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  والسالم هو الذي يصنع األمن.. يستحق دعم أوروبا" نيالربيع الفلسطي: "عباس .1

 أمام الجمعية أوروبا الخميس، في قصر ألقاها قال الرئيس محمود عباس في كلمة :)فرنسا(ستراسبورغ 
لقد أيدتم ودعمتم الربيع العربي الذي طالب بالديمقراطية والحرية، وها هو ": البرلمانية لمجلس أوروبا

 جاء ليطالب بالحرية وإنهاء االحتالل، إننا نستحق دعمكم، نثق بكم، وبأنكم لن الربيع الفلسطيني قد
  ."نعتمد عليكم.. تتخلوا عنا، ولن تتركونا وحدنا

فهل سيتوقف هذا االحتفاء : العالم الذي احتفى بالربيع العربي يقف اليوم أمام اختبار لمصداقيته"وبين أن 
ز ازدواجية المعايير، ويفتح ذراعيه الحتضان الربيع عند حدود فلسطين؟ أم انه سينجح في تجاو

الفلسطيني؟ هل سيسمح إلسرائيل أن تبقى دولة فوق القانون وفوق المساءلة والمحاسبة؟ هل سيسمح لها 
بأن تواصل رفض قرارات مجلس األمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وانتهاك القانون الدولي؟ 
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 الجواب، وبعض هذا الجواب عندكم سيداتي وسادتي الممثلين المنتخبين لشعوب إن شعبنا ينتظر أن يسمع
  ."أوروبا، وشعبنا يناشدكم أن تنهضوا بمسؤولياتكم

 دولة عضو في األمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين على 128لدينا 'وأوضح للمشرعين األوروبيين أن  
 من الدول األعضاء في مجلس أوروبا، وتقيم 17، ونحن نعتز أن من بينها 67حدود الرابع من حزيران 

 دولة أخرى من الدول األعضاء في مجلس أوروبا، ولقد 24فلسطين عالقات دبلوماسية متطورة مع 
أكدت العديد من هذه الدول، وبخاصة تلك المنتمية إلى االتحاد األوروبي، أنها على استعداد لالعتراف 

اآلن هو الوقت المناسب، ونحن نثمن : ، نحن نقول لكم بصدقبدولة فلسطين في الوقت المناسب، حسناً
  ".القرار الذي اتخذه البرلمان األوروبي مؤخراً بهذا الشأن وندعو إلى تنفيذه

أوروبا استثمرت الكثير من الجهد والمال في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، " أن إلى عباسونوه 
ها بكل امتنان وعرفان بالجميل، وإن االعتراف بدولة فلسطين وقدمت لشعبنا مساعدات جمة سيبقى يذكر

ودعم مسعاها للعضوية في األمم المتحدة هو حماية لالنجازات التي تحققت بفضل ذلك الجهد وذلك 
  ."االستثمار، وهو أيضاً تعزيز لمكانة أوروبا ولدورها الريادي في دفع عملية السالم

دعم السخي الذي يتلقاه من دول أوروبا لمساعدته على بناء امتنان الشعب الفلسطيني لل"وعبر عن 
اقتصاده ومؤسساته، ونحن نأمل أن يتعزز هذا الدور بمزيد من التعاظم للدور السياسي الذي تلعبه 

  ".أوروبا في دفع مسيرة السالم في منطقتنا
رع مدن وقرى بشائر ربيعنا هذا قد تجلت بأروع صورها حين نزل مئات األلوف إلى شوا"وقال إن 

 في 194فلسطين ومخيمات الشتات يعبرون بصوت واحد عن إرادتهم في أن تكون فلسطين الدولة رقم 
األمم المتحدة، ولقد حافظت هذه الحركة على طابعها السلمي والحضاري، رغم محاوالت االستفزاز 

نرفض العنف وننبذ اإلرهاب الحفاظ على سلمية تحركنا الشعبي؛ ألننا '، مؤكدا التصميم على "اإلسرائيلية
بأشكاله كافة، وبخاصة إرهاب الدولة، وإرهاب المستوطنين المسلحين، سنخيب آمالهم بدفعنا نحو 

  ."التطرف
  ؟"لماذا ترفض إسرائيل االعتراف بدولتنا؛ دولة فلسطين، إذا كانت جادة في قبول حل الدولتين"وتساءل 

، لم نجد سبيالً سوى التوجه إلى المجتمع الدولي لندعوه في ضوء انسداد أفق المفاوضات"وشدد على انه 
إلى التدخل لفتح آفاق جديدة أمام عملية السالم، وذلك من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود 

  ."، وقبول انضمامها كعضو كامل العضوية في األمم المتحدة67الرابع من حزيران 
السالم هو الذي يصنع األمن، " أن، مبرزا "نقيضان ال يلتقيانالسالم واالستيطان " أن أكد عباس ذلك، إلى

  ."ال القوة العسكرية وال الهيمنة والتوسع الجغرافي، وال يمكن الحفاظ على السالم بالقوة، وإنما بالتفاهم
حكومة نتنياهو تصر على وضع شروط تعجيزية جديدة ليس لها أساس في مرجعيات السالم " إنوقال 

ية الدولية، فرغم أننا اعترفنا بدولة إسرائيل، إال أن مطالبتنا باالعتراف بها  كدولة وقرارات الشرع
 هو شرط مسبق ال يمكن قبوله، ألنه  يهدد بتحويل الصراع المحتدم في منطقتنا الملتهبة إلى "يهودية"

ائيل، صراع  ديني مدمر، ويعرض للخطر مستقبل مليون وربع المليون فلسطيني من مواطني دولة إسر
ويشطب سلفاً حقوق الالجئين الفلسطينيين، ويشكل غطاء لنزعات توسعية تقضي على فرص حل 

  ."الدولتين
كنا قد توافقنا بشأن األمن مع الحكومة "وفي حديثه عن المفاوضات قبل تسلم نتنياهو الحكم انه 

بات فعالة لحفظ األمن اإلسرائيلية واإلدارة األميركية السابقتين، وبعض األطراف العربية على ترتي
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، ولكن السيد نتنياهو، رفض كل ذلك، )NATO(للفلسطينيين واإلسرائيليين عبر طرف ثالث يتفق عليه 
وأصر على مفهوم أمني غير مقبول يقوم على أساس التوسع واالستيطان، بضم القدس والكتل 

أي ما يزيد (غور األردن االستيطانية واألراضي الواقعة غرب جدار الفصل العنصري، باإلضافة إلى 
، وكذلك االحتفاظ بقواعد عسكرية في عمق الضفة )من مساحة الضفة الغربية المحتلة% 40على 

  إذا تمت االستجابة لهذه المطالب، فأين ستكون الدولة الفلسطينية؟: الغربية، ونحن نتساءل هنا
ودة إلى طاولة المفاوضات وفق ها نحن نعيد التأكيد اليوم على استعدادنا للع"عباس ومع ذلك، قال 

  ."مرجعية واضحة تتوافق والشرعية الدولية، وعلى أساس الوقف الكامل لالستيطان
من هنا كان موقفنا االيجابي من بيان الرباعية األخير، الذي أعاد تحديد مرجعيات عملية " وأضاف

زامات الطرفين بموجب خطة ، وجدد التأكيد على الت67السالم، وبخاصة مبدأ الدولتين على حدود عام 
إن امتثال إسرائيل لهذه المتطلبات يفتح الطريق الستئناف . خارطة الطريق، وبخاصة وقف االستيطان

  :  ولالطالع على نص الكلمة كامالً."عملية السالم
114789=id&detail=action?php.index/arabic/sp.wafa.1www://http  

  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   الهولندي األسبق ويطالب بكسر الحصارالوزراءهنية يستقبل رئيس  .2
 أطراف عالقة طيبة مع إقامة رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية، حرص حكومته على أكد: غزة

 أقوالجاءت  ". عداء شعبنا هو فقط مع االحتالل الجاثم على أرضهإن"ي المختلفة وقال المجتمع الدول
 الخميس، وفدا هولنديا برئاسة رئيس الوزراء األسبق لهولندا دريس فان ايجت، ،هنية خالل استقباله

وزير  واألسبقوعضوية عدد من الوزراء والسفراء السابقين في هولندا منهم وزير الشئون االجتماعية 
 إطار األسبق، وزعيم اكبر حزب مسيحي ديمقراطي وعدد من الشخصيات الوازنة في اإلسكانالتعاون 

  .مؤسسة حقوق الهولندية
 على قطاع غزة والجرائم التي ترتكب بحق إسرائيلوتحدث هنية حول الحصار الذي تفرضه 

اخل وخارج األرض المحتلة  المأساوية لالجئين دواألوضاعالفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس 
وشدد على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه في . والعنصرية التي تقوم بها قوات االحتالل والمستوطنين

 عن الطعام منذ إضرابا في سجون االحتالل الذين يخوضون األسرى معاناة إلىأرضه ووطنه مشيرا 
  .عشرة أيام

 المتحدة والمصالحة األممرير الفلسطينية في ودار نقاش معمق مع الوفد حول خطوة منظمة التح
 المصالحة قرار فلسطيني ال رجعة عنه وان المطلوب التقدم في أنالفلسطينية حيث أكد هنية على 

  .تطبيقها
وأشاد بجهود الوفد الهولندي وحرصه على تأكيد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الحصار والوقوف 

 المجتمع الدولي أطراف عالقة طيبة مع إقامةحرص الحكومة  جانب الشعب الفلسطيني مؤكدا إلى
رفه االحتالل ت ما يقإلىوتطرق  ". عداء شعبنا هو فقط مع االحتالل الجاثم على أرضهإن"المختلفة وقال 

 نائبا ممثال للشعب حتى اللحظة من بينهم النائب احمد عطون الذي 21بحق النواب  الفلسطينيين واعتقال 
  . الدولية في مدينة القدس المحتلةاألحمر مقر بعثة الصليب اختطف من داخل

  6/10/2011وكالة قدس نت، 
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  خطاب عباس أمام مجلس أوروبا حوى ثغرات كثيرة: بحر .3

أحمد بحر إن رئيس السلطة محمود عباس غير . قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د
واعتبر في بيان له  .أجندته الخاصة وأهدافه الشخصيةجاد في تحقيق المصالحة ويوظفها لخدمة 

الخميس، أن خطاب عباس أمام مجلس أوروبا احتوى على العديد من الثغرات والنقاط مثار الجدل 
والرفض الوطني، موضحا أنه حرص على توصيف المعاناة الفلسطينية تحت االحتالل وأدان ممارسات 

 العديد من النقاط والمحاور ذات العالقة بطبيعة مشروعه ونهجه وسياسات االحتالل، إال أنه سقط في فخ
  .السياسي الخاص

سبب تمسك عباس بالمفاوضات العبثية مع االحتالل واستعداده الستئنافها رغم ما جرته "وتساءل عن 
، مؤكدا أن عباس ال يخوض معركة سياسية حقيقية مع "على شعبنا من ويالت طيلة العقدين الماضيين

الل كما يدعي أو كما يتوهم البعض وإنما يشتبك إعالميا مع االحتالل بغرض تحسين شروط االحت
  .التفاوض فحسب

ونفى بحر وجود أي تغيير في نهج وسياسة عباس تجاه االحتالل باستثناء اللهجة الكالمية، الفتا إلى بقاء 
وبقاء التعاون األمني مع األسس والقواعد السياسية الناظمة لعمل السلطة كما هي دون أي تغيير، 

االحتالل بل وتطويره ومد آفاقه وتوسيع مجاالته، بما يشكل نسفا لمصداقية عباس وإبقاء وعوده بالتغيير 
  . في إطار الشكليات ليس أكثر

كما تساءل عن ماهية الربيع الفلسطيني الذي بشّر به عباس، مشددا على أن الخالص من االحتالل له 
  .ه، وأن الربيع الفلسطيني ليست كلمة تقال أو لفظة تطلق بشكل فارغ بدون مضمونشروطه واستحقاقات

واستغرب بحر حديث عباس عن الديمقراطية الفلسطينية في الوقت الذي تنتهك فيه السلطة الفلسطينية 
نون وأجهزتها األمنية الحريات العامة والخاصة في الضفة الغربية وتمارس االعتقال السياسي وتمتهن القا

صباح مساء، مؤكدا أن الحريات وحقوق اإلنسان أضحت رهينة النظام األمني المستبد الذي يحكم الضفة 
  .وفق قوله. حاليا

ونوه بحر إلى اعتراف عباس بدور القيود والتدخالت الخارجية وتأثيرها على الديمقراطية الفلسطينية 
  .واألوضاع الفلسطينية الداخلية
 للمصالحة وقصره على تشكيل حكومة وإجراء انتخابات فحسب، مؤكدا أن واستهجن بحر مفهوم عباس

مفهوم المصالحة بشكلها الحقيقي والشمولي تتعدى ذلك إلى إعادة صياغة الواقع الفلسطيني وإصالح 
النظام السياسي الفلسطيني بما يدفع باتجاه رسم استراتيجية فلسطينية جديدة وموحدة إلدارة الوضع 

  .اخلي كما إدارة المعركة مع االحتاللالفلسطيني الد
 6/10/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  السلطة ال تملك الشجاعة لرفض بلير وتكتفي بالنقد اإلعالمي: رزقة .4

أعربت الحكومة الفلسطينية في غزة عن أسفها الشديد الستمرار السلطة الفلسطينية في التعامل مع : غزة
، معتبرة تصريحات السلطة التي طالبت "خيار الرباعية"ية، بوصفه طوني بلير، مبعوث الرباعية الدول

  ".إن السلطة ال تمتلك الشجاعة أن تقاطعه أو تطالب بتغيره رسمياً"، قائلًا "إعالمية فقط"بتنحيته 
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يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، في تصريحات خاصة .دوقال 
السلطة الفلسطينية في رام اهللا، عندما تتحدث أن بلير منحاز إلى إسرائيل وأنها موقف ": "قدس برس"لـ

لن تقبل به، هي تعرف أنه نقد إعالمي ليس إال، ولكنه ال يمكن ترجمته إلى موقف سياسي، ألن السلطة 
 ، وفي حال)بلير(تملك أن ال تجتمع معه ) السلطة(هي : "وأضاف".ال تمللك  القرار في هذه المسالة

اعتراضها على االجتماع معه ستدخل في مشكلة جوهرية مع الرباعية، لذلك اختارت الطريق األسهل، 
وهو طريق مؤسف بالطبع ألنه سلبي على الحقوق الفلسطينية؛ اختارت أن تتعامل معه وان تستمر في 

 والعديدة حول هذا التعامل، وهذا أمر لم يكن يتوقعه الرأي العام الفلسطيني بعد التصريحات الكثيرة
  ".انحياز بلير الواضح إلسرائيل

يحتاج إلى شجاعة والى استعداد لتحمل التداعيات، "واعتبر رزقة أن اتخاذ السلطة موقفاً بمقاطعة بلير 
ومنها أن السلطة والرئيس عباس ستدخل في حالة أزمة مع عناصر من الرباعية وخاصة الواليات 

الشجاعة وتحمل : "وقال ". ت الرئيس عباس في أكثر من محفل أوربيالمتحدة األمريكية، وقد تعطل لقاءا
التداعيات غير متوفرة لمقاطعة السلطة لبلير، وإن أسهل الطرق هو في االستمرار بالتعامل معه مع قليل 

  ".من النقد اإلعالمي الذي يطالب بتصحيح المسار
  6/10/2011قدس برس، 

  
   االحتالل لمطالبهمبإذا لم يستجي  بالعصيان المدنيهددوااألسرى : قراقع .5

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن :  وكاالت- الرحيم حسين عبد –رام اهللا 
األسرى أعلنوا أنه إذا لم تستجب إدارة سجون االحتالل لمطالبهم اإلنسانية والمشروعة، فإنهم سيعلنون "

