ".االتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية

  ٢٨/١٠/٢٠١٠ية، الوطن أون الين، السعود
  
  المهم ليس المكان وإنما وجود إرادة حقيقة إلنجاز المصالحة: الحّية .٢١

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إن الحركة ال يضيرها أي مكان أو زمان : حمزة حيمور
 للجلوس مع حركة فتح من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، مضيفا ذهبنا إلى السنغال واليمن والسودان

من أجل إبرامها، وجاهزون للذهاب ألي مكان من أجل اتمام المصالحة، معتبرا أن المهم ليس المكان، 
تنشر تفاصيله " السبيل"وكشف الحية في حوار خاص مع  .وإنما وجود إرادة حقيقة إلنجاز المصالحة

شرين من الشهر الحقا، أن االخوة في حركة فتح طلبوا نقل مكان عقد الحوار الذي كان مقررا في الع
الجاري، المتفق عليه مسبقا في دمشق؛ ورفضنا ذلك؛ مضيفا أنه جرى بعدها اتصاالت من جديد بين 

إن المشاورات ما زالت قائمة بيننا : وبين حركة فتح لالتفاق على موعد ومكان جديدين، قائال" حماس"
  .لتحديد الزمان والمكان

تغيير المكان، قال الحية طلبت من حركة فتح تغيير ب" فتح"وعن رفض حركة حماس االستجابة لطلب 
نظرت إلى تغيير المكان بأن يحمل أبعادا " حماس"نحن : المكان قبل الموعد المقرر بخمسة أيام، مضيفا
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سياسية، لم نشأ أن ندخل فيها، وال أن نستخدم لصالح جهة على جهة؛ فأشقاؤنا العرب لهم كل االحترام، 
جهة على حساب جهة أو نستخدم لصالح جهة على جهة، وبالتالي رفضنا ونحن ال يمكن أن نسيء ل

  . اكتوبر ال بد أن يكون في المكان والزمان المتفق عليه مسبقا في دمشق٢٠تغيير المكان وقلنا موعد 
  ٢٨/١٠/٢٠١٠السبيل، عمان، 

  
   بإقالتهفي نيويورك وتطالب" االونروا"حماس تؤكد على حق العودة وتنتقد مسؤول  .٢٢

انتقدت حركة حماس تصريحات مدير مكتب وكالة غوث وتشغيل الالجئين  :ة ـ  اشرف الهورغز
وهم 'في نيويورك اندرو ويتلي التي قال فيها ان على الالجئين الفلسطينيين ان ال يعيشوا على ' االونروا'

قالة طالبت حماس با .، ودعته لالعتذار'الخطيرة'، ووصفت هذه التصريحات بـ'تحقيق حق العودة
، بسبب تصريحاته واتخاذ االجراءات الصارمة بحقه، وذكرت دائرة شؤون 'االونروا'المسؤول في وكالة 

، كونها تدعو الى توطين 'لمؤامرة على حق العودة'الالجئين في الحركة ان هذه التصريحات تعد جزءا 
  .الالجئين الفلسطينيين

غير قابل للتفاوض او التصرف النه حق شخصي 'م واكدت ان حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى دياره
' مشاريع التوطين والتهجير'واعلنت رفضها لـ  .'في االساس ال تجوز فيه االنابة او التمثيل او التنازل

واعلنت كذلك رفضها لكل المبادرات التي تهدف الى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وقالت انها 
  .'اوق مع التصريحات المطالبة بيهودية الدولةنرى ان مثل هذه التصريحات تتس'

  ٢٨/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  للوجود الفلسطيني" استهداف عنصري" ا يجري في أم الفحمم: حماس .٢٣

أكدت حركة حماس أن ما جرى في المدينة من هجوم متطرف تحت حماية :  محمد القيق–القدس المحتلة
ئيلية هو استهداف عنصري للوجود الفلسطيني على أرضه جنود االحتالل ورعاية الحكومة اإلسرا

  . واستفزاز واضح لمشاعر الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه
وشدد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي على أن هذا األمر جاء نتيجة الستمرار حالة 

 قوانين عنصرية متطرفة تستهدف التحريض من قبل حكومة االحتالل على الشعب الفلسطيني وسن
  . هويته وحقوقه
إلى استمرار التصدي بكل قوة لجنود االحتالل , أهالي أم الفحم وعموم فلسطين المحتلة, ودعا برهوم

وقطعان المستوطنين، كما دعا السلطة الفلسطينية بإعالن انسحابها فورا من المفاوضات مع العدو والبدء 
  .توحيد الصف الداخلي الفلسطيني حتى نواجه كافة التحدياتفي مرحلة جديدة وعاجلة من 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
  التوحد الوطني بين أبناء الشعب في كل مكانتندد بأحداث أم الفحم وتطالب ب "الشعبية" .٢٤

الل يقوم بها االحت"اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، االستفزازات التي :  وكاالت–غزة 
والمستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمدينة أم الفحم هي جزء من سياسة حكومة االحتالل التي 

لتوحد الوطني بين أبناء الشعب في كل مكان اوطالبت الجبهة، ب" . تقوم بتوفير سبل الدعم والحماية لهم
  . باعتباره السبيل لحماية وجودهم ٤٨وفي مناطق ال 

  ٢٨/١٠/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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   سلطة رام اهللا بحرمان ذويهم من منحة الحجأسرى حماس يتهمون .٢٥
باستثنائهم من منحة الحج، التي قدمها خادم "اتهم أسرى حركة حماس، سلطة رام اهللا : القدس المحتلة

  ".الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لذوي األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
، عن شكرهم  للعاهل )١٠-٢٧(ألسرى في رسالة سربت من سجون االحتالل اليوم األربعاء وأعرب ا

السعودي وتقديرهم لمكرمة الحج لذوي األسرى، الذين أمضوا أكثر من اثني عشر عاما في سجون 
  .االحتالل، وما زالوا رهن االعتقال

األوراق الثبوتية وتلقى غالبيتهم وقال األسرى إن أهاليهم قاموا بالتسجيل وتحضير جوازات السفر و
التطعيم الالزم، وتهيئوا للسفر، إال أن المفاجأة كانت عندما التزمت غزة بالمعايير، بينما تغيرت المعايير 
في رام اهللا، حيث تم استثناء مئات الطلبات وبدأ الحديث عن ذوي األسرى الذين قضوا خمسة عشر عاما 

  .وال زالوا في األسر
من المؤسف جدا أن يتالعب من أخذوا على عاتقهم إعداد القوائم في رام اهللا بمشاعر : "سرىوتابع األ

يجبر كسر ذويهم وأن يزيد المكرمة خمسمائة منحة "، مناشدين العاهل السعودي بأن "أمهاتنا وآبائنا
  ".أخرى، على اآللفين التي تكرم بها، بحيث تكون لذوي األسرى الذين تم استثناؤهم

  ٢٧/١٠/٢٠١٠لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا
  
  القدس تتعرض لحرب إسرائيلية مفتوحة : عبد القادرحاتم  .٢٦

أكد مسئول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر أن مدينة القدس المحتلة :  محمد األيوبي-غزة
هدف تهويدها تتعرض لحرب إسرائيلية مفتوحة تستهدف كافة مكوناتها ورموزها السياسية والدينية، ب

، على أن اإلجراءات اإلسرائيلية ال تثني المقدسيين "فلسطين"وشدد عبد القادر في حديث لـ . بالكامل
والنواب والشخصيات السياسية والدينية عن االستمرار في مقاومة االحتالل والدفاع عن عروبة مدينة 

  . القدس
ية في مدينة القدس عبر اإلبعاد واإلقامة الجبرية واتهم عبد القادر االحتالل باستهداف القيادات الفلسطين

واالعتقال، لتمرير مخططاته الهادفة لتهويد القدس وعزل الفلسطينيين فيها، مشدداً على أن االحتالل 
يحاول الحد من تواجد الشخصيات الفلسطينية في القدس باعتبارها جزءاً من وجود السيادة الفلسطينية 

  . على المدينة
  ٢٧/١٠/٢٠١٠ن أون الين، موقع فلسطي

  
  في سيناريو تلفزيوني قريباً" المبحوح": الزهار .٢٧

كشف عضو القيادة السياسية لحركة حماس الدكتور محمود الزهار عن قرب :  سيد إسماعيل-غزة
  " . محمود المبحوح" االنتهاء من إعداد سيناريو مسلسل تلفزيوني حول الشهيد 

-٢٦ل نظمته رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين بغزة، الثالثاء وقال الزهار في كلمة له خالل احتفا
انه يقترب من إنهاء سيناريو : " ، لتكريم كاتبة السيناريو المصرية الدكتور عزة علي عزت٢٠١٠-١٠

  " . مسلسل تلفزيوني حول حياة الشهيد محمود المبحوح في وقت قريب 
ص جمع تاريخ القيادات التي ضحت بحياتها وكل ما إننا نحاول من خالل هذه النصو: " وأضاف الزهار

تملك من أجل الوطن، لتعرف األجيال القادمة مقدار تضحيات آبائهم وأجدادهم، وليكونوا بمثابة القدوة 
إن المسلسالت واألفالم الهادفة لم تعد وسيلة للتسلية فقط، بل هي من أهم الوسائل للتنشئة (..) الحسنة 

  ". في نفوس الجماهير على اختالف أعمارها، بدءا باألطفال وانتهاء بكبار السن وغرس القيم المحمودة 
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قائد كتائب " عماد عقل"وسبق للزهار أن كتب قبل نحو سنتين سيناريو فيلم تلفزيوني خاص بالشهيد 
الشهيد عز الدين القسام ، الذي استشهد على أيدي قوات خاصة من جيش االحتالل في غزة في العام 

١٩٩٣.   
ودعا الزهار مختلف الحركات والتنظيمات السياسية الفلسطينية إلى كتابة تاريخها النضالي، وأال تهمل 

، كواحدة من أهم وسائل التدوين في أهمية التركيز على "الفن الهادف والملتزم للتدوين"استخدام وسائل 
ل هذا الفن، مؤكدا على أن من خالل ما سيتم طرحه من خالل وسائ" الشهداء والجرحى واألسرى"قضايا 
  ". دعمت هذا التوجه بشدة"حركته 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  
  حماس تتهم السلطة باعتقال سبعة من أنصارها في الضفة .٢٨

، باعتقال )جناح الضفة الغربية(اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا
  .ركة في محافظات أريحا ونابلس والقدس وطوباسسبعة من أنصار الح

  ٢٧/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
   وحدة سكنية في مواقع مركزية بالضفة ٤٣٢١الضفة أعّد خطة لبناء  مجلس مستوطنات .٢٩

العبرية، الثالثاء، إن ما يسمى بمجلس ' يديعوت أحرونوت'قالت صحيفة :  زهير أندراوس-الناصرة 
وحدة سكنية ٤٣٢١ الضفة الغربية انتهى مؤخرا من إعداد خطة لبناء مستوطنات يهودا والسامرة، أي 

جديدة في عشرة مواقع مركزية، وأعلن أن هذه الخطة حصلت على المصادقات المطلوبة باستثناء 
مصادقة وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك ورؤساء السلطات المحلية في المستوطنات التي سيتم بناء 

  . المذكورة فيهاالوحدات السكنية
غير أن القاسم المشترك بين أغلبية الوحدات السكنية الجديدة التي تتضمنها خطة : وتابعت الصحيفة قائلة

ما يطلق عليه اسم مجلس المستوطنات هو أنها تقع في إطار ما بات يعرف باسم الكتل االستيطانية 
لى االحتفاظ بها حتى في حال تم التوصل الكبرى، وهي الكتل االستيطانية التي تصر الدولة العبرية ع

إلى اتفاق إلنهاء النزاع مع الفلسطينيين، وتعتمد في هذا المطلب على رسالة الضمانات التي كان منحها 
 الرئيس األمريكي السابق، جورج بوش، لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ٢٠٠٤من العام ) نيسان(في أبريل 

  .األسبق ارييل شارون
، فقد أكد قادة هذا المجلس أن أعمال البناء الجديدة ستشمل أيضا المدن االستيطانية وبحسب الصحيفة

الكبرى، وبحسبهم فإن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيواجه صعوبة كبيرة في معارضة أعمال البناء 
  .سرائيلهذه، ألنه كان أعلن في السابق أن الكتل االستيطانية الكبرى ستبقى إلى األبد جزءا من إ

وقال رئيس المجلس، داني دايان، للصحيفة إن هذه الخطة ال تعني بأي حال من األحوال التنازل بصورة 
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى . مطلقة عن البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبرى

با إلى الوزراء كلهم وذلك بمجلس المستوطنات قام بإعداد كراسة تفصيلية عن خطته سيتم إرسالها قري
  .بغية حثهم على ممارسة ضغوط على وزير الدفاع كي يصادق عليها

