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***  

  
  وتجري اتصاالت مع فتح لتنفيذ اتفاق المصالحة.. داع بالمناورات من االنخعباسحذر ت حماس .1

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن حركته ال زالت تجري اتصاالتها  : طهران
بحركة فتح لتنفيذ اتفاق المصالحة، مضيفًا بأن حركة فتح ربطت تنفيذ االتفاق علي تحديد رئيس الوزراء 

وأضاف الرشق، في  .، ولذلك هم يتحملون مسؤولية التأخير"استحقاق أيلول" ما بعد ىوبقية البنود، إل
 بأن حماس ال تريد أن تكون االتفاقات حبرا 3/10تصريحٍ خاصٍ للمركز الفلسطيني لإلعالم، االثنين 

علي ورق؛ بل نريد اتفاقات حقيقيةً تترجم علي أرض الواقع وتوحد الشعب الفلسطيني في مواجهة 
، داعيا إلنجاز القضايا المتفق عليها، كتشكيل حكومة التوافق الوطني إلدارة المرحلة "لتحديات الصهيونيةا

  .االنتقالية القادمة، مطالبا حركة فتح بعدم التشبث بخيارٍ محدد؛ ألن هذا يعيق اتفاق المصالحة
رشق بأن القضية الفلسطينية هي وبما يتعلق بالربيع العربي وتأثيره على القضية الفلسطينية؛ اعتبر ال

قضية األمة اإلسالمية جمعاء، وليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، معتبرا التطورات اإليجابية التي 
حصلت في بعض الدول وبخاصة مصر وتونس في مصلحة القضية الفلسطينية؛ ألن التغيير الذي حصل 

ماس أن النظام المصري السابق كان متحالفًا وأضاف القيادي في ح .في مصر يقربنا كثيرا من فلسطين
مع الكيان الصهيوني وضد الشعب الفلسطيني وقضيته، مطالبا بتوحيد جهود األمة من أجل فلسطين 

  .ودعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الصهيوني
عيا إلى فتح األمور بعد الثورة المصرية تحسنت بشكٍل طفيف، دا: وبما يتعلق بمعبر رفح قال الرشق

  . المعبر بصورة دائمة، وكسر الحصار عن قطاع غزة، ألنه ال يجوز أن يبقي القطاع كأنه سجن
تعقيباً على إعالن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ترحيبه بدعوة اللجنـة الرباعيـة إلجـراء           و

ول في حركة حماس بما     صرح مصدر مسؤ   مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع السلطة الفلسطينية،       
إننا في حركة حماس نحذر الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير من االنخداع بالمنـاورات        ":يلي

الصهيونية، فترحيب نتنياهو بدعوة اللجنة الرباعية الستئناف المفاوضات تهدف إلعـادة الـسلطة إلـى               
  .اًالمسار التفاوضي العبثي، الذي ثبت فشله على مدى عشرين عام

  إننا في الوقت الذي نحذر فيه من االنخداع بالمفاوضات، لندعو الرئيس محمود عبـاس وحركـة فـتح                  
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والفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى حوار وطني شامل للوصول إلى إستراتيجية فلسطينية على قاعـدة             
 ."التمسك بالحقوق والثوابت في مواجهة االحتالل الصهيوني

 3/4/2011إلعالم، المركز الفلسطيني ل
  

   حجب المعونات األمريكية ستكون بمثابة عقاب للشعب الفلسطيني:نبيل عمرو .2
 تصريحات في نبيل عمرو الفلسطيني المركزيرأى عضو المجلس : رغدة رأفت -سنية محمود 

بة  أن حجب المعونات األمريكية عن السلطة الفلسطينية إن أقدم عليها األمريكان ستكون بمثا"الشروق"لـ
من ": وقال ." ومهم من المعونات الطبية للشعبحيويعقاب للشعب الفلسطيني ألنها ستطال جزء 

 في تلعب دورا متوازنا، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حتى ال تساهم أنالمفترض أن تحاول أمريكا 
وضع لمزيد من  الشرق األوسط، ألن قطع المعونات عن الفلسطينيين معناه تهيئة الفيتفجر األوضاع 

 تعانى التيتجميد المساعدات لو حدث سيسبب متاعب إضافية للسلطة "وأضاف أن . " المنطقةفيالعنف 
أصال من ضائقة مالية، وحتى لو استطاعت الدول العربية مساعدة الفلسطينيين مؤقتا، لن تفعل ذلك 

 أن السلطة تحتاج من العرب ين خصوصا أن قطع المعونات األمريكية واإلسرائيلية يع،باستمرار وانتظام
  . " مليون دوالر شهريا، وذلك مستحيل200نحو 

  3/10/2011الشروق، مصر، 
  

   اإلنسانيةفياض يعلن دعمه لمطالب األسرى  .3
 أكد رئيس الوزراء سالم فياض دعمه الكامل لمطالب أسرى الحرية المشروعة كما أكدتها :رام اهللا

 عن الطعام، والمتمثلة في جوهرها باحترام كرامتهم إضراباقيقها القوانين الدولية، والتي يخوضون لتح
وأشاد فياض بالدعم الشعبي لهذه المطالب، وجدد موقفه الثابت  . وحقهم الطبيعي في الحياةاإلنسانية
 اعتبار أن حرية األسرى هي جزء ال يتجزأ من حرية الوطن، وأن نضالهم لتحقيق كرامتهم إلىالداعي 
وشدد رئيس الوزراء خالل كلمته  .زء من نضال شعبنا النتزاع وتأكيد كرامته الوطنية هي جاإلنسانية

في حفل االستقبال الذي نظمته ممثلية ألمانيا االتحادية لدى السلطة الوطنية لمناسبة اليوم القومي األلماني 
الفلسطيني لنيل حريته  الشعب إرادة، على أن جدار الفصل واالستيطان سينهار أمام "عيد الوحدة األلمانية"

  . الشعب األلماني الستعادة وحدتهإرادةواستقالله، تماماً مثلما انهار جدار برلين أمام 
  4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  هدف زيارة وزير الدفاع األميركي الدفع باتجاه استئناف المفاوضات المباشرة: عريقات .4

نيين صائب عريقات إن الهدف من زيارة وزير الدفاع األميركي قال كبير المفاوضين الفلسطي: رام اهللا
وأبلغ . ليون بانيتا إلى األراضي الفلسطينية هو الدفع باتجاه استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

بانيتا الرئيس عباس في لقائهما في رام اهللا أمس اعتراضه على وقف المساعدات األميركية للفلسطينيين، 
السلطة الفلسطينية رسمياً أمس بقرارها تعليق ) يو س إيد(غت الوكالة األميركية للتنمية بعدما أبل

  .مشاريعها في األراضي الفلسطينية
إن اإلدارة األميركية تريد " عن عريقات عقب لقاء بانيتا بالرئيس الفلسطيني "فرانس برس"ونقلت وكالة 

 خالل اللقاء أكدوتابع أن بانيتا . " هدف زيارة بانيتااستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهذا هو
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أن اإلدارة األميركية ملتزمة خيار حل الدولتين باعتباره ليس فقط مصلحة للفلسطينيين واإلسرائيليين بل "
  ."هو مصلحة للواليات المتحدة ولألمن والسلم الدوليين والعالم اجمع

اقصر الطرق لحل الدولتين هو استئناف المفاوضات أن "لكن عريقات أشار إلى أن بانيتا شدد على 
المباشرة مع إسرائيل على أساس بيان اللجنة الرباعية الدولية لعملية السالم في الشرق األوسط باعتباره 

  ."يشكل فرصة للجانبين الستئناف المفاوضات
ميركي المتمسك أننا نثمن الموقف األ" للمسؤول األميركي أكدوأوضح عريقات أن الرئيس الفلسطيني 

بخيار حل الدولتين ونؤكد استعدادنا الستئناف المفاوضات في حال وافقت إسرائيل على تنفيذ كل 
التزاماتها بخطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية وااللتزامات التي وردت في بيان اللجنة الرباعية 

  ."س للمفاوضات كأسا1967األخير وتحديداً وقف االستيطان ومرجعية حدود عام 
هذه الزيارة تحمل رسالة مهمة مفادها انه ال يوجد قطيعة من قبل اإلدارة األميركية "وأضاف عريقات أن 

مع السلطة الفلسطينية خصوصاً بعد معارضة هذه اإلدارة توجهنا لنيل عضوية دولة فلسطين الكاملة في 
  ."ورنا وزير دفاع أميركي يزأولاألمم المتحدة سيما أن بانيتا هو 

 قبل االجتماع أن القيادة الفلسطينية ستطلب أعلنوكان نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، 
تغير واشنطن من موقفها الرافض لالعتراف بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في األمم "من بانيتا أن 

  ."المتحدة
ارة الرئيس باراك اوباما ستواصل العمل على  أن إدأكدإلى ذلك، قال مسؤولون فلسطينيون إن بانيتا 

  .توفير الدعم للسلطة الفلسطينية
 4/10/2011الحياة، لندن، 

  
  األمن في مجلس صوتاً 11  بل أصوات10 نحصل على أنلدينا الطموح : المالكي .5

 "القدس العربي" رياض المالكي لـ. وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية د أكد:وليد عوض -رام اهللا 
االثنين أن هناك مواجهة محتدمة خلف الكواليس بين الفلسطينيين ومناصريهم وبين الواليات المتحدة 

  . المتحدةاألمم بشأن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمريكية
نحن حتى " دولة قال المالكي 15 الذي يضم األمنوحول المرحلة التي وصلها طلب فلسطين في مجلس 

 األمن المناقشات على مستوى لجنة الخبراء القانونيين في مجلس إليهانتظار ما ستؤول هذه اللحظة ب
 أؤكد أن أريد أنا"، متابعا "ولجنة العضوية، ولكن في نفس الوقت نحن ال زلنا على تواصل مع بقية الدول

 وبالتالي نحن  بما فيها نيجيريا والغابون،األخرى في مثل هذه اللحظات هناك من يتواصل مع الدول بأنه
، وسوف األمريكية اإلدارةلم نتوقف ولن نترك هذه الدول لوحدها في مواجهة الضغط المتواصل من قبل 

  ." مع تلك الدولاألخرى على مواصلة لقاءاتها األخرىنتواصل في لقاءاتنا معها ونحث الدول 
 المتحدة األممسطين في  التي ضمنها الجانب الفلسطيني للتصويت لصالح عضوية فلاألصواتوحول عدد 

 نقول أنحتى نكون صريحين وشفافين مع شعبنا ال نستطيع "، قال المالكي األمن مجلس أعضاءمن قبل 
، لكن نحن نعمل من اجل األمن معنا في مجلس أصوات 9 قد ضمنا حتى هذه اللحظة وجود بأننا

 أصوات 9 نضمن أنمن اجل  نعمل بأنناولكن نحن نؤكد " قائال  وأضاف."أصوات 9الحصول على الـ 
 لن نكتفي أننا أقوله أن أريد ما أيضا، ولكن أصوات 9 سوف نحصل على أنناولدينا القناعة والثقة 
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 صوتا في مجلس 11 بل أصوات 10 نحصل على أننحن لدينا الطموح . أصوات 9بالحصول على 
  ."األمن

  4/10/2011القدس العربي، لندن، 
  

   عالقة بين المساعدات المقدمة وجاهزيتنا لقيام الدولةال توجد: السلطة الفلسطينية .6
ردت السلطة الفلسطينية على أنباء حول نية الكونغرس األميركي، تخفيف المساعدات : رام اهللا

 مليون دوالر منها، بالتأكيد على أن ذلك لن يؤثر على الجاهزية الفلسطينية 200المخصصة لها، وخصم 
إن الحكومة الفلسطينية "خطيط والتنمية اإلدارية، علي الجرباوي في بيان وقال وزير الت .لقيام الدولة

، من حيث الجاهزية، وباتت اآلن جاهزة تماما لتجسيد واقع الدولة، 2009حققت تقدما كبيرا منذ عام 
   ."وذلك بعد نجاحها في بناء مؤسسات الدولة المنشودة وتطويرها

  4/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لسطيني رسمي من المساس باألسرى ومطالبة بحمايتهمتحذير ف .7
حذر النائب عن كتلة التغيير واإلصالح إسماعيل األشقر خالل مؤتمر صحفي االحتالل :  الضفة- غزة

  إياهم المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض لهاإلسرائيلي وإدارة السجون من المساس باألسرى، محمالً
رؤوس أسرانا في سجون االحتالل ثمنها غاٍل جدا وهي أغلى من  كل إن شعرة من : "وقال .األسرى

  ".أسرانا إننا لن ننساكم وسنظل األوفياء حتى تحقيق مطالبكم وتحريريكم: "، قائالً"األرواح اإلسرائيلية
وطالب النائب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بواجباتهم لحماية األسرى وممارساته العنصرية 

شاليط : "وأضاف .سرى، داعيا إياهم لتقديم قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية كمرتكبي حربضد األ
لن ينعم بالحرية حتى ينعم بها أسرانا، ونقول إن سياسية خطف الجنود ستستمر حتى يتذوق كل أسير 

  ".طعم الحرية، ونحن في حركة حماس لن نكتفي بشاليط ونقول إن أمثاله قادمون بإذن اهللا
التجمع اليوم من قبل كل الفصائل يحمل رسالة الوحدة "بدوره، قال وزير األسرى عطا اهللا أبو السبح إن 

في فلسطين خلف قضية األسرى ورفضاً لمشاريع االحتالل ومن يصافحونه، ونقول لألسرى نحن معكم 
  ".م من اجل شعبكموخدم لكم وهذا وسام وشرف كبير لنا ألنكم أنتم ضحيتم بأنفسكم وراحة أجسادك

بدوره، دعا النائب محمد شهاب نيابة عن المجلس التشريعي الفلسطيني إلنهاء االستفراد والتغول على 
  .األسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن سلطات االحتالل شاركت في انتهاك حقوق األسرى

  4/10/2011السبيل، عمان، 
  

  عطون يرفض اإلفراج عنه مقابل إبعادهالنائب  .8
 االثنينرفض النائب المقدسي المختطف أحمد عطون قرار محكمة صهيونية صدر : المحتلةالقدس 

 يقضي باإلفراج عنه مقابل إبعاده خارج المدينة المقدسة، كما رفض التوقيع على أي تعهد يمنعه 3/10
دفاع عن  وهو أحد أفراد طاقم ال،ونقلت وكالة صفا عن المحامي فادي القواسمي .من الدخول إلى المدينة

