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   الستئناف المفاوضات"الرباعية"الحكومة اإلسرائيلية توافق رسميا على اقتراح  .1

قرر مجلس الوزراء الثمانية في الحكومة اإلسرائيلية بشكل رسمي، أمس، الموافقة على مقترح             :  أبيب تل
وقالت مصادر في مكتب رئيس     . الرباعية الدولية الستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية       

راح الرباعية، والعودة فـورا     الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدعو السلطة الفلسطينية إلى تبني اقت          
  .إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة
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وقال بيان مكتب نتنياهو إن إسرائيل ترحب بدعوة الرباعية للمفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة               
وأضاف البيان أنه يوجد لدى إسـرائيل اعتراضـات علـى اقتـراح             . بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية   

ولكن مصادر سياسية إسرائيلية، كشفت عن تحفظين فـي         . ها ستطرحها خالل المفاوضات   الرباعية، وأن 
المخصص إلجراء مفاوضات حول الحدود     )  شهور 3(األول يتعلق بالجدول الزمني     : الموقف اإلسرائيلي 

ل إلـى   مثل الالجئين واالعتراف بالدولة اليهودية، وأنها ستتأج      : والترتيبات األمنية، والثاني يتعلق بقضايا    
  .مراحل متأخرة من المفاوضات

تحذو حذو إسرائيل، وتنضم إلى المفاوضات المباشـرة        «ودعا البيان اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية لكي       
  .»من دون أي تأخير

  3/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  ولن أرشح نفسي لالنتخابات..  ننزع الشرعية عن سياسة االحتاللأننريد : عباس .2
ننا نريد ، إ"روسيا اليوم" في مقابلة مع برنامج أصحاب القرار الذي تبثه قناة س محمود عباس الرئيقال

لن أتراجع عن موقفي بأنني لن أرشح نفسي لالنتخابات ولو و ":، مضيفا"لإسرائي"أن ننزع الشرعية عن 
  : وفيما يلي نص المقابلة. حصلت اليوم

دة الربيع الفلسطيني في فلسطين وفي خضم الربيع  سيادة الرئيس أنتم أول رئيس عربي يعلن وال-س
كيف تقرأ الموقف . العربي وما يجري من تغيرات كان للواليات المتحدة األمريكية موقف مخالف

  األمريكي اليوم؟ 
 أوالً موضوع الربيع العربي والربيع الفلسطيني، الربيع الفلسطيني موجود وسبق أن أعلن رأيه -ج

ة، الفلسطينيون يريدون إنهاء االحتالل، ويريدون إنهاء االنقسام، هذه هي بصراحة وموقفه بصراح
مطالبهم، وطالبوا بها ومستمرون بهذا الطلب، كما هناك ربيع عربي أو ما نسميه الربيع العربي في عدد 

نحن ذهبنا إلى مجلس األمن لنطالب باالعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو في األمم . من دول العالم
 الذي أنشأ دولتين، دولة إسرائيل ودولة 181 منذ القرار 47حدة، وهذا حق لنا ألننا منذ الـ المت

اآلن هناك .  عاماً نريد لهذه الدولة أن تنشأ64دولة إسرائيل نشأت ودولة فلسطين لم تنشأ، فبعد . فلسطين
ف، عندما نذهب إلى أمم  ولدى األمريكان، يقولون مثالً أن هذا عمل أحادي الطراإلسرائيليينرؤية لدى 

 دولة، ال أعتقد أن هذا يعتبر عمالً أحادياً، وهو ال يمكن أن يقارن باالستيطان على 193العالم كلها إلى 
النقطة . األرض الفلسطينية، هذا العمل أحادي حقيقي، إنما ذهابنا إلى األمم المتحدة ليس عمالً أحادياً

سرائيل، إسرائيل دولة موجودة ونحن معترفون بها، والمبادرة الثانية أننا نريد أن ننزع الشرعية عن إ
 دولة عربية وإسالمية لتعترف أيضاً بدولة إسرائيل، إذا نحن نؤيد 57العربية للسالم لو نفذت لجاءت 

 ننزع أنونساند وجود دولة إسرائيل وال نريد أن ننزع الشرعية عنها أو نعزلها، لكن بصراحة نريد 
االحتالل، نريد أن ننزع الشرعية عن االستيطان، عن منتجات االستيطان، وهذا من الشرعية عن سياسة 

هذه الحجج والذرائع التي يأتي بها الموقف . حقنا وهذا نطالب به وال نخجل منه ونطالب به علناً
، األمريكي ويأتي بها الموقف اإلسرائيلي، طبعاً نحن نرد عليها ورددنا عليها، ولذلك قدمنا طلبنا هذا

  .طلبنا ساري في مجلس األمن وبعد ذلك نرى ماذا يمكن أن يحصل
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 سيدي الرئيس ماذا لو استعملت الواليات المتحدة األمريكية حق الفيتو ضد طلب العضوية، خاصة -س
وأن هناك محاولة أمريكية لاللتفاف على طلب العضوية واليوم كانت هنالك أنباء تتحدث عن حجب 

  مريكية للسلطة الفلسطينية؟ مجموعة من المساعدات األ
 طبعاً سمعنا بحجب المعونات ولم يصلنا شيء رسمي ولذلك ال نستطيع أن نعلق عليه سلباً أو إيجاباً -ج

إنما موضوع الفيتو، نحن نعرف و أبلغنا . هل حصل أو لم يحصل ال ندري، عندما يحصل نعلق عليه
ليس هذا فقط، بمعنى ليس أمريكا سيدة العالم أكبر بشكل رسمي أن أمريكا ستستعمل الفيتو، الذي يؤلمنا 

دولة في العالم تنحاز بهذا الشكل إلسرائيل، إنما الذي يحزننا أكثر أن أمريكا تستعمل نفوذها لدى جميع 
دول العالم، وبالذات دول مجلس األمن، لتمنعها من التصويت لنا، أو حتى الدول األخرى، صغيرة أو 

هذا يحزننا أكثر، إنما في النهاية . منها أن ال تصوت لنا حتى في الجمعية العامةكبيرة، أياً كانت تطلب 
إذا استعملت أمريكا حق الفيتو، سنقول ساء االستعمال للحق، ألنه حق مثلما لدى باقي الدول دائمة 

  .العضوية ولكن نأسف له، وعند ذلك لدينا ما نقوله وليس اآلن
م األخيرة أنها مرحلة، أو بداية مرحلة جديدة فيها وقف  سيدي الرئيس اعتبر البعض خطوتك-س

كيف تقرأ . لالحتكار األمريكي لقضية الحل في المنطقة وعودة بالقضية الفلسطينية إلى أحضان األممية
  هذا الموضوع وكيف تفسره خاصة وأن الفيتو يهدد أي مشروع أو أي خطة فلسطينية؟ 

دة لنقول نحن دولة، ولكن هذه الدولة إذا قبلت ستكون دولة تحت  هنا تفسيرنا للذهاب إلى األمم المتح-ج
نحن ال نرى أي تعارض . االحتالل، وهناك من يفسر ـ أو يسيء التفسير ـ ويقول المفاوضات أوالً

بين المفاوضات وبين الحصول على دولة، عندما نحصل على دولة، نصبح دولة تحت االحتالل، نحتكم 
وبالتالي يكون موقفنا واضحاً، فنحن دولة تحت االحتالل . يس لجهة واحدة فقطفي ذلك لألمم المتحدة ول

. نريد أن نتفاوض على كل قضايا المرحلة النهائية، إضافة إلى ذلك إنهاء الصراع مع الجانب اإلسرائيلي
  .وأعتقد هذه هي الطريق السليم، إذا أرادوا أن يبحثوا عن الطريق السليم

ابكم الشهير والتاريخي صدى مهماً في األوساط الشعبية الفلسطينية، في  سيدي الرئيس كان لخط-س
  كيف تلقيتم موقف حماس المختلف هذا؟. المقابل كان لحماس رأي وموقف مختلف

 أحادي نحن ال نريد أن نعلق على السلبيات التي ظهرت في موقف حماس، والتي قالت أن ذلك عمل -ج
عندما لم يحصل تشاور ـ وهناك فرق ـ فلنفترض أنني لم ... الطرف وأنه لم يحصل تشاور، ولم

يجوز أن ترفض المطلب لمجرد أنه لم يكن هناك  أتشاور معك ولكن الخطاب أو المطلب كان جدياً، فال
أما أن نقول خطوة أحادية الطرف فهذا يصب في خانة الجانب اإلسرائيلي، مع ذلك سمعنا . تشاور

ل علني وبشكل غير علني، ولذلك نحن اليوم بعد أسبوع من  مختلفة من حماس، بشكأخرىأصوات 
الخطاب نعتبر أن األمور مرت وانتهت وال نريد أن نناقش وال نريد أن نعمق الجرح، نريد أن نبحث في 
الطرف اإليجابي وهو أن نذهب إلى المصالحة، ولذلك نحن مقررون أن نفعل عملية المصالحة قريباً جداً 

  .إن شاء اهللا
ماذا قصدتم بالحوار . م في عدة تصريحات أنكم عائدون في حوار شامل مع حركة حماس قلت-س

  الشامل؟
 كل شيء، فهم ـ أوالً ـ ال ننسى أن حماس سواء كانت في السلطة أم لم تكن، ربما هي معارضة -ج

صل قبل اآلن، وحتى لو طبقنا المصالحة إلى أن تحصل االنتخابات المتفق عليها في أيار، ونتمنى أن تح
 عندما تحصل هناك ديمقراطية دولة أيأيار، ستبقى حماس معارضة لكن هي موجودة، وعادة في 
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قرارات مصيرية، الحكومة تتفاهم مع المعارضة أو تتحدث مع المعارضة أو تنسق أمورها مع 
صعبة وهذا ما قصدته بأن كل شيء يجب أن يطرح بيننا، خاصة وأن األيام المقبلة قد تكون . المعارضة

وبالتالي البد أن يتم التشاور المعمق والبحث الواسع في كل القضايا المصيرية، الشعب الفلسطيني ليس 
ملكاً لي وليس ملكاً لحماس، وإنما ملك لنفسه ونحن كلنا مسؤولون عنه، ولذلك أي خطوة عليها على 

  .ن يمكن أن نصيباألقل أن تكون معروفة الجوانب أين نمشي وأين نتوقف وأين يمكن نخطئ وأي
 وسائل اإلعالم تناولت، أو تداولت تصريحاً لحضرتك بأنه ال نية لديكم بتغيير في الحكومة، كيف -س

  ال وهو شرط أساسي من شروط المصالحة؟
 ال لم أقل ال أريد أن أغير الحكومة ولكن هنا مناسب أن نقول أن هناك سوء فهم لما اتفقنا عليه، -ج

 بد من أن نشكل حكومة انتقالية من المستقلين والتكنوقراطيين، فإذاً هي ليست نحن اتفقنا على أنه ال
ثم هذه الحكومة، ستكون مسؤوليتي كرئيس لمنظمة التحرير حتى تحصل . حكومة وحدة وطنية

االنتخابات، في هذه الحالة ممكن أن نتشاور على األسماء لكن بالنتيجة من يصلح من وجهة نظري ومن 
 أكان الذي رشحته فتح أو الذي رشحته حماس أو الذي رشحته الجبهة الشعبية أو ال يصلح، سواء

ال يصلح ال أستطيع أن أضمه أنا أريد من يناسب المرحلة االنتقالية وأن يكون مستقالً وأن ... غيرها
حكومة باألساس ليس لديها دور سياسي بارز ألن المفاوضات كما نعرف  يكون فنياً تكنوقراطياً، وال

قودها وتديرها منظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية هي جزء من مهمات منظمة التحرير ت
الفلسطينية، هذه تمثل الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية، المنظمة تمثل جميع الشعب الفلسطيني 

عقبات، أما إذا كان لو فهم هذا بشكل جيد، كنا ما وقفنا عند هذه ال. في كل مكان، وهي مسؤولة عنه
التشاور بمعنى أننا إن طرحنا شخصاً وال تقبله فستأتي بغيره وأنت إذا أتيت بشخص ال نقبله فسنأتي 

  .بغيره، هذه قضية فيها نوع من المكابرة وفيها لكلكة، لن تكون
تنوي ترشيح نفسك مرة أخرى لدورة رئاسية   سيادة الرئيس عادة كنت تكرر بأنك الأخير سؤال -س

جديدة، بعد خطابك التاريخي والشهير هل من الممكن أن تفكر مرة أخرى بالترشيح تحت الضغط 
  الجماهيري والشعبي الذي رأيناه من الجماهير الفلسطينية تأييداً لك ولخطابك في األمم المتحدة؟

وبناء  يكون له شعبية وغداً ال يملك شعبية أن قصة الترشيح ليست قصة جماهيرية أو شعبية، أو -ج
أنا قلت قبل ذلك أنا ال أريد أن أرشح نفسي، وهذا ال يعني نهاية الدنيا، فمن . عليه يرشح الشخص نفسه

الممكن أن يأتي شخص آخر ليرشح نفسه ونحن ندعمه جميعاً ويسير في الخط، فإن لم يكن له شعبية 
يت الجماهير فهل سأترك نصنع له شعبية، وشعبيته تأتي من عمله وجهده ونشاطه وبالتالي، حتى لو رأ

قراراً قررته من زمن؟ لن أتراجع عن موقفي بأنني لن أرشح نفسي لالنتخابات ولو حصلت اليوم، أو 
  . أو يوم الجمعةأمس

  2/10/2011موقع روسيا اليوم، 
  

  هنية يدعو إلطالق حوار شامل لالتفاق على إستراتيجية وطنية موحدة .3
 الحكومة الفلسطينية، إلى إطالق حوار شامل لالتفاق على دعا إسماعيل هنية، رئيس:  طهران-غزة 

إستراتيجية وطنية تقوم على الصمود وتعزيز خيار المقاومة والمزاوجة بينها وبين العمل السياسي 
  .والدبلوماسي الملتزم
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من غزة للمؤتمر الدولي الخامس لدعم " الفيديو كونفرانس"عبر ) 10-2(وشدد هنية في كلمة له األحد 
في ظل انسداد األفق  - على أن الخيار الحالي أمام الفلسطينيين -نتفاضة الشعب الفلسطيني في طهرانا

  .الماضي) مايو( هو إتمام اتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه في القاهرة أيار -في وجه التسوية
سك بإستراتيجية األرض وأكد أهمية االتفاق خالل هذا الحوار على المزاوجة بين مرحلية التحرير والتم

الفلسطينية، مشددا على أنه ال تنازل وال تفريط بأي جزء من األراضي الفلسطينية، وال عن الثوابت 
متمسكون بوحدة شعبنا والمصالحة باعتبارها الخيار الوحيد للوقوف في : "وقال .وحقوق الشعب التاريخية

  .مره إال االحتالل، مؤكدا أن االنقسام ضار وال يستث"وجه االحتالل
جاهزون لذلك لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والستثمار األجواء العربية المحيطة بما يخدم "وأضاف 

نحن في "وأكد على العمق اإلستراتيجي العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية، وقال  ".قضيتنا الفلسطينية
امٍل بالدوائر العربية واإلسالمية واإلنسانية الخط األول ونؤمن بأن تحرير فلسطين ينبثق من التصاق ك

فهي قضية الجميع، وال نتحرج من إقامة عالقات أصيلة وثابتة مع أي دولة عربية وإسالمية، وال من 
  ".فتح قنوات مع أي من المجتمع الدولي على أسس دعم قضيتنا

لتهويدها وتهجير أهلها وسلخها وأشار إلى أن مدينة القدس المحتلة تتعرض اليوم لهجمة صهيونية شرسة 
قلنا نعم لتحرير أي .. لن نتنازل ولن نفرط في ميراث األمة "وقال  .عن محيطها العربي واإلسالمي

جزء من األرض الفلسطينية، وقلنا نعم إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على األرض التي تحرر 
وعدم التنازل عن شبرٍ واحد من أرض فلسطين " لإسرائي"في فلسطين، ولكن مقابل عدم االعتراف بـ
وجدد هنية أولوية قضية األسرى الفلسطينيين في سجون ". وهذه ثوابتنا السياسية وأدبياتنا ومعتقداتنا

ألنه ال يمكن أن نقبل "االحتالل، مؤكدا عدم التخلي عنهم والعمل على تحريرهم بكل الوسائل الممكنة 
 ". تها وأبطالناباستمرار هذا الظلم لقيادا

  2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  67بوقف االستيطان واالعتراف بحدود " إسرائيل"العودة للمفاوضات تتطلب التزام : السلطة .4
الفلسطينية قالت بأن على الحكومة ، أن الرئاسة رام اهللا من 2/10/2011القدس، القدس، نشرت 

وقال نبيل أبو ردينة،  . مفاوضات جادةأرادت ما إذاالستيطان  ووقف ا1967 القبول بحدود اإلسرائيلية
إن العودة إلى المفاوضات تتطلب التزام إسرائيل بوقف االستيطان "الناطق الرسمي باسم الرئاسة، 

 وأضاف"  دون مراوغة أو محاوالت للتهرب من قرارات الشرعية الدولية1967واالعتراف بحدود عام 
 جادة فعليها االلتزام بالشرعية الدولية كما اإلسرائيليةإذا كانت الحكومة "رسمية في بيان بثته الوكالة ال

  ".وردت في خارطة الطريق وقرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم العربية دون أي تحفظات
 فيه قبول بيان اللجنة أعلنواعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بيان نتانياهو الذي 

 كان يقبل ببيان إذا"وقال لوكالة فرانس برس  ".ممارسة للخداع على المجتمع الدولي "بأنهعية الربا
، الن 1967 يعلن وقف االستيطان بما فيه النمو الطبيعي والقبول بمرجعية حدود العام أنالرباعية عليه 

 أعلن إذا إال أحدانع نتانياهو لن يق"لكن عريقات قال  ".هذا ما طالب به بيان اللجنة الرباعية بوضوح
 في خارطة الطريق وبيان الرباعية، وما عدا ذلك هو إسرائيلالتزامه بتنفيذ االلتزامات الواردة على 

  ".خداع يعرفه العالم اجمع
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نبيل شعث عضو . من القدس المحتلة أن د 3/10/2011الدستور، عمان، في نفس السياق ذكرت 
وقال .  لن يكون هناك مفاوضات في ظل استمرار االستيطاناللجنة المركزية لحركة فتح شدد على انه

 تعقيباً على قرار إسرائيل تبني اقتراح الرباعية الدولية بان تفسيرنا الفلسطيني لبيان "الدستور"ـشعث ل
 بؤرة استيطانية في مستوطنة جيلو بعد اقل 1100 إسرائيل عن بناء أعلنت أنالرباعية تبدد مباشرة بعد 

 كأساس ومرجعية 67البيان ال يتطرق إلى االستيطان، وال يأتي على ذكر حدود  ساعة ف24من 
 شعث انه حال موافقة نتنياهو على وقف االستيطان وقبول مرجعية عملية السالم وأوضح. للمفاوضات

 طاولة المفاوضات، مؤكداً أنه ما يتم إلى عندها يمكن للقيادة الفلسطينية العودة 67واالعتراف بحدود 
 سنة الماضية 20ـ المفاوضات ولن نكرر مأساة الإلى العودة إلى سبب حقيقي يدعونا أي ليس هناك ذلك

 وبناء مستوطنات جديدة األرضمن المفاوضات وسمح إلسرائيل باستغاللها لفرض وقائع جديدة على 
  . والمسيحياإلسالمي طابعها العربي إخفاءوخاصة في القدس التي يريدون 

  
  غ رسميا بقرار أميركي بقطع المساعداتلم نبل: المالكي .5

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي أمس، إن السلطة الفلسطينية لم تبلغ رسميا من قبل : لندن
الواليات المتحدة بخصوص قرار الكونغرس حجب تحويل مائتي مليون دوالر لخزينتها، حسب ما ذكرت 

 في حديث لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الجانب الفلسطيني توقع وذكر المالكي،. وكالة األنباء األلمانية
اتخاذ مثل هذا اإلجراء قبل تقديم طلب الحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة، بغرض إثنائها 

وأكد المالكي أن أي خطوات أميركية من هذا القبيل لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة . عن هذه الخطوة
وأضاف أنه في حال تنفيذ القرار، فسيتم إطالع اللجنة . وماسية بطلب عضوية األمم المتحدةخطوتهم الدبل

التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي أيد أعضاؤها وعلى رأسهم السعودية وتركيا، سد أي عجز قد 
  .ينجم جراء حجب تمويل المساعدات األميركية

  3/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  فلسطينية تقلص تدريجياً دعم الكهرباء في غزةالسلطة ال .6
قلصت السلطة الفلسطينية تدريجاً دعم الكهرباء في قطاع غزة، وبعثت سلطة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

الطاقة في رام اهللا إلى نظيرتها في غزة بإشعار يفيد بأنها ستتوقف عن دفع فواتير كهرباء غزة إلى 
الراهنة، مطالبة شركات التوزيع في غزة برفع كفاءتها في جمع ثمن إسرائيل بسبب األزمة المالية 
وردت سلطة الكهرباء في غزة بدعوة السلطة إلى دفع الفواتير من . الفواتير حتى تغطي هذا النقص

عائدات ضرائب غزة التي تجمعها إسرائيل وتحولها إلى رام اهللا، مضيفة أن مصر وافقت على تمويل 
 "الحياة"وقال مسؤول سلطة الكهرباء في غزة لـ .نتظر موافقة السلطة على ذلككهرباء غزة، وأنها ت

سبتمبر الماضي / بشكل رسمي بأنهم سيبدأون في أيلول) المسؤولين في رام اهللا(أبلغونا ": كنعان عبيد
ائيل ، موضحاً أنهم سيخفضون قيمة األموال التي تدفع إلسر"بالتدرج بوقف المبالغ التي تدفع إلى إسرائيل

