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  32  :كاريكاتير
***  

  حوار حقيقي لنستكمل المشوار سوياً ولنضع النقاط على الحروفعقد إلى عباسندعو : الحية .1
 شدد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية على ضرورة عقد :يني جيهان الحس–القاهرة 

حوار فلسطيني شامل يضم كل القوى الوطنية، نافياً ان يكون يتم تحديد مواعيد لجولة حوار مقبلة بين 
وبين على حماس في شأن تأييد خطوة الرئيس محمود حسواعتبر ان مواقف الم. حركتي فتح و حماس

مواقف شخصية تعكس «ه إلى األمم المتحدة واإلشادة بخطابه امام الجمعية العامة هي عباس في التوج
لكنها ال تعبر عن موقف الحركة من هذه الخطوة، والتي تم ... الجوانب اإلنسانية والعاطفية ألصحابها

  .»اإلعالن عنها بشكل رسمي
جل إطالق أكبر ورشة عمل لدعم آن األوان إلجراء حوار وطني موسع من أ«: »الحياة«وقال الحية لـ 

، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني المسؤول يتطلب ذلك، خصوصاً في ظل هذا االنسداد »القضية الفلسطينية
نحن في حاجة ملحة لهذا الحوار كي نصارح أنفسنا أوالً، ولنتدارس شؤوننا «: واضاف. السياسي الكبير

: س حذرت مراراً من كل الخطوات االنفرادية، وقال، الفتاً إلى أن حما»ثم لنقرر الخطوات المقبلة
قضيتنا ليست حقل تجارب، وال يجوز للرئيس الفلسطيني كلما طرأت له فكرة أن يفعلها من دون توافق «

إلى «: وأضاف متسائالً. تؤثر في الكل الفلسطيني) أبو مازن(ولفت إلى أن كل خطوة يخطوها . »وطني
 ندعو أبو مازن إلى عقد حوار حقيقي معنا لنستكمل المشوار سوياً لذلك... أين يريد أن يذهب بنا؟

  .»ولنضع النقاط على الحروف
: وعلى صعيد ما تردد عن عقد جولة حوار تجمع فتح وحماس مطلع الشهر المقبل في القاهرة، أجاب

ريباً، لكن لم لم يتم تحديد مواعيد لجولة حوار مقبلة، وإن كان هناك شبه توافق على عقد لقاء يجمعنا ق«
رغم أننا «: وقال. ، موضحاً أن حماس ال تريد عقد اجتماعات ال تسفر عن أشياء ملموسة»يتم ترتيبه بعد

لذلك نريد عقد حوار . توصلنا في حوارات سابقة الى تفاهمات محددة، لكن لم يتم التزامها) فتح وحماس(
لحة يجب أن يكون جزءاً من هذا العمل ولفت إلى أن تطبيق المصا. »أشمل وأعمق له بعد إستراتيجي

ونحن نريد أن نخطو إلى األمام في ... حماس جادة في تنفيذ بنود المصالحة«الجاد، مشدداً على أن 
وعن أسباب عدم زيارة عباس لغزة إلى يومنا هذا رغم المصالحة، . »المصالحة ألنه ال تراجع عنها

تم الخوض في أي ترتيبات أمنية أو فنية لإلعداد للزيارة أوالً، لم يتم بحث هذه المسألة، ولم ي«: أجاب
لكننا نرى أن زيارة أبو مازن يجب أن تكون تتويجاً لخطوات ... ألنه من األساس لم يفتح هذا الموضوع

لم يقدم «وانتقد عباس قائال إنه  .»سبقتها طبقت على األرض، فليس الهدف من الزيارة إقامة االحتفاالت
نحن ... للمصالحة استحقاقات يجب أن يقدمها الجميع«، واضاف أن »ة المطلوب منهاستحقاق المصالح

من جانبنا قدمنا للمصالحة االستحقاق المطلوب منها في كل المحطات، لكن أبو مازن استفاد من 
 أن كل فريق أخذ من المصالحة ما يريد لكن الشعب لم يجن وأوضحالمصالحة، والشعب لم يستفد منها، 

ورأى الحية أن عباس غير قادر على دفع استحقاقات المصالحة، سواء لقناعاته الذاتية أو لضغوط . شيئاً
  .خارجية

نحن «: وفي ما يتعلق بتأييد البعض في الحركة خطاب عباس وتوجهه الى االمم المتحدة، قال الحية
عكس بالضرورة حركة واسعة، وهناك اجتهادات كثيرة تعبر عن مواقف شخصية ألصحابها، لكنها ال ت

: ، مضيفاً»مواقف الحركة أو تُحسب على حماس، ألن الحركة أعلنت موقفها بشكل رسمي ال لبس فيه
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 كحد أدنى وضمن 1967عام ) يونيو(ال نمانع قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران «
 الفلسطيني في المقاومة، برنامج القواسم المشتركة، لكن مع التأكيد على حق عودة الالجئين وحق الشعب

لذلك أي جهد يمكن أن يحقق هذه «: وأوضح. »وعلى عدم االعتراف بإسرائيل ضمن هدنة طويلة األمد
، الفتاً إلى أن الخطوة التي قام بها الرئيس »القضايا وال يؤثر سلباً أو يمس بهذه الثوابت ال نعارضه

استعراضية « سياسية أو قانونية، معتبراً انها خطوة الفلسطيني في االمم المتحدة عليها مآخذ كثيرة، سواء
، واصفاً »ال يريد عزل إسرائيل) عباس(هو «: وقال. »بهلوانية الغرض منها تحريك ملف التفاوض

ما «: وتساءل باستنكار. »عاطفي مفعوله لحظي للتأثير في الناس وتضليلهم، بل وتخديرهم«خطابه بأنه 
ورفض أن الخطاب أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة . »!ذا الخطابالنتيجة الحقيقية والملموسة له

وطرحها بقوة من جديد بعد محاوالت تغييبها وتهميشها، خصوصاً في ظل االنشغال الحالي بالثورات 
وبفضل المسجد ... ستظل حية ال يمكن تغافلها بفضل دماء الشهداء«العربية، وقال إن القضية الفلسطينية 

  .»األقصى
عن قلقه وخوفه إزاء قرار السلطة منح جوازات سفر صادرة عنها لالجئين الفلسطينيين في الحية عبر و

هل هؤالء الالجئون الذين سيمنحون جوازات سفره «: مخيمات لبنان بديالً عن وثائق السفر، وتساءل
ان العربية التي رعايا لدولة فلسطين غير الموجودة على أرض الواقع، أم هم مجرد مغتربين في البلد

أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الخطوة اإلجرائية التي اتخذتها «: وقال. »يعيشون بها، أم مازالوا الجئين
، مشيراً إلى تسمية دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير بدائرة »السلطة تمهيداً إلنهاء ملف الالجئين

رغم أننا وقوى فلسطينية «: ماس منها، أجابوعلى صعيد التلويح بحل السلطة وموقف ح. المغتربين
، »أن تكون قفزة في الهواء) حل السلطة(كثيرة لم نُستشر في هذه المسألة، لكننا ال نريد لهذه الخطوة 

حل السلطة يجب أن يكون بدراسة ونتاج توافق فلسطيني ألن الجميع سيتحمل مسؤوليات هذه «مضيفاً أن 
كدا أن خيار المقاومة سيظل مطروحاً، سواء استمرت السلطة أو تم ، مؤ»الخطوة، والكل سيدفع ثمنها

 . حلها
 01/10/2011، الحياة، لندن

  
   في األمم المتحدة سيصل إلى طريق مسدودالتحرك: هنية .2

قال رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، أمس، في خطبة الجمعة بأحد : ).أ.ب.د(
حرك الذي يقوم على منطق االستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني ويقوم على الت"ن إمساجد مدينة غزة، 

من أرض %  78خطوة مجتزأة ال تأتي في سياق برنامج وطني وفق انتزاع اعتراف بإسرائيل على 
وأضاف . "ناقص وسيكون ضرره أكثر من نفعه"وقال إن هذا تحرك . "فلسطين سيصل إلى نقطة مسدودة

 ينطلق من رؤية نحن نواجه مشروعاً.. لدول بالقرارات بل إن الدول والحقوق تنتزعال يمكن أن تقام ا"
قيام دولة فلسطينية مقابل التنازل "وشدد على رفض . "عقائدية تلمودية وانتزاع الحقوق هو سبيلها الوحيد

الثابتة عن أي شبر من أرضها التاريخية كما ال يمكن أن تكون هذه الدولة مقابل التنازل عن الحقوق 
نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء "وتابع . "للشعب الفلسطيني وبخاصة حق عودة الالجئين

محرر من أرض فلسطين من دون االعتراف بإسرائيل ومن دون التنازل عن شبر واحد من أرض 
واستخف  ."فلسطين، ألنها أرض وقف إسالمي ال يجوز ألي كان أن يتصرف فيها أو أن يتنازل عنها
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التي ترد عليهم بمزيد " "إسرائيل"هنية باشتراط السلطة وقف البناء االستيطاني للعودة إلى المفاوضات مع 
  ."من االستيطان وبمزيد من تهويد القدس وبمزيد من القمع واالعتقاالت وبمزيد من الحصار
  1/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   في المرحلة الراهنةنّياًالمصالحة تشكل االستحقاق األهم فلسطي: بحر .3

 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، . وصل الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة د:طهران
 مقرر لجنة القدس واألقصى في التشريعي، وجميلة الشنطي، ظهر ، أحمد أبو حلبية.د: وعضوية النائبين

 مستهّل زيارة تستهدف المشاركة في فعاليات  إلى العاصمة اإليرانية طهران، في30/9يوم الجمعة 
وأكد بحر للصحفيين ووسائل اإلعالم، أن المصالحة  .مؤتمر القدس الدولي الذي يفتتح أعماله يوم السبت

 على أن تأخر رئيس السلطة، أبو  في المرحلة الراهنة، مشدداًالفلسطينية تشكل االستحقاق األهم فلسطينياً
رات المصالحة المعمقة التي وعد بها عقب عودته من األمم المتحدة أمر غير مازن، في الشروع في حوا

وأوضح بحر أن جدية أبو مازن تكمن في شروعه الفوري في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي،  .مبرر
وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية، والتحلل من التنسيق األمني مع االحتالل، مؤكدا أن أبو مازن، لم يقم 

ى اآلن بأية خطوة تثبت مدى جديته في إصالح الواقع الفلسطيني الداخلي، ولم يبادر إلى إجراء أية حت
  .مراجعة لعالقته األمنية مع االحتالل، ولو بصورة متدرجة يتفهمها الرأي العام

أننا مع إنفاذ برنامج مرحلي "وبخصوص طلب االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، أشار بحر إلى 
إقامة الدولة الفلسطينية حق " أن ، مؤكداً" يقود إلى دولة فلسطينية كاملة السيادةافق عليه فلسطينياًمتو

  ".نحن مع قيام الدولة، شرط عدم التنازل عن أي حق من حقوقنا وثوابتنا الوطنية... فلسطيني مشروع
  30/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  اصلة العمل للحصول على عضوية دولة فلسطين تؤكد مو السلطة الفلسطينيةقيادة .4

 أكدت القيادة الفلسطينية ضرورة مواصلة العمل في مجلس األمن من اجل الحصول على :رام اهللا
وأشارت خالل اجتماع لها بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا،  .عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة

س، إلى انه ال يمكن إجراء أي مفاوضات تفتقد إلى أدنى مساء يوم الجمعة، برئاسة الرئيس محمود عبا
وعبرت القيادة الفلسطينية عن اعتزازها وتقديرها الكبير للخطاب .حدود المسؤولية والجدية إلنجاحها

التاريخي الذي ألقاه الرئيس عباس على منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي عبر عن آمال 
ومعاناته جيال بعد جيل، وعن تصميمه على نيل حريته واستقالله في إطار وطموحات شعبنا الفلسطيني 

  .نهوض شامل تشهده المنطقة في سبيل الكرامة والديمقراطية عبر هبات الربيع العربي والفلسطيني
كما درست القيادة بيان اللجنة الرباعية األخير، واستمعت إلى كل ما يتعلق بهذا البيان وتم التأكيد على 

  .قف الفلسطيني بشأنهالمو
  30/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  مجلس األمن يحيل طلب عضوية فلسطين للجنة خبراء: منصوررياض  .5

 لجنة قبول العضوية ، أنرام اهللا من 30/9/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينشرت 
لب فلسطين نيل العضوية الكاملة باألمم المتحدة إلى لجنة خبراء في مجلس األمن الدولي قررت إحالة ط
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وأكد مندوب فلسطين لدى األمم  .تبدأ األسبوع المقبل بدراسة الجوانب والحيثيات القانونية المتعلقة به
رياض منصور إلذاعة صوت فلسطين أن المناقشة ستجري وفق األرضية القانونية التي  .المتحدة د

ان نواف سالم، رئيس مجلس األمن للدورة السابقة، والتي تؤكد أن فلسطين استوفت كافة أرساها سفير لبن
  .الشروط لطلب العضوية، مشيرا إلى أن الطلب ال غبار عليه وقوي من الناحية القانونية

ن ين وأمريكيين فلسطينيي مسؤولأن  إلىنيويورك من 30/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأشارت 
قال سفير منظمة  و. المتحدةاألمم من الدولة في المتبقية األصواتبلوماسية للحصول على يشنون حملة د

هذه معركة دبلوماسية، وستستمر "أن " معا"التحرير الفلسطينية لدى األمم المتحدة رياض منصور لـ
  ".الضغوط الهائلة في عواصم البلدان األعضاء في مجلس األمن

لبنان وجنوب أفريقيا قد أعلنت دعمها للطلب الفلسطيني ومن المتوقع وقد كانت الصين وروسيا والهند و
 على ثالثة بلدان )الفلسطيني واألمريكي (وركز كال الجانبين .أيضا أن تصوت البرازيل لصالح فلسطين

  .هي نيجيريا والغابون، والبوسنة والهرسك، والتي اعترفت بفلسطين ولكن لم تعلن اتجاه تصويتها
ما نعرفه هو أن لدينا تسع دول اعترفت "كشف عن توقعاته من هذه البلدان وقال أن ورفض منصور ال

وقال منصور أن منظمة التحرير الفلسطينية تدرس عددا من  ".بدولة فلسطين في مجلس األمن
االحتماالت، بما في ذلك اتخاذ هذه المسألة إلى الجمعية العامة، والتي لديها المقدرة على الترقية فلسطين 