 قوله إن النّيابة الصهيونية طلبت خالل جلسة اليوم من قاضي محكمة الصلح تمديد اعتقال ،النائب عطون
موكله حتى نهاية اإلجراءات القضائية ضده في الئحة االتهام التي قُدمت األسبوع الماضي بتهمة 
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وبعد استماعها الدعاءات النيابة وأضاف القواسمي أن المحكمة  ".الدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني"
  . ألف شيكل، وبكفالة شخصين50وطاقم الدفاع قررت اإلفراج عن النائب عطون بكفالة قدرها 

  3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   أشهر أربعة النائب نزار رمضانتمديد اعتقال  .9
النائب عن حركة حماس نزار قالت مصادر حقوقية إن محكمة إسرائيلية مددت، أمس، سجن .): أ.ب.د(

. رمضان لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل ثالثة أيام من انتهاء حكم مماثل صدر عليه قبل أربعة شهور
إمعاناً صهيونياً في انتهاك حصانة "واستنكرت كتلة حماس الحكم الصادر بحق النائب رمضان واعتبرته 

، مطالبة بتدخل دولي " االحتالل الصهيونيالنواب في ظل صمت دولي مريب ونتائج التعاون األمني مع
  .  لإلفراج عن جميع النواب المعتقلين

 4/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  المصالحة" تعطيل" عن للتوقفحماس تدعو فتح  .10
البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة فوراً والتوقف عن حالة تعطيل االتفـاق           "دعت حركة حماس حركة فتح إلى       

نجدد ": 3/10ال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان مكتوب، اإلثنين            وق ".وإدارة الظهر له  
التأكيد في حركة حماس على الحاجة إلى حوار وطني شامل يحدد اإلستراتيجية الوطنية وينهـي حالـة                 

ولية ؤواعتبر أبو زهري تصريحات رئيس السلطة محمود عباس حول الحق في المس            ".التفرد في السلطة  
 الحكومة االنتقالية، تراجعاً كبيراً عن اتفاق المصالحة بالقاهرة وتناقضاً مع االتفاق الذي ينص              عن تشكيل 

  .على أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم بالتوافق بين الطرفين
حالة التفرد واالستئثار بصناعة القرار، وأنه مثال       "ونبه إلى أن حركته تعتبر ذلك أيضاً دليالً إضافياً على           

  ".النتقائية في تعامل حركة فتح مع االتفاقات الوطنيةلسياسة ا
  3/10/2011فلسطين أون الين، 

  
   من قيادات حماس والحوارات متواصلة على أعلى مستوىاإليجابيةنقدر المواقف : فتح .11

أكدت حركة فتح استمرار االتصاالت والحوار مع المكتـب الـسياسي لحمـاس علـى أعلـى                 : رام اهللا 
وأعربـت الحركـة عـن       .مام المصالحة التي تعتبر هدفا استراتيجيا ال عودة عنه        المستويات، بهدف إت  

تقديرها لتصريحات إيجابية صدرت عن قيادات من حماس حول خطاب الرئيس فـي األمـم المتحـدة                 
وكشفت الحركة في بيان صحفي للناطق اإلعالمي باسـمها أسـامة            .وتوجهاته الصادقة نحو المصالحة   

وضية اإلعالم والثقافة اليوم االثنين، أن اجتماعا سيعقد في القريب العاجل بـين             القواسمي، صدر عن مف   
  .قيادات الحركتين لدفع عجلة المصالحة لحيز التنفيذ

وأشار القواسمي إلى أن إتمام اتفاق المصالحة بالتوازي مع النـضال لتحريـر شـعبنا مـن االحـتالل                   
لسطين في األمم المتحدة، أولوية لدى الحركة إلى جانب         اإلسرائيلي، والمعركة الدبلوماسية لنيل عضوية ف     

  ودعا حماس في غزة إلى الهدوء والحكمة وااللتزام بلغـة الوحـدة             .قضايا الثوابت األهم بالنسبة لشعبنا    
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الوطنية، وتجنيد وسائلها اإلعالمية وتوظيفها لخدمة القضايا الوطنية والـصراع مـع االحـتالل، بـدل                
  .يحات إعالمية متناقضة عديمة الفائدة والجدوىاالنشغال بإطالق تصر

 3/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   مكان بديل عن سورية ولم يطلب منها أحد ذلكفيحماس ال تفكر : البردويل .12
صالح البردويل أن تكون قيادة حركته قد اتخذت قرارا نهائيا . نفى القيادي في حركة حماس د :غزة
النتقال إلى العاصمة البحرينية المنامة بدل دمشق على خلفية ما تعيشه سورية من احتجاجات شعبية با

ووصف البردويل في . منذ عدة أشهر، وأكد أن الحركة لم تفكر في هذا األمر وأنه لم يطلب أحد ذلك
 عن أن 3/10نين األنباء التي تناقلتها وسائل إعالمية لبنانية يوم االث" قدس برس"تصريحات خاصة لـ

حماس تدرس إمكانية االنتقال من دمشق إلى المنامة بعد تعذر محاوالت سابقة باالنتقال إلى القاهرة أو 
ليس صحيحا بالمرة أننا في حماس اتخذنا قرارا بنقل مكاتبنا من : "، وقال"خيال وتأليف"عمان، بأنها 

و القاهرة أو عمان، فالحركة لم تأخذ قرارا دمشق إلى غيرها من العواصم العربية سواء كانت المنامة أ
ولذلك .. ونحن من حيث المبدأ ال نتدخل في الشؤون الداخلية ألية دولة.. بذلك ولم يطلب منها أحد ذلك

  ".كل ما أشيع عن أننا نفكر في االنتقال من سورية هو مجرد تأليف من خيال بعض اإلعالميين ال غير
  3/10/2011قدس برس، 

  
   يدعو إلى أسر المزيد من الجنود والمستوطنينخليل الحية .13

دعا القيادي في حركة حماس خليل الحية فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أسر المزيد من الجنـود                : غزة
والمغتصبين الصهاينة من أجل تحرير األسرى من سجون االحتالل، والذين يخوضون حاليا إضرابا عن              

وقال خليل الحية، في تصريح أدلى به        .قونها على يد السجانين الصهاينة    الطعام؛ رفضا للمعاملة التي يال    
آن األوان أن يـدرك الجميـع أن أسـرانا ال يمكـن أن              : "3/10لقناة القدس الفضائية مساء يوم اإلثنين       

يحرروا إال بالمقاومة، وال يمكن أن يحرروا إال وفق العمليات التي قامت منذ عقود وحرر آالف األسرى                 
نحـن نقـول أننـا متمـسكون        : " الحية وأضاف ".الفلسطينيين وغير الفلسطينيين بصفقات تبادل األسرى     

بمطالبنا كشعب، ومطالبنا كمقاومة، أن الخيار األوحد واألفضل واألنسب هو تصعيد المقاومة في وجـه               
  ".لهذا العدو الصهيوني، لمزيد من أسر قطعان المستوطنين والجنود لتحرير أسرانا البواس

 3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
   

   ونأمل التراجع عنه نهائياً األميركية ليس قراراًالمساعداتقطع : محمد اشتية .14
بكدار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  -  قال رئيس المجلس االقتصادي للتنمية واإلعمار:رام اهللا

بقرار الكونغرس المتعلق بوقف المساعدات محمد اشتية إن الرئيس األميركي يستطيع عدم االلتزام 
، مبينا أن لألزمة الحالية شقين، أحدهما 2006األميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، كما حصل عام 

وأكد في بيان صحفي أمس أن الدول العربية واإلسالمية أبدت استعدادها لتعويض  .سياسي واآلخر فني
وأوضح اشتية أن حجم المساعدات األميركية  .اعدات الدوليةالفلسطينيين عن أي نقص يسببه قطع المس

  . مليون دوالر في العام150 مليار دوالر وذلك بواقع 2.4 بلغ 1994للسلطة الوطنية منذ عام 
 4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   في معركتهم ضد القمع الصهيونياألسرىالجهاد تدعو لنصرة  .15
 المقاومة الفلسطينية لنصرة المعتقلـين      3/10مي في فلسطين يوم اإلثنين      دعت حركة الجهاد اإلسال   : غزة

أن "وأكدت الحركة في بيان صـحفي        .في سجون االحتالل الذين يخوضون معركة ضد القمع الصهيوني        
ما يتعرض له األسرى األبطال يمثل إجراما سافرا يدلل على عنجهية الـصهاينة ووحـشيتهم، وأن مـا                  

  مارس ضدهم ضرببعرضِ الحائط لكل القوانين والمواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية؛ التي يتغنـى            ي 
كيان العدو ومن خلفه الحليف اإلستراتيجي أمريكا بأنهما رعاتها والحريصون علـى إنفاذهـا ومراقبـة                

أن االنحياز الحقيقي لألسرى ال يكون بالتعـاطي مـع          " الجهاد"وأوضحت   ".ومحاسبة كل من يتجاوزها   
قضيتهم كإحصائيات وأرقام، بل بإبراز قضيتهم كأمر واجب أن يتصدر اهتماماتنا وأولوياتنا كونها جزءا              

  .من مشروعنا التحرري
  3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   عمل إرهابي ومؤشر على نشوء دويلة المستوطنينطوباإحراق مسجد : فتح .16

طنين لمسجد قرية طوبا الزنغريا في الجليل األعلـى عمـال           إحراق المستو ' فتح'اعتبرت حركة   : رام اهللا 
وأضافت الحركة في بيان     .إرهابيا، ومؤشرا على نشوء دويلة المستوطنين العنصرية داخل دولة إسرائيل         

إن الشعارات ذات المضمون العنصري االنتقامي التـي        ': صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة يوم اإلثنين      
انفالت األمن داخل إسـرائيل     : كل عملية إرهاب من هذا النوع  تؤكد أحد أمرين         يتركها المجرمون إثر    

واستغالل المستوطنين إلنشاء دويلتهم الخاصة أو أن حكومة التطرف اإلسرائيلية  القائمة تشجع سرا هذه               
  .األعمال تمهيدا لتنفيذ مخطط تهجير جديد ضد شعبنا الصامد على أرضه التاريخية والطبيعية

 3/10/2011 الفلسطيني لإلعالم، المركز
  

  "الوفاء لألسرى" في غزة و تطلق حملة حاشدةحماس تنظم مسيرة  .17
، في مسيرة حاشدة بمدينة غزة، نظمتها حركة 3/10شارك اآلالف من الفلسطينيين، يوم االثنين  :غزة

رابا عن حماس تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي الذين يخوضون إض
وانطلقت المسيرة التي تقدمها عدد من قادة حماس، ونواب التشريعي الفلسطيني، وشارك بها . الطعام

طالب الجامعات والمدارس؛ من مفرق األزهر غرب مدينة غزة، وتوجهت إلى مقر اللجنة الدولية 
الوسائل إلطالق سراح وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المطالبة باستخدام كافة . للصليب األحمر

وتوجهت المسيرة إلى مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر، حيث ألقيت . األسرى من سجون االحتالل
العديد من الكلمات لقادة حركة حماس ونشطاء مدافعين عن قضية األسرى أكدت وقوفهم إلى جانب 

  .األسرى في سجون االحتالل الذين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام

  3/10/2011دس برس، ق
   

   لحماية المقّدسات من خطر االحتالل عاجلحماس تدعو إلى تحرك  .18
طوبا زنغرية "أدانت حركة حماس بشدة إحراق بعض المستوطنين اإلسرائيليين لمسجد النور بقرية  :غزة

شرائع ، واعتبرت ذلك عدوانا على ال3/10، فجر يوم االثنين 48داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
: يوم االثنين" فدس برس"وقال بيان للحركة أرسلت نسخة منه لـ. السماوية وانتهاكا لألعراف الدولية

إنَّنا في حركة حماس ندين بشدة هذا العمل العنصري الجبان الذي اقترفته أيدي المتطرفين اآلثمة ضد "
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ل الصهيوني لهؤالء المتطرفين اعتداءاً بيت من بيوت اهللا، ونعد استمرار هذه االعتداءات وحماية االحتال
". على الشرائع السماوية وانتهاكاً لألعراف الدولية، وسياسة عنصرية تعكس الوجه الحقيقي لهذا الكيان

ممارسات االحتالل ومغتصبيه في محاربة حرية العبادة لن تزيد شعبنا إالَّ تمسكاً بعقيدته "وأكد البيان على
و منظمة اليونيسكو والتعاون اإلسالمي إلى التدخل العاجل لحماية المقدسات وثوابته وحقوقه، كما ندع

  .، على حد تعبير البيان"اإلسالمية من خطر االحتالل الصهيوني ومغتصبيه المتطرفين

  3/10/2011قدس برس، 
  

   في لبنان دعماً ألسرى فلسطينتحركاتالجبهة الشعبية تطلق  .19
  اللبنـاني  لتحرير فلسطين، أمس، مؤتمراً صحافياً حضره األسـير       عقدت الجبهة الشعبية    : زينة برجاوي 

في بيروت فؤاد ضاهر، أعلنت قيادتها خاللـه عـن سلـسلة            » الجبهة«المحرر أنور ياسين، ومسؤول     
  .نشاطات تحدد بعد اجتماع ستعقده مع الهيئات الممثلة للمعتقلين، خالل األسبوع الجاري

حملة التضامن مع إضراب األسرى والمعتقلين في السجون        «مس  فقد أطلقت أ  » فايسبوك«أما على موقع    
: على الموقع إلى العبارة التاليـة     ) status(» الحالة الشخصية «، ودعت إلى تغيير     »الصهيونية في لبنان  

 ساعة تضامناً مع األسرى الفلسطينيين فـي        24أعلن إضرابي عن الطعام لمدة      ... اسم الشخص ... أنا  «
  .»وذلك ضمن حملة معركة األمعاء الخاويةالسجون الصهيونية، 

 4/10/2011السفير، بيروت، 
  

   انضمامه إلضراب األسرىويؤكد رسالة من داخل عزله االنفرادي يوجهإبراهيم حامد األسير  .20
أكد قائد كتائب القسام بالضفة الغربية المحتلة األسير إبراهيم حامد انضمامه لإلضراب المفتوح             : رام اهللا 

لذي يخوضه األسرى في ظل تصاعد االنتهاكات الصهيونية بحقهم، مشيراً إلى أن معاملـة              عن الطعام ا  
له  اختلفت كثيراً عما كانت عليه، رغم أن الوضع لم يكن أفضل مما عليه               " هشارون"إدارة معتقل سجن    