أكتوبر الجاري، ومن ثم إلى /  مليون شيكل في تشرين األول30 مليون شيكل إلى 40ثمناً للكهرباء من 
ديسمبر، ثم / نوفمبر، ومن ثم إلى عشرة ماليين في كانون األول/ عشرين مليوناً في تشرين الثاني

  .سيتوقفون عن الدفع
  3/10/2011الحياة، لندن، 
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  باحترام إرادة النظام السياسي الفلسطيني" نروااألو" تطالب  في غزةالحكومة .7

باحترام إرادة النظام " األونروا"طالبت الحكومة الفلسطينية، وكالة الغوث وتشغيل الالجئين : غزة
السياسي الذي تعمل من خالله، واحترام خصوصية الواقع الفلسطيني ورموزه وممثليه، وأن ال تفرض 

وشددت الحكومة في بيانٍ لها على لسان المتحدث باسمها طاهر  .على موظفيها سياسة معادية للمجتمع
النونو، على أن ما يحكم الواقع الفلسطيني وأبناء الشعب ليس القرارات الصادرة عن الكونغرس أو البيت 
األبيض، مؤكدة أن دور األونروا هو دور وظيفي تجاه الالجئين إلى حين عودتهم، ومن غير المقبول 

جعلها سلطة جديدة داخل المجتمع الفلسطيني أو بديلًا سياسيا عن المؤسسات الفلسطينية تجاوزه بشكٍل ي
ودعت الحكومة األونروا إلى التراجع عن قراراتها تجاه موظفيها ومراجعة مواقفها تجاه  .الرسمية

هانة االحترام الكامل للنظام السياسي الفلسطيني وعادات وطبائع المجتمع الفلسطيني، والتوقف عن إ
  .رموزه بشكل مباشر أو غير مباشر

وأشارت الحكومة إلى أنها تتابع بقلق شديد ما يجري من قرارات تتخذها وكالة الغوث في إطار تسييسٍ 
متزايد وتضييق متعمد على الحركة النقابية، ومحاولة تسييرها في االتجاه الذي يخدم مصالح سياسية 

  .بعينها
  2/10/2011 المركز الفلسطيني لإلعالم،

  
  الخضري يدعو الفصائل لتنفيذ المصالحة الوطنية .8

 اإلسراع في تطبيق إلىدعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري : غزة
المصالحة والوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة عقد لقاءات تجمع الفصائل الفلسطينية لوضع اتفاق 

د على أن الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية يكون أقدر على تحقيق كافة وأك .المصالحة موضع التنفيذ
أهدافه وتطلعاته بالحرية واالستقالل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتقديم صورة مشرفة 

  .لمواجهة التحديات
  2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  م المرأة الفلسطينيةوزيرة فلسطينية تدعو مؤتمر طهران لالهتمام بآال .9

دعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية جميلة الشنطي، كال من إيران والدول المشاركة في المؤتمر : لندن
الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية، المنعقد حاليا في طهران، إلى االهتمام باآلالم التي تعانيها 

وقالت الشنطي في حديث لوكالة أنباء الجمهورية  .المرأة الفلسطينية في زنزانات الكيان الصهيوني
المرأة الفلسطينية تتطلع بأمل إلى دعم الشعوب المسلمة، "أمس على هامش المؤتمر، إن ) إرنا(اإلسالمية 

وخاصة الشعب اإليراني للشعب الفلسطيني، وترى أن إيران دوله قوية يمكنها أن تتصدى للسياسات 
لجرائم التي يرتكبها هذا النظام الغاصب بحق النساء واألطفال في األراضي التوسعية للكيان الصهيوني وا

  ."الفلسطينية
  3/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
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  وزير األشغال يلتقي وفًدا كويتًيا ويطلعه على تطورات إعادة اإلعمار: غزة .10
د الكويتي برئاسة استقبل وزير األشغال العامة واإلسكان في غزة الدكتور يوسف المنسي الوف: غزة

الدكتور وليد العنجري رئيس مكتب فلسطين في جمعية الرحمة العالمية، وأطلعه على تطورات ملف 
ورحب المنسي بالوفد الضيف، مثمنًا دور الكويت حكومة وشعبا في دعم  .اإلعمار في قطاع غزة

  .معاناتهالقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، والتخفيف من آالمه و
  2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

    
  حماس تنفى تحديد موعد لجلسات المصالحة و.. فتح تؤكد .11

نفت حركة حماس، تحديد أي موعد جديد لجلسات المصالحة الفلسطينية، فيما أكدت حركة فتح أنه سـيتم                
  . خالل أيام تحديد موعد لعقد اللقاء مع حماس بالقاهرة

صالح البردويل إنه لم يتم تحديد أي موعد لجلسات جديدة للمصالحة،           . د" حماس" حركة   وقال القيادي في  
بتنفيذ الوعود، عبر اللجان المـشتركة المختـصة        " فتح"مؤكدا أن االتفاق قد تم، ومطالبا السلطة وحركة         

  . بذلك
ـ " فتح"،  2011-10-2وطالب البردويل في تصريحٍ صحفي األحد         الشجاعة الكاملـة    امتالك"وقياداتها ب

واإلرادة القوية لتلبية استحقاقات وطنية كبرى وعلى رأسها الشراكة في القرار الوطني من خالل إعـادة                
، في القاهرة، والكف عن الهروب بالقرار الوطني، واسـتخدام          2010،  2005بناء المنظمة حسب اتفاق     

  ". المصالحة ألجندة سياسية خاصة ببرنامج المفاوضات
من أولى أولويات الحوار المعمق لالتفاق على برنامج وطني، يقوم على الثوابت الوطنية التـي               وأكد أن   

  . توافقنا عليها في وثيقة الوفاق الوطني
ودعا البردويل إلى حوارٍ وطنيٍ شامٍل تشارك فيه كل القوى والفصائل الوطنية والمجتمعية لالتفاق على               

التسوية، وبعد أن كشف المحتل وحليفه الواليات المتحدة عـن          مواجهة المحتل، والسيما بعد سقوط خيار       
  . نوايا هي الحقيقة تجاه الشعب والقضية

من جانبه، أعلن عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفدها إلى الحـوار الـوطني                 
 سيكون اجتماعا مهما،    الفلسطيني، أنه سيتم خالل أيام تحديد موعد اللقاء مع حركة حماس بالقاهرة، وأنه            

  . مؤكدا أن الموعد قائم وأنه لم يكن هناك تاريخ محدد له
إننا كنا متفقين أن يتم اللقاء أوائل الشهر دون تحديد تاريخ بالقاهرة، إال أنني وقبل يـومين       : "وقال األحمد 

اطنـا فـي    اتصلت بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق نظرا الرتب            
للمشاركة في أعمـال الجمعيـة      ) فرنسا(الوقت الحاضر بزيارة الرئيس محمود عباس إلى ستراسبورج         

البرلمانية لمجلس أوروبا حيث إنني سأكون مرافقا له، واتفقنا أن نتصل خالل أسبوع حتى نحدد التاريخ                
  ". بالضبط

  2/10/2011فلسطين اون الين، 
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  ا ونؤمن بأن فلسطين ملك للشعبواعون لما نطرحه سياسي: حماس .12
" فـتح "على اتهام مفوضية اإلعالم والثقافة فـي حركـة          " حماس"ردت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

واعية تماما لما تطرحه سياسيا، ال سـيما   " حماس"، بالتأكيد على أن     "الجهل السياسي "لقيادات الحركة بـ    
  .فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية

إن حركـة حمـاس     : "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "الحركة في بيان صادر عنها، تلقى       وقالت  
واعية تماما لما تطرحه سياسيا، وهي تؤمن بأن فلسطين من بحرها إلـى نهرهـا هـي ملـك للـشعب                   

الفلسطيني، وال تنازل عن ذرة ترابٍ واحدة."  
ملة السيادة عاصمتها القدس، مع تنفيذ حق عـودة          كا 67دولة على حدود    "النظر إلى أن    " حماس"ولفتت  

الالجئين، هو برنامج مشترك بين كل فصائل الشعب الفلسطيني وشرطه عدم االعتراف بالكيـان مهمـا                
  ".تقادم الزمن

إن العبث الحقيقي بالقضايا الوطنية يأتي من بوابة الخطوات المنفـردة التـي             : "وقالت الحركة في بيانها   
  ". وتنسق معه وتحارب المقاومةتعترف باالحتالل 

 2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  االنتفاضة قابلة للتجدد والعدو ال يفهم إال لغة القوة: كتائب القسام .13
أن " حماس"الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية " عز الدين القسام"أكّدت كتائب الشهيد : غزة

بِركة من "، وأنه يعيش على "غة القوة وال يفهم إال لغة سفك الدماءال يفهم إال ل"االحتالل الصهيوني 
  .م 1948من خالل كيانه منذ عام " الدماء

-2(األحد " القسام"وقال أبو عبيدة الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام في تصريحٍ صحفي نشره موقع 
أن هناك أنموذجا في أرض فلسطيني أثبتنا لكل العالم : " النتفاضة األقصى11بمناسبة الذكرى الـ ) 10

  ".للفئة المجاهدة المقاومة التي تتمسك بمواقفها، والتي تدافع عن أرضها وعن شعبها وعن مقدساتها
وأكّد الناطق باسم القسام أن انتفاضة األقصى المباركة هي عالمة فارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني 

ية الفلسطينية من الوحل الذي وصلت إليه بعد اتفاقيات ومقاومتنا، وجاءت هذه االنتفاضة لتنقذ القض
  ".مجحفة وظالمة أدت إلى ضررٍ كبيرٍ في قضيتنا الفلسطينية 

وأوضح أن هذه االنتفاضة أنقذت القضية من هذا النفق المظلم، وبفضل اهللا تعالى عبرت عن ضمير 
  . والمقدساتالشعب الفلسطيني الذي يرفض الذل واالستعباد والتفريط باألرض

وأوضح أن الدرس األكبر من انتفاضة األقصى لشعبنا الفلسطيني أنه ليس مستعدا للتنازل عن أي شبرٍ 
  .من أرض فلسطين، وعن أي ثابت من الثوابت

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ليس نادما على هذه االنتفاضة، رغم تثبيط المثبطين وتخاذل المتخاذلين، 
  .له البعض من الفت في عضد شعبنا الفلسطيني ورغم ما يحاو

هذه االنتفاضة قابلة للتجدد وقابلة لالبتكار إذا ما كان هناك محاولة للتفريط بثوابت شعبنا : "وأضاف
  ". الفلسطيني وقضيته 

  2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  فتح والشعبية ترفضان االبتزاز األمريكي المالي للسلطة .14
، في قرار الكونغرس األمريكي القاضي بحجب أموال المساعدات عن السلطة ”فتح“ حركة رأت: غزة

وأكدت فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنه ال يستطيع . ”ابتزازاً سياسياً وانحيازاً لالحتالل“الفلسطينية 
طوات التي اتخذها شراء حرية فلسطين وكرامة أبنائها بالمال، ولن ترهب الشعب الفلسطيني وقيادته الخ

األموال التي تقدمها الدول “فايز أبو عيطة إن ” فتح“وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة . الكونغرس
المانحة لمساعدة الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك التي تقدمها الواليات المتحدة، استحقاق سياسي 

  .””إسرائيل“ة باعتبارها راعية لالتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وحكوم
الواليات المتحدة التي تدعم أجهزة األمن وبعض المشاريع “واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان، أن 

األخرى في برنامج السلطة تعاقب نفسها بنفسها بهذه الخطوة التي تكشف سياسة اإلكراه واالستعباد التي 
اطية وحقوق اإلنسان، وحق الشعوب في تقرير تعتمدها في عالقاتها الدولية، خالفاً الدعاءاتها عن الديمقر

  .مصيرها
  3/10/2011الخليج، الشارقة، 

 
  ضد التدخل األجنبي ومع إرادة الشعوب: مشعل يلمح إلى سوريا .15

تناول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سوريا من دون ان يسميها، مـا اثـار                 : طهران
 يتردد حول وجود فتـور فـي العالقــــات بـين            جدال بين بعض المشاركين، خصوصا في ظل ما       

الزعماء الـذين هـم     «دمشــق والحركة، وذلك عندما وجه في خطابه امام مؤتمر طهران، دعوة الى             
  .»معنا في الخندق ذاته الى اعتماد الخيارات السلمية في التعامل مع متطلبات شعوبهم

وفة، ونحن مع المقاومة وضد االحـتالل       نحن منحازون لخيارات معر   «واسترسل مشعل في فكرته قائال      
  .»والتدخل األجنبي، لكننا مع إرادة الشعوب واستقاللية القرار السياسي

الشعوب تبقى هي مصدر السلطة والشرعية، وصيانة مـشروع المقاومـة           «وحرص على التوضيح أن     
  .»يقتضي ان نستوعب شعوبنا

  3/10/2011السفير، بيروت، 
 

  حتالل تمول بؤر تدريب عصابات المستوطنين االرهابيةحكومة اال: ديمتري دلياني .16
 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني إن العالقة المباشرة بين حكومـة               :القدس المحتلة 

االحتالل واالرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين المستعمرين تبدو جلية من خالل متابعة الـدعم              
  .ال الدعم األخرى، الذي تقدمه هذه الحكومة لبؤر تدريب االرهابيينالمالي، باإلضافة الى أشك

و أضاف دلياني في بيان صحف امس أن حكومة بنيامين نتنياهو تمول مراكز تدريب االرهابيين الـذين                 
» سياسـة دفـع الـثمن     «ارتكبوا جرائم ضد ابناء شعبنا في إطار سياسة التطهير العرقي المعروفة بـ             

لشواقل سنوياً، مشدداً على أن هذه المراكز هي مدارس دينية تستخدم كبؤر تحـريض،              بعشرات ماليين ا  
  .وتدريب، وتخطيط، ونقاط انطالق لمجموعات المستوطنين االرهابيين

وطالب دلياني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ارهاب االحتالل              
ش او عصابات المستوطنين المستعمرين المدعومين مالياً وأمنياً واجتماعيـاً          المباشر سواء من خالل الجي    

  .من قبل حكومة االحتالل
 3/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  حقائق وأرقام في ذكرى انتفاضة األقصى.. "القسام"طوالت ب: تقرير .17

رافعـة  " حماس"ومة اإلسالمية   شكلت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقا         : غزة
أساسية النتفاضة األقصى المباركة التي اندلعت قبل أحد عشر عاما؛ فقد استخدمت خياراتهـا المتنوعـة                

  .لمواجهة العدو الغاصب، وهزأت بالكيد الصهيوني والحرب المسعورة التي شُنّت ضدها
إحصائيات موثقة باألرقام لعـدد     في ذكرى انتفاضة األقصى عن،      ) 10-2(األحد  " القسام"وكشف موقع   

الشهداء الذين قدمتهم الكتائب، والعمليات البطولية التي نفذتها وَأقضت مـن خاللهـا مـضاجع العـدو،                 
  .وحطمت أسطورة جيشه الذي ال يقهر

 صهيونيا في عدد    31وقد كان حصاد القسام خالل العام األخير لالنتفاضة سقوط قتيلين وجرح أكثر من              
 صاروخًا ما بين غراد     30 قذيفة هاون وأكثر من      84 الجهادية، إضافة إلى إطالق أكثر من        من العمليات 

وقسام، فيما بلغ عدد الشهداء الذين قضوا نحبهم على درب النصر والتحرير من مجاهدي كتائب الـشهيد        
 1842إلى   شهيدا ليرتفع عدد شهداء القسام منذ تأسيسها         1697عز الدين القسام خالل انتفاضة األقصى       

  .شهيدا
   عمليات4303

وفيما يخص العمليات البطولية التي رسمت مالمح التاريخ المشرف للشعب الفلسطيني، وأربكت حسابات             
  . عملية4300العدو، فقد بلغ عدد هذه العمليات 

 اشتباكًا مـسلحا    230 عملية أسر و   24 عملية استشهادية و   61وقد أوضحت الكتائب أن من بين عملياتها        
 إغـارة علـى أهـداف       25 كمينًـا و   146 عملية قـنص و    90 عملية تفجير و   423 عملية اقتحام و   33و

صهيونية.  
هي عمليـة اسـتهداف     ) م2011-م2010(وكان أبرز عمليات القسام خالل السنة األخيرة من االنتفاضة          

شكل مباشر،  الصهيونية شرق غزة، مما أدى إلى إصابتها ب       " كفار سعد "الحافلة الصهيونية قرب مغتصبة     
  .وقد اعترف االحتالل بمقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة

كما أعلنت كتائب القسام خالل ذاك العام مسؤوليتها عن عملية االستشهادي القسامي عـالء هـشام أبـو                 
ادهيم، من جبل المكبر بالقدس بعد عامين على تنفيذها، وكانت العملية قد استهدفت فـي الـسادس مـن                   

العنصرية وأدت في حينه إلى مقتـل ثمانيـة صـهاينة           " هراف"م ما يعرف بمدرسة     2008مارس عام   
  . آخرين، بحسب اعتراف العدو30وإصابة أكثر من 

فنـدق  "يذكر أن من أبرز العمليات االستشهادية التي نفذتها كتائب القسام خالل انتفاضة األقصى عمليـة                
 190 صهيونيا وإصـابة نحـو       36رت عن مقتل    التي نفذها االستشهادي عبد الباسط عودة وأسف      " بارك

  ".العهدة العشرية"آخرين، كما نفذت الكتائب عشرات العمليات االستشهادية كان من أبرزها عمليات 
  دك حصون العدو

ونجحت كتائب القسام خالل هذه االنتفاضة في قلب موازين العدو رغم كل محاوالت التضييق والمالحقة               
 العدو بما أتيح لها من وسائل قتالية، ابتكرها مهندسوها األبطال، بدءا بـدك              واالستهداف، فدكت حصون  

المغتصبات وصوالً إلى قصف القواعد العسكرية الصهيونية والمواقع االسـتراتيجية الحـساسة، حيـث              
 55وصلت صواريخ كتائب القسام خالل معركة الفرقان إلى أهداف في عمق الكيان الصهيوني على بعد                

  .طاع غزةكلم من ق
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 8085وتشير اإلحصائية إلى أن الكتائب تمكنت من دك مغتصبات وتجمعات وأهـداف العـدو بنحـو                 
 صاروخ غراد، والجدير ذكره أنه هـذه الـصواريخ          303 صاروخ قسام و     2627صاروخًا وقذيفة منها    

كة الفرقان  م، وهزيمته في معر   2005كانت سببا رئيسا في اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة عام            
  .م2009عام 

 910أما عن الخسائر البشرية التي أوقعتها الكتائب في صفوف العدو جراء عملياتها الجهادية  فقد بلغت                 
 جريحا صهيونيا، كما ال تزال كتائب العز القسامية تحتفظ بالجنـدي الـصهيوني              4554قتلى إضافة إلى    

د، وكانت هذه عملية من سلسلة عمليـات ومحـاوالت          جلعاد شاليط الذي أسرته خالل عملية الوهم المتبد       
  .ألسر الجنود الصهاينة

وتبقى كتائب القسام رائدة العمل الجهادي في فلسطين وتؤكد في كل يوم بعملياتها البطوليـة وبـصبرها                 
وصمودها في وجه كل المؤامرات من القريب والبعيد أنها ماضية في دربها ولن تحيد عنه حتى تحـرر                  

ر المقدسات ويتنسم األسرى عبق الحرية ويعود الالجئون إلى وطـنهم، ومهمـا عظمـت               األرض وتطه 
التضحيات وازدادت المدلهمات فإن طريق الجهاد والمقاومة يبقى الطريق األقصر إلـى تحقيـق آمـال                

  . وأحالم الشعب الفلسطيني المصابر في التحرر من نير االحتالل
 2/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عزل أسيرات الجبهة الشعبيةاالحتالل ي .18

أفادت مصادر من داخل السجون للسبيل أن إدارة سجن الدامون أقـدمت علـى عقـاب                : الضفة الغربية 
  .األسيرات المضربات عن الطعام بالعزل داخل زنازين سجن الدامون 

م وصـمود كراجـة     وأفادت تلك المصادر أن األسيرات من الجبهة الشعبية لينان أبو غلمي، وورود قاس            
 مـع بـاقي األسـرى       28/9/2011ودعاء الجيوسي قد دخلن في اإلضراب المفتوح منذ يوم األربعـاء            

ويأتي هذا التصعيد من قبل إدارة الدامون مـن أجـل الـضغط علـى                .المضربين في سجون االحتالل   
  .األسيرات وكسر خطوتهن االحتجاجية

  3/10/2011السبيل، عمان، 
  

  سبب الفتنة فى لبنان  مبارك  :أحمد جبريل .19
اكد أحمد جبريل األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يريد                

  .إحداث فتنة مذهبية في لبنان، مشيرا إلي أنه كان يرسل السالح بهدف إشعال الفتن في لبنان
 اللبناني، أن هذه األسلحة والقـوات كانـت         الفضائية الناطقة باسم حزب اهللا    " المنار"وكشف جبريل لقناة    
  .رئيس حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع"تأتي من مبارك إلي 

وشن جبريل هجوما حادا على مصر تحت حكم مبارك، معتبرا أنها انتقلـت مـن مواجهـة إسـرائيل                   
  .  واعتبرت العدو األول لها بعض دول الشرق األوسط كالعراق، وإيران، ولبنان
  3/10/2011يون، القاهرة، المصر
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  البناء في القدس غير قابل للنقاش: سيلفان شالوم .20
، اليوم األحد، أن هنـاك دائمـا معارضـة لبنـاء            "سيلفان شالوم  "أعلن نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي،    

  .المستوطنات في القدس، لكن المدينة كانت دائما خارج أي قرار يتعلق بتجميد البناء فيها
: فة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية، في نبأ أوردته على موقعها االلكتروني، عن شالوم قولـه             ونقلت صحي 

إنه يتعين مناقشة جميع القضايا المتنازع عليها بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني في نفس الوقت بـدال                
  .من البدء في مناقشة قضايا الحدود واألمن، كما تقترح اللجنة الرباعية الدولية

