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  نوليعيش الالجئون في ظروف أحس.. التوطين مرفوض في أي دولة عربية: الزهار .1
الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب  أن بيروت من 8/10/2011 المركز الفلسطيني لإلعالم، ذكر

أقرب للتحرير من أي وقت مضى، وإن خيار المقاومة الذي ، قال إن فلسطين "حماس"السياسي لحركة 
جاء ذلك  .ارتقى من أجله آالف الشهداء األبرار على أرضنا  هو الذي سيرسم طريق الحرية والتحرير

لبنان، بحضور حشد كبير من المواطنين  -في بلدية صيدا ) 10-7(في محاضرة ألقاها أمس الجمعة 
  .ات وفصائل فلسطينية ولبنانية، وفعالينالفلسطينييوالالجئين 
فقط من مساحة فلسطين، إال أنه طرد %  2على الرغم من أن قطاع غزة ال يمثل سوى : وأضاف
من خالل المقاومة والصمود، واليوم برغم الحصار استطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي " ملك االستيطان"شارون 

  .في عدة مجاالت ومتطلبات
 الغربية بسبب االحتالل واالستيطان والجدار والتنسيق األمني بين وتطرق الزهار إلى معاناة الضفة

السلطة واالحتالل، كما أكـد على أهمية قضية األسرى وعلى ضرورة تحريرهم بالوسائل كافة، مشيرا 
التي يخوضونها منذ حوالى " معركة األمعاء الخاوية"إلى معاناتهم المتفاقمة بسجون االحتالل وإلى 

  .أسبوعين
ببرنامج تحقيق المصالحة والوحدة " حماس"الصعيد الداخلي، شدد الزهار على تمسك حركة وعلى 

الوطنية، داعيا إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون قادرة على التمثيل الحقيقي والكامل للشعب 
  .الفلسطيني

جئين الفلسطينين في لبنان وتوجه الزهار بحديثه إلى الحكومة اللبنانية، مطالباً بتحسين أوضاع الال
ومعاملتهم معاملة ضيوف، حيث أن األوضاع اإلجتماعية في المخيمات والتضييق األمني تشجع على 

نحن الالجئن ال نسكن : "وختم الزهار حديثه بالقول .الهجرة إلى الخارج وال تخدم حق العودة والتمسك به
 ". نية في كل خاليانا وليست فقط بطاقة هويةفالهوية الفلسطي.. في فلسطين ولكن فلسطين تسكن فينا

محمود الزهار أكد أن الثبات الفلسطيني علـى        أن   صيدا من 8/10/2011المستقبل، بيروت،   وأضافت  
حدود فلسطين سواء كان في لبنان أو في األردن أو في غزة أو في مصر أفضل بكثيـر مـن محاولـة                      

توطين الالجئين مرفـوض فـي أي مـن الـدول           : وقال. تهجيره الى أي من البالد األوروبية والالتينية      
العربية، ولكن أن يعيش الفلسطيني في ظروف إنسانية ومعيشية أفضل، فهذا أمر يساهم في تأمين العودة                

  .الى فلسطين
كالم الزهار جاء خالل زيارة قام بها الى مخيم عين الحلوة، حيث ألقى خطبة الجمعة في مسجد خالد بن 

ثم التقى عدداً من عائالت وأهالي شهداء وجرحى ومواجهات مارون . دى الصالة فيهالوليد بعدما أ
وكان في استقباله عضو قيادة الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي ومسؤول . 2011 أيار 15الراس في 

  .الحركة في منطقة صيدا أبو أحمد فضل
يني محمود عباس بالتوجه الى األمم وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر الزهار أن خطوة الرئيس الفلسط

تعطيل "وأنها " قفزة سياسية في الهواء وليس لها أي معنى"المتحدة وتقدمه بطلب عضوية فلسطين 
  .، داعياً الرئيس أبو مازن للعودة الى تطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة"لبرنامج تطبيق المصالحة

ب الزهار الدول العربية بأن تعطي الشعب العربي حقه وعما يجري من حراك وثورات في المنطقة، طال
لكنه ميز بين هذه الثورات وما يجري . لتحقيق أهدافه في تحقيق مشاركته السياسية وإدارة شؤونه بنفسه

منذ البداية لم نتدخل في أي شأن من شؤون الدول : "وقال. في سوريا، فرأى أن لسوريا وضعاً خاصاً
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واجد الضيوف الفلسطينيين فيها وحتى ال تتكرر تجربة الكويت وقد نجحنا في العربية حتى نحافظ على ت
وتوقف الزهار عند معاناة الشعب الفلسطيني االجتماعية والصحية، منتقداً أداء وكالة األونروا في ". ذلك

  .هذا المجال
 الجماعة في  المصري، في مركزإبراهيمكما زار الزهار األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان 

  ".وضع إمكانيات الجماعة بما يخدم القضية الفلسطينية"وأكد المصري . عائشة بكار
الزهـار اعتبـر اثـر       أن   ،طارق ابو حمدان   نقالً عن مراسلها   8/10/2011السفير، بيروت،    وأوردت

هـي  االوضاع في المخيمات تحتاج الى عناية من الحكومة اكثر ممـا            «زيارته الرئيس سليم الحص ان      
عليه الحال، وان تثبيت المواطن الفلسطيني في المخيمات ال يعني التخلي عن الوطن، بل على العكـس                  

تكون هناك سياسة لبنانية رسمية تسمح بالوظـائف        «وتمنى ان    »تثبيته هنا يقربه من العودة الى فلسطين      
 لبنان وموقعه السياسي    والتحركات وان يلتزم الجانب الفلسطيني اكثر بقوانين الدولة ويراعي خصوصية         

كما تفقد الزهار مخيمات الالجئين الفلسطينيين في منطقة صور، الرشـيدية البـرج              .»في الفترة المقبلة  
  .الشمالي البص والقاسمية

يعود الزهار غدا الى ارض مرج الزهور الوعرة في مهمة لتفقد هذه البقعة الصغيرة الرافـضة التـي                  و
قي خاللها المئات من ابناء القرى المحيطة الذين مدوا يد المساعدة وقدموا            حضنته ورفاقه عاما كامال، يلت    

الدعم، فكان مخيم العودة األول في تاريخ القضية الفلسطينية، الذي فرض على قادة العدو إعادة المبعدين                
وهم مرفوعو الرأس، وقد نجحوا بذلك بعد عام واحد حفل بالكثير من النـشاطات الـسياسية والثقافيـة                  

  .والدينية والعسكرية
  

  ونتطلع إلى دور سياسي أوروبي أكبر.. قطع واشنطن للمعونات سيعرقل السالم: عباس .2
نقال عن مراسلها عبد الرؤوف ارناؤؤط، ووكاالت،  8/10/2011 الوطن أون الين، السعودية، نشرت

ألميركي بقطع من ستراسبورج، والقدس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقد قرار الكونجرس ا
المعونات، واصفا إياه بأنه خطوة في اتجاه التضييق على الفلسطينيين، كما دعا الواليات المتحدة إلى 

المعونة التي تقدمها واشنطن جيدة وسخية وهي تصب في خانة السالم، "إعادة النظر في القرار، وقال 
 الصحفيين الخوض في الخيارات ورفض عباس في لقاء مع". لذلك فإن قطعها عرقلة للجهود السلمية

قبل تقديم طلب العضوية درسنا "المستقبلية في حالة رفض الطلب الفلسطيني في مجلس األمن، وقال 
القضية مطروحة حاليا أمام المجلس، وإذا كانت هناك أي . األمر جيدا ونعلم كل الخيارات التي أمامنا

ى سؤال إن كان ضمن خيارات حكومته حل السلطة وقال ردا عل". خيارات أخرى فال بد أن ندرسها أوال
ال يوجد حديث محدد حول شيء، نحن ندرس كافة األفكار، لكني لست مخوال بالحديث عن ذلك "الوطنية 

  ".إال بعد الرجوع إلى القيادة
وكان عباس وصل أمس إلى جمهورية الدومنيكان في زيارة رسمية تستمر يومين يخاطب خالل جلسة 

ي الشيوخ والنواب ويلتقي رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، على أن يتوجه الحقا إلى مشتركة لمجلس
  .كولومبيا قبل أن يزور باريس لحشد الدعم للطلب الفلسطيني في األمم المتحدة

نتطلع إلى دور سياسي أوروبي "ودعا عباس أوروبا للقيام بدور رائد في المفاوضات مع إسرائيل، وقال 
لدينا عالقات دبلوماسية قوية مع العديد من الدول األوروبية، وهناك دول أخرى تمثيلنا "، وأضاف "أكبر
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فيها بمستوى بعثة، لذلك نطالب الدول التي لم تعترف بنا حتى اآلن كدولة أن تبادر لذلك دفعا لعملية 
  ".السالم

ألميركيين واألوروبيين نطلب دائما من ا"وحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وقال 
هناك مسافات شاسعة بين ممارسات . التدخل ونتهم بصراحة الحكومة اإلسرائيلية التي تدعم العنف

الكل يعلم أنهم يعتدون على مساجدنا ويحرقونها وهذه التصرفات . وعقلية المستوطنين وبين الديموقراطية
  .تثير األحقاد وتبعد خيار السالم كثيرا إلى الوراء

من سانتو دومنيغو، أن الرئيس محمود عباس، أبلغ الجمعة،  7/10/2011 وكالة سما اإلخبارية، رتوذك
وقال في خطاب . البرلمان الدومنيكاني أن فلسطين تنوي فتح سفارة لها في العاصمة سانتو دومنيغو

جانب توقيع عندما وضعت توقيعي إلى "بالجلسة غير العادية لبرلمان جمهورية الدومينيكان بمجلسيه، 
الرئيس فرنانديز في مدينة شرم الشيخ، قبل عامين على اتفاقية االعتراف المتبادل، وإقامة العالقات 
الدبلوماسية بين جمهورية الدومينيكان ودولة فلسطين، فقد كان ذلك انطالقاً من قناعتنا بضرورة تطوير 

 لرغبة الدولتين في التميز في العالقة في عالقاتنا المشتركة في المجاالت والصعد كافة، لتكون انعكاساً
  ".مجاالت التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك

وفي هذا اإلطار ولخدمة هذا الهدف، فإن دولة فلسطين تنوي فتح سفارة لها في عاصمتكم : "وأضاف
 هذه السفارة الجميلة، سانتو دومنيغو، لتتولى متابعة هذا االلتزام وتنفيذه، كما ونرغب في أن تصبح

محطة مركزية في عالقاتنا الثنائية مع العديد من دول المنطقة، أكان ذلك في أميركا الوسطى أو في 
  ".الكاريبي

أن نتمكن خالل هذه الزيارة من تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزراء خارجيتنا "وأعرب عن أمله بـ
أن بعد المسافة بين جمهورية "، مضيفا "ة باستمرارلمتابعة تنفيذ هذه االهتمامات وتطوير عالقاتنا الثنائي

هناك "وتابع أن في العالم ". الدومينيكان وفلسطين لم يحل دون قيام أوطد وأقوى العالقات بين شعبينا
األغلبية الساحقة التي اعترفت بدولتنا والتي تؤمن بأن السالم اإلسرائيلي الفلسطيني هو مصلحة حيوية 

  ". العالمي، وبالدكم في الطليعة بين هذه الدولللسالم واالستقرار
  

  هنية يدعو فصائل المقاومة للتمسك بشروطها لتحرير األسرى .3
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أن الوطن البديل ليس :  حسين العموش-غزة 

  .إلى وطنهم أمر ال بد منهمطلبا فلسطينيا، وأن الفلسطينيين يرفضون التوطين، وأن عودة الفلسطينيين 
أن وجود الفلسطينيين في األردن وجود مؤقت وأن عودتهم " الدستور"وأضاف في تصريح خاص لـ

حتمية ال محالة، مشيرا إلى أن الحقوق ال تضيع بالتقادم، وأنه ليس هنالك قوة في العالم يمكن أن تبعدنا 
، "فإن اهللا تعالى ال يزول وباق إلى أبد اآلبدينإذا كان االحتالل باقيا إلى حين "وقال . عن حق العودة

وقبل الربيع العربي كنا كالغرباء، لكننا اآلن وبفضل اهللا .. تباشير النصر تلوح من حولنا"مضيفا أن 
  ".تعالى سننتصر، وستعود فلسطين، كل فلسطين

شروطها من اجل إلى ذلك طالب هنية فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس بالتمسك ب
اإلفراج عن األسرى الذين يخوضون اإلضراب عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجا على 

  .سياسة االحتالل
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إن العالم سمع "وأضاف خالل خطبة الجمعة من مسجد اإلمام الشافعي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة 
المقاومة في ساحات المعركة، والعالم يطالب باإلفراج باسم الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته 

إننا ال نتسول "وقال ".  أسير في سجون االحتالل وذويهم7500عنه، ولكن لم يسمعوا ولم يعرفوا معاناة 
  ".الدولة بل ستنتزع الدولة من بين أنياب المحتل

  8/10/2011الدستور، عمان، 
  

  يطالب الجامعة العربية بالتحرك العاجلبحر يدعو لنصرة األسرى داخلًيا وخارجًيا و .4
أحمد بحر إلى . دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  عبد اهللا التركماني-غزة 

نصرة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي عبر تحشيد الجهود الشعبية والسياسية 
ا وخارجياوالدبلوماسية واإلعالمية، داخلي .  