وأشار إلى أن هذه . "يمات إدارة سجون االحتاللعن برنامج العصيان وعدم االلتزام بإجراءات وتعل
الخطوة تشمل عدم الوقوف على العدد اليومي المتبع في إدارة السجون والذي يتم ثالث مرات يومياً، 
وعدم ارتداء المالبس الخاصة إلدارة سجون االحتالل والتي تفرض عليهم ارتداءها ووقف العمل في 

لحوارات كافة مع إدارة السجون وضباطها وعدم االمتثال بالذهاب األقسام والمطابخ وقطع العالقات وا
  . اإلسرائيلية المحاكم العسكرية إلى

، "شطة"وفي السياق ذاته حذر قراقع من تدهور الوضع الصحي لعدد من المضربين خاصة في سجن 
  . أسيراً مضرباً عن الطعام في ظروف قاسية للغاية53حيث تم عزل 

  7/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   لألسرى تطالب بحماية دولية "التحريرمنظمة " .6
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي أمس بالتدخل :  وكاالت- الرحيم حسين عبد –رام اهللا 

العاجل من أجل إنقاذ حياة آالف األسرى في السجون اإلسرائيلية مع دخول إضرابهم التدريجي عن 
إن السلطات "وفي بيان لها، قالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة . ى التواليالطعام يومه العاشر عل

اإلسرائيلية وبقرار سياسي، تمارس أبشع وأقسى أساليب االعتقال واإلهانة بحق ستة آالف أسير فلسطيني 
ئيلية واتهمت السلطات اإلسرا. "وعربي في سجونها، في انتهاك فاضح للقوانين والشرائع الدولية كافة

أوسع حملة همجية بحق األسرى واإلمعان في تعذيبهم، وإهانتهم للنيل من عزيمتهم، عبر قوانين "بشن 
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 20وتشريعات تحرمهم من زيارة ذويهم وتحول دون مواصلة تعليمهم الجامعي، وتستمر في عزل نحو 
  . "أسيراً في زنازين انفرادية

  7/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

   لممتلكات الفلسطينيين تطالب بحماية دوليةيةالفلسطينالسلطة  .7
طالبت السلطة الفلسطينية بحماية دولية للفلسطينيين وممتلكاتهم، وقال وزير شؤون االستيطان : رام اهللا

والجدار مازن غنيم في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين 
الجيش "، وان اإلسرائيلية واإلدارية األمنية الواقعة تحت السيطرة "ج"وممتلكاتهم تجري في المناطق 

 شيء لحماية المواطنين، بل على العكس، يوفر الحماية للمستوطنين المعتدين أي ال يفعل اإلسرائيلي
  ."ويهاجم المواطنين المعتدى عليهم

 شجرة، ومنذ مطلع 4050 بلغت األخير عدد األشجار التي اقتلعها المستوطنون خالل الشهر أنوأوضح 
 الخمسة الماضية على جرف واقتالع األيام في أقدموا المستوطنين إنوقال .  شجرة13350العام 

  . شجرة1200وتخريب 
  7/10/2011الحياة، لندن، 

  
  مستعدون لتثبيت المصالحةو.. "كتكتيك للعودة للمفاوضات "أيلول" استخدم عباس: الحية .8

ما "خليل الحية إن .د" حماس"كتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية قال عضو الم:  حازم الحلو-غزة
بات يعرف باستحقاق أيلول قد مثل خطوة شكلية وتكتيكية من قبل رئيس السلطة محمود عباس للعودة 

  ".إلى مسار التسوية مع االحتالل والمتوقف حاليا
- 6مجلس التشريعي بمدينة غزة الخيمس وبين الحية في لقاء عقده منتدى اإلعالميين الفلسطينيين في ال

، أن السلطة الفلسطينية ليست لديها إجابة حول مرحلة ما بعد أيلول، باستثناء الحديث المتكرر 10-2011
  .حول الخيار األوحد بالنسبة لها وهو خيار التسوية

  غموض ما بعد أيلول
العصابات "تي هجروها بفعل جرائم واعتبر الحية أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ال

إنما يمثل صلب وقلب أي حل للقضية الفلسطينية، الفتا إلى أن قرارات األمم المتحدة منحت " الصهيونية
  .الالجئين حق العودة الكاملة

والفصائل الفلسطينية أن تشعل الضوء األحمر للتنبيه حول " حماس"وشدد على أنه من حق حركة 
أيلول مجرد مطية للعودة للمفاوضات، متهما اإلدارة األمريكية بأنها كالبطة خطورة أن تكون خطوة 

العرجاء التي تريد أن تسوق الطرف الفلسطيني نحو المفاوضات العقيمة التي تشكل فلسفة إسرائيلية منذ 
  .توقيع اتفاق أوسلو

فلسطين عضوية مراقبة وحذر النائب في المجلس التشريعي من قبول المبادرة الفرنسية التي تتضمن منح 
في األمم المتحدة، معتبرا أن الموافقة عليها يعني تثبيت النظرة الدولية نحو القضية الفلسطينية بوصفها 

  .مشكلة تتعلق بمكانة دولية فقط
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 كحد أدنى 1967عام ) يونيو(ال نمانع قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران "وأضاف 
لمشتركة، لكن مع التأكيد على حق عودة الالجئين وحق الشعب الفلسطيني في وضمن برنامج القواسم ا

  ".ضمن هدنة طويلة األمد) إسرائيل(المقاومة، وعلى عدم االعتراف بـ
وبين الحية أن أي جهد يمكن أن يحقق هذه القضايا وال يؤثر سلباً أو يمس بهذه الثوابت ال تعارضه 

 بها عباس في األمم المتحدة عليها مآخذ كثيرة، سواء سياسية أو حماس، الفتا إلى أن الخطوة التي قام
  .قانونية

وحول االتهامات بوجود أكثر من تيار داخل الحركة بعد بتأييد بعض الشخصيات فيها لخطاب عباس 
نحن حركة واسعة، وهناك اجتهادات كثيرة تعبر عن مواقف : "وتوجهه إلى األمم المتحدة، قال الحية

ها، لكنها ال تعكس بالضرورة مواقف الحركة أو تُحسب على حماس، ألن الحركة شخصية ألصحاب
  ".أعلنت موقفها بشكل رسمي ال لبس فيه

  ال تراجع عن المصالحة
وحول موضوع المصالحة، أكد الحية على أنه ال تراجع عن المصالحة الفلسطينية ألنها مطلب حماس 

جميع لمصالحة حقيقية تضمن حل كافة الخالفات حول مشدداً في ذات الوقت على احتياج ال, والجميع
  .مجمل القضايا الفلسطينية وعلى رأسها ملف منظمة التحرير

ولفت الحية إلى أنه يجب تثبيت المصالحة من خالل االتفاق على برنامج سياسي واضح تمت مناقشته 
افق على مجمل نتمنى من مصر رعايته حتى نصل لتو: "وأبدت حماس فيه مرونة كبيرة، مضيفاً

  ".القضايا
لم يتم تحديد مواعيد "وعلى صعيد ما تردد عن عقد جولة حوار تجمع فتح وحماس في القاهرة، أجاب 

لجولة حوار مقبلة، وإن كان هناك شبه توافق على عقد لقاء يجمعنا قريبا، لكن لم يتم ترتيبه أو تحديد 
  ".تاريخ محدد له
  عباس المستفيد

أوالً، لم يتم بحث هذه : "عباس لغزة حتى اآلن رغم المصالحة، قال الحيةوعن أسباب عدم زيارة 
المسألة، ولم يتم الخوض في أي ترتيبات أمنية أو فنية لإلعداد للزيارة ألنه من األساس لم يفتح هذا 
الموضوع، لكننا نرى أن زيارة عباس يجب أن تكون تتويجا لخطوات سبقتها طبقت على األرض، فليس 

  ". الزيارة إقامة االحتفاالتالهدف من
رئيس السلطة لم يقدم استحقاق المصالحة المطلوب منه، وهي استحقاقات يجب أن يقدمها : "وأضاف

الجميع، نحن من جانبنا قدمنا للمصالحة االستحقاق المطلوب منها في كل المحطات، لكن أبو مازن 
  ".استفاد من المصالحة، والشعب لم يستفد منها

لكنه قال في الوقت ذاته إنه ال يمكن إجراء انتخابات ,  حماس ال تخشى االنتخاباتوشدد على أن
أنا ال أثق في أي انتخابات تجري في ظل : "وأضاف, فلسطينية في ظل األوضاع الحالية غير الموحدة

هذه فلماذا نجريها في , وفتح لن تثق باالنتخابات تحت إدارتنا بغزة, القوى األمنية في الضفة الغربية
فلنذهب لالنتخابات وفق جدولها الزمني , هم يعتقدون أن حماس ستخسر في االنتخابات"األجواء وأضاف 

  ".المحدد



  

  

 
 

  

            11ص                                     2285:                العدد7/10/2011الجمعة  :التاريخ

وفيما يتعلق بوضع المقاومة الفلسطينية، أكد الحية على أن حماس تريد استرجاع فلسطين من البحر إلى 
كانت في حالة جمود إال أنها لم تفشل معتبرا أن المقاومة وان , عبر استنهاض برنامج المقاومة, النهر

  .ألنها حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع
  المقاومة في الضفة

واعترف القيادي في حركة حماس بأن المقاومة تلقت ضربات موجعة في الضفة الغربية بسبب التنسيق 
ل في عمق مدنه عبر األمني، متمنيا في الوقت ذاته أن تتمكن المقاومة من استعادة قوتها وضرب االحتال

  .العمليات االستشهادية
واالحتالل اإلسرائيلي متخوف منه لذلك يسارع الزمن , نحن متفائلون من الربيع العربي: "وقال الحية

ويحاول فرض وتثبيت وقائع على أرض الواقع من خالل االستيطان حتى يقطع الطريق على الفلسطينيين 
  ".في المراحل القادمة

لى وضع حركة حماس في سوريا على ضوء المظاهرات التي تشهدها األخيرة، مؤكدا أن وتطرق الحية إ
موقف حماس هو التقدير واالمتنان لسوريا حكومة وشعبا على استضافة قيادة الحركة ومكاتبها، داعيا 

 .النظام السوري إلى االستجابة إلى تطلعات شعبه
  6/10/2011فلسطين اون الين، 

  
  د متوقفة في صفقة تبادل األسرىالجهو: حمدانأسامة  .9

أن تكون هنـاك    , اليوم الخميس , أسامة حمدان "حماس  "نفى مسؤول العالقات الخارجية في حركة       : غزة
  .أي مساعي دولية تبذل في إطار صفقة تبادل األسرى بين حركته وإسرائيل

 جديدة تبذل حالياً مـن      أنه ال يوجد أي جهود    , "وكالة قدس نت لألنباء   "وأكد حمدان في اتصال هاتفي مع       
والمأسور , أجل إتمام صفقة  تبادل أسرى فلسطينيين  مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط              

  ."2006في غزة منذ العام 
 6/10/2011وكالة قدس نت ، 

 
   للموقف اإلسرائيلي"الرجل الرخيص والعراب " بلير بـتصفحماس  .10

ماس بشدة إعالن السلطة الفلسطينية أنها ستواصل تعاملها مع انتقدت حركة ح : أشرف الهور-غزة 
  .'الخطير'توني بلير ممثال للجنة الرباعية الدولية للسالم في المنطقة، ووصفت األمر بـ

' الرسالة نت'وقال الدكتور صالح البردويل القيادي البارز في حركة حماس في تصريحات نقلها موقع 
سلطة عن بلير ومواصلتها التعامل معه رغم صدور تحذيرات فلسطينية إن دفاع ال'المقرب من الحركة 

من خطورته على المشروع العربي والفلسطيني، يدل على أنها ما زالت متمسكة بنهج المفاوضات مع 
  .'إسرائيل ورفض التنازل عن هذا الخيار

فتاً إلى أن هذا الموقف ، ال'أمر خطير'ووصف البردويل إعالن السلطة مواصلتها التعامل مع الرجل بأنه 
نسف كامل جهودها في مجلس األمن الدولي وخطوة االعتراف بالدولة المستقلة، وجعلها فارغة '

  .'المضمون
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عدو للعرب بعد ضلوعه في 'وأشار القيادي في حماس إلى أن بلير ليس عدواً للفلسطينيين فقط بل هو

  .'رخيص والعراب للموقف اإلسرائيليالرجل ال'، واصفاً إياه بـ'مشروع الحرب على العراق
 7/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
   جسر بين الضمير األوروبي وخارطة طريقعباسخطاب : فتح .11

بخطاب الرئيس محمود عباس أمام البرلمان األوروبي فـي ستراسـبورغ           ' فتح' رحبت حركة    : رام اهللا 
  .اليوم الخميس

ة متقدمة على طريق شرح التفاصيل الدقيقـة لجوانـب          إن كلمة الرئيس خطوة ناجح    ' :وأضافت الحركة 
وشكلت جسرا ما بين العقـل والـضمير األوروبـي          . قضيتنا في أبعادها المكانية واإلنسانية والسياسية     

  .'وخارطة طريق لنضالنا الوطني
واعتبر الناطق اإلعالمي باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، في بيان صحفي صـدر عـن مفوضـية                  

وأعربت الحركـة   . 'بناء جسر بين العقل والضمير األوروبي     'والثقافة، أن الرئيس نجح اليوم في       اإلعالم  
عن أملها بنجاح أوروبا في التوفيق بين مصالحها ومبادئها وهي تستعد لتحديد موقفها من مطلب فلسطين                

  .للعضوية الكاملة باألمم المتحدة
  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  استقبال حاشد للدكتور الزهار في مخيم برج الشمالي: لبنان .12

استقبل أهالي مخيم برج الشمالي القيادي البارز فـي حركـة المقاومـة اإلسـالمية         : مخيم برج الشمالي  
الدكتور محمود الزهار في قاعة الصحابي الجليل أبي بن كعب حضره وفد من حركـة فـتح،                 » حماس«

د اإلسالمي، ووفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية ووفـد            ووفد من حركة الجها   
  .من القيادة العامة ولفيف من العلماء وفعاليات مخيم برج الشمالي وحشد كبير من أهالي المخيم

بداية كانت كلمة ترحيبية للمسؤول السياسي في الحركة في مخيم برج الشمالي محمود طه حيث رحـب                 
  .ور الزهار عارضاً السيرة الجهادية والنضالية للدكتور محمود الزهاربالدكت

وبدوره نقل الدكتور محمود الزهار تحيات أهل غزة ألهل الشتات متحدثاً عن المقاومة وصمود أهل غزة                
في الحرب األخيرة على قطاع غزة واضعاً الحضور في صورة األوضاع بشكل عام وقطاع غزة بشكل                

لمعاناة التي يتعرض لها أهل الضفة من اعتقاالت يومية وإذالل يـومي مـن قبـل                خاص، وتحدث عن ا   
االحتالل الصهيوني وعن المعاناة التي يعيشها األسرى داخل السجون اإلسرائيلية، كما أكد الدكتور على              
دور مخيمات الشتات في لبنان في الصمود والمقاومة ودعمهم للمقاومة الفلسطينية في فلـسطين بجميـع                

  .شكالهاأ
كما وطالب الحكومة اللبنانية برفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني ورفع حالة الحصار من خـالل                
فتح المجال للعمل وعدم حرمانه من العمل بالمهن التي منع من مزاولتها ودعمه للوصول الى حقه فـي                  

ار لن تدفع الفلسطيني للبحث     وأعتبر الزهار أن حالة الحص    . العودة الى األراضي التي أخرج منها قصراً      
 .عن العودة باتجاه فلسطين بل تساهم في البحث عن بلدان في المهجر يستطيع العيش الكريم من خاللها

  6/10/2011موقع الجئ نت ، 
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  الشعبية تدعو مجلس أوروبا للتحرك العاجل إلنقاذ حياة األسرى المضربين .13

اليوم الخميس، مجلس أوروبا المنعقد في ستراسـبورغ،        حثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،      : رام اهللا 
إلى الشروع في إرسال بعثات حقوقية وطبية وإعالمية لالطالع عن كثب على مـا يتعـرض لـه آالف            