" أمامـة "وقال القائد القسامي في رسالة له سربت من داخل عزلـه االنفـرادي ونـشرها موقـع                   .اآلن
إن ظروف اعتقاله ازدادت سوءا، حيث تم تقليص وقت زيارة المحامي           : 3/10ثنين  اإللكتروني مساء اإل  

له، بحيث يتم إخراجه من الزنازين للقاء المحامي في نهاية الوقت المسموح به، باإلضافة إلى منعه مـن                  
از التي أسمعها من لجنود     عبارات االستفز : وتابع .تدوين المالحطات على الرسائل التي تصله من عائلته       

هذا المكان المناسب ألمثالك، نتمنى لو نصنع لك زنزانة أصغر من           (والضباط الصهاينة ال تتوقف، ومنها      
  ).هذه، سوف تقضي عمرك كله داخل هذه الزنزانة ولوحدك

 4/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   زيارة بريطانيا األسبوع المقبل تقررليفني .21
قانوني يقطع الطريق على اعتقال المسؤولين اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب جـرائم حـرب             بعد تعديل   

تـسيبي ليفنـي، زيـارة      » كـديما «وضد اإلنسانية، قررت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، رئيسة         
 علـى  بريطانيا األسبوع المقبل، للمرة األولى منذ صدور أمر باعتقالها في أعقاب الحـرب اإلسـرائيلية      

  .2008قطاع غزة نهاية عام 
  4/10/2011، ، بيروتاألخبار
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   مع ألمانيا"أزمة ثقة" إسرائيلي سابق يتحدث عن سفير .22
أعرب شيمون شتاين السفير اإلسرائيلي السابق في برلين عن اعتقاده بأنه ثمة أزمة ثقة بـين                : )أ.ب.د(

  .الستيطان في األراضي الفلسطينيةعلى خلفية اعتزام األخيرة التوسع في ا” إسرائيل”ألمانيا و
وفي تعليقه على التقارير األخيرة التي تحدثت عن أزمة بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو                
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل قال شتاين، أمس، إن هذا يعد دليال على خالف بشكل أساسـي فـي                  

واالتحـاد  ” إسـرائيل “وألمانيـا وكـذلك بـين       ” إسرائيل“ن  وقال إن هناك خالفات في الرأي بي      . اآلراء
األوروبي، مشيراً إلى أن هذه الخالفات تتعلق بالطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات في                

ورأى أن ألمانيـا    . الشرق األوسط كما تتعلق هذه الخالفات بالعقبات التي يجب إزالتها من هذا الطريـق             
إثناء الفلسطينيين عن التقدم بطلب لمنظمة األمم المتحدة للحصول لـبالدهم علـى             بذلت جهوداً من أجل     

  . عضوية كاملة في المنظمة الدولية، وكذا فعل االتحاد األوروبي
  4/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  "اإلرهاب اليهودي" رًدا على 48يحذّر من انتفاضة فلسطينيي " الكنيست"نائب في  .23

بي في الكنيست اإلسرائيلي، من اندالع انتفاضة شعبية فلسطينية داخل األراضي           حذّر نائب عر  : الناصرة
ضدهم وضد المقدسات الدينية في     " االعتداءات اليهودية اإلرهابية  "، رداً على تصاعد     1948المحتلة سنة   

وقال طلب الصانع، في تصريحات صحفية أدلى بهـا يـوم            .مختلف أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة    
هناك جهات داخل االئتالف الحكومي تدعم اإلرهـابيين، وهـذا          : "، نشرتها اإلذاعة العبرية   3/10اإلثنين  

  .، على حد تعبيره"المسلك سيشعل فتيل االنتفاضة في الوسط العربي
في قريـة   " النور"تأتي تصريحات الصانع، عقب إقدام مجموعة من اليهود فجر اليوم، على حرق مسجد              

  .بالجليل األعلى، مخلّفين عبارات تتوعد بالمزيد من االعتداءات المماثلةطوبا الزنجرية 
  3/10/2011، قدس برس

 
   مؤشر لتصاعد اإلرهاب"عناتا"اعتداء المستوطنين الدموي على ناشطي سالم في : بركة .24

ه عرض التلفزيون اإلسرائيلي تقريرا مصورا عن االعتداء الدموي الذي نفذ         : زهير أندراوس  -رة  الناص
المستوطنون في عناتا بالضفة الغربية المحتلة، ضد ناشطي السالم، الذين وصلوا إلى المكـان لمـساعدة              

أكدوا أن قوات األمن اإلسرائيلية، التي تم استدعاؤها من قـبلهم،           والفلسطينيين في موسم قطف الزيتون،      
 الـدموي، وعنـدما وصـلت       لم تصل إلى المكان، األمر الذي سمح لقطعان المستوطنين بتنفيذ اعتدائهم          

الشرطة والجيش، قال أحد الناشطين، إنهم وقفوا على الحياد في أحسن األحوال، وان قسما منهم تـدخل                 
  .لصالح المهاجمين

في نفس السياق، بعث النائب محمد بركة برسالة إلى وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك، ووزير األمن                
 فيها من تواطؤ قوات االحتالل وشرطة االحتالل مـع عـصابات            الداخلي يتسحاق أهارنوفيتش يحذرهما   

المستوطنين في مستوطنة عنتوت، وطالب النائب بركة الوزيرين باستصدار تعليمات واضحة لألجهـزة             
التي تقع تحت إمرتهما لوقف اعتداءات المستوطنين اإلرهابية، وإال فإنهما يتحمالن المسؤولية المباشـرة              

  .تداءات، لكون أجهزتهما تتواطأ وتشارك في هذه الجرائمواألولى عن هذه االع
 4/10/2011، القدس العربي، لندن
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   تزيل علم فلسطين من كتب مدارس القدس"إسرائيل" ":معاريف" .25

ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس أن وزارة التربيـة والتعلـيم اإلسـرائيلية وبلديـة االحـتالل                 
 كتب التعليم من المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، وإزالـة علـم             اإلسرائيلي في القدس قامتا بجمع    

كلمتي شهيد وانتفاضة وصور الرئيس الفلسطيني السابق الراحل ياسر عرفات منها، وأوضحت            وفلسطين  
رقية شكوى لـشرطة    شالصحيفة أنه تم اتخاذ ذلك اإلجراء بعد تقديم مدير التعليم اإلسرائيلي في القدس ال             

اإلسرائيلي ضد محتويات الكتب المدرسية، قال فيها إن الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية تقـوم                االحتالل  
  . بطباعتها وتوزيعها مجاناً على التالميذ المقدسيين

 4/10/2011، ظبيأبو االتحاد، 
 

  الدبلوماسيون اإلسرائيليون يخشون العودة إلى السفارة اإلسرائيلية في القاهرة": معاريف" .26
العبرية امس، أن الدبلوماسيين اإلسرائيليين يخـشون العـودة إلـى           » معاريف«رت صحيفة   ذك: رام اهللا 

وأشارت إلى أن اإلسرائيليين يرفضون العودة إلى القاهرة، وفي أعقـاب            .السفارة اإلسرائيلية في القاهرة   
 الخـوف   ذلك قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعيين دبلوماسيين غير متزوجين في السفارة، بيـد أن             

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب اقتحام السفارة اإلسرائيلية قبـل نحـو             .يدفعهم إلى رفض العمل هناك    
شهر، وتخليص الدبلوماسيين هناك، نشأت مشكلة خطيرة جعلت الخارجية اإلسرائيلية تبحث دون جدوى             

  .عن دبلوماسييين على استعداد للعمل في السفارة
سرائيلي الجديد يعكوف أميتاي، الذي يفترض أن يتوجه إلى القـاهرة فـي             كما أشارت إلى ان السفير اإل     

  .كانون األول، ال يزال مترددا ويفكر برفض التعيين والبقاء في إسرائيل
وكتبت الصحيفة أن معلومات وصلتها مفادها أن هناك نية لتقليص عدد الدبلوماسيين اإلسرائيليين الـذين               

السفارة صغيرة، بحيث يعمل فيها السفير ودبلوماسي سياسي وقنـصل،          سيتم تعيينهم في القاهرة، وجعل      
  .يعملون ألربعة أيام فقط تبدأ االثنين، ويعودون الخميس إلى البالد

 4/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   إسرائيلي يزور القاهرة لمعاينة السفارة وإجراء مباحثات مع السلطات المصريةأمنيوفد  .27
، بأن مدير أمـن     4/10 المصرية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء        "اليوم السابع " صحيفة   أفادت: القاهرة

السفارة اإلسرائيلية ريتشارد سولومون قد وصل الليلة الماضية إلى مطار القاهرة الدولي على رأس وفد               
باحثـات مـع    مؤلف من خمسة أفراد من العاملين في السفارة لتفقّد مقرها وأوضاعها الحالية وإجـراء م              

السلطات المصرية بشأن تطورات األوضاع واالطالع على مستجدات التحقيقات الجارية بـشأن واقعـة              
  .اقتحام السفارة واالستيالء على الوثائق الدبلوماسية فيها، بداية الشهر الماضي

  4/10/2011، قدس برس
 

  ى الفلسطينيين والعرب تؤكد أن أجهزة األمن اإلسرائيلية قتلت الكثير من األسرجديدةوثائق  .28
كشفت وثائق سرية في إسرائيل، الليلة قبل الماضية، تفاصـيل فـضيحة قتـل              : نظير مجلي  - تل أبيب 

، تـورط فيهـا رئيـسان سـابقان للحكومـة          »الشاباك« بأيدي رجال    1984أسيرين فلسطينيين في سنة     
رئيسا "ل، الذي أصبح اليوم     اإلسرائيلية، هما إسحاق شامير من الليكود، وشيمعون بيريس من حزب العم          
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، تـصريح مـذهل     )تجارية مـستقلة  (للتلفزيون اإلسرائيلي   » القناة العاشرة «وبرز في فيلم بثته     . "للدولة
ال يوجـد أي    «: لمسؤولة كبيرة في النيابة العامة، دوريت بنيش، رئيسة محكمة العدل العليا قالـت فيـه              

، لم تقع في الماضي قبـل     )وعرب بعد ضبطهم أحياء   قتل أسرى فلسطينيين    (ضمان بأن مثل هذه الحادثة      
  .»هذه القصة أو لن تقع في المستقبل

لقد كشفت هذه الفضيحة، كم هي جبارة       «: وقالت بنيش في تصريحها، الذي يبث ألول مرة في ذلك الفيلم          
يقتـصر  لقد ثبت لنا أن خطر هذا الجهـاز ال          . وكم كان مستعدا هذا الجهاز الستغالل قوته      . قوة الشاباك 

  .»على العرب األسرى، إنما يطال كل واحد فينا نحن المواطنين اإلسرائيليين
ويتضح في الفيلم أن شالوم راح يدافع عن نفسه ويقول إنه قتل األسيرين بناء على أوامر واضـحة مـن                

 وعندما أبلغـوا  . وعندما سئل شامير قال إن األمر صدر عن وزير الدفاع، إرينز          . رئيس الحكومة شامير  
. إرينز بما قاله شامير، غضب جدا وأمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الجنرال احتيـاط، مئيـر زوريـع                 

وحاول شامير إلغاء اللجنة، لكن المستشار القضائي للحكومة، يسرائيل زمير، رفـض، وأصـر علـى                
فـض  إال أن حريش أيـضا ر     . فأقالته الحكومة وقررت استبداله بمستشار آخر هو يوسي حريش        . اللجنة

وهكذا بدأت اللجنة عملهـا، وسـط       . ومارس عليه شامير ضغوطا شديدة لكي يلغيها      . التنازل عن اللجنة  
  .سرية تامة

هنا، تدخل شالوم بضم أحد كبار ضباطه إلى اللجنة هو يوسي غينوسار، الذي أصبح فيما بعد مفاوضـا                  
وراح . ين وترك عمله فـي الجهـاز      أساسيا مع الفلسطينيين، ثم أقام عالقات تجارية مع التجار الفلسطيني         

عينوسار يجتمع كل ليلة مع شالوم ينسق معه بشأن األشخاص الذين سـيمثلون أمـام اللجنـة، وكيـف                   
  .يضللونها حتى يخرج ضباط الشاباك أبرياء

هل انتهت هذه األساليب اإلجرامية في الشاباك؟ وبقي السؤال مفتوحـا           : والسؤال الذي يطرحه الفيلم هو    
  .بال جواب

 4/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  دولة خارج القانون الدولي" إسرائيل" لألسرى وإعالن دوليةقراقع يطالب بحماية  .29
طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، بتوفير الحماية الدولية القانونية : رام اهللا

اقع، خالل لقائه برام اهللا رئيس وقال قر. واإلنسانية لألسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي
على المجتمع الدولي وهيئة األمم «بعثة الصليب األحمر في الضفة والقدس نيكالس فون آركس، إن 

المتحدة إعالن إسرائيل دولة خارج القانون الدولي لعدم التزامها بميثاق وقرارات األمم المتحدة وبأحكام 
وشرح قراقع لرئيس بعثة الصليب األحمر . »سرى الفلسطينيينالقانون الدولي اإلنساني في تعاملها مع األ

التي يمر بها األسرى في ظل اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي شرع به األسرى » القاسية«األوضاع 
باالنقضاض على حقوق األسرى األساسية «، وقيام حكومة إسرائيل ومصلحة السجون 27/9/2011يوم 

وطالب هيئة الصليب األحمر . »نتهك أبسط الشرائع اإلنسانية واألخالقيةوفرض إجراءات تعسفية بحقهم ت
لوقف التدهور الخطير على صحة األسرى المضربين الذين يتعرضون للقمع والعزل لكسر «بالتحرك 

  وقال قراقع إن األسرى لن . »شوكة إضرابهم، والضغط باتجاه االستجابة لمطالبهم اإلنسانية المشروعة
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التي أبرزها إنهاء سياسة العزل » حتى تستجيب إدارة سجون االحتالل لمطالبهم«إضرابهم يتوقفوا عن 
  .االنفرادي وإعادة التعليم الجامعية ووقف اإلجراءات والعقوبات الجماعية بحقهم

  3/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ت التابعة للواليات المتحدة في فلسطين  تقود حملة لمقاطعة المؤسساالمدنيمؤسسات المجتمع  .30
تشهد الساحة الفلسطينية حراكًا تقوم عليه أطراف في مؤسسات  المجتمع المدني من أجل : الضفة الغربية