نسخة عنه، الجمعة، على ضرورة أن تأخذ " فلسطين أون الين"وشدد بحر في بيان صحفي وصل 
المعالجة الوطنية لقضية األسرى منحى أكثر قوة وزخما خالل األيام المقبلة بما يتناسب مع حجم الهجمة 

  . اإلسرائيلية بحقهم
لعاجل نصرة لألسرى، مؤكدا على ضرورة وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بالتحرك ا

تفعيل البعد العربي والدولي والعمل على وضع كل الجهات والمنظمات العربية والدولية أمام مسئولياتها 
  .بهذا الخصوص

  7/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   ياألميركمشاريع توقفت وموظفون فقدوا وظائفهم لقطع الدعم : أبو لبدة .5
 لبدة ان هناك مشاريع في البنية التحتية سوف تتأثر أبوتصاد الفلسطيني الدكتور حسن قال وزير االق

  .  لقطع المساعدات االمريكية عن السلطةاألمريكيبشكل مباشر نتيجة توجه الكونغرس 
 مليون 192 والبالغة 2011تحفظ الكونغرس على تحويل ما تبقى من المساعدة السنوية لعام  «وأضاف

 فلسطيني وظائفهم في تلك المشاريع 200ثر جزئيا على االقتصاد ومن المتوقع أن يفقد دوالر سوف يؤ
  . "أجانب موظفين إلى باإلضافة
 اإليرادات هناك عمال دؤوبا فيما يتعلق باستكمال خطة التمكين الذاتي والمتعلقة بزيادة إن لبدة أبووكشف 

  .ريا على المعونات الخارجية وترشيد النفقات بما يؤهل فلسطين لتخفيض اعتمادها جوه
 من المتوقع ان يبدا اثر هذه الخطة اعتبارا من العام المقبل بخطة لالعتماد على الذات أن: "وأضاف

  . "اإليراداتوااليرادات المحلية عبر الية جباية 
 قاإلنفاسيتضمن قانون الموازنة للعام المقبل عددا كبير من التوفيرات في ": يف وزير االقتصادويض

 التي لم تكن مدرجة سابقا لجهة االعتماد على الذات كما ان هناك تصورا حول حصيلة اإليراداتوزيادة 
 ."هذا الجهد الجديد

  8/10/2011الدستور، عمان، 
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  عباس وهنية يعزيان أردوغان بوفاة والدته .6
عزيا بوفاة هاتف رئيس السلطة محمود عباس، الجمعة، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، م

وتمنى عباس من اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمه وعائلتها الصبر  .والدته
  .والسلوان

بدوره، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية التعزية ألردوغان، مشيراً إلى أن نائبه ووزير 
  .العزاء رسمياً ألردوغانالخارجية محمد عوض المتواجد حاليا في تركيا سيقدم 

   7/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  عن شيء ُيذكراجتماع اللجنة الرباعية الدولية يسفر  أنتوقع ال ن :فتح .7
قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي مهد لخطاب الرئيس أبو :  علي الصالح-لندن

: »الشرق األوسط«وبي في ستراسبورغ، أول من أمس، لـمازن في الجمعية البرلمانية للمجلس األور
، كما كان حال االجتماع السابق في »عن شيء يذكرللرباعية الدولية ال نتوقع أن يسفر هذا االجتماع «

الكثير من «نيويورك الذي صدر عنه بيان وصفه محمد شتية، عضو اللجنة المركزية لفتح، ببيان فيه 
إذا «إن هذا البيان يحتاج إلى الكثير من التفسير، ولكن » الشرق األوسط« لـوقال شتية .»الغموض البناء

كان العالم وإسرائيل يعنون بوقف االستفزاز وقف االستيطان، وإذا كانوا يعنون بالمرجعية العودة إلى 
  .» فإننا سنقبل به1967حدود 

ال للمستشارة األلمانية أنجيال لكن كما أضاف شتية، فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ق
   .1967ميركل، عندما اتصلت به مستفسرة عن موقفه، إنه لن يوقف االستيطان ولن يعود إلى حدود 

شتية، الذي قال أيضا إن الرئيس أبو مازن بعث برسالة توضيحية للجنة الرباعية يشرح فيها احسب 
:  على مبعوث الرباعية، توني بلير، وقالوجدد شتية الهجوم .الموقف الفلسطيني على ضوء المعطيات

أصبح هناك تضارب مصالح بين عمله مبعوثا للرباعية والصفقات التجارية التي يبرمها وكشفت عنها «
. »الذي بثته القناة الرابعة قبل بضعة أيام) برنامج ديسباتش(وسائل اإلعالم البريطانية، وآخرها كان 

لقد خرج عن .. لقيادة الفلسطينية عدم الذهاب إلى األمم المتحدةيا رجل كان يطلب من ا«: وتابع القول
  .»مسار عمله كمبعوث للرباعية

وأضاف أنه في عشرات المرات . »إن أوراق بلير أصبحت محروقة ومكشوفة«: وأما عزام األحمد، فقال
  .»لم يناقش في قضايا سياسية سوى مرة واحدة«التي التقى فيها أبو مازن 

  8/10/2011 لندن، الشرق األوسط،
  

   المضربين عن الطعاملألسرىمسيرة في غزة دعما حماس تنظم  .8
امس الجمعة مسيرة حاشدة في مخيم جباليـا        ) حماس(نظمت حركة المقاومة االسالمية     :  ا ف ب   -غزة  

شمال قطاع غزة دعما لالسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام في السجون االسرائيلية منذ اكثر مـن                
وتقدم المسيرة عدد من قادة حماس، وحمل المشاركون الذين قال المنظمون ان عددهم بلـغ               . امعشرة اي 

  .»قسما سنحرر االسرى«االالف رايات الحركة الخضراء ورددوا هتافات منها 
نقول للعدو لن يهدا لنا بال ما لـم         «وقال مشير المصري القيادي في الحركة خالل كلمة له امام المسيرة            

واضاف . »احرارا، واذا كنت تظن انه من الممكن ان تخفض شروط صفقة شاليط فانت واهم             نر اسرانا   
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ان جرائم االحتالل المستمرة تؤكد ان لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يجب ان تقف فـي                 «المصري  
ن نقول اليوم وبشكل واضح ومن قلب جماهير حمـاس ا         «وتابع  . »وجه االحتالل وتلقنه الدروس القاسية    

  .»خيارات المقاومة ستبقى مفتوحة الى ان نرى اخر اسير محرر بين اهله
  8/10/2011الدستور، عمان، 

  
  حركة فتح في قطاع غزة تبدأ نقاشات تهدف إلى إعادة تدعيم وترتيب وضع التنظيم .9

تشهد ساحات التنظيم واألطر الحركية لحركة فتح في قطاع غزة في هذه األوقات             :  أشرف الهور  -غزة  
ولكن وفق ما علمـت     . قاشات بالتنسيق مع اللجنة المركزية للحركة، إلعادة بناء هياكل التنظيم من جديد           ن
من مسؤولين كبار في الحركة فإن األمر لن يصل لحد تشكيل قيادات ميدانية جديدة فـي                ' القدس العربي '

  .األقاليم بدل الحالية بطرق التكليف
دية في حركة فتح بغزة تدرس سبل تدعيم هياكل التنظيم، في كافة            ووفق المعلومات المتوفرة فإن أطر قيا     

المؤسسات واألقاليم، بهدف تدعيم بنية الحركة بشكل أقوى، لكن من دون المـساس بأوضـاع وهياكـل                 
  .التنظيم الموجودة حالياً، من خالل استبدالها بأخرى عن طريق التكليف وليس االنتخاب

ـ   وأكد محمود العالول عضو اللجنة ا      ، ان هناك خططـا تـستهدف       'القدس العربي 'لمركزية لحركة فتح ل
ترتيب وضع تنظيم الحركة في قطاع غزة، مؤكداً أيضاً أن هذه الخطط ال تشمل حـل قيـادات األطـر                    

  .الحالية
لكن العالول قال ان نظام الحركة يسمح بحل أي أطار قيادي إذا ما تم التأكيد على أنه ال يقوم بواجبـه،                     

  .ادة أخرى لحين إجراء االنتخاباتوتكليف قي
كذلك نفى دياب اللوح عضو القيادة العليا لحركة فتح في قطاع غزة وجود أي قرار بحل قيادات األقـاليم           

  .الجالية بالقطاع، وعددها ثمانية اقاليم، خالفاً لما نشرته بعض المواقع اإلعالمية
ـ  ة سيكون وفق النظام الـداخلي لفـتح، ووفـق    ، ان أي تغييرات في هياكل الحرك     'القدس العربي 'وقال ل

  .األساليب الديمقراطية المتبعة
ويخضع قطاع غزة لسيطرة حركة حماس، وهو ما يمنع الحركة التي سيطرت حمـاس علـى مقرهـا                  

  .المركزي من العمل بحرية كاملة، كما كانت في السابق
، ضمت أسماء قيادية، كانت فـي       وجرى مؤخراً في قطاع غزة تشكيل قيادة جديدة إلدارة وضع التنظيم          

وقت سابق ضمن هيكلية القيادة الحركية، إضافة إلى أسماء جديدة، شاركت ألول مرة، ووضـع علـى                 
  .رأس القيادة عبد اهللا أبو سمهدانة الذي احتفظ بمكانه، هو وعدد آخر من القيادات الفتحاوية

لجنة المركزية لحركة فتح قررت حل كافة       وكانت تقارير إخبارية قالت نقالً عن مصادر فلسطينية، ان ال         
  .أقاليم الحركة في قطاع غزة بعد انتهاء مدتها القانونية

وبينت المصادر ان مركزية فتح تتجه إلى إجراء االنتخابات لألقاليم بغزة، ولكن إذا سـمحت الظـروف                 
لة األقاليم بطرق جديـدة     األمنية بالقطاع، وان لم تسمح فسيتم إعطاء األوامر للقيادات بترميم وإعادة هيك           

وقالت ان اللجنة المركزية عقدت األسبوع الماضي اجتماعات مكثفة ومتتالية مـن             .ومشاركة وجوه شابة  
أجل دراسة وضع الحركة خالل المرحلة المقبلة ووضع خطط واستراتيجيات جديدة من أجل النهـوض               

  .بوضع الحركة المترهل خالل المرحلة المقبلة
 8/10/2011دن، القدس العربي، لن
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    وكأن الحرب ستندلع غداًنستعد يومياًً: بيني غانتس .10

في عددها الصادر الجمعة مـساحة  ' يديعوت احرونوت'خصصت صحيفة   :الناصرة ـ زهير اندراوس 
واسعة في ملحقها االسبوعي لنشر مقابالت مع كبار قادة الجيش االسرائيلي في الحاضر والماضي لتقييم               

  .1973ي حرب اكتوبر من العام الفشل الذي وقع ف
قال رئيس هيئة االركان العامة الجنرال بيني غانتس في حديثه للصحيفة انه يتحتم علينا ان نكون علـى           و

اهبة االستعداد وكأن الحرب ستنشب غدا، لكي ال نقع في نفس الخطأ الذي كان من نصيبنا فـي حـرب                    
يدة الجديدة للجيش االسرائيلي هي عدم االعتمـاد        واضاف غانتس ان العق   . ، على حد تعبيره   1973العام  

على نظريات افتراضية، انما مراقبة االوضاع عن كثب، ومالحظة التغييرات فـي المنطقـة، يوميـا،                
  .وبحسب المستجدات والتطورات علينا ان نكون على اهبة االستعداد لمواجهة اي طارئ، على حد قوله

 8/10/2011، القدس العربي، لندن
  

   اإلسرائيلي يستنفر فرق احتياط في مناورة تحاكي نشوب حربالجيش .11
أجرى الجيش اإلسرائيلي امس، مناورة تهدف إلـى فحـص          :  جمال جمال  - الدستور   -القدس المحتلة   

جاهزية الجنود للحرب وعلم أن هيئة أركان الجيش استنفرت جنودا من فرقتي احتياط في إطار منـاورة                 
وكان هدف المناورة هو فحص سـرعة       . لعتاد في منطقتي المركز والشمال    في قواعد للتسلح بالذخيرة وا    

  . رد فعل الجنود وجاهزية لالنطالق فورا إلى الحرب
وجاء أن الجنود تلقوا اتصاالت هاتفية في الساعة السادسة مساء بشكل مفاجئ، ووجهـت لهـم أوامـر                  

وكـان  . لرابعة من ظهر أمـس االول     واستمرت المناورة حتى الساعة ا    . بالتوجه إلى وحداتهم العسكرية   
ـ    48الجيش قد قرر إجراء المناورة على خلفية التغييرات في دول المنطقة، قبل              يوم " ساعة مما يسمى ب

  ".الغفران
  8/10/2011، الدستور، عمان

  
  1967ورفض مبدأ حدود .. نتنياهو صمد أمام ضغوط أميركية: وزير مقرب .12

ئيلي، يسرائيل كاتس، عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،         كشف وزير المواصالت اإلسرا   : تل أبيب 
.  مع تعـديالت طفيفـة     1967أبلغ اإلدارة األميركية رفضه القاطع لمبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود            

  .وقال إنه سمع هذا األمر من نتنياهو شخصيا
مل مع العديد مـن رؤسـاء       وقال كاتس، المعروف كأحد المخلصين وأقرب المقربين من نتنياهو، إنه ع          

وأضاف، فـي  . الحكومات في إسرائيل وال يعرف بينهم من تعرض لضغوط أميركية وصمد مثل نتنياهو    
. ولكن نتنياهو يرفضها بحكمة وذكـاء     . لقاء مع إذاعة المستوطنين، أمس، أن الضغوط األميركية جبارة        

رق بين خطاب الرئيس باراك أوباما فـي        راقبوا الف : "والدليل على ذلك هو التغيير في الموقف األميركي       
  ".وبين خطابه في األمم المتحدة، فتعرفوا مدى تأثير مواقف نتنياهو) 2009 حزيران / يونيو4(القاهرة 

  8/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  



  

  

 
 

  

            11ص                                     2286:                العدد8/10/2011السبت  :التاريخ

  نائب السفير اإلسرائيلي في واشنطن سرب معلومات حول الملف النووي اإليراني": يديعوت" .13
في عددها الصادر أمـس الخمـيس، إن   ' يديعوت أحرونوت'قالت صحيفة  : أندراوسالناصرة ـ زهير 

نائب السفير اإلسرائيلي في واشنطن دان أربيل، تمت إقالته من منصبه من قبل المـدير العـام لـوزارة                   
الخارجية اإلسرائيلية رفائيل باراك، بعد أن اعترف بتسريب قضية أمنية حساسة للصحافة، علـى حـد                

مصادر، تتعلق بالحوار اإلستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، وأيضا تتعلق بالبرنـامج النـووي              تعبير ال 
اإليراني، وزادت المصادر عينها قائلة إنه بعد النشر عبرت الواليات المتحدة أمام إسرائيل عن اسـتيائها                

  . ألمريكيةالعميق من التسريب وطالبتها بالكف عن هذه األمور التي تؤدي إلى توريط اإلدارة ا
كما أشارت إلى أن الحديث عن تسريب معلومات سرية وحساسة كان قد حصل عليها نائب السفير خالل                 

  . عمله إلى صحافي إسرائيلي خالفا لتعليمات وزارة الخارجية
  8/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   لري النقب السادات اقترح على تل أبيب تزويدها بمياه النيل: الرئيس اإلسرائيلي األسبق .14

كشف رئيس الدولة العبرية األسبق، إسحاق نافون، النقاب عن أن الـرئيس  : الناصرة ـ زهير أندراوس 
المصري محمد أنور السادات، اقترح على اإلسرائيليين خالل المفاوضات التي جرت بعيد توقيع اتفاقيـة               

نيل لكي تقوم األخيرة باسـتعمال الميـاه        السالم بين مصر وبين إسرائيل، اقترح تزويد تل أبيب بمياه ال          
إلنعاش منطقة النقب الصحراوية، وقال نافون أيضا إن السادات بـأنّه كان معجبا جدا برئيس الـوزراء                
                   ا إنـة، وقـال أيـضعتبر في تل أبيب مؤسس الدولة العبرياألول دافيد بن غوريون، الذي ي اإلسرائيلي

  . غوريون االنتقال للسكن في النقب، حيث تُوفي هناكالسادات قدر عاليا خطوة بن
وأضاف الرئيس نافون إن السادات لم يتمكن من إخراج مخططه إلى حيز التنفيذ ألنّه اغتيل مـن قبـل                   

