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  المفاوضاتإلى  استيطانها سنذهب فوراًوأوقفت "إسرائيل" اعترفت بنا إذا: عباس .1

 بنيامين نتنياهو بقبول اإلسرائيليعباس مطالبته لرئيس الوزراء جدد الرئيس محمود : )كولومبيا(بوغوتا 
 شعب له الحق بدولة أننا تعترف بنا أن إسرائيلعلى " للجنة الرباعية الدولية مؤكدا على انه األخيرالبيان 

اذا  "وأضاف"  وبالذات في القدس الشريفأراضينا توقف كل النشاطات االستيطانية في أنوعليها 
 ". المفاوضاتإلى استيطانها سنذهب فورا قفتوأواعترفت 

نحن نريد أن  "بقولهوشدد الرئيس في سلسلة فعاليات سياسية خالل زيارته للعاصمة الكولومبية بوغوتا 
نصل إلى حل سياسي يساعد على إقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن 

يد الحروب إطالقا أن تكون بيننا ولذلك نحن جادون بهذا الطريق واستقرار ومن خالل المفاوضات، ال نر
 ".ولن نحيد عنها ولن يضرنا أحد، متطرف أو غير متطرف إلى غير هذا الطريق
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نحن ذهبنا إلى األمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية هذه المؤسسة العالمية ونؤكد  "أن على وأكد
 من شهر سبتمبر 23ض إطالقا مع المفاوضات ونحن أعلنا في الـأن الذهاب إلى األمم المتحدة ال يتناق

الماضي أننا موافقون تماما على البيان الذي أصدرته الرباعية بشأن المفاوضات ونحن جاهزون في أية 
 ".لحظة للعودة إلى هذه الطاولة في حال موافقة إسرائيل على بيان الرباعية

 لتوجه القيادة األمريكي ما زالت قائمة برغم الرفض يركيةاألم -وأكد على ان االتصاالت الفلسطينية
لقد وجد ذهابنا إلى األمم المتحدة اختالفا بين بعض الدول وبالذات مع "الفلسطينية الى مجلس االمن وقال 

 وهذا شيء مشروع أن نتفق ونختلف في إطار الصداقة وأن نحل مشاكلنا صديقتنا الواليات المتحدة
ي إطار الصداقة ولذلك هذا الموقف المختلف لم يمنع الرئيس أوباما أن يلتقي بي بطرق ديمقراطية وف

عشية وجودنا في األمم المتحدة ولم يمنع وزير الدفاع األميركي بانيتا أن يأتي إلى رام اهللا أيضا إلدامة 
 ".العالقة بيننا وبين أميركا

من أجل الوصول إلى تسوية هذا هناك اتصاالت أخرى مع مسؤولين أميركان " بهذا الشأن وأضاف
الخالف بيننا وبينهم هناك مجالت واسعة لحل الخالفات وبأبسط الوسائل، بالحوار، بالحديث بالسالم، 

 ".وليس بأي أسلوب آخر
يؤيد الرئيس سانتوس وجود حل الدولتين، دولة "  تبديد مخاوف الرئيس الكولومبي وقالإلى عباسوسعى 

 قبل أيام أن استمرار االستيطان ال يساعد إطالقا على أكد، وقد 67 حدود إسرائيل ودولة فلسطين على
السالم وربما يقوض مسار السالم ولذلك نحن نعرف تماما أن كولومبيا تريد الوصول إلى السالم وتريد 

 ".أن تحث األطراف المعنية للوصول إلى هذا السالم
  11/10/2011القدس، القدس، 

  
 باالستجابة لمطالب األسرى" إسرائيل"ولي إلزام ُيطالب المجتمع الد فياض .2

 نقال عن مراسلها من البيرة، نائل موسى أن رئيس 11/10/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
سالم فياض شدد على وقوفه مع كل أبناء شعبنا في دعمهم ومساندتهم لألسرى وحقوقهم . الوزراء د

إن المطالب التي أعلن األسرى ": لقوانين والمواثيق الدولية، وقالاإلنسانية األساسية التي كفلتها كافة ا
اإلضراب من أجل استعادتها هي حقوق طبيعية أكدتها كافة القوانين والمواثيق الدولية، وإنني على ثقة 
بأن أسرى الحرية ما كانوا ليقدموا على اإلضراب عن الطعام إال بعد أن بات المس بظروف حياتهم 

  ."نسانية يتساوى مع مستوى المس بحقهم في الحياةوبكرامتهم اإل
جاء ذلك خالل مشاركة رئيس الوزراء أهالي األسرى والمعتصمين تضامناً مع أسرى الحرية وذلك في 
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة البيرة، حيث ناشد فياض المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 

بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، و نافي بيالي المفوض السامي اإلنسان الدولية، وخص بالذكر 
لحقوق اإلنسان، واللجنة الدولية للصليب األحمر إلبراز معاناة أسرانا، وخاصةً وهم يخوضون إضرابهم 
عن الطعام من أجل ضمان الحد األدنى من حقوقهم اإلنسانية األساسية، وطالبهم بالتدخل الفوري إللزام 

ائيل بوقف ممارساتها التعسفية، واالستجابة لمطالب األسرى، وفي مقدمتها إلغاء سياسة العزل إسر
  .االنفرادي، وغيرها من الممارسات الالإنسانية

 من رام اهللا، أن سالم 10/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية من جهة ثانية ذكرت 
لمستمر والمتواصل في سبيل بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء سعي السلطة الوطنية ا"إن فياض قال 
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االحتالل، ساهم بشكل كبير وفاعل لجهة االعتماد على قدراتنا الذاتية ومكوناتها، والتي أثمرت في 
 ."%60السنوات الثالث األخيرة تحسنا كبيرا في مجال اعتمادنا على إيراداتنا بنسبة بلغت حوالي الـ

أن هذا األمر إنجاز ضخم "ظفي وزارة األشغال العامة المميزين في عملهم، وأضاف خالل تكريمه لمو
وليس له مثيل حتى في دول مستقلة، فكيف بشعب يعاني ويالت االحتالل وممارساته الهادفة إلى تحطيم 

 .'قدراتنا ومؤسساتنا
ات الخارجية لها فإنها منذ نشأة السلطة الوطنية، ترافقت معها تحليالت مفادها بأنه لوال المساعد': وتابع

ستنهار، ونحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه المقوالت، فأنا اليوم أقول إنه ما كان يرى مستحيال قد بات 
حقيقة مفادها، أننا بتنا دولة قادرة على تقديم الخدمات المواطنين بكفاءة عالية متقدمة عن دول مستقلة 

 .وذلك باعتراف الجميع
ه إلى برنامج تعزيز قدرات السلطة الوطنية التابع للوكالة األميركية للتنمية وتوجه رئيس الوزراء بخطاب

'USAID' وفي هذا االحتفال المدعوم من وكالة التنمية، ال يمكن إغفال قرار "، بحضور مديرها، قائال
 . مليون دوالر، وهو قرار نتمنى أن تعود الكونغرس عنه200الكونغرس بحجب مساعدات بقيمة 

اض أكد أن المطلوب يتمثل بتقليص اعتماد السلطة على المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية، إال أن في
 .وهذا أمر ال بد منه من واقع المسؤولية

مراحل كثيرة قطعتها مؤسسات السلطة الوطنية، في سعي شعبنا إلقامة الدولة وإنهاء "وقال فياض إن 
ي يسببها  االحتالل وممارسته ضد شعبنا، وهي معاناة االحتالل وأشار رئيس الوزراء إلى المعاناة الت

تظهر اليوم جلية في معاناة األسرى المحرومين من أبسط حقوقهم األساسية في سجون االحتالل، وهم 
 على التوالي، بإصرار وعزم من اجل نيل 14الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ

 .ةحقوقهم األساسية في الحياة والكرام
  

   دعوة الرباعية الستئناف المفاوضات على أسس واضحةبانتظارنحن : عشراوي .3
عضو اللجنة ، أن رام اهللا من 10/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  نشرت

التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي قالت إن القيادة بانتظار دعوة الرباعية الدولية الستئناف 
ات على أسس ومرجعيات واضحة، تقوم على وقف االستيطان واإلقرار بحدود العام سبعة المفاوض
ودعت عشراوي في تصريحات لصوت فلسطين، اليوم االثنين، الرباعية الدولية إلى امتالك  .وستين

ول إرادة سياسية للضغط على إسرائيل لاللتزام بالقانون الدولي والمتطلبات الحقيقية لعملية السالم للوص
إلى عملية سياسية ناجحة وذات مغزى، وليس كما تريدها إسرائيل ممتدة ودون مضمون وال أهداف 

  .  وإنما تستخدمها لفرض مزيد من األمر الواقع على األرض
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية .، أن دبيت لحممن  10/11/2011وكالة معا اإلخبارية،  وذكرت

 وقوفها معنا ال أعلنت وان الدول التي األمنوت التاسع في مجلس انه تم ضمان الصقال لحركة فتح 
 عليها داعيا الدول العربية لتحمل مسؤولياتها في دعمنا ودعم األمريكيةزالت تؤكد ذلك رغم الضغوط 

 .أصدقائنا
 تصويتها معنا وال أكدت الدول التسع التي إن" وقال شعث في حديث عبر الهاتف مع غرفة تحرير معا

 والصين أفريقياالغابون والبوسنة والبرازيل والهند ولبنان ونيجيريا وجنوب : في موقفها هينشكك 
 ".اوروسي
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 توني بلير لم يعد محايدا وغير مرحب به: منظمة التحرير .4

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية االثنين أن ممثل اللجنة الرباعية الدولية توني بلير :  د ب أ-رام اهللا 
لم يعد محايدا وأصبح منحازا إلسرائيل ومطالبها " كممثل للجنة في عملية السالم كونه "بهغير مرحب "

 ."بشكل واضح
بلير خرج عن مهام عمله المكلف بها من "وقالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة، في بيان لها، إن 

ائيلي بنيامين نتنياهو وظهر قبل اللجنة الرباعية كوسيط محايد وأصبح ناطقا باسم رئيس الوزراء اإلسر
ذلك جليا في محاولته صياغة بيان اللجنة األخير بصورة تتبنى المطالب اإلسرائيلية فقط على حساب 

 ."المطالب والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني
خرج عن األعراف الدبلوماسية التي تقتضيها مثل هذه المناصب الحساسة "واعتبرت الدائرة أن بلير 

 ."ل جهات دولية وذات وزن مؤثر على المستوى العالمي يلزم لنجاحها الموضوعية والحياديةكونه يمث
أن تقوم بدورها الذي تشكلت من أجله لدعم عملية السالم في "نظمة اللجنة الرباعية الدولية بـالموطالبت 

 ."الشرق األوسط بشفافية ونزاهة وحيادية مطلقة دون االنحياز لطرف على حساب اآلخر
  11/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
 خطابه في األمم المتحدة محاولة إلجهاض "الرباعية" اعتبر بيان عباس: "ةالحيا" .5

، أن معظم الدول العربية كان يعارض توجه "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  فتحي صباح-غزة 
ملة في األمم المتحدة، إال  مجلس األمن لتقديم طلب الحصول على عضوية كاإلىالرئيس محمود عباس 

 إلىوقالت المصادر إن دوالً عربية عارضت التوجه .  هذه الدول عادت وعدلت عن موقفها الحقاًأن
 حد إلىمجلس األمن، فيما عارضته بشدة دول بعينها، بل إن وزيراً حمل رسالة من دول عربية ذهبت 

 . المجلسإلىاً بوضوح عدم التوجه  على الموقف العربي، طالب"التفافاً"اعتبار هذه الخطوة 
 أن عباس ووزير خارجيته الدكتور رياض المالكي ومسؤولين فلسطينيين آخرين، عقدوا إلىوأشارت 
 المجلس، إلى لقاء مع رؤساء ووزراء ومسؤولين دوليين طالبوا جميعاً بعدم التوجه 50أكثر من 

كدت أن عباس رفض كل هذه الطلبات بعناد، وأ. ونصحوا بالتوجه الى الجمعية العامة لألمم المتحدة
 مجلس إلى، وتوجه بطلب الحصول على العضوية الكاملة "تفويض من القيادة الفلسطينية"متكئاً على 

 الشهر 23األمن، الجهة الوحيدة المخولة منحها، قبل أن يلقي خطابه الشهير أمام الجمعية العامة في 
  .الماضي

العربية غيرت مواقفها في أعقاب الخطاب وما تاله من ردود أفعال، لكن المصادر أكدت أن الدول 
وقالت إن كثيراً من الزعماء والمسؤولين العرب واألجانب هنأوا عباس بعد . ودعمت هذه الخطوة

تم ادخال تعديالت نحو مئة مرة على الخطاب حتى الدقائق االخيرة ": وأضافت. الخطاب التاريخي الناجح
ساركوزي أمام الجمعية العامة، ) الرئيس نيكوال(ممتناً لخطاب "شارت الى أن عباس كان وأ. "قبل إلقائه

، على رغم معارضة عدد من الفصائل مضمون خطابه والطلب من "الذي جاء معظم ما فيه عن فلسطين
  .عباس رفضه
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 عضوية وكان ساركوزي رأى في خطابه أن من األفضل للفلسطينيين في المرحلة الراهنة الحصول على
 في الجمعية العامة على غرار وضع الفاتيكان، محذراً في الوقت نفسه من خطورة "بصفة مراقب"دولة 

  ."حق النقض"استخدام الواليات المتحدة 
 إلىالدولية ودعت فيه » الرباعية« أن عباس رأى أن البيان الذي أصدرته اللجنة إلىوأشارت المصادر 

جاء إلجهاض النجاح الذي «ي األمم المتحدة وتقديم طلب العضوية استئناف المفاوضات غداة خطابه ف
 البيان، وافق إصداروبعد أيام على  ."حققه خطابه، والحشد الذي نتج عنه لصالح القضية الفلسطينية

 الستئناف المفاوضات المتمثلة في وقف االستيطان السابقةعباس عليه، مجدداً التأكيد على شروطه 
ولفتت . 1967عام ) يونيو(ديدة للتفاوض وإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران وتحديد مرجعية ج

، واصفاً موقفها بأنه " معركة األمم المتحدةإزاءأبدى استياءه من موقف حركة حماس " أن عباس إلى
  ."كان سيئاً"

  11/10/2011الحياة، لندن، 
  

  عينلقاء يجمع عباس ونتنياهو خالل أقل من أسبو": معاريف" .6
لعقد لقاء قريب " اللجنة الرباعية الدولية"أفادت مصادر صحفية عبرية، بوجود توجهات لدى : الناصرة

يجمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خالل موعد 
 العبرية، في عددها "معاريف"وأوضحت صحيفة  .أقصاه أسبوعين، وذلك تمهيداً الستئناف المفاوضات

تعكف حالياً على ترتيب سلسلة اجتماعات تمهيدية مع مسؤولين " الرباعية"، أن )11/10(الصادر الثالثاء 
وممثلين عن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، قبل لقاء نتنياهو وعباس الذي حددته بموعد أقصاه الثالث 

  .أكتوبر الجاري/ والعشرين من شهر تشرين أول
  10/10/2011 برس، قدس

  
   للجامعة العربية لبحث قضية األسرى      اجتماًعا عاجالًتطلبالسلطة الفلسطينية  .7

، بطلب رسمي إلى األمانة العامة للجامعة )10/10(تقدمت السلطة الفلسطينية، قبل ظهر االثنين : القاهرة
يد اإلسرائيلي ضد األسرى لمجلس الجامعة، من أجل بحث التصع" غير اعتيادي"العربية لعقد اجتماع 