تفعيل المقاطعة للمؤسسات الرسمية التابعة للواليات المتحدة األمريكية وممثليها في فلسطين كجزء من 
  .للكيان الصهيوني في األمم المتحدةالرد على خطاب أوباما المنحاز 

وأكدت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، خالل اجتماع عقد في رام اهللا قبل أيام على مقاطعة تمويل 
 مليون دوالر سنويا، وذلك ردا على قرار الواليات 250الوكالة األمريكية للتنمية، والذي يصل إلى 

  .ض الفيتو في مجلس األمن، وخطاب أوباما المنحاز في األمم المتحدةالمتحدة األمريكية استخدام حق النق
من % 70وأشارت الشبكة التي تضم أهم مؤسسات المجتمع المدني في فلسطيني وتستحوذ على ما نسبته 

حجم التمويل الدولي للقطاع األهلي في فلسطين إلى ضرورة أن تتسع رقعة المقاطعة للوكالة األمريكية 
لفترة المقبلة؛ إلشعار اإلدارة األمريكية بأن الشعب الفلسطيني يرفض السياسة األمريكية تجاه للتنمية في ا

  .القضية الفلسطينية
  28/9/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "النور"تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن إحراق مسجد " مؤسسة األقصى" .31

" النور"شدة إقدام مستوطنين يهود على إحراق مسجد ب" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"أدانت : الناصرة
، 3/10، فجر يوم اإلثنين 1948في قرية طوبا الزنجرية في شمال األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

جريمة نكراء بحق بيت من بيوت اهللا، واعتداء خطير على مقدسات "واالعتداء عليه، معتبرة أن ذلك 
إن المؤسسة الصهيونية الرسمية هي التي : ن صحفي اليوم اإلثنينوقالت المؤسسة في بيا". المسلمين

تتحمل مسؤولية هذه الجريمة، خاصة وأنها ليست المرة األولى التي يتم فيها إحراق أو االعتداء على أحد 
المساجد أو المقابر في الداخل الفلسطيني، في حين لم يتم مالحقة أو ضبط الجناة، األمر الذي يشجع 

  ".ين اليهود على استمرارهم في جرائهم دون وازع أو رادعالمتطرف
  3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  جماعات صهيونية تقتحم المسجد األقصى:  والمقدساتاألقصىمؤسسة عمارة  .32

 من المغتصبين 200أن نحو "في بيان لها يوم االثنين " مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات"أفادت : القدس
، 10:30 للساعة 7:30لجماعات اليهودية قاموا باقتحام المسجد األقصى المبارك ما بين الساعة وأفراد ا

حيث اقتحموه بجماعات يتراوح عددها بين األربعين والخميسين بحراسة شرطية مشددة وقاموا بجولة في 
 المنتشرين على أنحاء األقصى المبارك رافقها محاولة ألداء شعائر تلمودية، األمر الذي دفع بالمصلين

  .مساطب المسجد إلى الهتاف والتكبير تعبيراً عن استنكارهم واحتجاجهم
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وقالت المؤسسة في بيانها إن قوات االحتالل قامت بتطويق حلقات مصاطب العلم في المسجد األقصى 

  .المبارك واعتقلت أربعة طالب من طالب مصاطب العلم
  4/10/2011السبيل، عمان، 

  
   تعم محافظات الوطن تضامنا مع أسرى الحرية في إضرابهم عن الطعام مركزيةمات مسيرات واعتصا .33

نظمت أمس اعتصامات ومسيرات مركزية في مختلف المحافظات تضامنا مع أسرى الحرية : محافظات
في سجون االحتالل الذين دخل اضرابهم عن الطعام يومه السابع ودعما لمطالبهم العادلة، وتنديدا 

  .القهرية العقابية التي تنتهجها ادارات سجون االحتالل في محاولة لكسر ارادة األسرىباالجراءات 
وأكدت الفعاليات الجماهيرية على ضرورة اسناد صمود األسرى ووقوفها صفا واحدا لنصرتهم، مطالبة 

لظروف القوى الدولية وأحرار العالم بالتدخل النهاء معاناة األسرى التي تجاوزت كل الحدود وتوفير ا
االنسانية المالئمة لهم باعتبارهم أسرى حرب كخطوة على طريق تحريرهم من باستيالت االحتالل 

  .اإلسرائيلي، مرحبين بالموت في سبيل الحرية ورفض الذل والقهر واالضطهاد
  4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   رداً على حرق مسجًد48 تقمع تظاهرة احتجاجية لفلسطينيي اإلسرائيليةالشرطة : الجليل .34

استفحل ارهاب المستوطنين المتطرفين، وأقدموا تحت جنح الظالم الليلة قبل الماضية على : الجليل
احراق مسجد بلدة طوبا الزنغريا في الجليل األعلى فيما ساد الغضب األوساط اإلسالمية والعربية في 

 الدينية التي يشنها المستوطنون على  تنديدا بالحرب1948محافظات الضفة واألراضي المحتلة عام 
  .أماكن العبادة المقدسة

أمس تظاهرة هبت للدفاع عن المسجد وسط تأكيد المواطنين على ضرورة " إسرائيل"وقمعت شرطة 
ترميم المسجد فورا، ونددت قوى وفصائل ومراكز ومؤسسات وشخصيات بالجريمة النكراء التي 

  . في الضفة مؤخراتشابهت مع جرائم مماثلة حدثت لمساجد
ولم تتورع الوحدات الخاصة في الشرطة اإلسرائيلية عن إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع على أهالي 
بلدة طوبا زنغريا في الجليل األعلى، الذين خرجوا في تظاهرة صامتة احتجاجا على حرق المسجد في 

 من الوصول إلى الشارع الرئيسي ومنع المئات من أفراد الشرطة اإلسرائيلية المتظاهرين. البلدة
  .من أجل االحتجاج وإسماع صرختهم على العمل اإلجرامي الذي استهدف المسجد)  صفد-طبريا(

  4/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  " البرج الشمالي"ندوة في .. عاناة العامالت الفلسطينياتم .35
يم برج الشمالي ندوة نقابية عن معاناة العـامالت         أقامت المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية في مخ      

الفلسطينيات ووضع العمال الفلسطينيين في لبنان في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني فـي مخـيم بـرج                 
   النقابي الفلسطيني أبو سامح المحمود الدولة اللبنانية إلى التعاطي مع الملـف الفلـسطيني               دعاو .الشمالي
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 واالجتماعية في مواجهـة مـشاريع التـوطين         اإلنسانيةعب الفلسطيني حقوقه    كرزمة واحدة، ومنح الش   
  . والتهجير

  4/10/2011، المستقبل، بيروت
  

    "دولة يهودية" إلى إعادة النظر بموقفها المؤيد لـاسبانيا يدعو "العمل اإلسالمي" .36
ر بموقفها الموافق علـى      اسبانيا إلى إعادة النظ    اإلسالميدعا حزب جبهة العمل     : حمزة العكايلة  -عمان  

، مشيراً إلى أن مثل هذا الموقف يصب باتجاه مصادرة حق ستة ماليين الجئ فلـسطيني                »دولة يهودية «
وقال أمين عام الحزب حمزة     .  من حقوقهم  1948طردوا من ديارهم، وتجريد عرب فلسطين المحتلة عام         

 نؤمل، من منطلـق الحـق والعـدل         إننا«منصور في رسالة بعث بها إلى وزيرة خارجية اسبانيا أمس           
واحترام القوانين والمواثيق الدولية ومن منطلق العالقات والمـصالح البينيـة، أن تعيـدوا النظـر فـي             

  . »موقفكم
  4/10/2011، الدستور، عمان

  
  خدم لمنع التحول الديموقراطي في البلدان العربية استُُاإلسرائيلي االحتالل: جنبالط .37

االحـتالل اإلسـرائيلي    «اللبنانية النائب وليد جنبالط، أن      » جبهة النضال الوطني  «اعتبر رئيس   : بيروت
لألراضي العربية استمر عائقاً أساسياً أمام تثبيت األمن وتحقيق التقدم فـي المنطقـة جغرافيـاً وزمنيـاً        

عربيـة   استُخدم ذريعة لمنع التحول الـديموقراطي داخـل البلـدان ال           ، ذلك إلى باإلضافة   ،وتنموياً، وهو 
وضرب إمكانات بناء أنظمة تعددية متنوعة بقدر واسع من الحريات وحقوق االنسان، كما أن ذلك ارتبط                

  .»أيضاً بزيادة حجم اإلنفاق العسكري على حساب االستثمار في التنمية االنسانية
  4/10/2011، الحياة، لندن

  
   المتحدةاألمم في تهااف بعضوي طلب فلسطين نيل االعتريدعمون وناللبناني": الشيوعي اللبناني" .38

 ، خـالل مهرجـان     عضو لجنتها المركزية جميل صافية     ألقاها  في كلمة   الحزب الشيوعي اللبناني   أعرب
 عـن   ، الجبهة الديمقراطية لتحريـر فلـسطين      تهلمناسبة انعقاد المؤتمر الحادي عشر لفرع البداوي نظم       

ودعا .  المتحدة األممتضامن ودعم الشعب اللبناني بطلب فلسطين نيل االعتراف بدولة كاملة العضوية في             
 مع الفلسطينيين في لبنان واقرار الحقوق االنسانية كاملة، وتسريع          اإلنسانيالحكومة اللبنانية الى التعاطي     

  .اعمار مخيم نهر البارد
  4/10/2011، المستقبل، بيروت

  
   على تل أبيب بالضربة القاضية في الحرب النفسيةيتغلبنصر اهللا : سرائيليباحث إ .39

 سنوات على حرب لبنان الثانية، يمكن القول الفـصل إن           5 في نظرة للوراء، بعد مرور       :القدس المحتلة 
زعيم حزب اهللا اللبناني، الشيخ حسن نصر اهللا، لقن اإلسرائيليين وما زال دروسا في الحرب النفـسية،                 

ذا األمر ساهم إلى حد كبير في انتصار المقاومة على الدولة العبرية في الحرب، التي أدت فـي مـا                    وه
. أدت، بحسب الخبراء، إلى فقدان تل أبيب قوة الردع، هذا ما توصل إليه العالم النفساني اإلسـرائيلي، د                 

ـ              شره علـى موقعـه     تسفي غيل، المختص في الحرب اإلعالمية على الجبهة النفسانية، في بحث جديد ن
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االلكتروني، الفتا إلى أنه خدم في السابق، ضمن الوحدة النفسية في الجيش اإلسرائيلي، ولكنه بالمقابـل                
  . أشار إلى أن هذه الوحدة فشلت فشال ذريعا في حرب لبنان الثانية

 إنما في إحباط     أفقد العمق اإلسرائيلي الثقة بنفسه، ليس في الممتلكات أو األرواح،          نصر اهللا ولفت إلى أن    
معنوياته، ذلك أنه ملم جدا في العقلية اإلسرائيلية، وبالتالي فإنه استغل هذا العامل حتى النهايـة، مـشددا                  

  . على أن الطعنة أو الندب التي سببها نصر اهللا للجمهور اإلسرائيلي من الصعب التخلص منها
  4/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   لمن يتخلى عن فلسطينعذرال : الشيخ عفيف النابلسي .40

فلـسطين  « أن   ،»مجلس علماء فلـسطين   «أكد العالمة الشيخ عفيف النابلسي جاء خالل استقباله وفدا من           
ستعود يوماً ما من النهر إلى البحر، ألن مجريات األوضاع في فلسطين والمنطقة تكـشف عـن هـذه                   

راجع بفعل الجهود التي تبذلها شعوبنا فـي        الحتمية، وألن من يمد إسرائيل بالسالح واإلرهاب يتقهقر ويت        
على خطورة أن يظهر الفلسطينيون منقسمين بل علـيهم أن          «وشدد النابلسي    .»طريق استقاللها وحريتها  

ال عذر لمن يتخلى عن فلسطين ونحن نعتقد أن         «، مضيفاً   »يبقوا عاكفين على وطنهم موحدين متضامنين     
الفلسطيني يمكـن أن تحـّل بـالحوار، ولكـن المهـم أن يحـافظ               مشكلة المقاربات المختلفة في الواقع      

  .»الفلسطينييون على الثوابت وعلى خط وخيار ونهج المقاومة
  4/10/2011، السفير، بيروت

  
   اإلسرائيلي االحتالل لألسرى في سجون انتصاراتهنادي العهد اللبناني يهدي  .41

اضة في لبنان نادي العهد اللبناني الّـذي فـاز       زار وفد من المؤسسة الفلسطينية للشباب والري       :محمد بدر 
وقد بارك وفد المؤسسة لنـادي العهـد         .أيام قليله ببطولة أندية النخبة وبكأس السوبر للموسم الجديد         منذ

  وأهـدى  .فوزه بالبطولتين، متمنياً  للنادي المزيد من البطوالت المحلية واإلرتقاء في البطوالت اآلسيوية            
 الذين يقـدمون    االحتالل لألسرى في سجون     االنتصارينالسيد محمد العاصي هذان     أمين سر نادي العهد     

عتبر العاصي أن نادي العهد في خدمة الرياضة الفلـسطينية          اأنفسهم قرباناً لفلسطين ولألمة اإلسالمية، و     
جـل  في لبنان، وأن النادي هو بيتهم األول، متمنياً الوحدة للشعب الفلسطيني المقاوم والمناضـل مـن أ                

  . أرضة المغتصبة فلسطيناسترجاع
  4/10/2011موقع صيدا سيتي، 

  
  أبيب ساعات تكفيني إلشعال الشرق األوسط وسحق تل ستة:  ألوغلواألسد :يموقع أخبار بلدنا األردن .42

 أن الرئيس األردني لموقع أخبار بلدنا اسمه روى مسؤول عربي كبير فضل عدم ذكر :خاص جداً
لموفد التركي إليه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو  خالل زيارة السوري بشار األسد صدم ا

 ثقل وتفاهمات تركية سعودية أميركية إلىلدمشق قبل نحو شهرين، فالرسالة التركية لألسد، المستندة 
تضمنت التهديد بمواجهة عسكرية دولية على غرار ما كان يحدث وقتذاك في ليبيا إلنهاء حكم معمر 

