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  حماس تنفي موافقتها على الورقة المصرية للمصالحة   .1

ـ  مراسلها من وليد عوض عن، 22/10/2009القدس العربي، ذكرت  اكـد النـاطق باسـم    :  رام اهللا 
ـ      االربعاء بان الذي منع حركة حماس من التوقيع على         ' القدس العربي 'حركة حماس سامي ابو زهري ل

ورقة المصالحة المصرية هو وجود بعض االضافات في الورقة لم يجر بحثها مع الحركة، في حين تـم                  
  . سابقااسقاط بعض النقاط التي كان قد اتفق عليها 

ونفى ابو زهري موافقة مجلس شورى الحركة في قطاع غزة على الورقة المصرية، معتبرا تلك االنباء                
هذا وقالت مصادر فلسطينية    . 'تهدف لخلق المزيد من االرباك على الساحة الفلسطينية       'تسريبات اعالمية   

ة للمصالحة بصورة كاملة    االربعاء ان حركة حماس في قطاع غزة قررت الموافقة على الورقة المصري           
  .دون اي تعديالت وان رسالة بهذا المعنى اوصلتها الحركة بغزة الى قيادتها في الخارج

المحلية، إن حركة حماس فـي قطـاع غـزة         ' سما'وقالت المصادر في تصريحات صحافية نقلتها وكالة        
موقف السياسي والحيـاتي    تخشى من تدهور العالقات بين مصر والحركة وتاثيراته السلبية على مجمل ال           

  .على سكان غزة باعتبار مصر الرئة الرئيسية للقطاع
 الناطق باسم الحركة أيمن طه أن ، وكاالت، وعنغزة، عن 22/10/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 

حتى اآلن لم توافق على الورقة المصرية " حماس"إن حركة : " في تصريحات صحافية أمسقال
  ".تعديالتللمصالحة كاملة وبال أي 

  
  أطراف دولية طلبت أال نوقع اتفاق المصالحة لكننا لم نعبأ بموقفها: عباس .2

طلبت أال نوقع اتفاق "كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أن أطراف دولية، لم يسمها، : القاهرة
ية قبيل ، وقال عباس في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الرسمية المصر"المصالحة لكننا لم نعبأ بموقفها

إنها طلبت منا أال نذهب إلى المصالحة، لكننا "مغادرته القاهرة أن هناك أطرافا دولية، لم يسمها، قال 
صممنا على الذهاب وقمت بإرسال عزام األحمد رئيس وفد فتح إلى القاهرة ووقع أمام المسؤولين 

لضغوط اإلقليمية ولم تأت رضخت ل"، أما حماس فقال إنها "المصريين بتفويض من الحركة على الوثيقة
  .، حسب وصفه"في الموعد الذي حددته مصر وماطلت وطلبت التأجيل

، "وال نريد أن نستسلم ألي ضغوط.. ال نريد أن نقفل األبواب فى وجه المصالحة"وأضاف أبو مازن 
حسب تعبيره، موضحا أن الرأي العام الفلسطيني والعربي بات على قناعة بأن حماس هي الطرف 

عرقل للمصالحة الفلسطينية وللجهود المصرية، ومصر قالت كلمتها في هذا األمر ببيان رسمي، وعلى الم
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الجامعة العربية أن تقوم بتنفيذ ما أوصى به مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بأنها ستعلن 
  .للرأي العام العربي عن الطرف المعرقل للحوار، حسب قوله

  21/10/2009قدس برس، 
  

  الدعوة لالنتخابات قبل المصالحة تكرس االنفصال: مستشار هنية .3
الحكومة الفلسطينية  (استبعدت حركة حماس: وكاالتال ،عماد أشتيوي،  محمد عبد اهللا- غزة ،القاهرة
 أن تكون مصر قد وافقت على ما طرحه الرئيس محمود عباس من إجراء االنتخابات في )المقالة

  .  إذا لم تتم المصالحة الوطنية منفرداًموعدها مطلع العام القادم
انه من الخطأ " الشرق"وقال أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة لـ

الدعوة إلى االنتخابات دون التوصل إلى مصالحة فلسطينية، وأضاف أن الدعوة لالنتخابات ستكون فقط 
  . قسام السياسي والجغرافي في األراضي الفلسطينيةفي الضفة الغربية وهذا يكرس ويزيد االن

واستبعد يوسف أن تكون القاهرة اتفقت مع عباس علي إجراء االنتخابات، وقال إن الموقف المعلن 
للقاهرة والتي أبلغته للحركة ولكل الفصائل الفلسطينية أنها مع إجراء االنتخابات بعد تحقيق المصالحة 

 حتى 2010يونيو/ حزيران 28قة المصرية على إجراء االنتخابات في الفلسطينية ولهذا نصت الوثي
  . تعطي فرصة لتنظيم االنتخابات بشكل نزيه وشفاف وتجاوز أثار االنقسام بين الضفة وغزة

 من تحقيق المصالحة وأن األمر بات قريباً وشدد يوسف على أن حماس ليست ضد االنتخابات أو
ابق ما تباحثت حوله الوفود في القاهرة مع ما جاء في الورقة مصالحة حقيقية بين حماس وفتح بتط

 أن المصالحة هي الخيار الوحيد لحماس لكن إذا قرر عباس الذهاب إلى االنتخابات ى علالمصرية مشدداً
  .بمفرده فإن حماس سيكون لها خياراتها

  22/10/2009الشرق، قطر، 
  

  ولدستونال مفاجآت في نتائج التحقيق بشأن تقرير غ: عميرة .4
أنه " األيام"أعلن حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ: القدس

سيقدم اليوم أو غداً إلى الرئيس محمود عباس النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي يترأسها حول 
  .التابع لألمم المتحدة في جنيفاتخاذ القرار بشأن تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان 

 22عقدنا جلسات استماع مع أكثر من : "وقال" ال مفاجآت في هذا التقرير"وكشف عميرة النقاب عن أن 
 مع ممثلي مؤسسات شخصية من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية في الداخل والخارج وأيضاً

سالم فياض، . شهادة الرئيس محمود عباس وداستمعنا إلى: "وأضاف" في الداخل والخارج مجتمع مدني
رياض المالكي، وإبراهيم خريشة، سفير .صائب عريقات، ود.رئيس الوزراء، وياسر عبد ربه، ود
  ".فلسطين في جنيف ومسؤولين آخرين

: وأضاف" التقرير متكامل من جميع النواحي ولكنه يتعلق أساساً بآليات اتخاذ القرار"واعتبر عميرة أن 
  ".ا من قبل الجميع عن ضغوط مورست على القيادة الفلسطينية بشأن التقريراستمعن"

وأقر عميرة بأن التصويت الذي جرى الحقاً في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف قد 
  ".خفف من حدة االحتقان التي سادت بعد قرار تأجيل التصويت على التقرير في المرة األولى"

 22/10/2009ين، األيام، فلسط
  

  المقاومة السبيل الوحيد لتحرير األسرى من سجون االحتالل: بحر .5
 أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني على أن المقاومة والجهاد هما .أكد د :غزة

ن السبيل الوحيد لتحرير األسرى من سجون االحتالل واستعادة جميع الحقوق الوطنية، مشدداً على أ
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وأوضح بحر خالل زيارته برفقة رئيس لجنة األسرى في التشريعي  ".أثبت أنه عقيم"طريق المفاوضات 
 أن قضية ، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أحمد أبو حلبية لمنزل األسير المحرر محمد المقادمة.د

ئيلي لعشرين أسيرة األسرى على سلم أوليات المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن إطالق االحتالل اإلسرا
  . مقدمة لتحرير جميع األسرى،فلسطينية مقابل شريط فيديو عن الجندي األسير لدى فصائل المقاومة

إن المجلس التشريعي يدعم حقوق األسرى بعد إطالق سراحهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني : "وقال
  ". استرداد حقوقناوتوفير فرص عمل تناسبهم تكريماً لهم وتثميناً لتضحياتهم في سبيل

  22/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ال اتفاق على استئناف المفاوضات وعلى الواليات المتحدة كشف الطرف المعرقل: عريقات .6
نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التوصل إلى أي اتفاق على :  جويس كرم-واشنطن 

يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة هذه ، متهماً حكومة رئ"إسرائيل"استئناف المفاوضات مع 
وشدد على الموقف . "رفض وقف االستيطان ومرجعيات الحل النهائي في المفاوضات"الجهود من خالل 

وقال عريقات في حديث مقتضب مع الصحافيين . قتةؤالفلسطيني الرافض خيار الدولة ذات الحدود الم
خارجية األميركية هيالري كلينتون والمبعوث األميركي إلى الشرق بعد سلسلة لقاءات جمعته بوزيرة ال

سمعنا على لسان نتنياهو أن هناك خطة ": األوسط جورج ميتشل في واشنطن مساء أول من أمس
أستطيع القول ليست هناك خطة متفق عليها، والجانب األميركي قال لنا ال  ...أميركية سيتم االتفاق عليها

  . "د خطةيوجد اتفاق وال توج
أنا شخصياً ال أعلم ": وقال. ونفى ما قاله الوزير اإلسرائيلي دان ماريدور عن قرب استئناف المفاوضات

بوجوب وفاء إسرائيل "وكرر الموقف الفلسطيني المتمسك . "على ماذا يبني ماريدور هذه األقوال
ي واستئناف المفاوضات بالتزاماتها ضمن خريطة الطريق ووقف االستيطان في القدس والنمو الطبيع

وأشار عريقات الذي تابع أمس لقاءاته مع مستشار . "حول جميع القضايا، بما فيها مسائل الحل النهائي
... ليس للمماحكة"األمن القومي جايمس جونز وللمرة الثانية مع فريق ميتشل، إلى أن الموقف الفلسطيني 

سرائيلي الذي يستمر في االستيطان ويرفض نحن لسنا من يعرقل، الطرف الذي يعرقل هو الطرف اإل
  ."إدراج قضايا الحل النهائي على جدول المفاوضات

وطالب اللجنة الرباعية وأعضاءها، بمن فيهم اإلدارة األميركية، بتحديد المسؤوليات وكشف أن الحكومة 
وعلى االستيطان ال توجد حلول وسط، ": وقال.  جهود السالم"المعطل والمعرقل"اإلسرائيلية هي الطرف 

. "من يرفض التزاماته هو من يرفض المفاوضات ...أن يتوقف بالكامل بما يشمل القدس والنمو الطبيعي
قتة لن تكون خياراً لمنظمة ؤوالدولة ذات الحدود الم...إسرائيل تخطط لمرحلة واحدة"وحذر من أن 

  . "التحرير وال للرئيس وال للشعب الفلسطيني
ات عن تطلعاته من التقرير الذي سترفعه كلينتون إلى الرئيس باراك أوباما عن  عريق"الحياة"وسألت 

نأمل في أن يستند التقرير إلى الوقائع، الجانب األميركي هو الحكم، يجب أن ": جهود السالم، فأجاب
م إذا ل": وتساءل. "أن تتحمل مسؤولياتها"ودعا واشنطن إلى . "يقول للعالم أجمع من عرقل جهود السالم

