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***  
  

  "اإلضرابغير كافية لوقف "ة األسرى يعدونها وقاد.. شروطالاالحتالل يوافق على بعض  .1
عدة جهات فلسطينية أن  ،أشرف الهورعن غزة ، من 10/10/2011، القدس العربي، لندنذكرت 

مهتمة بوضع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 
ونقل عن ، ياً على تحقيق عدد من مطالب هؤالء األسرى يوماً، أعلنت أن إدارة السجون وافقت مبدئ13

عدد من مسؤولي األسرى داخل السجون أن سلطات االحتالل وافقت على عدة مطالب، كانوا قد 
وبحسب المعلومات فإن إدارة السجون  .وضعوها ضمن قائمتهم التي تفاوضوا عليها مع إدارة السجون

لحين عقد جلسة لمناقشة باقي المطالب ورفعها للسلطة العليا وافقت على تحقيق مطالب األسرى األولية، 
  .في مصلحة السجون

، وبعض 'فلسطين الفضائية'ومن بين المطالب التي وافقت إدارة السجون على تلبيتها، إعادة بث قناة 
القنوات العربية األخرى، والسماح بشراء الدجاج كامال وليس قطعا، إضافة الى الموافقة على عدم 

اج األسرى مكبلي األيدي واألرجل عند زيارة األهل، إضافة إلى السماح لألسرى بالتزاور بين إخر
  .الغرف واألقسام داخل السجن الواحد

العزل 'لكن األسرى أكدوا أن إدارة السجون ال تزال ترفض مطلبهم األساسي المتعلق بإنهاء سياسة 
  .السجن) كنتين(االحتياجات من ، وزيادة المبلغ المالي المخصص لشرائهم 'االنفرادي

ويطالب األسرى بوقف سياسة العزل االنفرادي، حيث تضع إدارة السجون عددا من األسرى في زنازين 
العزل منذ عدة سنوات، كذلك يطالبون بتحسين شروط حياتهم داخل األسر، ووقف الهجمة الشرسة 

  .بحقهم، وإعطائهم حق التعليم الجامعي عن بعد
 جهات فلسطينية من المخططات اإلسرائيلية الجديدة التي قالت ان هدفها فقط هو كسر وقد حذرت عدة

  .اإلضراب المفتوح عن الطعام
لقبول إدارة مصلحة السجون بعضاً من ' نقاط إيجابية'ونقل عن قادة األسرى قولهم انه رغم وجود 

  .لوقف اإلضراب' غير كاف'مطالبهم إال أنهم يرون أن األمر 
ء األسرى بأن تضع إدارة السجون آلية لتنفيذ طلباتهم، وما وعدت بتحقيقه، وفق جدول وطالب هؤال
ومن المقرر أن يعقد اليوم االثنين اجتماع بين ممثلي األسرى وإدارة السجون، لبحث آخر  .زمني محدد

 ما ما آلت إليه األمور بسبب اإلضراب، ومن المقرر أن يعلن عقب االجتماع عن تعليق اإلضراب إذا
  .وافقت إدارة السجون على تحقيق مطالبهم، وإال سيعلن عن االستمرار في اإلضراب

عيسى قراقـع وزيـر شـؤون       ،   يوسف الشايب  عنرام اهللا    من،  10/10/2011،  الغد، عمان وأضافت  
إضـراب  : األسرى والمحررين، قال في خيمة اعتصام األسرى في بلدة أبو ديس، قرب القدس، أمـس              

 عن الطعام دخل مرحلة مختلفة وإن هناك خطرا حقيقيا بدأ يتهددهم خصوصا المرضى              األسرى المفتوح 
وأشار إلى أن هناك اتصاالت تجري على المستوى العربي الشعبي والرسمي لتنظيم مجموعة من               .منهم

  .الفعاليات إللقاء الضوء على واقع الحركة األسيرة الفلسطينية داخل معتقالت االحتالل
 كلمته من أن األوضاع الصحية لألسرى المضربين في تدهور مستمر فقد تناقص وزنهم              وحذر قراقع في  

قتـل  " إسـرائيل "وتم عزلهم عن العالم وال يقدم لهم العالج والفحوصات الطبية الالزمة، وإن هدف دولة          
  .األسرى وإفشال خطواتهم لالنقضاض عليهم وتحويلهم الى كائنات غير بشرية
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اإلضراب واإلشاعات المغرضة والتحريض في اإلعالم اإلسرائيلي الذي يصور         وحذر قراقع من تبهيت     
إضراب األسرى وكأنه من أجل شراء دجاج غير مقطع او اعادة بث بعض القنوات الفضائية، مؤكدا ان                 
انهاء العزل االنفرادي هو المطلب االستراتيجي االعمق لمطالب الحركة االسيرة، ليضاف إليهـا وقـف               

بات بمنع الزيارات وفرض الغرامات واالقتحامات وتقييد أيدي وأرجل االسـرى وانتهـاك             سياسة العقو 
  .هو المطلب االستراتيجي لألسرى" العزل االنفرادي"حقوقهم االنسانية، مشدداً على أن إنهاء 

  
   واختفت بإسقاط أولمرت..بمقتل رابين تاهت عملية السالم: عباس .2

عبد الرؤوف نقال عن موفدها ) الدومينيكان(سانتو دومينغو من  10/10/2011األيام، رام اهللا، نشرت 
إنه بمقتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحق رابين تاهت : الرئيس محمود عباس قال، أن ارناؤوط

عندما فشلت : "وقال. عملية السالم، وإنه بإسقاط رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت اختفت
في تقديم مشروع للسالم، إلى أين نذهب؟ إلى من؟ إسرائيل غير معنية، واألميركيون يقولون " الرباعية"

   ".فاشلة، فقررنا أن نذهب إلى األمم المتحدة" الرباعية"، واللجنة "الرباعية"اللجنة 
ضد طلب " (فيتو"نحن نعرف أن الواليات المتحدة ربما تستخدم الـ: "وأشار في حديث للصحافيين

، وهذا يعني أنها ستحبط القرار الذي نقدمه إلى مجلس األمن، وفي )لسطين في األمم المتحدةعضوية ف
هذه الحالة ال أستطيع أن أقول ما هي الخيارات، لدينا ما نقوله ولكن ليس اآلن، فلن نتكلّم اآلن عن 

ر وستعرفون ما هي ، عند ذلك نقر"فيتو"خياراتنا، وإنما أقول فقط إننا ندرس هذه الخيارات إذا حصل الـ
  ".هذه القرارات، وإنما اآلن ال يوجد شيء

الدولية " الرباعية"إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقل نعم صريحةً لبيان اللجنة : وقال
السالم يحتاج إلى مجموعة عناصر، العنصر : وقال. األخير، وإنما تحدث عن تحفظات تنسف البيان

) 242(دولي على مرجعيات العملية السياسية، واإلجماع الدولي ورد في القرارات األول هو إجماع 
إذاً هناك مرجعية، .. وخاصة البيان األخير" الرباعية"وغيرها من القرارات، ثم بيانات اللجنة ) 338(و

اذا وما دامت هناك مرجعية، فإن على األطراف المعنية أن تقول نعم أو ال، نحن قلنا بصراحة نعم، فم
نعم ولي تحفظات، وعندما يقول نعم، وإن لديه تحفظات، فهذا يعني أنها ليست نعم : قال نتنياهو؟ قال

  ".كاملةً؛ ألنه ينسف الـ نعم التي يقولها
أما العنصر الثاني، فهو أننا نحتاج إلى وسيط نزيه، وهذا يعني أن الوسيط يتوسط بين طرفين، : "وأضاف

نا أريد شخصاً يتوسط ثم يخرج إلى العالم ويقول من المخطئ، وأنا على ولكن بالنتيجة يقول الحق، أ
مشكلتنا هي .. استعداد ألن أقبل لو قال إنني مخطئ، ولكني متأكّد أنه لن يقول إن الفلسطينيين مخطئون

  .أننا نريد هذا الوسيط النزيه الشجاع القادر على أن يقول كلمة الحق
بد من مفاوضات مباشرة تؤدي إلى السالم على أساس المرجعيات نحن نقول بصراحة إنه ال : "وتابع

الدولية، بمعنى أنها ليست على رأينا وليست على رأي اإلسرائيليين، وإنما األرضية هي المرجعيات 
الدولية؛ وبالتالي إذا ما حصل هذا فال بد من مفاوضات مباشرة، والمشكلة أن نتنياهو يقول إنه يدعو 

لمفاوضات، ونحن نقول له إننا موافقون على المفاوضات المباشرة، ثم يقول إنه يدعونا، الفلسطينيين إلى ا
  ".وإننا نرفض المفاوضات المباشرة، وأعتقد أن الكل يدرك حقيقة ما يقوله نتنياهو

 واآلن% 22 دولة على مساحة إقامةقبلنا :  أن عباس قال9/10/2011، 48موقع عربوجاء في 
 قتلوا القائد اإلسرائيلي الشجاع اسحق أن بعد أراضينا والجدار الذي بنوه على يالحقوننا باالستيطان
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 بيت اولمرت وتوصلنا إلى مرة أسبوع كنت اذهب كل أنا: وأضاف قائال ".رابين وتاهت عملية السالم
 أسقط؟ أم مازن هل سقط أبو وتساءل .تقريبا التفاق مبدئي حول الملفات النهائية، وفجأة سقط اولمرت

ان التاريخ سيكشف الحقيقة حيث اختفى اولمرت عن الحياة السياسية واختفت االتفاقات التي كادت توقع و
  .من جانب إسرائيل

  
  لن نقف متفرجين أمام إجراءات االونروا التعسفية: هنية .3

أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حكومته لن تقف : حبيب أبو محفوظ
ال : "وأضاف .ة إزاء اإلجراءات التعسفية التي تمارسها وكالة الغوث في القطاع بحق موظفيهامتفرج

نستطيع أن نقف مكتوفي األيدي إزاء تصاعد الحركة الشعبية، وصمت وسكوت مسؤولي الوكالة أمام 
ت مطالب الموظفين، مشدداً على أن العمل النقابي مكفول وفق قانون الوكالة، موضحاً أن إجراءا

  ".تعدّ صارخ ال بد من وضع حد له بما يحمي حقوق الموظفين"األونروا 
  10/10/2011السبيل، عمان، 

  
  "إجراء منحرف وغير قانوني"منح الحصانة القضائية لليفني في بريطانيا : بحر .4

أعرب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، عن استهجانه البالغ من : غزة
 الحكومة البريطانية التي أعلنت منح وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، الحصانة موقف

  .ضد أي محاولة لمالحقتها قضائياً، خالل زيارتها الحالية للندن
تنتهك "واعتبر في بيان صحفي أن التزام الحكومة البريطانية بحماية ليفني من مغبة المالحقة القضائية 

د القانون الدولي اإلنساني أوال، وتنسف مصداقية الديمقراطية البريطانية المدعاة ثانيا، وتشوه أسس وقواع
القيم األخالقية واإلنسانية التي تجرم التستر على القتلة ومجرمي الحرب الذين سفكوا دماء شعبنا وأزهقوا 

  ".أرواح أبنائه ودمروا مقدراته ثالثا
  8/10/2011قدس برس، 

  
  جاهزون للعودة للمفاوضات شرط التوقف التام لالستيطان: ةأبو ردين .5

 الناطق ، أنسان سلفادور من 9/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية نشرت 
إننا جاهزون للعودة للمفاوضات، شرط الوقف التام :  نبيل أبو ردينة قال الفلسطينيةالرسمي باسم الرئاسة

  .  مرجعية لعملية السالم67 19رائيل بحدود عام لالستيطان، واعتراف إس
صالح ، أن "قناوكالة " من رام اهللا، نقال عن 10/10/2011الشرق، الدوحة، في السياق نفسه جاء في 

رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جدد التأكيد على أن استئناف المفاوضات يتطلب 
ومة اإلسرائيلية بااللتزام بوقف كل أشكال التوسع االستيطاني بما في باألساس إعالن رسمي من الحك

وأكد رأفت، في حديث إلذاعة صوت فلسطين أمس، أنه على إسرائيل االلتزام . ذلك في القدس المحتلة
، 1967بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للمفاوضات، وخاصة العودة إلى حدود الرابع من يوينو عام 

  .فة قضايا الوضع النهائيوأن تشمل كا
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  تطلب من السفير منصور طرح قضية األسرى في مجلس األمن"  التحريرمنظمة" .6
 ياسر عبد ربه رسالة إلى مندوب  التحرير الفلسطينيةبعث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة: رام اهللا

ر على وضع قضية األسرى فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور تدعوه للعمل المباش
وإضرابهم عن الطعام أمام مجلس األمن ورئيسه، ودعوة المجتمع الدولي ومجلس األمن لتحمل 

  .مسؤولياتهم تجاه سلوك حكومة إسرائيل المنافي ألبسط مبادئ وقيم وشرعة المجتمع الدولي
  9/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي لجلسة طارئة بخصوص األسرى حماس تدعو اكتلة .7

دعت كتلة حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، جامعة الدول  :وكاالت - غزة
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة بخصوص قضية األسرى الفلسطينيين 

البت الكتلة خالل اجتماع خاص عقدته في مقر المجلس في غزة، وسط وط. في السجون اإلسرائيلية
االنتهاكات الجسيمة التي "مقاطعة باقي الكتل، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بعقد اجتماع لبحث 

  . بحق األسرى الفلسطينيين" يمارسها االحتالل
تكثيف "مات حقوق اإلنسان إلى كما دعت الكتلة هيئة الصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية ومنظ

جهودها باتجاه أداء دورها اإلنساني بزيارة األسرى واالطالع على أوضاعهم والعمل على إسناد مطالبهم 
  ". العادلة

  10/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

  ثنيهم عن اإلضرابل محاوالٍت  يرفضون أياألسرى :  األسرى في حكومة هنيةوزير .8
 األسرى في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور عطا اهللا أبو شدد وزير: حبيب أبو محفوظ

 بغية ثنيهم عن االستمرار في اإلضراب المفتوح " إسرائيلية"السبح على رفض األسرى ألي محاوالت
كي تقبل جميع " اإلسرائيلية"وطالب إدارة مصلحة السجون  .يوما14ًعن الطعام والذي أعلنوه قبل 

إال فإن البديل هو العصيان التام، أو الموت، فيما أكد األسرى من خالل بعض مطالب األسرى، و
الرسائل المسربة من السجون اتساع اإلضراب بانضمام عدد جديد منهم رغم إجراءات إدارة السجون 

  .بحقهم
  9/10/2011السبيل، عمان، 

  
  "خطة أيلول"نتهاء من  عباس يجمد التعيينات والتنقالت في السفارات لحين اال":القدس العربي" .9

 من مصادر دبلوماسية مطلعة أنه وبأوامر مباشرة من "القدس العربي"علمت : أشرف الهور -غزة 
الرئيس محمود عباس، أوقفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا العام كافة عمليات التنقل أو إجراء تعيينات 

الخاصة ' انتهاء معركة أيلول'لعالم، لحين جديدة في البعثات الدبلوماسية الفلسطينية في كل قارات ا
   .بالتوجه إلى األمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

  10/10/2011القدس العربي، لندن، 
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  جرائم المستوطنين عملية تطهير عرقي تحظى بدعم المستوى السياسي: أبو ليلى النائب .10
عضو المكتب "  ليلىأبو"النائب قيس عبد الكريم ، أن ام اهللارمن  10/10/2011األيام، رام اهللا، نشرت 

المستوطنون بدعم من جيش االحتالل " ما يقوم به إنالسياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قال 
 يعتبر عملية تطهير عرقي تستهدف التواجد 1948في مناطق الضفة الغربية وداخل أراضي عام 

   ".الفلسطيني في كل مكان
األمين العام لحركة المبادرة الوطنية من رام اهللا، أن  9/10/2011قدس برس،   نفس السياق ذكرتفي

الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي دعا إلى تصعيد المقاومة الشعبية للرد على االعتداءات التي يقوم 
  .1948محتلة عام بها المتطرفون اليهود في كل من الضفة الغربية المحتلة واألراضي الفلسطينية ال

  
   يصل إلى تركيا ويقدم العزاء ألردوغان بوفاة والدتههنيةنائب  .11

قدم إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، تعازيه وتعازي حكومته والشعب : غزة
جاء ذلك خالل زيارة قام بها  .الفلسطيني لرجب طيب اردوغان، رئيس الحكومة التركية، بوفاة والدته

، أدى خاللها واجب انية ووزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومته الدكتور محمد عوض لتركينائب ه
  .العزاء الردوغان بوفاة والدته

  10/10/2011قدس برس، 
  

  محتاجة ألف دوالر ألسر 77تصرف  هنية حكومة .12
 360دوالر لـ ألف 77صرفت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجلس الوزراء، : غزة

وذكر المكتب اإلعالمي لألمانة العامة لمجلس . أسرة محتاجة وفقيرة في مختلف محافظات قطاع غزة
 في الوسطى 46 في الشمال و62 حالة محتاجة في غزة و148الوزراء أن اللجنة قدمت مساعدات لـ

  . في رفح57 في خان يونس و47و
  9/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
    خططات لبيع وتسريب أراض وعقارات فلسطينية لالحتالل في الخليل  مإحباط .13

أشار أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي، إلى نجاح جهاز  : منتصر حمدان-رام اهللا 
االستخبارات العسكرية واألجهزة األمنية الفلسطينة في الخليل في إحباط عدد من صفقات بيع وتسريب 

 في قلب المدينة وفي مناطق مستهدفة للمصادرة لالحتالل في محيط المستوطنات والبؤر أراض وعقارات
  . االستيطانية في عدد من قرى وبلدات المحافظة

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  تعقد مؤتمرها الثاني النتخاب قيادة اقليم لبنان فتح .14
رك فيها عشرات العناصر الذين انتشروا عند      امنية استثنائية شا   إجراءاتوسط  :  فادي البردان  -الرشيدية  

مداخل مخيم الرشيدية وفي ازقته الداخلية عقدت حركة فتح في لبنان مؤتمرها الثاني النتخاب قيادة اقليم                
 اللجنـة المركزيـة عـزام       أعضاءلبنان في الحركة بحضور حشد من قادتها في لبنان والخارج يتقدمهم            

 محيسن والسفير الفلسطيني في بيروت عبداهللا عبـداهللا وامـين سـر              وسلطان ابو العينين وجمال    األحمد
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حركة فتح في لبنان العميد ابو احمد زيداني وكوادر الحركة في المخيمات الفلسطينية ومختلف المنـاطق                
  .اللبنانية

الي بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني ونشيد حركة فتح القى زيداني كلمة تطرق خاللها الى دور فتح النض              
  .متوقفا عند قوافل الشهداء في سبيل فلسطين

ثم تحدث امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات فأكد ان الفلـسطينيين ضـيوف                 
مؤقتون في لبنان شاكرا الدولة اللبناينة على دعمها القضية الفلسطينية في المحافل الدوليـة كمـا شـكر                  