برأيك كدبلوماسي لماذا :  إال أن األسد رد ببرود أعصاب شديد فاجأ ضيفه، حين سأل أوغلوالقذافي،
  !.تتردد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة الليبية مع سوريا؟
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لو لم يجب سؤال األسد، لكنه قاطع الرئيس غ بلدنا أن أوأخبارويروي المسؤول العربي الكبير لموقع 
 إياه إن كان يعرف معلومات وأسرار ال يعرفها هو كحامل رسالة لألمة التركية، فأجابه ائالًالسوري س

إن قوى عظمى كبيرة تدرك كل اإلدراك أنه مع أول رصاصة تسقط فوق دمشق ألي سبب كان، : األسد
فإنه بعد ست ساعات من سقوط هذه الرصاصة، سأكون قد أشعلت الشرق األوسط، وأسقطت أنظمة، 

ال .. ت الفوضى والحرائق قرب حقول النفط الخليجية، وأستطيع أن أغلق المضائق المائية العالميةوأشع
وأمام  . دوائر القرار في بلدك وفي بالد أخرى تدرك إن كنت أقول وأفعل أم أقول فقط،تظن إنني أبالغ

 ساعدناها على تعرف أميركا كيف:  الذي ظهر على محيا أوغلو تابع األسد حديثهواالرتباكالحيرة 
وتعرف إدارات أميركية أن سبب ورطتها في العراق اآلن .. إسقاط نظام صدام حسين ألننا كنا نريد ذلك

هو سوريا، وأننا نمزح معها فقط في العراق، ولو أردنا قتل اآلالف من جنودها، لفعلنا بال تردد، لكن 
  .دمشق تلعب بمزاج عالي.. ى طاولة اللعبالسياسية السورية منذ القدم ال ترمي أوراقها دفعة واحدة عل

 بالده ألنه شعر أنه ال يفهم إلى، والعودة االستئذانفي هذه األثناء يقول المسؤول العربي أن أوغلو أراد 
الرسالة التي جئتني بها لم : هل تريدني أن أنقل رسالة معينة ألنقرة، فأجاب األسد: شيئا، لكنه سأل األسد

 وهنا صمت أوغلو منتظراً.. عواصم كثيرة، وأريدك أن تنقل هذه الرسائل بحرفيةتكن من أنقرة، بل من 
  .رسالة األسد الشفهية

إذا حصل أي جنون تجاه دمشق، فأنا ال أحتاج أكثر من ست ساعات لنقل مئات الصواريخ : قال األسد
لبناني فتح قوة  هضاب الجوالن، إلطالقها على تل أبيب، وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب اهللا الإلى

، ثم سنطلب من حماس تنفيذ عمليات ال سابق االستخباراتنيرانية على إسرائيل ال تتوقعها كل أجهزة 
لها، كل هذا في الثالث ساعات األولى من الست ساعات، وفي الساعات الثالث األخرى ستتولى إيران 

عة الخليجيين لضرب أهداف ضرب بوارج أميركية ضخمة راسية في مياه الخليج، فيما سيتحرك الشي
 مجموعة إلىغربية كبرى، وقتل أميركيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة في العالم العربي 

  .فدائيين إنتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحا، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية
 تعقد أهم اجتماع لها، فالرد بعد كالم األسد لم يعلق أوغلو، وفي تركيا كانت القيادة السياسية التركية

 ينطوي على قدر كبير من الرعب والحيرة، لهذا السوري بقد ما أعتبر إهانة ألنقرة، إال أنه أعتبر أيضاً
 السعودية إلبالغ القيادة السياسية في الرياض إلىاهللا غل  طار في اليوم التالي الرئيس التركي عبد

  . تركي نقل رسالة لواشنطنستخباريابمضمون رسالة األسد، في حين تولى مسؤول 
  2/10/2011،  األردن،موقع أخبار بلدنا

  
  "الفيتو" العامة حال استخدام للجمعيةسنتوجه : الجامعة العربية .43

أكدت جامعة الدول العربية أنها ستتوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة لعرض القضية  :القاهرة
يكية حق الفيتو في مجلس األمن، واعتبرت أن الدورة الجديدة الفلسطينية حال استخدمت اإلدارة األمر

  منرغمال  علىنهإلجامعة أحمد بن حلي لوقال نائب األمين العام  ."فلسطين"للجمعية العامة هي دورة 
أن الجمعية العامة ال تمنح العضوية الكاملة لكن تنتقل عضوية حركة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب "

 وهذا فرق كبير بين الحركة والدولة، ألن الدولة بمعناها يترتب "دولة فلسطين المراقبة"اآلن إلى صفة 
عليها التزامات من ضمنها أنها يمكن أن تكون عضوا في كافة المنظمات التابعة لألمم المتحدة والوكاالت 
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ة، حيث  حجة واهي"األراضي متنازع عليها"وغيرها، إضافة إلى ذلك تصبح حجة إسرائيل بأن هذه 
  ." وفق اتفاقية جنيف الرابعة واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة"أراضي محتلة"ستصبح 

  4/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  اتصاالت مع الجابون والبوسنة ونيجيريا لتأييد الطلب الفلسطيني: إحسان أوغلو .44
ألمين العام لمنظمة التعاون استقبل وزير الخارجية المصري محمد عمرو، ا:  أحمد الطاهري- القاهرة

 القاهرة، وبحث اللقاء تطورات الملف الفلسطيني أمام األمم فياإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو، أمس 
 من اإلسالميتمية لمنظمة التعاون ن عقب اللقاء، حول موقف بعض الدول الم، أوغلووقال ،المتحدة

ابون والبوسنة، قال أوغلو إن نيجيريا أعلنت بصراحة االعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة نيجيريا والج
وبوضوح أنها مع القضية الفلسطينية وأنها ستصوت من أجل فلسطين، وفيما يخص الجابون والبوسنة 
والهرسك فنحن في اتصال دائم وكشف أنه أرسل قبل أيام خطابا إلى رئيس الجابون وآخر ألعضاء 

  .هذه الدول مع التاريخ وليس ضده أن تقف الرئاسة في البوسنة، متمنياً
  4/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  "مدان"واستمرارها في االستيطان ..  لدى السلطات اإلسرائيليةحسنةال توجد نوايا : السعودية .45

أدانت السعودية، أمس، إصرار السلطات اإلسرائيلية على االستحواذ على المزيد من األراضي : الرياض
القدس، معتبرة ذلك شرقي  ب"غيلو"لك بناء ألف ومائة وحدة استيطانية في مستوطنة الفلسطينية، ومن ذ

 لغياب النوايا الحسنة لدى الحكومة اإلسرائيلية، وإمعانها في تشريد الشعب الفلسطيني، ومصادرة تجسيداً
  .أراضيه وممتلكاته، لتقويض احتماالت قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة

  4/10/2011سط، لندن، الشرق األو
  

  الثورات قربتنا من تحرير فلسطين: المسلميناألمين العام التحاد العلماء  .46
 علي محيي الدين القرة داغي أن الثورات . أكد األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين د:طهران

بحر من االحتالل الصهيوني الشعبية في عدد من الدول العربية تقرب من تحرير فلسطين من النهر إلى ال
يسعي لتحقيق أهداف "ن االتحاد إ: وقال داغي، في تصريح للمركز الفلسطيني لإلعالم .الغاصب

،  من النهر إلي البحر، من خالل إعداد األمة تربوياًنفلسطي تحرير كل فيوتطلعات الشعب الفلسطيني 
اًاًجهاديالح، وكل ذلك من أجل القضية الفلسطينية، وتفعيل دور العلماء في عملية اإلص، اعتقادي.  

  3/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   إلى غزةتونسيةوفد ماليزي وقافلة  .47
 الماليزية، أمس، معبر رفح بين مصر "أمان فلسطين"عبر وفد مكون من أربعة من مؤسسة : ).أ.ب.د(

 القطاع وما يحتاجه من مساعدات ومن المقرر أن يطلع الوفد على الظروف التي يمر بها. وقطاع غزة
  .يمكن أن تقدمها مؤسسة أمان

على صعيد آخر وصلت، أمس، إلى معبر رفح أيضاً قافلة الكرامة التونسية محملة بأكثر من طن من 
ومن . األدوية والمستلزمات الطبية وقادمة من تونس إلى مطار القاهرة ومنه براً إلى مدينة العريش
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القافلة إلى داخل غزة حيث سبق عبور خمسة أشخاص من أعضاء القافلة قبل المقرر عبور شخصين مع 
ثالثة أيام والعودة مرة أخرى إلى العريش بعد التنسيق لعبور قافلة الكرامة وإنهاء اإلجراءات المتعلقة 

  .بالقافلة في غزة ومعبر رفح
  4/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   السوريين تعرقل ثورة"إسرائيل" :ة السوريةالمعارض .48

 تعرقل ثورتهم، بدفع "إسرائيل"يرى العديد من المعارضين السوريين أن : رسيد أحمد الخض -الدوحة 
وحسب  .الغرب لحماية نظام البعث، ألنه حافظ على هدوء جبهة الجوالن طيلة أكثر من ثالثة عقود

سة تل أبيب يمارسون الدوحة عن الوضع في سوريا، فإن سا" بروكنغز"مشاركين في ندوة نظمها مركز 
 من الوقت إلخماد االضطرابات  على العواصم الغربية من أجل منح الرئيس بشار األسد مزيداًضغوطاً

  .التي عمرت سبعة شهور
 تقف خلف تغاضي الغرب عن ما يحصل في سوريا، قال المراقب العام "إسرائيل"وللتدليل على أن 

لدين البيانوني إن لهجة وزيرة الخارجية األميركية هيالري السابق لإلخوان المسلمين بسوريا علي صدر ا
كلينتون تجاه األسد تغيرت بعد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األخيرة لواشنطن، حيث 
قالت إنه قدم من اإلصالحات ما لم يقدمه غيره من زعماء المنطقة، بعد أن هاجمته في تصريحات سابقة 

  .م الجدية في اإلصالحواتهمته بعد
يعطيها " بجعجعته" تدافع عن األسد، ألنه "إسرائيل"أما المعارض السوري صالح المبارك فيرى أن 

 أن النظام السوري خدع قطاعات الذريعة لمواصلة التسلح ولعب دور الضحية الذي يتقنه اليهود، مضيفاً
  .عل على األرضعريضة من العرب بالشعارات التي يرفعها دون أن يقوم بأي ف

 على بقاء نظام البعث "إسرائيل"وطبقا لعضو رابطة العلماء السوريين الشيخ مجد مكي، يعود حرص 
، التي مارس خاللها باطنية سياسية، لكونه لم يطلق رصاصة واحدة من الجوالن طيلة األربعين عاماً

ب في دعم الثورة يرجع ورأى مكي أن تردد الغر .حيث يدعي المقاومة وهو منها براء، حسب وصفه
، ألن "إسرائيل" اإلجابة عن السؤال المتعلق بالموقف من إلى أن المعارضة السورية ليس بوسعها حالياً

  .الدخول معها في سالم أو هدنة من صالحيات القيادة التي سينتخبها الشعب بعد اإلطاحة بالنظام
  4/10/2011نت، .موقع الجزيرة

  
  لق المعبد اليهودي في المدينة القديمة يغبطرابلسالمجلس العسكري  .49

 يوم األحد" ليبيا األحرار" ندد فيه بما نُشر في قناة أصدر التجمع الوطني الليبي في بنغازي بياناً: لندن
 رئيس التجمع الوطني هددو . إلى ليبيا"إسرائيل"بشأن موافقة على عودة اليهود الليبيين الموجودين في 

 أنه في حالة لم يصدر بيان من "قورينا الجديدة" منه صحيفة أجزاءان نشرت عبد اهللا الدرسي، في بي
سوف تخرج منظّمات المجتمع المدني، والشعب "المجلس االنتقالي أو المكتب التنفيذي يكذّب فيه الخبر 
  ."عن فهم مصلحة الشعب الليبي وتوجهاته الليبي بكامله إلسقاط النظام الجديد الذي قد يكون عاجزاً

  4/10/2011، لندن، قدس العربيال
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  "قضية حزب اهللا" المحكوم عليه في "المناخلي"الشرطة المصرية تقبض على  .50
أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن أجهزة األمن تمكنت من إلقاء :  أحمد يوسف- القاهرة

 لسنة 7629قضية رقم  سنوات في ال10القبض على حسن المناخلي المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 
، وذلك بعد هروبه من سجن المرج "قضية حزب اهللا" جنايات عابدين، والمعروفة إعالميا بـ2009

 في القضية في مقدمتهم الرأس المدبر  متهما21ً يناير وبرفقته 25خالل أحداث ثورة ) شرق القاهرة(
  .للقضية اللبناني سامي شهاب

  4/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينيةينتقدر الدفاع األميركي وزي .51
 وزير الدفاع األميركي، ليون ، أن أبيبمننظير مجلي ، عن   4/10/2011،  الشرق األوسط، لندن  ذكرت  
 أكد في إسرائيل أنه ال يمكن لتل أبيب االعتماد على القدرات العسكرية فحسب وإنما يجب عليهـا                  ،بانيتا

يجـب  «:  بـاراك   وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود    وأضاف بعد لقائه   .سار الدبلوماسي أيضا  التوجه إلى الم  
، مؤكدا أن   »على الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني التوجه إلى حل النزاع على أساس مبدأ دولتين لشعبين            

  .اإلدارة األميركية تدعم ذلك
ك الفلسطينيين لنيل اعتراف األمـم المتحـدة        وكان بانيتا، الذي ناقش مع باراك قضايا أمنية ثنائية، وتحر         

، والبرنامج النووي اإليراني، طالـب بانيتـا إسـرائيل بـالتحرك            »الربيع العربي «بدولتهم، وتداعيات   
لـن تخـسروا شـيئا إذا    : رسالتي األساسية للطرفين هـي    ": الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وقال    

يس لديه الكثير من الشكوك حول احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري          وأكد بانيتا أنه ل    ."استأنفتم المفاوضات 
ولكن السؤال الذي يجب علينا طرحه هو ما إذا كان االحتفاظ بالتفوق العسكري كافيـا إذا                «في المنطقة،   

في هذه األوقات االستثنائية في الشرق األوسط،       «: وتابع .»كنتم تعزلون أنفسكم على الصعيد الدبلوماسي     
ت الذي تحصل فيه كل هذه التغييرات، ليس من مصلحة إسرائيل أن تزداد عزلة فـي الـشرق                  في الوق 