تتمكن اإلدارة األميركية من إلزام إسرائيل بوقف االستيطان، فهل نتوقع أن تقنعها باالنسحاب إلى خط 
  . "؟1967 يونيو /حزيران

  22/10/2009الحياة، 
  

  المفاوضات الثنائية قد استنفذت أغراضهاأن يؤكد قريع .7
مسؤول المفاوضات  لسطينية، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف:كفاح زبون - رام اهللا

السابق، أحمد قريع، بأن تقوم الواليات المتحدة والمجتمع الدولي بتعريف الدولة الفلسطينية بحدودها 
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وعاصمتها، وقال للقنصل األميركي العام في القدس، دانيال روبنستين، في اجتماع في مكتبه، أمس، إن 
 .المفاوضات الثنائية قد استنفذت أغراضها

 22/10/2009األوسط، الشرق 
  

  المجلس الوطني الفلسطيني عضواً في اتحاد البرلمان الدولي .8
أعلن مسؤول فلسطيني أن اتحاد البرلمان الدولي في جنيف اعتمد، أمس، المجلس الوطني : )أ.ب.د(

وقال أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة في تصريحات نقلتها وكالة . عضواً كامالً في االتحاد
 لالتحاد 121ـ إن اتحاد البرلمان الدولي خالل اجتماع الجمعية العامة ال) وفا(ألنباء الفلسطينية الرسمية ا

وذكر . المنعقد في جنيف، أقر باإلجماع أن يكون المجلس الوطني ممثل فلسطين في االتحاد الدولي
  .خريشة أن المجلس سيتمتع بعضوية كاملة على قدم المساواة مع بقية الدول

ويرأس وفد فلسطين في االجتماع نائب رئيس المجلس الوطني تيسير قبعة ويضم الوفد كال من النواب 
عن حركة فتح عزام األحمد وجهاد أبو زنيد وعبد اهللا عبد اهللا وعن الجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد 

   .الكريم إضافة إلى خريشة
  22/10/2009الخليج، 

  
   نواب من حماس أسرى لدى االحتالل مطلع الشهر المقبلمصادر ترجح اإلفراج عن خمسة .9

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة اإلفراج عن خمسة من نواب كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية : غزة
. نوفمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء محكومياتهم/ التابعة لحركة حماس في الثاني من تشرين ثاني

 لإلفراج عن النواب المختطفين أن النواب الخمسة المقرر اإلفراج  المصادر للحملة الدولية  وأوضحت
حاتم قفيشة، خليل ربعي، سمير القاضي، وماهر بدر، وهم نواب عن مدينة الخليل، ومحمود : عنهم وهم

  . مدينة بيت لحم الخطيب النائب عن
  .حتالل نائب مختطف في سجون اال20الجدير ذكره أنه باإلفراج عن النواب الخمسة يتبقى 

  21/10/2009قدس برس، 
  

  األجهزة األمنية  تنهي أكبر عملية تدوير لمسؤولي إدارات في غزةوزارة الداخلية .10
 عن انتهاء أكبر عملية تدوير لمسؤولي إدارات األجهزة األمنية في ، أمس،أعلنت وزارة الداخلية :غزة

إن لجنة ": "صفا" صحفية لوكالة وقال المتحدث باسم الوزارة إيهاب الغصين في تصريحات .قطاع غزة
تقييم أداء عمل اإلدارات رفعت توصياتها إلى وزير الداخلية فتحي حماد للمصادقة على أكبر عملية 

نعمل للمصلحة العليا : "وأضاف ".تدوير لمسئولي اإلدارات بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير الخبرات لديهم
 غضون اليومين الماضيين تمت دون أي مشكالت، للشعب الفلسطيني، وكل التغييرات التي حدثت في

وكسب للخبرات، وعملية التدوير هذه ليست جديدة، وتأتي بهدف ، وهذه أمانة وتكليف وليس تشريفاً
وأوضح الغصين أن جهاز الشرطة كان له النصيب األكبر  ".تطوير العمل ولكن هذه المرة هي األكبر

ونفى الناطق باسم . ة األمنية األخرى بسبب صغر حجمهامن عملية التدوير وذلك مقارنة مع األجهز
  .وزارة الداخلية األحاديث عن نية الوزارة القيام بتغييرات في قادة األجهزة األمنية

  22/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

 "الذم والقدح"محكمة فلسطينية تحاكم المفكر السياسي عبد الستار قاسم بتهم  .11
بد الستار قاسم، المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح  ع. من المقرر أن يمثل د:نابلس

 .بتهم جنائية) 22/10( الخميس غداً) في جلستين(أمام المحكمة بنابلس مرتين  الوطنية، بمدينة نابلس،
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إن الجلسة األولى تتعلق بتهمة ذم وقدح بأحد عناصر جهاز المخابرات " قدس برس"قاسم لمراسل  وقال
أما الثانية فتتعلق بتهمة ذم وقدح بأحد عناصر األمن .  بادعاء أنني قلت عنه إنه أحرق سيارتيالفلسطيني

الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، بادعاء أنني قلت إن الذي أطلق النار على الشيخ البيتاوي عميل 
علومات دقيقة حول ال أرضية يستند عليها المدعين على الرغم من امتالكي لم"وأكد أنه  ."إسرائيل"ـل

  ".إحراق سيارتي وإطالق النار عليها
إلى أنه سبق  وأشار قاسم الذي يوصف بأنه من أبرز المعارضين السياسيين المستقلين للسلطة الفلسطينية،

  . أن مثل أمام المحكمة عدة مرات، وفي كل مرة يغيب المدعي، وال يأتي شهود
  21/10/2009 قدس برس،

  
  "ة للفلسطينيين والسيادة للبنانالعدال"بـ يطالب زكي .12

واصل ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسفير دولة فلسطين في لبنان عباس زكي جولته 
  . على القيادات السياسية والحزبية اللبنانية مودعاً بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان

الحكومة اللبنانية ملتزمة تأمين "حمد الصفدي، الذي أكد أن  وزير االقتصاد والتجارة مأمسوزار زكي 
لقد فتحنا صفحة جديدة : "من جهته، قال زكي و".الحياة الكريمة لألخوة الفلسطينيين الالجئين إلى لبنان

مع لبنان، وبفضل األوفياء لمصالح لبنان ولقضية فلسطين أمثال الوزير الصفدي، فإننا مطمئنون إلى أن 
  ".العدالة للفلسطينيين والسيادة للبنان"وطالب بـ". يم في المخيمات سيلقى معاملة حسنةشعبنا المق

يخطو لبنان خطوة إلى األمام في " وأمل أن ،النائب ميشال عون" واإلصالحالتغيير "والتقى رئيس تكتل 
  ".جاه الصحيحكلما كان لبنان قوياً مع فلسطين نشعر بأننا في االت"، معتبراً أنه "حكومة وحدة وطنية

أنه أطلعه على كل األوضاع "الشيخ نعيم قاسم، " حزب اهللا" زكي بعد لقائه نائب األمين العام لـوأوضح
وخصوصاً ما يتعلق بالقدس، وما يجري من تهويد وتنكيل وعزل للمدينة عن محيطها العربي، ومحاولة 

 الفلسطيني، وااللتباسات التي -تدنيس المسجد األقصى، وعلى الورقة المصرية والحوار الفلسطيني 
  .حدثت حول تقرير غولدستون

بذل أقصى الجهد من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية لمواجهة االستحقاقات الخطيرة، "ودعا قاسم إلى 
خصوصا في هذه المرحلة التي تتمادى فيها إسرائيل في عدوانها، وتهدد األقصى، وتعمل على إنهاء 

ال حل إال بالتماسك الداخلي ومقاومة االحتالل وعدم االعتماد على "يراً إلى أن ، مش"القضية الفلسطينية
  ".الخداع األميركي القائم على تشجيع إسرائيل على االستيطان وارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية

ها الحزب يؤيد الحقوق المدنية للفلسطينيين التي يمكن تأمينها في لبنان من دون أن يكون في"ولفت إلى أن 
 التأكيد بأن التوطين هو جريمة بحق فلسطين قبل أن تكون إلىال حاجة "، معتبراً أنه "أي باب للتوطين

  ".بحق لبنان، وحق العودة مقدس وال بديل عنه
  . النائب أسعد حردان" الحزب السوري القومي االجتماعي"يضاً رئيس أوزار زكي 

  22/10/2009المستقبل، 
  

   األولخارطة جديدة للصف .. هد اعادة هيكلةحماس تش":  العربيالقدس" .13
االمـر  ' مكتب لبنـان  'يبتعد القيادي في حركة حماس اسامه حمدان تدريجيا عن           : بسام البدارين  - عمان

الذي يرشحه الحقا لحصة افضل واكبر في دائرة القرار الداخلية للحركة، تفاعال مـع موقعـه الحـديث                  
 يواجه بعض نجوم الزعامة في الحركة وتحديدا فـي الخـارج            كمسؤول لملف العالقات الخارجية، فيما    

  .تحديات متنوعة تحت عنوان خطة اعادة الهيكلة التي تنضج بدون اعالن او اعالم وبعيدا عن االضواء
وخالفا لما يحصل في حركة فتح تحول ادبيات االخوان المسلمين التي تربى عليها اركان وقادة حمـاس                 

انهـا موجـودة    ' القـدس العربـي   'بنية الحركة وهي خالفات تؤكد مصادر       دون ظهور الخالفات داخل     
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وتضاعفت مؤخرا وتتأثر بشكل خاص وكبير بالبوصلة السياسية عموما وباالصطفافات االقليمية بـشكل             
  .خاص

توجهات اعادة الهيكلة لخارطة النخب في حركة حماس ابعدت قليال المخضرم اسامه حمدان عن دائـرة                
ر في ساحة لبنان التي تعتبر من اهم وابرز الساحات بالنسبة لجميع الحركـات والفـصائل                التأثير المباش 
  .الفلسطينية

حمدان لم يبتعد تماما عن مكتب لبنان لكنه لم يعد العنوان الذي ينبغي التوجه له عند اي سـؤال يخـص                     
 بيـروت التنظيميـة     الحركة في بيروت، فالهيكلة الجديدة دفعت العبين باسم الحركة للصدارة في ساحة           

واالعالمية هما علي بركة المسؤول السياسي اآلن لحماس في لبنان، وهو موقع كان يشغله حمدان قبـل                 
  .اشهر فقط، فيما تزايد حضور رأفت مرة كمسؤول سياسي للحركة في بيروت العاصمة
لدكتور موسى ابـو    وهذا التبادل في االدوار له ما يبرره في مكتب حماس في لبنان، فبركة المقرب من ا               

مرزوق الرجل الثاني عمليا في هيكلية الحركة السياسية يحاول توسيع نطاق اتصاالته لتـشمل اطيـاف                
المعادلة في كل لبنان، االمر الذي فتح له قناة خاصة مع قوى المقاومة االساسية في لبنان ممثلة بحـزب                   