  .نا فوق طاقته نصرة للشعب الفلسطينيالشعب اللبناني الذي دفع اثما
وتحدث محيسن عن احوال الفلسطينيين في سجون العدو حيث بات هؤالء االسرى يعلمون الجالد دروسا               

واشار الى مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولته انتزاع الدولـة الفلـسطينية              . في التحدي 
  ". شرسة مع العدو في هذا المجال وغيرهيخوض مواجهة" ابو مازن" ان :"المستقلة وقال 

وعلى هامش المؤتمر اشار عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام االحمد الى ان القيادة الفلسطينية                
تعرف بانها لن تستطيع الحصول على الدولة الفلسطينية في االشهر المقبلة لسبب بسيط وهو ان الفيتـو                 

  .االميركي سيكون بالمرصاد
الـرئيس  :  على سؤال عن عدد الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني االنضمام الى االمم المتحدة            واضاف ردا 

ابو مازن مازال يقوم بحشد العالم الى جانب طلب انضمام فلسطين الى االمم المتحدة والمـسألة ليـست                  
ومن بينهم  مسألة عدد الدول التي تعترف بهذا الحق ولكننا نعرف ان كثيرين يقفون الى جانب هذا الحق                 

وحول ما نقل عن المسؤول في حماس محمود الزهار ان خطوة الرئيس عباس هواء              . االتحاد االوروبي 
نحن نتوقف عند تصريحات االخ خالد مشعل وهو انصف الرئيس عباس وموقفه في االمـم         : "قال االحمد 

ين فاكد ان المخيمات الفلـسطينية      اما ابو العين  ". المتحدة وال يعنينا ما يقوله الزهار الذي ال يمثل اال نفسه          
في لبنان لن تكون ابدا شوكة في خاصرة االمن واالستقرار في لبنان منوها بتعاون االشقاء اللبنانيين مع                 

  .الفلسطينيين وقضيتهم
 10/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
  مصالحةلقاءات فلسطينية ـ فلسطينية مرتقبة في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق ال: الشرق األوسط .15

أن أطرافا رسمية مصرية أجرت مؤخرا اتصاالت مـع         » الشرق األوسط «علمت   : صالح النعامي  -غزة
ممثلي الفصائل الفلسطينية لجس النبض حول إمكانية احتضان القاهرة سلسلة من اللقاءات بـين ممثلـي                

  . أشهر4الفصائل للتباحث حول تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة قبل 
كرت مصادر مطلعة أن مسؤولين كبارا في جهاز المخابرات العامة المصرية يتولون إجراء اتصاالت              وذ

   .حول هذا الشأن مع قادة الفصائل
وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي يصر فيه الرئيس محمود عباس على تسمية رئيس حكومة رام                 

. إن حركة حماس ترفض هذا الترشيح بشكل مطلق       اهللا سالم فياض كمرشح لتشكيل الحكومة االنتقالية، ف       
وأكدت المصادر أن عباس أوضح للجهات الرسمية المصرية أنه في ظل المتغيرات الدولية فإنه ال يمكن                
أن يكون هناك مرشح أفضل من فياض لتشكيل الحكومة المقبلة، ال سيما أن فياض يحظى بـدعم وثقـة                   

  .األطراف الغربية المانحة
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ر أنه في ظل توجه الفلسطينيين للحصول على اعتراف األمم المتحدة بدولة فلـسطين،              وأوضحت المصاد 
وأكـدت  . فإنه ليس من الحكمة المخاطرة باتخاذ خطوة تبعث على الريبة فـي التوجهـات الفلـسطينية               

المصادر أن الخالفات حول تشكيل اللجنة األمنية كبيرة للغاية، مشيرة إلى أنه ال يمكن تجاهل الموقـف                 
إلسرائيلي؛ حيث ستبدي تل أبيب حساسية كبيرة تجاه أي تمثيل لحركة حماس فـي أي مـستوى مـن                   ا

  .المستويات القيادية في األجهزة األمنية الفلسطينية
  10/10/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  ضفاء شرعية على تطبيق برنامجه السياسي الذي ال يحظى باإلجماعإلعباس يهدف  :البردويل .16

. استبعدت حركة حماس حدوث انطالقة في الجهود الهادفة لتطبيق اتفاق المصالحة           :لنعامي صالح ا  -غزة
ـ           إنـه ال   : »الشرق األوسـط  «وقال صالح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس، في تصريحات ل

حاجة ألن تشارك الهيئات القيادية في الفصائل في أي لقاءات بشأن اتفاق المصالحة، علـى اعتبـار أن                  
  .اتفاق المصالحة شمل جميع القضايا الخالفية التي نجمت عن االنقسام الداخلي

إن المطلوب حاليا هو التئام طواقم فنية للتباحث حول آليات تطبيـق االتفـاق،              : واستدرك البردويل قائال  
يـل  وشكك البردو . داعيا الحكومة المصرية إلى المبادرة إلى عقد مثل هذه اللقاءات لتحقيق هذا الغرض            

في تشديد الرئيس عباس على التزامه بإعطاء دفعة قوية لجهود المصالحة في أعقاب استحقاق سـبتمبر                
، معتبرا أن عباس يهدف إلى إضفاء شرعية وطنية على تطبيق برنامجه السياسي الذي ال يحظى                )أيلول(

  . بإجماع فلسطيني
تفاق مـع إسـرائيل تحـت رعايـة         وحذر البردويل من أن ما يهدف إليه الرئيس عباس هو التوصل ال           

الواليات المتحدة، وذلك تحت مظلة المصالحة، متهما عباس بعدم الجدية في تحقيق المصالحة على أرض               
وتساءل البردويل عن إصرار عباس على تجاوز ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة بشأن تحديد                . الواقع

تقالية بالتوافق بين حركتي فتح وحمـاس، وإصـراره         هوية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة االن      
  . على تعيين سالم فياض تحديدا

وأشار البردويل إلى أن خطورة االستجابة لتوجهات عباس تكمن في أنها تعطي االنطبـاع بـأن هنـاك                  
  .إجماعا فلسطينيا داخليا خلف برنامجه السياسي

  10/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   ال تنسجم مع أخالق لبنان الفلسطينيةلمخيماتالحياة في ا :الزهار .17
توجه وزير الخارجية الفلسطينية في حكومة حماس الدكتور محمود الزهار الى الرؤساء الثالثة في لبنان 
والى الحكومة اللبنانية وكل الطوائف والمذاهب باعادة الحسابات فيما يعرف بالتضييق على ابناء فلسطين 

برا أن تعليمهم وفتح الوظائف امامهم واعطاءهم حقوق المعيشة المدنية ال الذين وصفهم بالضيوف معت
  .يعني تنازلهم عن فلسطين وال توطينهم

كالم الزهار جاء خالل لقاء دعت اليه الجماعة االسالمية في البقاع في جامع خالد بن الوليد في بلدة 
ة في البقاع الشيخ عمر حيمور الرفيد في قضاء راشيا، حضره المسؤول الروحي للجماعة االسالمي

ومسؤولها السياسي علي ابو ياسين وكوادرها في البقاع، ولفيف من رجال الدين وائمة المساجد ورؤساء 
  .البلديات والمخاتير والفعاليات
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هذه الحياة التي يعيشونها ال تنسجم "واشار الزهار إلى انه زار المخيمات الفلسطينية في لبنان فرأى ان 
  ". لبنان مع اخالق
ان تأخذ موقفا "، مطالبا الحكومة اللبنانية "ان يعيش هؤالء الفلسطينيون كما يعيش االنسان "ودعا الى 

  ". وترفع الحواجز عنهم أالمهمواضحا ، وان تخفف 
، فتحت مصر لنا مدارسها 1967 وحتى العام 1948عندما عشنا تحت الحكم المصري منذ عام :" ولفت

تها، وكل القيادات تعلموا في المدارس المصرية، فلماذا تحرموا ابناء فلسطين وجامعاتها ومستشفيا
الضيوف عندكم من ان تؤدي الدولة اللبنانية دورها كما ادته مصر، وستجدونهم غدا على حدود فلسطين 

  ".يحملون السالح في اللحظة المناسبة ويبنون فلسطين ويساعدون على تحرير هذه االمة
ل االردني هو عينه وقد اعطوا الفلسطينيين بطاقات وجوازات سفر، ولم يتخل الفلسطيني المث"واعتبر ان 
  ".عن هويته 

 شهيدا 37احتضان المنطقة ولبنان للمبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور حيث سقط "واشار الزهار الى 
هم وزراء ونواب من هؤالء المبعدين، وعلى راسهم الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، ومنهم اليوم من 

قرب اللحظة التي سنتحول فيها من مرحلة الدفاع الى "، مشيرا الى "ورؤساء مجالس تشريعية وغير ذلك
  ".االمة بدأت تأخذ دورها من الشتاء الساخن الى الربيع العربي"، الفتا الى ان "مرحلة تحرير فلسطين

، مشددا على "ستوى فلسطين والوطن دور حماس في قلب المعادلة على م" وتحدث ابو ياسين فلفت الى
  ". وحدة الموقف والكلمة وعلى ان النصر سيكون قريبا"

  مرج الزهور
 فلسطينيا آخر من فلسطين في 462وزار الزهار مرج الزهور متفقدا موقع المخيم، الذي ابعد اليه مع 

 للشهيد الدكتور عبد  وبقوا فيه لمدة عام تقريبا، حيث قرأ الفاتحة عند النصب التذكاري1992العام 
  .العزيز الرنتيسي، يرافقه وفد من الحركة ومن الجماعة اإلسالمية وفعاليات
اقرأوا هذه التجربة وافعلوا ما :" وتحدث الزهار عن لحظات اإلبعاد التي عاشها في مرج الزهور وقال

 لبنان وحافظوا على فعلنا وستحصلون على ما حصلنا، وال تعبثوا في امن لبنان وال تتمحوروا في قضايا
ان تبقى وجهتكم الى فلسطين كل فلسطين، ولذلك نقول ال تعطوا اية فرصة لمتصيد ان يتصيد منكم اي 

  ".خطأ ليصيبكم في مقتل وهو ابعادكم عن وطنكم، انتم هنا اقرب الناس الى الوطن
نا ابوابهم ويجب علينا نحن كضيوف امانة في اعناق لبنان فال يجب ان يظلمونا انما ان يفتحوا ل"اضاف، 

ان نحترمهم ونحترم قوانينهم ودساتيرهم وشعبهم ونؤكد في كل لحظة اننا ضيوف لهم ولسنا منافسين 
على اي شيء، عندها ستأتي اللحظة المباركة التي نعود فيها الى فلسطين ونقدم لهم الشكر الجزيل 

  ". هذا المشروعلشعبهم ولجيشهم ولحكومتهم وإلعالمهم ولكل من شارك في حماية
  10/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
   من أنصارها بالضفةأربعةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .18

 من أنصارها 4اتهمت حركة حماس، أمس األحد، األجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال : )آي.بي .يو (
القمعية بحق األهالي في واصلت أجهزة أمن السلطة حملتها “وقالت حماس في بيان . في الضفة الغربية

  . الضفة الغربية، فاعتقلت أربعة من أنصار حماس 
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وذكرت أن األجهزة األمنية دهمت منزالً في نابلس يعود ألحد الشخصيات االعتبارية في المدينة الحاج 
  .أبو خالد الخليلي

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  االعتداءات ضد الفلسطينيين تحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن تصاعد حماس .19
، التي تقوم بها الشرطة "االعتداءات العنصرية"بشدة " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

داخل األراضي المحتلة عام (اإلسرائيلية والمستوطنون اليهود، ضد المواطنين الفلسطينيين في يافا 
  . من األراضي الفلسطينية، في تظل مثل هذه االعتداءات في أنحاء مختلفة)1948

نسخة عنه، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية " قدس برس"وحملت الحركة، في بيان صحفي تلقت 
تصعيد "الكاملة عن تداعيات هذه االعتداءات العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، معتبرة ذلك بأنه 

  ".خطير، يتم تنفيذه بغطاء كامل من قبل جيش االحتالل
  10/10/2011دس برس، ق

  
  إعمار المخيم وإنهاء الحالة األمنية": البارد"في " الجبهة الديموقراطية"مؤتمر  .20

فـي صـالة    " البـارد "افتتحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرها الحادي عشر لفرع          : عكار
  .الفردوس في المخيم تحت عنوان اعادة اعمار مخيم نهر البارد

هة النضال الفلسطيني المركزية ابو جورج عبد الرحيم الجبهة بانعقاد مؤتمرها وحيا            وهنأ عضو لجنة جب   
واعتبر ان التوجه الى االمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين           . االسرى المضربين عن الطعام   

  .خطوة جيدة يجب ان تتابع في كافة المحافل الدولية
عبداهللا الشمالي الى توحيد الصف الفلسطيني عبر استكمال        " طونالمراب"ودعا مسؤول محافظة الشمال في      

  .المصالحة الفلسطينية
 10/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
   أسيرا16إدارة السجن تعزل ": عوفر"أسرى  .21

 من أسرى حركة فـتح      5المركزي إن إدارة السجن قامت بعزل       " عوفر"قالت الحركة األسيرة في سجن      
  .عبية، ممن أعلنوا اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ ثالثة عشر يوما أسيرا من الجبهة الش11و

، إلـى أن عمليـة عـزل        2011-10-9وأشار األسرى في بيان وصل نادي األسير الفلسطيني األحـد           
ـ   تهدف إلى ممارسة الضغط النفسي على األسرى بهدف كسر إرادتهم وزعزعة صمودهم             16األسرى ال

  .استها الالإنسانية وإمعانا في الوحشية والعنصريةوحملهم على فك اإلضراب ضمن سي
 

 9/10/2011فلسطين اون الين، 
  

   من حماس والجهاد1897 من فصائل منظمة التحرير و2924ر بينهم ي أس5204: تقرير .22
 بلغ مجمل عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي نهاية آب الماضـي نحـو                : رام اهللا 
 عاما جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عـن ادارة الـسجون            18 أسيرا ما دون سن      145 أسرى منهم    5204
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اإلسرائيلية حصلت الحملة الشعبية إلطالق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي وكافة األسرى علـى              
 أسـيرا   2924ووفقا ألرقام ادارة السجون بلغ عدد أسرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية            . نسخة منه 

 عاما، بينما بلغ عدد أسرى الجبهـة الـشعبية          18 دون   102 أسيرا من حركة فتح بينهم       2550نهم  من بي 
 من الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر        71، و 18 أسيرا ما دون     21 أسيرا من بينهم     289لتحرير فلسطين   

  . أسيرا من الفصائل األخرى14، و18 دون سن 10فلسطين بينهم 
 مـن حركـة   1381 مـنهم  1897أن عدد أسرى الفصائل اإلسالمية من جهة أخرى، يشير التقرير الى     

.  عامـا  18 أسرى دون    10 من حركة الجهاد اإلسالمي، ومن بين أسرى الحركتين هنالك           516حماس و 
  . عاما18 ما دون 33 منهم 207أما األسرى غير المصنفين فوصل عددهم الى 

 ال يتضمن األسرى الموقوفين في مراكز التوقيف        كذلك أشارت الحملة الشعبية الى أن التقرير المشار اليه        
  . أسير فلسطيني300كحوارة وبنيامين والجلمة وسالم وغيرها حيث يوجد نحو 

  10/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
 

   باليين شيكل من وزارة الدفاع للعام المقبلثالثةبعدم اقتطاع " غانتس" نتنياهو يرفض طلب .23
 باليين شـيكل    3هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس بعدم اقتطاع مبلغ          رفض نتانياهو طلب رئيس     

ورد نتانياهو على الجنرال بالقول إنـه       . من موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل     )  مليون دوالر  800نحو  (
كرئيس للحكومة يتحمل المسؤولية كاملة عن أمن مواطني إسرائيل، وإنه باإلمكان فعالً االقتطـاع مـن                

زنة الوزارة، وهو الموقف الذي أكده وزير المال يوفال شتاينتس الذي أضاف أنه على يقين مـن أن                  موا
الموازنة العامة للوزارة كافية لتوفير الرد لمواجهة كل التهديدات المتربصة بإسرائيل، بما فيهـا تهديـد                

فاع فإن عموم المواطنين    وتابع شتاينتس أنه من دون اقتطاع المبلغ المذكور من موازنة الد          . »الصواريخ
  .لن يستفيدوا من خفض غالء المعيشة

 10/10/2011، الحياة، لندن
  

  على المقبرتين اإلسالمية والمسيحية في يافا المستوطنين  اعتداءات يستنكرنتنياهو .24

استنكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو االعتداءات على المقبرتين اإلسالمية والمسيحية فـي             
فا، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي عمل همجي، وال سيما األعمال الهادفة إلى جـرح المـشاعر                   يا

الدينية، وقال نتنياهو، خالل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، إنه سيتصدى بحزم لهذه األحداث وسيعمل              
  .  بحذافيرهعلى اكتشاف من يحاول المساس بنسيج التعايش القائم من خالل تطبيق سيادة القانون

وأشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى أنه أصدر تعليماته إلى أجهزة األمن؛ ليقدموا المسؤولين عن هـذه                
  . األعمال إلى العدالة

 10/10/2011، المستقبل، بيروت
  

   ليبرمان يقترح القيام بمواجهة عسكرية ضد تركيا":يديعوت" .25
ئيلية أمس أن وزير الخارجية اإلسـرائيلي أفيـدور         اإلسرا” يديعوت أحرونوت “ذكرت صحيفة   : رام اهللا 

ليبرمان قرر أن يتبنى سلسلة من التدابير القاسية لمعاقبة تركيا، بل واقترح مواجهـة عـسكرية ضـدها                  
  . بسبب تخفيضها مستوى العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتجميدها التعاون العسكري بينهما
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 أدوات دبلوماسية وأمنية تتضمن تسهيل التعاون مع األرمـن        وأوضحت أن ليبرمان أمر وزارته بصياغة     
كما من المتوقع أن يلتقي ليبرمان،ومع قادة جماعات الضغط اليهودية فـي            . الخصوم التاريخيين لألتراك  

حزب العمـال   “الواليات المتحدة ضد تركيا داخل الكونجرس األميركي، ويعتزم عقد اجتماعات مع قادة             
  . االنفصالي في أوروبا من أجل من التعاون معهم ودعمهم في كل المجاالت الممكنةالتركي ” الكردستاني

يجب التعامل مع تركيا بمبدأ العين بالعين بما في ذلك دعم األكـراد فـي               “وقال ليبرمان للصحيفة ذاتها     
 لن تتردد إسرائيل في خوض مواجهة عسكرية مع تركيا إذا         “وأضاف  . ”حربهم ضدها ودعم األرمن فيها    

  . ”المفروض على قطاع غزة) اإلسرائيلي(حاول األتراك كسر الحصار 
  10/10/2011، االتحاد، ابوظبي