  .مما يعادل دولة الفاتيكان" دولة مراقبة"إلى " كيانا مراقبا"من وضعها الحالي بوصفها 
  

  عباس يشيد بالموقف المصري الداعم تاريخياً للفلسطينيين .6
 في مقر الرئاسة في رام اهللا، السفير المصري ياسر محمود عباس أمساستقبل الرئيس الفلسطيني : )وفا(

الرئيس عباس، على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري األخيرة إلى عثمان، واطلع السفير عثمان، 
وأكد موقف بالده الداعم لجهود القيادة  .الواليات المتحدة األميركية، ولقاءاته مع مسؤولين أميركيين

وجدد عباس،  .الفلسطينية في التوجه إلى مجلس األمن لنيل عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة
موقف المصري الداعم تاريخا وفي كل المحافل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمتمثلة اإلشادة بال

  .1967بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
  1/10/2011، بيروت، المستقبل

  
  أسبوع تضامني مع األسرى المضربين عن الطعام .7

أعلنت وزارة األسرى والمحررين في رام اهللا، أمس، عن برنامج فعاليات تضامني مع  :لةفلسطين المحت
األسرى المضربين عن الطعام لليوم الخامس على التوالي في سجون االحتالل، سينطلق اإلثنين المقبل، 

 وقال وزير شؤون األسرى والمحررين. ويتضمن مسيرات واعتصامات جماهيرية في مراكز المدن كافة
الفعاليات ستتواصل طوال األسبوع المقبل بمختلف األشكال ما دام األسرى "في رام اهللا، عيسى قراقع إن 

  ."مضربين عن الطعام
  1/10/2011الخليج، الشارقة، 
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  هنية يستقبل وفدين إغاثيين من تونس والكويت .8
زة وفدين إغاثيين من  في غ30/9 استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، يوم الجمعة :غزة

 عن إشادته بالجهود التي تبذلها الجمعيات والمؤسسات العربية والدولية الساعية تونس والكويت، معرباً
وأكد هنية خالل خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد غزة بحضور الوفدين  .لكسر الحصار عن غزة

 رسالة الحب والنصرة لغزة من خالل ما اإلخوة من الكويت وتونس جاءوا وهم يحملون" أن الضيفين
والتي تدل على وقفة " من المشاريع التي تشرف عليها جمعية الرحمة الكويتية ، مستعرضا عدداً"يقدمونه

  ". مع إخوانهم في فلسطين وغزة المحاصرة وحكومة وشعباًالكويت أميراً
س جمعية الرحمة الكويتية بغزة على من جهته وبعد الخطبة، أكد رئيس الوفد الكويتي وليد العنجري رئي

 إلى المشاريع التي قدمتها الجمعية في الفترة مواصلة دعم فلسطين وأهلها بمختلف المشاريع، مشيراً
  .السابقة والمشاريع التي تنوي تقديمها في مجال اإلعمار والزراعة والري وغيرها

  الشعب التونسي كله للفلسطينيين، مؤكداًقافلة التونسية دعم ونصرةالكما نقل قيس بو زيد أحد أعضاء 
  .أن القضية الفلسطينية باتت الشغل الشاغل لكل التونسيين وأن الكل يتنافس لتقديم الدعم والنصرة لها

  30/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 ال قيمة لالعتراف بفلسطين من دون سيطرة وسيادة على األرض :  شلّحرمضان .9
ألي » ال قيمة«ان » الحياة«جهاد االسالمي رمضان عبداهللا شلّح في حديث أجرته معه  قال زعيم ال:لندن

، الفتاً »من دون السيطرة والسيادة على االرض «1967اعتراف دولي بدولة فلسطين على حدود عام 
الربيع «من استحقاقات » الهروب«الى ان خطوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ترمي الى 

مع إسرائيل، لكنها تنطوي على » فشل التسوية واليأس من خيار المفاوضات« وتعبر عن »العربي
صراع على حدود بين دولتين وليس صراعاً على الحقوق «، بينها تحويل المسألة الى »مخاطر كبيرة«

ق بح» التفريط«الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية و» إلغاء«، اضافة الى احتمال »والوجود
. في حال فشل السلطة في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطينية لن تحل نفسها وأضاف .العودة

 .والنظام العربي» الرباعية الدولية«إلى طاولة المفاوضات بغطاء من » فريق أوسلو«سيعود و
 بدولة رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية على خطوة الرئيس عباس أنها تقبلوتعليقا على تصريحات 

 هذا الموقف نظري أو ، قالفلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين من دون االعتراف بإسرائيل؟ 
الطلب الذي قدمه بالمرجعيات التي . في األمم المتحدة» أبو مازن«افتراضي، وال ينطبق على مسعى 

ف بإسرائيل، وإال ينص عليها، والحديث عن دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسالم وأمان، يعني االعترا
، تشكل فرصة »الربيع العربي« أعتقد أن التحوالت السياسية العربية، وما يسمى بـ؟من هما الدولتان

تاريخية إلعادة النظر في اإلرث السياسي الذي قاد إلى الهزائم والتخلي العربي الرسمي عن برنامج 
أن الثورات العربية و. اومة والتحريرتحرير فلسطين، وتبني إستراتيجية جديدة تقوم على برنامج المق

قادرة على تصحيح المسار الخاطئ الذي تحول فيه بعض العرب إلى كنز استراتيجي لعدوهم وأن تستعيد 
يحمل الخير لألمة وفلسطين والشر » الربيع العربي«واثق جداً أن ما يسمى بـ . مركزية قضية فلسطين

 63ل مستقبالً في حفرة الشر التي حفرتها في المنطقة منذ نحن لسنا أشراراً، وستقع إسرائي. إلسرائيل
 . عاماً وستردمها الشعوب الحرة، بإذن اهللا

  01/10/2011 ،الحياة، لندن
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  بحث مع مسؤولين سبل تحقيق المصالحة بشكل رسمي عباس ":معا"مصادر لـ .10
عباس بمقر الرئاسة في ان اللقاء الذي جمع الرئيس محمود " معا" كشفت مصادر مطلعة لوكالة :بيت لحم

 سمير أبو . ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق، ود.مدينة رام اهللا مساء يوم الجمعة، ود
 علي السرطاوي، كان باالساس لبحث ومناقشة آفاق المصالحة الداخلية والخطوات الالحقة .عيشة، ود

لمصادر ان الرئيس اطلع الشاعر وابو عيشة واضافت ا. استكماال لتحقيق عضوية فلسطين باالمم المتحدة
والسرطاوي على الخطوات الالحقة لطلب عضوية فلسطين، والترتيب للقاء قريب خاص بالمصالحة 

وحمل اللقاء بحسب المصادر . وحصر القضايا التي تتطلب مناقشة للوصول التفاق رسمي بشأن ذلك
واضافت المصادر ان اللقاء كان ". االتفاق عليهان تبدأ المصالحة من حيث وصلت وتنفيذ ما تم "عنوان 

الشاعر والمسؤولين االخرين بحسب المصادر عن تقديرهم  وعبر. ايجابيا جدا، وساد التفائل على الحديث
ومساندتهم للموقف الشجاع الذي عبر عنه خطاب الرئيس عباس التاريخي أمام الجمعية العامة لألمم 

وكانت قد . الذي قدم فيه طلب العضوية لدولة فلسطين في األمم المتحدةالمتحدة باسم الشعب الفلسطيني، 
يوم االربعاء ان لقاء مطوال جمع بين قياديين من حركتي فتح وحماس في " معا"كشفت مصادر مطلعة لـ

 .نابلس استغرق عدة ساعات لبحث تسريع وتطبيق ملف المصالحة بين الحركتين
 30/09/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  للمصداقية وال يحظى بثقة القيادة الفلسطينيةفاقدبلير : الصالحيبسام  .11

اكد بسام الصالحي االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني عقب مشاركته في :  وليد عوض-رام اهللا 
 اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية عقد مساء الجمعة في رام اهللا بان توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية

موظفا صغيرا لدى 'بات فاقدا للمصداقية لدى القيادة، وهناك حذر شديد في التعامل معه بعد ان بات 
واوضح الصالحي أن هناك تزايدا في االصوات الفلسطينية الرسمية المطالبة . 'الحكومة اإلسرائيلية

 مع انحيازه الواضح بمقاطعة بلير الذي لم يكن ينقل المواقف الفلسطينية لالطراف الدولية بشكل دقيق
يمكن القول ان هناك اكثر من جهة في القيادة الفلسطينية 'واضاف الصالحي . إلسرائيل ووجهة نظرها

صدرت مواقف علنية او حتى '، متابعا 'طالبت بمقاطعة بلير وعدم الترحيب به في االراضي الفلسطينية
ان هناك توجها متزايدا باعادة ' لعربيالقدس ا'واوضح الصالحي لـ. 'في اجتماعات رسمية بهذا المعنى

يمكن القول ان هناك مزاجا متزايد في القيادة 'النظر في التعامل مع بلير من قبل القيادة الفلسطينية، وقال 
الفلسطينية ينحو باتجاه تغيير نمط التعامل مع بلير النه ال يوجد اي مصداقية له كونه ليس محايدا كما 

  .'تقتضي وظيفته
  01/10/2011، عربي، لندنالقدس ال

  
  هنية المتكررة عن إقامة دولة على أي أرض جهل سياسيتصريحات: فتححركة  .12

الحدود ' أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أحمد عساف، رفضها المطلق لدولة :رام اهللا
ميع األراضي التي يلمح بالقبول بها إسماعيل هنية أو أية دولة ال تشمل ج' دولة غزة' آو' المؤقتة

 وفي مقدمتها القدس الشرقية وعودة الالجئين 67الفلسطينية التي احتلت بتاريخ الرابع من حزيران لعام 
أن تكرار 'وقال عساف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم الجمعة . 194وفق القرار 

سياسي ناتج عن عدم وجود تصريحات هنية وغيره من حماس حول إقامة دولة على أي ارض إما جهل 
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بقوة السالح، وبذلك يبررون سلخها وإخراجها ' بحكم دولة غزة'الخبرة السياسية والوطنية وإنهم اكتفوا 
عن دائرة الفعل الفلسطيني كما هو حاصل اليوم، أو انه يوصل رسائل إلسرائيل وحلفاءها في ظل اشتداد 

أبو ' جاهزة الن تقبل ما يرفضه وبشدة الرئيس اشتباكنا السياسي معها وصمودنا بوجهها بان حماس
و حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي الدولة ذات الحدود المؤقتة، وبذلك فان حماس ' مازن

وطالب عساف من حركة حماس . تبعث برسالة اعتماد الن تكون البديل وعلى حساب الثوابت الفلسطينية
ساسة، والكف عن استخدام لغة التخوين الن شعبنا الفلسطيني الذي بالكف عن العبث بالقضايا الوطنية الح

وحركة فتح ولفظ ' ابو مازن'خرج بمئات اآلالف في الوطن والشتات أعلن عن وقوفه خلف الزعيم 
ودعا عساف حركة . وعزل أصحاب المشاريع الشخصية الصغيرة والحزبية المقيتة واإلقليمية الرخيصة

وتغليب مصالح شعبنا الوطنية واالنخراط الصادق في المصالحة بدل من حماس بالعودة إلى رشدها 
 .االنخراط في مهاترات تضر بمصير شعبنا ومستقبله

 30/09/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

 يدعو إلى انتفاضة ثالثة  لتحرير فلسطينالديموقراطيةالجبهة قيادي في  .13
مهرجاناً تأبينياً لعضو القيادة المركزية للجبهة في قطاع "  لتحرير فلسطينالجبهة الديموقراطية"أقامت 

وعرض عضو قيادة الجبهة . غزة فتحي درويش الرزاينة، وذلك في قاعة داوود العلي في وادي الزينة
وتحدث عن طلب العضوية الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة، . علي فيصل موجزاً عن حياة الرزاينة

الثبات عند موقف اإلجماع الوطني وعدم الرضوخ للضغوط المتواصلة لثني الشعب "لى داعياً ا
ورأى أن تصعيد فاعليات المقاومة الشعبية وصوالً الى انتفاضة ثالثة، ". الفلسطيني عن خياره الوطني

 .يمكن أن يضع العالم أمام مسؤولياته باالستجابة لرغبة الشعب الفلسطيني
  01/10/2011، المستقبل، بيروت

  
  على موقع عسكري لناشطي حماسغارة تشن "إسرائيل" .14

شنت طائرة حربية إسرائيلية نفاذة فجر الجمعة غارة جوية على موقع تدريب :  أشرف الهور-غزة 
وأطلقت طائرة نفاذة صاروخين على الموقع . يعود لناشطي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

. ازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إحداث دمار في المنطقة المستهدفةالمقام على مدخل مخيم المغ
وجاءت عملية القصف عقب تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء القطاع، وأخليت عقب عملية 

وقالت مصادر طبية ان القصف لم يسفر عن وقوع . التحليق المواقع األمنية التي يوجد فيها الناشطون
وقال ناطق عسكري إسرائيلي ان الغارة التي . نه ألحق أضرارا في الممتلكاتإصابات أو ضحايا، غير أ

نفذها سالح الجو، كانت ردا على قيام مجموعة فلسطينية مسلحة بإطالق صاروخ من قطاع غزة على 
ووفق المتحدث فقد قال ان الصاروخ سقط على مبنى مهجور في منطقة شعار هانيغيف . جنوب إسرائيل

 . بدون أن يسفر عن وقوع إصابات أو أضرارشرق قطاع غزة، 
 01/10/2011، القدس العربي، لندن
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   أرض مصريةهاكد أنتؤ للسيطرة على سيناء، وهاتخططتنفي  "إسرائيل" .15
 بأنهـا   ،نفت إسرائيل أمس اتهامات السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان لهـا            : تل أبيب 

 أنه ال توجد لها أي أطماع في المنطقة، وأنها ترى في سيناء أرضـا  تخطط للسيطرة على سيناء، وأكدت   
  .مصرية قائمة وستبقى تحت السيادة المصرية

، تعقيبا على تصريحات أدلى بها      »أوساط سياسية إسرائيلية عليا   «وجاء هذا الموقف في بيان خاص باسم        
عد النبرة اإلسرائيلية ضد الوضع في      إن تصا «: عثمان والقت اهتماما إعالميا واسعا في المنطقة قال فيها        