وأشار دايان إلى أن المصادقة على بناء هذه الوحدات السكنية لن تؤدي إلى تخفيف أزمة السكن فحسب، 
خضر، مثل كفار بل وإنما أيضا إلى خفض أسعار البيوت في المدن اإلسرائيلية الواقعة بمحاذاة الخط األ

سابا والقدس وبيتح تكفا، وبالتالي فإن مستوطنات الضفة الغربية تعتبر منطقة السكن االحتياطي لمناطق 
  .والقدس، على حد قوله) السهل الساحلي(غوش دان وسط إسرائيل، وهشارون 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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  من شرعيتهاالحركة اإلسالمية " تجريد"ـنائب إسرائيلي يطالب ب .٣٠
الحركة اإلسالمية " تجريد"اإلسرائيلي، ميخائيل بن آري حكومته ب " الكنيست"طالب النائب في : الناصرة

  .، حسب زعمه"ممارستها لإلرهاب"من شرعيتها، بدعوى ١٩٤٨في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
شمال أراضي ال (ن منطقة الجليل إ"، عن بن آري قوله )٢٧/١٠(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء 

، مشيراً إلى أن الحركة اإلسالمية تعكف حالياً "تشهد نشوء مجموعات متشددة تهدد أمن إسرائيل) ٤٨
  .، كما قال"ممارسة أعمال إرهابية"على 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  لمنع العرب من السكن في بلدات يهودية" محاكم التفتيش"قانون  .٣١

أقرت اللجنة البرلمانية لشؤون التشريعات والدستور، أمس، القراءة النهائية : رايسي برهوم ج-الناصرة 
لمنع العرب من السكن في " محاكم تفتيش"لمشروع قانون عنصري جديد يسمح بإقامة ما يمكن وصفه ب

 نسمة، ومن المتوقع عرض القانون قريبا على الهيئة العامة ٥٠٠بلدات يهودية يقل عدد سكانها عن 
  .قراره كلياإل

ال " بلدات جماهيرية"يتم تعريفها بموجب القانون اإلسرائيلي على أنها " بلدات"ويجري الحديث عن 
 نسمة، ولها طابع خاص، وبغالبيتها الساحقة مقامة على أراض عربية ٥٠٠يتجاوز عدد السكان فيها 

  .مصادرة، أو مقتطعة من مناطق نفوذ قرى ومدن عربية
يحق لها االعتراض على توطين كل من ال " لجان قبول"السماح بإقامة ما يسمى ب ويهدف القانون إلى 

يتماشى مع األجواء األيديولوجية والفكرية ومع الواقع الثقافي واالجتماعي السائدة في البلدة، بمعنى 
  .األفكار الصهيونية، والمقصود هو منع العرب

وجمعيات صهيونية استيطانية في لجان القبول لهذه كذلك يشرع القانون عضوية ممثلي الوكالة اليهودية 
البلدات، ويتيح لها وضع شروط قبول تفصيلية خاصة بها، كاالنتماء لحركات صهيونية إلعداد صيغة 

  .ألداء قسم تضعه اللجنة، يضم عبارات بالوالء للحركة الصهيونية
 الذي تتزعمه تسيبي ليفني، "كديما"وجاءت هذه المبادرة من عضو الكنيست يسرائيل حسون، من حزب 

، وكانت المبادرة في أعقاب قرار للمحكمة العليا "الشاباك"وهو من كان نائبا لرئيس جهاز المخابرات 
  .اإلسرائيلية، سمح لعائلة عربية في السكن في بلدة يهودية

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الغد، عّمان
  
  في الليكود ضد أوباما " حفلة شاي" .٣٢

" حفلة شاي"ب الليكود تشكيل مجموعة جديدة داخل الحزب يطلق عليها يعتزم نشطاء بارزون في حز
  .في الحزب الجمهوري األميركي" حلفة شاي"على غرار حركة 

وقال القائمون على المجموعة أن تشكيل المجموعة تأتي كخطوة أولى ضد تمديد فترة تجميد اإلستيطان 
  ".نقول ال ألوباما"في الضفة الغربية وتحت شعار 

  . خلف تشكيل المجموعة عضو الكنيست السابق اليميني المتطرف، ميخائيل كالينيرويقف
إن إقامتها جاءت في اعقاب الشعور باإلحباط من الفراغ السياسي في " حفلة الشاي"وقال القائمون على 

  .اليوم" معاريف"اليمين، حسب ما أورد موقع صحيفة 
السياسية أي طرف يعتبر فاصل سياسي بين القيادة نحن نؤمن إنه ال يوجد على الخارطة : "وأضافوا

  ". والسياسية وبين القرارات السياسية الهامة والخطيرة إلسرائيل
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يوم األحد المقبل، فيما يطمح القائمون على " حفلة الشاي"ومن المقرر أن ينظم اإلجتماع األولى ل
  .مفاوضاتالمجموعة ليس فقط منع تمديد تجميد اإلستيطان بل أيضاً وقف ال

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  بناء الجدار مع مصر سيبدأ خالل الشهر المقبل : "إسرائيل" .٣٣

 أعلنت الحكومة اإلسرائيلية، أمس، أنها ستباشر األعمال إلقامة الجدار األمني على الحدود مع : )أب(
  . مصر خالل تشرين الثاني المقبل

 إن لجنة أمنية إسرائيلية أعطت الضوء األخضر للبدء وقال سكرتير الحكومة اإلسرائيلية تسيفي هاوسر
  . بهذه األعمال، ما يعني أن هذه األعمال ستنطلق خالل الشهر المقبل

وكانت الحكومة اإلسرائيلية وافقت على إقامة الجدار لمنع المسلحين وتجار المخدرات والمهاجرين غير 
  . الشرعيين من التسلل إلى إسرائيل

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  عترف بالتجسس لحساب حزب اهللايامير مخول : "وزارة العدل االسرائيلية" .٣٤

 اعلنت وزارة العدل االسرائيلية ان مدافعا عن حقوق العرب في اسرائيل دين امس : ا ف ب-القدس 
  .، وانه اعترف بصحة االتهام المنسوب اليه»حزب اهللا«بالتجسس لحساب 

ي اطار اتفاق على االقرار بالذنب بين الدفاع واالتهام عرض على واوضحت الوزارة في بيان انه ف
وقالت ان المدعي بالحق . »اعترف امير مخول ودين بالتجسس والتجسس المشدد«محكمة قضاء حيفا 

لب بسجنه عشر سنوات في حين طالب الدفاع بان ال تزيد العقوبة عن السجن سبع سنوات المدني يطا
  .المقبل) ديسمبر(ومن المقرر اعالن الحكم في كانون االول . كحد اقصى

التآمر لمساعدة العدو وقت »و» التخابر مع عميل اجنبي»واضافت الوزارة ان امير مخول دين ايضا ب
  .»مساعدة العدو في وقت الحرب«ط تهمة ، مشيرة انه تم اسقا»الحرب

واستنادا الى قرار االتهام، الذي جرت مراجعته بعد هذا االتفاق، التقى مخول خالل زيارة لالردن 
، وبقي على اتصال به وقبل »حزب اهللا»شخصا يعمل على تجنيد انصار ل» ٢٠٠٤حوالي عام «

  .٢٠٠٨ضد اسرائيل عام » حزب اهللا«مساعدة 
قام بتحميل » حزب اهللا» في كوبنهاغن عميال اخر ل٢٠٠٨ قرار االتهام، التقى مخول العام واستنادا الى

» حزب اهللا«وارسل مخول بانتظام معلومات الى . برنامج على جهاز كمبيوتر يتيح له االتصال بالحزب
  .عن موقع منشآت الجهزة االمن االسرائيلية وقاعدة للجيش ومنشآت للصناعة الحربية

» اتجاه«، الذي كان شقيقه عيسى نائبا في البرلمان االسرائيلي، يرأس منظمة ) عاما٥٢(ول وامير مخ
  .غير الحكومية التي تضم جمعيات للدفاع عن حقوق عرب اسرائيل

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  إليها) الفالشا مورا( أثيوبي من يهود ٧٩٠٠تل أبيب توافق على إعادة ": هآرتس" .٣٥

الفالشا « عاماً على قضية هجرة قبائل ٢٠ ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أنه بعد : سمر خالد-القدس 
اليهودية من أثيوبيا، أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن عزمها المصادقة، يوم األحد المقبل، على » مورا

  . سنوات إلى إسرائيل مرة أخرى٣خطة إلعادة تلك القبائل خالل 
 الصادر أمس، أن الخطة تتضمن تحميل الوكالة اليهودية وأوضحت الصحيفة العبرية في عددها

مكان وجود المنظمة اليهودية » جوندا«المسئولية ألول مرة عن المخيم االنتقالى فى أثيوبيا فى مدينة 
  .والتى تعمل حتى اليوم» نكواتش«األمريكية 
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 أبناء قبائل  شخص من٧٩٠٠وأضافت هآرتس أنه سيفحص ممثلو وزارة الداخلية اإلسرائيلية حق 
 شهور من ٩الفالشا مورا الموجودين فى المكان للهجرة إلى إسرائيل، حيث سيبدأ فحص الممثلين بعد 

  .مصادقة الحكومة على الخطة، وسيظهر الفحص أهلية أولئك الموجودين فى قائمة القدوم إلسرائيل
 شخص، والهجرة ستكون ٦٥٠٠وأشارت الصحيفة إلى أنه يعتقد بأن القائمة ستعطى أحقية اللجوء إلى 

  . شخص شهريا٢٠٠بمعدل 
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان

  
  دورات في التعامل مع األغيار ألعضاء الكنيست والجنود: "إسرائيل" .٣٦

في أعقاب سلسلة فضائح وقعت لمندوبين إسرائيليين في الخارج، وسلسلة فضائح لجنود :  تل أبيب
 إلهانتهم والتقاط صور ألنفسهم وهم يرقصون من حولهن، استغلوا وجود معتقلين ومعتقالت فلسطينيات

للجنود المتوجهين إلى مهمات (تم إعداد دورات في التربية والقانون واألخالق في الكنيست وفي الجيش 
وتتضمن الدورة المقدمة ألعضاء الكنيست، الذين يسافرون إلى الخارج ويمثلون البرلمان ). تنفيذية

خرى، دروسا في عادات وتقاليد الشعوب المختلفة وتحذيرات مشددة أال يتصرفوا اإلسرائيلي في الدول األ
ويقول النائب يوئيل حسون، أحد المبادرين لهذه الدورة، إن . بشكل مهين لمضيفيهم في تلك الدول

أعضاء الكنيست يجرون عشرات اللقاءت في كل سنة مع ضيوف أجانب أو يضيفون في دول مختلفة، «
منهم في سقطات كادت تحدث أزمات دبلوماسية بسببها، وحان الوقت ألن يخضعوا لدورة ووقع الكثير 

  .»تعلمهم أسرار التصرف الدبلوماسي
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   لتحرير ليبيا من حكم إيطاليا الفاشية٦٨ـ الذكرى البتحف ضحايا النازية يحتفل م :"إسرائيل" .٣٧

متحف ضحايا النازية في القدس الغربية، الليلة قبل الماضية، » شيمياد فا«أقامت مؤسسة : أبيبتل 
 لتحرير ليبيا من حكم إيطاليا الفاشية، حليفة النظام األلماني النازي، تم فيه ٦٨احتفاال بمناسبة الذكرى ال

وحضر الحفل المئات من المهاجرين .  من اليهود الليبيين الذين قتلوا في المحرقة٧٠٠إحياء ذكرى 
وأشاد المتحدثون في هذه المناسبة بدور ليبيا الحرة آنذاك في مساعدة اليهود الليبيين . هود من ليبياالي
وقال مسؤول المتحف إن . »رغم وجود مظاهر انتقامية منهم بعد الحرب خصوصا مع قيام إسرائيل«

ا، التي تم تفعيلها  مع سن القوانين العنصرية في إيطالي١٩٣٨يهود ليبيا بدأوا يتعرضون للمعاناة سنة 
وتصاعدت المعاناة بشكل خطير مع نشوب الحرب العالمية الثانية، عندما . ضد المستعمرات اإليطالية

بلغت الزعيم الفاشي اإليطالي، موسيليني، إشاعات تقول إن اليهود فرحوا لدخول القوات البريطانية مدينة 
  .فقرر االنتقام منهم.. بنغازي الليبية

  ٢٨/١٠/٢٠١٠،  لندنالشرق األوسط،
  
  تظاهرات إسرائيلية رفضاً لمساعدات المتشددين  .٣٨

ضد رغبة الحكومة اإلسرائيلية في منح مساعدات ) إسرائيل(تظاهر آالف الطالب اإلسرائيليين، في 
  . مخصصة للطالب اليهود المتدينين المتشددين

ليل، وحيفا، وبئر السبع في ، ومدن الج)تل أبيب(وجرت تجمعات في وقت متزامن في القدس المحتلة و
  . صحراء النقب

وكان الطالب يحتجون على رغبة الحكومة في مواصلة دفع مساعدات اجتماعية مخصصة لبعض 
على الرغم من قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا " التلمودية"الطالب الذين يرتادون معاهد الدراسات 