وجاءت أقوال الرئيس اإلسرائيلي األسبق، خـالل البرنـامج         . 1981مجموعة إسالمية متطرفة في العام      
حلل شؤون الشرق األوسط جاكي حوغي، في إذاعـة الجـيش اإلسـرائيلي             الخاص الذي أعده وقدمه م    

  .بمناسبة مرور ثالثين عاما على اغتيال السادات
  8/10/2011، القدس العربي، لندن

  
   تتحمل المسؤولية المباشرة عن المس المتواصل بسكان قصرة"إسرائيل"حكومة ": بتسيلم" .15

امس حكومة اسرائيل المسؤولية عن اعتـداءات المـستوطنين         حملت منظمة بتسليم االسرائيلية     : رام اهللا 
على سكان قرية قصرة جنوب نابلس وقالت المنظمة في بيان لها ان المزارعين من سكان قرية قـصرة،         

 شجرة زيتون وتين تم إتالفها من األساس أو اقتالعها من مكانهـا فـي األراضـي                 200خسروا حوالي   
. لتي ُأقيمت على مقربة منها البؤر االستيطانية التابعة لمستوطنة شـيلو          الواقعة إلى الجنوب من القرية، ا     

  . وخطط المزارعون لقطف ثمار الزيتون في األيام القريبة
  8/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  القطار الخفيف تحول الى ساحة احتكاك وصراع بين العرب واليهود في القدس": هآرتس" .16

العبرية في عددها الصادر أمس انه بعد شهر ونصف الـشهر تقريبـا             " هآرتس" ذكرت صحيفة    :رام اهللا 
على تشغيل خط القطار الخفيف في القدس المحتلة تحول فيما يبدو الى ساحة جديدة من ساحات االحتكاك                 
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والصراع بين العرب واليهود مستندة الى الكثير من الشهادات واالفادات التي تحدثت عن مشادات كالمية               
 سريعا لتبادل البصاق والتفاف ولكمات بين العرب واليهود خصوصا في منطقـة بيـت حنينـا                 تحولت

  .ومستوطنة بسغات زئيف
ان غالبية االشكاالت انتهت دون حاجة لتدخل الشرطة لكن بعضها انتهى كما حـدث              "واضافت الصحيفة   

  ".غاز الفلفل لتفريق الطرفينباستخدام رجال األمن المكلفين بحماية القطار ) األربعاء(يوم امس األول 
  8/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
     ال تزال قوية "إسرائيل.. "نواجه تحديات عديدة: باراك .17

، مشيراً  ”قوية“ال تزال   ” إسرائيل“إيهود باراك، أمس، بأن     ” اإلسرائيلي“صرح وزير الحرب    : )أ.ب  .د  (
الـصهيونية  ” يديعوت أحرونوت “قع اإللكتروني لصحيفة    ونقل المو . إلى أنها تواجه العديد من التحديات     

إننا في قلب العواصف، ونواجه تحديات عديدة، تعد بعضا من أصعب التحديات التـي              “عن باراك قوله    
جاهزة ومستعدة لمواجهـة  ) الجيش(إن قوات “وأضاف . ”واجهتها القيادة األمنية والسياسية على اإلطالق   

قوية، وعلينا أن   ” إسرائيل“ال تزال   “وقال  . ”ذلك اليوم أو غدا، قريبا أو بعيدا      التحديات المقبلة، سواء كان     
  .”نعمل من أجل الحفاظ على قوتها في األعوام المقبلة

  8/10/2011، الخليج، الشارقة
  

     من الهجرة تمنع فعنونو" إسرائيل" .18
الخبير النووي الـسابق    ، أول أمس، طلب هجرة قدمه       ”اإلسرائيلية“رفضت المحكمة العليا    : )ب.ف  .أ  (

  . ”إسرائيلية“ سنة ألنه كشف أسراراً نووية 18مردخاي فعنونو الذي اعتقل اكثر من 
اثبت مرارا أنه ال يمكن ان نثق بـه         “وفي محضر قرارهم أكد قضاة المحكمة العليا أن مردخاي فعنونو           

، إنـه   ”تل أبيـب  “م باإلقامة في    وفي طلب االستئناف قال فعنونو الملز     . ”وأنه ال يحترم القانون بحذافيره    
. يحترم قرار الحظر المفروض عليه بعدم التحدث الى الصحافيين وأنه غير مرتبط بأي حزب سياسـي               

  . ”إسرائيل“خطراً حقيقياً على أمن “لكن المدعي اعتبر انه ما زال يشكل 
  8/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  مة اإلسرائيليةالحكوحارق مسجد الجليل من بؤرة إرهابية تمولها  .19

بينت التفاصيل القليلة التي نشرت أمس الجمعة، حـول هويـة االرهـابي             :  برهوم جرايسي  - الناصرة
 هـذا األسـبوع، أنـه مـن         48المشتبه بحرق مسجد النور في قرية طوبا الزنغرية، في شمال فلسطين            

أحـد أخطـر أوكـار      في منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتـي تعتبـر            " يتسهار"مستوطنة  
  وكشف النقـاب الثالثـاء     ،"عود يوسيف حاي  "المستوطنين االرهابيين، وفيها المعهد الديني الذي يسمى        

، عن أن عدة وزارات في الحكومة اإلسرائيلية تواصل انفاق مئات آالف الدوالرات سنويا على               الماضي
كثير مـن االرهـابيين، ومـن بيـنهم          وتعترف المخابرات اإلسرائيلية، أنه يخرج منه ال       .المعهد الديني 

  .2005االرهابي نتان زادة، منفذ مجزرة شفاعمرو في صيف العام 
اليساري، إن قوات االحتالل تبعـد أمثـال        " ميسرت" وقالت النائبة اإلسرائيلية زهافا غلؤون من حزب        

  .المشبوه عن الضفة الغربية المحتلة بدال من اعتقاله ومحاكمته
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منشورة في اليومين الماضيين، مدى تساهل سلطات االحتالل وحكومته مع عصابات           وتؤكد المعلومات ال  
  .االرهاب اليهودية

 8/10/2011، الغد، عمان
  

  والثالثاء المقبل نقطة الفصل ..  السجنإدارةجلسة حوار حاسمة االثنين مع : ريمونسجن أسرى  .20
ى في سجون االحتالل أمس اضرابهم واصل األسر:  وكاالت– نائل موسى - الحياة الجديدة -محافظات 

. عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي فيما تواصلت الفعاليات التضامنية معهم في الضفة والقطاع
وأكد أسرى ريمون في بيان لهم أمس وصل نادي األسير الفلسطيني أنهم سيقومون بتعليق اإلضراب 

 إدارة السجن الفتين إلى أن هناك جلسة حوار حاسمة اليوم السبت بسبب األعياد اليهودية بعد جلسة مع
يوم االثنين المقبل وإذا لم يترتب عليها أي شيء ايجابي، سيكون يوم الثالثاء المقبل إضراب عام يشمل 

 من أسرى 12التحق في السياق ذاته، و. األسرى كافة وسيكون هذا اليوم نقطة الفصل لهذه الخطوة
وفي اطار فعاليات التضامن أعلنت نساء من مدينة .  برفاقهم المضربين"وفرع"الجبهة الشعبية في معتقل 

رام اهللا عن عزمهن بدء إضراب عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بالبيرة اعتبارا من 
  . اليوم السبت حيث يواصل شباب منذ أسبوع إضرابا مماثال تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل

انطلقت مسيرة جماهيرية عقب صالة الجمعة أمس من أمام مسجد جمال عبد الناصر جابت ك، إلى ذل
شوارع المدينة الرئيسية مرورا بميدان المنارة وانتهت في ميدان الشهيد ياسر عرفات، حيث خيمة 

ونظمت مسيرات مماثلة في جنين ورفح ومخيم جباليا تضامنا مع . االعتصام الدائمة، بمهرجان خطابي
كما أدى اآلالف من المواطنين صالة الجمعة أمس في خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى . األسرى

  .المقامة أمام الصليب األحمر في مدينة غزة دعما لألسرى
  8/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   يلتحقن باإلضراب المفتوح  فلسطينياتأسيرات .21

 وزارة شؤون األسرى ، أنالوكاالتنقالً عن و ضي المحتلةاألرا من 8/10/2011  البيان، دبينشرت
لإلضراب » الشارون«و» الدامون«والمحررين أعلنت انضمام أربع أسيرات فلسطينيات من سجني 

، وذلك في سياق معركة األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى في سائر )األحد(المفتوح عن الطعام غدا 
انضمام مجموعة من األسيرات "، في تقرير أصدرته أمس، أن وأوضحت الوزارة. سجون االحتالل

 سبتمبر الماضي في 27لإلضراب يفتح مرحلة جديدة وأكثر خطورة في هذه المعركة التي بدأت يوم 
سبيل تحسين شروط الحياة اإلنسانية لألسرى، ووقف اإلجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة السجون 

بالمقابل، رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االستجابة لمطالب الحركة . "بحقهم في األشهر األخيرة
األسيرة في سجن النقب الصحراوي، وهددت بالتصعيد إذا لم يكف األسرى عن وقف الفعاليات النضالية 

وأكدت رسالة، سربت من سجن النقب، أن سلطات االحتالل أوصلت رسالة إلى األسرى . داخل المعتقل
وأضافت الرسالة أن ممثلي . م، وتأكيدا بعدم االستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعةحملت تهديدا له

الحركة األسيرة في سجن النقب اجتمعوا الليلة قبل الماضية مع إدارة مصلحة سجون االحتالل التي 
أخبرتهم أن سياسة العزل قرار سياسي، والموضوع الصحي يقتصر على إعطاء العالج الالزم وهددتهم 
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قط، في حين رد ممثلو الحركة األسيرة بالتأكيد على وحدة الحركة في إضرابها بكافة المعتقالت دون ف
  .استثناء ودون تمييز عن أي فصيل

 اً أسير، أنغزة مراسله من عبد اهللا التركمانينقال عن  7/10/2011، موقع فلسطين أون الينوذكر 
ات جرت األربعاء الماضي بين إدارة السجون أكد، أن مباحث  من سجن النقب الصحراوياًفلسطيني

استمر  ، أن اللقاء األسيرأوضحو. وممثلي األسرى، في محاولة إلنهاء إضرابهم المستمر عن الطعام
، )فلسطين(و) mbc(تمخض عن قبول إدارة السجون بإعادة السماح بمشاهدة قناتي ولساعتين كاملتين، 

طالب األخرى التي تتعلق بالمطالب األساسية ومنها تعديل ولكنهم أكدوا أنهم سيناقشون الم: "وأضاف
إن وضع االستنفار ما زال معمولًا به لدى األسرى، : "وقال. برنامج الزيارات والسماح بحق التعليم

فهناك حذر شديد من سياسات ومخططات إدارة السجون وجميعهم يجمعون خلف كلمة واحدة وهي 
وبخصوص محاوالت إدارة السجن هدم إنجازات ". ب أو الموتاستمرار اإلضراب حتى تحقيق المطال

األسرى في صمود أمعائهم الخاوية، أوضح أن قوات خاصة إسرائيلية تقوم بحمالت مداهمة وتفتيش 
مستمرة في أقسام السجن، وتنقالت واسعة بين األسرى إلى أقسام وسجون مختلفة، فضلًا عن عزل 

  .مالمزيد من األسرى من أجل كبح جماحه
  

  االحتالل يفرض إغالقاً للضفة للغربية بمناسبة يوم الغفران ويحاصر مدينة القدس .22
 ساعة 48 أغلقت قوات االحتالل الضفة الغربية بشكل كامل لمدة : جمال جمال-القدس المحتلة 

ت ي أجر، فقدوبحسب الشرطة اإلسرائيلية". يوم الغفران "وحاصرت القدس المحتلة بمناسبة ما يسمى بـ
، وخاصة في أعقاب "يوم الغفران"صاالت مع جهات عربية في الداخل بهدف الحفاظ على الهدوء خالل ات

عززت شرطة قد و. إقدام عناصر اليمين على حرق مسجد النور في طوبا زنغرية، مطلع األسبوع
 3قبل االحتالل قواتها في المدن المختلطة، بادعاء تجنب تكرار المواجهات التي حصلت في مدينة عكا 

هذا وتوقفت المواصالت العامة، بما فيها القطارات . سنوات بين عرب عكا والمستوطنين في المدينة
فرضت شرطة االحتالل في القدس قيودا على دخول كما . وتوقفت حركة الطيران في مطار اللد

لذين تزيد المصلين إلى المسجد االقصى المبارك ألداء صالة الجمعة ومنع الصالة إال بشكل محدود ل
وكثفت الشرطة .  عاماً من سكان القدس ومنع المصلين من سكان الضفة الغربية45اعمارهم عن 

تواجدها في البلدة القديمة ومحيطها ووضعت الحواجز الحديدية واعادت آالف المصلين ومنعتهم من 
رطة االحتالل وزعمت ش .فيما احتجزت هويات المئات من المصلين الى ما بعد صالة الجمعة، الوصول

نية جهات فلسطينية التضامن مع االسرى "بأنه تقرر فرض هذه القيود في أعقاب ورود معلومات عن 
عائالت إلى ذلك، تظاهر . "والقيام بمسيرة نحو الصليب االحمر حيث يعتصم اهالي المعتقلين واالسرى

االفراج عنهم وتخفيف عدد من االسرى عند قبة الصخرة المشرفة ورفعوا صور ابناءهم مطالبين ب
  .معاناتهم

  8/10/2011، الدستور، عمان
  

   والتضامن مع االسرىعشرات في مسيرات مناهضة االستيطانالإصابة الضفة الغربية تشهد  .23
أصيب، أمس، عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد، :. وكاالت -المحتلة  فلسطين

ي االستيطان وجدار الفصل العنصري الذين يتظاهرون أسبوعياً في إثر قمع قوات االحتالل مناهض
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مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وحملت هذه الجمعة عنواناً إضافياً هو التضامن مع األسرى 
وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، إن جنود االحتالل . المضربين عن الطعام
دني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المشاركين أطلقوا الرصاص المع

رفع المشاركون في المسيرة قد و. في المسيرة عند وصولهم إلى األراضي المحررة بالقرب من الجدار
ثي األعالم الفلسطينية، وصور األسير أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية، واألسير مروان البرغو

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإطالق سراح جميع 
أصيب عشرات المشاركين، واعتقل آخر، في مسيرة بيت أمر األسبوعية كما . األسرى والحرية لفلسطين

في حين . شاركينالتي انطلقت هذا األسبوع تضامناً مع األسرى، وذلك إثر قمع قوات االحتالل للم
كما . أصيب فلسطينيان برضوض، إثر قمع االحتالل للمشاركين في مسيرة المعصرة قرب بيت لحم

خرج المئات من أهالي بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية، في المسيرة األسبوعية بمشاركة متضامنين 
 سنوات، وتضامناً مع 9أجانب، وذلك للتعبير عن رفضهم الستمرار إغالق شارع القرية الرئيس منذ 

  .األسرى
  8/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  لمدة شهر" األقصى"محكمة إسرائيلية تمنع أربعة مقدسيين من دخول  .24

