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   بيان اللجنة الرباعيةى وافق علالرئيس عباس  : عريقات .1

عضو اللجنة   ، أن رام اهللا خالد األصمعينقال عن مراسلها من  5/10/2011األهرام، القاهرة،  نشرت
 بيان ىوافق عل صائب عريقات أعلن أن الرئيس محمود عباس، .دالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  .اللجنة الرباعية شريطة تحمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسئولياته
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 القيادة الفلسطينية لم تعترض في يوم أن ، إلذاعة صوت فلسطين، قال عريقاتاإلعالنوفي توضيح لهذا 
 الخطوة ليست بديال هذه أن وأكدت قبل التوجه لألمم المتحدة ,من األيام علي استئناف المفاوضات

 انطالق العملية أمام وأن حكومة اليمين اإلسرائيلي كانت هي التي تضع العراقيل دوما ،للمفاوضات
 ، بالمضي قدما في البناء االستيطاني والتهويد في القدس والمصادرة واالجتياحات وغيرها،التفاوضية

وأشار .  المترتبة علي الجانبينااللتزاماتتحديدا هو ما تضمنه بيان الرباعية حول يقصده   ماأنواضح 
 ووقف 1967 حدود عامأساس ى انه في اللحظة التي يلتزم فيها نتانياهو بمبدأ حل الدولتين علإلى

  . المفاوضاتإلىاالستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبما يشمل القدس عند ذلك سيسار 
عريقات، أكد أن إعالن الحكومة  أن 4/10/2011موقع فلسطين أون الين،  جاء فيفي نفس السياق 

جاء  .اإلسرائيلية عن قبولها لبيان الرباعية، يدخل في إطار الخداع والتالعب بالكلمات والعالقات العامة
قنصل ذلك، أثناء لقاء عريقات، الثالثاء، مع مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت سيري، وال

وأوضح عريقات أن الحديث عن أي مفاوضات دون أي إطار أو  .البريطاني العام السير فنسنت فين
، فإنها 1967حتى سقف زمني محدد، ودون وقف االستيطان ودون إقرار مبدأ الدولتين على حدود 

لتوصل ستعني مفاوضات لمجرد المفاوضات، وأن المفاوضات قد أصبحت هدفا بحد ذاتها، وليس وسيلة ل
أصبح : "وقال. إلى السالم الشامل العادل والدائم، الذي يقوم على أساس مبدأ إعادة األرض مقابل السالم

واضحا أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يصر على االستمرار في أالعيب العالقات العامة والخداع واللف 
ى اللجنة الرباعية عدم قبوله والدوران، واإلصرار على المفاوضات كهدف بحد ذاتها، وهذا ما يجب عل

  ".تحت أي حال من األحوال
  

  "لإسرائي"لـ  ومنحازاًدور بلير سلبياً تُعّد الفلسطينيةالسلطة  .2
نمر حماد المستشار السياسي للرئيس ، أن رام اهللامن  5/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 

مبعوث اللجنة الرباعية طوني بلير سلبيا  بأن القيادة الفلسطينية تعتبر دور أمسمحمود عباس صرح 
 دور مبعوث الرباعية الدولية توني بلير وهو إلىالقيادة تنظر بسلبية " إنوقال حماد  .إلسرائيلومنحازا 
 في صياغة مشروع بيان اللجنة الذي يجحف بالحقوق األخيرة خاصة محاوالته السلبية إلسرائيلمنحاز 

انتقادات عديدة وجهها " أن صوت فلسطين إلذاعة في حديث ضاف وأ."إلسرائيلالفلسطينية وينحاز 
 أن إلى، الفتا " وتبني مواقفهاإسرائيل إلرضاءالمسؤولون الفلسطينيون لبلير على خلفية محاوالته الدائمة 

 لمسؤولين ودول إبالغهاهذه االنتقادات الفلسطينية تم " إنوقال . "االنتقادات ذاتها توجه لبلير في بالده"
  ." من طريقةوأكثر من مناسبة أكثر في

واصل أبو يوسف عضو .  من غزة أن د5/10/2011الشرق األوسط، لندن،  في السياق نفسه ذكرت
 التي تعتمدها القيادة الفلسطينية حاليا تتمثل في اإلستراتيجية قال إن ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

املة العضوية في األمم المتحدة وتحقيق المصالحة الوطنية مواصلة الجهود الهادفة لقبول فلسطين كدولة ك
وحمل يوسف في تصريحات  . وتكثيف المقاومة الشعبية السلمية ضد االحتالل والمشروع االستيطاني

، "أالعيب وتضليل ممنهج من خالل دوره"بشدة على بلير، الذي اتهمه بممارسة " الشرق األوسط"لـ
وشدد على أن الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت في . حيادية ونزاهةمشددا على أنه لم يقم بدوره ب

المشاورات التي سبقت توجه الرئيس عباس لألمم المتحدة، حيث تبين بالدليل القاطع حجم التضليل 



  

  

 
 

  

            6ص                                     2283:                العدد5/10/2011األربعاء  :التاريخ

وأوضح أن الكثير من أركان القيادة الفلسطينية باتت ال تثق ببلير وتطالب . والتزوير الذي اقترفه بلير
  . ثل آخر للرباعيةبتعيين مم

وأوضح أبو يوسف أنه لم يصدر قرار واضح من القيادة الفلسطينية بشأن المطالبة بتغيير بلير، إال أنه 
  .بات من الواضح لألطراف الدولية أن بلير لم يعد يحوز على ثقة الجانب الفلسطيني

  
  لفلسطينيةا فلسطيني إسرائيلي وشيك لتوسيع النطاق األمني للسلطة اتفاق": قدس نت" .3

 أمني وشيك بين الجانبين الفلسطيني اتفاق، عن االثنينكشفت مصادر مطلعة، : القدس المحتلة
واإلسرائيلي يفضي بنقل السيطرة الفلسطينية على مناطق تخضع للسيطرة اإلسرائيلية بشكل كامل، 

 ". الفلسطيني أمني وشيك بين الجانبين يفضي بتسلم مناطق للجانبالتفاقأن هناك مؤشرات " مؤكدة
أن زيارة وزير الدفاع األميركي ليون بانيتا " وكالة قدس نت لألنباء"وقالت المصادر في تصريحات لـ

 اتفاق وجود نوايا أميركية لتوقيع إلىللمنطقة ولقائه وزير الجيش أيهود باراك وقادة أمن فلسطينيين يشير 
ليم مناطق بالضفة تخضع للسيطرة أمني من شأنه توسيع دائرة النشاط األمني الفلسطيني وتس

  ".اإلسرائيلية
أن هناك ترتيبات أمنية تجريها اإلدارة األميركية في المنطقة، من شأنها ضبط " وأكدت المصادر

يحمل في " بانيتا"إلى أن " األوضاع األمنية واإلشراف األمني المباشر على الوضع بين الجانبين، مشيراً
توسيع دائرة النشاط األمني للسلطة الفلسطينية في مناطق تخضع للسيطرة جعبته مقترحاً أمنياً من شأنه 

اإلسرائيلية، في وقت يعتزم وزير الدفاع األميركي تقديم أفكار لتقريب وجهات النظر بين الجانبين على 
  ".صعيد المفاوضات المتعطلة منذ العام الماضي

  3/10/2011وكالة قدس نت، 
  

   أوروبا في مجلس "شريك" على وضع حصلي "المجلس الوطني الفلسطيني" .4
شريك من اجل "منحت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا أمس وضع :  ا ف ب-) فرنسا(ستراسبورغ 
.  في ستراسبورغ"الحدث التاريخي" المجلس الوطني الفلسطيني الذي رحب بهذا إلى "الديمقراطية

 ومنح 2009ذا الوضع الجديد التي استحدث في والبرلمان الفلسطيني هو فقط الثاني الذي يستفيد من ه
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون .  المغرب في حزيران الماضيإلى األولىللمرة 

هذا القرار " أن في الجمعية البرلمانية، وأضاف. "انه حدث تاريخي لنا بكل معنى الكلمة"بعد التصويت 
 تعزيز الصالت مع برلمانات بلدان إلى "شريك"ويهدف وضع  ."نطقتنا السالم في مإلحاللسيشكل قاعدة 

  . ألوروباالمناطق المجاورة 
 الجمعية ومعظم أماموبموجب هذا الوضع، سيحصل المندوبون الفلسطينيون الستة على حق الكالم 

طيني  المجلس الوطني الفلسأن إلى كوكس أشاروفي المقابل، . مفوضياتها لكن ال يحق لهم التصويت
سنتعهد بتطبيق كل "وقال الزعنون . » انتخابات حرة ونزيهةإلجراءتوفير الظروف الضرورية "يتعهد ب 

 الجمعية أمام، مذكرا بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيتحدث الخميس "نقاط هذا االتفاق
  .أوروباالبرلمانية لمجلس 
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ن القيام بأي عمل عنف ونبذ االرهاب واالعتراف  المطروحة، ضرورة االمتناع عاألخرىومن المسائل 
 أحرزوستبحث الجمعية في التقدم الذي .  عن الجندي جلعاد شاليطواإلفراج في الوجود إسرائيلبحق 

  .حول هذه النقاط خالل سنتين
  5/10/2011الدستور، عمان، 

  
  سرىزيارة الوسيط األلماني للقاهرة صرف لألنظار عن إضراب األ:  في غزةالحكومة .5

الزيارة المفاجئة التي قام بها أول من أمس الوسيط األلماني في غزة اعتبرت الحكومة : حامد جاد -غزة 
، تأتي في "بهدف تفعيل صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين"غيرهارد كونراد إلى القاهرة 

  ".حرف األنظار عن إضراب األسرى في سجون االحتالل"إطار 
هذه الزيارة المفاجئة في هذا الوقت ال " إن في غزةاض األشقر مدير اإلعالم في وزارة األسرى وقال ري

يمكن تفسيرها سوى أنها جاءت لخدمة االحتالل بهدف خداع العالم وإبعاد األضواء عن األوضاع 
ألسرى الخطيرة التي وصلت إليها السجون إثر العقوبات التي فرضتها سلطات االحتالل نتيجة إضراب ا

  ". أيام8عن الطعام منذ 
وأشار األشقر إلى أنه لم يطرأ أي جديد على صفقة التبادل، واألمر مرده إلى االحتالل وليس للقاهرة أو 
أي مكان آخر، فمن يعيق صفقة التبادل هو رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يرفض 

ين تقدمت بهم المقاومة الفلسطينية مقابل اإلفراج عن دفع استحقاق الصفقة بإطالق سراح األسرى الذ
  .الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط

  5/10/2011الغد، عمان، 
  

  إضراب األسرى مستمر لليوم الثامن بعد فشل اجتماعهم مع ضباط السجون: قراقع .6
ء الذي جرى أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أن اللقا: رام اهللا

باء بالفشل، بسبب عدم تجاوب "بين ممثلي األسرى الفلسطينيين وضباط ومسؤولي إدارة سجون االحتالل 
إدارة السجون مع مطالب المعتقلين والتي يخوض األسرى إضرابا احتجاجيا وإضرابا مفتوحا عن الطعام 

حتالل يستمر اليوم  لليوم الثامن وأكد أن إضراب األسرى الفلسطينيين في سجون اال ".في سبيل تلبيتها
في ظل محاوالت قمعية من قبل إدارة السجون لكسر اإلضراب، حيث تم زج عدد كبير من "على التوالي 

  ".المضربين في زنازين انفرادية وعزلهم عن العالم، وتم إيقاف زيارات المحامين واألهالي للمضربين
  4/10/2011قدس برس، 

  
   النظر في تجميد مساعداتهاألمريكيمل أن يعيد الكونغرس  تأفي رام اهللا الحكومة .7

 بأن يعيد أملهاأعربت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سالم فياض، الثالثاء، عن :  ا ف ب-رام اهللا 
وقالت  .الكونغرس األمريكي النظر في تجميد جزء من المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية

 بان يعيد الكونغرس األملتعرب عن " أنها في رام اهللا، األسبوعيام اجتماعها في بيان صدر في خت
األمريكي النظر في تجميد جزء من المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مشددا في نفس 

  الوقت، على أن هذا األمر يؤكد سالمة التوجه المعتمد من قبل الحكومة، 
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  ."عتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لهاوالقاضي بحث الخطى لتقليص اال
  5/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
  من العجز% 5 سوى  ال تسّدزيادة كمية الكهرباء المصرية لكنهانثمن : سلطة الطاقة في غزة .8

وافق وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس على طلب الحكومة الفلسطينية :  خالد كريزم- غزة
 ميجاوات 17 زيادة كمية الطاقة الكهربائية القادمة إلى قطاع غزة من الشبكة المصرية من في رام اهللا

 ميجاوات لتلبية احتياجات المدن والقرى الفلسطينية القريبة من األراضي المصرية في رفح 22إلى 
  . وغزة

ل الساعات القادمة كنعان عبيد أنه سيتم خال.بدوره، أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة م
وقال عبيد في تصريح  . استئناف زيادة الكمية، مثمنًا جهود جمهورية مصر العربية على تلك الخطوة

فقط من % 5، وتسد %1,5تلك الكمية المقدمة من مصر قليلة جدا ال تساوي إال ": "فلسطين أون الين"لـ
  ". دولة مصر زيادتهاعجز قطاع غزة، وهي خطوة جيدة لكنها غير كافية، ونأمل من 

  4/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "حزب التحرير"ـ الفلسطينية تغلق الموقع اإللكتروني لالسلطة .9
في فلسطين إن النائب العام في السلطة الفلسطينية المستشار أحمد " حزب التحرير اإلسالمي"قال : رام اهللا

وأكد في بيان  .اص بالمكتب اإلعالمي للحزبالمغني، أصدر قرارا بإغالق الموقع اإللكتروني الخ
يشكل تناقضا واضحا مع القرار "، أن هذا القرار )4/10(نسخة عنه الثالثاء " قدس برس"صحفي تلقت 

الذي أصدره وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتور مشهور أبو دقة، القاضي بالتوقف عن 
سوف "، موضحا أن الحزب "وط الهاتف الثابت أو الخلويحجب أي موقع إلكتروني أو أي مراقبة لخط
  .، دون أن يحددها"يتخذ الخطوات المناسبة للرد على هذا القرار

  4/10/2011قدس برس، 
  

  صرف رواتب الموظفين الحكوميين األربعاء: رام اهللا .10
، أن رواتب الموظفين أعلن رئيس نقابة العاملين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنه: رام اهللا

سبتمبر الماضي، ستُصرف كاملة في / المدنيين والعسكريين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لشهر أيلول
وأوضح زكارنه، أن النقابة تلقت بالغاً رسمياً من  ).5/10(جميع البنوك ابتداء من يوم األربعاء الموافق 
كشوفات المالية لرواتب الموظفين الحكوميين والشيكات قد وزارة المالية الفلسطينية برام اهللا، مفاده بأن ال

  .تم توزيعها على البنوك، اليوم
  4/10/2011قدس برس، 

  
  في سجون االحتالل اإلسرائيلي تدعو إلى هّبة تضامنية نصرةً لألسرى حماس .11

سرى بشدة التصعيد الخطير والممارسات اإلجرامية ضد األ" حماس"دانت حركة المقاومة اإلسالمية 
المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي، داعية الشعب الفلسطيني إلى هبة تضامنية نصرة 

  . ومؤازرة لألسرى
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، 2011-10-4نسخة عنه، الثالثاء " فلسطين أون الين"واعتبرت حماس في بيان صحفي مكتوب وصل 
ائسة لن تفلح في كسر إرادة الصمود، محاولة ي"اإلجراءات القمعية التي يمارسها االحتالل ضد األسرى 

  ". وإخماد جذوة الثبات والصبر في نفوس األسرى
وطالبت الحركة المؤسسات اإلعالمية والحقوقية واإلنسانية وأحرار العالم إلى تبني قضيتهم ونشر 
معاناتهم والدفاع عنهم، وفضح ممارسات االحتالل ضدهم، والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب 

  . ائيلييناإلسر
وصعدت سلطات االحتالل خالل األيام القليلة الماضية من انتهاكاتها والتي شملت اقتحام عدد من 
السجون، وحرمان األسرى من أبسط حقوقهم اإلنسانية، والتعمد في اتباع سياسة اإلهمال الطبي بحق 

  .األسرى خاصة المرضى منهم
  4/10/2011فلسطين اون الين، 

 
  ظل االستيطانبال عودة لطاولة المفاوضات و..ئناف المصالحة قريبااست :عزام األحمد .12

أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة للمصالحة : عبد القادر فارس -غزة
الفلسطينية عزام األحمد أن استئناف المفاوضات مع تل أبيب مرهون بالتزام إسرائيل بوقف االستيطان 

لمحتلة بشكل واضح ال لبس فيه، وبمرجعية السالم بما في ذلك حل الدولتين اليهودي في األراضي ا
يجب أال نبقى أسرى األطروحات » عكاظ«وقال األحمد في حوار مع . الفلسطينية واإلسرائيلية

وحول ما يتردد عن احتمال حل السلطة الفلسطينية في حال فشل مسعاها . والتكتيكات اإلسرائيلية المزيفة
لمتحدة، قال إن السلطة الفلسطينية لن تحل، بيد أنه قال إنها قد تنهار بفعل الضغوط األمريكية في األمم ا
  .وكشف عن استئناف اجتماعات المصالحة الفلسطينية في القاهرة خالل الشهر الحالي. واإلسرائيلية

  : لالطالع على نص الحوار الرجاء الضغط على الرابط التالي 
htm.20111005448928Con/20111005/Issues/new/sa.com.okaz.www://http  

  5/10/2011عكاظ، جدة، 
    

  لن تنتهي إال بتحرير كامل فلسطين" إسرائيل"الحرب مع : البطش .13
لسطين خالد البطش رفضهم مشروع رئيس في ف" الجهاد اإلسالمي"أكد القيادي في حركة : طهران

 في المائة من األراضي الفلسطينية  20يسعي إآل إقامة دوله على "السلطة محمود عباس، الذي قال بأنه 
  ". في المائة من باقي األرضي تحت تصرف الكيان الصهيوني80ويضع 

م االنتفاضة وقال البطش في تصريحات صحفية له في طهران على هامش مشاركته في مؤتمر دع
، وشدد البطش على أهمية )4/10(الفلسطينية، أذاعها القسم اإلعالمي للجهاد اإلسالمي اليوم الثالثاء 

استمرار المقاومة ضد إسرائيل حتى إذا اعترفت األمم المتحدة بمشروع رئيس السلطة في تشكيل دولة 
نتهي إال بعد تحرير كامل التراب ، وأكد أن الحرب مع إسرائيل لن ت1967فلسطينية مستقلة على حدود 

  .الفلسطيني وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم ووطنهم
  4/10/2011قدس برس، 
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  أحد مجاهديها في غزة خالل التدريب استشهادكتائب القسام تعلن عن  .14
استشهاد " حماس"أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية :غزة

  . أحد مجاهديها من سكان غزة  أثناء اإلعداد والتدريب، حيث جرى تشييعه في موكب مهيب
" أسامة عادل محمد عوض"إن المجاهد  ) 10-4(في بيان لها اليوم الثالثاء " كتائب القسام"وقالت 

اء أمس من مسجد الشيخ رضوان في حي الشيخ رضوان بغزة، ارتقى إلى العال شهيدا مس) عاما19(
  . أثناء اإلعداد والتدريب)  10-3(اإلثنين 

 4/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  قذف السفير األمريكي باألحذية انعكاس لحالة الغضب الفلسطينية: أبو زهري .15
على الشبان الفلسطينيين الذين قاموا برشق موكب السفير " حماس"أثنت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

، )10-4(لدى الكيان الصهيوني، دان شبيرو، باألحذية، في مدينة رام اهللا، اليوم الثالثاء األمريكي 
  . احتجاجا على موقف واشنطن من القضية الفلسطينية ومساندتها للكيان الصهيوني

المركز الفلسطيني "في تصريحٍ خاص لـ" حماس"وقال الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة 
انعكاسا لحالة "، معتبرا ذلك "إننا نحيي من قام بقذف األحذية على موكب القنصل األمريكي": "لإلعالم

  ". الغضب الفلسطينية من السياسة األمريكية العدوانية تجاه شعبنا والشعوب والعربية واإلسالمية
إلسالمي ودعا أبو زهري إلى اعتماد وسائل التعبير الممكنة إلظهار حالة الغضب والرفض العربي وا
  . تجاه السياسات العدوانية األمريكية المنحازة لالحتالل والمتآمرة على القضية والحقوق الفلسطينية

 4/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

   يؤكد جاهزيتنا للدولة ويرد على ليبرمان"الشراكة من أجل الديمقراطية"اتفاق : فتح .16
م فلسطين إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي جمعية  أشادت حركة فتح باتفاقية انضما:رام اهللا
وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح في أوروبا  . دولة بينها دولة عربية واحدة هي المغرب47تضم 