سيناء يؤشر على وجود مخطط إسرائيلي يستهدف سيناء، ولذلك يجب التنبه لهذا المخطط والتيقن جيـدا                
  .»أن إسرائيل هدفها في الفترة المقبلة هو سيناء

 1/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   "إسرائيل" يربك "الرباعية"موقف فلسطين من اقتراح  .16
اجتمع مجلس الوزراء الثمانية، الذي يقود الحكومة اإلسرائيلية في القضايا االستراتيجية علـى             : بتل أبي 

مدار يومين متتاليين بمشاركة قادة أجهزة األمن، للبحث في اقتراح اللجنة الرباعية الدولية، وسيواصـل               
فإن االتجاه الـسائد    وحسب مصادر سياسية مقربة من نتنياهو،       . البحث غدا خالل جلسة موسعة للحكومة     

في الحكومة هو الموافقة على اقتراح اللجنة الرباعية، ولكنهم لم يصدروا قرارا في الموضوع بانتظـار                
وأضافت هذه المصادر أن نتنياهو كان يتوقع أن يرفض الفلـسطينيون هـذا             . صدور الموقف الفلسطيني  

وكما هو معـروف    . عالم لصالح سياسته  االقتراح، فيظهروا رافضيين ويكسب هو المزيد من النقاط في ال         
فإن منظمة التحرير الفلسطينية لم ترفض اقتراح اللجنة الرباعية، بل أشارت إلى أن فيه نقاطـا إيجابيـة                  

  . عديدة
وقد أربك هذا التوجه الفلسطيني الحذر حكومة إسرائيل، التي ستدرس كيف تعطي هـي أيـضا موقفـا                  

فسه يتحفظ مما يخفيه من شروط غير مريحة، وفي الوقت نفـسه           شبيها، ال يرفض االقتراح وفي الوقت ن      
  .فهم يريدون أن تظهر منظمة التحرير هي الطرف الرافض. يظهر إسرائيل إيجابية أكثر من الفلسطينيين

 1/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   تنفي قيام مقاتالتها الحربية بالتحليق فوق سفينة تركية قبالة قبرص"إسرائيل" .17
سارعت إسرائيل يوم أمس إلى نفي األخبار التي تحدثت عن قيـام ثـالث مـن                :  أشرف الهور  -غزة  

طائراتها الحربية بالتحليق فوق سفينة تركية بشكل استفزازي، كانت تقوم بأعمال تنقيب عن الغـاز فـي                 
يفة ال تعلم شيئا عمـا نـشرته صـح        'وقالت مصادر في الجيش اإلسرائيلي لإلذاعة العامة انه          .المتوسط

تركية حول تحليق طائرات حربية إسرائيلية بشكل استفزازي قرب سفينة تركية كانـت تقـوم بأعمـال                 
  .'البحث عن الثروات المعدنية في شرق البحر األبيض المتوسط

وجاء النفي اإلسرائيلي بعد أن ذكرت وسائل إعالم تركية أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت فوق سفينة                
إف 'وبحسب ما نشرت إحدى الصحف فقد ذكرت أن طائرتين من طراز             .حل القبرصية تركية قبالة السوا  

، إضافة إلى مروحية هجومية حلقت وعلى ارتفاع منخفض فوق سفينة تركية مخصصة للبحث عـن                '16
مصادر الغاز والطاقة في المياه، بينما كانت تعمل قبالة سواحل قبرص التركيـة وذلـك فـي محاولـة                   

  . وإرهاب طاقم السفينةإسرائيلية لتهديد
 1/10/2011، القدس العربي، لندن
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   سنواتسبعزعيم اليمين المتطرف عدد المستوطنين سيصل إلى مليون خالل ": إسرائيل" .18

أعلن أحد قادة التيار اليميني المتطرف في المستوطنات أن عدد المستوطنين سيصل إلى مليون              : تل أبيب 
، من أجل أن    )انتهى أمس (اقه يصلون في رأس السنة العبرية       وكشف عن أنه ورف   .  سنوات 7نسمة خالل   

، حتى يرفض اقتراح اللجنـة الرباعيـة        )أبو مازن (، محمود عباس    »يعمي اهللا قلب الرئيس الفلسطيني    «
  .الدولية ويتيح بذلك استمرار الجمود في المفاوضات

  1/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  طين من أنصار السالممواجهات في الضفة بين مستوطنين وناش .19
أعلنت المتحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية، لبى سامري، أن مستوطنين إسرائيليين : .)ب.ف.أ( –القدس 

 من أنصار السالم اإلسرائيليين اليساريين، في تواجهوا أمس بالحجارة مع نحو عشرين إسرائيلياً
جمعة إلى اناتوت نحو عشرين ناشطا حضر ال": وقالت المتحدثة .مستوطنة اناتوت، شمال شرقي القدس

من اليساريين المدافعين عن الفلسطينيين، وهم يحملون أعالما فلسطينية تعبيرا عن دعمهم لعربي نصب 
والشخص الذي نصب الخيمة هو فلسطيني من القدس الشرقية، بحسب . "خيمة على أرض يؤكد أنها ملكه

  .ما أعلن مصدر فلسطيني
  1/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
 الشيخ رائد صالح يستطيع المطالبة بتعويضات عن اعتقاله في بريطانيا: لندن .20

 دعوى قضائية أمام المحكمة 48 كسب الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين :لندن
يرة العليا في لندن أجازت له المطالبة بتعويضات، بعد أن اعتبر القاضي أن اعتقاله بناء على أوامر وز

وقال قاضي المحكمة العليا أندرو نيكول إن الشيخ رائد ". غير قانوني"الداخلية البريطانية تريزا ماي كان 
  .العتقاله أثناء زيارته بريطانيا" األسباب الكافية وبالشكل المناسب"صالح لم يطّلع على 

يا إلقرار أنه احتجز حرك قبل نحو أسبوعين دعوى قضائية أمام المحكمة العلقد الشيخ صالح كان و
 .بصورة غير قانونية، ويحق له المطالبة بتعويض

  01/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

  عاما على هبة القدس واألقصى11 يحيون ذكرى 48فلسطينيو  .21
تحيي الجماهير العربية في الداخل، اليوم السبت، الذكرى الحادية عشرة لهبة القدس واألقصى في تشرين 

وفي .  شهيدا برصاص الشرطة، ولم يتم تقديم القتلة للمحاكمة13 والتي سقط فيها 2000 أكتوبر/ األول
هذه المناسبة التي باتت تقليدا سنويا أقرت لجنة المتابعة العليا سلسلة من الفعاليات إلحياء ذكرى الهبة، 

الحتجاج تتوج بمسيرة مركزية في سخنين بعد ظهر اليوم، ومسيرة أخرى في رهط في النقب توظف ل
الذي ينهب أكثر من نصف األراضي المتبقية لعرب النقب، ويهجر عشرات اآلالف " مخطط برافر"على 

ومن المقرر أن يتم في صباح اليوم تنظيم . من قراهم التي ترفض السلطات اإلسرائيلية االعتراف بها
، لوضع أكاليل 2000 زيارات إلى أضرحة الشهداء في البلدات التي سقط فيها شهداء في تشرين األول

  .الزهور على األضرحة والنصب التذكارية
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وكان بيان صادر عن لجنة المتابعة قد دعا الجماهير العربية في الداخل إلى المشاركة في فعاليات إحياء 
وأشار بيان لجنة المتابعة إلى أن الذكرى الحادية عشرة تحل في ظل . ذكرى هبة القدس واألقصى

لعنصرية في المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية والشعبية، وفي ظل الحمالت والمخططات استفحال الفاشية وا
المسعورة التي تستهدف الجماهير العربية ووجودها فوق هذه األرض وحتى في بطنها، بأحيائها 

 ألف دون من أراضي النقب، 800كما أشار البيان إلى مخطط نهب نحو . وأمواتها، بصغارها وكبارها
 دونم من أراضي جلجولية، واستمرار محاكمة 700ذي وصف باألخطبوطي لنهب نحو والمخطط ال

واعتبر البيان ذلك دليال . الشابب الشفاعمريين في قضية مقتل اإلرهابي نتان زادة منفذ مجرزة شفاعمرو
من على عقم المحاكم اإلسرائيلية التي تحاكم الضحية وتترك الجالد عندما يكون الضحايا عربا والجناة 

وحثت لجنة المتابعة الجماهير العربية على إنجاح النشاطات، والمشاركة في الفعاليات المشار . اليهود
إليها من أجل إحياء ذكرى الهبة بالشكل الالئق، كما ناشدت كافة األحزاب والقوى السياسية والجماهير 

 .المشاركة بعدم رفع األعالم الحزبية خالل المسيرات
 01/10/2011، 48موقع عرب

  
 إغالق أحياء واعتقاالت في رأس السنة العبرية في القدس ومنع الصالة في األقصى .22

 قوات االحتالل ، أنفلسطين جمال جمال عن مراسلها من، 01/10/2011، الدستور، عّمان نشرت
اإلسرائيلي شنت حملة اعتقاالت واسعة النطاق في كافة احياء مدينة القدس المحتلة وخاصة الجنوبية 

ونشرت الشرطة وقوات حرس الحدود اعدادا كبيرة من افرادها بالقرب من البؤر االستيطانية . نهام
وشددت على معظم أحياء سلوان وأغلقت حي . وكذلك على ابواب المدينة المقدسة والمفارق الرئيسية

لسنة العبرية رأس ا(ـوادي حلوة إغالقا كامال وذلك حماية مسيرة نظمها المستوطنون بمناسبة ما يسمى ب
 28، األمر الذي أدى إلى توتر ومشاحنات مع قوات االحتالل واعتقال الشاب رمزي دميري )السنوية

  . عاما وطفل لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره
  الى القدسسلطات االحتالل منعت معظم المتوجهين، أن 01/10/2011، الخليج، الشارقةوذكرت 

 من الدخول، ما أدى إلى اندالع اشتباكات بين المصلّين وشرطة لصالة الجمعة في المسجد األقصى
واعتدت قطعان . االحتالل التي انتشرت بشكل كثيف في المدينة، وبخاصة على مداخل البلدة القديمة

المستوطنين على خيمة اعتصام في بلدة عناتا القريبة من القدس أقامها األهالي على أراض استولى عليها 
ودفعت قوات االحتالل بالمزيد من عناصرها للمدينة المقدسة وبخاصة في . ض استيطانيةاالحتالل ألغرا

محيط البلدة القديمة وفي الشوارع والطرقات الرئيسة المحاذية ألسوار القدس، ونصبت حواجز ومتاريس 
  .ىفي المدينة، كما نشرت العشرات من عناصرها في الشوارع والطرقات المؤدية إلى المسجد األقص

وتضمنت اإلجراءات إطالق بالون راداري استخباري وتحليق طائرة مروحية في سماء المدينة لمراقبة 
وتسببت إجراءات التفتيش البطيئة واالستفزازية بتأخّر المصلين عن االلتحاق بصالة الجمعة  .الفلسطينيين

  .واجزفي المسجد األقصى، ما أدى إلى اشتباكات أعقبت مشادات كالمية مع جنود الح
  

  بالضفة" جمعة األسرى"عشرات اإلصابات في  .23
، تضامناً مع ”لن ننساكم أسرانا“حملت المسيرات األسبوعية في الضفة الغربية هذا األسبوع شعار 

وأصيب عشرات . األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل لليوم الخامس على التوالي
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ق الشديد، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختنا
االحتالل للمشاركين في مسيرات شهدتها بلدات بلعين والنبي صالح في رام اهللا والمعصرة في بيت لحم، 

  .وكفر قدوم في قلقيلية، وبيت أمر ويطا في الخليل
  01/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  االحتجاج حتى الموت مالذهم األخير أصبح منظما حتى غداًسرىاألالتصعيد ضد : جمعيات حقوقية .24

قال بيان صادر عن منظمات أطباء لحقوق اإلنسان، عدالة ومركز الميزان :  زهير أندراوس-الناصرة 
إن الحكومة اإلسرائيلية وممثليها يعملون في السنوات األخيرة على المس بالظروف المعيشية للمعتقلين 

مانهم من حقوقهم المكتسبة داخل المعتقالت، باإلضافة إلى أنها تمثل انتهاكاً للمعايير الفلسطينيين وحر
الدولية ذات العالقة، باإلضافة إلى اتباعها سياسة العقاب الجماعي، من خالل محاوالتها المس بكرامتهم 

ولي، ضاربة اإلنسانية وحقوقهم األساسية والدستورية المنصوص عليها في القانون اإلسرائيلي والد
وتابع البيان أنّه يمكن استعراض أبرز الممارسات والسياسات . بعرض الحائط االنتقادات الدولية

زج المعتقلين الفلسطينيين في العزل االنفرادي، : اإلسرائيلية المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين بما يلي
التفتيش اليومي  ن من الزيارات العائلية،حجز غالبية المعتقلين في سجون داخل إسرائيل، حرمان المعتقلي

تكبيل . المستفز والعنيف لغرف المعتقلين، فرض التفتيش العاري على المعتقلين وعائالتهم عند الزيارة
. ايدي وارجل المعتقلين عند زيارة العائلة وزيارة المحامي، وعند تلقي العالج الطبي في المستشفيات

حجب القنوات التلفزيونية داخل السجون ومنع إدخال الكتب . عليمحرمان المعتقلين من حقهم في الت
 .اتباع سياسة عقوبات مفرطة وجائرة. فرض زي سجين موحد على المعتقلين. والصحف للمعتقلين

 01/10/2011، القدس العربي، لندن
  

 مظاهرة في مدينة الخليل للتضامن مع األسرى المضربين .25
سطينيا من أهالي األسرى، أمس، في مدينة الخليل جنوب الضفة  فل150تظاهر نحو : ب.ف. أ-الخليل 

وانطلقت المظاهرة من مقر . الغربية، تضامنا مع أبنائهم المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية
بلدية الخليل، وانتهت عند دوار ابن رشد، ورفع المتظاهرون خاللها صور األسرى واألعالم الفلسطينية 

ودعا إلى المسيرات نادي األسير الفلسطيني ولجنة القوى الوطنية . بتحرير أبنائهموالفتات تطالب 
  . واإلسالمية لألسرى