  .»األوسط، ولكن هذا ما يحصل اليوم
 تجميـد   األميركـي بانيتا دان قرار الكونغرس     ، من القدس، أن     3/10/2011،  القدس، القدس  وأضافت

انه وقت حساس وهو ليس وقت      : "الوق" خطأ"اموال مخصصة لدعم الفلسطينيين معتبرا هذا القرار بأنه         
كال الطرفين، اسـرائيل والفلـسطينيين، يـستفيدون مـن          : "واضاف". تجميد االموال للسلطة الفلسطينية   

  ".المساعدة االميركية وقد تم مالحظة النتائج االيجابية لهذا الدعم
يلي االميركـي   وذكر ان العديد من المسؤولين االميركيين يعارضون االفراج عن الجاسـوس االسـرائ            

الموضوع حساس وقد قال الرئيس اوباما رأي الواليـات         : "وقال. جوناثان بوالرد من السجون االميركية    
  ".المتحدة بهذا الشأن وهو عدم السماح باالفراج عن جاسوس مدان

  
     يطمبعوث ألماني في مصر لتفعيل صفقة شال .52

على متن طائرة خاصة من ميونيخ في زيـارة         وصل إلى القاهرة، أمس، مبعوث ألماني قادماً        : ).أ.ب.د(
. سرية إلى مصر تستغرق بضعة أيام يجري خاللها مباحثات مع عدد من المسؤولين األمنيين في مـصر    

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون المسؤول هو الوسيط األلماني جيرهارد كونراد من أجل تفعيل صـفقة              
 لدى الفلسطينيين في غـزة، بالمئـات مـن المعتقلـين            غلعاد شاليت األسير  " اإلسرائيلي"مبادلة الجندي   
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الفلسطينيين في سجون االحتالل خاصة بعد انفراجة متوقّعة بشأن الجاسوس إيالن غرابيـل المحبـوس               
  . حالياً في مصر والمقرر تسليمه إلى ليون بانيتا وزير الدفاع األمريكي خالل زيارته إلى مصر اليوم

 4/10/2011، الخليج، الشارقة
 

  "الرباعية" خطة "إسرائيل"" قبول"واشنطن ترحب بـ  .53
المفاوضـات   استعدادها الستئناف " إسرائيل"أشادت وزارة الخارجية األمريكية األحد بإعالن       : ).أ.ب.د(

نرحب بإعالن الحكومـة اإلسـرائيلية      "وقالت فيكتوريا نوالند المتحدثة باسم الخارجية       . مع الفلسطينيين 
  . ستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كما دعت اللجنة الرباعيةعن استعدادها ال) األحد(

 4/10/2011، الخليج، الشارقة
  

   عن معونات للفلسطينيينلإلفراجحكومة أوباما تسعى  .54
تسعى حكومة الرئيس باراك أوباما جاهدة القناع الكونجرس        : اندرو كوين وسوزان كورنويل    - واشنطن

نة للسلطة الفلسطينية تم تجميدها بسبب محاولتها للفـوز بـاعتراف            مليون دوالر معو   200باالفراج عن   
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نوالند يوم االثنـين ان            .االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية   

مع مشرعين رئيسيين يعارضون االفراج عن هذه المعونـة         " مكثفة" تجري مناقشات    األمريكيةالحكومة  
وقالت نوالند في افادة صحفية انه فيما يتعلق باالفراج عـن            .ن حياة مالي للسلطة الفلسطينية    وهي شريا 

  ."ونحن نحاول التغلب عليها"هذه االموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونجرس 
  4/10/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  ى فشل المفاوضاتتخش" المؤسسة العاملة للمصلحة الوطنية"مسؤولة في : واشنطن .55

" المؤسسة العاملة للمصلحة الوطنية   "أليسون ويير المسؤولة في     قالت  :  سعيد عريقات، خاص   -واشنطن  
أو مجددة   –يصعب تخيل وضع يدفع الحكومة اإلسرائيلية لالنخراط في عملية سالم جديدة            "في واشنطن   

رج عن إطار ابتهالـه أمـام اللـوبي         في أعقاب خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العمومية الذي ال يخ          
اإلسرائيلي في واشنطن ولجوئه إلى استعمال خطاب لم نسمعه منذ السبعينيات أو منذ أن وقعت مـصر                 

 ." عن أن إسرائيل دولة صغيرة ومحاصرة من قبل أعـداء كثيـرين            1979اتفاق سالم مع إسرائيل عام      
ن منظار مساعيه الحصول علـى تأييـد        من الصعب ترجمة خطاب الرئيس أوباما إال م       "وتضيف ويير   

اللوبي اإلسرائيلي من أجل الفوز بوالية ثانية، وتنافسه في جهوده مع هيمنة ذلك اللـوبي علـى معظـم                   
  ."أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري

 بـدأ   الوضع الراهن الذي توصلنا إليه يدل على فشل مشروع التفاوض التاريخي الذي           "وتخشى ويير أن    
 رغم حطام االتفاقات المتعددة الذي تركت في الوراء دون أي تطبيق جدي من قبـل                1991بمدريد عام   

  ."إسرائيل اللتزاماتها والتي دائماً تقريباً تمت تحت التعهدات والرعاية األمريكية
  4/10/2011،  القدس، القدس
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  ندن دعوة رسمية لتسيبي ليفني لزيارة لتوجهالحكومة البريطانية  .56
إنها تلقت دعوة من وزير الخارجية       قال مقرب من رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني،       : تل أبيب 

ثـم اتـصل بهـا الـسفير     . البريطاني، ويليام هيغ، لزيارة بالده وإجراء عدة لقاءات مع المسؤولين فيها  
د كالهما أن التعـديل الجديـد       وأك. »لندن في انتظارك  «: البريطاني في تل أبيب، ماثيو جولد، وقال لها       

للقانون، الذي وقعت عليه الملكة إليزابيث الثانية، في األسبوع الماضي، يضمن لها حرية الـدخول مـن                 
  .دون أي خطر باعتقالها

  4/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الُمصالَحةُ تحتاُج إلى ُمصاَرحٍة .57
  المصريهاني 

 الرئيس التاريخي تتوفر لدينا فرصة إلنهاء االنقسام وتحقيق بعد خطوة التوجه إلى األمم المتحدة وخطاب
  .الوحدة

لقد انحسرت موجة التفاؤل بسرعة بقرب تحقيق المصالحة التي وصلت ذروتها في خطاب الرئيس في 
األمم المتحدة خالل حديثه عن أهميتها، وكرر ذلك أثناء وبعد عودته من نيويورك، مؤكداً عزمه على 

وأيضاً . في دمشق وغزة" حماس"، األمر الذي القى ترحيباً من قيادات "حماس" مع إجراء حوار معمق
في توجه اللجنة المركزية لحركة فتح حول ضرورة أن تشمل اللقاءات القادمة ما بين حركتي فتح 

األفق السياسي وضرورة بلورة قواسم وطنية مشتركة، وهذا أمر في منتهى األهمية، وبدونه ال " حماس"و
  . إنهاء االنقسام وإنجاز وحدة وطنية حقيقيةيمكن

وانحسر التفاؤل كذلك بعد اإلعالن عن تأجيل لقاء كان سيعقد في القاهرة أوائل الشهر الجاري إلى 
  ".حماس"منتصفه، وسط نفي لتحديده أصالً من صالح البردويل أحد قادة 

تحاول تعميق الخالفات داخل " فتح"ن ولم يقلل من موجة التشاؤم عقد لقاءين في الضفة ألنهما فسرا بأ
وكذلك لم يقلل خطاب مشعل المتوازن من موجة التشاؤم . حول خطوة التوجه إلى األمم المتحدة" حماس"

على الرغم من حديثه عن أن رفض أبو مازن للتهديدات األميركية واإلسرائيلية يحسب له ال عليه، 
  .الخطاببالترافق مع كيله مالحظات كبيرة على التوجه و

على الرغم من حرص الرئيس على المصالحة، إال أنه لم يدفع حتى اآلن إلى اختراق سريع في ملف 
المصالحة، ربما ألنه بانتظار حسم مسألة طلب العضوية التي قد تستغرق أسابيع وأشهر وربما أكثر، 

مبذولة الستئناف حتى ال يؤثر تطبيق المصالحة على فرص االستجابة للطلب، واألهم على الجهود ال
  .المفاوضات

وإذا عرفنا أن اللجنة الرباعية تفضل ألسباب مختلفة أن يتم تأجيل البت في الطلب ألطول وقت ممكن، 
إلعطاء الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات فرصة كافية حتى تنجح، ولتجنب المجابهة في مجلس 

لواليات المتحدة الفيتو، أو إذا لم يحصل الطلب إذا استخدمت ا: األمن التي يمكن أن تحدث في الحالتين
  .الفلسطيني على األصوات الكافية

حتى الفلسطينيين لن يكونوا في عجلة من أمرهم ما لم يتأكدوا من أن طلب العضوية الكاملة سيحصل 
على األصوات الكافية وأكثر من ذلك، حتى تضطر الواليات المتحدة الستخدام الفيتو، ألن عدم توفر 

ألصوات التسعة إهانة لفلسطين وإحراج وهزيمة للقيادة الفلسطينية، قد تدفعها إلى اتباع خيارات حاولت ا
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دائماً تجنبها، بما فيها احتمال استقالة الرئيس أو تقديم مفاتيح السلطة إلى نتنياهو حتى ال تبقى إلى األبد 
وإن كان هذا االحتمال غير (سرائيلية، حارسة لالحتالل، خصوصاً إذا تم تنفيذ العقوبات األميركية واإل

  ).مرجح
تفضل انتظار " حماس"وإذا كان الرئيس حقاً يفضل انتظار نتيجة تقديم الطلب إلى األمم المتحدة، فإن 

نتيجة االنتخابات المصرية وما يمكن أن تحمله من نتائج تضع اإلخوان المسلمين حليفها الموثوق في 
. في المصالحة" حماس"لوزراء المصريين القادمين، ما يحسن شروط موقع مرموق في مجلسي الشعب وا

هذا رهان خاسر، ألن مصر ستبقى في فترة انتقالية لفترة طويلة، وال يعرف أحد " حماس"وانتظار 
في غزة بعدها، وال يضمن أحد أن يكون اإلخوان طرفاً فاعالً في الوضع الجديد، وإذا " حماس"مصير 

  .أنهم سيكونون بعد الحكم مثلما كانوا قبلهكانوا كذلك فمن يضمن 
كما أن حركة حماس، ترى أن المعروض عليها فعال ال يمكن أن تقبله، وهو التنازل عن سيطرتها 

، دون )التي تهيمن عليها منافستها الرئيسية حركة فتح(االنفرادية عن قطاع غزة وإعادتها إلى السلطة 
الضفة والمنظمة، خصوصاً أنها تعرف أن مسألة مشاركتها في ضمان مشاركتها الحقيقية في السلطة في 

وحدها حتى لو أرادت ذلك، وإنما تحسم بها إسرائيل " فتح"السلطة في الضفة ال تستطيع أن تحسم بها 
  .التي تحتل الضفة الغربية بشكل كامل وتتصرف، غالباً، وكأن السلطة غير موجودة

ن تشكل المصالحة مدخال لشراكة حقيقية، لئال تخسر قيادتها كما أن حركة فتح هي األخرى مترددة في أ
المنفردة للسلطة والمنظمة، وتغامر بخسارة الشرعية والدعم الدولي دون ضمانها تحقيق شيء في 

التعايش مع االنقسام والدعوة إلى حسمه من خالل إجراء انتخابات تُخرِج " فتح"المقابل، لذلك آثرت 
دخلت منها إلى السلطة، أي صناديق االقتراع، ألنها تراهن على أن الحصار من البوابة التي " حماس"

بما " حماس"في غزة سينعكسان على شعبية " حماس"والعدوان اإلسرائيلي ونموذج السلطة الذي أقامته 
  .غير متحمسة إلجراء االنتخابات" حماس"يفتح طريق خسارتها لالنتخابات، ولهذا السبب وغيره 

مكاسب من اتفاق المصالحة، لذلك هما تحرصان " حماس" سبق، لقد حققت حركتا فتح وعلى الرغم مما
عليه، رغم أنهما ال تستعجالن تطبيقه حرصاً على هذه المكاسب وخوفا من العواقب، ولكنهما واقعتان 
تحت ضغوط سياسية وشعبية فلسطينية وعربية تحملهما المسؤولية عن وقوع واستمرار االنقسام، وما 

  .ن أن ينجم عن ذلك من ضياع القضية، وإذا زادت هذه الضغوط ال مفر من االستجابة لهايمك
ال بديل عن الشروع في حوار وطني شامل، تشارك فيه مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وليس 

فاألرض والسلطة للجميع، واالحتالل يستهدف الجميع، . وحدهما" حماس"و" فتح"الفصائل فقط، وال 
. ت يساهم فيها الجميع، والثمار يجب أن يقطفها الجميع، كل حسب وزنه ودوره وما يستحقوالتضحيا

هذا الحوار يجب أن يستهدف التوصل إلى إستراتيجية وطنية موحدة بديلة عن إستراتيجية المفاوضات 
ية، ال هذه اإلستراتيج.من أجل المفاوضات، والمقاومة من أجل المقاومة، اللتين وصلتا إلى طريق مسدود

تستبعد، بل تتضمن إجراء االنتخابات على كل المستويات والقطاعات، وهي تدرك أن وحدة الشعب 
الفلسطيني وقواه، والمؤشرات المتزايدة على إمكانية انهيار ما تبقى من اتفاق أوسلو، ونهاية مرحلة وبدء 

لتحرر الوطني وليس مرحلة جديدة، وكون فلسطين تحت االحتالل، تجعل األولوية إلستراتيجية ا
لالنتخابات، إستراتيجية الصمود والمقاومة والمجابهة، ألن فلسطين تحت االحتالل، واالنتخابات على 

، بل هي، دون االتفاق 2006أهميتها ال تقود إلى تجسيد ديمقراطية حقيقية، كما الحظنا بعد انتخابات 
  . الداخليعلى قواسم مشتركة، كانت وستظل شكالً من أشكال االستنزاف
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لقد وظفت االنتخابات إلضفاء الشرعية على السلطة القائمة تحت االحتالل المرتبطة باتفاقيات والتزامات 
جعلتها مقاوالً دائماً لحراسة االحتالل، بدل أن تكون كما أرادتها القيادة الفلسطينية مرحلة أولى على 