  . الطالب اآلخرينواعتبر أن هذا التمويل ليس عادال بالنسبة إلى 



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٩٥١:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠١٠ الخميس :التاريخ

وفي القدس المحتلة، سار مئات الطالب يحملون الطبول واألبواق على مقربة من الجامعة العبرية 
  . واحرقوا إطارات وقطعوا الطرق

، في إشارة إلى أن طالب الجامعات ال يمكنهم "اعذروني ألني اعمل"ورفع البعض الفتات كتب عليها 
  . غمهم على العمل لتغطية احتياجاتهمالمطالبة بمثل هذه المساعدات ما ير

  ٢٧/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
   تم بموجبها إعادة السالح الشخصي لرون آراد٢٠٠٠ صفقة سرية مع حزب اهللا عام": يديعوت" .٣٩

 كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت النقاب اليوم الخميس عن تفاصيل صفقة عقدت في عام :بيت لحم
 حزب اهللا تم بموجبها اعادة السالح الشخصي لمالح الجو االسرائيلي  بين اسرائيل ومنظمة٢٠٠٠

  .المفقود رون أراد الى ابناء عائلته
  ".إن اسرائيل افرجت بالمقابل عن اربعين سجينا فلسطينيا واثني عشر سجينا لبنانيا: "وقالت الصحيفة

 التي اجريت لالفراج وقد جرت المفاوضات حول هذه الصفقة بصورة سرية بالتوازي مع المفاوضات
عن جنود االحتالل الثالثة الذين اختطفوا في منطقة جبل روس والمواطن الحنان تننباوم الذي اختطف 

  .على أيدي حزب اهللا في نفس الفترة
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
  ية  في أنصار"فخ العباس"أدى إلى نجاح  اختراق حزب اهللا لبث طائرات التجسس :"إسرائيل" .٤٠

لوحدة » حزب اهللا«الذي نصبه » فخ العباس«اعترفت إسرائيل رسمياً، وللمرة األولى، امس، بأن 
في » حزب اهللا« كان بسبب نجاح ١٩٩٧الكوماندوس البحري اإلسرائيلية في محيط أنصارية عام 

ى المؤتمر وجاء هذا االعتراف بعد حوالى شهرين عل. استقبال بث طائرات التجسس اإلسرائيلية وتحليلها
السيد حسن نصر اهللا حول وجوب التدقيق بفرضية أن » حزب اهللا«الصحافي الذي عقده األمين العام ل

وقد . في أنصارية» فخ العباس«إسرائيل اغتالت الشهيد رفيق الحريري، وكشف فيه عن بعض معطيات 
سرائيلية وهي تراقب لبث طائرات التجسس اإل» حزب اهللا«عرض السيد نصر اهللا حينها صوراً التقطها 

  . بيت الشهيد الحريري في صيدا ومواكبه في أكثر من منطقة، بينها مسرح اغتياله في بيروت
وأكد المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي للقناة الثانية في التلفزيون ما سبق وانفردت بنشره صحيفة 

حافي في آب الماضي كانت من أن الصور التي عرضها نصر اهللا في مؤتمره الص» يديعوت أحرونوت«
وأشار التلفزيون إلى أن هذه الصور كانت تلتقط في . استقبلها إبان بثها» حزب اهللا«صوراً حقيقية وأن 

وأقر التلفزيون بأن هذه . »حزب اهللا«الوقت نفسه في غرفتي العمليات التابعتين للجيش اإلسرائيلي ول
  . ة للجيش اإلسرائيلي ولقدراتهليست فقط ضربة أمنية وإنما هي أيضاً ضربة معنوي

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
   تسرع خطوات تهويد القدس المحتلة وعزلها"إسرائيل": صبري .٤١

قال خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة : الدين نادية سعد - عمان
خذ خطوات متسارعة لتهويد المدينة المقدسة سلطات االحتالل تت"القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري إن 

من الكويت التي يشارك فيها " الغد"وأضاف إلى  ".ومحاصرتها وعزلها عن سائر المناطق الفلسطينية
الهيئة ومؤسسات مقدسية أخرى تجري حالياً اتصاالت مع جامعة الدول العربية لتفعيل "بمنتدى القدس إن 

 مارس /الدعم المالي الذي أقرته قمة سرت في آذار"وأوضح بأن  ".سةقرارات الدعم العربي للمدينة المقد
 مليون دوالر للقدس المحتلة لم يصل منه ٥٠٠الماضي وأكدته القمة العربية االستثنائية مؤخراً بقيمة 

تصاعد اعتداءات المتطرفين اليهود ضد المسجد األقصى المبارك خالل الفترة "ورجح  ".شيء حتى اآلن
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الجماعات اليهودية المتطرفة ترى أن هذه الفترة ذهبية بالنسبة إليهم ويريدون "وأوضح بأن  ".المقبلة
استغاللها لتنفيذ أكبر قدر ممكن من المخططات العدوانية والتوسعية، مستفيدين من حالة اإلنقسام 

 ضد المسجد نتوقع األسوأ من االعتداءات"وتابع قائالً  ".الفلسطيني والصمت العربي والتأييد الدولي
المبارك ما دام الوضع العام يخدم المتطرفين اليهود، ومادامت الحكومة اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة 

  ".تدعمهم، فيما يصب االنقسام الفلسطيني في صالحهم
  ٢٨/١٠/٢٠١٠الغد، عّمان، 

  
  اعتبار القدس منطقة أفضلية يستهدف طرد العرب: التفكجي .٤٢

 أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، :ناؤوطالرؤوف أر  عبد- رام اهللا
يهدف إلى تعزيز الوجود االستيطاني في "أن اعتبار القدس منطقة أفضلية قومية من الدرجة األولى 

 إلى أنه في ظل هجرة ، منوهاً"المدينة كما يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية فيها وطرد سكانها األصليين
ر المتدينين من المدينة فإن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يتسبب في تدفق أعداد كبيرة من غير غي

القرار يعني أفضلية للمستوطنين اليهود على حساب "إن " الوطن"وقال لـ. المتدينين اليهود إلى المدينة
  ".الفلسطينيين وتعزيز وجودهم في المدينة من خالل سلب المزيد من األراضي

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، )السعودية( الين،أونن الوط
  
  عمليات هدم واسعة لمنازل مقدسيين في العيسوية .٤٣

تتواصل في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة :  وكاالت األنباء، محمد الرنتيسي-فلسطين المحتلة 
الل عمليات الهدم الواسعة النطاق التي تنفذها آليات وبلدوزرات وجرافات ضخمة تابعة لسلطات االحت

وطالت عمليات الهدم بركيات . اإلسرائيلي في أراضي المواطنين، وذلك وسط غضب شعبي عارم
وقال مسؤول ملف القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية حاتم عبد القادر . ومعرشات وجدران استنادية

وندد . لهدم بالبلدة بدأت عمليات ااإلسرائيليةفي رام اهللا إن الجرافات ) بترا(في اتصال هاتفي مع مراسل 
بالهجمة االحتاللية الشرسة على بلدة العيسوية واعتبرها جزء من مخطط احتاللي كامل يستهدف تهويد 

واضطر أهالي البلدة لبناء جدران استنادية للحفاظ على اراضيهم . المدينة المقدسة وتهجير سكانها العرب
البلدة ووضعت بوابة تسمح فقط للفلسطيني واستصالحها ، بعدما ضربت سلطات االحتالل حصارا حول 

  .المسجل اسمه في دفتر خاص لدى جنود االحتالل بالدخول الى البلدة
من جانبه ، قال رائد أبو ريالة العيساوي، عضو اللجنة التنظيمية لحركة فتح في البلدة وأحد أصحاب 

هر أوامر بخصوص الهدم، األمر األراضي بأن جنود االحتالل في المنطقة قالوا بأنهم وضعوا قبل نحو ش
الذي نفاه المواطنون وقالوا أن هذه من الحجج الواهية التي يستخدمها االحتالل في كل مرة يعتدي فها 

وأوضح العيساوي بأن المعرشات والبركيات وما يحيطها من جدر استنادية تتطابق تماماً  .على أراضيهم
ها أي خرق، ما يؤكد أن االحتالل مصر على وضع اليد على مع ما طلبته سلطات االحتالل وال يوجد في

وتسود المنطقة أجواء مشحونة بالتوتر . هذه األراضي الستكمال مشروعه االستيطاني في المنطقة
  .والغضب الشديدين وسط تواجد كبير لقوات معززة من جنود وآليات االحتالل

  ٢٨/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
   بهدم معصرة الزيتون إخطاراًسلم مواطناًوت ... راً في جنينابآقوات االحتالل تهدم  .٤٤

 "ضعيف دير أبو" قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس بهدم آبار مياه في قرية ):قنا(وكالة  –جنين 
وذكرت مصادر أمنية . شرق مدينة جنين، كما سلمت مواطنا إخطارا بهدم معصرة الزيتون في القرية

ات االحتالل شرعت بهدم آبار مياه تعود للمواطنين فايق عبدالرحمن ياسين ومحمد  أن آلي)وفا(لوكالة 
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حسين جبر ياسين وإبراهيم عبدالرحمن ياسين، كما سلمت قوات االحتالل التي اقتحمت القرية بأعداد 
  .كبيرة المواطن ناصر يحي ياسين إخطارا بهدم معصرة الزيتون بحجة عدم الترخيص

  ٢٨/١٠/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  االحتالل يطبق قانون شاليط على األسرىتؤكد أن اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى  .٤٥

قانون "قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى إن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي تمارس بالفعل 
 للمصادقة عليه، ضد األسرى منذ اإلعالن عنه قبل ما يقارب العامين، وتقديمه إلى الكنيست" شاليط

  .وطالبت بتشكيل وفد حقوقي للتأكد واالطالع عن كثب على أوضاعهم
 بأن ما توارد في وسائل اإلعالم حول قرار من ، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه،وأفادت اللجنة

ملية ، بسبب ما أسمتها تطورات جدية في ع"شاليط"رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بتجميد قانون 
  .تبادل األسرى، ما هو إال تحايل وتضليل للرأي العام وللمنظمات الدولية

  ٢٧/١٠/٢٠١٠نت، .موقع الجزيرة
  
  نشطاء فلسطينيون يطلقون مبادرة لتشجيع األعمال التطوعية في غزة .٤٦

، وذلك "في غزة نتطوع" أطلقت مجموعة تطوعية مبادرة لتشجيع األعمال التطوعية، تحت شعار :غزة
، المنفذ من منتدى شارك الشبابي، بالشراكة مع صندوق األمم "فليكن منكم التغيير"روع أوسع ضمن مش

  .المتحدة للسكان بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية
، على إنشاء موقع الكتروني يعمل "متطوعون بالد حدود"وتقوم فكرة المبادرة، التي أطلقتها مجموعة 

وع لكافة الفئات العمرية من كال الجنسين، وكذلك للمؤسسات المهتمة بالعمل على استقبال طلبات التط
التطوعي، باإلضافة إلى اإلعالن عن األنشطة والمبادرات والفعاليات التطوعية في قطاع غزة، حيث 
سيكون الموقع حلقة وصل بين المتطوعين واألعمال التطوعية وسيضم قاعدة بيانات شاملة للمتطوعين 

مما يعزز قيمة العمل التطوعي في "ن بالتطوع وللمؤسسات الناشطة في مجال العمل التطوعي، والراغبي
  .، بحسب القائمين على المبادرة"المجتمع الشبابي الفلسطيني

  ٢٧/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  موظفو األونروا يطالبون بإقالة مديرهم في نيويورك إثر تشكيكه بحق العودة .٤٧

لمين وقطاع الخدمات وقطاع العمال بوكالة األونروا التصريحات التي أدلى  استنكر قطاع المع:رام اهللا
بها مدير مكتب الوكالة األممية في نيويورك أندرو ويتلي، والتي شكك فيها بحق العودة لالجئين 

إن هذه التصريحات المكروهة : "نسخة منه" قدس برس"وقالوا في بيان مكتوب وصل  .الفلسطينيين
 ".، كان األجدر بها أن تدافع عن قضايا الالجئين، بدالً من أن تطعنهم في ظهورهموالبغيضة لشخصية

وطالب البيان، األمين العام لألمم المتحدة والسيد مفوض العام لوكالة الغوث الدولية بإقالة هذا الشخص 
  ".ليكون عبرة لغيرة"فوراً 

  ٢٧/١٠/٢٠١٠قدس برس، 
  
  كبديل عن فشل المفاوضات مع الكيان المقاومةغالبية تؤيد حل السلطة والعودة لخيار  .٤٨

أن الغالبية العظمى من المشاركين في " المركز الفلسطيني لإلعالم"أظهر استطالع للرأي أجراه 
سلطة في الضفة الغربية المحتلة خياراً بديالً ومناسباً لفشل المفاوضات التي الاالستطالع يرون في حل 