  .إنسانية في سجون االحتالل األسرى من ظروف ال
افا بحق  واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس أوروبا اليوم، اعتر             

  .الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
 6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  قيادي بفتح يوضح فحوى قرار اللجنة المركزية بخصوص أقاليم الحركة بقطاع غزة .14

 62ان المـادة    ) :"سما(التنظيمية لفتح بغزة  لوكالة       قال أحمد نصر مسئول اللجنة       : خاص سما  -رام اهللا   
من النظام األساسي للحركة ينص على دعوة المؤتمر اإلقليمي لالنعقاد مرة كل عـامين ونظـرا                ) أ(بند  

  ".النتهاء المدة القانونية لذلك يرجي العمل على التحضير النعقاد مؤتمرات اآلخرين
حسب النظام إذا تعطل ذلك ألسباب أمنيـة أو تنظيميـة         :" ) سما(وأضاف خالل اتصال هاتفي مع وكالة       

تقوم الهيئة القيادية بإعادة النظر في لجان األقاليم والمناطق وتشكيل أطر قيادية جديدة تأخذ بعين االعتبار                
  ".األوضاع التنظيمية القائمة

حركـة التحريـر    أن اللجنة المركزيـة ل    ) سما(وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت مساء الخميس لوكالة         
  .قررت حل كافة أقاليم الحركة في قطاع غزة بعد انتهاء مدتها القانونية) فتح(الوطني الفلسطيني 

وبينت المصادر ان مركزية فتح تتجه الي إجراء االنتخابات لألقاليم بغزة ولكن إذا سـمحت الظـروف                 
وإعادة هيكلة األقاليم بطـرق جديـدة     األمنية بالقطاع وان لم تسمح فسيتم إعطاء األوامر للقيادات بترميم           

  . ومشاركة وجوه شابه
ـ   ان مركزية فتح عقدت األسبوع الماضي اجتماعات مكثفة ومتتالية مـن أجـل             ) سما(وقالت المصادر ل

دراسة وضع الحركة خالل المرحلة المقبلة ووضع خطط واستراتجيات جديدة من اجل النهوض بوضـع               
  .بلةالحركة المترهل خالل المرحلة المق

من جانبه قال عبد اهللا أبو سمهدانة أمين سر الهيئة القيادية العليا لفتح في تصريحات له أنه ال يوجد قرار                    
  .بحل األقاليم ولكن هناك إعادة ترتيب للوضع التنظيمي في قطاع غزة 

رتيـب  وأضاف أبو سمهدانة أن هناك اجتماعات مكثفة في جميع مراتب الحركة التنظيمية إلعادة بناء وت              
 .الوضع التنظيمي لألقاليم ولكن لم يصدر أي قرار بحل أي القيم حتى اللحظة 

  7/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  ثالثة معتقلين سياسيين في سجون السلطة يضربون عن الطعام: حماس .15
ن ، أن ثالثة من أنصارها المعتقلين فـي سـجو         "حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية     : الضفة الغربية 

السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعـام، احتجاجـاً علـى                 
  .مواصلة اعتقالهم بعد صدور قرارات قضائية باإلفراج عنهم

  7/10/2011السبيل، عمان، 
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  ماضون في اضرابنا المفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطالبنا: وابو الهيجا احمد سعدات .16

 اعلن القائد الوطني االسير احمد سعدات االمين العام الجبهة الشعبية لتحرير : علي سمودي- رام اهللا
الصحراوي بأنه ماض ورفاقه واخوانه في االضراب المفتوح عن " نفحه"فلسطين من زنزانته في سجن 

  .الطعام حتى تنفيذ مطالبهم العادلة 
ان اليوم لسعدات والشيخ جمال ابو الهيجا محمود حس" الضمير"جاء ذلك خالل زيارة محامي مؤسسة 

  ،" حماس "ابرز قادة حركة 
ان سعدات وابو الهيجا يتمتعان بمعنويات عالية جدا، رغم حالة االعياء البادية :" وقال المحامي حسان 
بأن سلطات السجون سحبت منهما  وذكر".يزيد من خمسة كيلو غرامات من وزنه بعدما فقد كل منهما ما

لدخان وصادرت االدوات الكهربائية والمخدات ولم يتبق في الزنزانة التي تجمعهما سوى فرشة الملح وا
وفرضت على . واحدة وبطانية واحدة فقط لكل منهما ، فيما يستمر حرمانهم من الصحف والفضائيات

ن فشلت سعدات غرامة مالية جديدة واتخذت عقوبات جديدة بزيادة مدة العزل ومنع زيارات األهالي بعد ا
  .ثالثة محاوالت من قادة مصلحة السجون لوقف اضرابه المفتوح عن الطعام 

واكد االسيرين سعدات وابو الهيجا بأنهما لن يتراجعا عن مواصلة اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي 
 حتى تحقيق مطالب الحركة االسيرة بوقف العزل االنفرادي وصيانة مكاسبها 27/9/2011أبتدأوه منذ 

  .قوقها المشروعة وح
  6/10/2011القدس، القدس، 

  
  بيريز يدعو عباس لمفاوضات سرية .17

أكّد رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز، على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بـين             : الناصرة
  ".بشكل سري"الجانبين الفلسطيني والصهيوني 

، )10-6(دبلوماسيين الجدد، اليـوم الخمـيس       وقال بيريز، لدى تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء ال         
والسلطة الفلسطينية العودة إلى طاولـة      " اإلسرائيلية"أكن تقديرا واسعا للقيادة الفلسطينية، وعلى الحكومة        "

  ".المفاوضات المباشرة بينهما
ـ        " بسرية وهدوء "فيما شدد على ضرورة التفاوض       ائل واالمتناع عن إجراء أي محادثات علنية عبر وس

  .اإلعالم، وفق تأكيده
  6/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ساس بيان الرباعية الدوليةأالمفاوضات ستعاود قريبا على : باراك .18

المفاوضـات الـسياسية بـين اسـرائيل        " أعرب وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك عن اعتقـاده ان           
  ". الرباعية الدوليةوالفلسطينيين ستعاود بالفعل قريبا على اساس بيان

ان اقامة دولة فلسطينية هي مصلحة اسـرائيلية، وان زمالئـي فـي الحكومـة            : "وقال في مقابلة اذاعية   
يدركون ايضا ضرورة حل مشكلة االحتالل التي هي مصدر االنتقادات الموجهة الى اسرائيل في انحـاء                

  ".العالم
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ـ   الوضـع الـذي وجـدت      "اكد باراك ان     التي صادفت امس،     1973 لحرب تشرين    38وفي الذكرى ال
  ".اسرائيل نفسها فيه خالل تلك الحرب لن يتكرر

  ".ضرورة ضمان عدم العودة الى حال الغطرسة والعمي السياسي التي كانت قائمة قبل الحرب"وابرز 
  7/10/2011، النهار، بيروت

  
   موجودة في عين العاصفة"إسرائيل": باراك .19

إن إسرائيل موجودة في عين العاصـفة وهـي         " إيهود باراك "الحتالل  قال وزير جيش ا   : القدس المحتلة 
  . تواجه تحديات متعددة الوجوه من أصعب ما كانت تواجهها أي قيادة سياسية أو أمنية أو اجتماعية

شهداء لواء  "وجاءت أقوال باراك هذه خالل مراسم تأبينية أجريت الليلة عند النصب التذكاري لما يسمى               
إن إسرائيل ال تزال الدولة     "وأضاف باراك    ". 1973ن سقطوا إبان حرب يوم الغفران عام        المظليين الذي 

األقوى في المنطقة ويجب عليها العمل على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء من أجل ضمان                
  ". بقاء هذا الوضع في المستقبل أيضاً

غانتس في هذه المناسبة إن إسرائيل وجيـشها        بدوره، قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال بني         
  ".سنضطر إلى تجاوز محن معقدة وهذا أمر مؤسف"وأضاف . سيواجهان تحديات عديدة في المستقبل

  7/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

  جرائم الحرب  تزور بريطانيا بعد تعديل قانونليفني .20

محادثات في بريطانيا مع وزير الخارجيـة       ” اإلسرائيلية“تجري تسيبي ليفني زعيمة المعارضة      : رويترز
رفيعة تقوم بمثل هذه الزيارة منذ تغيير قـانون جـرائم    ” إسرائيلية“وليام هيج، أمس، وهي أول شخصية       

وقال مسؤولون بريطانيون إن ليفني وهيج سيجتمعان       . الحرب الذي أبقاها بعيداً عن احتماالت االعتقال        
  .ية واألحداث في الشرق األوسطلبحث العالقات الثنائ

 7/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  اشنطن أقيل بعد ان اعترف انه انتهك بشكل خطير االمنوسفير في النائب : ليبرمان .21
قال وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان يوم الخميس ان نائب السفير االسرائيلي لـدى              : القدس

ترف انه انتهك بشكل خطير االمن في عملية تطلـب اصـالحها اراقـة    الواليات المتحدة أقيل بعد ان اع 
  ."دماء وعرق ودموع"

فيما يتصل بتسريب مزعوم لمعلومات لوسائل االعالم عن مناقشات سرية تخـص الواليـات المتحـدة                
  .انتقادات اتهم خاللها معلقون اسرائيليون ليبرمان بشن حملة ضارية ضد معارضيه

ومية اسرائيلية اخرى لها مسؤوليات امنية ان بـار خـضع للتحقيـق بتهمـة               وقال مصدر في وكالة حك    
  .وبعد ايقافه عن العمل تم تعيينه سفيرا لدى اسبانيا". الكشف عن حوار مع االمريكيين"

  من دان وليامز
 7/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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   نتنياهول رسالة لرفض األردن استقبا تؤكد وصولمصادر تنفي وأخرى :"إسرائيل" .22
رغم نفي الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية تلقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رسالة            :  تل أبيب  -لندن  

من العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، ردا على رسالة منه يستغرب فيهـا رفـض                » شديدة اللهجة «
ومة اإلسرائيلية وصـول مثـل هـذه        األردن المتكرر لرغبته في زيارته، أكدت مصادر مطلعة في الحك         

ـ       ونفى المتحدث باسم الحكومة، أوفيـر      . »مواقف نتنياهو الرفضية  «الرسالة، وذلك ردا على ما وصف ب
ـ    مكتب رئيس الحكومة علم بهذه     «تلقي رسالة كهذه، مؤكدا أن      » الشرق األوسط «غندلمان، في تصريح ل
  .»الرسالة من وسائل اإلعالم

 7/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  يطالب بتجريد الطيبي من جواز سفره الدبلوماسي" الكنيست"نائب رئيس  .23
بطلـب  " الكنيست"توجه نائب رئيس البرلمان اإلسرائيلي، أوفير أكونيس، إلى رئاسة : )فلسطين(الناصرة  

ته سحب الجواز الدبلوماسي من النائب العربي أحمد الطيبي وتقييد حريته في السفر، على خلفية مـشارك               
إلى جانب الوفد الفلسطيني في اجتماع الجمعية العمومية لألمم المتحدة، الذي تخلّل تقديم طلـب الـسلطة                 

  .الفلسطينية منحها العضوية الكاملة في المنظمة الدولية
لقـد  "بالعمل الممنهج ضد المصالح اإلسـرائيلية، وأضـاف          "الكنيست"أكونيس النائب العربي في     واتهم  

ة الخطوط الحمراء عندما شارك في الوفد الفلسطيني وموقفه واضح بأنه يقـف إلـى               تخطى الطيبي كاف  
  ".جانب الفلسطينيين بالمطالبة باالعتراف بالدولة المستقلة

، على ضرورة تجريد النائب     )6/10(وشدد في تصريحات نشرتها وسائل اإلعالم العبرية، اليوم الخميس          
  . إجراءات عقابية أخرى ضدهمن جواز سفره الدبلوماسي واتخاذالطيبي 

  6/10/2011، قدس برس
 

  إذا قصفنا سنقصف لبنان وغزة ودمشق:  لألسد"اسرائيل" .24
اوضحت تسريبات عبرية، انه في وقت لم تحذر دوائر امنية اسرائيلية بشكل معلن من احتماالت تعرض                

  ومة تل ابيبتل ابيب لتهديدات من دمشق حال تعرض االخيرة لهجوم من قبل الناتو، نقلت حك
رسالة تحذير الى الرئيس السوري عبر دوائر استخباراتية أوروبية، أكدت فيها ان تل ابيب هى مركـز                 
االقتصاد والمال في الدولة العبرية، وانه اذا تعرضت المدينة لقصف سـوري أو مـن حـزب اهللا فـي                    

 على سوريا فقط، وانمـا      الجنوب اللبناني، وحتى من حماس في قطاع غزة، فلن يقتصر الرد االسرائيلي           
  .سيطال لبنان وقطاع غزة

ان رسـالة اسـرائيل     : "وفي تعليق على الرسالة التي يدور الحديث عنها، قالت دوائر عسكرية اسرائيلية           
  لألسد تحمل مضموناً واضحاً، هو ان مصير سوريا إذا تعرضت تل ابيب لقصف من 

" جعفـر شـوجوني   "يرتهـا المنـسوبة الـى       وقارن تقرير الموقع العبري بين تصريحات مخلوف ونظ       
Ayatollah Jafar Shoujouni    وهو شخصية مقربة من الزعيم الروحي إليـران آيـة اهللا علـي 

  خامنئي، إذ أبلغ حسن نصر اهللا خالل زيارته الجنوب اللبناني، بأنه اذا تعرضت ايـران لهجـوم مـن                   
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ر اإلسرائيلي أن لغة الخطـاب اإليرانـي        إسرائيل، فسوف تقصف طهران مدينة تل أبيب، واعتبر التقري        
  .والسوري ال تختلف في مضمونها االستراتيجي

  7/10/2011، السبيل، عمان
  

   صلبان معقوفة في موقع قبر يوسف بنابلس:الجيش اإلسرائيلي .25
أفادت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي أمس بـأن صـلبانا معقوفـة وجـدت              : ب.ف. أ -القدس المحتلة   

جنـودا  «وقالـت المتحدثـة إن      . ران قبر يوسف في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية        مرسومة على جد  
صلبانا معقوفة مرسومة بالدهان على جدران المبنى الـذي يحتـوي علـى             ) أمس(اكتشفوا هذا الصباح    

ويأتي ذلـك بينمـا     . »المكان وتم تقديم شكوى في السلطة الفلسطينية      «وأضافت أن الجنود نظفوا     . »القبر
  .اليهودي» يوم الغفران« يهودي لزيارة قبر يوسف في 1500د الجيش اإلسرائيلي لقدوم يستع

  7/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   تعيين عشرة سفراء إسرائيليين جدد لدى دول أجنبية:اللجنة العليا لتعيين السفراء .26
يوم أمس تعيـين عـشرة      " ونداني أيال "أقرت اللجنة العليا لتعيين السفراء برئاسة نائب وزير الخارجية          

  .سفراء إسرائيليين جدد لدى الدول األجنبية
سفيراً إلسرائيل فـي مؤسـسات األمـم        " آفي منور "تعيين  , ويوجد على رأس التعيينات التي اتفق عليها      

  , المتحدة في جنيف
فيراً إلسرائيل  فقد تم تعيينه س   " أفيغدور ليبرمان "المستشار السياسي لوزير الخارجية     " يتسحاك بحمان "أما  

سفيراً في  " يوفال فوكس "سفيرة في العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، و      " دوريت شبيط "و, في ستوكهولم 
سـفيراً فـي    " دان ستاف "و, في عاصمة اإلكوادور كيتو   " إيلي يروشالمي "و, العاصمة الجورجية تبليسي  
, سفيراً في الفاتيكـان   " يون أفروني تس"و, سفيراً في نيجيريا  " بهيج منصور "و, عاصمة أوزبكستان طشقند  

سـفير  " يـورام ألـرون   "و, ستتسلم منصب سفيرة في فيتنام خالل الفترة القريبة       " شاحر-ميراف أيالون "و
  .إلسرائيل غير مقيم في الكونغو

