
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  
  

   يعلن البدء بتجهيز منبر خاص للمسجد األقصىهنية 
  يد حماس ممدودة للجميع لصنع مشروع مقاومة موحد: الزهار
  خيار حل السلطة غير وارد: العالول

   لمن يأسر جندياً إسرائيلياً دوالر ألف٩٠٠رصد يسعودي خالد بن طالل المير األ
  "اإلرهاب" المحررين ضمن قوائماألسرى الفلسطينيين نواب بالكونغرس يطالبون بإدراج 

   حول دورها في المنطقة"إسرائيلي"تقرير استراتيجي ".. تقاتم في كل الجبها: "تقرير

توجـه لـدى":الشرق األوسـط"
 األوضــاع فــي عــادةإلعبــاس 

األراضي الفلسطينية إلى ما كانت     
  عليه قبل قيام السلطة

 ٤ص...

  ٢٣٠٧  ٢٩/١٠/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٠٧:                العدد٢٩/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  ١٩٤٧برفض خطة تقسيم فلسطين عام " خطأ"العرب ارتكبوا : عباس.٢
 ٥   يعلن البدء بتجهيز منبر خاص للمسجد األقصىهنية .٣
 ٥  ال للحلول االنتقالية بما فيها الدولة ذات الحدود المؤقتة: قاتعري.٤
 ٦  "إسرائيل"انتفاضة عربية إسالمية ستزيل : فتحي حماد.٥
 ٦  بحر يدعو عباس للبدء فوًرا بإنجاز المصالحة.٦
 ٧  السلطة غير واردخيار حل : العالول.٧
 ٧  االحتالل يسلم السلطة أدوات للقمع.٨
 ٨  "اليونسكو"لن نرضى بأقل من دولة كاملة العضوية في : المالكي.٩
 ٨  "الهستيري"إلسرائيلي طوطح وأبو عرفة يحذران من انفجار الوضع في القدس بسبب التصعيد ا.١٠
 ٩  أسرى محررون يتهمون الهباش بمنعهم من أداء الحج.١١
    

    :المقاومة
 ٩ المجلس الثوري لحركة فتح يكّرم األسرى المحررين في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا  .١٢
١٠  يد حماس ممدودة للجميع لصنع مشروع مقاومة موحد: رالزها.١٣
١٠  ميدان المنافسة في خطف الجنود مفتوح للجميع: الحية.١٤
١٠  خيار الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة: المدلل.١٥
١١  أ لنا بال حتى نحرر جميع األسرىلن يهد: القسامكتائب .١٦
١١    يوجه انتقادات حادة للجنة المركزية للحركة"ثوري فتح": "القدس العربي".١٧
١٢  استعادة الحقوق المسلوبةبصفقة تبادل األسرى أكدت خيار المقاومة :  المقادمةاالسير حسن.١٨
    
    :اإلسرائيلييان الك
١٢  نتنياهو يهدي الفاتيكان شجرة زيتون فلسطينية معّمرة.١٩
١٣  موفاز يلغي زيارة لتركيا خشية مالحقته قضائيا.٢٠
١٣  اعتراف حاخام اسرائيلي باالتجار في األعضاء البشرية.٢١
١٣   تباين إسرائيلي تجاه نووي إيران":يديعوت".٢٢
١٤  لجنة يهودية تدعو لمنع دفن الموتى الفلسطينيين قرب األقصى.٢٣
    

    :األرض، الشعب
١٥ مناطق مختلفة بالضفةالعشرات  االحتالل يقمع مسيرات ضد الجدار واالستيطان ويجرح.٢٤
١٥    منازلهمهدمباالحتالل يسلم مقدسيين إخطارات .٢٥
١٦  المصادقة على ترحيل الشيخ صالح من بريطانيا يحذر من تداعيات القرار" المنتدى الفلسطيني".٢٦
١٦  من مصادر رزق الصيادين في غزة يحرمهم منها االحتالل% ٨٥: طيني لحقوق اإلنسانالمركز الفلس.٢٧
١٦  الفلسطينيون يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم.٢٨
١٦  المحكمة العسكرية اإلسرائيلية ترفض اإلفراج عن األسيرة منى قعدان.٢٩
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١٧   حفل زفاف المحرر أبو سرحان على الهواء مباشرةإسماعيل هنيةبرعاية : غزة.٣٠
١٧  عين الحلوةمخيم في الحوادث األمنية في " جند الشام"نتائج التحقيقات أبرزت دور ": الجئ نت" .٣١
   

   :لبنان
١٨  معظمهم فلسطينيون.. ن يوقع مرسوم سحب الجنسية من غير مستحقيهاسليما.. لبنان.٣٢
١٨  تخريج دورة الدفاع المدني اللبناني والفلسطيني.٣٣
   

   :عربي، إسالمي
١٨  يلياً لمن يأسر جندياً إسرائ دوالر ألف٩٠٠رصد يسعودي خالد بن طالل المير األ.٣٤
١٨  "شيطان التفاصيل"المصالحة الفلسطينية قريباً بعد تفكيك  :محمد صبيح.٣٥
١٩  "اليونيسكو"السعودية تعلن تأييدها لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في .٣٦
٢٠  االعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو هادييأ ت تعلنقطر.٣٧
   

   :دولي
٢٠  "اإلرهاب" المحررين ضمن قوائماألسرى الفلسطينيين نواب بالكونغرس يطالبون بإدراج .٣٨
٢٠  وأولمرتؤكد إفشال ليفني التفاق سالم بين عباس ترايس .٣٩
٢٠  البوسنة منقسمة بشأن المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة.٤٠
٢١   يدعون للضغط على تل أبيب لإلفراج عن األطفال الفلسطينيين األسرى بريطانياً نائبا٤١.٣٤ً
٢١  طالب برفع الحصار عن غزةتالفلسطينيين بتحرير األسرى وتهنئ أوروبا مؤسسات مسلمي .٤٢
    

    :تقارير
٢٢  حول دورها في المنطقة» إسرائيلي«تقرير استراتيجي .. »قاتم في كل الجبهات«.٤٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٤  نقوال ناصر... !إنجازات .٤٤
٢٦  أمجد عرار... السلطة وجدوى بقائها.٤٥
٢٧  ياسر الزعاترة... !!الجيش اإلسرائيلي إذ يطالب بإنقاذ عباس.٤٦
٢٩  ريمون مرجية... هكذا يخطط حزب اهللا إلحتالل الجليل.٤٧
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  
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عادة األوضاع في األراضي الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل إلتوجه لدى عباس ": الشرق األوسط" .١
  قيام السلطة

خالفا للنفي الصادر عن أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية، ال سـيما مـن             :  علـي الصالح  - لندن
في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن نية الرئيس الفلسطيني        أعضاء حركة فتح، عماد هذه السلطة، لما أشيع         

حل السلطة، فإن هناك توجها لدى أبو مازن إلى إعادة األوضاع في األراضي             ) أبو مازن (محمود عباس   
، أي تسليم شؤون إدارة الضفة الغربيـة إلـى          ١٩٩٤الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل قيام السلطة عام          

  .ئيلي، مما يعني بعبارة أخرى حل السلطةإدارة االحتالل اإلسرا
من مصدر فلسطيني رفيع أن الرئيس عباس بعث في اآلونة األخيرة برسالتين            » الشرق األوسط «وعلمت  

وأكـد ذلـك    . تحمالن هذا المضمون إلى كل من حكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب واإلدارة األميركية             
كان الخالف بين المصدرين أن األول يتحدث عن رسـائل          مصدر في اللجنة المركزية لحركة فتح، وإن        

  .مكتوبة والمصدر الثاني يؤكد على رسائل شفوية
لكن المصدرين اتفقا على هويتي ناقلي هاتين الرسالتين، فالرسالة اإلسرائيلية نقلها حسين الشيخ عـضو               

لى التنسيق مـع اإلدارة     اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول الشؤون المدنية في السلطة، الذي يشرف ع           
وأما الرسالة األميركية فقد نقلها صائب عريقات، كبير المفاوضـين رئـيس دائـرة              . المدنية اإلسرائيلية 

  .المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لفتح
ا الرئيس أبـو    وحسب المصدر الرفيع، فإن هذه هي الخطوة المهمة والخطيرة والمفاجئة التي تحدث عنه            

أي بعيد تصويت مجلس األمن الدولي على طلب عضوية دولة          (مازن، وسيكشف عنها في غضون شهر       
، في مقابلـة    )المقبل» تشرين الثاني « نوفمبر   ١١فلسطين في األمم المتحدة، المقرر البدء في مناقشته في          

مام المجلس الثوري لحركة فتح     مع إحدى القنوات الفضائية المصرية قبل بضعة أيام، وكررها في كلمته أ           
  .الذي بدأ أعماله في رام اهللا ليل األربعاء الماضي، وينهي أعماله اليوم ببيان ختامي

ـ        ، خالل مرافقتها له في رحلته إلى نيويورك، لحضور         »الشرق األوسط «يذكر أن أبو مازن كان قد قال ل
لماضي، إنه ال وجود سلطة وطنية فعلية،       ا) أيلول(تقديم طلب عضوية فلسطين لألمم المتحدة في سبتمبر         

  .وإنه لن يقبل بأن يقوم بأعمال رئيس بلدية
وفحوى هاتين الرسالتين واحد، حسب المصدرين اللذين اختلفا حول بعض الكلمات، فالمصدر الفتحـاوي              

ـ       «يؤكد أن الرسالتين لن تحمال على اإلطالق عبارة حل السلطة،            ر ألننا نحن ضد حل السلطة التي تعتب
وأضـاف المـصدر    . »وممارسة االحـتالل لـدوره    .. ولكنها تتحدث عن انهيار السلطة    .. إنجازا وطنيا 
يعني بعد  (حسين الشيخ أبلغ اإلسرائيليين بأن يعدوا أنفسهم لتسلم الدوائر، وما سلمونا إياه             «الفتحاوي أن   

ـ    إن حسين الشيخ    «: وتابع المصدر القول   .»ألننا لسنا إجراء عندهم   ).. أوسلو  ٣قال لإلسرائيليين إن الـ
واستطرد المـسؤول   . »)في إشارة إلى وقف التنسيق األمني     (آالف بندقية التي سمحتم بها سنعيدها إليكم        

الحديث بهذا األسلوب يعني أنه ال وجود للسلطة، ولتعد سلطة االحتالل لتولي مسؤولياتها فـي               «قائال إن   
  .»األراضي الفلسطينية

ي عبر عن رفضه الشديد لحل السلطة بأي شكل من األشكال، فقال إن الرسـائل               وأما المصدر الثاني الذ   
يفهم منـه  «وقال إن الحديث عن تسليم السلطة أو إعادتها إلسرائيل،   . تتحدث عن تسليم السلطة إلسرائيل    

وعبر المصدر عن رفضه لمثل هذا التوجـه        . »وكأن السلطة أعطيت إلينا كهدية ونحن نرد الهدية إليها        
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وإن كان قد طرح من باب التهديد فقط، مشيرا إلى أن الكثير من الذين يتداولون مثل هذه األفكار ال                   حتى  
  .يقدرون أبعاد مثل هذه الخطوة

  ٢٩/١٠/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  ١٩٤٧برفض خطة تقسيم فلسطين عام " خطأ"العرب ارتكبوا : عباس .٢

 عباس في مقابلة بثت يوم الجمعة ان العرب ارتكبوا          قال الرئيس الفلسطيني محمود   :  دان وليامز  - القدس
 والذي كان يدعو القامة دولة فلـسطينية الـى جانـب            ١٩٤٧برفضهم اقتراح االمم المتحدة في      " خطأ"

 ١٩٤٧فـي  "وقال باالنجليزية للقناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي والتي تحظى بمتابعة واسـعة            .اسرائيل
 .."لمـاذا . وتقلصت فلسطين . وجدت اسرائيل . فلسطين واسرائيل .. تقسيم  خطة ال  .. ١٨١صدر القرار   

وعندما أشار المحاور الى أن السبب هو قبول زعماء اسرائيل للخطة ورفض العرب لها قـال عبـاس                  
لكن هل يعاقبونا على هذا الخطأ لمدة       . كان خطأ عربيا كلية   . كان خطأنا . كان خطأنا . أعرف.. أعرف  "

  . مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على تصريحات عباسورفض .." عاما٦٤
وأضاف في تصريحاته للقناة االسرائيلية ان إقرار االمم المتحدة الستقالل الفلسطينيين سيـساعدهم فـي               

وسـئل   ".اتفاق لنضع نهاية للصراع   "متابعة المفاوضات مع اسرائيل وهو ما يمكن بدوره أن يفضي الى            
ي القناة الثانية عن الكيفية التي سيجعل بها حماس توافق على صنع السالم فأجاب عباس وهـو نفـسه                   ف

  ."اتركوا االمر لنا وسنحله"الجيء من بلدة اصبحت االن في شمال اسرائيل 
  ٢٨/١٠/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء

  
  يعلن البدء بتجهيز منبر خاص للمسجد األقصى هنية  .٣

الفلسطيني إسماعيل هنية عن البدء بتجهيز منبر المسجد األقصى استبشارا بقـرب            أعلن رئيس الوزراء    
وقال هنية، خالل مراسم عقد قران األسير المحرر عامر سرحان، في غزة مـساء          . فتح المسجد األقصى  

كلفنا المعنيين بالبدء في تجهيز منبر المسجد األقصى، على غـرار مـا             "،  ٢٠١١-١٠-٢٨اليوم الجمعة   
  ".قائد صالح الدين الذي جهز منبر األقصى قبل الفتحفعل ال

وأشار إلى أن هذا التوجه جاء عملًا بتوصية األسير المحرر من القدس الدكتور عبد العزيز عمر خـالل                  
نثق باهللا، أننا أقرب إلى هذه اللحظات التـي         "وأضاف   .كلمة له في مهرجان تكريمي بالجامعة اإلسالمية      

  ".تفتح القدس وتعلو عليها رايات التوحيديتحقق فيها وعد اهللا و
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ال للحلول االنتقالية بما فيها الدولة ذات الحدود المؤقتة: عريقات .٤

صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني أكد التزامـه بمـا          ' فتح'قال عضو اللجنة المركزية لحركة      : أريحا
طريق، داعيا في الوقت ذاته، الحكومة اإلسرائيلية لتحمل مـسؤولياتها          عليه من مسؤوليات في خارطة ال     

   .١٩٦٧والتزاماتها، خاصة وقف االستيطان بما يشمل القدس الشرقية وقبول حل الدولتين حتى حدود 
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع القنصل األميركي العام دانيال روبنستاين، ومسؤول العالقات في الشرق               

  .مال إفريقيا وكريستيان بيرجر، اليوم الجمعة، كال على حدهاألوسط وش
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وأعاد عريقات التأكيد أن على اللجنة الرباعية السعي للتوصل إلى اتفاق سالم شامل حول كافـة قـضايا              
القدس، والحدود، والمستوطنات، والالجئين، والمياه، واألمن، واإلفراج عن        (الوضع النهائي دون استثناء     