قررت محكمة إسرائيلية، مساء أمس الجمعة، منع أربعة مواطنين فلسطينيين من سكان : القدس المحتلة
هر، وأجبرتهم على التوقيع على كفالة مالية بقيمة مدينة القدس المحتلة من دخول المسجد األقصى لمدة ش

والتخطيط للقيام " المشاركة بأعمال مخلة بالنظام"إياهم بـ تهمة ، مسبعة آالف شيكل لكل واحد منهم
  .بأعمال لألسرى يوم الجمعة الماضي داخل المسجد األقصى

  8/10/2011، قدس برس
  

  ة اعتقال فلسطينيين بتهمة قتل مستوطنين في الضف .25
أعلنت شرطة االحتالل، الليلة الماضية، اعتقال فلسطينيين اثنين تتهمهما بالتسبب بمقتل  :ب.ف.ا

وأضاف المصدر أن . مستوطن وابنه بعد رشقهما سيارة كانا يستقالنها بالحجارة في الضفة الغربية
يتهما، اعترفا الفلسطينيين وهما من مدينة حلحول قرب الخليل جنوب الضفة الغربية ولم يكشف عن هو

 الشرطة ان ثالثة فلسطينيين كما أعلنت. بأنهما رشقا سيارة المستوطن بالحجارة ما تسبب بالحادث
  . ووجهت اليهم تهمة سرقة مسدس المستوطن من داخل السيارة،آخرين اعتقلوا

  8/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  "6أميال من االبتسامات " وفد العلماء القادم في قافلةتلتقي رابطة علماء فلسطين : غزة .26
 التقت رابطة علماء فلسطين في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة وفد العلماء :حسين العموش - غزة

رابطة الدكتور يونس الرحب رئيس دائرة اإلفتاء في قد و. "6أميال من االبتسامات "القادم في قافلة 
مين الذين تركوا بيوتهم وأهلهم وأعمالهم من أجل األسطل في كلمة له أثناء استقبال الوفد بالعلماء القاد

من ناحيته . نصرة أهل قطاع غزة، شاكراً لهم تحملهم عناء السفر لكسر الحصار عن قطاع غزة الصامد
قال مدير رابطة علماء فلسطين محمد أبو سيدو إن الرابطة أعدت برنامجا متكامال للوفد الزائر يشمل 
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 اإليمانية وزيارة عدد من مقرات لجان اإلصالح وكلية الشريعة والقانون العديد من الزيارات واألمسيات
  .بالجامعة اإلسالمية وعدد من المساجد المهدمة

  8/10/2011، الدستور، عمان
  

   طفالً وست نساء الشهر الماضي39 فلسطينًيا بينهـم 320االحتالل اعتقل : تقرير .27
 بأن سلطات ،حررين في الحكومة الفلسطينية بغزةأفادت معطيات رسمية في وزارة األسرى والم: غزة

ثالثمائة وعشرون مواطنًا فلسطينيا، ) سبتمبر/ أيلول(االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل الشهر الماضي 
وذلك في إطار حمالت االعتقال اليومية التي تشنها قوات االحتالل في أنحاء متفرقة من األراضي 

 ثالث نواب من المجلس التشريعي  المعتقلينمن بينأن ذكرت  و. الغربيةالفلسطينية، ال سيما في الضفة
كما أصدرت  .الفلسطيني، وتسعة وثالثون طفالً ما دون الثامنة عشر عاما، وست نساء وسبعة صيادين

سلطات االحتالل، بحسب المعطيات الرسمية، خالل الشهر الماضي ما يزيد عن خمسين قرارا باالعتقال 
  .واء أسرى جدد، أو تجديد إداري لمرة ثانية أو أكثراإلداري، س

  7/10/2011، قدس برس
  

  روسي ذاع صيته باعتدائه على العرب في يافا ".. سيرجي" اإلسرائيليالضابط : تقرير .28
في مدينة يافا، وذلك " يفتاح"برز في اآلونة األخيرة اسم ذلك الضابط في الوحدة الخاصة التابعة لشرطة 

فكثيرة هي األحداث التي كان . في االعتداء على اآلمنين والنساء واألطفال في المدينة" بطوالته"عبر 
ذو األصول الروسية، وآخرها اعتدائه على اآلمنين من أطفال " سيرجي"وراءها ذلك الضابط المدعو 

سكن في ونساء عائلة قاسم والتي وجهت إليها تهمة اقتحام أحد المنازل كونها من العائالت المحرومة ال
 منذ سنتين، باعتدائه على األخوين جريس وطوني قبطي، ألحقه باعتداء  قد ذاع صيتهوكان. المدينة

وحشي على أفراد من عائلة مصاروة، مروراً باألخوين إبراهيم ومحمود سطل ووالدتهم ليلى سطل، هذا 
البعض من أهالي يافا بعد ويتسائل . عدا عن الشتائم والمسبات التي يلقيها على مسامع من يعتدي عليهم

أن توفرت كافة الدالئل والقرائن على تورط هذه الدورية وهذا الضابط وذلك عبر الصور والفيديو، ألم 
يحن الوقت ألن تتحرك المؤسسات اليافية في اإلسراع لمقاضاة هذا الضابط، أليس هناك ما يكفي من 

  لمدينة العرب؟الدالئل والقرائن التي تثبت وحشيته وعنفه ضد أهالي ا
  7/10/2011، 48موقع عرب

  
   تؤيد تصعيد المقاومة وحل السلطة ةغالبية فلسطيني: اإلخبارية سمالوكالة استطالع  .29

االخبارية على موقعها على الشبكة " سما"اظهر استطالع للراي اجرته وكالة : سما،  رام اهللا،غزة
يد المقاومة في حال استمرار االستيطان والفشل العنكبوتية ان غالبية الفلسطينيين تؤيد حل السلطة وتصع

وشارك في االستطالع الذي استمر اسبوعا . في الحصول على اعتراف االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية
من العدد الكلي للمشاركين في التصويت انهم يؤيدون % 44.9 منهم يمثلون 398 مصوتا قال 887

طان والفشل في الحصول على االعتراف بالدولة من االمم تصعيد المقاومة في حال استمرار االستي
من عدد المصوتين الكلي انهم يؤيدون حل السلطة كرد % 41.4 مصوتا يمثلون 367المتحدة فيما قال 

من عدد المصوتين بانهم يؤيدون بقاء % 13.8يمثلون ما نسبته وهم  122 قال في حين. على ذلك
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 التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت نسبة المشاركة في وحسب. السلطة واالسمرار في التفاوض
 توزعت ، فيما%44.3من العدد الكلي للمشاركين وبلغت النسبة في قطاع غزة % 45.6الضفة المحتلة 

  .باقي النسب عى مختلف دول العالم
  7/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   جنوبي لبنانعين الحلوةمخيم  في " أشد– الفلسطيني الديمقراطياتحاد الشباب "ـاعتصام طالبي ل .30

نريد جامعة " حملته الطالبية أمس، تحت عنوان " أشد–اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "واصل 
، في مخيم عين الحلوة، لمطالبتها "األونروا"، عبر اعتصام نفذه أمام مركز وكالة "فلسطينية في لبنان

رفع المعتصمون الفتات قد و.  وإنشاء جامعة فلسطينية في لبنانبالعمل من أجل توفير األقساط والمنح،
  .، وعدم تحملها المسؤولية تجاه معاناة الطلبة الجامعيين"األونروا«تقصير "وشعارات تنتقد 

  08/10/2011، السفير، بيروت
  

  حول حق العمل للفلسطينيينفي مخيم البداوي شمالي لبنان ندوة  .31
 في مخيم البداوي أمس، ندوة حول حق العمل "طينية الئتالف حق العملالفلس الحملة اللبنانية"نظمت 

للفلسطينيين، بحضور منسقة الحملة في لبنان نوال العلي، وحشد من ممثلي المؤسسات االجتماعية 
  .واللجنة الشعبية الفلسطينية

  08/10/2011، السفير، بيروت
  

   "ديمونا"إصابات بالسرطان في جنوب الضفة بسبب إشعاعات  .32
كشف الدكتور محمود سعادة رئيس هيئة االطباء الدوليين للحماية من الحرب : يوسف الشايب رام اهللا

النووية فرع فلسطين عن ارتفاع كبير في نسبة االشعاعات النووية في منطقة الجنوب، نتيجة االشعاعات 
 في تصريحات صحافية، وقال. ما تسبب بارتفاع حاالت االصابة بالسرطان" ديمونا"المنبثقة من مفاعل 

المشع " اليورانيوم والسيزيوم والبوتاسيوم"أمس، إن الفترة االخيرة شهدت زيادة كبيرة في نسبة اشعاعات 
في منطقة الجنوب، حيث كانت االشعاعات محصورة بنسب عالية في السنوات السابقة في منطقة جنوب 

، قرب الخليل، وبلغت "طقة حلحول وبيت امرمن" وفي السنوات االخيرة وصلت الى شمال الخليل ،الخليل
، وبناء على معطيات "ديمونا"وأكد سعادة ان مفاعل . النسبة ثالثة اضعاف النسب المئوية المتعارف عليها

 فقد عمره الزمني، ، قدوالخارجية في الكنيست اإلسرائيلي" االمن"من وزارة البيئة اإلسرائيلية ولجنة 
كما وأكد ان الهزات االرضية المتتالية التي تصيب . ية اكثر من ذي قبللذلك بدأت تزاد اثاره السلب

  .مفاعل والذي بدوره يؤثر على المنطقةالالمنطقة لها تأثيرات كبيرة على 
 8/10/2011، الغد، عمان

  
    اإلسرائيلياعتصام في اربد تضامنا مع األسرى في سجون االحتالل  .33

 أمام نادي الجليل فـي مخـيم إربـد          اعتصاما الشعبية في إربد     نظم حزب الوحدة  :  زياد البطاينه  -اربد  
وشارك في  . تضامناً مع األسرى في سجون االحتالل الصهيوني والذين ينفذون انتفاضة األمعاء الخاوية           

  . االعتصام عدد من عناصر القوى والفعاليات الشعبية والشبابية
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أولوياتها قضية األسرى واعتبارهـا القـضية       وطالب المعتصمون القيادة الفلسطينية أن تضع على رأس         
  .األهم في هذه الفترة، معتبرين أن الدفاع عن األسرى هو دفاع عن األرض والشعب والقضية
8/10/2011، الدستور، عمان  

  
   في األمم المتحدة كامالًمحاضرة في الزرقاء تبحث طلب قبول فلسطين عضواً .34

 الخمـيس   األول أمس القلم الثقافي في الزرقاء      أسرةها نادي    ناقشت المحاضرة التي نظم    :بترا –الزرقاء  
  . المتحدةاألممالطلب الذي تقدمت به منظمة التحرير الفلسطينية لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في 

ان الكيان الصهيوني كان يروج     «ية الدكتور محمد الموسى      وقال استاذ القانون في جامعة العلوم االسالم      
دائما ان الفلسطينيين همج وقتلة، اال ان معادلة الصراع الفلسطيني مع الكيان الـصهيوني تغيـرت مـن        

 تتكشف للمجتمع الدولي كدولة عنصرية ال تخضع ألي قانون          إسرائيلحيث بدأت    ناحية دولية وقانونية،  
  .»دولي

 دولة بدولة فلسطين ،وتم تقـديم طلـب         127 طلب العضوية سبقه اعتراف ما يقارب         وبين الموسى ان  
العضوية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وليس السلطة وبناء على قرارات دولية، اذ ان العـالم اآلن                 

  .يدعم الشعب الفلسطيني
 اعترافاً جماعيـاً بدولـة       دولة في العالم بدولة فلسطين ،حتى بصفة مراقب، يعني         127 وبين ان اقرار    

  .فلسطين، مضيفا ان الجمعية العامة لالمم المتحدة تتيح لها حقوقا قانونية حسب القانون الدولي
دولـة ديمقراطيـة    ( ال يمنع امكانية حل الدولة       1967واشار الموسى الى ان اقامة دولة على حدود عام          

ح باندماج الدولة مع اي دولة مجاورة، كما ال         حيث ان القانون يسم   ) واحدة تتساوى فيها حقوق المواطنين    
 حـسب   1967 الى اراضي عام   1948يمكن ترحيل الفلسطينيين وابعادهم عن مساكنهم من اراضي عام          

  .القانون الدولي
8/10/2011، الرأي، عمان  

  
   من قرية الغجر"إسرائيل"خيبة أمل أممية من عدم انسحاب  .35

مين العام في لبنان مايكل وليامز عن خيبة أمله لعدم انسحاب            أعرب المنسق الخاص لأل    : بترا –نيويورك  
 المتحدة الليلة قبل الماضية عنه في مؤتمر صحفي بمناسـبة           األممونقل راديو   .  من قرية الغجر   "إسرائيل"

  .»آمل بأن يتحقق هذا األمر في األشهر المقبلة«انتهاء واليته كمنسق خاص للبنان، قوله 
، لكنهما بحاجة إلى إثبـات إرادة       "إسرائيل"ومن إنجازات والتزام كل من لبنان        وأوضح أنه على الرغم     

سياسية أقوى واتخاذ خطوات إضافية لالنتقال من حالة وقف األعمال العدائية إلى وقف إطـالق النـار                 
  .رسميا

8/10/2011، الرأي، عمان  
  

  مصر تتضامن مع األسرى الفلسطينيين  .36
طنية الفلسطينية في رام اهللا ياسر عثمان أمس تضامن بالده مع األسرى أعلن سفير مصر لدى السلطة الو

  . واألسيرات الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية، دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية
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ودعا عثمان، في تصريح صحفي بعدما التقى خالل وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى 
 إلى احترام القوانين الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان في تعاملها مع ةاإلسرائيليحكومة قراقع في رام اهللا، ال

  . األسرى بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم األساسية
كما نقل عثمان إلى قراقع، رسالة من القيادة المصرية والشعب المصري تؤكد مناصرة األسرى ونضالهم 

  . حسين شروط حياتهم اإلنسانية والمعيشيةاإلنساني المشروع في سبيل إنهاء معاناتهم وت
  8/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  يلتقي هنية "  6أميال من االبتسامات "قافلة وفد  .37

رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة  "6أميال من االبتسامات "التقى وفد قافلة : حسين العموش –غزة 
أميال من " ذلك، استهلت قافلة  إلى.في غزةهنية في منزله الواقع على أطراف مخيم الشاطي إسماعيل 

 -  التي وصلت قطاع غزة في وقت متأخر من مساء األربعاء الماضي عبر معبر رفح - "6االبتسامات 
زياراتها الميدانية بلقاء رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان الذي قدم شرحا عن أعمال البلدية رغم 

 6حت القافلة، بقيادة الدكتور عصام يوسف، ميدان شهداء وافتت .الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع
  .أكتوبر وشهداء الجزائر، وزارت المسجد العمري وعددا من دور القرآن