 6/10/2011، موقع عكا اون الين
 

   ثالث دولة مصدرة للسالح في العالم"إسرائيل" .27
 الثالثة بعد روسيا والواليات المتحدة في تصدير األسلحة وبرزت في           كشفت مصادر أمريكية أن اسرائيل    

  .2010 و2003هذا المجال بين األعوام 
سبقت " إسرائيل"المصادر تطرقت إلى معلومات دقيقة من خالل بحث أمريكي أعده ريتشارد غرميت أن              

يطانيا والـصين وفرنـسا     خالل السنوات الماضية عمالقة تصدير السالح في العالم، حيث تفوقت على بر           
  .وايطاليا

وكشف البحث أن اإلسرائيليين يلعبون دور بالغ األهمية في السوق العالمي لبيع السالح، فبـين األعـوام               
 مليار دوالر، وذلك وفقاً     5,3على عقود لبيع السالح بقيمة      " إسرائيلية" وقعت شركات    2008 حتى   2005

  .كيلمعطيات خدمة البحوث في الكونغرس األمري
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وقَعـت علـى    " اإلسرائيلية"وجاء في البحث أن وزارة األمن اإلسرائيلية َأقَرت بأن الصناعات العسكرية            

  .2008 حتى 2003 مليار دوالر بين األعوام 7,3اتفاقيات لتصدير السالح بقيمة 
 6/10/2011، موقع عكا اون الين

 
  ي حماس يهدد بحرب غفران جديدة اإلسرائيلي الذي يحتو-انتهاء التحالف المصري : "هآرتس" .28

اإلسرائيلية أن الوضع الحالى بين مصر وإسرائيل هو وضـع          " هآرتس"اعتبرت صحيفة   : القدس المحتلة 
مثلما حـدث عـشية يـوم       "وقالت الجريدة   . 1973هاديء تماما مثلما كان الحال قبل حرب الغفران فى          

الحدود هادئة، األراضي محتلة، ولكن     ..  هادئ :، هكذا يتكرر األمر اليوم عشية يوم الغفران       73الغفران  
  ". القوات متأهبة على كال الجانبين

وقالت الجريدة إن أسباب الهدوء الذى قد يسبق العاصفة بين مصر وإسرائيل قد ينتهي على يـد حركـة                   
  .حماس

فقد ظهرت بوادر انتقادات ضد عملية الرصاص المسكوب، ولكـن العمليـة أدت إلـى               "وحسب هارتس   
لكن المشكلة التي تتجاوز    .  شهرا من الهدوء النسبي    33ومنحت مستوطنات محيط غزة     . قرار الجنوب است

حيث يتم تهريب أسلحة حديثة، تتدفق      . هذه المشكلة تتعاظم من شهر إلى آخر      . هذا الهدوء مازالت قائمة   
  ".على غزة عبر الفوضى في سيناء

وهكذا في كل   .  الذي احتوى حماس لم يعد يحتويها       اإلسرائيلي -إن التحالف المصري    "وأضافت الجريدة   
ولدى . يوم يمر تتزايد قوة حماس، في كل يوم يمر يتآكل الردع الذي أحدثته عملية الرصاص المسكوب               

اليوم ال تريد   . لزعزعة االستقرار في الشرق األوسط    : اليوم قدرة لم تكن تمتلكها في الماضي      ) حماستان(
ت الجديدة، ولكنها تنتظر نتائج التـصويت فـي األمـم المتحـدة ونتـائج               أن تستخدم القدرا  ) حماستان(

وبعدها قد يتطور ويتحول الهدوء بين مصر وإسرائيل إلى عواصف يوم غفـران             . االنتخابات في مصر  
  ".جديد

ولكـن  . الهدوء الحالي يتيح لسبتمبر الفلسطيني وللربيع المصري أن يستنفد كل خياراته          "وتابعت الجريدة   
وضـع سـوف يجعـل      .  تنجلي الغمامة السياسية، ستقف إسرائيل أمام وضع جديد في الجنـوب           بعد أن 

  ".اإلخوان المسلمون في إسطنبول والقاهرة ينتفضون بعد أي هجوم ضد اإلخوان المسلمون في غزة
 7/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  ةلتدريب القوات الجوية واألرضي  تؤسس أول معهد في العالم"إسرائيل" .29

 قرر الجيش اإلسرائيلي تأسيس أول معهد من نوعه في           , في خطوة فريدة من نوعها    :  وكاالت -تل أبيب   
العالم للتدريب المشترك بين القوات الجوية واألرضية بغرض تعزيز التعاون فيما بينهم وتناقل الخبرات              

   . القتالية
 التـي شـنتها     2006ب حرب يوليـو   وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن القرار اتخذ عق        

مشيرة إلي أن السالحين ارتديا زيا موحدا قبل ذلك التاريخ بفترة لكن األمر تطلـب               , إسرائيل علي لبنان  
  وأوضحت أن المناورات المشتركة بين القوات األرضية والجوية تنتشر اآلن          .مزيدا من التعاون فيما بينهم    
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منوهة إلي أنـه     ,لمشاة والمدفعية والمدرعات وسالح المهندسين    في كل القواعد العسكرية بالبالد وتضم ا      
  . جري تدريب نحو كل المشاة علي طائرات السالح الجوي

 7/10/2011، األهرام، القاهرة
 

   لحماية حقول الغاز في المتوسط"إسرائيل"ـ حرس حدود بحري ل":ديفنس نيوز" .30
 الجديد النقاب عن نيـة إسـرائيل إنـشاء          الدفاعية في عددها  » ديفنس نيوز «كشفت مجلة   : حلمي موسى 

  .حرس حدود بحري بهدف حماية حقول الغاز في المياه االقتصادية الحصرية التي أعلنتها
إن إسرائيل تنوي إنشاء حرس حدود بحري لحماية حقول الغاز المكتشفة، وأن هذه             » ديفنس نيوز «وقالت  

ي الدفاع والمواصـالت وجهـات حكوميـة        القوة ستخضع إلمرة سالح البحرية، وتحت مسؤولية وزارت       
وبموازاة ذلك تدرس إسرائيل أمر تعزيز سالحها البحري بامتالك غواصة أخرى، هي            . أخرى ذات صلة  

  .السادسة، لمواجهة التهديدات الجديدة من تركيا
على مسافة بعيدة عن الشاطئ قد أثار تساؤالت فـي          » لفيتان«و» تمار«وكان اكتشاف حقول غازية مثل      

وأشارت المجلة الدفاعية إلى أنه فـي هـذه المرحلـة           . رائيل حول المسؤولية عن حمايتها بشكل جار      إس
يعاني األمن اإلسرائيلي البحري من فجوات، فسالح البحرية يعمل وفق ترتيبات مع كل مـن الـشرطة                 

إلـى  وسلطات الجمارك وشرطة الهجرة وجهات أخرى في حاالت تشير فيها المعلومات االسـتخباراتية              
  .شكوك حول انتهاك القوانين المدنية

وتنقل المجلة عن العميد احتياط نوعم فايغ، الذي كان نائبا لقائد سالح البحرية اإلسـرائيلي، قولـه أنـه                   
، وإسرائيل تعتمد فقط على سـالحها البحـري ووحـدات           )كما في أميركا  (ليس إلسرائيل خفر سواحل     «

لذلك تحتاج الحكومة   . يلي غير مخول بالتعامل مع جهات مدنية      وسالح البحرية اإلسرائ  . الشرطة البحرية 
اإلسرائيلية إلى حرس حدود بحري، يمكنه العمل بالتعاون مع سالح البحرية، بموجب القانون، ويجهـز               

  .»وفقا لذلك، لتنفيذ مهمات في المنطقة االقتصادية الحصرية إلسرائيل
 7/10/2011، السفير، بيروت

  
  "مخطط برافر"أهله بإضراب شامل ومظاهرة إلحباط النقب يقاوم اقتالع  .31

عم إضراب شامل البلدات العربية في صحراء النقب، جنوب فلسطين :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 ألف فلسطيني من 30المحتلة، احتجاجا على مخطط جديد أقرته الحكومة اإلسرائيلية القتالع نحو 

 محاصرة، فضال عن مصادرة مئات آالف الدونمات ليتم أراضيهم وقراهم التاريخية ونقلهم إلى بلدات
  .توزيعها مجانا على المستوطنين اليهود، تطبيقا لقانون اقره الكنيست قبل نحو عامين

 ألف فلسطيني، يقيم حوالي نصفهم في بلدات ترفض السلطات 180ويقيم في النقب حاليا قرابة 
وبين أطفالهم  % 70فلسطينيي النقب إلى أكثر من اإلسرائيلية االعتراف بها، وتصل نسبة الفقر بين 

   %.80أكثر من 
وجرت أمس مظاهرة قبالة مكاتب حكومية إسرائيلية في مدينة بئر السبع، بمشاركة اآلالف من اهالي 

  .النقب، والقيادات العربية من كافة القوى واألطر السياسية
  7/10/2011، الغد، عمان
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  "األمعاء الخاوية"ددون بالعصيان تصعيدا لمعركة  الفلسطينيون يهاألسرى: قراقع .32
قال وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة رام اهللا عيسى قراقع، إن :  صالح النعامي-غزة

) أيلول( سبتمبر 27األسرى يخوضون إضرابا عن الطعام وإضرابات احتجاجية أخرى متدرجة منذ 
فإنهم «جب إدارة سجون االحتالل لمطالبهم اإلنسانية وأكد أن األسرى أعلنوا أنه إذا لم تست. الماضي

  .»سيعلنون عن برنامج العصيان وعدم االلتزام بإجراءات وتعليمات إدارة السجون
وأوضح أن هذه الخطوة تتضمن عدم الوقوف في صفوف العد اليومي المتبع في إدارة السجون الذي يتم 

جون التي تفرض اإلدارة عليهم ارتداءها، ووقف  مرات يوميا، وعدم ارتداء المالبس الخاصة بالس3
العمل في األقسام والمطابخ، وقطع كافة العالقات والحوارات مع إدارة السجون وضباطها، وعدم 

  .االمتثال بالذهاب إلى المحاكم العسكرية اإلسرائيلية
عام، مشيرا وحذر قراقع من التداعيات الخطيرة لتدهور األوضاع الصحية لألسرى المضربين عن الط

  . أسيرا مضربا عن الطعام في ظروف قاسية للغاية53إلى أن سلطات السجون قامت بعزل 
  7/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "الطريقة اإليرلندية"إضراب األسرى إلى تصاعد ويمكن أن يتطور ليحاكي :  عن الحرياتالدفاعمركز  .33

أعلن مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي األعرج، أن إضراب األسرى المفتوح عن الطعام : رام اهللا
سيتسع ليشمل الحركة األسيرة بالكامل في الحادي عشر من الشهر الجاري في ظل سياسة التهديد 

  .والوعيد التي تطلقها إدارات سجون االحتالل
كن أن يتطور اإلضراب كذلك ليصبح على يم'اليوم الخميس، ' صوت فلسطين'وقال األعرج إلذاعة 

الطريقة اإليرلندية بحيث يمتنع األسرى حتى عن الماء والملح لمواجهة محاوالت االحتالل لكسر شوكة 
  '.الحركة االسيرة

وشدد األعرج على ضرورة إسناد األسرى في معركة األمعاء الخاوية عبر تسريع وتوسيع التحرك 
جتماعين طارئين لمجلس حقوق اإلنسان والجامعة العربية لبحث قضية الشعبي والرسمي والدعوة إلى ا

  .األسرى
  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   أسيرا في سجن مجدو ينضمون لإلضراب عن الطعام960: األسيرنادي  .34

جدو والبالغ عددهم أكد محامي نادي األسير الذي زار سجن مجدو اليوم الخميس، أن أسرى م: رام اهللا
 من األشبال، قد أضربوا اليوم عن الطعام، مطالبين بإحقاق حقوقهم العادلة 78 أسيرا، منهم 960

وأكد األسرى للمحامي أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية إن لم تستجب إدارات السجون  .والمشروعة
  .لمطالب الحركة األسيرة

  6/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  فرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد األقصى االحتالل ي .35
أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء الخميس، عن فرض قيود على دخول المصلين : القدس

  .المسلمين إلى المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة غدا



  

  

 
 

  

            21ص                                     2285:                العدد7/10/2011الجمعة  :التاريخ

انه سيسمح للرجال الذين تبلغ :" لإلعالم العربي وقالت لوبا سمري الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيلية 
 عاما فما فوق فقط بالدخول إلى السجد األقصى ومن حملة بطاقة الهوية الزرقاء فقط، بينما 45أعمارهم 

  ".لم تُفرض اي قيود على دخول النساء
ة للقيام بعد ورود معلومات استخبارتية في لواء القدس حول الني"وأضافت سمري ان هذا القرار جاء 

  حسب قولها."باالخالل بالنظام مع االنتهاء من الصالة الجمعة في المسجد األقصى
سيقومون باالنتشار منذ ساعات الصباح األولى " الشرطة وحرس الحدود"وأكدت ان قوات معززة من 
  .بكافة أنحاء المدينة المقدسة

  6/10/2011، وكالة قدس نت
  

  فيهم اإلبراهيمي وينفذ تمريناً عسكرياً  يدنس الحرسرائيلي اإلاالحتاللجيش  .36
 مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري أن جيش االحتالل قرر إجراء تمرين عسكري قال: الضفة الغربية

لجيشه داخل أروقة الحرم اإلبراهيمي، الفتا إلى أن االغالق سيكون في تمام الساعة الخامسة من مساء 
  .سلمين من أداء صالتي المغرب والعشاء داخل الحرمالجمعة، ما يتسبب في حرمان المصلين الم

كما يتخلل التمرين أيضا إزالة السجاد من داخل الحرم، وإفساح المجال أمام جنود االحتالل لتدنيس الحرم 
  .وأروقته، والتذرع بإجراء تدريبات على اإلخالء واإلنقاذ داخل الحرم

المية بالخليل بالتمرين الذي يشمل كافة أروقة وحسب الجعبري، أبلغت سلطات االحتالل األوقاف اإلس
الحرم اإلبراهيمي، والمنطقة الخارجية من المدخل الجنوبي للبلدة القديمة وجميع المناطق الممنوع الدخول 

  .إليها من قبل المسلمين
وأضاف أن جيش االحتالل قرر إغالق المسجد اإلبراهيمي السبت القادم، بذريعة احتفال المستوطنين 

  .داخل الحرم" عيد الغفران"يهود بما يسمى ال
 من هذا الشهر بمناسبة عيد 10/ 17 و16ويبين أن االحتالل قرر إغالق الحرم اإلبراهيمي يومي 

  .العرش اليهودي، كما يغلقه في منتصف الشهر القادم
  7/10/2011، السبيل، عمان

  
  طينيين من الفلس48محاولة لتفريغ أراضي الـ " برافر"مخطط ": ثابت" .37

لحق العودة، عن دعمها وتأييدها للمواطنين الفلسطينيين سكان القرى " ثابت"أعربت منظمة : بيروت
" برافر"، في محاولتهم التصدي لمخطط )1948جنوب األراضي المحتلة عام (البدوية في النقب 

صهيونيا في الصهيوني الذي يهدف لتهجير قرابة ثالثين ألف فلسطيني من القرى غير المعترف بها 
، المخطط االستيطاني )10-6(واعتبرت المنظمة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الخميس  .المنطقة

المذكور محاولةً صهيونية تندرج في إطار منهجية منظمة لتفريغ من تبقى من الفلسطينيين المقيمين في 
دولة الشعب "ي فلسطين وقيام أراضي الداخل الفلسطيني، واستكماالً لتنفيذ مخطط التطهير العرقي ف

على دعمها وتأييدها للفعاليات االحتجاجية التي شرع بها أهالي القرى األربع " ثابت"وأكدت  ".اليهودي
عشرة اليوم، تنديدا بالمخطط المذكور، داعيةً الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل 