التي لم تكـن وليـست      'وبعيدا عن المراحل االنتقالية أو الدولة ذات الحدود المؤقتة،          ) تقليناألسرى والمع 
  .'ولن تكون خيارا للقيادة والشعب الفلسطيني

  ٢٨/١٠/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  "إسرائيل"انتفاضة عربية إسالمية ستزيل : فتحي حماد .٥

فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية في غزة صفقة تبـادل            وصف  : عبداهللا عمر –فلسطين  
، مؤكدا أن االحتالل اإلسرائيلي رضخ إلى شروط المقاومة الفلـسطينية، ومتوقعـا             "بالتاريخية"األسرى  

حدوث ثورة عربية وإسالمية نابعة من الربيع العربي تقود إلى إزالة إسرائيل وتحرير فلسطين، على حد                
  .وصفه

صفقة شاليط متميزة وهي األولى من نوعها في تاريخ الثورة الفلـسطينية، ألنهـا كـسرت          : "قال حماد و
الشروط والحواجز اإلسرائيلية وجرت عملية الخطف واالحتفاظ على ارض فلسطينية وبأيد فلـسطينية،             

  ".فكل هذه المقومات تجعل الصفقة تاريخية بالفعل
دم عبر الوسيط المصري مقابل الجندي األسير جلعاد شاليت         وكشف حماد عن أن أول عرض إسرائيلي ق       

 أسيرا من أصحاب المحكوميات القليلة، موضحا أن حماس أصرت علـى            ٥٠كان يقضي باإلفراج عن     
  . أسيرا وأسيرة منهم عدد كبير من أصحاب المؤبدات١٠٢٧مطالبها إلى أن حققت معظمها باإلفراج عن 

 رصد محاوالت إسرائيل في البحث عن شاليط، أوضح حماد أن           وردا على سؤال حول دور وزارته في      
وزارته كشفت العديد من المحاوالت اإلسرائيلية عبر استخدام كافة الوسـائل التكنولوجيـة والطـائرات               
والمسح الجوي والطرادات الحربية، باإلضافة إلى أجهزة التنصت األرضية، حيث تم اكتـشاف العديـد               

  .منها بحسب حماد
د عن أمله في أن يسهم الربيع العربي في رفح الحصار عن غـزة وزيـادة الـدعم للقـضية                    وعبر حما 

الفلسطينية في كافة المحافل، متوقعا اشتعال انتفاضة عربية وإسالمية ضد االحتالل اإلسـرائيلي تزيـل               
: دوحول تطور العالقة بين حركة حماس والغرب قال حما         .االحتالل وترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني     

نحن أصحاب حق والحوار ال يكون بشروط، وال نقبل أن يملي علينا أحد، كائنا من كـان أي شـروط،                    "
  ".ومن يأتي إلينا ليحاورنا سنحاوره ولكن نحن لن نذهب ألحد

  ٢٩/١٠/٢٠١١، الراية، الدوحة
  
  بحر يدعو عباس للبدء فوًرا بإنجاز المصالحة .٦

رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس الـسلطة محمـود   دعا الدكتور أحمد بحر النائب األول ل      : غزة
عباس إلى استخالص العبر من عقدين من الفشل في المفاوضات مع االحتالل في إطار التواطؤ الدولي،                

أيـار  / والشروع الفوري في تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم إنجازه في القـاهرة مطلـع مـايو                
  .الماضي

أمام المجلس الثوري لحركـة     " أبو مازن "تعليقًا على كلمة    ) ١٠-٢٨(ي الجمعة   وقال بحر في بيان صحف    
باتت موصدة تماما باستثناء باب الوحدة الوطنية والتوافق الفلـسطيني          " أبو مازن "فتح، إن الخيارات أمام     
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ـ                 ادة الداخلي، مؤكدا أن هذا الباب هو المدخل الصحيح لتصحيح األخطاء التاريخية التي سقطت فيهـا قي
المنظمة والسلطة وحركة فتح عبر الرهان الخاسر على اتفاقيات أوسلو والدور األمريكـي، وتـصويب               

  .الوضع الفلسطيني الداخلي، واستنقاذ القضية الفلسطينية وإعادتها إلى مركز الصدارة الدولية من جديد
 طـي صـفحة االنقـسام       ، مشددا على أن بإمكانـه     "أبو مازن "وأكد بحر أن مفتاح تطبيق المصالحة بيد        

البغيض إلى األبد، وفتح صفحة جديدة في مسيرة نضال شعبنا، استنادا إلى نية حماس الصادقة ورغبتها                
القطعية في إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن للتفرغ لمواجهة التحديات والمخططـات الـصهيونية               

  .الكبرى التي تستهدف شعبنا ووطننا وقضيتنا
  ٢٨/١٠/٢٠١١،  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
  خيار حل السلطة غير وارد: العالول .٧

 بدد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمود العالول كل التصريحات والتكهنـات التـي                :بيت لحم 
تتحدث عن عزم الرئيس عباس حل السلطة الفلسطينية واوضح ان خيار حلها غير وارد وان المقـصود                 

 سلطة بال سيادة ومسلوبة الصالحيات وتحت سيطرة االحـتالل الـذي            هو دعوة نحو وصف الحالة بانها     
  ".صادر والياتها وصوال الى ان افراغ محتواها

ان هناك دعوة ليس لحل السلطة بل دعـوة لوصـف           " القيادي الفتحاوي كشف لغرفة تحرير وكالة معا        
عدم الرضا عن الوضع الراهن     حالتها وكيفية النضال من اجل استعادة سيادتها واالشتبكاك مع االحتالل و          

  ".ليس حل السلطة احداها ...كما اشار الى انه وامام الوضع الصعب للسلطة فالقيادة تبحث عن حلول  ".
وهنـاك مـن يفكـر      ، فهناك من يفكر بوصاية دولية      ..وكشف انه يجري البحث في العديد من االفكار         

وهناك من يفكر بالخالص من كل      ،  بدولة واحدة  وهناك من يفكر  ، بخيارات لها عالقة بمقاومة االحتالل      
  ".وهناك تفكير باعادة القضية الى مرجعيات جديدة كاالمم المتحدة، االلتزامات السابقة 

نعم اذا اردنا ذلك يـصبح خيـار        ": هل خيار حل السلطة بيد ابو مازن؟ يقول العالول          " معا"وهنا سالت   
اتجاه التمرد على االستسالم للخيارات الدولية النها ال ترى الوضع          ال سيما واننا بدأنا نتجه ب     .. حلها بيدنا   

هذا التفكير ليس تكتيكا بل هو جاد الننـا         ":ويضيف ".الفلسطيني بشكل اساسي وان لديها اولويات اخرى        
  ".لن نقبل بان تكون هناك سلطة مسلوبة الصالحيات لكن ال يعني اننا نتحدث عن حلها

سلطة الفلسطينية صعب جدا في هذه الظروف في ظل انسداد االفق والمتغيرات            لكنه ال ينكر بان وضع ال     
   .في العالم العربي والعالم باكمله

وماذا يقصد ابو مازن ببحث مستقبل السلطة مع مشعل؟ يقصد انه سيطرح على مشعل الواقـع الـراهن                  
  .وافق الخروج منه ووضع استراتيجية وطنية للمستقبل

  ٢٨/١٠/٢٠١١، وكالة معاً اإلخبارية
  
  االحتالل يسلم السلطة أدوات للقمع .٨

 معلومات عن استالم أجهزة أمن السلطة بالضفة        ٢٠١١-١٠-٢٨نشرت صحيفة هآرتس العبرية الجمعة      
وقالت الـصحيفة   . وسائل وأسلحة لقمع المظاهرات من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي في أيلول الماضي           

معدنيا وقنابل صوتية ووسائل أخرى هي أنواع من األسلحة التي          بأن قنابل غاز مسيل للدموع ورصاصا       
سلمتها حكومة االحتالل ألجهزة أمن السلطة لقمع المظاهرات التي كانت متوقعة مع تقديم الفلـسطينيين               
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وأشارت الصحيفة إلـى أن هـذه       . طلب عضوية كاملة لدولة مستقلة في األمم المتحدة في أيلول الماضي          
 هي األولى من حيث حجمها التي تسلمتها السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسـلو               الكمية من األسلحة  

  . ١٩٩٣عام 
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  "اليونسكو"لن نرضى بأقل من دولة كاملة العضوية في : المالكي .٩

إلى اليونسكو من أجل    إننا ذاهبون   'قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي       : جيفارا سمارة  -رام اهللا   
وأضـاف   .'العضوية الكاملة ولن نرضى بأقل من ذلك، ال في اليونسكو أو أي من المؤسسات الدوليـة               

ـ  الهزيمة في هذا المجال أمر غير مقبول، ويجب أن يكون النجـاح عنواننـا، ألن   '، أن 'وفـا'المالكي، ل
التصويت على عـضوية فلـسطين فـي        واعتبر أن نتيجة     .'هذا النجاح سيرفد جهودنا في مجلس األمن      

  .، سلبا أو إيجابا، ليست بالضرورة مؤشرا على ما سيجري في مجلس األمن'اليونسكو'
نحن نعتبر أن العالقة مع الواليات المتحدة هي        ': وعن مستقبل العالقة مع الواليات المتحدة، قال المالكي       

 مليـون   ٧٧٠ لنا مساعدات تقدر بحـوالي       عالقات جيدة، وهي عالقات صداقة، واإلدارة األميركية تقدم       
دوالر سنويا، ولدينا قناعة بأن الرئيس اوباما مقتنع أيضا بأهمية إقامة دولة فلسطينية ليس فقط كاستحقاق                
فلسطيني، بل وكمفتاح السلم واألمن ليس للمنطقة وحسب بل وللعالم أجمع، وهي قناعة تـشاركه فيهـا                 

  .'وزيرة الخارجية، وآخرون في إدارته
  ٢٧/١٠/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "الهستيري" عرفة يحذران من انفجار الوضع في القدس بسبب التصعيد اإلسرائيلي وأبوطوطح  .١٠

حذّر النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبـو عرفـة، المهـددان               : القدس المحتلة 
اإلسرائيلي في مدينة القدس، ال سيما منـذ تنفيـذ          " التصعيد الهستيري "ن  باإلبعاد من مدينة القدس، من أ     

وقاال في بيـان   ".يدفع بالمدينة وسكانها نحو االحتقان الذي قد ينفجر في أي لحظة     "صفقة تبادل األسرى،    
إن المتتبع لمسار التصعيد اإلسرائيلي تجاه مدينة القدس بشراً وشجراً ومقدسـات، يجـد              : "مشترك لهما 

  ".ارعاً خطيراً ومهوالً في سياسة االعتداءات واالنتهاكاتتس
إذا كانت رعاية الدولة للتنظيمـات االسـتيطانية        : "وتابع النائب طوطح والوزير السابق أبو عرفة القول       

اإلرهابية بهذا المستوى من الحماية، فهل يتوقع منها أن تعترف باعتداءات جنودها وأجهزتهـا األمنيـة                
، وأشارا إلى إصابة الطفلة أسيل عراعرة بالشلل الكامل         " سكان المدينة العزل وأطفالها؟    واستهتارهم ضد 

وأوضحا أن االعتداءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقـصى         .بسبب رصاصة ُأطلقت من جنود إسرائيليين     
إسالمياً تنذر بتطور مجهول، ومرشح لتداعيات خطيرة، وبالقدر الذي يستدعي تدخالً عربياً            "والمقدسيين  

عاجالً لحماية المسجد والمقدسات، بالقدر الذي يتطلب صحوة زائدة من المقدسيين، وتكاتف وتعاون فـي               
  .، على حد تعبيرهما"سبيل االحتفاظ بهذا المسجد الذي تنذر شرور االحتالل بحرماننا منه

  ٢٨/١٠/٢٠١١، قدس برس
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   يتهمون الهباش بمنعهم من أداء الحجمحررونأسرى  .١١
 محمود الهباش، وزير األوقاف في حكومـة رام اهللا          ،اتهم عدد من األسرى المحررين في بيان لهم        :غزة

بمنعهم من أداء فريضة الحج لهذا العام ضمن مكرمة العاهل السعودي لهم، وذلك بعد أن تجهزوا للسفر                 
سرى فـي رام اهللا     وكانوا ضمن األسماء المتفق عليها بين اللجنة المشتركة التي شكلت ما بين وزارة األ             

وهدد األسرى المحررون بفضح الهباش بكافة الطرق والوسائل حتى يعود عن إجرائـه بحقهـم،               .وغزة
معتبرين أن سريان المنع سيجلب للهباش أمورا ال يتوقعها مستقبال، وطلبوه بالعدول عن قـراره فـوراً،                 

ان آخر هذه األزمات هو منعه لعدد       مبينين أن الهباش يقوم بافتعال أزمة معينة في كل موسم حج حيث ك            
 في العام الماضي من أداء الحج قبل أن يعود عن قراره بعد جملة          ١٩٤٨من أسرى المناطق المحتلة عام      
  .من االعتراضات واالحتجاجات

ومن جهته ناشد األسير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة  رئيس الـسلطة                
 ٣٣عباس، التدخل لحل األزمة التي نشأت بشكل مفاجئ بقطاع غزة فيما يتعلّق بسفر              الفلسطينية محمود   

حاجاً من عائالت األسرى واألسرى المحررين ضمن المكرمة السعودية ألداء فريضة الحج هـذا العـام            
  .وفي الساعات األخيرة، مما خلق عقبات أمام سفرهم

وقاف في اللحظـات األخيـرة دون إبـالغ وزارة          لألسف فقد تم استبدالهم من قبل وزارة األ       : "وأضاف
  ".األسرى أو اللجنة المشتركة بذلك، وأن من وضعوا مكانهم هم ليسوا أحق منهم على اإلطالق

 اسماً من أهالي الشهداء تم استبدالهم أيضاً ولم يمنحوا تأشـيرات            ١٢وفي السياق ذاته كشف فروانة بأن       
  .للسفر ألداء فريضة الحج

  ٢٨/١٠/٢٠١١، قدس برس
  
   في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا األسرى المحررين  يكّرمالمجلس الثوري لحركة فتح .١٢

كرم المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الجمعة، األسرى المحررين من سجون االحتالل، :  اهللارام
  .بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك باحتفال أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا

هذه فرحة كبيرة يعيشها الشعب الفلسطيني، وقلما يعيش شعبنا فرحة، وهي من أهم ': اسوقال عب
  .'الفرحات بعودة أبنائنا وبناتنا إلى حضن ذويهم

وأكد الرئيس أن قضية األسرى هي قضية في منتهى األهمية، وتحريرهم فرحة كبرى، ال يوجد أكبر 
، مشددا على أن كل األمور تسير بصورة متوازية، منها سوى االستقالل الذي سيكون قريبا إن شاء اهللا

