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***  

  يصوت لصالح عضوية فلسطين" يونيسكو" التنفيذي لـالمجلس .1
  علـى  ة حـصول فلـسطين    لمصلح» يونيسكو«تنفيذي لـ   صوت المجلس ال  :  رندة تقي الدين   -باريس  

 صوتاً مـن    40بغالبية  )  يونيسكو(» منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم     «العضوية الكاملة في    
 عـن   14 دولة، ومعارضة أربع دول هي الواليات المتحدة وإسرائيل وألمانيا والتفيا، وامتناع             58اصل  

  .انيا وإيطالياالتصويت، بينها فرنسا واسب
نهاية الـشهر الجـاري     » يونيسكو«ومن المقرر ان يرفع المجلس التنفيذي توصية الى المؤتمر العام لـ            

  .  دولة عضوا193ًللتصويت عليها، علماً ان إقرارها يتطلب الحصول على ثلثي االصوات من بين 
رارات والتوصـيات فـي االمـم       السالم لن يعود بالق   «ان  » يونيسكو«وقال ممثل الواليات المتحدة لدى      

نحض كل الدول على معارضة     «: واضاف. »المتحدة، ولو كان ذلك بهذه السهولة، لكنّا توصلنا الى ذلك         
سبب امتناعها عن التصويت، وعزته الى ان الخطوة        » الحياة«وشرحت مصادر فرنسية لـ     . »هذا القرار 

  .ث الشهر المقبلإجرائية وسابقة ألوانها، وانه ينبغي انتظار ماذا سيحد
 6/10/2011، الحياة، لندن
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  الموقع اإللكتروني اإلنجليزي لمركز الزيتونة بحلّة جديدة .2

يسر مركز الزيتونة أن يعلن عن إطالق النسخة الجديدة من موقعه اإللكتروني باللغة اإلنجليزية، والـذي                
هدف مواكبة التطورات فـي     خضع لعملية تحديث وتطوير شاملة، من ناحية التصميم وتوزيع المحتوى، ب          

  .عالم النشر على اإلنترنت، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار الموقع ومتصفحيه
/ ويشار إلى أن هذه هي النسخة الثالثة من الموقع اإلنجليزي، الذي تم إطالقه ألول مرة فـي حزيـران                  

الل اعتماد تصميم جديـد     وتتميز النسخة الجديدة عن سابقتها بزيادة سهولة التصفح، من خ         . 2006يونيو  
للصفحة الرئيسية والصفحات الداخلية، وإعادة توزيع محتويات الموقع علـى أبـواب أكثـر وضـوحاً                
وتحديداً، واستخدام قائمة مزدوجة تزيد من سهولة الوصول إلى الصفحات المطلوبة، إلى جانب استحداث              

  .لذي تتم قراءته حالياًمساحة تتيح إمكانية الوصول إلى المقاالت المرتبطة بالمقال ا
كما يوفر الموقع الجديد لمتصفحيه جملة من الخدمات التي لم تكن متوفرة في السابق، ومن أبرزها زيادة                 
دقة البحث داخل الموقع، وتوفير خدمة البحث المتقدم، وإمكانية مشاركة المقاالت عبر مجموعـة مـن                 

ـ    ...)تر وغيرهـا  مثل فيسبوك وتـوي   (مواقع التواصل االجتماعي المختلفة      ، )آر اس اس  (، وخدمـة الـ
  .باإلضافة إلى إمكانية تكبير حجم الخط أو تصغيره، وغيرها من الخدمات

وباإلضافة إلى ذلك، تتميز النسخة الجديدة بتفاعلية أكبر، من خالل توفير إمكانية تقييم المقاالت المنشورة               
  . قراءة، واألكثر إرساالً، واألعلى تقييماًفي الموقع، واستحداث مساحات لعرض عناوين األخبار األكثر

  .وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتم قريباً بإذن اهللا إطالق النسخة الثالثة من الصفحة العربية للموقع
  :لالطالع على النسخة الجديدة من الموقع اإلنجليزي، يرجى زيارة الرابط التالي

en/net.alzaytouna.www://phtt/  
 6/10/2011مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

  
  بفضل صمود شعبنا" نقمة إلى نعمة"تحول من  والحصار ال نقبل بوجود معتقلين في السجون: هنية .3

، 2011-10-5طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسـماعيل هنيـة، األربعـاء           :  يوسف أبو وطفة   -غزة
ني إلى الوقوف صفاً واحداً خلف األسرى في سجون االحتالل، نافيـاً أن تكـون زيـارة                 الشعب الفلسطي 

  . الوسيط األلماني في صفقة تبادل األسرى لمصر قد حملت أي معلومات جديدة
الشاليهات بغـزة،   "في منتجع   " فلسطين للكتاب الدولي  "وأهاب هنية في كلمة ألقاها خالل افتتاحه معرض         

وقوف صفًا واحدا خلف األسرى بقوة وبفعاليات خلف معتقلينا ولكي نتبنى مطـالبهم             الشعب الفلسطيني لل  
  . المشروعة ولرفع أصواتهم إلى كل المحافل المحلية والدولية

وأشار إلى أن إقامة المعرض يتزامن مع أحداث ومجريات ما زالت أثارها على األرض؛ أهمها قـضية                 
إن هؤالء المعتقلين هم قادة     :"وقال,  داخل المعتقالت اإلسرائيلية   إضراب المعتقلين الفلسطينيين عن الطعام    

  ". شعبنا وقادة وحدتنا
وأكد أن الحكومة تتبني هذه الهبة واالنتفاضة المتمثلة بفعاليات التضامن مـع المعتقلـين األبطـال فـي                  

 بعيداً عن أهلهـم     إلى أن الحكومة لن تقبل بأن يستمر المعتقلين في غياهب المعتقالت          ", مشيراً, السجون  
   ".وذويهم
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" نقمة إلـى نعمـة    "أن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة تحول من         , من جهة ثانية أكد رئيس الوزراء     
وأوضح أن االحتالل أراد للحصار أن يعزل قطاع غزة عن العالم،           . بفضل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني    

كل األجانب والمتضامنين مع شعبنا عبر قوافـل        ولكن أبناء شعبنا حولوا هذا الحصار إلى قطاع جذاب ل         
أصبح الحصار عبارة عن جسر لغزة نحو الخـارج وجـسر           :" وأضاف. كسر الحصار البرية والبحرية   

للخارج نحو غزة فأبناء شعبنا أسقطوا مؤامرة الحصار والدليل علـى ذلـك قوافـل كـسر الحـصار                   
وتابع قوله رغم الحـصار     ".  المعرض الدولي  واإلنجازات والمشاريع الملموسة على األرض وإقامة هذا      

  . إال أننا نستشعر بأن النصر قريب والعودة إلى فلسطين التاريخية والقدس المحتلة قريبة بإذن اهللا تعالى
وأشار هنية إلى حادثة حرق متطرفين يهود لمسجد النور في قرية طوبا بالجليل داخـل أراضـي عـام                   

ل اإلسرائيلي يحرص على تغييب المعالم العربية واإلسالمية وتـدمير          ، مؤكداً أنها تدلل أن االحتال     1948
وشدد على أن المستوطنين ينفذون فتـاوى حاخامـاتهم         . مقومات حضارتها وأنها ملك للشعب الفلسطيني     

، الفتًا إلى أن أبناء شعبنا هناك الـذين         1948الداعية إلسكات الصوت اإلسالمي المتنامي داخل أراضي        
 عاما بدءوا استعادة الهوية والمكانة اإلسالمية مما يجعلهم يشكلون خطرا حقيقيـا             63نذ  نهبت أرضهم م  

والوكالـة  " األونـروا "وبخصوص تطورات األزمة بين موظفي وكالـة         . على مطامع االحتالل الدنيئة   
اتحـاد  و" األونـروا "إن الحكومة تتابع مجريات ووقائع الخالف بين وكالة الغـوث           : "الدولية، قال هنية  

الموظفين فيها، والقرارات الصادرة بحق موظفي االتحاد على قاعدة األنشطة التي قاموا بها والتي تكفلها               
: وتـابع هنيـة قـائالً     ". تعديا صارخًا على الحرية النقابية    "أنظمة وقوانين الوكالة، واصفًا هذه القرارات       

  ".  عددا من الوزراء بمتابعته مع الوكالةدرسنا األمر وناقشناه في اجتماعات مجلس الوزراء، وكلفنا"
وأكد أن الحكومة لن تقف متفرجة على تصاعد الحركة الشعبية وصمت الوكالة عن االستجابة لمطالبها،               

 آالف موظـف    10مبينًا أنه يجب وضع حد لهذه الحالة وإرجاع حقوق الموظفين الذين أنتخبهم أكثر من               
  .بالوكالة

  5/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  لحشد التأييد للدولة الفلسطينية عباس يبدأ جولة في أوروبا وأميركا الالتينية .4
بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس، جولة تشمل كل من مدينة ستراسبورع حيـث مقـر                : رام اهللا 

 مـن اجـل   االتحاد االوروبي والبرتغال وكولومبيا في اطار الحملة السياسية والديبلوماسية التي يقودهـا          
تعزيز الدعم الذي حصل عليه طلب انضمام دولة فلسطين الى االمم المتحدة والمطـروح فـي الوقـت                  

  .الراهن امام مجلس االمن
وفي سياق متصل، رحب وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي بقرار فنلندا رفع التمثيل الدبلوماسـي               

 خارجية فنلندا ايركي توميجا قد أرسل رسالة        وكان وزير  .الفلسطيني من مفوضية عامة إلى مستوى بعثة      
  .إلى المالكي ابلغه فيها بقرار فنلندا

  6/10/2011، المستقبل، بيروت
  

  الرئاسة تعلن انها ستستمر بالتعامل مع بلير رغم تعرضه النتقادات واسعة .5
 الرباعية الدولية   اكدت الرئاسة الفلسطينية انها ستستمر بالتعامل مع مبعوث اللجنة        : ستراسبورغ، رام اهللا  

وقال الناطق باسـم الرئاسـة       .لعملية السالم في الشرق االوسط توني بلير باعتباره خيار اللجنة الرباعية          
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الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس في اتصال من ستراسبورغ حيث يتواجـد مـع الـرئيس                  
الرئاسـة الفلـسطينية    "روبا الخمـيس،    الفلسطيني محمود عباس الذي سيلقي كلمة امام برلمان مجلس او         

اعـضاء  "ودعا ابو ردينـه      ".سوف تستمر في التعامل مع السيد بلير على اعتباره خيار اللجنة الرباعية           
اللجنة الرباعية ومبعوثها بلير الى بذل كل جهد ممكن اللزام الحكومة االسرائيلية بقبول بيـان الرباعيـة                

يجاد اليات الزامية لوقف االستيطان االسرائيلي بما يـشمل القـدس           االخير فعال ال قوال فقط وذلك عبر ا       
الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والزام حكومة اسرائيل بقبول مبدا حل الدولتين واقامة دولة فلسطين على               

  ". كما ورد في بيان الرباعية االخير1967حدود عام 
القيادة تنظـر بـسلبية الـى دور        "باس ان   والثالثاء قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود ع        

مبعوث الرباعية الدولية توني بلير وهو منحاز السرائيل خاصة محاوالته السلبية االخيرة فـي صـياغة                
  ".مشروع بيان اللجنة الذي يجحف في الحقوق الفلسطينية وينحاز السرائيل
فلـسطيني للمفاوضـات وأحـد      كما قال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد ال           

المقربين للرئيس الفلسطيني محمود عباس لراديو صوت فلسطين إن بلير لم يعد موضـع ثقـة كوسـيط          
  .نزيه

وقال اشتية إن الفلسطينيين كتبوا إلى اللجنة الرباعية التي يمثلها بلير وتضم االتحاد األوروبي والواليات               
قتراحها األخير الستئناف مفاوضات السالم المتوقفة غامـضة        المتحدة وروسيا واألمم المتحدة قائلين إن ا      

تقييمنا العام لجهده أنه لم يكن ذو جـدوى تـذكر وبالتـالي             "وقال اشتية    .إلى حد يجعلها غير ذات معني     
 ."خاصة في المرحلة االخيرة أصبح لديه تحيز كبير للجانب اإلسرائيلي وفقد الكثيـر مـن موضـوعيته                

في تلميح علني هو األكثـر      " ن الرباعية أن تعيد النظر في تعين هذا الشخص        نحن نأمل م  "ومضى يقول   
  .صراحة إلى اآلن على أن الفلسطينيين يريدون اآلن رحيل بلير

اكتوبر انتقادات الذعة الى بليـر      /وكان المفاوض الفلسطيني نبيل شعت وجه في االول من تشرين االول          
  .متهما اياه باالنحياز الى اسرائيل

  5/5/2011،  القدسالقدس،
  

  هنية يفتتح معرض فلسطين الدولي للكتاب .6
فلسطين "، معرض   2011-10-5افتتح رئيس الوزراء إسماعيل هنية، األربعاء       :  يوسف أبو وطفة   -غزة

  .على شاطئ مدينة غزة" الشاليهات"الذي تقيمه وزارة الثقافة بمنتجع " الدولي للكتاب
تمكنت وزارة الثقافة من إقامته رغم الحصار الذي سعى لفصل          وأشاد هنية بمعرض الكتاب الدولي الذي       

غزة عن محيطها العربي واإلسالمي واإلنساني، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ما زالت تتـابع                
نحـن  : "مع الجانب المصري سبل إدخال الناشرين العرب والكتب للوصول إلى معرض الكتاب، مضيفاً            

أمورها الداخلية بالتحول من االستبداد إلى الديمقراطية، ولكن ننتظر منهم          نقدر انشغال مصر في ترتيب      
  ".قرارا سريعا للسماح بدخول الناشرين والكتب لاللتحاق بالمعرض

في هذا العام جرت الترتيبـات كاملـة إلجـراء هـذا            : " محمد المدهون . من جانبه، قال وزير الثقافة د     
معت الكتب في القاهرة في انتظار وصولها إلى غزة على أن            دار نشر عربية تج    49المعرض بمشاركة   

وبـين  .  أكتوبر هو موعد لمعرض الكتاب العربي في فلسطين        15-5أساس هذه المعرض في تاريخ من       
ـ    ، أن عدد دور النشر العربية التي تمكنت من إدخال كتبها عبر وكـاالت         " فلسطين"المدهون في حديث ل
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الساعات القليلة القادمة ستشهد دخول أعداد أخرى مـن   : "مضيفاً ربية، دار نشر ع   25في قطاع غزة بلغ     
  .الكتب للحاق بالمعرض

  5/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  اّ خاطئويعّده" اليونسكو" الموقف األمريكي من قرار ينتقدعريقات  .7
فض لقرار منظمة   صائب عريقات، الموقف األمريكي الرا    " فتح"انتقد عضو اللجنة المركزية لحركة      : غزة

وكالة قـدس   "واعتبر عريقات في تصريح خاص لمراسل      .بشأن عضوية فلسطين في المنظمة    ) اليونسكو(
، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية أجرت اتـصاالتها         "خاطئ"اليوم الخميس، ذلك القرار بأنه      " نت لألنباء 

  ".ليونسكوا"مع اإلدارة األمريكية لتوضيح موقفها بشأن االنضمام لمنظمة 
حق طبيعي وخطة إيجابية لبناء الدولة المستقلة، وأن الرفض         " اليونسكو"وأكد أن انضمام فلسطين لمنظمة      

  .األمريكي لهذا القرار يأتي ضمن خطة مجهزة مسبقاً إلجهاض مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة
  6/10/2011، وكالة قدس نت

  
   على الطلب الفلسطيني في مجلس األمنال موعد محدداً للتصويت:  فلسطينيمسؤول .8

ـ    :  من عبد الرؤوف ارناؤوط    -ستراسبورغ   ، انـه طبقـاً للـوائح       "األيـام "قال مسؤول فلسطيني كبير ل
المعمول بها في مجلس االمن الدولي فإنه يفترض بلجنة فنية كلفت مؤخراً بالنظر في طلـب عـضوية                  

ابع عشر من الشهر الجاري الى لجنة العـضوية فـي           فلسطين في االمم المتحدة ان تقدم تقريرها يوم الس        
  .مجلس االمن

استناداً الى االجراءات المتبعة فإنه يفترض بلجنة العضوية المشكلة من مجلس االمن            "واضاف المسؤول،   
الدولي ان تتلقى هذا التقرير وفي حال كانت لديها اي استفسارات فإنهـا تقـدمها الـى اللجنـة خـالل                     

ن اي حتى حلول الخامس من الشهر المقبل ما لم يتم تقديم استفسارات اضافية من قبل                االسبوعين القادمي 
ليس من الواضح اذا ما كان التصويت سيجري فـي          "واشار المسؤول الى انه      ".اي من الدول االعضاء   

كل  يوماً من موعد تسليم الطلب خاصة اذا علمنا ان الواليات المتحدة تسعى ل             35الموعد المحدد وهو بعد     
جهد من اجل تعطيل التصويت على الطلب او تأجيله قدر االمكان من اجل ضمان عدم حصول الطلـب                  

  ".على االصوات التسعة المطلوبة
  6/6/2011، األيام، رام اهللا

  
   يوما وَيصُدر قرار مجلس األمن بشأن دولة فلسطين25:  المالكيرياض .9

وزير خارجية فلسطين الدكتور ريـاض المـالكي أن          أكّد   : عمان -على طائرة الرئاسة  " معا"تقرير موفد   
فلسطين ستطرق كل االبواب وتعمل بكل السبل المشروعة من اجل ضـمان مواقـف الـدول لـصالح                  

وقبل سويعات من مغادرة الطائرة الرئاسية العاصمة االردنية         .التصويت لدولة فلسطين في االمم المتحدة     
ال نستسلم لالمر الواقع، وحتى تلك الدول التي اعلنت انها لن           "": معا"الى ستراسبورغ قال المالكي لموفد      