ورأى شالوم أنه إذا حصل الفلسطينيون على كل مطالبهم في مسألة األراضي، فإنه لن يكون هنـاك مـا                
يدفعهم إلى قبول حل وسط في قضايا أخرى تشكل أهمية إلسرائيل، مثل الالجئـين والقـدس واألمـاكن        

  .المقدس، حسب رأيه
 3/10/2011، 48موقع عرب

 
  اوضات ثم اإلعالن عن مشاريع استيطانيةكان يجب الموافقة على استئناف المف: يشاي .21

، نحمان يشاي، بأنه كان يجب علـى        "الكنيست"رأى النائب في البرلمان اإلسرائيلي      : )فلسطين(الناصرة  
جنوبي القدس  " غيلو"الحكومة اإلسرائيلية التأني بخصوص اإلعالن عن مشروع استيطاني جديد في حي            

  .المحتلّة، مع تأييده المطلع لألمر
لقد كان يتعين على إسرائيل أن تعلـن        "،  )2/10( يشاي، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم األحد          وقال

أوالً أنها تقبل بما ورد في بيان اللجنة الرباعية الدولية بشأن استئناف المفاوضات مع الفلـسطينيين، ثـم                  
  .، على حد قوله"اإلعالن عن قرارها بشأن بناء الوحدات السكنية الجديدة في حي غيلو بالقدس

، تأييده لمواصلة البناء االستيطاني في األراضي الفلـسطينية المحتلـة،           "كاديما"فيما أكّد النائب عن كتلة      
  .مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من توقيت اإلعالن عن المشروع االستيطاني األخير

غيـر قابـل    "ستيطان في القدس    من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سيلفان شالوم بأن اال          
إن المدينة كانت دائما خارج إطار أي قرار يتعلق بتجميـد أعمـال البنـاء، رغـم        "، وأضاف   "للتفاوض

 .، وفق قوله"المعارضة التي أبدتها جهات مختلفة الستمرار البناء فيها
 2/10/2011، قدس برس

 
  لتسليمه لمجلس االمن الدولي تعد تقريرا يدعي عدم جاهزية الفلسطينيين للدولة "اسرائيل" .22

اكدت مصادر اسرائيلية االحد ان وزارة الخارجية تعد تقريرا يدعي عدم جاهزية            : وليد عوض  -رام اهللا   
الفلسطينيين للدولة لتسليمه لمجلس االمن الدولي الذي يبحث هذه االيام في الطلب الفلسطيني بالعـضوية               

  .1967الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 
ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعطى تعليماتـه لمـسؤولي              و

تقول ان السلطة الفلسطينية غير ناضجة لتحـصل علـى          ' الخارجية إلعداد وثيقة سيرسلها لمجلس األمن     
  .حليةدولة، بسبب عدم نجاحها في إجراء انتخابات عامة وانتخابات للبلديات والمجالس الم

اإلسرائيلية االحد ان الخارجية اإلسرائيلية ستقوم خالل األيام المقبلة         ' جيروزاليم بوست 'وذكرت صحيفة   
بإيفاد مبعوثين لكل من البوسنة والهرسك وكولومبيا إلقناع الدولتين العضوين بمجلس األمن برفض منح              

  . فلسطين العضوية الكاملة في منظمة األمم المتحدة
 3/10/2011، ، لندنالقدس العربي
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  المصريون مثل القراصنة الصوماليين يخطفون البشر مقابل الحصول على الفدية:إسرائيليون .23

شن إسرائيليون، هجوما الذعا على مصر، على خلفية استمرار احتجاز اإلسرائيلي إيـالن              :محمد عطية 
لى الحد الـذي شـبه فيـه        ، إ "الموساد"جرابيل في مصر بتهمة التجسس لحساب المخابرات اإلسرائيلية         

، في إشارة إلى العـرض      "قراصنة الصومال يخطفون البشر ويتلقون الفدية     "البعض المصريين بأنهم مثل     
  .األمريكي األخير بتقديم حوافز لمصر مقابل اإلفراج عن المتهم الذي يحمل الجنسية األمريكية أيضا

في تصريحات نقلتها القناة العاشـرة      " اكاديم"من ناحيته، رأى يسرائيل حسون عضو الكنيست عن حزب          
نتيجة للمنافسة بين أجهزة األمن في فترة تمر فيها مـصر بمرحلـة       "اإلسرائيلية، أن اعتقال جرابيل جاء      

  ". ضبابية
في أي منافسة مؤسساتية يقوم أحدهم باعتقال شخص ما بشبهة تجسسه لصالح إيـران، بينمـا            : "وأضاف

 ويقوم باعتقال إيالن جرابيل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وأثنـاء           يريد شخص آخر التفوق على األول     
  .، على حد قوله"ذلك يتضح أن األمور ليس لها أي أساس من الصحة على اإلطالق

  3/10/2011، المصريون، القاهرة
 

  قلق إسرائيلي من جهود التنمية في سيناء: »معاريف« .24
اإلسرائيلي للدراسات اإلستراتيجية أن    »  بيغن -لين  بنيامين فرنك «ذكر تقرير إسرائيلي صادر عن مركز       

هناك قلقاً يسود األوساط السياسية واالقتصادية في تل أبيب من عودة اهتمام الحكومة المصرية بـسيناء،                
مضيفا أن االستثمارات التي تدفقت على شبه الجزيرة المصرية تؤسس لمجتمعات حديثة ستشكل محاور              

  .قبالًارتكاز سكاني في سيناء مست
أن تل أبيب عرضت خالل فترة حكم الرئيس المـصري    » معاريف«وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة      

المخلوع حسني مبارك ضخ استثمارات ضخمة في وسط وشمال سيناء، لكنه رفض ذلـك خوفـا مـن                  
الضغط الشعبي ضده، وكذلك ألن المستثمرين المصريين الموجودين بسيناء يتمتعون بحس شعبي ودعـم        

  .ماهيري جعل دخول اإلسرائيليين إلى سيناء صعبا للغايةج
وأشار التقرير إلى أن وجود مستثمرين مصريين و سياسة مصر الغامضة تجاه سيناء خـالل الـسنوات                 

  .الماضية شكلت أهم التحديات الكبيرة أمام إسرائيل في شبه الجزيرة المصرية
آن األوان للقيـام    «ئيلي عوزي دايان قوله إنـه       عن رئيس جهاز األمن القومي اإلسرا     » معاريف«ونقلت  

نحن لسنا معنيين بتسخين الوضع في الجنوب ولكننا      «، مضيفاً   »بعملية عســكرية إسرائيلية داخل سيناء    
ال نريد أن تتحول حدودنا مع مصر الى حدود تنطلق منها العمليات لذلك من المهم أن تكون لـدينا ردود                    

  . »لحةعنيفة ومطاردة الجماعات المس
 3/10/2011، السفير، بيروت

  
  "ارييل شارون"مخفية حتى اليوم عن شخصية الالمزايا عن كتاب : "سمح للنشر" .25

' سـمح للنـشر   'في كتابٍ جديد صدر هذه األيام في إسرائيل تحت عنـوان            : ـ زهير أندراوس   الناصرة
كانت مخفية حتى اليوم عـن      يكشف الصحافي المخضرم والبارز، نيسيم مشعال، العديد من المزايا التي           

شخصية رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، ارييل شارون، حيث كتـب المؤلـف إن مؤسـس الدولـة                 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2281:                العدد3/10/2011اإلثنين  :التاريخ

العبرية، ديفيد بن غوريون، قال عن شارون دائما إنه لو تمكن من اإلقالع عن الكذب واالقتراب من قول                
ن قائدا إلسرائيل، أما مناحيم بيغن، فقد قـال         الحقيقة، واالبتعاد عن القيل والقال، لكان باستطاعته أن يكو        

عن شارون إنه درج على إبالغه باألمور والمستجدات أحيانا قبل حدوثها، وأحيانا بعد وقوعهـا، علـى                 
الرغم من أنه كان رئيسا للوزراء، وشارون كان وزيرا لألمن، ويشير المؤلف إلى أن شـارون عـانى                  

 ورجال اإلعالم في الدولة العبرية حتى اختفائـه عـن المـشهد             كثيرا من عدم الثقة فيه من قبل الساسة       
  .السياسي

كما كشف النقاب عن مكالمة هاتفية بين بيغن ونائبه سمحا إيرليخ، حيث قال األخير لبيغن إن طلـب                   -
شارون أن يكون وزيرا لألمن يجب أن يرفض، ذلك أن شارون هو إنسان خطير للغايـة، علـى حـد                    

الكتاب أن بيغن تلقى رسالة سرية للغاية من الرئيس األمريكي، رونالد ريغان، يبلغه             كما جاء في    . تعبيره
 عنصرا من المارينز إلى بيروت للقضاء علـى عرفـات، ولكنـه لـم يبلـغ                 860فيها أنه قرر إرسال     

الكونغرس بذلك، فقام شارون، كما قال بيغن، بتسريب الخبر ألنه أراد أن تستمر الحرب حتى يتمكن من                 
  . حقيق مخططه إلنهاء عرفات، على حد قول بيغنت
 كيف كان يسخر شارون من نتنياهو، كان يطلق عليه لقب عارض األزياء، فيقـول أرأيـتم عـارض                   -

األزياء أو هل سمعتم ماذا قال عارض األزياء وذلك في إشارة إلى التصنع وعدم الصدق في شخـصية                  
  .نتنياهو

نتنياهو ال يصمد أمام الضغوطات، وأنه خالل أزمة اغتيـال          ويروي مشعال، على لسان شارون، أن        -
على حد تعبيره، وكان علينا إعادة تركيبه من جديد، لقد فقد توازنه، يقـول               خالد مشعل، تفكك إلى قطع،    

شارون عن نتنياهو وقد جلست ليلة كاملة مع الملك حسين ألجل إطالق سراح رجال الموساد، الذين تـم                  
، بتصريح  97عام  ) سبتمبر(عملية االغتيال الفاشلة لخالد مشعل في األردن في أيلول          اعتقالهم على خلفية    

من نتنياهو الذي كان رئيس حكومة في حينه، والتي اضطرت إسرائيل في أعقابها إلى إطـالق سـراح                  
زعيم حركة حماس آنذاك الشيخ أحمد ياسين، بعدما هدد العاهل األردني الراحل، الملك حـسين، بقطـع                 

  .قات الدبلوماسية مع الدولة العبرية بسبب محاولة اغتيال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماسالعال
 3/10/2011، القدس العربي، لندن

 
  48 من اليهود يؤيدون إقصاء فلسطينيي الـ% 78 .26

للديمقراطية أن حوالي ثلثي اليهـود      ” إسرائيل“يستدل من تقرير صادر عما يسمى معهد        : القدس المحتلة 
 الذين يرون في هذا التوجـه       48داخل الكيان الصهيوني يؤيدون إقصاء فلسطينيي المناطق المحتلة عام          

منهم آراء العرب فـي كـل       % 78وعارض  . مؤشراً إلى تغلغل األفكار العنصرية الفاشية داخل الكيان       
قـوقهم  االدعاء بأن العرب مهـضومة ح     % 52 .5القضايا وليس في السالم واألمن فحسب، فيما رفض         

  .ويعانون الظلم واالضطهاد
عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم أن نتائج االستطالع تعكـس مجـدداً             ” الكنيست“واعتبر عضو   

مجـرد ديكـور    ” اسرائيل“األجواء العنصرية في الكيان، مضيفاً أنها دليل آخر على ان الديمقراطية في             
  .زائف” مكياج”و

 3/10/2011، الخليج، الشارقة
 
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2281:                العدد3/10/2011اإلثنين  :التاريخ

   تستغل انشغال األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال اإلسرائيليةإدارة السجون: حمدونة .27
أكد األسرى فى معتقل عوفر لمركز األسرى للدراسات أن إدارة السجون أبلغتهم بنيتها بنقل كل : غزة

طفال  أسرى أ110 عاما من منطقة جنوب الضفة الغربية وعددهم 18األسرى األطفال ما دون سن 
موزعون فى معظم السجون وتجميعهم فى قسم واحد بمعتقل عوفر، وسيبدأ هذا المشروع فى األسبوع 

  .وطالب األسرى بأهمية وجود غرفة لألسرى البالغين فى هذا القسم الرشادهم وحمايتهم. القادم
 الوطنية وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لجنة األسرى للقوى

تنتهك القانون الدولي االنسانى بحق األطفال الفلسطينيين في السجون، وتقوم » إسرائيل«واإلسالمية بأن 
فى ظل انشغال األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفال، وتسعى إلى حرف أنظار الكل فى السجون 

  .وخارجها إلى هذا الملف
مارس انتهاكات خطيرة بحق األسرى األطفال الفلسطينيين منذ وأكد حمدونة أن أجهزة األمن اإلسرائيلية ت

اعتقالهم وحتى تحريرهم، وأضاف المركز أن جزءا من هذه االنتهاكات التعذيب منذ االعتقال كاألسرى 
  .البالغين، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخالقياً وال انسانياً

ايا األسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند وطالب حمدونة المؤسسات التى تعنى بقض
  .األسرى األطفال وتتوافق مع براءتهم وإنسانية وعدالة قضيتهم

  3/10/2011، السبيل، عمان
  

   آالف أسير فلسطينية ثالثةإضراب األسرى يدخل يومه السادس بمشارك .28
عام يومه السادس على التوالي، دخل إضراب األسرى الفلسطينيين عن الط:  يوسف الشايب–رام اهللا 

  .أمس، متمسكين بتحقيق مطالبهم والتوقف عن سياسة العزل، وقمع المضربين ومنع الزيارة
وقال فهد أبو الحاج، مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في جامعة القدس، في مؤتمر 

ف األسرى تقريباً، يشاركون في  آالف أسير في سجون االحتالل، أي نص3صحافي، أمس، إن اكثر من 
 أيام، مشيرا إلى أن اإلضراب بدأ يتجه نحو الالعودة إال بتحقيق 6اإلضراب الذي أعلنوا عنه منذ ستة 

كافة المطالب المعلن عنها من قبل األسرى والمتمثلة بإنهاء ملف العزل االنفرادي لعشرين أسيرا 
 بحقهم، علما بأن بعض منهم يمضي اكثر من موجودين بظروف قاسية، ووقف سياسة الموت البطيء

  .عشر سنوات بالعزل االنفرادي
وحول أهمية اإلضراب من ناحية توقيته وطبيعة اهدافه ، اوضح ابو الحاج بأن إعالن األسرى عن 
اإلضراب في مثل هذا التوقيت له اهمية كبيرة ،ال سيما انه يتزامن مع المطلب الفلسطيني من الهيئة 

ورة االعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية، وما راكمه هذا المطلب من تعاطف ومساندة االممية بضر
معظم دول العالم والمؤسسات الدولية، مما يجعل األسرى يقينا بنظر هؤالء اسرى حرب، وستكون 

ل اما عن اهمية االضراب من ناحية اهدافه ،فقال انه في حا .إسرائيل محرجة امام الرأي العام الدولي
نجاح سيعيد زمام المبادرة للحركة األسيرة، ويعيد لها دورها الريادي النضالي والذي تراجع في اآلونة 

  .األخيرة نتيجة عدة ظروف ومسببات
  3/10/2011، الغد، عمان
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  أسير في سجن النقب يضربون اليوم عن الطعام1500: تضامنا مع بقية األسرى .29
ي حكومة غزة أن األسرى في سجن النقب الصحراوي بكافة أكدت وزارة األسرى والمحررين ف: غزة

 أسير، يخوضون اليوم االثنين إضرابا عن الطعام، بإعادة الثالث 1500فصائلهم الذين يبلغ عددهم 
  . أيام6وجبات، تضامنا مع بقية األسرى المضربين منذ 

 السجون عدداً ، ويشكل وأوضح رياض األشقر مدير اإلعالم بالوزارة بان سجن النقب يعتبر من أكثر
 أسير 6000األسرى في سجن النقب ما نسبته ربع عدد األسرى في سجون االحتالل الذين يبلغ عددهم 

فلسطيني، وانضمامهم سيزيد من زخم اإلضراب وسيعطى دفعة قوية له، ورسالة واضحة إلى إدارة 
  .السجون بان األسرى يد واحدة ، ولن تستطيع التفريق بينهم 

. األشقر إلى أن أسرى النقب سيمهلون إدارة السجن حتى الخميس لالستجابة لمطالب األسرىوأشار 
وبين أن األسرى يخوضوا اإلضراب على وجهين األول هو إضراب مفتوح ألسرى الجبهة الشعبية 
احتجاجا على استمرار عزل األمين العام للجبهة النائب أحمد سعدات، والثاني هو إضراب جزئي متقطع 

  .فذه معظم األسرى في غالبية السجونين
  3/10/2011وكالة قدس نت، 

  
   ويقتلعون مئات أشجار الزيتون بالضفةمستوطنون يضرمون النار بأراض زراعية  .30

هاجمت مجموعات استيطانية امس القرى والبلدات الفلسطينية في اطراف شمال :  جمال جمال-القدس 
غرب مدينة رام اهللا في عملية منظمة حماها جيش االحتالل نابلس وجنوب محافظة الخليل باالضافة الى 

ودافع عن المعتدين حيث اقتلعت مجموعة استيطانية عنصرية عشرات اشجار الزيتون المعمرة في 
  .منطقة بورين قضاء نابلس امام اعين الجنود

يتدخل الجيش إال كما اعتدت على عدد منهم على المزارعين الذين هبوا لوقف جرائم المستوطنين فيما لم 
عندما حوصر المستوطنين فقام بإطالق النار والرصاص المطاطي وقنابل الغاز الحارق بالفلفل والمواد 

وفي الخليل اتسمت المواجهة باالشتباك بااليدي بين المواطنين والمستوطنين من مستوطنة . الملوثة
ا برش مادة حارقة على جزوع سوسة حيث تصدى المواطنون للمستوطنين وردوهم ولكن بعد ان قامو

واقدم مستوطنون امس على حرق عدد من اشجار الزيتون العائدة ملكيتها الى اهالي . اشجار الزيتون
قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غربي رام اهللا، واقتالع عدد من االشجار االخرى واشعال النيران 

مستهجن انه بعد وقت طويل وصلت قوات وال. في مساحات واسعة من األراضي المزروعة بالزيتون
االحتالل الى المكان ونشرت جنودها لمنع المواطنين الفلسطينيين واصحاب هذه االراضي من الوصول 

  .الى اراضيهم واطفاء النيران لحين وصول طواقم االطفاء الى المكان
  3/10/2011، الدستور، عمان

  
   الجليل االعلىفي" طوبا"مستوطنون متطرفون يحرقون مسجد قرية  .31

 اضرم مستوطنون متطرفون النار فجر اليوم في مسجد قرية طوبا الزنغربة في الجليل االعلى، :الناصرة
ما ادى الى الحاق اضرار فادحة داخله حيث أتت النيران على جميع اجزاء ومحتويات المسجد من سجاد 

  .وكتب وغيرها
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تاغ "سجد وداخله على شعار كُتب فيه باللغة العبرية وقالت االذاعة العبرية انه قد عثر على اسوار الم
بالعربية علما بأن مجموعات استيطانية متطرفة كانت قد استخدمت الشعار ) فاتورة حساب(أي " ميحير

  .ذاته في عدة اعتداءات منسوبة إليها في الضفة الغربية خاصة في المساجد التي تم احراقها
ن الشرطة هرعت الى المكان، حيث يجري قائد اللواء الشمالي وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة م

  . في الشرطة االسرائيلية  روني عطية صباح اليوم جلسة مشاورات لتقدير الموقف
  3/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  قلقيلية تقود حملة في األمم المتحدة ضد الجدار العنصريمحافظة  .32

الضفة الغربية، حملة شعبية لرصد األضرار التي لحقت وما تزال  بدأت محافظة قلقيلية، شمال :رام اهللا
بالمواطنين الفلسطينيين، وأمالكهم، جراء إقامة االحتالل لجدار الفصل العنصري، خاصة في مدينة 

  .قليقيلية المحاطة بالجدار من جهاتها األربع، والبلدات والقرى المحيطة بها
جي، الفلسطينيين، أمس، إلى مواصلة العمل بكافة الطرق من أجل ودعا محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندق

توثيق أضرارهم التي لحقت بهم من جدار الفصل العنصري، واإلسراع باستكمال ملفاتهم لتسجيلها لدى 
  .بعثة األمم المتحدة لتسجيل أضرار الجدار

  3/10/2011، الغد، عمان
  

  القدسب لتثبيت الفلسطينيين  وتوفير فرص العملمنازلال بناءنسعى ل: بطريرك الكنيسة الالتينية .33
قال بطريرك الكنيسة الالتينية في القدس فؤاد الطوال انه رغم تعدد الطرق التي تحاول : رانيا تادرس

اسرائيل بها تهجير اهل القدس والتضييق عليهم تقف الكنيسة الالتينية في وجه مخطط  التهجير والرد 
توفير فرص عمل لهم لتثبيتهم في القدس ومساعدتهم لتحمل الظروف عليه ببناء منازل للعائالت و

  .الصعبة والمضايقات واالستفزازات التي يتعرض لها الجميع
واضاف ان ادعاءات اسرائيل ازاء المغطس في االردن باطلة مدلال على ذلك ان الكتاب المقدس جاء فيه 

 مبينا ان هدف ، الشرقية من نهر االردنبصورة قاطعة غير قابلة للشك ان المسيح اعتمد في الضفة
اسرائيل من هذا االدعاء تجاري وسياحي خصوصا بعد فشل مشروع المغطس الذي اقيم في الشمال 

  .عندها
واعرب عن امله في ان يصل التغيير والربيع العربي الى اسرائيل ولو كان عبر تدفق العرب للمطالبة 

  .استقراربالسالم واقامة الدولتين والعيش بسالم و
  3/10/2011، الرأي، عمان

  
   تضامني مع النائب المختطف أحمد عطون والحركة األسيرة في إضرابها عن الطعاماعتصام .34