هم مع الـدائرة المتحكمـة فـي اوسـاط          اهللا وشركائه ومع نخبة من الشخصيات الوطنية اللبنانية، واال        
المخيمات باسم حركة فتح، وهي دائرة يجلس على سدتها بال منازع حتى اآلن الجنـرال سـلطان ابـو                   

  .العينين الشخصية الفتحاوية المتعاونة نسبيا مع شعبة حماس في ساحة لبنان
 رافـت مـرة الـذي        التواصل مع النظام الرسمي والمؤسسات الحكومية يجلس       وألغراضفي العاصمة   

اتيحت له فرص التقدم تنظيميا مؤخرا بدعم من اسامة عامر المستشار االعالمي للدكتور موسـى ابـو                 
مرزوق، في الوقت الذي اختلفت فيه طبيعة مهام اسامة حمدان كمفوض للعالقات الخارجية يتجـول مـا     

  .بين دمشق وبيروت واحيانا عاصمة ثالثة
ي بيروت وابرزها محطة االقصى الفضائية، فتدار عبر طاقم يتبع اسـامة            اما وسائل الحركة االعالمية ف    

  .عامر المستشار االعالمي المحسوب على الدكتور ابو مرزوق
ويعتقد هنا بأن حمدان لديه طموح بتوسيع دائرة نفوذه داخل المكتب السياسي عبر تعظيم حصته في ملف                 

ا التي اقامت بدورها مكتبا خاصا في انقـرة وظيفتـه   التواصل مع الالعب االقليمي االهم اآلن وهو تركي      
  .االتصال بأركان وقادة الحركات االسالمية في المحيط العربي وبينهم قادة حركة حماس

ويعتقد ايضا ان خالد مشعل يفضل السيطرة تماما على ملف التواصل مع تركيا، خصوصا بعدما فقد ثقة                 
  .توى مقرب من الرياضالسعودية كما ابلغه سياسي اردني رفيع المس

ولم يقتصر االمر على مكتب لبنان، فعضو الحركة القيادي محمد نزال سمي مفوضا باالتجاهين ورسميا               
مع الحكومة االردنية وقناة التواصل بين عمان والحركة بالتوافق يمثلها نزال فقط بدون اعـالن وبـدون      

  .مكتب رسمي
طات االردنية منحت نزال امتياز االقامة في منزله في         ومؤخرا حصل تطور الفت في هذا االتجاه، فالسل       

عمان، واالهم يستطيع الرجل اآلن التحرك في نطاقات ضيقة في االردن بصفته ممثال لحمـاس، وهـو                 
تطور لم يكن ليحصل لوال تقاطع تصريحات مشعل مع اصرار عمان على تفكيك العالقة بـين حمـاس                  

  .واخوان االردن
 انها ترتاح للتعاون مع ابو مرزوق، المعروف بالعمل بعيـدا عـن وسـائل               اما مصر، فتقول المصادر   

  .االعالم
مشكلتكم تتعقد، فـسورية تتـصالح مـع الـسعودية          : مؤخرا قال صديق اردني بارز لمشعل في دمشق       

والرياض لم تعد تثق بكم وعمان ال تريدكم اال نظيفين تماما من االرتباط باالخوان المـسلمين ومـصر                  
  .اشخاص في حماس وليس مع حماستتعامل مع 
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ايران ستصبح تحت الضغط قريبا وتركيا في الصدارة واوباما يتحدث عن سـالم             : الصديق نفسه اضاف  
 مع السلطة المعادية لكم وغزة تحت الحصار فماذا ستفعلون؟

  22/10/2009القدس العربي، 
  

    موافقة مصر على طرح عباس إجراء انتخابات في موعدها تنفيحماس .14
استبعد الناطق باسم حماس :  وكاالت األنباء— عماد أشتيوي — غزة — محمد عبد اهللا —قاهرة ال

أن تكون مصر قد وافقت على ما طرحه الرئيس عباس من " الشرق"زهري في تصريح لـ سامي أبو
ماس إجراء االنتخابات في موعدها مطلع العام القادم منفردا إذا لم تتم المصالحة الوطنية، وقال إن ح

تؤكد أنه لن تجري أي انتخابات قبل إتمام المصالحة وإنهاء االنقسام الداخلي، وتعتبر حديث الرئيس 
  ". ابتزاز وضغط على الحركة لن يجد نفعا"عباس وتهديده بإجراء االنتخابات 

  22/10/2009الشرق، قطر، 
  

  فشلت في حرب غزةبأنها" شاباك"القسام ترفض ادعاءات الـ .15
أن ما أعلنه االحتالل عن تدمير القوة العسكرية للكتائب، " كتائب القسام" عبيدة الناطق باسم  أكد أبو:غزة

وادلى أبو  .باطل وعارٍ من الصحة تماما، مبينًا أن ما تم تدميره جزء ضئيٌل تمّت إعادة ترميمه بالكامل
يع صورة جيشه وتغطية إن االحتالل يهدف من نشر هذه األكاذيب إلى تلم: "عبيدة بتصريحٍ جاء فيه

" حماس" عن أن اإلسرائيلي" شاباك"وعن حديث الـ ".الفشل العسكري في غزة الذي أقرّ به قادة اسرائيل
لم تقدم على شن الحرب، " حماس"حركة "أن " القسام"لم تحقق أيّا من أهدافها في الحرب أكد الناطق باسم 

 دبّر منذ أربع سنوات ووضع الخطط؛ وكان ضمنها  الذياإلسرائيليبل إن من وضع األهداف هو العدو 
إعادة قوة الردع إلى جيشه المنهزم، وإسقاط الحكومة الفلسطينية، واستئصال المقاومة، ووقف 

  ".الصواريخ، وإطالق سراح غلعاد شاليط، ولكنه فشل في تحقيق أيٍّ من هذه األهداف
 في الضفة ستنهض عاجالً أو آجالً، وكل الشعب وفي سياق متصل أكد أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية

الفلسطيني يعرف أنها مرّت بحقب سوداء وتعرّضت لضربات في الضفة وغزة من قبل االحتالل ، ولكن 
  ".أبناء الضفة لن يموتوا ولن يسقطوا، ومن سيسقط هو االحتالل وأعوانه

 21/10/2009القدس، فلسطين، 
  

  للتهرب من المسؤولية محاولة يائسة" حماس"اكمة قادة مطالبة االحتالل مح: أبو زهري .16
 ، سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، على اعتبرت حركة حماس: غزة

نوع "التصريحات اإلسرائيلية المطالبة بمحاكمة قادة الحركة وعناصرها الرتكابهم جرائم حرب؛ بأنها 
ن الحملة اإلعالمية الصهيونية للتغطية على جرائم االحتالل تأتي ضم"، مؤكدة أنها "من أنواع السخافة

  ". البشعة بحق قطاع غزة، والتي أكدها تقرير غولدستون
 22/10/2009قدس برس، 

  
   إصرار كوشنير زيارة غزة بداية لتصحيح الموقف الغربي إزاء الشأن الفلسطيني :المصري .17

 الخارجية الفرنسي برنار كوشنير على أثنى مصدر قيادي في حركة حماس على إصرار وزير: غزة
زيارة غزة، ووصف ذلك بأنه موقف إيجابي يعكس بداية تصحيح للموقف الفرنسي خاصة والغربي عامة 

  .من الشأن الفلسطيني من حيث االعتراف باألمر الواقع من دون القفز عليه
يحات خاصة لـ مشير المصري في تصر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماسوقال 

ال شك أن هذه الخطوة تعكس بداية إدراك فرنسا والعالم أن من راهن عليه في تمرير : " "قدس برس"
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أصبحت معادلة " حماس"سياسته في الشرق األوسط هزيل وضعيف وال يملك من األمر شيئا، وأن 
مل الغربي مع أساسية ال يمكن تجاوزها، وهذه قناعة من دون شك سيكون لها ما بعدها في التعا

  ".المنطقة
 21/10/2009قدس برس، 

  
  سعدات أمام محكمة االحتالل اليوم .18

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أمينها العام أحمد سعدات المعتقل في سجن عوفر :)آي.بي.يو(
مكتب وقالت عضو ال .التابع لجيش االحتالل غرب رام اهللا، سيمثل اليوم الخميس أمام محكمة االحتالل

لن يعترف ) اليوم(إن الرفيق سعدات الذي يمثل أمام محكمة صهيونية "السياسي للجبهة خالدة جرار 
واعتبرت أن ". بشرعية المحكمة وقراراتها ألنها تصدر عن االحتالل الالشرعي وهي أداة من أدواته

 تأثيرهم في المجتمع سلطات االحتالل تستهدف القيادات بالسجن والعزل في الزنازين االنفرادية لمنع"
   ".والقرار الفلسطيني

  22/10/2009الخليج، 
  

   الشعب يدعو لتشكيل مجلس انتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينيةحزب .19
أعلن النائب بسام الصالحي، األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن الحزب           :  يوسف الشايب  -رام اهللا   

لزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مقترحا، يـدعو        قدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولسليم ا      
إلى تشكيل مجلس انتقالي تأسيسي للدولة الفلسطينية تحال إليه كافة الـصالحيات الدسـتورية للمجلـس                

نسخة منه، أمس، إلـى اعتمـاد اسـتراتيجية         " الغد"ودعا الصالحي، في بيان صحافي تلقت         .التشريعي
 الراهن للعملية السياسية، ولمعالجة األزمة الدستورية الناشئة على إثـر           فلسطينية جديدة لمواجهة المأزق   

وأوضح الصالحي أن هذا المقترح تجري دراسته ومناقشته في دائرة ضيقة من             .تعثر المصالحة الوطنية  
أوساط القيادة الفلسطينية تمهيدا لعرضه بشكل أوسع على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، مـشيرا              

الحزب سيتقدم بمذكرة رسمية إلى المجلس المركزي يدعو فيها العتمـاد هـذه االسـتراتيجية،               إلى أن   
للتعامل مع مأزق العملية السياسية وغياب أسس حقيقية الستئناف المفاوضات في ظل استمرار سياسـية               

  .العدوان واالستيطان
  22/10/2009الغد، األردن، 

  
  ع غزةنتنياهو يرفض منح كوشنير إذنا لزيارة قطا .20

رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو منح وزير  :ردينة فارس، عبد القادر فارس -غزة 
الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إذنا لزيارة قطاع غزة؛ ردا على امتناع باريس عن التصويت ضد 

ه المرتقبة إلى وكان كوشنير طلب زيارة غزة خالل زيارت. بحسب مصادر إسرائيلية-تقرير جولدستون 
عن مسؤول إسرائيلي قوله إن نتانياهو بعث برسالة » هآرتس«ونقلت صحيفة . إسرائيل والضفة الغربية

 إلى وزير الخارجية الفرنسي قائال
وكان كوشنير يعتزم الذهاب إلى غزة لمراقبة بناء مستشفى القدس  .»إنه ال يستطيع الموافقة على طلبه«