انا شـاهد   "وأضاف   ".تصوت لصالح فلسطين فاننا سنتحدث معها مرارا وتكرارا القناعها بعدالة قضيتنا          
الكثر من مرة على نجاح الرئيس عباس في اقناع عدد من زعماء العالم وتغيير مواقفهم لصالح قضيتنا،                 
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ييد فلسطين رغم انهم كانوا اعلنوا من قبل امتناعهم او رفضهم لكن الرئيس نجـح فـي                 وكيف قاموا بتأ  
  ".تبديل مواقفهم

ان الواليات المتحدة االمريكية تعمل على دفع الملف ألبعد فترة زمنية ممكنـة، وهـي     : واضاف المالكي 
تخاد مجلـس االمـن لهـذا       تستغل جميع القوانين واالنظمة والبنود الفنية من أجل التذرع بالتأجيل في ا           
  .القرار، وان تستنفذ كل الممكن من اجل تأجيل التصويت في مجلس االمن

 يوما لدراسة طلب العضوية، حيـث ان لجنـة          35واوضح المالكي ان القانون يمنح مجلس االمن فترة         
 مـضى    وقد -العضوية شكّلت لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة الطلب فان االمر سيتسغرف اسبوعين           

 ومن ثم سيعودون الى لجنة العضوية، وألننا نتوقـع ان تحـاول امريكـا طلـب اوراق                  - ايام 10منها  
  .واستفسارات وملفات، فاننا ومن اجل عدم تضييع الوقت قمنا بتجهيز واعداد كل الملفات الالزمة

  5/10/2011، وكالة معاً اإلخبارية
  

   المتحدة إنجاز معنويقبول فلسطين عضوا في األمم: الدكتور أنيس قاسم .10
 اعتبر خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم أن قبول فلسطين دولة عضوا في األمـم                - الغد   -عمان  

المتحدة يشكل إنجازاً وانتصاراً للقضية الوطنية، لكنه ال يعدو كونه إنجازا معنوياً ال ترجمـة عمليـة أو                  
  . وال هذا التحشيد والتجييش على النطاق العالميقانونية له، وال يستحق توظيف هذا الجهد الكبير،

جدوى ومبررات وتداعيات المسعى الفلسطيني في الذهاب إلـى األمـم           "جاء ذلك خالل محاضرة تحت      
  .، ألقاها في رابطة الكتاب األردنيين مؤخراً"المتحدة

قق هذا الهـدف فإنـه   ورأى قاسم، خالل المحاضرة التي أدارها الكاتب والباحث عليان عليان، أنه إذا تح   
، ألن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بوضع متميز في هيئة          "لن يضيف شيئاً ذا قيمة للقضية الفلسطينية      "

  .األمم المتحدة، إذ تدعى لجلسات مجلس األمن الدولي
ال يعدو كونه تكتيكاً وأداة ضـغط علـى إسـرائيل للعـودة             "كما اعتبر قاسم أن الهدف من هذه الخطوة         

  ".فاوضات، وال يمكن اعتبارها استراتيجية لخدمة القضية الوطنيةللم
قبول فلسطين دولة عضوا في األمم المتحدة سيضع        "فيما قلل من أهمية ما تقوله قيادات فلسطينية من أن           

وقـال   ".حداً لمقولة إسرائيل بأن األراضي الفلسطينية ليست أراضي محتلة، بل هي أراض متنازع عليها 
رات من القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحـدة تكـرر               هناك العش "

وتؤكد وتعيد التأكيد المرة تلو األخرى أن األراضي الفلسطينية بما فيها القـدس الـشرقية هـي أراض                  
  ".فلسطينية محتلة، وأن إسرائيل دولة احتالل ملزمة بتطبيق اتفاقات جنيف عليها

  6/10/2011 ،الغد، عّمان
  

  يدعو الجاليات الفلسطينية إلى اوسع حملة دولية للتضامن مع الحركة األسيرة: تيسير خالد .11
 دعا تيسير خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمـة التحريـر، عـضو               - الحياة الجديدة  -نابلس

ـ    ,المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الجاليات الفلسطينية      ات العربيـة والجاليـات     وبالتعاون مع الجالي
الصديقة في قارات العالم الخمس إلى تنظيم حملة دولية واسعة تشارك فيها القوى السياسية والمنظمـات                
الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الصديقة في بلدان إقامتها للتضامن مع الحركة الفلسطينية األسيرة في              
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واصلون االضراب عن الطعام منذ ثمانية أيام والضغط        معسكرات االعتقال الجماعي االسرائيلية، الذين ي     
  .على حكومة إسرائيل لوضع حد للسياسة غير االنسانية ، التي تمارسها ضد األسرى 

وقال خالد في بيان صدر امس ان فشل اللقاء الذي جرى مؤخرا بين ممثلي الحركة االسيرة وما يـسمى                   
هذه االدارة لمطالب الحركة األسيرة، وما تبع ذلك من         بإدارة مصلحة السجون في إسرائيل وعدم استجابة        

للغرف في سـجن عـسقالن      “ متسادا  “ تهديدات وتشديد للقيود على الحركة االسيرة ومن اقتحام لقوات          
المركزي، وسط استخدام كثيف لقنابل الغاز، يشكل مؤشـرا خطيـرا علـى أن إدارة الـسجون تعمـل                   

ودعا خالد الرأي العام العالمي والحكومات وخاصة في الدول         . بتوجيهات المستوى السياسي في إسرائيل    
الديمقراطية إلى ابداء قدر أكبرمن المسؤولية في التعامل مع أوضاع ومطالب وحقوق الحركة الفلسطينية              

  .األسيرة والتوقف عن ازدواجية المعايير
  6/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
   في سجون االحتالل الصهيونيلألسرىالفصائل تدعو لوقفة جادة نصرةً  .12

دعت الفصائل الفلسطينية، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى وقفة جادة نصرةً لألسرى :  خالد كريزم-غزة
في سجون االحتالل اإلسرائيلي والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، 

  . لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة
، أن استمرار وتجدد اعتداءات إدارة السجون "حماس"جانبها أكدت حركة المقاومة اإلسالمية من 

يأتي في إطار استخدامهم كرهائن من أجل ابتزاز شعبنا الفلسطيني، والضغط "اإلسرائيلية بحق األسرى 
  ". على صناع القرار من أجل تقديم تنازالت لالحتالل والتخلي عن ثوابتهم

إن حركة حماس بثباتها وثبات األسرى، وااللتفاف الجماهيري : "اسم الحركة فوزي برهوموقال الناطق ب
حول المقاومة، أفشلت محاوالت االحتالل في ثنيهم عن المضي قدما في معركتهم الباسلة مع االحتالل، 

  ". والتي سميت معركة األمعاء الخاوية
اوود شهاب، أن قضية األسرى قضية وطنية بدوره، أوضح المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي د

ولن يتوقف النضال ولو للحظة واحدة، وهناك تفاعل غير مسبوق من كل قوى الشعب "بامتياز، 
  ". الفلسطيني مع األسرى، والمقاومة لن تتوقف عن القيام بدورها

سبة للمقاومة، وال القضية جاهزة بالن: "وأشار إلى وجود ظروف أمنية معقدة في الفترة الحالية، مضيفًا
سبيل لتحرير األسرى سوى بالعمل الجهادي المقاوم الذي يتمحور حول محاولة اختطاف جنود كجلعاد 

  ". شاليط، وذلك من أجل تأمين خروج مشّرف لألسرى من السجون
من جهته، أكد الناطق اإلعالمي لحركة األحرار مصطفى القيشاوي أن األسرى داخل سجون االحتالل 

ن لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة، وأنهم يخوضون معركة اإلصرار والتحدي واإلرادة ضد يتعرضو
  ". الذي لم يكتف بحرمانهم من حريتهم، بل حرمهم من الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية"االحتالل، 

طعام، يعبر إن إضراب األسرى عن ال: "بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول
عن حالة من الرفض إلجراءات العدو ورفض العزل االنفرادي، وكذلك تعبير عن التحدي إلجراءات 

  ". إدارة مصلحة السجون، إلنهاء اإلذالل الذي يمارس بحقهم
  5/10/2011فلسطين اون الين، 
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  خليل الحية يدعو إلى الوحدة وتصعيد المقاومة دعما إلضراب األسرى .13
إلى التوحد ودعم ومساندة " حماس"دكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة دعا ال: غزة

األسرى، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام، حاثا فصائل المقاومة على تأدية دورها في تفعيل مقاومتها  
  .ضد االحتالل ردا على جرائمه بحق األسرى

في غزة تضامنًا مع " حماس"ف دعت إليها حركة وقال الحية، خالل مسيرة حاشدة شارك فيها اآلال
، "سندافع عن أسرانا وسنقاوم االحتالل في كل مكان): "10-5(األسرى بعد صالة عشاء اليوم األربعاء 

لن يهدأ لنا بال حتى نتمكن من تحرير كافة األسرى من سجون االحتالل، "مشددا على أن الحركة وشعبنا 
ن خلف قضاياهم الثابتة وعلى رأسها األسرى والقدس والالجئون وحق وبمشاركة أبناء شعبنا الموحدي

  ".العودة
أن المقاومة الشاملة بكافة أشكالها هي سبيل تحرير األسرى وحماية األحرار " حماس"وأكد القيادي في 

  .وحفظ كرامتهم وحماية اإلنسان الذي استباح االحتالل اإلسرائيلي كرامته وحياته وكل ما يملك
 5/10/2011 الفلسطيني لإلعالم، المركز

 
  التصعيد الصهيوني بحق األسرى لن يزيدهم إال صمودا لنيل حقوقهم المشروعة: حماس .14

أن تصعيد االحتالل الصهيوني لممارساته العدوانية " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
ا على نيل والقمعية والالإنسانية ضد األسرى في سجونه لن يزيدهم إالَّ صمودا وثباتًا وإصرارا وصبر

  .حقوقهم المشروعة، وإن جالّديه لن يفلتوا من العقاب والمحاكمة
  تحية -نسخة منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"وصل ) 10-5(في بيان لها األربعاء -ووجهت الحركة 

  .ومةصمود وثبات لألسرى األبطال، مؤكدة أننا نستلهم منهم دروس الصبر والمقا
نعدهم أننا سنبقى أوفياء لهم، وأن قضيتهم ستظل على رأس أولوياتنا الوطنية، وسنعمل جاهدين : "وقالت

لن ينعم بالحرية حتى ينعم " جلعاد شاليط"على تحريرهم، ونؤكد لهم وللعالم أجمع أن الجندي الصهيوني 
  ".بها أسرانا

  5/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ة أسرانا متوازية مع معركتنا الدبلوماسية باألمم المتحدةمعرك: فتح .15
، اليوم األربعاء، إن اإلضـراب      'فتح' قال بيان للجنة اإلعالمية لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة          :رام اهللا 

الذي يخوضه األسرى في سجون االحتالل، معركة متوازية مع معركتنا الدبلوماسية التي نخوضها فـي               
  .األمم المتحدة

وذكر البيان، أنه حين يفشل االجتماع بين إدارة السجون واألسرى حول مطالبهم العادلة، نقول لالحتالل               
إننا نعرف منطقك االستعماري وأسلوبك القمعي، ولكنك لم تصلك الرسالة بعد، وحتما أن عدم تجـاوب                

ن الطعـام فـي سـبيل       إدارة السجون مع مطالب المعتقلين العادلة، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا ع          
  .تلبيتها، يعني أن المعركة القادمة سوف تكون جماهيرية عارمة

وأضاف، إن رفض التعاطي مع مطالب األسرى، قمع إضافي ألسرانا ومعتقلينا األبطال، الذين قـرروا               
  .أنهم لن يوقفوا اإلضراب حتى تحقيق كل أهدافهم

  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   تدعو إلى أسر جنود إسرائيليين لإلفراج عن األسرىالمقاومةلجان  .16

في األراضي الفلسطينية إلى أسر المزيد من الجنود اإلسرائيليين من " لجان المقاومة الشعبية"دعت  :غزة
قضية األسرى في سلم "أجل تحرير األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدة على أن 

  ".لويات المقاومةأو
لن نخلّص أسرانا من بين أنياب الزنزانة الصهيونية التي : "، الناطق باسم لجان المقاومة"أبو الحسن"وقال 

االستعداد لتنفيذ عمليات أسر الجنود "، داعيا فصائل المقاومة إلى "تنهش في لحم عمرهم؛ إال بالمقاومة
  ".األبطال من سجون العدو الصهيونيالصهاينة، ألنها الطريق األقرب لخالص أسرانا 

  6/10/2011قدس برس، 
  

  مخيم عين الحلوة تنفي االتهامات المنسوبة إليه من قناة تلفزيون الجديدبلجنة المتابعة  .17
» الجئ نت«أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في مخيم عين الحلوة بياناً وصل شبكة 

ينفي االتهام بأنه يعد ) 04/10( تلفزيون الجديد في نشرة أخبار الثالثاء نسخة منه، ترد فيه على ما أذاعه
  :إلرسال سيارات مفخخة الستهداف األسكوا، وجاء البيان على الشكل اآلتي

في نشرة األخبار من اتهام لمخيم عين , )04/10(رداً وتعقيباً على ما أذاعه تلفزيون الجديد أمس الثالثاء 
  :ل سيارات مفخخة الستهداف األسكوا وغيرها يهمنا أن نؤكد على اآلتيالحلوة بأنه يعد إلرسا

 إن هذه المعلومات عارية عن الصحة جملة وتفصيالً وهي محض كذب وافتراء فكيف دخلت -1
السيارات العشرة إلى مخيم عين الحلوة بدون علم األجهزة األمنية ولماذا لم تجهز خارج مخيم عين 

  .الحلوة ال بد أن يبقى الضوء مسلطاً عليهالحلوة أم أن مخيم عين 
 لم يسبق أن خرج من مخيم عين الحلوة أي سيارة مفخخة في أي فترة سابقة وليس من عادة أي قوى -2

  .سياسية إسالمية أو وطنية القيام بمثل هذه األعمال
اعتها بإجراء جولة أن يتأكد من األخبار الكاذبة التي قام بإذ" تلفزيون الجديد" كان من الواجب على -3

واستطالع داخل المخيم بدالً من أن يسارع إلى االفتراء على أهل المخيم بما يضر أكثر من ستين ألف 
  .فلسطيني

 إن كافة القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في مخيم عين الحلوة حريصة على أمن واستقرار -4
  .رصها على أمن المخيمات وجوارهالبنان والمؤسسات الدولية الموجودة فيه فضالً عن ح

 5/10/2011موقع الجئ نت، 
  

  اتصاالت سرية بين يعالون والرجوب: معاريف .18

، عن وجود قناة اتصال سرية بين نائب رئيس         5/10/2011العبرية، األربعاء   " معاريف"كشفت صحيفة   
  . جبريل الرجوب" فتح"وبين عضو اللجنة المركزية لحركة , "موشيه يعالون"وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
الذي يعتبر الرمز اليميني في منتدى الوزراء الثمانية فـي الحكومـة            " يعالون"وأشارت الصحيفة إلى أن     

حين كان يعالون المسؤول العـسكري الـسابق        , يعرفان بعضهما منذ زمن بعيد    " الرجوب"اإلسرائيلية، و 
إال أنهما لم يلتقيـا إال      , ألمن الوقائي هناك  والرجوب مسؤول جهاز ا   , لقوات االحتالل في الضفة الغربية    

  . األخيرة منهما كانت في شهر إبريل من العام الحالي, مرتين
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وأن االثنين تعهدا بالحفاظ على سـرية عقـد         , إلى أن اللقاء جرى في القدس المحتلة      " معاريف"وأشارت  
ائيلي مطلـع علـى مجـرى       وكشف مصدر إسر  , اللقاء الذي تركز الحديث خالله حول القضايا السياسية       

بمواقف مهادنة نسبياً عن تلك المشهورة عنـه بـين الجمهـور            " الرجوب"فاجأ  " يعالون"المحادثات بأن   
  .اإلسرائيلي فيما يتعلق بحل الصراع

, إال أنه رفض االدعاءات بوجود مواقف مهادنة مـن طرفـه          , وقد أقر مكتب يعالون وجود هذه اللقاءات      
, يطرح مواقف حاسمة وغير مهادنة فيما يتعلق بحل الصراع مع الفلـسطينيين           فإنه  , وبحسب مقربين منه  

ـ      كدولة قومية للشعب اليهودي كـشرط أساسـي        ) إسرائيل(مثل الطلب اإلسرائيلي باعتراف فلسطيني ب
من الـسلطة مثـل الطلـب       ) إسرائيل(باإلضافة إلى أنه يحرص على طرح مطالب        , لتجديد المحادثات 

  . في جهاز التعليم الفلسطيني) إسرائيل(يض ضد بمعالجة موضوع التحر
 5/10/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  يتعقب القذافي بطائرات اسرائيلية بدون طيار الناتو:  االسرائيليالجيشمجلة  .19

كشفت مصادر اسرائيلية االربعاء عن استخدام حلف الناتو طـائرات اسـرائيلية            : وليد عوض  -رام اهللا   
  . الزعيم الليبي معمر القذافيبدون طيار في تعقب

واشارت المصادر الى ان فرنسا المشاركة بشكل اساسي في عمليات الناتو العسكرية في ليبيـا تـستخدم                 
في البحث  ،  "HARFANG" إن من بين هذه الطائرات طائرة من طراز          ،طائرات اسرائيلية بدون طيار   

  .عن القذافي وتتبع اثاره
 االربعاء أن سالح الجو الفرنسي يقوم حاليا باستخدام طائرات بـدون            "الجيش االسرائيلي  "وذكرت مجلة 