في " قدس برس"وأفاد مراسل . الفلسطينيين في سجونه، في اليوم الرابع عشر من إضرابهم عن الطعام
على مستوى المندوبين " االجتماع العاجل"القاهرة، أن المندوب العام لفلسطين بالجامعة، تقدم بطلب 

، "ي ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لهامناقشة وضع األسرى في سجون االحتالل ف"الدائمين، لـ 
  .وفق مذكرة الطلب

  10/10/2011قدس برس، 
  

  "   األقصى"تحرير األسرى من سجون االحتالل أولى من تحرير : البرلمانيةكتلة حماس  .8
ممثلة حركة حماس في " التغيير واإلصالح"كتلة  أن غزةمن  10/10/2011قدس برس،  نشرت

القضية المركزية ورأس األولويات " أهمية قضية األسرى، مشيرة إلى أنها المجلس التشريعي أكدت على
وأضافت الكتلة،  ".وأم الثوابت وعنوان القضية الفلسطينية، وأن تحرير األسرى أولى من تحرير األقصى

مضى على إضراب األسرى وخوضهم معركة األمعاء الخاوية أربعة ): "10/10(في بيان لها االثنين 
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وهم يعاندون المحتل، ويؤكدون على المضي في اإلضراب المفتوح عن الطعام لتحقيق عشر يوماً 
مطالبهم ووقف السياسية الصهيونية اإلرهابية بحقهم من خالل القمع والتنكيل وحرمانهم من أبسط 

  ".مقومات الحياة وتعريضهم لشتى صنوف العذاب
ية المحتلة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين طالب النواب اإلسالميون في الضفة الغربفي السياق نفسه 

حتى يتسنى للشعب الفلسطيني أن يعيش ويتفاعل مع حالة "لدى أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، 
  ". األسرى المأساوية في سجون االحتالل

 ملف ضرورة إغالق"، على )10/10(نسخة عنه االثنين " قدس برس"وأكد النواب في بيان صحفي تلقت 
االعتقال السياسي في الضفة الغربية حتى يكون لفعاليات التضامن مع أسرى سجون االحتالل الثقل 

  ".الكامل والجدوى
 النائب ، أنيو بي آي من غزة نقال عن 11/10/2011القدس العربي، لندن، في السياق نفسه ذكرت 

 الفصائل الفلسطينية إلى تكثيف  دعا االثنين،،األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر
جهودها ألسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم باألسرى في السجون اإلسرائيلية الذين يخوضون إضراباً عن 

وقال في كلمة خالل اعتصام شعبي أمام مقر الصليب األحمر  .الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي
 الجهد العسكري لنصرة األسرى والدفاع عنهم في مطلوب من الفصائل المقاومة بذل مزيد من"بغزة، 

ضرورة "وشدد على  ."إضرابهم المفتوح عن الطعام، والتمسك بشروط إنجاز صفقة تبادل األسرى
الجندي اإلسرائيلي (ـمواصلة التخطيط والعمل على أسر جنود إسرائيليين آخرين كي يكونوا رفقاء ل

ادة العدو الباغية، وتسقط عجرفته الفارغة، ويرضخ شليط، حتى تنكسر إر) المحتجز في غزة غلعاد
 ."لمطالبنا الوطنية دون انتقاص

  
  أيام ثالثةأمن رام اهللا يعتقل مواطنا أفرج عنه االحتالل منذ  .9

اعتقل جهاز األمن الوقائي في محافظة رام اهللا والبيرة المواطن عبد الرازق :  الدستور–القدس المحتلة 
ن قرية عارورة، شمالي مدينة رام اهللا، وذلك بعد ثالثة أيام من اإلفراج عنه  عاماً، م32سعيد خصيب، 

وقال . من سجون االحتالل اإلسرائيلي بعد قضائه ستة عشراً شهرا في التحقيق واالعتقال اإلداري
ن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، واستناداً لإلفادة التي أدلى بها شقيق المعتقل لباحثه، فإنه يعرب ع

وبحسب شقيقه، عبد  .قلقه من تعريض المواطن خصيب للتعذيب، ويطالب باإلفراج الفوري عنه
الرحمن، فإنه وبعد أن أجرى اتصاالت بنواب في المجلس التشريعي وأبلغهم بحالة اعتقال شقيقه، تلقى 

  .ثالث مكالمات تهديد باالعتقال واإليذاء على هاتفه النقال، إذا واصل اتصاالته
  11/10/2011ر، عمان، الدستو

  
 جاهزون لتحمل المسؤولية األمنية في كل األرض الفلسطينية:  في حكومة فياضوزير الداخلية .10

قال وزير الداخلية سعيد أبو علي، اليوم االثنين، إن األجهزة األمنية الفلسطينية :  محمود خلوف- القاهرة
ص، وتوفير األمن واألمان للمواطن قطعت شوطا كبيرا على صعيد الكفاءة وتأهيل الكادر والتخص

 .الفلسطيني
خالل زيارته للقاهرة لغرض لقاء عدد من ' وفا'وأشار الوزير أبو علي في حديث خص به وكالة 

المسؤولين األمنيين المصريين، إلى أن تقديم القيادة الفلسطينية الطلب لمجلس األمن الدولي لالعتراف 
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م المتحدة جاء في سياق برنامج متكامل أعلنه الرئيس محمود بفلسطين دولة كاملة العضوية في األم
كان أحد محاور البرنامج تحقيق األمن : وقال .عباس منذ بداية ترشحه للرئاسة قبل حوالي خمس سنوات

واألمان للمواطن وبناء مؤسسات دولة القانون والمؤسسات، باإلضافة إلى مسار موازي يتمثل بعملية 
اف عملية السالم والمتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس سياسية جادة تحقق أهد

 .م1967على حدود 
  10/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  يطلق مشروع صندوق االستثمار الفلسطيني في لبنان عباسرمستشا .11

ية محمد مصطفى، اليوم االثنين، مشروع  أطلق مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون االقتصاد:بيروت
 .صندوق االستثمار الفلسطيني في لبنان، خالل مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت

وأعلن مصطفى عن استمرار التحضيرات المتعلقة ببرنامج التمكين االقتصادي في المخيمات الفلسطينية 
عنه في وقت سابق، حول نية الصندوق إطالق البرنامج الذي في لبنان، وذلك استكماال لما تم اإلعالن 

 .يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي، وخلق فرص عمل لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان
وأشار إلى أن البرنامج يندرج في سياق توفير فرص عمل جديدة ألبناء شعبنا في جميع المخيمات 

أن البرنامج سيساهم في تمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة تتناسب مع إمكانياتهم وتخصصاتهم، كما 
بهم، وتوفير مستوى حياة أفضل لهم، وسيعمل على دعم صمودهم والتخفيف من معاناتهم إلى حين 

 .عودتهم لوطنهم وتحقيق حق العودة
ومن وأضاف، أن حجم المرحلة األولى من البرنامج يبلغ مليون دوالر، مقدمة من صندوق االستثمار، 

 مليون دوالر على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث تتبلور فكرة 5المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 
 مشروع على مدار الثالث إلى 1000البرنامج حول تقديم قروض مالية صغيرة ودعم فني لحوالي 

وستغطي  دوالر، 5000- 500خمس سنوات القادمة، ومن المتوقع أن تتراوح قيمة القروض ما بين 
هذه المشاريع قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الصناعة والتجارة والخدمات التكنولوجيا والصحة والتعليم، 
وتتماشى مع القوانين المعمول بها في لبنان، وستتميز المشاريع كذلك باستدامتها من أجل توفير فرص 

 .عمل جديدة
  10/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
    غزة تُقيد دخول األجانب إلى حكومة هنية .12

 في بيان على موقعها اإللكتروني، إنها تدعو  غزةقالت وزارة الداخلية واألمن الوطني في حكومة :غزة
جميع األجانب غير الفلسطينيين الراغبين بالدخول إلى القطاع التقدم إلى اإلدارة العامة لإلقامات وشؤون 

بطلب تنسيق الدخول قبل أسبوع من تاريخ الدخول، ومدة صالحيته شهر بعد األجانب التابعة لها 
األجانب الذين يرغبون باإلقامة لمدة أكثر من أسبوع عليهم مراجعة اإلدارة العامة "وذكرت أن  .اإلصدار

وأعلنت أن سريان هذه  ."لإلقامات وشؤون األجانب في وزارة الداخلية لتنظيم إقامتهم في قطاع غزة
  .راءات سيبدأ من الثالثاءاإلج

  11/10/2011الخليج، الشارقة، 
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  "المافيا" اعتداءات منمنظمة التحرير تطالب األمم المتحدة بحماية الفلسطينيين في إيطاليا  .13
االنتهاكات "استنكرت دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ما وصفته بـ : رام اهللا
وقال  .اإليطالية" المافيا"جئين الفلسطينيين المقيمين في إيطاليا من قبل عناصر التي تستهدف الال" الوحشية

إن ما تناولته تقارير "، )10/10(رئيس الدائرة، زكريا اآلغا، في بيان صحفي صدر عنه االثنين 
لمؤسسات حقوقية حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في إيطاليا وتعرضهم لالنتهاكات من قبل رجال 

، وفق "يا أمر خطير ومثير للقلق في دولة مثل ايطاليا يسودها القانون والنظام واحترام حقوق اإلنسانالماف
  .البيان

وناشد اآلغا، السلطات االيطالية تحمل مسؤولياتها تجاه مثل هذه األحداث ومالحقة مرتكبيها، فيما توجه 
طلب تأمين الحماية للفلسطينيين في إيطاليا إلى هيئة األمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون الالجئين ب

  .التي يتعرضون لها" الخطيرة"وتوفير مالذ آمن لهم، والوقوف إلى جانبهم ضد االعتداءات واالنتهاكات 
  10/10/2011قدس برس، 

  
 وزير الصحة في غزة يشيد بالدعم األردني في المجاالت الطبية  .14

باسم نعيم بالعالقات المميزة التي تربط بين . في غزة دأشاد وزير الصحة الفلسطيني:  سمير حمتو-غزة 
الشعبين األردني والفلسطيني في شتى المجاالت، مشيدا بالدعم الذي تقدمه المملكة األردنية الهاشمية 

وذكر نعيم أن . جاء ذلك خالل لقاء عقده الوزير نعيم مع وفد طبي اردني .وخاصة في المجال الطبي
طاب معظم الكفاءات الطبية العربية والدولية للمساهمة في التخفيف عن المرضى الوزارة تسعى إلى استق

 .الفلسطينيين
  11/10/2011الدستور، عمان، 

  
      على قائمة التراث العالمي  تاريخيةمساعٍ فلسطينية إلدراج مواقع .15

مة التراث أعلن مسؤول أن الفلسطينيين سيسعون إلى إدراج مهد المسيح في بيت لحم على قائ: رويترز
عضوية كاملة ثم سيرشحون ) يونسكو(العالمي، متى منحهتم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

وقال حمدان طه الوزير في  . إلدراجها ضمن هذه المواقع"إسرائيل"مواقع أخرى على أراض تحتلها 
ووصف . حق طبيعي للفلسطينيينالسلطة الفلسطينية المسؤول عن الثقافة واآلثار إن عضوية اليونسكو 

عضوية اليونسكو "وقال طه  ."مؤسفة“االعتراضات من بعض الحكومات بما فيها الواليات المتحدة بأنها 
أراها . رسالة تنطوي على العدل والحق لماذا يجب على فلسطين أن تكون خارج منظومة العمل الدولي

تابع أنه بعد الحصول على عضوية اليونسكو و ."تتويجاً لجهود طويلة خالل العشرين سنة الماضية
سيستأنف الفلسطينيون مسعاهم إلدراج بيت لحم وكنيسة المهد الموجودة بها، وهو المكان الذي ولد به 

  .المسيح، على قائمة مواقع التراث العالمي
  11/10/2011الخليج، الشارقة، 

 
  
  
  



  

  

 
 

  

            12ص                                     2289:                العدد11/10/2011الثالثاء  :التاريخ

   لقيادة الحركة في لبنانعضواً 15فتح تنتخب  .16
الثاني لحركة فتح اقليم لبنان الذي انعقد في قاعة الشهيد فيصل الحسيني في  سفر المؤتمرأ: الرشيدية

مخيم الرشيدية جنوب صور والذي كان حضره كل اعضاء اللجنة المركزية عزام االحمد وسلطان 
ابوالعينين وجمال محيسن وسفير فلسطين في بيروت عبداهللا عبداهللا عن فوز خمسة عشر عضوا في 

 صوتا ورياض ابو 84رفعت شناعة : الحركة في لبنان حيث جاءت النتائج على الشكل التاليقيادة 
 صوتا وعاطف 79 صوتا وابو احمد زيداني 81 صوتا وزهرة ربيع 83 صوتا ومنذر حمزة 83العينين 

 صوتا 65 صوتا ومحمد داود 69اياد شعالن  صوتا وابو72 ومحمود االسدي  صوتا75عبد العال 
 صوتا 61 صوتا وآمال الخطيب 63 صوتا وحسين فياض 63 صوتا ويوسف عزام 64الح وطالب الص

  . صوتا55 صوتا وإلهام العلي 59وابواحمد نايف 
وكان ترشح لالنتخابات في اعقاب اجتماع نوقشت خالله قضايا تتعلق بالشؤون الفلسطينية في الداخل 

  . مرشحا30وفي لبنان اكثر من 
 11/10/2011المستقبل، بيروت، 

  
   السلطة بالعودة للمفاوضات سيشكل منزلقًا خطيًرااستجابة: برهومفوزي  .17

، أن أي استجابة من قبل السلطة       "حماس"أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
 علـى   يعتبر منحدرا ومنزلقًا خطيـرا    "الفلسطينية لدعوة الرباعية الدولية بالرجوع إلى خيار المفاوضات         

وعلى حساب تعاطف شعوب الربيع العربـي مـع قـضيته           , حساب الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية    
  ".العادلة

ـ      على أن عباس حـشر     ) 10-10(اإلثنين  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد برهوم في تصريحٍ خاص ل
القـضية الفلـسطينية    وما زال يخضع    , نفسه في زاوية المفاوضات التي لم تجلب نفعا للشعب الفلسطيني         

  .لتجارب أثبتت فشلها على مر السنين
دون , ب الصف الفلسطيني  يرتيلتفت إلى ت  وأن  , آن األوان لعباس أن يعيد قراءة المواقف من جديد        : "وقال

  ".فذلك مضيعة للوقت ويشكل خطرا على الثوابت, أن يخضع القضية الفلسطينية لتجارب ثبت فشلها
، أن شروط الرباعية الدولية هي سبب معاناة الشعب الفلسطيني وتحديـدا            "سحما"وأوضح المتحدث باسم    

وسبب تدمير العملية الديمقراطية النزيهة التي خاضها الشعب الفلسطيني وأدت لفوز حركـة             , قطاع غزة 
  .بأغلبية ساحقة" حماس"المقاومة اإلسالمية 

ب الفلسطيني والـسلطة الفلـسطينية هـو        وأشار إلى أن ما تقوم به الرباعية الدولية بالضغط على الشع          
ومحاولة بائسة لاللتفـاف علـى      , انجرار وراء الرغبة الصهيونية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني        

مؤكدا على أن الرباعية ما زالت تكيل بمكيالين ومنحازة للعدو الصهيوني عالوة علـى              , الحق الفلسطيني 
  .تسببها في استمرار الحصار

  10/10/2011ي لإلعالم، المركز الفلسطين
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   يعزي رئيس الوزراء التركي بوفاة والدتهمشعل .18
عزت الرشق أن رئيس المكتـب      " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        : دمشق