  .والخارج إلى دعم صمود سكان النقب
  6/10/2011، ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
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  اعتداءات االحتالل ومستوطنيه منسقة ومبرمجة: غنيمماهر  .38

من ) الخميس(ما حدث اليوم "إن : قال وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم: رام اهللا
ل تصعيد خطير بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة، يؤكد أن اعتداءات االحتال

  ".ومستوطنيه متزامنة ومبرمجة بين الطرفين
 180وأشار غنيم، إلى اعتداءات االحتالل ومستوطنيه المتمثلة باقتحام قبر يوسف في نابلس، وقطع 

شجرة زيتون في قصرة، وهدم مساكن وحظائر في وادي المالح باألغوار ومنطقة الفارسية والحمة، 
  .ل بالخليلوإخطارات في جنين، وهدم بيوت في بيت كاح

وأوضح غنيم أن الشهر الماضي شهد تصاعدا في وتيرة النشاطات االستيطانية واعتداءات المستوطنين 
 تجمعا، وتزامن ذلك مع حملة تهويل وتهويد، كما تواصلت االعتداءات على 20الذين هاجموا أكثر من 

  .رق والتخريب مساجد أخرى باالقتحام والح4المسجد األقصى ومحيطه، وتم االعتداء على 
 شجرة خالل شهر 4050كما شملت االعتداءات شجرة الزيتون، وتم حرق وقطع وإتالف ما يزيد على 

 شجرة، الفتا إلى أنه من المتوقع أن 1200أيلول وفي الخمسة أيام الماضية تم حرق وتجريف حوالي 
  .تزيد االعتداءات خالل موسم قطف الزيتون الذي سيبدأ بعد أيام

  7/10/2011، م اهللاأليام، را
  

  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان يدين االجراءات العقابية االحتاللية ضد االسرى  .39
ادان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بشدة اإلجراءات العقابية التي تتخذها مصلحة السجون : رام اهللا

ويخشى المركز . هم االعتقاليةاإلسرائيلية بحق االسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على تدهور ظروف
من تدهور حالة المعتقلين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في ضوء 

وطالب المركز في بيان . عدم تقديم الفحوصات الطبية الالزمة لهم من قبل مصلحة السجون اإلسرائيلية
االحتالل وإلزامها باحترام القانون الدولي ألجل وقف اصدره امس المجتمع الدولي بالضغط على دولة 

المعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة اإلنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون ومراكز 
  .التوقيف اإلسرائيلية بشكل منهجي ومستمر وعلى مدار سنوات

  7/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  اعتصامات ودعوات ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته: وتفي بير"  األسرىخميس" .40
اللجنة الوطنية «نظّمت حيث شهد يوم أمس مجموعة من التحركات والمواقف المتعلقة بقضايا األسرى، 

وهو . اعتصاماً أمام مقر الصليب األحمر الدولي» للدفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
التي انطلقت أمس، والتي ستنشط كل يوم خميس من الشهر »  األسرىخميس«يندرج في إطار حملة 

  .لتحمل مسؤولياته تجاه هؤالء األسرى» الصليب األحمر الدولي«الجاري، بهدف الضغط على 
في لبنان علي شحرور، » الصليب األحمر الدولي«وقدمت اللجنة مذكرة إلى ممثل اللجنة الدولية لـ

، » أممية لالطالع على أوضاع األسرى، وخاصة المضربين عن الطعامإرسال بعثة طبية«طالبت فيها 
كما دعت إلى . »السعي الحثيث من أجل اإلفراج عن كافة المعتقلين واألسرى في السجون اإلسرائيلية«و
الضغط على حكومة االحتالل من أجل وقف سياسية العزل االنفرادي بحق السجناء وفي مقدمتهم «
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أحمد سعدات، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة » هة الشعبية لتحرير فلسطينالجب«األمين العام لـ
  .بمعاملة األسرى في زمن الحرب

أمام مقر » األمعاء الخاوية«ونصبت أمس مجموعة يسارية من الشباب الفلسطينيين واللبنانيين خيمة 
  .ى الحدثالتي سوف يتخللها نشاطات مختلفة لإلضاءة عل» الصليب األحمر الدولي«
في مخيم عين الحلوة، لقاء شبابيا وطالبيا ) اشد(» اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني«كما نظم و

تضامنا مع الحركة الفلسطينية االسيرة، وجه خالله نداء إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
ممارسات اإلسرائيلية في حق ، يطالب بتحمل المسؤولية وكشف حقيقة ال»الصليب األحمر الدولي«و

  .األسرى، والضغط من أجل اإلفراج عنهم
  7/10/2011، السفير، بيروت

  
  عقب حرق مسجد القرية" طوبا الزنغرية" يواصل حملة االعتقاالت في االحتالل .41

أعلن المتحدث باسم شرطة االحتالل، أمس، اعتقال المزيد من الفلسطينيين لالشتباه في : )ب.ف .أ (
 في التظاهرات التي أعقبت حادث حرق مسجد في قرية طوبا الزنغرية في الجليل الفلسطيني مشاركتهم

  .48المحتل عام 
، يشتبه في مشاركتهم في تلك )قبل الماضية(اعتقلنا سبعة أشخاص آخرين الليلة “وقال ميكي روزنفيلد 

وزعم  .”25فع بذلك الى ، موضحاً أن عدد األفراد الذين استجوبوا حول هذا الموضوع ارت”التظاهرات
 .ان التحقيق حول معرفة هوية المسؤولين عن حريق مسجد قرية طوبا الزنغرية البدوية ما زال مستمراً

وحسب الشرطة فان منفذي االعتداء كتبوا شعارات على الجدران بشكل يشابه اعتداءات المستوطنين في 
  .الضفة الغربية

  7/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  " االستيطان الصهيوني في القدس ": بعنوانغزة تصدر بحثاًبفي وزارة الداخلية   القدسشؤونوحدة  .42
 أصدرت وحدة شؤون القدس في وزارة الداخلية واألمن الوطني بحكومة غزة خالل شهر سبتمبر :غزة

  ".االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس"بحثاً خاصاً حول مدينة القدس المحتلة بعنوان 
تمكنت الوحدة خالل الشهر الماضي من متابعة : "ان الهندي مدير عام وحدة شؤون القدسوقال عدن

 خبراً على صفحة الوحدة 60االعتداءات الصهيونية على أهالي مدينة القدس المحتلة ونشر ما يقارب من 
  ".اإللكترونية
ف منه واإلجراءات تم إعداد بحث مفصل حول االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس والهد: "وأضاف

التي يقوم بها االحتالل لتهويد المدينة المقدسة، من حفريات تحت المسجد األقصى، وطرد المواطنين من 
مشيرا إلى أنه وفي , "منازلهم واالستيالء عليها، إضافة إلى بناء المستوطنات والجدار العنصري الفاصل

 القدس والقرارات الدولية بشأنها والتي أكدت البحث الذي أعده تم عرض التسلسل االستيطاني في مدينة
  .عدم شرعية سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة بما فيها القدس

  5/10/2011، وكالة قدس نت
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   يضربون عن الطعام ومسيرة نسوية حاشدة تضامناً مع األسرىمواطنون: غزة .43
ب المفتوح عن الطعام تضامناً مع األسرى في سجون أعلن ستة مواطنين في غزة اإلضرا :حسن جبر

  .االحتالل اإلسرائيلي، الذين دخل إضرابهم يومه العاشر على التوالي
وافترش المواطنون المضربون عن الطعام األرض في خيمة التضامن مع األسرى المقامة أمام مقر 

مواصلة اإلضراب حتى تحقيق اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، وأعلنوا العزم على 
  .األهداف المرجوة لألسرى

 ةوتوقعت مصادر مطلعة أن تزداد أعداد المواطنين المضربين عن الطعام في الخيمة في األيام قادم
  .خاصةً إذا دخلت األوضاع في السجون أياماً حاسمة

حاشدة دعماً لألسرى ونظم االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية مسيرة نسوية 
المضربين عن الطعام، انطلقت من أمام مقر هيئة األمم المتحدة باتجاه خيمة االعتصام بعد تسليم مندوبي 

  .هيئة األمم المتحدة مذكرة طالبتهم بالتدخل العاجل إلنقاذ األسرى الفلسطينيين
ه فيه بمساندة األسرى في نضالهم ووجه االتحاد العام للمرأة الفلسطينية نداء إلى الشعب الفلسطيني طالب

ودعمهم حتى تلبية مطالبهم على طريق تحريرهم وتبييض السجون، وأكد أهمية عدم السماح إلسرائيل 
  .بالتفرد باألسرى

  7/10/2011، األيام، رام اهللا
  

   شجرة جنوب الضفة200الجيش اإلسرائيلي يقتلع  .44
 شجرة جنوب 200، نحو 2011-10-6ع، الخميس قال شهود عيان إن الجيش اإلسرائيلي اقتل: الفرنسية

  . الضفة الغربية
وقال محمود العدم صاحب األرض لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الجنود اإلسرائيليين اقتلعوا مئة شجرة 

  . زيتون ومائة شجرة لوز في قرية بيت أوال قرب الخليل
جارة على الجيش الذي قام الثالثاء باقتالع وأشار شهود العيان إلى أن شبانا فلسطينيين قاموا بإلقاء الح

  . عدة أشجار وهدم بئرين في ذات القرية بسبب عدم حصولها على التصاريح اإلسرائيلية الالزمة
  . ومن ناحيته، قال الجيش اإلسرائيلي أنه سيتأكد من تفاصيل هذه العملية

ع األشجار على يد الجيش سبتمبر فان اقتال/ من أيلول29ووفقا لتقرير حكومي فلسطيني نشر في 
  . مليون دوالر سنويا من الخسائر138اإلسرائيلي أو المستوطنين يكلف االقتصاد الفلسطيني نحو 

  6/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  منطقة جنين الصناعية فلسطينية خالصة ونكرس جهودنا النجازها: وزير االقتصاد .45
بو لبده، إن منطقة جنين الصناعية هي منطقة فلسطينية قال وزير االقتصاد الوطني حسن أ: رام اهللا

  .خالصة وال يوجد بها إي استثمار إسرائيلي حاليا أو مستقبال
وأوضح، خالل ورشة عمل عقد في مدينة رام اهللا، أن مشروع مدنية جنين الصناعية سيعمل على توفير 

يؤدي إلى رفع مستوى  فرصة عمل ما يساهم في الحد من تفشي البطالة و7000ما يقارب من 
الصادرات الفلسطينية، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة الستقطاب رؤوس أموال فلسطينية وأجنبية من 
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الخارج، ونقل التكنولوجيا واالستفادة منها لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة إلى خلق فرص 
  .استثمارية جديدة داعمة

  6/10/2011، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
  

  االراضي الفلسطينية بوكالة التنمية االمريكية تجمد تنفيذ مشاريعها : وزير االقتصاد .46
اكد وزير االقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن ابو لبدة أن وكالة التنمية االمريكية : رام اهللا ـ وليد عوض

  . الكونغرس االمريكيأوقفت مشاريعها نتيجة لتعليق تحويل المبالغ الخاصة بها من قبل
، مشيرا الى ان ' تم ايقافها2011كل المشاريع القائمة والممولة من ميزانية ': واضاف ابو لبدة قائال

 مليون دوالر التي قرر الكونغرس وقف تحويلها مؤخرا كانت دفعة لتلك المشاريع، مشيرا الى 192الـ
  .2012يع في االراضي الفلسطينية لعام انه ال احد يعلم ما اذا سيكون هناك تمويل امريكي لمشار

آلية تقديم المساعدات االمريكية من خالل وكالة التنمية تتضمن موافقة الكونغرس 'واضاف ابو لبدة قائال 
، مشيرا الى ان قرار الكونغرس االمريكي االخير له 'باستمرار على كل مرة يكون فيها تقديم مساعدات

  .ة تجميد تنفيذ مشاريعها في االراضي الفلسطينيةعالقة مباشرة بقرار وكالة التنمي
وبشأن قيام وفد من وكالة التنمية االمريكية مؤخرا بابالغه بشكل مباشر بوقف تنفيذ مشاريعها في 

 وليس 2011الذي حصل معنا هو الحديث عن مخصصات عام 'االراضي الفلسطينية قال ابو لبدة، 
االول من اكتوبر من كل عام، هذا اوال، وثانيا ما حصل معنا  والسنة المالية في امريكا تبدأ في 2012

هو وقف اجراءات تحويل المبالغ لالسباب التي قالوها ـ الكونغرس ـ ولذلك هذا الوقف ممكن ان 
  .'يلغى

  7/10/2011، القدس العربي، لندن
  

  إلكترونياً... الكوفية تستعيد رونقها .47
 رغبة الشبان الفلسطينيين في ارتداء الكوفية السوداء  يستغرب جودة الحرباوي عدم: أ ف ب-الخليل 

  .والبيضاء الرمزية التي يصنعها، لكنه وجد طريقة أخرى للحفاظ على حرفته
فبدالً من بيع الكوفية في السوق المحلية التي تعاني صعوبات جمة، قرر العمل مع مجموعة من 

  .ى المواقع اإللكترونية للتواصل مع الزبائنالفلسطينيين في الخارج لتسويقها في العالم واللجوء إل
نفعل ذلك من أجل الكوفية الفلسطينية ألنها رمز «: وتقول نورا قاسم، وهي من أعضاء المجموعة

  .»سياسي مهم
هكذا، لجأت المجموعة إلى االنترنت للتواصل مع تجار التجزئة، وأنشأت موقعاً إلكترونياً وصفحة على 

، لتلقي الطلبات من الزبائن في أوروبا والواليات المتحدة وأميركا »ية األخيرةالكوف«بعنوان » فايسبوك«
ويالقي هذا التعاون نجاحاً، إذ شهد المصنع نمواً بسبب الطلبيات من الخارج، وبات  .الالتينية وغيرها

كوفيات وتبحث قاسم مع زمالئها اليوم عن تجار بالجملة مستعدين لشراء ال. ينتج مئات الكوفيات شهرياً
  .بكميات كبيرة، بغية تنظيم عملية التسليم وعدم إثقال المصنع بطلبات هائلة

  7/10/2011، الحياة، لندن
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   يؤكد حرص األردن على إنقاذ عملية السالم  األردنيوزير الخارجية .48
 الوكيـل الـدائم لـوزارة الخارجيـة         أمس خالل لقائـه    وزير الخارجية ناصر جودة      أكد:  بترا –عمان  
 عاهل األردن  واستمراره بقيادة    األردنيطانية رئيس لجنة الخدمة الدبلوماسية سايمون فريزر حرص         البر

 المفاوضـات بـين الجـانبين الفلـسطيني         إلـى  عملية السالم والعودة     إلنقاذ الثاني ببذل الجهود     عبدا هللا 
 والمتواصلة جغرافيا علـى      الدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة      إقامة إلى وصوال   واإلسرائيلي،

 المرجعيـات الدوليـة     إلـى  وعاصمتها القدس الشرقية اسـتنادا       ،1967خطوط الرابع من حزيران العام    
  .المعتمدة ومبادرة السالم العربية بكافة عناصرها

7/10/2011، الدستور، عمان  
  

  الزيارة حول رفض  من العاهل األردني"شديدة اللهجة"تلقي نتنياهو رسالة األردن تنفي  .49
 نفى مسؤول في الديوان الملكي األردني أي علم بموضوع تلقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،               :عمان

من العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، ردا على رسالة منه يـستغرب فيهـا               » شديدة اللهجة «رسالة  
ـ     وقال المسؤول الذي طلب عدم      . رفض األردن المتكرر لرغبته في زيارته      الـشرق  «ذكـر اسـمه لـ

  .إن الديوان الملكي ليس من عادته الرد على أخبار تصدر عن مواقع إلكترونية» األوسط
7/10/2011، الشرق األوسط، لندن  