طيار من صنع إسرائيلي، وأنه قام بالكثير من التحليقات ضمن سعيه القبض على الزعيم الليبي المخلوع                
  .معمر القذافي

 6/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  ضامنا مع األسير شاليط ت"يوم الغفران"ساعة واحدة لصيام إضافة : إسرائيليةحركة  .20
تحركا شعبيا بدأ للتذكير بالجندي األسير المحتجز لدى حماس جلعاد شاليط،           دعا  :  كفاح زبون  -  رام اهللا 

ـ      قامت .في محاولة للفت األنظار عن قضية األسرى الفلسطينيين        الحركـة اإلصـالحية    "ـ ما تـسمى ب
وقالت .  لصيام يوم الغفران تضامنا مع شاليط       الشعب اإلسرائيلي إلضافة ساعة واحدة      بدعوة ،"اإلسرائيلية

الحركة إن الصيام سيتم عند النفخ في البوق، وذلك لإلعالن عن انتهاء صيام يوم الغفران، حيث سـتبدأ                  
  .بعد ذلك ساعة الصيام للتضامن مع شاليط

 6/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  بسبب الميزانية" شحالمي"الجيش اإلسرائيلي يلغي خطة :  غير مسبوقةخطوةفي  .21
كشفت أوساط قيادية في الجيش اإلسرائيلي، أمس، في خطوة غير مسبوقة، أنها            :  نظير مجلي  - تل أبيب 

إلجراء تدريبات على حـرب شـاملة وذلـك         » حالميش«قررت إلغاء خطتها الخماسية المعروفة باسم       
  .ةبدعوى قرار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقليص الميزانية العسكري

أصـيبوا  «وقالت هذه األوساط إن رئيس أركان الجيش، بيني غانتس، وبقية أعضاء رئاسـة األركـان                
بالصدمة والذهول عندما فحصوا مغزى التقليصات في الميزانية وكيف سـيكون أثرهـا علـى أدائـه                 
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رة لهذه  لقد عرفوا من اللحظة األولى أن هناك آثارا سلبية خطي         «: وأضافت. »واألخطار الناجمة عن ذلك   
  .»واليوم باتوا في حالة إحباط شديد جراء تعمقهم في دراستها. التقليصات، ولكنهم لم يتوقعوا حجمها

وتحتاج هذه الخطة إلى ميزانية مقدارها مليار دوالر في السنة، خالل السنوات العشر المقبلة، يفترض أن                
ورفضت وزارة المالية اإلسـرائيلية     . ريبا مليار دوالر تق   20تضاف إلى الميزانية الحالية للجيش والبالغة       

طلب الجيش ودعته إلى تنفيذ خطته من ميزانيته الحالية، مؤكدا أن هناك عشرات األلوف من البنود فـي              
  .الميزانية التي يمكن تقليصها وتوفير ليس فقط مليار دوالر بل مليارين

  6/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  2006 وتصر على أن رجاله قتلوا الجنديين اإلسرائيليين في  تنفي أقوال حزب اهللا"إسرائيل" .22
نفى الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، نفيا قاطعا، ما قالـه أحـد وزراء حـزب اهللا                :  بيروت -تل أبيب   

، إيهود غولدفاسر وإلداد ريغـف، قـتال        2006اللبناني من أن الجنديين اإلسرائيليين اللذين أسرا في سنة          
هذا هو ادعاء كاذب يندرج فـي إطـار         «وقال إن   .  إسرائيلية إبان حرب لبنان الثانية     جراء غارة جوية  
  .»الحرب النفسية

وأكد الناطق أن حزب اهللا هو الذي اختطف الجنديين ولذلك فإنه هو المسؤول عـن النتيجـة المأسـاوية                  
  .المتمثلة في مقتلهما

  . في إطار صفقة تبادل مع حزب اهللا2008يذكر أن جثماني غولدفاسر وريغف أعيدا إلى إسرائيل عام 
وكان وزير الصحة اللبناني، علي حسن خليل، قد قال في مذكراته، إن الجنديين اإلسرائيليين األسـيرين،                

لقد كان اإلخوة حـذرين جـدا       «: وقال. قتال جراء القصف اإلسرائيلي خالل الحرب العدوانية على لبنان        
توسيع عمليات القصف واستخدام صواريخ كبيرة وعدم تحييـد أي          ومتنبهين لكي ال يقتل األسيران، لكن       

مكان أدى إلى هذا األمر، إن الشباب عملوا بكل طاقاتهم تحت الخطر من أجل أن يحافظوا على الجثتين                  
  .»إسرائيل تقتل أسيريها التي أعلنت الحرب ألجلهما.. إنها المفارقة«وأضاف . »وينقلوهما

  6/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   بجائزة نوبل للكيمياء" اسرائيليعالم"فوز  .23
فاز عالم اسرائيلي كان يتعرض للسخرية الختالفه مع التفكير السائد بجائزة نوبل في الكيمياء              : ستوكهولم

  . يوم االربعاء الكتشافه أشكاال غير معروفة لتجمع الذرات في المواد الصلبة2011لعام 
)  مليـون دوالر   1.5(الجائزة وقيمتها عشرة ماليين كرونة سـويدية        وفتح عمل دانيال شيختمان الفائز ب     

التي اكتشفها في كل شيء من محركات الديزل الى أوانـي           " أشباه البلورات "الباب للتجارب في استخدام     
  .الطهي

" الفسيفساء الرائعة في العالم العربـي     "قالت انها تشبه    " أشباه بلورات "وذكرت اللجنة ان شيختمان اكتشف      
  .لى مستوى الذرات والتي ال تكرر نفسهاع

لكن معركته في نهاية المطاف أجبرت العلماء على اعادة النظر في مفهـومهم عـن طبيعـة                 "وأضافت  
يجري العلماء تجارب االن باستخدام اشباه البلورات في منتجات مختلفة مثـل أوانـي الطهـي                ... المادة

  ."ومحركات الديزل
  6/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  "إسرائيل"مجموعة دينية يهودية تثير القلق في  .24

قلـب  « تفاقمت قضية المجموعة الدينية الحريدية في إسرائيل التي تطلق على نفـسها اسـم                :علي حيدر 
، مع طرحها أمام المحكمة في إسرائيل، التي يفترض أن تتخذ قراراً بشأن قانونيتها والموقف من                »طاهر

أسبوع، وخصوصاً أنها تُشبه في وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية بحركـة طالبـان             االنتساب إليها، بعد نحو     
  . بسبب ارتداء نسائها جالبيب سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين

وكانت هذه الحركة قد أثارت الجدل في األوساط العلمانية والمتدينة في إسرائيل على حد سواء، بعـدما                 
لفتت نساؤها األنظار بسبب ارتدائهن الجلباب األسود، وهو أمر لـم           اتسعت رقعتها في اآلونة األخيرة، و     
  .يعتد اإلسرائيليون رؤيته في أوساطهم

إنهـا ليـست    «إسرائيل في مقالـة بعنـوان       » طالبان«، التي تناولت ظاهرة     »هآرتس«وبحسب صحيفة   
بيتـار عيليـت   ، فإن االمتداد الجغرافي لهذه المجموعة يشمل بيت شـيمش و       »إنها بيت شيمش  ... كابول

  . وطبريا وصفد، وحتى في بعض أحياء القدس
  6/10/2011، االخبار، بيروت

  
  »يهودية الدولة« يطعن بـإسرائيليأديب  .25

أثار قرار محكمة بقبول دعوى أديـب إسـرائيلي مـشهور بإزالـة توصـيف قوميتـه                 : حلمي موسى 
ويشكل القرار الـذي    .  والسياسي من خانة الهوية ردود فعل متباينة في الجهازين القضائي        » اليهودي«بـ

» يهودية«لقي إدانة واسعة من األوساط اليمينية وترحيباً حذراً من بعض األوساط الليبرالية ضربة لفكرة               
كما أن القرار في نظر الليبراليين يوفر أساساً لفصل الدين عن           . الدولة والقومية التي تقوم عليها إسرائيل     

  .»يهوديتها«الفلسطينيين والعالم اإلقرار بـالدولة في الدولة التي تصر على 
وكان األديب اإلسرائيلي يورام كانيوك البالغ قد لحظ الظلم الواقع على حفيده بعـد تـسجيله فـي وزارة       

ودفعه ذلك إلى رفع دعوى يطالب بأن يتم التعامل معه أيضاً مثل حفيـده              . الداخلية على أنه غير يهودي    
وقد منحته المحكمة المركزية هذا الحق في سابقة قانونية في إسرائيل           . نوتسجيله غير يهودي أو عديم دي     

وأعلنت النيابة العامة اإلسرائيلية أنها ستستأنف ضد قرار المحكمة أمام المحكمة العليا            . لها عواقب كثيرة  
  .»دينعديم ال«لتقليص االستخدام الواسع الذي يسمح به قرار المحكمة لمن يريد تسجيله في خانة الهوية 

الـشعوب  «وقـال إن    . وحمل الحاخام األكبر السابق إلسرائيل، إسرائيل الو، بشدة على قرار المحكمـة           
بفصل األمة اليهودية أو اإلسرائيلية عن      «وأسف الو على كل من يفكر       . »العديمة الدين اختفت عن العالم    

ومـن دون   . ال توراتهـا  أمتنا ليست أمة لـو    «ونقــل الو عن األسالف قولهم إن       . »تراث أسالفهــا 
  .»التوراة المكتوبة والشفاهية ال تميز للشعب اليهودي، كما أن قدرته على البقاء تشبه إبريقاً مكسوراً

  6/10/2011، السفير، بيروت
  

  غزةقطاع نجاة قوة عسكرية إسرائيلية من موت محقق على حدود ": معاريف" .26
 عن نجاة قوة عسكرية تابعة لجيش االحـتالل         كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب    : )فلسطين(الناصرة  

، بعد أن تم تفجير عبوة ناسفة فيها بالقرب من          "موت محقق "، من   )4/10(اإلسرائيلي، مساء أمس الثالثاء     
  .حدود قطاع غزة
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العبرية في نسختها اإللكترونيـة؛ فـإن مجموعـة مـن الجنـود             / معاريف/وبحسب ما نشرته صحيفة     
ت محقق على الحدود مع قطاع غزة اثر انفجار كبير وقع أثناء قيام دورية من               نجوا من مو  "اإلسرائيليين  

  ".جيش االحتالل بتمشيط السياج الحدودي أمس
قرب السياج الفاصـل مـع غـزة،        " الروتينية"وقالت الصحيفة إن قوة عسكرية كانت في مهام الدورية          

، ولكنه لم يصب أحـد مـن        " نيريم كيبوتس"واجهت انفجارا ضخما قرب السياج وسط قطاع غزة مقابل          
  .الجنود بأذى ونجوا من موت محقق، حسب قولها

وفور انفجار العبوة الناسفة؛ استدعى الجيش قوات أخرى قامت بتمشيط المنطقة وتم العثور على أربـع                
وطـائرات التجـسس، حيـث تـم        " األباتشي"عبوات ناسفة وتمت عملية التمشيط بغطاء من مروحيات         

  .تفجيرها
  5/10/2011،  برسقدس

  
  االحتالل يمنع الملح عن االسرى المضربين عن الطعام لالسبوع الثاني على التوالي

اكدت مصادر فلسطينية متعددة االربعاء أن سلطات االحتالل االسرائيلي منعت الملح عن  :وليد عوض
 خطة ادارة مصلحة االسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لالسبوع الثاني على التوالي، وذلك ضمن

  .سجون االحتالل التضييق عليهم
وحسب المصادر فان االسرى يعتمدون على تناول الملح خالل اضرابهم المفتوح عن الطعام لمنع 

  .اجسامهم من التعفن نتيجة عدم تناول الطعام والسوائل
م لليوم التاسع وواصل األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي األربعاء، اضرابهم المفتوح عن الطعا
  .على التوالي احتجاجا على ممارسات ادارة السجون القمعية، ومن أجل نيل مطالبهم بكرامة

وأكد األسرى أنهم مستمرون في إضرابهم ولن يتوقفوا عنه حتى الحصول على نتائج ملموسة وربط 
  .موضوع األسرى المعزولين بوقت زمني محدد

  6/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  سلطات االحتالل تشرع بحملة قمع وعقوبات لكسر شوكة األسرى المضربين عن الطعام: عقراق
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع ان حملة قمع مسعورة :  كفاح زبون- رام اهللا

وعقوبات جائرة بدأت إدارة سجون االحتالل بفرضها على األسرى المضربين عن الطعام في كافة 
يدات بكسر شوكة المضربين وعدم االستجابة للمطالب اإلنسانية المشروعة التي يطرحها السجون، وتهد

  .األسرى
وحذر قراقع من تدهور الوضع الصحي لألسرى المضربين الذين يدخلون اليوم الخميس يومهم العاشر 

مة لهم، من اإلضراب المفتوح عن الطعام، وفي ظل أجواء إرهابية وعدم تقديم الفحوصات الطبية الالز
خاصة أن عددا من األسرى المرضى امتنعوا عن تناول الدواء والطعام وأن من بينهم كبار السن وأسرى 

  .قدامى
  وقال قراقع ان حملة التضامن مع األسرى في االراضي الفلسطينية مستمرة، في ما بدأت مجموعة من 

  



  

  

 
 

  

            17ص                                     2284:                العدد6/10/2011الخميس  :التاريخ

نابلس االربعاء ضمن حملة االسرى واالسيرات المحررين اضرابا مفتوحا عن الطعام في محافظة 
  .للتضامن مع األسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل االسرائيلي

  6/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  أسرى محّررون يضربون عن الطعام تضامناً مع إضراب األسرى في سجون االحتالل
ل اإلسرائيلي، اليوم، عن خوضها أعلنت مجموعة من األسرى المحررين من سجون االحتال: نابلس

إضراباً مفتوحاً عن الطعام وذلك في إطار حملة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين في إضرابهم المفتوح 
  .احتجاجاً على سياسات االحتالل بحقهم

، بأن األسيرة المحررة سحر عبده من )5/10(في بيان صدر عنه اليوم األربعاء " نادي األسير"وأفاد 
ل الفلسطيني، بادرت إلى إعالن انضمامها إلى جانب األسرى في سجون االحتالل وخوض إضراب الداخ

مفتوح عن الطعام يرافقها عدد من األسرى المحررين، بينهم وليد حمدان، تامر كيالني، عمار طبيله 
منية مع ومروان الكعبي، في حين أعلن آخرون عزمهم االلتحاق قريباً باإلضراب ضمن الفعاليات التضا

  .األسرى دعماً لمطالبهم المشروعة
وأكّد النادي أن الحملة الوطنية التي تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، ستقوم 

  .بمتابعة األوضاع الصحية للمضربين عن الطعام داخل وخارج معتقالت االحتالل والتواصل معهم
  5/10/2011، قدس برس

  
   تضامنا مع االسرى"عوفر" وغزة وسخنين ومواجهات أمام معتقل تظاهرات في الضفة

 تواصلت امس في ارجاء الوطن وداخل الخط االخضر، التظاهرات والفعاليات :  وكاالت–محافظات 
  التضامنية مع االسرى المضربين عن الطعام،

تالل االسرائيلي ففي رام اهللا، أصيب خمسة مواطنين على األقل بغاز مسيل للدموع أطلقه جنود االح
اتجاه اعتصام نظمه األهالي قرب معتقل عوفر االحتاللي غرب رام اهللا، أمس، تضامنا مع مطالب 
ونضال األسرى الذين انهى اضرابهم المفتوح عن الطعام يومه التاسع، فيما تسبب القمع باصابة صحفيين 

حافظة رام اهللا والبيرة قبالة وتزامن اعتصام أبناء م. اثناء قيامهما بعملهما الصحفي في المكان
معسكرعوفر، مع اعتصام مماثل نظمه ابناء مدينة القدس المحتلة امام سجن عسقالن داخل الخط 
األخضر، دعا اليه الحراك الشبابي المستقل ضمن برنامج فعاليات التضامن الوطني المقررة مع الحركة 

ان ادارة السجن بدأت بالتعاطي مع قائمة االسيرة، وفي وقت قال فيه ممثلو األسرى في سجن رمنون 
  .مطالب األسرى

واطلق . شمال القطاع) ايريز(وفي قطاع غزة، تظاهر مئات المواطنين على معبر بيت حانون 
كما رفعوا صوراً لالسرى . المشاركون في التظاهرة طائرات ورقية كتب عليها اسماء االسرى وبالونات

   .الفلسطينيين
وفي  .في مدن الضفة امس، في اطار الفعاليات المتواصلة للتضامن مع االسرىوخرجت عدة تظاهرات 

حزب التجمع  سخنين داخل الخط االخضر، تظاهر مساء امس، العشرات من أعضاء وكوادر وقيادات
ورفع المتظاهرون شعارات منددة باستمرار التنكيل باألسرى، والمطالبة بالتعامل معهم كأسرى .. الوطني
ناشد المتظاهرون المؤسسات الوطنية والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية للتدخل فورا كما . حرية
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وإنقاذ حياة االسرى المهددين، السيما المرضى منهم، كما تعالت أصوات منادية ألكبر حملة تضامن 
  .شعبية مع األسرى في معركة األمعاء الخاوية

  6/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   عاما18 إلى 15 يرفع سن القاصر الفلسطيني من ش اإلسرائيليالجي
 في أعقاب االنتقادات الشديدة ضد تعامل أفراده مع القاصرين الفلسطينيين، قرر جيش االحتالل :تل أبيب

 . عاما، كما هو متبع في إسرائيل والعالم18 عاما إلى 15اإلسرائيلي رفع سن القاصر الفلسطيني من 
 الحقوقية في إسرائيل والعالم قد طالبت جيش االحتالل بتغيير سن القاصرين ألنه ال وكانت الجمعيات