هاتفيا برئيس الوزراء التركي رجـب طيـب     ) 10/10(السياسي للحركة خالد مشعل اتصل اليوم االثنين        
  . بوفاة والدتهأردوغان معزيا

 10/10/2011قدس برس، 
  

   فعالياتها التضامنية مع األسرى في سجون االحتاللتواصلالفصائل الفلسطينية  .19
واصلت الفصائل الفلسطينية فعالياتها التضامنية مع األسرى المضربين عـن الطعـام            :   حامد جاد   -غزة

هرجانًا تـضامنيا قبالـة مقـر       لليوم الرابع عشر في سجون االحتالل حيث نظمت حركة حماس أمس م           
  .الصليب األحمر في مدينة غزة فيما نظمت الجبهة الشعبية مسيرة حاشدة دعما لقضية األسرى

وطالب القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان فصائل المقاومة العمل على أسر المزيد من الجنـود                
 الوقت ذاته الشعوب العربية ألن      اإلسرائيليين كخطوة تكفل حصول األسرى على حريتهم داعيا في ذات         

يكون شعارهم في األيام القادمة الحرية ألسرانا وان ينفذوا فعاليات شعبية لدعم صـمود األسـرى فـي                  
  .سجون االحتالل

يتوجـب  "ورحب رضوان بأنصار الجبهة الشعبية الذين انضموا إلى االعتصام في مسيرة حاشدة، مؤكداً              
  ".دنا خلف ثوابتنا وإصرارنا عليهاعلينا أن ندعم صمود أسرانا بتوح

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن هذا االعتصام يأتي للفت االنتباه لما                 
تمر به قضية األسرى من تهميش محلي ودولي، محمالً االحتالل المسؤولية الكاملة عن حيـاة األسـرى             

نحن في الجبهـة الـشعبية      "وقال   .ب اإلضراب الذي يخوضونه   بعد تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بسب      
نعتبر أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا للعمل على اإلفراج عن أسرانا البواسـل والوقـوف معهـم فـي                   

  ".محنتهم
  11/10/2011الغد، عمان، 

  
   مقومات لنجاح بيان الرباعية"شروط مسبقة" وشطب االستيطانتجريم : فتح .20

إن مقومات نجاح بيان الرباعية الدوليـة، تتمثـل         ' فتح'ة التحرير الوطني الفلسطيني     قالت حرك : رام اهللا 
بالتشديد على أن االستيطان عقبة أمام الوصول للسالم، واعتباره خطوة أحادية محبطة للجهـد الـدولي                

  .الهادف للعودة إلى المفاوضات
 صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة      وأوضح الناطق اإلعالمي لحركة فتح في أوروبا جمال نزال في بيان          

، 'شـروط مـسبقة   'اليوم االثنين، أن المقوم اآلخر لنجاح البيان من وجهة نظر الحركة هو إزاحة تعبير               
معتبرا أن وصف مطالبتنا بوقف االستيطان قبل العودة للمفاوضات على أنه شرط مسبق يعـد مغالطـة                 

  .ا إسرائيليا محددا في خارطة الطريقولفت إلى أن وقف االستيطان يمثل التزام .سياسية
حسب علمنا فإن المداوالت الحالية بخصوص البيان ترجح        ': ،  قال نزال   'يهودية إسرائيل 'وعن موضوع   

إمكانية غياب هذا المصطلح عن نص البيان باعتبارها تمثل تحديا أخالقيا وسياسيا للدول األوروبية التي               
  .'يص نفسها كدول مسيحيةتؤمن بفصل الدين عن الدولة وترفض تشخ

  10/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  شمال غزة" الديمقراطية"استشهاد مقاوم من  .21
، في قصف إسرائيلي 2011-10-10انتشلت طواقم اإلسعاف جثمان مواطن استشهد ظهر اليوم االثنين 

  .استهدفه في شمال قطاع غزة
ليا لإلسعاف والطوارئ في القطاع أدهم أبو سلمية، قال إن الطواقم الطبية وكان الناطق باسم اللجنة الع

شمال " إيرز"تحاول التنسيق عبر الصليب األحمر لمعاينة المكان المستهدف، قرب حاجز بيت حانون 
وقالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية إن الشهيد هو أحمد سالم  .القطاع
  . طائرة استطالع إسرائيلية أثناء تأديته لمهمة جهاديةهيزة أحد كوادرها واستهدفتالعزا

 10/10/2011فلسطين اون الين، 
 

   من أنصارهاستة باعتقال السلطةحماس تتهم  .22
، أمس، األجهزة األمنية الفلسطينية باعتقال ستة من أنصارها في ”حماس“اتهمت حركة : )آي.بي .يو (

. ت الحركة في بيان، إن االعتقاالت جرت في نابلس والخليل وبيت لحم وجنينوقال .الضفة الغربية
تعرض للضرب “وذكرت أن بين المعتقلين المدرس ماهر شاللدة من سكان بلدة سعير، الفتة إلى أنه 

 شخصاً اعتقلوا في أوقات 15وأضافت أن محاكم أمن السلطة مددت فترات اعتقال . ”المبرح أمام طالبه
  .رات مختلفة، بينهم الصحفيان محمد منى، ومحمد عصيدةسابقة لفت

  11/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   مسؤولية تدهور صحة أمينها العام"إسرائيل" تحملالجبهة الشعبية  .23
حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين االثنين إسرائيل مسؤولية تدهور الحالة ): ا ف ب (-رام اهللا

 يوما، مطالبة بنقله إلى 13سعدات المعتقل والمضرب عن الطعام منذ الصحية ألمينها العام أحمد 
  .المستشفى

تحمل إسرائيل "وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة خالدة جرار لوكالة فرانس برس إن الجبهة 
  ".المسؤولية الكاملة عن حياة وصحية االمين العام احمد سعدات

يصاب بحالة اغماء واعياء شديد وفق ما اكده محامون سعدات لم يعد قادرا على الحركة و"واضافت إن 
  ".له ومندوب عن الصليب االحمر الدولي

محاميين اثنين ومندوبا عن الصليب االحمر قاموا امس االحد بزيارة سعدات في زنزانته "واوضحت أن 
م يستطع ل"، موضحين انه "واكدوا انه في حالة صحية سيئة للغاية وان سائال اصفر بدا يخرج من فمه

  ".نطالب بتحويله فورا إلى المستشفى"وقالت جرار  ".اكمال المقابلة مع محاميه
 11/10/2011القدس العربي، لندن، 

  
  ةتسعدات بأفعى وضعها داخل زنزانأحمد  حاول اغتيال االحتالل: مركز أبو جهاد .24

و الحـاج االثنـين أن      كشف مدير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة بجامعة القدس فهد أب           : الخليل
إدارة مصلحة سجون االحتالل خططت لقتل أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي               

، عبر عدة وسائل كان آخرها وضـع أفـاعي   2006يقبع في زنازين العزل االنفرادي منذ اعتقاله بالعام   
  .داخل زنزانته
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ه إن سلطات االحتالل وضعت أفاعٍ داخـل زنزانـة          نسخة عن " صفا"وقال الحاج في بيان صحفي وصل       
سعدات االنفرادية، عالوة عن وضعه رهن العزل االنفرادي والتضييق عليه وحرمانه من أبسط الحقوق              

  .اإلنسانية، ومنعه من الزيارة
 ولفت إلى أن مصلحة السجون يئست من محاوالتها قتله عبر اتباع إجراءات سابقة، فوضعت له األفاعي               

بالزنزانة، الفتا إلى أنه حين اكتشف أمر األفعى قامت مصلحة السجون بقتلها، لكنه تفاجأ فـي صـبيحة                  
وعد أبو الحاج أن ذلك مما لم يدع مجاال للـشك لـه مـن أن     .اليوم التالي بوجود أفعى أخرى بالزنزانة  

  .مصلحة السجون تنوي قتل سعدات
  10/10/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   على أمن وحياة الالجئين الفلسطينيين في إيطالياللحفاظحماس تدعو  .25

المفوضية الـسامية لـشؤون     " حماس"في حركة المقاومة اإلسالمية     " شؤون الالجئين "دعت دائرة   : غزة
الالجئين، لتقديم المساعدة العاجلة والالزمة لالجئين الفلسطينيين في إيطاليا، مشددة على ضرورة الحفاظ             

  . أمنهم ومقدراتهم وحياتهمعلى
وأجرت الدائرة عدة اتصاالت مع بعض العوائل المقيمة في إيطاليا والسويد، وخـصوصاً مـن قامـت                 

على الحدود العراقية، حيـث تبـين بـأن         " التنف"بترحيلهم المفوضية السامية لشؤون الالجئين من مخيم        
تقرار وسوء المعاملة، في حين لـم تقـم         هؤالء الالجئين قد تعرضوا لظروف صعبة وحالة من عدم االس         

المفوضية السامية لشؤون الالجئين باإليفاء وبعودتها والتزاماتها تجاه هؤالء الالجئـين والـذين يقـرب               
  . الجًئا170عددهم من 

السياسية التي تنتهجها مفوضية الالجئين، بنقلها الالجئين الفلسطينيين من العراق للدول           "ورأت الحركة أن    
ة، تعتبر سياسة غير ناجحة، وقد أثبتت فشلها في أكثر من موضـع، بـدليل معانـاة الالجئـين                   األوربي

  ".الفلسطينيين في البرازيل وإيطاليا والسويد
ودعت دائرة شؤون الالجئين السفارات الفلسطينية ومكاتب تمثيل الفلسطينيين فـي الـدول األوروبيـة               

ئين ومتابعتهم وحل مشكالتهم بمـا يـضمن لهـم الحيـاة            بضرورة القيام بواجباتها تجاه إخوانهم الالج     "
  ".الكريمة

 10/10/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  أردوغان بوفاة والدته يعزيانبيريز ونتنياهو  .26

قام كل من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإرسال برقيـات تعزيـة                
أشار بيريز إلى أنه في فترة التوتر الشديد هذه بين الحكـومتين ال ينبغـي               و .تهألردوغان إثر وفاة والد   

وقال إنـه لـم يتوقـع أن        . نسيان الحزن الشخصي لزعيم كانت معه في الماضي عالقات صداقة حميمة          
تجدر اإلشارة إلى أن بيريز يؤدي دوراً فـي محاولـة إصـالح              .يسرع ذلك من المصالحة بين الدولتين     

  .كيا وإسرائيلالعالقات بين تر
 11/10/2011، السفير، بيروت
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   االجتماع مع عباسنييسعد: شتونألنتنياهو  .27

قال مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ان نتنياهو أبلغ مسؤولة الـسياسة               : القدس
يس الفلـسطيني   الخارجية باالتحاد االوروبي كاثرين اشتون يوم االثنين انه مستعد لالجتماع مـع الـرئ             

وقال البيان ان نتنياهو أبلغ اشتون في محادثة هاتفيـة           .محمود عباس من أجل استئناف محادثات السالم      
  ."يسعده االجتماع مع عباس في أي وقت"أنه 

" في االيـام المقبلـة    "واعلنت أشتون يوم االحد خططا لدعوة ممثلين لالسرائيليين والفلسطينيين لالجتماع           
  .ف مفاوضات السالم المجمدة على مدى العام المنصرملمناقشة استئنا

وامتنع متحدث باسم الحكومة االسرائيلية عن التعقيب عندما سئل هل تلقت اسرائيل دعوة رسـمية مـن                 
  .؟أشتون

 11/10/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

   نتنياهو بتمويل اآلباء الروحيين لإلرهاب اليهوديحكومة تتهم "معاريف" .28
اليمينية في إسرائيل، بانتقادات الذعة للحكومة؛ كونها قامـت وال          » معاريف«رجت صحيفة   خ: تل أبيب 

تزال تمول المدارس الدينية التي تخرج متطرفين يهوديين عنصريين ال يتورعون عن ارتكاب عمليـات               
  .إرهاب ضد العرب

ن المدرسة الدينيـة    إ:  وهو مراسل سياسي كبير في الصحيفة، يعتبر من صحافيي اليمين          ،وقال بن درور  
، تتلقى دعما سنويا بالماليين من الحكومـة،        »يوسف حي «قرب نابلس، المسماة    » يتسهار«في مستعمرة   

  . مع العلم بأن قادتها هم من غالة المتطرفين الذين ال يتورعون عن إباحة تنفيذ جرائم القتل ضد العرب
هو » الجهاد اإلسالمي «سة، باعتبار أن تنظيم     على تالميذ هذه المدر   » الجهاد اليهودي «ويطلق يميني لقب    

ويقول إن اآلباء الروحيين في هذه المدرسة يربون تالميذهم على الكراهيـة للعـرب              . »تنظيم إرهابي «
وهم يسعون لجر منطقة الشرق األوسط      . واإلذعان لرجل الدين وعلى االستخفاف بعقول الناس اآلخرين       

هاز المخابرات العامة بكل قوته للقـضاء علـى هـذه البـؤرة             إلى كارثة عنف جديدة، إذا لم يتحرك ج       
  .وتخليص إسرائيل منها مرة وإلى األبد

 11/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  غزة بيعه لها تستورد سعف النخيل من األردن بعد رفض مصر وحكومة "إسرائيل" .29
 مـن    سعف النخيل  ى استيراد ، اضطر التجار اليهود إل    )الذي يصادف الغد  (، قبيل عيد العرش     : تل أبيب 
فاجأت حكومة حماس في قطاع غزة بمنع تجار النخيـل مـن بيـع              بدال من قطاع غزة، بعدما      األردن،  

السعف إلى إسرائيل في اللحظة األخيرة بينما استغل أنصار السالم في إسرائيل هذه القضية ليؤكـدوا أن                 
  .الحصار على قطاع غزة هو قرار سياسي ال عالقة له باألمن

كانت قضية سعف النخيل قد تحولت إلى قضية سياسية تعكس عمق األزمة اإلقليمية إلسرائيل وإشكاليات               
العالقة معها من دول الجوار، فقد كانت إسرائيل تستورد سعف النخيل من مصر، بمئات اآلالف في كل                 

  .  الماضية30سنة خالل السنوات الـ
 فرع من سعف النخيل في كل سنة، يـستوردون منهـا             ألف 700 إلى   600ويستهلك اليهود في إسرائيل     

  . ألف من مصر، والبقية توفرها كروم النخيل في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة300نحو 
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وانتهز أنصار السالم اإلسرائيليون موافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية على استيراد سعف النخيل من غزة،              
إن : »جيـشاه «وقالت شيري بشاي، المديرة العامة لحركة       . حصارليجددوا حملتهم الشعبية ضد فرض ال     

الحكومتين اإلسرائيليتين الحالية والسابقة تمنعان استيراد البضائع من قطاع غزة بشكل قاطع منـذ سـنة                
والقرار الجديد يؤكد أن التذرع باألمن هو مجرد كذبـة وأن الحـصار             . ، بحجة األخطار األمنية   2007

وطالبت الوزارة بوضع حد لحـصارها وتنظـيم        . اع غزة هو حصار سياسي محض     اإلسرائيلي على قط  
  .ترتيبات جديدة تتيح استيراد البضائع من غزة بعد إجراء الفحوصات األمنية الالزمة

  11/10/2011، الشرق األوسط، لندن
 

 
   طبيبا متدربا باالستقالة750 بعد تهديد "إسرائيل"أزمة طبية في  .30

هددت غالبية األطباء المتدربين في المستشفيات العامـة اإلسـرائيلية أمـس            : »الشرق األوسط  «-لندن  
باستقالة جماعية مما سيتسبب في أزمة كبرى في قطاع الصحة العامة بسبب استمرار نزاعهم مع وزارة                