ل إصرار األخير على استمرار االستيطان وارتكاب العديد من تقودها مع الكيان الصهيوني، في ظ
  .المجازر بحق الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه
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ويستدل من االستطالع اإللكتروني، الذي غطى الفترة ما بين العشرين والسابع والعشرين من شهر 
لمستطلعين يرون  من ا%٩٦,١٣ أكتوبر الجاري وشارك فيه نحو أربعة آالف شخص، أن /تشرين أول

وقال  .أن حل السلطة والعودة إلى خيار المقاومة بديل عن فشل مفاوضات التسوية مع الكيان الصهيوني
 إنهم يعتبرون مطالبة واشنطن بمزيد من الضغط على الكيان الصهيوني خياراً يمكن اتباعه %١,٢٤

  .دة وطلب االعتراف بالدولة فكرة اللجوء لألمم المتح%٢,٦٣كبديل لفشل المفاوضات، في حين أيد 
  ٢٧/١٠/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الرقابة الذاتية تهدد اإلعالم الفلسطيني: دراسة علمية .٤٩

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن االحتالل اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني :  عوض الرجوب-رام اهللا 
لفلسطينيين، األمر الذي يشكل مصدر تهديد لمضامين يدفعان إلى تزايد الرقابة الذاتية لدى الصحفيين ا

  .اإلعالم الفلسطيني وحريته
 الدراسة التي أعدها الباحث اإلعالمي محمود فطافطة ونشرها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات 

 ذلك تسرد تأثير االنتهاكات على الرقابة الذاتية لدى اإلعالميين الفلسطينيين، وتتناول) مدى(اإلعالمية 
من عدة جهات، يرى الباحث أنها تمثل أطراف الرقابة على اإلعالم الفلسطيني وأهمها االحتالل 

  .اإلسرائيلي والنظام السياسي الفلسطيني عبر قواه ومجموعاته األمنية
 فطافطة رأى أن الرقابة الذاتية التي تمارسها المؤسسة اإلعالمية أو الصحفي تعد من أخطر أشكال 

، واعتبر الباحث فطافطة أن االنقسام الداخلي الذي نتج عن سيطرة حركة حماس )لجزيرة نتا(الرقابة 
على قطاع غزة إلى جانب المجتمع بما فيه من تقاليد وعادات، فضال عن القوانين والتشريعات المقيدة، 

  .فلسطينيفي بعضها، لهذه الحرية عالوة على المال وتأثيراته، كلها أطراف رقابية على اإلعالمي ال
 وأشار الباحث إلى وسائل أخرى للرقابة على القطاع اإلعالمي ومنها الدساتير أو القوانين الضابطة 
لحرية الرأي والتعبير والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة، وأعراف اجتماعية ضاغطة 

  .ومصالح اقتصادية نافذة
ارسها المؤسسة اإلعالمية أو الصحفي نفسه على ذاته، تمثل  وبحسب الباحث، فإن الرقابة الذاتية التي تم

أحد أهم أشكال الرقابة خطورة وتأثيرا على المضمون اإلعالمي، ويؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني، 
ممثال بالسلطة القائمة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو التنظيمات السياسية المختلفة كلها أدت 

خلق الرقابة اإلعالمية والعمل على تعميق وتوسيع الرقابة الذاتية لدى " دورا مؤثرا في وال تزال تؤدي
  ".اإلعالمي

 فأن الرقابة على -استنتجت الدراسة– ونتيجة المصالح المتبادلة بين المؤسسات اإلعالمية والسياسية 
  .دةاإلعالم تنمو وتزدهر خاصة في ظل البيئة المضطربة والصراعات الداخلية الحا

 ويشير الباحث إلى أن اإلعالمي بات يفضل فرض رقابة ذاتية على فكره وتفكيره وإنتاجه مخافة الوقوع 
إن لم يصل األمر إلى التهديد المباشر بحياته أو "في األخطاء والهفوات التي قد تكلفه مصدر رزقه 

  ".اعتقاله، وما عدا ذلك من تهديدات وإجراءات تعسف وانتهاك
ة اإلعالميين الفلسطينيين بضرورة التحلي بمزيد من الجرأة والشجاعة لكشف أنماط وأوصت الدراس

وأشكال الرقابة الذاتية، وإصدار ميثاق إعالمي تتفق وتصادق عليه كافة الجهات المدافعة عن الحريات 
  .اإلعالمية وحقوق اإلعالميين

  ٢٧/١٠/٢٠١٠موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
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   تشيلية- مرحلة ما قبل النكبة بعيون فلسطينية .."القمر األخير"فيلم  .٥٠
حيكون آخر .. وإذا ما قتلنا الوحش.. التنين افترس القمر.. في ليلة خسوف":  رشا عبداهللا سالمة-عمان 
بهذه األهزوجة الفلكلورية، تمكّن المخرج التشيلي، ذو األصول الفلسطينية، ميغيل ليتين، من ".. قمر

، الذي عرض أول من أمس، في الهيئة الملكية "القمر األخير"فيلمه، " مةثي"إدخال مشاهده في صلب 
  .لألفالم، ضمن فعاليات أيام األفالم التشيلية
 اللهجة الفالحية ألهالي قرية بيت ساحور، التلحمية، ارتكب الفيلم، الذي استخدم اللغة العربية، وتحديداً

  .عربية الفصحى، في خلفية المشاهدأخطاء نحوية عدة في المقاطع المحكية باللغة ال
لم يأت الفيلم، الذي يتحدث عن فلسطين في بدايات القرن العشرين، بأحداث ملفقة من حيث السياق 
التاريخي، بيد أن تسليطه الضوء على مواضع تاريخية بعينها، لم يصب كثيرا في المصلحة الفلسطينية، 

وء على بيع فلسطيني أرضه، في بيت ساحور، لصديقه سلّط ليتين الض . في المرحلة الراهنةوتحديداً
، في بناء بيته عليها، تحت ضغط الحاجة المادية اليهودي، تحت ضغط الحاجة المادية، وليساعده، تالياً

كذلك هي المشاهد التي صور فيها تعاونا بعض الفلسطينيين مع  ، وإلحاح زوجته غير المبرر،أيضاً
ليز فيهود، عبر تنفيذ مهامهم اإلدارية واإلقطاعية، والنطق باسمهم أمام جالديهم من أتراك ومن ثم إنج

  .أهالي الريف الفلسطيني
 في وقائع التاريخ الفلسطيني، مع اإلفادة من  جاداً، ونقاشاً طويالً، يستحق تأمالً"القمر األخير"فيلم مثل 

يد القضية الفلسطينية إيراده من نقاط قوته، والعمل الدؤوب على تمحيص سلبياته والموازنة بين ما يف
  .، وبين ما يرفد مزاعم العدو ومساعيه الدائمة في لي أعناق الحقائق التاريخيةحقائق حالياً

  ٢٨/١٠/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
  السالم الشامل المبني على حل الدولتين أساس استقرار المنطقة:  األردنرئيس وزراء .٥١

 رئيس الوزراء سمير الرفاعي لدى لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء           ع الذي جم  تناول اللقاء :  بترا –عمان  
امس االربعاء السيناتور جوزيف ليبرمان رئيس لجنة االمن القومي والشؤون الحكوميـة فـي مجلـس                

خر التطورات فـي المنطقـة      آ ،الشيوخ االميركي الرئيس المشترك للجنة الصداقة االردنية في المجلس        
وشدد . د المبذولة الستئناف مفاوضات السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي        خاصة ما يتعلق بالجهو   

رئيس الوزراء على ضرورة التوصل الى اتفاق سالم شامل وعادل مبني على حل الدولتين في اسـرع                 
وقت ممكن ، مؤكدا دعم االردن للجهود التي تبذلها الواليات المتحدة االميركية والمجتمع الـدولي بهـذا                 

  .الصدد
٢٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان  

  
   في نيويورك حول الالجئين"االونروا" تستنكر تصريحات مدير "حق العودة" .٥٢

لمدير مكتب وكالـة غـوث      " التصريحات الخطيرة "استنكرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة        : عمان
على الالجئين الفلـسطينيين أال     "ن  في نيويورك اندرو ويتلي التي قال فيها ا       " االونروا"وتشغيل الالجئين   

يعيشوا على وهم تحقيق حق العودة وعلى الدول العربية أن تبحث عن مكان لهم في أراضيها لتـوطينهم                  
وطالبت اللجنة ويتلي في بيان لها باالعتذار وسحب تصريحاته التي أدلـى بهـا ، كمـا طالبـت                   ". فيها

 ويتلي وتوضيح الموقف الرسمي للوكالة بخصوص هذه        المفوض العام لوكالة الغوث فليبو جراندي باقالة      
ان الذي يعيش بالوهم هو الذي ينتظر ويـراهن بـأن الالجـئ الفلـسطيني               "وقالت اللجنة   . التصريحات

  ".سيتخلى عن حقه العادل في العودة ويقبل بالتوطين
 ترفض االنصياع لها     بتطبيق قرارات األمم المتحدة التي     "إسرائيل"وأكدت أنه كان على ويتلي أن يطالب        

واحترام مبادئ حقوق اإلنسان التي تنتهكها يومياً في األراضي الفلسطينية ، وحث الدول المانحة علـى                
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الوفاء بالتزاماتها المالية لحل األزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث نتيجـة العجـز المـالي فـي                   
  .خمسة ماليين الجئ فلسطينيميزانيتها والتي تسببت في تقليص خدماتها المقدمة ل

٢٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان  
  
     ترفض مشاركة شباب أردنيين ببرنامج أكاديمي إسرائيلي"مقاومة التطبيع" .٥٣

أكدت لجنة حماية ومقاومة التطبيع النقابية رفضها لمشاركة شباب أردنيين في برنامج أكـاديمي               :عمان
 من أغنى اإلسرائيليات ويهدف إلى تطبيع العالقات وتغيير         إسرائيلي تنظمه وتدعمه ثرية إسرائيلية تعتبر     

 ليست دولة معتدية ومحتلة ومغتصبة لألراضي       "إسرائيل"مفاهيم الشباب العرب المشاركين فيه باتجاه أن        
  . العربية الفلسطينية وإنما دولة طبيعية في المنطقة

التـي  " أخطر البرامج التطبيعيـة   "لي ب   ووصف رئيس اللجنة بادي الرفايعة البرنامج األكاديمي اإلسرائي       
أداة طيعة بأيدي جهـات     "تهدف إلى غسل عقول الشباب العرب في الدرجة األولى، وكذلك تحويلهم إلى             

  ". إسرائيلية
وقال إن اإلسرائيليين يعملون ويخططون باستمرار لغزو المجتمعات العربية ثقافيـاً وفكريـاً وسياسـياً               

 ولذلك يضعون البرامج المختلفة وينفذونها من أجل خلق واقع عربي جديـد        واقتصادياً وعلى كافة الصعد   
  . يقبل اإلسرائيلي كجزء من المنطقة مع أنه دخيل ويمارس العدوان والقتل باستمرار

٢٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان  
  
  "إسرائيل"ال نقص في كميات المياه الواردة من : ردنمين عام سلطة وادي األأ .٥٤

أن الجانـب   " قال امين عام سلطة وادي االردن المهنـدس سـعد ابـو حمـور                :واشدة ريم الر  -عمان  
 مليون متر مكعـب     ٥٥االسرائيلي يزود المملكة بالحصة المائية المتفق عليها في اتفاقية السالم و البالغة             

  ."سنويا وما يتم طلبه من كميات إضافية
٢٨/١٠/٢٠١٠، الرأي، عّمان  

  
  "إسرائيل" لبنانياً الكتسابهم الجنسية والتعامل مع ٣١الحكم على فلسطيني و: لبنان .٥٥

 شخصاً اتهموا   ٣٢صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكم غيابي بحق              
من جهة أخرى، أرجأت المحكمـة       .بالتعامل مع العدو اإلسرائيلي واالستحصال على الجنسية اإلسرائيلية       

ويحاكم الخوجة بجرم إقدامه على االتـصال       . جة، للبت بمذكرة الدفوع الشكلية    أمس محاكمة جودت الخو   
بالعدو اإلسرائيلي ومخابراته لتوفير الوسائل له لمباشرة عدوانه على لبنان ودس الدسائس لديه لمعاونتـه               

 وأثناء حـرب تمـوز عـام        ٢٠٠٠على فوز قواته، وتزويده بمعلومات عن الجيش والمقاومة منذ العام           
    . ولغاية توقيفه في منتصف آذار الماضي٢٠٠٦

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
  المباشرة لبحث امكانية العودة للمفاوضات اليوم بو الغيط وسليمان في رام اهللا أ .٥٦

، أن    وكـاالت األنبـاء    ، وعن رام اهللا من  خالد األصمعي    عن   ٢٨/١٠/٢٠١٠،  األهرام، القاهرة ذكرت  
  ظهر اليوم إلي مدينة رام اهللا بالضفة الغربية،       يصال   والوزيرعمر سليمان     ية،أحمد أبوالغيط وزير الخارج   