  01/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

 التماس ضد استيالء االحتالل على ارض في حي الشيخ جراح بالقدس .26
قدس ضد قرار رئيس بلدية تقدم المحامي مهند جبارة بالتماس الى محكمة الشؤون المحلية في ال: القدس

 تموز الماضي الذي من خالله تم اصدار قرار بوضع اليد 18االحتالل نير باركات الموقع في يوم 
والتصرف من قبل بلدية االحتالل على ما مساحته اكثر من اربعة دونمات ارض في حي الشيخ جراح 

ما يسمى بقبر شمعون الصديق في القدس لغرض استعمالها كموقف لسيارات المستوطنين والزائرين ل
واثبت جبارة في االلتماس باسم اصحاب قطعة االرض عدم قانونية القرار . المجاور لقطعة االرض

وعدم صالحية رئيس البلدية باستصدار مثل هذا القرار مستغال الصالحيات المسندة له بموجب القانون 
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ا بالدوافع واالسباب الحقيقية التي جعلت التي تهدف اصال الى وضعية وظروف اخرى تماما ال عالقة له
واوضح المحامي جبارة من خالل التماسه ان القرار . رئيس بلدية االحتالل يصدر قراره في هذه الحالة

بوضع اليد على قطعة االرض في حي الشيخ جراح هو قرار سياسي وليس قرارا موضوعيا يتجاهل 
 .االحتياجات الحقيقية الهالي الحي الفلسطينيين

 01/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

 في بيروت وصيدا" األونروا"اعتصام لتربويي : لبنان .27
بدعوة من اتحاد الموظفين والعاملين في وكالة األونروا في لبنان، نفذ عشرات المدراء والمشرفين 

ا امام مكاتب التربويين والمعلمين الثانويين العاملين في مدارس األونروا في بيروت وصيدا اعتصام
  .الوكالة، مطالبين بإنصافهم لجهة الدرجة والراتب والتقديمات

والقى رئيس االتحاد . ففي بيروت، نفذ التربويون اعتصاما احتجاجيا لمدة ساعة، امام مكتب االونروا
لة ضرورة استجابة المدير العام سلفاتور لومباردو لمطالبهم المحقة والمتمث"موسى النمر كلمة اكد فيها 

في ترقية وتصنيف المدراء والموجهين اسوة بما هو قائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانه في حال 
  ".استمرار التجاهل لمطالبهم العادلة سوف يصعدون من تحركهم حتى تحقيق المطالب

ألونروا وتال رئيس اتحاد المعلمين في ا. وفي صيدا، نفذ اعتصام امام مكتب الوكالة الرئيسي في المدينة
سياسة ادارة الظهر من " المجلس التنفيذي إلتحاد العاملين في الوكالة استغرب فيه باسمجمال شريدة بيانا 

السياسة الجديدة التي تمارسها ادارة الموارد البشرية "كما دان ". الوكالة الدولية لمطالب العاملين المحقة
". ياسة جديدة لنظام الترقيات يفرغه من مضمونه في الرئاسة العامة من خالل خرقها للقوانين واتباع س

ولوح المعتصمون أنه في حال استمرار التجاهل لمطالبهم سوف يصعدون من تحركهم حتى تحقيق 
وسلم وفد منهم مدير الوكالة في منطقة صيدا مذكرة بالمطالب موجهة إلى المدير العام . مطالبهم المحقة
 . للوكالة في لبنان

  01/10/2011 ،المستقبل، بيروت
  

   للمنتج المحليالقدس أعلى المحافظات الفلسطينية استهالكاً: خبير في الصناعات الغذائية .28
أكد الخبير في واقع الصناعات الغذائية موسى سالمة عضو مجلس االدارة في مجموعة حمودة : القدس

في القدس وباقي االراضي االستثمارية ومدير العالقات العامة فيها ان الصناعات الغذائية الفلسطينية 
الفلسطينية تنمو باضطراد وتنافس المنتجات اإلسرائيلية المشابهة رغم المعيقات واالجراءات اإلسرائيلية 

واوضح سالمة خالل لقاء االربعاء لنادي الصحافة في . والظروف الذاتية والموضوعية في هذا المجال
% 35الى  2006في سنة  % 13ينية ارتفعت من القدس ان نسبة التسويق للمنتجات الغذائية الفلسط

ولفت الى ان نسبة االنتماء للمنتج الفلسطيني في القدس هي االعلى من بين المحافظات الفلسطينية . اليوم
  .رغم ان السوق المقدسية مغرقة بالبضائع اإلسرائيلية

  1/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   االبتسامات لغزة شخصية أردنية يشاركون بقافلة22 .29
التي ستنطق إلى ) 6( شخصية أردنية في قافلة أميال من االبتسامات 22يشارك :  محمد محيسن-السبيل 

ويضم الوفد األردني عدداً من أعضاء في نقابة المهندسين  .غزة في السادس من تشرين األول القادم
ت األخرى، ومن المتوقع أن يجري واألطباء والصيادلة والمهندسين الزراعيين، وأعضاء من النقابا

األطباء المشاركون في الوفد عمليات جراحية ألبناء القطاع، فيما سيقوم المهندسون الزراعيون بعقد 
دورات تدريبية لمهندسين فلسطينيين، إضافة إلى عدد من التجار ورجال األعمال األردنيين الراغبين في 

  .تقديم الخدمات والدعم للقطاع المحاصر
 1/10/2011، بيل، عّمانالس

 
  المشاركون بمؤتمر العقبة يدعمون حصول فلسطين على العضوية الكاملة باألمم المتحدة .30

توجه المشاركون والمنظمون لمؤتمر العقبة االقتصادي السياحي بالدعم والتحية الى الشعب : العقبة
لة باالمم المتحدة بما تملكة الفلسطيني، مؤكدين دعمهم لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكام

من حقوق قانونية وسياسية وشرعية راسخة ومتينة يمكنها من اخذ مكانها الطبيعي جنباً الى جنب مع 
ودعا المؤتمر دول العالم الى دعم الطلب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  .دول العالم

  .كاملة العضوية وعاصمتها القدس الشرقية
 1/10/2011، ي، عّمانالرأ

 
  وحدة الشعب الفلسطيني وعودة المقاومة أهملكن .. بفلسطين مهم االعتراف: بري في طهران .31

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طهران أمس، على متن طائرة خاصة للمشاركة في المؤتمر 
 كفيل إسرائيل في العالم الذي أصبح ثابتاً اآلن أن«أنه وقال  .الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية

واعتبر، في تصريح . »على مطلب الدولة الفلسطينية» فيتو«هو الواليات المتحدة األميركية سيضع 
على الرغم من الكــالم عن أهمية االعتراف بدولة فلسطين، إال أن األهم هو «للتلفزيون االيراني، أنه 

، وسلوك الطريق الذي يوصل الى »تحرير الفلسطينيةمنظمة ال«وحدة الشعب الفلسطيني والعــودة إلى 
نتيجة، وهو طريق المقاومة ال سيما أن الحل الســلمي قد جرب فترة طويلة من الزمن، وكلنا نعرف 

وقبيل مغادرته،  .»من جرب المجرب كان عقله مخرب«ماذا كانت النتائج، وكما يقول المثل العربي 
ذا المؤتمر أكثر من ضرورة في الظروف الحالية إلعادة النظر في أرى في ه: قال بري  بيروتمطار

الوقائع الشرق أوسطية، خصوصاً في ظل ما يحصل من وقائع أخرى على شتى ساحات العالم بالنسبة 
مع األسف فاالتحادات البرلمانية : أضاف. إلى القضية الفلسطينية، وبالنسبة إلى مستقبل فلسطين

ية خصوصاً مغيبة نتيجة الظروف التي نعلمها جميعاً، المهم ان نبرز ما تتعرض اإلسالمية عموماً والعرب
له القضية الفلسطينية من مؤامرات والوسائل التي يجب ان نسلكها في سبيل حماية الشعب الفلسطيني 

  .»وحقوقه الكاملة وفي وجوده
  1/10/2011، السفير، بيروت

 
  وزير الصحة حل مشكلة معاناة المرضى الفلسطينيينتناشد " العسر الشديد"لجنة : لبنان .32

وزير الصحة علي حسن خليل، المساعدة في حل مشكلة معاناة المرضى " لجنة العسر الشديد"ناشدت 
الفلسطينيين المصابين بأمراض مستعصية مثل السرطان والقلب والكلى واألعصاب، مشيرة الى عدم 
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 من قيمة  %50كلف للعالج، علماً أن األونروا ال تصرف إال قدرة هؤالء المرضى على تأمين الدواء الم
المرجعيات الدولية واللبنانية والفلسطينية العمل لمساعدة هؤالء "في بيان " لجان العسر"وطالبت .الدواء

  ".المرضى
 1/10/2011، المستقبل، بيروت

 
   فلسطيني - عرس جماعي لبناني :صيدا .33

 عروس وعريس من المدينة ومنطقتها ومخيماتها، في عرس زفّت عاصمة الجنوب صيدا مائة: صيدا
جماعي نظمته للعام الرابع على التوالي، اللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية برعاية النائب بهية 

واقيم العرس في الباحة الغربية لمدينة الرئيس الشهيد رفيق  .الحريري وبالشراكة مع بلدية صيدا
  . ملعب صيدا البلديالحريري الرياضية

  1/10/2011، المستقبل، بيروت
  

   المستقلة وإنهاء االحتالل وعودة الالجئينم إلقامة دولتهين الفلسطينيتوجه هادعمالكويت تؤكد  .34
 جاسم الخرافي على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني األمة الكويتي شدد رئيس مجلس :عايض البرازي

قدس، وقال الخرافي في تصريح صحافي قبيل مغادرته العاصمة في إقرار دولته المستقلة وعاصمتها ال
المغربية الرباط متوجها إلى العاصمة اإليرانية طهران للمشاركة في المؤتمر الخامس لدعم القضية 

 إن الوقت الحالي "الفلسطينيون ال يبحثون عن الوطن وطنهم فلسطين"الفلسطينية والذي سيقام تحت شعار 
عب الفلسطيني الشقيق من أجل إنشاء دولته المستقلة وإنهاء االحتالل الصهيوني هو األنسب لدعم الش

 الفلسطينيون الخالفات في ما األشقاء ينهي أن إلى ضرورة وعودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم، الفتاً
  .بينهم وان يوحدوا جهودهم لنيل حقوقهم المسلوبة

  1/10/2011الراي، الكويت، 
  

  وطنهم فلسطين... الفلسطينيون ال يبحثون عن وطن: م المقاومة ينطلق اليوممؤتمر طهران لدع .35
تنطلق صباح اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية في : ابراهيم حرشي

، برعاية رئيس مجلس "الفلسطينيون ال يبحثون عن وطن، وطنهم فلسطين"طهران، وذلك تحت شعار 
ي علي الريجاني بينما يتولى أمانته العامة مستشاره السفير السابق في دمشق السيد الشورى اإلسالم

 جانب شخصيات وأحزاب إلى وفداً برلمانياً 70 من أكثرويشارك في المؤتمر  .حسين شيخ اإلسالم
حق  دولة بينها مندوبي المنظمات اإلقليمية والدولية في الشرق األوسط والعالم الداعمة ل100سياسية من 

  .الشعب الفلسطيني، وكذلك قادة الفصائل والقوى الشخصيات الفلسطينية
 أربع جلسات عامة وجلستين للجان الجانبية الخمس التي تناقش مستقبل االنتفاضة إلىوينقسم المؤتمر 

  .والمقاومة الفلسطينية، والالجئين وحق العودة، والقدس، وكسر الحصار عن فلسطين وغزة
  1/10/2011السفير، بيروت، 
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  الصدر يعلن استعداده إلرسال متطوعين عراقيين إلى فلسطين للدفاع عنها .36
 على استفتاء إجابته، في معرض أمس  العراقي قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري: وكاالت،معاً

هاد جائزة والقتل معهم على عقيدة صالحة استش"من أحد أتباعه، إن المشاركة مع المقاومين في فلسطين 
أنا على استعداد "وأضاف  ".ال محالة والقتل في سبيل اهللا شهادة والدفاع عن فلسطين الحبيبة شهادة

 كانت المقاومة العزيزة ترغب إذاإلرسال متطوعين من شعب العراق الحبيب لنيل الشهادة في فلسطين 
  ". فلسطين غاية الشرففي ذلك ليكونوا تحت قيادة مجاهدة صالحة ألن التضحية بالمال والنفس من أجل

  30/9/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   الفلسطينيةاألراضيمجلس وزراء السياحة العرب يدعو لوضع خطة للترويج السياحي في  .37
 توفير المعلومات حول إلىمجلس وزراء السياحة العرب وزارة السياحة في دولة فلسطين   دعا:عمان

 "إسرائيل"ربية للترويج والتسويق السياحي المضاد لمحاوالت  والتاريخية لوضع خطة عاألثريةالمعالم 
  ."إسرائيل" إلى الفلسطينية المحتلة والجوالن للترويج لرحالت سياحية األراضياستخدام مواقع تراثية في 

  1/10/2011الرأي، عّمان، 
  

  نية الفلسطيلسلطةا مليون دوالر من مساعدات 200 يحجب  األمريكيالكونغرس :"االندبندنت" .38
 مليون دوالر من المساعدات األمريكية المقدمة للسلطة        200 قرر الكونغرس األمريكي حجب      :بيت لحم 

 الـرئيس  إنالبريطانيـة،  " االندبندنت"وقالت صحيفة  .الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة   
خدام المساعدات األمريكية    باراك أوباما تجنب الحديث مؤخرا عن معاقبة الفلسطينيين عبر است          األمريكي

لكن اللوبي اإلسرائيلي أقدم على هذه الخطوة بالرغم مـن معارضـة بعـض المـسؤولين األمـريكيين                  
  .واإلسرائيليين تحسبا من ردات الفعل الفلسطينية

 مليون دوالر سنويا على الخدمات األمنية والتعليمية والصحية منهـا           600وتنفق الواليات المتحدة قرابة     
  . مليون دوالر لدعم موازنة الحكومة50قرابة 
، منتقـدة قـرار   يـضاً أت الصحيفة أن إجراء الكونجرس سيؤثر على الفلـسطينيين واإلسـرائيليين     أور

كانت التهديدات األمريكية ضد المسعى الفلسطيني لالنضمام إلى األمم المتحدة أمـر            : "الكونغرس، وقالت 
  ". فإن قرار الكونجرس أمر يدعو إلى الخجليءس