  .يعقل التعامل مع أطفال فلسطين وكأنهم بالغون
وحسب القانون الجديد فإن القاصرين سيحاكمون أمام قاض خاص وسيتم إبالغ ذويهم عن اعتقالهم كما 

معهم، كذلك سيتم فصلهم عن المعتقلين من هم فوق الـ سيتم إبالغهم بحقهم باستشارة محام قبل التحقيق 
  . عاما18

  5/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  إضراب شل مدارس األونروا وحوار غائب يهدد بالتصعيد: غزة
 مدرسة في قطاع غزة تتبع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 243شل إضراب عام : ضياء الكحلوت

واعتصم أكثر من سبعة آالف مدرس في مقرها الرئيسي في مدينة غزة كوسيلة . »األونروا«ين الفلسطيني
  .ضد موظفيها» التعسفية«ضغط على إدارتها لوقف سياساتها 

في غزة سلسلة خطوات للضغط على الوكالة األممية لتغيير » األونروا«وبدأ منذ أيام اتحاد موظفي 
ة التهديد والعقوبات التي تفرضها عليهم، والتي وصلت إلى حد سياساتها تجاه موظفيها، ووقف سياس

  .وقف رئيس االتحاد سهيل الهندي عن العمل لثالثة أشهر
التي يقال إنها أغلقت كافة » األونروا«وينتظر قيام اتحاد الموظفين بخطوات أكثر وأكبر للضغط على 

العملية التعليمية، نتيجة مثل هذه أبواب الحوار مع االتحاد، وسط تحذير الوكالة من مخاطر على 
  .اإلضرابات

أغلقت كل » األونروا«إن إدارة » السفير«وقال رئيس اتحاد الموظفين المحليين األستاذ سهيل الهندي لـ
الحكومة «أبواب الحوار مع االتحاد، ولم تستجب لكل الوساطات الخيرة التي توسطت بينهما، مؤكداً أن 

  .»معية تدخلت، لكن األونروا صدتهافي غزة وشخصيات وطنية ومجت
اإلضراب الذي التزم به جميع الطلبة والمدرسين في جميع «وبين الهندي، المفصول عن العمل، أن 

مدارس األونروا أوصل رسالة قوية إلدارتها بأن الموظفين لم يعودوا يحتملون مزيدا من القهر والخوف 
يعد األمر يحتمل وندرس مزيدا من التصعيد ضد لم . ومزيدا من غياب الحرمان الوظيفي والحرية

لدينا من المعلومات الشيء «وفي تهديد صريح هو األول من نوعه، قال الهندي  .»سياسات األونروا
، مؤكداً أن المدرسين الذين »الكثير عن الخلل اإلداري والمالي في األونروا وسنعلن عنه في حينه

بإصدار بيان للتعليق » األونروا«اكتفت  و.لبة من دروساضربوا عن التدريس سيعوضون ما فات الط
 220على اإلضراب، قالت فيه إنها تشعر بقلق بالغ تجاه تأثير إضرابات أخرى على تعليم ما يقارب 

نسخة منه، على ضرورة معالجة تظلم » السفير«وشددت في بيانها، الذي تسلمت . ألف طفل في مدارسها
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 الداخلي، حيث أن هذا النظام هو اآللية المناسبة والشفافة للقيام بذلك، الموظف من خالل نظام العدالة
  .وهذا هو ما تم االتفاق عليه مع اتحادات الموظفين

أن إدارتها تقف مع األهالي والمعلمين ونظار المدارس وإدارة التعليم الذين هم ضد » األونروا«وذكرت 
  .سواء في هذا الموضوع أو في أي موضوع آخرأي فعل يؤثر سلباً على تعليم ورفاهية أطفالهم، 

  6/10/2011، السفير، بيروت
  

  لدعم مادي ومعنوي لتعزيز صمودهم مواطنو المناطق الحدودية بحاجة: نشطاء المقاومة الشعبية
الذي تفرضه سلطات االحتالل على " الحزام األمني"أكد نشطاء المقاومة الشعبية ضد  :فايز أبو عون

قية والشمالية لقطاع غزة، أن المزارعين والمواطنين الذين يعتبرون خط الدفاع طول الحدود الشر
والمواجهة األول مع جنود االحتالل يستصرخون الكل من سلطة وطنية وقوى سياسية ومؤسسات 
مجتمعية ومنظمات دولية، لدعمهم مادياً ومعنوياً وتعزيز صمودهم من خطر ضم إسرائيل ألراضيهم 

  .الزراعية
أن المسيرات الشعبية التي تنظم من قبل الحملة الشعبية " األيام"ر النشطاء في أحاديث منفصلة مع واعتب

لمقاومة الحزام األمني أو المبادرة المحلية لنشطاء المقاومة الشعبية أو غيرهما، في منطقة دون غيرها 
لمزارعين والمواطنين على طول الحدود مع إسرائيل تؤدي إلى زيادة حدة الهجمة اإلسرائيلية على ا

القاطنين هناك، مشيرين إلى ضرورة تواصل هذه المسيرات أسبوعياً وفي كافة المناطق وبزخم شعبي 
  .كبير يساهم في تغيير الواقع الجغرافي على األرض

 متراً في 50 حزاماً أمنياً بعمق 1993وأشاروا إلى أن سلطات االحتالل التي كانت تفرض في العام 
 متر، بعد أن كانت تطلب لوقت 1500ة الوطنية أصبحت اآلن تفرض حزاماً أمنياً بعمق أراضي السلط

  . متر تقريبا500ً و300غير بعيد من المزارعين االبتعاد عن السلك الفاصل لمسافة تتراوح بين 
  6/10/2011، األيام، رام اهللا

  
  "االقصى"جماعات يهودية متطرفة تحرض على طلبة العلم في مساطب 

أكدت مؤسسة عمارة االقصى والمقدسات ان جماعات يهودية متطرفة تقوم بالتحريض على : سالقد
مشروع طالب العلم في المسجد االقصى والطلبة المشاركين وتقوم بتصويرهم ونشر صورهم وتصدر 
بيانات تشير فيها الى ان تواجد الطلبة في مساطب العلم يستهدف السيطرة االسالمية على المسجد 

  .ى وطالبت الجماعات اليهودية باخالء الطلبة ومنعهم من دخول األقصىاالقص
كما أكدت المؤسسة أنها ستواصل مشروعاتها على الرغم من اجراءات وسياسات االحتالل، وقالت في 

بوضع » إحياء مساطب العلم«ان االحتالل جن جنونه وهو يرى التجاوب مع مشروع «بيان صدر امس 
لى الطلبة ورصد كل تحرك لهم، وصعد اجراءاته التضييقية، فانتهج سياسة العراقيل والتضييق ع

  .االعتقال، والتحقيق واالبعاد عن المسجد االقصى المبارك، بحجج واتهامات باطلة
  6/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   شجرة زيتون بنابلس فجر اليوم 170مستوطنون يقطعون 
وم الخميس عشرات أشجار الزيتون بقرية قصره جنوب مدينة نابلس قطع مستوطنون فجر الي: نابلس

إن مستوطنين من البؤر االستيطانية قرب ) صفا(وقال شهود عيان من القرية لـ. بالضفة الغربية المحتلة
  . شجرة زيتون مثمرة واقتلعوا عشرات الشتالت الصغيرة والذوا بالفرار170القرية قطعوا نحو 

  6/10/2011، )صفا(طينية وكالة الصحافة الفلس
  

  عمليات هدم إسرائيلية واسعة باألغوار 
شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح الخميس بتنفيذ عملية هدم واسعة في منطقة : األغوار الشمالية

الفارسية باألغوار الشمالية، طالت أكثر من عشرة منشآت حتى اآلن بينها بركسات أغنام ومساكن صفيح 
إن  سكان منطقة الفارسية في األغوار استفاقوا اليوم على حملة " صفا" شهود عيان لـوقال. وخيام

واسعة تستهدف هدم مساكن ومضارب المواطنين البدو هناك وهي تتصاعد بمشاركة عشرات اآلليات 
  . العسكرية والجنود الذين فرضوا طوقا على الخربة تساندهم جرافات كبيرة

إن ما تقوم به قوات االحتالل في منطقة الفارسية هي ": صفا"خربة لـوقال علي مخامرة من سكان ال
سياسة ترحيل جماعي من األغوار الشمالية وإن الهدف منها إقامة وتوسيع البؤر االستيطانية في هذه 
المناطق، وقد سبق أن أقيمت بؤر استيطانية بمحاذاة مساكن المواطنين، وقد عمدت قوات االحتالل على 

وأشار إلى أن جنود االحتالل يمنعون دخول أي مواطن من خارج الخربة منذ . من محيطهاترحيلهم 
  . ساعات الصباح حيث أغلقت المنطقة بالكامل وأن عملية الهدم اليوم تتم دون سابق إنذار

  6/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  بتحمل مسؤوليتها إزاء الالجئينطالب األونروا يلبنان ـ ب حماسفي شؤون الالجئين مكتب 
إلى اإلسراع في إيجاد حل " األونروا"بلبنان إدارة " حماس"دعا مكتب شؤون الالجئين في حركة : بيروت

 وغيره من فلسطيني في مخيم برج الشمالي انهار سقف منزله منذ شهرمناسب وعادل لمشكلة الجئ 
  .تها كاملةً في حال وقوع أي أذى لتلك العائالتالحاالت المماثلة، وعلى األونروا أن تتحمل مسؤوليا

إنه ينظر بقلق كبير إلى تزايد نسبة الشكاوى اإلنسانية المهملة " حماس"وقال مكتب شؤون الالجئين في 
 أكبر شاهد ودليل الفلسطيني في مخيم برج الشماليمن قبل إدارة األونروا، مشيرة إلى أن حالة الالجئ 

  .ستخفاف بأرواح ومصير الالجئين الفلسطينيينعلى مستوى االستهتار واال
  5/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ضد زيارة تسيبي ليفني لبريطانيا في لندنعتصام احتجاجيا

ينظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وعدد من المؤسسات المتضامنة مع الحق الفلسطيني اعتصاما : لندن
تسيبي ليفني لزيارة لندن " مجرمة الحرب الصهيونية" لالحتجاج على دعوة أمام مقر الحكومة البريطانية

  .نهاية هذا األسبوع، وذلك بدعوة من وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ
واعتبر المنتدى الدعوة التي وجهها وزير الخارجية البريطاني لليفني استخفافا بدماء أطفال فلسطين الذين 

 .جرامية التي شنها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزةاستشهدوا جراء الحرب اإل
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للمطالبة بتفعيل األمر القضائي باعتقالها، وللتنديد بتغيير ) 10-6(وسينفذ االعتصام يوم غد الخميس 
  .القوانين لصالح مجرمي الحرب الصهاينة

  5/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   حاولت تجريمي باإلرهاب واألسرى يعانون في سجونهم"إسرائيل": افغانستانبمدير مكتب  الجزيرة 
 قال مدير مكتب  الجزيرة في افغانستان سامر عالوي بعد خروجه من المعتقل : طارق الحميدي-عمان 

في اسرائيل أن دولة االحتالل سعت إلى الصاق التهم به مشيرا أن االسرى في سجونهم يعانون من كافة 
وفال خالل  حفل التكريم الذي اقامته لجنة االسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية . العذابأصناف 

مساء امس ان االسرى في سجون االحتالل يعيشون ظروفا انسانية ال تتفق مع ابسط القيم الدولية لحقوق 
  .االنسان 

وبين عالوي  ان اسرائيل باتت تبحث عن تهم وعن حرب مضادة لالعالم الحر من اجل اسكات صوت 
حاول المحققون مرارا وتكرارا «  يوما 49واشار عالوي الذي اطلق سراحه  بعد اعتقال استمر  الحق

  .من خالل تكرار اسئلة تتعلق بالمقاومة« الصاق تهمة ما يسمونه االرهاب بي 
  6/10/2011، الرأي، عّمان

  
   ضحّية من الحجاج في عملّية نصب معظمهم من الفلسطينيين1000: صور

. بتهمة النصب واالحتيال. أوقف ليل أول من أمس الفلسطيني حامل الجنسية اللبنانية عدنان م: آمال خليل
صللي في وجاء التوقيف، بناء على إشارة النيابة العامة االستئنافية في الجنوب، في قاعة جامع المو

صيدا، حيث كان يحاول التوصل الى تسوية مع عشرات ممن كان قد اتفق معهم على اصطحابهم الى 
للحج التي ينظمها، قبل » حملة الغفران«موسم الحج والزيارة الى األماكن المقدسة في السعودية، ضمن 

  .أن يعلن قبل أيام إفالسه، وعدم قدرته على تنظيم الحملة
أن عدنان، المقيم » األخبار« أوضح واحد من الضحايا وهو محمد أبو رشيد لـ وعن ظروف الحادثة،

ينظّم منذ حوالى عشر سنوات حمالت الى الحج بأسعار ميسرة «في مخيم البرج الشمالي في صور، 
 دوالر للشخص الواحد وصارت ترتفع تدريجياً الى أن وصلت الى ألف ومئتي دوالر هذا 800بدأت بـ 

وقوعه في عجز مالي إثر تخلي رجل أعمال « دفعة هذا العام بإعالنه إفالسه، بسبب فوجئت. »العام
  . ، كما أبلغ زبائنه قبل أيام»سعودي عن دعمه منذ ثالث سنوات

حتى اآلن، ظهر حوالى ألف شخص ممن تسجلوا في قوائم الحملة في األعوام الثالثة الماضية وكانوا 
 حاجاً من مخيم البرج الشمالي كانوا يستعدون للسفر 480 وقد أحصي حوالى. بانتظار دورهم للحج

وقد دفع كل من هؤالء .  آخرين ينتظرون دورهم من العام الماضي400خالل األيام المقبلة، الى جانب 
.  من مخيمات بعلبك40 شخصاً من مخيم عين الحلوة ومحيطه، و150وهناك .  دوالر مسبقا1200ً

  . لبنانياً من مدينة النبطية11 مصرياً يقيمون في لبنان، و50من بينهم والضحايا بمعظمهم فلسطينيون، و
  6/10/2011، األخبار، بيروت
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  أزمة السيولة النقدية تعمل على تآكل رواتب الموظفين في غزة
عال صراخ الموظفين الغاضبين صباح أمس في قاعة الصرف في أحد البنوك :  صالح النعامي- غزة

وكلما واصل . موظفين بأنهم لن يتسلموا الرواتب بالشيقل، بل بالدوالر أو الدينارعندما أبلغهم أحد ال
الموظفون االحتجاج على ما سمعوه، كان الموظف يرد ببرود بأن البنك ال يملك سيولة نقدية بالشيقل في 

ير ولم يكن أمام الموظفين خيار سوى أن يأخذ كل منهم موقعه، على مضض، في الطواب. الوقت الحالي
  .التي امتدت إلى خارج مبنى البنك

من ناحيتها تقول البنوك إنه ليس بوسعها دفع رواتب الموظفين بالشيقل ألن البنك المركزي اإلسرائيلي لم 
يحول أي حجم من عملة الشيقل منذ مطلع العام الحالي، كما أنها تتهم أصحاب محالت الصرافة بأنهم 

  .كمون في حركة صرفه كما يحلو لهميحتفظون بمبالغ ضخمة من الشيقل ويتح
  6/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   الفرنسية"ألستوم " شركةتدعو السعودية لمقاطعة" القدس الدولية"

الفرنسية ومحاصرتها، وذلك لدورها في أعمال " آلستوم"إلى معاقبة شركة " مؤسسة القدس الدولية"دعت 
ة، مناشدة المملكة العربية السعودية في الوقت ذاته حرمان إنشائية تهدف إلى تهويد واقع القدس المحتل

  . هذه الشركة من مشروع قطار الحرمين
شاركت السلطات اإلسرائيلية في ربط " آلستوم"إن شركة : "وقال مدير عام المؤسسة، ياسين حمود

الغربي مستوطنات االحتالل في شمال بسغات زئيف وشرق معاليم أدوميم في القدس المحتلة بالشطر 
للمدينة، تنفيذًا لقراراتها في ضم شرقي القدس إلى غربيها ضمن حدود ما يسميه اإلسرائيليون القدس 

  )". إسرائيل(الموحدة عاصمة 
كشركاء لالحتالل في تهويد "، ومحاكمتهم "آلستوم"ودعا إلى رفع الدعاوى القضائية على أصحاب شركة 

، حاثًا جميع الهيئات الحقوقية "نقطة قوة في المجال القضائي" هذه ، معتبرا أن"وتغيير معالم مدينة محتلة
لمعاقبة ومحاصرة هذه الشركة، ليكون ذلك درسا لكل من تسول "والقانونية واإلنسانية إلى االستناد إليها 

وأبدى حمود دعم مؤسسته للحملة األوروبية ". له نفسه بتجاوز القانون ومشاركة االحتالل في جرائمه
نحن كمؤسسة معنية بالدفاع عن القدس وأهلها؛ سنتابع التنسيق مع : "، وقال"آلستوم"اطعة شركة لمق

الحملة وسنتواصل مع الجهات الرسمية واألهلية المعنية لمالحقة هذه الشركة وكفّ يدها عن مقدساتنا 
  ".وثرواتنا

  5/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ن بنابلسمستوطن يلقي مادة مشبوهة على طالبي
ألقى مستوطن متطرف بعد ظهر أمس األربعاء مادة غير معروفة على طفلين فلسطينيين : الضفة الغربية

  .وقت خروجهم من مدرسة الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية
وقال شهود عيان إن المستوطن رشق مادة غير معروفة على الطالبين بينما كانا عائدين من المدرسة، 

  .إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العالجونقل أحدهما 
  .وأضاف الشهود أن الطالب تمت معالجته ولم يعرف بعد طبيعة المادة التي تسببت بألم في منطقة الرقبة



  

  

 
 

  

            23ص                                     2284:                العدد6/10/2011الخميس  :التاريخ