جمال نزال إن معايير القبول في هذه الجمعية تشترط رصيداً جيداً في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق 
  . خاصوجهوالمرأة باإلنسان 

انضمام فلسطين  إلى الجمعية ' واعتبر نزال في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة اليوم الثالثاء 
البرلمانية لمجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية وساماً جديداً يضاف إلى تقارير البنك الدولي 

  .'واألمم لمتحدة بخصوص جاهزية فلسطين لتكون دولة بحجم مسؤلياتها
رد مباشر على مقوالت ليبرمان بخصوص عدم مقدرة شعبنا 'هذه الخطوة األوروبية تأتي بمثابة '": وقال

  ."على اإلضطالع بمسؤلية دولة مستقلة
  4/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  هم تتهم السلطة باعتقال ثالثة من أنصارها بالضفة واستدعاء ثالث شقيقات أحدحماس .17

، األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، "حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية  :رام اهللا
باعتقال ثالثة من أنصارها واستدعاء آخرين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثالث 

  . شقيقات ألحد المعتقلين لدى السلطة
     4/10/2011قدس برس، 
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  الباردمخيم نهر  في تقيم اعتصاما تضامنيا مع األسرىحماس  كةحر: لبنان .18

في مخيم نهر البارد إعتصاما تضامنيا مع األسرى المضربين عن الطعام في " حركة حماس"أقامت 
السجون اإلسرائيلية، أمام مكتب مدير وكالة األنروا في المخيم، في حضور ممثلين عن الفصائل واللجان 

وطالب  .القى المسؤول السياسي للحركة في المخيم عبد الرحيم الشريف كلمةو .الشعبية وفعاليات
بالتدخل لحماية األسرى من سياسة التعسف والظلم "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية 

  ".خيار المقاومة، باعتبارها الطريق الوحيد الستعادة األسرى حريتهم"، مؤكدا "الصهيوني
  5/10/2011المستقبل، بيروت، 

 
  مسجد قرية طوبا الزنغرية  تخشى من انفضاض الجنود البدو عن الخدمة بعد إحراقلشاباكا  .19

شهدت القرى العربية البدوية في الجليل، أمس، إضرابا شامال عن العمل والتعلـيم، احتجاجـا               : تل أبيب 
نون عن خشيتهم من أن يصيبهم ما أصاب أهالي         على إحراق مسجد قرية طوبا الزنغرية، وأعرب المواط       

مدن يافا وحيفا وطبريا وإبطن والمجيدل، التي تم إحراق أربعة مساجد وكنيسة فيها، وحتى اآلن لم يعتقل                 
وتقاطرت وفود التضامن مع أهالي القرية من جميع        . أي متهم بالجريمة وقيدت هذه القضايا ضد مجهول       

وفود من كبار رجال الدين المسيحيين والدروز واليهود ومـن الحركـات            البلدات العربية، وبرزت بينها     
  وأعرب الكثير منهم عن رغبة في ترك الجيش اإلسـرائيلي،          ،اإلسالمية ومن البلدات اليهودية المجاورة    

من انفضاض الشباب البدوي عن الخدمة في صفوف الجـيش          » الشاباك«وتخشى المخابرات اإلسرائيلية    
  .ادثفي أعقاب هذا الح

وكان المسؤولون اإلسرائيليون قد خرجوا باستنكار شامل إلحراق المسجد، فجر أول من أمس، في طوبا               
وحضر الرئيس شيمعون بيريس، إلى القرية على رأس وفد ضم الحاخـامين األكبـرين، دان               . الزنغرية

أنا أخجل من   «: يةتسيجر وشلومو عمار، وعددا آخر من المسؤولين، وقال أمام حشد كبير من أهالي القر             
  .واستنكره رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بكلمات حادة. »هذا العمل

 5/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  رئيس المصري السابق محمد حسني مباركلل إسرائيلية جائزة .20
 رشحت القناة الثانية اإلسرائيلية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك لجائزة شخصية العام فـي              

إسرائيل، ليكون مبارك بذلك أول شخصية عربية وغير إسرائيلية يتم ترشيحها لهذه الجائزة فـي دولـة                 
  .االحتالل

وذكرت القناة في تقريرا لها أن أوساطا سياسية وصحفية رشحت الرئيس مبارك لهذه الجـائزة، نظـرا                 
 على تطبيق بنود المعاهدة،     ، كما انه عمل   1981لتمسكه بالسالم مع إسرائيل منذ توليه المنصب في عام          

ـ      أن مبارك قدم خدمات كبيرة لدولة إسـرائيل،  و.  عاما الماضية  30وحافظ على استقرار المنطقة طيلة ال
  .ويجب تكريمه ، حتى ولو أنه ال يستطيع تسلم الجائزة

  5/10/2011، السبيل، عّمان
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  "ومات أمنية حساسةمعل" نائب السفير اإلسرائيلي بواشنطن لمسؤوليته عن تسريب إقالة .21

قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إقالة نائب سفيرها في واشنطن، دان أربيل، على            : )فلسطين(الناصرة  
لوسائل اإلعالم قبل نحو عـامين، أي قبـل         " معلومات أمنية حساسة  "خلفية ثبوت مسؤوليته عن تسريب      

  .توليه منصبه الحالي
، أن مدير عام وزارة الخارجية رافي بـاراك قـد أمـر             )5/10(بعاء  وأفادت اإلذاعة العبرية، اليوم األر    

بتنحية أربيل من منصبه كنائب للسفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة األمريكية، وذلك بعـد أن أثبـت                 
مسؤوليته عن تسريب معلومات أمنية أشيع أنها على        " الشاباك"تحقيق أجراه جهاز المخابرات اإلسرائيلي      

 من الحساسية إلى أحد الصحفيين، قبل شروعه بتسلّم مهام منصبه الدبلوماسي الحـالي فـي                درجة عالية 
  .واشنطن

من جانبهم، انتقد مسؤولون إسرائيليون في وزارة الخارجية بتل أبيب قرار تنحية أربيل، معتبرين أن هذا                
رة خـالل اآلونـة     التي شرعت بها الـوزا    " حملة صيد الساحرات  "اإلجراء يأتي في سياق ما أسموه بـ        

  . األخيرة وتستهدف كل من يتواصل مع مندوبي وسائل اإلعالم، حسب قولهم
 4/10/2011، قدس برس

 
  فقط الحاكم.. والحكم في مصر لم يتغير إيران بعيدة عن القنبلة النووية: داغان .22

يب اعتبرها  ألقى رئيس الموساد السابق مئير داغان محاضرة أمام مجلس السالم واألمن في جامعة تل أب              
المعلقون عرقلة لمساعي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك في اتجاه              

وقال داغان في هذا السياق إن إسرائيل اآلن تعيش الحد األدنى مـن             . ضرب المشروع النووي اإليراني   
  .المخاطر في تاريخها وإن إيران بعيدة عن امتالك قنبلة نووية

أشار داغان إلى رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان قائال إن حمالته على إسرائيل تساعده فـي                 و
من ناحية سياسية، فاني اعطي الردوغان عالمـة        «وقال داغان انه    . نيل الزخم لتغيير الدستور في بالده     

غان سلوك نائـب    وفي السياق انتقد دا   . »فهو سياسي ذكي ونحن نقع في الفخ الذي يعده لنا         . 100تقدير  
لن نصل الى مواجهـة     «وزير الخارجية داني ايالون الذي أهان السفير التركي، لكنه شدد على رأيه بأننا              

  .»عسكرية مع االتراك
لن يـصعدوا الـى   » االخوان المسلمين«أما بالنسبة لمصر فقدر داغان انه رغم الحماسة في الميدان فان            

 تجلب معها مصاعب شديدة لمصر في الساحة الداخليـة، وان           الحكم الن مثل هذه الخطوة من شأنها أن       
الحكم في مصر لـم     «وقال داغان ان    . المجلس العسكري االعلى في مصر لن يسمح بمثل هذا السيناريو         

  . »يتغير، فقط الحاكم
وفي تطرقه لسوريا قال داغان انه اذا سقط حكم الرئيس بشار االسد، فان االمر كفيل بان يـؤدي الـى                    

ولهذا قدر ان االسد سيواصل     . في لبنان وتراجع النفوذ االيراني في الشرق االوسط       » حزب اهللا «ضعف  
  .اعمال القمع العنيفة

 5/10/2011، السفير، بيروت
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  "القاعدة"تتعاون مع واشنطن في محاربة  "إسرائيل" : يدلينعاموس .23
أن هنـاك تعاونـا بـين       " يـدلين عاموس  "ذكر الجنرال في االحتياط ورئيس شعبة االستخبارات السابق         

في الحرب التي تشنها واشنطن على تنظيم القاعدة والسيما عمليات التصفية           ) إسرائيل(الواليات المتحدة و  
  . التي ينفذها الجيش األمريكي ضد قادة التنظيم في مناطق مختلفة من العالم

ات األمريكية اإلسرائيلية فـي     خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش أمس، حول العالق        -وأوضح يدلين   
 أن الجيش األمريكي استفاد التجربة اإلسرائيلية فـي         -ضوء تصريحات وزير الدفاع األمريكي األخيرة     

  . عمليات التصفيات من الجو سواء على مستوى منهجية العمل االستخباري أو منهجية العمل الميداني
يات المتحدة وأن تعمل على إزالة قلقها سواء على         حليفا قويا للوال  ) إسرائيل(وشدد على ضرورة أن تبقى      

المستوى االستراتيجي في الشرق األوسط أو مساعدتها في تحقيق مصالحها التي تتطابق في اغلبها مـع                
وأشار يدلين إلى أن اإلدارة األمريكية تتعامل بايجابية مع القضايا المتعلقـة بـأمن              . المصالح اإلسرائيلية 

  ). إسرائيل(
 5/10/2011، طين أون الينموقع فلس

 
   يحول بؤرة استيطانية إلى مستوطنة ثابتةاإلسرائيلي االحتالل .24

 كشف النقاب أمس الثالثاء، عن أن سلطات االحتالل قررت تحويل بـؤرة             :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
ة الدولية  استيطانية في منطقة نابلس إلى مستوطنة ثابتة، رغم تعهدات حكومة االحتالل اإلسرائيلي لألسر            

  . مستوطنة ثابتة134 في جميع انحاء الضفة، عدا عن نحو 110باقتالع هذه البؤر التي يفوق عددها 
، إن األمر تكشف من خالل رد حكومة االحتالل ووزير الحـرب فيهـا،              "يسرائيل هيوم "وقالت صحيفة   

ة العليا، تطلب فيـه إلزامـه       اإلسرائيلية إلى المحكم  " السالم اآلن "إيهود باراك، على التماس قدمته حركة       
في وسط منطقة نـابلس،     " شفوت راحيل "حكومة االحتالل بهدم البيوت التي بنيت في البؤرة االستيطانية          

  .شمال الضفة الغربية المحتلة
وطلبت نيابة االحتالل من المحكمة العليا شطب االلتماس، وقالت إن أوامر الهدم بيد الـسلطة الحاكمـة،                 

  ".السالم اآلن"لبناء ولهذا فال مجال لهدم البيوت، بحسب طلب وهي قررت تثبيت ا
حكومـة  "ياريف أوفنهايمر معقبا على رد حكومة االحتالل، إن  " السالم اآلن "وقال السكرتير العام لحركة     

إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تثبيت وتوسيع البؤر االستيطانية والمستوطنات األكثـر انعـزاال              
  .  المناطقوصغرا في

 5/10/2011، الغد، عّمان
 

  !مليار دوالر خالل الشهر الماضي 20: خسائر كبرى للبورصات اإلسرائيلية .25

رغم كل محاوالت القيادة السياسية واالقتصادية فـي إسـرائيل اإليحـاء بـأن األزمـة                : حلمي موسى 
يات المادية تشير إلـى عكـس       االقتصادية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الدولة العبرية إال أن المعط           

وتشهد التراجعات في الصادرات إلى كل من أوروبا وأميركا وخصوصا في ميـدان التكنولوجيـا               . ذلك
غير أن الشهادة األبرز على ما      . العالية وتزايد معدالت البطالة وإن يكن بنسب محدودة، على هذا الواقع          

 البورصة المالية في تل أبيب ومن البورصـات         أصاب االقتصاد اإلسرائيلي جاءت هذه المرة تحديدا من       
وقد رأى الجميع بدء الحركات االحتجاجية علـى خلفيـة          . األخرى التي يتم فيها التداول بأسهم إسرائيلية      

سيعلن تدابير احتجاجية شعبية ابتداء مـن       ) الهستدروت(اجتماعية اقتصادية كما أن االتحاد العام للنقابات        
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أن جانبا من األزمة االجتماعية انعكس مؤخرا على الحكومة بعجز رئيسها عن            ومعلوم  . األسبوع المقبل 
  .تمرير توصيات لجنة ترختنبرغ لتقليص الفوارق االجتماعية في إسرائيل

االقتصادية يوم أمس إلى أن اإلسرائيليين خسروا في الشهر الماضي فحـسب            » عساكيم«وأشارت مجلة   
 مليار شيكل في بورصة تـل       60في البورصات بينها    )  دوالر  مليار 20حوالي  ( مليار شيكل    76حوالي  

وقالت إن البورصة اإلسرائيلية سجلت منذ مطلع العام الحالي خـسائر بحـوالي             . أبيب خالل الفترة إياها   
في حين أن خسائر اإلسرائيليين عموما فـي البورصـات          )  مليار دوالر  45أكثر من   ( مليار شيكل    160

  . مليار شيكل188بلغت في الفترة إياها 
ـ          7.5وقالت المجلة إن إسرائيل خسرت        تريليـون   2.37 في المئة من قيمة المحفظة العامة التي تقدر بـ

وهذا يعني أن كل عائلة إسرائيلية خسرت في المتوسط مبلغا هائال جراء انهيارات البورصة منذ               . شيكل
ـ     وثمة اعتقاد لدى   .  الشهر الماضي   ألف شيكل فقط في    36 ألف شيكل بينها     90مطلع العام الحالي يقدر ب

اإلسرائيليين بأن الخسائر في البورصة تمس فقط المضاربين في البورصات والمتداولين فيها غير أن هذا               
فالخسائر تنبع من عموم األسهم في المحفظة العامـة المملوكـة مباشـرة مـن المؤسـسات                 . ليس دقيقا 

 اإلدخارات التقاعدية، ولذلك فإنهم يخـسرون أمـواال         ومعظم اإلسرائيليين شركاء في   . وإدخارات التقاعد 
 في المئة منذ    24وكانت البورصة في تل أبيب قد تراجعت بنسبة         . طائلة جراء االنهيارات في البورصة    

كانون الثاني الماضي وهو تراجع يشكل ضعف التراجع العام في العام وأربعة أضعاف متوسط التراجع               
  .في االقتصاديات الناهضة

رت المجلة االقتصادية اإلسرائيلية أيضا إلى أن المستثمرين األجانب في البورصة اإلسرائيلية تكبدوا             وأشا
 160 مليار شيكل من بورصة تل أبيـب بينهـا           192فمنذ كانون الثاني الماضي شطبت      . خسائر فادحة 

ـ .  مليارا للمستثمرين األجانب   32مليار شيكل لإلسرائيليين و    لتـي شـطبت فـي       مليار شيكل ا   72أما ال
ويسيطر اإلسـرائيليون   .  مليارا لمستثمرين أجانب   12 مليار شيكل إلسرائيليين و    60الشهر األخير فمنها    

 فـي المئـة عبـر       18 في المئة مباشـرة و     64 في المئة من أسهم البورصة اإلسرائيلية        82حاليا على   
  . في المئة من األسهم17.8مؤسسات فيما يمتلك األجانب 

الخبراء إذا استمر تراجع قيمة األسهم اإلسرائيلية بشكل حاد فـإن الخـسارة الـسنوية               وبحسب تقديرات   
لإلسرائيليين قد تصل إلى ربع تريليون شيكل، والخسارة المتوسطة المتوقعة لكل عائلة قد ترتفـع إلـى                 

  . ألف شيكل في السنة120
بينها الهزات التـي تحـدث فـي        ويعزو الخبراء االهتزازات في البورصة اإلسرائيلية إلى أسباب عديدة          

البورصات العالمية والعوامل األخرى، وبينها أزمة الديون في أوروبا والركود في الواليـات المتحـدة               
غير أن للعوامل الداخلية أثرا بارزا على هذه التراجعات خـصوصا           . والوضع الجيوسياسي في المنطقة   

  .سلوك المستثمرين وعلى تقلبات البورصةالركود االقتصادي والوضع األمني الذي يؤثر جدا على 
 5/10/2011، السفير، بيروت

 
  الجيش اإلسرائيلي ينوي زيادة عدد جنود االحتياط وأيام الخدمة: "معاريف" .26

اليوم، الثالثاء، أنه مع تصاعد التوتر األمني فإن الجيش اإلسرائيلي يفكر بزيـادة عـدد               " معاريف"كتبت  
  .يام السنوية لهم في الخدمة عن طريق تغيير القانونجنوط االحتياط، وزيادة عدد األ
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أغسطس الماضي تم تحويل قوات كبيرة مـن الجـيش          / وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أنه منذ آب       
  .  كيلومترا230النظامي إلى الحدود مع مصر التي يمتد طولها إلى نحو 

لجديد على طول الحدود مع مـصر،       وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش اإلسرائيلي ذوت بسرعة الواقع ا         
والذي كان هادئا، من جهة أنه لن يعود إلى ما كان عليه، ما يعني أن الجيش سيحتاج قوات أكبر، والذي                    

  .قد يؤدي في السنة القريبة إلى تجنيد أوسع وأطول لالحتياط
عن حدود بـدون    وأشارت الصحيفة إلى أن الحدود الجنوبية باتت تقلق قيادة الجيش، خاصة وأن الحديث              

  .كما تولي قيادة الجيش اهتماما أكبر لحدود أخرى كانت هادئة في السابق. سياج حدودي
 5/10/2011، 48موقع عرب

  
  "صوت المرأة عورة" حاخامات إسرائيل يحّرم غناء المطربات ألن أكبر" .27

 المطربات، على   أصدر أكبر حاخامات إسرائيل فتوى بتحريم استماع المجندين بالجيش اإلسرائيلي لغناء          
  .اعتبار أن صوت المرأة عورة، وفقًا للشريعة اليهودية

وطالب الحاخام يونا ميتزجر، في فتوى، باحترام حقّ المجندين المتدينين في االمتناع عن سماع صـوت                
امرأة تغني، في تصرف اعتُبِر دعما لمجندين بالجيش اإلسرائيلي قاطعوا حفالً عسكريا لوجود مطربـة               

  .ني فيه، فتم استبعادهم من دورة الضباط، بحسب موقع اإلسالم اليومتغ
 5/10/2011، المصريون، القاهرة

 
   عاما68ً عن "حنان بورات "عضو الكنيست السابقووفاة زعيم المستوطنين  .28

توفي أمس، عضو الكنيست السابق حنان بورات، الذي يعد أحد أبرز زعماء المـستوطنين فـي                : )أب(
  .بية، عن عمر يناهز الثامنة والستين عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطانالضفة الغر

، والتي تزعم   )»كتلة اإليمان «(» غوش امونيم «وكان بورات من أقطاب حركة االستيطان المعروفة باسم         
لليهود، وأن عليهم   » أرض موعودة «هي  ) االسم التلمودي للضفة الغربية المحتلة    (» يهودا والسامرة «بأن  
  .ذلك البناء عليها بشكل مكثفب

، كان بورات أحد أبرز قادة المستوطنين، إذ أسهم في          1974في العام   » غوش امونيم «وحتى قبل تأسيس    
، كما أسهم في إقامـة      )»كفار عتصيون « (1967إقامة أول مستوطنة في الضفة الغربية بعد حرب العام          

  .جيب لليهود المتشددين داخل مدينة الخليل
ثـم فـاز    . 1984، لكنه استقال في العـام       1981رات عضواً في الكنيست للمرة األولى عام        وانتخب بو 

  .بعد ثالثة أعوام» المفدال«مجدداً بأحد مقاعد البرلمان اإلسرائيلي عن حزب 
جسد بشخصه أفضل القيم الصهيونية، ما يجعل       «وعقّّب مجلس المستوطنات على وفاة بورات بالقول إنه         

  .»لى أرض إسرائيل يفتقده كثيراًمعسكر الغيورين ع
  5/10/2011، السفير، بيروت

 
   يحذر من قيام مستوطنين متطرفين بعمليات مسلحة ضد الفلسطينيين في الضفة"شاباكال" .29

 "شـاباك "اإلسرائيلية في عنوانها الرئيسي أمس أن جهاز األمن العام          » هآرتس«أفادت صحيفة   : الناصرة
فه من احتمال قيام جهات يمينية متطرفة في أوساط المستوطنين اليهود           أبدى أمام المستوى السياسي تخو    

أو » التـسعيرة «في الضفة الغربية المحتلة بعمليات مسلحة ضد فلسطينيين في ما بات يعرف بعمليـات               
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التي ينفذها المستوطنون، ضد الفلسطينيين، انتقاماً في كـل مـرة يـرون أن الحكومـة                » جباية الثمن «
  . يق الخناق عليهماإلسرائيلية تض