بمعنى أننا عندما نتحدث عن القدس، والالجئين، والمياه، وكل قضايا الوضع النهائي فإننا نتحدث عن 
  .األسرى، ألننا نعرف المعاناة والصعوبات التي يعانيها كل أسرانا وذويهم

بناتنا من سجون االحتالل، وكذلك القيادات مثل لن يهدأ لنا بال إال بتحرير كافة أبناءنا و': وأضاف
مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وأي أسير من كافة الفصائل هو بالنسبة لنا مقدس ويجب أن نرفعه 

  .على رؤوسنا
وجدد الرئيس تأكيده على وجود عهود من قبل الحكومة اإلسرائيلية السابقة، ومن قبل اإلدارة األميركية 

وربما أكثر من العدد الذي أطلق سراحه في هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا ما بإطالق عدد يوازي 
   .وعدنا به، وما قدمناه للرباعية وإلسرائيل ولكل العالم، ونحن سنستمر بالمطالبة ولن نتوقف عن ذلك

  ٢٨/١٠/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  شروع مقاومة موحديد حماس ممدودة للجميع لصنع م: الزهار .١٣

الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب ، أن غزة، من ٢٨/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
 حركة فتح، بتطبيق ما جرى االتفاق ،" طالئع األحرار" السياسي لحركة حماس، طالب في مهرجان 

  .عليه في اتفاق القاهرة من أجل إنجاز المصالحة الوطنية
اس ممدودة أكثر من أي وقت مضى للفصائل لصنع مشروع قيادي جهادي وسياسي وأضاف أن يد حم

  .موحد، لتحقيق الهدف المطلوب، مشددا على أن تحرير فلسطين بات أقرب من أي وقت مضى
وأكد أن الشعب الفلسطيني بعمومه فرح بإنجاز صفقة التبادل، وشدد على أن ما جرى في هذه الصفقة 

خطى السليمة، ولن نضل سبيلنا لتحقيق أهدافنا، وأكد أنه في الوقت الذي ننتصر يؤكد أننا نسير على ال
  .فيه، فإن االحتالل يتراجع على كافة الصعد

إننا على موعد أن ترسم البسمة على كل الكون، ومشروعنا مشروع الدواء من الحضارة الغربية : "وقال
التي تقتل وتسيطر لن تصمد أمام المشروع التي لن تقف في وجه اإلسالم العظيم، الحضارة الغربية 

   ".اإلسالمي الكبير
اخرجوا المعتقلين :" الزهار قال لالحتالل، من غزة، أن ٢٩/١٠/٢٠١١، وكالة سما اإلخباريةوأضافة 

مؤكدا أن برنامج المقاومة يتقدم " والمعتقالت بأي صورة وإال سيخرجون كما خرج هؤالء المحررون
  .كلومصداقية االحتالل تتآ

  
  ميدان المنافسة في خطف الجنود مفتوح للجميع: الحية .١٤

أن الحركة وشعبنا لن ينسوا باقي " حماس"أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة 
  .، مشددا على أن موعدهم مع الحرية سيحين بإذن اهللا"األسرى في سجون االحتالل الصهيوني

لتي شنتها بعض األطراف في رام اهللا على صفقة التبادل، مؤكدا أن وانتقد الحية في كلمة له الحملة ا
الساحة مفتوحة لمن يريد المنافسة في الميدان لتحرير األسرى في السجون الصهيونية، خاصة أولئك من 

  .المحكومين بالمؤبدات وممن قهروا االحتالل
قطاع غزة الجمعة مهرجانًا نظمت في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى وسط " حماس"وكانت حركة 

  .لتكريم المحررين
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  خيار الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة: المدلل .١٥

أكد احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الذي تلى كلمة القوى الوطنية اإلسالمية خالل : غزة
 على خيار المقاومة والجهاد، ،كريم األسرى المحررين في بيت الهيا لت حماسمهرجان نظمته حركة

  .موضحا أن مسار المفاوضات لم يجد نفعا للشعب الفلسطيني
وقال إن الشعب الفلسطيني سيبقى موحداً وشوكة في قلب وعمق االحتالل، مشدداً على أن شعبنا مازال 

 أبناء الشعب الفلسطيني هبوا جميعاً مشيراً إلى أن جميع. موحداً رغم اختالف مواقفه واتجاهاته السياسية
  .من أجل تحرير فلسطين الواجب المقدس
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واكد أن خيار الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة، وبدون المقاومة لن يكون هناك نصر أو إنهاء 
، وسالح المقاومة لن يخمد أبداً طالما كان هناك يهودياً يحتل شبراً من األرض "الصهيوني"للمشروع 

، مشدداً على أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق "ينية أو قدس تهود، وأسير يقبع في سجون االحتاللالفلسط
  .الثوابت الفلسطينية

  ٢٩/١٠/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  لن يهدأ لنا بال حتى نحرر جميع األسرى: القسامكتائب  .١٦

بييض السجون وتحرير كافة أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه لن يهدأ لها بال حتى ت: غزة
الذي أقامته " وفاء األحرار"وقال قيادي في القسام خالل كلمته في مهرجان  .األسرى من سجون االحتالل

ما زالت ): "١٠-٢٨(حركة حماس، وسط قطاع غزة، لتكريم األسرى المحررين مساء اليوم الجمعة 
  ".خلف أسراناهناك فصول سنخوضها ولن يهدأ لنا بال حتى نغلق السجون من 

  ٢٨/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   يوجه انتقادات حادة للجنة المركزية للحركة "ثوري فتح": "القدس العربي" .١٧

صب المجلس الثوري لحركة فتح خالل دورته الحالية جام غضبه وانتقاداته  :رام اهللا ـ وليد عوض
عن الحركة وهمومها اضافة لتجاوزها النظام على اللجنة المركزية لفتح واتهم اعضاءها باالنشغال 

الداخلي وعدم االلتزام به خاصة بشأن عدد اعضاء المجلس االستشاري الذي قررت الحركة في مؤتمرها 
  . عضوا٥١السابق تشكيله من 

وأخذ اعضاء الثوري في اجتماعاتهم التي عقدت يومي الخميس والجمعة على المركزية تشكيل المجلس 
  . عضوا٥١ عضوا رغم ان قرار المؤتمر العام حدد عدد االستشاري بـ٧٦ االستشاري من

وطالب اعضاء في الثوري بضرورة ان تلتزم المركزية بقرارات الحركة وعدم تجاوزها لخدمة مصالح 
بعض اعضائها في ظل اتهامهم بالتقاعس وعدم القيام بدورهم في خدمة الحركة خاصة وان معظمهم ال 

فوضيات في الحركة بسبب توليهم مسؤوليات وظيفية في السلطة ومنظمة التحرير، يتولى اية مهام وم
وذلك رغم اشتراط المؤتمر العام السابقة للحركة تفرغ اعضاء المركزية للعمل لصالح الحركة وعدم 

  .تولي اية مسؤوليات ومناصب في السلطة
 عضو فيها يغني على لياله، واشتكى اعضاء من الثوري من انه ال توجد لجنة مركزية للحركة فكل

فجبريل الرجوب منشغل بكرة القدم في اشارة التي توليه رئاسة اتحاد كرة القدم وناصر القدوة مقاطع 
وعباس زكي منشغل بليبيا والطيب عبد الرحيم امين عام للرئاسة ونبيل ابو ردينة مشغول مع الرئيس 

ي بال مفوضيات وسليم الزعنون جالس في وحسين الشيخ وزير عند فياض وصخر بسيسو ومحمد المدن
 في غزة والدكتور صائب عريقات هاالردن اال يعلم اذا ما هناك مركزية ام ال؟ وزكريا االغا ااهللا يشفي
  .كبير المفاوضين بدون مفاوضين على حد قول بعض اعضاء الثوري

باوضاع الحركة الداخلية وتساءل اعضاء في الثوري اين هي اللجنة المركزية واين اهتمامات اعضائها 
في حين اشتكى اعضاء اخرين من عدم طرح تنظيم فتح في غزة واحتياجات المواطنين هناك على 

  .طاولة البحث في اجتماعات المجلس الثوري الحالية
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وفي الوقت الذي وجهت االتهامات العضاء المركزية بتلقي مخصصات مالية كبيرة بسبب عضويتهم في 
لحركة رغم عدم استفادة الحركة من وجودهم حاول بعضهم الدفاع عن اللجنة ونفي اللجنة المركزية ل

  .صفة التغييب عنها واصر على انها فاعلة
  ٢٩/١٠/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  استعادة الحقوق المسلوبةبصفقة تبادل األسرى أكدت خيار المقاومة :  المقادمةاالسير حسن .١٨

صفقة تبادل األسرى أكدت خيار المقاومة في استعادة الحقوق " إن :قال األسير المحرر حسن المقادمة
  ". المسلوبة وفشل المفاوضات العقيمة مع احتالل ال يفهم إال لغة القوة

وأضاف المقادمة أن الصفقة تحمل فتحا ونصرا لتؤكد أن المقاومة قادرة على هزيمة االحتالل، من خالل 
 جلعاد شاليط خمس سنوات وفشل االحتالل بإيجاده رغم منظومته احتفاظ المقاومة الفلسطينية بالجندي

  . األمنية القوية
بمن وصفتهم أيديهم ملطخة بدماء اإلسرائيليين " إسرائيل"وقال إن الصفقة كسرت المعيار الذي حددته 

باإلفراج عن أولئك األسرى، الفتًا إلى أن الصفقة عبرت عن الوحدة الوطنية من خالل شمول الصفقة 
  . أسرى من كافة فلسطين

وطالب فصائل العمل الوطني واإلسالمي إلى استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام بعيدا عن المماطلة 
  . والتسويف، مطالبا إياها العمل لإلفراج عن األسرى في سجون االحتالل

ل هو انطالق نحو مشوار اإلفراج ليس نهاية الطريق، ب"إن : وخاطب المقادمة األسرى المحررون قائالً
فال تحديد أن هناك مدة "، داعيا إلى مزيد من العمل والتضحية لتحرير األسرى والمقدسات "التحرير

  . محددة للنضال والقتال أو سن للتقاعد عن العمل في سبيل اهللا
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   يهدي الفاتيكان شجرة زيتون فلسطينية معّمرةنتنياهو .١٩

قام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتصف األسبوع الماضـي، بتقـديم            : )فلسطين(الناصرة  
هدية إلى حاضرة الفاتيكان، هي عبارة عن شجرة زيتون فلسطينية معمرة، تعود لمئات الـسنين، حيـث                 

  .لوقتعلى اعتبار أن إسرائيليين هم من قاموا بزراعتها منذ ذلك ا" الهدية"سلّمت هذه 
وبحسب اإلذاعة العبرية؛ فإن مراسم احتفالية أقيمت في حديثة حاضرة الفاتيكان، تم خاللها غرس شجرة               

" الصندوق الـدائم إلسـرائيل    "زيتون عتيقة منحها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وما يسمى           
  .هدية لبابا الفاتيكان

شـمال  (لتي نقلت إلى الفاتيكان من منطقة الناصـرة      وأشارت إلى أنه شارك في مراسم غرس الشجرة، ا        
، كبار رجال الدين المسيحيين ومسؤولون في حاضرة الفاتيكان وسفير تـل            )١٩٤٨فلسطين المحتلة عام    

حسن العالقات التي تربط بـين إسـرائيل        "أبيب لدى الفاتيكان موتي ليفي، موضحة أن الجميع أكد على           
  ".والفاتيكان

  ٢٨/١٠/٢٠١١، قدس برس
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   يلغي زيارة لتركيا خشية مالحقته قضائياموفاز .٢٠
شاؤول موفاز زيـارة    ) البرلمان الصهيوني " (الكنيست"ألغى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في       : الناصرة

كانت مقررة إلى تركيا، خشية مالحقته من قبل األتراك، في ظل أزمة العالقات بـين تركيـا والكيـان                   
  .الصهيوني

ركي على البدء باتخاذ اإلجراءات القانونية لمحاكمة مائة وأربعـة وسـبعين ضـابطًا              ويعكف القضاء الت  
أسطول "ومسؤولًا عسكريا صهيونيا، بتهمة تسببهم في قتل تسعة متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة               

  .المتوجهة بحرا لكسر الحصار عن قطاع غزة" الحرية
إصـدار مـذكرة توقيـف دوليـة بحـق          "العام، طلب أيضا    وذكرت مصادر إعالمية تركية أن المدعي       

اإلسرائيليين المتهمين، بعد أسابيع من طلب القضاء التركي من الكيان تزويده بأسماء هؤالء المتهمـين،               
  ".دون أن يتلقى جوابا حتى اآلن

 ٢٨/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  رية حاخام اسرائيلي باالتجار في األعضاء البشاعتراف .٢١

 االمريكي، ليفي يتسحاق روزنبوم، الذي يقيم في بروكلين بنيويورك، والذي           -اعترف الحاخام االسرائيلي  
  .اعتقل قبل عامين، بتهمة االتجار باألعضاء البشرية المنسوبة إليه 

جاء اعتراف الحاخام أثناء محاكمته التي عقدت يوم أمس الخميس، بمدينة نيوجيرسي، حيث أقر بـثالث                
 ألف دوالر   ١٠٠ت من االتجار، باع فيها أربع كلى استأصلها من أشخاص اسرائيليين أحياء، مقابل              حاال

يـديعوت  "لكل حالة، ليتحول بذلك إلى أول شخص يعترف بهذه التهمة ويحاكم عليها وفقا لتعبير صحيفة                
  .، التي أوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الجمعة"أحرونوت

صب، والبالغ من العمر الستين عاما، بثالث حاالت عمل فيها وسيطًا سريّا بـين              واعترف الحاخام المتع  
 ١٠ ألف دوالر، لم يدفع منها للبـائع سـوى           ١٢٠البائع لكليته والمشتري، تلقى عن كل حالة منها مبلغ          

  .آالف فقط
  ٢٩/١٠/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
   تباين إسرائيلي تجاه نووي إيران":يديعوت" .٢٢

بير المحللين السياسيين في صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة من معلومات تتردد             حذر ك  :األلمانية
في أروقة الحكومة وأجهزة األمن في إسرائيل، تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيـر الـدفاع                 

  .إيهود باراك يدفعان باتجاه اتخاذ قرار بشن هجوم ضد المنشآت النووية اإليرانية
 شائعات آخذة باالزدياد تتحدث عن خطوة إسرائيلية ستبادر تل          -من جهة - برنياع إن هناك     ناحوموقال  

لألجيال القادمة، ومن الجهة    " دولة اليهود "أبيب بتنفيذها وستغير وجه الشرق األوسط وربما تقرر مصير          
ألكثـر  األخرى هناك غياب مطلق لنقاش عام حول هذا الموضوع، إذ إن مهاجمة إيران هي الموضوع ا               

  .إقصاء عن األجندة اليومية اإلسرائيلية
  أربع معسكرات
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وأضاف أن القيادة األمنية والسياسية اإلسرائيلية تنقسم إلى أربعة معسكرات بخصوص هذا الموضـوع،              
اإليـرانيين سـيردون    " يقول إن نجاعة هجوم كهذا محدودة لكن المخاطر جنونية، ألن            ،فالمعسكر األول 