وأعلن ممثلو األطباء في مـؤتمر      . المالية حول ظروف عملهم ورواتبهم، حسب وكالة الصحافة الفرنسية        
. عقد في تل أبيب ونقلته اإلذاعة أن استقاالتهم دخلت حيز التنفيذ مساء أمس دون أي تنـازالت                صحافي  

وفي محاولة أخيرة للمصالحة حث األطباء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتولى حقيبـة الـصحة                
وهـم  . ردياتهمويطالب األطباء المتدربون بزيادات كبيرة في رواتبهم وبتقليل عدد و         . بإيجاد حل لألزمة  

  .يؤكدون أن مطالبهم أهم في المدن الفقيرة جنوب وشمال إسرائيل من أجل جذب األطباء الشبان
وتأتي هذه األزمة في خضم موجة احتجاجات اجتماعية ضد غالء المعيشة اجتاحت إسرائيل منـذ عـدة                 

الماليـة للـدفاع عـن      والتقى مديرو أكبر ثالثة مستشفيات حكومية ليل األحد ممثلين عن وزارة            . أشهر
الحكـومي فـي حيفـا      » رامبام«وقال البروفسور رافي بيار، مدير مستشفى       . مطالب األطباء المتدربين  

هذا ليس كثيرا ألن كل     .  مليون شيقل لتلبية مطالب المتدربين     400طلبنا إمدادات بنحو    «: لإلذاعة) شمال(
  .»مستشفى حكومي لديه مليار أو اثنان من الشواقل

 11/10/2011، وسط، لندنالشرق األ
  

  "أسطول الحرية" هوية منفذّي الهجوم على تدعو الى عدم كشف "إسرائيل" .31
كُشف النقاب في تل ابيب امس االثنين عن ان اركان دولة االحتالل يخـشون              : الناصرة :زهير اندراوس 

 شاركوا في العملية    ، الذين )13شاييطت  (من قيام السلطات التركية بمالحقة جنود الكوماندوز االسرائيلي         
ـ ) مافي مرمرة (البربرية ضد السفينة التركية      ، والتـي   2010من العـام    ) مايو( من شهر ايار     31في ال

  .ادت الى استشهاد تسعة مواطنين اتراك واصابة العشرات
العبرية، نقال عن مصادر امنية رفيعة في تل ابيب، ان المدعي           ' معاريف'وفي هذا السياق، قالت صحيفة      

سكري االسرائيلي دعا الى التستر على هوية الجنود االسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم المـذكور،               الع
عالوة على ذلك، حذر المدعي العسكري االسرائيلي داني عفروني من نشر هوية جنود البحرية الـذين                

ولفتـت  . شاركوا في الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، بسبب الخشية من رفع دعاوى دوليـة ضـدهم    
  الصحيفة العبرية، االثنين، الى ان عفروني طلب عدم نشر هوية جنود الوحدة البحرية الذين شاركوا في                
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الهجوم على سفينة مرمرة، وذلك بهدف تقليص امكانية البدء باجراءات قضائية ضدهم، علما بان الهجوم               
  . قتلى اتراك واصابة العشرات9المشار اليه ادى الى سقوط 

 11/10/2011، لعربي، لندنالقدس ا
  

  لتطرفوالعنصرية ليميلون " إسرائيل "التالميذ في .32
في مدارس يهودية أن العنصرية والتطرف وكراهية العرب تجتاح         ” مدنيات“يؤكد معلمو   : القدس المحتلة 

 السيما المدارس الدينية الرسمية، وتحدث عدد كبير منهم عن تفشي مظاهر العداء           ” اإلسرائيلية“المدارس  
  .للعرب

، أمس، أن ثمة تناقـضاً بـين        ”بار إيالن “ويتضح من مداخالت المعلمين في يوم دراسي شهدته جامعة          
وحذر بعضهم من   . التربية الدينية اليهودية وبين بعض أسس الديمقراطية كالتسامح وتقبل اآلخر المختلف          

مؤسـسات الكيـان والجهـاز      أن العداء للعرب وكراهيتهم يرافقه في كثير من األحيان شعور بـالتنكر ل            
  .القضائي

ونقل موقع إذاعة جـيش     . كما اشتكى البعض اآلخر من صعوبة خلق توازن ما بين الديمقراطية والدين           
بعد فتوى الحاخامات التي تحرم بيع أو تأجير البيوت للعرب أصـبح            “: االحتالل عن أحد المعلمين قوله    

أصبح من الصعب أيضا غرس مبـادئ       “: ويضيف. من الصعب الحديث عن القوانين التي تمنع التمييز       
 كالمساواة والتسامح وحقوق األقليات،     -الديمقراطية في الطالب، وبات كل نقاش حول مبادئ الديمقراطية        

  .”ينتهي بعبارات عنصرية تعبر عن كراهية العرب
 11/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  خيرة على سياسة العزل االنفرادي  وإدارة السجون جراء اصرار االاألسرىفشل لقاء : قراقع .33

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن اللقاء الذي عقد بين ممثلي الحركة : رام اهللا
األسيرة وإدارات مصلحة السجون اإلسرائيلية، فشل جراء إصرار األخيرة على سياسة العزل االنفرادي، 

  .يوعدم السماح لألسرى باستكمال تعليمهم الجامع
أعلن قراقع أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المقبل في و

القاهرة حول إضراب األسرى عن الطعام، مشيرا إلى أنه سيطلعهم على واقع الخطر الذي يتهدد األسرى 
  .إضافة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم

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

   يهددون بالتوقف عن شرب الماءعن الطعام األسرى المضربين .34
هدد مئات من األسرى المضربين عن الطعام بالتوقف عن تناول الماء، في خطوة :  كفاح زبون-رام اهللا

  . يوما15تصعيدية خطيرة، إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالب المضربين منذ 
إن األسرى المضربين عن الطعام هددوا «زير شؤون األسرى والمحررين، وقال عيسى قراقع، و

باالنتقال إلى خطوة أخرى في مسيرتهم اإلضرابية باالمتناع عن شرب الماء على طريقة اإلضراب 
  .»اآليرلندي
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وهدد المضربون بهذه الخطوة التصعيدية ردا على اإلجراءات التعسفية التي يتعرضون لها، بعدما راحت 
  . رة السجون تمارس ضدهم سياسة العزل االنفرادي، ومصادرة كافة محتوياتهم الشخصيةإدا

  11/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  فلسطيني في ألمانيا  ألف الجئ100لجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين تحذر من توطين  .35
نيين من تنفيذ مشروع حذرت لجنة أهلية فلسطينية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطي

  . لتوطين مائة ألف الجئ فلسطيني يعيشون في ألمانيا
 شؤون -إن وزارة الداخلية األلمانية : "وقالت لجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين، في بيان صحفي

األجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، 
  ". دم صالحية هذه الوثائق للسفر من وإلى ألمانيا، وعدم وضع تأشيرة اإلقامة عليهايقضي بع

وأكدت اللجنة أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية، وينتهي التعامل مع الوثائق 
ق سفر ألمانية بشكل قطعي ابتداء من بداية نوفمبر القادم، حيث ستصدر دوائر األجانب األلمانية وثائ

وتوضع تأشيرة اإلقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة بالالجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة 
  . الداخلية اللبنانية

وأشارت إلى أنه تبعاً لهذا القانون، ستقوم دوائر األجانب باالتصال في األشهر القليلة المقبلة بحملة 
ار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة اإلقامة عليها، كما يجب الوثائق حسب األحرف األبجدية الستصد

على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة 
 ألف الجئ فلسطيني وأكثرهم من 100ولفتت النظر إلى أنه يتواجد في ألمانيا ما يقارب من  . المفعول

 ماليين الجئ فلسطيني مشتتون في 6ل العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي الجئي الدو
  . أصقاع العالم

  10/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الذي تنفذه الحركة األسيرة انضمام أسرى القدس والجوالن والداخل لإلضراب .36
ون في سجون االحتالل اتسع نطاق اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى الفلسطيني

اإلسرائيلي، منذ نحو خمسة عشر يوماً، احتجاجا على العقوبات اإلسرائيلية بحقهم، بعد إعالن انضمام 
أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل والجوالن وأسرى حركة فتح والجبهة الديمقراطية في سجن 

  . ريمون إلى اإلضراب الذي تنفذه الحركة األسيرة
، عن 2011-10-10 لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، االثنين وأعلن رئيس

من كافة ) 4و2(انضمام أسرى القدس والداخل الفلسطيني المحتل والجوالن في سجن جلبوع قسم 
  . الفصائل الفلسطينية إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه الحركة األسيرة منذ نحو أسبوعين

  11/10/2011، موقع فلسطين أون الين
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   من األسرى تعرضوا للتعذيب في سجون االحتاللالمائة في 96: فروانة .37
كشف مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة : الضفة الغربية

تعرضوا للتعذيب على أيدي  في المئة من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 96أن 
  .سلطات االحتالل أثناء التحقيق

 في 93 في المئة من األسرى تعرضوا للشبح، و76إن ": "السبيل"وقال فراونة في مقابلة خاصة بصحيفة 
 في المئة تعرضوا 96 في المئة تعرضوا للحرمان من النوم و97المئة تعرضوا للوقوف لفترات طويلة، و

 أسيرا يعانون أوضاعا صحية سيئة، فمنهم من يعاني من أمراض القلب 136للضرب، إلى جانب أن 
  ".والغضروف والمفاصل وضعف النظر

إلى جانب األوضاع الصحية التي يعانيها األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل فقد : "وأضاف فراونة
 198، حيث بلغ عددهم أدت عمليات التعذيب أثناء فترات التحقيق مع األسرى إلى استشهاد عدد منهم

أسيرا كان آخرهم الشهيد رائد أبو حماد الذي استشهد في نيسان الماضي وهو في العزل االنفرادي في 
  ".سجن مجدو العسكري

  11/10/2011السبيل، عمان، 
  

  متسارع لمصادرة األراضي وتكثيف االستيطان في القدس إسرائيلي مخطط: الرويضي .38
 الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، من مخطط إسرائيلي حذر مستشار رئيس ديوان: القدس

يجري العمل على تنفيذه بشكل متسارع يستهدف في المرحلة األولى وضع اليد على أراضٍ في منطقة 
غالف القدس، وتحديدا بين محافظتي القدس وبيت لحم، وفي شرق المدنية المقدسة من منطقة السواحرة 

  .حتى غور األردن
إلى وجود جملة من القرارات بعضها صدرت تستهدف جميعها هدم ' وفا'، في حديث خاص لـولفت

 وحدة 1600منازل في هذه المناطق تمهيدا لتنفيذ مشاريع استيطانية، حيث تم اإلعالن مؤخرا عن بناء 
  .استيطانية منها جنوب القدس

مع استكمال بناء جدار الضم والتوسع وأوضح أن من النتائج الخطيرة لهذه المخططات، التي تأتي تزامنا 
القدس 'من محافظة بيت لحم وضمها إلى القدس ضمن مخطط % 40العنصري، اقتطاع ما نسبته 

  .'الكبرى
وأضاف أنه في نفس الوقت يتهدد العائالت البدوية المقيمة في القدس خطر الهدم لمنازلها ومضاربها 

المقامة على ' معاليه أدوميم'نفيذ مخطط ربط مستوطنتي والتضييق عليها لدفعها للهجرة الطوعية بهدف ت
هذا يعني العزل الكلي لدائرة استيطانية تبدأ من قلنديا شماال : وقال. المجاورة' كيدار'أراضي العيزرية و
  .وتنتهي جنوب القدس

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

  سطيني على الهجرة سنويا مسيحي فل600 تجبرسياسة االحتالل  .39
 فلسطيني مسيحي على الهجرة 600تجبر سياسة االحتالل اإلسرائيلي زهاء :  نادية سعد الدين–عمان 

 20 ألفاً فقط، بعدما كانوا يشكلون 55، مما أوصل عددهم اليوم إلى 1967سنوياً من وطنهم المحتل العام 
  .من مجموع الفلسطينيين قبل النكبة% 
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 آالف مسيحي فقط بعدما كان 10تضم حالياً " الرقمية بعداً مقلقاً في القدس المحتلة التي وتجد المعطيات
، وفق الوكيل المساعد للشؤون المسيحية في وزارة األوقاف الفلسطينية " ألفا50ًعددهم في الماضي قرابة 

  .حنا عيسى
من مواطنيها المسيحيين، الذين ال بينما تبدو بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السالم، شبه فارغة اليوم 

  . مسيحي22500 مسيحي بعدما كان عددهم 7500يتجاوزون 
  11/10/2011، الغد، عمان

  
  سبتمبر/ خالل أيلول مواطناً 55الخليل طالت باالحتالل نفذ حملة اعتقاالت مسعورة : نادي االسير .40

اضي، حملة اعتقاالت مسعورة في  شنت قوات االحتالل، خالل شهر ايلول الم: وسام الشويكي-الخليل 
 مواطناً من مختلف المدن والبلدات والقرى والمخيمات التابعة 55محافظة الخليل، طالت اكثر من 

غيظ االحتالل من اهالي المحافظة الذين «للمحافظة، فسرها مدير نادي االسير بالخليل أمجد النجار بأنها 
 توجهه الى االمم المتحدة لنيل االعتراف بالدولة خرجوا بعشرات اآلالف لدعم الرئيس ابومازن في

194«.  
في المحافظة خالل » الواقع االعتقالي الشهري«وقال تقرير صادر عن نادي االسير، أمس، يرصد 

الشهر الماضي، ان قوات االحتالل مارست خالل حمالتها التي استهدفت العشرات من المواطنين بمن 
اله من االعتداء بالضرب المبرح على المعتقلين وتحطيم اثاث البيوت فيهم النساء، االرهاب بكافة اشك

وطرد اصحاب المنازل اثناء عمليات االعتقال واالعتداء على افراد عائلة االسير واصابتهم بجروح 
  .ورضوض

  11/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   مواطن1713505 بر بلغسبتم/  حتى أيلولقطاعالعدد السكان في : غزة في الداخليةوزارة  .41
 1713505م بلغ 30/9/2011أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني أن عدد السكان في قطاع غزة حتى 

  .مواطن
 ذكور، 141520 مواطن، بينهم 278497وأوضحت أن عدد المواطنين في محافظة الشمال بلغ 

 ذكور، 330191م  مواطن، بينه650522 إناث، وأن عدد مواطني محافظة غزة بلغ 136977و
 119215 ذكور، و120931، بينهم 240146 إناث، فيما بلغ عدد مواطني محافظة الوسطى 320331و

  .إناث
 163398 مواطن، بينهم 331906وأشارت الداخلية إلى أن عدد المواطنين في محافظة خانيونس بلغ 

 ذكور، 106364بينهم  مواطن، 212434 ذكور، بينما بلغ عدد مواطني محافظة رفح 168508إناث، و
  . إناث106070و

وقالت وزارة الداخلية في اإلحصائية التي صدرت عنها، أنه وبحسب الفئات العمرية فإن عدد المواطنين 
 إناث، بينما عدد 324679 ذكور، و341934 مواطن، بينهم 666613 عام 14في قطاع غزة أقل من 

 280715 ذكور و289151 مواطن، بينهم 569866عام 29-14المواطنين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 
  .إناث
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 262705 عاماً بلغ 44-30ولفتت الداخلية النظر إلى أن عدد المواطنين الواقعة أعمارهم ما بين 
 45 إناث، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أعمارهم أكبر من 129822 ذكور، و132883مواطن، بينهم 