  8/10/2011الدستور، عمان، 
  

  "إسرائيل"كي ال تظل رهينة بيد "األشعل يدعو لبسط السيطرة الكاملة على سيناء  .38
ح المحتمل لرئاسة مصر، من بقاء شبه جزيرة سيناء المصرية  عبد اهللا األشعل، المرش.دحذّرت : القاهرة

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

  .، على حد تعبيره"املة عليها بتعديل اتفاقية كامب ديفيدونبسط سيطرتنا الك
وطالب الدبلوماسي المصري السابق بفتح تحقيق موسع لمعرفة دور الرئيس المصري المخلوع حسني 

إن المثقفين روجوا لشرعية أكتوبر، حيث كتبوا أن كل من : "وقال. مبارك الحقيقي في حرب أكتوبر
ئيسا للجمهورية، كما اختزلوا حرب أكتوبر في شخصية حسنى شارك في الحرب يصلح أن يكون ر

  ".مبارك وكأنه خاض الحرب منفردا ضد إسرائيل
  7/10/2011قدس برس، 

  
  في بحر من العوائق  إلى األمم المتحدة فلسطينانضمام محاولة أميركية إلغراق طلب  .39

 على مستوى الخبـراء     إضافياًاعاً  تعقد لجنة العضوية التابعة لمجلس األمن اجتم       : علي بردى  -نيويورك  
 األمم المتحدة دولة كاملة العضوية، بعـد   إلىالخميس المقبل لمواصلة البحث في طلب فلسطين االنضمام         

، "حاول فيه المندوب األميركي اغراق الموضوع في بحر قانوني        "اجتماع أمس على المستوى ذاته والذي       
أن تؤخذ فـي    "فيما دعت دول أخرى الى      . ئج االجتماع من مصدر اطلع على نتا    " النهار"على ما علمت    

  .األبعاد السياسية لهذه المسألة" الحسبان
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وانعقد االجتماع غير الرسمي على مستوى الخبراء برئاسة نيجيريا بصفتها رئيسة مجلس األمن للـشهر               
.  االجتماع  دولة تحدثوا في   15 من أصل    13مندوبي  "وأفاد ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه أن        . الجاري

  ".ولم يدل مندوبو بريطانيا والبوسنة والهرسك بأي مواقف
غير أنه رأى أن الشرط األول      . ووافق المندوب األميركي على مبدأ وجود خمسة شروط لقبول العضوية         

وجود الدولة الفلسطينية امر مسلّم     "، علماً أن لبنان أكد أن       "ينبغي البحث فيه بالعمق   "المتعلق بوجود الدولة    
 مون تسلم الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود        -به، وخصوصا ان االمين العام لألمم المتحدة بان كي          

  ".عباس وأحاله على مجلس األمن على أساس أنه طلب دولة فلسطين
 دولة معترفة بدولة فلسطين، وهذه      130هناك زهاء   "وأيد المندوب الهندي وجهة نظر لبنان، موضحاً أن         

ووافقه المنـدوبون  ". لذلك ينبغي عدم البحث في ما اذا كانت فلسطين دولة أو غير دولة            . أكثرية جوهرية 
مستوفية كل شروط العـضوية  "البرازيلي والروسي والصيني واألفريقي الجنوبي الذين اكدوا أن فلسطين         

فـي  بضرورة أخذ االعتبارات الـسياسية      "لكن المندوب األميركي أصر على موقفه       ". في األمم المتحدة  
  ".الحسبان

أما المندوب االلماني، فركّز على المسائل االجرائية المتعلقة بالنظام الموقت لمجلـس األمـن والمهـل                
هذه المهـل لـم تعـد    "والحظ مندوب األمانة العامة لألمم المتحدة أن   . المحددة فيه لتقديم طلب العضوية    

  ".المتحدة ومجلس األمنسارية ألنها لم تعد تتوافق مع عمل الجمعية العمومية لألمم 
يجـب  "، مضيفا أنه "قرار االعتراف ينبثق من سيادة كل دولة على حدة"وشدد المندوب الفرنسي على أن  

التي تحـاول اعـادة الطـرفين    " عدم فصل عمل اللجنة عن المسار السياسي، ومنه عمل اللجنة الرباعية        
  .الفلسطيني واالسرائيلي الى طاولة المفاوضات

من الناحية القانونية، تـستوفي فلـسطين كـل         "نتباه موقف المندوب الغابوني الذي قال انه        واسترعى اال 
  ".ولكن ينبغي النظر أيضاً في االعتبارات السياسية للموضوع. شروط العضوية

8/10/2011، النهار، بيروت  
  

  في محاولة الستئناف عملية السالم  الرباعية ستجتمع في بروكسل: االتحاد األوروبي .40
لن االتحاد األوروبي، أمس، أن اللجنة الرباعية، ستجتمع غدا في بروكـسل، فـي محاولـة جديـدة                  أع

  . اإلسرائيلية-الستئناف عملية السالم الفلسطينية 
وحسب الناطق باسم االتحاد األوروبي، مايكل مان، فإن الهدف من هذا االجتماع، الذي يأتي بعـد نحـو                  

يويورك، هو مواصلة تشجيع الطرفين على العـودة إلـى طاولـة            أسبوعين من االجتماع الذي عقد في ن      
  .المفاوضات المباشرة

اإلسرائيلية، وسط ضغوط دولية للتوصل إلى اتفاق سالم        » هآرتس«ويأتي هذا االجتماع، حسب صحيفة      
، سببها طلب العضوية الكاملة الذي تقدم به الـرئيس الفلـسطيني محمـود              2011بين الطرفين مع نهاية     

  .الماضي) أيلول( سبتمبر 23إلى مجلس األمن في ) أبو مازن(عباس 
8/10/2011، الشرق األوسط، لندن  
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  ال بديل لحل الدولتين:  في األردنالسفير البريطاني .41
 أكد السفير البريطاني لدى المملكة بيتر ميليت ان تغيير الطابع الديني في مدينـة               - هال العدوان    -عمان  

  ."إسرائيل" الى عمليات التهويد التي تقوم بها إشارةدي الى خلق المشاكل، في القدس باإلكراه حتما سيؤ
 كما اكد ميليت ضرورة بذل المزيد من الجهد باتجاه الضغط من اجل العودة سريعا للمفاوضـات بـين                  

  . تؤدي إلى السالم واألمن والكرامة لجميع الناس في المنطقةواإلسرائيليينالفلسطينيين 
 تصريحات صحافية على انه ليس هنالك بديال لحل الدولتين، وان حل الدولـة الواحـدة                وشدد ميليت في  

معتبرا أن االستمرار في حرمان الفلسطينيين من الحرية والعدالة، المطالـب           , ليس في مصلحة أي جهة    
  .بها في بلدان الشرق األوسط، يتعارض مع القيم العالمية التي تجسدها األمم المتحدة

8/10/2011، نالرأي، عما  
  

  ..!!أميركيةرشاوى ال مساعدات  .42
      نقوال ناصر 

الصحوة "إن تصريح وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون يوم الجمعة قبل الماضي بأن 
في وقت تاريخي تواجه فيه حكومتنا تحديات .. لسوء الحظ "في الوطن العربي جاءت " الديمقراطية

مشروع "يمكن فيها للواليات المتحدة تمويل " ال توجد أي طريقة"حيث ب" اقتصادية خطيرة كثيرة جدا
ال بد وأن يكون قد أصاب كل من بنوا برامجهم وحياتهم " مارشال للشرق األوسط وشمال افريقيا

 الرشاوى األميركية بخيبة أمل كبيرة، لكنه تصريح يجب أن –السياسية على استمرار تدفق المساعدات 
ن الوقت قد حان كي يعود العرب جميعهم، وأولهم الفلسطينيون، الى أحضان يكون جرس إنذار بأ

  .شعوبهم الدافئة ووحدتها وبرامجها الوطنية، فهي الضمان الوحيد للبقاء السياسي والخالص الوطني
المزدوج الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس أمن األمم " الفيتو"في تعليق لها على حق النقض 

 أوروبي ضد سورية قالت مندوبة الواليات – األربعاء الماضي ضد مشروع قرار أميركي المتحدة يوم
اليوم يستطيع شعب سورية الشجاع ان يرى من يدعم تطلعاته الى الحرية : "المتحدة سوزان رايس

  ".وحقوق االنسان العالمية ومن ال يدعمها
ا تتجاهالن أن الشعب في سورية ومعه كل ومن المؤكد ان السفيرة األميركية تعلم أيضا لكنها وحكومته

 بقيام دولة االحتالل 1948شعوب العالم يستطيعون اليوم وكل يوم منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 
االسرائيلي أن يروا بالملموس من يدعم حرية عرب فلسطين وتحررهم وحقهم في تقرير المصير 

 األميركية قد استخدمت حقها في الفيتو أكثر من وحقوقهم الوطنية واالنسانية وأن يرى بأن دولة رايس
خمسين مرة حتى اآلن لحرمانهم من هذه الحقوق بينما تهدد علنا اليوم بتكرار استخدامه واستخدام كل 
مواردها العسكرية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والمالية لحرمانهم حتى من الحق في التمثيل 

خرى في وكالة أممية معنية بالثقافة والتراث االنساني الحضاري كمنظمة المتكافئ مع شعوب العالم األ
بعد توصية مجلسها التنفيذي في الخامس من الشهر " اليونسكو"األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم 

  هذا الشهر الى العاشر26الجاري الى الدورة السادسة والثالثين للمؤتمر العام لليونسكو في الفترة من 
  .من الشهر المقبل بقبول عضوية دولة فلسطين فيها

المانح األكبر للمساعدات "، وبأنها "حقوق االنسان"إن رايس التي تتشدق بدفاع الواليات المتحدة عن 
 حسب الموقع االلكتروني للوكالة االميركية للتنمية الدولية - -" االقتصادية والتنموية الثنائية للفلسطينيين
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 ال تجد أي تناقض أو ازدواجية معايير أو حرج في أن يجمع الحزبان الرئيسيان، - -" يو اس ايد"
األميركي " الكونغرس"باسم " يجمدا"الجمهوري والديمقراطي، اللذان يتداوالن الحكم في بالدها على أن 

ي في األراض" إنسانية"لتمويل مشاريع " المساعدات"دفع حوالي مائتي مليون دوالر أميركي من هذه 
السنوية للسنة المالية " المعونات"أغسطس الماضي، من إجمالي /  في آب 1967الفلسطينية المحتلة عام 

مليون دوالر، أي قبل تقديم طلب منظمة التحرير الفلسطينية الى األمم ) 500(الجارية التي تزيد على 
يتم البت في طلب منظمة المتحدة لالعتراف بعضوية دولة فلسطين فيها، بهدف منعها من تقديمه، حتى 
للسنة " السلطة الفلسطينية"التحرير الذي قدم فعال بعد ذلك، بينما يهدد مشروع ميزانية المعونة الخارجية ل

من وزيرة الخارجية هيالري " شهادة"األميركية ويشترط لصرفها " المساعدت" بقطع كل 2012المالية 
  . متابعة هذا الطلبكلينتون أمام الكونغرس بأن المنظمة قد توقفت عن

تحولها عمليا الى رشاوى " المساعدات"والشروط السياسية المهينة التي تمليها واشنطن على صرف هذه 
في السابع عشر " المصري اليوم"مالية تسوغ قول الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر في مقابلة مع 

وان عدم االعتراف بدولة " ة األميركيةالفلسطينيين يمكنهم العيش دون المعون"من الشهر الماضي إن 
وتتضح هذه الشروط من األسباب التي حدت بالكونغرس . فلسطين سيكون أسوأ من خسارة هذه المعونة

وقد لخص . الى تجميد جزء من هذه المعونة للسنة الحالية والى التهديد بقطع كامل لها للسنة المقبلة
لخارجية بمجلس النواب في الكونغرس هذ األسباب بثالثة برادلي جويهنر المتحدث باسم لجنة الشؤون ا

معارضة طلب اعتراف األمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين، ومعارضة المصالحة بين سلطة الحكم : هي
في غزة، وعدم " حماس"الذاتي الفلسطيني االداري المنقوص في رام اهللا وبين حركة المقاومة االسالمية 

التمويل األميركي ال يمكن النظر "، ليضيف مفسرا أن "اسرائيل كدولة يهودية"اعتراف منظمة التحرير بـ
  ".يجب ان تؤخذ جميعها بعين االعتبار"وان األسباب الثالثة " فيه في فراغ

الجزئي الذي وضع موضع التنفيذ ولعدم اللجوء الى القطع " التجميد" األسباب لرفع –وهذه الشروط 
لسلطة الحكم الذاتي " رزمة التمويل األمني"لمالية المقبلة تفسر استثناء الكامل المهدد به في السنة ا

التي فرضها الكونغرس على تمويل " العقوبة الجماعية"الفلسطيني االداري المنقوص في رام اهللا من 
مليون دوالر طلب الرئيس باراك أوباما من ) 513.4(ومن اجمالي مبلغ ". االنسانية"المشاريع 

للسنة المالية الجديدة التي بدأت في األول من الشهر الجاري طلب " للفلسطينين"مادها الكونغرس اعت
لتقوية قوى األمن الفلسطينية وتحسين سيادة القانون في الضفة "مليون دوالر أميركي ) 113(تخصيص 

نسق عضوا الذي يرأسه الم) 150(ومن المؤكد أن رواتب وبدالت الفريق األمني المكون من ". الغربية
األمني األميركي الفريق مايكل مولر، خليفة كيث دايتون سيء الصيت، سوف تستهلك حصة كبيرة من 
هذه المخصصات المقترحة لتعزيز التنسيق األمني مع دولة االحتالل االسرائيلي في الجانب الفلسطيني، 

عام " سيق األمنيالتن"مليون دوالر منذ بدء برنامج ) 545(وهي مخصصات كلفت الخزينة األميركية 
2007.  