  ".ران ومن لبنان بواسطة حزب اهللا ومن غزة بواسطة حماسبإطالق صواريخ من إي
وتابع برنياع أن هذا المعسكر يحذر من نشوب حرب أهلية إقليمية ستدمر دولة إسرائيل، ولذلك فإن من                 
األفضل االعتماد على العقوبات الدولية، وحتى إذا توصلت إيران إلى سالح نووي فإن هذا لـن يكـون                  

  .نهاية العالم
يدعو إلى التريث ألن البرنامج النووي اإليراني لن ينتهـي قبـل سـنتين أو سـنتين                  ،الثانيوالمعسكر  

  .ونصف، وفي هذه األثناء ستجري انتخابات رئاسية في الواليات المتحدة
وفي حال فاز الرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما بوالية ثانية أو انتخب رئيس جمهـوري فإنهمـا                 

يران على عاتقهما، إضافة إلى وجود احتمال آخر يتمثل في تغير النظام اإليراني             سوف يأخذان مهاجمة إ   
  .وهناك أمور كثيرة قد تحدث في سنتين

 قادة األجهزة األمنية، رئيس أركان الجيش بيني غانتس ورئيس الموساد تمير            يه ينتمي إل  ،المعسكر الثالث 
) الـشاباك (وخافي ورئيس جهاز األمن العـام       باردو ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية اللواء أفيف ك       

  .يورام كوهين
وقال برنياع إن هؤالء األربعة متفقون على رأي واحد ويعارضون شن هجوم ضد إيران، وهذا موقـف                 
مطابق لموقف أسالفهم في قيادة األجهزة األمنية غابي أشكنازي ومائير داغان وعاموس يدلين ويوفـال               

  .ن هجوم ضد إيرانديسكين، الذين عارضوا بشدة ش
 فيضم نتنياهو وباراك اللذين يصفهما برنياع بأنهما توأمان سـياميان فـي القـضية               ،أما المعسكر الرابع  

  .اإليرانية، وأنهما يظهران كمن يدفع باتجاه شن عملية عسكرية ضد إيران
حياتـه  هناك من يصف تحمس نتنياهو في هذا الموضوع على أنه يستحوذ عليه، فكـل           "وأضاف برنياع   

  ".حلم بأن يكون تشرشل، وإيران ستمنحه هذه الفرصة
وتابع أن أسبابا أخرى توجه باراك في تأييده لضرب إيران، وأولها العقيدة اإلسرائيلية التـي ال تـسمح                  

  .بحيازة أية دولة في المنطقة لسالح نووي
قد يؤخر تقدم إيـران     ه  إنأما فرض العقوبات على  إيران واستخدام وسائل التخريب لبرنامجها النووي، ف           

  .النووي، لكنه لن يغير من نظرتها لمصلحتها األساسية
 ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
 
   تدعو لمنع دفن الموتى الفلسطينيين قرب األقصىيهوديةلجنة  .٢٣

مـن  طالبت لجنة يهودية في الدولة العبرية بمنع دفع الموتى الفلـسطينيين بـالقرب           ): فلسطين(الناصرة  
  .المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يعتزمون إقامة مقبرة إسالمية هناك

، "تدمير اآلثار في الحرم القدسي    "الحكومة والشرطة إلى منع ما أسمته       " اللجنة لمنع تدمير اآلثار   "ودعت  
  ".قطعة ارض مجاورة للحرمنية الفلسطينيين إقامة مقبرة إسالمية على "ومكافحة ما وصفته بـ 

؛ فإن هذه الدعوة جاءت بعـد أن تـم          )٢٨/١٠(وبحسب اإلذاعة العبرية، التي أوردت النبأ اليوم الجمعة         
أمس الخميس دفن جثمان مواطن مقدسي في قطعة أرض محاذية للجزء الجنوبي الشرقي من سور البلدة                

  .القديمة بالقدس
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، "مخالفـة للقـانون  "أييليت مزار بأن عملية الدفن في الموقـع  ونقلت اإلذاعة عن عضو اللجنة الدكتورة  
قد تلحق أضرارا   "، محذرة من أن إقامة مقبرة إسالمية في المكان          "حديقة وطنية "مدعية بأن المنطقة هي     

إال أن الشرطة اإلسـرائيلية ردت       .، حسب ادعائها  "بموقع له أهمية كبيرة من الناحيتين األثرية والوطنية       
للجنة بالقول إن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن عملية الدفن تمت خارج المنطقة التـي      على طلب ا  

  ".حديقة وطنية"تعتبر 
  ٢٨/١٠/٢٠١١، قدس برس

  
   االحتالل يقمع مسيرات ضد الجدار واالستيطان ويجرح العشرات مناطق مختلفة بالضفة .٢٤

ية ضد الجدار واالستيطان في مناطق  قمعت قوات االحتالل أمس مسيرات الجمعة السلم:محافظات
فقد أصيب أمس مواطن والعشرات باالختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، في مسيرة . مختلفة بالضفة

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في . بلعين األسبوعية
  .يون ومتضامنون أجانببلعين، أهالي القرية ونشطاء سالم اسرائيل

كما أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع 
وقالت حركة المقاومة الشعبية إن جنود االحتالل فرضوا طوقا . قوات االحتالل لمسيرة النبي صالح

  .نطقة عسكرية مغلقةعسكريا في محيط القرية وتم إغالق مداخلها، وتم إعالنها م
وأصيب مواطنان وعشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع في مسيرة المعصرة في محافظة بيت 

كما أصيب مواطن ومتضامنة أجنبية إثر قمع قوات االحتالل للمشاركين بمسيرة كفر قدوم . لحم
الشارع الرئيسي للقرية من األسبوعية، التي تنظم بدعوة من حركة فتح احتجاجا على استمرار إغالق 

  .قبل حكومة االحتالل
وأصيب ايضا عشرات المواطنين بحاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع إثر إطالق قوات االحتالل 

  .القنابل الغازية صوب جنازة أحد المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل
وح مختلفة في جسمه، بعد إطالق بجر) عاما٢١(كما أصيب مساء أمس الشاب باهر شريف أبو راس 
وقالت مصادر محلية، إن جنود االحتالل أطلقوا كالبا . االحتالل الكالب البوليسية عليه قبل أن يتم اعتقاله

بوليسية على الشاب أبو راس، من قرية الطبقة، جنوب غرب بلدة دورا بالخليل، وتسببت له بجروح 
  .متفرقة في جسمه

  ٢٩/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
    منازلهمهدمباالحتالل يسلم مقدسيين إخطارات  .٢٥

 بأن االحتالل سلم مواطنين في ٢٠١١-١٠-٢٨أعلنت مصادر مقدسية الجمعة :  محمد القيق-القدس 
  . بلدة سلوان إخطارات بهدم منازلهم

 في بلدة وقال مركز سلوان لإلعالم إن إخطارات الهدم توزعت على أحياء عين اللوزة ووادي ياصول
سلوان، حيث سلمت لعائالت العباسي وأسر مقدسية أخرى وتتضمن إشعارا بهدم تلك المنازل والتي لم 

  . يعرف عددها بسبب تواصل تسليم تلك اإلخطارات
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  انياالمصادقة على ترحيل الشيخ صالح من بريط يحذر من تداعيات القرار" المنتدى الفلسطيني" .٢٦
بترحيل الشيخ رائد صالح البريطاني  اعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا قرار وزيرة الداخلية :لندن

عن األراضي البريطانية قرار سياسيا بامتياز ألنه في الوقت الذي لم يستطع إثبات التهم التي ساقها 
ية في قرارها ترحيل الشيخ، إال اللوبي الصهيوني ضد الشيخ صالح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخل

وحذر  .أن القاضي رد طعن الشيخ صالح ضد القرار مما يعني مباركة طلب الوزيرة ترحيل الشيخ
المنتدى الفلسطيني الحكومة البريطانية على لسان مسؤول العالقات واإلعالم زاهر بيراوي من تداعيات 

  .ي من مواقف الشيخالقرار، وقال إنها أكثر خطورة على المجتمع البريطان
  ٢٨/١٠/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  من مصادر رزق الصيادين في غزة يحرمهم منها االحتالل% ٨٥: المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .٢٧

 ذكر تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، نشر امس، أن سلطات االحتالل :غزة
من مصادر رزقهم، عبر تقييد حركتهم لمسافة % ٨٥ن أكثر من اإلسرائيلي تحرم صيادي قطاع غزة م

  . أميال بحرية فقط، بما في ذلك استمرار فرض الحصار البحري على مياه القطاع٣ال تزيد على 
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان التصعيد الخطير لقوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الصيادين في 

ير أدوات ومعدات صيد، واعتقال للصيادين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقف القطاع، الذي أسفر عن تدم
الفوري لتلك االنتهاكات ومنع تكرارها، والضغط على السلطات المحتلة لوقف سياسة محاربة سكان 

  .القطاع المدنيين، بمن فيهم الصيادون، في وسائل عيشهم الخاصة
  ٢٩/١٠/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  لفلسطينيون يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسما .٢٨

 اليوم ١٩٤٨يحيي أهالي بلدة كفر قاسم وفلسطينيو المناطق المحتلة عام :  أسعد تلحمي–الناصرة 
 للمجزرة المروعة التي ارتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد أهالي القرية عام ٥٥الذكرى السنوية الـ 

 ومع بدء العدوان الثالثي على مصر، ١٩٤٨يني عام ، بعد ثماني سنوات من نكبة الشعب الفلسط١٩٥٦
  . طفالً وشاباً وعجوزاً من أبناء البلدة٤٩واستشهد فيها 

  .ويتضمن برنامج إحياء الذكرى مسيرة شعبية الى النصب التذكاري ووضع أكاليل ومهرجاناً خطابياً
  ٢٩/١٠/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   عن األسيرة منى قعدانالمحكمة العسكرية اإلسرائيلية ترفض اإلفراج .٢٩

)  عاما٣٩( في سالم اإلفراج بكفالة عن األسيرة منى قعدان إلسرائيليةرفضت المحكمة العسكرية ا: جنين
  .من بلدة عرابة قضاء جنين على الرغم من توجيه تهمة لها حكمت عليها في السابق
ا التهم المنسوبة إليها  وقالت مصادر محلية إن سلطات االحتالل رفضت اإلفراج عنها رغم إنكاره

والمتمثلة في عملها بمؤسسة خيرية تتهمها سلطات االحتالل بأنها تابعة للجهاد اإلسالمي، وهي جمعية 
  .البراءة للفتاة المسلمة بجنين وهي التهمة التي سبق أن اعتقلت عليها قبل عامين

  ٢٨/١٠/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  فل زفاف المحرر أبو سرحان على الهواء مباشرة حإسماعيل هنيةبرعاية : غزة .٣٠
في سابقة هي االولى من نوعها، نقلت قناة األقصى الفضائية مراسم خطوبة األسير المحرر عامر أبو 
سرحان المبعد إلى قطاع غزة، على كريمة النائب عن محافظة رام اهللا الشيخ حسن يوسف، بحضور 

ونواب المجلس التشريعي ووجهاء " حماس" من قادة حركة رئيس الوزراء األستاذ إسماعيل هنية وعدد
، وهو "ساعة من سجنه"وخالل الحديث طلب النائب يوسف مهر ابنته من المحرر أبو سرحان . العائلتين

 عاما وأفرج عنه ضمن صفقة ٢١ما أثار الحاضرين لما له من رمزية كبيرة، حيث أمضى في األسر 
  ". وفاء األحرار"
راء على أن أبو سرحان وزوجته سيكونان بضيافة أهل غزة وعند كل مطالبهم، ودعا أكد رئيس الوزو

  . التخاذه خطوة على طريق النهج بالزواج الميسر واإلسالمي
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  عين الحلوة مخيم في الحوادث األمنية في " جند الشام"نتائج التحقيقات أبرزت دور ": الجئ نت" .٣١

أن ثمة خيوطاً لدى القوى الفلسطينية الوطنية " المركزية"مصادر فلسطينية داخل عين الحلوة أبلغت 
ال يزالون في المخيم يقفون وراء أعمال " جند الشام"واإلسالمية كافة داخل المخيم تؤكد أن عناصر من 

نصار اإلسالمية التفجير والتوتير التي حصلت في المخيم في اآلونة األخيرة، مشيرة إلى أن عصبة األ
التي تتجه الشبهات نحوها بالضلوع في ) جند الشام(في المخيم استدعت عدداً ممن تبقى من عصابات 

األحداث األمنية األخيرة وطلبت منها التزام الهدوء والمنازل وأبلغتها أنها ترفع الغطاء عن أي شخص 
  .طاء سياسي ألحديحاول القيام بما يخل باألمن داخل المخيم ألنه خط أحمر وال غ

وقالت المصادر أن بعض عناصر جند الشام السابقة في المخيم يعتمد العمل السري لإلخالل بأمن المخيم 
خدمة ألهداف مشبوهة وألجندة غير فلسطينية، مشيرة إلى أن عدد هؤالء محصور في حي الطوارئ 

ي توتير ومراقَبون ويجري العمل على رصد أي تحرك منهم بعد الوصول إلى معطيات اثبتت ضلوعهم ف
األجواء، من قبل الكفاح المسلح الفلسطيني واألجهزة األمنية اللبنانية التي أخذت علماً بتحركاتهم األخيرة 
خصوصاً وقوفهم وراء البيان الذي وزع ليالً داخل المخيم باسم انصار اإلسالم أو الضلوع في أحداث 

  .األمنية اللبنانية والفلسطينيةأمنية عدة شهدها المخيم أخيراً وكانت محل متابعة من القوى 
وأكدت المصادر إن ما حصل في المخيم محدود ولم يخرج عن السيطرة وإن الوضع ممسوك بإجماع 
جميع القوى الوطنية واإلسالمية داخل المخيم الحريصة كل الحرص على أمنه واستقراره بالتعاون 

رتين األخيرتين لمسؤول األمن الوطني والتنسيق مع القوى األمنية والعسكرية اللبنانية وإن الزيا
الفلسطيني العميد صبحي أبو عرب إلى مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور وقائد 

إلى المدير اإلقليمي لقوى األمن الداخلي في ) اللينو(الكفاح المسلح الفلسطيني العقيد محمود عيسى 
بالغهما حرص القوى الفلسطينية على األمن واالستقرار في الجنوب العميد منذر األيوبي كانتا في إطار إ

مخيم عين الحلوة وعلى الجوار اللبناني وإن األمن جزء ال يتجزأ وخط أحمر ممنوع المس به، وهو 
  .التي تمنع أياً كان استغالله تحت أي عنوان" فتح"ممسوك داخل المخيم من حركة 

  ٢٩/١٠/٢٠١١، موقع الجئ نت
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  معظمهم فلسطينيون..  يوقع مرسوم سحب الجنسية من غير مستحقيهاسليمان.. لبنان .٣٢
وقع الرئيس رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، الدفعة األولى مـن مراسـيم سـحب               : داود رمال 