  .طريق إنهاء االحتالل
على إقامة شراكة سياسية حقيقية يشارك فيها الجميع، " فتح" موافقة وحتى ينجح الحوار الوطني ال بد من

على تقديم ثمن سياسي يتمثل في الموافقة على برنامج سياسي يتسلح بالقانون الدولي " حماس"وأن توافق 
وميثاق وقرارات األمم المتحدة، وبدونه سيكون الفلسطينيون لقمة سائغة في فم إسرائيل التي ستنقض 

ن تدخل دولي فاعل لردعها إن اتبعوا إستراتيجية مغامرة، ال تستند إلى حقائق الوضع وموازين عليهم دو
  .القوى المحلية والعربية واإلقليمية والدولية

إن البرنامج السياسي الوطني الواقعي يجعل المنظمة قادرة على الفعل السياسي وتجنب الحصار 
 الظالمة، بل إن المطلوب اآلن من الفلسطينيين، العمل على والمقاطعة، بعيداً عن شروط اللجنة الرباعية

إنهاء اللجنة الرباعية التي كانت الغطاء لالحتالل اإلسرائيلي، وأدت إلى تآكل المرجعية الدولية وتقزيم 
، "الفيتو"األمم المتحدة، بحيث أصبحت طرفا من أطراف أربعة محكومة بالهيمنة األميركية المسلّحة بـ 

اإلدارة األميركية من جعل اللجنة الرباعية أداة لخدمة إسرائيل أو تعطيل دورها ودور العامل الذي مكن 
  .الدولي كلما الحت في األفق فرصة لصدور بيان أو تنفيذ خطوة يمكن أن تخدم الفلسطينيين

 نظام لقد تراجعت العوامل العربية المعيقة للمصالحة الوطنية كثيراً بعد الربيع العربي، وبعد سقوط
حسني مبارك تحديداً، ما يعني أن إنجاز الوحدة بات مسؤولية فلسطينية أكبر من السابق، وهذا لن يحدث 

" فتح"ارتأت القيادة الفلسطينية واألطراف المؤثرة في الوضع الفلسطيني، خصوصاً حركتي : إال إذا
  .بأن المصالحة ضرورة تخدم مصالحهما" حماس"

عبي متعاظم يفرض على أطراف االنقسام االنصياع إلى إرادة الشعب أو إذا تبلور ضغط سياسي وش
وكلما كانت المصالحة أسرع كان أفضل للجميع، فالرهان خاسر على قدرة طرف . ومصلحته الوطنية

لوحده على قيادة الفلسطينيين؛ فالزخم للرئيس وحركة فتح بعد التوجه إلى األمم المتحدة سيتآكل إذا لم يتم 
 لترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز عناصر ومقومات الصمود والمقاومة الشعبية الشاملة، قبل البناء عليه

  .أن يتفاقم الوضع بسبب تداعيات محتملة
  4/10/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث 

  
  ؟الفلسطينيمتى يزهر الربيع  .58

   غوشةإبراهيم
هل يمكن ان يحدث ذلك ؟؟ ·· ب حلول الربيع الفلسطينيتتردد في اآلونة االخيرة تنبؤات وتوقعات بقر

  ·رؤيتنا بأن ذلك ممكن، ولكن هناك وقفات ينبغي مناقشتها
   ماذا نعني بالربيع الفلسطيني؟-

نعني به تحقيق اهداف مسيرة مئة عام من الجهاد والنضال تقريباً منذ وعد بلفور المشؤوم عندما تحرك 
 1939، والثورة الفلسطينية حتى عام 1936، واضراب 1935 و،1929الشعب الفلسطيني في ثورات 

ضد االنتداب البريطاني، والهجرة اليهودية ثم حرب المجاهدين الفلسطينيين مدعومين بالمجاهدين العرب 
 موعد انتهاء االنتداب البريطاني واعالن 1948 ايار 15، وحتى 29/11/1947منذ قرار التقسيم في 

ثم دخول الجيوش العربية، وبعدها اعالن الهدنة االولى ثم الثانية، والتي انتهت دولة الكيان الصهيوني 
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من ارض فلسطين، ثم ظهور عمليات الفدائيين % 78باتفاقيات رودس وسيطرة جيش االحتالل على 
الفلسطينيين في الخمسينيات، وبداية تشكيل الفصائل الفلسطينية، واطالق الرصاصة االولى في الفاتح من 

، وبعدها 1967 حزيران 5 على يد فتح، ثم هزيمة حزيران للجيوش العربية في 1965ون الثاني كان
، حيث قاتل الجيش االردني 21/3/1968تصاعد العمل المقاوم وخاصة في معركة الكرامة في 

  ·والفدائيون الفلسطينيون جنباً لجنب
 التي شارك فيها 1973المشرفة عام وبعدها االنتقال للساحة اللبنانية ثم معركة العاشر من رمضان 

، وبعدها 1982 الفلسطيني في بيروت عام -الجيش المصري والسوري وغيرهما، ثم الصمود اللبناني 
 التي فجرها االسالميون في غزة ثم الضفة، والعمليات الجهادية بعد ذلك 1987االنتفاضة االولى عام 

 التي هزت دولة االحتالل واسقطت 2000 عاموخاصة على يد يحيى عياش وصوالً النتفاضة االقصى
  ·منه الف قتيل وحتى تاريخه

   ما هي االهداف التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني ؟-
يتمسك الشعب الفلسطيني بارض ابائه واجداده في فلسطين التي ظلت تحت حكم العرب والمسلمين طيلة 

الفرنجة االوروبيين بينما اليهود اقاموا حكمهم  قرناً منذ الفتح العمري، وما عدا مئتي سنة تحت حكم 14
 لم يكن بأيديهم على الرغم من دعم االنجليز 1947اقل من مئة عام فقط، وعندما صدر قرار التقسيم عام 

من ارض فلسطين، ولذلك رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم الذي اعطى اليهود % 6لهم اال 
  ·تقريباً% 44العرب من ارض فلسطين تقريباً واعطى % 56

  ·ويتمسك الشعب الفلسطيني بالقدس بكاملها الغربية والشرقية، بينما جعلها قرار التقسيم منطقة دولية
وكذلك يتشبث الفلسطينيون بحق العودة الى اراضيهم وممتلكاتهم وقد ارتكب جيش االحتالل مجازر 

 1948الجيء الى خارج فلسطين عام كثيرة اولها في دير ياسين لتهجير حوالي ثالثة ارباع مليون 
  ·حوالي ستة ماليين الجيء) 2011(اصبح عددهم اآلن 

والشك ان تحرير االراضي المحتلة وانهاء االحتالل هو الطريق الطبيعي لعودة الالجئين ثم اقامة الدولة 
  ·وتقرير المصير

لسوفيتي سابقاً لم يمر عليهم ان مليون مهاجر روسي يهودي قد تركوا بيوتهم في روسيا وبلدان االتحاد ا
اال عقدان من السنين، وكذلك بقية القادمين من اوروبا وامريكا والمغرب وغيرها، يمكنهم ان يعودوا 

  ·اليها وكثير منهم مازالوا يحملون جنسياتها بينما مر على الفلسطينيين الالجئين سبعة عقود
ن حتى شواطئ بحيرة طبريا واللبنانيون قامت واذا كان السوريون مازالوا يتمسكون بحدودهم في الجوال

 من اجل تحرير الجنوب ورد العدوان 2006 وعام 2000مقاومتهم االسالمية بخوض حربين في عام 
ومازالوا يطالبون بتحرير مزارع شبعا وتالل كفار شوبا، فلماذا يتخلى الفلسطينيون عن اراضيهم التي 

 بوجود نصف مليون مستوطن صهيوني 67راضي الـ  ؟ والتغلغل الصهيوني في ا48احتلت عام 
  ·48يجعلها قريبة من وضع االراضي المحتلة عام الـ 

، وفي يوم النكسة في 15/5/2011لقد ظهرت براعم للربيع الفلسطيني في هبة يوم النكبة في 
  ·، وكذلك في القدس وضواحيها دفاعاً عن االقصى وعن المقدسات االسالمية والمسيحية5/6/2011

 دفاعاً عن وجودهم هناك، وآخرها مؤامرة تهجير 1948وهناك تحرك للفلسطينيين في مناطق الـ 
  ·حوالي ثالثين الفاً من فلسطينيي النقب واالستيالء على اراضيهم المقدرة بألف كيلومتر مربع

   هل هناك امكانية للربيع الفلسطيني ؟-
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شباب ومن ورائهم الشعوب العربية تتحدى وتطالب ال·· انظر للربيع العربي في كل مكان·· الجواب نعم
  ·بحريتها

وفي ليبيا قدم الشباب الثائر خمسين الف شهيد ومئة الف جريح وتهدمت المدن وحملوا السالح وتدربوا 
  ·عليه في فترة وجيزة من اجل انهاء حكم الطاغية مع تحفظنا على االستعانة باالجنبي

تدرب عليه في كل مكان يتواجد فيه الفلسطينيون من اجل تحرير أفلم يحن الوقت لحمل السالح بعد ال
  ارض االسراء والمعراج ؟؟

  3/10/2011المجد، األردن، 
  

  فلسطينيةنحو االعتراف بدولة  .59
  جيمي كارتر، وماري روبنسون

  مدني قصري: ترجمة
 األمم المتحدة تلقينا بكثير من االرتياح جهود القيادة الفلسطينية من أجل الحصول على دعم العتراف

ومثل هذه المبادرة كفيلة بأن تبعث عملية السالم في الشرق األوسط، المعطلة في الوقت . بدولة فلسطينية
  .الحالي

على عكس كل الذين يقدرون أن الذهاب إلى األمم المتحدة قد يعرقل عملية السالم، فإننا نعتقد بأن إعادة 
فاألمم المتحدة .  األمم المتحدة هي أفضل ما يمكن القيام به فعالًالفلسطينية إلى منظمة-المسألة اإلسرائيلية

، عندما قبلت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، 1947هي التي ساعدت على ميالد حل الدولتين في العام 
 بالفعل، لكي تفتح 181وقد استعملت الحركة القومية اليهودية القرار . 181وصوتت آنذاك على القرار 

 عاماً، حان الوقت ألن يستفيد الفلسطينيون من 63لذلك، وبعد مرور . نشاء دولة إسرائيلالطريق أمام إ
  .الحقوق نفسها

وفي الوقت الذي تعبر فيه الحكومتان األميركية واإلسرائيلية عن رفضهما للمبدأ المتمثل في االعتراف 
لى طريق صدور قرار بدولة فلسطينية من قبل األمم المتحدة، سيكون الموقف األوروبي أساسيا ع
وفرنسا التي كانت دوما . محتمل، سواء جاء عرض هذا القرار أمام مجلس األمن أو أمام الجمعية العامة

تؤسس مواقفها أمام األمم المتحدة على مبادئ احترام القانون الدولي، مؤهلة اليوم أكثر من غيرها لكي 
  .االتحاد األوروبي على السواءتقدم المثل أمام األمم المتحدة في هذا الشأن، وأمام 

لقد وجهت مجموعةٌ من رؤساء سابقين لدول ننتمي نحن إليها، رسالة لوزراء خارجية كل الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي، مناشدين إياهم اتخاذ موفق مشترك لفائدة قرار يعترف بحق الشعب 

ه المناسبة بأن مثل هذه المبادرة تستجيب ونحب أن نذكرهم في هذ. الفلسطيني المشروع في امتالك دولته
، والتي تؤيد 2009) ديسمبر(في الواقع لنتائج اجتماعات المجلس األوروبي الذي انعقد في كانون األول 

 - دولة إسرائيل ودولة فلسطينية، ديمقراطية، موحدة، وقابلة للحياة-حال قائما على وجود دولتين "
  ".تتعايشان في أمن وسالم

وبحكم ما تتمتع ". استعداده لالعتراف بدولة فلسطينية عندما يحين الوقت"ثناء، أعلن المجلس في تلك األ
به دولة فلسطين من أهمية وحيوية في الشرق األوسط، وبحكم عالقاتها المستقبلية مع جيرانها، فإننا 

صورة إيجابية نناشد االتحاد األوروبي أن يسارع بانتهاز هذه الفرصة لكي يتحرك في هذا االتجاه ب
  .وحاسمة



  

  

 
 

  

            29ص                                     2282:                العدد4/10/2011الثالثاء  :التاريخ

الربيع "ليس من الواقعية، وال من العقالنية، التفكير بأن الصراع الفلسطيني سيظل مجمداً، فيما يحقق 
واألمر المهم لن يقتصر فقط على تصويت األمم المتحدة، في حال ما . تحوالت مهمة في المنطقة" العربي

  .يقل عنه شأنا وأهمية، إن لم يفُقْه في ذلكتحقق هذا التصويت فعال، ألن ما سيعقب التصويت لن 
ولو ". الشؤون العادية"ال يمكن لمفاوضات السالم القادمة بين إسرائيل والفلسطينيين أن تكتفي بالعودة إلى 

بل يجب على العكس من ذلك، أن تستأنف . حدث ذلك، لكان مآل هذه الشؤون إلى الفشل حتما
لى القانون الدولي وحقوق اإلنسان العالمية، وبمعايير واضحة، المفاوضات على أسس جديدة، قائمة ع

  .وتاريخ محدد بين الطرفين، من أجل التوقيع عليها
قبل عام واحد، انتهز الرئيس باراك أوباما الفرصة في خطابه السنوي أمام منظمة األمم المتحدة لكي 

لكن . بداية الدورة الجديدةيعلن عن أمله في استقبال فلسطين في صفوف البلدان األعضاء قبل 
المفاوضات الثنائية التي كان من المفروض أن تفضي إلى هذه النتيجة لم تتحقق بسبب استمرار توسع 

  .االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، في الضفة الغربية والقدس الشرقية
وعة في نظر القانون وقد أعلن المجتمع الدولي في مناسبات عديدة أن هذه المستوطنات غير مشر

ال بد من إنهاء " غير مجزأة وقابلة للحياة"ولالحتفاظ بما تبقى من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية . الدولي
  .بناء أي مسكن جديد مخصص للسكان اليهود، في الضفة الغربية والقدس الشرقية

م المتحدة إلى تحديد ينبغي أن تهدف أي مفاوضات قد تنطلق من جديد بعد التصويت على قرار األم
ومثل . ، مع عاصمتها القدس الشرقية1967أراضي الدولة الفلسطينية، باالعتماد أساسا على حدود العام 