 ثم يتوجهان بعدها إلي عمان للقاء العاهل األردني الملك عبـداهللا             للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس،    
   . الثاني

نقالن رسالة مـن  وقال السفير حسام زكي ـ المتحدث باسم وزارة الخارجية ـ إن أبوالغيط وسليمان سي  
 فيما يتعلق بالتقييم المصري للوضع الخاص بجهود         الرئيس مبارك إلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس،      
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  :  وقـال   وكذلك بموضوع المصالح الفلسطينية، المسار السياسي التفاوضي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،     
  رئيس أبومازن حول تقييم الوضع الحالي برمته،      إن الوزيرين يتطلعان للتشاور مع الجانب الفلسطيني وال       

بما في ذلك البدائل والخيارات المطروحة للتحرك في حالة وصول الجهد السياسي التفاوضي إلي طريق               
 أن زيارة رام اهللا تأتي كذلك تأكيدا للتضامن المـصري الكامـل مـع الـشعب                   وأوضح زكي،   . مسدود

   .  إطار الدعم المصري المستمر للقضية الفلسطينية وفي الفلسطيني والقيادة الفلسطينية،
' القـدس العربـي    '، أن رام اهللا ، عن وليد عوض مـن       ٢٨/١٠/٢٠١٠القدس العربي، لندن،    وأضافت  

سليمان سيحاوالن اقناع عباس اليوم بالعودة للمفاوضات المباشـرة مـع           وعلمت االربعاء بأن ابو الغيط      
عظم البؤر االستيطانية والمستوطنات بالـضفة الغربيـة باسـتثناء          اسرائيل مقابل تجميد االستيطان في م     

التجمعات االستيطانية المقرر ان تضمها اسرائيل الى حدودها في اي اتفاق سالم مرتقب مع الفلسطينيين               
  . وفق ما اكدته مصادر فلسطينية١٩٤٨والتي سيتم منح الفلسطينيين مقابلها اراضي من المحتلة عام 

ـ واوضحت المصادر  بأن ابو الغيط وسليمان يحمالن مبادرة امريكيـة جديـدة تهـدف            ' القدس العربي ' ل
الستئناف المفاوضات المباشرة مع حكومة بنيامين نتنياهو منتصف الشهر القادم مقابـل تجميـد جزئـي              
لالستيطان وتعهد من ادارة اوباما بالتوصل التفاق سالم خالل عام حيث ستتدخل واشنطن للضغط علـى                

 مـع اجـراء     ١٩٦٧يل بهدف انهاء االحتالل االسرائيلي لمعظم االراضي الفلسطينية المحتلة عام           اسرائ
تبادل اراض يضمن السرائيل االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبيرة ضمن حدودها مقابل منح الفلسطينيين             

  .اراضي مساوية لها في المساحة من ضمنها ممر ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
رت المصادر الى ان ما يحمله ابو الغيط وسليمان لعباس اليوم في رام اهللا تـم ابـالغ الـسعودية                    واشا

  .واالردن به اضافة لمصر التي ارسلت وزير خارجيتها ومدير مخابراتها الى رام اهللا
والمحت المصادر الى امكانية استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل قبـل موعـد عقـد االجتمـاع        

قب للجنة المتابعة العربية للسالم لبحث الخطوات العربية والفلسطينية المنوي اتخاذهـا فـي حـال                المرت
  .تواصل توقف المفاوضات نتيجة اصرار حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة االستيطان

  
   الفلسطينيةمصر تبدي استعداها الحتضان مراسم توقيع اتفاق المصالحة": الشرق القطرية" .٥٧

رحبت مصر بالتطورات اإليجابية وتحقيق تقدم بالحوار       : يو بي أي  -رام اهللا المحتلة  -حمد ربيع أ-القاهرة
بين حركتي فتح وحماس وحسم كافة النقاط الخالفية، خالل االجتماعات التي شهدتها العاصمة الـسورية               

  .دمشق علي مدي األيام القليلة الماضية
علي أتم االستعداد الحتضان مراسـم التوقيـع علـي          ولفتت مصادر دبلوماسية مصرية إلى أن القاهرة        

االتفاق النهائي والورقة التي أعدتها من قبل لهذا الغرض وما يمكن أن يضاف إليها من مالحـق علـي                   
وأشارت إلى  . خلفية نتائج المفاوضات والحوار الذي جري بين الطرفين، دون إجراء أية تعديالت عليها            

لسطينية، إلى جانب أطراف عربية ودولية لحضور مراسم التوقيع، فيما          أنها سوف تدعو كافة الفصائل الف     
نفت تحديد أي موعد له بعد مؤكدة أنها بانتظار ما تتلقاه من تقارير فلسطينية حول نتائج الحوار وما تـم                    

  .االتفاق عليه بين الحركتين
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة

  
  ي لتهويد القدستدين مشروع قرار إسرائيل" المؤتمر اإلسالمي" .٥٨

أدان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلـو إقـرار              : )أ.ب  .د  (
على تشريع جديد يعتبر القدس المحتلة ذات أولوية خاصة لدى حكومة           " إسرائيلية"ومصادقة لجنة وزارية    

القـانون الباطـل    "لتي تترتب على هذا     وحذر أوغلو، في بيان أصدره، أمس، من المخاطر ا        . االحتالل  
  " .معلنة لتهويد المدينة المقدسة" إسرائيلية"والجائر والذي يجسد خطة 
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، مشيراً إلى   "١٩٦٧بأن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام            "وجدد تأكيده   
غرافية تعتبر غير شـرعية وتمثـل خرقـاً         لتغيير طبيعتها الجغرافية والديم   " اإلسرائيلية"اإلجراءات  "أن  

، كما دعا اللجنة    "صارخاً للقانون الدولي والتفاقية جنيف الرابعة وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني          
بوقف كل االنتهاكات التي تهدف إلـى تهويـد         " إسرائيل"الرباعية والمجتمع الدولي إلى العمل على إلزام        

  . ا العربية واإلسالميةالمدينة المقدسة وتغيير هويته
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  "هي عدو للفلسطينيين فقط": "إسرائيل"ـفتح سفارة لي قد زعيم جنوب السودان .٥٩

التي تحكم إقلـيم الجنـوب      » الحركة الشعبية لتحرير السودان   «أكد زعيم   :  النور أحمد النور   -الخرطوم  
مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبـا عاصـمة          » ت جيدة عالقا«سلفاكير ميارديت أنه ال يستبعد إقامة       

واعتبـر أن الدولـة     . اإلقليم، في حال اختار الجنوبيون االنفصال في االستفتاء المقرر مطلع العام المقبل           
  .»هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب«العبرية 

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  لقدسمفاوضات لفرض حل على ا تحاول استباق ال"إسرائيل": صبيح .٦٠

األمين العام المساعد للجامعة العربية لـشؤون       "جدد السفير محمد صبيح      : قنا-جدة-أحمد ربيع -القاهرة
فلسطين واألراضي العربية المحتلة انتقاده بشده للسياسات اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس المحتلة، معتبـرا              

   .الفشلأنها مهما بلغ خطرها وحجمها فإن مصيرها 
وأكد صبيح مجددا أن إسرائيل تصر على استباق المفاوضات، وتسعى من أجل فرض حل مـن جانـب                  

لـن  "واحد، مؤكداً أن مثل هذا األسلوب العنصري مرفوض فلسطينيا وعربيا وإسالميا، وشدد على أنـه                
منهـا رائحـة    يقبل أي عربي أو مسلم بهذه السياسة وبهذه اإلجراءات العنصرية الخطيرة والتي تفـوح               

مشددا على أن الموقف العربي واضح تماما ممـا يجـري           ". العنصرية والتطرف، أو يتنازل عن القدس     
  .بالمدينة فيما عكسته قرارات القمم العربية المتعاقبة

 على المساعي اإلسرائيلية لتهويد القدس، متمثال       - اعتبره األمثل    -ودعا صبيح إلى رد عربي وإسالمي       
م مالي وشعبي ورسمي لصالح المدينة المقدسة وأهلها لتثبيت تواجدهم بها في مواجهـة              في حشد أكبر دع   

المخططات العنصرية، معربا عن أسفه في هذا الصدد بأن نجد الممثل اليهودي كيرك دوجـالس وابنـه                 
 فـي   ى مليون دوالر لبناء كنيس يشرف على الحرم القدسي الشريف، بينما نـر            ٤٠مايل يتبرعان بمبلغ    

ركات العربية الشعبية والنقابية وكذا من جانب رجال األعمال العرب والمسلمين مـا زالـت غيـر                 التح
  .ملموسة وال ذات فعالية في معركة الدفاع عن القدس والمسجد األقصى

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الشرق، الدوحة
  
  ال حدود لها" أسطول الحرية"حول االعتداء على وقاحة نتنياهو : منظمة تركية .٦١

انتقدت منظمة انسانية اسالمية تركية أمس تصريحات رئـيس الـوزراء االسـرائيلي             : ف ب  ا   -انقرة  
ـ       الذي أبداه عناصر كومنـدوس البحريـة الـذين         " ضبط النفس "بنيامين نتنياهو الثالثاء التي اشاد فيها ب

 بيـان  وقال بولند يلديريم مدير المنظمة غير الحكومية ومقرها اسطنبول في       . اعتدوا على أسطول الحرية   
عناصـر الكومنـدوس    .. ال شيء بطوليا في قتل ابرياء عزل      "واضاف  ". وقاحة نتنياهو ال حدود لها    "ان  

لقد هجموا على مدنيين كانوا يشاركون في       . الذين اشاد بهم نتنياهو لم يتواجهوا مع عناصر جيش نظامي         
  ".عملية دولية

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان
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    "مالمح مشروع التهويد في القدس"تحت شعار .. ١٢ى الـافتتاح ملتقى األقص: الكويت .٦٢

عا رئيس الهيئة الخيرية االسالمية العالمية الدكتور عبداهللا المعتوق الفرقاء الفلسطينيين د: بداهللا راشدع
الى توحيد الصف الفلسطيني في وجه العدو الصهيوني من اجل تحرير االقصى ووقف تهويد القدس 

  .الشريف
يت اميرا وحكومة وشعبا أول من يهب دائما لنصرة االخوة في فلسطين، مشددا على ان وأكد ان الكو

توحيد الصف الفلسطيني سيحل المشكلة بينما تفرقهم هو مدعاة لتشتيت جهودهم وازدياد بطش «
  .»أعدائهم

جاء ذلك في كلمة للمعتوق خالل افتتاح ملتقى االقصى الثاني عشر الذي نظمته جمعية االصالح 
  .»مالمح مشروع التهويد في القدس«جتماعي مساء اول أمس في منطقة الروضة تحت شعار اال

شاءت االرادة االلهية ان يرتبط المسجد االقصى بعقيدتنا ارتباطا وثيقا وان يكون له «وقال المعتوق 
  .»مكانة مرموقة وخالدة في وجدان االمة االسالمية وضميرها

ى طس هوية القدس العربية االسالمية، والعمل على تكريس الوجود وبين ان سيناريوهات عدة تسعى ال
  .اليهودي في المسجد ومحيطه عبر االقتحامات المتكررة وتدشين العديد من الكنس

 تولي المسجد االقصى - من خالل لجنة فلسطين الخيرية-وأوضح ان الهيئة الخيرية االسالمية العالمية
 من خالل مجموعة من المشاريع الحيوية مثل مشروع شد الرحال والمقدسات االسالمية اهتماما خاصا

ومشروع حفاظ الذكر ومشروع مصاطب العلماء ومشروع ترميم البيوت المقدسية ومشروع رعاية 
بالتعاون مع شركاء الخير للتصدي لمخططات » دروب االقصى«مساجد القدس، كما دشنت الهيئة حملة 
عم أهلها، كما اقامت الهيئة العديد من المشاريع الحيوية في غزة، تهويد القدس الشريف واالسهام في د

منها مشروع مستشفى االسراء للسرطان ومشروع كفالة االسر الفلسطينية المتعففة ومشاريع اخرى 
  .كثيرة

وختم بان الهيئة ستواصل مسيرة دعم االقصى والقدس الشريف، سائلين اهللا تعالى ان يتقبل منا صالح 
  .ن يحرر المسجد االقصى من ايدي الصهاينة الظالمين، انه ولي ذلك والقادر عليهاالعمال وا

ومن جانبه، قال ابراهيم العجمي ان جمعية االصالح االجتماعي دأبت على اقامة هذا الملتقى السنوي 
حشد بهدف التذكير بهذه القضية المهمة لما يعانيه شعبها تحت نير اليهود واعوانهم وكي نسهم جميعا في 

الطاقات واستنهاض الهمم، لوقف اعتداءات المحتل المتالحقة على مدينتنا المقدسة، ولنزرع في وعيه ان 
  .حربه في القدس حرب خاسرة مهما اشتدت وطال امدها