شارك العشرات من الشخصيات وممثلي الفصائل الوطنية واهالي أسرى القدس :  خالد محمود–القدس 
ي االعتصام صباح اليوم السبت في وعائلة النائب المقدسي أحمد عطون وشباب من الحراك الشبابي ف

  .ساحة الصليب األحمر في الشيخ جراح بالقدس
وذلك تلبية لدعوة خطيب خيمة نواب القدس والوزير السابق أمس، تضامنا مع النائب أحمد عطون 
والحركة األسيرة في إضرابها عن الطعام الذي خاضته قبل يومين، وحمل األطفال خالل االعتصام 
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" و " إختطاف النائب أحمد عطون ال يزيدنا إال ثباتا : "  االنجليزية والعربية تحت عنوانيافطات باللغة
  ".و شعار الصليب وبجانبه عالمة تساؤل "أسرانا بأمعاكم نصنع المستحيل

  1/10/2011، 48موقع فلسطينيو 
  

  المعزولين إلى اإلضراب األسرىسالمة يدعو  حسن األسير .35
هها األسير المعزول حسن سالمة الذي يقبع في عزل عسقالن إلى األسرى في رسالة وج: الضفة الغربية

المعزولين في كافة أماكن عزلهم، يطالبهم ويحثهم من خاللها المشاركة وبدء اإلعالن بالدخول في 
  .اإلضراب المفتوح عن الطعام

تجاجية أن الخطوات االح» السبيل«وقال األسير سالمة في رسالته التي وصلت نسخة منها الى 
واإلضراب الذي يخوضه األسرى في هذه األيام هي فرصة يجب استغاللها من قبل األسرى المعزولين 
لحشد كافة األسرى بالتضامن معهم، وخوض إضراب مفتوح يشمل كافة السجون وكافة الفصائل 

  .التنظيمية من أجل السعي إلنهاء ما يسمى سياسة العزل االنفرادي
ضت سنوات طويلة وهم يقبعون في زنازين العزل االنفرادي ولم يحرك أحد قد م: وأوضح في رسالته

» األمعاء الخاوية«ساكنا ألجلهم، فكان لزاما أن نقود نحن هذه المعركة ونواجهها بأنفسنا ضمن معركتنا 
  .التي عن طريقها قد حقق األسرى العديد من اإلنجازات والمطالب عبر السنوات الماضية
  3/10/2011، السبيل، عمان

  
  رزمة عقوبات إسرائيلية جديدة بحق األسرى في سجن مجدو: "التضامن الدولي" .36

أكد أسرى سجن مجدو لمحامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان خالل زيارته : الضفة الغربية
، ان إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية شرعت بتطبيق 27/9/2011األخيرة للسجن يوم الثالثاء 

  . من العقوبات بحقهممجموعة
وأوضح احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن من بين العقوبات الجديدة التي بدأت إدارة مصلحة 

) 45(دقيقة بدال من ) 30(السجون بتطبيقها في مجدو؛ تقليص الوقت المخصص لزيارة األهل وجعله 
اعاتهم معهم أثناء الزيارة لكي ال يعرف دقيقة، كما ترافق هذا اإلجراء مع حرمان األسرى من إخراج س

  .األسير المدة الحقيقية للزيارة
تقليص عدد المحطات الفضائية، ومنع إدخال : وذكر البيتاوي أن من بين العقوبات الجديدة في مجدو

رسائل األهل مع المحامين، باإلضافة إلى إجراءات تعسفية أخرى بشان إدخال المالبس، هذا عدا عن 
في مجدو من شراء الكانتينا لمدة ) 9(ت الليلة المتكررة لغرف وأقسام األسرى، كما تم منع قسم االقتحاما

لم تكتف إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية بهذه اإلجراءات وحسب، بل توعدت «: وأضاف . أسابيع3
  .»األسرى في مجدو بتطبيق مزيد من العقوبات بحقهم خالل الفترة القريبة القادمة
  3/10/2011، يل، عمانالسب

  
  أنفاق التهريب  احد في غارة إسرائيلية ووفاة شاب في فلسطينيينإصابة ثالثة  .37

أصيب ثالثة مواطنين يوم أمس أحدهم جراحه خطرة، جراء غارة نفذتها طائرة : غزة ـ أشرف الهور
  .ن قطاع غزةحربية إسرائيلية على مجموعة من الناشطين خالل وجودهم في منطقة تقع إلى الشمال م
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وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم اإلسعاف والطوارئ، ان طائرة استطالع إسرائيلية أطلقت صاروخاً 
على مجموعة من المواطنين ما أدى إلى إصابة ثالثة خالل وجودهم في منطقة تقع شرق بلدة بيت 

ن أحدهم أصيب بجراح وأوضح ان الجرحى نقلوا إلى مشفى قريب، الفتاً إلى ا .حانون شمال القطاع
  .بالغة
لقي شاب صباح يوم أمس مصرعه بصعقة كهربائية أثناء عمله بأحد أنفاق التهريب الموجودة أسفل و

  .حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر
، ويعمل في مهنة تهريب البضائع من ) عاما25(وأعلنت مصادر طبية ان الشاب يدعى بالل اسليم 

  .مصر إلى القطاع
 مواطن قضوا بسبب انهيارات في تلك األنفاق، التي تقوم الطائرات 200ائيات بأن أكثر من وتفيد اإلحص

  .الحربية اإلسرائيلية بقصفها بين الحين واآلخر
  3/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   ونروااألداخل مقر  يعتصمون ثمانية آالف معلم: غزة .38

المعلمين في وكالة غوث وتشغيل الالجئين قطاع ، من غزة، أن 3/10/2011، الخليج، الشارقةنشرت 
" أونروا" أعلن، أمس، عن اعتصام كبير بمشاركة ثمانية آالف معلم داخل مقر "أونروا"الفلسطينيين 

الرئيس في مدينة غزة، األربعاء المقبل، داعياً جميع المعلمين الى االلتزام باالضراب الشامل في جميع 
  .تصام والمشاركة في االع"اونروا"مدارس 
اتحاد الموظفين في أونروا ، أن حامد جاد، عن مراسلها من غزة 3/10/2011، الغد، عمانوذكرت 

أعلن عن سلسلة فعاليات احتجاجية منها مقاطعة احتفاالت إدارة الوكالة بالكامل سواء في المدارس أو 
  .ياالحتفال المركزي في يوم المعلم العالمي الذي يصادف السادس من الشهر الحال

ال معنى الحتفالهم في ظل انتهاك كرامتنا، ولكننا سنحتفل بيوم المعلم "وقال في بيان أصدره أمس 
بطريقتنا الخاصة وسنسمع العالم كله أننا أصحاب قضية عادلة، وسنجعل من هذا اليوم عالمة فارقة نحو 

امة الوكالة لمثل هذه إن كرامة المعلمين ال تتحقق بإق"وأضاف ". تحقيق أهدافنا ومطالبنا العادلة
  ". االحتفاالت، وإنما بفتح درجاتهم الوظيفية وإعطائهم حقوقهم وإنصافهم وإصالح التعليم ومؤسسته

  
  تطالب بتبني خطة إعالمية لمساندة األسرى الفلسطينيين في إضرابهم" واعد"جمعية  .39

خطة إعالمية شاملة لألسرى والمحررين، وسائل اإلعالم بضرورة تبني " واعد"طالبت جمعية : غزة
لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى، ودعم األسرى واألسيرات في إضرابهم عن "وبصورة دائمة 

  ".الطعام الذي تخوضه الحركة الوطنية األسيرة داخل السجون
 عبد اهللا قنديل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة إلى" واعد"ودعا الناطق اإلعالمي باسم 

يعولون بشكل كبير على "، معتبراً أن األسرى "ترقى لحجم الخطر المحدق باألسرى"تخصيص مساحات 
  ".التأييد والمؤازرة الجماهيرية واإلعالمية لهم، وأن ذلك يساعد كثيراً في نجاح إضرابهم

  ها وكشف أن إحدى الرسائل التي وصلت من األسرى والتي فيها خالصة تجارب إضرابات سابقة قامت ب
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الحركة األسيرة، أن أحد السجانين اإلسرائيليين كان يتالعب بمشاعر األسرى من خالل إخبارهم أن 
  ".الناس في الخارج ال تعلم بما تقومون به، وال أحد يهتم بكم، فال داعي لهذا اإلضراب"

  3/10/2011، قدس برس
  

   يستعرض واقع اإلسكان في األرض الفلسطينية الفلسطينياإلحصاء .40
قع الجهاز المركزي لإلحصاء أن تبلغ عدد الوحدات السكنية في األرض الفلسطينية خالل العام الحالي تو

  .2007مقارنة بالعام % 26 وحدة سكنية، أي بزيادة حوالي 884,385
وأشار الجهاز في تقرير صحفي أصدره اليوم األحد لمناسبة يوم اإلسكان العربي الذي يصادف غدا 

% 50سبة األسر في األرض الفلسطينية التي تعيش في مساكن على شكل شقة تشكل اإلثنين، إلى أن ن
من األسر تسكن في مساكن على شكل دار، واألسر التي تسكن % 48من إجمالي األسر، في حين أن 

في حين بلغت نسبة األسر التي تعيش في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة في %.  0.9فيال بلغت 
  ).في قطاع غزة% 87في الضفة الغربية مقابل % 82قع بوا(، 84%

 فرد 1.6في األرض الفلسطينية بلغ  ) عدد األفراد في الغرفة(وذكر اإلحصاء أن متوسط كثافة السكن 
غرفة في قطاع / فرد1.8غرفة في الضفة الغربية، مقابل / فرد1.5بواقع (، 2010للغرفة في العام 

من األسر في األراضي الفلسطينية تسكن في وحدات سكنية % 10أن ، وتشير البيانات أيضا إلى )غزة
  . أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة3ذات كثافة سكنية تبلغ 

 153وبلغ متوسط األجرة الشهرية للمساكن المستأجرة في األراضي الفلسطينية حسب تقرير اإلحصاء، 
 دنانير أردنية في 109 الضفة الغربية مقابل  دينارا أردنيا في165بواقع (، 2010دينارا أردنيا في العام 

من أسر الضفة الغربية التي تسكن في مساكن مستأجرة تدفع % 43وتشير البيانات إلى أن ). قطاع غزة
  .في قطاع غزة% 7 دينارا أردنيا فأكثر، مقابل 150أجرة شهرية تبلغ 

،  وهناك تباين كبير في %53ي وبلغت نسبة األسر التي تسكن في مساكن مبنية بمادة الطوب اإلسمنت
، ففي قطاع غزة بلغت نسبة األسر التي 2010المساكن من حيث مادة البناء على مستوى المنطقة عام 

في الضفة الغربية، بينما يشيع استخدام الحجر كمادة % 29، مقابل %99تسكن مساكن مبنية من الطوب 
الضفة الغربية تسكن في مساكن مبنية بمادة مـن األسر في % 39بناء في الضفة الغربية، حيث هناك 

  . في قطاع غزة% 0.4حجر نظيف، مقابل 
وحدة سكنية جديدة واحدة أو % 72وتوقع أن األسر في األرض الفلسطينية تحتاج خالل العقد القادم 

 من األسر التي بحاجة إلى وحدة سكنية جديدة على األقل في األراضي الفلسطينية لديها% 37أكثر، وأن 
  .القدرة المادية على بناء وحدات سكنية خالل العشر سنوات القادمة

وعلى صعيد المنطقة بلغت نسبة األسر التي تحتاج إلى وحدات سكنية جديدة خالل العقد القادم فـي 
% 79وترتفع هذه النسبة في محافظة القدس إلى حوالي . في قطاع غزة% 71، و%72الضفة الغربية 

حاجة إلى وحدة سكنية واحدة على األقل، وذلك خالل العشر سنوات القادمة لتلبية من األسر المقدسية ب
  .حاجاتهم وسد النقص في المساكن واستيعاب األعداد المتزايدة من السكان المقدسيين

  2/10/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
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  عاشق صفورية... رحيل األديب الفلسطيني طه محمد علي .41
عن عمر » عاشق صفورية« توفي األديب الفلسطيني طه محمد علي الملقب بـ :يو بي أي -تل أبيب 

 سنة، مخلّفاً مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والقصائد الشعرية التي ترجمت إلى لغات 80ناهز 
 نزح مع عائلته إلى لبنان، 1948وفي نكبة . 1931ولد طه محمد علي في قرية صفورية عام  .عدة

لكن السلطات اإلسرائيلية لم تسمح لهم بالعودة إلى صفورية التي . ور عاد مع العائلة إلى وطنهوبعد شه
واستقر محمد علي في مدينة . »تسيبوري«هجر جميع سكانها وُأقيمت على أنقاضها بلدة يهودية سميت 

  .الناصرة المجاورة لقريته وعاش فيها حتى وفاته
 قريته صفورية وطفولته، كما تناولت حياة الفلسطينيين و تميزت موضوعات أدبه بالحنين إلى

 وال يسمح لهم بالعودة إلى قراهم 48، وهم الالجئون الذين يعيشون في أرض »المهجرين في وطنهم«
  .المهجرة وغالباً ما يسكنون في قرى أو مدن قريبة منها

  3/10/2011، الحياة، لندن
  

  نسوا أبو سالم فراةوفاة مؤسس فرقة الحكواتي الفلسطيني .42
توفي في الضفة الغربية الممثل والمخرج الفلسطيني الفرنسي فرانسوا أبو سالم أحد مؤسسي فرقة 

  .الحكواتي الفلسطينية حسبما أعلنت مصادر أمنية هناك
األحد في بلدة الطيرة إحدى ضواحي مدينة رام اهللا حيث كان يقيم ويعمل /وعثر على جثته ليلة السبت

  .منذ عدة سنوات
  .ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد رغم أن مصادر أمنية قالت إنه يتم بحث ما إذا كان االنتحار سبب الوفاة

كان يعاني مؤخرا " أبو سالم"وقال أصدقاء له رفضوا اإلفصاح عن أسمائهم لوكالة األنباء الفرنسية إن 
  .من االكتئاب

  2/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  الفرنسية" آلستوم"ق يدعو السعودية إلى االستدراك عاجالً ووقف التعاقد مع الرش .43
عزت الرشق المملكـة العربيـة      " حماس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : بيروت

الفرنسية لتنفيذ القطار في الحرمين الـشريفين       " آلستوم" السعودية إلى العمل على وقف التعاقد مع شركة       
  . مكة المكرمة والمدينة المنورةفي

ف تعاقد الـسعودية    من الضروري وق  ": "فيسبوك" وقال الرشق في تصريحات أوردها على صفحته على       
الفرنسية وضرورة عدم السماح لها بتنفيذ قطار المشاعر، الذي يربط بين الحـرمين             " آلستوم"مع شركة   

الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمشاركتها في تنفيذ مشاريع تهويدية خطيرة في القدس، منها               
لقديمة والمسجد األقصى، وأتـاح للمـستوطنين       بالبلدة ا " المستوطنات"مشروع القطار الخفيف الذي ربط      

الوصول إلى المسجد األقصى ومنطقة البراق خالل عشر دقائق فقط، مما يساعد على تكثيـف الوجـود                 
  .، على حد تعبيره"االستيطاني في البلدة القديمة من القدس

  2/10/2011قدس برس، 
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   األونرواية التدريجية لعملستبعد التصفتلجنة التنسيق العليا في مخيمات الالجئين ال  .44
، وسط محـاوالت  )األونروا( أكدت الحكومة، رفضها تسلم بعض خدمات وكالة  : نادية سعد الدين   -عمان

  ".األزمة المالية الخانقة"األخيرة لتحميلها مسؤوليتها بذريعة 
يـة األونـروا،    وأعادت الحكومة، من خالل دائرة الشؤون الفلسطينية، تأكيد موقفها الثابت بالتمسك بوال           

، وعـدم   194وبتقديم برامجها الخدمية لالجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الـدولي              
  .السماح بالتنصل من مسؤولياتها أو تسليمها للحكومة

وقال مدير عام الدائرة بالوكالة محمود العقرباوي، إن الدائرة لن تسمح بتقليص خدمات الوكالة أو بنقـل                 
ها إلى الحكومة، مؤكدا عدم صحة أية أنباء تتحدث عن موافقة الحكومة على تسلم بعض البرامج                مسؤوليت

  .الخدمية التي تقدمها الوكالة لالجئين الفلسطينيين
ولم يستبعد رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في مخيمات الالجئـين علـي                 

عمل الوكالة ووجودها، تمهيدا إلسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين،         تدريجية ل " تصفية"األسمر أهداف   
وأكد رفض الالجئين للتوطين وتمسكهم بحـق العـودة إلـى     .بما يتقاطع مع المخطط الصهيوني الغربي 

  .1948ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسراً بفعل العدوان الصهيوني العام 
3/9/2011، الغد، عمان  

  
  مخطط إسرائيلي لتفريغ المدينة من سكانها": لقدسا"ندوة  .45

أعمالها أمس، بالتوقف عند تحديات واقع      " البشر والحجر : القدس" استكملت ندوة    : نادية سعد الدين   -عمان
 آالف مدمن، مـن     7 ألف متعاط و   20االحتالل اإلسرائيلي بنشر المخدرات بين صفوف المقدسيين مخلفاً         

، وفق أوراق اليوم الثاني لندوة      "التهويد"وطالت سياسة   . 1967محتلة عام    ألف في األراضي ال    100بين  
تفريغ المدينة المحتلة من سكانها المقدسيين، وهدم المنازل ومصادرة األراضـي والتوسـع             "يوم القدس،   

  ".االستيطاني، تزامنا مع تضييق الخناق االقتصادي
محورية القضية الفلسطينية في أهداف     "ندوة أكد فيها    قدم الكاتب المصري عبد الحليم قنديل كلمة أمام ال        و 

، "الثورات العربية، باعتبارها قضية قومية عربية إسالمية إنسانية، ولكنها أيضاً قضية وطنيـة مـصرية              
بتصاعد معدالت كراهية   "، مقدرا   "الظروف اإلقليمية والعالمية الراهنة تعزل الكيان الصهيوني      "واعتبر أن   

تأجيل قوى سياسية قومية وإسالمية بحـث المعاهـدة         "، منتقدا   "ية واألميركية في مصر   السياسة اإلسرائيل 
  ".، عمالً بمبدأ ترتيب األولويات)1979( اإلسرائيلية –المصرية 

3/9/2011، الغد، عمان  
  

   تتابع أحوال األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية بصورة يوميةاألردنية" الخارجية" .46
 الوزارة تعمد   أن "الرأي"إلى  قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح         : دوان هال الع  -عمان  

 بكافـة   اإلحاطـة  بهـدف    اإلسـرائيلية  في المعـتقالت     األردنيين األسرى أحوال متابعة   إلىعلى الدوام   
ـ  األسرى الوزارة عازمة على ايالء هؤالء       أن إلىالمستجدات المتعلقة بهم وضمان حقوقهم الفتا        د  المزي

  .من الجهود مستقبال
وسلمت اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين االردنيين في المعتقالت االسرائيلية مذكرة لرئيس الـوزراء             

  .الدكتور معروف البخيت احتوت عدداً من مطالب اللجنة
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وطالبت المذكرة من رئيس الوزراء اهتماما خاصا بالقضية وبذل كل جهد ممكن فـي سـبيل االفـراج                  
ي عن االسرى والضغط على االحتالل لتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة بخـصوص أسـرى الحـرب                الفور

  .وتحسين ظروف اعتقالهم
3/10/2011، الرأي، عمان  

  
   رئيسا للمجلس التنفيذي لوزراء السياحة العرباألردناختيار  .47

ة امس اختيار االردن قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في ختام اجتماعاته في العقب: العقبة ـ بترا 
  .رئيسا للمجلس التنفيذي لوزراء السياحة العرب

كما قرر المجلس دعوة دول العالم الى دعم الطلب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملـة                 
  .العضوية وعاصمتها القدس الشرقية

 صحافي وزارة السياحة الفلسطينية     غزالة في مؤتمر  أبو   وزيرة السياحة واآلثار الدكتورة هيفاء       كما دعت 
 اسـتخدام   إسـرائيل  والتاريخية المطلوبة لتتمكن من وقف محـاوالت         األثريةالى توفير كافة المعلومات     

 ووضع  إسرائيل إلى الفلسطينية المحتلة والجوالن للترويج لرحالت سياحية        األراضيالمواقع التراثية في    
  .خطة ترويج تسويقي مضادة لها

3/10/2011، مانالدستور، ع  
  

   إلى كل محافل الدنياالفلسطينيةقضية ال أهمية حمل  يؤكدأحمد الحريري .48
تيـار  "منسقية بيروت فـي     ل  في احتفال  أحمد الحريري " تيار المستقبل "أكد األمين العام لـ     :  الرا السيد 
ركـز العنايـة    م"مناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لدحر الجيش االسرائيلي عن بيروت في           ب" المستقبل

ن تحمل بيروت قضية فلسطين والدولة الفلسطينية إلى كل محافـل           أفي عائشة بكار أمس،     " بالطفل واالم 
 وعاصمتها القدس   67الدنيا، إلقرار حق الشعب الفلسطيني بالدولة الكاملة على حدود الرابع من حزيران             

  ".بيروت ستبقى أمينة على ربيع العرب"وشدد على أن ". الشريف
3/10/2011، مستقبل، بيروتال  

  
  خامنئي وضع النقاط على الحروف بشأن القضية الفلسطينية: نائب لبناني .49

على هامش المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية في طهران، قال رئيس كتلة الوفاء              : لندن
ة اهللا خامنئي وضـع النقـاط       للمقاومة في لبنان النائب محمد رعد، إن قائد الثورة اإلسالمية في إيران آي            

على الحروف خالل خطابه في المؤتمر أول من أمس، ورسم بوضوح خارطة طريق للقضية الفلسطينية               
  .على المستويين الدولي والميداني المقاوم

انعقاد المؤتمر في طهران يؤكد     «، إن   )إرنا(وقال رعد أمس في حديث لوكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية          
، وعبثـا يحـاول     )فلـسطين (ة اإلسالمية ال يمكن أن تنفصل عن قضية األمة المركزيـة            أن الجمهوري 