من أشخاص اكتسبوها، وتبين الحقاً أنهم ال يستحقونها باالستناد إلـى قـرار مجلـس شـورى              "الجنسية  
ـ وقال مصدر واسع ا   ". الدولة  شخصا غالبيتهم مـن     ١٨٠ان الدفعة األولى تشمل نحو      " السفير"الطالع ل

ألن "، فتقرر سـحب الجنـسية مـنهم،         "األونروا"الفلسطينيين ممن تبين أنهم ما زالوا مسجلين في قيود          
حصولهم عليها يتعارض وأحكام الدستور ال سيما مقدمته التي تنص على رفض التوطين بأي شكل مـن                 

  ".األشكال
إلى تزويـر المـستندات المطلوبـة       "القسم اآلخر من الذين سحبت منهم الجنسية، فتبين أنهم عمدوا           أما  

  .حسب المصدر نفسه" للحصول على الجنسية وسحبت منهم
 ٢٩/١٠/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
   دورة الدفاع المدني اللبناني والفلسطينيتخريج .٣٣

يروت اقامت رابطة ابناء بيروت بالتعاون مـع        برعاية المهندس الدكتور بالل حمد رئيس مجلس بلدية ب        
جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في لبنان بتخريج دورة القدس لمتطوعين في الدفاع المـدني واالسـعاف                

 أمس الجمعة فـي حـرش       ءواالنقاذ واالطفاء والسالمة المدنية بأشراف الدفاع المدني اللبناني وذلك مسا         
ء بيروت شهادة تقدير وفاء الى رئيس بلديـة بيـروت، وقـدمت             ثم قدمت رابطة ابنا    . بيروت -قصقص

سفارة دولة فلسطين الى رئيس بلدية بيروت ورابطة ابناء بيـروت درع القـدس مـن ارض فلـسطين                   
  .وتم توزيع شهادات على الخريجين. المحتلة

 ٢٩/١٠/٢٠١١، موقع الجئ نت
  
   جندياً إسرائيلياً لمن يأسر دوالر ألف٩٠٠رصد يسعودي خالد بن طالل المير األ .٣٤

 ألف دوالر ٩٠٠أعلن األمير خالد بن طالل بن عبد العزيز آل سعود عن مكافأة مالية قدرها : الرياض
وقال األمير خالد بن طالل خالل  .لمن يأسر جندياً إسرائيلياً بهدف مبادلته بأسرى في سجون االحتالل

على التهديدات التي تلقاها الداعية الشيخ عوض  إن مكافأته تأتي رداً" الدليل"اتصال هاتفي مع فضائية 
 ١٠٠القرني عرض : "وأوضح قائالً . إسرائيلياً ألف دوالر لمن يأسر جنديا١٠٠ًالقرني بعد أن رصد 

ألف دوالر لمن يأسر لكن هم ردوا عليه برصد مليون دوالر لمن يقتله، وأنا أقول للقرني أتضامن معك 
  ". كي يطلق سراح األسرى إسرائيلياًلمبلغ مليون لمن يأسر جندياً ألف دوالر لكي يصبح ا٩٠٠وأدفع 

  ٢٩/١٠/٢٠١١، )صفا(نية  الفلسطيالصحافةوكالة 
  
  "شيطان التفاصيل"المصالحة الفلسطينية قريباً بعد تفكيك  :محمد صبيح .٣٥

ألراضي أكد األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين وا:  خالد سيد أحمد- القاهرة
 بأخطر مراحل تمر حالياً" أن شرقي القدس "البيان"العربية المحتلة محمد صبيح في حوار خص به 

 الهادفة إلى ٢٠٢٠ مليار دوالر من أجل إنجاز الخطة ١٧رصدت " "إسرائيل" إلى أن ، مشيراً"التهويد
ح وحماس ستنجز ، ومنوها إلى أن المصالحة بين حركتي فت"محو عروبة القدس وجعل سكانها أقلية

 لما باالطمئنان واالرتياح  تشعروأشار إلى أن الجامعة العربية ".شيطان التفاصيل" حال تفكيك "قريباً"
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ن جميع الفصائل تؤيد قيام أ  صبيحوأكد .سمعته من أبو مازن وخالد مشعل أكثر من مرة في هذا الشأن
  الألننا، وهذا حقه "إسرائيل"بـاالعتراف ، لكن هناك من ال يريد ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود العام 

  . يمينية متشددة على االعتراف بمنظمة التحريرإسرائيلية أحزاب إجبارنستطيع 
 أكتوبر/ تشرين األول للجنة متابعة مبادرة السالم العربية سيعقد في الدوحة نهاية "مهماً"  اجتماعاًأنأفاد و

قبول من أجل الجهد العربي  وذكر أن .ملية التسويةالجاري من أجل تحديد الخطوات المستقبلية لع
، والقضية الفلسطينية أهم اإلطالقلم يهدأ على   من قبل مجلس األمن في األمم المتحدةعضوية فلسطين

 فهناك "الفيتو"استخدام الواليات المتحدة وأشار إلى أنه في حال . ملف موجود في جامعة الدول العربية
 وعند سؤاله عن استعداد . المتحدة لطلب العضويةلألمملى الجمعية العامة طريق آخر، وهو الذهاب إ

:  أجابحال نفذت الدول الغربية تهديداتها بقطع المساعدات المالية لدعم السلطة الفلسطينيةالدول العربية 
ول الغربية ن الدول العربية لن تترك الجانب الفلسطيني وستؤمن احتياجاته المالية التي تقدمها الدأاعتقد "

 مليون دوالر، لكن على الجانب ٥٠٠ ال تتجاوز إذاوبالتحديد الواليات المتحدة، وهي ليست كبيرة 
" الربيع العربي"وأشار صبيح إلى أن  ." يدرس خياراته حال تم وقف هذه المساعداتأنالفلسطيني 
  .على التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" تأثير كبير جداً"سيكون له 

 سياسات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هي التي دفعت القيادة الفلسطينية إنل صبيح قاو
  .ممثلة في الرئيس عباس إلى اللجوء إلى مجلس األمن لطلب العضوية لدولة فلسطين

أعرب صبيح عن استيائه مما أسماه طغيان اإلعالم الذي يتجاهل معاناة آالف األسرى الفلسطينيين و
 رئيس وزراء ٤٠ رئيس دولة غربية وأكثر من ١٢ نحو إنوقال  .الغ عددهم نحو ستة آالف أسيروالب

زاروا المنطقة العربية من أجل الضغط إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيراً "
نهم في قطاع غزة ولم يتحدث أحد عما يجري للفلسطينيين في سجون االحتالل ومنع الزيارات ع

ومن "واستغرب صبيح من الحفاوة التي لقيها إطالق شاليط،  ."والمعاملة السيئة التي يتلقونها في كل وقت
  ." يتذكر أحد أن هناك شعباً فلسطينياً أرضه محتلة، ولديه آالف األسرى في سجون االحتاللأندون 

  ٢٩/١٠/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  "اليونيسكو"املة العضوية في السعودية تعلن تأييدها لقبول فلسطين دولة ك .٣٦

أعلنت السعودية دعمها وتأييدها المطلق لقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في منظمة : الرياض
اليونيسكو، وتؤيد وتحث الدول األعضاء في المؤتمر العام على اعتماد القرار الذي اتخذه المجلس 

 بحق اإلنسان الفلسطيني في وطنه، ، إقراراًالتنفيذي الشهر الماضي بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة
وقال األمير فيصل بن عبد اهللا بن محمد، وزير التربية والتعليم رئيس  .وخدمة للسالم اإلقليمي والعالمي

: ة المشارك في المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو في دورته السادسة والثالثين المنعقد بباريسسعوديوفد ال
م تبرز دوما القضية الفلسطينية التي كلما تأخرنا في حلها تعطل إحالل السالم عندما نتحدث عن السال"

  ."الذي ننشده للمنطقة وللعالم أجمع
  ٢٩/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
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   االعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة اليونسكوهادييأ ت تعلنقطر .٣٧
ن تأييد دولة قطر أ،  القطريزير التعليم والتعليم العالي و، سعد بن إبراهيم آل محمود أعلن:الدوحة

للقرار المرفوع من المجلس التنفيذي للمؤتمر، لالعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في 
  .المنظمة، إيماناً منّا في أن هذا األمر سيسهم في دفع عجلة السلم في المنطقة العربية والعالم أجمع

  ٢٩/١٠/٢٠١١الشرق، الدوحة، 
  
  "اإلرهاب" المحررين ضمن قوائماألسرى الفلسطينيين  يطالبون بإدراج بالكونغرسنواب  .٣٨

 من الحزبين الجمهوري  أميركياً نائبا٣٦ً أن مجموعة تضم  اإلسرائيلية ذكرت صحيفة معاريف:واشنطن
ار الصفقة لإلفراج  الفلسطينيين الذين تم اإلفراج عنهم في إطاألسرىوالديمقراطي طالبت بإدراج أسماء 

وبعث ). اإلرهاب(عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط على قائمة األشخاص المشتبه فيهم بممارسة 
 مدير مكتب ، وزيرة الخارجية األميركية، وروبرت مولر،هؤالء النواب برسالة إلى هيالري كلينتون

مختلفة ) إرهابية(أدينوا بارتكاب أعمال  المفرج عنهم قد األسرى، قالوا فيها أن FBIالتحقيقات الفيدرالي 
  . ويجب عدم السماح لهم بدخول الواليات المتحدة

  ٢٩/١٠/٢٠١١، وكالة قدس نت لألنباء
  
  ؤكد إفشال ليفني التفاق سالم بين عباس وأولمرتترايس  .٣٩

ديد أنها أكدت وزيرة الخارجية األميركية السابقة، كوندوليزا رايس في كتابها الج:  نظير مجلي- تل أبيب
، بحيث تنسحب ١٩٦٧دهشت وفوجئت بموافقة أولمرت على أن تقام الدولة الفلسطينية على أساس حدود 

 من هذه األراضي، على أن تعطي الفلسطينيين %٦ من الضفة الغربية وتضم لها %٩٤ من "إسرائيل"
نة موحدة تحت أراضي بديلة عن كل شبر تضم إليها، وأن تكون القدس بشقيها الشرقي والغربي مدي

إشراف دولي، وفي الوقت نفسه عاصمتين للدولتين؛ الشرقية عاصمة فلسطين والغربية عاصمة 
  .، وتوافق تل أبيب على عودة بضعة آالف من الالجئين"إسرائيل"

ويكشف ما نشر أمس من الكتاب عن أن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية في ذلك الوقت، تسيبي ليفني، 
وأكدت .  لها إنه ال يوجد أمل في أن يقبل الجمهور اإلسرائيلي هذا الحل من أولمرتتوجهت إليها وقالت

ذلك مراسلة صحيفة هآرتس في واشنطن، نتاشا موزوغوبيا، التي قالت إن سياسيين إسرائيليين أكدوا لها 
ليسا ، )بقبولهم نصيحة ليفني(والفلسطينيين ) بواسطة ليفني ("إسرائيل"وتقول رايس إن  .هذا األمر

وحدهما المسؤولين عن إجهاض هذه العملية وإضاعة هذه الفرصة، بل يتحمل الرئيس األميركي الجديد، 
لم يبدأ المفاوضات السلمية اإلسرائيلية الفلسطينية من نقطة "باراك أوباما، قسطا من هذه المسؤولية، ألنه 

لبناء في المستوطنات كشرط انطالق أولمرت، بل بدأها من الصفر، وراح يطالب إسرائيل بتجميد ا
  ."وقد تمسك الفلسطينيون بهذا الطلب. للعودة إلى المفاوضات

  ٢٩/١٠/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  البوسنة منقسمة بشأن المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة .٤٠

 لم يتمكنوا من إنهم ٢٧/١٠  قال أعضاء المجلس الرئاسي الثالثي في البوسنة يوم الخميس:سراييفو
وفي  . المتحدةباألمم للحصول على عضوية كاملة  كانوا سيدعمون مسعى فلسطينياًإذااالتفاق بشأن ما 
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المكونة من  ( ليبرمان قالت الرئاسة الثالثيةأفيجدور اإلسرائيليبيان بعد االجتماع مع وزير الخارجية 
مشترك بشأن الطلب  موقف إلى من التوصل اآلن لم تتمكن حتى إنها )المسلمين والكروات والصرب

  .الفلسطيني مما يعكس االنقسامات العرقية في البوسنة ذاتها
البوسنة والهرسك كدولة "ونقل البيان الرئاسي عن رئيس المجلس زليكو كومسيتش وهو كرواتي قوله 

 على ضرورة حل كل القضايا المفتوحة بكثير من الصبر والحكمة مرت بجحيم الحرب تحرص كثيراً
  ."الطريق الوحيد لسالم مستدامالن هذا هو 

 العضو المسلم بالمجلس الرئاسي بكير عزت بيجوفيتش عبر عن دعمه القوي للقضية أن البيان وأفاد
الفلسطينية في حين قال العضو الصربي نبويسا رادمانوفيتش انه يعارض التحرك المنفرد ويدعم 

  . والفلسطينياإلسرائيليالمحادثات المباشرة بين الجانبين 
  ٢٧/١٠/٢٠١١وكالة رويترز، 

  
   يدعون للضغط على تل أبيب لإلفراج عن األطفال الفلسطينيين األسرىبريطانياً  نائبا٣٤ً .٤١

 أطلق نواب في البرلمان البريطاني حملة تضامنية مع األسرى الفلسطينيين، تدعو للضغط على :لندن
نيين القاصرين في سجونها، والذين سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أجل إطالق سراح األسرى الفلسطي

وتتضمن الحملة، التي  . طفالً داخل السجون، هم دون الثامنة عشر من العمر١٦٤يقدر عددهم بـ 
أطلقها النائب عن حزب العمال ريتشارد بيردن، دعوة النواب البريطانيين إلى تسجيل توقيعاتهم على 

يونيسيف، التي تسعى للضغط على الب منظمة عريضة رسمية داخل البرلمان، تدعو إلى تبنّي مطال
  .حكومة تل أبيب من أجل اإلفراج الفوري عن جميع القاصرين الذين تحتجزهم في سجونها

جميع البريطانيين من " الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين"وفي السياق ذاته؛ ناشدت 
ن يمثلونهم في البرلمان إلى دعم هذه الحملة، وتضمين حقوقيين وصحفيين ومواطنين، دعوةً النواب الذي

توقيعاتهم على العريضة الرسمية، لدفع رئاسة البرلمان والحكومة البريطانيتين إلى اتخاذ موقف رافض 
  .لسياسة اعتقال القاصرين غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل

  ٢٨/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
   برفع الحصار عن غزةوتطالبنيين بتحرير األسرى الفلسطيتهنئ  أوروبا مسلمي مؤسسات .٤٢

الحرية التي "الشعب الفلسطيني بـ" اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا"هنأ مجلس شورى : اسطنبول
وطالب المجلس، في بيان صادر عنه في  ".تحقّقت لمئات األسرى واألسيرات في عملية التبادل األخيرة