  . إناث110778كور، و ذ103543 مواطناً، بينهم 214321عاماً 
  11/10/2011، موقع وزارة الداخلية الفلسطينية

  
  "عار"صمت الصحة العالمية وأطباء بال حدود على أوضاع األسرى ": واعد" .42

، الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية "الموقف المريب"لألسرى والمحررين " واعد"استهجنت جمعية : غزة
، إن إضراب )10-10(عبداهللا قنديل، في بيانٍ مساء اإلثنين " واعد"اإلنسانية، وقال الناطق اإلعالمي لـ 

األسرى يدخل مرحلة خطيرة للغاية، وعدد كبير من األسرى الذين يخوضون اإلضراب هم من 
المرضى، وصحة العديد منهم في تدهور خطير، وإذا استمروا في إضرابهم فإن ذلك سيعني أرقاما 

السجون وهي محملة على األكتاف، وال نستغرب همجية االحتالل جديدة ستكون مرشحة ألن تخرج من 
وإجرامه أمام ذلك، لكن موقف المنظمات العالمية اإلنسانية والصحية منها موقف مريب وهو عار سيبقى 

  ".يالحق هذه المنظمات وكل من يمارس الصمت أمام هذه المعاناة التي تتفاقم شيًئا فشيًئا
ك قرارا سياسيا صهيونيا بتشديد ظروف اعتقال األسرى بوتيرة واضح أن هنا: "وأضاف قنديل

، معربا عن خشيته من معطيات خطيرة وجديدة تحملها األيام القادمة، ال سيما وأن هناك شبه "تصاعدية
قرار من األسرى المضربين يتمثل في الدخول بمرحلة التمرد على السجان، معتبرا أن ذلك يعني مرحلة 

  .النسبة لألسرى، السيما في ظل مماطلة ورفض قوات السجون لمطالب األسرى اإلنسانيةالالرجعة ب
  10/10/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فلسطينيي بغداد واعتداءات بالجملةلتهجيرمخطط جديد  .43

أفادت مصادر إعالم فلسطينية ان الفلسطينيين في مجمع البلديات شرقي بغداد مازالوا يتعرضون 
وقالت منذ أسبوع حضرت إلى مجمع . يقات األمنية والمداهمات شبه اليومية من قبل عدة جهاتللمضا

، للقبض على أربعة أشخاص من المجمع بتهمة أنهم مطلوبون )مكافحة اإلرهاب(البلديات فرقة مركز 
  .لمركز مكافحة اإلرهاب

  11/10/2011، موقع الجئ نت
  على التوالي  للمرة الثالثة باألغوارهدم مسجد يرزا  .44

هدمت جرافات االحتالل صباح اليوم الثالثاء مسجد خربة يرزا في األغوار الشمالية المبني : بيت لحم
  .وذلك للمرة الثالثة على التوالي" الطوب" من 

إن السكان في الخربة " وقال عارف ضراغمة رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية في األغوار
  ".بيرة من جيش االحتالل إضافة إلى عناصر من اإلدارة المدنيةتفاجئوا بوجود قوة ك

أن هناك مشكلة في بناء الفلسطينيين في األغوار حتى البناء " وأضاف  لـ مراسل وكالة قدس نت لألنباء
  ".وتوجد تسهيالت كبيرة لبناء وتوسيع المستوطنات فيها" الزينغو" و" بالخيش" 

  11/10/2011وكالة قدس نت، 
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   لغير المسلم حرام شرعا طينبيع أرض فلس: خ كمال هنيةالشي .45
نظمت الحركة االسالمية في صحراء النقب جنوب االرض المحتلة محاضرة في خيمة الصمود : القدس

  ، »أرض فلسطين«في بئر السبع، ألقاها الشيخ كمال هنية رئيس الحركة االسالمية في تل السبع، بعنوان 
 ببيع االرض في فلسطين لغير المسلمين، وذكر ان بيع االرض لغير وعرج الشيخ على فتاوى تتعلق

وركز الشيخ على التعبئة . المسلم حرام شرعا مهما بلغت الظروف وهذه فتوى رابطة علماء المسلمين
الروحية، والفكرية، ألننا اصحاب االرض ويجب عدم التفريط فيها، وناشد بمواصلة النضال الجماهيري، 

  .مود، الظهار غضبنا اتجاه المخططات الهدامة، الرامية للنيل منا ومن ارضناواحياء خيمة الص
وبين الشيخ كمال ان المحن توحد االمة، وطالب توحيد االحزاب العربية في ظل الهجمة العنصرية ضد 

وذكر ان الصراع صراع وجود وليس صراع حدود، فمن باع االرض باع الدين، . ارضنا ومقدساتنا
وذكر الشيخ كمال ان المداهنة بمواضيع مصيرية مثل االرض وغيرها . وعية، وتثقيفنحن بحاجة لت

  .ممنوعة، فيجب ان ننفخ في أرواحنا الوطنية، والقومية، وفوقها الدين
  11/10/2011، الدستور، عمان

  
   أصبحت قادرة على العمل كبنك مركزيالسلطة: محافظ سلطة النقد .46

ظ سلطة النقد جهاد الوزير إن السلطة أصبحت قادرة على العمل قال محاف:  زلفى شحرور-رام اهللا 
كبنك مركزي، وإنها تستعد إلصدار الصكوك اإلسالمية وإدارة السندات الحكومية المتوقع صدورها قبل 

  .نهاية العام الجاري وبكميات قليلة، وهي جاهزة إلصدار العملة الفلسطينية
ام البراق في نظام المدفوعات الفلسطيني كخطوة على طريق وأشار إلى أن سلطة النقد نجحت بتطوير نظ

  .التحول
مكنتنا اإلجراءات التي قمنا بها على مدار الخمس سنوات الماضية، : 'وفا'وأوضح الوزير في حديث لـ

بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تحقيق جاهزيتنا للعمل كبنك مركزي، وأن توقيع اتفاقية 
 التابع للبنك الدولي والمخصص للتعاون ما RAMPة النقد إلى برنامج البنوك المركزية الـانضمام سلط

  .بين دوائر الخزينة في البنوك المركزية وخزينة البنك الدولي هو دليل قوي على هذه الجاهزية
  10/10/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   2008غزة تعرضوا لصدمات نفسية منذ حرب من سكان % 12: غزة في الصحةرة اوز .47

نسبة الذين «قال مدير عام اإلدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة في غزة عايش سمور إن : غزة
. » ألف إنسان180من السكان، بعدد % 12تعرضوا للصدمات النفسية منذ حرب االحتالل على غزة بلغ 

  . راكز العالج النفسيواضاف ان عددا كبيرا منهم لم يتوجهوا لم
من حاالت االستقبال بقسم الباطنية في مستشفى الشفاء بغزة يعانون من % 7وأوضح سمور أن 

 ألف مريض نفسي من القطاع يعانون 15وبين أن %. 1اضطرابات وأمراض، ولم يعالج منهم سوى 
من % 75فتاً إلى أن آالف االخرين، ال10 آالف، بينما لم يعالج الـ5من انفصام عقلي، عولج منهم 

  .المرضى النفسيين بالقطاع هم من األفقر في المجتمع
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من ضعف االنتاج داخل % 20وأشار إلى أن عددا من المرضى النفسيين ال يستجيبون للعالج، وأن 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية يعود إلى االضطرابات النفسية، إضافة إلى أن البطالة زادت من 

  . لمصابة باضطرابات نفسيةعدد الحاالت ا
وأكد ضرورة تطوير خدمات الصحة النفسية في قطاع غزة، الفتاً إلى أن دعم الحكومة لتكاليف الدعم 

  %.2النفسي ال يتجاوز الـ
  11/10/2011، الدستور، عمان

  
   صنفا من األدوية بات رصيدها اآلن صفرا120: غزةوزارة الصحة في  .48

ومة غزة أنها تعاني من نقص خطير في الدواء، مما يشكل خطرا أعلنت وزارة الصحة في حك: غزة
. على حياة المرضى، سيما مرضى األمراض المزمنة مثل الكلى والقلب ونزالء أقسام العناية المركزة

 من المستهلكات 150 صنفا من األدوية و120وأوضح الدكتور يوسف القدرة، الناطق باسم الوزارة، أن 
 من المستهلكات الطبية سيكون 75 صنفا من األدوية و76ن صفرا باإلضافة إلى الطبية بات رصيدها اآل

  .رصيدها صفرا خالل األشهر الثالثة المقبلة
  11/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   المئات من األسرى المضربين في خطر حقيقيحياة": صحة رام اهللا" .49

م اهللا، فتحي أبو مغلي، في رسائل عاجلة  طالب وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية برا: رام اهللا
وجهها إلى كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب األحمر الدولي، بالتدخل الفوري والسريع 

لوقف اإلجراءات القمعية ضد األسرى الفلسطينيين، واالستجابة "لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
  ".ح عن الطعام الذي دخل يومه الرابع عشرلمطالبهم العادلة حتى يتوقف اإلضراب المفتو

حياة المئات من األسرى أصبحت في حالة خطر "وأكد أبو مغلي، في رسائله للمؤسسات الدولية، على أن 
هم أسرى حرب وفقا للمواثيق "، مشددا على أن هؤالء األسرى "حقيقي، وخصوصا المرضى منهم

  ".عامل معهم وفق االتفاقات الدوليةالدولية، وليسو سجناء جنائيين، مما يترتب الت
لوقف التعامل السيء مع األسرى "ودعا المنظمات األممية اإلنسانية إلى التدخل الفوري والسريع 

، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على سرعة "الفلسطينيين والعرب، وعالج المرضى منهم
  .اإلفراج عنهم

  10/10/2011قدس برس، 
  

   مليون دوالر60قيمتها " UNDP"والـ  إطار بين وزارة الثقافةتوقيع اتفاقية  .50
 اتفاقية إطار بقيمة ستين مليون دوالر تستهدف UNDPوقعت كل من وزارة الثقافة والـ : رام اهللا

  . سنوات3بالدرجة األولى تطوير البنية التحتية للثقافة في فلسطين، مدتها 
بين الجهتين منذ أمد بعيد، و حرصا على دعم عملية التنمية وتأتي هذه االتفاقية إحياء للتعاون القائم 

 مجاال ثقافيا وبرامج ثقافية متنوعة، تتميز جميعها بأنها 17المستدامة في فلسطين عبر استهداف أكثر من 
برامج تعاون وشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية والثقافية والخاصة والدولية وعلى رأسها اليونسكو، 

  . البنية التحتية للثقافةبهدف تطوير
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وأكد ممثل برنامج األمم المتحده اإلنمائي في فلسطين فروديه مورينغ على أهمية توفير مصادر تمويلية 
كافية لدعم البنية التحتية للثقافة في مناطق السلطة الفلسطينة وتأهيلها وتطويرها بما يعبر عن أهمية ثقافة 

  .في موضعها الصحيح على خارطة السياحة العالميةهذه البقعة من العالم، وضرورة وضعها 
، وأهمية التعامل مع الثقافة UNDPوأشارت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي إلى أهمية التعاون مع 

باعتبارها أولوية على أجندة السلطة الوطنية الفلسطينية، دعما للخطة االستراتيجية للثقافة الوطنية التي 
  .ملية التنمية الشاملة للمجتمع الفلسطينيتعتبر جزءا ال يتجزأ من ع

  11/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  الفرنسية" آلستوم" السعودية بوقف التعامل مع شركة تطالب" مجابهة التطبيع" .51
فـي األردن الحكومـات العربيـة       " لجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع      ا"طالبت  : عمان

الفرنسية، التي شاركت سلطات االحتالل الـصهيوني فـي         " آلستوم"قف التعامل مع شركة     واإلسالمية بو 
  .، الذي يهدف إلى تهويد المدينة ويربط المغتصبات الصهيونية مع المدينة"قطار القدس"تنفيذ مشروع 

سالمي في مذكرتين أرسلت بهما إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإل          " مجابهة التطبيع "وأشارت  
الفرنسية احتجاجا على دورها في تهويـد       " آلستوم"إلى أن دوالً أوروبية عديدة أوقفت التعامل مع لشركة          

األرض الفلسطينية، ودعتهما إلى حث الحكومات العربية واإلسالمية وقف كافة أشكال التعاون مع هـذه               
" آلـستوم "مت دعاوى ضد شركة     الشركة، الفتة النظر إلى أن مؤسسات حقوق إنسان عديدة في فرنسا أقا           

  .للسبب ذاته
إلى العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيـز آل سـعود،       " مجابهة التطبيع "وفي مذكرة ثالثة أرسلت بها      

طالبت بوقف تنفيذ مشروع قطارٍ يصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكلفة تبلغ عشرة مليارات تنفذه           
  ".آلستوم"شركة 

10/10/2011، يني لإلعالمالمركز الفلسط  
  

   السبيل الوحيد للحد من التسلح في المنطقة "الدولة الفلسطينية": األردني وزير الخارجية .52
 مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقـة         خالل لقائه   ناصر جودة   األردني  وزير الخارجية  أكد:  بترا –عمان  

 الدولة الفلسطينية المستقلة علـى      وإقامة سرائيلياإل الصراع الفلسطيني    إنهاء أن أمسالذرية يوكيا امانو    
 ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا الـى المرجعيـات           1967خطوط الرابع من حزيران عام      
 هذا  إنهاء ان عدم    أكد هو السبيل الوحيد للحد من التسلح في المنطقة كما           ،الدولية ومبادرة السالم العربية   

  . عدم االستقرار في المنطقةوأساسي في عملية التسابق على التسلح الصراع هو السبب الرئيس
11/10/2011، الدستور، عمان  

  
  اجتماع استثنائي لدعم األسرى: العربيةجامعة الدول  .53

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين،  :القاهرة
طلب فلسطيني لبحث اإلجراءات العنصرية ضد األسرى والمعتقلين في سجون الخميس المقبل، بناء على 

وقال مستشار األمين العام، مدير إدارة مجلس الجامعة، محمد زايدي، في  .االحتالل اإلسرائيلي
االجتماع سيناقش ورقة عمل تتضمن خطة تحرك عربية على الساحة "تصريحات صحفية أمس، إن 
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إلسرائيلية بحق األسرى ومدى مخالفتها للقوانين واالتفاقات الدولية، ودعم الدولية لفضح الممارسات ا
  ."األسرى في موقفهم بعد أن تجاوز إضرابهم عن الطعام أسبوعين

  11/10/2011الخليج، الشارقة، 
  

   بمنافسة نظيرتها اإلسرائيليةةالتركي  الجويةالصناعاتأردوغان يأمر  .54
لمختصة بالشؤون األمنية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب  ا"إسرائيل ديفنس" ذكرت مجلة :القدس

 الجهات المسؤولة عن الجانب االقتصادي والجانب التقني في تركيا إلىأردوغان أعطى تعليمات مباشرة 
وتابعت  ."ببذل جهود مضاعفة لمنافسة إسرائيل في مجاالت تعتبر فيها األخيرة الرائدة في الوقت الحالي"
 أعلنت عن إنشاء شركة فرعية متخصصة في صيانة وتطوير "توركيش"ان التركية شركة الطير" إن

، وبالفعل بدأت اإلسرائيليةالطائرات بحيث تتنافس بشكل مباشر مع لواء الفحص التابع لصناعات الجوية 
 بأعمال تسويق حثيثة في جوانب تعمل وتتخصص فيها الصناعات الجوية "توركيش تكنك"شركة 