  .»المستكبرون أن ينأوا بالقضية الفلسطينية عن اهتمامات الجمهورية اإلسالمية
3/10/2011، الشرق األوسط، لندن  
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  يشدد على حق الفلسطينيين في دولتهملإلعالم في لبنان رئيس المركز الكاثوليكي  .50
 كسم، في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الخامس أبو عبدو األب لإلعالم رئيس المركز الكاثوليكي أكد

حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وعاصمتها "، أمسلدعم االنتفاضة الفلسطينية المنعقد في طهران 
طرس الراعي  موفدا من البطريرك الماروني بشارة بأمسوكان ابو كسم توجه الى طهران  ".القدس

  .أعمالهلتمثيله في المؤتمر، الذي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في 
  3/10/2011، بيروت، المستقبل

  
   دولة فلسطينية على كامل التراب بالتأكيد علىدعم االنتفاضة طهران لم مؤتمرااختت .51

ضة المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفامن طهران، أن  3/10/2011األخبار، بيروت، نشرت 
الفلسطينية، أكد في ختام أعماله أمس، على أهمية إنشاء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، 

وشددت اللجنة البرلمانية المنبثقة عن المؤتمر، .  رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزةإلىداعياً 
ة، وافتتح أول من أمس بحضور في ختام أعمال المؤتمر، الذي أقيم بمشاركة وفود من قرابة مئة دول

المرشد علي خامنئي، على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها محور الصراع اإلسالمي مع الكيان 
  .الصهيوني، وعلى أن تكون لها األولوية في قضايا العالم اإلسالمي

وتقرير مصيره  لكي يشاركوا في بناء الداخل نالفلسطينييكذلك شدد المجتمعون على حق عودة الالجئين 
 صوت الشعب وإيصال اإلسرائيلية إلى مقاطعة البضائع اإلسالميةومستقبل بلدهم، ودعوا جميع الدول 

  .  المتنوعةاإلعالم العالم عبر وسائل أنحاء كافة إلىالفلسطيني المظلوم 
فضالً عن  الشعب الفلسطيني، أبناءكذلك أدان المشاركون في المؤتمر بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد 

 وبناء المستوطنات األقصى عمليات الحفر والتنقيب التي يقوم بها الكيان الصهيوني تحت المسجد إدانتهم
  .في األراضي المحتلة

وجاءت هذه التوصيات في ختام أعمال المؤتمر، الذي ألقيت فيه عدد من الكلمات لشخصيات ركزت 
، آية اهللا علي إيران في اإلسالميةعلى للثورة  للمرشد األأبرزها، ةالفلسطينيعلى سبل دعم القضية 

 تقسيم فلسطين إلىخامنئي، الذي دعا إلى تحرير كل فلسطين ال جزء منهاً، مؤكداً أن كل مشروع يهدف 
  ." البحر دون تفريط بشبر واحد منهاإلىفلسطين هي من النهر "مرفوض تماماً، وأن 

أن قضية فلسطين كانت وال تزال أم القضايا العربية سامة النجيفي أورأى رئيس مجلس النواب العراقي 
واإلسالمية واإلنسانية، داعياً الدول العربية واإلسالمية إلى دعم عملي لهذه القضية إلقامة دولة فلسطينية 

  . مستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة الالجئين
ثقوا بأن " : قالالخامنئي ، أنخليل حربنقالً عن مراسلها  3/10/2011السفير، بيروت، وأضافت 

 ."... وفناءهاإسرائيل، بل بعضها، لو سخرت في هذا االتجاه لرأينا زوال  جميعاًاإلسالميطاقات العالم 
الفلسطينيون سيديرون أي قسم محرر من أرضهم عن طريق حكومة منتخبة، الصبر " :الًئقاأضاف و

 المرتجلة، إيران ال تريد رمي اليهود في واألمل والعزم امر مطلوب في هذه المرحلة وليس الخطوات
   ."البحر وال حكمية األمم المتحدة بل يجب أن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بنفسه

طهران تقترح استفتاء الشعب " إن حول القضية الفلسطينية، قائال  إيرانياًوطرح خامنئي اقتراحاً
كل الفلسطينيين " أن إلى ، مشيراً"ي شعب آخرالفلسطيني لتقرير مصيره بنفسه ولتقرير نظامه الحاكم كأ
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األصليين، من مسلمين ومسيحيين ويهود، يجب أن يشاركوا في استفتاء عام ومنضبط ويحددوا مصير 
  ."دولتهم

اللجنة البرلمانية في المؤتمر الدولي  "م أنبيت لح من 3/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، وجاء في 
عودة الالجئين الفلسطينيين " أكدت أن األحدسطينية في بيان صادر عنها  الفللالنتفاضةالخامس الداعم 

، وطالبت الدول اإلسالمية "ومشاركتهم بتحديد مصير الشعب الفلسطيني حق فردي وجماعي ال يسقط
، ونددت " والثقافي مع الكيان اإلسرائيليواالقتصاديوالعربية والعالم الحر بمقاومة التطبيع السياسي 

هذه "واعتبرت أن  الحروب ضد الشعب الفلسطيني وقطاع غزة التي تعد خرقا للقوانين الدولية،بمنهجية "
، وأعلنت رفضها للحصار المفروض على "الممارسات الالإنسانية هي تعبير بارز لألعمال اإلجرامية

  .قطاع غزة، مطالبة بالسعي لكسره مع ضرورة وقف أعمال بناء المستوطنات والجدار الفاصل
  

   االعتراف بحق الفلسطينيين في السيادةإلىمدي نجاد يدعو المجتمع الدولي حأ .52
 محمود احمدي نجاد اإليرانيالرئيس  أن 3/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية نشرت 

 االعتراف بحق الفلسطينيين في السيادة، وقال إنه إذا ما تم االعتراف بذلك فإن إلىدعا المجتمع الدولي 
  .أوتوماتيكياً حتى العشر دول ستحل أو الثالث أوة الدولتين قضي

 احمدي نجاد في كلمة له في ختام المؤتمر الدولي الخامس لدعم االنتفاضة الفلسطينية الذي عقد وأضاف
 هي في توحيد المواقف خلف الشعب الفلسطيني حتى األيام هذه أهمية األكثرالمهمة "في طهران أن 

  ". الفلسطينيينإلى كاملة األراضير فساد الصهيونية على حد تعبيره وتعود  جذوإزالةيتمكن من 
: وقال ". ديارهإلىيعود كل واحد  "أن الفلسطيني يقوم على اإلسرائيليللنزاع "  بسيطاًحالً"واقترح نجاد 

 إلى والعمل، في حين تحول الفلسطينيون األمن فلسطين مع وعد بمنحهم إلى فقراء أناسلقد تم جلب "
  ".أتوا حيث إلى اآلخرون ديارهم وان يعود إلى يعود الفلسطينيون أناليوم يجب . الجئين

 خالل استقباله األحديوم شدد الرئيس نجاد  أن بيت لحم من 3/10/2011وكالة معاً اإلخبارية، وأضافت 
لجميع القضية الفلسطينية هي المحور المشترك " الكويتي جاسم الخرافي على أن األمةرئيس مجلس 

، وأضاف " تتحد لتحرير فلسطين والقدس الشريفأنعلى جميع دول المنطقة "وقال إنه  ".اإلسالميةالدول 
  ". سيكون أصعباألمر من ترسيخ الصهاينة فان أخرىالغرب لو تمكن مرة  "أن
  

   المتحدةاألممالبوسنة والغابون ونيجيريا ستقرر مصير الدولة الفلسطينية في  .53
 البوسنة والغابون ونيجيريا صاحبة القرار في معركة الفلسطينيين في أصبحت: .)ب.ف.ا( – نيويورك
 لدعم طلبهم منح العضوية الكاملة لدولة لهم في المنظمة أصوات الدولي للحصول على األمنمجلس 
 دبلوماسية مكثفة من القيادة الفلسطينية من جهة ومن الواليات وتواجه الدول الثالث ضغوطاً .الدولية

  .أخرى المتحدة من جهة األمم اللتين تعارضان دولة فلسطينية في "إسرائيل"ومتحدة ال
 في المجلس أعضاء معقد مع الفلسطينيين الذين حصلوا على تأييد علني من ست دول األصواتوحساب 

  لم تقرر بعدأنها األوروبية الدول وأكدت. أفريقياهي البرازيل والصين والهند ولبنان وروسيا وجنوب 
 والبرتغال والواليات المتحدة وألمانيا بريطانيا وكولومبيا وفرنسا أنموقفها، لكن دبلوماسيين ذكروا 

. األماميوهذا يجعل البوسنة والغابون ونيجيريا في الخط  . ستصوت ضد القرارأوستمتنع عن التصويت 
انقساما بشأن ) والمسلمينمن الصرب والكروات (وسيزور المالكي البوسنة التي تشهد رئاستها الثالثية 
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 الغابون ونيجيريا، كما ذكر مسؤولون إلىوسيتوجه وفد آخر عالي المستوى  .دعم الفلسطينيين
  . الدولتين ستدعمان الطلب الفلسطينيأن انه تلقى تأكيدات من أكد المالكي أنفلسطينيون مع 

نها تدرك ايضا ثقل وزن واعترفت هذه الدول الثالث بالدولة الفلسطينية بشكل فردي من قبل لك
الواليات المتحدة تملك وسائل سياسية " إن األمنوقال دبلوماسي في مجلس . األميركيةالدبلوماسية 
لذلك قال .  المتوافرلإلجماع المتحدة عادة باالنحياز األمموتصوت البوسنة على قرارات  ."واقتصادية

 يجبرا البوسنة على االمتناع أناليات المتحدة يمكن  هذا االنقسام والعالقات الوثيقة مع الوأندبلوماسيون 
.  مع الفلسطينيين وفلسطين كدولةأتعاطف" الجمعة "دنيفي افاز"وقال كومسيتش لصحيفة  .عن التصويت

  ."لكن السياسة ليست تعاطفا ومواقف شخصية فقط
ي الغابون منذ  بعثة فلسطينية تتواجد فإنوفي الغابون قال مصدر في الرئاسة لوكالة فرانس برس 

  . تمتنع عن التصويتأو الغابون إما ستؤيد الفلسطينيين أن وأضاف.  قد تمتنع عن التصويتناسنوات لكن
 وزير الخارجية النيجيري اولوغبينغا اشيرو من جهته دعما للطلب الفلسطيني لكنه لم يوضح كيف وأكد

 إذجيريا ستكون في وضع حساس ني و.األمن في مجلس أفريقياسيصوت اكبر بلد في عدد السكان في 
كتوبر بما في ذلك لجنة العضوية واالجتماعات أ /األول في تشرين األمن ستتولى رئاسة مجلس أنها

  . كان سيجرى تصويتإذاالكاملة 
 كولومبيا إلى يتوجه أن قبل األسبوعوسيزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنفسه البرتغال هذا 

 هذا النجاح لن يؤدي أن من اجل دعم مطلب الفلسطينيين مع انه يعرف للضغط على حكومتي البلدين
  . استخدام الفيتوإلى دفع واشنطن إلىسوى 

  3/10/2011، لندن، القدس العربي
  

  من حق فلسطين الحصول على عضويتها الكاملة في األمم المتحدة: العربينبيل  .54
ل العربي، خالل مؤتمر صحفي مشترك مع أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبي: االتحاد، وكاالت

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن من حق فلسطين الحصول على ، عريقاتصائب 
 هي شهادة ميالد فلسطين قد "إسرائيل"عضويتها الكاملة في األمم المتحدة، موضحاً أن شهادة ميالد 

إن الجانب "وقال .  بإنشاء دولتين وليس دولة واحدةجاءت في سطر واحد في قرار مجلس األمن الدولي
ورداً على سؤال بشأن تهديد  ."الفلسطيني لديه وضوح في الرؤية للحصول على حقوقه المشروعة

الكونجرس األميركي بقطع مساعدات الواليات المتحدة عن السلطة الفلسطينية بسبب طلبها عضوية 
إن الجانب العربي عن طريق مساعدته للشعب الفلسطيني "ائالً أجاب العربي ق. فلسطين في األمم المتحدة

  . "مادياً سيكون هو أبلغ رد، فالعرب سيساعدون السلطة الفلسطينية مادياً وسنقوم بتذكيرهم
  3/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "إسرائيل"مصر تؤيد الشروط الفلسطينية الستئناف المفاوضات مع  .55

الخارجية المصري محمد كامل عمرو تأييد مصر للشروط الفلسطينية من أكد وزير : يكتب عمر القليوب
 .القدس  وقف االستيطان في الضفة الغربية وشرقي وخصوصاً"إسرائيل"اجل استئناف المفاوضات مع 

وأكد عمرو، في بيان أصدره عقب لقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
 ضوء إدراك جميع فييارات أشقائها الفلسطينيين وتفهمها الكامل لدوافع تحركهم خاصة مساندة مصر لخ"
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 عملية سياسية ذات مصداقية بهدف تحقيق في االنخراط فياألطراف لعدم جدية الجانب اإلسرائيلي 
  ". تسوية نهائية للنزاع تقوم على أساس حل الدولتين

  3/10/2011المصريون، القاهرة، 
  

   دول في مجلس األمن لصالح دولة فلسطينية يسقط الفيتو األمريكيتسعصويت ت: موسىعمرو  .56
أكد عمرو موسى، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمرشح المحتمل النتخابات : محمد شوشة

 دول 9، أن استخدام حق الفيتو في مجلس األمن الدولي له نصاب قانوني، وأكد أن تصويت مصررئاسة 
 دولة، بالموافقة على العضوية الفلسطينية الكاملة في األمم 15ضاء المجلس، البالغ عددهم من أع

 محمود عباس، وأنا أحسنلقد : "وأضاف موسى . الفيتو األمريكي وجعله بال قيمةبإسقاطالمتحدة، كفيل 
 هناك  األمم المتحدة، ولن يكونفي إصراره على طرح القضية فيسعيد به ألنه وقف موقف الرجال 

 إال بعد وقف بناء المستوطنات ووقف تهويد القدس، وحتى إذا استخدم الفيتو فمن إسرائيلحوار مع 
 األمم المتحدة، بمعنى أنها ستأخذ مقعد المراقب فيالممكن أن تكون هناك دولة فلسطينية غير مكتملة 

  ".بصالحيات غير كاملة
  2/10/2011الشروق، القاهرة، 

  
  قاهرة تدرس توجيه الدعوة لحماس وفتح لتنفيذ اتفاق المصالحةال:  الدروايإبراهيم .57

 الدرواي، النقاب عن أن السلطات إبراهيم كشف رئيس المركز الفلسطيني للدراسات في مصر :القاهرة
 اتفاق المصالحة بينهما قبل وإتمامفي بالده تدرس هذه األيام دعوة حركتي فتح وحماس للقدوم إلى مصر 

أن مبعث توجه القاهرة " قدس برس"وأوضح الدراوي في تصريحات خاصة لـ .قاهرةعدة أسابيع في ال
الستضافة جدولة جديدة من حوار المصالحة بين فتح وحماس األسبوع المقبل، يعود إلى التصريحات 

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد عودته من األمم  والصادرة عن" اإليجابية"التي وصفها بـ
  . في طهران1/10 السبت يومخالد مشل  ورئيس المكتب السياسي لحركة حماسالمتحدة، 

  2/10/2011قدس برس، 
  

  الهولوكست ندوة حول إسرائيليةناشطون مغاربة ينددون بتنظيم جامعة مغربية ومؤسسات  .58
 بشراكة مع الهولوكست ندد ناشطون مغاربة بتنظيم جامعة مغربية ندوة حول :محمود معروف -الرباط 
وقالت  . وجوب حماية الحرم الجامعي بالمغرب من التسرب الصهيونيإلى ودعوا إسرائيليةسات مؤس

لى إفي مذكرة مفتوحة ) حملة مقاطعة إسرائيل (BDSجمعية التضامن المغربي الفلسطيني ومبادرة 
ي  سبتمبر الماضي ف/يلولأ 22 و 21رئيس جامعة االخوين بمدينة ايفران التي احتضنت الندوة يومي 

 الصهيونية إن الشراكة مع المؤسسات "جمعية كيفونيم" نادي ميمونة الطالبي بالجامعة بشراكة مع إطار
الصهيونية ال يتنافى وحسب مع االلتزامات الدولية للمغرب الذي يترأس لجنة القدس، بل يتعارض 

ية والتي ال ينبغي لجامعة  مع أخالقيات اكتساب المعرفة سواء في تقاليدها الكونية أو الوطن تاماًتعارضاً
 بدعم من برنامج "المحرقة واليهود المغاربة"وحملت الندوة عنوان ملتقى حول  .األخوين أن تشذ عنها

KIVUNIMللتعليم اليهودي الدولي .  
  3/10/2011، لندن، القدس العربي
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  "إسرائيل"محكمة مصرية تؤجل محاكمة أردني وإسرائيلي بتهمة التخابر لصالح  .59

 بدأت أمس، أولى جلسات محاكمة أردني وإسرائيلي بتهمة التخابر لمصلحة : علي المصري-ة القاهر
 9 أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القاهرة، وتقرر تأجيل القضية إلى جلسة "إسرائيل"

ة باألحراز أكتوبر الجاري لعرض أحراز القضية وما تحتويه االسطوانات المدمجة الملحق/ تشرين األول
  .في جلسة سرية ستمنع فيها التغطية اإلعالمية العتبارات األمن القومي

القضية لفقت له من جانب أجهزة "إن : زيد صرخ فور إيداعه قفص االتهام، وقال األردني بشار أبو
لت األمن المصرية، وأنه لم يرتكب أعمال التخابر المنسوبة إليه، وأن ما جاء بالتحقيقات من أقوال حم
  ."اعترافات له بالتخابر لصالح إسرائيل هي غير صحيحة، وأنه لم يطلع على التحقيقات أو أقواله بها

  3/10/2011الراي، الكويت، 
  

  واشنطن  إلى اإلسرائيلي الذي يحمل الجنسية األميركية جاسوسالالقاهرة ستسلم : يديعوت .60
اح الشاب اإلسرائيلي الذي يحمل ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية إن صفقة إطالق سر

الجنسية األميركية إيالن تشايم غرابيل، المعتقل في مصر بتهمتي التجسس والعمل على إثارة الفتن بين 
 إلى أن الواليات المتحدة اقترحت "يديعوت"وأشارت  .الجيش المصري والشعب، قد أوشكت على االنتهاء
بل اإلفراج عن غرابيل، مضيفة أن األخير سيعود إلى على مصر زيادة المساعدات االقتصادية في مقا

واشنطن خالل األسبوع الحالي بصحبة وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا بعد اختتام زيارته للقاهرة يوم 
 فإن المخرج لهذه القضية يقضي بتخفيف التهمة عن غرابيل من التجسس وإثارة "يديعوت"وبحسب  .غد

  .غير قانونيالفتنة إلى التظاهر بشكل 
  3/10/2011السفير، بيروت، 

  
  "ورق الحمامات"على " البسملة"تطالب شركة إسرائيلية باالعتذار عن طباعة " إيسيسكو" .61

، بإقدام شركة تجارية إسرائيلية "إيسيسكو" نددت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة :الرباط
 بينها مناديل الحمامات الورقية، مطالبة إياها بإزالة العبارة على منتجاتها التي من" البسملة"بطباعة عبارة 

نسخة عنه، يوم " قدس برس"، في بيان صحفي لها وصل "إيسيسكو"واستنكرت  .فوراً، وبتقديم اعتذار
اإلسرائيلية، لمشاعر المليار ونصف المليار من " دالل"االستفزاز الصادر من شركة "، 2/10األحد 

  . ، داعيةً إلى وقفة إسالمية ضد هذه الشركة التي تتحدى مشاعر المسلمين"المسلمين في العالم
  2/10/2011قدس برس، 

  
   ال أصدق أي كلمة ينطقها: بين ميركل ونتنياهو بسبب البناء االستيطاني أزمة: هآرتس .62

قالت المستشارة األلمانية انجيال ميركل بعد مكالمة وصفت بأنها صعبة للغايـة مـع رئـيس الـوزراء                  
  ". ال أصدق أي كلمة ينطقها نتنياهو"إلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ا

واعتبرت ميركل أن نتنياهو أحبط محاولتها عودة الفلسطينيين واإلسرائيليين للمفاوضات بـسبب إعـالن           
  .  وحدة استيطانبة في القدس الشرقية1100وزارة الداخلية اإلسرائيلية بناء 
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، أن األزمة بين ميركل ونتنياهو غير مـسبوقة         2011-10-2حد  العبرية، األ " هآرتس"وكشفت صحيفة   
  . بسبب البناء االستيطاني، وأن ميركل وبخت نتنياهو بشدة

وأضافت الصحيفة، أن إدارة أوباما أيضا وبخت السفير اإلسرائيلي في واشنطن بسبب البناء االستيطاني              
ودة إلى المفاوضـات والمـس بـالجهود        في القدس، معتبرة أن هذا األمر من شأنه تقويض الفرصة للع          

  . األمريكية إلحياء المفاوضات
وحسب دبلوماسيين ألمان فإن ميركل شعرت بأن نتنياهو عمل على إفشال مساعيها في إعادة الفلسطينيين               

  . إلى المفاوضات
ـ    أغضب ميركل التـي تعمـل لـصالح        " جيلو"، إن إقرار البناء في      "هآرتس"وقالت شخصية إسرائيلية ل

في األمم المتحدة من أجل منع االعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس األمـن بطلـب مـن                 ) إسرائيل(
نتنياهو، وفي نفس الوقت ضغطت على الرئيس عباس من أجل قبول مبادرة الرباعيـة والعـودة إلـى                  

  . المفاوضات
 أمنية بـين الـدولتين   وأضافت الشخصية اإلسرائيلية أن عدم ثقة ميركل بنتنياهو سيؤثر سلبا على قضايا           