وتقع مدرسة الساوية على الشارع العام الواصل بين نابلس ورام اهللا، ويسلكه المستوطنون للوصول إلى 
  .المستوطنات اليهودية

 ألف مستوطن 20رى وبلدات نابلس العتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، ويسكن نحو وتتعرض ق
  . مستوطنة وبؤرة استيطانية بمحيط نابلس بالضفة الغربية39بـ

  6/10/2011، السبيل، عّمان
  

   عملية دهس ضد الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري33المستوطنون نفذوا : ماهر غنيم
 الدولة لشؤون الجدار واالستيطان في حكومة رام اهللا، ماهر غنيم، أن المستوطنين ذكر وزير: رام اهللا

نفذّوا حوالي ثالثة وثالثين حادث دهس متعمد ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منذ 
  . الجاري2011بداية عام 

الماضي، وهو ) سبتمبر(لول وأوضح غنيم، أنه تم تسجيل وقوع حوالي أربعة عشر حادث خالل شهر أي
  .ما يقارب نسبة النصف من المجموع الكلّي لحوادث الدهس خالل األشهر التسعة الماضي

شهدت أكبر قدر من حوادث المستوطنين لهذا العام، تليها نابلس ) جنوب الضفة(وأفاد بأن مدينة الخليل 
ية حادث دهس ثالثة مواطنين في في المرتبة الثانية والتي شهدت خالل األربع وعشرين ساعة الماض

  .حادثين منفصلين، وبيت لحم في الثالثة
، أن حوادث الدهس المتعمد التي يقدم )5/10(واعتبر غنيم، في بيان صحفي صدر عنه اليوم األربعاء 

  .بحق الشعب الفلسطيني" سياسة إرهابية متعمدة وممنهجة"عليها المستوطنين اليهود هي 
ة التي ترتكب بحق شعبنا، والتي كان آخرها دهس فتاتين وشاب خالل أقل من الجرائم البشع"وأضاف 

 ساعة في محافظة نابلس، تدل على الحقد الدفين والعنصرية المتجذرة في فكر وعقول هؤالء 24
، على حد "المستوطنين، وتنم عن مدى اإلفالس األخالقي لديهم تجاه كل ما هو غير يهودي في المنطقة

  .تعبيره
  5/10/2011رس، قدس ب

  
  "حرب دينية"إغالق االحتالل للمسجد اإلبراهيمي ومنع الصالة فيه : مفتي فلسطين

أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، : القدس
لمين، ومنع رفع األذان قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق المسجد اإلبراهيمي أمام المصلين المس

  ".بحجج واهية ال تنطلي على أحد"فيه أكثر من مرة 
إن هذا اإلجراء ): "5/10(نسخة عنه األربعاء " قدس برس"وقال الشيخ حسين، في بيان صحفي تلقت 

يأتي متزامنا مع الحرب الدينية التي يشنها المستوطنون ضد المساجد الفلسطينية، مما يعني حرمان 
ن أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم، ويدل على تواطؤ السلطات الرسمية اإلسرائيلية المسلمين م

  ".وتغاضيها عن جرائم المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني ومساجده
، مشددا على ضرورة التوقف "األديان السماوية تحرم المس بأماكن العبادة، وتؤكد على قدسيتها"وأكد أن 

  ".عن ممارسة اإلرهاب المنظم
  5/10/2011قدس برس، 
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   اإلسرائيلي بحماية الجيش" يوسفنبي"مئات المستوطنين يقتحمون قبر: نابلس
، مقام يوسف شرق مدينة نابلس )6/10(اقتحم مئات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الخميس : نابلس

  .بشمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحراسة من قبل قوات االحتالل
ان بأن ذلك سبقه انسحاب لقوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية من المنطقة الشرقية من وأفاد شهود عي

مدينة نابلس، بناء على تفاهمات بين السلطة وجيش االحتالل، أعقبه اقتحام قوات كبيرة من جيش 
اية االحتالل لمنطقة بالطة البلد وشارع عمان، وشارع الحسبة، وسط إطالق نار كثيف، لتوفير الحم

وتمكين مجموعات المستوطنين، الذين قدموا في عدة حافالت، من الوصول إلى مقام يوسف لتأدية 
  .طقوس توراتية

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مواجهات اندلعت في المنطقة بين السكان الفلسطينيين وجنود 
 الصوتية وقنابل الغاز االحتالل، استمرت حتى ساعات الصباح، أطلق خاللها جنود االحتالل القنابل

  .بكثافة صوب منازل المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق
  6/10/2011قدس برس، 

  
  للفلسطينيين دور كبير في تنمية االقتصاد اللبناني:  اللبناني–رئيس منتدى رجال األعمال الفلسطيني 

 اللبناني طارق عكاوي، إن –ال األعمال الفلسطيني قال رئيس منتدى رج:  عبد معروف-بيروت 
للفلسطينيين دورا كبيرا في تنمية االقتصاد اللبناني، سواء عبر تدفق رأس المال من المغتربين 
  .الفلسطينيين إلى المصارف اللبنانية، أو من خالل حسابات المؤسسات الدولية والفلسطينية في المصارف

ساهموا إلى حد بارز 'في بيروت أن الفلسطينيين ' وفا'راسل وأضاف عكاوي في تصريح خاص لم
، الفتا إلى أن '1948بالحركة التجارية واإلعمارية والزراعية في لبنان منذ نزوحهم إلى لبنان عام 

 اللبناني جاء كإطار لجمع رجال األعمال في لبنان وتنمية –تشكيل منتدى رجال األعمال الفلسطيني 
  .راتقدراتهم وتبادل الخب

من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الالجئ الفلسطيني يعيش 'وأضاف أن المنتدى يعمل 
ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، وبالتالي وجب على رجل األعمال أن يقدم المساعدة والمعونة بما 

 أبعاد إجتماعية تخدم يخدم تنمية هذا المجتمع، لذلك طرح أعضاء المنتدى إقامة مشاريع إقتصادية ذات
المجتمع الفلسطيني من خالل التخفيف من البطالة الموجودة، وفتح فرص عمل للشباب الخريجين من 
المعاهد والجامعات، والعمل على تطوير المبادرة الفردية من خالل تنفيذ المشاريع الصغيرة، بما يساهم 

  .'دخل الجيد لهمفي تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم وتطوير عملهم ليعود بال
ال إحصاءات وال أرقام دقيقة 'وشدد على الدور الفلسطيني اإليجابي في تنمية االقتصاد اللبناني، وقال 

حول دور الفلسطيني في تنمية االقتصاد اللبنانية، لكننا نعلم جيدا أنه كبير وكبير جدا، وال يوجد 
سطينيين في الخارج إلى المصارف اللبنانية، إحصاءات دقيقة مثال حول نسبة التحويالت المالية من الفل

  .'لكنها أرقام ضخمة وكبيرة
ال ندري ما إذا كان لدى مصرف لبنان المركزي إحصاءات دقيقة حول التحويالت المالية 'وأضاف، 

  .'الفلسطينية من الخارج، وهي كثيرة وكبيرة حتما
لتي يملكها الفلسطيني في لبنان، مشيرا ولفت إلى أنه ال يوجد إحصاءات أيضا لعدد المحالت التجارية ا

إلى وجود سوق المخيمات الكبيرة ومساهمتها في السوق االستهالكية اللبنانية والتعامل التجاري الكبير 
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بين السوق اللبنانية والمحالت التجارية داخل المخيمات الفلسطينية، كل ذلك ليس لدينا إحصاءات وأرقام 
  .دقيقة

  5/10/2011، )وفا(مات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلو
  

   مليون شيقل إلى قطاع غزة50السماح بإدخال : سلطة النقد .27
وأضـافت،   . مليون شيقل إلى قطاع غزة     50قالت سلطة النقد، اليوم األربعاء، إنه سمح بإدخال         : رام اهللا 

فـة األطـراف    جهود سلطة النقد أثمرت، من خالل االتصاالت التي أجرتها مع كا          'في بيان صحفي، أن     
 مليون شيقل إلى قطاع غزة بدل النقد التالف الذي تم شحنه منذ أكثر              50المعنية، عن السماح بإدخال الـ      

من أسبوعين، األمر الذي يخفف بشكل كبير من حدة أزمة السيولة التي تؤثر على عملية صرف رواتب                 
  .'موظفي القطاع العام

  5/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 
  لعاهل األردني يرسل برقية إلى نتنياهو تبين سبب رفض استقباله في األردنا: لسبيلا

تداولت مواقع محلية وعربية اليوم برقية منسوبة لعاهل األردن عبد اهللا الثاني أكدت األنباء أنه بعث بها                 
ر يستفسر فيها عـن الـسر وراء        لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، ردا على رسالة من األخي         

  .رفض العاهل األردني المتكرر لرغبة نتانياهو بزيارة األردن
إنني مثل أبي الملـك الراحـل ال        : "ونقلت تلك المواقع عن عبد اهللا الثاني قوله في البرقية المنسوبة إليه           

، أشـعر خاللهـا     أحمل لك أي ود، وأن لقاءات الدقائق القليلة التي جمعتني بك منذ أن أصـبحت ملكـا                
  ".باإلختناق، وهدر الوقت

كيف لنا أن نتقابل وأن نتحاور، وأنت تزهو بلغة العنجهية والغرور، وقلة الحـصافة              : "وأضافت البرقية 
هل تريدني أن أقبل زيارتك لعمان، وأنت تتفنن في إيذاء األردن، وتحـض علـى               !.. التي تعاني منها؟  

األردن قـد يكـون صـغيرا      !.  في لقاءاتك المغلقة حول العالم؟     عقابه، وقطع المعونات عنه بغية تركيعه     
أرجوك سيد نتانيـاهو دع عنـك       .. وفقيرا لكنه ليس ضعيفا، وإذا تجرأتم عليه سترون عالمات شراسته         

  ".الغرور، والشعور الزائف بأنك تستطيع دوما فعل ما تريد
6/10/2011السبيل، عّمان،   

  
  لدولة الفلسطينيةلنة لحث بالدها على التصويت وفد شعبي من اربد يزور سفارة البوس

زار وفد شعبي من محافظة اربد سفارة دولة البوسنة والهرسك لحثها على التصويت في مجلـس                : عمان
 األمـم  لصالح قبول طلب منظمة التحرير الفلسطينية كدولة فلسطينية كاملة العضوية فـي هيئـة                األمن
  .المتحدة

  . دولة البوسنة بهذا الخصوص تسلمها المستشار صالح بوكريتشإلىهة وقام الوفد بتسليم رسالة موج
6/10/2011، الدستور، عّمان  
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   ملتزمة بمسؤوليتها عن مراكز التأهيل المجتمعي للمعاقين في المخيمات "األونروا"
عن ) ونروااأل( أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          : نادية سعد الدين   –عمان  

ضم مراكز خدمية مجتمعية لنطاق خدماتها، متراجعة عن توجه تسليم مسؤوليتها إلى الحكومـة، تحـت                
  .وطأة الرفض الرسمي واحتجاج العاملين لديها

 مركزاً للبـرامج النـسائية والتأهيـل        24وأكدت األونروا أنها ستخصص موازنة مالية لتطوير وتفعيل         
ت الالجئين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار خدمات اإلغاثة االجتماعية          المجتمعي للمعوقين في مخيما   

  .منذ عمر النكبة بزهاء نصف قرن
إدارة الوكالـة أكـدت، خـالل       "وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة محمود العقرباوي إن           

مسؤولياتها، وتخصيص ميزانية   االجتماع مع ممثلها أمس، قيامها بضم تلك المراكز إلى نطاق خدماتها و           
  ".مالية لتطويرها وتفعيل عملها حتى تقدم خدماتها بالشكل األفضل

إلى ذلك، توقف موظفو المراكز أمس عن العمل لساعتين احتجاجاً على اجـراءات تخفـيض خـدمات                 
حالي لتنفيـذ    الشهر ال  12الوكالة المقدمة لالجئين الفلسطينيين، معلنين عن منح إدارة األونروا مهلة حتى            

  .مطالبهم، على وقع التهديد بالتصعيد
6/10/2011، الغد، عّمان  

 
  "إسرائيل"ـالقضاء يمنع تسليم مواطن أردني ل

أصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمان اليوم األربعاء، قراراً يمنع تسليم مواطن أردني الى إسـرائيل،                
ن البلدين اللذان يرتبطان بإتفاقية سالم موقعـة     وذلك لعدم وجود معاهدة أو إتفاق بشأن تسليم المجرمين بي         

  .1994عام 
، إن إسرائيل كانت قد طلبت مـن األردن تـسليم           )يونايتد برس إنترنشونال  (وقال مصدر قضائي لوكالة     

المواطن إلتهامه بإرتكاب جريمة قتل في إسرائيل، موضحاً أن المحكمة استندت في قرارها  الى المـادة                  
  .دني من الدستور األر21

6/10/2011، الرأي، عّمان  
  

  الفلسطيني إلقامة دولته  مع الشعب في لبناننقابة المحامين
أنّها سبب من   «، معتبراً   »السياسات المعادية للقضية الفلسطينية   «استنكر مجلس نقابة المحامين في بيروت       

اطاً شديداً وتفقـد الثقـة      أسباب تهديد السالم العالمي، فشعوب كثيرة، ومنها الشعب الفلسطيني، تعاني إحب          
  .»أكثر فأكثر بجدوى المواثيق الدولية ومؤسساتها وآليات عملها

              المجتمع الدولي مطالـب    «وقال مجلس النقابة في بيان أصدره بعد اجتماعه برئاسة النقيبة أمل حداد إن
أجـل  وأكثر من أي وقت مضى، بإثبات قدرته على دعم الشعب الفلسطيني المضطهد في نـضاله مـن                  

  .»التحرر وتقرير المصير، وال سيما في سعيه المشروع لالعتراف بدولته
وقوفه مع الشعب الفلسطيني في كّل خطوة يخطوها نحو إقامـة الدولـة الفلـسطينية،               «وأعلن المجلس   
  .»وعاصمتها القدس

6/10/2011، السفير، بيروت  
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   الدولة تشكل تهديداً للمنطقة وهي تمارس إرهاب "إسرائيل": أردوغان
 نقلت وكالة أنباء األناضول عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم :جوهانسبورغ

في الوقت الراهن أن إسرائيل تشكل " إنه يرى أفريقيا خالل زيارة رسمية إلى جنوب 5/10األربعاء 
الصهيوني للهجوم الذي نفذه ضد  الكيان وأدان أردوغان مجدداً ".تهديدا لمنطقتها ألنها تملك القنبلة الذرية

في " إرهاب دولة"واتهم أردوغان الكيان الصهيوني بممارسة  .2010مايو  /أيارأسطول الحرية في 
أنه من الظلم انتقاد إيران بسبب برنامجها رأى  في األراضي الفلسطينية، والشرق األوسط وخصوصاً

  .النووي المثير للجدل بدون النظر إلى الحالة الصهيونية
 بهذه التصريحات بعد مداخلة لدبلوماسي صهيوني معتمد في جنوب أفريقيا هاجم فيها أردوغانوأدلى 

ورد أردوغان بالقول إن الكيان الصهيوني استخدم قوة غير متكافئة واستخدم قنابل  .حركة حماس
  .2009 و 2008فوسفورية خالل العدوان على قطاع غزة في 

  5/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  نشر الدرع الصاروخية في تركيا للدفاع عن الكيان الصهيوني: نجاد
ن نشر الدرع الصاروخية لحلف أ" محمود احمدي نجاد، اإليراني أكد الرئيس : أحمد أمين-طهران 
، وفي حديث "يصب في مصلحة تركيا  في تركيا يأتي للدفاع عن الكيان الصهيوني، والاألطلسيشمال 

 تصل صواريخها أال من اجل إليرانهذه الخطوة تعد مناهضة "، قال اإليراني الشعب لىإمتلفز موجه 
صفحتين ونصف الصفحة من " أوباما باراك األمريكيوانتقد تخصيص الرئيس ".  الكيان الصهيونيإلى

  ."حدأيريده  جل الدفاع عن هذا الكيان غير المحترم الذي الأ المتحدة من األممكلمته في 
  6/10/2011كويت، الراي، ال

  
  "أميال من االبتسامات"شيخ األزهر يدرس زيارة غزة تلبية لدعوة قوافل 

  الثالثاءيومأن وفد القافلة التقى " أميال من االبتسامات لغزة" عصام يوسف، منسق قوافل . أكد د:القاهرة
 على ض المفرو على آخر التطورات بشأن الحصار الجائره أحمد الطيب إلطالع. بشيخ األزهر د4/10

  أنه أبدى ترحيباً إلى أن وفد القافلة وجه الدعوة لشيخ األزهر لزيارة القطاع، موضحاًقطاع غزة، مشيراً
وقال يوسف في تصريح خاص للمركز الفلسطيني  .بالدعوة وأنها محل دراسة بالنسبة له، حسب قوله

من معدات طبية وأدوية، إضافة إلى عدد من ، وتتكون  دولياًإن القافلة تتكون من تسعين ناشطاً: لإلعالم
  . إلى أن تكلفة القافلة تصل إلى نصف مليون دوالرسيارات اإلسعاف، مشيراً

  5/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   ليس قراراً حربياً وال يفجر الوضع"يونيسكو" فلسطين لتكون دولة عضو في طلب :ةالسعودي
ن السعودية تؤيد إ إدريس زياد بن منظمة اليونيسكوالسفير السعودي لدى قال :  رندة تقي الدين-باريس 

وعلّق على ما قاله السفير . من دون تأجيل يونيسكوالعلى العضوية الكاملة في منظمة حصول فلسطين 
 إلى لالنضمام ال عالقة بين الطلب الذي تقدمت به فلسطين أن إلى  لدى المنظمة، مشيراًاألميركي