، إنمـا   »تنظـيم إرهـابي   «فإن الناشطين المتطرفين ال ينضوون تحت       » شاباك«وطبقاً لتقديرات جهاز    
منظومة تتألف من خاليا تعمل بسرية تامة على انفراد أو في مجموعات صغيرة كـي ال يـتم                  «يشكلون  

حول كيفية تفـادي    » مخضرمينناشطين  «وتابعت أن أعضاء الخاليا يتلقون تدريبات من        . »تعقّب أثرها 
. معهـم » شاباك»إبقاء أدلة في مواقع الجريمة من شأنها أن تجرمهم، وحول مواجهة تحقيقات الشرطة و             

ويسود االعتقاد في إسرائيل أن هؤالء الناشطين هم وراء إحراق المسجد في قرية طوبا العربية البدوية،                
بين حرق المسجد في هذه القرية      » التشابه«بارات  والحظت أجهزة االستخ  . شمال إسرائيل، أول من أمس    

وأربع عمليات مماثلة تعرضت لها مساجد في بلدات فلسطينية في الضفة الغربية، في إطار ما يعرف بـ                 
  .»جباية الثمن«

 5/10/2011، الحياة، لندن
 

   سرقت في التسعينيات كتب توراة قديمة من دمشق"إسرائيل" ":يديعوت" .30
نفذتها اسرائيل  » جيمس بوندية «االسرائيلية النقاب أمس، عن عملية      » ت أحرونوت يديعو«كشفت صحيفة   

القصة » يديعوت«ومن المقرر أن تنشر     . من سوريا » تيجان دمشق «لتهريب كتب توراة تاريخية تسمى      
فإن حكومة اسحق رابين قررت فـي       » يديعوت«وبحسب   .الكاملة في ملحقها األسبوعي بعد غد الجمعة      

وعمليـة إيـصالها إلـى      ،  »تيجان دمشق «وشاع الغموض حول    .  جلب الكتب إلى إسرائيل    1995العام  
متقاعـدة  . إسرائيل حتى اليوم في حين ال تزال الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تحظر نشر بعض األمـور              

إننـي  «وقالـت   . كندية باسم بيلد كار انها ال تستطيع كشف النقاب عن طريقة إخراج األسفار من سوريا              
خذي هذا  : ندما أخذت األسفار إلى حاخام مشهور لفحصها، وهو من مهاجري تونس، انفجر باكيا وقال             ع

  .»أشعر بأنني رأيت اهللا اآلن. الكتاب من بيتي
ومن المقـرر أن يـتم      . ومنذ وصول الكتب إلى إسرائيل وضعت في المكتبة القومية في القدس المحتلة           

  .ر اليوم بحضور ضيوف أجانب ومسؤولين إسرائيليينتدشين عرضها للمرة األولى أمام الجمهو
  5/10/2011، السفير، بيروت

  
  لن نتوقف عن اإلضراب حتى تحقيق مطالبنا: األسرى .31

 أكد نادي األسير أن األسرى مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم : وكاالت–محافظات 
وع الذين أكدوا على ضرورة وحدة  من أسرى سجن جلب4الثامن ، حيث انضم إلى اإلضراب امس 

  .الحركة األسيرة في كافة ما تقوم به من أجل نيل مطالبهم بكرامة 
ولفت األسرى في جلبوع إلى أنهم قاموا بتشكيل لجنة طوارئ مع باقي الفصائل في السجن ليتمكنوا من 

الشعبية الموجودين في تحقيق مطالبهم العادلة ، وأشاروا إلى أن إدارة السجن قامت بنقل أسرى الجبهة 
  . جميعهم إلى جهة غير معلومة حتى اآلن 1قسم 

وفي سياق متصل وخالل زيارة لمحامي نادي االسير لسجن ريمون أكد األسرى بأنهم مستمرون في 
  إضرابهم، وشددوا على أنهم لن يتوقفوا عن اإلضراب والتصعيد إلى حين الحصول على نتائج عملية 
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  .ذلك ربط موضوع األسرى المعزولين بوقت زمني محددوليس مجرد وعودات وك
  5/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   االحتالل ترفض مطالب االسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام سلطات: قراقع .32

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اللقاء الذي جرى بين : رام اهللا ـ وليد عوض
وضباط ومسؤولي إدارة سجون االحتالل باء بالفشل، بسبب عدم تجاوب إدارة السجون ممثلي األسرى 

مع مطالب المعتقلين، التي يخوض األسرى إضرابا احتجاجيا وإضرابا مفتوحا عن الطعام في سبيل 
  .تلبيتها

وقال األسير جمال الرجوب ممثل األسرى في سجن ريمون، ان اللقاء لم يسفر عن شيء وان إدارة 
سجون رفضت التعاطي مع مطالب األسرى واشترطت أن يتم توقيف اإلضرابات ألجل دراسة هذه ال

 مطالب لألسرى خالل أسبوع وإحضار إجابات 9وكانت إدارة السجون قد وعدت بدراسة . المطالب
وقال الرجوب ان لغة التهديد والتصعيد كانت هي السائدة من قبل ضباط إدارة السجون مما يعني  .عليها

  .أن إضراب األسرى سوف يستمر وقد يتسع نطاقا
واوضح الرجوب ان أهم المطالب التي سلمها األسرى لمصلحة السجون، هي إنهاء العزل االنفرادي، 
وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية لألسرى، ووقف سياسة تكبيل األسرى خالل الزيارات، ووقف 

  .ن الزياراتسياسة العقوبات الجماعية بالحرمان م
ودعا قراقع الى استمرار الفعاليات التضامنية مع األسرى وممارسة الضغوط السياسية والقانونية على 
حكومة اسرائيل لالستجابة لمطالب األسرى التي وصفها بأنها مطالب إنسانية عادية جدا، محذرا من 

  .ضى والقدامىخطورة الوضع في ظل تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين، خاصة المر
  5/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   تشكيل غرفة عمليات لمتابعة األسرى وفشل اإلضراب كارثييجب: قراقع .33

حذر وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثالثاء، من الخطر الذي يتهدد حياة : رام اهللا
  .ثامن من إضرابهم عن الطعاماألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، بعد دخولهم اليوم ال

األمور في سجون االحتالل تزداد سوءا يوما بعد يوم، 'وقال قراقع خالل ندوة عقدت بمدينة البيرة، إن 
إن فشل تحقيق األهداف '، مضيفا، 'جراء تنكر إدارة السجون لمطالب األسرى المضربين عن الطعام

 من حقوق األسرى والمعتقلين، التي تقلصت المرجوة من هذا اإلضراب يعني االنقضاض على ما تبقى
  .'في ظل حكومة نتنياهو

يجب تشكيل غرفة عمليات اآلن، وبصورة عاجلة من كافة الجهات الرسمية والحزبية ': وأضاف
  .'والحقوقية، لمتابعة ظروف األسرى والمعتقلين في ظل األوضاع الكارثية والصعبة التي يمرون بها

راب هو األخطر في تاريخ الحركة األسيرة على اإلطالق، مشيرا إلى أنه جاء واعتبر قراقع أن هذا اإلض
  .نتيجة سياسة عنصرية ذات طابع سياسي فرضتها أعلى سلطة في إسرائيل
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وأشار قراقع إلى أن تأزم الوضع قد يصل باألسرى للدخول بحالة عصيان قد تكلفهم الكثير في نضالهم 
لوقت ذاته من مغبة تسييس اإلضراب وبأن الوحدة يجب أن تكون ضد انتهاكات االحتالل، محذرا في ا

  .عنوان اإلضراب داخل السجون وخارجها
  4/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سرائيلية الخاصة اإل"المتسادا" عنيفة بين أسرى عسقالن ووحدات اشتباكات .34

اشتباكات بين المعتقلين في سجن عسقالن ووحدات اندلعت بعد ظهر امس الثالثاء : الضفة الغربية
الخاصة التي عمدت إلى اقتحام أقسام السجن بحجة التفتيش واعتدت على المعتقلين وتعمدت " المتسادا"

  .استفزازهم مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين الطرفين
 من أفراد وحدة إدارة السجن جلبت تعزيزات كبيرة"ونقلت عن مصادر من داخل سجن عسقالن أن 

 قبل وقت الغداء وأخرجوا المعتقلين من 14 و13متسادا الذين شرعوا في اقتحام األقسام سيما قسمي 
  ".األقسام وبدأوا بالعبث بأغراض األسرى وألحقوا بها أضرارا كبيرة

 وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد قطع الكهرباء عن
السجن بأكمله خالل عملية االقتحام، فيما أخذ األسرى يكبرون ويرددون هتافات ويطرقون األبواب في 

  .مواجهة عملية القمع التي لم يعرف نتائجها النهائية حتى اآلن
ونقلت المصادر أن جنود االحتالل اعتدوا على عدد من المعتقلين بشكل تعسفي ورفضوا التفاوض مع 

جل تهدئة األوضاع في نية مبيتة للتصعيد مما أدى إلى اندالع مواجهات محدودة ممثل المعتقل من أ
  .من األقسام" متسادا"أعقبها انسحاب لوحدات 

وأشارت المصادر إلى أن األجواء داخل السجن مشحونة للغاية منذ عدة أيام على خلفية عمليات القمع 
بهة الشعبية المضربين، حيث تم عزلهم ونقل  من كوادر الج13الواسعة التي نفذتها إدارة السجن بحق 

  .بعضهم إلى سجون أخرى
  5/10/2011، السبيل، عّمان

  
   إلسرائيليةحذر من تدهور ستشهده السجون ات " واعد لألسرى والمحررينجمعية" .35

تدهور ستشهده السجون «في غزة من » جمعية واعد لألسرى والمحررين«حذرت :  فتحي صباح-غزة 
  .»ا رفضت مصلحة السجون االستجابة لمطالب األسرى إال بعد وقف إضرابهمالصهيونية بعدم

عن بعض األسرى قولهم في إفادات لها إن ضباط االستخبارات داخل السجون يهددون » واعد«ونقلت 
  . الشهر الماضي بسحب إنجازاتهم في حال استمر اإلضراب27األسرى منذ بدأوا إضرابهم في 

) خارج الغرف(يدات بدأت بالتطبيق ومن أبرزها تقليص مدة الفسحة اليومية بعض هذه التهد«وقالت إن 
من ثالث ساعات إلى ساعة واحدة، ومنع ذوي األسرى المضربين من زيارتهم، واالعتداء على األقسام 

أمس لدى اقتحام بعض ) أول من(وتفتيشها وتخريبها في أوقات راحة األسرى ونومهم كما حدث ليل 
  .»ني نفحة وعسقالناألقسام في سج

رئيس الحكومة (متابعة «عبداهللا قنديل في بيان أن » جمعية واعد«واعتبر المسؤول اإلعالمي لـ 
نتانياهو ملف األسرى، وتهديدهم أكثر من مرة جريمة فاضحة في حق ) بنيامين(المجرم ) اإلسرائيلية

نون الدولي حقوقهم كاملة، الحكومة الصهيونية التي تفرض سطوتها على أسرى عزل ضمن لهم القا



  

  

 
 

  

            19ص                                     2283:                العدد5/10/2011األربعاء  :التاريخ

وتدل على أن هناك خطة صهيونية مبرمجة للنيل من األسرى واألسيرات الذين سطروا أروع مالحم 
  .»البطولة والتضحية داخل أقبية التحقيق الصهيونية

  5/10/2011، الحياة، لندن
  

  نيين مرحلة أشد قسوة على األسرى الفلسطي2009االحتالل دشن منذ ":  اإلنسانأصدقاء" .36
حذّرت منظمة حقوقية دولية من أن ما تشهده السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية، في ظل : فيينا

هو إيذان بكارثة وخيمة العواقب على "إضراب األسرى المتصاعد منذ ثمانية أيام لتحقيق مطالبهم، 
شددة على ضرورة ، م"أرواح المواطنين الفلسطينيين المحتجزين فيها وسالمتهم الجسدية والنفسية

  ".االستجابة الفورية لمطالب األسرى العادلة"
شهدت "إن أوضاع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية " أصدقاء اإلنسان الدولية"وقالت منظمة 

منذ ثالثين شهراً تدهوراً خطيراً لم يسبق له مثيل على كافة مناحي حياتهم، وذلك منذ أن قررت الحكومة 
ية تشكيل لجنة خاصة لبحث أساليب التضييق على األسرى الفلسطينيين بعد تعثر صفقة تبادل اإلسرائيل

  ".2009) مارس(لألسرى مع جهات فلسطينية في العشرين من آذار 
نسخة عنه، أن ظروف " قدس برس"وأكدت المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في بيان صحفي تلقت 

 2009 االحتالل اإلسرائيلي خالل السنين الثماني الفائتة، خاصة أعوام األسرى الفلسطينيين في سجون
تردت كثيراً، بحيث كانت من أسوء األعوام التي قضاها األسرى على اإلطالق، "، 2011 و2010و

فإدارة السجون اإلسرائيلية مارست أساليب جديدة ضدهم؛ تبغي إلى زيادة الضغط النفسي والجسدي 
  ".عليهم

  4/10/2011، قدس برس
  

  "حتى تحقيق مطالبنا أو الشهادة"سنواصل إضرابنا :  األسرى الفلسطينيينعميد .37
أكد عميد األسرى الفلسطينيين، وأقدم أسير في العالم، نائل البرغوثي، أنه وزمالءه األسرى : غزة

لألسرى " واعد"ونقلت جمعية  ".حتى تحقيق مطالبهم أو الشهادة"سيواصلون إضرابهم عن الطعام 
المحررين عن البرغوثي أنه يخوض اإلضراب مع أبناء الحركة الوطنية األسيرة، وذلك ردا على و

  .جرائم االحتالل المتتالية بحقهم
أن األسرى مصممون على تحقيق منجزاتهم التي صادرها االحتالل : "وقال البرغوثي في رسالة مقتضبة

ما نريده من االحتالل : "وأضاف". ستشهادوأنهم مستمرون في اإلضراب حتى نيل هذه المطالب أو اال
  ".حق وليس منة، ونتعرض ألبشع هجمة صهيونية

واعتبر عميد األسرى أن حالة التعاطف الشعبي والتأييد والمؤازرة الحاصلة على الساحة الفلسطينية اآلن 
  .األسرىيجب أن تتطور وأن تتصاعد دعما ومؤازرة للحركة األسيرة، وفضحاً لجرائم االحتالل بحق 
  5/10/2011، قدس برس

  
   حاشدة بالخليل دعًما لألسرى المضربين عن الطعام مسيرة .38

انطلقت في مدينة الخليل مسيرة حاشدة تضامنًا مع األسرى في سجون االحتالل، شارك فيها : الخليل
  . آالف المواطنين من مختلف الفصائل والتجمعات الشبابية وبمشاركة كبيرة لذوي األسرى
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 خالل المسيرة رايات مختلف الفصائل، وصور ألسرى المحافظة، مع بوسترات لألسرى  ورفعت
المضربين عن الطعام، وأسرى كتائب القسام من ذوي المؤبدات العالية في غزة والضفة، كما رددت 

  . الشعارات الداعمة لألسرى والمطالبة بالتضامن معهم وتفعيل قضيتهم
د في المدينة حيث أقيمت خيمة اعتصام دائمة للتضامن مع األسرى،  وانتهت المسيرة عند دوار ابن رش

وألقيت في ختامها عدة كلمات، منها كلمة لمدير نادي األسير في الخليل أمجد النجار الذي دعا الجمهور 
  . الفلسطيني للمشاركة في برنامج الفعاليات التضامنية الذي أعلن عنه النادي

نا أحد قيادات الجبهة الشعبية في الخليل وأكد على التفاف الشارع  كما تحدث السيد عبد العليم دع
  .الفلسطيني خلف مطالب األسرى المضربين عن الطعام حتى نيلها وهزيمة السجان

  4/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  في قرية طوبا إضراب شامل في قرى شمال فلسطين المحتلة احتجاجا على إحراق مسجد النور .39
ساد اإلضراب الشامل في أكثر من عشر قرى وبلدات عربية شمال األراضي الفلسطينية : الغربيةالضفة 

في قرية طوبا " النور"، احتجاجاً على إقدام متطرفين يهود على إحراق مسجد 1948المحتلة عام 
  .الزنجرية بالجليل األعلى، فجر االثنين

أن اإلضراب الشامل في "المحتلة، حسن هيب، وأعلن رئيس منتدى السلطات المحلية في شمال فلسطين 
القرى البدوية في الشمال المحتل، جاء بدعوة من منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية، من أجل 

  ".التضامن مع أهالي قرية طوبا، وسيشمل المدارس وجميع المؤسسات األخرى
هوا رسائل إلى المسؤولين رؤساء السلطات العربية البدوية وج"وأفاد هيب في بيان صحفي، أن 

اإلسرائيليين لالحتجاج على هذا االعتداء غير المقبول، كما عقدوا اجتماعا مع وزير األمن الداخلي 
  ".اإلسرائيلي، طالبوا فيه بمالحقة المتورطين في انتهاك حرمة المسجد، ومحاكمتهم

  5/10/2011، السبيل، عّمان
  

    باألحذية والشرطة الفلسطينية تنفي موكب السفير األمريكي في رام اهللا رشق .40
اعتصم عشرات الشباب الفلسطينيين، أمام مطعم الصنوبر، في مدينة رام اهللا، :  يوسف الشايب-رام اهللا 

عصر أمس، رافعين يافطات منددة بالموقف األميركي المنحاز لالحتالل اإلسرائيلي، وخاصة الموقف 
لعضوية الكاملة في األمم المتحدة، عبر مجلس األمن الدولي، األخير من توجه القيادة الفلسطينية لنيل ا

  .ضد القرار) الفيتو(واإلعالن الصريح عن نية اإلدارة األميركية استخدام حق النقض 
، مستغلين "فيسبوك"وجاء االعتصام، بناء على دعوة وجهها نشطاء عبر موقع التواصل االجتماعي الـ

فل عشاء في المطعم آنف الذكر، لتكريم المؤسسات الفلسطينية الشريكة تنظيم القنصلية األميركية العامة ح
  .للقنصلية، وخريجي برامج الحكومة األميركية للتبادل الثقافي

وذكرت ناشطة في الحراك الشبابي المستقل، أن عدداً من الشبان الغاضبين، خلعوا أحذيتهم، وألقوها تجاه 
نييل روبنستاين، إال أن أيا منها لم يصب القنصل، في حين موكب القنصل األميركي العام في القدس دا

  .أصابت بعضها سيارته
عن الهجوم باألحذية على موكب القنصل " الغد"نفت الشرطة الفلسطينية، ما نقله شهود عيان لـو

" الغد"وجاء في بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، وتلقت .. األميركي العام
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الشرطة تنفي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن قيام مجموعة من الشبان الفلسطينيين : "ة منه، أمسنسخ
بإلقاء األحذية على موكب القنصل األميركي العام في القدس، خالل حضوره حفل استقبال أقامته 

  ".القنصلية االميركية في مطعم الصنوبر بمدينة رام اهللا
  5/10/2011، الغد، عّمان

  
   وحدة سكنية752 والبدء في تشييد 2012ؤكد انتهاء مشكلة المنازل المهدمة في رفح عام  تونروااأل .41

في محافظة » األونروا« أكد رئيس مكتب وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين و: نادر القصير-رفح 
 حال تواصل  في2012رفح الدكتور يوسف موسى انتهاء مشكلة المنازل المدمرة في رفح نهاية العام 

حصلت على موافقات لتشييد باقي المشاريع مشيرا الى ان » األونروا«ادخال مواد البناء مشيرا الى ان 
الوكالة بصدد اإلسراع في إنهاء المرحلة األولى من المشروع السعودي والممول من قبل المملكة العربية 

س ومركز صحي وسوق وحضانة  وحدة سكنية إضافة إلى أربع مدار752السعودية، وتتضمن تشييد 
تعكف حاليا على تنفيذ مشاريع أخرى لخدمة الالجئين » االونروا«لألطفال ومسجد كبير، وأشار إلى أن 

في رفح حيث تقوم بتشييد مدرسة ابتدائية في منطقة خربة العدس شمال رفح، وهي بصدد الشروع 
ة إلى تشييد مساكن لمواطنين دمرت بتشييد مدرسة أخرى للمرحلة اإلعدادية في نفس المنطقة، إضاف

  .منازلهم خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة
وأكد موسى أن وكالة الغوث ال تدخر جهدا وتبذل مساعي حثيثة وتجري اتصاالت مكثفة مع جهات 
دولية عديدة للحصول على موافقة مكتوبة من الحكومة اإلسرائيلية إلدخال مواد بناء للمرحلة الثانية من 

 وحدة سكنية باإلضافة إلى مدرستين ألصحاب البيوت المهدمة برفح 730شروع السعودي والتي تبلغ الم
وكذلك لمشاريع إسكان أخرى منها اإلماراتي والياباني وهما في محافظة خان يونس ومخصصا للحاالت 