  .وأنه من المستبعد أن تواصل ألمانيا محاوالتها من أجل منع االعتراف بالدولة الفلسطينية
 2/10/2011، موقع فلسطين أون الين

 
   "  الفلسطينيةالدولة"كولومبيا تستبق زيارة عباس برفض االعتراف بـ  .63

أمس، زيارة يقوم بها الرئيس الفلـسطيني       استبق الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس،       : )ب.ف  .أ  (
لبالده في الحادي عشر من الشهر الحالي، بالتمسك بموقفه الرافض لعضوية فلسطين في األمم المتحـدة                

  .”إسرائيل“من دون اتفاق مع 
الزعيم الفلسطيني قرر زيارة أمريكا الوسطى وعـرض أن يقـوم           “ في بيان السبت، إن      ،وأعلن سانتوس 

، لكنه حذّر مـن     ”تشرين األول /  أكتوبر 11أجبناه بأنه موضع ترحيب، وسوف يزورنا في         لقد   ،بزيارتنا
أن هذه الزيارة لن تغير موقف بالده الرافض ألن ترى الدولة الفلسطينية النور بقرار من األمم المتحدة،                 

 أن  وأوضـح فـي بيانـه     . ”إسـرائيل ”و” الفلسطينيين“من دون أن يكون هذا األمر ثمرة مفاوضات بين          
كولومبيا تدعم حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم، وكولومبيا تأمل أن يكون هذا نتيجة اتفاق بـين                  “

 .”الطرفين كي يتمكنا فعالً من العيش بسالم
  3/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  لن نوقف مساعداتنا المالية للفلسطينيين": القدس"مصادر اوروبية لـ .64

ـ روبية قالت مصادر أو   : رام اهللا   ان مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين         "القدس" ل
اشتون أبلغت الرئيس محمود عباس بأن االتحاد االوروبي لن يوقف مساعداته للسلطة الفلسطينية والشعب              

  .الفلسطيني بعد تقديم طلب عضوية فلسطين الكاملة في االمم المتحدة الى مجلس االمن الدولي
اشتون ابلغت الرئيس عباس بأن المساعدات سواء المقدمة الى الـسلطة الفلـسطينية او              "لمصادروقالت ا 

للشعب الفلسطيني من خالل المشاريع التي تنفذ في األراضي الفلسطينية سوف لن تتوقف او تتجمد بعـد                 
  ". االمم المتحدةالى مجلس االمن الدولي لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في توجه القيادة الفلسطينية

  2/10/2011، القدس، القدس
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   في الشرق االوسط"سرائيلإ"وزير الدفاع االمريكي يحذر من عزلة  .65

واضـاف ان    .حذر وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا من ان عزلة اسرائيل في الشرق االوسط تتزايـد              
وادلـى   .الطيبة مع مصر وتركيا   على اسرائيل ان تبدأ محادثات سالم مع الفلسطينيين وتستعيد العالقات           

وقـال بانيتـا ان      .بانيتا بتصريحاته وهو في طريقه الى المنطقة للقاء القادة االسرائيليين والفلـسطينيين           
الواليات المتحدة ستضمن حفاظ اسرائيل على تفوقها العسكري في المنطقة لكن عليهـا اسـتغالل تلـك                 

ن اجل السالم سنتمكم من توفير االمن الذي يحتاجونـه          مع مخاطرتهم م  : "واضاف .الميزة لتحقيق السالم  
  ".لضمان ان تكون لديهم القدرة على التفاوض

  3/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   ويفقد واشنطن نفوذها"إسرائيل"غياب الحل يهدد مستقبل :زبينغيو بريجنسكي .66
، مـن مخـاطر     2011-10-2األسبق، األحد   حذر زبينغيو بريجنسكي مستشار األمن القومي األمريكي        

فقدان الواليات المتحدة األمريكية نفوذها في الشرق األوسط، بـسبب غيـاب حـل للـصراع العربـي                  
  ).إسرائيل( مشيراً إلى انحياز الرئيس األمريكي إلى ؛اإلسرائيلي

، إن  )إسرائيل(وبين مصر   " كامب ديفيد "الذي ساعد في التوصل إلى اتفاقية       )  عاما 83(وقال بريجنسكي   
شأن استمرار الجمود الراهن وعدم التوصل إلى حل أن يؤثر على النفوذ والـدور األمريكـي، وأن                 "من  

  ".الحليف الرئيسي لواشنطن في المنطقة) إسرائيل(يهدد وبشكل خطير جدا 
وحذر في تصريحات تلفزيونية، من مضاعفات عدم حل القضية الفلسطينية على نفوذ ومصالح أمريكـا               

استطالعات الرأي في العالم العربي تشير إلى أن القضية الفلسطينية تتمركز فـي مقدمـة               "ونوه إلى أن    
  ".اهتمامات المواطن العربي

كان بإمكان الواليات المتحدة في السابق االعتماد على الحكومات العربية قبل بدء الثـورات              "وأوضح أنه   
  ".ت الشعوب هي األهمالعربية في المنطقة، وقد تغير ذلك اآلن وأصبح

يقـم بـدور مباشـر      "وانتقد بريجنسكي سياسات واشنطن الحالية في المنطقة، وقال إن الرئيس أوباما لم             
  ".ونشط إليجاد حل

كما تطرق إلى المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية األمم المتحدة، وقال إن خطاب أوبامـا كـان                 
اإلسرائيلي، األمر الذي سينتج عنه تطور األمور نحو األسوأ         محدوداً للغاية وبدا أنه منحاز إلى الجانب        "

  ".في المنطقة
  2/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  بايدن يعارض إطالق الجاسوس اإلسرائيلي بوالرد .67

قال نائب الرئيس األمريكي جو بايدن إن الرئيس باراك أوباما كان يدرس احتمال إطالق              : )آي.بي  .يو  (
، المعتقل في الواليات المتحدة جوناثن بوالرد، غير أنه شخصياً عـارض            ”سرائيلياإل“سراح الجاسوس   

أمس، عنه قوله باجتماع مع حاخامات يهـود فـي فلوريـدا            ” نيويورك تايمز “ونقلت صحيفة    .ذلك بشدة 
لن نفرج عنه قبل انتهاء مدة      “كان يفكر بالعفو، ولكنني قلت له       “جرت خالل األسبوع الماضي إن أوباما       

  . ”وبته إال فوق جثتيعق
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  . ”لو كان األمر لي، سيبقى في السجن مدى الحياة“وأضاف 
  3/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  اقذف الرئيس اإلسرائيلي بالحذاء مقابل يورو في إيطاليا   .68

ورئيسها " إسرائيل"ذكرت صحيفة معاريف أن اليسار اإليطالي ابتكر أسلوبا جديدا للتعبير عن موقفه من              
  . ع دمية لشيمون بيريز في ساحة عامة لقذفها بالنعال مقابل يورو واحدبوض

ونشر موقع الصحيفة اإللكتروني أن نشطاء اليسار وضعوا دمية لبيريز في ساحة عامة فـي تورينـو،                 
وأشـارت  . ووضعت بالقرب منها أحذية، وكل من شـارك في قذف الدمية بالحذاء دفع يـورو واحـدا               

  .هذه الحملة سيحول إلى المنظمات اإلنسانية الفلسطينيةالصحيفة إلى أن ريع 
  1/10/2011، المصريون، القاهرة

  
   على ما عداها"إسرائيل" تغلّب مصالح والديمقراطية بإداراتها الجمهورية واشنطن .69

  حلمي موسى
ك تقريباً لم يعد خافياً على أحد أن أميركا تقف إلى جانب إسرائيل وتدعمــها في كــل شيء حتى ذل                 

ومن الجائز أن الرئيس األميركي باراك أوباما يـوفر لنـا           . الذي يخالف اعتقادها، مبادئها بل ومصالحها     
فالرجل وصل إلى الحكم علـى أسـاس شـعار          . الدليل القاطع على ذلك والذي تقريباً لم يسبقه إليه أحد         

 وركز أوالً وقبل كل شيء      .التغيير والذي لم يكن محصوراً في الداخل األميركي وإنما أيضاً في الخارج           
سياسة سلفه جورج بوش وغزواته واألهم تأليب       » تصحح«على محاولة بلورة سياسة متزنة تجاه الخارج        

ووقعت القضية الفلسطينية في قلب محاولة التغيير هذه والتي         . العالم اإلسالمي، وليس وحده، على أميركا     
  .ي أحسن األحوال تأكيد لصدقية غابتلم يكن أحد يؤمن أنها انقالب على الماضي وإنما ف

فالواليات المتحدة عرضت نفسها، خصوصاً بعدما آلت إليها قيادة العالم إثر انتهاء نظام القطبين، كوسيط               
وكثيراً ما أشيع أن الواليات المتحدة، ومن خلف ستار، تمنع          . نزيه للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين    

ولكن وعلى مدى سنوات المفاوضـات      . ينيين وهضم المزيد من حقوقهم    إسرائيل من التغول على الفلسط    
عن هدف إعالن الدولة الفلسطينية ومع      » المتفاوضين«تبين مقدار زيف هذه الرؤية التي تآكلت مع تباعد          

  .إنشاء الدولة» مانع«تزايد البناء االستيطاني الذي ال يختلف اثنان على أنه 
وش كان أول رئيس أميركي يضع جدوالً زمنياً إلنهاء المفاوضـات           ورغم أن الرئيس األميركي جورج ب     

وصوالً إلى الدولة إال أن تمسكه بخريطة الطريق جعلته أكثر تفهماً للموقف اإلسرائيلي الرامي إلى التأكد                
وجاءت خطة الرئيس بـاراك أوبامـا بـدعم         . من تحول الفلسطينيين إلى اسكندينافيين قبل منحهم الدولة       

. الدولية إلنشاء دولة خالل عام لتعيد ألنصار المفاوضات الفلسطينيين األمل بقرب تحقيق هدفهم            الرباعية  
ولكن مع أول صدام ألوباما مع نتنياهو حول تجميد االستيطان هرب الرئيس األميركي من وجه رئـيس                 

لمسألة الفلسطينية  فما هي ا  . الحكومة اإلسرائيلية المتحصن باللوبي الصهيوني وبالدعم اليميني الجمهوري       
مـع  » الثـانوي «وما هـو الخـالف      . إن كانت ستعرقل سعي الرئيس أوباما للفوز بوالية انتخابية ثانية         

الحكومة اإلسرائيلية الذي يمكن تجنبه ليس فقط بإظهار مقدار االلتزام بأمن إسرائيل وإنما أيضاً بمنحهـا                
  .باتهاأسلحة جديدة وتكنولوجيا جديدة والسهر على تلبية كل طل
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فقد حـاول   . ولم يشكل خطاب أوباما أمام األمم المتحدة إال شهادة فقر حال الرئيس األميركي أمام العالم              
ولم ينس  . هناك أن يمالئ إسرائيل وان يجد لحكومتها األشد يمينية مبررات لعدم التقدم بالعملية السياسية             

ن تكون عليه المفاوضات وإنما ألساس الـصراع        تأكيد التزامه بالرواية اإلسرائيلية ليس فقط لما ينبغي أ        
ـ      . حيث معاناة اإلسرائيليين دائماً وأبداً أمام ناظريه       » زلة لـسانه  «ولكن نائبه، جو بايدن، فضحه أكثر ب

حول أنه كان من عرقل نية أوباما دراسة أمر اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي جونثان بوالرد والـذي                 
إذ قال بايدن إن أوبامـا      .  أكثر من عقدين مجرد التفكير باإلفراج عنه       رفض الرؤساء األميركيون طوال   

. »على جثتي لن نسمح له بـالتحرر قبـل انتهـاء عقوبتـه          : لكني قلت له  «فكر في اإلفراج عن بوالرد      
فاإلصرار على بقاء بوالرد في السجن شكل لدى القيادة األمنية األميركية نوعاً من تلقـين درس حتـى                  

أ على التجسس على أميركا، وتلقين درس للمواطنين بأن هذه الدولة ال تحتمل تفضيل أحد               لحليف إذا تجر  
  .عليها عند ازدواجية الوالء

غير أن الخطـوة    . وكانت هذه واحدة من جملة خطوات أقدم عليها أوباما لتأمين وقوف اليهود إلى جانبه             
فـي  » الشعب اليهودي « استراتيجيات   األهم هي تسليم قياد سياسته الشرق أوسطية للمسؤول السابق عن         

ومعـروف  . العالم دينيس روس وتحرير البيت األبيض من أصحاب الرؤية العقالنية في معالجة األمور            
أن روس من أصحاب النظرة الليكودية تجاه العملية السياسية وهذا ما قاد الفلـسطينيين إلـى التـصادم                  

  . لألمم المتحدةجبهوياً مع السياسة األميركية في خطوتهم التوجه
ومن شبه المؤكد أن العار الذي جلبه أوباما على البيت األبيض يتمثل في كونه ليس فقط نزل عن شجرة                   
خالفه مع الحكومة اإلسرائيلية وإنما أيضاً بات يستعين بها داخل أميركا لمعاونته على تمريـر سياسـته                 

 نتنياهو مساعدته لدى أعضاء الكـونغرس       وهذا ما حدث فعلياً عندما طلب البيت األبيض من        . الخارجية
من أصدقائه الجمهوريين للحيلولة دونهم ومعاقبة السلطة الفلسطينية على تجرؤها في التوجه إلى األمـم               

ومن النتيجة الظاهرة يتبدى أن نتنياهو، لم يستجب لطلب أوباما، إذ صوت الكونغرس األميركي              . المتحدة
  . مليون دوالر200ية بقيمة على تجميد مساعدة للسلطة الفلسطين

أجملوا «في واشنطن ناتاشا موزغوبيا رأي المعلقين في واشنطن بأوباما بأنهم           » هآرتس«لخصت مراسلة   
واآلن . »الرئيس اكتشف أن حكم البالد أصعب من إدارة الحملة االنتخابية         «العام األول ألوباما بتقدير أن      

ملة الثانية يمكن أن ال تقل صعوبة عـن حكـم الـبالد، وأن              قبل عام من االنتخابات، يتبين أن إدارة الح       
  .»التنافس في االنتخابات لوالية ثانية حينما يكون االقتصاد في الدرك األسفل يغدو أشد صعوبة

وربما على خلفية الكالم عن أوباما يمكن قراءة هذه المقابلة الواسعة مع نائب الرئيس األميركي الـسابق                 
كيف أن التعاطي األميركي مع إسرائيل يدار على أعلى المستويات ويتجاوز كل            ديك تشيني الذي يظهر     
سمعنا مراراً كيف أن الرئيس األميركي يتعمد دخول مكتب األمـن القـومي             . قواعد التعامل بين الدول   

. عندما يحضر إليه إسرائيليون من المستوى المهني أو حتى الوزاري خروجاً عـن قواعـد البرتوكـول    
ن كالم ديك تشيني أن إلسرائيل في البيت األبيض قبل أوباما قواعد عمل ال تزال سارية فـي                  الواضح م 
  .عهد أوباما

ومن المهم معرفة أن هذه هي الخالصة التي توصل إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما رفض                
ن تكون لهذه الخالصـة     المهم أكثر أ  . األميركية وقرر انتهاج استراتيجية جديدة    » النصائح«التجاوب مع   

ثمرة واحدة على األقل وهي عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مـع بعـضهم الـبعض برعايـة                  
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مصرية أو عربية أو حتى من دون رعاية لالتفاق على مصالحة وطنية وعلى خطة لمواجهة المرحلـة                 
  .المقبلة

  3/10/2011، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"ـ تراجع الكينونة اإلستراتيجية ل .70
  عدنان أبو عامر

تجمع دوائر صنع القرار اإلسرائيلي على أن ما حدث لعالقاتها اإلقليمية والدولية مؤخراً يعكس ما تسميه                
فحسب، وإنمـا   " بخريف إسالمي "، بعدما اتضح جلياً أن األمر ال يتعلق         "التطور اإلستراتيجي الجوهري  "

يتوقع أن تقف العالقات مع الفلـسطينيين أمـام اختبـار           ينذر بتغيير عميق يحدث حول إسرائيل، وقريباً        
حقيقي بعد توجههم إلى األمم المتحدة، فضالً عن انخفاض قوة الواليات المتحدة، خصوصاً فـي منطقـة                 

  .الشرق األوسط، ودخولها في مشاكل داخلية وعراقيل خارجية
  العالقات اإلقليمية والدولية

، "تزداد ضيقاً يوماً بعد يـوم     "ستراتيجية أقل ما يمكن وصفها بأنها       في المقابل، تحيا تل أبيب وسط بيئة إ       
تضاف إلى جملة التحديات األمنية والسياسية والعسكرية التي تواجهها، بعدما وصلت عملية التسوية إلى              

ورغم الردع اإلسرائيلي في المجال العسكري      . أفق مسدود بسبب تباعد المواقف بين طرفي المفاوضات       
 في غزة ولبنان يزدادون قوة وتعاظماً من الناحية العسكرية، فـضالً عـن تحـدي نـزع                  فإن خصومها 

  .الشرعية عنها إثر االحتجاج الدولي عقب حرب غزة، وأحداث أسطول الحرية
مكثفـة  " ورشة عمل "المعضلة التي تواجه مراكز البحث والتقديرات اإلستراتجية في تل أبيب التي تعيش             

 في عدم مقدرة إسرائيل على السيطرة على التطـورات العالميـة واإلقليميـة،              على مدار الساعة، تتمثل   
وغياب الرد المالئم من قبل المؤسسة السياسية على هذه التطورات، بعدما اتسم أداء قيادتهـا الـسياسية                 
بردات الفعل، واختارت تأجيل القرارات المصيرية، واقتصر أداؤها على امتصاص الضغط الدولي مـن              

  .وات جزئيةخالل خط
وربما ما يزيد في ورطة إسرائيل اإلقليمية والدولية، أن الضرورة الماسة لتحسين صـورتها ومكانتهـا،                

  :يجعل نخبها السياسية والفكرية منقسمة بين رؤيتين
 ترى أن السعي لتحقيق اتفاقات يمثل مصلحة إسرائيلية، واالمتناع عن ذلك سيكلفها أثماناً باهظة               -األولى

  .قبلفي المست
 تخشى أن تؤدي التسوية إلى أخطار أمنية متوقعة، فضالً عن عدم ثقتها بالطرف اآلخر وقدراته                -الثانية

  .على تأدية دوره في تنفيذ االتفاقات
  الوظيفة الغربية

الضلع الثاني من أضالع األزمة اإلستراتيجية إلسرائيل إقليمياً ودولياً، يتمثل في شعورها بفقدان الـدور               
 المناطة بها منذ تأسيسها، السيما بالنسبة للغرب، وقد تمثل ذلك في ما عرضته شعبة التخطـيط                 والوظيفة

في هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، من تقديرات متشائمة لألوضاع السياسية واألمنيـة بـشكل                
ل خطير، مما سيجعلها تقف     استثنائي، بل إنها تعتقد بأن العام القادم سيشهد تفاقماً لبيئتها اإلستراتيجية بشك           

في وضع إستراتيجي بالغ الصعوبة أكثر من الوضع الحالي، ال سيما إذا ارتبط األمر بصورة وثيقة بمـا                  
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المواقف األميركية في الساحة العالمية، مما سيجعل من قـدرتها علـى اسـتقرار الـشرق         " تآكل"يسمى  
  .األوسط مقيدة مقارنة بالماضي

الوظيفة الغربية للدولة اإلسرائيلية، تطالب تلـك األوسـاط صـناع القـرار             ولمحاولة استدراك تراجع    
بالتصدي للتحديات العسكرية والسياسية المناطقية، وللتآكل في أساس قوة ردعها، ألن ذلك سيتركها فترة              
من الزمن تقف في انتظار الحسم في مواضيع سياسية وأمنية جوهرية، وسيكون لها تأثير حتمـي علـى                  

لسياسية الداخلية والخارجية، فإسرائيل موجودة في وضع يمكن لها أن تهتز، وكل جهد لمنع هذه               الحلبة ا 
  .االهتزازات سيكون منوطاً بثمن دبلوماسي، وبصعوبة في استيعاب التحديات األمنية

ا، على الصعيد الخارجي، تعيش إسرائيل فترة تتميز بتفاقم سريع للتهديدات األمنية والسياسية المحدقة به             
 عقب تطورات الشرق األوسط     -في جزء منه  -وتدهور وضعها اإلستراتيجي في الفترة األخيرة، حصل        

كمـا  . والساحة العالمية، والمثير في األمر هذه المرة أن لها سيطرة محدودة فقط على حجمها وآثارهـا               
 أن الحكومة   حصل في جزء آخر نتيجة غياب رد مالئم من مؤسستها السياسية على هذه التطورات، ذلك              

امتنعت عن بلورة سياسة متوالية ذات أهداف واضحة تتصل بهذه المشاكل، لذلك فإنها تجد نفسها عالقـة                 
في وضع ال تملك فيه ردوداً على أكثر التحديات التي تؤثر على مكانتها السياسية، ووضعها األمني فـي                  

  .السنوات المقبلة
راكز التفكير اإلسرائيلية، ما تشهده العالقات مع واشنطن من         وربما ما يزيد األمور تعقيداً وسواداً لدى م       

ولـئن قـرأ    . أزمة غير مسبوقة في حدتها حول جملة من المواقف، لعل أهمها الصراع مع الفلسطينيين             
الرئيس األميركي أمام األمم المتحدة خطاباً أرسل إليه عبر الفاكس من مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية،               

وتبنيه للرواية اإلسرائيلية، فإن ذلك ال يمنع مـن القـول إن الرجـل ألقـاه                " صهيونيته"كناية عن مدى    
، وهو مقدم على سنة انتخابية حاسمة، فهو يقيم في واشنطن وعينه على تـل أبيـب، وجميـع              "مضطراً"

  "!الحليفين اإلستراتيجيين"المؤشرات تقطع بما ال يدع مجاالً للشك أن شرخاً أصاب 
بين الرجلين سيستمر طويالً، بل سرعان ما سينقـضي، والتخـوف           " شهر العسل "بدو أن   ومع ذلك، ال ي   