سبق بيل كلينتون تحذيره من إقدام الكونغرس على مثـل هـذه            ونقلت الصحيفة عن الرئيس األمريكي األ     
اإلجراءات ألن الكونجرس، وكما يعرف كل فرد، هو الجسم البرلماني األكثر قربا إلى إسرائيل في العالم                

  .وليس عليه أن يبرهن على ذلك
  1/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   مع الرئيس عباس"بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن" إلىعو نتنياهو ميركل تد .39

دعت المستشارة األلمانية انغيال ميركل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في           : ب.ف. ا -برلين  
وشـددت   .مع الرئيس محمـود عبـاس  » بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن     «اتصال هاتفي أمس الى     

 أيلول 23ذه المفاوضات يجب ان تكون االعالن الذي تبنته اللجنة الرباعية  في         قاعدة ه «ميركل على ان    
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حتى تجـري   » االمتناع عن التصرفات االستفزازية   «واضافت ميركل ان على الطرفين      . »في نيويورك 
  .هذه المفاوضات

ة التـي    وحدة سكنية في حي جيلو االستيطاني بالقدس الـشرقي         1100اعالن بناء   » ال أفهم ابدا  «وقالت  
وخلصت المستشارة األلمانية الى     .»بعد أيام فقط على اقتراح اللجنة الرباعية      «احتلتها إسرائيل وضمتها،    

  . حول رغبتها الصادقة في استئناف مفاوضات جدية» تبديد الشكوك«ان على إسرائيل اآلن 
 1/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  ية منصبه ألغراض شخصهاستغاللينفي بلير  .40

رد مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، رئيس الـوزراء البريطـاني الـسابق،             : اهللا   إلياس نصر   -لندن  
بصلف على االتهامات األخيرة التي وجهت إليه حول استغالل منصبه ألغراض شخصية وجني األرباح              

ل األشهر  وفي شكل خاص خال    .والمنافع على نحو يتضارب مع دوره كمبعوث سالم إلى الشرق األوسط          
القليلة الماضية، حيث قاد حملة عالمية واسعة إلفشال حصول الفلسطينيين على اعتراف دولي بـدولتهم               
المستقلة، لدرجة دفعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل شـعث، وعـضو الوفـد                

 كديبلوماسي إسرائيلي ولـيس     يتصرف«الفلسطيني الذي قدم الطلب إلى األمم المتحدة، لوصف بلير بأنه           
  .»مبعوث سالم

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية تقدمت أو ستتقدم بطلب إلى اللجنة الرباعية لتنحية                 
رغـم عـدم    «أنه  ) الجمعة(أمس  » الديلي تلغراف «بلير عن منصبه، قال متحدث باسم السلطة لصحيفة         

وأضاف . »بعوث سالم، إال أن تنحيته ليست من أولويات السلطة        الرضا الشديد لدى السلطة من دوره كم      
  .المتحدث أنه ال توجد لدى السلطة خطة لتقديم طلب كهذا إلى الرباعية

وحاول بلير الدفاع عن نفسه باإلشارة إلى أنه ال يتقاضى راتباً على عمله كمبعوث للجنة الرباعية، وقال                 
فلو كان اهتمامي منصباً على جمع المال، لكان بإمكاني أن          «وأضاف  . »مؤلمة«ان التهم التي وجهت له      

  .»أجمع أكثر مما جمعت وأن تكون حياتي ألطف وأسهل
  1/10/2011الراي، الكويت، 

 
   المتحدةباألمملجنة دولية تعقد أول اجتماع بشأن العضوية الفلسطينية  .41

العضاء الجدد في االمم المتحدة يوم      عقدت لجنة تابعة لمجلس االمن الدولى معنية بقبول ا        :  المتحدة األمم
وبعد االجتمـاع المغلـق      .الجمعة أول اجتماع لها بشأن الطلب الفلسطيني لالنضمام الى المنظمة الدولية          

للجنة الدائمة التابعة للمجلس قال السفير اللبناني لدى االمم المتحدة نواف سالم ان اللجنة وافقت باالجماع                
  .توى الخبراء في االسبوع المقبلعلى مواصلة االجتماع على مس

وكانت هذه بداية لعملية تقييم ستضع الفلسطينيين في منافسة مع الواليات المتحدة وإسرائيل لكسب تأييـد                
ويقول دبلوماسـيون غربيـون فـي المجلـس ان المحاولـة           . أعضاء المجلس الذين لم يحسموا قرارهم     

  .يات المتحدةالفلسطينية محكوم عليها بالفشل بسبب معارضة الوال
 1/10/2011وكالة رويترز لألنباء، 
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  "إسرائيل"دمية بيد "رفض اتهامات حزب اهللا بأنه يمحقق سابق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان  .42
ـ              " حزب اهللا "رفض المحقق السابق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نيك كالداس اتهامات األمين العام ل

، مشدداً على   ."إيه.آي.دمية بيد إسرائيل وجهاز اإلستخبارات األميركية سي      "بأنه  السيد حسن نصراهللا له     
أس "وقال في مقابلة مع شبكة       ".هذه اتهامات جبانة وادعاءات مؤذية، لم يقدم نصراهللا أي دليل عليها          "ان  

ذلـك مـن    إذا نظرنا إلى الدافع الصرف واألسباب السياسية وما سـوى           : "األسترالية تُبثّ غداً  " بي أس 
) الرئيس رفيق (معطيات، فأنا لست واثقاً بأن إسرائيل أو أياً ممن يتقاطع معها قد استفاد فعالً من اغتيال                 

بأن دليل االتصاالت الذي    " حزب اهللا "ادعاءات  "واكد رفضه    ".الحريري، في الواقع العكس هو ما حصل      
يال يدحضه الخـرق اإلسـرائيلي لقطـاع        استندت إليه تحقيقات المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة االغت        

   ."االتصاالت في لبنان
 1/10/2011المستقبل، بيروت، 

 
  "جرابيل"مساعٍ أمريكية لإلفراج عن الجاسوس الصهيوني ": اليوم السابع" .43

 إن السفارة األمريكية بالقاهرة تقـدمت       30/9المصرية يوم الجمعة    " اليوم السابع "قالت صحيفة   : القاهرة
 28ماضى بطلب للمحامى العام األول لزيارة الجاسوس الصهيوني إيالن جرابيـل بتـاريخ              األربعاء ال 

سبتمبر الجارى من خالل القنصل األمريكى بالقاهرة رير تو باورز، بنيابة أمن الدولـة العليـا والتـي                  
رت  وأشا .سمحت له بزيارته وحمل خالل الزيارة رسائل للجاسوس األمريكى الجنسية من أسرته بأمريكا            

عضو الكونجرس األمريكى السيناتور جارى أكرمان طالب بـاإلفراج عـن المـواطن             الصحيفة إلى أن    
  . مقابل المعونة األمريكية لمصرفي جرابيل األمريكي

 30/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  اإلسرائيلية في القدس" األمر الواقع"مبادرة أوروبية تدعو إلى تحرك عملي لوقف سياسة  .44
، "فلسطين بال جدران  "، والتي ترفع شعار     "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار والمستوطنات    "دعت  : هايال

التـي تنتهجهـا الحكومـة      " فرض األمر الواقع  "المجتمع الدولي إلى تحرك عملي وفوري لوقف سياسة         
ه العديـد مـن دول      ، مشيرة إلى أن اإلدانات والتعبير عن القلق الذي أبدت         "اإلسرائيلية على مدى سنوات   

وقالت المبادرة، التي تتخذ من الهاي مقرا رئيسا لها، في بيان صـحفي              ".ال تغير من األمر شيًئا    "العالم  
إن اختيار السلطات اإلسرائيلية لهذا التوقيت بالذات لإلعالن عن إنـشاء           : "نسخة عنه " قدس برس "تلقت  

، يعطي انطباعا حقيقيا بأن االحـتالل مـاض فـي           ألف ومائة وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة       
سياسات تهويد مدينة القدس، بغض النظر عن أي تحركات سياسية، في تحد واضع للقوانين الدولية التي                

ـ        ".تعتبر ذلك غير قانوني    االمتثال لقـرارات   "ودعت المبادرة األوروبية إلى إلزام السلطات اإلسرائيلية ب
خروقاتها للقانون الدولي، ووقف كافة أعمال االستيطان والتهويد، خاصـة فـي            الشرعية الدولية وبإنهاء    

مدينة القدس الشرقية، وبإصالح جميع األضرار التي تسبب بها بناء الجدار في األراضـي الفلـسطينية                
  ".المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وما حولها

 30/9/2011قدس برس، 
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  وبامادولة فلسطين بين ترومان وأ .45
  سليم نصار

 سنة على قبول إسرائيل دولة جديدة داخل أسرة األمم المتحـدة، طلـب رئـيس                63بعد مرور أكثر من     
السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبول فلسطين عضواً في األمم المتحدة، ثم ألقى خطابه فـي الجمعيـة                 

ان كي مون، يـسأله فيهـا دعـم         وقدم نسخة إلى األمين العام ب     ) 2011 – سبتمبر   – أيلول   23(العامة  
 عاصـمتها القـدس     1967المنظمة العالمية قبوَل فلسطين دولة شرعية على حدود الرابع من حزيـران             

  .الشريف
، إال أن   1947ومع أن طلب أبو مازن ال يختلف من حيث ديباجته عن الطلب الذي قدمه أبا إيبان سـنة                   

ن إسرائيل هي أول دولة لم تكن موجـودة علـى           والسبب أ . االختالف بينهما يبقى أعمق من كل تصور      
، بل هي أول دولة توجد بقرار من األمم المتحدة، وفوق أرض دولة أخرى            1947خريطة دول العالم قبل     

  .كانت موجودة ومستمرة منذ مئات السنين
لـى  في ضوء هذا الواقع الذي ولد من رحم قرار التقسيم، ال بد من مراجعة حقبة االنتداب البريطاني ع                 

وقد عبرت صحف   . فلسطين، وما وفّرته من أرضية إدارية وسياسية مطلوبة الستيعاب المهاجرين اليهود          
وحول هذا الموضوع كتبت جريـدة    . لندن يومها عن استيائها العميق من التزام الحكومة تنفيذ وعد بلفور          

وهذا بعض ما جـاء فـي       . »انتداب فلسطين «: افتتاحية عنوانها ) 1922يونيو  /  تموز 23(» تايمز«الـ  
وحتى مـا   . لغتهم هي العربية  . وعدد سكانها كبير  . إن فلسطين ليست بلداً خالياً من السكان      «: االفتتاحية

إن سياستنا وقعت في    . جاء في وعد بلفور فإنه يحتم على اإلدارة البريطانية حماية هؤالء السكان بالكامل            
ياسية في بلد مثل فلسطين يتمتع بموقع حساس في         شكل خطير وغير محسوب، تحت تأثير الصهيونية الس       

  .»كما أنه يقع على الطريق االستراتيجي المؤدي إلى الشرق. قلب العالم اإلسالمي الناهض
ـ              جاء » تايمز«وكتب رئيس الوفد الفلسطيني إلى لندن، موسى باشا كاظم الحسيني، رسالة إلى صحيفة ال

  :فيها
  :ة المتعلقة بفلسطينمن المجدي إبداء وجهة النظر العربي

 مـستوطنة   46توجد  ) 1921أي مطلع سنة    ( إن العربي ليس معادياً لليهود، ففي الوقت الحاضر          –أوالً  
وطبقاً لإلحصاء األخيـر    . يهودية في فلسطين سمح لها بالنمو واالزدهار من دون تدخل جيرانها العرب           

ولـم  . لسكان البالغ ثمانيمئة ألف نـسمة     فإن عدد اليهود ال يزيد على ستين ألف نسمة من مجموع عدد ا            
  .يسبق لليهود أن أظهروا سياسة عدوانية نحونا إال بعد إعالن وعد بلفور

، أصدر اللورد اللنبي بالغاً جـدياً طمـأن فيـه الـشعب             1918) أكتوبر( تشرين األول    14 في   –ثانياً  
بات هذا الشعب واستـشارته     الفلسطيني بأنه لن يتخذ أي إجراء بصدد وضع فلسطين من دون األخذ برغ            

  .أوالً
هل هناك فرق بين وعد وآخر؟ واحد للصهيونية من النـوع المقـدس الـذي               : ونحن من جهتنا نتساءل   

  !يتوجب اإليفاء به، وآخر للعرب ال قيمة له
وهـو  . »الوطن القومي اليهودي  « في مؤتمر كارل سباد حدد الدكتور وايزمان ما يعنيه بلفور بـ             –ثالثاً  

ظروف في فلسطين تمكننا من استقبال خمسين إلى ستين ألف مهـاجر سـنوياً وتـوطينهم علـى                  إيجاد  
األرض، وتوفير الظروف المالئمة لهم حتى تصبح فلسطين يهودية مثلما أميركا هي أميركية وبريطانيـا               

  .هي بريطانية
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يجب أن تصبح يهودا مـرة      :  قدم الدكتور وايزمان تفسيره للمادة الثانية من صك االنتداب بالقول          –رابعاً  
إن الصهانية موجودون في فلسطين إلعادة تكـوين الـوطن القـومي            . أخرى كياناً سياسياً ووطناً يهودياً    

  .اليهودي
ودعم هذه الرؤية، الدكتور ايدر، رئيس اللجنة اليهودية في القدس، عندما أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق                

كما أن لـن تكـون      . يكون هناك إال وطن قومي واحد في فلسطين       لن  «: قال حرفياً . في اضطرابات يافا  
هناك مساواة في الشراكة بين اليهود والعرب، ولن تكون هناك إال السيادة اليهودية حالما يتزايد عدد هذا                 

  .»الشعب بما فيه الكفاية
باس إدخـال   بعد انقضاء قرن تقريباً على إعالن وعد بلفور، رفض بنيامين نتنياهو قبول طلب محمود ع              

 لـم تكـن   1967 دولة، وحجته أن حدود 193الدولة الفلسطينية بين مجموعة األسرة الدولية المؤلفة من        
  .حدوداً نهائية، وإنما خطوط هدنة

ف سنة من التاريخ ليذكر يهود الواليات المتحـدة بـأن اسـم             الآواستعان رئيس وزراء إسرائيل بثالثة      
 يعني تخلـي دولـة اليهـود عـن          242شعيا هو، وأن تطبيق القرار       يمثل االمتداد لحزقياهو وي    نتنياهو