ومن جانبه، قال مفتي األقصى عكرمة صبري اننا في فلسطين نثمن الدور الكبير الذي تقوم به الكويت 
لقضية الفلسطينية فهو امر ليس غريبا على الشعب الكويتي الذي استقبل طالئع حكومة وشعبا لدعمهم ل

، مثنيا على جمعية االصالح االجتماعي ورئيسها المرحوم عبداهللا ١٩٢٠المعلمين الفلسطينيين في عام 
  .المطوع الذي كان له دور مهم في دعم القضية الفلسطينية

ي عدوانه على االرض والبشر حتى اصبح االمر واضاف ان العدوان الصهيوني اصبح متسارعا ف
  .خطيرا جدا ال يحتاج الى اطالة او تسويف

وتابع ان مدينة القدس شأنها شأن مكة المكرمة والمدينة المنصورة فهي بوابة االرض الى السماء ولهذا 
  .فانها امانة في اعناق المسلمين جميعا

ميعا الن ما يحدث فوق طاقة المرابطين في القدس ان المسؤولية ال تسقط عن المسلمين ج«واشار الى 
  .»ولهذا فان االمانة ثقيلة وتحتاج الى من يحملها ونقول هذا لشد العزائم ال لتثبيطها

التي » قضية الوحدة«ومن جانبه، قال الشيخ محمد الددو ان القضية الفلسطينية اصبحت اليوم هي 
  .حريرهااجمعت عليها االمة واتفقت اراؤها على ضرورة ت
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  ٢٨/١٠/٢٠١٠الراي، الكويت، 
  
   عبر دولة ثالثةاإلسرائيليةالبضائع اإليرانية تغزو السوق ": األهرام" .٦٣

رغم حالة العداء السياسي المعلن بين طهران وتل أبيب فإن التجارة بينهما حتي وان كانت               : عادل شهبون 
هدت ازدهارا كبيرا خالل الـسنوات      فإنها ش . تتم بشكل غير مباشر وعبر دول أخري مثل اليونان وتركيا         

األخيرة  وإقباال من المستورد اإلسرائيلي علي البضائع والمنتجات اإليرانية خاصـة الرخـام والـسجاد                
 ت البضائع وصل  .  إضافة إلي منتجات أخري مثل العطور والمنسوجات ومستحضرات التجميل          والفستق،

واح الرخام تصل داخل كونتينرات ومعها وثائق تركيـة   فأل إلي تل أبيب عن طريق دولة ثالثة هي تركيا،  
وطبقا لالحصائيات التي تنشر في تل أبيب فـإن اسـتيراد             . وبذلك تمر بسهولة عبر الموانئ اإلسرائيلية     

 وتقدر قيمة المستورد منـه       %٦٠ إسرائيل للرخام القادم من تركيا زاد في السنوات الثالث األخيرة بنسبة          
ـ   ممن يقومون بإستخراج     %٩٠  ويكشف مسؤل في قطاع التجارة بإسرائيل أن         دوالر،  مليون  ٢٢ سنويا ب

رخام الجوهرة تابعون لنظام الحكم في إيــران ويعلـــق علي ذلك رئيس شعبة التجارة الخارجيـة               
باتحاد الصناعات اإلسرائيلي بقوله ان االقتصاد اإليراني ال يعتمد بشكل أساسي علي تـصدير الرخـام                

   .  فهم يستطيعون بيعه ألي دولة أخري ئيل،إلسرا
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، األهرام، القاهرة

  
  شكيل مجموعة ضاغطة داخل مجلس العموم البريطاني لت تسعى" التضامن مع فلسطين" .٦٤

أهابت حملة التضامن مع فلسطين بالفلسطينيين والعرب المقيمـين فـي بريطانيـا             :  هيام حسان  -لندن  
الفلسطينية أن يشاركوا في الحملة الخاصة التي أطلقتها مـؤخراً لتـشكيل            وغيرهم من مناصري القضية     

وقالـت سـارة    . مجموعة برلمانية ضاغطة داخل مجلس العموم البريطاني لصالح القضية الفلـسطينية          
كولبرون مديرة حملة اللوبي السنوي للبرلمانيين في حملة التضامن مع فلسطين ان هناك حاجة لمزيد من                

جابي في أوساط الداعمين للحقوق الفلسطينية مع وصول الحملة الـى أوجهـا فـي الرابـع                 التفاعل االي 
والعشرين من الشهر القادم، حيث سيلتقي نواب مجلس العموم بالمشاركين في الحملة ويستمعون لمطالبهم              

  .ويعلنون عن مواقفهم منها
 وضعت في مقدمتها مسألة رفـع       وحددت للمشاركين فيها ثالث مسائل رئيسة لمناقشتها مع النواب، حيث         

 باعتباره حصاراً وعقاباً جماعياً يتنـافى      ٢٠٠٧الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام         
مع القوانين واألعراف الدولية، أما المسألة الثانية فتتعلق بالمحاوالت الجارية لتعديل القوانين الدولية التي              

 الذي يشي بمحاوالت تدخل سياسية في القوانين الدولية الـشرعية           تسمح باعتقال مجرمي الحرب، األمر    
  .ويهدد باحتمال افالت مجرمي الحرب من العدالة

وتتعلق المسألة الثالثة بالمعاملة التفضيلية التي تتلقاها اسرائيل على صعد مختلفة في معامالتها مـع دول                
 المقرر أن يطلب المشاركون مـن نـوابهم         االتحاد األوروبي بما في ذلك المعامالت التجارية، حيث من        

  .العمل على ايقاف العمل باتفاقية المعاملة التفضيلية تلك حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي واالنساني
٢٧/١٠/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  

  
  "٣١ -ميغ"روسيا تنفي توقيع عقد لتسليم سورية مقاتالت اعتراضية من طراز  .٦٥

سيا مجدداً امس ان تكون وقعت عقداً لتسليم سورية مقاتالت اعتراضية مـن              نفت رو  : أ ف ب   -موسكو  
  وقال رئـيس مؤسـسة     .  والواليات المتحدة  "سرائيلإ"، وهي صفقة قد تثير توتراً مع        »٣١-ميغ«طراز  
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عقد تسليم سورية   «الروسية العامة المكلفة صادرات التسلح اناتولي اسيكين ان         » روسوبوروناكسبورت«
  .» وارد فقط في االنباء الكاذبة التي يلفقها الصحافيون٣١-يغمقاتالت م

٢٨/١٠/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
  تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينيةمستمرون في : وزير التنمية البريطاني .٦٦

داريـة   وزير التخطيط والتنميـة اإل      خالل لقائه  أكد وزير التنمية البريطاني الدولية أالن دونكان      : رام اهللا 
 استمرار بالده في تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي يقـدر بحـوالي    ،علي الجرباوي .د

 مليون جنيه إسترليني للدعم     ٣٠، خصص منها    ٢٠١١-٢٠١٠ مليون جنيه إسترليني خالل األعوام       ٧٤
لمـشاريع التنمويـة    المباشر لموازنة السلطة الوطنية، فيما خصص ما تبقى مـن الـدعم البريطـاني ل              

قطاع التنمية واألمن، والقطاع الخاص واالسـتثمار، وتقـديم         : والتطويرية في العديد من القطاعات وهي     
  .المساعدات اإلنسانية

، والتي تبلغ قيمتهـا     ٢٠١٠وأعلن عن تحويل الدفعة األخيرة من الدعم البريطاني للسلطة الوطنية للعام            
الخدمات األساسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة فـي دعـم التعلـيم           مليون جنيه إسترليني لتعزيز     ) ١٣(

لتوفير الرعايـة الـصحية الـشاملة       ' االونروا'األساسي والثانوي، ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين        
لالجئين الفلسطينيين، ودعم القطاع الخاص في غزة، مؤكداً على التزام الحكومة البريطانية بتطبيق كافة              

  .٢٠١٠ -٢٠٠٨الية التي التزمت بها خالل مؤتمر باريس للمانحين لألعوام التعهدات الم
وشدد دونكان على أن السلطة الوطنية شكلت نموذجاً مميزاً يحتذى به في بناء مؤسسات الدولة، معربـاً                 
عن ارتياحه لفعالية ونجاعة اآلليات التي تستخدمها في إدارة وتنسيق المساعدات الدولية، وتوجيه الـدعم               

  .الدولي وفقاً لألولويات الوطنية، وأمله في استمرار التعاون والتنسيق مع السلطة الوطنية
٢٧/١٠/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  "إسرائيل"ترفض دعوة فائز بجائزة نوبل للسالم إللغاء حفلها في " كيب تاون"أوبرا  .٦٧

س، دعوة كبير أساقفة جنوب إفريقيا، الفائز بجائزة نوبـل          ، أم "كيب تاون "رفضت أوبرا   : )آي.بي  .يو  (
  .، فيما نددت الطائفة اليهودية في البالد بمواقفه"إسرائيل"للسالم ديزموند توتو إلى إلغاء حفلتها في 

أعلنت، أمس، أنها لن تلغـي الحفـل        " كايب تاون "أن أوبرا   " سابا"وذكرت وكالة األنباء الجنوب إفريقية      
  . المقبل المقرر الشهر

قائمة على  " إسرائيل"وكان توتو حثّ األوبرا، الثالثاء، على إلغاء حفلتها المقررة الشهر المقبل، مؤكداً أن              
  "" .إسرائيل"سيكون من الخطأ أن تؤدي أوبرا كايب تاون في "العنصرية، وأضاف 

 علـى الغنـاء فـي       وانتقد مجلس ممثلي اليهود في جنوب إفريقيا تصريحات توتو، وحثّ فرقة األوبرا           
فـي جوهانـسبرغ    " اإلسـرائيلية "ورفضت السفارة   " . أرض األنبياء القديمة  "التي وصفها ب    " إسرائيل"

  . تصريحات توتو، وأعرب االتحاد الصهيوني في جنوب إفريقيا عن خيبة أمله من تصريحاته أيضاً 
٢٨/١٠/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  ية وفلسطينية ألعاب دانماركية لمدارس وحضانات لبنان .٦٨

» رايمونـد انترناشـيونال   «أطلق أمس سفير الدانمارك يان توب كريستنسن، والمدير التنفيذي لمؤسسة           
على المدارس والحضانات في كل لبنان والمخيمات الفلسطينية،        » الليغو«أندريه فياض حملة تقديم هبات      
   مدرسة القلب األقدس في الجميزة،      ، في »المركز اللبناني لمعالجة التوحد   «خالل مؤتمر صحافي عقد في      
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هي الخيال واالبتكار، وإيجاد الحلول، ولقد أدرجناها في نظامنا         » الليغو«الفلسفة من وراء    «الفتا إلى أن    
  . »التربوي من اجل تعزيز القدرات االبتكارية

٢٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت  
  
  "إسرائيل" وذخائر مصدرها الصين وانتهاكات حكومية: دارفور بتقرير أممي سري عن حظر السالح .٦٩

 جاء في تقرير دولي سري أن الخرطوم انتهكت في شكل متكرر حظر السالح : رويترز–األمم المتحدة 
المفروض في إقليم دارفور، وأن الصين لم تبذل ما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك، كما كشف 

 على قوات حفظ السالم المشتركة بين األمم المتحدة أن بعض الذخائر التي عثر عليها في مواقع الهجمات
  .واالتحاد األفريقي، إسرائيلية الصنع

  ٢٨/١٠/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
   المواجهة الشاملةوإستراتيجيةأم الفحم  .٧٠

  مصطفى الصواف
مخطئ من يعتقد أن التظاهرة، التي قام بها الصهاينة في أم الفحم يوم أمس بحماية قرابة ألف وخمسمائة                  
إرهابي من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، هي عمل فردي لمجموعة من المتطـرفين الـصهاينة،            
ولو كان كذلك لما رخصت لها حكومة االحتالل عبر أكبر محكمة صهيونية وهي محكمة العدل العليـا،                 

 بتنظـيم   ولو لم يكن هناك ضوء أخضر من حكومة نتنياهو األكثر تطرفا من هذه المجموعات لما قامت               
  . هذه التظاهرة العنصرية

المؤسف أننا نقول إنه ال مفاوضات في ظل االستيطان، ونريد من االحتالل أن يجمد االسـتيطان لمـدة                  
شهرين أو ثالثة وبعد ذلك ليس مهماً وقف االستيطان، وكأن قضايا العودة والقدس والدولة قضايا ثانوية،                

ت لمسيرة سلمية يمكن أن تنهي الصراع ولكن المشكلة هـي           نحن ننتظر ونوحي للعالم بأن هناك محاوال      
تتمادى فـي تمنعهـا ورفـضها لمـا يطرحـه           ) إسرائيل(التعنت اإلسرائيلي في موضوع االستيطان، و     

الفلسطينيون، وفي نفس الوقت هي مستمرة في مشروع إنهاء الوجود الفلسطيني في فلـسطين المحتلـة                
ب الممارس في القدس منذ زمن، وهو اليوم بدأ تنفيـذه فـي أم              والقدس تحديدا، وهذا مالحظ من اإلرها     