 
   بعد صفقة بين نتانياهو وليبرمان"تراختنبرغ" على توصيات المصادقة .26

تقريـر  «من المتوقع أن تكون الحكومة اإلسرائيلية صادقت أمس بغالبيـة أعـضائها علـى               : الناصرة
ن التوصيات التي قدمتها لجنة الخبراء برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ لتحسين           المتضم» تراختنبرغ

األوضاع المعيشية للطبقتين الضعيفة والوسطى، في أعقاب الحركة االحتجاجية التي شـهدتها إسـرائيل              
  .الصيف الماضي

د منها بـداعي    وتأتي المصادقة على توصيات اللجنة على رغم معارضة أقطاب الحركة االحتجاجية لعد           
 االجتماعية، لكن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين        –أنها ال توفر الحلول المنشودة لألزمة االقتصادية        

نتانياهو رأى في التصديق عليها من عدمه اختباراً لقدرته على قيادة حكومته، بعد أن فشل في اجتمـاع                  
إسرائيل «ات نتيجة معارضة وزراء أحزاب      األسبوع الماضي لحكومته في توفير غالبية وزارية للتوصي       

  .لها» عتسمؤوت«و » شاس«و » بيتنا
مع رئيس  » صفقة«ووفقاً لتقارير صحافية متطابقة، نجح نتانياهو في حشد غالبية للتوصيات بعد أن أبرم              

» رزمة امتيازات «وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تقضي بحصول الحزب على         » إسرائيل بيتنا «حزب  
ل اإلسكان، في مقدمها منح تسهيالت للجنود المسرحين في امتالك شقق سكنية في مقابل تصويت               في مجا 

حسم فيها ليبرمان والءه    » رشوة سياسية «واعتبر مراقبون الصفقة    . وزرائه الخمسة إلى جانب التوصيات    
 االئتالفيـة  لرئيس الحكومة بينما ضمن األخير استقرار ائتالفه الحكومي، على األقل إلى حـين األزمـة     

  .المقبلة
  10/10/2011، الحياة، لندن

  
  "يصعب وقفه"من المتطرفين اليهود يعتدي على الفلسطينيين بالضفة " جيش منظّم: "باراك .27

استبعد وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك إمكانية وقف اعتـداءات المـستوطنين      : )فلسطين(الناصرة  
جـيش  "فة الغربية المحتلة، واصفًا مرتكبي االعتداءات بأنهم        اليهود المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الض     

دفـع  "إن من ينفذ األعمال االنتقامية المعروفة باسم        : "وقال باراك، في تصريحات إذاعية     ".صغير منظّم 
ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتـي تـضمنت االعتـداء علـى المـساجد والمـواطنين                 " (الثمن

ن يمارسون نشاطاتهم على غرار جيش صغير ومنظم ومن الـصعوبة بمكـان             ، هم متطرفو  )وممتلكاتهم
  . ، على حد تعبيره"إلقاء القبض عليهم

 8/10/2011، قدس برس
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   تعلن موافقتها على دعوة آشتون للقاء الجانب الفلسطيني خالل أيام"إسرائيل" .28

اإلسرائيلية علـى دعـوة     أكّد مصدر سياسي مسؤول في تل أبيب، موافقة الحكومة          : )فلسطين(الناصرة  
وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، لعقد لقاء ثنائي قريب بـين ممثلـين عـن الجـانبين                  

  .الفلسطيني واإلسرائيلي، في محاولة الستئناف عملية المفاوضات
 إن إسـرائيل مـستعدة    "،  )10/10(وقال المصدر في تصريحات نشرتها اإلذاعة العبرية، اليوم االثنـين           

الستئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين وهي تنادي بذلك علـى الـدوام وتأمـل فـي تجـاوب                  
  .، كما قال"الفلسطينيين مع هذه الدعوة

، في بروكسل مساء أمس، أنه      "اللجنة الرباعية الدولية  "وكانت آشتون قد صرحت في ختام اجتماع ممثلي         
 .لعقد لقاء بينهما خالل األيام القليلة القادمةسيتم دعوة الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني 

 10/10/2011، قدس برس
 
 

  "راختنبرغت" الخيام يهددون بالتصعيد بعد المصادقة على احتجاجاتقادة  .29
من قبـل الحكومـة اإلسـرائيلية صـرح قـادة           " راختنبرغتلجنة  "في أعقاب المصادقة على توصيات      

  .هم سيصعدون احتجاجاتهماالحتجاجات االجتماعية، يوم أمس األحد، أن
وقال قادة االحتجاجات إن توصيات اللجنة غير كافية، وأن المطلوب هو ميزانية اجتماعية جديدة للعـام                

وعلم أنه يجري التخطيط لتظاهرة حاشدة في السبت األخير مـن           .  تتضمن تغييرات ملموسة أكبر    2012
  .أكتوبر/  تشرين األول29الشهر الجاري يوم 

أنه من المؤسف رؤية كيف يتم تمرير التقارير بكـشل خـاطف وبتوقيـع              : "ة ستاف شفير  وقالت الناشط 
بحسبها فإن أعضاء الكنيست سيعودون قريبا إلى كنيست أخرى، وأن المعركة           . صفقات في غرف مغلقة   

اآلن في فحص موقف كل عضو كنيست إذا ما كان مؤيدا لالحتجاجات ودعم ميزانية اجتماعية جديـدة                  
  .2012للعام 

 10/10/2011، 48موقع عرب
  

  "!!بال دين" لمواطنين يطالبون بأن يسجل في بطاقات هوياتهم أنهم "إسرائيل" في حملة .30

 مواطن يهودي، أمس، حملة في إسـرائيل هـدفها االعتـراف            600أطلق نحو   :  نظير مجلي  - تل أبيب 
الداخلية أنهم ينتمون إلى الدين     وهم يطالبون بأال يسجل في بطاقات الهوية التي تصدرها وزارة           . بإلحادهم

  ."بال دين": اليهودي، بل أن يكتب بصريح العبارة
وجاءت هذه الحملة بعد معركة قضائية، خاضها الكاتب أمنون كبليوك، خالل السنين األربـع الماضـية                

  . لشطب انتمائه إلى الديانة اليهودية من بطاقته
أنا لست ضد الـدين، لكـن سـيطرة التيـار           «: وقال. دةواعتبر كبليوك هذا القرار انتصارا لحرية العقي      

فالتطرف يمس عصب أي مجتمع،     . المتزمت في اليهودية على الدولة دفعني إلى هذا االحتجاج الصارخ         
  .»وعلينا، نحن المعتدلين، أن نظهر قوتنا في مواجهة قوتهم، وتطرفنا مقابل تطرفهم

ى حملة على الشبكات االجتماعيـة اإللكترونيـة،        وفي أعقاب هذه المحكمة، بادر عدد من األشخاص إل        
تنادي بإعادة بطاقات الهوية بشكل جماعي إلى وزارة الداخلية، حتى تشطب لهم أيضا االنتماء اليهـودي                
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وقال الشاعر عوديد كرميلي، أحد المبادرين، إن الحملـة الحاليـة تـستهدف             . »بال دين «وتضع مكانه   
  .مفصوال تماما عن الدولة في إسرائيل، مثل كل الدول الحضاريةالتوصل إلى حالة يكون فيها الدين 

 في المائة، وفـق     40المعروف أن نسبة اليهود الذين يعتبرون أنفسهم متدينين أو قريبين من الدين، تبلغ              
  .والباقون يخلطون ما بين القومية والدين في اليهودية. آخر إحصاء نشر في مطلع السنة الماضية

 10/10/2011، لندن الشرق األوسط، 
 

   تواصل انتهاك القانون الدولي"إسرائيل"": الغارديان" .31
 انتهكت القانون   "إسرائيل"البريطانية أن   " الغارديان"اعتبر الكاتب مايكل مانسفيلد في مقال له في صحيفة          

  . الدولي خالل السنوات الخمسين الماضية وال أحد يرى هذه االنتهاكات في العالم الغربي
 انتهكـت قـرارات ال تعـد وال         "إسرائيل"": " نوم جيد للمجرمين  : "لكاتب في مقالته تحت عنوان    وقال ا 

ـ         عاما الماضـية دون أي عقوبـات قانونيـة أو           50تحصى لألمم المتحدة وقوانين دولية، على مدى ال
غلبية في  اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، واألكثر وضوحا في هذه االنتهاكات هو عدم اكتراثها لرأي األ              

  ".  أن الجدار اإلسرائيلي داخل األراضي المحتلة غير قانوني2004محكمة الهاي والتي أعلنت عام 
 أيضا احتاللها غير الشرعي لألرض الفلسطينية، واستمرار        "إسرائيل"يضاف إلى   "وأشار الكاتب إلى أنه     

ل واالستيالء علـى الميـاه،      توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعمليات اإلخالء القصرية وهدم المناز        
وحصار قطاع غزة واالستخدام غير المشروع لجوازات مزورة من أجل تـسهيل االغتيـاالت خـارج                

  ". "إسرائيل"
تعتبر نفـسها دولـة فـوق    ) إسرائيل(أي شخص يرى هذه االنتهاكات سيعتقد جازما أن        : "ويقول الكاتب 

ت لرئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيفي لفنـي،       القانون، رغم ذلك نجد أن بريطانيا أجرت تعديالت سمح        
بزيارة البالد دون مالحقات قضائية، ونظرا ألداء الحكومة البريطانية الباهت في هذا المجال، فإن ألولئك               

  ".الذين كانوا في مواقع القيادة والمسؤولية عندما ارتكبت جرائم حرب، أن يناموا في أسرتهم براحة
 10/10/2011، موقع فلسطين أون الين

 
   الطبيةهاستعمال جنود االحتالل في تجاربال تحدد المعايير الخاصة "إسرائيل" .32

ال تتورع الدولة العبرية عن استخدام جنود الجـيش اإلسـرائيلي إلجـراء              :زهير أندراوس  -الناصرة  
ـ                ادة التجارب عليهم بهدف الوصول إلى تحقيق أهدافها، وخصوصا تحضير أنواع قاتلة من السم لقتل الق

الفلسطينيين، كما جرى مع القائد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد وديع حداد، وكمـا حـاول                 
اغتيال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس، خالد مـشعل، عـام            ) االستخبارات الخارجية (الموساد  

  . في العاصمة األردنية، عمان1997
النقاب عن أن لجنة عسكرية خاصة قررت تحديد استعمال         العبرية  ' معاريف'وأمس األحد كشفت صحيفة     

الجنود في هذه التجارب، ومنعت القادة أن يقوموا بالضغط على الجنود للمشاركة في التجارب الطبيـة،                
التي لم تكشف الصحيفة عن طبيعتها، على األغلب بسبب مقص الرقابة العسكرية، ولفتت الصحيفة إلـى                

عد أن تم الكشف عن أن العديد من الجنود في جيش االحتالل، الذين ُأجبـروا               أن هذا القرار الجديد جاء ب     
على المشاركة في تجارب لتطوير مصل مضاد لجرثومة األنتراكس، أصيبوا وقدموا دعاوى بعـشرات              

حيث ان الواليات المتحدة دفعت مئات الماليـين مـن الـدوالرات            . ماليين الشواقل ضد الدولة العبرية    
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، التي قامت جماعات محلية أمريكية بتطويرهـا وشـرعت فـي            )اإلنتراكس(د جرثومة   لتطوير لقاح ض  
  .استخدامها على نطاق محدود في الواليات المتحدة

وقد اتخذت هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي قرارا بعدم إجراء مثل هذه التجارب على الجنود، وذلك تحت                
  . ضغط عائالت الجنود والرأي العام

 10/10/2011، لندنالقدس العربي، 
 

  جيش االحتالل يخفي خطط إخالء بؤر استيطانية عن ضباطه خوفاً من تسريبها  .33

في الفترة األخيرة باالمتناع عن إطـالع ضـباط         ” اإلسرائيليين“بدأ جهاز األمن والجيش     : )آي.بي  .يو  (
 عنهم تحسباً مـن     وجنود االحتالل في الضفة الغربية على خطط إخالء بؤر استيطانية عشوائية وإخفائها           

  .تسريبها إلى المستوطنين المتطرفين
إن عمليات إخالء بؤر استيطانية تنفذها وحدات عسكرية يتم إحـضارها مـن             ” هآرتس“وقالت صحيفة   

. خارج الضفة وال يعلم بخطط اإلخالء هذه سوى القائد العسكري للمنطقة التي يتم إخـالء بـؤر فيهـا                    
و منع تسريب الخطط للمـستوطنين، األمـر الـذي يـسمح لهـم      وأكدت الصحيفة أن الهدف من ذلك ه      

  .باالستعداد ومشاركة مئات المستوطنين في مقاومة اإلخالء بصورة عنيفة
 10/10/2011، الخليج، الشارقة

 
  1969 حذرت الغرب من تأييد القذافي عام "إسرائيل":  سريةوثائق .34

سرية من أرشـيف الدولـة تتعلـق بـالموقف          سمحت الحكومة اإلسرائيلية قبل أيام بنشر وثائق        : القدس
  .1969اإلسرائيلي من ثورة وانقالب العقيد معمر القذافي على الملك إدريس األول في ليبيا في عام 

وبرز من بين الوثائق المنشورة، رسالة من موظف الخارجية العبرية الكبير آنذاك شلومو هيلل لـوزير                
يتحتم على إسرائيل تحذير الواليات المتحدة والغرب من تأييد         «خارجيته في حينه أبا أيبن، جاء فيها انه         

ـ            الرئيس المصري (هذه الثورة وإبالغ الغرب أن البعثيين في سورية والعراق والقوميين العرب التابعين ل
جمال عبد الناصر يقفون وراء هذا االنقالب الذي سيصب في مصلحة االتحاد السوفياتي ضـد               ) الراحل
  .»الغرب

هذه الثورة خطيرة على إسرائيل وعلى األردن والكويت والـسعودية          «لل في رسالته للوزير أن      وأكد هي 
  . »وستحدث تغييرات ليست في صالح إسرائيل، إنما تفيد المعسكر العربي المعادي إلسرائيل

  "إسرائيل"الضغط على 
لسة للحكومة وصفت حسب    إلى ذلك، جاء في تقرير وزير الخارجية اإلسرائيلي األسبق أبا أيبن، أثناء ج            

الثورة في ليبيا جعلت السفراء األميـركيين فـي الـدول           «الوثائق بالسرية جداً، برئاسة غولدا مئير، أن        
العربية يضغطون على إدارتهم من أجل الضغط على إسرائيل لالنسحاب من المناطق التي احتلتها فـي                

سرائيل لكسب العرب إلى جانب أميركا في       الجانب األميركي قد يتوجه للضغط على إ      «وأن  » 1967عام  
كما قال أيبن في معرض تقريره إن نائب وزير الخارجية البريطاني آنـذاك أطلـع                .»مواجهة السوفيات 

السفير اإلسرائيلي على الموقف البريطاني المؤيد لقيادة الثورة في ليبيا حفاظاً على المصالح البريطانيـة               
 الجديدة للغرب واستمالتها، واقترح االنتظار فترة زمنية ريثما يتـضح           هناك ومحاولة لتقريب هذه القيادة    

  .األمر ويصبح ممكناً تقييم الثورة وقادتها
 10/10/2011، الجريدة، الكويت
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  "إسرائيل" بحرية روسية في ميناء طرطوس السوري تُقلق قاعدة .35

دة بحرية روسية في مينـاء      أعربت إسرائيل، أمس، عن خشيتها من إعادة بناء وتجديد قاع         : يحيى دبوق 
طرطوس السوري، من شأنها أن تمكن الروس من التجسس بفاعلية كبيرة جداً على الجيش اإلسـرائيلي                

العبرية، المختصة بالـشؤون    » إسرائيل ديفنس «وذكرت مجلة   . ووسائله القتالية وتردداته وقنوات اتصاله    
 األخيرة إلنهاء مشروع تحديث القاعدة الروسية       العسكرية واألمنية، أن البحرية الروسية تنشط في الفترة       

  .الموجودة في مرفأ طرطوس السوري
من المحتمل أن إقامة القاعدة مرتبط أيضاً باتفاقات وقِّـع عليهـا بـين              «وبحسب محافل أمنية إسرائيلية     

ي سوريا وروسيا في العام الماضي، وتحديداً ما يتعلق بصفقات تزود بموجبها موسكو الجـيش الـسور               
بوسائل قتالية متطورة، من المفترض أن تحسن من قدراته العسكرية، بما يشمل سالح الجـو الـسوري،    

  .»الذي توقف تطويره منذ سنوات
 10/10/2011، االخبار، بيروت

  
  يبدؤون إضراًبا مفتوًحا عن الطعام غًدا" جلبوع" أسيًرا فلسطينًيا في معتقل 420 .36

اإلسرائيلي، أنهم قرروا خوض اإلضراب المفتوح " جلبوع" في معتقل أعلن األسرى الفلسطينيون: رام اهللا
، وذلك في ظل رفض سلطات السجون االستجابة )11/10(عن الطعام اعتبارا من يوم غد الثالثاء 

  .لمطالب األسرى
" قدس برس"وأوضح وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية برام اهللا عيسى قراقع، في بيان صحفي تلقت 

 أسيرا، شكلوا لجنة نضالية من 420، وعددهم "جلبوع"عنه اليوم االثنين، أن األسرى في معتقل نسخة 
مشكلة من لؤي عودة "، مشيرا إلى أن هذه اللجنة "مختلف الفصائل تكون متابعة لتطورات هذا اإلضراب

، أبو علي "ميالجهاد اإلسال"، وجهاد اغبارية عن "فتح"، وعلي المسلماني عن "الجبهة الشعبية"عن 
  ".حماس"العباسي من حركة 

  10/10/2011قدس برس، 
  

  أال تدخر جهداً في سبيل تأمين حرية األسرى يطالبون فصائل المقاومة أهالي أسرى غزة .37
 نصرة زةفي ساحة مقر الصليب األحمر بغ  يوماً نصب أهالي األسرى خيمة اعتصام14منذ : غزة

 لتجديد مطالبهم باإلفراج عن أبنائهم من داخل السجون اإلسرائيلية، ،"األمعاء الخاوية"ألبنائهم في معركة 
والستنكار ما تقوم به قوات االحتالل من سياسة العزل االنفرادي وتكبيل األيدي واألرجل، ومنع زيارات 

  .األهل، والحرمان من التعليم، واالستمرار في نهج سياسة اإلهمال الطبي
  10/10/2011، السبيل، عمان

  
  صام وإضراب عن الطعام في حيفا لليوم الثاني تضامنا مع الحركة األسيرةاعت .38

، اليوم األحد، اإلضراب المفتوح عن الطعام واالعتصام، 1948تواصل في مدينة حيفا داخل أراضي 
  .لليوم الثاني على التوالي، تضامنا مع الحركة األسيرة في سجون االحتالل
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، بهدف إعالن 1948ن الشابات والشباب من داخل أراضي وبادرت لالعتصام واإلضراب مجموعة م
الدعم الكامل لمطالب الحركة األسيرة، وأولها الحرية الكاملة من األسر، وكذلك رفع الوعي وتجنيد الدعم 
الجماهيري والمؤسساتي إلى نضال األسرى ومعاناتهم، وتشكيل أرضية صادقة النطالق االحتجاج 