وفي أحدث شهادة له أمام لجنة الشرق األوسط وجنوب آسيا المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية 
سوف تبتعد عن "في البرنامج الذي ينفذه " هذه المرحلة الجديدة"بمجلس النواب األميركي، قال مولر إن 

دور مباشر بصورة " اساسية لتتجه نحو تزويد قوى األمن الفلسطينية بالمعدات والبنى التحتية بصفة
اإلدارة "الذي يجري باشراف " التدريب"وبرامج تطوير الجاهزية و" متزايدة في تقديم النصح والمساعدة

بوزارة الخارجية األميركية، مما ال يترك مجاال للشك في أن " الدولية لشؤون المخدرات وتطبيق القانون
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" مكافحة االرهاب"لضفة الغربية المحتلة إنما تنفذ تحت عنوان برامج المنسق األمني األميركي في ا
وتستهدف تحديدا المقاومة الفلسطينية لالحتالل، وهو ما أكدته رئيسة لجنة العمليات " الجريمة المنظمة"و

الخارجية المتفرعة عن لجنة االعتمادات في مجلس النواب األميركي عندما قالت مؤخرا إن التمويل 
، وربما لهذا السبب "يتأثر فقط إذا توحدت السلطة الفلسطينية مع حماس"للسلطة سوف " منياأل"األميركي 

قام وزير دفاع القوة األميركية األعظم الحالي ليون بانيتا وسلفه روبرت غيتس بزيارتين لسلطة الحكم 
مثلهما دول الذاتي اإلداري المنقوص تحت االحتالل المباشر تفصل بينهما سته شهور فقط وال تحظى ب

  .كاملة السيادة شريكة للواليات المتحدة في منظومتها الدفاعية االستراتيجية الدولية
ليس هو " للفلسطينيين"األميركية " المساعدات"من قطع أو التهديد بقطع " التمويل األمني"واستثناء 

السنوية لدولة االحتالل فقد كانت المعونة األميركية . االستثناء األميركي الوحيد الالفت للنظر مؤخرا
االسرائيلي هي االستثناء الوحيد اآلخر الذي لن يطاله خفض ميزانية المعونات الخارجية ضمن خطة 

مليار دوالر من االنفاق األميركي بسبب األزمة المالية الناجمة عن الحروب األميركية ) 56(اقتطاع 
  .العدوانية في الخارج وبخاصة في العراق وافغانستان

نما يحلو للمانحين االعالن المتكرر بأن حصة الفرد الفلسطيني من المعونات الدولية هي من أعلى وبي
الحصص في العالم، فإنهم يحجبون حقيقة أن دولة االحتالل االسرائيلي هي أكبر متلق سنوي في العالم 

هاية الحرب العالمية ، وانها منذ ن1976للمساعدات االقتصادية والعسكرية األميركية المباشرة منذ عام 
 2007الثانية حصلت على أكثر مما حصلت عليه أي دولة أخرى من هذه المساعدات، وأنه منذ عام 

" التمويل األمني"مليون دوالر سنويا، وأن ) 140(كانت المساعدات العسكرية األميركية لها تزيد بمعدل 
  .للسلطة الفلسطينية انما هو جزء غير مباشر من هذه المساعدات

" دعم عملية السالم"باسم " للفلسطينيين"األميركان وغير األميركيان التي تقدم " المانحين"لقد تحولت أموال 
الى رشاوى فاسدة وحاضنة للفساد تغطي على فضيحة كونها قد تحولت الى بديل لعملية السالم تمول 

سرائيلي، وهو الوضع الذي استمرار الوضع الراهن الستفحال السرطان االستيطاني تحت االحتالل اال
لكنهم يفعلون كل شيء من أجل " غير قابل لالستمرار"كرر الرئيس أوباما وأركان إدارته القول إنه 

  .استمراره
  8/10/2011، )أمين( العربي لإلعالمشبكة االنترنت  

  
  أميركا وفلسطين في اليونسكو .43

  غازي العريضي
ين من النجاح في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة استنفرت أميركا كل إمكانياتها لمنع الفلسطيني

، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمنظمة على طرح األمر )اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
فقد دعت واشنطن كل الدول األعضاء في المنظمة إلى رفض توصية المجلس . على الدول األعضاء

إن عملية جارية في مجلس األمن "دثة باسم الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند وقالت المتح. التنفيذي
وبالتالي فمن غير المناسب اتخاذ قرارات بشأن وكاالت . لبحث طلب انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة

ألمر، وكأن أميركا مهتمة كثيراً لهذا ا"! مكونة لألمم المتحدة قبل أن يتمكن مجلس األمن من قول كلمته
وهي التي أجهضت العملية في مهدها من خالل الحملة التي شنتها ضد الرئيس الفلسطيني ألنه تقدم بهذا 

وسترفض انضمام فلسطين إلى " الفيتو"ومن خالل اإلعالن المباشر والواضح أنها ستستخدم حق . الطلب
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إن الواليات المتحدة " كلينون كذلك فقد أعلن السفير األميركي في اليونسكو ديفيد. هيئة األمم المتحدة
  ".تدعو كل الوفود إلى االنضمام للواليات المتحدة عبر رفض هذه التوصية

إليانا روس "لكن الموقف األوضح جاء من رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب األميركي 
. قة على الطلب الفلسطيني، التي دعت إلى خفض تمويل الواليات المتحدة لليونسكو إذا تمت المواف"ليتنين
إسهاماتنا المالية هي أقوى رسائل التأثير . هذه محاولة للتالعب بالعملية يجب وأدها في مهدها:"وقالت

لدينا في األمم المتحدة، ويجب استخدامها للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا ووقف الخطة الفلسطينية 
  ". الخطيرة

 عاماً وانكفأت بطبيعة الحال عن تقديم الدعم للمنظمة 19ة والمعلوم أن أميركا غابت عن اليونسكو مد
 كان السبب انعقاد المؤتمر 2003وعندما قررت أميركا العودة في . لكن هذه األخيرة استمرت في عملها

جاء وفد كبير من أميركا، ليقود ليس معركة . العام للبحث في مواضيع عديدة أهمها اتفاقية التنوع الثقافي
أميركا ال تريد التنوع ! المنظمة، بل معركة عودة المنظمة عن محاولة إقرار هذه االتفاقيةالعودة إلى 

تريد إسقاط الهويات الثقافية للدول األخرى أو الهيئات أو . أميركا تريد السوق المفتوحة لألقوى. الثقافي
ومها معركة كبرى في وقد خضنا ي. الهويات السينمائية واإلنتاج الثقافي المختلف األوجه. المجموعات

وقد كنت وزيراً للثقافة في لبنان ... (وجه هذه المحاولة وخلقنا مناخاً قوياً ضد هذه السياسة األميركية 
لكن تقاعساً كبيراً ميز وال يزال يميز الموقف . واستكملنا عملنا على مستوى منظمة الفرانكفونية) في ذلك
انضمام فلسطين إلى األمم المتحدة، " أبومازن"ا على طلب باألمس استقوى المتطرفون في أميرك. العربي

واليوم يستقوي األميركيون .  مليون دوالر500بالتلويح بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وقيمتها 
وكل هذه المبالغ ال توازي شيئاً من اإلمكانات العربية التي يمكن استخدام الجزء . بوقف تمويل اليونسكو

 مثل هذه العملية لتعزيز الحضور الفلسطيني والدور الفلسطيني في السعي إلى االنضمام البسيط منها في
  .إلى اليونسكو على األقل

تحرك : "وأميركا أيضاً، تريد استكمال كل حلقات الدعم إلسرائيل التي خرج بعض أركانها ليقول
ت؟ من يدمر المفاوضات؟ من يرفض المفاوضا. موقف خبيث"! الفلسطينيين ينكر وجود مفاوضات ثنائية

من ينكر وجودها الفعلي؟ من يتنكّر لكل االتفاقات ويستمر في ارتكاب المجازر الفردية والجماعية وفي 
  التوسع واالستيطان؟ أليس جيش اإلرهاب اإلسرائيلي بقرار واضح من الحكومة اإلسرائيلية؟

طينيون هو رد سلبي على الجهود إن ما يقوم به الفلس"وقال مسؤولون في الخارجية اإلسرائيلية 
  ".اإلسرائيلية وجهود المجتمع الدولي لتعزيز عملية السالم

أين هي الجهود اإلسرائيلية لتحقيق السالم؟ ألم يشكو معظم أعضاء المجتمع الدولي السياسة اإلسرائيلية 
ئيلية المذكورة القائمة على التعنت ورفض التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين؟ وهل السياسات اإلسرا

  تؤدي إلى سالم واستقرار؟
 اإلسرائيلي ال يحمل جديداً على اإلطالق، هو يعبر عن التزام بمصالح إسرائيل –إن الموقف األميركي 

وفي الموقف من االنضمام . االستراتيجية العليا وبالتنكر الفعلي ألبسط حقوق الشعب الفلسطيني
لغاء هوية الشعب الفلسطيني وثقافته وخصوصيته وبالتالي محاولة الفلسطيني إلى اليونسكو ثمة محاولة إل

إللغاء شخصيته المعنوية والتاريخية والسياسية واإلنسانية ويصب في خانة السياسات اإلرهابية التي 
  .تمارسها الحكومة اإلسرائيلية باستمرار ضد هذا الشعب في مختلف المجاالت
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.  للحرية والديموقراطية اللتين تطالب أميركا بتعميمهما في المنطقةإن موقفاً من هذا النوع، يعتبر ضرباً
. وهو ينطلق من نظرة عنصرية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه وحاضره ومستقبله

فإذا كان ممنوعاً على أبناء هذا . وهو بالتأكيد لن يساهم في تعزيز مناخات التفاوض وال أقول السالم
 أرضهم، وعودة الالجئين إليها، وتسمية الشوارع والمناطق بأسماء عربية، بأسماء الشعب البقاء في

رموزهم، وإذا كان ممنوعاً عليهم التعلم وتدريس لغتهم وتاريخهم الصحيح وإبقاء ذاكرة أبنائهم حية على 
حكومين هذا التاريخ بمحطاته المختلفة، وإذا كان شعراؤهم وأدباؤهم ومفكروهم وعلماؤهم ومثقفوهم م

باإلعدام والقهر والمطاردة، فكيف يمكن أن تتوفر أجواء للتفاوض وكيف يمكن توفير أمل بالوصول إلى 
  نتيجة إيجابية؟

 اإلسرائيلي األخير في اليونسكو يستوجب وقفة عربية إسالمية دولية من الدول –إن الموقف األميركي 
... سطيني، وقفة ثقافية فنية علمية أكاديمية تربويةالمناهضة للسياسة األميركية والداعمة لحق الشعب الفل

لتكريس حق الشعب الفلسطيني المبدع الغني بالطاقات والكفاءات، وعلى العرب توفير الدعم المالي 
للفلسطينيين الستكمال تحركهم في كل االتجاهات ومنع كل محاوالت إسقاط حقوقهم من خالل التأثير 

  .ميركيون في اعتمادهم على هذه الوسيلة لتحقيق غرضهمالمالي كما يؤكد المسؤولون األ
إن موقفاً عربياً من هذا النوع ليس دفاعاً عن الفلسطينيين وحدهم فقط، وهذا أمر مشرف، لكنه دفاع عن 

فأن تذهب إسرائيل في حركة دائمة متعددة االتجاهات . كل العرب وخصوصاً في هذه اللحظة بالذات
يق هدف في األمم المتحدة أو اليونسكو في ظل هذا الوضع العربي المتدهور، لمنع الفلسطينيين من تحق

فهذا بحد ذاته مدعاة الهتمام عربي ألن في ذلك إشارة إلى أن الواقع اإلسرائيلي واقع مأزوم هو اآلخر، 
في وثمة قلق على المستقبل في الصراع مع الفلسطينيين، وبالتالي ثمة فرصة لخلق الكثير من اإلرباكات 

وجه إسرائيل على األقل، ولمواجهة السياسة األميركية المأزومة هي األخرى في أكثر من مكان في 
  ...العالم

  غازي العريضي
  وزير األشغال العامة والنقل اللبناني

  8/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 
  

  اللعبة األميركية الخطرة في األمم المتحدة .44
  جون في وايتباك

 دولة، 131اء في األمم المتحدة التي اعترفت دبلوماسيا بدولة فلسطين راهناً إلى ارتفع عدد الدول األعض
  . دولة عضوا في المنظمة الدولية على الجانب الخطأ من التاريخ واإلنسانية82مخلفة فقط 

وإذا ما أراد المرء تجاهل دول الجزر الصغيرة في الكاريبي والباسفيكي، فإن معظم غير المعترفين 
هم تقريبا من الدول الغربية؛ بما في ذلك الدول الخمس االستيطانية الكولونيالية كافة، التي قامت بفلسطين 

وتأسست على أنقاض التطهير العرقي أو اإلبادة الجماعية للشعوب األصلية، باإلضافة إلى كل القوى 
  .األوروبية االستعمارية الثماني السابقة
اهنة إلسقاط طلب عضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة تهدف إلى ويبدو أن االستراتيجية األميركية الر

محاولة حرمان فلسطين من األصوات المؤيدة التسعة في مجلس األمن، عبر إقناع األعضاء األوروبيين 
الدولة األميركية (، وكولومبيا )بما في ذلك البوسنة والهرسك التي اعترفت بدولة فلسطين(الخمسة 
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 أصوات 8، باالمتناع عن التصويت، وهو ما يترك ) التي لم تعترف بدولة فلسطينالجنوبية الوحيدة
  ".فيتو"مؤيدة فقط ويجعل صوت أميركا الوحيد السلبي ال يبدو من الناحية الفنية وأنه 

ورغم أن الجميع يعرف أن مجلس األمن سيقر العضوية الفلسطينية باإلجماع إذا أعلنت الواليات المتحدة 
ها، فإن التفسير والتوقع وراء هذه االستراتيجية فيما يبدو هو أن أحداً لن يالحظ، في غياب عن دعمها ل

خصوصا في العالمين العربي (الفيتو، بصمات أميركا على كل هذه الخاتمة، ولن يغضب أحداً 
من اعتراض أميركا على طلب عضوية فلسطين، كما أن محمود عباس وزمالءه سيزحفون ) واإلسالمي

ين إلى قفص الهامستر الذي هربوا منه حديثاً جداً بشكل درامي، وطوردوا وفرضت عليهم اإلقامة عائد
  .األميركية-واستئناف الركض بال تفكير على عجلة التمرين اإلسرائيلية

وليست هذه ببساطة استراتيجية ساذجة على نحو يخطف األنفاس، وإنما هي سياسة خطيرة بشكل 
قيادة رام اهللا، وقد خبرت التنوير وزرع النخاع الشوكي، قد استعادت أيضا ليس فقط ألن -استثنائي 

  .احترامها لذاتها وكرامتها اإلنسانية ولن تزحف ثانية وراء باتجاه قفصها
لن يكون الفيتو األميركي صفقة كبيرة وال شيئا سيئاً، وسيؤكد بما ال يقبل النقض الواقع المحزن والمذل، 

قريباً في الوقت الحالي، والقائل إن الواليات المتحدة األميركية المستعبدة إلسرائيل المعترف به عالمياً ت
وبفعلها ذلك، سينزع الفيتو األميركي بشكل مؤكد من الواليات المتحدة . تدفع األتاوة وتتلقى األوامر

 تحل أهليتها للعب أي دور ذي مغزى في أي عملية سالم أصيلة في الشرق األوسط، والتي يمكن أن
محل العملية الزائفة التي ما فتئت الواليات المتحدة تسيطر عليها وتستغلها نيابة عن إسرائيل طيلة 

  .األعوام العشرين الماضية، والتي ستعطي فرصة للسالم في نهاية المطاف
تتمتع وفي الحقيقة، ونظراً ألن مرتبة الدولة المراقبة ستمنح دولة فلسطين عمليا كل المزايا نفسها التي 

وأهم شيء هو حق الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية حيث تستطيع مالحقة (بها الدولة العضو، 
، فإن فيتو )اإلسرائيليين عن جرائم الحرب بما في ذلك بناء المستوطنات والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية

جانب الجمعية العامة لألمم أميركيا في مجلس األمن، متبوعاً برفع المنزلة إلى وضع دولة، مراقب من 
المتحدة، قد يكون أنجع نتيجة لبناء فلسطين، بل حتى أفضل من العضوية الكاملة في األمم المتحدة 

  .بإذعان أميركي، لكن مع احتفاظ الواليات المتحدة بأنشوطة احتكارها ألي عملية تسوية
" بريكس"ولية الصاعدة الجديدة، مثل دول قد يأمل المرء من الناحية الواقعية عندها في أن تعمد القوى الد

، وكلها أعضاء حاليا في مجلس األمن واعترفت بدولة )البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(
فلسطين وهي بصدد التخطيط للتصويت لصالح عضوية فلسطين، أن تعمد باالشتراك مع االتحاد 

الحقة، إلى وضع ثقلها وراء جهد حقيقي أصيل وعاجل األوروبي الذي يستطيع تجييش المجموعة الدولية 
  .إلنجاز السالم فعليا مع قدر من العدالة

ومن جهة أخرى، وفي حال نجحت االستراتيجية األميركية الخاصة بتحصيل االمتناع األوروبي المطلق 
ع األسوأ من وفيما تعلم العالمان العربي والمسلم توق. عن التصويت، فإنه ستكون لها تداعيات كارثية

الواليات المتحدة، فإنهما قد حافظا، إلى اآلن على األقل، على نوع من األمل في أن ال تكون أوروبا 
وإذا ما كتب لطلب عضوية فلسطين أن يهزم على يد جبهة غربية موحدة، فإن العالم سيواجه . عدوة لهما

الفترات التي امتازت بغطرسة ، ما يحيي الذكريات عن "الغرب ضد البقية"بصدام أساسي من نوع 
وازدراء اإلمبريالية االستعمارية الغربية، ويؤكد االعتقاد المنتشر على نطاق واسع أصالً في العالمين 

  .المسيحي هو في حالة حرب مع العالم اإلسالمي-العربي والمسلم، بأن العالم اليهودي
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هل يكون أفق كسب مزيد من األصوات له ف. بطبيعة الحال، بمقدور رجل واحد منع حدوث هذا السيناريو
وتحصيل قدر أقل من المال لحملة لخصمه الجمهوري المحتمل أكثر أهمية لرئيس أميركا متعدد األعراق 

وفي الحقيقة تعزيز التقدم نحو -من منع صدام طويل األمد للحضارات والثقافات واألعراف واألديان 
  عالم أكثر سلمية وعدالة وانسجاما؟

  .شف العالم ذلك في األسابيع المقبلةسوف يكت
  .محام دولي يقدم االستشارات للفريق الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل* 

  :عبد الرحمن الحسيني: ترجمة
  8/10/2011الغد، عمان، 

  
  !وقاحة أمريكية  .45

  خالد وليد محمود
 بعد أن هددت وزيرة من جديد ظهرت ازدواجية المعايير الدولية في ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وذلك

الخارجية األميركية منظمة اليونسكو بقطع التمويل عنها في حال تم قبول دعوة فلسطين لالنضمام إلى 
المنظمة اتخذت قراراً تاريخياً برفض هذا االبتزاز السياسي الواضح ووافقت . المنظمة كدولة مستقلة

األول في طريق طويلة وشائكة سيخوضها على قبول عضوية فلسطين لتحقق بالتالي النصر الدبلوماسي 
  .الشعب الفلسطيني لتثبيت حقوقه السياسية وهدفه في إعالن الدولة الفلسطينية

لالستمرار في االحتالل والتهويد ) إسرائيل(الدعم األميركي الزال هو الذي يمنح الحصانة السياسية لـ
يزال هذا الدعم مستمراً ومتواصالً حتى في واالستيطان وتجاوز كافة المعايير والمرجعيات الدولية وال 

ظل الكالم اإلنشائي العذب الذي يسمعه الفلسطينيون والعرب أحياناً من اإلدارة األميركية، ولكن عند 
المفاصل الجادة والمحورية حيث تظهر النوايا الحقيقية تقف اإلدارات األميركية المتعاقبة دوما إلى جانب 

  ).إسرائيل(
 األمريكية لن تكون إال بمثابة رصيد سلبي لها يضاف إلى أرصدة متراكمة بشأن القضية وخطوة اإلدارة

الكونغرس األمريكي يقول إنه تماماً كالحكومة األمريكية غير معني بالحقوق الفلسطينية، إنما . الفلسطينية
الما تتضارب مع كائناً ما كانت إجراءاته، وأنه غير معني بحقوق الشعوب ط) إسرائيل(هو معني بحماية 

مصالحه أو مصالح حلفائه، وأنه غير معني بالشرعية الدولية التي تفرض عليه أو على حلفائه أموراً ال 
  .يروق لهم القيام بها

الجميع يدرك ويعلم علم اليقين ان إدارة اوباما مسكونة بالهم االسرائيلي وأنها ال ترى في المنطقة سوى 
سياسياً وعسكرياً ومالياً وتحرص ) إسرائيل(وإنها ما انفكت تدعم . .وقبل مصالحها) إسرائيل(مصالح 

ومقابل ذلك فإنها تبدي عملياً وفعلياً .. على ضمان تفوقها العسكري والتقني على الدول العربية مجتمعة
  !عداء سافراً للشعب الفلسطيني ولألمة العربية ولقضاياها العادلة

 األدنى من االحترام لمشاعر الشعب الفلسطيني، وهي تلقي فواشنطن لم تعد تعبأ حتى بإظهار الحد
بوزنها الكامل اليوم ضد الحد األدنى لطموحاته الوطنية في تقرير المصير والتحرر واالستقالل، بينما 

  .تنحاز دون أي تحفظ إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي
في دائرة مفرغة، وذلك بالعودة ال بديل سوى البحث عن بدائل أخرى غير المفاوضات : وبعد هذا نقول

إلى الشعب الفلسطيني من خالل إعادة اللحمة الوطنية وتثبيت ركائزها وأسسها، وإطالق وتعبئة إمكاناته 
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فالمرحلة الراهنة هي مرحلة حرجة ومصيرية لكل .. وقدراته في صراع متعدد األشكال والوسائل
ا من أجل لي ذراع القوى المؤيدة إلسرائيل وإعادة الفلسطينيين، إذ إننا لن نتمكن من الضغط على اوبام

) إسرائيل(إلى مكانها وحجمها الطبيعيين إال من خالل إرادة فلسطينية قوية موحدة، ألن إجبار " تل أبيب"
لتطبيق قرارات الشرعية الدولية لن يأت بالخطب والشعارات الرنانة، إن ضمانته الوحيدة أوالً تكمن في 

طيني وهو ما يجعل من التفاهم ومراجعة السياسات مهمة عاجلة ال بل عاجلة جداً قبل توحيد الصف الفلس
  !.فوات اآلوان

  7/10/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

    194 إلى الدولة 59من الدولة  .46
  ناجي صادق شراب
ت الفارق العددي بين الرقمين كبير، والفارق الزمني أكبر، وهذا الفرق هو الذي يلخص كل المسارا

والخيارات التي مرت بها القضية الفلسطينية، ويكشف عن كل التحوالت في موازين القوى، وفي الفجوة 
  ).”اإلسرائيليين”الفلسطينيين و: (الكبيرة في الرؤى السياسية لطرفي الصراع المباشرين

 صوتاً 33ه ب  يعود بنا إلى قرار التقسيم الذي أقرته واعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحد59الرقم 
 أصوات، وغياب دولة واحدة، ولقد لجأت الواليات المتحدة 10 صوتاً معارضاً، وبامتناع 31مؤيداً و

واللوبي الصهيوني إلى ممارسة كل الضغوط على الدول األعضاء وخصوصاً ليبيريا التي غير صوتها 
  .مصير هذا القرار

من عملية التصويت، ومن مواقف الدول ما هو الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من ذلك القرار و
المعنية؟ يالحظ أوالً أن دوالً مؤيدة للدولة الفلسطينية مثل روسيا والصين، كانت من أوائل الدول التي 

أما الموقف األمريكي وهو الموقف . أيدت القرار، بل إن دولة إسالمية كتركيا كانت من بين هذه الدول 
دولة الفلسطينية في مجلس األمن فقد كان الرئيس األمريكي ترومان الحاسم في تحديد مستقبل عضوية ال

متردداً في عملية التصويت لغلبة المصالح القومية األمريكية، ولتأثير وزارة الخارجية برئاسة وزير 
الخارجية مارشال ووزير الدفاع فورستال، وكان التردد منبعه أوالً تنامي المصالح االستراتيجية 

روز دور النفط، وعدم بلورة النفوذ الصهيوني وتناميه وتحكمه في صناعة القرار األمريكية، وب
األمريكي، كما هو الحال اليوم، لكن في النهاية حزمت اإلدارة األمريكية أمرها وأيدت القرار وتبنّت دعم 

فين ولكن ماذا عن الموق . 1947وبقائها، والحفاظ على أمنها منذ ذلك التاريخ في عام ” إسرائيل“
  ؟”اإلسرائيلي”الفلسطيني و

برؤية رئيس وزرائها بن غوريون ووزير خارجيته، ” إسرائيل“، إذ سارعت ”اإلسرائيلي“أبدأ بالموقف 
أن أعلنت تأييدها القرار، حتى ولو لم يكن هو هدفها االستراتيجي البعيد، وذلك لعلمها أن الفلسطينيين 

” إسرائيل“ولة الفلسطينية التي في حينها كان يصعب على ومعهم العرب سيرفضون، وبالتالي لن تقوم الد
رفضها، ألنها ليست دولة بعد، وهي في حاجة إلى قيام دولة تكون ركيزة لالنطالق والتحليق بها في 

أرض بال شعب “سماء المنطقة، ولتأكيد مقوالتها التي جاءت في برنامج الحركة الصهيونية، لتنفيذ مقولة 
 يكون المبرر بالموافقة أن الوجود اليهودي العددي في فلسطين آنذاك لم يكن وقد. ” لشعب بال أرض

يتجاوز بضع مئات اآلالف، وما يملكونه من األرض ال يتجاوز الستة في المئة، ومن ثم بكل معايير 
من خالل ” إسرائيل“وبعدها نجحت . هي المستفيدة األولى من قيام الدولة ” إسرائيل“الربح والخسارة فإن 
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األخطاء العربية والفلسطينية في استغالل حالة الحروب لتوسع من حدود دولتها وتفرضها كحالة أمر 
 في المئة من مساحة فلسطين الكلية ومن 22واقع وصوالً إلى اليوم، والقبول الفلسطيني بما نسبته 

  .181 في المئة التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية وفقا للقرار رقم 44مساحة ال 
وهذا كان اإلنجاز األول لها، ثم بعد ذلك يمكن أن تأتي مرحلة إعادة تفصيل الدولة الفلسطينية بما ال 

” اإلسرائيلي“وهذه قضية ليست صعبة، المهم في هذا الموقف ” اإلسرائيلي“يتعارض مع أولويات األمن 
 دولياً من الدولة العظمى أن هناك رؤية سياسية، وأهدافاً محددة، وآليات وعناصر قوة متوافرة، ودعماً

  .المتحكمة والمؤثرة في صناعة لقرار الدولي
أما الموقف الفلسطيني فقد حكمته حسابات لحظة الزمن والمكان نفسه، والوعود العربية بحرب شاملة 
والدفاع عن الحقوق الفلسطينية التي قد قسمتها أو فرطت فيها األمم المتحدة التي نعود إليها اآلن 

كيف يمكن للفلسطينيين : وقد يقول قائل. ا لتقوم بمسؤولياتها تجاه قيام الدولة الفلسطينية ونستصرخه
والعرب معهم، أن يقبلوا بالدولة الفلسطينية، وهم يملكون ما يقارب أو أكثر من تسعين في المئة من 

ون مقبوالً مساحة فلسطين؟ وكيف يمكن لمن يملك الحق والشرعية أن يتنازل عن حقه؟ هذا السؤال يك
منطقياً ولكن بحسابات السياسة والمصلحة وما آلت إليه القضية الفلسطينية، وبحسابات النتائج، وليس 
األحالم، يكون الفلسطينيون هم الخاسرون الوحيدون من هذه المعادلة التاريخية، ومن فقدان الرؤية 

ولو نظرنا إلى الوضع اليوم فال . بةالسياسية والمستقبلية، والحسابات اإلقليمية والدولية غير المحسو
 والدولة الفلسطينية 59اختالف كبيراً بين الوضع الذي كان يمكن أن تقوم فيه الدولة الفلسطينية رقم ،

وعليه فإن الخطوة الفلسطينية في . المأمول قيامها كدولة غير عضو بعد أكثر من ثالثة وستين عاماً 
الرؤية السياسية المستقبلية، والنظرة الواقعية، والحسابات العقالنية، الذهاب إلى األمم المتحده تحتاج إلى 

واالعتماد على المتغير الفلسطيني كتغيير رئيس وليس تابعاً لغيره، وإال، فقد تبقى دولة فلسطين دولة 
  .غير عضو لسنوات طويلة 

   غزة-أستاذ العلوم السياسية 
 8/10/2011الخليج، الشارقة، 

  
   فلسطين التي أضعناها:كرممدوح رحمون يتذ .47

  ممدوح رحمون  
ومن نعم اهللا علي، أنني خلقت في بيت يتعاطى العمل العام بأوسـع وجوهـه االجتماعيـة والـسياسية،                   

فمن الثورة السورية، وبعض أهلي من عدتها، إلى عميد عائلتنا الذي أخـذه الفرنـسيون              . بنشاطاتها كافة 
» الميدان«وهم في مغارة في جبل قاسيون ليروا حريق حي          رهينة بين الرهائن من وجهاء دمشق ووضع      

، حيث كانوا في كل موقع، إلى 1938 ـ  1936وهو يقصف بالمدفعية، إلى الثورات الفلسطينية ما بين 
الزوار الدائمين من أمثال الزعيم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر إلى الرئيس شكري القوتلي، إلى سلطان               

ففي هذا البيت خلقت، ووعيت     . حمد األشمر، وجمع كبير من قيادات الفلسطينيين      باشا األطرش، والشيخ م   
األمور، فتفاعلت مع القضايا العامة، وبشكل خاص القضية الفلسطينية وتذكرة هوية والدي الفلـسطينية،              

  .منذ أيام االنتداب، شاهدة على ذلك
 موقعي على جبل النار، ولم يكن       ، حتى كنت قد أخذت    1947ما إن انطلقت الرصاصة األولى في العام        

كنت بدأت حياتي الدراسية، فتعرفت على بعض الزمالء، ثم ما لبثنا ان اكتشفنا أننا من طينة                . ذلك صدفة 
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وكنا جميعاً ننتسب للحركة الكشفية، فاستقينا الفكر القومي على يد          . قوميون، عروبيون، وحدويون  . واحدة
وبعد أن أكملنا دراستنا الثانوية، وتخرجنا جميعـاً إن         .  األحمر مجموعة من عصبة العمل القومي وكتابها     