  . وحدة سكنية تقريبا800االجتماعية بإجمالي 
، في حال تواصل 2012ة حلت بصورة كلية نهاية العام وتوقع موسى أن تكون مشكلة البيوت المهدم

  .إدخال مواد البناء، وحصلت وكالة الغوث على موافقات إلنشاء باقي المشاريع
  5/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   يواصل القمع والتخريب في الضفة وغزةاالحتالل .42

اليهود وجنود االحتالل اإلسرائيلي واصل المستوطنون :  وكاالت- عالء المشهراوي-عبدالرحيم حسين
  . أمس االعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

داهمت قوات إسرائيلية منطقة خلة بدوان في بلدة بيت أوال شمال غرب الخليل، حيث جرفت حيث 
ئرين وهدمت منزالً وحظيرة لتربية  دونماً واقتلعت مئات األشجار وهدمت ب12مزرعة مساحتها نحو 

وصرح المتحدث باسم اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل جاي . األبقار وصادرت منها بيتين منقولين
انبار بأن المزرعة ومنشآتها ُأقيمت من دون الحصول على التصاريح اإلسرائيلية الالزمة لبنائها، 

  . أشجار زيتون 10 شجرة دراق و500موضحاً أنه تم اقتالع 
وتوغلت قوات إسرائيلية مصحوبة بجرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثالثاء في شرق بلدة القرارة 

  جنوبي بقطاع غزة، 
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حيث جرفت أراضي األهالي الزراعية وسط إطالق نيران األسلحة الرشاشة من أبراج المراقبة العسكرية 
  . نازلاإلسرائيلية على حدود المنطقة باتجاه الم

  5/10/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  بالضفةثمانية فلسطينيين   في نابلس والجيش اإلسرائيلي يعتقل يدهس شقيقتينمستوطن .43
أصيبت طالبتان شقيقتان بجراح مختلفة، إثر قيام مستوطن إسرائيلي :  محمد القيق-الضفة الغربية

ي أقدم فيه جيش االحتالل على اعتقال بدهسهن قرب حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية في الوقت الذ
  . ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة

إنها أبلغت عن حادث الدهس الذي " فلسطين أون الين"وقالت عائلة الطالبتين من كفر قدوم في قلقيلية لـ
أدى إلى إصابة سجى وأحالم جمعة اللتين تدرسان في كلية ابن سينا في حوارة، وحضرت لمستشفى 

ي مدينة نابلس والذي نقلتا إليه، واطلعت على حالتهن الصحية التي وصفتها بالمتوسطة جراء رفيديا ف
  . كسور في الحوض وجراح مختلفة في الرأس

  . اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجراً ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةو
 داهمت مناطق قلنديا شمال القدس وحلحول وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش االحتالل

  . قرب الخليل ومدن نابلس وبيت لحم ونفذ الجنود حملة تفتيش للمنازل قبل أن يتم اعتقال ثمانية مواطنين
وأضافت المصادر بأن الجنود نقلوا المعتقلين إلى مراكز التحقيق والتوقيف القريبة من أماكن سكناهم 

  .ت اإلسرائيليةللمخابرا" مطلوبون" بحجة أنهم
  4/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  عبوة تعمير عين الحلوة محاولة تعكير العالقات مع لبنان بعد دعمه األممي:  فلسطينيمصدر .44

أبلغ مصدر فلسطيني في عين الحلوة أن العبوة التي فككها الجيش اللبناني في منطقة تعمير عين الحلوة 
ند الشام اللبناني سعد المالح تهدف الى ايقاع الفتنة بين منطقة قرب محل أحد العناصر السابقين لج

التعمير اللبنانية ومخيم عين الحلوة لتعكير صفو العالقات اللبنانية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني والتي 
تمر في أفضل مراحلها راهناً بعد دعم لبنان للحق الفلسطيني في األمم المتحدة بالحصول على مقعد 

  .سطيني داخل المنظمة األمميةفل
وأكد المصدر ان ال مصلحة فلسطينية وال لبنانية في هذا الوقت بالذات بأحداث توترات أمنية ال في عين 
الحلوة وال في محيطه اللبناني وان العبوة التي تم العثور عليها تهدف أوالً للفتنة وتستهدف أمن المخيم 

نان وتحاول أوالً وأخيراً استهداف المساعي الفلسطينية بالطلب ومحيطه وأمن مدينة صيدا ال بل أمن لب
  .من األمم المتحدة لنيل المقعد الفلسطيني في داخلها

  4/10/2011، موقع الجئ نت
  

  تضامناً مع األسرى في السجون اإلسرائيليةاعتصام في مخيم عين الحلوة : لبنان .45
عين الحلوة الشمالي تضامنا مع االضراب عن  لبناني حاشد عند مدخل مخيم –عقد امس لقاء فلسطيني 

الطعام الذي أعلنه األسرى في سجون االحتالل، بمشاركة ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
  .وفصائل قوى التحالف الفلسطيني واالتحادات واللجان الشعبية
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اعتصاماً في إطار » الحتاللاللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون ا«إلى ذلك، تقيم 
، الثانية عشرة من ظهر غد، أمام مقر »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، بالتنسيق مع »خميس األسرى«

  .الصليب األحمر الدولي، في شارع السادات في الحمراء
  5/10/2011، السفير، بيروت

  
  الفرنسية" ألستوم"شركة  قاطعةالقدس يدعو السعودية لمباألمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية  .46

حسن خاطر المسؤولين في المملكة .في القدس المحتلة د دعا األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية
الفرنسية، لمشاركتها في تنفيذ مشاريع تهويدية خطيرة في " ألستوم" العربية السعودية إلى مقاطعة شركة 

طار المشاعر الذي يربط بين الحرمين الشريفين في مكة القدس المحتلة، وعدم السماح لها بتنفيذ ق
  . المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية

وأكد خاطر أن الحفريات اإلسرائيلية التي تقوم بها سلطات االحتالل تحت المسجد األقصى والبلدة القديمة 
 على مدار عشرات السنين من الحفريات، لم يعد هدفها الكشف عن آثار يهودية، فهم لم يجددا ما يخصهم

وهذا يؤكد أن هذه الحفريات أصبحت وسيلة من وسائل التهويد، وليس وسيلة من وسائل البحث عن 
  . الحقائق على اإلطالق، وإنما تهدف من ورائها إلى تخريب البلدة القديمة

لمقدسات اإلسالمية هدفها في وبين أن األنفاق التي تمر تحت البلدة القديمة والمسجد األقصى وباقي ا
نهاية المطاف إحداث تصدعات في البنايات وهدمها وتخريبها، فما تفعله سلطات االحتالل تحت األرض 
فهو لتخريب ما هو موجود فوق األرض، وهذه هي الحقيقة، وبالتالي تحويل هذه المباني إلى أماكن غير 

ي سواء كانت منازل أو محال تجارية وهدمها تحت صالحة، وإخالء المواطنين المقدسيين من هذه المبان
" السيناريو"وهذا في تقديري هو "حجة السالمة العامة، وهذا ما يريده االحتالل، وهذا ما يخطط له، 

األكثر وضوحا، والذي لم يعد االحتالل يخفيه ويعمل عليه ليال ونهارا، وهذا يعني أن الموضوع أصبح 
  ". في إطار البحث عن الحقائقسياسيا من الدرجة األولى وليس

  4/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   يسلط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينيين في لبناندنماركيتقرير  .47
االحوال المعيشية : استحقاقات غير مكتملة"اصدر المجلس الدنماركي لالجئين تقريرا يحمل العنوان، 

يتمحور ".  في لبنان وغير المسجلين في االونروا في لبنانلالجئين الفلسطينيين المقيمين بشكل شرعي
التقرير حول تلك الفئة من الفلسطينيين غير المسجلين لدى االونروا والذين مع ذلك يسجلون ضمن قوائم 

وهم يشكلون واحدة من . المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية
وهي فئة الالجئين المسجلين، وفئة الالجئين غير : ث التي يتألف منها المجتمع الفلسطينيالفئات الثال

  .المسجلين، وفئة الالجئين فاقدي األوراق الثبوتية
قدر التقرير عدد الفلسطينيين غير المسجلين لدى الوكالة بما يتراوح بين عشرة آالف وثالثين ألف الجئ، 

 ألف هو مجموع عدد الالجئين 280 ألف والى 260اقهم الثبوتية مقابل ونحو ثالثة آالف ممن فقدوا أور
 عائلة غير مسجلة غالبيتها تعيش في 61وقد اختارت الباحثة التي اعدت التقرير عينة من . المسجلين

منطقة صور، فوجدت أنها تعاني من الفقر الشديد وتواجه تحديات قصوى في القدرة على الوصول إلى 
  .ايةالخدمات والرع
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 في المئة منها يضم شخصا 51 في المئة من العائالت ترأسها نساء، و18وفي األرقام، سجل التقرير أن 
وتبين .  في المئة هي ممن لديها طفل واحد تحت الثالث سنوات على األقل74كبيراً في السن، مقابل 

المئة منها، وهو ضعف  في 60.7ايضا أن شخصاً واحداً على األقل يعاني مرضا مزمنا أي ما يمثل 
الرقم الذي توصلت إليه األونروا في الدراسة التي أعدتها لها الجامعة األميركية في بيروت حول 

 في المئة من 19.7كما تبين أن شخصاً واحدا على األقل يعاني إعاقة أي ما نسبته . الالجئين المسجلين
  .العائالت غير المسجلة

 في المئة من الفئة العمرية العاملة لدى فئة غـير 54.1بالعمل أن كذلك أظهرت الدراسة فيما يتعلق 
وبلغ متوسط دخل العائلة من غير .  في المئة منها فقط تعمل بدوام كامل23المسجلين تعمل، وأن نسبة 

 دوالر كون متوسط أفراد العائلة 2.7 دوالراً، ما يعني أن حصةّ الفرد اليومية ال تتعدى 285المسجلين 
  . فردا3.5يبلغ 

اما فيما يتعلق بتقديمات االونروا، فلفتت الدراسة إلى تحسن تلك التقديمات للفئة غير المسجلة، على 
 في المئة منهم 72.1 في المئة تلقوا تقديمات صحية استشفائية من خالل الوكالة، وان 36.1اعتبار أن 

لوكالة أنه بموجب قرار داخلي، بات وفي هذا المجال اعتبرت ا. اتكلوا على تقديماتها الصحية الخارجية
  .يحق للرجل غير المسجل ان يتبع زوجته المسجلة، وبالتالي ان تستفيد عائلتهما من تقديمات الوكالة كافة

 في المئة من المستصرحين يلجأون إلى مدارس األونروا 82.7اما في مجال التعليم، بينت الدراسة ان 
ولحظ .  في المئة منهم فقط9.8 خدماتها االجتماعية إلى نسبة للحصول على خدمات التعليم، بينما تصل

  .التقرير أن هناك نقصاً في معرفة فئة الالجئين غير المسجلين بالخدمات التي تستحق لهم من الوكالة
كما أشار التقرير إلى معاناتهم من قصر مدة تجديد وثائق السفر التي تمنحها لهم الدولة اللبنانية، والتي 

 من جواز مرور إلى وثيقة سفر تجدد كل سنة، االمر الذي يشكل عبئاً مادياً بالنسبة إليهم، ويعيق طورتها
  .خروجهم من لبنان للعمل

وخُتم التقرير بسلسلة توصيات طالب من خاللها األونروا بدمج غير المسجلين مع فاقدي األوراق الثبوتية 
لحياتية ومناشدا الدولة اللبنانية مساواة غير المسجلين من الالجئين، نظراً لتشابه أوضاعهم المعيشية وا

كما أوصى التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بتكثيف جهود . بالمسجلين لناحية مدة تجديد وثائق السفر
  .المناصرة التي تستهدف الدولة اللبنانية، والوكالة لجهة المساواة بين المسجلين وغير المسجلين
  4/10/2011، موقع الجئ نت

  
  مخطط إسرائيلي للسيطرة على القدس".. 2020" .48

مع تزايد األعمال االستيطانية في القدس المحتلة، بدأت المعالم الفلسطينية في تالل :  محمد القيق-القدس 
شمال بيت لحم وجبل أبو غنيم والعيزرية وأبو ديس باالختفاء، وبروز عمران إسرائيلية ضخمة جدا 

  . لبناء التي تصل الليل بالنهارنتيجة ألعمال ا
اإلسرائيلية إلى جانب سلسلة البنايات " جفعات همتوت"و" هار حوما"و" جيلو"وشكلت مستوطنات 

واألبراج االستيطانية هناك خطَاً استيطانياً أغلق نافذة القدس على الجنوب، وقطع الطريق على التوسع 
  . الفلسطيني المنطلق من بيت لحم

لى رأس طريق وادي النار ترى قبة الصخرة المشرفة تبرق من قلب القدس المحرمة وإذا ما وقفت ع
  . على أهالي الضفة الغربية، فإنك تلحظ كنيس الخراب أكبر حجما بموازاة المسجد األقصى المبارك
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المقامة على " معاليه أدوميم"وبعد دقائق من مواصلة السير على ذات الطريق ستصل إلى مستوطنة 
، إضافة إلى "2020"مواطنين شرق القدس، والتي ستضم للمدينة وفقًا للمشروع اإلسرائيلي أراضي ال

لينقلوا إلى شرق تلك المستوطنة في معاناة " E1"إلغاء الشارع الذي يسلكه المواطنون ضمن مخطط 
  . جديدة هدفها توحيد القدس لصالح اإلسرائيليين

  نهب األراضي 
 االستيطاني ينفذ على أرض الواقع 2020إن مخطط : "مرو يقولالخبير المقدسي الدكتور جمال ع

  ". بصمت وهدوء ضد جزء من القدس الكبرى، والتي تضم بيت لحم وبيت ساحور وبيت جاال ورام اهللا
من أرض الضفة الغربية سيصادر لصالح االحتالل في القدس المحتلة، % 45ويوضح أن ما نسبته 

 منذ أن صدر عن بلدية االحتالل باللغة 2000حتالل تطبيقه عام مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ اال
  . العبرية

، حيث شارك في 2020والتي تكون عام " سنة الهدف"إن المشروع قادم من فكرة ": "فلسطين"ويضيف لـ
 خبيرا من عدة دول وهو الضربة القاضية للفلسطينيين في المدينة المقدسة من حيث 60إعداده أكثر من 

  ".  والسكانالمساحة
من % 12ويشير عمرو إلى خطورة المشروع على المقدسيين، مبينًا أنه وبعد تنفيذه سيبقى ما نسبته 

% 35من أراضيهم في المدينة، مع العلم بأنهم اآلن يمثلون % 11السكان المقدسيين فقط على مساحة 
اضي وتهجير وتضييق فقط من سكان القدس، في ظل ما تتعرض له المدينة من تهويد ومصادرة األر

  . ممنهج
  سيطرة محكمة 

ويقدر المقدسيون الوضع الحالي بأنه أصبح سيطرة محكمة لالحتالل على حدود المدينة المقدسة ليس 
عسكريا في الدرجة األولى وإنما استيطاني بعدة مشاريع أطلق عليها قطارات سكنية أغلقت الجبهة 

، من خالل المصادقة على "جفعات همتوت"و" جيلو"و" وماهارح: "الجنوبية للمدينة من خالل مستوطنات
 وحدة استيطانية في منطقة الولجة 970، إضافة إلى "هارحوما"و" جيلو" وحدة استيطانية ما بين 1100

  . 2020بين القدس وبيت لحم لتكون تلك المنطقة إسرائيلية المعالم دون منازع بفعل مخطط 
للقدس أخرجت من حدودها مناطق كفر عقب وسميراميس وقلنديا إن المنطقة الشمالية : "ويقول عمرو

لتكون خارج الجدار العنصري، ويقطع الطريق من خاللها على التمدد الطبيعي لرام اهللا باتجاه القدس، 
 وإبقاء العيزرية 2020إلى مشروع القدس " معالي أدوميم"وأما المنطقة الشرقية فسيتم ضم مستوطنة 

  ". وزعيم خارج الجدار العنصريوأبو ديس والسواحرة 
إضافة إلى ذلك سيمنع االحتالل الطريق الرئيسية الواصلة بين بيت لحم ورام اهللا على : "ويضيف

المواطنين وسيحول مسارها إلى شرق مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه األغوار لتلتف إلى منطقة الخان 
ذا التطور سينفذ في المرحلة القادمة حسب الظروف األحمر وتدخل بأنفاق لتصل إلى عناتا ورام اهللا، وه

حيث كان االحتالل "ويشبه الخبير عمرو ما يتم إجراؤه في المدينة المقدسة كحال مدينة يافا،  ". السياسية
يستوطن فيها وبقيت تل الربيع فلسطينية، وبعد فترة بسيطة أصبحت يافا ذات أقلية فلسطينية وتضاعف 

بفعل هذا المخطط، واآلن يراد للقدس الشرقية ) تل أبيب(تل الربيع وتحولت إلى البناء واالستيطان في 
  ".أن تتحول إلى يافا القديمة لصالح القدس الكبرى

  3/10/2011، موقع فلسطين أون الين
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   تعمق احتاللها للضفة والقدس  "إسرائيل": "أوتشا" .49

ميق االحتالل وزيادة مظاهرة وارتفاع حجم كشفت االمم المتحدة في تقرير لها أمس النقاب عن تع: القدس
مكتب (وقالت االمم المتحدة . انتشار جيش االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة

 حقائق 2011ورقة وقائع (في تقرير لها امس تحت عنوان ) الشؤون االنسانية في القدس الشرقية المحتلة
 - حاجز عسكري إسرائيلي – معيق 522انه يوجد حاليا  «على نسخة منه) الدستور(حصلت ) سريعة

 مما 2010 كانت موجودة في تموز 503للحركة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنة بـ
يعكس زيادة ملحوظة بخالف التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي عن تخفيف مزعوم 

  .للحصار العسكري
إضافية ) طياراً(  حاجزاً عسكريا إسرائيليا 495 هنالك 2011نه حتى هذا التاريخ من عام وبين التقرير ا

 351مقارنة بـ ) في المتوسط(تنصب ألهداف خاصة تعيق تنقل الفلسطينيين حول الضفة الغربية شهريا 
سطينية  قرية فل70 مواطن من 200,000ان «واوضح التقرير االممي . شهرياً خالل السنتين الماضيتين

يضطرون إلى سلوك طرق التفافية بعيدة ومكلفه يبلغ طولها مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق 
  .المباشرة المؤدية إلى أقرب المدن إليها بسبب القيود العسكرية اإلسرائيلية المفروضة على تنقلهم اليومي

يضم اراضي فلسطينية من الجدار العنصري الذي % 62واكد التقرير انه اكتمل بناء ما يقرب من 
من مساره على أرض الضفة % 80للجدار ويعزل قرى ومدن فلسطينية عن بعضها البعض، حيث يقع 

الغربية، إضافة إلى تقييد صارم مفروض على الوصول إلى المناطق واالراضي الزراعية الواقعة خلف 
ى غور األردن مغلقة أمام ان أربعة من الطرق الخمسة المؤدية إل«واضاف التقرير . الجدار العنصري

من أراضي غور األردن محظورة على % 80وان ما يقرب من . وصول معظم السيارات الفلسطينية
استخدام الفلسطينيين، حيث تم تخصيص هذه األراضي للمستوطنات اإلسرائيلية، أو تم االعالن عنها 

  .»محميات طبيعية«أو » مناطق إطالق نار«
.  حاجزا إسرائيليا مادياً تفصل البلدة القديمة في الخليل عن بقية المدينة122واكد التقرير انه يوجد 

 مستوطنة إسرائيلية 55واوضح التقرير ان وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصة الواقعة بجوار 
  .مقيد بصرامة ويشكل خطرا على الفلسطينيين

يروقراطية تعيق وصول الفلسطينيين إلى مساحات وختم التقرير بالقول أن الحواجز المادية والمتطلبات الب
ويتضمن ذلك المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط . كبيرة من المناطق الريفية في الضفة الغربية

واألراضي الزراعية الواقعة بالقرب من ) من الضفة الغربية% 30(األخضر، وغور األردن 
ة على الوصول إلى أماكن كسب الرزق والخدمات المستوطنات اإلسرائيلية، ويؤثر ذلك بصورة كبير

 500,000األساسية، مشيرا إلى أن معظم القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تهدف إلى حماية 
مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أقيمت بما يخالف القانون الدولي اإلنساني، وإلى تأمين 

  .48 بأراضي الـ األراضي لتوسيع المستوطنات ولتحسين ربطها
  5/10/2011، الدستور، عّمان

  
  

  



  

  

 
 

  

            27ص                                     2283:                العدد5/10/2011األربعاء  :التاريخ

   معتقلًا من طلبة مدارس الضفة بيد االحتالل 12 جريًحا و11شهيد و: برام اهللا  التربيةوزارة .50
 عن أظهر التقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية برام اهللا : رام اهللا