  .الشعبي ضد االحتالل وسجونه
  9/10/2011، 48 موقع عرب

  
  إلفشال اإلضراب"  لألسرىالنقل الدوار" بدأت تتبع سياسة  اإلسرائيليةإدارة السجون .39

مع األسرى المضربين " النقل الدوار"بدأت إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية في اتباع سياسة  :وكاالت
  .والي يوماً على الت13عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي منذ 

إن قوات االحتالل عمدت إلى نقل أسرى فلسطينيين من سجن : وقالت مصادر متعددة من داخل السجن
  .النقب إلى سجن نفحة، ومنه إلى سجن كيدار

  10/10/2011، األيام، رام اهللا
  

  من السكان% 5من مساحة الضفة وتضم % 62تشكل ) ج(المنطقة :  اشتيةمحمد .40
يفوق ) ج(عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن عدد المستوطنين في منطقة محمد اشتية .  قال د:رام اهللا

من سكان الضفة الغربية يسكنون في منطقة % 5ضعف عدد الفلسطينيين الموجودين فيها، مشيرا إلى أن 
  .من مساحة الضفة الغربية بشكل عام% 62على الرغم من أنها تشكل ) ج(

ية إلى أن إسرائيل تحاول أن ترسخ في أذهان العالم أن اشت. وبحسب بيان صحفي صدر امس، أشار د
ليست فلسطينية، من خالل تصريحات مسؤوليها وإجراءاتها المختلفة على األرض كمنع ) ج(منطقة 

كمناطق ) ج(كما أن إسرائيل تستغل معظم األراضي في منطقة : "الفلسطينيين من البناء هناك وغيرها
منها % 10 في منطقة األغوار وشرقي بيت لحم، بينما تشكل حوالي للتدريب العسكري والرماية، خاصة

  ".محميات طبيعية
واإلجراءات المختلفة هناك تجرف إمكانية إقامة دولة ) ج(وقال ان السيطرة اإلسرائيلية على مناطق 

ا، لدفع المواطنين على الخروج منه) ج(مستقلة، مضيفا أن إسرائيل تقوم بعمليات هدم منظمة في منطقة 
  .والتوجه نحو المدن، وهذا ما تجب محاربته والتصدي له

والقدس ) ج(اشتية على أن خطط التنمية الفلسطينية يجب أن ترتكز على منطقة . وفي هذا الصدد، أكد د
  .أيضا

  10/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  لعام شجرة زيتون منذ بداية ا9131االحتالل ومستوطنوه استهدفوا : غنيم ماهر .41
 قال وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان ماهر غنيم، اليوم األحد، إن سلطات االحتالل :رام اهللا

 شجرة زيتون منذ بداية العام الجاري، بين حرق واقتالع وتكسير 9131والمستوطنين، استهدفوا 
  . شجرة منذ بداية شهر أيلول1307وتجريف، منها 

  9/10/2011، )وفا(طينية وكالة األنباء والمعلومات الفلس
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   وضع حجر األساس لمسجد الرنتيسي ومنتدى الريان :غزة .42
قامت دار القرآن الكريم والسنة في محافظة شمال قطاع غزة بوضع حجر األساس لمسجد الشهيد : غزة

الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومنتدى الريان للسنة وعلوم القرآن على نفقة المحسن غازي هديب 
يشار إلى أن مساحة مشروع مسجد الرنتيسي ومنتدى الريان  للسنة وعلوم القرآن   .رحمه اهللارضوان 

 متر، ويتكون من ثالثة طوابق يشمل الطابق األسفل مسجدا والطابق الثاني لتعليم السنة 200تبلغ دونما و
  .والطابق الثالث لتعليم علوم القرآن

  8/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   يتجهون للمطالبة بحماية دولية من اإلرهاب اليهودي المنظم48دة فلسطينيو قا .43
في أعقاب تكرار اعتداءات العنصرية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في :  نظير مجلي-تل أبيب

التوجه إلى األمم المتحدة والدول ) 48فلسطينيو (إسرائيل، ينوي قادة األحزاب الوطنية للمواطنين العرب 
  .الكبرى واالتحاد األوروبي للمطالبة بحماية دولية من اإلرهاب اليهودي المنظم

، أن االعتداءات اإلرهابية التي يقوم بها "الشرق األوسط"وأكد عدد من هؤالء القادة، في حديث مع 
المتطرفون اليمينيون في إسرائيل ليست عمال فرديا من شخص أو مجموعة، بل هي ترجمة فعلية 

فهذه . لحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، وغيرهمالسياسة ا
السياسة بدأت بنشر أجواء عنصرية ضد العرب بواسطة التصريحات الدموية لعدد من الوزراء، في 
ير مقدمتهم ليبرمان، واستمرت في سلسلة من القوانين العنصرية الموجهة خصيصا لتقييد حرية التعب

لألحزاب العربية، ونهب األرض، وترحيل عشرات اآلالف من عرب النقب، وانعكس تأثيرها على 
المواطنين في نتائج استطالعات الرأي التي دلت على أن الغالبية الساحقة من المواطنين اليهود يطالبون 

  .بطمس حقوق العرب في االنتخاب والترشيح
  10/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ات بين مستوطنين ومزارعين شمال الضفةمواجه .44

 وقعت مواجهات بين مستوطنين ومزارعين فلسطينيين امس في قرية : أ ف ب-) الضفة الغربية(عورتا 
عورتا في الضفة الغربية بينما كان المزاعون يحاولون قطف الزيتون في أرض تعود ملكيتها لعائلة فتى 

  .الماضي) مارس(دين بقتل عائلة مستوطنين في آذار 
، أصيب ثالثة فلسطينيين بجروح عندما هاجم عشرات المستوطنين "فرانس برس"ووفقاً لمراسل وكالة 

 عامالً فلسطينياً كانوا يحاولون قطف الزيتون في ارض تعود ملكيتها لعائلة 50بالحجارة والعصي نحو 
 بينما استمر المستوطنون ووصلت قوات اسرائيلية الى المكان وأوقفت الصدامات. عواد من قرية عورتا

  ".الموت لعائلة عواد"في إلقاء الحجارة وهم يصرخون 
وأكدت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي اصابة فلسطيني في االشتباكات التي اندلعت مع مستوطنين قرب 

قمنا : "، مضيفة"انها بداية موسم قطف الزيتون، وكانت هناك اشتباكات: "، وقالت"ايتامار"مستوطنة 
وأشارت الى ان فلسطينياً اصيب ". وقف االشتباكات وسمح للفلسطينيين بقطف الزيتون مع قوة تؤمنهمب

  .بالحجارة وتمت معالجته في الموقع على يد مسعف عسكري
  10/10/2011، الحياة، لندن
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  سبتمبر/  شهر أيلول فلسطينيا خالل320االحتالل يعتقل  .45

 الفلسطينية بأن سلطات االحتالل اعتقلت خالل شهر سبتمبر أفادت وزارة األسرى والمحررين :رام اهللا
 مواطنا فلسطينيا، وذلك في إطار حمالت االعتقال اليومية التي تشنها قوات االحتالل في 320الماضي 

وجاء في بيان للوزارة بثته وسائل إعالم فلسطينية اليوم أن من بين . أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
كما أصدرت سلطات االحتالل .  طفال، وست نساء39نواب من المجلس التشريعي، والمعتقلين ثالثة 

بحسب المعطيات الرسمية خالل الشهر الماضي ما يزيد عن خمسين قرارا باالعتقال اإلداري ألسرى 
  .جدد، أو بتجديد إداري لمرة ثانية أو أكثر

  10/10/2011، الشرق، الدوحة
  

   قرية الولجة لمصلحة الجدار األمنيجيش اإلسرائيلي يصادر أراضي فيال .46
شرعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس، بتجريف أراض زراعية في قرية :  وكاالت–القدس 

وأفاد رئيس المجلس القروي للولجة صالح . الولجة شمال غرب القدس في تماس مع اراضي بيت لحم
االحتالل، شرعت في الصباح بتجريف خليفة بأن عددا من الجرافات وتحت حماية كبيرة من جيش 

أراض زراعية في منطقة عين جويزة؛ بهدف توسيع مسار جدار الضم العنصري وصوال إلى أراضي 
وأشار خليفة إلى أن جنود االحتالل انتشروا في العديد من مواقع القرية، حيث ". عين الهدفه"منطقة 

وأوضح أن الجدار التهم المئات من . اأغلقوا المنطقة ومنعوا أصحاب األراضي من الوصول إليه
 دونم، يصعب على أصحابها الوصول 2000أراضي القرية، وأنه في حالة استكماله سيؤدي إلى عزل 

  .إليها
  10/10/2011، الدستور، عمان

  
  حذر من اعتداءات صهيونية جديدةت 48الحركة اإلسالمية في األراضي  .47

 باالعتداءات التي تنفذها 1948راضي الفلسطينية المحتلة عام نددت الحركة اإلسالمية في األ: أم الفحم
سوائب المغتصبين الصهاينة على المساجد والمقدسات، محملة سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن 

ودعت في بيان صادر عنها الفلسطينيين إلى الحذر من اعتداءات صهيونية جديدة، مشددة على  .ذلك
منسوب الحذر واألمن والحيطة، وأن يكون على يقين أن ماكينة العنصرية لن يرتفع عنده "ضرورة أن 

تتوقف عند هذا الحد الذي نراه بل ستستشري استشراء النار بالهشيم، وإذا كان الغيب ال يعلمه إال اهللا فإن 
  ".من سنن الحياة أن نعقل ونتوكل، وأن نقرأ الواقع ونستشرف المستقبل

  9/10/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعال
  

   بإعادة إعمار مبنى المختبرات بالجامعة اإلسالمية بغزةأبديالبنك اإلسالمي للتنمية  .48
بدأ البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا لبرنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غـزة تنفيذ : غزة

غزة، وذلك من خالل المرحلة األولى من مشروع إعادة إعمار مبنى مختبرات الجامعة اإلسالمية ب
  . مكتب فلسطين-اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم
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 وقال رئيس الجامعة كمالين شعث إنه سيتم من خالل المرحلة األولى للمشروع إنشاء طابق القبو 
  . طوابق متكررة، باإلضافة إلى تشطيب القبو والطابق األرضي6والطابق األرضي و

العلمية يعد من أهم مباني الجامعة اإلسالمية وأكثرها حيوية، مضيفًا ولفت النظر إلى أن مبنى المختبرات 
 ألف دوالر 680أن المشروع يهدف إلى إعادة إعمار المرحلة األولى من المبنى بمبلغ أربعة ماليين و

  .أمريكي
  9/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اع األسـرىحول أوض" بعثة التواجد الدولي"تسليم مذكرة لـ : الخليل .49

سلّم وزير شؤون األسرى ووفد من القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية بالخليل والمحافظة، : الخليل
 يعيشها األسرى واألسيرات في سجون أمس، مذكرةً حول األوضاع الصعبة وغير اإلنسانية التي

  .بالمدينة" بعثة التواجد الدولي المؤقت"االحتالل، وذلك خالل زيارة إلى مقر 
وشملت المذكرة التي قدمت من قبل الوزارة ونادي األسير بالمحافظة والقوى الوطنية المنضوية في إطار 

يعة االنتهاكات والجرائم التي منظمة التحرير، وأعضاء من المجلس التشريعي، معلومات حول طب
يتعرض لها آالف األسرى واألسيرات في سجون االحتالل، ال سيما بعد اعتماد سلطات االحتالل ما 

الذي يستهدف تشديد الخناق على األسرى بجملة من اإلجراءات، بينها العزل " قانون شاليت"يسمى 
  .قيات والمواثيق الدوليةاالنفرادي والحرمان من التعليم، والتي تتنافى مع االتفا

وأوضح مدير نادي األسير بالخليل أمجد النجار، أمس، أن اللقاء مع مسؤولي البعثة الدولية بالمدينة، 
شمل حثهم على مطالبة دولهم بالتدخل للضغط على الحكومة اإلسرائيلية وإنقاذ حياة األسرى داخل 

  .سجونها
  10/10/2011، األيام، رام اهللا

  
     لحقوق اإلنسان تحذر من خطر انتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة في غزة مؤسسة الضمير .50

تتابع ببالغ القلق "قالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان ومقرها غزة، في تقرير إنها : )أ.ب .د (
التداعيات البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن انتشار ظاهرة حرق النفايات الصلبة من قبل السكان 

وذكرت المؤسسة أن هذه الظاهرة انتشرت بين السكان بشكل يومي للتخلص من . "تخلص منهالغرض ال
النفايات تفادياً للروائح الكريهة المنبعثة منها، وانتشار القوارض والبعوض الذي يتكاثر في أماكن تجميع 

  .النفايات سواء الموجودة في الحاويات المخصصة لها أو الملقاة في الطرقات واألزقة
  10/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  مؤسسات صحفية تعتبر نقابة الصحفيين غير شرعية وتطالب بانتخابات نزيهة: غزة .51

ندد صحافيون وممثلون عن كافة األطر والكتل والمؤسسات الصحافية في غزة :  حامد جاد-غزة 
لسطينيين ومجلسها اإلداري بسياسة المماطلة والتسويف التي تمارسها األمانة العامة لنقابة الصحفيين الف

  .تجاه جل الصحفيين في قطاع غزة الذين حرموا العام الماضي من حقهم في انتخاب مجلس إدارة النقابة
ووصفت األطر والمؤسسات الصحفية في غزة األمانة العامة والمجلس اإلداري في نقابة الصحفيين 

ة على الصحفيين وحقوقهم مشككة في صدقية المنتخبة جزئيا العام الماضي بغير الشرعية وغير المؤتمن
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النقابة والتزامها بتنظيم انتخابات جديدة يشارك فيها كافة الصحفيين وفق ما وعدت به مرارا على مدار 
  .األشهر الثالثة الماضية

  10/10/2011، الغد، عمان
  

   العالمية تختار أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية للعمل فيهاMicrosoftشركة  .52
 تلقى الطالب في قسم هندسة الحاسوب في جامعة النجاح الوطنية فيصل خالد : عماد سعاده-لس ناب

 العالمية Microsoftعليوي، عرضا مغريا للعمل في اكبر شركة للكمبيوتر في العالم وهي شركة 
  .ومقرها في الواليات المتحدة األمريكية

، وقد أجرت الشركة Seattleلشركة في وذكر عليوي، انه تلقى عرضا للعمل في المقر الرئيس ل
األمريكية أربع مقابالت رئيسة معه في مقر الشركة في دبي، حيث شارك في المقابالت خبراء قدموا من 

  .الواليات المتحدة األمريكية
  9/10/2011، القدس، القدس

    
  من أراضي غور األردن محظورة على الفلسطينيين% 80: "أوتشا" .53

كشف تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة في :  أسعد العزوني-عمان
 معيق حركة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة 522الضفة الفلسطينية المحتلة عن وجود 

  . حواجز كانت موجودة في شهري يوليو من العام الماضي503مقارنة بـ 
 بالمائة من مساره 80 بالمائة من الجدار قد اكتمل، حيث يقع 62ن واوضح التقرير أن بناء ما يقرب م

على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد صارم مفروض على الوصول إلى المناطق الواقعة خلف 
كما أن أربعا من الطرق الخمس المؤدية إلى غور األردن مغلقة أمام وصول معظم السيارات  .الجدار

  .الفلسطينية
من أراضي غور األردن محظورة على استخدام الفلسطينيين،  % 80لتقرير إن ما يقرب من وتابع ا

أو " مناطق إطالق نار"حيث تم تخصيص هذه األراضي للمستوطنات اإلسرائيلية، أو تم االعالن عنها 
  ".محميات طبيعية"

ة بممارسة حقوقهم وطالب التقرير باتاحة الفرصة للسكان المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتل
األساسية التي يضمنها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حرية التنقل واختيار مكان السكن، 
باإلضافة إلى الحق في التمتع بمعايير العيش المالئمة، والسكن المالئم والوصول إلى التعليم والرعاية 

  .الصحية
يين من خالل إزالة الحواجز ومعيقات الحركة غير وحث السلطات اإلسرائيلية أن تسهل تنقل المدن

  .الضرورية لألغراض األمنية المشروعة
وقال أيضا ان معظم معيقات التنقل المنصوبة في الضفة الغربية طبقت في أعقاب اندالع االنتفاضة 

وما زالت معظم هذه المعيقات .  كإجراء مؤقت الحتواء العنف الفلسطيني2000الثانية في سبتمبر 
موجودة على األرض بالرغم من التطور الكبير في الوضع األمني وبالرغم من التعاون الوثيق ما بين 

  .قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل
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وخلص التقرير األممي الى القول أن معظم القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين تهدف إلى حماية 
ن في مستوطنات أقيمت بما يخالف القانون الدولي اإلنساني، وإلى  مستوطن إسرائيلي يعيشو500,000

  .تأمين األراضي لتوسيع المستوطنات ولتحسين ربطها بباقي إسرائيل
  10/10/2011، الراية، الدوحة

  
   شهيدا فلسطينيا منذ بداية العام85:  إحصائيتقرير .54

لذين سقطوا جراء اعتداءات االحتالل ذكر تقرير إحصائي فلسطيني، أن عدد الشهداء الفلسطينيين ا: غزة
  . في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة85اإلسرائيلي منذ بداية العام بلغ 

وأفاد التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطيط في غزة، أن  عدد 
إلسرائيلية بلغ خالل التسعة أشهر األولى من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية ا

 شهيداً، في حين 53 شهيداً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل نحو85العام الحالي، نحو 
  .الماضي إلى سبعة) سبتمبر(ارتفع إجمالي عدد الشهداء شهر أيلول 

دة مواقع في قطاع غزة أسفرت وأوضح بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي قصفت خالل الشهر الماضي، ع
عن استشهاد اثنين من المقاومين الفلسطينيين وآخرين متأثرين بجراح أصابتهما، في حين بلغ عدد 

  . جريحاً على مدار الشهر30الجرحى في القطاع 
) سبتمبر(وأشار التقرير، إلى استشهاد ثالث مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية خالل شهر أيلول 

  . آخر بجراح31 أحدهم طفل يبلغ من العمر ثمانية سنوات، في حين أصيب نحو الماضي،
  8/10/2011، قدس برس

  
  سرى في طوباس يقيمون بيت عزاء لوالدة أردوغاناأل أهالي .55

أقام نادي األسير الفلسطيني ولجنة التنسيق الفصائلي في مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية : جنين
، بيت عزاء في خيمة التضامن مع األسرى في المدينة لتقبل التعازي بوفاة )9/10(المحتلة، اليوم األحد 

  .والدة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
، أن هذه الخطوة )9/10(نسخة عنه اليوم األحد " قدس برس"وذكر المنظمون، في بيان صحفي تلقت 