  .»أورشليم«عاصمتها األبدية الموحدة 
 قبل مغادرته إلى نيويورك، المصادقة      نتنياهوومن أجل تثبيت فكرة العاصمة الموحدة لدولة اليهود، قرر          

تيطانية على عـدد    وحرصت حكومته على توزيع الوحدات االس     .  وحدة استيطانية جديدة   900على بناء   
ولم يكن هذا القرار    . من مستوطنات القدس المحتلة بهدف فرض أمر واقع ينسف مشروع محمود عباس           

بقدر ما كـان مخالفـاً لرؤيـة        ... مخالفاً التفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع نقل مواطنين تحت االحتالل         
  .رار من دون قيام دولة فلسطينيةالرئيس أوباما الذي قال في القاهرة إن المنطقة لن تعرف االستق

هذا األسبوع أحيل طلب الرئيس الفلسطيني على لجنة خاصة بغرض دراسة شروط االعتراف بالدولـة               
) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      29الصادر عن الجمعية العامة في      ) 181الرقم  (التي رفضت قرار التقسيم     

1947.  
.  بنك في نيويـورك    –ئدة رئيس مجلس إدارة سيتي      يومها كان كميل شمعون يتناول طعام العشاء إلى ما        

لقد ورثت األمـم    «: ولما انتهت الجلسة بالتصويت على قرار تقسيم فلسطين أصدر شمعون بياناً قال فيه            
والمؤسف أن قـرار التقـسيم فـتح بـاب      . المتحدة مهمة عصبة األمم بهدف نشر السالم ومنع الحروب        

  .1948 وهذا ما حصل عقب حرب التوسع والتهجير سنة ،»الحروب على مصراعيه في الشرق األوسط
، روى فيـه    »شاهد شخصي «ولما حصلت إسرائيل على االعتراف الدولي، أصدر أبا إيبان كتاباً بعنوان            

وذكر في معرض مراجعة تلك الحقبـة، أن األمـم          . سلسلة االستعدادات التي سبقت هذا اليوم التاريخي      
واختير إيبان مـع ديفيـد      . ط قيام دولة مستقلة أسوة بسائر الدول      المتحدة طلبت لجنة خاصة لدرس شرو     

  .»لجنة يونسكوب«هورو يتز ليكونا عضوين في اللجنة التي سميت 
إن نزاعاً  «: وبعد التداول والنقاش قدمت اللجنة اقتراحها إلى الجمعية العامة مع تفسير مستفيض خالصته            

وليس بـين هـاتين الجـاليتين أي أرضـية          . صغيرةيصعب كبح جماحه انفجر بين جاليتين داخل دولة         
ذلك أنهما تختلفان في الدين واللغة والثقافة والحياة االجتماعيـة وطريقـة التفكيـر والـسلوك                . مشتركة

وإذا كان من الصعب أن يحكم أي فريق منهما بالعدل والمـساواة كـل فلـسطين                . والطموحات الوطنية 
  .»ءاً من فلسطين؟فلماذا ال يحكم كل فريق جز... الموحدة
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عن طريق التقسيم فقط يمكن هـذا       : مفوض األمم المتحدة استند إلى منطق اللجنة ليخرج باالقتراح اآلتي         
النزاع أن يجد التعبير الشافي لشعبين يستطيعان أن يأخذا مكانهما كدولتين مستقلتين في المجتمع الـدولي                

  .ومنظمة األمم المتحدة
عن الجمعية العامـة    ) 181( إلى دعم الدول الكبرى، صدر قرار التقسيم         في ضوء هذا االقتراح، إضافة    

  .الذي منح الشرعية ذاتها لقيام دولة عربية) 1947 تشرين الثاني 29(
 عقب صدور الموافقة على قبول إسـرائيل دولـة          1948بقي السؤال المحير المتعلق بدوافع شن حرب        

  !شرعية داخل األمم المتحدة؟
هذه الدوافع بمنطق الغزاة األميركيين الذين نكلوا بالسكان األصـليين مـن الهنـود              المؤرخون يفسرون   

  .الحمر، وأجبروهم على الفرار
الذي أشرف على إعداده في بيروت، سليمان الشيخ رئيس قسم الدراسـات فـي              » الكتاب األسود «وفي  

وقد ارتكبت عن سـابق     . ةمنظمة فلسطين لحقوق اإلنسان، كامل المعلومات عن أهم المجازر اإلسرائيلي         
تصور وتصميم بأمر من ديفيد بن غوريون الذي شجع عمليات طرد السكان من طريق القتل واإلرهاب                

 ألف نسمة لم يبـق      75 كان يزيد على     1948ويكفي أن نذكر أن عدد سكان حيفا سنة         . والنسف والتدمير 
لمخطط تعرضت له مدينة يافا القريبة      ومثل هذا ا  . منه سوى ثالثة اآلف لضرورات تتعلق بتشغيل الميناء       

  .من تل أبيب
ولما بلغت أصداء مجزرة دير ياسين، يهود الواليات المتحدة، بعث العالم ألبرت أينشتاين ببرقيـة إلـى                 

وجاءه الجواب عبر الشعار الذي ابتكـره       . القيادة اإلسرائيلية يستوضح منها عن مصير السكان األصليين       
  .»أرض بال شعب لشعب بال أرض«: الصهيوني اإلنكليزي، وفيه يقوليسرائيل زنغويل، القيادي 

والثابت أن عمليات الطرد والقتل والتهجير اشتدت واتسعت بسبب اقتراب موعد الخامس عشر من أيـار                
  .أي موعد انتهاء خطة احتالل المساحات المخصصة إلسرائيل وفق قرار التقسيم. 1948) مايو(

ر فيدال، اكتشف سبباً إضافياً مهماً، خالصته أن هاري ترومان، قرر خوض            الكاتب األميركي الشهير غو   
وفوجئ خالل إحدى جوالته االنتخابية بمتبرع صهيوني ينفحه نقـداً وعـداً            . 1948معركة الرئاسة سنة    

  .مليوني دوالر حملها له في حقيبة
مساحات اإلضافية التي احتلتهـا     لهذا السبب تغاضى ترومان عن ال     : ويعلق فيدال على تلك الواقعة بالقول     

  .إسرائيل بهدف توسيع رقعة أرضها، وكان سكوته بسبب الرشوة الضخمة التي حصل عليها
، يكررها نتانياهو مع الرئيس أوباما      1948طريقة االبتزاز التي مارستها قيادة إسرائيل على ترومان سنة          

 اإلسالمي والعربي في خطبة القاهرة بـانبالج        علماً أن أوباما وعد العالمين    . من طريق االبتزاز السياسي   
فجر جديد يطل من أميركا جديدة، كما وعد الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة بعيدة عن مـرارة االحـتالل             

  .واللجوء
، ألقى في الجمعية العامة خطبة أذهلت       »اللوبي اليهودي «وبسبب الرغبة في تجديد واليته، وتوقعاته بدعم        

ذلك أنه تبنى كل الحجج اإلسرائيلية المطروحة ضد االعتـراف          .  فيهم محمود عباس   كل المستمعين بمن  
  !بدولة فلسطينية، وادعى أن دولة اليهود تواجه خطراً وجودياً أثقل من أعباء نكبة فلسطين

  .بقي أن نذكر أن استطالعات الرأي في الواليات المتحدة، ترجح فوز أي مرشح جمهوري ضده
  1/10/2011، لندن، الحياة
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  رئيس عاجز في مواجهة واقع الشرق األوسط .46
  روبرت فيسك

  صالح تقي الدين: ترجمة
حتى صحيفة النيويورك تايمز كتبت أن      . محمود عباس ) الرئيس الفلسطيني (اليوم سيشهد أفضل ساعات     

  ".رجالً رمادياً ببذلة رمادية وحذاء أنيق يخرج ببطء من ظلّه"
 صفحة عـن صـراع      600ية الذي ال لون له والذي وضع كتاباً من          فرئيس السلطة الفلسطين  . هذا هراء 

شعبه مع إسرائيل لم يأت فيه مرة واحدة على ذكر االحتالل، لن يواجه صعوبة هذا المساء في التفـوق                   
باراك حسين أوباما المثير للشفقة والمذل أمام األمم المتحدة الذي ألقـاه            ) الرئيس األميركي (على خطاب   
  . والذي سلّم من خالله السياسة األميركية في الشرق األوسط إلى حكومة إسرائيل المتحايلةيوم األربعاء،

وعندما دعا الرئيس األميركي إلى وقف االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية وسرقة األراضي العربية             
طينية بحلول العـام     ولقيام دولة فلس   -في الضفة الغربية المستوطنات اإلسرائيلية التي كان يدعوها سابقاً        

  .، كان أداؤه مثيراً للشفقة2011
وكالعادة، فإن حنان عشراوي، الصوت الفلسطيني الوحيد الصارخ في نيويورك هذا األسـبوع، فهمـت               

بدا وكأن الفلـسطينيين    . لم أستطع أن ُأصدق ما سمعته     "وقالت لصحيفة هآرتس    . الرسالة بشكلها الصحيح  
لقد تحـدث عـن مـشاكل       . كن هناك كلمة تعاطف واحدة مع الفلسطينيين      لم ت . هم الذين يحتلون إسرائيل   

وكالعادة، فإن أكثر الصحافيين العقالء في إسرائيل أثبتوا في إدانـتهم           . هذا صحيح جداً  ...". إسرائيل فقط 
إن الخطاب األعـرج    "وكتب يئيل ستينرهل    . العلنية ألوباما أن أمراء الصحافيين األميركيين كانوا جبناء       

يعكس عجز الرئيس األميركي    ... ي ال يمكن تخيله للرئيس األميركي باراك أوباما أمام األمم المتحدة          والذ
  ".أمام وقائع الشرق األوسط

وفيما تمر األيام ونكتشف كيف سيكون الرد الفلسطيني على خطاب أوباما المذل من خالل انتفاضة ثالثة                
ل دائماً، فالوقائع سوف تستمر بإثبـات أن اإلدارة         أو التغاضي عن االعتراف المضجر، هكذا كانت الحا       

  .األميركية ال تزال أداة في يد إسرائيل عندما يتعلق األمر برفض الدولة العبرية بنشوء دولة فلسطينية
ولنتساءل، لماذا سافر السفير األميركي لدى إسرائيل دان شابيرو من تل أبيب إلى نيويـورك لحـضور                 

طينية على متن طائرة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة؟ لماذا           نقاشات قيام الدولة الفلس   
كان نتنياهو منشغالً في حوار مع الرئيس الكولومبي أثناء إلقاء أوباما كلمته؟ لماذا ألقى نظـرة خاطفـة                  

ـ ... على المقطع الخاص بالفلسطينيين عندما كان وجهاً لوجه مقابل أوباما؟ هذه ليست وقاحة     ا إهانـة  إنه
  .بكل بساطة

من خالل  ) مهما كانت التسمية  (فبعد أن أشاد بالربيع العربي أو الخريف أو الصيف          . وأوباما يستحق ذلك  
األفعال الشجاعة الفردية للعرب التونسيين والمصريين، كما لو أنه كان المحرك الدافع للصحوة العربية،              

ته، موجهاً لهم صفعة علـى الوجـه لتجـروئهم           دقائق من وق   10تجرأ الرجل على إعطاء الفلسطينيين      
حتى أن أوباما وهذه هي الفقـرة األكثـر فكاهـة فـي             . بالمطالبة باعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين     

  .متساويان في الصراع" طرفان" اعتبر أن الفلسطينيين واإلسرائيليين -خطابه
اعتقد، كما أشارت السيدة عـشراوي، أن       لو قيض ألحد سكان المريخ االستماع إلى خطاب أوباما، لكان           

لم يذكر االحتالل اإلسرائيلي أو الالجئـين أو حـق   . الفلسطينيين هم الذين يحتلون إسرائيل وليس العكس  
العودة أو سرقة االراضي العربية الفلسطينية من قبل الحكومة اإلسرائيلية في انتهـاك لجميـع القـوانين      
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ئيليين المحاصرين والصواريخ التي تطلق على منازلهم واالنتحـاريين         لكنه بالمقابل رثى اإلسرا   . الدولية
الذين يفجرون أنفسهم أخطاء فلسطينية بالطبع، لكن ال إشارة إلى حصار غزة وأرقام الوفيات الفلسطينية               

  .  حتى أنه أشار إلى االضطهاد التاريخي للشعب اليهودي والمحرقة اليهودية-الهائلة
لقـد  . لكن الفلسطينيين لم يرتكبوا هذه األفعال     . كذلك هو شر المحرقة   . تاريخيهذا االضطهاد هو واقع     

لذا عدنا  . ارتكبها األوروبيون الذين يساعدون أوباما في حرمان الفلسطينيين من دولتهم التي يسعون إليها            
ـ            " الطرفان المتساويان "إلى مقولة    تالل كما لو أن المحتلـين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين ضـحايا االح
  .متساوون

كانت تقـول   . مادلين أولبرايت على اعتماد هذه الكذبة الشنيعة      ) وزيرة الخارجية األميركية السابقة   (دأبت  
غاسلة يديها مثل بيالطس البنطي من المسألة برمتها بعـد أن هـددت            " األمر يعود إلى الطرفين نفسيهما    "

ا كان بإمكان محمود عبـاس، اليـوم، إنتـاج          ال نعلم ما إذ   . إسرائيل بتحريك جميع أنصارها في أميركا     
  . في األمم المتحدة، لكننا على االقل سنعرف من هو المهدئ1940خطاب شبيه بخطابات العام 

  23/9/2011 االندبندنت،
  1/10/2011، بيروت، المستقبل

  
  "مازن أبو"فشل أوباما ونجاح  .47

 غازي العريضي
ة في األمم المتحدة بتقديم أبومازن طلب انضمام فلـسطين       إذا كانت أميركا قد أجهضت المبادرة الفلسطيني      
هذا األمر كان متوقعاً، وهـو      . ، فليس في ذلك مفاجأة    "الفيتو"إلى المنظمة الدولية، وذلك من خالل إشهار        

  .يمثل سياسة تقليدية ثابتة في االنحياز التام إلسرائيل
باما، ونجح أبومازن وهذا هو العنصر الجديد       فقد فشل أو  . لكن هذا لم ولن يشكل نجاحاً للرئيس األميركي       