بة أحد عشر آخرين، على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين استشهاد طالب فلسطيني وإصا
اليهود، إلى جانب اعتقال اثني عشر طالبا، وذلك في الشهر األول من العام الدراسي الجاري، مع بداية 

  .المنصرم) سبتمبر(أيلول 
ت ومداهمات للمدارس واعتبرت الوزارة قيام قوات االحتالل بهذه الممارسات العدوانية من قتل واعتداءا

العمل العنصري واإلجرامي الذي يهدف إلى تدمير العملية التعليمية "وترويع طلبتها بشكل متعمد، بـ 
  ".وضياع مستقبل جيل كامل من الطلبة

  4/10/2011، قدس برس
  

  محرومون من كافة أشكال السكن" ج"الفلسطينيون في القدس ومناطق : تقرير حقوقي .51
نسخة عنه، " قدس برس"عبر تقرير رسمي تلقت " ركة الفلسطينية للحق في السكنالح"اعتبرت : القدس
فلسطين ما زالت مسرحاً لالنتهاكات الصارخة لحق اإلنسان في السكن، عبر ممارسات الهدم "أن 

  ".ومصادرة األراضي وعدم منح رخص البناء التي ينتهجها االحتالل
جمعات الفلسطينية من القيام بعملية التخطيط العمراني، بما أن سلطات االحتالل تمنع الت"وأوضح التقرير 

السلطات اإلسرائيلية ال تمنح "، مضيفاً أن "يضمن التوسع الطبيعي لهذه التجمعات الذي يفرضه الزمن
تراخيص البناء المطلوبة من أجل رفع طوابق إضافية فوق مباني المواطنين الفلسطينيين أو تشييد أخرى 

 سبل العيش على العائالت التي يزداد عدد أفرادها وتصبح منازلهم ضيقة للغاية وال جديدة، مما يعقد
  ".تصلح للعيش
آلة الهدم اإلسرائيلية تكون بالمرصاد لكل من يضطر للبناء دون ترخيص، حيث ال تستثني "وأضاف أن 

اني في العيش قرارات الهدم أي منزل كبيراً كان أم صغيراً، في انتهاك صارخ لحق أصحابها اإلنس
  .، حسب قولها"بكرامة

أقدمت قوات " الجاري، 2011وأفادت الحركة الحقوقية، أنه وخالل الشهور التسعة األولى من عام 
االحتالل على هدم أربعمائة مسكن ومنشأة داخل الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، وقامت بإصدار 

قدرة أن هذه األرقام مرشحة لالزدياد المضطرد مع نهاية ، م"إشعارات بالهدم لقرابة ستمائة منشأة أخرى
  .العام

  4/10/2011، قدس برس
  

   بتأمين ثمن األدوية وتحسين شروط االستشفاء"ونروااأل" في لبنان يطالب اعتصام .52
ونروا ونروا في منطقة بئر حسن في بيروت بهدف دعوة األ         نظم اعتصام جماهيري أمام مقر األ     : بيروت

ورفع المشاركون في االعتصام الفتات تضامنية مـع        .  وتحسين شروط االستشفاء   األدويةتأمين تكاليف   
ونـروا بتحمـل     جانب الالفتات التي تطالـب األ      إلى اإلسرائيلية والمعتقلين في السجون     األسرىتحرك  

  . المرضى الفلسطينيينإزاءمسؤولياتها 
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 معاناة المرضى الفلسطينيين    أن إلى فيها   وألقى عضو قيادة الجبهة الديمقراطية احمد مصطفى كلمة اشار        
هي نتيجة طبيعية لسياسة تخفيض الخدمات التي دأبت االونروا على نهجها منذ عدة سـنوات وسـببت                 

  . انعكاسات سلبية كان القطاع الصحي في االونروا أحد ضحاياها
5/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

 
  "مليار قلب نابض من أجل القدس"تطلق حملة " هنا القدس الفضائية"قناة  .53

مليار قلب نابض من أجل "، الفعاليات الرسمية لحملة "هنا القدس الفضائية"أطلقت قناة :  حسني مهنا-غزة
، لجمع أكبر عدد من التوقيعات للمدافعين عن المدينة المقدسة إلكترونياً من خالل موقع الحملة "القدس

http://melyar.psر توقيع، وصوالً إلى المليا .  
وأكد المنسق اإلعالمي للحملة الصحفي سلطان ناصر، أن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى كشف 
ممارسات االحتالل بحق المدينة المقدسة بشكل عام والمقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد األقصى 

  . المبارك بشكل خاص، وفضحها على المستوى الدولي والعربي
 ماليين 3، أن الحملة تسعى في المرحلة األولى إلى جمع "فلسطين"خاص بـوأوضح ناصر في حديث 

توقيع للمدافعين عن القدس المحتلة إلكترونياً، فيما سيتم بعد ذلك اإلعالن عن مراحل جديدة للحملة، من 
  . أجل الوصول إلى المليار مدافع عن القدس

تبارية ودينية وعلماء ومؤسسات عربية إن عدد المتطوعين في الحملة من أفراد وشخصيات اع: "وقال
، مضيفًا إن عدد التوقيعات على " متطوع يدعمون قضية القدس المحتلة1000ودولية قد وصل إلى 

  .  ألف توقيع53صفحة الحملة اإللكترونية وصل إلى 
 وسيلة إعالمية في اإلعالن عن هذه الحملة على المستوى العربي والدولي، 100ونوه إلى مشاركة 

ربا عن تمنياته بأن تكون الحملة قد حققت أهدافها في مرحلتها األولى التي رصدت لها للوصول إلى مع
  . الهدف الرئيس

  4/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   يروي بعضا من معاناة غزة المحاصرة"أقالم فوتوغرافية" .54
ب قطاع غزة، روت معروضات فوتوغرافية عرضت في معرض فني في خان يونس جنو: خان يونس

  .بعيون طفولية بعضا من صور معاناة شعبنا المحاصر في القطاع
أربع وأربعون حكاية كتبتها عيون هؤالء األطفال وترجمتها عدساتهم إلى كل لغات العالم، كل واحدة 

  .'أقالم فوتوغرافية'تحكى فصال من فصول المعاناة، خالل معرضهم الذي سموه 
تية ينتمون لمركز بناة الغد، أحد مراكز جمعية الثقافة والفكر الحر في تلك الحكايات جمعها أربعة ف

، صمموا غالفه الخارجي في ساحة المركز، غرب محافظة 'أقالم فوتوغرافية'معرض فني عنونوه بـ
  .خان يونس جنوب القطاع، ودعوا إليه أصدقاءهم وزمالءهم ومدرسيهم ونخبة من الفنانين والمصورين

  4/10/2011، )وفا(المعلومات الفلسطينية وكالة األنباء و
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   مركزا خدميا بعد نصف قرن على تأسيسها24في بحث قانونية تبعية حقها تؤكد " األونروا" .55

من حقها النظر في الوضع القانوني لمراكز خدميـة         "إن  " األونروا" قالت وكالة    : نادية سعد الدين   - عمان
  .، بعد زهاء نصف قرن على تأسيسها"ا لهامجتمعية تعمل تحت مظلتها، لتحديد تبعيته

تصفية تدريجية لعمل الوكالة ووجودها تمهيداً إلسقاط       "فيما رد موظفون في تلك المراكز على ما وصفوه          
، بإعالن التوقف عن العمل اليوم األربعاء لمدة ساعتين، قابل للتصعيد في ضوء مـستجدات               "حق العودة 

  ".األونروا"موقف 
 24أحقية الوكالة للبحث في الوضع القانوني لنحـو         "عالم في الوكالة أنوار أبو سكينة       وبينت مسؤولة اإل  

  ".مركزاً خدمياً مجتمعياً، حيث تعد حالياً دراسة قانونية بهذا الخصوص ستصدر نتائجها قريباً
فتة ، ال "الوكالة تدرس سبل تعزيز برامجها الخدمية وتحسين نوعيتها، وليس تخفيض خدماتها          "وأكدت أن   

 التي ستنطلق اليوم لتطوير نوعية التعلـيم        2015 - 2011" األونروا"استراتيجية إصالح التعليم في     "إلى  
  ".من خالل منهجية شمولية منظمة، تطال المعلمين والطلبة والبرنامج التعليمي معاً

ـ " األونروا"ولكن مصادر مطلعة في      ؤولية جزء مـن    الوكالة تدرس تسليم الحكومة مس    "، إن   "الغد"قالت ل
خدمات اإلغاثة االجتماعية التي تقدمها عبر مراكز المرأة، التي تأسست بعد النكبة، ومراكـز التأهيـل                

  ".، في مخيمات الالجئين1982المجتمعي، التي تأسست العام 
5/10/2011، الغد، عّمان  

  
  الوسيط األلماني لم يعد له دور في صفقة تبادل األسرى الفلسطينيين: "الحياة" .56

نفت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة ما تردد عن وصول الوسيط :  جيهان الحسيني–القاهرة 
األلماني في صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين غرهارد كونراد إلى القاهرة أول من 

 أساس من هذه األنباء مغلوطة تماماً وليس لها"وقال المصدر المصري الموثوق به للحياة إن . أمس
  .، الفتاً إلى أن الوسيط األلماني لم يعد له أي دور في هذا الصدد"الصحة

، "دور الوسيط األلماني انتهى تماماً ولن يعود مرة أخرى"كما أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة أن 
  .مضيفة للحياة أن مصر هي فقط التي ترعى مفاوضات صفقة التبادل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  5/10/2011، لندن، لحياةا
  

   بثرواتهاى وأهل مصر أول قريباً"إسرائيل"ـتعديل سعر الغاز ل: المصري البترولوزير  .57
بهذه ..  بثرواتهاىوأهل مصر أول.. انتهي عصر المال السايب :المقصود  أحمد عبد-أجري الحوار 

 الموقف الحالي بين وحول.  حواره مع األهرام،اهللا غراب  عبد.مالمصري الكلمات بدأ وزير البترول 
إن المفاوضات مع الجانبين : " قال الوزير المصري واألردن حول تعديل أسعار الغاز"إسرائيل"مصر و

 من االنتهاء وإن األيام القليلة المقبلة سوف تشهد ،اإلسرائيلي واألردني لم تنقطع ومستمرة منذ قيام الثورة
د حرصنا علي أن تأتي جميع العقود بما يحقق المصلحة  وق،المسودة النهائية لجميع عقود التصدير

ورفض الوزير اإلعالن عن  ."لالقتصاد المصري وجاءت األسعار لتتناسب مع األسعار العالمية للغاز
إن سرية األسعار تجعلنا أقوي في التفاوض مع أي دولة تستورد :  بقوله" مكتفيا،السعر في الوقت الحالي

 يكون لها ى حت، أنه من مصلحة الدول المستوردة أن تدفع أعلي سعرىإل  مشيراً،الغاز من مصر
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 مما ، متوقف منذ التفجير األول"إسرائيل"ـوأكد أن خط الغاز الخاص ب .ااحتياجاتهاألولوية في توفير 
 وزعزعة االستقرار بهدف ، ضرب االقتصاد المصريإلىيعني أن التفجيرات األخيرة كانت تهدف 

  . يهربوا باستثماراتهم خارج الوطن كما حدث مع دول مجاورهىاألجانب حتتخويف المستثمرين 
  4/10/2011األهرام، القاهرة، 

  
  مصر توافق على زيادة كمية الكهرباء لغزة .58

 زيادة كمية الفلسطينية وافق وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس على طلب السلطة :القاهرة
 ميجاوات لتلبية احتياجات 22 ميجاوات إلى 17ن الشبكة المصرية من الطاقة الكهربائية القادمة إليها م

  .المدن والقرى القريبة من األراضي المصرية في رفح وغزة في ظل الحصار والتعنت اإلسرائيلي
من جهته، أوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء في مصر حمدي طاووس في تصريح أوردته 

 بأن دراسة رفع قدرات التبادل مع األراضي  الثالثاءددها الصادر يومجريدة الجمهورية المصرية في ع
  .الفلسطينية انتهت وأن تنفيذ المطلب الفلسطيني يمكن أن يتم في أسرع وقت وخالل الشهر الحالي

  4/10/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  ّدسات الفلسطينية العربية تدين االعتداءات الصهيونية على المقالجامعة .59
دانت جامعة الدول العربية اعتداءات الصهاينة على المقدسات الفلسطينية، وآخرها مسجد قرية طوبا في 

االعتداء يأتي في إطار سياسة عنصرية "وقالت في بيان لها أمس، إن  .48الجليل الفلسطيني المحتل عام 
 قابر بهدف طمس ومحو الذاكرة الفلسطينية ضد المساجد والكنائس والم1948مستمرة وممنهجة منذ سنة 

الهجمات التي يشنها المتطرفون في إسرائيل، هي "وأوضحت أن . "التي سطرها أبناؤها منذ فجر التاريخ
استجابة واضحة لفتاوى المؤسسة الدينية اإلسرائيلية التي تحرض علنيا ضد العرب وتدعو إلى استهدافهم 

  .وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم كومة اإلسرائيليةوحملت الجامعة الح. "وقتل أطفالهم
  5/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
  دين االعتداءات الصهيونية على المقّدسات الفلسطينيةيإحسان أوغلو  .60

أدان أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين : الرحيم حسين، عالء المشهراوي، وكاالت عبد
في  وقال. ق مستوطنين متطرفين مسجد بلدة طوبا الزنغرية في الجليل األعلىإحسان أوغلو إحرا

إن تدنيس وإحراق المسجد وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه، اعتداء آثم "تصريح صحفي في جدة 
وعمل إرهابي ضد حرية العبادة وحرمة المقدسات يأتي في سياق حرب مفتوحة يشنها المستوطنون 

ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان إلى العمل . "عب الفلسطيني ومقدساتهالمتطرفون على الش
  . على وقف مثل هذه االنتهاكات التي من شأنها جر المنطقة إلى دوامة من العنف والتوتر

  5/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   االعتراف بدولة فلسطينإلى تجدد دعوتها لألمم المتحدة السعودية .61
 دعوتها جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة لالعتراف بدولة سعودية جددت ال:س وا– باريس

 وعاصمتها القدس الشرقية ومنحها العضوية الكاملة في األمم المتحدة، دولة 1967فلسطين على حدود 
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س  لدى المجلسعوديةجاء ذلك في كلمة ال. كاملة العضوية، وفي كافة المنظمات الدولية ومنها اليونسكو
العزيز السبيل نيابة عن   عبد. د السعوديالتنفيذي في اليونسكو التي ألقاها مستشار وزير التربية والتعليم

  . في المجلس التنفيذي فيصل بن معمرسعوديةممثل ال
  5/10/2011، )السعودية(الوطن أون الين،

  
   األزهر يؤكد ضرورة إتمام المصالحة بين حماس والسلطةشيخ .62

 أحمد الطيب ضرورة المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس ألن .يخ األزهر د أكد ش:القاهرة
  ."المصالحة والوحدة هما اللتان تحققان انتصار الشعوب"، مشدداً على أن "األمر جلل ال يحتمل التأخير"

فلسطيني في  المتوجهة إلى الشعب ال"أميال من االبتسامات الخيرية"وكان شيخ األزهر استقبل أمس قافلة 
ورحّب اإلمام األكبر بأعضاء القافلة،  .غزة وتضم وفوداً من جنوب إفريقيا والجزائر والمغرب واألردن

مؤكداً أن األزهر يقف مع كل قوافل الخير التي تناصر الشعب الفلسطيني، ويشرِّفه أن يشارك في مثل 
  .هذه القوافل ألن هذا العمل واجب إنساني

  5/10/2011، لندن، الحياة
  

   ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية "إسرائيل" تطالب بإحالة جرائم الكويت .63
 ضد الفلسطينيين إلى "إسرائيل" طالبت الكويت مجلس األمن الدولي بإصدار قرار يحيل جرائم :كونا

ؤول اللجنة ودعا السكرتير الثاني مس .المحكمة الجنائية الدولية لكي ال يفلت مرتكبوها من العقاب
في كلمة ألقاها أمام اللجنة ، اهللا العتيقي القانونية في وفد الكويت الدائم لدى األمم المتحدة محمد عبد

 األمم المتحدة والمجتمع الدولي ،القانونية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السادسة والستين
لم من استهداف متعمد للسكان المدنيين وغيرهم من تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث في العا "إلى

  عن ذلك بما تقوم بهوضرب مثاالً ."األشخاص المشمولين بالحماية وفق القانون الدولي اإلنساني
 من جرائم ضد الفلسطينيين واحتالل أراض دون وجه حق والتوسع في بناء المستوطنات "إسرائيل"

 للقانون الدولي وترقى إلى جرائم تدخل  واضحاًانتهاكاً"يعها والحصار المستمر على غزة والتي تشكل جم
  ."ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  5/10/2011الراي، الكويت، 
  

  الصمت على تهويد اآلثار الفلسطينية جريمة : عام اتحاد اآلثاريين العربأمين .64
حالوي الصمت الدولي على االنتهاكات محمد الك. انتقد األمين العام التحاد اآلثاريين العرب د :القاهرة

التي ترتكبها سلطات االحتالل بحق اآلثار الفلسطينية في إطار محاوالتها المستمرة لتهويدها، وخاصة 
وقال للخليج إن الصمت الدولي وبخاصة من المنظمات المعنية بشؤون التراث مثل . آثار مدينة القدس

مؤكداً أن جرائم . حتالل جرائمه بحق اآلثار الفلسطينيةمنظمة يونسكو يعد بمثابة غطاء ليمارس اال
وانتقد الجريمة التي ارتكبتها سلطات االحتالل  .تهويدها والعبث بها هو جريمة في حق المنظمات الدولية

  .أول أمس بإحراق مسجد في قرية طوبا البدوية في الجليل، على أيدي المستوطنين
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 إنه أصبح التهديدات التي يتعرض لها المسجد األقصى قائالًوفي سياق آخر حذر الكحالوي من خطورة 
 من خالل األعمال التي تقوم بها سلطات  تحت أعمال تهديد حقيقية، تجعله قابالً لالنهيار جزئياًواقعاً

  .االحتالل بحفر األنفاق أسفله وحوله بدعوى البحث عن آثار إسرائيلية مزعومة
  5/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   غزة اليومىتصل إل  أميال االبتسامات وشهداء أكتوبرقافلة .65

 وشهداء االبتسامات مع قطاع غزة تصل اليوم قافلة تضامنية تحمل اسمي أميال تضامناً: جمال الكشكي
بين  القافلة تضم مائة متضامن من جنسيات وفئات مختلفة ما . معبر رفح لدخول القطاعإلىأكتوبر 

 402 كما تتضمن القافلة التضامنية معونات طبية تتضمن. ات عامةوزراء ونواب برلمانيين وشخصي
  . وسوف تجوب القافلة قطاع غزة في محاولة للتأكيد علي روح التواصل ودعم الثقة،سيارة إسعاف

  5/10/2011األهرام، القاهرة، 
  

   ترفض إدخال كتب إلى معرض فلسطين الدولي للكتاب بغزةمصر .66
سماح بإدخال آالف الكتب إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي،  رفضت السلطات المصرية ال:غزة

ن تفتتح وزارة الثقافة الفلسطينية في غزة، أومن المقرر  .للمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب
، معرض فلسطين الدولي للكتاب على بمدينة غزة، وذلك بمشاركة خارجية من عدد 5/10 األربعاء يوم

  .بية، باإلضافة لدور النشر الفلسطينية الوطنيةمن دور النشر العر
  4/10/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل" في التعامل مع الليبيون ال يجدون حرجاً مازيغاأل:  الكونغرس األمازيغي العالميرئيس .67

 ليبي فتحي بن خليفة، الذي تم انتخابه رئيساًالمازيغي االقال الناشط :  محمود معروف-الرباط 
جل أأمازيغ ليبيا ال يجدون أي حرج في التعامل مع إسرائيل من "ن إمازيغي العالمي، للكونغرس األ

ن إسرائيل تعتبر أ"وأضاف في تصريحات نشرت بعاصمة المغرب الرباط  ."مصلحة األمازيغ في العالم
ازيغ  والقضية الفلسطينية تهم الفلسطينيين وحدهم، واألماألوسطالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق 

  ." الدكتاتورية وفرض حقوقهم الثقافية والسياسيةاألنظمةمطالبون بالتركيز على تحريرهم من 
  5/10/2011، لندن، القدس العربي

  
   جيدو جزائرية تضحي بأولمبياد لندن وترفض مصارعة إسرائيليةبطلة .68

 كان من  رفضت مصارعة الجيدو الجزائرية مريم بن موسى خوض المبارزة التي: وكاالت– لندن
 كغ، وهذا لحساب بطولة العالم 52المقرر أن تجمعها بالمصارعة اإلسرائيلية شاهار ليفي من صنف 

وبعد أن امتنعت مريم عن الحضور إلى مراسم تقديم  .الجارية وقائعها بالعاصمة اإليطالية روما
ما أنها تبقى معرضة إلى المتنافسين والتحقق من وزنهما قبل انطالق المواجهة، تم إقصاؤها من الدورة ك