 ثمة دوالً أعضاء في أن المتحدة في نيويورك، ومعتبراً األمم إلىوبين الطلب الذي تقدمت به يونيسكو، ال
القرار الذي تقدمت به فلسطين لتكون دولة ": وأضاف.  المتحدةاألمميونيسكو ليست أعضاء بعد في ال
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 إلى إقرارهي  المماطلة فأوعضو في يونيسكو ليس قراراً حربياً وال يفجر الوضع، بل قد يؤدي تأجيله 
  ." المحتلةاألراضيتفجير الوضع في 

  6/10/2011، لندن، الحياة
  

   وإيران إلى ضمان إخالء المنطقة من أسلحة الدمار"إسرائيل"الكويت تدعو 
دعت الكويت الليلة الماضية إيران إلى التعاون والحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل : وام

مستشار بعثة الكويت لدى  محمد فيصل المطيري،ا كما دع. ة إزاء برنامجها النوويتبديد المخاوف الدولي
 إلى إخضاع مرافقها "إسرائيل" ،األمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السالح واألمن الدولي

الشرق النووية لضمانات الوكالة واالنضمام إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية بهدف إخالء منطقة 
  .األوسط من أسلحة الدمار الشامل

  6/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
 

  مر عضوية فلسطينأسكو ان تعيد النظر في ي على اليون: تلوح بقطع المساعداتكلينتون .28
قالت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم االربعـاء ان منظمـة            : )رويترز(سانتو دومينجو   

في خطط الجـراء تـصويت     " ان تعيد النظر  "يجب عليها   ) سكوييون(والعلم والثقافة   االمم المتحدة للتربية    
واشارت كلينتون الى ان هذه الخطوة اذا حدثت قد تجعل الواليـات             .بشأن عضوية فلسطين في المنظمة    

  .المتحدة تخفض مساهمتها في ميزانية اليونسكو
يكان التي تقوم بزيارة رسمية لهـا انهـا         وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي في عاصمة جمهورية الدومين        

ان اليونسكو ستدرس المضي قدما باجراء تصويت بشأن عضوية فلـسطين           " أمر يتعذر تفسيره  "ترى أنه   
  .مع ان المسألة ما زالت معروضة أمام مجلس االمن التابع لالمم المتحدة

ية اليونسكو قد يلزمها القانون بقطع       في المائة من ميزان    22وقالت كلينتون ان الواليات المتحدة التي تدفع        
  .التمويل عن المنظمة اذا قبلت المنظمة الفلسطينيين عضوا في صفوفها

وقالت انه توجد قيود تشريعية قوية تمنع الواليات المتحدة من تمويل المنظمـات التـي تـسارع الـى                   
  .االعتراف بكيانات قبل ان تصبح مستعدة تماما لمثل هذا االعتراف

   6/10/2011، يترز لألنباءوكالة رو
  

  "إسرائيل"أشتون تلتقي عباس وتبحث معه سبل عودة المفاوضات بين السلطة و .29
 مسؤولة الشؤون الخارجية في االتحاد االوروبـي        التقت:  عبد الرؤوف ارناؤوط   -) فرنسا(ستراسبورغ  

  أمـس،  فرنـسية ستراسـبورغ ال   الرئيس الفلسطينية محمود عباس الذي وصل إلى مدينة          كاثرين اشتون 
 االعداد للقاء موفدي اللجنة الرباعية للشرق االوسط في بروكسل،          أشتون وعباس وتناولت المباحثات بين    

  .االحد، بهدف استئناف مفاوضات السالم مع اسرائيل، كما قالت اشتون في بيان صحافي
 مع الرئيس عباس" مطوالً ومنفتحاً وصريحاً"واضافت اشتون، انها اجرت لقاء.  

هدفي كان واضحاً وهو فعل كل ما هو ممكن إليجاد سبيل إلعـادة الطـرفين الـى طاولـة                   "تابعت،  و
  ".المفاوضات

  6/10/2011، األيام، رام اهللا
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  الكونغرس األميركي يستهدف قطع كل المساعدات عن الفلسطينيين للعام الجديد  :"اإلندبندنت" .30
 مليون  200نية إن تجميد الكونغرس األميركي مبلغ       ، البريطا "االندبندنت" اكدت صحيفة    : وكاالت - لندن

دوالر من المساعدات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية من ميزانية العام المنصرم، والتـي انتهـت آخـر                 
ـ          للفلـسطينيين  "عقـاب "الشهر الماضي، اختبار إلجراءات مماثلة مقبلة يقوم بها اللوبي اإلسـرائيلي كـ

  .األمم المتحدة بالدولة الفلسطينيةومحاولتهم الحصول على اعتراف 
وحسب المحلل السياسي في الصحيفة روبرت كورنويل، فإن هدف اللوبي هو مجمل المـساعدات التـي                

 مليون دوالر للعام    600تنوي اإلدارة األميركية تقديمها للفلسطينيين في األراضي المحتلة والبالغة قرابة           
  . الشهر الحاليالمالي الجديد في الكونغرس الذي بدأ أول 

الكونغرس قـد جمـد     " قولها إن    "مجموعة أميركيين من أجل السالم    "ونقل المحلل السياسي عن مصادر      
  ." مليون دوالر مخصصة لمسائل األمن في السلطة الفلسطينية150بهدوء مبلغ 

 6/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   الفلسطينيةلسلطةموال مخصصة لأاألميركي اإلفراج عن  رسغبلير يناشد الكون .31
بعاء، الكونجرس األميركي بشدة اإلفراج     ر ناشد ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، اليوم األ         :رام اهللا 

عن مئتي مليون دوالر مخصصة لدعم برامج بناء الدولة الفلسطينية والتي كان الكونجرس قد أعلن عن                
  . تجميدها

ميركيين بأن هذا العمل ليس جيداً بناء على أنه حتى وإن كـان             وأوضح بلير أنه على إقناع المشرعين األ      
المشرعين رافضين كلياً لتوجه الفلسطينيين لألمم المتحدة، فإن تجميد األموال بالتأكيد ليست الطريقة للرد              

مضرة بالشعب الفلسطيني ولما كنا جميعـاً ندعمـه طـوال           'على هذا التوجه حيث أن مثل هذه الخطوة         
  . 'اضيةالسنوات الم

  6/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

   ترفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى بعثةفنلندا .32
، أن فنلندا قررت رفـع      2011-10-5أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية في رام اهللا، األربعاء          

ارجيـة فـي بيـان      وقالت الخ . التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها من مفوضية عامة إلى مستوى بعثة         
صحفي إن وزير خارجية فنلندا ايركي توميجا، كان قد أرسل رسالة إلى وزير الخارجيـة فـي رام اهللا                   

وذكر البيان، أن سفير السلطة لدى فنلندا نبيل الوزير سيقدم فـي            . رياض المالكي يبلغه فيها بقرار بالده     
  .سطينوقت الحق أوراق اعتماده لوزير الخارجية الفنلندي كسفير لفل

  5/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  ضخم إستراتيجية إصالح النظام التعليمي في مدارسها بالشرق االوسط أ تطلق األونروا .33
قامت األونروا رسميا اليوم بإطالق إستراتيجية إصالح النظام التعليمـي ولمـدة خمـس              : القدس المحتلة 

الضفة الغربية، غزة، األردن، سـوريا      (خمس   في مناطق عملياتها ال    2015-2011سنوات بدءا من عام     
، تزامنا مع اليوم العالمي للمعلمين، وتحت رعاية السيدة مارغو إيليس نائـب المفـوض العـام                 )ولبنان

  .لالونروا
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عملية اإلصالح هذه من شأنها تحسين نوعية التعليم للطلبة الالجئـين           " وقالت االونروا في بيان لها اليوم       
 مدرسة وإعطاء الفرصة لتلبية االحتياجات      700دارس التابعة لالونروا والبالغ عددها      الفلسطينيين في الم  

وتركز اإلستراتيجية  أيضا علـى تطـوير إمكانـات          . والمطالب الحديثة لنظام التعليم في القرن الحالي      
  ".المعلمين، والمناهج، وتطوير وتقييم الطالب، والتعليم الشامل، والتدريب التقني والمهني

على رؤية تقدمية ومستقبلية للتعليم فـي األونـروا         "قوم هذه اإلستراتيجية الحديثة حسب بيان االونروا        وت
طامحة إلى تطوير قدرات الالجئين الفلسطينيين لتمكينهم وتعليمهم على الثقة بالنفس، وابتـداع األفكـار               

لتسامح، والفخر بالهوية الفلـسطينية     المبتكرة والخالقة، والتفكير وطرح األسئلة، وإعالء القيم اإلنسانية وا        
  ".والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية مجتمعهم والمجتمع العالمي

 5/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   والخطوة التاليةالفلسطينيون .34
لم ينتظر المتنافسون على شراء الصوت اليهودي في الكـونغرس األمريكـي نتـائج     : رائد الفي -غزة  

جلس األمن الدولي بشأن الطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس لنيل العـضوية              البحث الجاري في م   
 حتى يقرروا تنفيـذ تهديـداتهم       1967الكاملة في األمم المتحدة لدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام ،          

  .العقابية للسلطة الفلسطينية
تمي إلى المستقبل بقدر مـا إنـه        قرار الكونغرس، بحجب مئتي مليون دوالر لصالح خزينة السلطة ال ين          

يتابع سياسة جرى إقرارها واعتمادها مسبقاً معادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، ومتبنية للسياسات العدائية             
التي تصادر حقوق هذا الشعب، الذي يعاني األمرين منذ وقوع النكبة وقيام دولة             ” اإلسرائيلية“والعدوانية  

  .1948يخية في العام االحتالل على أنقاض فلسطين التار
يعتقد أعضاء الكونغرس األمريكي أنهم بهذا اإلجراء العقابي قد يدفعون الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية              
للتراجع، والقبول بالعودة إلى مسار المفاوضات العبثية، ولكن يفترض بهؤالء أن ال يمتحنوا قدرة الشعب               

ي خرج منتصراً من كل الحـروب الهادفـة لتـصفيته           هذا الشعب الذ  .الفلسطيني على الصبر والصمود     
  .ومحو تاريخه وهويته

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل أن الواليات المتحدة ستواصل اتخاذ مزيد من هذه القرارات               
واالجراءات العقابية بحق الفلسطينيين، بما يشكل امتحاناً للفلسطينيين ولكنه، أيـضاً، امتحـان لألنظمـة               

ربية، والدول األخرى المانحة، التي تابعت وتتابع عن كثب تطور مجريات العملية التفاوضية والبحث              الع
هي التي تتحمل المسؤولية عن تعطيل هذه العمليـة،         ” إسرائيل“عن السالم، وتعرف أكثر من سواها، أن        
  .وإفساد كل الجهود الرامية لتحقيق السالم

ة على مواقفها، ونتيجته واضحة، ذلك أن هذه القيـادة ال يمكنهـا أن              هو امتحان لصمود القيادة الفلسطيني    
تبقى قيادة للشعب الفلسطيني إن هي خالفت إرادته، التي التفت بقوة حول خطاب الرئيس عباس، وحـول                 
قرار الذهاب إلى األمم المتحدة كمؤشر على تحول كبيـر فـي سـياق تطـور الـصراع الفلـسطيني                    

  .”اإلسرائيلي“
 لألنظمة العربية، التي ستدفع ثمن تواطؤها مع السياسات األمريكية المنحازة كلياً لمـصلحة              وهو امتحان 

، وهو ثمن تخشى هذه األنظمة أن تدفع فاتورته على حساب استقرارها واستمرارها في ظـل                ”إسرائيل“
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رد اإلهانـة   ، وتحفز الجماهير للتمرد بدافع نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، ول         ”ربيع الثورات العربية  “
  .التي توجهها الواليات المتحدة لشعوب هذه المنطقة

لقد بادرت دول عربية لدفع أموال لسد العجز في خزينة السلطة، وعلينا أن نتوقع مبـادرات مـن دول                   
إن العرب الذين اتخذوا في اجتماعاتهم الدورية المتكررة، قرار تبني          . أخرى لدعم السلطة مالياً وسياسياً      

، عليهم أن يتحملوا تبعـات قـرارهم، وأن         ”إسرائيل”لخيار الفلسطيني الذي يغضب واشنطن و     الموقف وا 
  .يبادروا لتقديم الحماية المادية والسياسية للشعب الفلسطيني

إن هذه األنظمة اليوم تجد نفسها بين خيارين، فإما التخاذل والتواطؤ مع السياسة واإلجراءات األمريكيـة                
  .م، وإما عليهم أن ينتصروا ألنفسهم وشعوبهم وقضيتهم القوميةالمعادية للعرب وحقوقه

وهو، أيضاً، امتحان للدول األوروبية المانحة، والتي دفعت الكثير، من أجل السالم، ومن أجـل تـصعيد            
دورها ومصالحها في المنطقة، فهي إما أن تنتصر لدورها ومصالحها، فتواصل دعمها للسلطة وإمـا أن                

، التـي تتـسم بالعدائيـة، والنرجـسية         ”اإلسرائيلية”ياسات والمواقف األمريكية و   تظل تركض وراء الس   
  .المفرطة

  دروس لألوروبيين
يترتب على األوروبيين أن يتعلموا من دروس التاريخ القريب، فلقد التحقوا بـالحروب األمريكيـة فـي                 

ما أن عليهم أن يتعظـوا إزاء       المنطقة، ودفعوا أثمان شراكة لم تتم ولم تعترف بها المصالح األمريكية، ك           
  .رفضها المطلق ألي دور أوروبي أساسي في عملية السالم” إسرائيل“مواصلة 

، بآفاقها المفتوحة على تغييرات جذرية كبرى يترتب على األوروبيـين أن            ”ربيع الثورات العربية  “وفي  
ين الذين تضررت إلى حد     يتبصروا حال ومستقبل مصالحهم في المنطقة وأن يميزوا أنفسهم عن األمريكي          

  .كبير صورتهم وصدقيتهم لدى شعوب المنطقة والعالم أجمع
كيف يمكن لعاقل أن يقبل اإلجراء العقابي األمريكي بحق السلطة، ويتجاهل صمت الواليات المتحدة عن               

 علـى  ، بإعالنها الموافقـة ”الرباعية الدولية“التي تعطل مبادرة أو هي باألصح مناورة       ” إسرائيل“سياسة  
  .بناء ألف ومائة وحدة سكنية في القدس

هل يمكن أن يقبل عقل سوي، هذه المعادلة، حيث تكتفي واشـنطن بوصـف اإلعالنـات االسـتيطانية                  
بأنها تعطل عملية السالم، بينما تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ألنها تـسعى              ” اإلسرائيلية“

  سائل سياسية مشروعة؟وراء حق مشروع، وفي إطار مشروع، وبو
وهل يمكن بعد ذلك المراهنة على تغييرات في السياسات األمريكية يمكن معها مواصلة تبرير المراهنـة                

، واالستهتار  ”اإلسرائيلية“على سالم تحتكر ملفه الواليات المتحدة، التي ال تدخر جهداً في دعم العدوانية              
  بالحقوق الفلسطينية والعربية؟

لمحلل السياسي طالل عوكل إن اإلجراء العقابي األمريكي يوفر دافعاً جديداً، لمواصـلة             وبرأي الكاتب وا  
الفلسطينيين الطريق الذي سلكوه، ولتعميق هذا المجرى االشتباكي الصراعي، عبر مراجعة وطنية شاملة             

د وتفعيـل   للتجربة الماضية، الستخراج دروسها، وبناء استراتيجية جديدة، ونحو استعادة وحدتهم، وتحشي          
كل أدوات ووسائل فعلهم النشط، مستفيدين من الوعد الذي تحمله التغييرات في المنطقة واإلقليم وعلـى                

  .المستوى العالمي، أيضاً
  مرحلة جديدة



  

  

 
 

  

            32ص                                     2284:                العدد6/10/2011الخميس  :التاريخ

ويرى مدير عام المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية هاني المصري أنه يمكن             
ى األمم المتحدة بداية لمرحلة جديدة ونهاية لمرحلة؛ ألن األسـباب التـي             أن تكون خطوة تقديم الطلب إل     

أدت إليها مستمرة ويمكن أال تؤدي إلى استئناف المفاوضات، على الرغم من أنها صممت لتحقيق ذلـك،                 
وهذا متوقع جداً، حيث األكثر احتماالً عدم استئناف المفاوضات وفق البيان األخير للجنة الرباعية الـذي                

ا إلى استئنافها من دون شروط، مكتفياً بتقديم جدول زمني متجنباً الوضوح حول أسـس ومرجعيـات                 دع
وقواعد المفاوضات، التي فسرها كل جانب كما يريد، ما يعني الدعوة إلى عودة المفاوضات كما كانـت                 

  .عليه مع تغييرات طفيفة في أحسن األحوال
االشتراك في المفاوضات، فهي ليست مرفوضـة مـن حيـث           المشكلة ال تكمن اآلن، ولم تكن سابقاً في         

المبدأ، ولكن االشتراك في مفاوضات تحت ظروف وشروط غير مواتية ومرفوضة، كان يجعل نتيجتهـا               
معروفة سلفاً، وهي عدم التوصل إلى اتفاق على الرغم من مسلسل التنازالت الفلسطينية، وتآكل البرنامج               

الشعب، ومع تعميق االحتالل، وتوسيع االستيطان،وتقطيع األوصال،       الوطني، والمساس بالقضية ووحدة     
والحصار، والجدار، وتهويد القدس وأسرلتها وعزلهـا، وإضـاعة وقـت ثمـين اسـتغلته الحكومـات                 

المتعاقبة لفرض أمر واقع احتاللي يجعل إمكانية التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة، ويجعل             ” اإلسرائيلية“
  .و كأنه الحل الوحيد المطروح والممكن عملياًيبد” اإلسرائيلي“الحل 