  . الفحم
االحتالل اإلسرائيلي بدأ بالفعل في تنفيذ قراره بيهودية الدولة والتي اعتبرناها شأنا إسـرائيليا خاصـاً،                 

حتى تبقى هـذه المنـاطق      " ٤٨"وتناسينا الهدف من هذا اإلعالن وهو طرد من تبقى من فلسطينيي الـ             
لليهود، وهي نفس السياسة المطبقة منذ سنوات طوال في مدينة القدس ومحيطهـا مـن خـالل                 خالصة  

  . التفريغ والهدم والمالحقة واالستيطان والتضييق بكل أشكاله وألوانه
ما حدث في أم الفحم هو الحلقة األولى والتي من المتوقع استكمالها في األزمان القادمة، بهـدف تحقيـق                   

لتهويدي واستكمال تهجير من تبقى من الفلسطينيين في ظل عدم تدخل مـصحوب             المشروع الصهيوني ا  
بال مباالة، وإغماض طرف وإعالن البعض عن الموافقة، إضافة إلى عدم طرح هذا الموضوع فـي أي                 
تفاوض جرى أو سيجري، ألن فريق التفاوض الفلسطيني بقيادة محمود عباس مؤمن بأن هذه األراضـي           

  . عندما يعلن انه على استعداد للتنازل عن حق الفلسطينيين التاريخي، هو موافقة هي خالصة لليهود، و
تسابق الزمن وتريد أن تفرض سياسة األمر الواقع، وتريد أن تنفذ سياسـة تبـادل الـسكان،                 ) إسرائيل(

ـ                 د المشروع الذي طرحه ليبرمان وسانده نتنياهو ألنه ليس موقفاً شخصياً، بل هو منهج وفكر وعقيدة عن
اليهود، وهي بذلك تريد أن تقطع الطريق على أي تسوية كما يراها حتى أصحاب مشروع التسوية مـن                  
الشعب الفلسطيني، وهي تريد أن تفرض الرؤية اإلسرائيلية في حل الصراع وهذا واضح فـي مواقـف                 

  . نتنياهو وتحالفه القائم على العنصرية
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ومن الضفة والقطاع وحيـث     " ٤٨"ة من مناطق الـ     على الكل الفلسطيني أن يتحرك في فلسطين المحتل       
يتواجد الفلسطينيون، ويجب أن يستفيق هذا المفاوض من حالة التيه التي يعيشها ويريد أن يعـيش فيهـا                  

  . الشعب الفلسطيني، ويرى الصورة الحقيقية وأن يترك هذا التصور من الحل
ر الواقع وان نعتمد على استراتيجيات      يجب التصدي متوحدين للمخططات الصهيونية وسياسة فرض األم       

  . جديدة في التصدي والمواجهة لمنع سياسة االحتالل
وهذا يتطلب أن نسعى جاهدين من أجل إنهاء االنقسام والجلوس مع بعضنا البعض ونجلس للبحث عـن                 

  . ينخيارات جديدة للتعامل مع المحتل بعد فشل مشروع التفاوض وما يسمى الحل السلمي أو تقاسم فلسط
أال ينتظروا أحداً وعليهم مواجهة هذا المحتل بطرق مختلفة وجديـدة           " ٤٨"وعلى اإلخوة في مناطق الـ      

ألنهم األقدر على تحديدها، وفي نفس الوقت على الشعب الفلسطيني أال يتـركهم يواجهـون اإلرهـاب                 
ـ               املة وإال سـيكون    الصهيوني ويجب أن يشكلوا لهم سنداً في خياره، وعليه يجب أن تكون المواجهة ش

  .سائغة للمحتل، ولن يتردد في ارتكاب المجازر بحقهم" فريسة" "٤٨"فلسطينيو الـ
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين

  
  !! "الفلسطينيون يحرسون والمستوطنون يسلبون والمتبرعون يدفعون" .٧١

  ياسر الزعاترة
فلسطينيين ، لكنه مستاء كما يبدو من تعنت        ليس متعاطفا مع ال   " عكيفا الدار "الكاتب اإلسرائيلي المعروف    

نتنياهو غير المبرر وغير المنطقي ، تماما كما كان حال توماس فريدمان الذي صرخ هو اآلخـر فـي                   
  .من دالل اإلسرائيليين وإذاللهم ألوباما رغم كل ما قدمه لهم" نيويورك تايمز"

النخبة السياسية اإلسرائيلية ، إلـى جانـب        والحق أن مستوى االستياء من نتنياهو يبدو واسعا في أوساط           
النخبة الصهيونية خارج الدولة العبرية ، وبالطبع بعد رفضه للعرض المدجج باإلغراء الذي قدمـه لـه                 
أوباما مقابل تجميد االستيطان لمدة شهرين ال أكثر من أجل استئناف المفاوضات قبل انتخابات التجديـد                

ات أخرى يلح عليها البنتاغون انطالقا من مخاوف اندالع انتفاضة          النصفي للكونغرس ، ومن أجل اعتبار     
  .جديدة ستشعل برأيهم المنطقة وتؤثر على جنودهم في العراق وأفغانستان

اآلن يبدو أن نتنياهو في طور التراجع عن تشدده وإعالن التجميد لمدة ثالثة أشهر ، قد تتبعه تسعة أشهر                   
، وهي مـدة سـتكون      ) ح مع ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات      تسام(أخرى بمستوى أقل من االلتزام      

، وبالطبع ضمن صفقة متكاملة     ) يطبق في عشر سنوات   (كافية للتوصل التفاق اإلطار الذي يريده أوباما        
مع اإلدارة األمريكية ، ستحصل الدولة العبرية مقابلها على مساعدات عـسكرية واقتـصادية ، وربمـا                 

  ٢٠٠٤,كتاب الضمانات الذي منحه بوش لشارون في نيسان من العام ضمانات سياسية تحاكي 
في مفتتح هذا السطور بسبب المقال الذي كتبه يوم االثنين الماضـي فـي صـحيفة                " عكيفا الدار "ذكرنا  

والذي يفضح فيه حقيقة ما يجري في الساحة الفلسطينية وعالقتهـا مـع             " نهاية أوسلو "بعنوان  " هآرتس"
 األمر الذي ال يضيف الكثير ، لكنه يذكّرنا بالمعادلة المثيرة للقهر التي يعيشها شعبنا               سلطات االحتالل ،  

  .الفلسطيني في الداخل
، وهو هنـا ، وفـي   " االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية "هو ذاته صاحب مصطلح     " عكيفا الدار "

ه للطرف اإلسرائيلي على نحو أكثـر       سياق من نقد سلوك نتنياهو ، يعيد تذكيرنا بطبيعة السلطة وما تقدم           
  .فضائحية من أي وقت مضى ، وإن سبقه كثيرون إلى فعل ذلك

فقد ُأبعدوا  : منذ أن جرت فتح الفلسطينيين إلى مسار أوسلو أخذ وضعهم يتدهور          "يقول الكاتب اإلسرائيلي    
 أماكن عملهـم    وعن شرقي القدس ، وفقد آالف منهم      ) المنطقة ج ( في المائة من أراضي الضفة       ٦٠عن  

 سنة في واقع األمر ترتيب عمل لمقـاولين         ١٧أصبح االتفاق الذي وقعه إسحق رابين قبل        . في إسرائيل 
  ".فلسطينيين ومصدر رزق لمقربيهم
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منذ سيطرت أجهزة أمن السلطة على الضفة الغربيـة وأخـذت           ": "عكيفا الدار "في مقابل ذلك ، يضيف      
. ي إحباط العمليات ، أصبح االحتالل مريحا للجمهور اإلسـرائيلي         ف" الشاباك"تساعد الجيش اإلسرائيلي و   

فبفـضل  . التي سبقت االنتفاضة األولى   " االحتالل المستنير "بل إنه أصبح مريحا أكثر مما كان عليه أيام          
وفي األثناء يستـضيف رئـيس      . أوسلو ، يحرس الفلسطينيون ، ويسلب المستوطنون ويدفع المتبرعون        

  ".في البيت األبيض ويأتي وكالء يهود من نيويورك ليحتضنوه" بيبي"الواليات المتحدة 
التي تعيشها السلطة ، وإذا كان البعض يصنفنا متطرفين عندما نتحدث عمـا             " الفضيحة"تلك هي المعادلة    

ممـثال فـي حـل الـسلطة وحرمـان          " السيناريو الكابوس "كان يسميه اإلسرائيليون أيام ياسر عرفات       
نفسه " عكيفا الدار "المزايا األمنية واالقتصادية والسياسية التي ترتبت على وجودها ، فإن           اإلسرائيليين من   

يذكّر بذلك أيضا ، حيث يشير إلى أن سري نسيبة الذي اختفى عن الساحة في اآلونة األخيرة كـان قـد                     
  ، وخالصته أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غـضون سـنة ،               ٢٠٠٨طرح ذات الطرح في صيف      

  .ستعيد السلطة مقاليد األمور إلى اإلسرائيليين
ومن المؤسف أن هذه هي الطريقة      . من المؤسف أن نسيبة كان على حق      : "بالقول" عكيفا الدار "هنا يعلق   

  ".الوحيدة لهز اإلسرائيليين من وهم الوضع الراهن ، القاتل الصامت للسالم
تفعل ذلك إال في حال قـررت التحـول إلـى قيـادة             من جانبنا ، نثق كل الثقة في أن قيادة السلطة لن            

، ومن جانب آخر ، فإن منح حماس الشرعية لواقع السلطة من خـالل              ) وهي لن تقرر ذلك   (استشهادية  
ال ) لن تعني غير اإلبقاء على جوهره القائم مهما وقع تجميله بـبعض المـساحيق             (الحديث عن مصالحة    

م الحركة فرصة القول إن هدفها هـو الحفـاظ علـى            يصب في خدمة القضية أيضا ، وهو يمنح خصو        
، ) شـبه محـرر   (سلطتها في القطاع ، مع أن واقع األخير يبدو مختلفا من حيث خروج قوات االحتالل                

  .وإمكانية جعله قاعدة للمقاومة تدار بالتوافق
 ال حل إال    لقد آن أوان االعتراف العلني بأن هذه السلطة هي عبء على نضال الشعب الفلسطيني ، وأنه               

بقلب الطاولة في وجوه المحتلين وإعادة الوضع إلى نصابه الصحيح ، أما استمرار المسار القائم فلـيس                 
من ورائه غير تصفية القضية بكيان تحت االحتالل في حدود الجدار ، ومن ثم تحويلها إلى مجرد نزاع                  

  .حدودي مثل عشرات النزاعات الحدودية في العالم
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
  المسرح الدولي للتعري السياسي  .٧٢

  الياس سحاب
إنه أشبه بناد دولي للعراة، ذلك المشهد الدبلوماسي الذي تدور أحداثه أمام أنظار العالم كله، بين القـدس                  

ثالث فرق دبلوماسـية تمـارس استعراضـا        . »المفاوضات المباشرة «ورام اهللا وواشنطن، في مسرحية      
  : ا السياسي والدبلوماسي الكامل، الذي ال تستره حتى ورقة التوتمسرحيا، وهي في عريه

 الجانب االسرائيلي، في ذروة عنصريته، ال يحمل على كتفيه فقط أوزار احـتالل الـضفة الغربيـة                  -١
إضافة الى أوزار التطهير العرقي الذي تأسست عليه دولة اسرائيل في           (وقطاع غزة لثالثة واربعين عاما      

بل يندفع في ابتزاز العالم كله، محتميا بالنفوذ االميركي، بعدم التراجع عن االحـتالل إال               ،  )١٩٤٨العام  
  . بعد تهويد آخر شبر من االرض المحتلة، بصفتها أرضا للميعاد االسطوري

 الجانب الفلسطيني، في ذروة عجزه، يلمح الى الرغبة في االنسحاب من المفاوضات اذا لم يتم تجميد                 -٢
لكنه في كل مرة، يعجز عن تحويل هذه الرغبة الى قرار سياسي صريح يقذفـه فـي وجـه        االستيطان،  

مفاوضيه المتعنتين، وفي وجه العالم كله، بل يكتفي بالتعبير عنه بتصريحات أشـبه بالتأتـأة الـسياسية                 
ستر الخجولة، ثم يعود فيستدرك أن هناك عجزا عربيا يمكن االستعانة به، ليس للخروج من المأزق، بل ل                

  . العجز الفلسطيني
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 الجانب االميركي، في ذروة انحيازه المعيب، يتفتق ذهنه أمام مأزق المفاوضات، عن أن يجرب اوال                -٣
المزيد من تقديم الجوائز والمكافآت لالحتالل االسرائيلي، في رسالة ضمانات نادرة، تعد بتحويل مشروع              

وبتعطيل مسبق ألي احتمال تحرك عربي معترض،       الدولة الفلسطينية الى جسد هالمي خال من العظام،         
وهي رسالة صيغت بالمناسبة بين مستشار الرئيس اوباما ووزير الـدفاع االسـرائيلي             . مهما كان ضعيفا  