  .عقوبة قاسية خالل األلعاب األولمبية المقبلة المقرر إجراؤها بالعاصمة البريطانية لندن
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وفي نفس السياق، تفادى المدرب الجزائري مرافقة المدرب اإلسرائيلي في السيارة التي أقلت الطاقم 
  .الفني للمنتخبين إلى القاعة الرياضية

  5/10/2011 وكالة سما اإلخبارية،
  

     عضو كامل في اليونيسكو قريباً فلسطين .69
ح عضوا كامالً في اليونيسكو خالل المؤتمر     بذكرت مصادر في اليونيسكو أن فلسطين ستص      : )ب.ف  .أ  (

ويجري المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو تصويتاً اليوم باألكثريـة         . العام للمنظمة أواخر الشهر الحالي    
دتها مجموعة البلدان العربية حتى ينتقل الفلسطينيون من وضع مراقب إلى وضع            البسيطة على توصية أع   

 عـضواً فـي المجلـس       58 من   24وقع التوصية حتى اآلن     “وقال مصدر   . دولة عضو كاملة العضوية   
لذلك ال تحتاج إال إلى امتناع البعض عن التصويت للحصول على األكثرية، ولن يكون األمـر                . التنفيذي
  .اً بأن حق النقض غير موجود في اليونيسكو، خالفا لمجلس األمن، مذكر”صعباً

   5/10/2011، الخليج، الشارقة
  

   تبلغ نتنياهو بأن أبو مازن سيتخذ إجراءات بشأن حل السلطةواشنطن .70
ذكر التلفزيون اإلسرائيلي أن اإلدارة األميركية ودوال أوروبية أبلغت رئيس الوزراء اإلسـرائيلي             : لندن

على وشـك   ) أبو مازن (نياهو خالل زيارته لألمم المتحدة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس           بنيامين نت 
اتخاذ إجراءات حاسمة تتعلق بمصير السلطة الفلسطينية وحلها في حال عدم تحقيـق إنجـازات حقيقيـة                 

ضـحا  وقالت المصادر إن أبو مـازن كـان وا        . تتعلق بالدولة الفلسطينية ومستقبل التفاوض مع إسرائيل      
وحادا مع الرئيس األميركي أوباما عندما طالبه بعدم التقدم بطلب االعتراف إلى مجلس األمـن، مـشيرة         
إلى أن الرئيس الفلسطيني أبلغ أوباما بقوله إن الشعب الفلسطيني مل من مسيرة التفاوض التي تـستغلها                 

حقيق أحـالم إسـرائيل     إسرائيل لفرض وقائع على األرض، وإنه لن يخون قضية شعبه ويعمل كجسر لت            
  .التوسعية

وأكدت المصادر أن واشنطن أبلغت نتنياهو بأن إسرائيل ستواجه كارثة حقيقية في حال تم حل الـسلطة                 
وأوضـحت  . الذي طرحه أبو مازن بقوة خالل زيارته، رافضا أن تعمل تلك السلطة في خدمة إسـرائيل      

ة من أجل تحقيق السالم وضمان حقوق شـعبنا،         أنشأنا السلط «المصادر أن الرئيس الفلسطيني قال حرفيا       
وليس من أجل ضياعها، ولست مستعدا لتحمل مسؤولية تاريخية أمام شـعبي والعـالم العربـي حـول                  

  .»استمرار السياسية اإلسرائيلية القاتلة والمدمرة للسالم في المنطقة
ازن لحظـة بلحظـة، وإن      وقالت المصادر إن الرئيس األميركي ومستشاريه تابعوا خطاب الرئيس أبو م          

الوجوم والذهول خيما على البيت األبيض بعد إنهاء الـرئيس الفلـسطيني خطابـه، وباشـرت اإلدارة                 
األميركية على الفور في إجراء مشاورات مع دول عربية من بينها األردن ومصر لتفادي أي نتائج سلبية               

في مجلـس األمـن ضـد       ) الفيتو(تؤثر على مصداقية واشنطن في حال استخدام واشنطن لحق النقض           
  .    عضوية فلسطين في األمم المتحدة

  5/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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     على تأسيس شراكة ديمقراطية مع المجلس الوطني الفلسطيني يوافقمجلس أوروبا  .71
ربط مجلس أوروبا دعمه التطور الديمقراطي في األراضي الفلسطينية بشروط مثل التنظـيم             : )أ.ب  .د  (
ووافق، أمس، أعـضاء المجلـس،      . في حدود آمنة  ” إسرائيل“لسلمي لجميع النزاعات واالعتراف بحق      ا

 دولة أوروبية، بغالبية كبيرة في مدينة ستراسـبورغ الفرنـسية علـى تأسـيس شـراكة                 47الذي يضم   
يون وبموجب هذه الشراكة الديمقراطية يستطيع نواب برلمـان        .ديمقراطية مع المجلس الوطني الفلسطيني    

من دول غير أعضاء في المجلس المشاركة في أعمال المجلس، للتعرف إلى خبراته في بناء المؤسسات                
  .الديمقراطية

  5/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  "فلسطين" لمجلس أوروبا تدعو أعضاءها بمجلس األمن لدعم طلب البرلمانيةالجمعية  .72
 أوروبا قرارا يدعو جميع الدول األعـضاء فـي          اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس   : وفا –ستراسبورغ  

مجلس أوروبا، والذين هم أعضاء في مجلس األمن الدولي، إلى دعم الطلب الفلسطيني لالنضمام لألمـم                
فرنسا وروسيا والمملكـة المتحـدة والبوسـنة وألمانيـا          : وهذه الدول هي   .المتحدة دولة كاملة العضوية   

  .والبرتغال
ر أشمل حول الوضع في الشرق األوسط، تناول سبل تعزيز العالقـات بـين              جاء هذه القرار، ضمن قرا    

  .أوروبا والديمقراطيات الناشئة في الشرق األوسط
  4/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   من القاهرة صفقة اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي جرابيلينفيبانيتا  .73

ى وزير الدفاع األميركي اليون بانيتا وجود اتفاق مع الجانب المـصري            نف:  أيمن عيسى  -القاهرة  : كتب
من أجل زيادة المعونة مقابل اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي إيالن تشايم جرابيل، الفتاً إلى أنه تمـت                 
مناقشة أمر اإلفراج عنه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطـاوي ومـدير المخـابرات                 

  . ومعرباً عن أمله اإلفراج عنه قريباًالعامة،
  5/10/2011، الجريدة، الكويت

  
  "إسرائيل" تدين إحراق المستوطنين مسجد قرية طوبا شمال النمسا .74

 قيـام مجموعـة مـن المـستوطنين          ،  في بيان لها    ، أدانت الخارجية النمساوية    : ـ مصطفي عبد اهللا    فيينا
برة إياه عمال ارهابيا استفزازيا ومؤشرا علي نشوء دويلـة          باحراق مسجد قرية طوبا شمال إسرائيل معت      

وقال بيان الخارجية النمساوية إن اسـتهداف المـستوطنين لـدور             المستوطنين العنصرية داخل اسرائيل   
العبادة من مساجد وكنائس أصبح يشكل محاولة ممنهجة لتأجيج نار الصراعات الدينية في المنطقة ويعبر               

كمـا طالبـت     .االهداف بين جماعات المتطرفين المدفوعين بمفـاهيم عنـصرية        عن انسجام وتالق في     
  .الخارجية النمساوية الحكومة االسرائيلية بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار مثل هذه االعتداءات

  5/10/2011، األهرام، القاهرة
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   بريطانية تدعم االستيطانجمعيات .75
 جمعية خيرية بريطانية أنها أرسلت أكثـر مـن          30ة ألكثر من    كشفت تقارير مالي  : مدين ديرية  -لندن  

  .مليون جنيه إسترليني إلى المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في السنوات الخمس الماضية
ـ          وفق قائمة مثبتة بوثائق     1150ويقدر عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية البريطانية الداعمة إلسرائيل ب

  .بريطانيجلسات البرلمان ال
وتبين التقارير المالية لعدد من هذه الجمعيات أن المعاهد الدينية اإلسرائيلية واليهودية ومؤسسات التعلـيم               

عليت راموت  "الديني في إسرائيل تلقت في السنوات األخيرة ما يزيد عن نصف مليون جنيه لمستوطنات               
معاليـه  "ش اإلسرائيلي فـي مـستوطنة       والمدرسة الدينية للجي  " ألون شفوت "و" كفار عتصيون "و" بوالن
  ".أدوميم

 ألف جنيه إسترليني إلـى      300بمبلغ  " منظمة دعم إسرائيل المستقلة   " تبرعت   2007وتظهر أنه منذ العام     
، كما تقوم أيـضا علـى بنـاء النـوادي التعليميـة للمجنـدين               "نوكديم"موقع استيطاني قرب مستوطنة     

  .اإلسرائيليين
المؤسسات المؤيدة إلسرائيل في بريطانيا بجمع األمـوال لمـشاريع داخـل            وتقوم عدد من المنظمات و    

  .المستوطنات وحتى إلى أمن المستوطنات بطرق معقدة للتحايل على القانون البريطاني
كما تتعمد بعض هذه المنظمات عدم اإلشارة إلى أنها مؤسسات موجودة ومسجلة في بريطانيـا، وتقـوم                 

جتماعية وثقافية وتوصيلها إلى منظمات في أوروبا ودول أخـرى تـدعم            بجمع التبرعات باسم مشاريع ا    
  .االستيطان

، وهي واحدة من عدد من الجمعيـات الخيريـة          "وزارات العمل الدولية  "ومن بين هذه المنظمات منظمة      
منظمة الـصداقة المـسيحية     "المسجلة في المملكة المتحدة التي ترسل تبرعات إلى جمعية هولندية اسمها            

  . التي تدعم  االستيطان في الضفة الغربية" ائيلإلسر
  4/10/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !»حدود قابلة للدفاع عنها«لم يعد رهن : خبراء في األمن القومي اإلسرائيلي .76

  أنطوان شلحت
بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، أشار رئيس       ) 28/9/2011(» يسرائيل هيوم «في حديث إلى صحيفة     

لحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى أن هناك أمرين لن يتنازل عنهما في أي تسوية مع الفلسطينيين،                ا
  .»مصالحنا األمنية، واالعتراف بإسرائيل دولة يهودية«: وهما

ومع أنه لم يفصل في المقابلة مصالح إسرائيل األمنية، إال أنه كان قد توقف عندها مطـوالً فـي سـياق                
إسـرائيل  «، مشيراً إلى أن     )23/9/2011في  (لذي ألقاه في األمم المتحدة قبل ذلك بخمسة أيام          الخطاب ا 

بحاجة لغرض الدفاع عن نفسها إلى اإلبقاء على حضور عسكري إسرائيلي بعيد المـدى فـي منـاطق                  
غاية اقتطاع المجال الجوي الصغير لل    «كما أنه تحدث عن خطورة      . »إستراتيجية حيوية في الضفة الغربية    

  .»التابع إلسرائيل إلى جزءين ومنح أحدهما إلى دولة فلسطينية ال تقيم السالم معنا
 فلـسطينية فـي شـأن إمكـان اسـتئناف           - أميركية   -ومعروف أنه في أثناء آخر محادثات إسرائيلية        

المفاوضات، طُرح موضوع العمق اإلستراتيجي اإلسرائيلي وضمان حدود قابلة للدفاع عنهـا كمـسألة              
وفي إطار ذلك، طلبت الحكومـة      . كزية في سياق البحث عن تسوية ممكنة بين إسرائيل والفلسطينيين         مر
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اإلسرائيلية االحتفاظ بسيطرة إسرائيلية في منطقة غور األردن، وبضم مساحات واسعة مـن األراضـي               
ي إلسـرائيل   الواقعة غربي الضفة الغربية إليها، بغية ضمان حدود قابلة للدفاع عنها، وعمق إسـتراتيج             

  .يمكّنها من مواجهة التهديدات العسكرية المتربصة بها
  »مشروع ألون«

وفي القراءات اإلسرائيلية المتعددة، كان مفهوم الحاجة إلى حدود قابلة للدفاع عنها، وبالتـالي ضـرورة                
 فـي   كما وجد ذلك تعبيـراً لـه مـثالً        (االحتفاظ بسيطرة إسرائيلية على منطقة غور األردن، قد تبلور          

، عندما كان التهديد الرئيس المتربص بإسرائيل وقتئذ هو إمكان تعرضـها            )1967عام  » مشروع ألون «
وهذا التهديد واجهته إسـرائيل فـي حـروب         . لهجوم بري واسع النطاق مدعوم جوياً من تحالف عربي        

الم العربي، ، وكان تهديداً مصيرياً بسبب عدم التوازن بين إسرائيل والع  1973، و 1967،  1949 -1948
  .والذي اعتبر غياب العمق اإلستراتيجي أحد عوامله المهمة

، وهـو   »المجلس اإلسرائيلي للسالم واألمـن    « عن   2011) سبتمبر(لكن وثيقة جديدة صادرة في أيلول       
جمعية خبراء في مجال األمن القومي تضم في صفوفها كبار الجنراالت السابقين في الجيش اإلسرائيلي،               

 وثيقة محدثة في هذا الشأن، أشارت إلى أن منذ ذلك الوقت تغير كلياً الميزان اإلسـتراتيجي                 وتعتبر أكثر 
  :في الشرق األوسط، واختفى تقريباً تهديد الهجوم البري الواسع، وذلك لألسباب اآلتية

 التغيرات التي طرأت على النظام العالمي والتي فقد العرب بسببها تأييد قوة عظمى تدعم مثـل هـذه                   -
  ).المقصود االتحاد السوفياتي السابق(الخطوة وتساندها 

 انهيار فكرة الوحدة العربية والعمل العربي الجماعي، ما أدى بالتالي إلى انعدام فرص قيـام تحـالف                  -
  .عربي من هذا القبيل

أدتا إلى إخراجهمـا مـن دائـرة        ) مصر واألردن ( توقيع إسرائيل معاهدتي سالم مع دولتين عربيتين         -
في المقابل، أقرت كل األنظمة والحكومات العربية من دون استثناء، وانعكس ذلـك             . رب والمواجهة الح

  .، بانعدام إمكان تحقيق أهدافها إزاء إسرائيل بالطرق غير السياسية)2002(في مبادرة السالم العربية 
مة فـي حربـي      تعرض العراق، الذي يشكل عنصراً مركزياً في أي جبهة شرقية ضد إسرائيل، لهزي             -

الخليج، وسحق قواته العسكرية، وسيحتاج إلى أعوام طويلة من أجل إعادة بناء قوة عسكرية مؤثرة، هذا                
  .إذا نجح في الحفاظ على وحدته

لهذه األسباب، كما تؤكد الوثيقة، فإن التهديدات العسكرية الرئيسة التي ستضطر إسرائيل إلى مواجهتهـا               
  : تنحصر في مجالين رئيسين آخرينفي الحاضر والمستقبل المنظور،

 مواجهة في مجال يقع دون الحرب النظامية الكالسيكية، أي فـي مجـال حـرب العـصابات و                   -أوالً  
، وهو ما يطلق عليه أحياناً مجال الحرب غير المتناظرة، وتعكس هـذه التـسمية الـسمتين                 »اإلرهاب«

، وثانياً، أنها تجرى بطرق أخرى بغية موازنة        أوالً، كونها ليست حرباً بين دول     : الرئيستين لهذه الحرب  
  .التفوق الكمي والتكنولوجي للدولة العبرية

 خوض حرب ضد إسرائيل بأدوات وأسلحة إستراتيجية، وال سيما الصواريخ الباليستية وأسـلحة              -ثانياً  
رائيل في مجال   الدمار الشامل، ويهدف استخدام هذه الوسائل أيضاً إلى موازنة أفضليات ونواحي تفوق إس            

الحرب النظامية وفي الوقت ذاته في المجال اإلستراتيجي، حيث تعتبر إسرائيل، كما يـرى خـصومها،                
  .دولة ذات قدرة نووية عسكرية وقدرات صاروخية متطورة أيضاً
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. ووفق الوثيقة، ال تشكل منطقتا غور األردن وغربي الضفة رداً واقعياً على التهديدين الرئيسين الجديدين              
فمدى الصواريخ يتيح إمكان تغطية كامل مساحة دولة إسرائيل بتهديد صاروخي مكثف من دون الحاجة               

لذا، فإن زحزحة حدود إسرائيل ال تشكل حالً        . إلى نشر أي قاذفات أو منصات إطالق غربي نهر األردن         
ـ (» بـن غوريـون   «حتى لو كان الحديث يدور على مشكالت موضعية مثل مسألة حماية مطار              ار مط

األول، تهديـد   : فهذا المطار معرض لخطر نـوعين مـن التهديـدات         ). إسرائيل الدولي الرئيس في اللد    
الصواريخ الباليستية والصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والتي تعتبر مسألة الحدود ليست ذات صلة             

 الثـاني، تهديـد   حيالها، كما أنها ليست ذات صلة بالنسبة الى أي هدف أو موقع آخـر فـي إسـرائيل؛      
وهنا أيضاً ال تعتبر مسألة     . الصواريخ الموجهة التي يمكن أن تصيب طائرات في أثناء الهبوط واإلقالع          

  .الحدود ذات صلة، نظراً ألن مدى هذه الصواريخ يزداد باستمرار
جمين وحرب العصابات، كتسلل مها   » اإلرهاب«كذلك أيضاً، فإن صلة هاتين المنطقتين بالنسبة الى تهديد          

انتحاريين أو مجموعات مسلحة إلى داخل إسرائيل، هي صلة ضعيفة جداً، فالعوامل الرئيسة المؤثرة في               
القائم بين إسرائيل والدولة الفلـسطينية، واألهـم        ) جدار الفصل (هذا الصدد هي موثوقية ومناعة العائق       

 واقع تقوم فيه دولة فلـسطينية       وفي. في أراضي مثل هذه الدولة    » إرهابية«القدرة على منع إنشاء قاعدة      
مستقبلية، فإن ما سيؤثر في هذه النقطة هو مسائل أخرى من قبيل مدى قدرة الدولة الفلسطينية على أداء                  
مهمات عملها، وماهية الترتيبات األمنية المنصوص عليها في االتفاق بين الدولتين، ومن ضـمن ذلـك                

  .»اإلرهاب«مسألة التعاون في محاربة 
تعلق بالتهديد العسكري الكالسيكي، الذي انحسرت خطورته واحتمال تحققه بدرجة كبيـرة فـي        وفي ما ي  

العقود األخيرة، تشير الوثيقة إلى أنه ال يمكن الجزم هنا بعدم وجـود مغـزى لألراضـي أو المنـاطق                    
  :الجغرافية، ولكن تمكن اإلشارة إلى بعض المالحظات في هذا السياق

صطلح عمق إستراتيجي في ما يتعلق بمنطقتي غور األردن وغربي الـضفة،             إن استخدام تعبير أو م     -1
فإسرائيل ال تملك عمقاً إستراتيجياً، سواء مع غور األردن أو مـن            . هو ضرب من السخرية واالستهزاء    

 كلم تقريباً، ومن هنا، فإن ثمة حاجة الى         40دونه، ذلك أن عرض إسرائيل مع غور األردن ال يزيد عن            
  .لهذا التهديدحلول أخرى 

 إذا كان الهدف من السيطرة على غور األردن هو ضمان وجود رد عسكري على هجوم بري، فإن                  -2
أي تحليل عسكري بسيط يبين أن المسألة المهمة هنا ليست االحتفاظ بوجود عسكري علـى خـط نهـر                   

لمنطقتين ستعاني من   األردن أو في منطقة غور األردن ذاتها، إذ إن أي قوة عسكرية منتشرة في هاتين ا               
والمنطقة الحاسمة واألكثر أهمية هي     . ضعف طوبوغرافي وستكون عرضة للنيران من الغرب والشرق       

المرتفعات المؤدية من غور األردن إلى السفوح الجبلية، إذ إن وجود القوات وانتـشارها فـوق سـفوح                  
  .ةالجبال المطلة سيحوالن منطقة الغور إلى منطقة إبادة ألي قوة مهاجم

 القوة العسكرية التي ستتواجد في شكل دائم في غور األردن ستكون في كل األحوال محـدودة فـي                   -3
واستناداً إلى ما تقدم، فإن منطقتـي غـور األردن وغربـي            . حجمها، ومعرضة لخطر دائم بالمحاصرة    

  .يينالضفة ال تشكالن حالً للتهديدات الرئيسة المتوقعة بعد التوصل إلى تسوية مع الفلسطين
فضالً عن ذلك، تؤكد الوثيقة أن وزن الحلول واالتفاقات السياسية التي تعقـب الحـروب يعتبـر بـالغ                   
األهمية، ذلك أنها تهدف إلى تقديم حلول سياسية متفق عليها تشكل بديالً مالئمـاً مـن الـسيطرة علـى                    