، الثالث من الدورة التاسعة، الذي انعقد في األيام األخيرة من شهر ختام اجتماع مجلس شورى االتحاد
نسخة عنه، بتدخّل أوروبي " قدس برس"، في مدينة اسطنبول، وتلقت ٢٠١١ أكتوبر /تشرين األول

كي ينال آالف األسرى القابعين في سجون االحتالل ضمن "ودولي يضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
يسقط "لفت المجلس النظر إلى أن اإلفراج عن جندي االحتالل األسير في غزة و ".ظروف قاسية حريتهم

 في الوقت ، مطالباً"الذريعة الواهية التي تم بموجبها فرض الحصار غير اإلنساني على سكان قطاع غزة
أعرب  و".إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف"ذاته بـ

وانتهاكات االحتالل اإلسرائيلي "تحاد المنظمات اإلسالمية عن القلق البالغ ألوضاع مدينة القدس ا
ومجموعاتها المتعصبة، لحرمة المسجد األقصى المبارك، وسعيه الدؤوب لفرض األمر الواقع في القدس 
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نون على المساجد بالعبث االعتداءات المتوالية التي يقترفها المستوط"، كما أدان "وتغيير هويتها الحضارية
  ".واإلحراق

  ٢٨/١٠/٢٠١١قدس برس، 
  
  حول دورها في المنطقة» إسرائيلي«تقرير استراتيجي .. »قاتم في كل الجبهات« .٤٣

أصدر مركز دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب أمس األول تقريره االسـتراتيجي              : حلمي موسى 
  .في إسرائيل» لحياةا«، والذي تناول تقريباً كل جوانب ٢٠١١للعام 

القـوى  «وموقـف   » الشرق األوسط الجديـد   «وينقسم التقرير إلى ثالثة أقسام، يحوي األول فصوالً عن          
أما القسم الثاني   . »إسرائيل والحلبة الفلسطينية  «و» إسرائيل والعالم العربي  «و» العظمى والشرق األوسط  

. »تركيا والشرق األوسـط   «و» لية من إيران  موقف األسرة الدو  «و» مكانة إيران اإلقليمية  «فيتحدث عن   
  .وهناك خالصات ومالحق. ويتناول القسم الثالث تكيف إسرائيل مع التحديات

رونين بيرغمان تلخيص التقرير فـي مقالـة        » يديعوت احرونوت «وقد حاول المعلق األمني في صحيفة       
حدث تدهور ملحوظ آخر في السنة      «وينقل عن مقدمة التقرير قولها إنه       . »قاتم في كل الجبهات   «بعنوان  

األخيرة لوضع إسرائيل االستراتيجي، ولما كانت الحكومة لم تبلور استراتيجية عمل سياسي ناجعة لتهدئة              
وبالمقابل يحظى زخم دبلوماسية السلطة الفلسطينية      . بؤر التوتر زادت جداً التحديات التي تواجهها الدولة       

  .»سخان أكثر عزلة إسرائيل الدولية المتزايدةبالمناصرة والتأييد المهم اللذين ير
مسيرة نزع الشرعية مستمرة، وتفضي إلى إضعاف ملحوظ لمكانة إسرائيل السياسية، وإلى قيود             «كما أن   

وضعف مكانة الواليات المتحدة في الشرق األوسط،       ... شديدة على حرية الجيش اإلسرائيلي في عملياته      
نتنياهو تسلب إسرائيل عنصراً رئيساً من صورتها       ) بنيامين(ما وحكومة   والعالقات العكرة بين إدارة أوبا    

ويتيح هذا الوضع لجهات أخرى محاولة لعب دور في الشرق األوسط بصورة ال تخدم مصالح               . الردعية
على خلفية عدم وجود تقدم في الجهد لردع المشروع الذري اإليراني، يزداد خطر أن تتجه               «، و »إسرائيل

  .» المنطقة إلى المسار الذريدول أخرى في
وأوضح بيرغمان أن التقرير يوجه في جميع الشؤون تقريباً انتقاداً للحكومة وأذرعهـا التنفيذيـة، مـع                 

حكومة إسرائيل تحتاج إلى البتّ بين االنتظار وعدم الحسم وعدم          «خالصة قاطعة ال لبس فيها، وهي أن        
إن مبادرة إسرائيل إلى مصالحة لـن تحـّل         : الستراتيجيالمبادرة وبين السعي إلى التأثير في محيطها ا       

لكن إجـراء محـدداً     ...  العربي - الفلسطيني واإلسرائيلي    -بالضرورة كل مصادر الصراع اإلسرائيلي      
  .»نحو تسوية قد يخفف من شدة هذه التحديات، ويحسن مكانة إسرائيل التي أخذت تضعف

م المقبلة التخاذ إجراءات تتعلق بقـضايا األمـن القـومي           ويتنبأ التقرير بأن تضطر إسرائيل في األعوا      
فراغ عظيم نشأ في الـشرق      «: المركزية في واقع أشد تعقيداً، يراه رئيس المركز الدكتور عوديد عيران          

 -الربيع العربي الذي حدث على خلفية انهيار مسيرة الـسالم اإلسـرائيلية             : األوسط نتاج ثالث ظواهر   
  .»إن التأليف بين الثالث قد يؤدي بإسرائيل إلى كارثة عظيمة.  المتحدة الشديدالعربية، وضعف الواليات

تدرك أن شرط البقاء هو اإلصغاء إلى       «وترى الدكتورة عنات كورتس أن األنظمة العربية الجديدة باتت          
يوجد في هذا جانب ايجابي، ألن الحديث عن واحد مـن العناصـر األساسـية للـسلطة                . صوت الشعب 

اطية، لكن يوجد هنا من جهة ثانية خطر حقيقي في االنجرار إلى سياسة غوغائية وإرادة إرضاء                الديموقر
  .»الجمهور بتلبية أهوائه المباشرة



  

  

 
 

  

            ٢٣ص                                     ٢٣٠٧:                العدد٢٩/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

إن إسرائيل، كما يقول كاتب التقرير، قد تكون المتضررة المباشرة لمحاولة تعليق جميع المشكالت علـى    
 فيه القوة العظمى، الواليات المتحدة، وال توجد        وكل هذا يحدث في واقع تضعف     . مشجب العدو الخارجي  

 االقتـصادية   -أية جهة خارجية تستطيع مساعدة دول المنطقة على التغلب على األزمـة االجتماعيـة               
  .الشديدة

هذا ما يحدث في الوقت الذي توجد فيه عالقـات بـين إسـرائيل ومحيطهـا فـي                  «واعتبر عيران أن    
 هـو أن    - وفي الساحة الدوليـة أيـضاً        -ن في العالم العربي     الحضيض، وفي حين أن التصور المهيم     

  .»سياسة إسرائيل الرافضة مسؤولة بقدر حاسم عن الطريق المسدود
يترسخ في إسرائيل نمط تفكير يقول إن الدول العربية في السنين القريبـة             «ويحذر شلومو بروم من أن      

وحذرنا نحن في المعهد في بدايـة       .  إسرائيل ستكون مشغولة بشؤونها الداخلية، ولن تتفرغ للعالقات مع       
التظاهرات قائلين إن العكس هو الصحيح، فقد نبعت التمردات من شعور الجماهير العميق بالذل، ولعبت               

غذّت معاملة الغرب للعالم العربـي علـى        . العالقات مع العالم الخارجي دوراً مهماً في تأجيج االحتجاج        
وال يجب أن يفاجأ أحداً بأن أحد اإلجـراءات  . لك العالقات بإسرائيل مدى سنين الشعور بالظلم، وضمن ذ     

األولى للحكومة المصرية الجديدة كان بلورة اتفاق مصالحة بين فتح وحماس، وليس صدفة أيضاً أنه في                
  .» خاصة اصطبغت أحداث النكبة والنكسة بصبغة عربية عامة أشد كثيرا٢٠١١ً

صبح عنواناً لغضب الجموع في الشارع العربي على أثر أحداث          إسرائيل قد ت  «وأشارت كورتس إلى أن     
  .»كالتصعيد في ميدان غزة، وهذا محقق إذا نشأت في الضفة مواجهات عنيفة

  المسار الفلسطيني
سجل في السنتين األخيرتين في العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين تدهور شديد قياساً إلى تمهيد الطريق               

، كمـا ورد    »ال يمكن أن يتم اليوم حوار مباشر بسبب عدم الثقة المتبادل العميق            «.في مطلع التسعينيات  
إن رؤية العالقات بأنها لعبة حاصلها صفر عادت لتهيمن على كل شـيء، فـي حـين أن       «. في التقرير 

القصد عند الطرفين أن يمنع كل واحد منهما الطرف الثاني من األرباح، وتوجيه السياسة، حتى لو سبب                 
  .»ا ذلك ضرراً في نهاية األمرلهم

إسرائيل غير قادرة اليوم على أن تقترح على السلطة الحد األدنى المطلـوب لهـا               «وأشار بروم إلى أن     
وهي موافقة إسرائيلية على تـسوية      : لتستطيع الرجوع عن المطالب التي طلبتها شرطاً لتجديد التفاوض        

نية فان الفلسطينيين غير قادرين على االستجابة       ومن جهة ثا  .  مع تبادل أراضٍ   ١٩٦٧على أساس خطوط    
  .»لمطلب االعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي

  العمق االستراتيجي
حتى لو كانت هناك قيمة عسكرية للعمق االستراتيجي، ففي الواقع الجغرافي إلسرائيل            «ترى كورتس أنه    

إن تحدي إسرائيل المركـزي  . هدف في البالد تقريباًتبلغ الصواريخ التي يطلقها حزب اهللا أو حماس كل   
هو تثبيت مكانها في المنطقة التي هي في أساسها عربية ومسلمة، مع الحفاظ على تأييد الجماعة الدوليـة     

طالما بقي الصراع مع الفلسطينيين     «وشددت على أنه    . »وهذا التأييد ضمان لوجود إسرائيل ونمائها     . لها
وال تستطيع تلك التي ترغب     .  أن تدفع إلى األمام بعالقات صادقة مع الدول العربية         فلن تستطيع إسرائيل  

  .»في التعاون أيضاً أن تفعل هذا
ويتحدث الدكتور يهودا بن مئير نائب وزير الخارجية سابقاً، والباحث ايفـان الترمـان عـن المـسيرة                  

إن الهدف الذي نصب لحملة     «: يضاً بائس المتزايدة لنزع الشرعية عن إسرائيل، واالستنتاج النهائي هنا أ        
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نزع الشرعية هو عرض إسرائيل بأنها دولة تُخل على الدوام بالقانون الدولي وبحقوق اإلنسان وبجميـع                
القيم السائدة، وبأنها دولة تستعمل الفصل العنصري وتتحمل تبعة جرائم حرب بصورة واسعة وجـرائم               

دعائية هو أن تصبح إسرائيل دولة مقصاة، وهو ما يفـضي           هدف الحملة ال  «ويكتب أن   . »على اإلنسانية 
  .»إلى عزلتها المطلقة في مجاالت الدبلوماسية واالقتصاد والثقافة واألكاديمية والفن

ينشأ في أوروبا توجه لفرض قطيعة مدنية على إنتاج إسرائيل، حتى لو لم يكـن               «ويحذر التقرير من أن     
خفاف بالضرر الذي قد تحدثه ال بالتصدير المباشر فحسب بـل           ينبغي عدم االست  ... مصدره المستوطنات 

  .»بأمور االستثمارات األجنبية أيضاً
  ٢٩/١٠/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  !إنجازات  .٤٤

  نقوال ناصر
، نبيل شعث إن الرئيس محمود عباس سـوف يطلـع المجلـس             "فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة      

اإلنجازات التي حققتها   " له برام اهللا يوم األربعاء الماضي على         الثوري للحركة الذي بدأ دورة اجتماعات     
  . في هذه المرحلة" البدائل المتاحة"وتفاصيل " القيادة مؤخراً

" العزلـة "التأييد الدولي المتزايد لعضوية دولة فلسطين في األمم المتحدة، و         " إنجازات"وبغض النظر عن    
في اتخاذ  " الجرأة"مجتمع الدولي نتيجة لرفضها هذه المبادرة، و      المتزايدة لدولة االحتالل االسرائيلي في ال     

حقا عن ارتهان هذا القرار لالمـالءات       " قرار وطني مستقل  "قرار يضع منظمة التحرير في بداية طريق        
هذه االمالءات بتوقيع اتفـاق     " تحدي" االسرائيلية كما كان الحال طوال عقدين من الزمن، و         –األميركية  

حتى ولو ظل هذا االتفاق بانتظـار       " إرهابية"نية مع حركة وطنية تصنفها هذه االمالءات        للمصالحة الوط 
الوحيدة التي تحققت على األرض كانـت  " اإلنجازات"قرار أجرأ بالتحرر نهائياً منها من أجل تنفيذه، فإن         

  . إسرائيلية فقط، وبامتياز
جفعات "الل الشهر الحالي عن إقامة مستعمرة       لقد أعلنت حكومة دولة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو خ        

 كـأول مـستعمرة     ١٩٦٧في جنوب القدس المحتلـة عـام        ) خربة طباليا بجوار بيت صفافا    " (هاماتوس
استيطانية جديدة في المدينة المقدسة منذ أن بنى رئيس وزراء دولة االحتالل نفسه في واليتـه األولـى                  

وخالل العام الماضي أعلنت حكومة     . ١٩٩٧وبها أيضا عام    في جن ) جبل أبو غنيم  " (هار حوما "مستعمرة  
نتنياهو عن بناء أكثر من خمسة آالف وحدة استيطانية جنوبي المدينة، منها ألفا وحدة لتوسيع مـستعمرة                 

باتجاه الولجة وبيت جاال الفلسطينيتين، وألف وحدة لتوسيع هارحوما باتجاه بيت ساحور، ومؤخراً             " غيلو"
وفي يوم الثالثاء الماضـي     . كثر من ألفي وحدة للربط بين مستوطنتي هارحوما وغيلو        أعلنت عن بناء أ   

أعلن وزير داخلية نتنياهو، ايلي يشاي، في اجتماع للجنة اإلسكان انعقد في القدس عن خطة لبناء مليون                 
ولويـة  وحدة استيطانية جديدة خالل السنوات العشر المقبلة، ومع أنه لم يعلن حصة القدس منها فـإن األ                

التي تحتلها القدس في المخططات االصهيونية لالستعمار االستيطاني تجعل من شبه المؤكد أن تكون هذه               
  . الحصة هي األكبر

وهذه الهجمة االستيطانية الجديدة على القدس من أجل استكمال تهويدها تركز األنظار الفلسطينية علـى               
التي انتهجتها قيـادة منظمـة التحريـر        " تيجية السالم استرا"حقيقة أنه خالل العشرين عاما الماضية من        