ايهود باراك، والممثل الشخصي لرئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو، أي انها رسالة صـيغت بتوجهـات               
، )ل الحصول على ستين يوما فقط من تجميـد االسـتيطان          كل ذلك في سبي   (وعبارات صهيونية خالصة    

  . ومع ذلك، ال يتأخر نتنياهو في رد الرسالة رأسا صفعة على وجه البيت االبيض االميركي
لكن مشهدا آخر للتعري السياسي والدبلوماسي مارسته اسرائيل، قبل رفض رسالة الضمانات االميركية،             

 في محادثاته مع المبعوث االميركي جورج ميتـشل ان يـستر            فبينما كان رئيس وزراء اسرائيل يحاول     
عري الموقف االسرائيلي المتعنت بورقة تين، اذا بوزير خارجيته ليبرمان يمارس على مـسرح االمـم                
المتحدة، اللعبة التاريخية المفضلة للدبلوماسية الصهيونية، كما وصفها ببراعة منهجية رائعة كتاب المفكر             

، وهي لعبة ان يفضح الـصهيوني االكثـر         »الدبلوماسية الصهيونية «فايز صايغ عن    الفلسطيني الراحل   
فيؤجل البوح به من اليوم الى      ) نتنياهو(اليوم ما يجول في رأس الصهيوني االقل تطرفا         ) ليبرمان(تطرفا  

  . الغد، فإذا به يصرح علنا بأن خطة اسرائيل لن تتعدى كونها تبادال لالراضي، يدوم عقودا طويلة
ولقد أخطأ بعض الصحافة االسرائيلية عندما شبه ما فعله ليبرمان على منصة االمم المتحدة، بمـا فعلـه                  

. ضرب وجـه نتنيـاهو  ) بدل الطاولة(خروتشوف، عندما خلع حذاءه، وضرب به الطاولة، لكن ليبرمان    
  . والعربية مجتمعةفالضربة الحقيقية لليبرمان كانت موجهة الى وجه القيادات االميركية والفلسطينية 

ماذا فعلت واشنطن ردا على الصفعتين، صفعة نتنياهو وصفعة ليبرمان؟ تحولت رأسـا الـى الجانـب                 
  ! العربي في كل عواصمه، بحثا عن ضغط عربي على الفلسطينيين، حتى ال يقاطعوا المفاوضات

دود الحقيقيـة للتعـري     لقد وصل هذا المشهد السياسي في صراحته الكاملة والمذهلة والجارحة، الى الح           
عراة في عجـزهم،    ) والعرب(السياسي الكامل، فإذا اسرائيل تبدو عارية في عنصريتها، والفلسطينييون          

  . والواليات المتحدة عارية في انحيازها
  حتى متى تحتمل كرامة االنسان العربي، وضمير المجتمع الدولي، استمرار مثل هذه المشاهد؟  

  ٢٨/١٠/٢٠١٠، السفير، بيروت
  
  أزمة يسار .٧٣

  حسام كنفاني
أين اليسار، ومن هو اليسار، أنا ال أعرف أنه موجود، وهل يعقل أن يتمثّل اليسار بمقعدين في المجلس                  «

غير مسبوق على أحزاب اليسار الفلسطيني، رغم أن        » فتحاوي«الكالم هو جزء من هجوم      . »التشريعي
  .وتضفي عليها ما بقي من شرعيةهذه األحزاب في الظاهر تقف في صف منظمة التحرير، 

الكالم جاء من عزام األحمد من دون سابق إنذار، ليؤشّر إلى طبيعة الرؤيـة الفتحاويـة إلـى القـوى                    
ولعل ما  . طبيعة نابعة من منطق استئثاري للسلطة قد يرضى بالقسمة على اثنين لكن ليس أكثر             . اليسارية

حة الفلسطينية، نابع من مواقف بعض القوى اليسارية مـن          قاله األحمد، الذي يبدو العراب الجديد للمصال      
تدفع بما بقـي مـن      » حماس«و» فتح«المصالحة وخشيتها المعلنة من تحولها إلى عملية محاصصة بين          

  .قوى فلسطينية إلى خارج منظمة التحرير، وربما إلى خارج الحياة السياسية الفلسطينية برمتها
 الفصائل، لها ما يبررها في ظل التوجه العام للمصالحة، واألجواء           مخاوف القوى اليسارية، وغيرها من    

إلـى اسـتخدامها فـي      » فتح«أجواء تعمد   . خصوصاً إلى اإليحاء بوجودها   » فتح«اإليجابية التي تسعى    
  .التي أعلنتها السلطة الفلسطينية في مواجهة الجمود التفاوضي» حرب الخيارات«
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في وجه إسرائيل والواليات المتحدة،     » فتح«ساومة بالنسبة إلى    وبغض النظر عن كون المصالحة ورقة م      
فهو، وإن كان يرمي إلى مآرب سياسية من        . فإن من المهم النظر إلى كالم عزام األحمد بكثير من الجدية          

وراء ما قاله، إال أن هذا ال يعني أن اليسار الفلسطيني في أفضل أحواله، أو أن هنـاك حـاالً يـساريةًَ                      
  .بالمطلق

قد ال تكون الحركة اليسارية الفلسطينية مختلفة عن نظيراتها في المنطقة العربية، لكن واقع الصراع في                
األراضي المحتلة كان من المفترض أن يدفع الحركة إلى مواقف متمايزة عن الوجهتين السائدتين علـى                

ريقة خجولة جداً، بحيث لم تعط      مواقف لم تظهر إلى العلن إال في الفترة األخيرة، وبط         . الساحة الفلسطينية 
والحديث هنا عن قرار مقاطعة اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الـذي    . لها القيمة المطلوبة  

اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي من الممكن تسميتها أم اليسار الفلسطيني، على اعتبـار أن                
  .كل الفصائل الباقية انشقت عنها

ء أقل من الحد األدنى الذي كان متوقعاً من هذا الفصيل العريق بمعارضـته لقـرارات منظمـة                  قرار جا 
ومع ذلك كان يعمل تحت     . التحرير منذ تأسيسها، والرافض التفاق أوسلو والمفاوضات بصيغها المختلفة        

عد تولي  مظلة االتفاق، ويعرب عن انتقاده للتفاوض من دون أي ترجمة فعلية لهذا الموقف، وخصوصاً ب              
العودة األخيرة إلى المفاوضات المباشرة وغياب ممثل الجبهة عن اجتماع          . محمود عباس رئاسة السلطة   

لكن األمر لم يحدث،    . إلى قرار تاريخي طال انتظاره    » الشعبية«اللجنة التنفيذية أعطيا آماالً كبيرة باتجاه       
  .وكان قرار التعليق الخجول
. ، وربما داخل مختلف قوى اليسار، في ما يتعلّق بصراع األجنحـة           »بيةالشع«القرار أظهر األزمة داخل     

الجبهة قدمت مثاالً على هذا الصراع الذي كان قائماً بين قرار االنسحاب المطلق من منظمة التحريـر،                 
وهو ما يريده أمينها العام األسير أحمد سعدات ويدعمه بذلك بعض قادة الداخل والخارج، وقرار التعليق،                

في النهايـة   . ي دفع إليه نائب األمين العام عبد الرحيم ملّوح مدعوماً أيضاً بقادة من الداخل والخارج              الذ
فإن الرجحان كان من نصيب كفّة ملّوح، الذي بدا في الفترة األخيرة، وال سيما بعد خروجه من األسـر،                   

  .ملتصقاً بأبو مازن ومواقفه
 انفصام شخصية في الجبهة الديموقراطية، التي ال تـزال          يوازيه ما يشبه  » الشعبية«صراع األجنحة في    

مصرة على المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية رغم قناعتها بأن وجودها أو عدمـه ال يـؤثر فـي                   
. قرارات يؤكّد قادة الجبهة في جلساتهم الداخلية أنها تأتي جاهزة ومعلّبة قبل االجتماع            . القرارات المتخذة 
إلى العلن لفضح ما يدور داخل اللجنة التنفيذية، بل         » الديموقراطية«رج أي من مسؤولي     ومع ذلك لم يخ   

إلى محمـود عبـاس الفاقـد       » اإلجماع الفلسطيني «تواصل الجبهة أداء دور شاهد الزور وتقديم شرعية         
  .الشرعية
بين فصائل  ، بل لعل وضعه هو األسوأ       »الديموقراطية«و» الشعبية«ليس أشفى حاالً من     » الشعب«حزب  

اليسار الفلسطيني، وال سيما أن صوته هو األخفت حتى يكاد معظم الفلسطينيين ينسون وجـوده داخـل                 
  .الساحة السياسية أو في منظمة التحرير

محصلة هذا الواقع تقدم إجابة عن سبب أزمة اليسار في الشارع الفلسطيني، الذي ربما كان ينتظر موقفاً                 
واليمـين المحـافظ    » الفتحـاوي «د إلى طريق ثالث بين اصـطفافي اليمـين          متمايزاً من هذه القوى يقو    

واألنكى هو فشل محاوالت القوى اليسارية، العائمة على أمجاد سابقة، في توحيد صفوفها             . »الحمساوي«
محاوالت عمرها أكثر من أربع سنوات ال تزال متوقفة عند خالفـات            . لتقديم بديل عن الثنائية الفلسطينية    

  .المراكز والرؤى ستؤدي في نهاية المطاف إلى اندثار ما بقي من اليسارالحصص و
  ٢٨/١٠/٢٠١٠، االخبار، بيروت
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  "وادي عربة"حين يتالشى المدافعون عن  .٧٤
  عمر عياصرة

ميزة الذكرى السادسة عشر التفاقية وادي عربة، أنها تفتقد لتلك األصوات المتفرقة التي كانت تتـصدى                
تنحت لها من المسوغات ومن الرؤى االستدراكية عليها، ما يشكل محاولة إلبقائها            للدفاع عن المعاهدة، و   

  . على قيد الحياة
هذه المالحظة جديرة باالنتباه والبحث، وجديرة بإثارة تساؤل عملي حول ضرورة الوقوف مـع الـنفس                

  . قيع مع الصهاينةوامتحان النتائج وقياس المسافات، ومن ثم اكتشاف حجم الخطأ الفادح الناجم عن التو
من . بعد وادي عربة، برزت على األرض األردنية تساؤالت تطلب أجوبة، وظواهر تبحث عن تفسيرات             

لماذا استعرت في األردن شرارة الخوف من الوطن البديل بعد سنوات من االتفاقيـة،              : مثل هذه األسئلة  
لمؤرق الذي أطـاح بجنـسيات      وما هي حجة األصوات التي دافعت عن وادي عربة أمام هذا الهاجس ا            

  . لمواطنين أردنيين بغير وجه حق إنساني وال دستوري
انهيار هذه المسوغات التي قدمها مريدو االتفاقية سابقا وبهذه الطريقة الواضحة، ربما كان سببا في تنبـه    

  . هؤالء واتخاذهم موقف الصامتين في ذكرى المناسبة األليمة
السالم المجالي ويصرح بأن الوطن البديل غادر إلى غير رجعة، فسلوك           فما عاد يجدي نفعا أن يقف عبد        

  . الدولة يغاير ذلك، بل ويؤكد أن المخاوف قد تعاظمت
غياب مبرري االتفاقية عن ساحات الدفاع عنها، لم يكن فقط بسبب السلوك الـسياسي المهـدد لـألردن                  

رائيلي ال يستطيع أن يعيش إال باألسـطورة        فحسب، وإنما ألن هؤالء شاهدوا بأم أعينهم أن المجتمع اإلس         
  . التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته

، كـان   "إسرائيل"وعند كل محطة انتخابية حاسمة في       " أوسلو ووادي عربة  "دليل ذلك، أنه وبعد اتفاقيتي      
افحت مسئولينا  المستفيد األساس بمعايير القوة هو األحزاب الدينية واليمين بعمومه، فكل األحزاب التي ص            

  . وأخذت منهم الكثير، فقدت مقاعدها وتم استبدالها بمن ال يصافحون
هؤالء المدافعون عن االتفاقية، وهم قلة في العدد، كانت السنوات الستة عشر بمثابة الحقبة المأساوية التي                

وا بهـا   عايشوها يوميا، فرهاناتهم خسرت أمام تالشي كل الوعود التي وعدوا بهـا الجمـاهير وسـوق               
  . للمعاهدة

النتيجة المنطقية لكل ما جرى أن نرى ثمة إجماع أردني على خطأ االتفاقية، والتعبير عن اإلجماع هـذا                  
  .كان إما بالرفض أو بترك المديح، وفي كال األمرين نصيحة بإعادة النظر مرة أخرى في االتفاقية

 ٢٧/١٠/٢٠١٠، مجلة العصر
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  :كاريكاتير .٧٥
  

  
  ٢٩/١٠/٢٠١٠، عمان، الراي  

  