  
   يطالب بإغالق السفارة الصهيونية"إسرائيل"اعتصام تضامني مع المعتقلين في  .50

 في عمـان،    اإلسرائيليةإغالق السفارة    جدد العشرات من الناشطين والحزبيين مطالباتهم ب       - الغد –عمان
 إسقاط اتفاقية وادي عربة، خالل اعتـصام نفـذوه قبالـة مـسجد              إلى، إضافة   اإلسرائيليوطرد السفير   

  .الكالوتي في الرابية مساء أمس
7/10/2011، الغد، عمان  

  
   والسلطة الفلسطينيةاألردن الموارد البشـرية بين إدارةمذكرة تفاهم بمجال  .51

 وديوان الموظفين    األردني وقعت في رام اهللا امس مذكرة تفاهم بين ديوان الخدمة المدنية          : بترا – رام اهللا 
  .العام في السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض

ج وتهدف المذكرة الى إدارة الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام ومشاركة الطـرفين فـي البـرام                
 تبادل الزيارات يبن الطرفين الطالع كل طـرف علـى           إلى إضافة،  اآلخرالتدريبية التي يعقدها الطرف     
  .تجارب وخبرات الطرف االخر

7/10/2011، الدستور، عمان  
  

  ضامنا مع األسرى الفلسطينيينتضراب عن الطعام االب  يشرعجورج إبراهيم عبد اهللا .52
ون اإلسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم العاشر على التوالي،         بينما يواصل األسرى المعتقلون في السج     

، استنكاراً لسياسة العزل التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية في سـجون           »األمعاء الخاوية «ضمن معركة   
االحتالل، شرع األسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج إبراهيم عبد اهللا، قبل ثالثة أيام، بإضـراب                
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 ساعة في سجن النيميزان، تضامنا مع األسرى الفلسطينيين، وتـضامن معـه فـي               24 لمدة   عن الطعام 
  .السجن معتقلو حركات التحرر الباسكيون والكورسيكيون، وبعض سجناء الحق العام

أوسع تـضامن مـع     «، في بيان أمس، إلى      »الحملة الدولية لإلفراج عن جورج إبراهيم عبد اهللا       «ودعت  
سرائيلية، الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية في مواجهة القمع الـصهيوني           األسرى في السجون اإل   

  .»غير المسبوق من إدارة السجون اإلسرائيلية
7/10/2011، السفير، بيروت  

  
    اإلسرائيليبري يدعو إلنهاء االحتالل  .53

ية الـشرق   قـض “اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اختتام زيارته ألرمينيا، أمس، ان              :بيروت
األوسط ال تنتهي عند حدود االعتراف بالدولة الفلسطينية األمر الذي لم ولن يحـصل، بـل إن المـسألة                   

مليـات مـصادرة األراضـي      األساسية هي رفع االحتالل وانتهاكاته وممارسته، ووقـف جرائمـه وع          
  .” لبنان منحاز للقضية الفلسطينيةإن. واالستيطان

7/10/2011، الخليج، الشارقة  
  

  ورشة في سعدنايل ".. حق العمل للفلسطينيين" .54
 الفلسطينية الئتالف حق العمل ومؤسسة صدى للدراسات، ورشة عمل عن حق            -نظمت الحملة اللبنانية    

  .العمل للفلسطينيين في ضوء التعديالت القانونية، وذلك في قاعة مؤسسة النجدة االجتماعية في سعدنايل
فتحي كليب ان القانون ابقى على حالة التمييز من         " ار للثقافة واالعالم  مس"ورأى المدير التنفيذي لمؤسسة     

خالل اجازة العمل لالجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة، مطالبا بتشريع حق المهنيـين فـي                 
  ".بالغاء اجازة العمل كمقدمة لتحرير حق العمل من جميع الشروط"العمل بحرية و

 عامـا مـن     63لقد عانى العمال الفلسطينيون خالل اكثر مـن         : "حمودوقال مدير مؤسسة صدى علي م     
حرمان متواصل وحصار اقتصادي واجتماعي لم تنجح المناشدات والتحركـات الـشعبية فـي ايجـاد                

  ".المعالجات السليمة التي تضمن الحق بالعمل بكرامة
ان حقوق الفلـسطينيين واجبـة   "واعتبرت عضو التجمع النسائي اللبناني في البقاع المحامية منار زعيتر     

  ".على الدولة اللبنانية بما يتناسب والمعايير الدولية وخصوصا اتفاقيتي الحقوق االقتصادية واالجتماعية
7/10/2011، المستقبل، بيروت  

  
   من أموالي إذا جمدت قرشاً"إسرائيل"سأفضح :  المصري حسين سالماألعمالرجل  .55

 لم أنها ، والمتهم فيها،ن سالم على قضية رشوة صفقة الغازعلق رجل األعمال المصري الهارب حسي
 حصل عليها ،"إسرائيل" ي أما الرشوة الحقيقية كانت ف،تكن رشوة بل هناك أسهم ألشخاص دفعوا أمواالً

ال " حواره من داخل مستشفى بإسبانيا لجريدة روزاليوسف فيوقال سالم  .من الخفير حتى رئيس الموساد
 مستندات هتقلبلهم حكومات عنديليهود بيقولوها عنا وبكرة أخرج وأفضحهم أنا تصدقوا كل حاجة ا

   ، أقول لكمأنأريد  ":وتابع سالم قائالً ".ي قرش لأيوهتدخل بعضهم السجن لو صمموا وحاولوا مصادرة 
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لو كانت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل فاسدة فلتعلموا أنها نسخة طبق األصل من صفقة الغاز مع 
  ". بنفس الشروط بتعديالت غير ملحوظة لكن ألنها إسرائيل قالبين الدنيافهيبانيا إس

  6/10/2011السبيل، عمان، 
  

  "كي ال تظل رهينة بيد إسرائيل"األشعل يدعو لبسط السيطرة الكاملة على سيناء عبد اهللا  .56
 جزيرة سيناء المصرية  عبد اهللا األشعل، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، من بقاء شبه. حذّر د:القاهرة

وقال األشعل، في ندوة تحت  ".كامب ديفيد" على ضرورة تعديل اتفاقية بيد الجانب اإلسرائيلي، مشدداً
إن سيناء ستظل رهينة في يد إسرائيل ما لم نعمرها، ونبسط سيطرتنا ": "كيف نعيد روح أكتوبر"عنوان 

 بفتح تحقيق موسع لمعرفة دور األشعلوطالب  .عبيره، على حد ت"الكاملة عليها بتعديل اتفاقية كامب ديفيد
  .الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الحقيقي في حرب أكتوبر

  7/10/2011قدس برس، 
  

   ساعاتستالخارجية السورية تنفي تهديد األسد ألوغلو بإشعال الشرق األوسط خالل  .57
وري بشار األسد في لقائه األخير مع نفت وزارة الخارجية السورية أن يكون الرئيس الس:  لندن،دمشق

إذا تم القيام بأي عمل جنوني تجاه سوريا، فإن سوريا "وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، قد قال 
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية، في . "قادرة على إشعال المنطقة خالل ست ساعات فقط
آخر لقاء جرى مع الوزير التركي كان في "): سانا(تصريحات نشرتها وكالة األنباء السورية الرسمية 

  ." أغسطس الماضي، ولم يجر خالله نقل رسائل من أحد وال إيصال رسائل إلى أحد/آب
  7/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   السادسة تصل غزة"أميال من االبتسامات"قافلة  .58

قطاع غزة في وقت متأخر مساء  السادسة إلى "أميال من االبتسامات" وصلت قافلة :القدس المحتلة
 متضامنًا من 41وقالت مصادر أمنية في معبر رفح إن . األربعاء عبر معبر رفح وسط استقبال رسمي

وذكرت  .أعضاء القافلة تمكنوا من الدخول للقطاع، فيما يستكمل مرور الباقين خالل الساعات القادمة
  .ستلزمات الطبية أطنان من الم10المصادر أن القافلة تحمل على متنها 

 7/10/2011الدستور، عمان، 
  

  األمازيغية بالمغرب والتطبيع اإلسرائيلي: ورقة بحثية .59
، نشرها المركز العربي "جدل الداخل والخارج: األمازيغية في المغرب"أبرزت ورقة بحثية بعنوان 

نحو التطبيع مع لألبحاث ودراسة السياسات، الجدل الذي أثاره نزوع التيار األمازيغي الراديكالي 
 واالستقواء بالخارج، لممارسة المزيد من الضغوط على الداخل، بعد أن فشل هذا التيار في "إسرائيل"

  .إقناع الرأي العام المغربي بخطابه السياسي والعرقي
 التي قاربت المسألة األمازيغية في المغرب، انطالقًا من ،انطلق الباحث المغربي محمد مصباح في ورقته

 من ، حتى اآلن1990ار الذي طواه عموم مطالب الحركة الثقافية والحقوقية األمازيغية منذ عام المس
، للباحث اإلسرائيلي في مركز موشي ديان، بريس 2010 أغسطس /الدراسة الصادرة في شهر آب
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ي المغرب،  للتيار الراديكالي داخل الحركة األمازيغية ف"إسرائيل" أثارت جدالً حول دعم ، والتيوايتزمان
واعتبر وايتزمان أن رعاية فاعلين في الحركة  ."إسرائيل"واعتباره مدخالً من أجل التطبيع مع 

 في المنطقة، لمواجهة القوى التي "إسرائيل"ـاألمازيغية بالمغرب، هو جزء من السياسة الخارجية ل
 ألحمد لورقة تصريحاًواستحضرت ا .تصنفها على أنها عدائية، مقابل أخرى تصنفها على أنها معتدلة

 الذي اعتبر أن مسألة العالقات األمازيغية مع ، مؤسس الحزب الديمقراطي األمازيغي المحظور،الدغرني
إحدى وسائل الدفاع عن النفس، ضد االستهداف الذي يتعرض له أمازيغ المنطقة "الجانب اإلسرائيلي هي 

  ".ميينالمغاربية من القوميين العرب ومن بعض المتطرفين اإلسال
وبعد عرضه ألهم محطات الحراك األمازيغي المغربي، تناول الباحث المغربي موقف الدولة الذي عرف 

 لكن جهود القصر االحتوائية .1999 سنة اً محمد السادس ملكأن أصبح إزاء المسألة األمازيغية بعد تغيراً
 تدويل المسألة األمازيغية، والضغط لم تمنع من تنامي توجهات جديدة داخل الحركة األمازيغية، في اتجاه

وقد تجسدت هذه اإلستراتيجية من خالل مظاهر متعددة،  .على المغرب من الخارج بهدف تحقيق مطالبها
سواء عبر المشاركة في ندوات ومحاضرات دولية حول حقوق الشعوب األصلية ومحاربة التمييز 

 عناصر من بعض الناشطين في الحركة من خالل عمل  أو،غيرها العنصري في األمم المتحدة أو
  . من أجل الدفاع عن مطالب الحركة األمازيغية"إسرائيل"األمازيغية، على ربط عالقات مع 

  6/10/2011نت، .موقع الجزيرة
  

  وقف تمويل المؤسسات التابعة لألمم المتحدة التي تعترف بعضوية فلسطين لستدعو  واشنطن .60
تحدة وحليفتها إسرائيل بشدة أمس توصية المجلس التنفيذي في منظمة          انتقدت الواليات الم  : جمانة فرحات 

. ، بمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمـة الدوليـة         »يونسكو«األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة      
قالت رئيسة اللجنة الفرعية للمعونات الخارجية في الكونغرس األميركي، كاي غرانغـر، إن التمويـل               و

بموجـب  «ولفتت غرانغر إلى أنـه      . ي لليونسكو قد ينخفض إذا منحت العضوية الكاملة لفلسطين        األميرك
القانون األميركي، تمنع الواليات المتحدة من تقديم التمويل لألمم المتحدة أو أي منظمة تابعة لهـا تمـنح                  

وة في وكالة أخرى    اتخاذ الخط «، مشيرةً إلى أن     »منظمة التحرير الفلسطينية الوضعية ذاتها كدولة عضو      
، »تابعة لألمم المتحدة، لن يهدد عالقتنا مع الفلسطينيين فحسب، بل سيهدد مساهماتنا في األمـم المتحـدة             

. مؤكدةً أنها ستدعو إلى وقف تمويل المؤسسات التابعة لألمم المتحدة التي تعتـرف بعـضوية فلـسطين                
مـوال دافعـي الـضرائب األميـركيين        أوضحت للقيادة الفلسطينية أنني لن أدعم إرسـال أ        «: وأضافت

  .»للفلسطينيين إذا سعوا إلى الحصول على االعتراف بالدولة في األمم المتحدة
  7/10/2011، االخبار، بيروت

  
  اليونسكو ليست الجهة المناسبة للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية: فرنسا .61

بة للسعي من أجل الحصول على اعتـراف        رأت فرنسا أن اليونسكو ليست الجهة المناس      : جمانة فرحات 
نرى . األولوية إلحياء المفاوضات  «: وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، برنار فاليرو      . بدولة فلسطين 

  .»أن اليونسكو ليس المكان المالئم والمؤتمر العام ليس اللحظة المناسبة
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التصويت في اليونسكو يظهـر أن ثمـة        لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، رأى أن           
اليونسكو حركة سياسية أخرى باالتجاه الصحيح تعـزز مكانـة          «: مضيفاً. تأييداً كافياً للدولة الفلسطينية   

  .»الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعب إلقامة دولته
  7/10/2011، االخبار، بيروت

  
   مذكرة القاء قبض بحق ليفني البريطاني يرفض طلبا الصداراالدعاء .62

رفض رئيس االدعاء العام البريطاني كير ستارمر طلبا تقدم به مجهول الصدار مذكرة القاء قبض بحق                
وزيرة الخارجية االسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما المعـارض تـسيبي ليفنـي اثنـاء زيارتهـا                 

  .لبريطانيا
 الثالثاء طالبا موافقته على مراجعة المحكمة المختـصة         وكان الشخص المجهول قد تقدم الى ستارمر يوم       

سعيا وراء استصدار مذكرة القاء قبض بحق ليفني لالشتباه بتورطها بجرائم حـرب مزعومـة اقترفهـا             
  .2008الجيش االسرائيلي اثناء هجومه على غزة اواخر عام 

  6/10/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "إسرائيل"د بإلغاء صفقات األسلحة مع كوريا الجنوبية تهد .63
 مليـون دوالر فـي      240هددت حكومة كوريا الجنوبية بإلغاء صفقات أسلحة إسرائيلية بقيمة          : تل أبيب 

وقالـت  . السنة، إذا لم يشترِ سالح الجو اإلسرائيلي طائرة التدريب الكورية وفضل عليها طائرة إيطالية             
ذه القضية تفرض أجواء توتر غير مسبوقة في العالقـات بـين            وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أمس، إن ه     

ـ     . البلدين وتضع سالح الجو اإلسرائيلي أمام مشكلة معقدة         طـائرة  30 - 25وتحتاج إسرائيل اليـوم لـ
» 346إم  «الكورية و » 50تي  «حديثة للتدريبات، ثمنها نحو المليار دوالر، وعليها أن تختار بين طائرتي            

  .اإليطالية
وريون بأن اإلسرائيليين قرروا شراء الطائرة اإليطالية ولكنهم لم يبلغوهم القرار حتى يوقعـوا              وشعر الك 

لذلك اجتمع السفير الكوري مع     . وهذا في نظرهم خداع ال يحتمل     . صفقات البتياع أسلحة إسرائيلية جديدة    
ت مقررة لجنـراالت    مدير عام وزارة الدفاع وأبلغه تهديد حكومته بإلغاء جميع صفقات األسلحة وزيارا           

  .كوريين
  7/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
    الصاروخية لكنّها تحميها " الدرع"لن تطلع على " إسرائيل: "وزير الدفاع األمريكي .64

لن تتمكن من الحـصول علـى       " إسرائيل"قال وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا، أمس، إن         : )أ.ب  .د   (
إلقامتـه  ) ناتو(م الدفاع الصاروخي الذي يخطط حلف شمال األطلسي         معلومات استخباراتية يوفّرها نظا   