ة للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني لنيل جاءت تقديراً ووفاء لمواقف الشعب التركي وحكومته الداعم"
وكذالك لتضامن الحكومة . حقوقه الوطنية بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

التركية مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي والذي تمثل بزيارة السفير 
  ". في طوباسالتركي لخيمة التضامن مع أسرى الحرية

وقد أمت جموع غفيرة من مدينة طوباس خيمة العزاء للتعبير عن مواساتهم لرئيس الوزراء التركي 
  .رجب طيب أردوغان بوفاة والدته

  9/10/2011قدس برس، 
  

   دونم مزروعة بالزيتون بعورتا20مستوطنون يضرمون النار في : نابلس .56
مه تمكنت من إخماد النيران التي أضرمها قطعان أعلن  الدفاع المدني الفلسطيني أن طواق: نابلس

مساء أمس ) شمال الضفة الغربية المحتلة(المستوطنين في أشجار زيتون بقرية عورتا جنوب نابلس 
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نسخة عنه اليوم " قدس برس"وقال تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني تلقت  .األحد
  ".ق نشب في أكثر من عشرين دونم مزروعة بأشجار الزيتونإن الحري): "10/10(االثنين 

يشار إلى مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس قد أعلن أنه تم تأجيل جني ثمار 
الزيتون في قريتي عورتا ويانون؛ بسبب تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في موسم قطف الزيتون 

  .هذا العام
  10/10/2011قدس برس، 

  
  طبيب يجري عملية جراحية نوعية ومعقدة: زةغ .57

أجرى الدكتور محمد الرنتيسي، رئيس قسم جراحة اليد واألعصاب الطرفية، في مجمع ناصر : غزة
  . عاما17الطبي بمحافظة خان يونس عملية جراحية نوعية ومعقدة لمريضة تبلغ من العمر 

شجار عائلي وتبين من خالل صور حيث وصلت المريضة إلى قسم االستقبال والطوارئ على إثر 
األشعة وجود كسر متفتت ومركب في عظمة العضد وبالفحص الطبي تبين وجود قطع كامل للعصب 
والذي أدي إلي سقوط كامل لكفة اليد وكسور في كفة اليد اليمنى وقطع للعصب الوسطى والعصب 

 األولية الالزمة من قبل أطباء الزندي مما أدى إلى فقدان اإلحساس بأصابع اليد وتم عمل اإلسعافات
  .العظام وبعد اإلفاقة من العناية المركزة تحولت لقسم جراحة اليد واألعصاب الطرفية

 4وأشار الدكتور الرنتيسي أن المريضة أدخلت إلى قسم العمليات على مرحلتين وكل مرحلة استغرقت 
ع باستخدام الميكروسكوب الجراحي ساعات، تم إجراء تثبيت داخلي لكسر عظمة العضد األيسر مع ترقي

للعصب المقطوع بأخذ رقعة عصبية من الساق اليسرى، بعد أسبوعين تم إجراء العملية الثانية وهي 
ترقيع فروع العصب الوسطى والعصب الزندي باستخدام الميكروسكوب الجراحي وأخذ الرقعة العصبية 

  .لمستمرمؤكدا على استقرار وتحسن الحالة ا, من الساق اليمنى
  9/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  في رام اهللا) قاوم(انطالق فعاليات المهرجان السينمائي  .58

السينمائي في مدينة رام اهللا مساء يوم السبت ) قاوم(انطلقت فعاليات مهرجان :  علي صوافطة-رام اهللا 
  .يارا ليللمخرجة البرازيلية من اصول كورية ا) ثقافات المقاومة(بعرض لفيلم 

وقال يوسف الديك رئيس الجمعية الفلسطينية للفنون السينمائية التي تنظم المهرجان لرويترز على هامش 
مجموعة من االفالم ما بين ) قاوم(نحن بحاجة ان نرى االخر كيف يقاوم لذلك يضم المهرجان "االفتتاح 

  ."روائية ووثائقية من دول مختلفة حصلنا على حق بثها
ا المهرجان ال يوجد افالم سياسية بل هي افالم تبين ان المقاومة ثقافة بحد ذاتها وكل فرد بهذ"واضاف 

  ."الفنان بريشته والكاتب بقلمه والفنان بتمثليه او غنائه. قادر على المقاومة بطريقته
  10/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  " معسكر السالم"ص  من انعكاسات تقلّ"إسرائيل"رئيس الوزراء األردني يحذّر  .59
التـي  " المبـادئ الخاطئـة   "انتقد رئيس الوزراء األردني، معروف البخيت، السياسة اإلسرائيلية و        : عمان

تتبناها والتي تؤثر بشكل واضح على سير العملية السياسية مع الجانب الفلسطيني وعالقات تـل أبيـب                 
  .الدبلوماسية مع بقية الدول

، العاصمة عمـان    )9/10( من البرلمان األوروبي الذي غادر اليوم األحد         وقال البخيت، خالل لقائه وفد    
إن األمـر   "،  "مجلس العالقات الفلسطينية األوروبية   "متجهاً إلى الضفة الغربية في جولة بادر إلى تنظيمها          

ننتظـر حتـى    "يتخذ منحى سيًئا في ضوء المواقف اإلسرائيلية الني تعتمد مبدأ خاطئ يقوم على قاعـدة                
  .، كما قال"ىنر

بات يتقلص اآلن، على حد قوله، منوهاً إلى أن نسبة األردنيين الـذين             " معسكر السالم "فيما أشار إلى أن     
 84، والتي بلغت آنـذاك  1994لدى إبرامها عام " وادي عربة"رحبوا باتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية   

  .، وفق تصريحاته"لم تعد اليوم كذلك"في المائة 
9/10/2011 قدس برس، وكالة  

  
  تطالب الحكومات العربية التحرك لدعم أسرى سجون االحتالل" اإلخوان" .60

 طالبت جماعة اإلخوان المسلمين، الحكومات العربية بسرعة التحرك، لنصرة األسرى المضربين            :عمان
  .عن الطعام في سجون االحتالل

، بإثارة  "البواسل"جباتها تجاه هؤالء األسرى     ودعت، في بيان أمس، كل المؤسسات الحقوقية إلى القيام بوا         
لتكن معركة األسرى مع الصهاينة، معركة كل حر أبي ال          "قضيتهم في المحافل الحقوقية الدولية، مضيفة       

  ".يقبل الظلم وال يسكت عن قول الحق
حقيـق  معتركا جديـدا مـع االدارة الـصهيونية، لت   "واشار البيان الى ان األسرى في المعتقالت يدخلون  

كد ان محـاوالت االحـتالل      أو ".مطالبهم العادلة في ظل ظروف اعتقالية ال تراعي أبسط حقوق االنسان          
ستبوء بالفشل كعادته، وسينتصر األبطال األسرى على كل محاوالته البائسة إلخـضاعهم والنيـل مـن           "

  ".كبريائهم وصمودهم وصبرهم
10/10/2011، الغد، عمان  

  
    األردن ورق الطباعة اإلسرائيلي يغزو:في األردن" لجنة مقاومة التطبيع" .61

كشف رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة، إقدام شركة مطابع كبرى محلية             : تامر الصمادي 
  ".إسرائيل"من " ورق الطباعة"على استيراد 

ـ  ك الـشركة تـستورد     معلومات مؤكدة لدى نشطاء مقاومة التطبيع؛ تشير إلى أن تل         "إن  " السبيل"وقال ل
كميات كبيرة من ورق التصوير اإلسرائيلي لصالح المطابع والمكتبات المحيلـة، علـى أنهـا منتجـات                 

  ".أردنية
مغبة إقامة  "وأكد أن اللجنة باشرت قبل يومين مخاطبة الجهات ذات العالقة في الشركة، محذرة إياها من                

  ".نةالعالقات االقتصادية المحرمة بين األردنيين والصهاي
كما اتهم الرفايعة الحكومة واألجهزة األمنية بالتغاضي عن تلك الممارسات، محذراً من خطورة ما أسماه               

  .االختراق األمني اإلسرائيلي للمجتمعات المحلية
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وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن ممارسات تطبيعية لشركة مناديل ورقية كبرى، كانت تنـتج                
ـ   لصالح إحدى الشركات اإلسرائيلية، قبل أن تعلن الحقاً تراجعها         "  الصحية فوط األطفال "أقمشة خاصة ب

  .عن تلك الممارسات
10/10/2011، السبيل، عمان  

  
  الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الميداني األردنيثمن ت "رجال األعمال الفلسطينيين" .62

 قطاع غزة علي الحايك خالل زيارة       ثمن رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في      :  حامد جاد  -غزة  
قام بها رئيس وأعضاء البعثة الطبية الخامسة عشرة للمستشفى األردني الميداني في غـزة إلـى مقـر                  

 الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى الميداني األردني وما يوفره من احتياجات            ،الجمعية في مدينة غزة   
لدور الذي يضطلع به المستشفى الميداني في التخفيـف مـن           الهالي غزة ال سيما بعد الحرب األخيرة وا       

 شهرا مضت من عـالج مئـات آالف         30معاناة أهالي غزة وذلك من خالل تمكن المستشفى على مدار           
  .الحاالت وتقديم العالج الالزم لهم مجانا

10/10/2011، الغد، عمان  
  

   وحماس والجهاد" اهللاحزب"إلى " 7سام " صاروخ 2000أفريقية نقلت باخرة : "السياسة" .63
أجهزة أمن االتحاد األوروبي في بروكـسل       ) يونانية(أبلغت أوساط أمنية قبرصية      : حميد غريافي  -لندن

تبين أنها مؤجرة الى تاجر لبناني في ليبيريا ينتمي         , الخميس الماضي بأن باخرة شحن تحمل علماً أفريقياً       
نقلت الى  ", هناك وفي دول افريقية مجاورة    " حزب اهللا "يا  الى الطائفة الشيعية اللبنانية ويعمل مسؤوال لخال      

" 7سـام   "مـن طـراز     "  جو -أرض  "احد الموانئ السورية المحاذية للحدود اللبنانية نحو ألفي صاروخ          
هي من مجموع خمسة آالف صاروخ من هذا النوع جرى تهريبها من ليبيا             , السوفياتي المضاد للطائرات  

االيراني شاركوا منذ يونيو الماضي قوات العقيد معمر        " الحرس الثوري "لـالى السودان بواسطة عمالء     
وتمكنوا مع مرتزقة سودانيين وصوماليين وجنوب افريقيين من تهريب هـذه           , القذافي حربها ضد الثوار   

الكمية الهائلة من تلك الصواريخ الى كل من حزب اهللا في لبنان وحركتي حماس والجهاد االسالمي فـي                  
  ".غزة
ـ         قلنو  عن التقريـر    ، أمس ،"السياسة" ديبلوماسي بلجيكي قريب من الجهاز االمني االوروبي المشترك ل

حزب اهللا أوكل الى جماعات من عناصره في سورية مهمة تهريب األلفـي             "األمني القبرصي تأكيده ان     
بنانيين وسوريين  بمشاركة مهربين مستقلين ل   , الى قواعده في البقاع والجنوب اللبنانيين     " 7-سام  "صاروخ  

  ".يتعاون معهم الحزب منذ سنوات في تهريب األسلحة السورية والمستوردة الى سورية من خارج لبنان
إال أن  , لم تعرف بعد ردة فعل اإلسرائيليين على محتويات التقرير القبرصـي          "واضاف الديبلوماسي انه    

تراتيجية الجويـة العبريـة بحيـث       المضادة للطائرات سيغير كثيراً في الـس      " 7-سام  "إدخال صواريخ   
ستضطر المقاتالت االميركية الصنع والباهظة الثمن من سلوك ارتفاعات أعلى مما تفعلـه اآلن فـي أي            

والجـيش  " حـزب اهللا  " ارض في استهداف مواقـع       -ما سيقلل من فاعلية صواريخها جو       , حرب مقبلة 
نحو المدن والقواعد العـسكرية والبنـى       وخصوصا الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى الموجهة       , اللبناني

  ".التحتية االسرائيلية
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وهي ربما انشقاق داخل الجيش     , االسرائيليين يتحينون الفرصة األكثر مناسبة لهم     "وكشف الديبلوماسي أن    
" حزب اهللا "كي يقوموا بضربتهم المنتظرة في لبنان للقضاء على         , السوري يؤدي الى حرب أهلية داخلية     

 عامـاً   60ديده المستوطنات االسرائيلية في الجليل والمدن العبرية التي كانت منذ نيف و           وصواريخه وته 
  ".وحتى اآلن بمنأى عن الحروب التي خاضها جيشها ضد العرب

10/10/2011، السياسة، الكويت  
 

   مصر يطالب الشعوب العربية واإلسالمية بمواجهة األطماع اإلسرائيلية لتهويد القدسمفتي .64
 بشدة ما قام به متطرفون يهود الليلة قبل ، مفتي مصر، على جمعة.أدان د: وليد عبد الرحمن - القاهرة

الماضية باقتحام مقابر إسالمية وأخرى مسيحية في مدينة يافا الفلسطينية، وأكد المجمع على أن االعتداء 
د مفتي شدو .ع عنها لحرمة أوجب اهللا تعالى حفظها وصيانتها والدفا ويعد انتهاكاً"محرم"على القبور 
، ودعا الشعوب "مثل هذه الجرائم ينبغي أن ال تمر دون محاكمة مرتكبيها"، أن  في القاهرةمصر، أمس

  واحداً ومحكومين إلى التحرك على جميع األصعدة وبسرعة، والوقوف صفاًالعربية واإلسالمية حكاماً
قدس الشريف، ومواصلة سياسات االستيطان لمواجهة األطماع اإلسرائيلية التاريخية المتجددة لتهويد ال

وناشد جمعة الفصائل الفلسطينية خاصة  .اإلسرائيلية، وطمسهم المعالم اإلسالمية والمسيحية في طريقهم
  .لمواجهة هذا الخطر الداهم بالوحدة والتضامن الفعال

 من ،القاهرة عضو مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف ب، محمد رأفت عثمان.من جانبه حذر د
  .استمرار الهجمة الشرسة على كل فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات

  10/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  محل تقديروفلسطينيو ليبيا هم جزء من الثورة : عبد الحكيم بلحاج .65
أكد رئيس المجلس العسكري في ليبيا عبد الحكيم بلحاج أن الفلسطينيين المقيمين في ليبيا هم جزء : غزة

وقد شاركوا في صفوف الثوار، وسقط منهم شهداء وجرحى، وهم ضيوف علينا لهم ما لنا "من الثورة، 
برئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل " األقصى"وأشاد بلحاج خالل مقابلة مع موقع قناة  ".وعليهم ما علينا

لى سؤال حول مستقبل وقال في رد ع ".وليةؤنموذج يحتذى به في القيادة والمس"هنية، معتبرا أنه 
الشعب الفلسطيني في وجداننا وقلوبنا وعقولنا، ونحن في الحقيقة نستمد من هذا "الفلسطينيين في ليبيا 

الشعب الهمة للتضحية والمثابرة، فاطمئن أخي الكريم، ال يوجد في ليبيا من يقول غير ذلك نحن 
أن الشعب الليبي  " المحتلين في ليبيا، مؤكداًوأكد بلحاج أنه ال مكان للصهاينة ".والفلسطينيون شعب واحد

نحن شعب مقاتل مجاهد، "وأضاف  ".لن يسمح على اإلطالق بأن يكون إلسرائيل مكان في ليبيا الجديدة
قاتلنا االحتالل على مر التاريخ، فال يمكن أن نقبل بأن نرى على أرض ليبيا الجديدة من يقتل ويعذب 

  ".هم ويسجن المئات من أبنائهمين ويحتل أرضيإخواننا الفلسطين
  9/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سننحاز للشعب السوري دون تردد.. دمشقأتوقع انقالباً داخل النظام في  : التركيالخارجيةوزير  .66

الرسائل " سلسلة من المواقف الحادة وأوغلوأطلق وزير الخارجية التركي أحمد داود : محمد نور الدين
ولم يوفر من انتقاداته . ، تجاه الرئيس السوري بشار األسد"التهديد المبطن"التي تصل إلى حد ، "النارية
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وكان حاسما بقوله إن تركيا هي جزء من .  السيد حسن نصر اهللا"حزب اهللا"إيران واألمين العام لـ
  .المعسكر الغربي

 في اسطنبول منتصف  تركياً وصحافياً كاتبا12ًوجاءت مواقف داود أوغلو خالل لقاء خاص دعا إليه 
  .ليل الخميس الجمعة، واستمر حتى الفجر

وأجمع بعض الصحافيين من الذين شاركوا في االجتماع على أن الهدف األساسي منه لم يكن شرح 
السياسات الخارجية التركية التي عرض لها، بل الرد على االنتقادات الواسعة التي بدأت توجه إلى 

  .، وانضم إليها مؤخرا العديد من الكتّاب اإلسالميين البارزينسياسة تركيا الخارجية
ولم يستهل الوزير التركي اللقاء على جاري عادته بتقديم عرض للتطورات والمواقف األخيرة، بل بادر 

وبخالف اللقاءات الدورية . "أريد أن استمع إليكم. هذه المرة لن أقوم بتقديم للقاء"الصحافيين بالقول 
 صحافيا فقد كان عدد المدعوين هذه المرة 40-30 حوالي يدعو إليها أوغلولتي كان داود السابقة ا

  .محدودا بإثني عشر فقط، مع تشديد على عدم تسريب القسم األول من الحوار إلى اإلعالم
 عن أسفه النتهاء عالقات الثقة بين أوغلوومما نشرته الصحف التركية أول من أمس، فقد أعرب داود 

إن قلبي "وقال . "أخطائه"وقال إن ما يعزيه أنه استنفد كل الوسائل كي يعود األسد عن . وتركياسوريا 
  ."مرتاح

. التقيت األسد هذا العام ثالث مرات في دمشق" مراحل لقاءاته ويأسه من األسد بالقول أوغلووروى داود 
اللقاء الثاني في السادس . %60 األولى في كانون الثاني، وقد لمست رغبة في اإلصالح لدى األسد بنسبة

وبعد هذا . %40من نيسان واستمر ثالث ساعات، وكان لقاء حادا وقد لمست رغبة في اإلصالح بنسبة 
أما آخر زيارة فكانت في التاسع من آب واستمر . اللقاء الحظت أن األسد قد طغى عليه هاجس األمن

سد انه سيسحب القوات من حماه بعد أربعة أيام وفي هذا اللقاء قال األ. اللقاء ست ساعات ونصف ساعة
فرفضت وطلبت منه أن يسحبها فورا، ويعطي السفير التركي في دمشق إذنا للذهاب إلى هناك والتأكد 

  ."وقبل األسد االقتراح ولو بصعوبة. من ذلك
اء وإلغاء  في ذلك اللقاء تحديد تواريخ محددة لالنتخابات وتعديل الدستور واالستفتأوغلووطلب داود 