، في ضوء أن األزمة الحالية بين الواليـات         "الطالق البائن "اإلسرائيلي أن تصل العالقات إلى مرحلة من        
محـافظ  المتّحدة وإسرائيل ال تتلخص في الفوارق السياسية العميقة القائمة بين رئيس حكومة إسـرائيلي               

  :ورئيس أميركي إصالحي، بل في االختالف العميق في وضع البلدين، على النحو التالي
 تعاني الواليات المتّحدة من أزمة اقتصادية شديدة تؤثر على مكانتها كدولة عظمى وحيدة في العالم،                -1

  .بعدما وصل االقتصاد األميركي إلى شفا الهاوية
  .راق وال تدري سبيال للخالص، رغم أحاديث االنسحابات المتوقعة الواليات المتحدة متورطة في الع-2
 الجبهة المفتوحة ضد القوى اإلسالمية المعادية لها والممتدة على طول آسيا وأفريقيا، وتضم باكستان               -3

  .وإيران واليمن والعراق والصومال
 ألن الحـربين األخيـرتين      في المقابل، يعيش رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو بخالفه في عالم آخـر،           

السابقة ضد لبنان وغزة، منحته الهدوء على الجبهتين الشمالية والجنوبية،          " أولمرت"اللتين شنتهما حكومة    
وما بقي عليه سوى معالجة المشاكل التي خلفتها الحربان، ولكن ال يمكن المقارنة بين أضرارهما وبـين                 

  .الجبهاتالخسائر التي تتكبدها أميركا يومياً في تلك 
  تحديات قائمة
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عن فرض سـيطرتها علـى      " عاجزة"ما تقدم ليس نهاية المطاف بالنسبة إلسرائيل، ألن مصر الرسمية           
الشارع، وتركيا تعمق الشرخ في عالقاتها معها، وإيران تجري بخطى متسارعة السـتكمال برنامجهـا               

ئيل تعيش عزلـة تـستدعي دق       كل ذلك يجعل إسرا   .. النووي، وسوريا منشغلة في أتون أوضاع مشتعلة      
  .ناقوس الخطر

فضالً عن ذلك، فإن جمود المسار السياسي، وانتقاد دور إسرائيل في هذا الجمود من جانـب شـركائها،                  
وبينهم أصدقاء بارزون لها، سرّع من مسار نزع الشرعية عنها في الساحة الدولية، حتى إن الحكومـات               

تها في الرأي العام لدولها، في ضوء أن مساراتها العـسكرية           الصديقة لها تجد صعوبة في مواجهة كراهي      
  . أدت إلى تفاقم االنتقادات ضدها-وعلى نحو أساسي حربا لبنان وغزة-في السنوات األخيرة 

وقد جاء تقرير غولدستون والتعامل الدولي معه ليعبر جيداً عن هذا الجو، كمـا أسـهم االحتكـاك مـع                    
 إسهاماً كبيراً في مسار نـزع       -السياسة اإلسرائيلية في الساحة الفلسطينية    على خلفية   -الواليات المتحدة   

  .الشرعية، وهي حليفتها المقربة وراعيتها، مما أزال القيود وأعطى الضوء لمهاجمتها بدون كوابح
على الصعيد اإلقليمي، يبرز تقوض العالقات مع تركيا، ال سيما مع ضعف نفوذ الجيش على المؤسـسة                 

ووضع صعوبات أمام إسرائيل في مواجهة تعزز القوى اإلسالمية هناك بأدوات جيدة، تخفـف              السياسية،  
من بؤر التوتر، مما يؤكد بصورة قاطعة وجود دالالت شديدة للعزلة المتزايدة لها في الحلبتين اإلقليميـة                 

 -لـي بدون تعـاون وتنـسيق دو     -والدولية، ال سيما أنها ستجعل من الصعب عليها أن تتصدى وحدها            
  .للتحديات التي تواجهها، بعدما كانت تعتبر أنقرة رأس حربة لها في الفضاء اإلقليمي

 أنهـا تتقـدم فـي       -والتي ترتفع بوتيرة متزايـدة    -أما عن إيران، فإن القراءة السائدة في إسرائيل اليوم          
ب مشروعها النووي من دون عراقيل فعلية، وتواصل مراكمة المـادة االنـشطارية بمـستوى تخـصي               

وكل طريقة عمل لوقف المشروع يدرسـها صـناع         . منخفض، وتنتقل إلى المرحلة التالية من التخصيب      
  .القرار في إسرائيل، لكنها تتطلب تعاوناً مع المجتمع الدولي، وعلى رأسه الواليات المتحدة

لت في  وعلى الرغم من أن إسرائيل قادرة على تنفيذ هجوم جوي على إيران دون تعاون أميركي كما فع                
، فإن إنجازات مثل هذا الهجوم ستكون أقل بسبب األمد األبعد، والصعوبات في تنفيذ              1981العراق عام   

ال سـيما   -أكثر من موجة هجومية واحدة، وتوزيع المشروع النووي اإليراني، كما أن أثمـان الهجـوم                
مة إيـران دون ضـوء      لهذا السبب ستجد إسرائيل صعوبة في مهاج      ..  ستكون أكبر  -بالمفاهيم السياسية 

 من جانب الواليات المتحدة، ودون التقدير بأن األثمان السياسية للعملية           -أو األقل ضوء أصفر   -أخضر  
  .يمكن تحملها

أخيراً، على الصعيد الحدودي مع لبنان وغزة، لم يجد التوتر األمني بين الجـانبين لـه تعبيـراً حقيقيـاً                    
ن جهة، ومن جهة أخرى، نتيجة اعتبارات داخلية لحـزب اهللا           وخطيراً، نتيجة تعزز الردع اإلسرائيلي م     

، بعدما تلقيا 2009 وعلى غزة عام     2006وحماس على حد سواء، تبلورت عقب الحربين على لبنان عام           
  .ضربات شديدة خاللهما، وتخشيان أن جولة جديدة مع إسرائيل ستجعل الوضع يزداد صعوبة لديهما

 الهدوء النسبي لتعزيز قدراتهما العسكرية وزيـادة مخزونهمـا مـن            ومع ذلك، استغلت المنظمتان ذلك    
السالح، وتتقدمان في امتالك قدرات على إطالق مقذوفات صاروخية، وربمـا صـواريخ إلـى عمـق                 
إسرائيل، لكن ذلك كله ال يقدم ضمانة أكيدة على أن الهدوء سيكون سيد الموقف لفترة زمنية طويلة، ألن                  

  . لحظة ما أن جولة إضافية ستكون جدواها أكثر من خسائرهاالجانبين قد يشعران في
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كل ذلك يوصل إلى قناعة تسود أروقة صنع القرار في تل أبيب، مفادها أن الوضع الراهن هو الخيـار                   
األفضل بالنسبة لها، لمنحها فرصة لتركيز الجهود من أجل تحسين وضعها ومكانتها اإلقليمية والدوليـة،               

  .افيويمنع حصول تدهور إض
  2/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !مكالمة مع خالد مشعل .71

  ماهر أبو طير
كانت الساعة تشير الى العاشرة والربع من مساء الجمعة الماضي، واذا بالهاتف الخلوي يخبرك بموسيقاه               

  .ان مكالمة واردة اليك من دمشق
يريد ان يحادثك، وكان يومها قد عاد       » ابوالوليد«مكتب خالد مشعل في دمشق، والموظف يقول ايضا ان          

خالد مشعل من عمان الى دمشق بعد ساعات من زيارته الى عمان، حيث عاد والدته المريـضة، جـاء                   
  .الخميس صباحاً، وغادر الجمعة عصراً

وقد سألت خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول قـضايا            .. كالم كثير في بداية المكالمة    
برزها حول الذي سيفعله الشعب الفلسطيني بعد مؤشرات الفشل في االمم المتحدة، باستثناء             عديدة، كان ا  

  !.الجانب المعنوي بشأن قيام الدولة الفلسطينية؟
خالد مشعل فـي عمـان للمـرة        «مشعل اتصل اساساً ليعلق على مقالي الذي جاء الجمعة تحت عنوان            

عمان وحماس، وان يتم السماح لقيادات حماس بـدخول         والذي طلبت عبره فك عقدة الجفاء بين        » الثانية
االردن اسوة ببعض القيادات الفلسطينية التي تنسق مع اسرائيل ليل نهار، وتشتغل مع االمن االسرائيلي،               
معتبرا انها خطر على االردن، مقارنة بقيادات حماس االقرب الى االردن في الثوابت بشأن حق العـودة                 

  .وبقية الحقوق
د مشعل عن الذي سيفعله الفلسطينيون الن خيار االنتفاضة الثالثة غير واضح حتـى االن، وال                سألت خال 

خيار المقاومة تمت العودة اليه، وخيار المفاوضات غير شرعي وغير منجـز، وال الدولـة الفلـسطينية                 
  .قامت، وهو وضع معقد جدا يحتار امامه الفلسطينيون

حاجة الى ترتيب، وان المصالحة الفلسطينية ال بـد ان تكتمـل، وان             ابو الوليد قال ان البيت الفلسطيني ب      
حماس تقف في مربع المقاومة، غير ان الطرف االخر يقف في مربع اخر، وقد يكون صعبا ان يأتوا الى                  
مربعنا، وصعب ايضا، ان نذهب الى مربعهم، غير ان علينا ان نجد طريقـا بقواسـم مـشتركة بـين                    

  .الطرفين
اب الى االمم المتحدة قد يكون حقق جانبا معنويا لكنه لم يحقـق شـيئا علـى االرض،                  ان الذه .. اضاف

وحتى لو اعترف العالم بدولة فلسطينية فما جدوى ذلك على االرض، خصوصا، ان مـا يجـري علـى                   
االرض خطير، معتقدا، ان مواجهة هذا الوضع المأساوي ال يكون اال بحوار فلسطيني والوصـول الـى                 

  .ةمصالحة حقيقي
تركت كلمات مشعل اثرا، الن السؤال الذي التجيب عليه السلطة الوطنية، وال كل التنظيمات الفلسطينية،               
يتعلق بخيار الشعب الفلسطيني خالل الفترة المقبلة، الن كل االبواب مغلقة، السالم والمفاوضات وقيـام               

  .الدولة واالنتفاضة الثالثة
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 اشكاالت من غزة المحاصرة وصوال الى الضفة الممشطة امنيا،          حتى المقاومة بمعناها الفني تتعرض الى     
  .وخيار المقاومة بات اضعف بسبب عوامل كثيرة

الكارثة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هذه االيام تتعلق بعدم وجود خريطة طريـق موحـدة، وعلـى                 
ى حل موحد، فيما اسرائيل     االغلب سيبقى الوضع يراوح مكانه، الن ال اتفاق بين الفرقاء الفلسطينيين عل           

  .تنهش القدس والضفة، مرتاحة لهذا الخالف واالنقسام
من دمشق غادر خالد مشعل الى طهران، ليلقي كالما مهما في مؤتمر دولي، حول فلسطين، وقد كنـت                  
اتمنى له، مع تقديري البالغ لشخصه ان يقول الكالم من دمشق او عمان او الدوحة او القاهرة، او حتـى                    

  .بول، حتى ال يبقى خصوم حماس يقولون انها تنام في الحضن االيرانياسطن
  3/10/2011، الدستور، عمان

  
  حماس تضيع حق العودة .72

  داود الشريان
اذا حصل الفلسطينيون على عضوية االمم المتحدة، فإن فلسطين ستتحول من ارض متنازع عليها الـى                

ني نيل حق تقرير مصيره، الذي كان مجرد شعار         دولة معترف بها، وسيكون في مقدور الشعب الفلسطي       
على مدى ستة عقود، فضالً عن ان العضوية ستمكّن دولة فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في                 
المنظمات الدولية، التي من اهمها مجلس حقوق اإلنسان، ومحكمة العدل الدوليـة، ومحكمـة الجنايـات                

سطينية التعامل مع الهمجية االسرائيلية من موقع الند، وليس         الدولية، وسيصبح في استطاعة الحكومة الفل     
  .السجين

، انما هي خطوة ثابتة لوضـع       »قفزة في الهواء  «بأنها  » حماس«هذه الخطوة، التي وصفها بعض قيادات       
 1967فلسطين على الخريطة، وستترتب عليها حقوق تكبر مع الوقت، والدولـة التـي سـتبدأ بحـدود                  

درك ان هذا المشروع مثل كرة الثلج، يبدأ من نقطة تبدو صغيرة ومحـدودة، لكـن                ستتغير، واسرائيل ت  
  . نهايته مفتوحة، لهذا وقفت بكل قوتها لمنع حدوثه، وسوف تواصل حربها عليه

اسرائيل ليست خائفة من عضوية فلسطين في المنظمات الدولية، وحصول الفلسطينيين على ندية الشكوى              
االعتراف بالدولة يعني حل أزمـة      . هم عند االسرائيليين هي ملف الالجئين     والتقاضي فحسب، القضية اال   

االعتراف بالدولة سـيعاود    . الالجئين، وعودتهم، أو بعضهم، الى دولتهم، وعلى نحو لم يكن في الحسبان           
منعطفاً تاريخياً، وساهم   » حق العودة «وربما دخل   . نقاش قضية الالجئين الفلسطينيين من منطلقات اخرى      

ال شك في ان تحقيق العضوية الكاملـة لدولـة          .ي خلط اوراق كثيرة وترتيبها، وهذا هو اساس الرفض        ف
وسيعيد أمل الفلـسطينيين بالـسياسة،      . ، سيخلق ثقافة سياسية وتفاوضية جديدة     1967فلسطين في حدود    

حرك الفلسطينيين  إنها خطوة هدفها أخذ زمام المبادرة في ت       . ويعاود ترتيب مفاهيم المفاوضات، والمقاومة    
  .السياسي في المرحلة المقبلة، لكن انقسام الفصائل الفلسطينية حولها، كان طعنة في الظهر

وسيذكر التاريخ ان الرئيس محمـود      . االكيد ان الوحدة الفلسطينية اصبحت عقبة هذا المشروع ومفتاحه        
وبقيـة فـصائل    » حماس«توعب  عباس فتح باباً كبيراً للنضال، واألمل بعودة الحق الفلسطيني، فهل تس          

المقاومة الرافضة خطورة موقفها الداعم لموقف إسرائيل، هل تدرك ان االحتماء بعواصـم الـشعارات               
  .ضيع الحق الفلسطيني في الماضي، وسيقضي على هذا االمل الجديد

  3/10/2011، الحياة، لندن
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  دولتان لشعبين أم دولتان لشعب واحد؟ .73

  توماس فريدمان
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والـرئيس            تحدث كل من  

األميركي باراك أوباما، األسبوع قبل الماضي في األمم المتحدة، وبصراحة كان من الصعوبة بمكـان أن     
ة لحزب  أحدد خطاب أي منهم كان األسوأ، حيث بدا خطاب نتنياهو وكأنه موجه لحشد في اللجنة المركزي               

الليكود، في حين كان خطاب عباس يبدو وكأنه موجه لجامعة الدول العربية، أما خطاب أوباما فكـان ال                  
لقد كان أوباما يعني ما يقوله جيـدا، لكـن الـسياسة            . يعدو كونه نداء للناخبين اليهود في والية فلوريدا       

فيه يوما ما بكل صراحة وجـرأة       الداخلية قد حتمت عليه أن يخطب هامسا في المكان نفسه الذي تحدث             
  .لكال الجانبين

لقد كان هذا المسلسل برمته مجرد تذكير بالضعف الذي تعاني منه عملية السالم اليوم، ومدى الشك الذي                 
ال يزال يعاني منه الجانبان، حيث يشك كل منهما في نوايا اآلخر في ما يتعلق بالوصول إلى حل يقضي                   

رائيليين يشكون في أن الفلسطينيين يريدون دولتين لكن كلتيهمـا للـشعب            بوجود دولتين، بمعنى أن اإلس    
  !الفلسطيني، كما يشك الفلسطينيون في أن اإلسرائيليين يريدون دولتين لكن كلتيهما للشعب اإلسرائيلي

اإلسـرائيلية قـد    » هآرتس«سوف أوضح ذلك بعد قليل، ولكن اسمحوا لي أوال أن أشير إلى أن صحيفة               
إن خطاب الطرفين في األمم المتحدة بما يحمل من شـكاوى           «كل من نتنياهو وعباس قائلة      لخصت أداء   

وطلبات يجعل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يبدو وكأنه قد سافر في آلة الزمن وعاد إلى نهاية القـرن                 
في كـال    وهو ما يعد بمثابة سعادة كبيرة للمتطرفين         –الماضي، وتم محو عقود من الحوار بين الطرفين         

ال يوجد سالم، حتى إن االتصال المباشر بين الطرفين قد أصبح ينظر إليه على أنه هو الهدف،                 . الجانبين
  .»وحتى ذلك بدأ يتالشى بعيدا

فعندما تترك المجال   .  لكن ليس بالطريقة التي كنا نتمناها      –» الشرق األوسط الجديد  «في الواقع، هذا هو     
توحا على مصراعيه أمام شخصيات كثيرة عاجزة عن ضبط عواطفهـا           خاويا من الدبلوماسية اآلن، ومف    

علـى حـوائط منـازل      » محمد خنزير « مثل المستوطنين اإلسرائيليين المتطرفين والذين يكتبون        –اآلن  
المسلمين في الضفة الغربية، والفلسطينيين من الجماعات المتطرفة مثل حركة الجهاد اإلسالمي التي تقوم              

 المدنيين اإلسرائيليين أو توجيه قذائف الهاون من قطاع غزة على البلدات اإلسـرائيلية              بإطالق النار على  
 فأنت بذلك تبحث عن المتاعب، ال سيما بعد انهيار العديد من حوائط الصد التي كانت موجـودة فـي                    –

  .السابق
 اشتباكات  ولم يعد هناك الرئيس المصري حسني مبارك اآلن لكي يمتص نيران الغضب في حالة اندالع              

وعوضا عن ذلك، أصبح هناك اآلن رئيس الوزراء التركي رجـب           . بين اإلسرائيليين والفلسطينيين اليوم   
ولن يكـون مـن     .  ضد إسرائيل بالطبع   -طيب أردوغان الذي يقف على أهبة االستعداد إلشعال الوضع          

ين والفلـسطينيين، فـإن ذلـك       قبيل المبالغة أن نقول إنه في حالة اندالع اشتباكات خطيرة بين اإلسرائيلي           
وفـي حالـة انتـشار العنـف        . سوف يقوض معاهدات السالم بين مصر وإسرائيل، وإسرائيل واألردن        

الفلسطيني في الضفة الغربية، فمن المحتمل أن يقول عباس إنه لم يعـد هنـاك مـا يـسمى بالـسلطة                     
سيكون هذا هو المسمار األخيـر      الفلسطينية، وإنه لن يكون بمثابة شرطي إسرائيل في الضفة الغربية، و          
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 التي لم تعد كما كانت مـن قبـل لكنهـا    -ولذا فإن جميع ركائز السالم الثالث . في نعش اتفاقات أوسلو 
  . أصبحت في خطر اآلن-حيوية للغاية ألمن إسرائيل منذ السبعينات من القرن الماضي 

فـي حالـة    «ظر يجب أن تقول لنفسها      وبالنظر إلى هذه المخاطر، فإن أي حكومة إسرائيلية لديها بعد ن          
عباس يقول إنه لـن يـدخل فـي أي       . حدوث هذه االنهيارات، فسوف نخسر أكثر من الفلسطينيين بكثير        

لقـد قمنـا    . محادثات سالم من دون تجميد بناء المستوطنات، ونحن نعرف أن هذا أمر زائف ووهمـي              
لكن هناك الكثير من األشـياء      . ل أي شيء  بتجميد االستيطان بشكل جزئي لمدة عشرة شهور، لكنه لم يفع         

دعونا نقدم له عرضـا بتجميـد االسـتيطان         . الموجودة على المحك هنا، ولذا دعونا نختبره مرة أخرى        
 عام؟  5000وماذا تعني هذه الستة أشهر في تاريخ الشعب الذي يمتد إلى            . بصورة كاملة لمدة ستة أشهر    

، إنها استراتيجية ناجحة في جميع الحاالت ولن تهدد أمننـا           في الحقيقة .  مستوطن 300.000لدينا بالفعل   
فإذا ما رفض الفلسطينيون ذلك، فسيكونون هم الجهة المعزولة وليس نحـن، وإذا             . بأي حال من األحوال   

  .»من يدري؟. وافقوا، فربما نتوصل إلى اتفاق
وإذا لـم تفعـل الحكومـة       . في حقيقة األمر، هذا هو ما يتعين على أي زعيم إسرائيلي أن يفعلـه اآلن              

اإلسرائيلية هذا، فهي بذلك تزيد من المخاوف الفلسطينية التي تقول إن إسرائيل تريد حقا دولتـين، لكـن     
، أو بمعنى آخر دولتـين،      1967 وإسرائيل بعد عام     1967إنها تريد إسرائيل قبل عام      . كلتيهما إلسرائيل 

  .قدس الشرقيةاألولى هي إسرائيل والثانية هي الضفة الغربية وال
وعلى الرغم من ذلك، ما زال يتعين على القيادة الفلسطينية القيام بكثير مـن الخطـوات لتـشجيع هـذا                 

لقـد تـم    . االقتراح، ألن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجبر نتنياهو على التحرك هو الداخل اإلسرائيلي             
لبية اإلسرائيلية الصامتة جيـشها وهـو       القيام بذلك من قبل، فلماذا ال يحدث اآلن؟ ألنه عندما ترى األغ           

ينسحب من جانب واحد من قطاع غزة ويزيل المستوطنات التي كانت هناك ويقـذف بالـصواريخ فـي               
المقابل، وعندما يرون رؤساء الوزراء اإلسرائيليين السابقين يقدمون مقترحات باالنسحاب علـى مـدى              