وقال بانيتا بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال األطلـسي          . من أجل صد أي هجمات من إيران وغيرها       
التي سـيوفرها   " المعلومات.. من الواضح أن أعضاء حلف الناتو هم الذين سيشتركون في         "في بروكسل   

  .نظام الدفاع الصاروخي
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ال تشارك في هذا النظام، ولذلك لـن تـتمكن مـن الحـصول علـى                " إسرائيل"من الواضح أن    "وتابع  
نظـراً ألنـه    " إسـرائيل "ومع ذلك، أشار بانيتا إلى أن نظام الدفاع الصاروخي سـيحمي            )". معلومات(
  ".يستهدف الصواريخ التي قد تنطلق من إيران إلى المنطقة"

  7/10/2011، الخليج، الشارقة
  

   ألماني تونسي يطالب العالم برفع حصار غزةتضامنيفد و .65
طالبت شخصيات ألمانية وتونسية ناشطة في مجال العمل األهلي والبرلماني المجتمع           :  حامد جاد  -غزة  

الدولي بممارسة الضغط الالزم على حكومة االحتالل وإلزامها برفع الحصار المفـروض علـى غـزة                
  .طينيمعربة عن تضامنها مع الشعب الفلس

وأعرب متضامنون تونسيون وألمان خالل مؤتمر صحفي نظمته أمس شبكة المنظمات األهلية بمناسـبة              
انتهاء الزيارة التضامنية التي قام بها وفد ألماني وتونسي إلى غزة تأييدهم لحق الشعب في إقامة دولتـه                  

  .المستقلة وحصول فلسطيني على عضوية كاملة في االمم المتحدة
 7/10/2011، نالغد، عما

  
  يبدأ ببدو النقب" الترانسفير" .66

بينما ينصب االهتمام على سعي السلطة الفلسطينية إلى نيل اعتراف األمـم المتحـدة              : إعداد عمر عدس  
 30بدولة فلسطينية، تمضي دولة الكيان الصهيوني بهدوء، في اتخاذ إجراءات في غاية األهمية لترحيل                

  .حراء النقب الفلسطينيةألف بدوي فلسطيني من قراهم في ص
، كتب منصور نصاصرة، أستاذ سياسات الشرق األوسـط         )1/10/2011(في موقع إلكترونيك انتفاضة     

  :والعالقات الدولية في جامعة اكستر البريطانية
وافق برلمان الكيان الصهيوني، الكنيست، في اآلونة األخيرة على خطط لتطهير عرقـي آخـر واسـع                 

 ألفاً من البدو الذين أفلحـوا فـي البقـاء فـي             30وتقضي الخطة بترحيل    .  النقب   النطاق لفئة البدو في   
  .أراضيهم بعد اقتالع أكثر من ثلثي مجموع البدو هناك أثناء إنشاء دولة الكيان

ولم تكن عمليات الطرد التـي      .  ألفاً، يعيشون باطمئنان حول مدينة بئر السبع         90وكان عدد البدو يناهز     
  . سوى مقدمة لعمليات الطرد الجارية منذئذ1948 ،مورست عليهم سنة

وعلـى  .  عاماً   18وبعد قيام دولة الكيان، تم فرض الحكم العسكري على بدو بئر السبع لمدة تزيد على                
وتم االسـتيالء علـى     .  استمر مسلسل تهجيرهم إلى اليوم       1967الرغم من إنهاء الحكم العسكري سنة ،      

لدولة التي استخدمت مجموعة من المناورات غير الشرعية مثـل قـانون            جميع أرضهم تقريباً، من قبل ا     
  .1953أمالك الغائب، وقوانين اكتساب األرض لسنة 

وعلى الرغم من عمليات الطرد التي جرت أثناء قيام دولة الكيان على أرضهم، يقدر عدد العرب البـدو                  
وم يعيش نصف البـدو مـن مـواطني         والي.  ألف نسمة، يشكلون ثلث سكان النقب        200اآلن بأكثر من    

بـشرعيتها؛  ” إسرائيل“فهناكل قرى بدوية في النقب ال تعترف        . ” غير معترف بها  “ قرية   46 في   1948
وهذه القرى محرومة من الخدمات األساسية مثل المساكن، والماء، والكهرباء، والتعليم والرعاية الصحية             

ي سبعينات القرن الماضي ضمن سياسة قسرية إلقـرارهم         ويعيش الباقون في قرى أقامتها الدولة لهم ف       . 
  .ومنع ترحالهم
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اآلن احتمال  ” اإلسرائيلي“ لتهويد النقب، يدرس البرلمان      1948وعلى الرغم من السياسات المستمرة منذ       
” اإلسـرائيلية “القيام بخطوة أخيرة، لتغيير ديموغرافية المنطقة بصورة نهائية، ومن ثم تعزيز القبـضة              

أيلول، على التوصيات التي أصـدرتها مـؤخراً،        / في سبتمبر ” اإلسرائيلية“وقد وافقت الحكومة    . عليها  
  . ألف بدوي من موطنهم30لجنة غولدبيرغ وبراور بترحيل 

، بنيامين نتنياهو، يقوم اآلن بتبني إجراءات صـارمة         ”اإلسرائيلي“ويشير الكاتب إلى أن رئيس الوزراء       
وهو يـشعر   . ة العربية في دولة الكيان، التي بقيت ضمن موطنها التاريخي           نحو هذه الشريحة من األقلي    

بحاجة ماسة إلى اتخاذ قرار استراتيجي بتوفير حيز واق للمستوطنين اليهود في النقب، بتجريد مزيد من                
  .أهالي المنطقة البدو من أرضهم التاريخية

ها من بدو النقب، يتعلق بتهويد األرض وسلبها        يقول الكاتب، إن الصراع الدائر بين دولة الكيان، ومواطني        
وقد بدأ سلب األرض    . من سكانها األصليين من جهة، وبحقوق ملكية األرض األصلية، من جهة أخرى             

 وفي خمسينات القرن الماضي، تم ترحيل أغلبية        1949من البدو األصليين في وقت مبكر يعود إلى سنة ،         
ء الغربي من النقب، إلى محمية عسكرية مغلقة صـغيرة شـمال            من الجز )  ألف نسمة  11(البدو الباقين   

  ).فأصبحوا بذلك مواطنين نازحين داخلياً(شرقي بئر السبع 
ومنذ ذلك الحين، ظل هؤالء البدو الباقون، يسعون إلى تحقيق إقرار ملكيتهم لألرض عبر وسائل قانونية                

فبعد . وكان أحدثها قضية قرية العراقيب      . ة  وال تزال تلك القضايا جاري    . ” اإلسرائيلي“في نظام القضاء    
سنوات من المناقشات القانونية في محكمة منطقة بئر السبع، لم يتم االعتراف بمطالبـة أهـالي القريـة                  
باالعتراف بملكيتهم ألرضها، على الرغم من أن سكانها يحتفظون بصكوك ملكيتها التي تعود إلى حكـم                

، ”االسـرائيلية “ حين قامـت الـسلطات       2010تموز ، / لرد في يوليو  وقد جاء ا  . العثمانيين في فلسطين    
  . رجل شرطة، بهدم القرية1300، وأكثر من ”إسرائيل“ودائرة األراضي في 

ومنذ التهديم األولي للقرية، وفي عرض للصمود واإلصرار، أعاد أهالي قرية العراقيب بناءها بأيـديهم               
تدميرها مرة أخرى، وإلى وقت تدميرها في المـرة األخيـرة،           ورداً على ذلك، قامت الدولة ب     . المجردة  

  . مرة29تكون القرية قد أعيد بناؤها 
التي تعجز في ما يبدو عن فهم طبيعة القـوة          ” اإلسرائيلية“وقد كشف هذا الصمود تحدياً أساسياً للحكومة        

 محنة القريـة رمـزاً      وقد أصبحت . الشعبية التي انبثقت في المنطقة على مدى الشهور التسعة األخيرة           
  .للصراع على األرض بين أهالي النقب األصليين وبين الدولة

وفق وثائق السجالت التركية والبريطانية، كانت الحكومات السابقة فـي فلـسطين            : ويمضي الكاتب قائالً  
وعندما التقى رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرتـشل، والمفـوض          . تعترف بملكية البدو لألرض     

  اعترفـا بملكيـة البـدو        1921امي البريطاني على فلسطين، هربرت صمويل، بشيوخ البدو سنة ،         الس
، منذ سـنة    ”اإلسرائيلي“ومع ذلك، لم يعترف النظام القضائي       . لألرض، وفق األعراف والتقاليد القبلية      

بـات بملكيـة     حتى بمطالبة واحدة بملكية األرض، على الرغم من أن البدو تقدموا بآالف المطال             1948،
  .أرضهم التاريخية

  أنشأت إدارة ايهود اولمرت لجنة غولدبيرغ، التي كلفت بالبتّ فـي             2007كانون األول ،  / وفي ديسمبر 
 ألف دونم   600ويطالب البدو في الوقت الحالي، باالعتراف لهم ب         . مطالبات البدور باألرض في النقب      

ويشغل البدو اليوم   . صغير من أرضهم التاريخية     من األرض، وتسجيلها في السجالت الحكومية، كجزء        
  .1948من أرض النقب، وهو جزء من منطقة جنوب فلسطين التي كانوا يقطنونها قبل % 5نحو 
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 باالعتراف ببعض أراضي البدو، ووفق اقتراح غولـدبيرغ، سـوف           2008وأوصى تقرير صدر سنة ،    
 ألف دونـم،    200لتي يشغلونها حالياً، أي نحو      يمنح البدو نصف ما يطالبون به من األراضي الزراعية ا         

ويشكل ذلك في حقيقة األمر أقل من نـصف مـا           . لتسجيلها في مكتب تسجيل األراضي كمنطقة بدوية        
وباإلضافة إلى ذلك، أوصت لجنة غولدبيرغ بـاالعتراف        . يطالب به البدو منذ سبعينات القرن الماضي        

  .بعدد محدود من القرى غير المعترف بها
 شكلت الحكومة فريقاً مكلفاً بتطبيق هذه التوصيات برئاسة ايهود براور،           2009كانون الثاني ،  / ي يناير وف

وعملت هيئة براور على تطبيـق توصـيات   . رئيس دائرة تخطيط السياسة ضمن مكتب رئيس الوزراء      
لـس  وقد رفض البدو الممثلـون فـي المج       . من مطالبات البدو    % 27غولدبيرغ بعرض االعتراف ب     

  .اإلقليمي للقرى غير المعترف بها، وفي غيره من المنظمات الشعبية األخرى، هذا العرض
. وقال البدو إن توصيات غولدبيرغ وبراور ستكون نكبة أخرى لهم، بفقدان أرضهم وهدم معظم قـراهم               

بون  وبكل األرض التي يطال    46وقاموا بحملة ضد توصيات غولدبيرغ وطالبوا باعتراف كامل بقراهم ال         
  .بها

، اليميني الذي يرأسه وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، عندما شعر باحتمال           ”إسرائيل بيتنا “ولكن حزب   
، وتقليـل كميـة األرض التـي سـيتم          ”العرض“تطبيق توصيات غولدبيرغ، حثّ الحكومة على إلغاء        

المحلـي فـي    ” ائيلياإلسـر “ووقف األعضاء اليمينيون في الكنيست، وزعماء المجلس        . االعتراف بها   
  .النقب، ضد خطة لتقسيم النقب

وذكر شموليك ريفمان، رئيس مجلس رامات نيغيف، أن حكومة نتنياهو تقوم بمجازفـة كبيـرة، وقـال                 
  .موضحاً، إنها إذا لم تنه التسوية مع البدو، فسيكون من الصعب تعزيز االستيطان اليهودي في النقب

فـتم إجـراء تعـديالت علـى        . أكله، كما يقول الكاتب     ” رائيلييناإلس“وقد آتى ضغط الساسة اليمينيين      
التوصيات الرسمية لتقرير غولدبيرغ، ومن بين تلك التعديالت، تقليل كمية األرض المتاحـة للمجتمـع               

ويعكس موقـف األحـزاب اليمينيـة       . البدوي، وتقليل التعويض المعروض عليهم مقابل تركهم أرضهم         
  .بتأمين النقب من أجل االستيطان اليهودي” اإلسرائيلية“ام السلطات تنامي اهتم” اإلسرائيلية“

ولن يتخلى البدو عـن     . ويقول الكاتب، إن أعمال مقاومة البدو السلمية لسياسات السلب والطرد مستمرة            
ولن يخضعوا للقمـع    . مطالبتهم بأراضيهم على الرغم من عمليات هدم المنازل الجارية على قدم وساق             

  .سه دولة الكيان عليهم، ولن يرحلوا عن أرضهمالذي تمار
  7/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  !ما هي بالضبط؟.. الرباعية .67

  نبيل عمرو
نظر إلى  .. وحين كانت عملية السالم تنطوي على بعض وعد بالحياة، والتقدم نحو الهدف           .. في البدايات 

  . اإلسرائيلي-لصراع الفلسطيني تختزل القوى الدولية المؤثرة في ا.. الرباعية كمؤسسة سياسية
معنـا وليـست    «ولقد تعامل الفلسطينيون معها بما تتطلبه مكانتها المفترضة، فإن كانت هذه المؤسـسة              

ونحن نواجه التغول اإلسرائيلي، واالنحياز األميركي األعمى       .. ، فذلك هو السلوك السياسي السليم     »علينا
  .لخطأ هذا التغول قبل صوابه
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ل بإيجابية مفرطة مع الرباعية، كان واضحا أن التعامل كان مع الهوامش الـضيقة التـي                حين تم التعام  
تتحرك من خاللها، وكان الفلسطيني، وهذا قدره اللصيق به، بحاجة إلى هذه الهوامش، تارة مـن أجـل                  

ـ        رى إبعاد التهمة الجاهزة وهي إضاعته للفرص وعدم استجابته للمقترحات العملية والواقعية، وتـارة أخ
من أجل االحتماء بهذا اإلطار الدولي أمام التعسف اإلسرائيلي، والذي كان يصل إلى حد تجويع الـسلطة                 

  .ومصادرة أموالها فيما يقترب من الخنق والقتل
كانت الرباعية في بعض األحيان عامل تلطيف محدودا لألجواء المتوترة الالفحة والحارة، إال أنها أبدا ما                

وذلـك راجـع    .. ء دور موضوعي في حلبة الصراع، وفي صميم القضايا األساسية         كانت قادرة على أدا   
لعوامل متعددة أولها تركيبة اللجنة، فهي تضم حليفين موضوعيين هما أميركا وأوروبا، وطـرفين أقـل                

.. نفوذا منهما بكثير وهما روسيا واألمم المتحدة، وفي حالة كهذه تتحول التركيبة إلى عبء على القـرار                
أن أي كلمة تصدر عن الرباعية ال بد أن يوافق عليها األربعة، وهنا تدخل مبادرات الرباعية حيـز                  ذلك  

وإذا كان يجب أن ال ننسى دور الرباعية في وضع خطة           .الكالم المبهم، والفاعلية المستحيلة على األرض     
 أن نتـذكر أكثـر      فيجب.. الفلسطيني واإلسرائيلي والدولي  .. خارطة الطريق وتسويقها لألطراف جميعا    

بحيث رعت بحماس شديد الجزء األول مـن الخطـة          .. كيف تعاطت الرباعية عمليا وواقعيا مع خطتها      
وسهرت على تنفيذه وهو الجزء األمني، وحين جاء دور البنود األخرى التي تنطوي علـى اسـتحقاقات                 

ت باهتة ذات صياغة عامـة      أساسية للفلسطينيين، ذاب دور الرباعية أو تالشى، واكتفت مرة أخرى ببيانا          
  .أو ملتبسة، وفي فترات كثيرة لم تستطع حتى إصدار أي بيان في أي اتجاه