وال بد من . هذا االتفاق قد يتضمن تبادال متساويا لألراضي بين الدولتين، من أجل إتاحة تعديالت طفيفة
ة، ألنه ليس من المرجح أن يكون الطرفان وساطة خارجية صارمة ومتينة كعنصر أساسي في العملي

  .قادرين بمفردهما على التوصل إلى اتفاق
لذلك، إذا كان االتحاد األوروبي، وهو الشريك التجاري األول إلسرائيل، وبمليار يورو سنويا، وهو في 

وح، فإن هذا طليعة المانحين للسلطة الفلسطينية، قد تبنى موقفا إيجابيا وموحدا حول القرار األممي المطر
لقد ظلت . سيمنحه وزنا إضافيا يسمح له بأن يلعب دوراً سياسياً قوياً في عملية تسوية الصراع

المفاوضات منذ أكثر من عشرين عاما منصبة على أسلوب العمل وحده، ولذلك ظلت تسير من دون أي 
وصل إلى اتفاق سالم محتوى، مثيرة بذلك خيبة أمل وإحباطا مبررين بين الفلسطينيين ومن يسعون للت

  . عاما واألمم المتحدة متفقة على إنشاء دولتين، لكن هذا الحل تأخر كثيرا63ًمنذ . عادل ودائم
  20/9/2011 ، فرنسا،لوموند

  4/10/2011الغد، عمان، 
  

  إلغاء الرباعية واستبدالها برعاية أممية .60
  خالد الحروب. د

االتحاد االوروبي وروسيا واألمم المتحدة والمنـوط بهـا         اللجنة الرباعية المكونة من الواليات المتحدة و      
رعاية جهود السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل لم يعد لها معنى وفقدت وظيفتها بعد الخطوة الفلـسطينية                

خالل سنوات عملها الماضية اثبتت هذه اللجنة كل الشكوك التـي           . االخيرة بطلب عضوية االمم المتحدة    
انحـازت  . اية وهي كونها في نهاية المطاف آلية أمريكية بثوب متعـدد االطـراف            دارت حولها منذ البد   

الرباعية إلى الجانب االسرائيلي في معظم مراحل عملها وكانت تعيـد صـياغة المواقـف االمريكيـة                 
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ثم انتقلت إلى مرحلة متقدمة من العبث السياسي والعنجهية         . واالسرائيلية بعبارات جديدة في كل منعطف     
بلير الذي لفظته السياسة البريطانية المحلية ولفظه حزب العمال من          . تم تعيين توني بلير ممثال لها     عندما  

قيادته بحث عن دور سياسي خارج بريطانيا وبذل جهودا خارقة كي يكون رئيس المجلس االوروبي في                
 الحيلف االهـم خـالل      آنذاك دعمته الواليات المتحدة بقوة وايطاليا بكونه      . 2009االتحاد االوروبي عام    

ثـم  . ورئيس الوزراء البريطاني األكثر والء لواشنطن منه لمصالح لنـدن         , سنوات الحرب على العراق   
انتهى به المطاف ليكون على رأس اللجنة الرباعية وكان مرة اخرى مرشح واشنطن وتل ابيـب لتـولي          

بدءا بعالقاته المالية والمشبوهة مع     مؤخرا تعرض توني بلير لسلسلة من الفضائح السياسية         . هذا المنصب 
الدكتاتور الليبي واخرها السمسرة المالية عبر خلط عمله كموفد للرباعية مع مناصبه العديـدة االخـرى                

  .واهمها االستشارات المالية لشركات عالمية كبرى
لب مـن خاللهـا     اليوم ندخل مرحلة جديدة ويجب على القيادة الفلسطينية التفكير مليا في استراتيجية تُطا            

بإلغاء اللجنة الرباعية كليا واستبدالها برعاية اممية، والتخلص من ثقيل الظل توني بلير المنحاز بعمـاء                
خالل معركة تقديم طلب العضوية اشتغل توني بلير كالمسعور في خدمة واشـنطن             . للسياسة االسرائيلية 

ـ   . وتل ابيب محاوال احباط المسعى الفلسطيني      سطينيون علـى اسـتراتيجيتهم انتقلـت       وعندما اصر الفل
وهي دعوة كان وال    . وهي الدعوة إلى العودة الى المفاوضات وكأن شيئا لم يكن         ” الخطة ب “الرباعية ل   

زال القصد منها مضاعفة الضغط على الفلسطينيين وقد اصطفت إلى جانب الضغط االمريكي والفرنسي              
ن القاسم المشرك بينها هو اجبار الفلسطينيين علـى         لك. وكل واحد من هذه الضغوط اتخذ اشكاال مختلفة       

مـن دون شـروط   “وهذه الالزمـة  . ”من دون شروط مسبقة”العودة إلى نفس لعبة المفاوضات الثنائية و     
التي تُضاف في كل دعوات العودة للمفاوضات هي جوهر الموقف االسرائيلي والتـي ترجمتهـا               ” مسبقة

تريد الواليـات المتحـدة وفرنـسا واللجنـة         . بوقف االستيطان العملية؛ ان يسحب الفلسطينيون شرطهم      
الرباعية وتوني بلير من الفلسطينيين ان يعيدوا تجربة المجرب لمدة عشرين عاما ماضية وهـذه المـرة                 

” عنصرا جديدا “الجزرة السخيفة التي يتم تضخيمها في هذه الدعوات باعتبارها          . ”من دون شروط مسبقة   “
لكـن االجنـدات    . نيين هي وضع اجندة زمنية وسقف للوصول إلى اتفاق نهائي         يجب ان يغري الفلسطي   

الزمنية واالسقف المحددة بتواريخ هي ما تستلذ إسرائيل بدوسه واالستهتار به كما برهنت علـى ذلـك                 
ماذا ستفعل الرباعية ومن ورائها اذا لم يتحقق اي تقدم          . التجربة المديدة والمريرة للعشرين سنة الماضية     

قترح؟ الجواب الشيء سوى اقتراح سقف زمنـي جديـد وتمديـد فتـرة                  يذكر خالل السقف الزمني الم
  !المفاوضات

كل الماضي التفاوضي بتجاربه السيئة يجب ان ينقل الفلسطينيين إلى استراتيجية جديدة تتفادى التورط في               
ب ان يكون الهجـوم علـى       وجانب من هذه االستراتيجية الجديدة يج     . اي من المطبات والشراك الماضية    

يجب ان يترتب على إعـادة      . وفقدان الوظيفة , اللجنة الرباعية والمطالبة بحلها بتهمتي االنحياز إلسرائيل      
ملف القضية الفلسطينية لالمم المتحدة المطالبة برعاية اممية جديدة تمثل االمم المتحدة ولـيس الواليـات         

. ة بمتابعة اي مفاوضات مستقبلية وعلى اسس مختلفة تماما        المتحدة وتكون هذه الرعاية هي الجهة المخول      
عندما تنبع هذه الرعاية من االمم المتحدة تكون مرجعياتها قرارات االمم المتحدة والقانون الدولي ولـيس                

  . مزاج اليمين الصهيوني في واشنطن
من داخل مجلس   حتى لو تمسكت واشنطن بالتدخل في شكل هذه الرعاية االممية واصرت على ان تكون               

عنـدها  . االمن سيظل باإلمكان المناورة لتشكيل هذه الرعاية من كل اعضاء مجلس االمن الخمسة عشرة             
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وبغض النظر عن اي شـكل لتلـك        . سوف تفقد الواليات المتحدة ميزة السيطرة شبه المطلقة على الملف         
ثل في االستمرار في مسار وجهد      الرعاية فإن المهم هو جوهر التوجه القادم فلسطينيا والذي يجب ان يتم           

  . فك االحتكار والسيطرة االمريكية على مستقبل الفلسطينيين والمسار التفاوضي
وعلى الفلسطينيين ان يدركوا ان واشنطن لن تقدم اي شيء ملموس ولن تقوم بأي ضغط ذي معنى على                  

يتنافس المرشحون للرئاسـة    فخالل السنتين القادمتين سوف تنشغل امريكا باالنتخابات وسوف         . إسرائيل
ورأينا كيف انهارت آمال عرب ومسلمين كثيرين في رئيس مثـل           . في إعالنات الوالء والدعم إلسرائيل    

. اوباما ظن كثيرون ان امريكا لن تفرز افضل منه قربا وتفهما لقضايا المسلمين وعلى رأسها فلـسطين                
سقف المسلمين والعرب في اسـتانبول والقـاهرة        اوباما الذي الهب الناس حماسا بخطاباته النارية ورفع ا        

انتهى بخطاب في االمم المتحدة يعتبر من اكثر خطابات الرؤساء االمـريكيين صـهيونية فـي تـاريخ                  
اذا كان هذا حال اوباما فكيف سيكون حال اي من المرشحين اآلخـرين سـواء مـن                 . الواليات المتحدة 

  الحزب الديموقراطي ام الجمهوري؟
بحق مسألة الدعم االمريكي واالوروبي للسلطة الفلسطينية وان اسـتراتيجية المواجهـة للحـد      ستُثار هنا   

هذه نقطة تستحق وقفة مفصلة، لكن باختصار يمكن تحويل الدعم          . االقصى قد تقود الى ايقاف ذلك الدعم      
نقطـة  االمريكي هذا الى ورقة ضعف وليس قوة لواشنطن، كما تحولت المساعدة االمريكية لمصر إلى               

 النظام يريد ايقاف المعونة االمريكية، وواشـنطن تـصر علـى          –قوة حالية بيد النظام الجديد في مصر        
والدعم في حالـة الفلـسطينيين      , والسبب في ذلك يتمثل في ان قطع المعونة في حالة مصر          . استمرارها

 لمنظمـة التعـاون     يجب على الفلسطينيين التوجـه جـديا      . معناه توجيه ضربة قاصمة للتأثير االمريكي     
وبذل جهود حقيقية الستبدال الدعم المالي الغربـي بـدعم عربـي            ) المؤتمر االسالمي سابقا  (اإلسالمي  
هناك مواقف تركية وخليجية ايجابية في هذا الصدد ووعود يجب التقاطها وتعظيمهـا، وهـذا               . اسالمي

  . حديث يستلزم بقية ال بد منها
 4/10/2011الدستور، عمان، 

  
   األساسيهدفنا ننسى حتى ال .61

  بالل الحسن
كتب محمود رياض وزير خارجية مصر األسبق في مذكراته، أنه حين كان يدير المفاوضات مع أميركا 
وإسرائيل، لتحقيق االنسحاب العسكري من سيناء، كانت المفاوضات تطول وتتشعب وتبرز في السياق 

في تلك : يقول. رة مواضيع، وربما أكثرقضايا جديدة وحجج جديدة، حتى ليصبح الموضوع الواحد عش
اللحظات، كنت أعود إلى مكتبي في وزارة الخارجية، وأستخرج أوراق المفاوضات األساسية، وأستذكر 
مطالب مصر في لحظة البداية، وأقوم بعملية تنحية لكل القضايا الجزئية التي تتكاثف أثناء المفاوضات، 

لمفاوضات، وحتى ال تغيب عن الطاولة المطالب األساسية وذلك حتى ال يضيع عني الهدف األساسي ل
  .لمصر، وحتى ال نخطئ في اتخاذ القرار السياسي الذي يحفظ مصلحة مصر

هذه التجربة السياسية التي عبر عنها محمود رياض، جديرة بأن يالحظها المفاوض الفلسطيني اآلن، 
فقد . لقضايا متعلقة بإسرائيل وأميركاوجديرة بأن يالحظها كل مفاوض عربي، وبخاصة حين تكون ا

برعت كل من إسرائيل والواليات المتحدة األميركية، في أن تبدآ بالتفاوض في قضية أساسية ما، ثم تبدأ 
عملية طرح التفاصيل والقضايا الفرعية، وتنشب الخالفات حول هذا األمر أو ذاك، حتى ينسى 
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م يكن المفاوض الفلسطيني أو العربي مالكاً للقدرة وإذا ل. المتفاوضون موضوع المفاوضات األساسي
إما أن يفشل في مهمته، وإما أن : على تذكر موضوع المفاوضات األساسي، فهو يواجه أحد احتمالين

  .يشغَل بقضايا جانبية ال تفيده شيئاً في إنجاز هدفها األساسي
 إسرائيل، ومرة مع الواليات المتحدة وفي عملية التفاوض التي تخوضها السلطة الفلسطينية اآلن، مرة مع

األميركية، ومرة عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة، تبرز هذه القضية بوضوح كامل، فالموضوع 
المطروح للبحث هو االنسحاب اإلسرائيلي، وهو تحرير األرض، وهو وقف العدوان، ولكن بقدرة قادر 

م ال؟ وحين يكون الموضوع المطروح هو إنشاء هل نعود إلى المفاوضات أ: تصبح المسألة المطروحة
الدولة الفلسطينية على األرض، نجد أنفسنا وقد سافرنا بعيداً، إلى بلد يسمى نيويورك، لنطرح على األمم 
المتحدة مشروع قرار، أي مشروع مجموعة كلمات، تقول إن األمم المتحدة تقبل الدولة الفلسطينية عضواً 

الدولة على األرض، إلى مجرد االعتراف " إنجاز"اصيل، يتحول موضوع وبغض النظر عن التف. فيها
  .بمشروع قرار هو في الحقيقة مجرد كلمات

ال أحد يستخف بالعمل الدبلوماسي، ولكن تجارب التاريخ كلها تؤكد أن أي عمل دبلوماسي ال يستند إلى 
إنني أرفع علمي عند : د صيني كبيروقديماً قال قائ. قوة داعمة له على األرض، ال يستطيع تحقيق أهدافه

  .النقطة التي يصل إليها جنودي
فهو حراك . وهذه هي النقطة االستراتيجية الغائبة عن الحراك الدبلوماسي الفلسطيني الدائر اآلن

نعم . ال النتفاضة جديدة). ضد االحتالل(ال للعنف : دبلوماسي يستند إلى استراتيجية معلنة تقول
  .ضات والمفاوضاتللمفاوضات والمفاو

مسكين ذلك القائد الصيني، لم تكن لديه خبرة كافية باالستراتيجية، ولكنه انتصر، ورفع علمه فوق أرض 
  .بل ألنه يستحق الرثاء... سيهزم؟ ال... وهنيئاً لكل من يدعي أنه خبير باستراتيجية الكالم، ألنه. محررة

  2011أكتوبر، / مجلة العودة، لندن، تشرين األول
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