ربما يصلح أن يطلق على مرحلة ما بعد التوجه لألمم المتحدة وصف االنتقالية، ذلك أن الرئيس عبـاس                  
والقيادة والفصائل والشخصيات التي آمنت ودافعت عن نهج أوسلو والمفاوضات الثنائية وراهنت علـى              

مـا  ( االنفرادية للمفاوضات، ووقف المقاومة المسلحة، لم تعد مقتنعة          الدور األمريكي والرعاية األمريكية   
بأن المفاوضات وفق القواعد السابقة قادرة على التوصل إلى اتفاق على إقامة            ) عدا عناصر أخرى نافذة   

دولة، وازدادت قناعة وهي ترى تراجع اإلدارة األمريكية عن وعودها بوقف االستيطان، واالنتقال إلـى               
اع بدالً من إدارته، وكذلك تراجعها عن إقامة دولة خالل دورة األمم المتحدة في أيلول من عام                 حل الصر 

 واألهم تراجع باراك أوباما عن خطابه الذي ألقاه في القاهرة وظهوره أكثـر انحيـازاً ودعمـاً                  2011،
  .عن رؤساء أمريكيين سابقين” إسرائيل”ل

 واستعادة الوحدة، ألن الوحدة ضرورة وليست مجرد خيار من          ومن المهم إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام     
الخيارات، على أن تكون الوحدة على أساس وطني وديمقراطي، وضمن شراكة حقيقية بحيـث يكـون                
الخالف والتعددية والتنافس والتنوع في إطار الوحدة، وعلى أساس االلتزام الجمـاعي بقواسـم وطنيـة                

  .، التي ال تخضع لألغلبية واألقلية”طنية العلياركائز المصلحة الو“مشتركة تشكل 
وينبغي عدم الخلط بين التمسك بالحقوق األساسية، الشرط األساسي الضروري للكينونة الفلسطينية، وبين             
ضرورة مراعاة السياسة التي تعتمد على ميزان القـوى، والتـي يجـب أن تتفاعـل مـع المتغيـرات                    

 تكون السياسة هي األساس والحقوق تابعة لهـا، بـل وظيفتهـا             والمستجدات حتى تؤثر عليها، شرط أال     
  .الحفاظ على الحقوق، بحيث ال يطغى التكتيك الضروري للفعل على االستراتيجية المطلوب تحقيقها

يجب الجمع ما بين الحفاظ على الحقوق والقدرة على لعب دور سياسي فاعل، فالـسياسة فـن أفـضل                   
وعندما يكون الواقع هو احتالل واستيطان،      . ع، إما لترسيخه أو لتغييره      الممكنات، وفن التعامل مع الواق    

  .يكون هدف السياسة تغييره وإنهاءه بأسرع وقت ممكن وبأفضل شكل وبأقل التضحيات
  سيناريوهات وخيارات
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ويحدد المصري عدة سيناريوهات وخيارات متوقعة، بعد توجه الرئيس عباس لألمـم المتحـدة، لطلـب                
  :كاملة للدولة الفلسطينية العتيدةالعضوية ال

أن يفشل طلب العضوية للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، سواء لعدم حصوله على             :  السيناريو األول  -
األصوات الكافية لعرضه للتصويت، أو بسبب الفيتو األمريكي، وهنا قد تتوجه الـسلطة إلـى الجمعيـة                 

تاج إلى فترة من الزمن، يمكن أن تكون عدة أسـابيع أو            العامة للحصول على عضوية مراقبة، وهذا يح      
  .أشهراً عدة، وربما أكثر من ذلك

فأطراف اللجنة الرباعية ستعمل، وإن لرغبات وأهداف مختلفة ومتفاوتة، على تأجيل البت فـي الطلـب                
، ألن  الفلسطيني في مجلس األمن منعاً لحدوث مجابهة، وحتى يتوفر الوقت الالزم الستئناف المفاوضات            

حصول الدولة على العضوية المراقبة في الجمعية العامة من دون االتفاق على اسـتئناف المفاوضـات،                
  .سيقلل من فرص استئناف المفاوضات، ويفتح الطريق أمام السيناريوهات األخرى

 هذا السيناريو يجعل الخيار المطروح أمام الفلسطينيين هو اإلصرار على حسم مسألة طلب العضوية في              
مجلس األمن بأسرع وقت ممكن، واالستعداد لسحب الطلب إذا لزم األمر، وتقديم طلـب إلـى الجمعيـة      
العامة إلى األمم المتحدة للحصول على عضوية مراقب، ألن الواليات المتحدة عندما هددت علناً ومسبقاً               

عف الفلـسطينيون   كأنها استخدمته فعالً، وذلـك حتـى ال يـض         ) وهذا أمر غير مسبوق   (باستخدام الفيتو   
معركتهم في الجمعية العامة إذا ذهبوا إليها بعد عدم تمكنهم من الحصول على األصوات الكافية لعـرض                 

  .طلبهم على مجلس األمن
إن االنتصار في هذه المعركة يستوجب وضع تصور يعتبر التوجه لطلب العضوية بداية لمعركة طويلـة                

 أبعادها إلى األمم المتحدة، بحيث تقوم المنظمة بشكل دائـم           تستهدف نقل ملف القضية الفلسطينية بمختلف     
بالسعي لتفعيل القرارات الصادرة عن األمم المتحدة لصالح القضية، وخصوصاً الفتوى القانونية لمحكمة             
الهاي وتقرير غولدستون، وغيرهما، وتعزيز مكانة فلسطين سياسياً وقانونياً، ودخول الدولة الفلـسطينية             

ت الدولية التابعة لألمم المتحدة، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية، وإعـادة تقـديم طلـب               إلى المنظما 
العضوية الكاملة إلى مجلس األمن باستمرار، والسعي الدائم إلصدار قرارات جديـدة إلدانـة االحـتالل                

ت إلخ، وكذلك السعي إلى فـرض عقوبـا       . .واالستيطان والجدار وهدم المنازل وإطالق سراح األسرى        
وعزلها ونزع الشرعية عن االحتالل وعنها، حتى يكون لديها ما تخسره إذا استمرت في              ” إسرائيل“على  

  .احتاللها
وإجراء تعـديالت   ” توضيحه“أن تقبل القيادة الفلسطينية بعرض اللجنة الرباعية بعد         :  السيناريو الثاني  -

عية، أو عقـد مـؤتمر دولـي كمـدخل          إشراك أطراف عربية ودولية في اللجنة الربا      : طفيفة عليه، مثل  
الستئناف، وربما، لمواكبة المفاوضات، وتجميد جزئي ومؤقت لالستيطان معلن أو سري، والموافقة على             

ويراهن هذا السيناريو على احتمال قيام   .  مع تبادل لألراضي     1967إقامة دولة فلسطينية على حدود عام       
لتعـديل موقفهـا    ” إسرائيل“ لألمم المتحدة بالضغط على      الواليات المتحدة تحت ضغط التوجه الفلسطيني     

  .بوقف االستيطان
إن تحقق هذا السيناريو يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحدث، ألنه يعني استئناف المفاوضـات وفـق القواعـد              

الحالية، ولكـن   ” اإلسرائيلية“وااللتزامات السابقة مع تعديالت طفيفة، وهذا أمر صعب أن تقبله الحكومة            
مستحيالً أن تقبله هي أو أي حكومة أخرى بائتالف آخر، إن لم يكن فوراً فبعد حين، ألنه يمكن أن                   ليس  
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يساعدها على تجاوز أزمتها ويجنبها العزلة الدولية التي تسير إليها سريعا إذا استمر التوجه الفلـسطيني                
  .إلى األمم المتحدة دون استئناف المفاوضات

عرض على الفلسطينيين صفقة تقضي بقبول عضوية مراقبة مقابل التعهد          وفي هذا السيناريو، يمكن أن ت     
باستئناف المفاوضات دون شروط أو بشروط مخففة، وبعدم العودة إلى تقديم الطلب مـرة أخـرى فـي                  

إلى محكمة الجنايات الدوليـة، أي بتفريـغ        ” العضو المراقب “مجلس األمن، وعدم انضمام دولة فلسطين       
  .العضوية من مضمونها

ويكون الخيار الفلسطيني إزاء هذا السيناريو في الموافقة على استئناف المفاوضـات، علـى أن تكـون                 
مرجعيتها القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة في إطار مؤتمر دولي كامل الـصالحيات بعيـداً عـن                

مم المتحـدة بجعلهـا     اللجنة الرباعية، التي يجب أن تنتهي ألنها تجاوزت المرجعيات الدولية وقزمت األ           
طرفاً من أطراف أربعة، حتى يكون للعامل الدولي دور فاعل باستمرار، وضمن جدول زمنـي قـصير                 

  .وآلية تطبيق ملزمة
أن تجمع السلطة ما بين التوجه إلى األمم المتحدة واستمرار المـساعي السـتئناف              :  السيناريو الثالث  -

وبين السعي إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وإعـادة تـشكيل          المفاوضات التي تالقي دعماً دولياً كبيراً،       
منظمة التحرير بحيث تضم الجميع، وتوفير مقومات الصمود وتنظيم المقاومة الشعبية الشاملة، واستعادة             

  .البعدين العربي والدولي للقضية الفلسطينية
على الـرغم مـن     (صالحة  في هذا السيناريو، يفترض نجاحه عدم حدوث اختراقات، سواء في ملف الم           

  .أو في ملف المفاوضات) بعض التقدم الذي يمكن أن يحصل
الخيار الفلسطيني إزاء هذا السيناريو يمكن أن يكون التمسك بالمفاوضات دون مفاوضـات وبالتنـسيق               
األمني، والتقدم في المصالحة دون اختراقات، وأقصى ما يمكن التفكير به في إطار هذا السيناريو تعديل                

اللتزامات األمنية واالقتصادية والسياسية المترتبة على اتفاق أوسلو، ليس دفعة واحدة، وإنمـا بالتـدرج               ا
  .ضمن تصور واضح يعرف منذ البداية، ما هي النتيجة النهائية التي يريد أن يصل إليها

كومـة  وأمريكيـة، سـبق أن هـددت الح       ” إسرائيلية“أن تتعرض السلطة لعقوبات     :  السيناريو الرابع  -
ولعـل قـرار الكـونغرس بحجـب        (، واإلدارة األمريكية بضغط من الكونغرس، بتنفيذها        ”اإلسرائيلية“

حتى ال تبقـى حارسـة      (، ما يدفعها إلى القيام بحل نفسها        )المساعدات بداية هذه العقوبات وليست آخرها     
تفاق أوسلو، فهذا وذاك قد     ، أو إلى وقف العمل بالتزامات ا      )لالحتالل على الرغم من استبعاد قيامها بذلك      

يؤديان إلى تمسك الرئيس بتبكير موعد االنتخابات وعدم الترشح لوالية جديدة أو إلى استقالته في حـال                 
في الضفة الغربية، ونقل مركـز      ) وليس حلها (عدم القدرة على إجراء االنتخابات، أو إلى انهيار السلطة          

  .، وعودة الصراع إلى المربع األولثقل القيادة الفلسطينية إلى الخارج وقطاع غزة
إن هذا السيناريو يجب أن يترتب عليه خيار فلسطيني ينطلق من التعامل معـه بـشكل جـدي، ولـيس                    
االستخفاف به مهما كانت احتماليته قوية أو ضعيفة، ألن على القيادة األخذ بجميع االحتماالت وأسـوأها                

فيجب أال ننسى أن حكومة شارون أعـادت احـتالل          . اثبالحسبان، واالستعداد لها حتى ال تدهمها األحد      
الضفة الغربية، ودمرت بنى السلطة وأجهزتها األمنية، وحاصرت رئيسها ياسر عرفات وصـوالً إلـى               
اغتياله، وأال نرى أننا نمر في مرحلة ونعيش في منطقة تشهدان متغيرات عاصفة ومرشحة للمزيد مـن                 

 -والعالقـات المـصرية     ” اإلسرائيلية “-هددت العالقات التركية    ” إسرائيلية“وإزاء حكومة   . التغيرات  
االستراتيجية، ألنها رفضت االعتذار عن مجزرة سفينة مرمرة، وعن جريمة قتل الجنـود             ” اإلسرائيلية“
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، فال يمكن استبعاد تنفيذ التهديدات التي أطلقتها ضد السلطة إذا مضت فـي     ”إيالت“المصريين بعد عملية    
  . األمم المتحدةتوجهها إلى

قد تتصور القيادة الفلسطينية أن بمقدورها الجمع لوقت طويل ما بين التوجه إلى األمم المتحدة والمقاومة                
الشعبية ورفض استئناف المفاوضات وفقاً لقواعدها السابقة، واالستمرار في نهج المفاوضـات والوفـاء              

كن أن يستمر بشكل دائم، ألنـه يجمـع مـا بـين             ، ولكن هذا ال يم    ”إسرائيل“بااللتزامات الفلسطينية مع    
  .المتناقضات المستحيل الجمع بينها

في النهاية، على الفلسطينيين االختيار ما بين استئناف المفاوضات كما كانت أو بتعديالت طفيفة، وهـذا                
ـ                ضية، انتحار سياسي، أو اختيار استراتيجية جديدة شاملة قادرة على توحيد الشعب وإعادة االعتبـار للق

  .وهذا وحده طريق الخالص الوطني
  6/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  ! أسـرانا البواسل؟ننسىكيف  .35

  ياسر الزعاترة
لليوم الثامن على التوالي، يخوض األسرى األبطال في سجون االحتالل إضرابهم المفتوح عـن الطعـام                

 اسـتجابة لـدعوات اليمـين       احتجاجا على ظروفهم القاسية التي ازدادت قسوة خالل الشهور األخيـرة          
الصهيوني الرامية إلى الضغط على حركة حماس من أجل اإلفراج عن الجنـدي الـصهيوني األسـير                 

  ).شاليط(
هنـاك عـدد محـدود مـن       ( أسير فلسطيني    6000يبلغ عدد األسرى في سجون االحتالل ما يقرب من          

 285 أسـيرة،    38، بيـنهم    48 سجنا ومعسكرا داخل األراضي المحتلة عام        22يتوزعون على   ) العرب
 أسيرا فـي    20،  ) من حركة حماس   19( نائبا في المجلس التشريعي      22 معتقال إداريا،    27طفال قاصرا،   

 400 عاما رهن االعتقال، فيما يخضع حـوالي         20 أسيرا مضى عليهم أكثر من       143العزل االنفرادي،   
  .أسير ألحكام تتجاوز المؤبد
عزل االنفرادي، إعادة التعليم الجامعي، إعادة بث القنـوات الفـضائية           إنهاء ال : ومن أهم مطالب األسرى   

الممنوعة، وقف سياسة تكبيل األسرى خالل الزيارات، ووقف سياسة العقوبات الجماعية مثل الحرمـان              
  .من زيارات األهل

جـل  ال خالف على أن سياسة األسر كانت واحدة من أهم الوسائل التي استخدمها العدو وال يزال مـن أ                  
 48كسر إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني، حيث مر على السجون والمعتقالت منذ العـام                

  . ألف فلسطيني على تفاوت الفترات التي قضوها في السجون750ما يقرب من 
لكن الشعب الفلسطيني العظيم لم ينكسر أمام إرادة الجالد، فيما تمكـن أبنـاؤه مـن تحويـل الـسجون                    

صحيح أن التراجعات السياسية    . ت إلى مدارس وجامعات تزيدهم إصرارا على مواجهة المحتل        والمعتقال
تحرير كـل   (كانت هي السمة البارزة لحركة النضال الوطني الفلسطيني لجهة الثوابت الوطنية األساسية             

 فـي   ، إال أن ذلك لم يأت بسبب سياسة القتل واالعتقال، وإنما بسبب ظروف موضوعية أخرى              )فلسطين
مقدمتها التخاذل الرسمي العربي واالنحياز الدولي للكيان الصهيوني، وإن ساهم في تلك التراجعات قـادة               
فلسطينيون مرّ بعضهم بتجربة االعتقال وخضعوا لتدجين سياسي كان من نتائجه تصدر بعضهم لخيـار               

  .التسوية والمفاوضات والتنازالت
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ون لم تحقق نجاحات تذكر من وجهة نظر المحتل، لكن الهـدف  نكذب على أنفسنا إذا قلنا إن تجربة السج   
النهائي الذي أراده االحتالل لم يتحقق، بدليل أن نسبة كبيرة ممن مروا بتجارب االعتقال لم يستقيلوا من                 
العمل النضالي بعد اإلفراج عنهم، بل عاد كثير منهم إلى السجن بأحكام أكثر قسوة بعد انخراطـه مـن                   

  .لمقاومة ضد االحتاللجديد في حركة ا
المثير في قضية االعتقال هو ما يتعلق باألعباء النفسية التي يتركها على األسر الفلسطينية، والتي تتحمل                
تبعاتها بشكل أساسي المرأة الفلسطينية، أكانت أما أو زوجة، فـضال عـن األبنـاء بالنـسبة لألسـرى                   

قل نفسه حين يشعر بأن القضية التي ناضل وضحى         المتزوجين، واألسوأ هو ما يتركه من آثار على المعت        
  .بسنوات عمره من أجلها تتعرض للتشويه، أو تنحرف بوصلتها نحو مسارات عبثية

باهللا عليكم، كيف يشعر المعتقلون الحاليون، وغالبيتهم دخلوا السجون إثـر انتفاضـة األقـصى؟ كيـف                 
 إن تلك االنتفاضة التي شـكلت المعلـم         يشعرون حين يقول رئيس السلطة والمنظمة وحركة فتح في آن،         

! األروع في تاريخ القضية كانت شكال من أشكال العبث، وأنها دمرت المشروع الـوطني الفلـسطيني؟               
كيف شعروا حين سمعوا عن وثائق التفاوض وما فيها من تنازالت مجانية قدمها المفـاوض الفلـسطيني     