  .واقترح وزير الخارجية أن يضع البرلمان المنتخب الدستور الجديد. المادة الثامنة من الدستور وما شابه
 بإمكانية أوغلو فأجابه داود "وما الذي سيكون عليه وضع األقليات؟"وهنا سأل األسد الوزير التركي 

  .وضع مواد في الدستور تحمي حقوق األقليات
إذا . ال تجبرنا على االختيار بينك وبين الشعب السوري"انه قال في اللقاء لألسد  أوغلوويذكر داود 

  ."اضطررنا لالختيار فسنختار من دون تردد الشعب السوري وسنتركك
للحل بعدما انسحب الجيش السوري من حماه » خريطة طريق« انه فكر حينها بوضع أوغلووقال داود 

ى عن الفكرة بعدما وجد انه بعد يومين فقط عاد األسد إلى سيرته وذهب إليها السفير التركي، لكنه تخل
ومنذ تلك اللحظة فقدت تركيا ثقتها باألسد وحسمت خيارها إلى جانب . القديمة، وبدأ يهاجم مدنا أخرى

نحن . لقد قلنا كل شيء يمكن قوله، وفعلنا كل ما يمكن فعله، وانتظرنا بما فيه الكفاية "وأضاف. الشعب
واستخباراتنا . وكدولة كل شيء يهمنا.  من المنطقة، لنا في سوريا أقارب ومعارف كثيرونناس أيضا
ولتركيا . ونحن إلى جانب الشعوب في الشرق األوسط وليس األنظمة. ونقوم بسياسة مبدئية. قوية جدا

  ."مسؤوليات خاصة، ولن نهرب منها
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ي وإثني بين المجموعات السورية، وإن  إن القلق األكبر لتركيا هو من صدام مذهبأوغلووقال داود 
وأضاف إن تركيا تسعى مع المجموعات السورية . األسد يلعب بهذه الورقة التي هي ورقته األخيرة

االسم الذي (اإلثنية للحؤول دون ذلك، وتركيا التقت بالفعل بممثلين عن الدروز والسنة والنصيريين 
  ).م وبين علويي تركيايطلقه األتراك على علويي سوريا ليميزوا بينه

 دمشق بقيادة دعاية سوداء ضد تركيا لكي تضع أنقرة في موقف حرج وصعب، قائال أوغلوواتهم داود 
وأضاف إن سوريا ال تختصر جيران تركيا، حيث انه ستنعقد في . إن تركيا تتابع بالتفصيل هذه الدعايات

وقال . ن العراق واليونان وبلغاريا وأوكرانياالشهر المقبل اجتماعات مجالس إستراتيجية بين تركيا وكل م
 شهرا وفي كل مرة كنا نصل إلى 15إن العالقات أيضا مع إسرائيل لم تنقطع تماما، وقد صبرت تركيا 

  .حل ثم يتراجع عنه اإلسرائيليون
وحول العقوبات التي كان سيعلنها رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان من االسكندرون ضد سوريا، 

وأعلن أن العقوبات .  أوغلو إن العقوبة األكبر التي تلقتها دمشق هي خسارة صداقة تركيا لهاقال داود
  .أردوغانالتي ستعلن لن تطال الشعب السوري بل إن هدفها النظام، تاركا اإلعالن عن تفاصيلها إلى 

عرب عن قلقه وإذ أ.  إن األزمة في سوريا امتحان صعب جدا للنظام الدولي وللجيرانأوغلووقال داود 
من الممكن أن نشهد انقالبا "من احتمال صدام مذهبي يشمل كل المدن السورية ومن حرب أهلية أضاف 

  ."داخل السلطة
ال نكرر "وقال إن تركيا فضلت أن ينعقد اجتماع المعارضة في اسطنبول بدال من أن ينعقد خارجها حتى 

  . التي ذهبت إلى لندن بدال من اسطنبول"اقيةخطأ العراق عندما لم نستضف اجتماعات المعارضة العر
لو أردنا إسقاط النظام في سوريا لفعلنا ذلك "وبعد أن اعتبر أن موقفنا مبدئي من الوضع في سوريا، قال 

 الدعم الذي تقدمه أنواعتبر . " في أكثر اللحظات صعوبة لألسد، وكان بإمكاننا ذلك2005في العام 
قبل سنتين كانت صور « بصورة إيران، معطيا مثاال على ذلك بقوله طهران لنظام البعث ألحق الضرر

  ."اآلن الناس يكرهونه. نصر اهللا في كل بيت في حلب) السيد حسن(
الديموقراطية المتنامية، االقتصاد :  إن سر ارتفاع نفوذ تركيا يأتي من ثالثة أسبابأوغلوويقول داود 

  .يليةالصاعد ومعارضة األخطاء في السياسة اإلسرائ
تركيا أخذت مكانها في "واختصر موقف أنقرة في الفترة األخيرة من التطورات العربية بالقول إن 

  ."المعسكر الغربي لكن بطريقة موضوعية
 أن تكون في نية تركيا إقامة منطقة عازلة في أوغلو التركية، نفى داود "د"وفي حوار تلفزيوني مع قناة 

  .ري سيقوم بما يتوجب عليهسوريا، ولكنه قال إن الشعب السو
وكانت نقطة االلتباس األساسية والتي استدعت ردا من وزارة الخارجية على مقدم البرنامج محمد علي 

وقد عنون بيراند مقالته في اليوم التالي . بيراند هي ما إذا كانت تركيا ستقوم بتدخل عسكري ضد سوريا
 إن تركيا لن تبقى متفرجة، ثم أردوغانن قول ويقول إ. "هل من تدخل عسكري ضد سوريا؟"متسائال 

يعطف عليها مناورات عسكرية على الحدود مع سوريا، ليس من معنى له سوى أن تركيا تستعد لتدخل 
  .عسكري ضد سوريا

اندالع الحرب لن يكون على شكل تدخل " بانطباع أن أوغلوويقول بيراند انه خرج من الحوار مع داود 
وأضاف إن انطباعه من الحوار أيضا هو أن قلق تركيا . "قي األسد في موقعهعسكري، بل بشكل لن يب
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من صدام مذهبي ومن موجة هجرة الجئين سوريين كبيرة يستدعي إجراءات عسكرية بهدف منع 
  .حصول هذه الموجة

  10/10/2011السفير، بيروت، 
  

  لى القدسيناقش في القاهرة االعتداءات اإلسرائيلية ع"  العرباآلثاريينمؤتمر " .67
يبحث آثاريون عرب، يوم السبت المقبل ولمدة يومين، التهديدات اإلسرائيلية لآلثار الفلسطينية،  :القاهرة

ويناقش المؤتمر العام التحاد  .ومنها ما تتعرض له آثار القدس من عمليات تهويد على نطاق واسع
لسطينية، واعتداء سلطات االحتالل على اآلثاريين العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة حاضر اآلثار الف

إن : وقال األمين العام لالتحاد، محمد الكحالوي .مدينة القدس التاريخية، وأعمال التهويد واالستيطان
  . ورقة بحثية130المؤتمر الذي يشارك فيه آثاريون بنحو 

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ية أوروبية لدعم القضية الفلسطين- مصريةمشاورات  .68
تشهد القاهرة خالل األيام القليلة المقبلة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث يقوم بزيارتها  : محمد أدهم-القاهرة 

ووصف المتحدث  .عدد من وزراء الخارجية األوروبيين ومسؤولين في الوكاالت الدولية المتخصصة
نشاط بأنه يستهدف دعم أهداف الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار عمرو رشدي، ذلك ال

السياسة الخارجية المصرية، وفى مقدمتها تأييد القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب 
  .الفلسطيني

  10/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   يبحث مستقبل العالقات بين البلدين في مصروفد أمني إسرائيلي:  مطلعةمصريةمصادر  .69
 قام بزيارة قصيرة  إسرائيلياً أمنياًت مصادر مصرية مطلعة أمس إن وفداًقال:  أحمد الطاهري- القاهرة
 وإن تفاصيل الزيارة التي تضمنت لقاء مع أطراف مصرية أحيطت بالسرية، لكنها تناولت على ،لمصر

 واحتواء ،األرجح موضوع مقتل ستة عسكريين مصريين قرب الحدود بين البلدين الشهر قبل الماضي
إلى جانب قضية ، قتحام السفارة اإلسرائيلية، وترتيب إيجاد مقر آخر للسفارة أكثر أمناتداعيات حادث ا

وأثارت زيارة أمس تكهنات عن مستقبل  .خط الغاز وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية اإلسرائيلية
سالمي العالقات بين البلدين بعد سقوط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واحتمال صعود التيار اإل

وأضافت المصادر أن الوفد األمني اإلسرائيلي وصل  .، إلى الحكم"إسرائيل"ـالمرتبط بقوى ال تعترف ب
  . إلى مطار القاهرة برئاسة شخصية عسكرية إسرائيلية، وبصحبة ثالثة مرافقين لم يفصح عنهم

  10/10/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  ئيلية الصنعحظر شركة أردنية وردت مادة إسرا: السعودية .70
وجهت السلطات السعودية بإيقاف وحظر التعامل مع شركة أردنية مختصة في : رسلمان آل مط -جدة 

   "إسرائيل"صناعة األسمدة الكيماوية الزراعية، إثر استيرادها مادة حمض الفوسفوريك من 
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  .السعوديةوإعادة تصديرها إلى 
  10/10/2011عكاظ، جدة، 

  
     إلى التفاوض قريباً  الفلسطينيين واإلسرائيليينستدعو" الرباعية ":اشتون .71

أعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، أمس، إثر اجتماع لموفدي اللجنـة             : )ب.ف  .أ  (
والفلـسطينيين إلـى    ” اإلسـرائيليين “الرباعية الدولية للشرق األوسط في بروكسل أن الرباعية سـتدعو           

ناقشنا ما ينبغي القيام بـه لتـشجيع        “وأوضحت اشتون في بيان      .”وقتفي أقرب   “استئناف المفاوضات   
أعتقـد  “، وقالت   ”والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المعمقة في أقرب وقت       ” اإلسرائيليين“شركائنا  

  .        ”أننا أحرزنا تقدماً جيداً
  10/10/2011، الخليج، الشارقة

  
   لدين تاريخي وسنقيم سفارتين في البلديناالعتراف بفلسطين تسديد:  السلفادوررئيس .72

  وقال ،"تسديد لدين تاريخي  " وصف رئيس السلفادور اعتراف بالده بالدولة الفلسطينية بانه          :سان سلفادور 
نحن متأكدين من ان دخول فلسطين الى االمم المتحدة سيكون افضل سبيل للوصول الـى المفاوضـات                 "

معلنا االتفاق مع الرئيس عباس عن تشكيل لجنة مـشتركة مـن             ،"وبعدها االتفاق بين اسرائيل وفلسطين    
وزيري خارجية السلفادور وفلسطين لوضع اليه واستراتيجية لتبـادل العالقـات الدبلوماسـية وافتتـاح               

  .سفارتين لفلسطين والسلفادور في كال البلدين
  10/10/2011، القدس، القدس

  
  اد حل عادل لالجئين الفلسطينيين حتى إيجمستمرون في عملنا: باألردن "ونروااأل" .73

اسـتمرار  "في األردن سـاندرا ميتـشيل       " األونروا"أكدت مديرة عمليات وكالة     :  نادية سعدالدين  -عمان
وجود توجه لتخفيض حجـم الخـدمات وعـدد         "، نافية   "الوكالة في عملها حتى إيجاد حل عادل لالجئين       

  ".الموظفين
ستواصل الدفاع عن ضرورة إيجـاد حـل عـادل ودائـم            الوكالة  "وقالت، في مؤتمر صحفي أمس، إن       

  ". اإلسرائيلي، والمطالبة بحقوق الالجئين الفلسطينيين-للصراع العربي 
األونروا تواجه تحدياً سنوياً بنقص التمويل الالزم لتغطية احتياجات الالجئين، ولكنها تسعى            "وأضافت أن   

  ".د من التبرعات والمنح والبحث عن مانحين جدددوماً لمعالجته من خالل إيجاد وسائل أفضل لجمع مزي
 ماليين دوالر، بدون عجز مالي، غير أنهـا  105ميزانية الوكالة في األردن للعام الحالي تبلغ "وبينت أن  

األردن وسورية ولبنان والـضفة     (تواجه عجزاً لألشهر الثالثة المتبقية من السنة في كل األقاليم الخمسة            
  ". مليون دوالر30نحو ب) الغربية وقطاع غزة

 مليـون دوالر، غيـر أن       70يقدر العجز المتوقع العام المقبل في مناطق العمليات الخمس بنحـو            "فيما  
  .، وفق ميتشيل"معالجته لن يكون على حساب الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين

جئـين وتنـامي احتياجـاتهم      الوكالة تعاني أحياناً من العجز المالي، في ظل ازدياد عدد الال          "وتابعت أن   
وصعوبة الظروف المعيشية واألوضاع االقتصادية، ولكن يجب أن ال يؤثر ذلك على التزامها التام نحـو                

  ".خدمة الالجئين
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بحدوث بعض التغييرات في الخدمات المقدمة لالجئين في األعوام األخيرة، في ظـل خيـارات               "وأقرت  
  ".لتسليم خدمات إلى الحكومة" األونروا"عدم وجود توجه لدى "، مؤكدة "صعبة أمام محدودية الميزانية

  10/10/2011، الغد، عمان
  

  مكتب بلير يوضح عالقته بمشاريع في فلسطين  .74
دافع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير بشدة عن رئيس الوزراء البريطاني االسبق              : رام اهللا 

ال يشكل بأي شكل مـن      "ئية االبريطانية معتبرا ما جاء فيه بأنه      بعد بث برنامج على احدى القنوات الفضا      
  "األشكال صحافة أو تحقيقاً موضوعياً

يدعي بأن الدعم والعمل الذي قدمه توني بلير لكل من شركة الوطنيـة موبايـل               " واشار الى ان البرنامج   
  ".JPMorganوحقل الغاز في قطاع غزة له عالقة مزعومة بعمل بلير في بنك 

إن حقيقة أن توني    . إن هذه االدعاءات هي ببساطة شديدة غير صحيحة وال تعدوا كونها خزعبالت           " وقال
بلير قام بالترويج والعمل لدعم مشروعي الوطنية وحقل الغاز في قطاع غزة قد جاء بناء علـى طلـب                   

 العمل علـى  إن من واجبات عمله كمبعوث للجنة الرباعية الدولية. مباشر ورسمي من الجانب الفلسطيني 
بناء االقتصاد الفلسطيني، وقد شكل مشروع شركة الوطنية موبايل أكبر استثمار أجنبـي مباشـر فـي                 

وقد شكل هذا خبراً جيداً للفلسطينيين، وببساطة شديدة،        . أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية على اإلطالق     
كل من األشكال خبراً صـحفياً إذ       فإن عمل مكتبنا وعمل السيد بلير على هذين المشروع ال يشكل بأي ش            

أنه موجود على موقعنا على اإلنترنت وضمن كافة تصريحاتنا العلنية وشكل مطلباً للمجتمع الدولي منـذ                
  ".فترة طويلة

 9/10/2011، القدس، القدس
 

  إيطاليا انتهكت حقوق فلسطينيي العراق:  حقوقية دوليةمنظمة .75
ا تعرض له الجئون فلسطينيون في إيطاليـا مـن تنكيـل            استنكرت منظمة حقوقية دولية بشدة م     : روما

وانتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل السلطات هناك، وتعهدت بإثارة قضيتهم وتقديم األدلة بهذا الخصوص              
  .للهيئات المعنية باالتحاد األوروبي

 إلى محاميها   أنها أوعزت " الجزيرة"وذكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في بيان صحفي أوردته قناة           
لوضع تصور قانوني لمالحقة الجناة الذين انتهكوا حقوق الالجئين، كما أنها تطالب المفوضـية العليـا                "

  ".لشؤون الالجئين باالضطالع بدورها تجاه ما يحدث
وروت الشبكة، وهي منظمة دولية مسجلة في سويسرا والنرويج ولها مكاتب في أكثر من أربعين دولـة                 

يل ما تعرض له عدد من الالجئين الفلسطينيين بمجرد وصولهم إلى إيطاليا قادمين مـن               في العالم، تفاص  
  .على الحدود العراقية السورية" التنف"مخيم 

  10/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   قدماء المصريينتراثمن  .76
سة تاريخية حديثة من هم رواد األبجدية، وأول من أمسكوا القلم؟ انهم المصريون حسب درا: )د ب أ(

تفيد بأن المصريين القدماء هم أول من وضعوا أبجدية للكتابة في التاريخ، وهم أول من أمسك بالقلم الذي 
  ".البوص"صنعوه من نبات غاب النيل 

وقالت الدراسة التي أعدها عالم اآلثار المصري مصطفى وزيري إن المصري القديم هو أول من صنع 
بردي، وأول من اخترع حبر الكتابة من عصر نبات النيلة، فخط لنفسه أول ورق الكتابة من نبات ال

وعرف عن المصريين . أبجدية في الوجود جمعت بين الفن والعلم واألدب فجعل من الكتـابة فنا جميال
عندما يصل الحاكم إلى العرش يفقد "القدماء أنهم كانـوا ينتقدون الحاكم ويسخرون منه كما في قولهم 

  ".ه، وعندما يفقد الكرسـي يفقد النصف اآلخرنصف عقل
وترك القدماء نصوصا كثيرة في مجاالت الشعر والنثر والقصص والغزل والمدح والقدح وخاضوا بفنون 
أدبهم جميع الجوانب اإلنسانية وتركوا تراثا فكريا خالدا انعكس بوضوح على أقوال حكمائهم وتردد في 

. الحجارة والقطع الصغيرة من لوحات األوستراكا وعلى أوراق البرديأمثالهم الشعبية التي دونوها على 
وقال مصطفى وزيري إن من أشهر وأوائل الحكماء في الدولة القديمة ومؤرخي األدب الفرعوني، أدباء 

، يليهم في الشهرة حكماء الثورة وعصر التحرير ومنهم "بتاح حتب"و" ركاجمتي"و" ايسحتب"الحكمة 
  ".أمنحوتب"و" خيتي"وفي الدولة الوسطى " سنياحتب"والحكيم " اييوور"الحكيم 

  حكم عن قدماء المصريين
الصمت يفتح طريق التفكير، "، و"ال تقف بجانب القوي ضد الضعيف بل قف بجانب الضعيف ضد القوي"

 إذا غضب القزم رأى خياله عمالقا وإذا غضب العمالق رأى خياله قزما، فامتص"، و"وكثرة الكالم تغلقه
العقول معادن تصدأ وتتآكل إن لم نعمل على صقلها بالعلم والعمل "، و"غضبك الذي يقودك إلى الهالك

العلم سالح يحمله اإلنسان ليحمي به نفسه "، و"الدائم وهناك عقول كمعدن الذهب ال تصدأ وال تبلى
فقد تحتاج يوما ما ال تلــق حجرا في البئر "و" والجهل ينزع سـالح اإلنــسان فال يجد ما يحتمي به