في حالة السلم ذاتهـا     ويتمثل أحد جوانب الحل     . أراضي الدولة التي كانت إسرائيل في حالة حرب معها        
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غير أن الفرضية األساسـية هـي أن        . والتي تعالج دوافع كل طرف الستخدام العنف ضد الطرف اآلخر         
  .حالة السلم يمكن أن تنهار، ولذلك تتضمن االتفاقات ترتيبات أمنية مكرسة لهذه الحاالت بالذات

سيناء بموجبها إلـى المـصريين،      وعلى سبيل المثال، فقد نصت معاهدة السالم مع مصر، والتي أعيدت            
وتوجـد  . على ترتيبات أمنية شملت مناطق منزوعة السالح وجهاز مراقبة وانتشار قوة متعددة الجنسيات           

هذه الترتيبات وضعاً تلعب فيه سيناء، على رغم كونها خاضعة للسيادة المصرية، دوراً من قبيل عمـق                 
  .إستراتيجي مصطنع لمصلحة إسرائيل

دولة فلـسطينية   : ن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ستتضمن آليات ووسائل شبيهة، تشمل         كذلك الحال، فإ  
منزوعة السالح تقتصر مهمة قواتها على األمن الداخلي؛ ترتيبات مراقبة بما في ذلك مراقبة الحدود مع                

 مع دول وحركات    األردن والمعابر الحدودية؛ حظر قيام الدولة الفلسطينية بعقد تحالفات أو اتفاقات تعاون           
  .معادية إلسرائيل؛ مرابطة قوة دولية في أراضي الدولة الفلسطينية

وبرؤية إستراتيجية أوسع، هناك آلية سياسية ال تستند مباشرة إلى االتفاق مع الفلسطينيين، لكنها مرتبطة               
سـتراتيجي  به، وهي منظومة العالقات مع األردن، والتي يقوم في إطارها، في الوقت الحاضر، تحالف إ              

، ومن شأن قيام الدولة الفلسطينية أن يعزز هـذا التحـالف،           )إسرائيل واألردن (غير رسمي بين الدولتين     
 - بسبب االحتكـاك مـع الفلـسطينيين    -ألن ذلك سيحول دون زعزعة العالقات بين إسرائيل واألردن         

.  أمني وتآمري ضد الـدولتين     وسيوجد مصلحة قوية مشتركة لمنع تحول قيام الدولة الفلسطينية إلى تهديد          
وطالما بقي التحالف اإلستراتيجي مع األردن قائماً وقوياً، فإن حدود إسرائيل األمنية لن تكون في نهـر                 

  .األردن وإنما على حدود األردن مع العراق
 أكثر  إن االتفاق الدائم مع الفلسطينيين وما يتضمنه من ترتيبات أمنية سيوفر بديالً مالئماً            : وخالصة القول 

فهو يخلـق وضـعاً     ... من الفائدة الهزيلة الكافية في استمرار السيطرة على غور األردن وغربي الضفة           
  .إستراتيجياً مريحاً إلسرائيل تكون فيه حدودها األمنية في شرق المملكة األردنية

  الحلول العسكرية
الفرضيات السياسية التي يرتكـز     ما الذي سيحدث إذا انهار اتفاق السالم و       : تطرح الوثيقة سؤالين آخرين   

عليها؟ هل ستكون الترتيبات األمنية التي يتضمنها االتفاق، وقدرات إسرائيل العسكرية، قادرة في مثـل               
  هذه الحالة على تقديم جواب مالئم للتهديدات السالفة؟
 سالح   إرهاب وحرب عصابات من جهة، واستخدام      -وفي ما يتعلق بالتهديدات الجديدة والمرجحة أكثر        

 تشدد على أنه لن يكون ثمة فارق بين الوضع مع سيطرة في غور األردن               -إستراتيجي من جهة أخرى     
وغربي الضفة أو من دونها، ففي كل األحوال ستضطر إسرائيل إلى البحـث عـن حلـول تكنولوجيـة                   

  .وتنفيذية سواء للهجمات بواسطة خاليا مهاجمين انتحاريين، أو للتهديدات الباليستية
 والذي تحول إلى تهديد رئـيس، فيجـب أن          - استخدام السالح اإلستراتيجي     -ما الحلول للتهديد الثاني     أ

 أي مالجئ ومعدات حماية وقائية من األسـلحة  -ردع؛ إنذار مبكر؛ دفاع سلبي  : تستند إلى خمس ركائز   
 أي قدرة على    -ع فعال   الكيماوية والبيولوجية وقدرات إطفاء وإنقاذ وإخالء ومعالجة وانتعاش سريع؛ دفا         

وفي الحالة الفلـسطينية،    . اعتراض الصواريخ الباليستية؛ قدرة هجومية بهدف تقليص إطالق الصواريخ        
  .فإن ترتيبات نزع األسلحة وتقليص القوات تجعل الركيزة الهجومية سهلة أكثر

 من  -األشد خطورة   وفي ما يتعلق بتهديد الهجوم البري الواسع، حتى لو أخذت في االعتبار الفرضيات              
قبيل تبلور تحالف عسكري عربي عقب تغير النظامين الحاكمين في األردن والعراق، ونجاح العراق في               
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استعادة قدرته على إرسال قوات كبيرة للجبهة، وسماح األردن بدخول قوات إسناد عراقيـة وسـعودية                
و خيالياً نوعاً ما فـي ظـل الواقـع           سنجد حتى في هذا السيناريو الذي يبد       -وربما إيرانية إلى أراضيه     

اإلستراتيجي الراهن في الشرق األوسط، أن وضع إسرائيل ليس سيئاً، وأن الخطر الرئيس المتوقـع أن                
وفي العقـود   . تواجهه يتمثل في كميات الصواريخ الباليستية التي ستطلق عليها وليس في الهجوم البري            

كياً، وتحسنت القدرة النارية في شكل ملموس على حـساب          األخيرة، شهدت الحرب الحديثة تغيراً دراماتي     
كذلك شهد الجيش اإلسرائيلي تغييراً بتحوله من جيش يستند في األسـاس إلـى فـرق                . قدرات المناورة 

مدرعة ثقيلة مناورة إلى جيش ما زال يمتلك قدرة ملموسة في هذا المجال، لكنه طور في المقابل قدرات                  
داف ثابتة ومتحركة بواسطة نيران دقيقة، وهذا يعني أن الجيش اإلسـرائيلي            غير اعتيادية على تدمير أه    

يمتلك قدرة متنامية على تدمير قوات اإلسناد التي ستدخل األراضي األردنية قبـل وقـت طويـل مـن                   
إضافة إلى ذلك، باستطاعة الجيش اإلسرائيلي في وضع طارئ، استغالل          . وصولها إلى خط نهر األردن    

إلى غور األردن من الشمال والجنوب، وكذلك قدرة اإلنزال الجوي لقواتـه، مـن أجـل        الطرق المؤدية   
  .واالنتشار فوق المرتفعات) غور األردن(اجتياح المنطقة 

إلى ذلك، فإن التغيرات في ساحة الحرب الحديثة تحد من قدرة الجيش اإلسـرائيلي علـى إدارة حـرب                   
 تتحول الحرب إلى حرب استنزاف طويلة تلعب فيهـا          متحركة، وعليه فإن الخطر الجسيم هو إمكان أن       

) غور األردن وغربي الـضفة    (التهديدات الباليستية دوراً مركزياً، ومع هذا، فإن المنطقتين المذكورتين          
  .ليستا ذات صلة في هذا الصدد

وليـة  بناء على ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين يحسن مكانة إسرائيل فـي الـساحة الد                 
ويوطد عالقاتها مع الواليات المتحدة، ومن شأنه أن يوفر أيضاً مناخاً دولياً مؤيداً يساعد إسـرائيل فـي                  

كذلك، فإن  . مواصلة تطوير القدرات العسكرية المركزية الضرورية لمواجهة السيناريوات األكثر خطورة         
كبر في استخدام القوة ضـد تهديـدات        الشرعية الدولية التي سيوفرها االتفاق إلسرائيل ستتيح لها حرية أ         

  .يمكن أن تتحقق بعد التوقيع على االتفاق الدائم واالنسحاب إلى الحدود الجديدة
والخالصة أن إسرائيل تملك حلوالً عسكرية مالئمة للـسيناريوات األشـد خطـورة، والتـي تتـضاءل                 

د السياسية للتسوية أن تضمن بقاء      كما أن من شأن الفوائ    . احتماالتها بدرجة كبيرة بعد التوصل الى اتفاق      
  .هذه القدرات العسكرية لوقت طويل

لعل األهمية األبرز لهذه الوثيقة تكمن في أنها تسحب الذريعة األمنية من تحت قدمي نتانياهو، ما يحيـل                  
  .إلى أن سبب نأيه عن طريق التسوية يعود إلى موقفه األيديولوجي وإلى سياسة حزبه وحكومته

  4/10/2011، الحياة، لندن
  

  اعتذار لألسيرات واألسرى .77
  رشاد أبوشاور

إنني أعتذر لكـن، ولكـم، أيهـا        : سوى.. ال أملك كالما أقوله لكم، وأنتم تعودون للنضال بالمعد الخاوية         
  .المختطفون الرهائن في سجون االحتالل

سكريا، وربما أكثر   على تنظيم يضم جناحا ع    ) يمون(أعتذر ألنني اشعر بالتقصير، رغم أنني لست قائدا         
جهازا أمنيا يفترض انه يرصد تحركات العدو المحتل، ومهمته األساسية الوطنية النبيلة أن             ..من جناح، و  

ينزل به ضربات موجعة رادعة عقابا على جرائمه، بحيث يتردد ويحسب العواقب مطوالّ قبل اجتياحاته               
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والنتزاع أطفالنا مـن    ..ياتنا وشبابنا وكهولنا العزل   لمدننا وقرانا ومخيماتنا، ومداهمته لبيوتنا الختطاف فت      
  !.عز النوم وهم في أحضان أمهاتهم، بتهمة رشق دوريات االحتالل بالحجارة

أعتذر وأنا ال أملك سوى كلماتي، فهي وسيلتي للتواصل معكم، ومع شعبنا داخل فلسطين تحت االحتالل،                
 وأبناء أمتنا، قبل ثورات الربيـع العربـي، وأثنـاء           ومع بنات ..والمشتت المشرد في أربع جهات الدنيا     

  .تأججها، وبعد انتصارها، إن شاء اهللا،على كل أنظمة الطغاة
أعتذر وأنا ُأقّر بأن كلماتي تطمح أن تحمل لكن، ولكم، خيط نور يتسلل عبر زنازينكم رغم كل حـواجز                   

الذي تقتبسه مـن صـالبة أرواحكـم،        فإن تغلبت كلماتي بالنور     ..االحتالل، واألبواب المحكمة اإلغالق   
على العوائق التي يبتكرها الصهاينة غالظ القلوب المتفـوقين علـى نازيـة             ..وبسالتكم، وعمق إنسانيتكم  

الغوستابو، فهذا سيعزيني قليالً، وإن لم يعفني من االعتذار عن تقصير أفترض أنه يتلبس كل فلسطيني،                
في قبضة هذا العدو الشرس المنفلت من       ) رهائن( بقيتم   ألنكم على مدى سنوات   ..تجاهكم..بل وكل عربي  

  .كل الضوابط والشرائع
ال أملك يا أحبتي أن أحرك مجموعات تختطف بعض جنود االحتالل الذين يقطعـون طـرق الـضفة،                  
ويتفننون في جعل حياة الفلسطينيين جحيما، لفرض التبادل على قياداتهم المجرمة قسرا، ورغم أنـوفهم،               

 كثيرا قبل اختطاف الفلسطينيات والفلسطينيين من بيوتهم، أوعلى الحـواجز التـي تقطـع               وحتى يفكروا 
  .الطرقات والدروب، وبين الحقول، وبالمداهمات الليلية

نحن نعرف أنه لم يتم اإلفراج عن ألوف الفلسطينيين، مناضالت ومناضلين، إالّ بعد اختطاف واحتجـاز                
قوة، واألمر الواقع، وليس بالمناشدات، وانتظار تدخل أمريكـي،         أي بال ..جنود صهاينة، والمساومة عليهم   

فالعدو صلف، وقادة أمريكا وأوربـة غيـر معنيـين بحريـة الفلـسطينيين، ال أرضـا وال                  ..أو أوربي 
حريتكم تنتزع انتزاعا عنيفا، وهذا ما يعرفه شعبنا جيدا، وأنتم خير من يعرفه بالتجربـة               ..فالحرية..بشرا

سوى القوة  ) ينفّسها(و، مع عقليته وسلوكه، ونمط تفكيره، وعقده، وعنجهية قوته التي ال            المباشرة مع العد  
التي تضع لها حدا، وتشكمها، وتضعها بالضبط في حجمها بحيث يفكر هؤالء الوحـوش فـي التكلفـة                  

  .الفادحة لكل فعل يقدمون على اقترافه
مقاومة بالمعد الخاوية، بـالجوع االختيـاري،       أنتمم لم تتوقفوا يوما عن اإلضرابات عن الطعام، يعني ال         

  .لكسر استمرارية حياة الموت التي يريد أن يحولها السجان الصهيوني إلى حياة روتينية خانعة
أنتم تضعون حياتكم الغالية في مواجهة عسف السجان الصهيوني وريث النازية الهتلرية، المتسلح بقوانين              

مضافا لكل هذا ابتكارات صهيونية هي تجليات       ).. باالنتداب(ما سمي   االحتالل البريطاني لفلسطين إبان     
  .عقول ونفوس مريضة سافلة منفلتة

هذا هو ما بـات علـى مـدى عقـود،           ..الموت الذي هو فضيحتكم أيها الصهاينة     !..أو الموت ..كرامتنا
 زلـتم   الـذي فرضـتموه، ومـا     .. الحد الفلسطيني في المعادلة   ..وبتضحيات ألوف األسيرات واألسرى   
  !تفرضونه في كل مواجهة مع السجان

  !تعيشون بالقدر الذي نقرره لكم..بال أمل بالحرية..تبقون أحياء بشروطنا: الحد الصهيوني في المعادلة
ان : هنا برز مفهوم القوة الفلسطيني، الذي دفع ثمنه، وبرهن على نجاعته، ألوف األسـيرات واألسـرى               

أقوى من التجويع، من الحرمان من زيارات األهل، من سياسة العزل           ..إرادتنا أعلى من جدران سجونكم      
بطوالته، وسقيه بال توقف شجرة     .. االنفرادي الرهيبة التي ننتصر عليها باستلهام مسيرة شعبنا، تضحياته        
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هذا اإليمان هو سالحنا السري والعلني الذي نهزم مخططاتكم بـه           . حتما..األمل بالحرية اآلتية لفلسطين     
  .، ونتغلّب عليكم بهيوميا

بإتقانكم اللغـات، وحرصـكم علـى الدراسـة فـي           ..أنتم بالتعلّم في الزنازين المنفردة، وغرف السجن      
الجامعات، وتثقيفكم ألنفسكم، ومراكمتكم للمعرفة، وكتابتكم الشعر، وتأليفكم لألغاني، وإبداعكم للهتافـات            

تنجزون انتصاركم، فـأنتم تعـدون      ..والمعاناةمن واقع التجربة    ) الشهادات(و.. والشعارات، والقصص ..
ويمأل صدر شـعبكم فخـرا      .. وهذا ما يغيظ العدو   .. أنفسكم لما بعد السجن، والسجن والسجان إلى زوال       

  .بكم، ويزيده ثقة بالمستقبل العظيم اآلتي
إلـى  اكتبوها، لتنقل إلـى شـعبكم، وأمـتكم، و        ..كل حقارات أجهزة العدو األمنية، المحققين والجالدين      

فهذا العدو بنى أساطيره على الكذب والتزوير، واالبتزاز، وآن أن يراه العالم عاريا تماما، فهـو                ..العالم
وليس الـشعب الفلـسطيني وحـده، أو العـرب     ..بال إنسانية، وبال قيم، وخطره يتهدد كل ما هو إنساني       

  .وحدهم
 حـاول الـصهاينة الـسفلة       لتكتب األخوات ما يقع معهن، فهن طـاهرات األجـساد واألرواح مهمـا            

  .بالشتائم البذيئة، والتهديد باالنتهاك..إهانتهن
وانحنينـا أمـام شـجاعتها،      )..أحـالم بالحريـة   (لقد قرأنا كتاب األخت عائشة عودة، األسيرة المحررة         

وهي تروي بذاءات ونذاالت وحقارات المحققين الصهاينة، ومحـاوالتهم تحطـيم           ..وصراحتها، وجرأتها 
التهديد ..بالشتائم الوسخة، والتعرية الجسدية، و    .. المرأة الشرقية ) شرف(خالل التركيزعلى   عزيمتها من   
وانتصرت عليهم، وكتبت ما يمكن اعتباره وثيقة تقدم المرأة الفلسطينية كأجمـل وأشـجع              ..باالغتصاب

 عـن  صدر الكتاب. (والمحتل الصهيوني كأحط محتل عرفته البشرية عبر كل عصورها ..وأنبل ما تكون  
  )2004المؤسسة العربية عام 

في حين انه يمارس على الفلـسطيني أنواعـا مـن           )..بالمحرقة(فضيحة المحتل أنه يعيش على االدعاء       
  .مفضوحة ومعلنة، وغير مسبوقة في التاريخ البشري المعاصر..المحارق

  !وغيره؟) أوشفيتز(أهذا هو المظلوم والمضطهد اليهودي في 
إنهـاء  : عدتم لإلضرابات احتجاجا على سوء المعاملة، والمطالب محـددة ب         ..نمنذ شهري ...وأنتم.أنتن  

الذي أوقف بعد أن اكتشف االحـتالل أنكـم تحولـون           .. إعادة التعليم الجامعي  . سياسة العزل االنفرادي  
وأن بعضكم يخرج من السجن بشهادات جامعية ليبرز أستاذا جامعيا، أو           ..فترات السجن إلى علم ومعرفة    

  .أي عضوا فاعالً في المجتمع، وليس عالة عليه.. أو مترجما، أو كادرا سياسيا متقدماصحفيا،
عدم وضع األسيرات واألسرى في الزنازين المنفردة، وقف سياسة تقييد األيـدي            : طلباتكم من جديد هي   

ت واألرجل عند لقاء األسرى بذويهم، وأثناء لقاءاتهم مع محاميهم، الـسماح بإدخـال الكتـب والمجـال                
والصحف، تحسين العالج لألسرى المرضى، وقف إجراءات تحديد الزيارات،إعادة بث القنوات الفضائية            

  .التي تم إيقافها
يعنـي أنهـم    ..مع الـدنيا  ..تحقيق هذه المطالب يعني تمكين األسيرات واألسرى من التواصل مع الحياة          

كما يدبره لشعبهم بالحواجز، وهـدم      .. وحياتهم هذه انتصار على الموت الذي يدبره لهم االحتالل        ..أحياء
واستفحال االستيطان الذي يهود القـدس، وينهـب أراضـي الـضفة            .. البيوت، واقتالع التين والزيتون   

  .الفلسطينية
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الحركة األسيرة تستأنف المقاومة، مذكرة بـأن ألـوف الفلـسطينيات والفلـسطينيين يعـانون، وأنهـم                 
مع هذا العدو لم يوقف نهبه لألرض الفلـسطينية،         ) السالم( وأن   وأن العدو يجعلهم رهائن،   )..مختطفون(

  .وال اعتقال األلوف ومصادرة حريتهم
بل عيب أن يكون األمر هكذا، فلتحريـر أخواتنـا          ..واحدا بين أيدي الفصائل   ) شاليط(ال يكفي أن يكون     

 حريـة ألسـيراتنا     إذ بدون هكذا فعل ال    ..وأخوتنا يجب أن يكون بين أيدي مقاومينا عشرات الشاليطات        
  .وأسرانا

كيفما شاء، وفي أي    .. العدو يحتل كل فلسطين، ويحولها إلى سجن كبير، وهو يختطف، ويعتقل، ويغتال           
  !فما العمل معه؟..وقت يشاء 

إالّ أن يهرب منه من يبرر تقصيره الذي ال يكفي االعتذار عنه بأي عذر،              ..اللهم  ..جواب سؤالي واضح    
  .رر بقاء أخواتنا وأخوتنا وراء قضبان سجون عدو ال يفهم سوى لغة القوةألن كل األعذار ال تب

فلنتعلّم من شجاعة األسيرات واألسرى الذين يقاومون بالصيام عن الطعـام كرمـى             .. نحن لسنا ضعفاء  
أيتهـا  ..ال بالبيانـات، والمناشـدات    ..ولنعمل جديا على تحريرهم، باألفعال      .. لحياة عزيزة كريمة حرة   

  !ل واألجنحة العسكرية المنتوفة الريشالفصائ
  5/10/2011، القدس العربي، لندن

  
  ماذا عن اليوم التالي فلسطينياً؟ .78

  راسم المدهون
مع دخول معركة نيل العضوية لدولة فلسطين في مجلس األمن الدولي تكثفت أسئلة الفلـسطينيين علـى                 