الفلسطينية لم يتحقق أي إنجاز سياسي فلسطيني خارج الوطن المحتل يمكن أن يعتبر إضافة إلى ما كانت                 
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المقاومة الفلسطينية قد حققته قبل أن تتبنى منظمة التحرير هذه االسـتراتيجية، بينمـا تـضاعف عـدد                  
دد مستوطنيها أكثر من ثالث مرات فوق األرض المحتلة، وبخاصـة فـي             المستعمرات االستيطانية وع  

  . الوحيد الذي تحقق على األرض" اإلنجاز"القدس، بفضل هذه االستراتيجية باعتباره 
: تعقدها قيادته مع المجلس الثوري لفتح للبحث عن إجابة على سـؤال           " ورشة عمل "لقد كشف عباس عن     

قال إنه  " شيء مهم جدا وخطير جدا    "في جعبته، وال عن     " بدائل المتاحة ال"إلى أين؟ ومع أنه لم يفصح عن        
الدرامي ما يـشده ال لمتابعـة       " التشويق"اآلن، فإن المواطن الفلسطيني ال يجد في هذا         " لن يقول ما هو   "

الذي يضمره وال للمشاركة في البحـث       " الخطير جداً "ورشة العمل وال لالجتهاد في معرفة ما هو األمر          
إياها التي لم يعد لدى هذا المواطن أي شك في فشلها وعقمهـا             " استراتيجية السالم "في إطار   " دائلب"عن  
" إنجـازات "بعد أن منحت مهلة أكثر من كافية إلثبات جدواها لم يتمخض عنها سـوى               " عدم إنجازها "و

ود الدولـة   مادية لالستعمار االستيطاني على األرض ترسخ االحتالل، وتطيل عمره، وترسم عمليا حـد            
المأمولة، وحدود القدس، وتفرض حقائق مادية على األرض تفرض بدورها على العالم االعتراف بهـا،               

على أساسها باعتباره   " تبادل األراضي "كما تعترف الواليات المتحدة وأوروبا وبقية المجتمع الدولي بمبدأ          
  . مرجعية لترسيم الحدود

ة السنوات العشرين المجدبة المنصرمة قد استهلكت ذاتها ولم يعد          فهذا المواطن يدرك تماماً أن إستراتيجي     
يتوقع منها أي أسرار هامة وخطيرة، ويدرك أن البديل المجدي والجدي والهام المستحق حالياً هو إحالتها                

  . إلى متحف التاريخ والبحث عن استراتيجية وطنية بديلة لها
من هنا، فهو ليس بحاجة إلى ورشات       " إلى أين "سؤال  وحدس المواطن العفوي ال يخذله في اإلجابة على         

عمل تطحن الماء، فهي إجابة يلهج بها كل لسان فلسطيني حتى بحت أصوات االجماع الـوطني وهـي                  
تصرخ بها، وقد أشار المواطن الفلسطيني أسعد زياد عليان مرشود المقيم بشارع الشيخ الـشهيد أحمـد                 

الرئيس محمـود عبـاس     "داية الطريق بالدعوة التي وجهها الى       ياسين في حي الزيتون بقطاع غزة إلى ب       
للقاء على وجبة غداء في بيته يوم الثالثاء الماضي للتفاهم علـى إجابـة        " ورئيس الوزراء إسماعيل هنية   

  . موحدة
غير مقنعة ويمكن أن يعتبرها المخضرمون في الواقعية التفاوضية مثاليـة           " أبو زياد "وإذا لم تكن دعوة     

إحـدى مـستعمرات الـضفة الغربيـة،      " يستوطن" فإن دعوة وزير خارجية دولة االحتالل الذي         عفوية،
، هي دعوة صـريحة     "عقبة في طريق السالم يجب إزالتها     "أفيغدور ليبرمان، إلى اعتبار الرئيس عباس       

ـ           " إزالة"إلى تكرار جريمة     تها سلفه الراحل ياسر عرفات وينبغي أن تكون مقنعة لمنظمة التحرير ورئاس
المفترض أنها تقود كل هؤالء كي يبحثوا جميعهم عن استراتيجية بديلـة            " فتح"وقيادتها وسلطتها وحركة    

عمادها الشراكة الوطنية في مقاومة االحتالل بديال للشراكة الحالية مع االحتالل وراعيه األميركي فـي               
يد المزيد من أرض الوطن وتآكـل       ثمنها االنقسام الوطني ورأس المقاومة الفلسطينية وتهو      " عملية سالم "

ضمن استراتيجيتهم القديمـة التـي      " البدائل المتاحة "القضية الوطنية، وكي يتوقفوا نهائيا عن البحث عن         
  . استنفذت كل بدائلها

ويجب أال ينخدعوا بمعسول كالم ممثل الرباعية الدولية توني بلير الذي لم يكن يستهدف سوى اسـتمرار          
 االسـرائيلية   –األميركيـة   " عملية السالم "راتيجية كي يستمروا في الحرث في بحر        التزامهم بتلك االست  

رجل سالم، والعباً أساسـياً وشـريكاً فـي         "عندما رد على ليبرمان بإغداقه المديح على عباس باعتباره          
م نحن جميعـاً نـدع    : "قبل أن يدعي قائالً   " صادق وجدي في جهوده ومسعاه للسالم     "وبأنه  " عملية السالم 
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، فبلير ومن يمثلهم قد أثبتوا وما زالوا كـل يـوم            "وبقوة جهوده والتزامه بالسالم وبناء الدولة الفلسطينية      
كما " يزيلونه"يثبتون بأنهم ال يدخرون شيئا في وسعهم إلجهاض مسعاه حتى يستسلم تماما المالءاتهم، أو               

  . أزالوا سلفه
اسـتعملت  "اضي قال الرئيس عباس إن الواليات المتحدة        في كلمته أمام المجلس الثوري لفتح األربعاء الم       

إلجهاض مسعاه العتراف مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة بدولة فلسطين، ومـع            " نفوذها لدى العالم  
معها، وتكرر توصيفه   " فراقا"ال يعني   " هذه المرة "، وأن اختالفه معها     "أميركا صديقتنا "ذلك خلص إلى أن     

" أشـقائنا "، ومـن    "الرباعية الدوليـة  "لخروج بنتائج ال تتفق معها في الموقف من         للمقدمات الصحيحة وا  
العرب الذين وقفوا موقف الواليات المتحدة من مسعاه، قبل أن يضيف بأن ال تغيير في موقف االتحـاد                  

بعـد  " لم يتغيروا، ال مسؤولين وال شـعب      "والعرب كذلك   " القضية الفلسطينية لم تتغير   "األوروبي، وأن   
الربيع العربي، ومع ذلك لم يشر حتى إشارة الى ضرورة حدوث تغيير في تحالفاته الدوليـة واالقليميـة                  

وبالرغم مـن كـل     . القديمة إياها " استراتيجية السالم "والعربية نتيجة لذلك، لتظل القضية الوطنية أسيرة        
  ". إنجازات"ذلك، كان عباس في كلمته صادقا عندما لم يتحدث عن أي 

يص األمل الوحيد في كلمته كان إشارة بحاجة إلى تطوير وقرار حاسم إلنجاز الوحدة الوطنيـة                لكن بص 
أحد المواضيع  "في أسرع وقت ممكن عندما قال إن االجابة على سؤال الى أين نحن ذاهبون سوف تكون                 

 هي الفاصل   واالجابة على هذا السؤال ستكون    ". التي سنبحثها مع أخينا خالد مشعل، باعتباره قائد حماس        
والفيصل بين استراتيجيتين، ومدخال للشراكة الوطنية في االجابة عليه هو بالتأكيد بداية مـسيرة األلـف                

  . ميل بخطوة واحدة حاسمة تؤهل الوضع الفلسطيني لتحقيق إنجازات حقاً
  ٢٨/١٠/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  السلطة وجدوى بقائها .٤٥

  أمجد عرار
إلـى مناقـشة مـستقبل الـسلطة        “ فتح” محمود عباس المجلس الثوري لحركة       دعوة الرئيس الفلسطيني  

الفلسطينية واإلجابة عن السؤال الكبير عن جدوى وجودها، تضع اإلصبع علـى الجـرح الفلـسطيني،                
ال ”خالد مشعل ليبحث معه في موضـوعات        “ حماس”وتأكيده أنه سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة        

ضع اإلصبع على جرح أعمق ال يتعلّق باالنقسام فحسب، بل بالحالة الفلـسطينية             ، ت “تشمل فقط المصالحة  
  .التائهة بين أوهام التسوية وشعارات المقاومة الشعبية التي أضحت بال ترجمة على األرض

خطاب عباس أمام المجلس الثوري في رام اهللا هو الثالث، بعد خطابيه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة                 
أوروبا، الذي يعكس لغة جديدة تنسجم مع نبض الشارع الفلسطيني والشارع العربي الذي سـئم               ومجلس  

علـى طاولـة    “ إسـرائيل ”من الحلقة المفرغة للتسوية وأوهام المراهنة على الحصول على شيء مـن             
المفاوضات، ومن االعتماد على وساطة أمريكا للتسوية، في حين أن هذه األمريكا تضع نفـسها جـزءاً                 

، بل وما ينطوي عليه من سلوك على األرض، تجاوزته أحيانـاً، مثلمـا            “اإلسرائيلي”صيالً من الموقف    أ
  .واحتجت عليها واشنطن“ إسرائيل”حصل في صفقة مبادلة شاليت بأسرى فلسطينيين، إذ قبلتها 

لحد األدنى في   كثيرون ممن أيدوا التسوية التي أنتجت السلطة، فعلوا ذلك أمالً في أن تفضي إلى إنجاز ا               
مرحلة التحرر الوطني ممثالً بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين، ولم يكونوا ليتبنوا هـذا   
الموقف لو علموا أن التسوية ستقتصر مفاعيلها على تأسيس سلطة خدمية مفرغة من مضمون الـسيادة                
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 كقضية خدمات تحمـل عبئهـا عـن         والتمثيل الشامل للشعب الفلسطيني وقضيته كقضية وطنية وليست       
  .االحتالل

مـا  : إلى أين؟ حامالً معنى السؤال التاريخي     : لذلك جاء السؤال الذي طرحه عباس على المجلس الثوري        
  .الذي عرفته تجارب عميقة نجحت في تجاوز أزماتها بأساليب علمية. . العمل؟ 

مة التحرير الفلـسطينية، يـشكّل      وال شك أن النقاش عن جدوى بقاء السلطة، وبخاصة على حساب منظ           
  المنطلق الصحيح، برأينا، لإلجابة عن سؤال إلى أين، أو ما العمل؟

السلطة ليست  ”وقبل أن تبدأ المناقشة أعطى رئيس السلطة الفلسطينية إجابته عن سؤال الجدوى بالقول إن               
شيء رائع وموفّق أن    . ، والمهم أنه حدد أن الناس والمؤسسات تسأله عن جدوى استمرار السلطة             “سلطة

  .يكون الناس بوصلة الشتقاق المواقف
، حسب عباس، ستكون نقاشاً مع مشعل باعتباره قائد حركة          “فتح”الخطوة التالية بعد النقاش في مؤسسات       

إلى أين نحن ذاهبون؟ وإذا كان هذا الكالم ليس تكتيكيـاً أو تلويحيـاً              : للبحث عن أجوبة لسؤال   “ حماس”
وحلفائها نحو تحسين شروط التفاوض، فإنه سيفضي بالتأكيد إلـى أجوبـة            “ إسرائيل”بهدف جر معسكر    

علمية وحلول إبداعية تؤسس للمنهج النضالي المطلوب إلنجاز الحد األدنى من مرحلة التحرر الـوطني،               
 ألنه  ،“حماس“لكن على أن يكون النقاش شامالً لمكونات الفعل الوطني الفلسطينية، وليس ثنائياً بين فتح و              

يبقي األمور مفتوحة على منطق المحاصصة والحلول المجتزأة، فضالً عن أنه يتجاهل التمثيل األشـمل               
للشعب الفلسطيني ليس من الناحية العددية بالضرورة، بل من ناحية الفعل الوطني وخلفيته التاريخية في               

  .مسيرة النضال الفلسطيني
هي سريعاً لمصلحة انعدام هذه الجدوى، وقد قلنا هذا منـذ           وبعد، فإننا نثق بأن نقاش جدوى السلطة سينت       

ونأمل أن يتداعى الكل الفلسطيني إلـى صـياغة         . سنوات، حتى في عهد الزعيم الراحل ياسر عرفات         
استراتيجية فلسطينية موحدة تعيد االعتبار إلى منظمة التحرير كأداة تحـرر وطنـي تعـرف الطـرق                 

لى العالم أن ينظر إلى المشهد الفلسطيني مـن زاويتـه النـضالية،             المجربة، وبهذا تستطيع أن تفرض ع     
  .الوقت والغطاء الستمرار جريمة االغتصاب“ إسرائيل”وعدم حشره في زاوية منح 

  ٢٩/١٠/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
  !!الجيش اإلسرائيلي إذ يطالب بإنقاذ عباس .٤٦

  ياسر الزعاترة
مقـاال افتتاحيـا    » دوف فايـسغالس  «ر شارون   ، كتب مستشا  ٢٥/١٠» يديعوت أحرونوت «في صحيفة   

تكشف أحاديث مع مسؤولي السلطة الكبار عن مشاعر خيبة         «، وما قاله    »ينبغي إنقاذ أبي مازن   «بعنوان  
وقد اقتبس من كالم أبو مازن نفسه يقول ألحـد ضـيوفه إن اإلسـرائيليين           . أمل شديدة وغضب وخوف   

  .»، فان الكالم يعبر عن شعور قادة السلطة الصعبوسواء قال هذا أم ال. »ذبحي«استقر رأيهم على 
، »يا نتنياهو أنصت للجيش اإلسرائيلي    «، فقد كانت افتتاحيتها في ذات اليوم بعنوان         »هآرتس«أما صحيفة   

في قيادة الجيش اإلسرائيلي تبلور اقتراح حول خطوات لتقليص الضرر الذي لحق            «: ومما قالته الصحيفة  
عاموس هرئيل وبـاراك    (ية بسبب نجاح حماس في تحرير أكثر من ألف سجين           بمكانة السلطة الفلسطين  

إضافة إلى تحرير سجناء فتح في المرحلة الثانية للصفقة، يميل الجيش إلى            ). ٢٤/١١،  »هآرتس«رابيد،  
التوصية ببوادر طيبة ذات مغزى تسمح للرئيس محمود عباس بأن يعرض إنجـازات أمـام الجمهـور                 
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ر أخرى، بحث اقتراح بنقل أراض فارغة للسلطة توجد حسب اتفاق أوسلو توجـد              ضمن أمو . الفلسطيني
  .»السيطرة األمنية اإلسرائيلية، وكذا تسليمها جثث بعض المخربين

ليس الجيش اإلسرائيلي وحده من يشعر بالتعاطف مع الرئيس الفلسطيني بعد صفقة شاليط، فهناك أيـضا                
تسيبي لفني، وآخرون كثر طالبوا خالل      » كاديما«ضة األكبر   وزير الدفاع باراك، وزعيمة حزب المعار     