  ".ليـست القوة في أال تسـقط بل القوة في أن تنهض كلما سقطت"، و"أن تشرب منه
  10/10/2011، السفير، بيروت

  
  ؟"إسرائيل" طريق المفاوضات نهائيا مع ينسدماذا حين  .77

  بالل الحسن
قوة، ولكـن كـان   أيام الرئيس األميركي جورج بوش، كانت السياسة األميركية الرسمية، تدعم إسرائيل ب        

وكان . هناك أيضا حرص على اإلشارة إلى أن السياسة األميركية تحاول االستجابة لمطالب الفلسطينيين             
  .ذلك أثناء فترة الرئيس الراحل ياسر عرفات

أيام الرئيس األميركي باراك أوباما، واصلت السياسة األميركية دعم إسرائيل بقوة، ولكنها تخلـت عـن                
وكان ذلك وال   .  رمزية إلى أن السياسة األميركية ستتجاوب مع مطالب الفلسطينيين         الحرص، ولو بإشارة  

  .يزال أيام رئاسة الرئيس محمود عباس
 فلسطينية كثيرة، حتى لـيمكن القـول إن         -وقد تميزت فترة الرئيس عرفات، ببروز تناقضات أميركية         

رئيس محمـود عبـاس، بـتقلص حجـم         بينما تميزت فترة ال   . العالقة بين الطرفين كانت عالقة عدائية     
 الفلسطينية، حتى ليمكن القول إن الطرفين كانا يعتقدان أنهما قريبان من بعضهما             -التناقضات األميركية   
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سياسيا، وتفاءل كثيرون بأن أميركا ستكون جاهزة في مرحلة حكم الرئيس عباس، لتوفير منـاخ يقـدم                 
ا لم تكن تثق بالرئيس عرفات، حتى إنها أعلنت مواقـف           للفلسطينيين إنجازات دبلوماسية ملموسة، فأميرك    

وأميركا نفسها عبرت بطرق شتى عن ثقتها بـالرئيس محمـود           . رسمية تطالب بتغيير القيادة الفلسطينية    
  .عباس، وكان ذلك سببا في بروز حالة التفاؤل بمواقف أميركية إيجابية

أمـا علـى    . ث والعالقات واستنتاج معانيهـا    حدث كل هذا على صعيد المراقبة والتحليل؛ مراقبة األحدا        
صعيد الوقائع الملموسة، فإن مواقف أميركا في مرحلة محمود عباس لم تختلف أبدا عن مواقف أميركـا                 

والنتيجة السياسية هنا، والنتيجة المنطقيـة أيـضا، هـي أن أميركـا تعـادي               . في مرحلة ياسر عرفات   
وهي تعادي الفلسطينيين لسبب واحد وحيد، هـو        .  باسمهم الفلسطينيين مهما كان نوع الرئيس الذي ينطق      

  .أنها تدعم الموقف اإلسرائيلي الذي يرفض التسليم بأي مطلب من مطالب الفلسطينيين
ولهذا السبب بالذات عارضـته  . لقد كان عرفات قائدا يعلن أن سياسته هي الجمع بين المقاومة والتفاوض       

تا من أجل أن يغير سياسته هذه، وأن يعلـن تبنيـه لمـنهج              إسرائيل وعارضته أميركا، وأعلنتا وضغط    
. وعندما رفض عرفات ذلك لم يستطع أن ينجز أي أمر عملي في تفاوضه مع إسـرائيل               . التفاوض فقط 

وكان ذلـك يعنـي،   . أما محمود عباس فكان قائدا يعلن أن منهجه في العمل هو التفاوض والتفاوض فقط       
وكان ذلك يعني،  . وضه بانفتاح، وستقدم له بعض ما لم تقدمه لعرفات        على صعيد األمل، أن إسرائيل ستفا     

على صعيد األمل أيضا، أن أميركا ستشجع نهج محمود عباس، وتقدم ثقلها الدولي، وعالقاتها الخاصـة                
 اإلسرائيلية إلى األمام، ولكن ما حدث على أرض الواقع، هو           -مع إسرائيل، لتدفع بالعالقات الفلسطينية      

  .د اإلسرائيلي مع محمود عباس كان مجرد تكرار للتشدد اإلسرائيلي مع ياسر عرفاتأن التشد
إذن ماذا تريد إسرائيل؟ وماذا تريد الواليات المتحدة األميركيـة؟          : يطرح هذا األمر سؤاال سياسيا كبيرا     

كـر مجـرد    إسرائيل ال تريد، وال تف    : وقد أصبح الجواب على هذا السؤال حقيقة واقعة ولم يعد استنتاجا          
تفكير، أن تقدم للفلسطينيين أي شيء يطلبونه، إسرائيل تريد تنفيذ مخططها فقط، وتريد من الفلـسطينيين                

وبشكل محدد ودقيق، ترفض إسرائيل الموافقة علـى قيـام          . أن يوافقوا على هذا المخطط ويقبلوا نتائجه      
ي، يكون دائما وأبدا داخل القبـضة       دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وتتطلع فقط إلى حكم ذاتي فلسطين          

  .اإلسرائيلية
هذا الهدف اإلسرائيلي رفضه ياسر عرفات، ورفضه محمود عباس، على الرغم من خالفهما في مـنهج                

وقيل أيام عرفات إن الوصول إلـى       . العمل والتفاوض، وكان أن وصلت األمور بذلك إلى طريق مسدود         
ي عن شعار الكفاح المسلح، ولو كالميا، بينما تأكـد أيـام            الطريق المسدود سببه رفض التخلي الفلسطين     

محمود عباس أن سبب الرفض اإلسرائيلي هو الرغبة في مواصلة االحتالل، حتـى لـو كـان مـنهج                   
  .التفاوض فقط هو المعلن رسميا

وقد طرح هذا األمر نفسه على الرئيس محمود عباس، وكان ال بد له إزاء ذلك أن يفعل شيئا ما، وهنـا                     
ر الرئيس محمود عباس شن هجوم سياسي مضاد، وأن يتم شن هذا الهجوم في الساحة الدولية، وكان                 قر

  :أن قام بخطوتين مهمتين
إعالنه أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس األمن للحصول على عضوية كاملة لدولة فلـسطين              : الخطوة األولى 

 اللحظة األولى، وعادت لتكرر النغمـة       وقد أعلنت واشنطن معارضتها لهذا الطلب منذ      . في األمم المتحدة  
وحين أصر الرئيس عباس على موقفه، وحـين        . المشروخة بأن األمور ال تحل إال في إطار المفاوضات        

ذهب إلى الرئيس األميركي نفسه ليباحثه في األمر، عبر الرئيس األميركي عن عدائية واضحة، حتى إنه                
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ذا تقدم بطلبه إلى مجلس األمن، وهو أمر خـارج عـن            قال لعباس مواجهة إنه سيستعمل الفيتو ضده، إ       
حدود اللياقة الدبلوماسية، التي تحرص دائما على استعمال كلمات مواربة، توضح الهدف، ولكن ال تستفز               

  .الطرف اآلخر
تمثلت في الخطاب الذي ألقاه محمود عباس في األمم المتحدة، وهو خطاب يمكن اعتباره              : الخطوة الثانية 

باستثناء الحديث عن شرعية إسـرائيل،       (1974ب ياسر عرفات األول أمام األمم المتحدة عام         تتمة لخطا 
لقد رفع محمود عباس من مستوى الخطاب السياسي الذي يتبناه، وكان ذلـك             ). وعن العمل السياسي فقط   

وقفـه، وإذا لـم     إشارة منه، لمن يريد أن يفهم، أن الكيل قد طفح بالنسبة إليه، وأنه إذا لم تقبل إسرائيل م                 
  .تقبل الواليات المتحدة موقفه، فإن معنى ذلك هو إغالق باب التفاوض السياسي نهائيا

الالفت هنا أن واشنطن ردت على هذا الموقف الفلسطيني، بالموقف المكرر والممل الداعي للعودة إلـى                
ل فـردت علـى هـذا    أما إسرائي. التفاوض فقط، وكأن ما جرى كل هذه السنوات ال عالقة له بالتفاوض        

الموقف بالدعوة إلى مفاوضات من دون شروط مسبقة، ولكنها هي وضعت شروطها المسبقة فورا علـى   
أي أن المطلوب هو تفاوض تحـدد       . الطاولة، ودعت إلى أن يبدأ التفاوض حول قضيتي الحدود واألمن         

وض تريد فيه إسرائيل    وهو أيضا تفا  . 1967فيه إسرائيل إلى أين ستنسحب، وليس االنسحاب إلى حدود          
أن تطمئن على أمنها مستقبال، ولذلك تريد االحتفاظ بالمناطق التي توفر لها ذلك، وهي حدود نهر األردن                 

  .والجبال المشرفة عليها، وهو مطلب قادر على إنهاء أي تفاوض قبل أن يبدأ
ية بالتفاوض، أي ليـست     وما يمكن استنتاجه بعد رحلة األلف ميل التفاوضية هذه، أن إسرائيل ليست معن            

وترجمة ذلك أنها ليست معنية بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية، وأن على            . معنية بمطالب الفلسطينيين  
  .الفلسطينيين أن يقبلوا مطلب إسرائيل هذا

هذه هي النتيجة المنطقية الوحيدة التي يمكن استخالصها من األخذ والرد الجـاريين بـين الفلـسطينيين                 
، )المغلق مؤقتا بسبب اإلصالحات   (ل، وحين ينسد طريق المفاوضات نهائيا، ينفتح الطريق اآلخر          وإسرائي

  .وهو طريق العودة إلى مقاومة االحتالل، وإلى الكفاح المسلح ضد االحتالل
وهذه هي نذر الحرب المقبلـة سـواء        . وهذه هي النتيجة الوحيد المحتملة بعد انسداد طريق المفاوضات        

  .بطيئة أو سريعةجاءت النذر 
  10/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   وتركيا وتعويض الدعم األمريكي لفلسطينالخليج .78

  خالد الحروب. د
الموقف االمريكي المتوتر وشديد العدائية ضد عضوية فلسطين في االمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية              

بة عن تل ابيب ضد الفلـسطينيين مـن         واشنطن هي التي قادت وتقود المعركة نيا      . تجاوز كل التوقعات  
  .اروقة االمم المتحدة إلى ردهات اليونسكو

نفهم ان اللوبيات اليهودية المسيطرة على دوائر صنع القرار االمريكي تحرك الخيوط بهذا االتجاه وبشكل               
 لكن ما ال نفهمه هو تردي السياسة االمريكية نحو مـسارات          . شبه اعمى تزايد فيه على بعضها البعض      

أمريكـا اوبامـا    . تضرب قلب المصالح االمريكية وتعيد تدوير عقارب العداء للواليات المتحدة للـوراء           
 امريكا الحربية والمطلقة للحروب فـي       –غيرت جزئيا، ولو اعالميا، صورة امريكا جورج بوش االبن          

الل السنة االولـى    تمكن اوباما، الذي سرعان ما تصهين خطابه ايضا، خ        . العالم، امريكا رجل الكاوبوي   
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واستطاع في عالم العرب والمسلمين رفع سقف الطموحات للحـد          . من واليته من تحسين صورة امريكا     
وخالل الثورات العربية قامر بالتخلي السريع عن حلفـاء         . االقصى عبر خطاباته في استانبول والقاهرة     

 المخلـوع حـسني مبـارك والـرئيس         السياسة االمريكية والتابعين لها في المنطقة العربية مثل الرئيس        
وبسبب سياسة التخلي تلك تمكنت الواليات المتحدة من اكتساب رصـيد           . التونسي زين العابدين بن علي    

ايجابي ولو نسبي ومتدرج، ودفعت بشرائح من الرأي العام العربي من موقع العداء والرفض المطلق لها                
لمتحدة كليا ألن التاريخ الطويـل لـسياستها فـي          لم تتغير صورة الواليات ا    . إلى موقع وسطي ورمادي   

لكن تزحزحـت   . المنطقة بالغ السواد ويحتاج إلى فترات طويلة من السياسات المتغيرة والجديدة المختلفة           
  .تلك الصورة او كادت

بيد ان القليل الذي كسبته واشنطن من وقوفها إلى جانب عدد من الثورات العربية سرعان ما خسرته وما                  
فهنا ال تظهر امريكا المؤيـدة إلسـرائيل        . خسره وتخسر ما هو اكبر منه على الجبهة الفلسطينية        تزال ت 

فحسب، فهذا التأييد صار وكأنه من ابجديات السياسة الدولية، لكن تظهر امريكا المتصهينة يمينيا والتـي                
 وسياسي بيانا دعوا    في إسرائيل اصدر اكثر من حوالي خمسمائة مثقف       . تزايد على كثير من اإلسرائيليين    

فيه تل ابيب إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية وتأييدها ألن ذلك االعتراف هو جانب من البداية الحقيقيـة                 
مثل هذا البيان لم يصدر في الواليات المتحدة التي يقودها كونغرس موغل            . لحل الدولتين وال مناص عنه    

 الواليات المتحدة تغيير صورتها في المنطقـة وعنـد          لن تستطيع . في يمينيته إلى حد االنتحار السياسي     
  .العرب والمسلمين وهي تتبنى سياسة متصهينة اكثر من تل ابيب نفسها

اهم جانب من السياسة االمريكية المتصهينة هذه االيام هو التهديد بقطع المساعدات السنوية عن الـسلطة                
هذا التهديد جـدي ويمكـن ان       . مليار دوالر الفلسطينية والتي ربما تصل في مجموعها العام إلى نصف          

لكن المسألة ليست بهـذه البـساطة، وتنفيـذ التهديـد بقطـع             . يلوي ذراع الفلسطينيين ويحبط مساعيهم    
المساعدات معناه إيغال اضافي من قبل الواليات المتحدة في عـدائها للفلـسطينين، واسـتدعاء جديـد                 

حتى اسـتخدام   . وما يقلق كثيرا من الساسة االمريكيين     لكراهيات اضافية من قبل العرب والمسلمين، وه      
الفيتو ضد الفلسطينيين سوف يترتب عليه تردي اضافي في صورة الواليات المتحدة وهو مـا يجعلهـا                 

الجانب اآلخر المرتبط بالتهديد بقطع المساعدات يخص فقدان التأثير على الفلسطينيين، ألن            . تزداد توترا 
وبهذا فإن المساعدات لم تكن فـي       . ا توفر إمكانية كبيرة لممارسة الضغط عليهم      المساعدات المالية معناه  

” المعونـة االمريكيـة   “ونموذج  . يوم من االيام هبة خالصة، بل آلية ضغط هدفها تسهيل تنفيذ السياسات           
ففي السنوات االخيرة، وحتى قبل سقوط النظام، اتجهت مصر نحـو           . لمصر مفيد هنا وفيه دروس عديدة     

ء هذه المعونة التي صارت تستخدم لرهن السيادة والتدخل في الشؤون الداخليـة، فـضال عـن ان                  إنها
ـ        وعندما . واستشارييها وسوى ذلك  ” هيئة المعونة ”معظمها يذهب لإلنفاق على مئات الموظفين التابعين ل

 ايقافهـا،   وصلت القاهرة إلى قناعة بأن ضرر المعونة اكثر من منفعتها وطلبت ايقافها رفضت واشنطن             
لكن التفسير الوحيد له هو ان تلك المعونة تخدم الواليات المتحدة اكثر            . وهو موقف غريب بطبيعة الحال    

مما تخدم واشنطن بكونها آلية ضغط سياسي إن فقدتها واشنطن فإنها تفقد اهـم ادواتهـا المـؤثرة فـي                    
طينية يقع في نفس المربع، اي كونها       منطق المساعدة االمريكية للسلطة الفلس    . عالقاتها الثنائية مع مصر   

  .آلية ضغط سياسي
من هنا، يجب على الفلسطينيين وضع مسألة التخلي عن المساعدة االمريكية هدفا استراتيجيا حيويا فـي                

جزء مـن هـذه المناخـات    . وهناك مناخات اقليمية جديدة تساعد في تحقيق هذا الهدف . المرحلة الحالية 
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عودي القوي المؤيد لعضوية فلسطين في االمم المتحدة والذي عبـر عنـه             الموقف الخليجي وخاصة الس   
وجزء آخر يتمثـل فـي الموقـف        . االمير تركي الفيصل في مقالين نشرتهما الصحف االمريكية مؤخرا        

علـى  . التركي الصاعد والقوي المؤيد ايضا للفلسطينين، إضافة إلى الموقف المصري بطبيعـة الحـال             
االول صـياغة موقـف او      . تكثف جهودها مع هذه االطراف الثالثة لتحقيق هدفين       السلطة الفلسطينية ان    

مصري، خليجي، تركي، يعلن التأييد والدعم للفلسطينين ويكون هدفـه حمايـة ظهـر              : حتى بيان ثالثي  
والهدف الثاني وهـو االهـم      . الفلسطينيين دبلوماسيا وسياسيا في مواجهة الضغط االمريكي واالوروبي       

تركي مشترك على شكل معونة سنوية للفلسطينيين ال تقل عن نـصف مليـار دوالر               -خليجيتأمين دعم   
تركيا صرحت اكثر من مرة انها على اسـتعداد لتعـويض المـساعدات             . تعوض المساعدات االمريكية  

ودول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون محرجة إن        . االمريكية في حال توقفت ويمكن البناء على ذلك       
لكن الوصول إلى هذا الهدف يحتـاج، مـرة         . الفلسطينيين يتراوح بين االمريكيين واالتراك    تركت دعم   

  .اخرى، إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية الفلسطينية على هذه الجبهة
وذلك كله ال يعني قطع الخطوط مع الواليات المتحدة اوإعالن الحرب عليهـا، إذ لـيس فـي مقـدور                    

خر الشوط في هذه المسألة فضال عن ان صداما مباشرا وعلى كل الجبهات مع              الفلسطينيين الذهاب إلى آ   
لكن شل يد الضغط االمريكي واضعاف آليات السيطرة والتحكم علـى           . واشنطن لن يصب في مصلحتهم    

  .الفلسطينيين وقرارهم هي اهداف مشروعة وسياسات ال بد من تبنيها
  10/10/2011، الدستور، عمان

  
  سطينية لدى األمم المتحدة يبشر برحيل الحرس القديممسعى الدولة الفل .79

  جوناثان كوك
 وسـط التـصفيق الحـار فـي نيويـورك      : ترجمة عالء الدين أبو زينـة     - فلسطين المحتلة    -الناصرة

 أنه أصبح بالوسع في النهاية اسـتالل        – ولو لدقيقة    –واالحتفاالت في رام اهللا، كان من السهل أن نعتقد          
. قُبعة األمم المتحدة، بعد عقود من العرقلة التي مارستها إسرائيل والواليات المتحـدة            دولة فلسطينية من    

فهل سيكون ضمير العالم بمثابة القابلة التي تجلب إلى الوجود حقبة جديدة تنهي االحـتالل اإلسـرائيلي                 
  للفلسطينيين؟