 . بنائهالذي تكفلت باريس في إعادة
وكانت إسرائيل قد رفضت طلبات مماثلة في الماضي من وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو 

 .وخافيير سوالنا
هذا وأرجأ وزير الخارجية الفرنسي زيارته للمنطقة كان ينوي القيام بها إلى تل أبيب ورام اهللا ودمشق، 

 شهر نوفمبر المقبل، وعزا ذلك إلى لقاء لوزراء واكتفى فقط بزيارة إلى لبنان، وتم تأجيل الزيارة إلى
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خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل، غير أن مصادر إسرائيلية أكدت أن تأجيل الزيارة جاء احتجاجا 
 .من كوشنير على الموقف االسرائيلي

  22/10/2009عكاظ، 
  

   تعتزم مقاضاة قادة حماس في أنحاء العالم"إسرائيل" .21
أوعزت دوائر حكومية إسرائيلية، فـي خطـوة غيـر      : لرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  عبدا -القدس المحتلة 

مسبوقة، بتقديم دعاوى لدى محاكم في أنحاء العالم ضد قياديي حركة حماس، وذلك ردا علـى مقاضـاة                  
فلسطينيين قادة الجيش اإلسرائيلي لدى محاكم أوروبية، فيما حذر باحث إسرائيلي من أن الهدوء في غزة                

ستمر طويال، منوها إلى أن حماس التي تلقت ضربة كبيرة في الحرب اإلسرائيلية األخيرة بـدأت                قد ال ي  
تستخلص العبر إن كان على مستوى تسلحها أو أداء قادتها العسكريين، بينما دعا نائب رئيس الـوزراء                 

ائيلية خـالل   اإلسرائيلي دان مريدور إلى تشكيل لجنة داخلية مستقلة للتحقيق في أنشطة القـوات اإلسـر              
الحرب، وللنظر في تقرير ريتشارد جولدستون لتفادي احتمال توجيه اتهامات لزعمائها بارتكاب جـرائم              

 .حرب
وذكرت مصادر إسرائيلية أن جهاز المخـابرات اإلسـرائيلي ووزارات الـدفاع والخارجيـة والعـدل                

سـرائيلي بنـشر معلومـات      اإلسرائيلية أوعزت بتقديم هذه الدعاوى، فيما تعهد جهـاز المخـابرات اإل           
. استخبارية تتضمن أسماء وصور ومعلومات عن قادة في حماس تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضـدها              

وستتعلق هذه الدعاوى بقادة حماس في غزة والخارج حيث تعتقل الحكومة اإلسرائيلية معظم قادة حماس               
  .في الضفة الغربية

  22/10/2009الوطن، السعودية، 
  

  سنواصل دعم السلطة الفلسطينية رغم الخالفات: ليبرمان .22
قال وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان لنظيرته االمريكية هـيالري كلينتـون            : القدس المحتلة 

خالل مكالمة هاتفية بينهما الليلة الماضية ان اسرائيل تواصل دعم السلطة الفلسطينية رغـم الخالفـات                
  . طة تواصل في الوقت نفسه العمل ضد اسرائيل في المؤسسات الدوليةالقائمة بين الطرفين وان السل

واضاف ليبرمان ان هذه السياسة الفلسطينية اذا استمرت ستقضي على احتماالت استئناف المفاوضـات              
ونوه الى ان ردود الفعل التي اثارها تقرير غولدستون تعـد محاولـة             . ودفع عملية السالم بين الجانبين    

مبينـا ان ال خـالف بـين االئـتالف          " االرهاب"دولة اسرائيل على محاربة ما وصفعه       للمساس بقدرة   
  .  والمعارضة في اسرائيل فيما يخص مكافحة االرهاب

  22/10/2009 ،وكالة سما
  

   تأمل في االحتفاظ بمنظومات متطورة بعد انتهاء المناورات مع الجيش األميركي"إسرائيل" .23
ول كبير في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، مع بدء أكبر مناورة أعرب مسؤ:  أسعد تلحمي-الناصرة 

مشتركة للدفاع الجوي للجيشين اإلسرائيلي واألميركي أمس، عن أمل الدولة العبرية في أن يبقي 
األميركيون، مع انتهاء المناورة بعد أسبوعين، بيد الجيش اإلسرائيلي منظومات متطورة العتراض 

المطورة من » باتريوت«أن المسؤول قصد بحديثه صواريخ » معاريف«وأفادت صحيفة . صواريخ
  .»3باك «طراز 

وأكد أن التدريبات التي تشارك فيها أيضاً وكالة الدفاع الصاروخي األميركية تحاكي سيناريوات مختلفة 
وسيتم درس مدى . لهجوم صاروخي شامل ومكثف على إسرائيل من إيران وسورية ولبنان وغزة

  .نظومات الدفاعية اإلسرائيلية واألميركية لصد مثل هذا الهجوم ومدى التنسيق والربط بينهاجهوزية الم
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وسيرى اإلسرائيليون في «ووفقاً لمصدر أمني فإن محطات اإلنذار المختلفة ستنتشر على طول الشواطئ 
 أن وأضاف المصدر. »عرض البحر سفن صواريخ كثيرة مزودة بمنظومة إيغيس الدفاعية األميركية

نجاح المناورة والتأكد من وجود لغة مشتركة بين الجيشين اإلسرائيلي واألميركي سيتيحان في المستقبل «
  . »نشر منظومات أميركية في إسرائيل بشكل سريع

من جهته، قال ضابط كبير في سالح البحرية اإلسرائيلية إن األخير تلقى الضوء األخضر من هيئة 
ال يمكن رصدهما على «واريخ من شركة ألمانية، متعددتي األغراض أركان الجيش لشراء سفينتي ص

ورجح الضابط . المضادة للصواريخ الباليستية» حيتس«لتنصب عليهما صواريخ » شاشات الرادار
الرائدة بين » حنيت«، مضيفاً أنهما ستكونان أضخم من سفينة 2014االنتهاء من بناء السفينتين السنة 

  .تلكها إسرائيلالسفن البحرية التي تم
  22/10/2009الحياة، 

  
  »العالم العربي هو الفشل األكبر في تاريخ الجنس البشري «:محاضر إسرائيلي .24

النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي » الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة«طالب رئيس : الناصرة
بالتحقيق مع المحاضر اإلسرائيلي محمد بركة المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مزوز 

الجامعي دان شيفطان في إطالقه تصريحات عنصرية طالت العرب عموماً والفلسطينيين تحديداً، كما 
وجه بركة في بيان عممه على وسائل اإلعالم رسالة إلى رئيس جامعة تل أبيب طالبه فيها بإقالة 

  .المحاضر
التي أطلقها شيفطان في محاضرة ألقاها »  العنصريةالدرر«أمس عدداً من » معاريف«وأوردت صحيفة 

إلسرائيل » العقيدة األمنية«والجيش حول » الموساد«في جامعة تل أبيب أمام طلبة ومسؤولين كبار من 
ومما جاء على لسان المحاضر، المعروف بمواقفه العنصرية ومعاداته . على أن تنشرها كاملة غداً

الفلسطينيين هم أكبر رمز «، وأن »فشل األكبر في تاريخ الجنس البشريالعالم العربي هو ال«العرب، أن 
  .»ال يوجد تحت الشمس شيء مختل أكثر من الفلسطينيين... للغباء وانعدام العقالنية

في العالم العربي يطلقون النار في األعراس كي يثبتوا أن لديهم على األقل شيئاً واحداً «: ومنها أيضاً
كل األمور التي وضعها العرب أمام أعينهم فشلوا في «وأن . »اً على إطالق النارصلباً وسوياً قادر

بلوغها، وعندما تطلق إسرائيل قمراً اصطناعياً متطوراً إلى الفضاء، يخرج العرب بنوع جديد من 
  .»الحمص

صناع وأشارت الصحيفة إلى أن شيفطان يعتبر واحداً من األكاديميين المؤثرين بآرائه ودراساته على 
واحتجت طالبة واحدة فقط على أقوال المحاضر، وقالت إنه . القرار األمني والسياسي في الدولة العبرية

  .»من غير المحترم أن يقوم بالتعبير عن آرائه السياسية بمثل هذه الفظاظة«
 في ال يتعدى كونه مزحة«من جهته، عقب شيفطان على الضجة التي أثارتها أقواله بالقول إن الموضوع 

، مضيفاً أن بعض »إطار أسلوب ساخر أتّبعه خالل إلقاء المحاضرة لتمرير المادة في شكل سلس للطلبة
  .األقوال التي وردت في قاعة المحاضرة أو في محادثة عابرة نزعت من سياقها

  22/10/2009الحياة، 
  

   التحقيق في حرب غزة"إسرائيل"على : دان ميريدور .25
ائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي دان ميريدور حكومته بـأن تطلـق تحقيقهـا             طالب ن :  وكاالت -رام اهللا   

الخاص في حرب غزة لتفادي احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لزعمائها الذي أثاره تقريـر                
القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبه مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة للقيام بـالتحقيق فـي                

  .حرب غزة
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الدولة التي تجري تحقيقا بنفسها تضع عقبـة        : "االسرائيلية" هآرتس"وقال ميريدور في مقابلة في صحيفة       
لجنة التحقيق أو الفحص التي أتمنى أن تتـشكل عليهـا           ). قانوني(في الطريق أمام تعرضها ألي هجوم       

  ".فحص المزاعم الواردة في تقرير غولدستون
 في مجلس الوزراء اإلسرائيلي الذي تتضمن وظيفته الحالية         وقال ميريدور، وهو محام وعضو مخضرم     

األداة . وعلي الدفاع عنه  ) اإلسرائيلي(أنا واثق في الجيش     "االشراف على أنشطة المخابرات اإلسرائيلية،      
  ".األكثر فاعلية للدفاع هي إجراء تحقيق جاد بأنفسنا

 مجددا أن تقرير غولدستون يضر بعملية       وفي مقابل موقف ميريدور، زعمت وزارة الخارجية االسرائيلية       
  .السالم في الشرق األوسط

أمس إن  ) بي بي سي  (وقال المتحدث باسم الخارجية إسحاق ليفانون في تصريح لهيئة اإلذاعة البريطانية            
  .اسرائيل ترفض اقرار مجلس حقوق االنسان لتقرير غولدستون كونه يضر بعملية السالم

أعطى الفرصة للقوى المتشددة في الطرف الفلسطيني       "أن تقرير غولدستون    واعتبر المتحدث االسرائيلي    
  ".بدال من أن يعطي الفرصة للسلطة الفلسطينية

  22/10/2009المستقبل، 
  

  تقرير غولدستون ال يحمل حماس أي مسؤولية: باحث إسرائيلي بارز .26
 . مسؤولية عن اإلرهابقال باحث إسرائيلي بارز إن تقرير غولدستون ال يحمل حركة حماس أي: غزة