لقد تحولت الرباعية إلى منتدى ينتظر خالصات التفاهم األميركي األوروبي الروسي األممي، وحين تتجه              
 تظل مجرد وعاء يمأله     مواقف الدول والقوى المكونة لها نحو سياسات مختلفة أو متباعدة، فإن الرباعية           

وحـين  . ال أكثر وال أقـل » ال بد من إحياء العملية السياسية«: الروتين والتفاهمات العامة من نوع القول  
وهـو  .. تكون حكاية الرباعية هكذا، فبوسعنا أن نفهم أكثر دور كبش الفداء الموضوع اآلن على المذبح              

ريطانيا العظمى بتصرف اإلدارة األميركية، وكان      هذا الرجل الذي وضع دور وثقل ب      .. السيد توني بلير  
الحليف الدولي المضمون لواشنطن حين يعز الحلفاء في أعتى المغامرات العسكرية، وهو الذي جـازف               

هذا الرجل ليس هو المـشكلة،      . بمواقف مخالفة للرأي العام البريطاني ما أدى بحزبه إلى مغادرة السلطة          
وهو يدرك بالتجربة أنه ما جاء إلى الشرق األوسط         . وظف وليس طرفا  وليس بتغييره يكمن الحل، فهو م     

من أجل تحقيق السالم، بل جاء من أجل البقاء على قيد الحياة السياسية، في واحدة من أهم بؤر الـضوء                    
  .في العالم وهي الشرق األوسط، ناهيك عن المزايا األخرى

ولكن دلونا على شخص آخر يمكن أن يحـوز         .. دقد يغادر وظيفته، بل يجب، ما دام احترق إلى هذا الح          
  .ثقتنا من خالل اإلنجازات الجوهرية التي يمكن أن يحققها

إن الوضع اآلن فرز على نحو واضح، إنه أميركا وإسرائيل المتحدتان على الخطأ قبل الـصواب، ثـم                  
وحـين يـستنكف    .. فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الالعبات في ظل االنشغال األميركي نحو أمور أخـرى           

  السيناتور ميتشل عن أداء مهمته وهو المبعوث الرئاسي األميركي فمن يا ترى بعد بلير سينجح؟
إن مواصلة التعامل الفلسطيني مع الرباعية أمر ينطوي على ضـرورة سياسـية ومـصلحية ال يجـوز               

  .وهذا األمر يختلف كثيرا عن تعليق اآلمال وتركيز الرهانات.. مخالفتها
  7/10/2011، وسط، لندنالشرق األ
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  "الشاباك"فشل  .68
  أفنر برنيع

 إلى تغيير في أنماط عمل االحباط التـي يقـوم بهـا             1977لم يفض االنقالب السياسي الذي حدث سنة        
. فقد واصل الجهاز العمل وفقا لمعايير رسمية      . الشاباك في الوسط اليهودي، وفي أوساط اليمين المتطرف       

  .ل اليوم أيضاوالسؤال هو هل أن هذا ما يحص
التصور الذي كان سائدا في الشاباك يفيد أنه ينبغي الحذر من كشف طرق عمله السرية، من أجل مفاجأة                  

لكن ثمة حدثين جوهريين أديا إلى تصدع سور السرية لنشاط الشاباك ورفعا من اليقظـة               . الطرف الثاني 
، "الحركـة الـسرية اليهوديـة     " ف  األول، كش . والوعي إزاء نشاط الشاباك في أوساط اليمين المتطرف       

  . اغتيال رئيس الحكومة اسحاق رابين-والثاني
في أعقاب الكشف عن الحركة السرية اليهودية، كُتب الكثير عن أساليب عمل الشاباك، األمر الـذي لـم                  

مـن تطـور    " الرجل ذي الحظوة  " وقد حذر البروفيسور إيهود شبرينتسك، في كتابه        . يحصل في السابق  
وبحسب ادعائه، نشأت في إسرائيل ثقافة سياسية تشجع اسـتخدام          . وعية في المجتمع اإلسرائيلي   الالمشر

. القوة وال ترفض خرق القانون، إذا كانت كل هذه األمور تحصل من أجل أهداف جماعية تُعتبر سـامية                 
  .ولهذا السبب يتم بحسب رأيه تفهم وتقبل أعمال خرق القانون التي تقوض أصل الديمقراطية

إلى حين بدء عملية أوسلو، كانت نشاطات االرهاب الموجهة من جانب اليهود باتجاه الفلسطينيين، فـي                 
ويبدو أن نبوءة البروفيـسور شبرينتـسك،       . لكن منذ عملية أوسلو تغيرت األمور     . وتيرة منخفضة نسبيا  

خطوات اتُخذت  وبالفعل، بدأت عناصر متطرفة في الوسط اليهودي العمل بعنف من أجل احباط             . تتحقق
وقبل ذلك كان ثمـة صـعوبة فـي         . وشكل اغتيال رابين نقطة تحول تاريخية     . عبر قرارات ديمقراطية  

والمؤشرات التي تدل على أنـه      . االعتقاد بأنه سيكون هناك من يتجرأ على المس بشخصية رسمية كبيرة          
وكان هناك في الـشاباك     من شأن رئيس الحكومة أن يشكل هدفا لالعتداء بدأت تظهر قبل سنة من ذلك،               

  .من دق جرس اإلنذار لكن صوتهم لم يسمع
عند التخطيط الغتيال رابين على يد يغآل عمير، طُبقت العبر المأخوذة مـن احبـاط الحركـة الـسرية                   

وفي أعقـاب االغتيـال     . اليهودية، والتي بموجبها ينبغي العمل بصورة منعزلة جدا بغية ضمان النجاح          
ي الوسط اليميني اليهودي إلى الموضوع األكثر تغطية إعالمية، وبالتالي ارتفعـت            تحول نشاط الشاباك ف   

  .اليقظة في أوساط المستهدفين بالتغطية االستخباراتية
حركـة  "خالفا لألعمال االرهابية التي نُفذت على يد مجموعات منظمة، مثل الحركة السرية اليهودية أو               

 على يد منفذين منفردين، وكانت الذروة في المجـزرة التـي        ، كانت هناك أعمال إرهابية نُفذت     "بت عين 
-وكانت هنـاك حـالت اسـتهدفت عربـاً        . 1994نفذها باروخ غولدشتاين في الحرم اإلبراهيمي سنة        

" السالم اآلن" إسرائيليين، وعمليات منفردة ضد يهود، مثل القاء قنبلة على يد يونه أبروشمي في مظاهرة               
ا إميل غرينتسفيغ، واالعتداء الذي نُفذ على يد جاك تيتل ضـد البروفيـسور              ، والتي قُتل فيه   1983سنة  

فثمـة صـعوبة اسـتخبارية      . وتم حل لغز معظمها بشكل عام بعد تنفيـذها        . 2008زئيف شترنهل سنة    
  .جوهرية في احباط االعتداءات التي يبادر إليها أشخاص منفردون

عات منظمة، يبدو أنه كان من األسهل على الـشاباك  طالما أن عمليات االرهاب كانت تُنفذ على يد مجمو  
فهو انتقل إلى النـشاط     . لكن في السنوات األخيرة غير االرهاب اليهودي أنماط عمله        . تحديدها واحباطها 
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الواسع والمتفرق ضد مدنيين فلسطينيين، أمالك الفلسطينيين ومقدساتهم، التي يكون ضالعاً فيها مئات من              
  . ف، والتي ال يمكن مالحظة النجاح في احباطهاأعضاء اليمين المتطر

واألمر يتعلق بأسلوب عمـل     . لم يكن معروفا في السابق    " قبض الثمن "هذا النشاط للمستوطنين والمسمى     
مبعثر ينفذ في أماكن مختلفة على يد عدد كبير من النشيطين، من دون أن يكون هنـاك تنـسيق بينهـا                     

عزز كلما أخفق نشاط االحباط من قبل الشاباك فـي جلـب المنفـذين              ويبدو أن هذا الميل يت    . بالضرورة
  .ومحاكمتهم، وكلما فشل في خلق الردع

في اإلجمال، عندما يغير الخصم أنماط عمله، يظهر أن الشاباك يجد صعوبة في أن يكون فعاال، وبالطبع                 
درة استخبارية فعالـة    وفي ظل غياب ق   . على المدى القصير، وال سيما عندما ال تعد طريقة عمله سرية          

  ".جبي الثمن"كابحة، يمكن توقع استمرار وتوسع أعمال 
من المثير لالهتمام أن نعرف أنه في موقع االنترنت التابع للشاباك، ثمة تغطية واسـعة               . وثمة أمر آخر  

في مجال احباط االرهاب الفلسطيني، لكن ال يوجد ذكر الحباط النشاط االرهابي فـي الوسـط اليمينـي                  
  .1967تطرف بعد سنة الم

  5/10/2011" هآرتس"
  7/10/2011، المستقبل، بيروت

  
  ين توجد الدولة؟ أ: وطلب االعتراف بالدولةالفلسطينيون .69

  روبي سايبل
كتب محللون سياسيون بانه على الرغم من حقيقة أن خطاب الرئيس عباس في الجمعية العموميـة فـي                  

ى اسرائيل، فان الخطاب تضمن ايضا تنازال تاريخيا عن         االمم المتحدة في ايلول تضمن هجوما الذعا عل       
  .1967التطلعات االقليمية الفلسطينية لمناطق خلف حدود الرابع من حزيران 

على اساس  " محمود عباس أشار في خطابه بالفعل الى أن طلب منح مكانة عضو في االمم المتحدة جاء                 
وحظي هذا القول بالتعزيز عنـدما أضـاف   ". ية، مع القدس عاصمة للدولة المستقبل    67 حزيران   4حدود  

هدف الشعب الفلسطيني هو تحقيق حقوقه الوطنية، غير القابلة للجدال في دولتـه المـستقلة               "عباس بان   
فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتقع على كل اراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع               

بتحقيـق  "واضيف الى هذه الصيغة ملحق طالب       . 1967حزيران  غزة، التي احتلتها اسرائيل في حرب       
، كما صيغ االمر في مبادرة الـسالم        194حل عادل ومتفق عليه لمسألة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار          

  ".العربية
خالفا للخطاب، فان الطلب الذي رفعه الفلسطينيون عمليا يبدأ باعالن يقول ان طلب الحصول على مكانة                

 تشرين الثـاني    29 للجمعية العمومية في االمم المتحدة بتاريخ        181قرار رقم   "ند الى وثيقتين،    عضو يست 
الطلب الذي رفع   ".  1988 تشرين الثاني    15، وكذا الى اعالن االستقالل لدولة فلسطين في تاريخ          1947

ـ 67الى مؤسسات االمم المتحدة لقبول فلسطين عضوا ال يتناول على االطالق خطوط       دود الدولـة   او ح
في الرسالة الى االمين العام لالمم المتحدة والتي ارفقت كملحق للطلب، كتب محمود عبـاس               . الفلسطينية

االغلبية الساحقة من االسرة الدولية أعربت عن تأييدها لحقوقنـا غيـر القابلـة للجـدال كـشعب،                  "بان  
نية على اساس حـدود الرابـع مـن         وباالساس في الدولة، من خالل منحها اعترافا متبادال بدولة فلسطي         

وبتعبير آخر، فان الرسالة تشير الى أن االسرة الدولية تؤيد          ". ، وعاصمتها القدس الشرقية   1967حزيران  
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ومثلمـا فـي    . ، ولكنها مرة اخرى ال تشير ما الذي يراه الفلسطينيون انفسهم كحدود لهم            67مبدأ خطوط   
ضوية يأتي وفقا لحقوق الالجئين الفلسطينيين حسب القانون        الخطاب، تشير الرسالة الى ان الطلب لنيل الع       

  .194الدولي وقرارات االمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك وفقا لقرار 
من الجانب القانوني، ليس الفلسطينيون ملزمين بأن يشيروا في هذا الطلب لالعتراف بفلسطين كعضو في               

 ومع ذلك، فان الوثيقتين اللتين يتطرقون اليهما في طلبهم،        .منظمة االمم المتحدة الى ما يقدرونه كحدودهم      
 ليس لهما   1988واعالن االستقالل الفلسطيني من العام      ) 1947مشروع التقسيم من العام      (181أي قرار   

 صيغ بغموض مقصود في كل ما يتعلق بالحدود، في ظل اشارته            1988اعالن  . 1967أي صلة بحدود    
مـشروع التقـسيم للعـام      ". ى اراضينا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف     اقامة دولة فلسطين عل   "الى  

 أوصى بحدود، منحت ضمن امور اخرى كل الجليل وبئر السبع تقريبا للدولة العربية المقترحـة                1947
 رفضه  1947مشروع التقسيم في العام     . وأخرجت القدس سواء من الدولة العربية أم من الدولة اليهودية         

وبالتالي فان حقيقة ان هـاتين الـوثيقتين همـا الوثيقتـان            . لسطينيون وعموم الدول العربية   في حينه الف  
، هي اختيـار    2011الوحيدتان اللتان يتطرق اليهما الطلب الفلسطيني الموجه الى االمم المتحدة في العام             

يون بشكل رسمي   غير ناجح، اضافة الى كونها حقيقة تتحدى الرأي السائد والذي بموجبه تنازل الفلسطين            
اضافة الى ذلك فان اعالن العـام  . 1967عن كل مطالبة باالراضي من الفترة التي سبقت شهر حزيران           

دولة فلسطين هي دولة عربية، جزء ال يتجزأ وغير قابل لالنفـصام            " أشار بشكل صريح الى ان       1988
علقة برفض الفلسطينيين العنيد    في ضوء هذا التصريح الفلسطيني، تصبح المسائل المت       ". عن األمة العربية  

  .االعتراف باسرائيل بأنها الوطن القومي للشعب اليهودي، حادة على نحو خاص
المسألة الهامة االخرى التي تُفهم من الطلب الفلسطيني نيل االعتراف بدولة هي المطالبة بأن اضافة الى                

ا لقرار الجمعية العمومية لالمم المتحدة      وفق"الدولة الفلسطينية يجب أن يتوفر حل لمشكلة الالجئين العرب          
يسمح لالجئين، المعنيين بالعودة الى ديارهم والعيش "هذا القرار من االمم المتحدة أوصى بأن       ". 194رقم  

ويعتقـد الموقـف    ". بسالم مع جيرانهم، عمل ذلك في أقرب وقت ممكن يكون فيه االمر قـابال للتنفيـذ               
 مليون الجيء   5بق على أنسال الالجئين، وبالتالي فانه يوجد اآلن نحو          الفلسطيني بأن تعبير الالجيء ينط    

 5وأشار الفلسطينيون في نفس الوقت الى أنهم ال يتوقعون من اسرائيل ان تـستوعب عمليـا                 . فلسطيني
ومع ذلـك، فـانهم     . مليون عربي فلسطيني وأنهم مستعدون الجراء مفاوضات على تطبيق هذه المسألة          

 وأن توافـق علـى ادارة المفاوضـات         194ن تقبل اسرائيل مبدأ قرار االمم المتحدة        يواصلون الطلب بأ  
  .يبدو انه في صيغة طلبهم من االمم المتحدة يشددون على ذلك كشرط الزب. حسب هذا القرار

، إال ان مراجعة أكثر تـدقيقا       1967رغم ان النص يقيد ظاهرا المطالب االقليمية الفلسطينية بحدود العام           
بين الى ان التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة بطلب االعتراف بدولة ينطوي على شروط ومطالب               له تُ 

في خطابه أمام الجمعية العمومية ذكـر       . من شأنها ان تطرح مصاعب جمة في كل مفاوضات مستقبلية         
التي " المياهالقدس، الالجئين الفلسطينيين، المستوطنات، الحدود، االمن و      "الرئيس محمود عباس مواضيع     

هذه المسائل يمكنها ان تسوى فقط بالمفاوضات، ورفع الطلب         . يجب اجراء مفاوضات عليها بين الطرفين     
  .الفلسطيني الى االمم المتحدة، بعناصره المقلقة، ال يوشك على ان يجعل هذه المسيرة أكثر تبسيطا

  6/10/2011* نظرة عليا
  6/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
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