لة دون جدوى، وكيف يشعر من بدأ حياته بالهتاف         أمام نظيره اإلسرائيلي من أجل الحصول على شبه دو        
لفلسطين من البحر إلى النهر وحفظ أناشيدها الثورية، بينما يستمع اليوم لقائدها يقول أمام العالم أجمع إنه                 

ليس ثمة شيء يقهر السجين أكثر من ضياع القضية التي          !  في المئة من أرضها المقدسة؟     78تنازل عن   
ي الحالة الفلسطينية تضيع القضية وتضيع البوصلة في آن، ويغدو معظم فلسطين            ناضل من أجلها، وهنا ف    

  .ملكا للعدو باعتراف القيادة، بينما يتم تجاهل قضية األسرى في السياق
لعل من أهم حسنات عملية اختطاف الجندي شاليط، ورغم الفرصة المحدودة إلنجاز صفقة مع العدو، هو                

 في وقت كانت المفاوضات العبثية األخرى تتجاهلهم تماما، اللهم إال مـن             تذكيرها الدائم بقضية األسرى،   
  .تصريح عابر هنا أو هناك في سياق احتفال يبث على الهواء

لو كان ثمة إصرار على خط المقاومة، وكانت قضية األسرى حاضرة في السياق بـشكل دائـم لكانـت                   
اضة األقصى، ولكان بوسع عمليات االختطـاف       معنويات األسرى أفضل بكثير، تماما كما كانت أيام انتف        

أن تؤتي أكلها، وهنا يذكر لحركة حماس أنها كانت األكثر تبنيا لقضية األسرى حـين بـدأت عمليـات                   
  .89االختطاف منذ العام 

إنها قضية معنوية تأتي ضمن صراع تاريخي وصراع إرادات، وما دام الشعب مصرا على المقاومة ولم                
هزوما بالضرورة، لكن تنازل صاحب الحق عن غالبية وطنه لعـدوه هـو إعـالن               ينكسر يكون العدو م   

الهزيمة، ولكنها هزيمة من يتنازلون على أية حال، أما الشعب فلم ينكسر ولن ينكسر، وسيفجر انتفاضته                
وما . وعندها يعلن األسرى انتصارهم على قيد الجالد      . الجديدة رغم أنف المتخاذلين، وسيحقق االنتصار     

  .ي في العالم العربي هو بشارة االنتصار األولية لفلسطين وشعبها وأسراها البواسل، ولألمة جمعاءيجر
يبقى القول إن نصرة أسرى الحرية في فلسطين، وفي العراق وفي سـوريا وكـل سـجون االحـتالل                   

  .ومعتقالت الطغاة هي مهمة األحرار في كل مكان
  6/10/2011، الدستور، عّمان
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   والتطاول على األستاذاإلسرائيلي" التلميذ" .36
  أسعد عبد الرحمن. د

اآلن األجندة المحلية واإلقليمية بعد مقارفات متصاعدة كان آخرهـا          ) االستعمار" (االستيطان"تحتل مسألة   
كما تحتـل   .  هذه المرة  1948عملية حرق هؤالء المستعمرين للمسجد الخامس في فلسطين، في فلسطين           

فالفلـسطينيون، رغـم    . دة الدولية المتعلقة بمجمل عملية التسوية في الشرق األوسط        ذاتها األجن " المسألة"
تقديمهم طلب العضوية الكاملة لألمم المتحدة، ما زالوا يربطون استئناف المفاوضات مع إسرائيل بوقـف               

بطـة  مرت" المـسألة "في الضفة الغربية، في حين تتحجج إسرائيل بأن هذه          " االستيطانية"كامل ألنشطتها   
" المـستوطنات "بالمرحلة األخيرة من المفاوضات، وأن أنشطتها االستعمارية محـصورة فـي توسـيع              

، )نتنيـاهو (ومؤخراً، أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي      . ألغراض التوسع الطبيعي، كما في منطقة القدس      
ية إلقنـاع   تجميد جديد لالستيطان في الـضفة والقـدس الـشرق         "وببجاحة واضحة، أنه ال ينوي إعالن       

  "!الفلسطينيين بتحريك المفاوضات
" اللجنة اللوائية للتخطيط والبنـاء اإلسـرائيلية  "تجلى في مصادقة " االستيطانية"آخر المخططات التوسعية  
ومن المؤكـد أن    . بالقدس الشرقية " جيلو"في مستعمرة   " استيطانية" بؤرة   1100على طرح مخطط لبناء     

" االسـتيطاني "القدس عن محيطها الجغرافي في الضفة، عبر البنـاء       إسرائيل ماضية في محاوالت عزل      
التي باتت قريبة من التحول عملياً إلـى        " (دولة المستوطنين "لكن المالحظ أن    . وجدار الفصل العنصري  

المـستعمرين  " مجابهـة "فمع  ". الدولة اإلسرائيلية "في طريقها لتجاوز عباءة     ) دولة قبل الدولة الفلسطينية   
 وحكومته، وتكوينهم ميليشيا وخاليا مسلحة تهاجم أراضي الفلسطينيين وتقطع أشجارهم وتجرف            لنتنياهو

، "المـستوطنات العـشوائية   "أراضيهم وتحرقها، قاموا بإعادة المنشآت التي تفككها شرطة االحتالل فـي            
هـاز األمـن    ولقد اعترف ج  . ، سواء برضا سلطات االحتالل أو رغماً عنها       "استيطانية"واستحدثوا بؤراً   
العشرات من الفلـسطينيين وتـدمير      " المستوطنين"بعجزه وبتغاضيه عن قتل     ) الشاباك(العام اإلسرائيلي   

ممتلكاتهم في الضفة، مطالباً بتدخل المستوى السياسي اإلسرائيلي لكبح جماحهم بعد أن تمادوا واصبحوا              
 التربية والتعليم إلـى الوقـف الفـوري         دعا وزارة " الشاباك"بل إن   . يدعون إلى قتل الفلسطينيين جهاراً    

التي يقوم حاخامات كبـار     ) عود يوسف حاي  (للمخصصات المالية التي تقدمها الوزارة للمدرسة الدينية        
، فإن هذه المدرسة الدينيـة،      "هآرتس"وحسب صحيفة   . فيها بالتحريض على قتل العرب واالعتداء عليهم      

 األراضي الفلسطينية في نابلس، تضم عدداً من المـدارس          المقامة على " يستهار"الموجودة في مستعمرة    
  .العليا والمتوسطة التي تعلّم العنصرية والتحريض ضد كل ما هو غير يهودي

فالمستوطنون المستعمرون تحولوا إلى عـصابات      ! يبدو أن التلميذ في إسرائيل بات يتطاول على أستاذه        
ئل تطبيق لسلطتها مستقلة عـن الجـيش والـشرطة          لها سلطة مستقلة عن سلطة دولة إسرائيل ولها وسا        

" الـسلطة اليهوديـة   "يـدعو إلنـشاء     " بار إيالن "، وهو أستاذ في جامعة      "هيلل فايس "فهذا  . اإلسرائيليين
التي تتنكر لمـصدر سـلطتها      "، وهدفها أن تحل محل سيادة دولة إسرائيل         )الموازية للسلطة الفلسطينية  (

مقـر  "وبحسب نـشرات    "! ليهود وتختار أن تعبد أعداء الشعب اليهودي      باعتبارها دولة يهودية من أجل ا     
، فقد شارك مئات من ممثلي المستوطنات في المـؤتمر التأسيـسي للـسلطة              "العمل إلنقاذ الشعب والبالد   

زعـيم  " فيليب دي فنتر  "بل جاءت لهؤالء رسائل تأييد كرسالة       ". نوفيم"الذي عقد في مستوطنة     " اليهودية
وفي المؤتمر، منحـت جـائزة      . صاحب الماليين السويدي  " باتريك برنكمان "طرف الفنلندي، و  اليمين المت 
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الذي رفـض األوامـر اإلسـرائيلية       " عيدان هيرشليكوفيتس "مقدارها عشرون ألف شيكل لعائلة الجندي       
  ).رمات ميغرون" (المستوطنة العشوائية"بإخالء 
استناداً إلى اإلشارات التي يتركها المستوطنون      )" ( ثمن شارة(دولة  "في مقال بعنوان    " تسفي برئيل "ويقول  

بعد االعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم مقابل كل عملية إخالء للبؤر االستيطانية العشوائية في الـضفة               
ال تكتفي بالمحمية   ) شارة ثمن (فعصابات  . أصبحت هنا ) يشع(لم يعد يوجد شك في أن       : "، يقول )الغربية

ا في الضفة حيث تستطيع هناك اقتالع األشجار وإفساد سيارات الجـيش اإلسـرائيلي              التي خُصصت له  
ولـن يكـون مـن      . ال يعرف حدوداً  ) بنك أهداف (فهي مثل كل منظمة إرهابية لديها       . وإحراق المساجد 

المبالغ فيه تخمين أن قوائمها مقسومة بين من يستحق فقط رش أبواب بيته باألصباغ وبين من يجـب أن                   
لكنه سيكون خطأ مأساوياً أن ينظر إلى هذه العصابات باعتبارها منظمة إرهابية فقـط              : "ويضيف. "يقتل

البنيـة  (إن إسرائيل التي خبرت محاربة اإلرهاب، أوجدت تعبير         . سيؤدي عمل مكثف إلى القضاء عليها     
والبنية ) اع العسكرية الذر(الذي يفرق بين منفذي اإلرهاب بالفعل وبين مرسليهم، بين          -) التحتية لإلرهاب 

! غير موجودة ) البنية التحتية لإلرهاب  (وفي المحمية اليهودية كأن     . التحتية السياسية والثقافية التي تغذيها    
، ويغسل رجال الدين أيديهم من األمر، ويحل النفـاق محـل            )يشع(فال يوجد إلقاء مسؤولية على مجلس       

فقد نشأت في الضفة سلطة يهوديـة       .  التحتية موجودة  لكن تلك البنية  . تحمل المسؤولية وتطهير الصفوف   
) يشع(وليس هذا مجلس    . هدفها أن تحل محل سيادة الدولة وربما محل سلطة الجيش اإلسرائيلي بعد ذلك            
  ".المستكين للسلطة، بل هو كائن مسخ جديد سيمنح رعايته لمنظماته اإلرهابية

تشبه عصابة تتحول إلى مصدر سلطة      " جماعة"، بل   ليسوا حزباً يعمل بحسب قانون الدولة     " المستوطنون"
، وغير خاضعة للدولة الصهيونية، مثـل       "القانون"، مما قد يحولها في قادم األيام إلى أداة تطبق           "سيادية"

تنشئ لنفسها أجهزتها التنفيذية التي أصبحت نواة       " الجماعة"وهذه  . الجيش اإلسرائيلي أو شرطة إسرائيل    
، التي قالت فيها المقالـة      "دفع الثمن "من هنا تكونت عصابات ما بات يسمى        . هدافهاجاهزة معدة لتحقيق أ   
فهو . ال يوجد فقط معنى لفظي    ) إرهابياً(لتعريف نشاط ما وصفه عمالً      "إنه  " هآرتس"االفتتاحية لصحيفة   

منيـة ولـيس    هي منع الجنايات األ-خالفاً للشرطة-) الشاباك(يستدعي موقفاً عملياتياً، وذلك ألن وظيفة      
ففي نشاط عصابات اإلرهـاب اليهـودي       ! فقط التحقيق فيها بعد ارتكابها والقبض على المسؤولين عنها        

وتعنـى  . يشارك، كما هو معروف، عشرات الشباب الذين يستعينون بإطار يـضم مئـات غيـر قليلـة               
ينيين، لكانوا  لو كان الحديث يدور عن فلسط     . المخابرات منذ سنين بتشخيص ورسم خريطة هذه الشبكات       

كلهم، منذ اآلن، أو على األقل نواتهم الداخلية والعنيفة، قيد االعتقال انتظاراً للمحاكمة أو قيـد االعتقـال                  
مصدر قلق من تهديد حقيقي أكثـر       ) شارة ثمن (لكن المشكلة أن الميل الرسمي لرؤية عصابات        . اإلداري

  "!مما هي مجرد ميل يجب تغييره
  6/10/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  دون أوهام..  الواقع الصعبمعالتعامل  .37

  شلومو أفنيري
كرر أبو مازن في خطبته في الجمعية العامة لألمم المتحدة خطأ فلسطينيا راتباً، فـالزعيم الفلـسطيني ال       

فالدولة الفلسطينية ستنشأ فقط إذا أقنع الفلسطينيون اإلسرائيليين        . يجب أن يقنع أمم العالم بل اإلسرائيليين      
وقد نجح الرئيس أنور السادات بفعل هذا فـي         . بأنهم مستعدون حقا للعيش بسالم واعتراف متبادل معهم       
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خطبته التاريخية في الكنيست، التي حولته في طرفة عين من عدو لدود قاس إلى أكثر الشخصيات شعبية                 
دائي الذي ذكّر بياسـر     أبو مازن، فضال عن انه لم يتحدث إلى اإلسرائيليين، فان كالمه الع           . في إسرائيل 

ويحسن أال نُكثر من    . دون صدفة، عمق شكوك اإلسرائيليين في أهداف الفلسطينيين       ) الذي مجده (عرفات  
  .الكالم عن خطبة بنيامين نتنياهو

، الذي يدعو إلى استئناف المحادثات بال شروط مسبقة هو إنجاز سياسي إلسـرائيل،              "الرباعية"إن إعالن   
وقف البناء في المـستوطنات والتـزام       (لفلسطيني الذي أفشل بإقامته شروطاً سابقة       ألنه يرفض التوجه ا   

وخطت حكومة إسرائيل خطوة صـحيحة حينمـا باركـت          . ، استئناف التفاوض  )1967إسرائيل بحدود   
  .القرار، أما رفض الفلسطينيين للقرار فيعرضهم كرافضين للتفاوض

ن إلى التفاوض فانه يصعب تخمـين هـل يـستطيعان           فحتى لو عاد الطرفا   . هذا مهم لكنه غير جوهري    
 –إذا كانت حكومة أولمـرت      . التوصل إلى اتفاق؟ ألنه من الواضح كم هو التباعد بين مواقف الطرفين           

لفني لم تتوصل إلى اتفاق مع أبو مازن بعد سنتين تقريبا من المباحثات الجدية المسؤولة فواضح أنـه ال                   
وقد حطم أيضا الوهم الشائع بأن المفتاح فـي يـد الواليـات             . ة نتنياهو ينبغي أن نتوقع اتفاقا مع حكوم     

المتحدة منذ دخل براك أوباما البيت األبيض ألنه إذا كان رئيس أميركي ال ينجح مدة سنتين حتـى فـي                    
جلب الطرفين إلى مائدة التفاوض فكيف سينجح في التقريب بين وجهـات النظـر فـي شـأن الحـدود                  

  . والالجئين والترتيبات األمنية؟والمستوطنات والقدس
حتى من يعتقد مثلي أن مشروع االستيطان خطأ سياسي وأخالقي يجب أن يكون ساذجا جدا إذا اعتقد أن                  
حكومة ديمقراطية تقدر بسهولة على إجالء مئات آالف المستوطنين، وعلى أن يتخلى الفلسطينيون عـن               

قادرا على مجابهـة شـتى المـشاكل        "  الدولتين القدس عاصمة "حق العودة، وعلى أن يكون شعار مثل        
 دولـة إسـرائيل     – الذين ال يعتقدون أن اليهود أمة        –المصاحبة لمكانة المدينة، أو أن يقبل الفلسطينيون        

  .باعتبارها دولة الشعب اليهودي
كما في  ينبغي تغيير االتجاه وأن ندرك انه ال يوجد اآلن احتمال لتسوية دائمة، وأنه بقي مخرج واحد فقط                  

قبرص وكوسوفو والبوسنة، مع عدم وجود احتمال واقعي للتفاوض في تسوية نهائية دائمة، ينبغي بـذل                
لكن ( اتفاقات بينية، وخطوات تبني الثقة وإجراءات من طرف واحد           –الجهود السياسية في ترتيبات بديلة      

سية انتقال من تجربة فاشلة إلى      وهذا في اللغة السيا   . واستمرار التعاون العملي على األرض    ) متفق عليها 
، "دولتان للـشعبين  "إحراز حل عام، والى مسارات جزئية إلدارة الصراع في حين يكون الهدف النهائي              

  .هو األفق السياسي الذي يوافق عليه الطرفان مبدئيا لكنهما عالمان بالصعاب المقرونة بإحرازه اآلن
للفلسطينيين الذين يطمحون وبحق إلى دولـة       : األطرافستكون هذه اإلجراءات الجزئية خيبة أمل لجميع        

ولإلسرائيليين أيضا الذين يعتقدون أن من المناسب أن يعترف الفلسطينيون آخر األمر بأن هناك مكانـا                
لكن محاولة خفض قوة الصراع والتوصل إلـى اتفاقـات          . لحق الشعب اليهودي في السيادة واالستقالل     

يات حكومة يمين في إسرائيل وعدم وجود سلطة فلـسطينية شـرعية            عملية جزئية ممكن أيضا مع معط     
  .في قطاع غزة" حماس"فعالة، في ضوء االنقسام بين السلطة وحكم 

إن الكالم الناعم عن اتفاق نهائي في غضون سنة أو سنتين ليس بديال عن سياسة واقعية تأخذ في حسابها                   
الية ليس لها مستمسك في الواقع فقط هو القـادر          إن غير المضلل بأوهام مث    . الواقع الصعب على األرض   

وحده على أن يدفع إلى األمام بقضايا اإلسرائيليين والفلسطينيين معا ومساعدتهم على الخـروج رويـدا                
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أما الخطبتان في األمم المتحدة فأشارتا فقط إلـى عمـق           . رويدا مع مرور الوقت من المواجهة الصعبة      
  .الفوارق بين الطرفين

  "هآرتس"
 6/10/2011، أليام، رام اهللا
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