، في مقال نشره على »مركز القدس لدراسات الجمهور والدولة«وقال يونتان هليفي، كبير الباحثين في 
أمس إن التقرير يوجه إصبع االتهام صوب جماعات » يديعوت أحرونوت«النسخة العبرية لموقع صحيفة 

ال يشعرون بأنهم مهددون في حال وأضاف أن هذا بالضبط الذي يجعل قادة حماس . فلسطينية مسلحة
  . وصل التقرير في النهاية إلى محكمة العدل الدولية

وأضاف هليفي أن التقرير لم يتطرق لطابع حماس وطريقة إدارتها للصراع وتأييدها للمس بالمستوطنين 
يرى في حكم حماس في غزة حكما شرعيا، ويفصل بينه «على أرض فلسطين، مشددا على أن التقرير 

وأضاف هليفي أنه في الوقت الذي يتوجب فيه . »ين المجموعات العسكرية المسلحة العاملة في القطاعوب
على الجنرال غابي إشكنازي رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي أن يشعر بالخوف الشديد لدى مثوله 

حكمة ويعودوا إلى أمام محكمة العدل الدولية في الهاي، فإن قادة حماس بإمكانهم أن يمثلوا أمام الم
 .بيوتهم بسالم

 22/10/2009الشرق األوسط، 
 

  يسقط قضية فساد عن أولمرت النائب العام اإلسرائيلي .27
أعلن النائب العام فى اسرائيل موشيه الدور أنه قرر إغالق ملف التحقيق ضد رئـيس الـوزراء   : أ ش أ 

 لعدم توفر ما يكفي مـن األدلـة،   السابق أيهود أولمرت في قضية بيع الحصة المسيطرة على بنك ليؤمي 
وأشار إلى أن بعض تصرفات أولمرت كانت غير سليمة، ولكنه لم يكـن مـن                .وليس لعدم ثبوت التهمة   

   .الممكن تقديم الئحة اتهام ضده على هذا األساس
وفي قضية فساد اخرى، قال الدور، إن القرار بشأن ملف التحقيق مع وزير الخارجية افغدور ليبرمـان                 

  .  يشتبه فيه بتلقي الرشوة وغسيل األموال سيتخذ خالل األسابيع القريبة المقبلةالذي
  22/10/2009المستقبل، 
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  ال يحق لمجرمي الحرب التحقيق مع أنفسهم: بركة .28
أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، أن أي لجنة تحقيق أو فحص : حيفا

للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، ستكون لجنة لتزوير وتشويه قد تقيمها إسرائيل 
 .الحقائق واختالق ذرائع لتبرير جرائم الحرب

وقال بركة في كلمة أمام الكنيست أمس إنه حتى كل من يدعو في إسرائيل إلى إقامة لجنة تحقيق 
إلى النتيجة التي يريدونها، لجنة تزور الحقيقة إسرائيلية، يقول مسبقا إنه متأكد من أن لجنة كهذه ستصل 

 .لتدعي أنه لم تكن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
وتابع بركة قائال إن إسرائيل لم تتميز أبداً في تاريخها في مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب لديها، بدءا 

 مواطنا بقرش 49مقتل من مجزرة كفر قاسم، الذي سنحيي ذكراها بعد أسبوع، إذ عوقب المسؤول عن 
 حين قتل ستة مواطنين عرب، وفي 1976واحد، مرورا بمجازر أخرى، ومنها يوم األرض في عام 

 من الشبان العرب من 13 حين تم تسمية أسماء بعض المتهمين في مقتل 2000مظاهرات أكتوبر عام 
 .لجنة تحقيق رسمية، وصوال إلى مجرمي الحرب في قطاع غزة

نة التحقيق الدولية قالت كلمتها، ولمس رئيس اللجنة القاضي اليهودي الصهيوني من وقال بركة إن لج
جنوب إفريقيا على جلده آلة الدعاية اإلسرائيلية التي أرادت تشويه مصداقيته، ولهذا فإن مجرمي الحرب 

 .معروفون، ويجب مالحقتهم أمام المحاكم الدولية، ألنه ال يحق للمجرم أن يحقق مع نفسه
 22/10/2009ب، قطر، العر

 
  ال تتركونا وحدنا: ضباط الجيش اإلسرائيلي لحكومتهم .29

أبدى قادة كبار في الجيش اإلسرائيلي معارضتهم إلقامة لجنة تحقيق في الجرائم التي : القدس المحتلة
 ".حملة الرصاص المصبوب"اسم " إسرائيل"ارتكبها الجيش في قطاع غزة إبان العدوان الذي أطلقت عليه 

الت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية الصادرة أمس أن كبار ضباط الجيش ال يرون للدعوات وق
سوى معنى واحد فقط، " رصاص مصبوب"لتشكيل لجنة تحقيق في سلوك الجيش اإلسرائيلي خالل حملة 

في أعقاب تقرير " إسرائيل"وهو ترك الجيش لمصيره والخضوع للضغط الدولي الذي يمارس على 
وكشفت الصحيفة عن لقاءات أجراها قادة كبار في الجيش مؤخرا مع وزير الحرب أيهود  .نغولدستو
 .باراك

 22/10/2009السبيل، األردن، 
  

  "ليست مخالفة جنائية"ضرب فلسطينيين دون التسبب بأضرار جسدية : القضاء اإلسرائيلي .30
مستوطنين اليهود لمواصلة منح المستشار القضائي اإلسرائيلي الضوء األخضر للجنود وال: الناصرة

االعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، طالما أن هذه االعتداءات ال تتسبب بأضرار جسدية مباشرة 
  .عليهم

جاء ذلك في معرض رد القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية المحامي شاي نيتسان، 
 إنه تقرر عدم تقديم الئحة اتهام ضد شرطيين في :، وقال"يش دين"على رسالة مؤسسة حقوق اإلنسان 

حرس الحدود قاموا باالعتداء بالضرب وإهانة مواطنين فلسطينيين من القدس، ويكتفي بتقديمهم للمحاكمة 
  .التأديبية فقط

وعلل المحامي نيتسان ، والذي يعتبر ارفع منصب قانوني في الدولة العبرية بعد المستشار القضائي 
  .، حسب قوله"الضرب كان ضرباً خفيفاً ولم يتسبب بأضرار جسدية ملموسة"فه بالزعم أن للحكومة، موق

 22/10/2009 قدس برس
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  فلسطينيو لبنان يعيشون أوضاعاً صعبة جداً: "شاهد"دراسة لـ .31
الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون " لحقوق االنسان أن "شاهد"أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة : بيروت
ية التسعينات، أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة والحرمان، تتعارض مع حقوق االنسان وحرياته منذ بدا

  ."االساسية كالعمل والتملك والطبابة واالستشفاء
» توفيق طبارة الثقافي" محمود حنفي في مؤتمر صحافي عقده في مركز "شاهد"وعرض المدير العام لـ 

 في الشرق االوسط وشمال افريقيا احمد كرعود "الدوليةمنظمة العفو «في بيروت في حضور ممثل 
ورئيس جمعية الشفاء الطبية مجدي كريم وممثل منظمة حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية واألردن 

 باحثاً وباحثة وشملت 50نديم حوري، نتائج الدراسة التي استمرت عاماً ونصف عام وعمل فيها نحو 
 شخصاً من المخيمات والتجمعات 967 على عينة عشوائية ضمت محاور عدة منها استطالع رأي

 مخيماً شرحت فيها بالتفصيل الظروف الصحية لسكان 12الفلسطينية، وإعداد بطاقة صحية شاملة لـ 
  .تلك المخيمات من مراكز صحية، امراض منتشرة، الصحة البيئية والصحة النفسية

 للفلسطينيين يعتبر صعباً للغاية، وهو من الهواجس الدراسة خلصت إلى أن الواقع الصحي"وأوضح أن 
التي تالحق كل فرد فلسطيني في لبنان، ويعرض البنية االجتماعية لخطر حقيقي يتعارض مع حقوق 

أبرز ما أظهرته «: وأضاف. »االنسان وحرياته االساسية ومع نصوص قانونية محلية ودولية ذات صلة
 للمرضى األكبر الصحية على رغم أنها المالذ االول والمقصد "ااونرو"الدراسة هو التراجع في خدمات 

 عياداتها المنتشرة في إلى يترددون بشكل دائم أنهم العينة أفراد في المئة من 60الفلسطينيين إذ أفاد 
فالرعاية التي يحصل عليها المريض غير .  غير راضين عن نوعية الخدمات فيهاأنهم إالالمخيمات 
 العيادة يومياً، وهذا العدد إلى، حيث يتوافد على طبيب واحد اكثر من مئة مريض قاإلطالكافية على 

 تأتي أن ويجب أولىالدراسة وضعت اليد على الجرح كخطوة "ورأى أن . "يرتفع في كثير من العيادات
الفلسطينية  والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير األحمرالخطوة الثانية من الجهات المسؤولة، اونروا والهالل 

  ."للمعالجة
 وليس فقط من زاوية أساسية الدراسة في تسليطها الضوء على قضية حقوقية أهمية"أما كرعود فرأى ان 

واقع الالجئين مرير وهو بال شك نتيجة ألوضاع تتجاوز الدولة اللبنانية "، الفتاً إلى أن "خيرية او سياسية
  . "الى المجتمع المدني
 في كل االختصاصات األطباء في العيادات والتعاقد مع األطباءاونروا عدد تزيد "واقترح كريم أن 

  ." كاملة التجهيزإسعافواستحداث قسم طوارئ في المخيمات وقسم متطور لألشعة وتأمين سيارات 
  22/10/2009الحياة، 

  
  في القدس" حي الشيخ جراح"يحذر من تصاعد عملية تهويد " مركز القدس" .32

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من تحول حي         : الرؤوف أرناؤوط  عبد: القدس المحتلة 
إسـرائيلي جديـد، وهـو الحـي        " تل رميـدة  "الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس المحتلة إلى          

االستيطاني اليهودي المقام في قلب مدينة الخليل، بعد تزايد اعتداءات متطرفين يهود استقروا فيـه بعـد                 
طرتهم على منزلي عائلتي الغاوي وحنون قبل أكثر من شهرين، وكان آخرها وأخطرهـا االعتـداء                سي

 آخرين  6 مواطنين واعتقال    7الوحشي على أطفال ونساء الحي الليلة قبل الماضية مما أسفر عن إصابة             
  .نفسهممن قبل الشرطة اإلسرائيلية التي تدخلت فقط بعد أن بدأ المواطنون والضحايا الدفاع عن أ
  22/10/2009الوطن، السعودية، 
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  تدهور أوضاع الالجئين الفلسطينيين في البرازيل .33
 مـن تـدهور اوضـاع الالجئـين         األربعـاء حذرت مصادر فلسطينية متعددة     : وليد عوض  - رام اهللا 

  . ساعة على وفاة احدهم48الفلسطينيين في البرازيل وذلك بعد اقل من 
 الجئاً فلسطينياً هجروا من العراق      120منح االقامة على اراضيها لقرابة      وكانت البرازيل قد وافقت على      
 لمخيم الرويشد عند الحدود األردنية العراقية، وقد غادروا المخيم          2003قسراً بعد الحرب األمريكية سنة      