  ماذا بعد؟: اختالفهم في سؤال مركزي
ه مختلف األطراف السياسية الفلسطينية تقديم رؤيتها للمستقبل القريب، وتحديد          هو سؤال تحاول من خالل    

نعني هنا بالذات   . خطوط السياسة القادمة انطالقاً من الحقائق التي أوجدتها خطوة التوجه للمنظمة الدولية           
 مساحة التوافق الوطني من حول فكرة رفض العودة من جديد للمفاوضات مـع الحكومـة اإلسـرائيلية                

بالصيغة السابقة، والتي يجمع الفلسطينيون على اعتبارها صيغة كانت سبباً رئيساً في انقساماتهم وفرقتهم              
سوى توفير الغطاء الفلسطيني    » إنجاز«واختالفهم، ناهيك عن أنها فشلت فشالً ذريعاً، بل لم يكن لها من             

  .وعلى األخص في مدينة القدسالستمرار االستيطان وتهويد األرض الفلسطينية في الضفة الغربية، 
في السياق يمكن اإلشارة الى وعي فلسطيني متزايد بخطورة اإلرتباك الذي عاشته بعض القوى السياسية               
الفلسطينية الرئيسة ومنها حركة حماس، في تحديد موقف واضح من خطوة الذهاب لألمم المتحدة، وهـو                

ال تـشكل   «ات تراوحـت بـين اعتبارهـا        ارتباك ظهر واضحاً في طيف واسع ومتناقض من التصريح        
كما قال عضو المكتب السياسي أسامة حمدان، بل خطوة تخص السلطة وحركة فـتح،              » استحقاقاً وطنياً 

أبداه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة محمود أبو مرزوق، الـذي أخـذ علـى               » متحفظ«وبين تأييد   
  .شترك بين السلطة والمنظمة وحركة حماس، ولم تكن وليدة توافق م»منفردة«الخطوة أنها جاءت 

في األحوال كلّها بات واضحاً أن مرحلة سياسية جديدة ال نبالغ إذ نقول أنها بدأت مـع التوجـه لألمـم                     
لـم يعـد ممكنـاً اليـوم      . المتحدة، سمتها األهم إعادة النظر في أسس وأساليب العمل السياسي والوطني          

يني باعتباره شأناً يخص جهة فلسطينية واحدة هـي المنظمـة أو      استمرار النظر للتحرك السياسي الفلسط    
السلطة، مع ما يعنيه فهم كهذا من عدم ترك الباب مفتوحاً لممارسات سياسـية تتنـاقض مـع التحـرك                    
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عليه، فاألمر هنا ال يتعلق بمنافسات حزبية أو سياسـية، بـل يطـاول المـصير                » تشاغب«الرسمي و   
برز تناقضات العمل الوطني الفلسطيني في المراحل السابقة، والتي أسهمت          تلك كانت أ  . الفلسطيني بكامله 

في تشتيت الجهد الفلسطيني، وبالذات في إظهار أي تحرك فلسطيني في الساحة الدولية باعتباره ال يمثل                
الفلسطينيين كشعب، فال يمكن بأية حال وال تحت أية ذرائع فهم أن تطلـق جهـات سياسـية فلـسطينية            

ترفض التوجه لألمم المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه هذه الخطوة حملة أميركية وإسرائيلية              تصريحات  
شرسة، فكيف وقد وصلت بعض التصريحات حد الحديث عن أن دولة فلسطين ال تتحقـق فـي األمـم                   

  المتحدة؟
فاق هالمـي يمكـن     البرنامج السياسي في هذه الحالة ليس تفاهماً موقتاً أو تكتيكياً، وليس كذلك مجرد ات             

التصرف على األرض عكسه أو بما يتناقض معه، ويحد من فاعليته، فالتناقضات السياسية بين األحزاب               
اإلسرائيلية المختلفة والمتصارعة، ال تلغي توحدهم جميعاً في مواجهتنا، وفي مواجهة طموحاتنا الوطنية             

 الكبير، ثم يختلفون في وسـائل وأسـاليب         المستقبلية، بل نراهم على العكس من ذلك يتفقون على الهدف         
  .تحقيقه

مع ذلك أعتقد أن المسألة الكبرى اليوم هي أيضاً في الحامل السياسي والمؤسساتي الذي يتصدى اليـوم                 
. هنا بالذات نرى ضرورة المكاشفة، والحديث بشفافية كاملة       : لعبء السياسة الفلسطينية في الساحة الدولية     

تعيش حالة يرثى لهـا، ال      ) منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية    (ينية  المؤسسة الرسمية الفلسط  
، ولكـن أيـضاً     )على أهمية وخطورة كل ذلك    (نقصد غرقها في الفساد والترهل وانعدام الفاعلية وحسب         

المأزق األخطر على الحركة الوطنية الفلسطينية وهو بالتحديد نمو طبقة سياسية طفيليـة منـذ اتفاقـات                 
وسلو تستفيد من الحالة الراهنة، إن لم نقل أنها تنتعش من استمرار الجمود، هذه الطبقة باتـت تـشكل                   أ

خطراً كبيراً ومتعاظماً على استقاللية القرار الوطني، وقد برز ذلك واضحاً خالل الشهرين الماضـيين،               
يد الصدام مع اإلرادتين    ثمة طبقة طفيلية ال تر    . أي خالل الجدل من حول استحقاق التوجه لمجلس األمن        

األميركية واإلسرائيلية، وتجد مصالحها المباشرة في مهادنة الطرفين األميركي واإلسرائيلي تحت حجـج             
  .وذرائع متنوعة، ال تخفي الحرص على مصالحها الذاتية، ولو على حساب مصالح الشعب بأكمله

في خطى ثابتـة وواضـحة سياسـياً، ال         هي وقفة مصارحة ال بد منها كي نتبين مواقع أقدامنا، فالسير            
ينفصل إطالقاً عن إعادة تأهيل المؤسسة الفلسطينية الرسمية كي تنسجم مع مهمـات المرحلـة الراهنـة                 
والمراحل القادمة، وعلى نحو يساهم في تمتين اإلرادة الوطنية، وتوحيد الجهود ال تفتيتها وخلق مساحات               

 سياق كهذا أن يستمر االعتقال السياسي أو منـع التظـاهرات            ال يجوز في  . جديدة من التنابذ واالختالف   
وأشكال التعبير المختلفة عن الرأي، وقد رأينا أشكاالً متعددة من قمع الحريات في قطاع غزة على خلفية                 
تأييد خطوة التوجه لألمم المتحدة، حيث طاولت االعتقاالت نشطاء سياسيين، ومثقفين، فيما أقدمت شرطة              

قتة على منع مقاه ونواد عامة من بث خطاب الرئيس أبو مازن، في شكل يعكـس رغبـة                  الحكومة المو 
استبدادية في تسييد الرأي الواحد، واللون السياسي الواحد بينما يجري الحديث في لقاءات المصالحة عن               

  .توحيد إرادات وآراء متنوعة ومختلفة بالضرورة
 الحالة السياسية الفلسطينية كلها، وهـي ال تحتمـل          المرحلة الجديدة مفتوحة على صراعات كبرى تنتظر      

  ?.التردد أو التقاعس، فال إنجازات كبرى بإرادات صغيرة أو غارقة في الفئوية الضيقة
  5/10/2011، الحياة، لندن
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  كفى الفلسطينيين تعويال على التسوية ومجلس األمن .79

  ماجد أبو دياك
 الفلسطينية في خطابه باألمم المتحدة عقب تقديم طلـب          رغم الترحيب الكبير الذي أحيط به رئيس السلطة       

العضوية في الجمعية العامة لألمم المتحدة، إال أنه من الواضح أن ذلك لم يؤثر في الدول التي ال زالـت                    
  .تقف ضد تطلعات الفلسطينيين مهما كانت ضئيلة ومتواضعة

فيتو األمريكـي المتوقـع، ويجعلـه       ومن المؤكد أن هذا الطلب لن يحظى بموافقة مجلس األمن بسبب ال           
  .بالتالي مجرد فرقعة سياسية تخفي عجز برنامج التسوية عن تحقيق تطلعات الفلسطينيين باالستقالل

وقد حاولت اللجنة الرباعية تنشيط المفاوضات المباشرة في محاولة لمنع الحرج عن الواليـات المتحـدة                
 الطلب الفلسطيني، خصوصا إذا تمكنت السلطة مـن         عبر الحيلولة دون اضطرارها الستخدام الفيتو ضد      

  . صوتا هم أعضاء مجلس األمن15جمع تسعة أصوات من أصل 
وقف االستيطان الذي كان استمراره سببا في       " إسرائيل"وجاءت دعوة الرباعية غير متضمنة للطلب من        

 تحدد طبيعة الدولة التـي      ورغم تحديدها جدوال زمنيا إلنهاء المفاوضات، إال أنها لم        . تجميد المفاوضات 
ستنتج عنها وال كيف ستكون قابلة للحياة مع استمرار االستيطان، هذا باإلضـافة إلـى تجاهـل قـضية                   

  .الالجئين
الكل يعلم أن محاولة نقل الدولة الفلسطينية إلى مجلس األمن كانت ضمن اسـتمرار الخـط التفاوضـي                  

لذي حال ويحول دون قيام هذه الدولة بشروطها المـسخ،          لتغيير موقفها المتشدد ا   " إسرائيل"ومحاولة لدفع   
  !إلقناع الفلسطينيين أن السلطة انتزعت هذا اإلنجاز من فم الغول اإلسرائيلي

ولم تكن المحاولة الفلسطينية ضمن مخطط لتعزيز دولة على األرض وتحصيل االعتراف الدولي بهـا،               
  . إلى ديارهم التي هجروا منها48 الجئي والسعي نحو عودة الالجئين إليها واإلصرار على عودة

والحقيقة ان احتفاالت الفلسطينيين بتقديم هذا الطلب كانت مفتعلة وبدعم من السلطة التي تمنع أي نـوع                 
  .من التظاهر إلطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجونها أو تطالب بوقف التنسيق األمني مع العدو

لفلسطينية من مربع التسوية وليس من خارجه، ولكنـه مـع ذلـك             ويتعامل الغرب مع مطالب السلطة ا     
يتجاوز هذه المطالب ويتساوق مع التشدد اإلسرائيلي؛ ألنه ال يرى أن الفلسطينيين سيستخدمون أيا مـن                

  .عناصر قوتهم لفرض مطالبهم السياسية مهما كانت ضعيفة وهزيلة
 في  -وليس السلمية فقط  - خيار المقاومة العنيفة     ما سبق يؤكد من جديد أن على الفلسطينيين أن يبقوا على          

مواجهة التعنت اإلسرائيلي، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية أن ترخي قبضتها عـن المقاومـة، وأن                
  .تعمل على االستفادة منها لرفع سقف مطالبها، ودون ذلك فلن تحظى مساعي السلطة بأي نجاح

يين فهو إعادة االعتبار للمقاومة بعد أن فشلت عملية التـسوية           أما الخيار األفضل لجميع أطياف الفلسطين     
  .عن تحقيق مطالب االستقالل وعودة الالجئين وتحرير األرض المحتلة

. وإذا كانت السلطة ال تؤمن بهذا الخيار، فليس من حقها أن تمنعه من التعبير عن نفسه بـالقول والفعـل                   
و برنامج الحد األدنى الذي ال يالحق المقاومة وال ينـسق  ويشكل إنجاز المصالحة وفق برنامج المقاومة أ   

  .أمنيا مع االحتالل لمالحقتها مطلبا أساسيا للفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة
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نقول للسلطة الفلسطينية، كفوا عن التعويل على التسوية وعلى مجلس األمن الذي لم تفعل قراراته السابقة                
إلى شعبكم واعقدوا المصالحة مع أطيافـه الـسياسية، وإال فـإن الفـشل              أي شيء للفلسطينيين، والتفتوا     

  .سيالحقكم ومن بعده غضب هذا الشعب الذي احتمل طويال التفريط في ثوابته
  5/10/2011، السبيل، عّمان

  
  حدود الحرب الباردة : "إسرائيل"تركيا و .80

  وحيد عبد المجيد. د
ه الذي حذّر من نشوب حرب مـسلحة بـين تركيـا           لم يكن معهد واشنطن لسياسات الشرق األوسط وحد       

فمنذ أن قررت أنقرة خفض عالقاتها الديبلوماسية وتجميد االتفاقات         . وإسرائيل في تقريره الصادر مؤخراً    
العسكرية مع تل أبيب، حفلت مقاالت وتقارير إعالمية، فـضالً عـن تـصريحات بعـض الـسياسيين                  

غيـر  . ى أن تدهور العالقات بين البلدين قد ينذر بصدام ما         اإلسرائيليين، بإشارات صريحة أو ضمنية إل     
الخطـة  "أن المعهد األميركي المعروف بانحيازه إلسرائيل، ركَّز على اإلجراء الثالث فيما تعتبره تركيا              

التي تعتبر المرحلة الثانية في ردها على قتل تسعة من مواطنيها في الهجوم الذي شنته قوة كوماندوز                 " ب
الذي كان متجهاً إلـى     " أسطول الحرية "في عرض البحر المتوسط ضمن      " مرمرة"على السفينة   إسرائيلية  

  .2010 مايو 31قطاع غزة في مهمة إنسانية يوم 
التي قامت علـى مطالبـة إسـرائيل        " الخطة أ "ثالثة إجراءات أعلنتها تركيا بعد فشل       " الخطة ب "شملت  

وكـان  . فع الحصار الذي تفرضه على قطـاع غـزة        باالعتذار عن قتل األتراك وتعويض عائالتهم ور      
. هو تحريك بوارج عسكرية لحماية السفن التركية في البحـر المتوسـط           " الخطة ب "اإلجراء الثالث في    

واعتبر تقرير المعهد هذا اإلجراء تخويفاً إلسرائيل يمكن أن تترتب عليه تداعيات خطيرة قد ال يرغـب                 
كما باتـت عالقاتهمـا     . ومة بينهما واضحة وآخذة في االزدياد     الطرفان في حدوثها، بينما صارت الخص     

لذلك . الرسمية في أدنى مستوى في تاريخها بعد أن هبط التمثيل الديبلوماسي إلى درجة السكرتير الثاني              
حذّر تقرير المعهد من إصرار تركيا على إرسال معونات إلى غزة عبر البحر المتوسط في ظل قرارها                 

ماذا لو قـرر    : "وقال. ية بواسطة بوارجها الحربية، حتى ال تغامر بنشوب صدام مسلح         حماية سفنها المدن  
اإلسرائيليون إيقاف سفن تركية متجهة إلى قطاع غزة مثلما أوقفوا سفينة مرمرة وغيرهـا مـن سـفن                  
أسطول الحرية في العام الماضي، ولكن في وجود بوارج حربية مرافقة لهذه السفن؟ وهل سـتقوم هـذه                  

وأضاف التقرير أن هذا السيناريو يبدو مروعاً، لكنـه         ". رج بالرد؟ وما الذي يحدث في هذه الحالة؟       البوا
وعندئذ قد تجدان أنهما صارتا في قلب صراع        . غير مستبعد إذا عجزت الدولتان عن وضع حد للتصعيد        

  .ينذر بصدام مسلح
إذ تعتـرض تركيـا علـى رغبـة         ولم يغفل التقرير قضية التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط،            

في منطقة تعتبرها األخيرة تابعـة لهـا، بينمـا          " اليونانية"إسرائيل في أن تفعل ذلك بالتعاون مع قبرص         
  ". التركية"تسعى أنقرة إلى ضمان ما تعتبره حقوق قبرص 

الحـرب  وهكذا أثار قرار تركيا تحريك بوارجها لحماية سفنها المدنية في مياه المتوسط الدولية حـديث                
واهتمت . الساخنة مع إسرائيل فيما بلغت الحرب الباردة بين البلدين ذروة غير مسبوقة وال كانت متوقعة              

أوساط استراتيجية إسرائيلية بما اعتبرته داللة خطيرة لقيام تركيـا بتغييـر نظـام التعريـف الخـاص                  
 والتي حصلت عليها تركيا مـن       فالنظام المزودة به هذه الطائرات،    ". 16-إف  "بالطائرات المقاتلة طراز    
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. الواليات المتحدة، يصّنف الطائرات اإلسرائيلية باعتبارها طائرات صديقة وبالتالي يمنعها من مهاجمتها           
لكن تركيا غيّرت هذا النظام واستبدلت به نظاماً تعريفياً جديداً يـسمح للطـائرات المـذكورة بمهاجمـة        

  .طائرات إسرائيلية عند الحاجة
وقف تركيا المتعلق بتسيير بوارجها لحماية سفنها يظل محض عمل دفاعي ال يمكن أن يهـدد                غير أن م  

لذلك ال يخشى خطر مثل هـذه الحـرب إال مـن    . بنشوب حرب إال إذا اعتدت إسرائيل على هذه السفن  
. ن معـاً  يعرف المدى الذي بلغته االستراتيجية اإلسرائيلية في استهانتها بالقوانين واألعراف الدولية في آ            

فثمة اتجاه قوي في األوساط االستراتيجية اإلسرائيلية يتعامل مع البحر المتوسـط اآلن وكأنـه بحيـرة                 
إسرائيلية بما يعنيه ذلك من االستيالء على المياه الدولية التي هي حق مشترك لدول العالم كلـه ولـيس                   

  .للدول المطلة عليها فقط
. ر أن النزاع التركي اإلسرائيلي يمكـن أن ينفجـر عـسكرياً           ومع ذلك، ال يبدو اآلن وفي األفق المنظو       

والسلوك اإلسرائيلي الرسمي يسعى إلى احتواء األزمة بعـد أن          . فالتصعيد التركي محسوب وليس أهوج    
فلم تتوقع إسرائيل، وخصوصاً في ظل حكومة يمينية متشددة ومتغطرسة مثل حكومة            . استوعب المفاجأة 

فقد اعتـادت   . يها عقوبات ديبلوماسية وسياسية وعسكرية على هذا المستوى       نتنياهو، أن تفرض تركيا عل    
إسرائيل أالَّ تُحاسب على انتهاكاتها وتجاوزاتها وأن تضع نفسها فوق القانون، األمر الذي أفقدها الشعور               

  .بالمسؤولية السياسية التي ينبغي أن تتحلى بها أية دولة في عالقاتها مع اآلخرين
يد التركي مفاجأة استوعبتها وشرعت في السعي إلى احتوائها عبر إعالن التزامها ضبط             لذلك كان التصع  

النفس وعدم صب الزيت على النار والسعي إلى تهدئة الموقف وخفض مستوى التوتر في العالقات مـع                 
  سبتمبر الماضي، عن رغبته في تهدئة التوتر مع        12وكان هذا واضحاً منذ أن أعرب نتنياهو في         . أنقرة

وكان هذا مضمون تصريح رسمي إسرائيلي ُأعلن عقب اجتماع         . تركيا واعتزامه تجنب أي تصعيد جديد     
ويميل اتجاه قوي في إسرائيل إلى هذه       .  من الشهر نفسه   15نتنياهو وثمانية من كبار وزراء حكومته يوم        

ملـة فـي المنطقـة،    السياسة وينصح بالسعي إلى ترميم العالقات مع تركيا، ليس فقط تجنباً لعزلـة محت        
، ولكن أيضاً لحاجة تل أبيب إلى التعاون مع أنقرة لمواجهـة            "الربيع العربي "خصوصاً في ظل تداعيات     

  .بعض هذه التداعيات وخصوصاً في سوريا
ورغم أن ترميم العالقات يبدو مستبعداً في المدى القصير على األقل، فليس متوقعاً حدوث مزيـد مـن                  

لذلك فاألرجح أن تستمر الحرب الباردة التـي بـدأت          . ينذر بنشوب صدام مسلح   التصعيد إلى الحد الذي     
، واستمرت  2008مالمحها األولى عبر الرد التركي على االعتداء اإلسرائيلي على قطاع غزة في نهاية              

  .بعد ذلك إلى أن دخلت مرحلة أكثر حدة في اآلونة األخيرة
ى اختبار إمكان تحقيق هدف لم تفصح عنه أبداً حتـى           وربما تسعى تركيا، عبر استمرار هذه الحرب، إل       

اآلن وهو أن تنتزع من إسرائيل مكانة الحليف الرئيسي للواليات المتحدة في الشرق األوسط، وقد يصل                
  .طموحها إلى حد وضع واشنطن في موقف االختيار بين حليفين

مع قرار ظل مؤجالً ألشهر طويلة      ولعل هذا يفسر لماذا تزامن تصعيد تركيا حربها الباردة ضد إسرائيل            
  .وهو وضع رادارات نظام الدفاع الصاروخي التي طالبتها بها واشنطن

وإذا صح أن لهذا التزامن داللة استراتيجية، فاألرجح أن تركيا لن تكون مستعدة للتهدئة مع إسرائيل في                 
  .فاً أوالً في الشرق األوسطالمدى القصير على األقل، إلى أن تختبر مدى استعداد واشنطن اعتمادها حلي

  5/10/2011، االتحاد، ابوظبي
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