وكان موضع انتقـاد عـدد كبيـر مـن المعلقـين            . نعم أوباما فشل في تحقيق أي وعد من وعوده        . هنا
دقت آخر مسمار في نعـش      "وإدارته  . أمام نتنياهو " استسلم"و". عجزه"لقد أظهر   . والسياسيين في أميركا  

  "!ألوسطقيادتها لعملية السالم في منطقة الشرق ا
نكث أوباما بوعوده وتعهداته وخططه، ولم يخجل بأن يجادل بأن األمم المتحدة ال يجب أن تكون طريقاً                 "

  "!مختصراً للوصول إلى الدولة
أننا : " هذه عينة من التعليقات التي برزت على خطاب أوباما في األمم المتحدة، الذي أعلن العام الماضي               

ها نحن هنا بعد عام والدولة الجديدة       ". ون بيننا دولة جديدة اسمها فلسطين     سنكون هنا في العام المقبل وتك     
التي ولدت، والتي هي بيننا اليوم، هي دولة جنوب السودان المولودة من رحـم الدولـة األم، الـسودان                   

حتى أن الرئيس األميركي السابق بيل      . أما الحق الفلسطيني فهو غير موجود عند أوباما وحلفائه        ! الموحد
كلينتون أتهم نتنياهو بإجهاض عملية السالم ودعا األميركيين إلى معرفة كل الحقائق حول ما جرى فـي                 

كلينتون أكد في الوقت ذاته ضرورة لجوء أميركا إلى استخدام حق الفيتو في وجه قرار               . السنوات السابقة 
بل إيجاد الدولة الفلسطينية،    عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس األمن ألن إسرائيل تريد ضمانات أمنية ق           

لكن حكومة نتنياهو ابتعدت عن الصيغة التوافقية للسالم مما يجعل أي اتفاق على قضايا الحـل النهـائي                  
  !أكثر صعوبة

  ".هذا ما حصل وعلى كل أميركي أن يعرف ذلك : "تعليق آخر يقول
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  !هذا ما قاله كلينتون
د نجح في حماية إسرائيل فهو لن ينجح في حماية موقعـه            وإذا كان ق  . فشل أوباما في تحقيق أي تقدم إذاً      

  .في اإلدارة األميركية أو باألحرى حماية دوره
وإذا كانت األمم المتحدة ليست الطريق للوصول إلى الحق والدولة فـأين هـو الطريـق؟ وهـل يـالم                    

  الفلسطينيون على سلوك طريق المقاومة؟
ياسياً في تحريك قضيته وطرحها أمام كل العالم وخلق مناخ          نجح دبلوماسياً وس  . في المقابل نجح أبومازن   

ونجح . كبير من النقاش حولها وأحرج أميركا وأوروبا وعدداً كبيراً من الدول األعضاء في مجلس األمن              
فلسطينياً في بروزه كقائد موثوق ورمز من رموز الشعب الفلسطيني بعدما كانت شعبيته قـد تـدهورت                 

. قبل ذهابه إلى نيويورك كانت حماس تنتقده      . ونجح في كسب ثقة خصومه    . تهوبعد ما وصلت إليه سلط    
أعطـى نفـساً للثبـات الفلـسطيني ولـإلدارة          . بعد عودته أشادت بخطابه الذي أكد الثوابت الفلسطينية       

القضية الفلسطينية  . أعطى أمالً بأن السياسة والدبلوماسية واإلعالم عناصر مهمة في النضال         . الفلسطينية
ضت نفسها على مدى عقود من الزمن، من صبر وصمود ومعاناة وإصرار وعناد الشعب الفلسطيني،               فر

  .شكلت تراكماً نوعياً في الوصول إلى ما هي عليه اليوم
من تراجع بعض العرب عن دعمه وهم اتفقوا معـه          . وأبو مازن، كشف في أكثر من لقاء ما جرى معه         

وكشف أيضاً  . أيهم نتيجة الضغط األميركي ومراعاة لألوروبيين     لكنهم غيروا ر  . سابقاً على كل الخطوات   
وأن نتفق مع حماس على موقـف       . لقد أرادوا منا االعتراف بالدولة اليهودية     . " حقيقة الموقف األميركي  
  .وليس هناك أي ذكر لالستيطان. موحد مؤيد لهذا األمر

! من إسرائيل وال حق لعودة الالجئـين      قال يريدون منا إقراراً بأن عرب الداخل سيخرجون أو يرحلون           
خطر علـى حـق عـودة    . وهذا ما تعنيه يهودية الدولة التي أعود وأكرر أنها تشكل خطرين على حقين  

رفضه ليهودية الدولـة    " أبومازن"وأكد  ! الالجئين من الخارج إلى الداخل وحق بقاء المقيمين في الداخل         
  .وللشروط التي حاولوا فرضها عليه

لجولة مباشرة، أعلنت حكومة نتنياهو البدء ببناء مستوطنات جديـدة وزيـادة عـدد الوحـدات        بعد هذه ا  
ودعت إلى الضغط على هذه الحكومـة       . انتقدت وزيرة الخارجية األميركية الخطوة    . السكانية في القدس  
كيف من سيضغط على نتنياهو وحكومته؟ من هو األقدر على ذلك أكثر من أميركا؟ و             ! لثنيها عن قرارها  

علـى  ! ستضغط أميركا وهي وضعت نفسها في خدمة إسرائيل ولحمايتها وحاجاتها األمنية وغير األمنية            
من سترد إسرائيل بعد الحماية األميركية المفتوحة والمفضوحة لها، والتي تشكل دائماً الضوء األخـضر               

  لكل خطواتها اآلحادية الجانب المستفزة والمهددة للسالم؟
لكن ليس بالضرورة أن تنجح هـذه الـسياسة         . وليس ثمة أفق للسالم اآلن    . يلية لن تتغير  السياسة اإلسرائ 

" على المدى البعيد وإسرائيل تبدي خوفها وقلقها من التحول الديموغرافي في الوسط الفلسطيني، أي من                
  . ازدياد عدد السكان الفلسطيني في الداخل والمحيط–" القنبلة الديموغرافية الفلسطينية

والتي ينبغي االسـتفادة    . ا عنصر، يضاف إلى عناصر كثيرة هي في حوزة الشعب الفلسطيني وقيادته           هذ
الصراع طويل وسنكون أمام تطورات دراماتيكية كبيرة في األشهر المقبلة ألن إسرائيل ستـستغل              . منها

. هـذا حقهـم   الوضع األميركي وضعف أوباما وانحيازه مع إدارته لمصلحتها، والفلسطينيون سيردون و          
المهم أن تكون الخطوات مدروسة ومنسقة وأن تتعزز وحدة الموقف على قاعدة الثوابـت التـي أكـدها                  

  .أبومازن للنجاح في المواجهة
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كـل دولـة    ... لألسف، ثمة نقطة ضعف بارزة هنا تتجسد في الموقف العربي المتردد، الخائف، القلـق             
 –م بعدم القدرة على مواجهة أميركا، ألنها الدولة الوحيدة          منشغلة بهمومها الداخلية، وثمة ما يشبه التسلي      

 القادرة على المساعدة أو الحماية وهذا خطأ–الند .  
وأميركا تستخدم بالدنـا حقـول تجـارب        . أميركا رغم قدراتها الكبيرة تريد الحماية في أكثر من مكان         

  !ي أي مكانليست راغبة في توفير حرية أو ديموقراطية ف. لسياساتها وأسلحتها
  .ليدعم العرب السلطة الفلسطينية مالياً وسياسياً كي ال تقع تحت ابتزاز الغرب وفتات أمواله

  1/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  من كتب خطاب نتنياهو؟ .48
  حنين زعبي

أثار خطاب أوباما غضب الفلسطينيين وحتى بعض المحللين اإلسرائيليين، وقال البعض إن خطاب أوباما              
  لكن ربما علينا أن نسأل أيضا، من كتب خطاب نتانياهو؟. أنه وصل بالفاكس من مكتب نتانياهويبدو وك

 عوامل أهم من النجاح الـسياسي       -ممثلة بقوة وهيبة نظامها   -يقولون إن الشعوب ترى في قوتها وهيبتها        
  .ة السياسيةللنظام في تحقيق أمر ما، بمعنى أن الفشل في السياسة، أهون على الشعوب من قلة الحيل

وهذا أيضا ما تقوله شعبية نتانياهو بعد خطابه، إذ لم يهتم المجتمع اإلسرائيلي فيما إذا نجح الخطاب فـي                 
  .والقوة اللذين عبر عنهما الخطاب" الكبرياء"أن يحمل أفقا سياسيا ما، بل اهتموا في 

، الذي يصفه   "الالأفق"خطاب  لكن قراءة الخطاب بهذا الشكل تخفي معالم نجاح سياسي مكن نتانياهو من             
ومن يصف خطاب نتانياهو بأنه يعكس فشال سياسيا إسرائيليا، إنما هـو يريـد إخفـاء                . البعض بالفشل 

ليس من مصلحة الطرفين ال اإلسرائيلي وال السلطة الفلسطينية الكـشف عـن عوامـل               (عناصر نجاحه   
  .، أكثر بكثير مما يريد وصف الواقع بأمانة)نجاحه

، بل وإلـى انتهاجـه      "الالأفق السياسي " لماذا وصلت إسرائيل سلطة ورأيا عاما، إلى تحمل          والسؤال هو 
من المسؤول  .  كمصلحة إسرائيلية  - ما يسمى بالالأفق   –كسياسة، وإلى التعامل مع استمرار الوضع القائم        

  ؟   عن تشكيل وضع قائم ال يشكل إلسرائيل ضررا أو تهديدا أو عامال من عوامل عدم اإلستقرار
ورأوا فيه فشال سياسيا يتعلق بحل      " الالأفق"المحللون اإلسرائيليون الذين وصفوا خطاب نتانياهو بخطاب        

الصراع، يعرفون جيدا أنه بالمفهوم اإلسرائيلي السائد فإن عدم حل الصراع، أو باألحرى عدم الحاجـة                
ت اإلسـرائيلية خـالل العقـد       لحل الصراع، هو هو النجاح اإلسرائيلي الكبير، وهو ما يلخص السياسا          

  .األخير، أي منذ االنتفاضة الثانية
هي الوجه اآلخر إلستراتيجية نجحت في تحويـل االحـتالل لواقـع آمـن              " الالأفق السياسي "إن سياسة   
عمن كتب خطاب أوباما، بل الجـرأة       " تكشف"بالتالي ليست الجرأة التي نحتاجها هي تلك التي         . إسرائيليا

إنه النهج الفلسطيني الذي تعاون بـشكل       . عمن كتب خطاب نتانياهو   " تكشف"تلك التي   التي نحتاجها هي    
كامل مع سياسة جعلت اإلحتالل أمنا وسالما على إسرائيل، ومن يجعل االحتالل آمنا على المحتل، عليه                

  .أن يعرف أنه سيحصد في النهاية سياسة الالأفق أو سياسة إدارة الصراع بدل حله
 السلطة الفلسطينية التوجه لألمم المتحدة، كخطوة في مسار يعيد االعتبـار للمرجعيـات              لقد دعمنا قرار  

  .الدولية، ويحيد ويهمش الدور األمريكي الذي علينا التعامل معه كطرف في الصراع وليس كوسيط له
  .ودعمنا وسنستمر في دعم رفض السلطة للضغوطات األمريكية واإلسرائيلية
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بو مازن لغة أوسلو فيما يتعلق بالتعامل مع الطـرفين بموازنـة، ووضـع       من جهة أخرى كسر خطاب أ     
الخطاب، الواقع تحت االحتالل حيث يجب أن يكون، أي في خانة صاحب المعاناة، كما اتخـذ المحتـل                  
مكانته كمسؤول عن هذه المعاناة وكقامع وسارق وسجان ومنتهك لحياة اإلنسان والشعب، وال أظن أنـه                

 لطواقم المفاوضات أن سمعت هذا الكالم من قبل، وال أظن أن لهجة خطاب أبو مازن،                سبق لنتانياهو أو  
  .من تحميل المحتل كل المسؤولية، هي اللهجة التي كانت سائدة بين طواقم المفاوضات

لكن الذي يصف المحتل كمحتل في أروقة األمم المتحدة، عليه أن يتعامل معه أيضا كمحتل في شـوارع                  
متقطعة األوصال، وفي غزة المحاصرة، التي منعت بث خطاب أبو مازن، واستدعت أحد             الضفة الغربية   

من يمنع شعبه من االستماع لخطاب قـد يـشكل          . أصحاب المقاهي الذي أراد االستماع للخطاب للتحقيق      
 ومن يرجع لكـي     -وقد مشروطة بإرادة وقرار فلسطيني رسمي قبل كل شيء        -عالمة فارقة في نضاله،     

ا كيف يحاصر ويجهض المقاومة الشعبية، هو نفسه الذي ساهم في كتابـة خطـاب نتانيـاهو،          ينسق أمني 
  .    خطاب انسداد األفق السياسي، بل وتعميق االحتالل

وإذا كان أبو مازن، قد سار طريق الضغوطات والتهديدات األمريكية بعناد وإصـرار نحتـاج تثبيتهـا                 
 تعويال على تنسيق مخابراتي آخر يطمئنه أن إسـرائيل لـن       ودعمها بكل قوتنا، فلن نرجو أال يكون ذلك       

وإذا تحلي أبو مازن بالجرأة لكي يحمل إسرائيل كل المسؤولية، فعليه           . تعاقبه ماليا ألنها محتاجه له أمنيا     
أن يتحلى بالجرأة لكي يعرف كم يتحمل نهج أوسلو المسؤولية عن خطاب نتانياهو، عبر إنتاج احـتالل                 

  .آمن إلسرائيل
لقد رأى أبو مازن كم يحترم الشعب الفلسطيني ويدعم وقفات الصمود، وكما قرر أبو مـازن أن يعيـد                   

ال أحد يقرر متى تتحـرك      . االعتبار للدعم الدولي، عليه اآلن أن يقرر أن يعيد االعتبار للنضال الشعبي           
ـ             ن المطلـوب أال تقـف      الشعوب، لم يقرر أحد موعد االنتفاضة األولى، وال موعد االنتفاضة الثانية، لك

لقد . السلطة الفلسطينية في وجه الحراك الشعبي، المفروض وقف تام وحالي للتنسيق األمني مع إسرائيل             
قرأنا الهدوء واالطمئنان اإلسرائيليين من عدم تطور حراك شعبي، اطمئنان اعتمد بالكامل على التنـسيق               