   .2007إلى البرازيل في نهاية 
ن أوضاعا معيشية سـيئة نتيجـة        فان الالجئين الفلسطينيين في البرازيل يعيشو       فلسطينية وحسب مصادر 

عدم توفير التأمين الصحي لهم الى جانب قلة المساعدات المادية المقدمة لهم في حين تعرضوا للعديد من                 
  .اإلشكاليات كحوادث السرقة إال أن أحدا لم يقدم لهم المساعدة

 أمـام مقـر      المصادر بأن الالجئين ومنذ وصولهم الى البرازيل ينظمون اعتصامات متكررة          وأوضحت
 مفوضية الالجئين للمطالبة بنقلهم إلى دولة أخرى تضمن حقوقهم وتوفر لهم مستلزمات العيش 

  22/10/2009القدس العربي، 
  

  %18وحماس  % 40يؤيدون تقرير غولدستون وشعبية فتح  % 78: استطالع .34
ون أن المصالحة بين من الفلسطينيين ير% 58كشف أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني أن : رام اهللا

من سكان الضفة % 62وأوضحت النتائج أن . توقعوا أن تفشل% 42ستنجح، مقابل " حماس"و" فتح"
 .من سكان قطاع غزة يعتقدون بفشل المصالحة% 52يرجحون نجاح المصالحة مقارنة بـ 

أن ) نجنير ايست كونسلت(وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته شركة الشرق األدنى لالستشارات 
ألقوا المسؤولية على حركة فتح % 18يحملون حماس مسؤولية تأخر الوصول إلى مصالحة و% 25
بالمسؤولية على إسرائيل مع العلم أن الخيار % 23حملوا الطرفين المسؤولية، في المقابل، ألقى % 34و

 .لم يطرح على المستطلعين
شرين أول الجاري على عينة عشوائية حجمها  من شهر ت20-18ونفذ االستطالع في الفترة الواقعة بين 

 فلسطيني من كال الجنسين موزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها محافظة 900
 %.95ومعدل ثقة % 3.4 -+وكانت نسبة الخطأ في االستطالع . القدس

من المستطلعين لديهم % 72وفيما يتعلق بتقرير غولدستون والضجة التي أثيرت حوله، بينت النتائج أن 
 .ال يعرفون أي شيء عن التقرير  % 28معرفة بالتقرير و

أن % 31ويرى . يرفضون هذا التقرير% 22يؤيدون تقرير غولدستون مقابل % 78وأبرزت النتائج أن 
يعتقدون أن التقرير سيردع إسرائيل عن مواصلة % 26وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية سترتفع مقابل 

 .يعتقدون أنها ستتواصل بنفس الوتيرة الحالية % 43 واعتداءاتها
من المستطلعين أن قرار تأجيل طرح التقرير على لجنة حقوق اإلنسان في % 60وفي السياق ذاته، أفاد 

 .يعتقدون أنه كان قراراً صائباً% 40مجلس األمن كان خطأ، مقابل 
على السلطة الفلسطينية في أعقاب تأجيل يرون في االتهامات والهجوم % 66وبينت النتائج أن غالبية 

 .يعتقدون أنها اتهامات منطقية % 34طرح التقرير في البداية كان مبالغا فيها، مقابل 
وقادتها كما يدين " حماس"كانوا سيرفضون التقرير إذا كان سيدين حركة % 54وأوضحت النتائج أن 

 !حماسسيدعمون التقرير حتى لو أدان حركة % 46إسرائيل، مقابل 
يثقون برئيس الحكومة المقالة في % 18يثقون بالرئيس محمود عباس مقابل % 39وكشفت النتائج أن 

وحول الثقة الحزبية، أشارت النتائج إلى . يثقون بقيادي آخر% 5ال يثقون بأي من االثنين و% 37غزة و
ال % 37بفصائل أخرى، مقارنة ب% 6يثقون بحركة حماس و% 18يثقون بحركة فتح و% 40أن 

وفي سؤال للمستطلعين حول التأييد الحزبي للمحيطين بهم من أصدقاء وجيران، أفاد . يثقون بأي أحد
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ال % 26يؤيدون فصائل أخرى، مقابل % 5يؤيدون حماس و% 22يؤيدون فتح و% 47المستطلعون أن 
 .يثقون بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية

 22/10/2009القدس، فلسطين، 
  

   مصر غير محميين قانونيا واجتماعيايو فلسطين:فلسطينيةباحثة  .35
 عروب العابد، الباحثة االختصاصية في شؤون الالجئين الفلسطينيين فـي           أكدت: سمير ناصيف  -لندن  

العالم العربي، التي حاضرت كمدرسة سابقاً في هذا الموضوع في الجامعة االمريكية في القاهرة، قبـل                
مصر ال تطّبق مقررات الجامعة العربية لعام       'في سويسرا حيث تعمل حاليا، ان       انتقالها الى جامعة جنيف     

 األراضي بحق الالجئين الفلسطينيين المقيمين على       1965 وال مقررات مؤتمر الدار البيضاء لعام        1956
  ،"المصرية

ق الالجئـين   حقو" في جامعة لندن بعنوان      واألفريقية في كلية الدراسات الشرقية      ألقتهاوذلك في محاضرة    
  ."الفلسطينيين في مصر

 مؤخرا كتابـا    أصدرت فلسطيني، والتي    أصل من   أنها مع   األردنية العابد، التي تحمل الجنسية      وأوضحت
معهـد الدراسـات    ( نـشره    "1949الفلسطينيون في مصر منذ عـام       : غير محميين "باالنكليزية بعنوان   

 اإلنسانيةيحرم الفلسطينيون حقوقهم    ) األخرىربية  كما في كثير من الدول الع     (في مصر   "انه  ) الفلسطينية
، تحت حجة منع حدوث التوطين، وفي مـصر         األراضي في التجنس والعمل والتعليم وامتالك       األساسية
 ألن فلسطينيي مصر ال يقيمون في مخيمـات تـشرف عليهـا مؤسـسة     األحيان في بعض    أسوأالوضع  

كنية متراصة بل هم متفرقـون فـي منـاطق مـصر             في مجموعات اجتماعية وتكتالت س     أو "االونروا"
 األمـم  من منظمـة     أو الحصول على المساعدات من المنظمات غير الحكومية         بإمكانهمالمختلفة، وقلما   
  ."فهم حسب القانون المصري ال يعتبرون الجئين) UNHCR(المتحدة لالجئين 

  22/10/2009القدس العربي، 
  

  د أالف األسرى في السجونارتكبت جرائم حرب ض" إسرائيل: "قراقع .36
اتهم وزير شؤون األسرى الفلسطيني عيسى قراقـع الـسلطات اإلسـرائيلية            : ميرفت صادق  -رام اهللا   

بارتكاب جرائم حرب ضد آالف األسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، وخاصة فيما يتعلق بانتهاك              
   .حقوق األطفال والمرضى والمعزولين منهم

، 1967حتالل اإلسرائيلي مارس جرائم حرب كثيرة بحق األسرى الفلسطينيين منذ عام            وقال قراقع إن اال   
  .مما أدى إلى استشهاد المئات منهم وإصابة أعداد مضاعفة بأمراض وعاهات دائمة

 أسيرا فلسطينيا استشهدوا في السجون اإلسرائيلية منذ        197وحسب مصادر حقوقية فلسطينية مطلعة، فإن       
اإلهمال الطبي أو التعذيب الجسدي أو إطالق النار عليهم خالل اعتقالهم، ولم ترفـع              ، بسبب   1967عام  

  .قضاياهم ألية محكمة دولية حتى اآلن
 21/10/2009نت، .الجزيرة 

  
   أسيراً مصابون بالسرطان في سجون االحتالل16": وزارة األسرى" .37

 16المقالة في قطاع غزة، أن أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين في الحكومة  :غزة رائد الفي
  .أسيراً في سجون االحتالل مصابون بمرض السرطان

  22/10/2009الخليج، 
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  361ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .38
 ضحية 361 الحصار على قطاع غزة، إلى ضحاياأعلنت وزارة الصحة، أمس عن ارتفاع عدد  :غزة

  . إثر وفاة مريض حرم من تلقي العالج في الخارج
  22/10/2009طين، صحيفة فلس

  
   حرب غزةخالل دمرت مصادر المياه الجوفية "إسرائيل": "األمم المتحدة"تقرير لـ .39

حول التدمير الذي خلفه العدوان األخير  اتقرير) يونيب(  برنامج األمم المتحدة للبيئةأعد: خالـد مبارك
وقد أكد فريق الخبراء  ،تقدم به اكيم ستينر وكيل األمم المتحدة والمدير التنفيذي للبرنامجعلى مدينة غزة 

الذي أعد التقرير وضم ثمانية عالميين في التخصصات المختلفة وتحت رئاسة أكيم ستينر ـ وكيل األمم 
 مدمرا ومختلفا أن  وبعد رصد دقيق الثنين وثالثين موقعا-المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامجها البيئي 

  ، تلك النتائج تمثل تحديا خطيرا يواجه االستدامة البيئية في القطاع
ووصل التقرير إلى أدلة اليعتريها الشك علي ما اقترفته الغارات الوحشية من جرائم في قلب أهم موارد 

يها بصفة أساسية في الحياة والتنمية التي يرتوي منها أهالي القطاع وهي المياه الجوفية التي يعتمدون عل
  .الزراعة التي تعد أهم موارد دخولهم

 مليار دوالر علي 1,5ويقدر برنامج األمم المتحدة للبيئة تكلفة إعادة الخزان الجوفي لحالته السابقة بنحو
ويدخل ضمن هذه التكلفة بناء محطات تحلية المياه حتي يتسني تخصيص الضغط ، مدي عشرين عاما
 مليون متر 160ألن الكميات التي يتم استنزافها من هذه المياه سنويا تبلغ، جوفيةعلي موارد المياه ال

وهذا ،  مليون متر مكعب أي نحو ثلث ما يستنزف45مكعب في حين تغذية الخزان بمياه األمطار تبلغ
  .يسمح لمياه البحر المالحة بالتغلغل لمياه الخزان العذبة

التي لحقت باألراضي الزراعية أكد التقرير أنه قبل تاريخ  الناجمة عن العدوان ولألضراروفي رصده 
 ألف 170 ديسمبر الماضي كانت مساحة األراضي التي يتم زراعتها في قطاع غزة27العدوان في

من هذه المساحة بما عليها من بساتين وحقول % 17وتسبب العدوان في تدمير كامل ألكثر من، هكتار
نعكس سلبا ألنه يجعلها عرضة للتدهور والتلوث ومصدر القلق هنا هو مفتوحة وآبار المياه وهذا بدوره ي

مدي إمكان تأهيل واسترداد اإلنتاج الزراعي الذي تم فقده في منطقة تحيط بها الكثبان الرملية وتمتاز 
إذ أدي تدمير الغطاء النباتي وتلبد التربة نتيجة الغازات الجوية وحركة ، تربتها بالهشاشة والضعف