  .من الجامعة أو الكلية العسكرية، عايشنا في أواخرها مرحلة االنتداب الفرنسي
أيام االنتداب الفرنسي، وكنا ال نزال في العقد الثاني من العمر، صارت صداماتنا مع الفرنسيين تتـوالى،           

  :، السلمية منها أو العنيفة، وكان شعارنا الدائموما تخلفنا عن تظاهرة واحدة
  .»يجب أن يكون لنا موقف«

وتتالت تظاهراتنا ضد فرنسا، وفي إحداها وصلنا إلى البرلمان وفـي مقابلهـا إلحـدى دور المندوبيـة                  
حوا وهنا ثارت ثائرة الفرنسيين وهجموا على البرلمان وذب       . الفرنسية، تسلقنا الحائط وأنزلنا العلم الفرنسي     

  .فما كان منّا نحن الكشافين إال ان أخذنا بإسعاف الجرحى. حراسه
 تم الجالء الفرنسي عن سوريا، فأقيمت االحتفـاالت التـي لـم             1946وفي السابع عشر من نيسان عام       

فقد فتحت أبواب السجون وخرج السجناء      . نعرف لها مثيالً، وتصرفت الدولة بشكل حضاري أذهل العالم        
 لثالثة أيام لالحتفال بيوم الجالء، وكم كان مدهشاً عودتهم جميعاً إلى الـسجن بانتهـاء                وأصبحوا طلقاء 

  !األيام الثالثة
  القضية الفلسطينية

أو المصيبة الكبرى، والتي لم نكن      » النكبة«ما إن تكحلت عيوننا بالجالء عن سوريا ولبنان، حتى داهمتنا           
هم كانوا يسيرون حسبما رسـم لهـم فـي الـدوائر            ندرك في تلك األيام، مخططات الشرق والغرب وأن       

  .الصهيونية العالمية من هرتزل إلى روتشيلد وعلى مستوى الكرة األرضية
أما حكّامنا، فقد تمتع بعضهم بغباء عجيب والباقون كانوا أدوات اللعبة التي أوصـلت الـصهاينة إلـى                  

  .مبتغاهم بخلق كيان لهم على أرضنا في فلسطين
 والتي قام بها الفلسطينيون بقيادة عبد القـادر الحـسيني،   1938 ـ  1936منذ ثورة وبمراجعة بسيطة 

والمجموعة الثانية بقيادة فوزي القاوقجي، كان بعض أهلي من عدادها، فقد اشتد سـاعد هـذه الثـورة،                  
وتمكنت من إيقاف اليهود عند حدهم، مما أوقع بريطانيا بالحرج، فلجـأت إلـى عمالئهـا، وصـدرت                  

  :ات إلىالتعليم
نوري السعيد، للسفر إلى فلسطين والسعي لدى قيادات المقاومة بإيقاف نشاطاتهم وبالعودة للهدوء للتمكن              

وبوصول نوري السعيد للقدس، حّل ضيفاً على المندوب السامي البريطـاني           . من إيجاد حل لهذه القضية    
  .لفلسطين، وعند هذا االسم سأتوقف قليالً الستكشاف هول المؤامرة

في أحد األيام، كنت بزيارة لصديقي المؤرخ الدكتور نقوال زياده الذي كان يستفردني فـي كثيـر مـن                   ف
، دعا مسؤول كبيـر فـي       1920في عام   : قال. األحيان ليودعني بعض ما يعرفه عن القضية الفلسطينية       

ي يمثـل   االول يمثل العـرب والثـان     : الحكومة البريطانية الوزير هربرت صموئيل فريقين من فلسطين       
إننا أصدرنا وعد بلفـور منـذ       : حضر الوفدان إلى لندن وقام هذا المسؤول بإبالغهم حرفياً بقوله         . اليهود

. أما وأن الحرب قد وضعت أوزارها، فنحن عازمون على تطبيقـه حرفيـاً            . عدة أعوام وخالل الحرب   
ة ساعة، نعود بعدها لالجتمـاع  سأترككم لمد: وبعد أن شرح أبعاد هذا الوعد من جوانبه كافة، التفت قائالً     

ثانية، فتشاوروا في ما بينكم، ومن له أية مالحظة منكم فسنناقشها، وعند العودة لالجتمـاع ثانيـة سـأل     
فانتهى االجتماع وعاد كل منهم إلـى     » صمت القبور «الحاضرين، هل من تعليق ألي منكم فكان الجواب         

  .موقعه في فلسطين
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يد وأمثاله، فسنتصفح بعضاً من مذكرات كل من الـصديق الـرئيس            أما في ما يخص نشاط نوري السع      
  :حسن الحكيم والقائد فوزي القاوقجي وما تواتر عن هذه االجتماعات نلخصها بما يلي

، مما  1920وغيرها واالنتفاضات المتتالية منذ عام      » البراق« بعد أحداث    1936لقد اشتدت ثورة عام     «
العراق ان يكلّف وزير الخارجية نوري السعيد ألن يقوم بالوسـاطة           دعا المندوب السامي البريطاني في      

بين الفريقين المتحاربين، العرب والصهاينة، فجاء إلى فلسطين وحل ضـيفاً علـى المنـدوب الـسامي                 
البريطاني، وكان هدفه إقناع اللجنة العربية العليا بالوساطة، حتى تدعو لوقف الثـورة مقابـل الوعـود                 

  !وافقت اللجنة على رأيه بالحل الدبلوماسيفقد . البريطانية
  :عندها وردت برقية من الملك عبد العزيز آل سعود جاء فيها

إن الحكومة البريطانية، وافقت على أن يوجه ملوك وأمراء العرب، نداء إلى الشعب الفلسطيني، بوقف               «
أي وعد قبل انتهاء االضـراب      وأن بريطانيا ال تستطيع ان تفي ب      . الثورة، استعداداً للنظر في مقترحاتهم    

  .والثورة
وازداد وضع الحكومة البريطانية حرجاً، عندما اشتد ساعد الثوار، فطلبت بريطانيا من الملك عبد العزيز               

فسارع الزعماء العرب، الملك عبد العزيز آل سعود والملك غازي بن فيـصل             » لتصفية الثورة «التدخل  
 تـشرين األول عـام      9حي حميد الدين، إلى إصدار بيان بتـاريخ         واألمير عبد اهللا بن الحسين واإلمام ي      

 ناشدوا فيه عرب فلسطين السكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نيـات صـديقتنا الحكومـة                 1936
  !البريطانية ورغبتها الشديدة بالعدل

ن واالعتمـاد   هنا أتذكر ما سمعته شخصياً من القائد فوزي القاوقجي عندما أبلغ بسحب قواته من فلسطي              
أما الحسيني فقد عرفت من رفاقه، ونحن على        . »مهزلة كبرى «على المشاعر البريطانية، حيث قال إنها       

  . شجبه لهذا التصرف على غرار ما جاء على لسان القاوقجي1948أرض فلسطين عام 
 أصبو   حتى كنت على شعاب فلسطين محاوالً ان آخذ دوري الذي          1948ما ان أزفّت الساعة وطلع عام       

لكن الظروف أعطتني أكثر مما أتوقع نظراً لمعرفتي بقائد جيش اإلنقاذ، ومعرفتـي أكثـر بممثـل                 . إليه
الجيش السوري في قيادة الجيوش العربية في مدينة الزرقاء العقيد محمود الهندي، وبذلك حزت على ثقة                

مساعداً له، مما رتـب علـي       الطرفين، وكذلك ممثل الجيش اللبناني المقدم شوكت شقير الذي اعتمدني           
  .مسؤوليات أفتخر بالقيام بها بكل أمانة وشرف

وعند بداية تحركي لفلسطين، كنت في مكاتب قيادة الجيوش العربية في فندق الـشرق بدمـشق، والكـل          
  .يعرفني لنشاطاتي في جمعية تحرير فلسطين مما أعطاني حظوة عند الجميع

، توقفت سيارة عند باب فنـدق الـشرق فـي           1948ن شباط عام    في هذه األثناء، وفي األسبوع األول م      
دمشق ونزل منها رجالن، عرفني األول على نفسه بأنه عبد القادر الحسيني وزميله عبد اهللا الريمـاوي،                 

وعند خروجهما، رأيت الحـسيني والـدموع   . وقاال إنهما يرغبان بمقابلة طه باشا الهاشمي لطلب السالح  
أبهذا السالح سنقاوم إسرائيل؟ وكانوا قد أعطوهم مخلفات المصادرات الموجودة          : تترقرق في عينيه قائال   

وما هي إال دقـائق حتـى توقفـت    . بالمستودعات ومن نوعيات مختلفة كان تعدادها مئة وخمسين بندقية 
 سيارة، وأشار من فيها إليهما، فصعدا بهذه السيارة التي كان فيها الحاج أمين الحسيني والشيخ مـصطفى                

السباعي والشيخ زهير الشاويش وذهبوا لمعسكرات التدريب الفلسطينية في قدسيا ثـم لمقابلـة الـرئيس                
  .القوتلي
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عنـدما وصـلت    . كلّفت بمهمة من القيادة العربية ألسافر ليالً إلى فلسطين، ذهبت للبيت ألخذ حاجـاتي             
وبوصولي إلى  . فلسطين وكان ذلك  لدمشق مساء، توجهت للقيادة التي كلفتني بمهمة أخرى والعودة فوراً ل          

جبع، كانت معركة القسطل على أشدها وما هي إال ساعات حتى وصلتنا نشرة بأسماء الـشهداء ومـنهم                  
  .عبد القادر الحسيني

وهنا سأذيع سراً أدهشنا، فقد عرفنا ان الشهيد الحسيني قتل برصاصة غادرة في ظهره وليس على أيدي                 
مقاتلون في ذروة المعركة، فتركوا مواقعهم بعـد طـردهم اليهـود مـن           اليهود، وفي تلك اللحظة كان ال     

القسطل، واندفعوا للقدس لتشييع الحسيني، أي ان هؤالء المقاتلين تخلّوا عن خنادقهم، مما حمـل اليهـود          
  .على شن هجوم معاكس بالدبابات واسترجعوا المنطقة المحررة

 كُلّفت مع اثنين من رفاقي بمهمة الحراسة على باب          وفي مطلع شهر أيار، وبتكليف من الرئيس القوتلي،       
خيمة االجتماع التي كنّا قد نصبناها قبل ساعات على الحدود ما بين درعا والرمتا، ألن القـوتلي غيـر                   

وعنـدما  . مرحب به في عمان، والملك عبد اهللا غير مرحب به في دمشق بسبب مشروع سوريا الكبرى               
أمـا  . ب، والخيمة ال تحجب األصوات، سمعنا ما ينـدى لـه الجبـين    بدأ االجتماع بحضور الحكام العر    

إذا لم تسند قيادة الجيوش العربيـة لـي، فلـن           «: المفاجأة الكبرى فكانت عندما وقف الملك عبد اهللا قائالً        
وهنا أذعن الجميع، ونادوا بـه قائـداً        . أسمح ألي جندي عربي أن يصل إلى فلسطين عن طريق األردن          

  .لعربيةعاماً للجيوش ا
وهكذا، بعد االجتماع، أصبح قائد الفيلق العربي األردني عملياً الجنرال غلوب باشا قائداً عاماً للجيـوش                

  .العربية
  لقاء زهير عسيران والملك عبد اهللا

فقد طلب الصحافي زهير عسيران مراسل      . هذا بعض من مهازل التاريخ ستسمعون إلى بعض مفرداتها        
ذي أصبح في ما بعد نقيب الصحافة اللبنانية من الـرئيس ريـاض الـصلح               جريدة المصري آنذاك، وال   

  .التوسط له بمقابلة مع الملك عبد اهللا، فتم له ذلك
قلت لجاللة الملك، ان الحدود بينكم وبين اليهود، هي أطول من أي بلد عربي آخر، وجيـشكم هـو                   : قال

العبء األكبر بمقاتلة اليهود، فانتفض الملـك       األقوى، واألفضل تسليحاً، وبهذا سيقع عليكم، والحال هذه،         
  :واقفاً وخبط بيده على الطاولة وقال بصوت عال

  ؟»هل تريدني أن أقاتل أبناء عمومتي اليهود«
» أنا قـومي عربـي    «وخرج من هذا اللقاء وتبعه الجميع يرجونه بعدم نشر هذا التصريح، فكان جوابه،              

  .لجريدته، لنقرأه مؤخراً في مذكراتهولن أنزل لهذا المستوى ولم يرسل التصريح 
  تمثيلية عزام باشا والحكام العرب

احتار الجميع بإبالغ قرار القمة إلى غلوب باشا بمهمته الجديدة فاهتدوا للطريقة التالية التي سأنقلها حرفياً                
  : قال422 ـ 421على لسان فوزي القاوقجي بمذكراته وعلى الصفحتين 

ألردني مقيد بقيود بريطانية، يسهر عليها غلوب باشا، وإن الملك عبد اهللا قد             قال لي عزام، إن الجيش ا     «
يكون مرتبطاً بعهود مع اليهود ونظنه لن يحارب، وطبيعي ان الجيش العراقي لن يختلف موقفـه عـن                  
موقف الجيش األردني، وأن الجيش المصري المؤلف من ثالثين ألف جندي، ال يدري متى يقاتل، ومتى                

وإنه غيـر مـؤمن باالسـتمرار       » الغلبانة«ين القتال والجيش السوري واللبناني من الجيوش        يترك مياد 



  

  

 
 

  

            33ص                                     2286:                العدد8/10/2011السبت  :التاريخ

المهم إيجاد حل   «ولهذا كله، فهو يرى أنه ال بد من التفاهم مع اليهود ومع األميركيين واالنكليز،               . بالقتال
  .»يقبل به اليهود ويكون بظاهره خيراً للعرب

كنت أعتقـد  : نتهى كل شيء، فلماذا تجرون العرب إلى الحرب فقالفبغت من هذا الحديث وقلت له، إذا ا     
كمـا  . أن الحرب غير واقعة في فلسطين، وأن بريطانيا وأميركا ستحوالن دونها، وتحالن القضية سلمياً             

طلبوا من أمين عام الجامعة العربية إبالغ غلوب باشا بقيادة الجيوش العربية وقد جاء في مذكراته عندما                 
ذلك أنكم مقدمون على حرب مع اليهود، فكيف أكون أنا قائدكم؟ فأجابه عزام باشا، نحن عينـاك                 أبلغوه ب 

  .بصفتك قائد الفيلق العربي األردني وليس بصفتك البريطانية
وكنـت  ) الـشياح (وفي وداعنا األخير لقائدنا القاوقجي قبل وفاته بشهرين وفي منزله للتقاعد في منطقة              

  :الذين حاربوا معه قالبزيارته مع بعض رفاقي 
  .»لم يعرف التاريخ أرضاً غالية ومقدسة، ضاعت بأرخص مما ضاعت به فلسطين«

 8/10/2011السفير، بيروت، 
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