  ."اإلسرائيلية
  11/10/2011الراي، الكويت، 

  
  ة فلسطين على عضوية كاملة باليونسكو حق وليست منّحصول: الجامعة العربية .55

يوم اإلثنين، إن حصول فلسطين على عضوية كاملة بمنظمة   قالت جامعة الدول العربية:القاهرة
شؤون فلسطين في وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد ل .ةاليونسكو حق مشروع وليست منّ

 من سفير الجامعة العربية في باريس ناصيف  وافياًتلقينا تقريراً: الجامعة في تصريح لوكالة وفا بالقاهرة
حتي حول التصويت في المكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو بشأن طلب انضمام فلسطين كعضو كامل بهذه 

  .ضاء المكتب التنفيذي لليونسكو هي أع58 دولة من أصل 40المنظمة، وحاز هذا الطلب تأييد 
من غير المقبول، واألمر الذي يحتاج إلى تفسير، أن الواليات المتحدة األميركية وألمانيا، : وتابع

 دولة امتنعت عن التصويت، وهذا الطلب مشروع 14ورومانيا، والتافيا صوتت ضد هذا الطلب، وهناك 
  .تعلمين في المنطقة، ونسبة األمية فيه ضئيلة للغايةللشعب الفلسطيني الذي يوجد فيه أعلى نسبة من الم

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

  للجيش المصري في طابا  تسمح بنشر كتيبة"إسرائيل" ":يديعوت" .56
 وللمرة األولى منذ التوقيع "إسرائيل"كشف المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت النقاب عن أن 

ستسمح لمصر بنشر كتيبة من الجيش المصري في منطقة طابا 1979 معاهدة كامب ديفيد في العام على
 إلى أن المصريين طلبوا "يديعوت"وأشارت  .التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات فقط من ميناء إيالت

 ذلك إال بعد  لم تعط موافقتها على"إسرائيل"منذ أشهر إدخال قوات عسكرية إلى هذه المنطقة، غير أن 
 إن الموافقة اإلسرائيلية على نشر القوات "يديعوت"وقالت  . الماضيأغسطس/ عملية إيالت في آب
  . إال بعد وصول تحذيرات أخرى عن عمليات من األراضي المصرية ضد إيالتالمصرية لم تتم أيضاً

 حتى اآلن "إسرائيل"  كتيبة سمحت14لى أن هذه الكتيبة تنضم لـ إوأشار المراسل العسكري للصحيفة 
  .بإدخالها إلى سيناء
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لى مواجهة القوى الجهادية إوقد تم نشر هذه الكتائب جراء اضطرار المجلس العسكري الحاكم في مصر 
  .التي تحاول ترسيخ أقدامها في شبه جزيرة سيناء

  11/10/2011السفير، بيروت، 
  

  ألوروبية على القيادة الفلسطينية وااألميركيةتدين الضغوط اإلنسان  لحقوقالمنظمة العربية  .57
عربت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان عن بالغ إدانتها للضغوط والتهديدات المكثفة أ : رام اهللا،القاهرة

 وعدد من الحكومات األوروبية ضد القيادة الفلسطينية علناً وسراً األميركيةالتي تمارسها اإلدارة 
 عضواً في منظمة األمم 1967راف بالدولة الفلسطينية على حدود إلجبارها على التنازل عن طلبها االعت

وتصنف المنظمة التلويح بقطع المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية والمساعدات اإلنسانية للشعب  .المتحدة
الفلسطيني كسياسة غير أخالقية، ويكشف عن الوجه القبيح للسياسات الغربية المؤيدة آلخر قالع 

وتصنف المنظمة هذه السياسة كجريمة ابتزاز فاضح، وتؤكد  .ري االستيطاني في العالماالستعمار العنص
المنظمة أنه ال بديل أمام القيادة الفلسطينية والحكومات العربية عن العمل معاً على تدبير المساعدات 

  .دوانالضرورية للسلطة الوطنية لضمان تحرير اإلرادة الفلسطينية من إسار مساندي االحتالل والع
  11/10/2011 الجديدة، رام اهللا، الحياة

 
   يتطلع لشمول قطاع غزة بخدماتهالعربيةاتحاد الجامعات  .58

بو عرابي ورئيس الجامعة اإلسالمية أ سلطان .بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية د:  بترا–عمان 
جامعات على المشاركة في  االثنين أوجه تفعيل التعاون في إطار تحفيز الأمس كمالين شعث .في غزة د

)  جامعة233(واطلع شعث على جهود االتحاد في خدمة الجامعات األعضاء  .أنشطة وبرامج االتحاد
 االتحاد يتطلع من خالل إنوقال أبو عرابي  .على صعيد البحث العلمي وتطوير البرامج األكاديمية فيها
التحاد في الوصول إلى خدمة األهل في قطاع التعاون مع الجامعة اإلسالمية إلى توسيع دائرة عمليات ا

  .غزة الذين يعانون من ظروف حياة قاسية بسبب االحتالل اإلسرائيلي تنعكس سلبا على الطلبة في غزة
 11/10/2011الدستور، عمان، 

  
   مراحل إنجاز مشروع تطعيم أطفال فلسطينتستعرض "زايد الخيرية" .59

دير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية  سالم عبيد الظاهري مذكر :)وام( -أبوظبي 
ظبي مع ديفيد جيرلنك من منظمة اليونيسيف   أثناء لقائه أمس بمقر المؤسسة في أبو،واإلنسانية باإلنابة

وقال الظاهري إن .  ألف طفل في فلسطين مدته ثالث سنوات300إلى مشروع كبير لتطعيم أكثر من 
مليون درهم ويشمل أطفال الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتم من خالل المشروع  23تكلفة المشروع تبلغ 

  . تطعيم األطفال ضد أمراض الحمى الشوكية وااللتهابات الرئوية والسحايا
  11/10/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ق الفلسطينيةوثائفي قضية تسريب ال" الجزيرة" تبرئة :هيئة الرقابة وتنظيم اإلعالم البريطاني .60

قناة الجزيرة اإلنجليزية في قضية تسريب ) أوفكوم(برأت هيئة الرقابة وتنظيم اإلعالم البريطاني  :ندنل
وأصدرت حكما بعدم مخالفة القناة لقوانين أو قواعد البث التلفزيوني خالل عرضها " األوراق الفلسطينية"
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ضيحة تسريب لمستندات سرية واعتبرت حينها أكبر ف" كشف المستور"تحت عنوان " األوراق الفلسطينية"
  .اإلسرائيلي - في تاريخ الصراع الفلسطيني

مزاعم صائب عريقات كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية بأن الجزيرة انتهكت حرمة " أوفكوم"ودحضت 
خصوصياته الشخصية وخصوصية منظمة التحرير الفلسطينية، بعدما تبين لهيئة الرقابة البريطانية أن 

وبهذا فقد رأت الهيئة وتبين لها " ة تتغلب على وجهة النظر الخاصة بانتهاك الخصوصيةالمصلحة العام"
  .أن حصول الجزيرة على الوثائق السرية ونشرها كان أمراً مبرراً ومسوغاً

  11/10/2011الشرق، الدوحة، 
  

    انشقاقاً في الوحدة األوروبية  بالدولة الفلسطينية يحدث االعترافطلب : فرنسا .61
قال وزير الخارجية الفرنسي ألين جوبيه االثنين إن سعي الفلسطينيين للحصول           : )د ب أ  (ـ   ورجلوكسمب

  .على اعتراف بدولة مستقلة بدأت تحدث انشقاق في الوحدة األوروبية
 .جاءت تصريحات الوزير الفرنسي عقب مناقشات في هذا الشأن مع نظرائه األوروبيين في لوكسمبورج             

ترون اتجاهين يظهران اكثر فأكثر بين الدول األعضاء        : " لدى مغادرته االجتماع   وقال جوبيه للصحافيين  
  .للحفاظ على وحدتهم" مزيدا من الطاقة" مضيفا أن األمر يتطلب)"  دولة27(في االتحاد 

وقال جوبيه إن وزراء خارجية الدول االعضاء في االتحاد قد وجهوا تعليمات إلـى مـسئولة الـسياسة                  
ن األمنية بالتكتل كاثرين آشتون بأن تواصل العمل بشأن امكانية استئناف عملية الـسالم      الخارجية والشئو 

بين " ال أرى انقساما  "وقالت آشتون للصحافيين     ".متوازن"في الشرق األوسط، والتوصل إلى قرار أممي        
  .دول االتحاد األوروبي بشأن هذه النقطة

نالوا علـى   : "صحافيين في لوكسمبورج إن الفلسطينيين    وقال وزير الخارجية اإليطالي فرانكو فراتيني لل      
في تقديم محاولة الحصول على اعتراف بدولتهم لمنح أوروبا فرصة في أن تجمع             " ضمانات بعدم التسرع  

  .الطرفين على مائدة المفاوضات
   11/10/2011، القدس العربي، لندن

 
   المعايير في حصارها لغزةباتباع سياسة مزدوجة" إسرائيل"المدير العام لألونروا يتهم  .62

إن سياسة إسرائيل مزدوجة المعايير؛ فعندما      : ، كريس جانس  )األونروا(قال المدير العام لوكالة      :تل أبيب 
يكون القرار سياسيا يلجأون إلى حجة األمن، وعندما يحتاج المتدينون اليهود سعف النخيل ألجل طقوسهم               

ثبت أن الحصار على غزة عقاب جماعي موجه ضـد مليـون            هذا ي . الدينية تسقط األسباب األمنية كلها    
  .ونصف المليون فلسطيني في القطاع

 11/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين " غير كاف "الرباعيةبيان : إسبانيا .63
الضغط ليلجـأ االسـرائيليون     طالبت وزيرة الخارجية األسبانية ترنيداد خيمينز بتحديد أدوات         : بروكسل

إلحالل الـسالم   " غير كافية "والفلسطنيون إلى العودة لطاولة المفاوضات، معتبرة أن المفاوضات الحالية          
  .فى األيام المقبلة
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ن ونقلت وكالة أوروبا بريس تصريحات خيمينز فى اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبى اليوم االثني             
أعتقـد أن االتحـاد     "مـضيفة   " غير كاف بشكل واضح   "دلى به اللجنة الرباعية     البيان الذى أ  " بأن   ]أمس[

  ".األوروبى اآلن يجب أن يقوم بدور قيادى أكبر من ذلك لمساعدة الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات
ال يمكننا االستمرار فى إصدار بيانات تدعو بشكل دائم للعودة إلى طاولة المفاوضـات              "وأضافت خيمينز   

  ".حن نعلم جيدا أن الطرفين فى حاجة لمساعدة بشكل فعالون
  10/10/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
   حملة على موقع فيس بوك لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية يطلقوننشطاء أمريكيون  .64

مقاطعـة،  : بورتالند"ما هي وسائل المقاطعة الفضلى للمنتجات اإلسرائيلية؟ ناشطون أميركيون في حملة            
، ابتكروا طريقة جديدة لنشر الوعي بين مواطنيهم حول ضـرورة  Portland BDS" ات، وتجريدعقوب

هذا ما يظهره فيديو جرى تناقلـه بكثافـة         . تجريد األبارتهايد اإلسرائيلي من دعم المستهلكين األميركيين      
فـي  " زنيو سـيزون  "وسط ذهول الزبائن، يقتحم ناشطون في حملة المقاطعة متجر          . أمس على فايسبوك  
ثم تقوم المجموعة بالرقص على أنغـام       . بقمصان سوداء، كتب عليها شعار الحملة     ... بورتالند األميركية 

رفـض االحـتالل لـيس    : "ويغني الناشطون.  لليدي غاغا، لكن مع تحوير الكلماتPoker faceأغنية 
دون أسـماء المنتجـات     ، كما يعـد   " ماليين دوالر في اليوم    7أميركا تعطي إسرائيل    "، و "معاداة للسامية 

  .اإلسرائيلية التي يجب مقاطعتها
 11/10/2011، االخبار، بيروت

  
  إعالن حرب على المؤسسة العسكرية؟ : اإلسرائيليةختنبرغاترتوصيات لجنة  .65

ختنبرغ لإلصالحات االجتماعيـة للـسنوات      اأقرت الحكومة اإلسرائيلية توصيات لجنة تر     : حلمي موسى 
غير أن ذلك أثار خالفات عديدة مع شركاء االئتالف الحكومي وخالفات أشد مـع              . المقبلة بغالبية الثلثين  
فالتوصيات تتضمن تعديل أولويات الدولة ونقل جزء من موارد الدفاع إلى الوزارات            . المؤسسة العسكرية 

 وهذا يعني تقليص ميزانية الدفاع األمر الذي يعني فـي الوضـع الـراهن       . الخدماتية والرفاه االجتماعي  
  .إعالن حرب على المؤسسة العسكرية

اإلنجاز األهم لما جرى أمس هـو       «نحاميا شترسلر أن    » هآرتس«واعتبر المعلق االقتصادي في صحيفة      
تقليص ميزانية الدفاع برغم ضغوط وزير الدفاع ايهود باراك وبرغم تحذيرات رئـيس األركـان بنـي                 

 ينبغي االنفعال أكثر من الـالزم، ألن مـا تـم            الحكومة قررت تقليص ميزانية الدفاع، ولكن ال      . غينتس
تقليصه ليس سوى جزء من اإلضافات التي تطلبها المؤسسة األمنية كل عـام عقـب توصـيات لجنـة                   

  .»بروديت
في العامين  )  مليار دوالر  1.300حوالى  ( مليارات شيكل    4.5وقد احتل الجدال في الحكومة على تقليص        

وهو ما حدا بوزير الدفاع إيهود باراك الستدعاء رئيس األركان بني           . مالمقبلين الحيز األكبر من االهتما    
أيا منكم ال يعـرف مـاذا       «وقال غينتس للوزراء إن     . غينتس للجلسة وتحذير الوزراء من مغبة التقليص      

أنتم تريدون أن نستعد لمواجهة السيناريوهات األسوأ، ولكن من أين تريدوننا أن نقلـص؟              . سيحدث غدا 
  .»مة القبة الحديدية؟هل من منظو
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وتحدث غينتس عن الضرر الذي يلحق التدريبات والتسلح فضال عن تسريح ما ال يقل عن ثالثـة آالف                  
واستذكر باراك حرب تشرين وحرب لبنان الثانية موضحا أن نتائجهما          . مستخدم من الصناعات العسكرية   
  .ارتبطت بتقليصات في الميزانية
الـوزراء واتهـم    » بترهيـب «المالية يوفال شتاينتس المؤسسة األمنيـة       ودار سجال حاد اتهم فيه وزير       

من بحاجة إلى بعثة المشتريات المنتفخـة فـي نيويـورك؟           «: وقال. الوزراء اآلخرين بانعدام المسؤولية   
وقال وزراء آخرون إن    . »ولماذا ميزانية الدفاع هي الوحيدة التي ال تخضع للرقابة وليست فيها شفافية؟           

التي أضيفت إلى ميزانية الدفاع في السنوات األخيرة هي ما قاد إلى االحتجاجات االجتماعيـة               الزيادات  
أنا مسؤول عن أمن سكان إسـرائيل، وأعتقـد أن بالوسـع            «وقد حسم نتنياهو الخالفات قائال      . األخيرة

  .»المحافظة على أمن إسرائيل بعد تقليص الميزانيات
ينبغي للحكومة  . هذا قرار عديم المسؤولية   «وقال إن   . وصيات حادا وكان رد وزارة الدفاع على إقرار الت      

يمكن تقليص الميزانية، ولكن كل تقليص ينطوي على        . أن تقرر أي تحديات ال ينبغي للدولة أن تستعد لها         
إن التفوق النوعي إلسرائيل هو نتاج استثمار في البحث والقوى          . معان تتعلق بالجاهزية واستعداد الجيش    