  .ت إلي تدهور األراضي مما جعلها عرضة للتصحرالدبابا
ومن أبرز ما اشتمل عليه التقرير المخلفات التي نجمت عن تدمير المباني بفعل آلة التدمير اإلسرائيلية 

كما يؤكد التقرير وجود أشكال أخري من التلوث تحتاج ،  ألف طن من مخلفات المباني600التي بلغت
ط بأنواع الوقود المترسبة في التربة نتيجة النبعاثات الغازات المترتبة إلجراء سريع مثل تلك التي ترتب

  .وبدورها قد تتسرب للمياه الجوفية، علي القصف
  22/10/2009األهرام، 

  
  "مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبلها" لمؤتمر البيان الختامي والتوصيات .40

وت، ممثال بمديره العام الدكتور محسن صالح  بير–شارك مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات 
 مركز دراسات الشرق األوسط في األردن بالتعاون مع واألستاذ عبد الحميد كيالي في المؤتمر الذي عقده

في العاصمة " مشاريع التغيير في المنطقة العربية ومستقبلها "تحت عنوانمجلة المجتمع في الكويت 
م، واستمر مدة ثالثة أيام عقدت خاللها اثنتا عشرة 21/10/2009-19عة األردنية عمان، في الفترة الواق

جلسة قُدم فيها خمسة وعشرون بحثاً علمياً، وناقش الباحثون والمشاركون من مختلف أقطار الوطن 
العربي وأطيافه السياسية واالجتماعية، المشاريع التي تعمل على إحداث تغيير بنيوي في المنطقة العربية 
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اتها على مصالح األمة العليا، حيث كشفت الدراسات والمناقشات حجم األخطار والتحديات التي وتداعي
تمثلها برامج هذه المشاريع وآلياتها وبرامجها التي تسعى إلى السيطرة والهيمنة والتأثير على المنطقة 

  .العربية
 هذه المشاريع أو تراجعها، وناقش المشاركون في المؤتمر الظروف الموضوعية والذاتية إلمكانية تطور

كما ناقشوا المعطيات الواقعية الدولية منها واإلقليمية التي تشكل البيئة المؤثرة على مستقبل هذه 
  .المشاريع

وتوصل المؤتمر إلى أن المشروعين األمريكي والصهيوني المتحالفين يمثالن مصدر التهديد األكبر 
الحوار والبحث في كيفية مواجهة التحديات الناجمة عنها والرئيس لمصالح األمة ووحدتها، حيث تركز 

  .في جلسات المؤتمر
وفيما يتعلق بالمشروع اإليراني في المنطقة العربية، أكدت الدراسات والمناقشات على أهمية عالقات 
الجوار والدين والتاريخ التي تجمع العرب واإليرانيين، وأكدت على أن التدخل اإليراني في العراق 

طقة الخليج العربي يثير قلقاً وإشكاليات في تعامل المشروعين العربي القومي واإلسالمي معها في ومن
  .المنطقة

 كما ناقش المؤتمر مشاريع أخرى غير متبلورة في المنطقة العربية، حيث تبين أن المشروع األوروبي 
وصل المؤتمر إلى أن المشاريع يمثل امتداداً وإسناداً للمشروعين األمريكي والصهيوني في المنطقة، وت

الصينية، والهندية، والروسية، تتأثر سياساتها تجاه المنطقة العربية بروابطها المصلحية واالقتصادية مع 
  .الواليات المتحدة األمريكية

وتوصل المؤتمر إلى أن ثمة إشكالية في قدرة األمة العربية على التعامل مع هذه المشاريع األربعة بعيداً 
  .شكاليات المشروع األمريكي وسياساته في المنطقةعن إ

ورحب المؤتمر بالتحوالت المهمة في السياسات التركية تجاه الوطن العربي المنطلقة من عالقات الجوار 
والتاريخ والدين المشترك، إضافة إلى المصالح االقتصادية الواعدة بين الطرفين، غير أن مالمح السياسة 

  .المنطقة ال زال في طور التشكلالتركية ومشروعها في 
 وعلى الصعيد العربي الداخلي، فقد اهتم المؤتمر بمناقشة واقع كل من المشروعين اإلسالمي والقومي 

بوصفهما المشروعين المؤهلين لصد الهجمة من أي تهديد خارجي ، العربي وآفاقهما في المنطقة العربية
  .ا الحضارية والثقافية من جهة أخرىمن جهة، واألقدر على حفظ تماسك األمة وهويته

وخلص المؤتمر إلى أهمية العمل على بلورة رؤية استراتيجية عربية لمواجهة مشاريع التغيير الخارجية 
في المنطقة، وحماية مكونات األمة الحضارية واستقاللها، وتوصل المؤتمر في نهايته إلى تصور متكامل 

  . وتحدياتهالهذه الرؤية يتعامل مع مختلف المشاريع
م، 2015ومن أجل تطوير واقع األمة على المدى القريب لتحقيق إمكانية إنجاح هذه الرؤية حتى العام 

  :أوصى المؤتمر بما يلي
دعوة كافة المؤسسات الرسمية، والقوى الشعبية العربية بكل توجهاتها إلى وضع الخطط ومشاريع . 1

تها، مستنداً إلى مبادئ الرؤية االستراتيجية التي توصل إليها العمل المشتركة لحماية األمة وسيادتها وثروا
  .المؤتمر

حث قيادات المشروعين القومي العربي واإلسالمي ونخبهما إلى التوصل إلى مشروع يقوم على . 2
  .القاسم المشترك األعظم لمواجهة األخطار الداهمة في المنطقة العربية

ى تبني ودعم مشاريع المقاومة ضد االحتالل واالستعمار في كل دعوة األمة العربية بكل مكوناتها إل. 3
من فلسطين ولبنان والعراق والصومال والسودان، خاصة بعد أن أثبتت هذه المشاريع قدرتها على هزيمة 

  . األمريكي في أكثر من بلد عربي-االحتالل الصهيوني، والغزو األمريكي، والتدخل الصهيوني 
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نهاء المشروع الصهيوني وتحرير فلسطين األولوية القصوى لكل أبناء األمة الدعوة إلى اعتبار إ. 4
العربية، بوصف هذا المشروع المدخل األخطر لتهديد مصالح األمة ووجودها، وألنه يعمل أداة مباشرة 

  .للمشروع الغربي اإلمبريالي ضد أمتنا
ضد الكيان الصهيوني والهيمنة حث إيران على استمرار دعمها وتبنيها لقضية فلسطين والمقاومة . 5

األمريكية، ومطالبتها بوقف تدخلها في العراق ودول الخليج العربي الذي يثير الفرقة والخالف، وألن 
  .ذلك ال يخدم توجهات التقارب بينها وبين األمة العربية

العربية  دعوة القيادات العربية الرسمية والشعبية إلى العمل على تشجيع التقارب بين المصالح .6
واإليرانية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، بما في ذلك عدم التجاوب مع الواليات المتحدة وإسرائيل في 

  .زج األمة العربية في صراع مع إيران ليس لألمة العربية فيه مصلحة
يات الدعوة إلى تجنب إثارة الصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة العربية لما لذلك من تداع. 7

  . اإليرانية-خطيرة على مستقبل العالقات العربية 
دعوة القوى السياسية العربية الرسمية والشعبية إلى تأسيس منتدى دائم للحوار وبناء العالقات العربية . 8
  . التركية استجابة للتوجهات التركية اإليجابية تجاه قضايا األمة العربية ومصالحها-
لى استثمار المصالح االقتصادية الحيوية لقوى النظام الدولي في المنطقة دعوة الحكومات العربية إ. 9

 للتأثير على سياسات تلك القوى تجاه مصالح األمة -وخاصة الواليات المتحدة األمريكية–العربية 
  .العربية العليا

تهميش دعوة الحكومات العربية إلى تشجيع الحريات العامة والمشاركة السياسية دون إقصاء أو  .10
للقوى السياسية العربية الفاعلة، وعلى األخص اإلسالمية منها والقومية، وفتح المجال أمام العلماء 
والنخب المثقفة للقيام بدورها الطليعي في المجتمعات العربية من أجل وقف استنزاف الطاقات في 

  .صراعات داخلية
لى مختلف المستويات، والدعوة إلى التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التضامن العربي ع. 11

الشروع بتشجيع برامج التكامل االقتصادي والسياسي بين الدول العربية وصوالً إلى الحالة االتحادية 
العربية، وتوفير اإلمكانات الالزمة إلنجاحها، والنأي بمصالح وعالقات الشعوب العربية عن أي خالفات 

  .قد تقع بين الحكومات العربية
  ها السادة والسيدات،،ختاما أي

أتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكم جميعا على هذه المشاركة بأنواعها المختلفة، وأبدأ شكري الخاص 
  .بالباحثين المشاركين الذين قدموا أوراقاً قيمة والمفكرين والقادة الذين أثروا النقاش في هذا المؤتمر الهام

لجنة العلمية وكافة العاملين في المؤتمر الذين عملوا لفترة كما أشكر بشكل خاص اللجنة التحضيرية وال
طويلة وبجهود كثيفة قبل المؤتمر وخالله، وأشكر كذلك وبشكل خاص مجلة المجتمع الكويتية شريكنا في 

  .عقد هذا المؤتمر
ن كما يسعدني أن أشكر وزارة الخارجية األردنية على التسهيالت التي قدمتها للضيوف الكرام من الوط

العربي، والجهات األردنية التي قامت برعاية فعاليات هذا المؤتمر حرصا على إنجاحه وإيمانا بأهميته 
لخدمة مصالح األمة وعلى رأسها شركة البوتاس العربية وشركة انسجام للمفروشات ونقابة المهندسين 

ائل اإلعالم التي تغطي كما أوجه الشكر الجزيل والخاص لكل وس. األردنيين وجامعة فيالدلفيا الخاصة
  .هذا الحدث العربي المهم، وعلى رأسها قناة الجزيرة

  21/10/2009، مركز دراسات الشرق األوسط
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   بدعوى وجود مفاوضات للسالمطلب تأجيل مناقشة تقرير غولدستون مندوب فلسطين :أوغلو .41
 إحسان أوغلو ما حدث في "منظمة المؤتمر اإلسالمي"وصف األمين العام لـ:  أحمد الطاهري-القاهرة 

. مجلس حقوق اإلنسان، بمنظمة األمم المتحدة في جنيف من تأجيل مناقشة تقرير غولدستون بالمفاجأة
في القاهرة، عن أن مندوب فلسطين بالمنظمة طلب تأجيله بدعوى وجود " الراي"كاشفاً، في حوار مع 

 . ناقشة التقرير ستضر بها، وأن م"إسرائيل"مفاوضات للسالم بين السلطة الفلسطينية و
 22/10/2009، الكويت، الرأي