حـق  «عون أن الفلسطينيين يصرون علـى       طويل وال يحصلون على أي شيء في المقابل، وعندما يسم         
 - ليس فقط إلى الضفة الغربية، ولكن إلى إسرائيل نفـسها            -لبعض من المواطنين الفلسطينيين     » العودة

: فإن ذلك يثير مخاوف اإلسرائيليين من أن الفلسطينيين ما زالوا يحلمون بوجود دولتين، لكن كلتيهما لهم               
وإذا ما تحدث عبـاس بـشكل مباشـر عـن تلـك             . 1967 عام   أي الضفة الغربية وإسرائيل قبل حدود     

  .المخاوف، فإن نتنياهو سيتعرض لضغوط محلية كبيرة حتى يتحرك
وحتى يطمئن كل طرف إلى أن الطرف اآلخر يريد دولتين          . لقد عدنا مرة أخرى إلى بداية هذا الصراع       

  .ألسوألشعبين، وليس لشعب واحد فقط، فلن يحدث أي شيء جيد، لكن ربما يقع ا
  »نيويورك تايمز«

  3/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل"الثورات العربية وآفاق التطبيع مع  .74
  نبيل السهلي

 أسئلة هامـة حـول آفـاق        2011طرحت المتغيرات التي يشهدها العالم العربي منذ بداية العام الحالي           
بعد انتصار الثورات في كل مـن تـونس    فثمة دالئل تشير إلى أنه      , التطبيع العربي الرسمي مع إسرائيل    

ومصر وليبيا واستمرارها في دول عربية أخرى، ستكون كلمة الشعوب العربية الفيصل بين زمن هرولة               
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النظام الرسمي العربي لجهة التطبيع مع إسرائيل، وزمن انكشاف الصورة، وبالتالي المقاطعـة العربيـة               
الفلسطينيين والعرب على مدار أكثر من ثالثة وسـتين         الشاملة لكيان غاصب ارتكب أفظع المجازر بحق        

  .عاما
ومن األهمية اإلشارة إلى أن التطبيع في اللغة يعني العودة باألشياء إلى سابق عهدها وطبيعتهـا، وتـم                  

، وكـان   1991الترويج لمصطلح التطبيع مع إسرائيل بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسالم في نهايـة العـام                
تحويل الصراع الدائر بين العرب وإسرائيل، وجعل إسرائيل دولـة طبيعيـة فـي              الهدف من وراء ذلك     

  .المنطقة لها سيادة ووزن شرق أوسطي كبير وفاعل
وتبعا لذلك سعت اإلدارات األميركية منذ مؤتمر مدريد إلى عقد مؤتمرات شـرق أوسـطية حـضرتها                 

م محاولة الوصول إلى نظام إقليمي جديد       إسرائيل والدول العربية لرفع المقاطعة العربية تدريجيا، ومن ث        
  .له مؤسساته عوضا عن مؤسسات الجامعة العربية المختلفة خاصة االقتصادية منها

وبهذا يمكن االعتراف بإسرائيل دولة طبيعية في المنطقة رغم أنها أنشئت في ظروف دوليـة اسـتثنائية                 
  ).2011-1948 (على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه قبل أكثر من ستة عقود خلت

  خسائر إسرائيل من المقاطعة العربية
رغم المقاطعة الشعبية العربية إلسرائيل، ثمة مؤشرات ذات داللة على ارتفاع وتيرة التطبيع االقتصادي              

، وفي هذا السياق تؤكد مراكـز       2010الرسمي لبعض الدول العربية مع االقتصاد اإلسرائيلي حتى العام          
تلفة أن خسائر إسرائيل من جراء المقاطعة العربية يصل إلى نحو مليـار دوالر              البحث اإلسرائيلية المخ  

 مليار دوالر فـي الفتـرة       62سنويا، أي أن االقتصاد اإلسرائيلي تكبد خسائر متراكمة وصلت إلى نحو            
)1948-2010.(  

ه المقاطعـة،    للحيلولة دون استمرار هـذ     1948وتبعا لذلك سعت اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ العام         
  .واتبعت سياسات لحمل الحكومات العربية على إنهاء مقاطعتها التجارية إلسرائيل

وركزت اإلدارات األميركية في خطابها الذي أكد على أن التطبيع االقتصادي بـين إسـرائيل والـدول                 
تطبيـع بـين    والالفت أن هدف ال   . العربية يخدم  المصالح العربية اإلستراتيجية خاصة االقتصادية منها        

العرب وإسرائيل ال ينحصر في إقامة عالقات تجارية أو دبلوماسية، وإنما يجـب أن يـشمل مراجعـة                  
لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والمنطلقات الدينية، أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربيـة                

كدولة، ولكن هذا االعتراف ال يوفر لها       تجاه إسرائيل، فاالتفاقيات توفر إلسرائيل اعترافا قانونيا بسيادتها         
  .شرعية وجودية لدى الشعوب العربية

ويشار إلى أن الواليات المتحدة األميركية قد ساهمت في التعويض عن الخسائر المحتملة إلسرائيل مـن                
جراء المقاطعة العربية لها، وذلك عبر المساعدات السخية لها، حيث أشارت أكثر من دراسة إلى أن قيمة                 

 حتى  1948مليار دوالر منذ نشأة إسرائيل في العام        ) 150(المساعدات األميركية إلسرائيل وصلت إلى      
  .مساعدات اقتصادية% 40على شكل مساعدات عسكرية و% 60، منها 2010نهاية العام 

  مؤشرات أساسية حول التطبيع
 الجهاز اإلحصائي اإلسرائيلي    أما الحقائق والمعطيات حول التطبيع االقتصادي العربي مع إسرائيل، فإن         

ال يصدر نشرة خاصة حول ذلك، غير أن مقاالت ودراسات إسرائيلية أشارت إلى أن قيمة التجارة مـع                  
، وكانت النسبة الكبرى حتـى      2010 مليون دوالر سنويا حتى العام       200الدول العربية وصلت إلى نحو      

  .العام المذكور مع كل من مصر واألردن
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رى أن قيمة التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها من الباطن قد              وأكدت دراسات أخ  
 مليون دوالر سنويا، وهو ما يتجاوز ضعفي حجم التبادل التجاري الـذي كـان               450وصلت إلى حوالي    

 والسنوات السابقة، وقد أشارت دراسـات       2010معلنا بين إسرائيل ومصر واألردن على األقل في العام          
سرائيلية إلى أنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية أو الواردات العربية من إسرائيل، ذلك جـراء                 إ

لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، ولعل أشهر دولتين تعمالن وسـيطا           " وسيطة"استخدام إسرائيل دوال    
  .هولندا وقبرص: بين إسرائيل والدول العربية هما

ى أن قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية المطبعة رسميا ومن البـاطن             كما تشير دراسات مختلفة إل    
من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم سنويا، وهو يوازي نسبة           % 9و% 8مع إسرائيل يتراوح بين     

  .2010التجارة البينية العربية ويزيد عنها في بعض السنوات التي سبقت العام المنصرم 
  ربية وآفاق التطبيعربيع الثورات الع

، ال يمكن الحديث عـن      2010رغم حصول تطبيع اقتصادي رسمي مع بعض الدول العربية حتى العام            
تطبيع شعبي عربي بالمعنى الحقيقي، إذ رفض الشعب المصري وكذلك األردني عملية التطبيـع رغـم                

  .وجود اتفاقيات رسمية بين كل من مصر وإسرائيل واألردن وإسرائيل
أنه بعد مرور أكثر من ثالثة عقود على اتفاقية كامب ديفيد وسبعة عشر عاما على اتفاقية وادي                 والثابت  

عربة، اكتشفت المؤسسة اإلسرائيلية أنه ال يمكن إيجاد تكتل حقيقي مع دول المنطقة في إطـار تجمـع                  
  .اقتصادي شرق أوسطي في ظل غياب تطبيع حقيقي مع الشعوب العربية

 إسرائيلية إلى أبعد من ذلك لتشير إلى أن عالقات التجارة الحرة مع الواليات              وذهبت بعض مراكز بحث   
المتحدة واالتحاد األوروبي توفر إلسرائيل امتيازات عديدة، غير أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيـق                

بية، أكبر قدر من المكاسب الممكنة من تعزيز حجم تجارتها سواء السرية أو المعلنة مع بعض الدول العر                
وذلك من خالل اتباع ما يطلق عليه نظام العالقات التجارية الثنائية، بمعنى أن تقيم إسـرائيل عالقـات                  
ثنائية مع كل دولة عربية على حدة، بما يؤهلها في مرحلة الحقة ألن تضطلع بدور المركـز والمحـور                   

  .ية واإلسالميةالرئيسي في التعامالت التجارية واالقتصادية مع عدد كبير من الدول العرب
 إلى  1991ولتعزيز التوجه المذكور سعت  الواليات المتحدة األميركية منذ مؤتمر مدريد قي نهاية العام               

عقد مؤتمرات شرق أوسطية حضرتها إسرائيل بغية فك العزلة االقتصادية والسياسية والدبلوماسية عنها،             
ة في مستوى عال من الرفـاه االقتـصادي         ورافق ذلك رفع شعارات اقتصادية لجهة جعل المنطقة العربي        

يرقى إلى مستوى الدول المتطورة، لكن الشعارات ذهبت في مهب الريح، خاصة أن إسرائيل تهدف من                
وراء التطبيع إلى فك العزلة وجني ما أمكن من األرباح في مختلـف الـصعد، وتراوحـت المواقـف                   

سرائيل قطبا، وكان مهندس هذا التصور رئـيس        اإلسرائيلية بين مؤيد لبناء شرق أوسط جديد تكون فيه إ         
دولة إسرائيل الحالي شمعون بيريز، في حين أشار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي أيضا إلـى أن                 
بناء عالقة مع دولة أوروبية قد تكون ذات جدوى أكثر من االندماج في شرق أوسط متخلف اقتـصاديا،                  

  .حسب رأيه
وثمانية عشر عاما علـى اتفاقـات       ) 2011-1991( انعقاد مؤتمر مدريد     وبعد مرور عشرين عاما على    

ال تزال األسئلة تتكرر حول جدية التسوية وإمكانية التطبيـع االقتـصادي مـع              ) 2011-1993(أوسلو  
إسرائيل، التي تستمر في مصادرة األرض الفلسطينية وبناء آالف من  الوحدات االستيطانية في القـدس                
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لفلسطينية، ناهيك عن الجرائم التي يرتكبهـا الجـيش اإلسـرائيلي فـي األراضـي               وغيرها من المدن ا   
  . الفلسطينية على مدار الساعة

ويبدو أن مستقبل التطبيع مع إسرائيل بات على صفيح ساخن بعد انكشاف صورة إسرائيل العنصرية في                
 من ميادين التحريـر     2011حالي  العالم، وقد عزز هذا االتجاه انطالقة الثورات العربية في بداية العام ال           

  .وساحات التغيير
  30/9/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  أردوغان يلعب بالنار .75

  اليكس فيشمان
يبدو أن رئيس الوزراء التركي، طيب اردوغان، يجتاز الخط الرقيق الـذي بـين              . االتراك يلعبون بالنار  

هـذا الرجـل،    . السعي الى مواجهة عسكرية   التصعيد اللفظي والصراع الدبلوماسي ضد اسرائيل، وبين        
الذي عزا الجميع له سلوكا سياسيا مناهضا السرائيل على نحو مواظب ومخطط له جيـدا مـع أهـداف                   

الحالة النفسية في االزمة بين اسرائيل وتركيـا بـدأت تـسيطر علـى              . واضحة، يبدأ بالعمل من البطن    
  .المنطق

وبزعمهم، فان طائرات قتاليـة  . 'استفزازا عسكريا اسرائيليا'روه  في أثناء العيد نشر االتراك نبأ عما اعتب       
اسرائيلية حامت فوق قوة المهمة البحرية التركية التي انطلقت لحماية منطقة تنقيبات الغاز التي تخطـط                

. في الجيش االسرائيلي ينفون، ولكن هذا ال يغير في االمر شيئا على االطـالق             . لها تركيا قرب قبرص   
  .نحن واالسرائيليون في احتكاك جسدي: ه االتراكهذا ما يبث

قبل . في اسرائيل، بالمقابل، يبدأون بالمتابعة بتحفز خاص لتحركات االسطول التركي في البحر المتوسط            
بضعة اسابيع تجولت سفينة قتالية تركية بحجم متوسط في الحوض الشرقي للبحر المتوسط من الـشمال                

صحيح أن الـسفينة لـم      . واقتربت بشكل شاذ جدا من شواطئ اسرائيل      ،  'مرمرة'الى الجنوب، في مسار     
تدخل المياه االقليمية االسرائيلية، ولكنها توجد في المدى الذي درجت فيه السفن العسكرية على اطـالع                

هـل يحتمـل ان يكـون    : في اسرائيل اشعلت اضواء حمراء. الدول الصديقة بوجودها تفاديا لسوء الفهم   
  ل االسطول التركي ـ يفحص يقظة وسلوك اسرائيل؟اردوغان ـ من خال

وضمت القوة  . انطلقت قوة مهمة بحرية تركية الى منطقة التنقيبات بجوار قبرص         ) سبتمبر( أيلول   20في  
هذه لـم تبـد     . قوارب بحرية عسكرية، سفينة توريد، سفينة جر، وعلى ما يبدو أيضا، ضمت غواصتين            

مثل قبـرص، اليونـان وربمـا       ' معادية'أكبر كقوة تنطلق نحو دول      هذه تبدو بقدر    . بالضبط كقوة حماية  
بشكل عام، في االشهر االخيرة صعدت تركيا نشاطها في مجال البحر المتوسط، سـواء              . اسرائيل ايضا 

الرحالت الجوية التي   . في الجو أم في البحر، من دون مبرر، من دون أي تهديد استراتيجي ظاهر للعيان              
  .لتركي في المنطقة هي في مقاييس تختلف عن تلك التي شهدناها في الماضيينفذها سالح الجو ا

أحد كبار رجاالت وزارة الخارجية التركية استدعى مؤخرا سفراء عربا في أنقرة وتباهى على مسمعهم               
بان تركيا دفعت الى الجو عدة مرات بطائرات قتالية حيال طائرات اسرائيلية حلقت في البحر المتوسـط                 

وسواء كان الحديث يدور عن أنصاف حقائق أم عن خيـال،           . شواطئ السورية ودفعتها الى الفرار    قبال ال 
  .الخطاب التركي تجاوز الشتائم الى االلعاب الحربية: فان هناك امرا واحدا واضحا
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مسؤولون كبار في الناتو حاولوا الحديث الى نظـرائهم         . هذه االلعاب من شأنها أن تنتهي على نحو سيئ        
ورد الضباط االتراك بانه لو كان هذا منوطا بهم،         . از االمن التركي وناشدوهم بوقف اللعب بالنار      في جه 

كمـا أن اليقظـة الـشعبية    . ولكن قادة الجيش التركي فزعون من اردوغان. فلن تكون مواجهة عسكرية 
فة وليست خاضعة   التركية ال تشبه اليقظة الشعبية السرائيل، ولهذا فان افعال وسلوك اردوغان ليست شفا            

وهو يمكنه أن يشعر بثقة كافية في سلوكه حيال الرأي العام الداخلي، الذي على أي حـال                 . لالنتقاد الدائم 
اذا واصلتم هذه   : االمريكيون هم ايضا يحذرون االتراك    . يعتبر اسرائيل دولة غير سوية، تعمل من البطن       

، الذي يعيش حالة االعتداد بالنفس، يقـود نحـو          ولكن اردوغان . االلعاب، ففي النهاية ستغرق لكم سفينة     
  .تصعيد عسكري

في مثل هذا الوضع، ال ينبغي ان يتفاجأ اذا ما ضغط طيار تركي او طيار اسرائيلي، شعرا فجأة بالتهديد                   
إذن من  . المسافة بين االستفزاز واالنفجار االقليمي قد يستغرق ثواني معدودة        . على الزر فاطلقا صاروخا   

  وغان؟سيوقف ارد
  2/10/2011يديعوت 
  3/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  العرب صاروا يهودا .76

  ايتان هابر
، ونـشأ  'العرب صاروا يهودا ـ اليهود صاروا عربا 'مرة، قبل عشر سنين وأكثر، كتبت هنا شيئا يشبه 

ول اليوم ان هياج مرير من قبل اليهود ومن قبل العرب، فقد زعم الجانبان حدوث إهانات شديدة، لكنني أق              
  .تلك المقالة كانت صادقة وانها سبقت زمانها

 سنة دامية، تعلمت الدول العربية حولنا جميع الدروس الممكنة في           63تبرهن جميع الدالئل على انه بعد       
مجاالت الردع واالنذار والحسم، وهي تستعمل اليوم استعماال حكيمـا تأليفـا بـين النـشاط الـسياسي                  

قد تكون الذكرى السنوية لحرب يوم الغفران هذا االسبوع، تاريخا صحيحا لـذكر             . واالستعداد العسكري 
 38ومن يغضبون من نشر كهذا كانوا سيخرجون عن طورهم آنذاك ايضا ـ قبل  . هذه الحقائق المغضبة

  .سنة ـ لو أننا كتبنا ما عرفناه، حينما طلبوا الينا أال نذعر الضباط والساسة من مجاثمهم
ت السياسة االسرائيلية خالل سنين مبنية على الردع، فاذا فشل فعلى االنذار واذا لم يثبت               كان: وباختصار

فماذا فعل أعداؤنا؟ تعلموا معادلة بقائنا وهم يعلموننا        . هذا، والعياذ باهللا، لالمتحان فقد كنا نملك قوة الحسم        
  .اآلن بأصعب طريقة علينا

فنحن نـستطيع ان نتـذاكى وان نطـبخ         . متحان الردع يحصل اولئك األعداء على درجة عالية جدا في ا        
أنفسنا بعصارتنا، لكن دولة اسرائيل في هذه االيام مردوعة من جهة سياسية وقانونيـة وتخـشى ردعـا          

ومن الحقائق التي نشرت ان اسرائيل أرادت كما يبدو أن ترد ردا شـديدا فـي المـدة       . اقتصاديا، وبحق 
 ال لبس فيها مؤداها ان نشاطا اسرائيليا شديدا قد يسبب هياجا            االخيرة في غزة وجاءت من مصر رسالة      

الرصـاص  'في الماضي خرجت اسرائيل لحربين في لبنان ولعمليـة          . وردود فعل شديدة على اسرائيل    
  .في غزة ولم تقع السماء على االرض في القاهرة' المصبوب

ة والجيش االسرائيلي مـن يريـد أن        أنحن مردوعون من جهة قانونية؟ لم يولد حتى اآلن في قيادة الدول           
ومن الحقائق أن جنراال كثير المعارف لم ينزل من الطائرة في لنـدن          . يمتحن المحكمة الدولية في الهاي    
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أنحن مردوعون اقتصاديا؟ لسنا كذلك حتى اآلن لكننا        . حينما انتظره شرطيان عند تفتيش جوازات السفر      
في العالم من فروع وهمية، بال ذكر أصل المنتوج وبال كلمة           فعشرات الشركات االسرائيلية تعمل     : نستعد

  .واحدة بالعبرية بيقين
فذات مرة قبل يوم الغفران الفظيع ذاك، كانت الجيوش حولنـا           : أما وضعنا في مجال الردع فليس أفضل      

محتاجة الى زمن طويل نسبيا الستعدادات ال يمكن اخفاؤها، وهو ما مكّـن الجـيش االسـرائيلي مـن                   
واليوم على أثر تعلم الدروس، اختارت الجيوش العدو حولنا         ). وفشل بالطبع، في تلك الحرب    (ستعداد  اال

ففي مكان ما هناك قرب     . سالح الصواريخ من اجل تقصير أو إبطال قدرة الجيش االسرائيلي على الردع           
 الـزر   دمشق في سورية، وعلى ضفتي الليطاني في لبنان، أو في أزقة رفح، سيضغط شخص ما علـى                

ان كميات كبيرة من وسائل القتال تتدفق من ايـران          . وهكذا ستعلم اسرائيل انها تحت هجوم بالصواريخ      
ونظام الصواريخ في سـورية مـن       . عن طريق السودان الى سيناء وغزة وعن طريق دمشق الى لبنان          

، 'آخـر كلمـة   'نا هي   ومن المهم ان نعلم ان وسائل القتال في الدول حول         . أكثر وأكثف االنظمة في العالم    
فبواسطة السالح تسيطر الواليات المتحــدة على الجيوش حولنا ويخيل اليهـا           : وأكثرها امريكية حديثة  

  .انها بذلك تسيطر على الدول نفسها
وفي مجال الحسم تعلمت الجيوش العربية ان تحاول احباط أساس السياسة التي قُررت مبادؤها على يدي                

اذا حدثت هنا حرب صواريخ ارض ـ ارض فال  . ب الى ارض العدو فورابن غوريون وهي نقل الحر
ان عدد الضحايا في الجبهة الداخلية، والـدمار الكبيـر          . توجد قيمة كبيرة جدا للقضاء على فرقة مدرعة       

ويحاولون هناك إفشال قدرة الجيش االسرائيلي على المداورة البرية بــ           . سيحددان المنتصر في الحرب   
فقطاع غزة وجنوب لبنان نفـق      . دان بسالح مضاد للدبابات حديث جدا ونزول تحت االرض        المي' تبطين'

  .كبير
واالستنتاج انه يمكن اذا نشبت حرب، والعــياذ باهللا، ان تكون أطول مما عرفنا ويــمكن ان تجـري    

  .وهذا ما قلناه أوال وهو ان العرب يحاولون ان يصيروا يهودا وربما ينجحون ايضا. على ارضنا
هذه المقالة ال ترمي الى التخويف، وال ينبغي على أي حال من االحوال ان تُنسب الى الحرب لتقلـيص                   

  .ميزانية الدفاع، بل أردنا أن تعلموا فقط
  2/10/2011يديعوت 
  3/10/2011، القدس العربي، لندن

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            49ص                                     2281:                العدد3/10/2011اإلثنين  :التاريخ

  :كاريكاتير .77
  

  
  3/10/2011الرأي، عمان، 