  .األيام الماضية بإنقاذ الرئيس الفلسطيني من وضعه السيئ بعد إتمام صفقة شاليط
وحده المتطرف ليبرمان من يغرد خارج السرب بهجومه على الرئيس الفلسطيني، لكنه يعكس من جهـة                

ن جهة أخرى طبيعة الحل السياسي الذي يمكن التوصـل          أخرى طبيعة المجتمع اإلسرائيلي، كما يعكس م      
  .إليه مع حكومة مثل هذا وزير خارجيتها

اآلن تدخل الرباعية الدولية على الخط لتحقيق هدفين؛ األول استئناف المفاوضات، والثاني تحسين وضع              
عقدها الرجل  الرئيس الفلسطيني، السيما بعد أن أضيفت إلى قضية الصفقة قصص اللقاءات السرية التي              

أثناء حياة الرئيس الفلسطيني مع شيمون بيريس أيام عمله وزيرا للخارجية مع شارون، وهي القـصص                
التي وردت في مذكرات األخير التي سينشرها ابنه األصغر جلعاد، وفيها كان أبو مازن خائفا من تسرب                 

لعلها كانت جزءا من المعطيـات      أخبار تلك اللقاءات التي كانت تتم من وراء ظهر الرئيس الفلسطيني، و           
التي شجعت على اغتيال عرفات بعدما تأكد الصهاينة أن بديله جاهز ويشكل مصلحة سياسـية وأمنيـة                 

  .أفضل للدولة العبرية
والحق أن جزءا من معطيات تأخير الصفقة طوال الوقت في العقل السياسي واألمني اإلسـرائيلي كـان                 

يادة السلطة التي تعد االستثمار األكبر للدولة العبرية منذ اغتيال ياسر           يتعلق بالخوف من تهديدها لمكانة ق     
عرفات، بل قبل ذلك أيضا، ومعها الخوف من إضعاف خيار التفاوض برمته، فضال عن تعزيزها لمكانة                

  .حماس وخيار المقاومة
 الثاني من صـفقة     اليوم يقترح األوروبيون بوادر إسرائيلية طيبة بحق السلطة ال تتعلق فقط بجعل الجزء            

، بل أيضا إخراج دفعة من المعتقلين خـارج         ) أسيرا ٥٥٠(شاليط فرصة لتحرير أسرى من فتح وحدها        
الصفقة أيضا، ومن ضمنهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات اللذين لم تتمكن حماس من إخراجهما مـع                

ـ   (أنها كانت تتمنى ذلك، ومعهم من دون شك رجالها الكبار            د اهللا البرغـوثي، حـسن      إبراهيم حامد، عب
  ).سالمة، عباس السيد وجمال أبو الهيجاء وآخرون

المشار إليها من دون تجميد االستيطان لن يفيـد الـرئيس،           » البوادر الطيبة «المعضلة بالطبع أن تمرير     
والسؤال هو كيف ستستأنف المفاوضات في ظل رفض نتنياهو إعالن فترة تجميد جديدة كتلك التي أعلنها                

» تجميد جزئـي وهـادئ    «مين، وهنا اقترح األمريكان تنفيذ السلطات اإلسرائيلية لما وصف بأنه           قبل عا 
يسمح باستئناف المفاوضات بعد الشروع قبل أيام في المحادثات غير المباشرة بين الطرفين التي يـديرها    

  !!»توني بلير«والتاجر المر » المحايد جدا«مبعوث الرباعية 
 السلطة على االقتراح، ويبدو أنها سترفضه بالصيغة المطروحة، وما يعنينـا            ال نعرف كيف سترد قيادة    

هنا هو ذلك الفارق بين اإلفراج عن األسرى من خالل التفريط بالقضية التي من أجلها اعتقلـوا، وبـين                   
أما الجانب اآلخر فيتمثل في أن قيادة السلطة ليـست فـي            . اإلفراج عنهم مع اإلصرار على تلك القضية      

الدولـة  /  أخذ الدروس من صفقة شاليط، وال من فشل المفاوضات، إذ تصر على مـسار الـسلطة                وارد
التي تتمدد تدريجيا حتى حدود الجدار، تاركة الصراع شكال من أشكال النزاع الحدودي             ) الدولة المؤقتة (

  !!الحقا باعتراف العالم أجمع بها كدولة» المؤقتة«بين دولتين، السيما إذا حظيت تلك 
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وما التنسيق األمنـي    » الحياة مفاوضات «م قوم حددوا مسارهم منذ التآمر على ياسر عرفات، وعنوانه           ه
المحموم واستهداف كل ما يمت للمقاومة بسلطة في الضفة الغربية سوى تأكيد على ذلك لمن شاء الدليل،                 

 مهما كانـت الظـروف      أما المدافعون عن تلك السلطة بالحق والباطل فلن يتوقفوا عما نذروا أنفسهم له            
  .والمعطيات

، السيما أن أحدا    »الحياة مفاوضات «مع ذلك، فإننا ندعو اهللا أن يهدي هؤالء ألن يعيدوا النظر في مسار              
على وجه األرض ال يقتنع بأن نتنياهو سيمنح السلطة عرضا أفضل من عرض كامب ديفيد ضيف العام                 

يتوافقوا مع إخوانهم على انتفاضة سلمية حقيقية فـي         ، وإذا كانوا يرفضون االنتفاضة المسلحة، فل      ٢٠٠٠
كل األرض الفلسطينية تشتبك مع الجنود والحواجز والمستوطنين وتحظى بمباركة األمـة وجماهيرهـا              

أما المصالحة على قاعدة االنتخابات والحفاظ علـى الـسلطة          . ويلتحم بها الشتات الفلسطيني من الخارج     
  .العبث القائم منذ سنواتواستحقاقاتها فهي تكريس لمسار 

  ٢٩/١٠/٢٠١١، الدستور، عّمان
  

  هكذا يخطط حزب اهللا إلحتالل الجليل  .٤٧
  ريمون مرجية

في حزب اهللا يتأهبون بحماسة تحسبا لجولة القتال القادمة مع إسرائيل، والتي تعتزم خاللها المنظمة تغيير                
، والتي  )الجمهورية اللبنانية (إليه صحيفة   وهذا ما أشارت    . قواعد اللعب، عبر إختراق الحدود بين البلدين      

، وفصلت خالله الخطـط     )هكذا يتأهب حزب اهللا للحرب مع إسرائيل      (نشرت الخميس نبأ يحمل مانشيت      
وتنتمي هذه الصحيفة ألحد رؤساء المعارضة اللبنانيـة،        . العسكرية إلحتالل الجليل بواسطة آالف الجنود     

وقـد  . لكن التقرير نفسه يعتمد على مصادر مقربة من حزب اهللا         هو وزير الدفاع األسبق إلياس المر، و      
  .إقتبست العديد من المواقع اإلخبارية العربية هذا التقرير

وطبقا للتسريب، أجرى نصر اهللا مؤخرا جولة لقاءات مع مسئولي الذراع العسكري للمنظمـة، تطـرق                
تلك : "عتزم شن هجوم قريب ضد المنظمة     خاللها لتقديرات العديد من المصادر، والتي تقول أن إسرائيل ت         

وتأتي هذه الكلمات على نقيض تقديرات      .  هذا ما أوردته الصحيفة    –" التقديرات تعتمد على معطيات جادة    
مطلع األسبوع، حيث أشار إلى أن الحـرب مـع          ) المنار(نصر اهللا نفسه خالل حوار أدلى به لتلفزيون         

  .إسرائيل ليست وشيكة
ن المنظمة أن حزب اهللا أعلن حالة التأهب في سرية تامة على خلفية تقارير تفيد               وقالت مصادر مقربة م   

بأن إسرائيل تعتزم القيام بعملية سريعة في لبنان، وطبقا للمعلومات التي وصلت للمنظمة، فإنه كان مـن                 
في قواعد سـالح الجـو      " تحركات غريبة "المفترض أن تندلع الحرب في أغسطس، لذا فقد كانت هناك           

سرائيلي، حيث تم إخراج المقاتالت من المخازن السرية، ولكن في اللحظة األخيرة ألغيت العملية التي               اإل
  ).النحلة(أطلق عليها إسم 

  صواريخ مضادة للدبابات متطورة للغاية 
كما أشارت المصادر إلى أن مسئولي المنظمة يتوقعون حرب خاطفة قريبا، وأن إسرائيل تبذل في هـذه                 

ا من أجل الحصول على الضؤ األخضر من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ضد لبنان،              األيام جهود 
 لكي تتمكن بعد ذلك مـن       – خط الدفاع األول عن إيران       –حيث أن الهدف هو إلحاق هزيمة بحزب اهللا         

  .شن هجوم على المنشآت النووية في الجمهورية اإلسالمية هي والواليات المتحدة والناتو
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لتقرير عن إستعدادات عسكرية مثل زراعة ألغام شرقي لبنان، على الجبال، التي تعتبر منـاطق               وتحدث ا 
وتقدر المنظمة أن جيش الدفاع سيقوم بعمليات إنزال للجنود في          . خطرة بالنسبة لمقاتلي حرب العصابات    

 وقد وصل خبـراء     .هذه التالل، لذا فإنهم يجهزون له إستقباال مناسبا، يشمل نيران المدفعية والصواريخ           
  . إلى المنطقة٢٠٠٨ صهر عماد مغنية الذي تم إغتياله عام –من المنظمة برئاسة مصطفى بدر الدين 

 من مقاتلي حزب اهللا أنهوا مؤخرا كورس تدريبي علـى           ٧٢٧وطبقا لما نشرته صحيفة الجمهورية، فإن       
الماضي على إسـتخدام    كما تدرب لواء الصواريخ في الصيف       . حرب العصابات والصاعقة في طهران    

وطبقا للسيناريو الذي رسمته المنظمة، في حال شنت إسرائيل         . صواريخ متطورة للغاية مضادة للدبابات    
هجوما، فإن حزب اهللا سيرد بإطالق ما ال يقل عن عشرة آالف صاروخ صوب عمق الجبهـة المدنيـة                   

كما أشارت أن لدى    . الحيويةاإلسرائيلية، وسوف توجه بشكل خاص صوب قواعد سالح الجو والمنشآت           
  .المنظمة خرائط مفصلة لقواعد سالح الجو، بما في ذلك السرية منها

  نجحوا في فك شفرات جيش الدفاع
وتقول المصادر أن المفاجئة الكبرى هي نجاح حزب اهللا في فك شفرات اإلتصاالت العسكرية الخاصـة                

زب اهللا ببناء غرف خاصة تحتوي على أجهـزة         وفي إطار اإلستعدادات، قام ح    . بجيش الدفاع اإلسرائيلي  
كما تمتلك المنظمة صواريخ ذكية يمكنها أن تتغلب على النظم الدفاعية التي تم إلحاقهـا           . تنصت متطورة 

  .بالدبابات اإلسرائيلية في أعقاب حرب لبنان الثانية
 منـاطق كثيـرة     وأشارت المصادر التي تحدثت مع الصحيفة أيضا إلى أن حزب اهللا نشر الصواريخ في             

وغير متوقعة، بحيث ستجد قدرات سالح الجو اإلسرائيلي صعوبة في تحقيق إنجـازات، حيـث يعلـم                 
  . روسية الصنع–اإلسرائيليون أن حزب اهللا حصل على كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للطائرات 

ر إسرائيل للقتـال فـي      وطبقا للمصادر، لن يكتفي حزب اهللا هذه المرة بالحرب داخل لبنان، ولكنه سيج            
. البحر المتوسط والبحر األحمر ومضيق باب المندب، الذي يربط بين البحر األحمر والمحـيط الهنـدي               

وتفصل الصحيفة خطة متكلفة إلحتالل الجليل، شارك في بلورتها خبراء من إيران، وتقوم على خمـسة                
  .به تلك الواقعة في شمال إسرائيلآالف مقاتل، تم تدريبهم للسيطرة على المنازل والبلدات التي تش

  مداهمة نهاريا 
ومن أجل تنفيذ الخطة العسكرية، تم تخصيص خمسة ألوية، كل واحد منها يضم قرابـة ألـف مقاتـل،                   

اللواء األول سيحتل نهاريا أو     : وسوف يحتل كل لواء منطقة محددة في الجليل، بعد أن تم تقسيمها كالتالي            
لو حزب اهللا الحدود عبر رأس الناقورة قرب قاعـدة قـوات اليونيفيـل،              وسوف يداهم مقات  . أجزاء منها 

  .خاصة وأن هذه النقطة تعتبر نقطة ضعف بالنسبة للدفاعات اإلسرائيلية
جزء من هذا اللواء، ويضم قرابة      .  سبعة كيلومترات فقط   –ومن هناك سيكون الطريق إلى نهاريا قصيرا        

الشمالية على متن زوارق سريعة تمتلكها المنظمة، وبعـد          مقاتال، سوف يصل إلى سواحل المدينة        ١٥٠
الدخول إلى المدينة، سيحاول المقاتلون السيطرة على أكبر قدر من المواطنين اإلسرائيليين بهـدف منـع                

  .جيش الدفاع من الرد عليهم بنيرانه
ـ      . الواقعة على الحدود تقريبا   ) شلومي(اللواء الثاني سيحتل     ام اإلمـدادات   والهدف هو غلق الطريـق أم

والدعم اللوجيستي للجنود اإلسرائيليين على الجبهة، وأمام إنضمام قوات إضافية من الساحة الشرقية إلى              
اللواء الثالث سيحاول الوصول إلى النقطة الواقعة في أقصى الجنـوب مـن             . مستوطنات الجليل الغربي  

بية في منطقة كارمئيل، والهـدف هنـا        الحدود، وتشير التقديرات إلى أن النوايا تتجه صوب القرى العر         



  

  

 
 

  

            ٣١ص                                     ٢٣٠٧:                العدد٢٩/١٠/٢٠١١السبت  :التاريخ

اللواء الرابع سيركز على الجزء الشرقي من الحدود،        . أيضا هو غلق الطرق أمام اإلمدادات والتعزيزات      
وسوف يكلف اللواء الخامس بمهـام خاصـة        . بهدف إحتالل المستوطنات ملكيا، راموت، نفتالي، ويفتاح      

  .طبقا للحاجة
 أن تنضم سوريا للحرب في حال واصل الوضع التدهور، ووقتها لـن             وقالت المصادر أن هناك إحتمال    

 ٦٠كما أشارت إلى أن لدى سوريا قدرة علـى إطـالق            . تتردد دمشق في إشعال الحدود على إمتدادها      
صاروخ باليستي يوميا، وأنها لن تتردد في إطالق صواريخ غير تقليدية أيضا في حال إستخدام إسرائيل                

  . سالح من هذا النوع
ترجمة لتقرير موقع ديبكا     (٢٠١٠ فبراير   ١بتاريخ  ) الرأي نيوز (تابع ما نُشر في موقع      : تنويه المترجم 
  ) اإلسرائيلي
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  معاريف 
  ٢٨/١٠/٢٠١١، الرأي نيوز
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