  .ال يبدو األمر أنه كذلك
مين العام لألمم المتحدة بان كي مون من أجل االعتـراف           فقد اختفى الطلب الفلسطيني، الذي سلم إلى اال       

 في الوقت الذي تعمـل فيـه الواليـات المتحـدة      -وسيغيب أسابيع، على ما يبدو    -بالدولة، عن األنظار    
ووراء الكواليس،  . وإسرائيل على ابتكار صيغة تحفظ ماء الوجه لقتل الطلب الفلسطيني في مجلس األمن            

ريض أعضاء المجلس بقوة على منع إقامة دولة فلسطينية بدون الحاجـة للجـوء   تقوم هاتان الدولتان بتح 
  .الواليات المتحدة إلى استخدام الفيتو الذي تهدد به

وسواء كان الرئيس باراك أوباما هو الذي استخدم السكين بيده أم ال، فإنه لم يبق ثمة مـن تخالطـه أي                     
ومن خـالل   . ولتان عن الوفاة الرسمية لعملية السالم     أوهام إزاء حقيقة أن واشنطن وإسرائيل هما المسؤ       

كشفها للعالم عن نفاقها فيما يتعلق بالشرق األوسط، ضمنت الواليات المتحدة إثارة حفيظة الـرأي العـام          
  .العربي، كما ضمنت أن يقفز الفلسطينيون من سفينة حل الدولتين
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لسلطة الفلسطينية محمود عباس، ولو أنه لم       لكن كان هناك انتصار واحد كبير في األمم المتحدة لرئيس ا          
إنه لن يحقق إقامة دولة لشعبه في هذه الهيئة العالمية، لكنه أصاب            . يكن االنتصار الذي كان قد سعى إليه      

  .بشكل قاتل مصداقية الواليات المتحدة كحكم للسالم في الشرق األوسط
بعد أن كانوا قد انتظروا أكثر مـن سـتة          -لة  إلقامة دو " طريق مختصرة "بقوله للفلسطينيين إنها ال توجد      
 كشف الرئيس األميركي حقيقة بالده باعتبارها عاجزة عن تقديم قيـادة            -عقود حتى اآلن من أجل العدالة     

وإذا كان أوباما هو هذا الرئيس الجبان أمام إسـرائيل، فـأي            . أخالقية لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني    
  لفلسطينيون تلقيه من أي قائد أميركي مستقبلي؟استقبال أفضل يمكن أن يأمل ا

كان أحد الضيوف في األمم المتحدة قد امتلك الجرأة ليشير بأدب إلى هذه النقطة ويالمس العـصب فـي                   
فقد حذر نيكوالس ساركوزي، الرئيس الفرنسي الذي يبدو أنه ينحاز عن دعمه األصلي إلقامـة               . خطابه

وقال أمام  . ات المتحدة على عملية السالم أصبحت بحاجة إلى إنهاء        دولة فلسطينية، من أن سيطرة الوالي     
يجب علينا الكف عن االعتقاد بأن بوسع دولة واحدة، حتى لو كانت األكبر، أو مجموعة               : "الجمعية العامة 

وكان اقتراحه هو الدعوة إلى دور أكثر       ". صغيرة من البلدان يمكن أن تحل مثل هذه المشكلة بالغة التعقيد          
  .طاً تلعبه أوروبا والدول العربية في صناعة السالم مع إسرائيلنشا

وبدا ساركوزي وكأنه يغفل حقيقة أن المسؤولية عن حل هذا النزاع قد توسعت بشكل يشبه كثيـراً هـذه                   
 مع إنشاء اللجنة الرباعية التي تضم الواليـات المتحـدة واالتحـاد االوروبـي               2002الطريقة في العام    
  .لمتحدةوروسيا واألمم ا

وكان تشكيل اللجنة الرباعية ضرورياً، ألن الواليات المتحدة وإسرائيل أدركتا أن القيادة الفلسطينية لـن               
تستمر في لعبة عملية السالم إذا بقي اإلشراف مقصوراً حصرياً على واشنطن، بعد أن خيانة الرئيس بيل                 

همة اللجنة الرباعية هـي اسـتعادة ثقـة         وكانت م . 2000كلينتون للفلسطينيين في كامب ديفيد في العام        
  .وشراء بضع سنوات أخرى لها-الفلسطينيين في عملية أوسلو 

ومع ذلك، سرعان ما أفقدت اللجنة الرباعية نفسها مصداقيتها الخاصة، على األقـل ألن مـسؤوليها لـم                  
ضين الفلـسطينيين   وفي الفترة األخيرة، تحدث كبير المفاو     .  واشنطن -ينحازوا مطلقاً عن إجماع إسرائيل    

نبيل شعث على لسان معظم الفلسطينيين عندما اتهم مبعوث اللجنة الرباعية، توني بلير، بأنه يبدو مثـل                 
  .، بينما كان يسعى إلى إقناع عباس بعدم التقدم بطلب إقامة الدولة الفلسطينية"دبلوماسي إسرائيلي"

لفلسطينيين المقدم إلى األمم المتحدة بتقـديم       وفي رد فعل وفي لشكلها، ردت اللجنة الرباعية على طلب ا          
عرض متردد أعرج لعباس بأن يستبدل مشروع الدولة بالمزيد من نفس المحادثات المنهكة التي لم تذهب                

  .بأحد إلى أي مكان على مدى عقدين
دائـرة  ويتجاوز تحرك القيادة الفلسطينية باتجاه األمم المتحدة اللجنة الرباعية بشكل فعال، ويوسع مـن               

 63كما يجلب محنة الفلسطينيين التـي اسـتمرت         . المسؤولية عن السالم في الشرق األوسط أكثر أيضاً       
  .عاماً بطريقة مرتبة ودقيقة إلى الهيئة العالمية

ويعتمد االعتـراف بالدولـة     . لكن طلب عباس يفضح أيضاً عجز األمم المتحدة عن التدخل بطريقة فعالة           
وربما تكون الجمعية العامة أكثر     . س األمن الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة      على اإلحالة الناجحة لمجل   

تعاطفا، لكنها ال تستطيع أن تعطي أكثر من رفع مكانة رمزي لفلسطين، ووضعها على قدم المساواة مع                 
  .الفاتيكان
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عدته في إقامة   فقد نفدت جعبة عباس من الخطابات المؤسسية لمسا       . وهكذا، تظل القيادة الفلسطينية عالقة    
وكانـت  . السلطة الفلسطينية -وهذا يعني أن هناك ضحية ثالثة لمحاولة الدولة         . دولة إلى جانب إسرائيل   

  .السلطة الفلسطينية هي ثمرة عملية أوسلو، وسوف تذهب بدون تحقيق جوهر تلك العملية
واليات المتحدة وأوروبـا    وبدالً من ذلك، يبدو أننا ندخل مرحلة جديدة من الصراع، لك لن يكون فيها لل              

ويبدو الحرس القديم الفلسطيني وكأنه على وشك التعـرض         . واألمم المتحدة سوى جزء هامشي للعب فيه      
لتحدي الجيل الجديد الذي تعب من الهياكل الرسمية للدبلوماسية التي تقوم بالسمسرة لمـصالح إسـرائيل                

  .فحسب
 على دراية بوسائل اإلعالم االجتماعية، وهم أفضل تجهيزاً         ويمتاز القادة الفلسطينيون الشباب الجدد بأنهم     

لتنظيم حركة جماهيرية شعبية، ويرفضون أن يكونوا مقيدين بالحدود التي حبست آباءهم وأجدادهم فـي               
وحتى هيئة الفلسطينيين الفوقية غير التمثيلية، منظمة التحرير        -وتقييمهم هو أن السلطة الفلسطينية      . قفص

  .ي جزء من المشكلة وليس الحل ه-الفلسطينية
. وحتى اآلن، ظل هؤالء الشباب يكنون احتراماً لكبارهم إلى حد كبير، لكن هذه الثقة تتـضاءل بـسرعة              

  .ويبحث هؤالء القادة الشباب المتعلمون والمغربون عن إجابات جديدة لمشكلة قديمة
تي أكدت مراراً وتكـراراً علـى       ولن يسعى هؤالء إلى الحصول على اإلجابات من الدول والمؤسسات ال          

وسوف يقدم القادة الجدد التماساتهم من فـوق رؤوس         . تواطئها في الحفاظ على بؤس الشعب الفلسطيني      
وتظهـر اسـتطالعات الـرأي أن النـاس         . حراس البوابات، ويتحولون إلى محكمة الرأي العام العالمي       

  . مع القضية الفلسطينية من حكوماتهمالعاديين في أوروبا والواليات المتحدة هم أكثر تعاطفا
وكانت الطلقات األولى من هذه الثورة في السياسة الفلسطينية واضحة في حركة الشباب التي أرعبت في                
وقت سابق من هذا العام حركة فتح التي يتزعمها عباس، وكذلك حركة حماس، وأجبرتهما على إقامة ما                 

ن من وهم إقامة الدولة الفلسطينية، سوف يوجهون طاقـاتهم          هؤالء الشباب، المتحررون اآل   . يشبه الوحدة 
. إلى نضال ضد نظام الفصل العنصري، مستخدمين وسائل المقاومة غير العنيفـة والعـصيان المـدني               
  .وسوف يكون هتافهم الجماعي هو صوت واحد للشخص الواحد في الدولة الواحدة التي تحكمها إسرائيل

ويـرجح  .  إلى تكثيف سريع لحركة المقاطعة والعقوبات ضد إسـرائيل         وسوف تتم ترجمة الدعم العالمي    
كثيراً أن تتعرض شرعية إسرائيل ومصداقية مزاعمها المشكوك فيها بكونها ديمقراطية إلى المزيد مـن               

  .األضرار
تقوم األحداث في األمم المتحدة بصناعة وضوح جديد بالنسبة للفلسطينيين، مذكرة إياهم بأنه ال يمكن أن                

كون هناك حق لتقرير المصير حتى يقوموا بتحرير أنفسهم من إرث االسـتعمار واألوهـام الخادعـة                 ي
لقد وصل الرجـال المـسنون فـي البـذالت     . الخادمة للذات، والتي يعتنقها الشيوخ الذين يقودونهم اآلن  

  .السوداء إلى نهاية اليوم
  )كاونتربنتش(

  10/10/2011، الغد، عمان
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  ؟"إسرائيل"اما من  يخاف أوباذالم .80
  إيان بوروم

اتهم حاكم تكساس، ريك بيري، أثناء إحدى زياراته النادرة خارج واليته تكساس، الـرئيس األميركـي،                
لقد قام عمدة نيويورك الـسابق، إدوارد كـوخ، بـدعم مرشـح             . باراك أوباما، باسترضاء الفلسطينيين   

دي في نيويورك بسبب أن الجمهوري يدعم       جمهوري كاثوليكي النتخابات الكونغرس ضد ديمقراطي يهو      
إسرائيل في السراء والضراء، وألن أوباما قد عبر عن تحفظاته على توسيع إسرائيل للمستوطنات فـي                

  .وفاز المرشح الجمهوري" تحت الحافلة"الضفة الغربية، وطبقاً لكلمات كوخ فإن أوباما ألقى بإسرائيل 
سرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يـشعر بحـساسية ضـد قيـام            وفي الوقت نفسه، فإن رئيس الوزراء اإل      

األجانب بالتدخل في السياسات اإلسرائيلية المحلية، يقوم بشكل علني وباستمرار بخطب ود الجمهـوريين           
ماذا، إذاً، كان رد أوباما؟ خطاب في األمم المتحدة يكرر          . في الكونغرس وذلك عن طريق مهاجمة أوباما      

  . وتفهمه لمخاوفها وضعفها والذي بالكاد تطرق فيه إلى مخاوف الفلسطينيين وضعفهمفيه دعمه إلسرائيل
ما الشيء المتعلق بإسرائيل الذي يحول الرئيس األميركي رجـالً ضـعيفاً؟ ولمـاذا جميـع الـسياسيين              

م األميركيين يشعرون بكل هذا الخوف من انتقاد السياسات اإلسرائيلية؟ هل هو الخوف من أن يطلق عليه               
  ؟"الصوت اليهودي"لقب معاد للسامية؟ أم هل هو 

ظاهرياً فإنه ال يوجد سبب يستدعي أن يشعر الديمقراطيون بالخوف، فاستطالعات الرأي تشير إلـى أن                
  .ال يزالون يصوتون للحزب الديمقراطي) فقط من الشعب األميركي% 7.1(أغلبية األميركان اليهود 

 اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن، وهو لوبي منظم للغاية وبتمويل قـوي            عندما يتعلق األمر بما يطلق عليه     
لكن أغلبية المـسيحيين اإلنجيليـين الـساحقة        . جداً، فإن المسيحيين اإلنجيليين يلعبون دوراً مهماً أيضاً       

  .تصوت للجمهوريين، ما يعني أنه ليس ألوباما الكثير ليخسره في هذا الخصوص
دة إلسرائيل، وخاصة لجنة الـشؤون العامـة األميركيـة اإلسـرائيلية            صحيح أن بعض المنظمات المؤي    

، يمكن أن تجمع مبالغ ضخمة وهي مبالغ يعتمد عليها نجاح المرشحين الـسياسيين أو فـشلهم                 )اإليباك(
إن األموال التي يتم منحها أو سحبها       . والذين يتم تقويمهم فقط على أساس توجهاتهم بالنسبة إلى إسرائيل         

 قيام يهود برفض التصويت ألوباما بسبب شعورهم بالغضب، يمكن أن يحدث الفـارق فـي                إضافة إلى 
  .واليات غير محسومة لحزب معين مثل فلوريدا

بغض النظر عن المال والناخبين واللوبيات، فإن هناك شيئاً أساسياً تغير في السنوات األخيرة وهو شيء                
نيين يتم استخدامه حالياً من قبل اليمـين األميركـي          إن صراع إسرائيل مع الفلسطي    : يخيف الديمقراطيين 

  .كهراوة من أجل ضرب الليبراليين
إن هذا لم يكن يحصل في الماضي، ففي العقود القليلة األولى لنشأة إسرائيل عندما كانت تدار بشكل عام                  

فـي واقـع   من قبل االشتراكيين، كانت إسرائيل تحظى بشكل رئيس بدعم اليسار الليبرالي في العـالم، و      
األمر فإن آخر إدارة أميركية كانت إلى حد ما صارمة مع الحكومة اإلسرائيلية هي حكومة جورج بوش                 

  .األب الجمهورية
إن من النادر أن تكـون      . إن اليهود في كل من أوروبا والواليات المتحدة كانوا يميلون تقليدياً إلى اليسار            

ى أساس الوطنية العرقية، جيدة لألقليـات التـي يكـون           سياسات الجناح اليميني، وخاصة تلك المبنية عل      
لقد كان اليهود من أشد مناصري نضال األميركان السود من          . وضعها أفضل في بيئة أكثر انفتاحاً وتنوعاً      

  .أجل نيل الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي
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أو حتى من الطبيعي على معظم األميركيين اليهود أن         وطالما بقيت إسرائيل دولةً ليبرالية كان من السهل         
يدعموها، ولم يكن هناك صراع بين العقل والعاطفة وبين االرتباط العاطفي بإسرائيل وااللتزام السياسي              

  .بالقضايا الليبرالية
، لكن األمور بدأت تتغير عندما انحسرت شعبية حزب العمل اإلسرائيلي أمام حزب الليكود األكثر تشدداً              

وبشكل تدريجي بدأت إسرائيل تعاني وجود سياسات تشبه السياسات التي تقليدياً كان اليهـود يخـشونها                
  .وخاصة السياسات العرقية

إن إسرائيل، التي شعرت باالستفزاز بسبب عدائية جيرانها العرب وتصلب القادة الفلـسطينيين، بـدأت               
كـان يهـود الـشرق      : يضاً للتغيرات الديمغرافية  بالتحول بشكل حاد نحو اليمين، ولقد كان ذلك نتيجة أ         

األوسط أكثر مناهضة للعرب مقارنة بإخوانهم من األوروبيين، كما أن المهاجرين اليهود من روسيا كانوا               
  .من أشد المناهضين لليسار، كما استمرت أعداد اليهود المتدينين باالزدياد

تعاطفه مع إسرائيل، وتمكنت إسرائيل من اكتـساب        لقد تخلى اليسار الليبرالي األوروبي نتيجة لذلك عن         
إن الشعبويين اليمينيين بما في ذلك أولئك       . مجموعة جديدة من األصدقاء من اليمين وحتى اليمين المتشدد        

الذين يمثلون أحزاباً كانت معروفة في الماضي بمعاداتها الشديدة للسامية، يدعون وبكل فخر اليوم بـأنهم                
إلسرائيليين على األراضي الفلسطينية، أما في الواليات المتحدة فلقد نـشأ تحـالف          يدعمون المستوطنين ا  

غريب بين المتشددين اليهود والمسيحيين اإلنجيليين الذين يعتقدون أن على جميع اليهود العودة في نهاية               
 لـدعم   المطاف إلى األرض المقدسة واعتناق الديانة المسيحية، وهذا التحالف أصبح القاعـدة الرئيـسة             

  .إسرائيل
لقد أدى ذلك إلى نشوء وضع غريب للغاية، فالسياسيون الذين ينتمون إلى الجناح اليميني مـن الجنـوب                  
األميركي مع الشعبويين النمساويين واأللمان والفرنسيين والهولنديين يتهمـون الليبـراليين باسترضـاء             

ن لتقاليد مغرقة في العنصرية، هـم األبطـال         إن هؤالء الذين يعدون الورثة السياسيي     ". الفاشية اإلسالمية "
الجدد لدولة يهودية تعتمد سياساتها اآلن على شوفينية عرقية عائدة للقرن التاسع عـشر عوضـاً عـن                  

  .الجذور االشتراكية للصهيونية
إن الترويج للسياسات المتصلبة إلسرائيل يمكن أن يكون أسهل طريق لرئيس أميركا الديمقراطي لتجنب              

 في سنة انتخابية، ومن المؤكد ان أوباما يحتاج إلى األصدقاء بشكل كبير، ولكن الـثمن سـوف                  المتاعب
أن أميركا المجبرة على دعم إسرائيل، سواء كانت على حـق أو علـى باطـل، تخـسر                  . يكون باهظاً 

  .مصداقيتها ونفوذها بسرعة في شرق أوسط مضطرب
ل دولة فلسطينية قابلة للحيـاة سـيكون صـعباً          إن الضغط على إسرائيل من أجل وقف االستيطان وقبو        
إن الوقوف في وجـه إسـرائيل وأصـدقائها         . للغاية، لكنه الطريقة الوحيدة لكسر حلقة العنف المستمرة       

المتطرفين الجدد ال يعد معادياً لليهودية بل العكس هو الصحيح، حيث يعمل ذلك على المحافظـة علـى                  
  .يد من اليهود باإليمان بهاالتقاليد الليبرالية التي يستمر العد

  "بروجيكت سنديكت"عن 
  10/10/2011، األيام، رام اهللا
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  :كاريكاتير .81
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