  .»والمساس بهذه المنظومات سيضر بالتفوق النوعي إلسرائيل على المدى الطويل. البشرية
وتسرب مصادر عسكرية إسرائيلية للصحافة معلومات حول ما سوف يتغير جـراء تقلـيص ميزانيـة                

القبـة  «وتقول إن على جدول األعمال اآلن إبطاء تطوير مـشاريع مـضادة للـصواريخ مثـل             . الدفاع
 سوف تتقلص بـشكل     2012وتشير إلى أن التدريبات في العام       . »عصا الساحر «و» حيتس«و» الحديدية

  .كبير كما ستتقلص احتياطيات الذخائر
وتذهب المصادر العسكرية إلى أبعد من ذلك وتقول إن التقليص سيقود إلى تجميد عملياتي لثلث طائرات                

بحرية سيتقلص بحـوالى الخمـس،      كما أن سالح ال   .  في المئة من الدبابات    20سالح الجو اإلسرائيلي، و   
  .وسيتوقف مشروع إسرائيل العسكري للحماية من الحرب السيبرنتيكية

وبرغم الحرب التي يشنها الجيش على قرار تقليص ميزانيته، إال أنه يحـاول تجنـب الظهـور كمعـاد                   
 ويشدد الجيش في حملته على وزارة المالية التي تعـرض، حـسب رأيـه،             . لتوصيات لجنة ترختنبرغ  

  . مليارات شيكل9 مليارات شيكل كما تعلن المالية، بل يصل إلى 4.5معطيات كاذبة، فالتقليص ليس 
  11/10/2011، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" التي تواجه التهديداتخارطة طريق ترصد  .66

  عدنان أبو عامر. د
هذه األيام تشهد صياغة    الشك أن الربيع العربي غير وجه الشرق األوسط، ألن النظام القديم قد انتهى، و             

  :، يمكن رصدها على النحو التالي)إسرائيل(النظام الجديد، بما في ذلك موجة من التهديدات تواجه 
  :الضفة الغربية وقطاع غزة• 

األمر الذي ظهر، وكان يمثل تهديداً مباشراً قبيل اجتماع األمم المتحدة، بقي تحت السيطرة، وتقـديرات                
، تحققت، فقد كانت مظاهرات ذات داللة، سلمية، ينقصها سـيطرة           "آفي مزراحي "قائد المنطقة الوسطى،    

معينة، لكن بالمجمل سيطرة، وحالياً يجب االستعداد الحتمال االحتدام في األشهر القادمـة، والتـصعيد                
  .المحتمل الذي سيحصل من جراء حادثة فردية واحدة ستشعل المنطقة كلها
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بأن حماس تولي أهمية كبيرة للقوة العسكرية، حتى لو كانـت القـوة             بينما الوضع في قطاع غزة يتمثل       
ستكون ليوم واحد على حساب السلطة، كميات السالح التي تتدفق إلى مخازن المنظمة، عبر األنفاق، هي                
هائلة، وحالياً ال يكترث رؤساء المنظمة لكل ما يرتبط بنشاط السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة، ففـي                 

بغيـة إعـادة    ) إسرائيل(التي يشعرون فيها أن العملية قد تعرض موقعهم للخطر، سيعملون ضد            اللحظة  
أنفسهم للواجهة، واآلن ليس هناك مواجهة عنيفة تظهر في األفق، رغم أنه في غزة ال أحد يعلـم مـاذا                    

  . سيحدث بعد ساعات
  :سيناء• 

جهـاد العـالمي وبقيـة المنظمـات     أرض مصرية تحولت إلى ساحة بحد ذاتها بعد تأسيس منظمـات ال       
الفلسطينية، والتي استفادت من سقوط وتفكك نظام مبارك واستقروا في المنطقة، مئات آالف البدو مـن                
عدة قبائل يعملون في سيناء كما يحلو لهم، وخاليا مسلحة تتجول في المنطقة، وتنتظر اللحظة المناسـبة                 

 ومن أجل السلطة في مـصر، الوضـع فـي سـيناء             في الوقت القريب،  ) إسرائيل(لمهاجمة أهداف في    
موضوع هامشي أمام المشاكل الصعبة التي تواجههم في القاهرة، وهذا الوضـع يتطلّـب مـن الجـيش                

  . اإلسرائيلي القيام باستعدادات كبيرة على امتداد الحدود المصرية
  :لبنان• 

سط قدرات القـذائف الـصاروخية      يواصل حزب اهللا التسلّح في جنوب لبنان ويستثمر قوته في إخفاء وب           
بعمل شاق طوال السنة في محاولة      ) إسرائيل(، ويقوم جهاز االستخبارات في      )إسرائيل(باتجاه عمق دولة    

لتحديد كل جهاز وموقع إطالق للمنظمة، فحزب اهللا يعاني من صعوبات اقتصادية وتنظيمية، وإن لم يكن                
، هذا عقب الخوف من أن التدهور األخطر سيدفع بـشار           ذلك كافياً، فإن عالقاته بسوريا أصبحت متوترة      

األسد إلى خيارات أخرى على حساب الحلف المعروف بين الطرفين، ويواصل نصر اهللا البحـث وراء                
في إحباط عدة محـاوالت، لكـن أحـداً ال          ) إسرائيل(الثأر الغتيال عماد مغنية في سوريا، وقد نجحت         

يستعدون الحتمال أنـه فـي حـال انـدالع          ) إسرائيل(وتر، وفي   يخطئ، فالوضع على امتداد الحدود مت     
  . مواجهة إقليمية، فإن حزب اهللا سيحاول إشعال جبهة أخرى

  :سوريا• 
ترسانة األسلحة السورية، إضافة إلى الصراع على حياة النظام الذي يترأسه بشار األسد، تجعل الحـدود                

س الحربية البيولوجية والكيمائية التي قد توجه نحـو         السورية والواقع متوترين وسريعي االنفجار، الرؤو     
بغية تحويل االنتباه وتوحيد الصفوف في سوريا هي فقط جـزء مـن    ) إسرائيل(الجبهة الداخلية في دولة     

 مركز تظاهرات، ووفق    23كوابيس الجيش اإلسرائيلي، وُأفيد حتى اآلن في وسائل اإلعالم األجنبية عن            
ويعيش في زمن الموت، والعقوبات على نظامـه        , ينزف, د يعيش على الرماح   فاألس, تقديرات في الغرب  

ستؤدي على ما يبدو إلى نهاية النظام       , واألزمة االقتصادية التي سادت سوريا حتى قبل اندالع التظاهرات        
  . في العام القادم

  ":اإلسرائيلي"استعداد الجيش • 
اسي، وبالطبع العسكري أيضاً، يوضع تحـت       تحت حصار سياسي وأي نشاط سي     ) إسرائيل(وهكذا تعيش   

المجهر، وسيصعب على الجيش كثيراً المبادرة إلى خطوة عسكرية في واقع عدم الشرعية، لكن بـالرغم                
حرب توحد الصفوف في تلك الدول التي تعيش صراع         , يجب االستعداد لحرب متعددة الجبهات    , من ذلك 
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كما قال قائد الجبهة    , أن تستغلها، وإال  ) إسرائيل(وعلى  , لفرصالبقاء، ما يعني أن السنة القادمة هي سنة ا        
  ". فسيأتي شتاء ال يعرف فيه أحد من سيتبلل، ومن سيغوص في الوحل عميقاً"الداخلية آيال آيزنبرغ، 

  10/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  العمل والليكود: "إسرائيل"عودة الثنائية القطبية في  .67
  علي بدوان

تابعون للشأن السياسي الداخلي في إسرائيل وقوع تحوالت متتالية في مواقف الرأي العام تجـاه               يلحظ الم 
حكومة نتانياهو أوالً، وتجاه األحزاب اإلسرائيلية خصوصاً الكبرى منهـا ثانيـاً، كـأحزاب العمـل و                 

  .والليكود، وصعود حزب العمل وفق استطالعات الرأي األخيرة» كاديما«
لتقديرات المتوقعة بناء عليها، لم تأت من فراغ، بل جاءت على خلفية حدوث تغييرات              تلك التحوالت، وا  

مهمة تركت آثارها على الرأي العام اإلسرائيلي نتيجة وقوع تفاعالت سياسية كبيرة بدءاً من التغيـرات                
ب الواقعة في العالم العربي والتي تركت انعكاسات مباشرة على الوضـع الـداخلي اإلسـرائيلي وهبـو                

الثورات االجتماعية فيه، فضالً عن انسداد أفق عملية التسوية، وما جرته من تداعيات علـى إسـرائيل،                 
كان منها الهجمة السياسية والديبلوماسية الفلسطينية التي توجت بخطاب الرئيس محمـود عبـاس أمـام                

  .الجمعية العامة لألمم المتحدة
لمنغصات السياسية في عالقات إسرائيل الخارجية مـع        وبالطبع، فإن تلك التحوالت جاءت أيضاً بسبب ا       

وقد . تزايد حالة العزل الدولية التي تعانيها، واشتعال اإلشكاليات مع البلدان المحورية في المنطقة كتركيا             
  :أعطت تلك المنغصات والعزلة نتائجها باتجاهين

المتزايد لتيارات اليمين المتطـرف     االتجاه األول نحو ثبات مواقع الليكود وزعامة نتانياهو بفضل النمو           
فعلى رغم العزلة الدولية حـول      . التي وجدت نفسها مع ازدياد عزلة إسرائيل أقرب إلى صفوف الليكود          

إسرائيل، فإن خطاب نتانياهو في األمم المتحدة الذي عارض توجه الفلسطينيين إلى طلب عضوية كاملة               
 في المئة من    41إسرائيل، إذ أكد استطالع أخير للرأي أن        لدولتهم، أثار ارتياحاً عند قطاعات واسعة في        

ويمثل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في شعبية نتانياهو، مع العلـم أن           . المستطلعة آراؤهم أنهم راضون عن أدائه     
 في المئة أثنـاء     32أشار إلى أن نسبة الرضا عن أدائه هبطت إلى          ) يوليو(استطالعاً أجري آخر تموز     

فنتانياهو استطاع أن يدغدغ مشاعر اليمين واليمـين المتطـرف مـع خطابـه            . ماعيةاالحتجاجات االجت 
  .األخير، الفج والمعادي للفلسطينيين في األمم المتحدة

واالتجاه الثاني نحو عودة حزب العمل اإلسرائيلي إلى تجديد حضوره التاريخي في الخريطة الـسياسية               
ب عقالني، يستطيع إنقاذ إسرائيل من األزمات التي تمر         بعد سنوات طويلة من التراجع وتقديم نفسه كحز       

بها مع دول الجوار كتركيا، والخروج من حالة المراوحة بالنسبة إلى عملية التسوية المتوقفة منذ أكثـر                 
  .من عامين

المقبـل  » الكنيست«انطالقاً من هذه المعطيات، فإن التقديرات تنحو باتجاه التنبؤ بوقوع تغيير في صورة              
: يبته مقارنة بالحالي الذي يخضع لسيطرة حزبين كبيرين لتصبح هناك أربعة أحزاب كبـرى هـي               وترك

  .»إسرائيل بيتنا«، الليكود، وحزب »كاديما«العمل، 
والليكود، على رغم وجود    » كاديما«ويوحي الكثير من المؤشرات بوجود تراجع ملموس في تأثير حزبي           

فقـد  . اقف اليمين واليمين المتطرف وأحزاب اليمين الـصغيرة       انزياحات كبيرة في الرأي العام تجاه مو      
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لالستطالعات بإشراف البروفيـسور    » ديالوغ«ومركز  » هارتي«كشف استطالع للرأي نشرته صحيفة      
الماضـي، أنـه   ) سبتمبر(كميل فوكس من دائرة اإلحصاء في جامعة تل أبيب، وأجري في أواخر أيلول             

في الدورة االنتخابية المقبلة على     » الكنيست«ر حزب إسرائيلي في     يتوقع أن يصبح حزب العمل ثاني أكب      
بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وذلك علـى رغـم           » كاديما«حساب تراجع حضور حزب     

ليؤسس حزب االستقالل الـذي     ) يناير(انشقاق رئيسه السابق وزير الدفاع إيهود باراك في كانون الثاني           
  .ألرضليس له رصيد على ا

وأظهرت نتائج االستطالع أن حزب العمل الذي أجرى انتخاباته القيادية في النصف الثاني مـن أيلـول                 
 مقعداً من أصـل     22الماضي، وانتخب شيلي يحيموفيتش زعيمة له، يتوقع له أن يحصل على            ) سبتمبر(

 18علـى   » كاديما«، مقارنة بالمقاعد الخمسة الحالية للحزب، فيما سيحصل         »الكنيست« من مقاعد    120
  .الحالي» الكنيست« مقعداً في 28مقعداً، مقابل 

أما فيما يتعلق بحزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتانياهو، فيتوقع وفق نتائج االستطالع أن يفـوز ب                 
القومي المتطرف بزعامـة وزيـر      » إسرائيل بيتنا «ويتوقع أن يحصل حزب     .  حالياً 27 مقعداً مقابل    26

 مقعداً حالياً، ما يضعه في الموقع نفسه مـع          15 أفيغدور ليبرمان على ثالثة مقاعد إضافة إلى         الخارجية
  .»كاديما«حزب 

وفي تشريح األرقام والمعطيات المقدمة بناء على نتائج استطالع الرأي المشار إليه، يلحظ تراجـع فـي                 
» ميريتس«د، ومراوحة حزب    ، وتقدم لحزب العمل، مع تقدم محدود لحزب الليكو        »كاديما«حظوظ حزب   

  .المحسوب على اليسار الصهيوني
خالصة القول إننا أمام تحول مهم في الخريطة السياسية في إسرائيل، وأمام مرحلة جديدة قد تفضي إلى                 

المقبل، سيتكون على األرجح مـن اصـطفافين رئيـسين، همـا            » الكنيست«تركيبة سياسية جديدة في     
الجبهة الديموقراطيـة   (» راكاح«واألحزاب العربية وكتلة    » ميرتس«اصطفاف حزب العمل ومعه حزب      

، واصطفاف حزب الليكود ومعه مجموع األحزاب التوراتية الصغيرة إضافة إلى حزب            )للسالم والمساواة 
وبالتالي فإننا أمام عودة لمشهد إسرائيلي قديم كـان قطبـاه           . »إسرائيل بيتنا «المتطرف أفيغدور ليبرمان    

  .العمل والليكودعلى الدوام 
  11/10/2011، الحياة، لندن

  
  ! إلنهاء االحتالل"إسرائيل" على تضغطأميركا االستعمارية  .68

  اسحق ليئور
خربت الواليات المتحدة كوريا الشمالية وفيتنام، تحت حكم ديمقراطي وجمهوري؛ وخربت العراق، تحت             

يضا، وبدأت فـي أفغانـستان حربـاً        حكم جمهوري، ولم يعارض الديمقراطيون ولم ينسحبوا من هناك أ         
  .انتقلت بالوراثة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين وستستمر سنين أخرى

وقد حـذر آيزنهـاور فـي       . منذ الحرب العالمية الثانية لم تقف صناعة الحرب األميركية قط عن النمو           
عة السالح األميركيـة    خطبته الوداعية قبل خمسين سنة حينما أخلى البيت األبيض لكنيدي، من قوة صنا            