  . الجيش اإلسرائيلياألمني والمخابراتي بين أجهزة السلطة الفلسطينية وبين
التنسيق األمني مع المحتل، باإلضافة إلى أنه يحول السلطة لوكيل لالحتالل، فهو أيضا يجهض السياسة،               
وهو مقتل النضال الفلسطيني، وفقط باستثمار القوة اإلستراتيجية للشعب الفلسطيني تـستطيع أن تكتـب               

  .الخطاب اإلسرائيلي القادم
  30/9/2011، 48موقع عرب 
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  عصام نعمان
األول، مواجهة غضبة الفلسطينيين على رفضه      : يدرك بنيامين نتنياهو وأعوانه أنه أمام تحديين خطيرين       

 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة      1100االعتراف بالدولة الفلسطينية وتصعيده االستيطان بخطة لبناء        
بة المؤسسة العسكرية على تقليص الميزانية األمنية       الثاني، مواجهة غض  . جيلو في محيط القدس الشرقية    

  .”إسرائيل“لتوفير األموال الالزمة لحل المشكالت االجتماعية في 
 نتنياهو ووزراؤه المتصلبون كانوا هددوا الفلسطينيين بعقوبات شتى إذا ما قدم محمـود عبـاس طلـب                 

 وحـدة   1100 هي الخطة المعلنـة لبنـاء        باكورة العقوبات، على ما يبدو،    . االعتراف إلى األمم المتحدة   
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هذه الخطوة ستعقبها خطوات أخرى عقابية مع تطور غضبة الفلسطينيين المحتجـين،            . استيطانية جديدة 
أنفسهم أن نتنياهو لـن يكتفـي، مـع تعـاظم           ” اإلسرائيليين“غير أن ثمة من يعتقد بين       . سياسياً وميدانياً 

 سياسية واقتصادية، وأنه قد يعمد إلى ما هو أخطر وأسوأ، فمـاذا             االنتفاضة الشعبية الفلسطينية، بعقوبات   
  تراه يكون؟

ذلـك أنـه    . المطالبين بالعدالة االجتماعية  ” اإلسرائيليين“نتنياهو يعاني تحدياً مقلقاً في مواجهة المحتجين        
رغ مهمتها  اضطر إلى تأليف لجنة ضمت فريقاً من الخبراء المهنيين برئاسة البروفيسور مانويل تراختنب            

، كما أصـبحت تـدعى،      ”لجنة تراختنبرغ “. إعداد خطة لتغيير السياسة االقتصادية االجتماعية للحكومة      
 مليارات شيكل سنوياً بـدءاً      3قدمت توصياتها إلى الحكومة، وهي تقضي بتقليص الميزانية األمنية بمبلغ           

  ).2012(من السنة المقبلة 
مصدر رفيع فيها قال لصحيفة     . للجنة وعلى من يقف وراءها    المؤسسة العسكرية استشاطت غضباً على ا     

للتحقيق، ولكن  ” 2لجنة فينوغراد رقم    “إن توصيات اللجنة ستؤدي إلى إنشاء       ) 27/9/2011(” معاريف“
لم يكتف المصدر القيادي العسكري بذلك بـل خـوف المـسؤولين            . هذه المرة مع موظفي وزارة المالية     

إن أول ما يجب على اللجنة فعله هو أن تنسق هذا التقليص مع             :  وإيران بقوله  بتنظيمات المقاومة العربية  
  !”إيران”و” حماس”و” حزب اهللا“كل من 

الجنرال بني غانتس صرح، بعد مـداوالت جـرت فـي هيئـة      ” اإلسرائيلي“وكان رئيس أركان الجيش     
حـرب لبنـان    “نت عليه قبل    األركان، أن تقليص الميزانية العسكرية سيعيد الجيش إلى األوضاع التي كا          

 مؤكداً أن تقليص الميزانية سيضطر الجيش إلى تقليص تدريباتـه وإلـى إرجـاء               2006صيف ، ” الثانية
المضادة للـصواريخ قـصيرة     ” القبة الحديدية “تزوده بمنظومات أسلحة ضرورية، وفي مقدمها منظومة        

  .المدى
” لجنـة تراختنبـرغ   “ والمطلبية أن توصـيات      زاد حرج نتنياهو بإعالن قادة حملة االحتجاج االجتماعية       

  .مخيبة لآلمال، وأنهم سيستمرون في حملة االحتجاج وتصعيدها
  كيف سيواجه نتنياهو هذا التحدي االجتماعي والعسكري في آن؟

لعـل أبرزهـا    . في هذا المجال  ” اإلسرائيليين“تتعدد تخمينات الكتّاب السياسيين والخبراء االستراتيجيين       
رؤوبين بدهستور، والثاني للمحلّـل     ) 16/9/2011(” هآرتس“ول للمحلّل السياسي لدى صحيفة      األ: اثنان

  .صافي ريخلفسكي) 27/9/2011(السياسي لدى الصحيفة نفسها 
بدهستور الحظ أن نائب الرئيس األمريكي السابق ديك تشيني، قال خالل مقابلـة أجرتهـا معـه قنـاة                   

ستوجه ضربة عـسكرية إلـى   ” إسرائيل“جديد عن سيرة حياته، إن لمناسبة إطالق كتابه ال “ نيوزماكس  “
تشيني، بحسب بدهستور، لم يكتف بتـسجيل       . لدي انطباع أنهم سيفعلون ذلك    . المنشآت النووية اإليرانية  

إن إيران تـشكّل تهديـداً      “: وتأييده العملي لها بقوله   ” اإلسرائيلية“هذا االنطباع، بل أبدى تفهمه للخطوة       
  .”، وهم سيفعلون كل ما هو مطلوب للدفاع عن بقائهم وأمنهم”اإلسرائيليين” لوجودياً

إلى إيران عنـدما كـان فـي        ” إسرائيلية“الجدير بالذكر أن تشيني كان يعارض توجيه ضربة عسكرية          
لكنه لم يوضح سبب تغيير رأيه أو انطباعه، كما رفـض أن            . اإلدارة األمريكية قبل عامين ونصف العام     

ومع ذلك قال إنه قابل العديد من المسؤولين وكـون انطباعـاً            . بعينه التقاه ” إسرائيلي“ مسؤول   يذكر اسم 
  .في هذا الشأن” اإلسرائيلية“بوجود إجماع داخل القيادة 
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بدهستور تمنّى أالّ يكون انطباع تشيني صحيحاً، ألنه مدعاة للقلق الشديد نظراً لوجود تباينٍ في وجهـات                 
ورئاسة المؤسسة العسكرية بشأن توجيه ضربة إلـى إيـران، وأن رئـيس الموسـاد               النظر بين نتنياهو    

السابق، مئير داغان، عارض توجيه مثل هذه الضربة، معتبراً أن إيران لن تحصل على السالح النووي                
  .2015قبل سنة 

ـ     . ريخلفسكي يخشى هو اآلخر أن يفعلها نتنياهو مدفوعاً بنزعته الخالصية          شهاد يستدل على ذلـك باست
الذي اشـتهر بمعارضـته     ” من لوبافيتش “نتنياهو في خطبته في األمم المتحدة بأقوال الحاخام العنصري          

ففـي  . من األراضي التي احتلتها حتى لو كان ذلك في مقابل السالم الشامل           ” إسرائيل“الشديدة النسحاب   
 فيهـا الـصواريخ، وقـد       للعرب لئال ينصبوا  ” أرض إسرائيل “رأيه ينبغي عدم التنازل عن أي شبر من         

فـي الخالصـة، يظهـر      “: يختتم ريخلفسكي تحليله بالقول   . استخدم نتنياهو هذه الحجة في األمم المتحدة      
األصولية، فهو عاد من الواليات المتحدة ولديه شعور بأن اإلدارة األمريكية           ” حباد“نتنياهو كممثل لحركة    

ومن الواضح أن هذا الشعور يـشكّل       . ي مخططاته ركعت أمام رجليه، وال شيء يمكن أن يكبح التشدد ف         
اآلن خلفية موقفه من الموضوع األهم في الوقت الحالي الذي يكمن وراء زيارة وزير الدفاع األمريكـي                 
ليون بانيتا، إذ يبدو أن نتنياهو مصمم على مهاجمة إيران قبـل مجـيء الـشتاء، متجـاهالً تحـذيرات              

  .”وزراة الدفاع األمريكية” البنتاغون“
؟ ليس ما يشير إلى أن ثمة تحذيرات أمريكية جادة في هذا المجال، ولعل غيابهـا                ”البنتاغون“ تحذيرات  

يشجع نتنياهو على ركوب، بل على ارتكاب، مغامرة جديدة وفي ظنه أنها خير طريقة للتغطيـة علـى                  
ن بالعدالة االجتماعية   المطالبي” اإلسرائيليين“غضبة المحتجين الفلسطينيين المتصاعدة وغضبة المحتجين       

هذا فضالً عن تنفيس غضبة جنراالت هيئة األركان        . وتنفيسهما بصنع حدث مدو أكبر من الغضبتين معاً       
  ..العامة الذين يعارضون المس بالميزانية العسكرية وبامتيازاتهم الناتجة منها

  رب ليس إالّ؟أم أن هذه التخوفات والتحذيرات مجرد تهويالت على الفلسطينيين والع... 
  1/10/2011الخليج، الشارقة، 
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  رأي القدس
 يسمح للشيخ رائـد صـالح، ابـرز         أمساثبت القضاء البريطاني استقالليته بجدارة عندما اصدر حكماً         

عتقاله ، بالحصول على تعويضات مالية بسبب ا      1948 في فلسطين المحتلة عام      اإلسالميةزعماء الحركة   
  . ومحاولتهم ترحيله بأمر من وزيرة الداخلية البريطانيةأيامغير القانوني من قبل الشرطة البريطانية لعدة 

هذا الحكم هو انتصار للشيخ رائد صالح وللعدالة عموماً، مثلما هو هزيمة للوبي اإلسرائيلي الذي يقـف                 
 أوالمسلمين الذين يزورون بريطانيا     خلف عمليات تحريض الحكومة البريطانية ضده، وضد كل العرب و         

 في مدينـة    واإلسالمية في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وتهويده للمقدسات العربية         أرضهاينشطون على   
  . الفلسطينية عموماًواألراضيالقدس 
 بريطانيا، تماماً مثلما فعلوا مع الـشيخ يوسـف        إلى الشيخ رائد صالح ومنعه من الدخول        إرهابحاولوا  

، ولكن الشيخ صالح الذي قضى معظم فتـرات         لألسفضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين، ونجحوا       القر
 على  وأصر، ولم يستسلم له،     اإلرهاب، لم يرضخ لهذا     إليهاحياته خارجا من سجون االحتالل لكي يعود        
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عقـر داره،    من اجل هزيمة اللوبي اإلسرائيلي فـي         أشهر لعدة   األمنيةالبقاء في بريطانيا تحت المراقبة      
  . ومؤامراته ضد العرب والمسلمينإليهوفضح نفوذه، وانحياز الحكومة البريطانية 

 بالده والتوقف عن مالحقاته القانونية للحكومة البريطانية، لنيل         إلىكثيرون نصحوا الشيخ صالح بالعودة      
 على موقفـه    صروأ تعرض للظلم والبهتان، ولكنه رفض هذه النصائح جميعاً،          كإنسانحقوقه المشروعة   

 الصبر وكظم الغـيظ، وتحمـل كـل آالم          أنواع صاحب حق، مثلما هو صاحب قضية، وتحلى بكل          ألنه
  . يسجل هذه السابقة القانونية التاريخيةأن من اجل أسرتهالفراق عن 

 التـضليل   وأسـاليب  األكاذيـب اللوبي اإلسرائيلي احتكر السيطرة على الرأي العام الغربي من خـالل            
، ولهـذا   واألمريكان األوروبيين إلى عالية وسميكة لمنع وصول الحقائق       أسوارا وأقامالدعائي،   اإلعالمي

 والتوجهات، وجندت   األساليبرصدت الحكومة اإلسرائيلية مئات الماليين من الدوالرات سنوياً لدعم هذه           
  .جيشاً من الجنود والخبراء في عالم االلكترونيات في هذا الميدان

يخ رائد صالح هي جزء من حملة إسرائيلية مكثفة تستهدف الشرفاء وقادة الرأي العرب              الحملة على الش  
 الرائدة، ويريدون تكـسير أو اختـراق أسـوار          واإلسالميةوالمسلمين الذين ينتصرون للقضايا العربية      

  .التضليل اإلسرائيلية
بريطانيـا التـي تتحمـل      الشيخ رائد صالح لم يرتكب ذنباً، ولم يقترف جريمة تستحق المنع من دخول              

 أصقاع المهاجرين اليهود القادمين من مختلف       وإحالل عن ضياع فلسطين وتشريد أهلها       األكبرالمسؤولية  
 مزنراً بحـزام    أو مطار هيثرو اللندني بعمامة محشوة بالمتفجرات،        إلىفالرجل لم يصل    .  محلهم األرض
  .ة للدفاع عن قضية شعبه مسلحاً بالمنطق والمعلومة والحجإليها وصل وإنماناسف، 

جريمة الشيخ رائد صالح في نظر اللوبي اإلسرائيلي والحكومة البريطانية المتواطئة معـه، انـه جـاء                 
ليحاضر في الجامعات البريطانية ليشرح لطالبها حجم الظلم واالضطهاد الواقعين على شعبه، والحصار             

 األجيـال  عقول   إلىزه، وكذلك الوصول    النازي المفروض على قطاع غزة، فهذا خط أحمر ممنوع تجاو         
  . اإلسرائيليةاألكاذيب استمرار دوران عجلة إلىالجديدة الشابة، وبما يؤدي 

شكراً للشيخ رائد صالح على صموده وعناده في الحق في الوقت نفسه، وتحمله الكثيـر مـن المعانـاة                   
 بـاللوبي اإلسـرائيلي،     هميةاأل هزيمة كبرى، وعلى درجة كبيرة من        وإلحاق هذا الهدف،    إلىللوصول  

 من عشرين سفارة عربية مزدحمة بالدبلوماسيين والخبراء، وترصد لها          أكثروهي هزيمة لم تحقق ربعها      
  .عشرات الماليين من الدوالرات سنوياً

  1/10/2011، لندن، القدس العربي
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  30/9/2011،رام اهللا-الحياة الجديدة