فاحتمال نمو قـوة    ... علينا االحتراس من كسب تأثير ال تسويغ له لمجموع صناعات السالح          : "المتعاظمة
  .وتتحقق نبوءته كل يوم". مدمرة ليست في محلها قائم ودائم
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في الخمسين سنة الماضية نمت هذه الصناعة واتسعت جدا، وتشمل ميادين اقتصادية بعيد بعضها عـن                
لم تكن نبوءات انحطاط الواليات المتحدة باعتبارها القوة العظمى سـابقة ألوانهـا جـدا، لكنهـا       . ضبع

فالقوى العظمى ال تنزل عن المسرح وتهاتف لتهنئـة         . اصطبغت أحيانا بصبغة مشاهدة عرض مسرحي     
  .المنتصر بتهذيب انجلوسكسوني

م التي يؤيدها فريق من الديمقراطيين تقوم       االقتصاد األميركي متعلق بآلة الحرب الضخمة، وسياسة السال       
في الحقيقة على اقتصاد مختلف، لكن هذا الطريق طويل ومرهق ويبدو أن االنتصار على الصين والهند                

حتى أن الرئيس الذي كان رمزا حتى قبل أن يفعل شيئا باعتباره رئيسا وحصل              . في هذا الميدان أصعب   
حلم مارتن لوثر كينغ فقط، ال يملـك خطـة جيـدة لمواجهـة              على جائزة نوبل للسالم ألنه جسد تحقق        

  .معطيات عدم النمو والبطالة وليس لديه رد حقيقي على تهاوي أميركا
حينما يستبدل رئيس مصرف، ولنقل بنك العمال مثال، فليس محتمال أن تتغير سياسة استثمارات البنـك                

يس مصرف ضخم، والفروق الكبيـرة بينـه        ورئيس الواليات المتحدة يشبه رئ    . من النقيض إلى النقيض   
وبين خصومه تصبح قزما حقا حينما نطل عليها من مستنقعات الدم واألعـضاء المقطعـة فـي فيتنـام                   

  .والعراق أو حتى عندنا
وهذه . اإلسرائيلي آماال على رئيس أميركي يأتي ويخلصنا من االحتالل        " معسكر السالم "منذ سنين يعلق    

من السهل أن ننسى أنه ال توجـد أي         . علق اإلسرائيلي الشامل بالواليات المتحدة    الحماقة تصوير أيضا للت   
ومن الـسهل   .  سنة 63 مليار دوالر منذ تم إنشاؤها قبل        100دولة في العالم حصلت على هدية مقدارها        

، أن ننسى أن دولة إسرائيل منذ عقود هي القناة التي تمول اإلدارة عن طريقها صناعة السالح األميركية                
ويسهل على حمائمنـا    . أي أن المال الذي يخرج منها يمر عن طريق إسرائيل عائدا إلى تلك الصناعات             

الحبيبة أن ينسوا أن المشروع اإلسرائيلي هو قبل كل شيء، مشروع استعماري تستمر الواليات المتحدة               
أم )  غـزة  قصف عمق مصر وهدم بيـروت وتجويـع       (بوساطته في حكم المنطقة سواء باعتباره سوطاً        

  ").سنضغط عليهم إذا كنتم لطفاء معنا("باعتباره جزرة 
.  سنة في فلسطين   44ينكرون االستبداد العسكري الذي عمره      " محرري ليبيا "صحيح من البائس أن نرى      

وصحيح انه من البائس أن نوازن بين الرمز أوباما واآلمال التي كان من السهل تعليقها عليه من بعيـد                   
. لكن المشايعة األميركية عند معسكر السالم اإلسرائيلي أكثر بؤسا        . عنى الحقيقي للرمز  خاصة، وبين الم  

فناسه مثل فقراء على األبواب يقومون ويقولون للبيت األبيض القائم على الكثير جدا من القمع والفظـائع             
  .ال تكن متشددا بل ساعدنا لنصبح عادلين: في أنحاء العالم

  28/9/2011، "هآرتس"
 11/10/2011م، رام اهللا، األيا

  
   حقا"الشاباك"حينما ال يريد  .69

  يوسي ملمان
. قاصران فلسطينيان مسلمان، واسرائيلي يهودي واحد     : هناك ثالثة شباب معتقلين في سجن في اسرائيل       

أما االسرائيلي فمتهم باحراق المسجد في القرية البدوية طوبا         . والفلسطينيان متهمان بقتل مستوطن يهودي    
فالفلسطينيان متهمان بأنهما رميا سـيارة      : يوجد بالطبع فرق جوهري بارز جلي بين الحالتين       . ريةالزنغ
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واالسرائيلي متهم باحراق مسجد انتهى بضرر      . بالحجارة ونتيجة ذلك قتل آشر بالمر وابنه الطفل يونتان        
  .بالمبنى وبالمصاحف لكن بال ضحايا

فقـد نجـح    : المسؤول عن التحقيقين  ) الشاباك(من العام   لكنه يوجد فرق آخر خفي ايضا يتعلق بجهاز اال        
في حالة القاصرين الفلسطينيين بأن يحصل سريعا جدا على المعلومات االستخبارية المطلوبة            » الشاباك«

وفي التحقيق، بمساعدة الطرق المعروفة، نجح رجاله في استخراج         . للعثور على المشتبه فيهما واعتقالهما    
  .»الشاباك«وال شك أن هذا نجاح آخر مدهش ل . ه فيهما اللذين اعترفا بالفعلاعترافات من المشتب

، حـدث االعتقـال     »شباب الـتالل  «وفيما يتعلق بالشاب المستوطن من يتسهار الذي يعتبر ممن يسمون           
ال يستعمل على المشتبه فيه االسرائيلي ايضا طرق التحقيق         » الشاباك»و. »الشاباك«صدفة وليس على يد     

فقد نصح المحامي موكلـه     . ة ولو فعل الستطاع ان يمنعه من اللقاء مع المحامي لكن هذا لم يجرِ             الخاص
  .بالحفاظ على حق الصمت اآلن على األقل

فالشاباك ينجح مرة بعد اخرى في افشال وحل ألغـاز          . هذه التفصيالت هي التي تؤدي الى الفرق الكبير       
من مواطني اسرائيل ايضا، لكنه يفشل مرة بعد اخـرى          عمليات ارهاب للفلسطينيين في المناطق وعرب       

كان المسجد فـي طوبـا     . في مهمته إزاء التنظيمات السرية، واعمال التنكيل وعمليات االرهاب اليهودي         
سبقته عمليات حرق في إبطن في الجليل الغربي وقرى في الـضفة            . الزنغرية هو الرابع الذي تم احراقه     

ان من يحرق المساجد ويـدنس القبـور ال         . سبوع عن تدنيس المقابر في يافا     وُأبلغ في نهاية اال   . الغربية
  .يقصد الى االنتقام فقط بل يريد ان ينشيء تحرشا هدفه اشعال حرب دينية

  هل تعتقدون ان الدولة تستخف بعنف اليمين؟
ي اسرائيل  المتكررة لحل لغز االرهاب اليهودي هي لذلك مقلقة وتعرض النظام ف          » الشاباك«ان اخفاقات   

انها تواجه الظاهرة التي مصدرها المتطرفون المتـدينون مـن بـين            . والمنظمة تعلم هذا جيدا   . للخطر
بعد عمليات المنظمة االرهابية اليهودية التي كانت موجهة علـى رؤسـاء            . المستوطنين منذ ثالثة عقود   

» الـشاباك «االميركية أن رئيس    » تايم«بلديات في الضفة في بداية الثمانينيات زعمت المجلة االسبوعية          
آنذاك، ابراهام احيطوف، ال يبادر الى التحقيق في العمليات وحل ألغازها كي ال يغضب رئيس الحكومة                

فـي  » الـشاباك «وبعد مرور ثالث سنين نجح      . وأثار النبأ ردا غاضبا في اسرائيل وُأنكر      . مناحيم بيغن 
وحوكموا وحكم  .  حافالت اوالد ومسجدي جبل الهيكل     اعتقال اعضاء المنظمة الذين خططوا ايضا لتفجير      

  .عليهم بفترات سجن طويلة وُأفرج عنهم بعد أن أمضوا مدة قصيرة نسبيا
ويتمتع المنكلون  . »القيصر معنا «زعم منفذو اعمال التنكيل في اليهود في روسيا ان          . هذا اخفاق جهازي  

م ويفرجون عنهم أو يحكمون علـيهم بعقوبـات         في اسرائيل بتسامح القضاة الذين يقللون من قدر أعماله        
 –وتـسهم الـصحف اليهوديـة       . طفيفة، ويتمتعون بعجز الشرطة والجيش االسرائيلي المتعمد كما يبدو        

وكـأن  » شـارة ثمـن   «االسرائيلية ايضا بأن تتبنى مغسلة كالم المستوطنين الذين يسمون هذه االعمال            
ة وهي ان ما يفعله المستوطنون بجيرانهم الفلـسطينيين         يجب ان نقول الحقيق   . الحديث عن منتوج حانوت   
  .هو ارهاب من جميع جوانبه

لالرهاب اليهودي زعم مسؤولوه الكبار انه توجد صعوبة في التغلغـل    » الشاباك«في جميع سني محاربة     
. يقـات الى المجموعات القومية من المتطرفين المتدينين اليهود ألنها شديدة السرية وتستعد لمواجهة التحق            

وهما ايضا تدرسان العدو ومع ذلـك       . ان حزب اهللا وحماس ايضا منظمتا متطرفين متدينين       . وهذه ذرائع 
  .والجهات االستخبارية في التغلغل فيهما والحصول على معلومات استخبارية دقيقة» الشاباك«كله ينجح 
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 وهذا الحالي، يورام كـوهين،       آفي ديختر ويوفال ديسكن    –الثالثة في العقد االخير     » الشاباك«ان رؤساء   
ال يوجد ال أسـتطيع، يوجـد ال        : ومن المؤكد أنهم لم ينسوا عبارة     . هم خريجو دورية هيئة القيادة العامة     

  .أريد
  10/10/2011، هآرتس
  11/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ؟يخدعونمن  .70

  عكيفا الدار
ل اآلن مباركا خطة سياسية تجعل حدود الرابع من         هل علمتم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد استقب        

 أساسا للتفاوض مع الفلسطينيين، الى جانب تبادل اراض متفق عليـه؟ هـل سـمعتم أن                 1967حزيران  
بارك طلب التجميد التام للبناء وراء الخط االخضر ومن         ) اسرائيل بيتنا (وزير الخارجية افيغدور ليبرمان     

اسـتقبل  ) الليكـود (معكم أن نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون        ضمن ذلك شرقي القدس؟ هل يجذب س      
مباركا طلب نقض جميع البؤر االستيطانية التي ُأنشئت في العقد االخير، فورا؟ هل حدثكم شخص ما عن                 

قد باركا التفاوض فـي مكانـة       ) البيت اليهودي (ودانيال هيرشكوفيتس   ) شاس(ان الوزيرين ايلي يشاي     
  .عاصمتنا الموحدة؟االماكن المقدسة في 
فقد بشر جميع رؤساء االئتالف بال شذوذ العالم كله اآلن، وكـل شـعب اسـرائيل                . وليس هذا كل شيء   

بالطبع، بأنهم يعترفون بأهمية مبادرة السالم العربية التي تقترح على اسرائيل تطبيعا مقابل انسحاب من               
شكلة الالجئين، على أساس قرار الجمعية      جميع المناطق ومنها هضبة الجوالن، وحل متفق عليه عادل لم         

  .194العامة 
       فهذه البشارة المدوية مأخوذة من موقع حكومة اسـرائيل         . ال، ليست هذه رؤيا آخر الزمان النهزامي هاذ

وقد ورد في الموقـع ان      . على االنترنت ومن االعالن الرسمي للرباعية في الثالث والعشرين من ايلول          
ركة دعوة الرباعية الدولية الى اجراء تفاوض مباشر بال شروط مسبقة مع السلطة             اسرائيل تستقبل بالمبا  «

  .، وأنها ستثير اعتراضاتها خالل التفاوض»الفلسطينية
ان هذا الفحص حيوي كما يبدو      . »بالمباركة«هلّم نفحص عما ورد في تلك الدعوة التي استقبلتها اسرائيل           

التي استُقبل بها اعـالن     » المباركة«جح في التغلغل الى عمق      ألنه حتى البروفيسور شلومو افنيري لم ين      
يبين أن الفلـسطينيين    » انجازا سياسيا السرائيل  «الرباعية وإال ما كان ليعرض خطة الرباعية باعتبارها         

  ).5/10، »هآرتس«، »واآلن، شيئا قليال من الواقعية«(» رافضون للتفاوض«
بال شروط مسبقة، لكـن     . لى تجديد التفاوض بال شروط مسبقة     اجل، ان اعالن الرباعية يدعو الطرفين ا      

فقد كُتب هنـاك أوال أن      . مع مصادر سلطة واضحة تقوم على سلسلة اعالنات وقرارات واتفاقات دولية          
الرباعية تُصدق قرارها في العشرين من أيار الذي يشتمل على تأييد واضح لرؤيا السالم التي عرضـها                 

 أيار التي دعا فيها الى تجديد التفاوض على أسـاس  19 تبنى خطبة اوباما في     والحديث عن قرار  . اوباما
  . مع تبادل اراض متفق عليه1967حدود 

للرباعية، ان الرباعية الدولية تُصدق عزمها على احراز حل شـامل           » المبارك«بعد ذلك يقول االعالن     
 فـي   1515 وأحدها وهو القرار     .للصراع العربي االسرائيلي، على أساس سلسلة قرارات لمجلس االمن        

ينبغـي أن نفتـرض ان بينـي    . خارطة الطريق) ال استقبل بالمباركة فقط   ( تبنى   – 2003تشرين الثاني   
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بيغن، الذي يحرص على القراءة وعلى االنذار بكل كلمة مريبة في خطب الرئيس الفلـسطيني محمـود                 
في خارطة الطريق ان تجمد المـستوطنات       ان اسرائيل قد التزمت     » الثمانية«عباس، قد ذكر لرفاقه في      

وكل هـذا   . تماما وان تفكك البؤر االستيطانية وأن تفتح من جديد المؤسسات الفلسطينية في شرقي القدس             
  . وتحقق رؤيا الدولتين1967في الطريق الى تسوية تنهي االحتالل الذي بدأ في سنة 

كين الذي أعلـن ان االردن هـو فلـسطين،          أرئيس االئتالف زئيف أل   : بقينا اذا مع سؤال، من يخدعون     
وعضو الكنيست داني دنون الذي أعلن أنه ال مكان لدولتين بين البحر واالردن؟ أم أنهم يضللون وزيرة                 
الخارجية االميركية هيالري كلينتون والمسؤولة عن العالقات الخارجية في االتحاد االوروبيـة كـاثرين              

  عية؟آشتون، اللتين وقعتا على اعالن الربا
اذا كان قد جرى على اعضاء الثمانية تحول فكري حاد ألم يتحدثوا في ذلك للكنيست أو جلسة الكنيـست                   
العامة على األقل؟ ربما اتكلوا على أن يقوم الفلسطينيون بالعمل االسود من اجلهم ويرفـضوا المخطـط                 

ن الفلـسطينيين بافـشال     فانه يوجد ناس سارعوا الى مباركة المنتهي ويتهمو       . على باب غرفة التفاوض   
  .الخطة

» موقف الفلسطينيين االيجابي  «مما يفرح جدا ان عباس بشر يوم الخميس الماضي المجلس االوروبي ب             
لم يبق سوى أن نأمل ان تضطر الرباعية نتنياهو في نهاية االمر الى وضع أوراقه               . من اعالن الرباعية  

  .على المائدة
  10/10/2011، هآرتس

  11/10/2011،  رام اهللالحياة الجديدة،
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