 
  عمرو موسى يطالب بآليات لتنفيذ وقف االستيطان .42

طالب االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بوضع آليات لتنفيذ وقف :  بترا–القاهرة 
وسى أمس مع رئيسة  جاء ذلك خالل اجتماع م.االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة

جمهورية فنلندا تاريا هالونين التي تزور القاهرة حالياً حيث تم بحث االوضاع في منطقة الشرق 
 .االوسط

وقال بيان صحافي صدر عن الجامعة، أمس، ان البحث تناول الموقف االوروبي الموحد ضد االستيطان 
موسى بالموقف االوروبي المعارض  واشاد .االسرائيلي ومدى خطورة هذا االستيطان وضرورة وقفه

 .لالستيطان
  22/10/2009الرأي، األردن، 

  
  مصر ترفض وجود ليبرمان في مؤتمر لالتحاد المتوسطي .43

اعترضت مصر على مشاركة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في :  أ ف ب-القاهرة 
وقالت مصادر ديبلوماسية في ". توسطاالتحاد من أجل الم"اجتماع لوزراء خارجية الدول األعضاء في 

القاهرة، أمس، إن رفض القاهرة التي تترأس االتحاد مع باريس، يمكن أن يؤدي إلى ارجاء هذا 
  .االجتماع الذي كان مقرراً في الشهر المقبل في اسطنبول

ة إلى ليبرمان الذي أدلى بتصريحات عد" ال تريد أن ترسل دعوة"وقال ديبلوماسي مصري إن بالده 
ربما تقبل بأن يتم تمثيل إسرائيل على "وأضاف أن القاهرة . أغضبت مصر خالل السنوات الماضية

وقالت مصادر ديبلوماسية أخرى، إن عواصم عربية أخرى ال تريد ". مستوى أدنى في هذا االجتماع
  . كذلك المشاركة في اجتماع يحضره ليبرمان

  22/10/2009الحياة، 
  

  جدد المطالبة بتفتيش المنشآت النووية اإلسرائيليةي يالخليجمجلس التعاون  .44
أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية، أمس، ضرورة ادراج : كونا

النووية تحت الرقابة الدولية والكف عن سياسة ازدواجية المعايير التي تخرج عن إطار " إسرائيل"أنشطة 
د ما أعلنه بقوة أمام وزير الخارجية االيطالي، االثنين، حول ضرورة العمل على وجد. الشرعية الدولية
أكدنا عليه مراراً باعتبار أن غض الطرف "النووية، موضحاً أن ذلك مطلب مهم " إسرائيل"تفتيش منشآت 

 من دون رقابة دولية يشكل عنصر قلق بالغ يزعزع استقرار المنطقة وينطوي على" إسرائيل"عن أنشطة 
من دون اتخاذ " إسرائيل"وشدد األمين العام لمجلس التعاون على أن ترك ". تهديد لألمن والسلم العالميين

أمر يضر بمصداقية "خطوات تجاهها والتغاضي عن أنشطتها مع التركيز في المقابل على دول أخرى 
  ".الشرعية الدولية التي نطالبها بالكف عن الكيل بمكيالين

  22/10/2009الخليج، 
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 "تحرير القدس"يحاول خطف طائرة مصرية لـ" ثمل"سوداني  :مسؤول امني مصري .45
حاول، أمس، خطف طائرة لشركة مصر للطيران " ثمالً"أعلن مسؤول امني مصري أن سودانيا : أ ف ب

، وقد سيطر عليه عناصر األجهزة "تحرير القدس"كانت تقوم برحلة بين اسطنبول والقاهرة، بهدف 
وتفيد عناصر التحقيق االولية ان السوداني، الذي كان مسلحا بسكين . ية على متن الطائرةاألمنية المصر

يستخدم في الوجبات التي تقدم لمسافري الدرجة االولى، هدد المضيفة الجالسة الى جانبه، بعد نصف 
  ".لتحرير المدينة"وقد طالب بأن تتوجه الطائرة الى القدس . ساعة من اقالع الطائرة من تركيا

  22/10/2009السفير، 
  

  الكويت تذكّر بمعاناة الفلسطينيين تحت االحتالل اإلسرائيلي .46
ذكرت الكويت بمعاناة الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة وما يتعرض له من انتهاكات من : كونا

قبل قوات االحتالل االسرائيلية خصوصا بعد ترحيب مجلس حقوق االنسان في جنيف االسبوع الماضي 
بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مطلع " إسرائيل"بتقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي دان فيه 

  . العام الحالي
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى االمم المتحدة القاه عضو الوفد المستشار محمد فيصل المطيري 

عية العامة في دورتها الرابعة والستين خالل امام اللجنة االجتماعية واالنسانية والثقافية التابعة للجم
ال يسعنا في هذا المجال ونحن نتحدث : "وقال المطيري. مناقشتها مسألة تعزيز حقوق االنسان وحمايتها

عن موضوع حقوق االنسان واهميته اال ان نتذكر معاناة الفلسطينيين في االراضي المحتلة واالنتهاكات 
 االحتالل االسرائيلية خصوصا ان مجلس حقوق االنسان التابع لالمم التي يتعرضون لها من قبل قوات

المتحدة قد ناقش تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي اكد حدوث انتهاكات اسرائيلية للحقوق االساسية 
  ".للفلسطينيين

  22/10/2009الراي، الكويت، 
  

  "غولدستون"اإلمارات تطالب األمم المتحدة بتنفيذ توصيات  .47
بإحالة " غولدستون" طالبت دولة اإلمارات العربية المتحدة األمم المتحدة بتنفيذ توصيات تقرير :وام

التقرير إلى كل من مجلس األمن والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية التخاذ اإلجراءات الدولية 
نسانية التي ارتكبتها الالزمة بشأنه بما في ذلك مزيد من التحقيقات حول جرائم الحرب والجرائم اإل

  .في قطاع غزة لتحديد المسؤولين عن ارتكابها وضمان عدم إفالتهم من العقاب" إسرائيل"
  22/10/2009الخليج، 

  
 رابطة البرلمانيين المدافعين عن فلسطين تدين االعتداءات الصهيونية على األقصى والقدس .48

االعتداءات "عين عن القضية الفلسطينية أدانت الرابطة الدولية للبرلمانيين المداف: أيمن فضيالت
الصهيونية المتواصلة على المسجد األقصى، والمحاوالت المستمرة للمتطرفين الصهاينة بتحقيق الحلم 

االعتداء على المسجد األقصى هو "مؤكدين أن ". التلمودي بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض األقصى
ب والمسلمين، ويمثل اعتداء على رمز من أهم الرموز الدينية اعتداء على مليار ونصف المليار من العر

إدانة الرابطة جاءت في بيان أصدرته أول أمس عقب اجتماع الهيئة التنفيذية للرابطة الذي عقد ". لألمة
وطالب المجتمعون، حسب . بدمشق، وناقشت خالله صاعد الحملة الصهيونية على القدس والمقدسات

لظالم المفروض على قطاع غزة الذي يحرم مليون ونصف المليون مواطن البيان، برفع الحصار ا
". حصار قطاع غزة جريمة ضد االنسانية وجريمة حرب"فلسطيني من أبسط مقومات الحياة، معتبرين 

جمهورية مصر العربية بفتح المعابر بين " دولة عربية واسالمية 32وطالب البرلمانيون الذين ينتمون لـ
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اعتبارها حدودا عربية ال عالقة ألحد بها وال يحتاج الى موافقة الكيان الصهيوني أو مصر وفلسطين، ب
وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية "مشددين على أن ". الرباعية الدولية

ن تحقيق العمل على إزالة كل األسباب التي تحول دو"، وأنه يجب "الفلسطينية ضرورة ال تحتمل التأجيل
 ".هذه الوحدة

  22/10/2009السبيل، األردن، 
  

  نقابة الصحافيين المصريين تتمسك برفض التطبيع .49
لكاتب الصحافي سالمة أحمد سالمة، رئيس مجلس تحرير صحيفة جدد ا:  غريب الدماطي-القاهرة 

 إلى إعادة ودعا". إسرائيل"اليومية، إعالن رفض الصحافيين المصريين لدعاوى التطبيع مع " الشروق"
التأكيد على رفض التطبيع، الفتا إلى أن نقابة الصحافيين توشك أن تكون هي حائط الصد الوحيد الباقي 

  .ضد االنهيار السياسي
  22/10/2009الخليج، 

  
  بتنفيذ توصيات غولدستون" حماس"تطالب " هيومان رايتس" .50

أمس أنها وجهت رسـالة     " يتس ووتش هيومن را "أعلنت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان      : وكاالت–رام اهللا   
في قطاع غـزة    " حماس"إلى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، دعت فيها سلطات حركة            
تحقيقات موثوقة في   " فتح"إلى التحرك على وجه السرعة لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون بشأن غزة، و           

  .انتهاكات قوانين الحرب من قبل القوات الفلسطينية
أوردت في رسالتها إلى هنية تصريحات كثيرة لمسؤولي ومقاتلي حماس تشير إلـى             "وقالت المنظمة إنها    

  ".بتوضيح موقفها من هذه المسألة"، وطالبت حماس "نية توجيه الصواريخ نحو األهداف المدنية
ـ         "اضافت في رسالتها أن القوات اإلسرائيلية        ات مـن   أضرت بالكثير من المدنيين في غزة أثنـاء هجم

أن األعمال الثأرية ضد المـدنيين محظـورة بموجـب          "، لكنها اشارت إلى     "الواضح أنها غير مشروعة   
قوانين الحرب، وأن االنتهاكات الخطيرة ألحد أطراف النزاع ال تبرر انتهاكـات الطـرف اآلخـر رداً                 

  ".عليها
سارة ليا ويتـسن    " ايتس ووتش هيومن ر "وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في          

، أن توضح لقواتها بأن الهجمات غير القانونية على المدنيين لن تمـر             "إسرائيل"ينبغي على حماس مثل     "
بال محاسبة، وأن تتحرك بناء على دعوة غولدستون لتحقيق العدالة لكافة الضحايا المدنيين فـي حـرب                 

  ".غزة
22/10/2009المستقبل،   

  
  نص على عقد مؤتمر على أساس إقامة دولة فلسطينية في سنتينخطة سالم أمريكية ت .51

عن " إسرائيل اليوم "نقلت صحيفة   : عبدالرؤوف أرناؤوط، فكرية أحمد   : رام اهللا، القدس المحتلة، بروكسل    
 "إسرائيل"المصادر اإلسرائيلية قولها إن الخطة السالم األمريكية الستئناف مفاوضات السالم أو اتفاق مع              

د االستيطان تنص على عقد مؤتمر قمة بعد نحو شهر، على أساس التزام إسـرائيلي بتحقيـق              بشأن تجمي 
اتفاق وإقامة دولة فلسطينية في غضون سنتين، وكذا االستعداد النسحاب واسـع مـن الـضفة الغربيـة             

ـ "إسرائيل"وقالت إنه حسب الخطة األمريكية، تبدأ، بعد القمة، محادثات مكثفة بين  . المحتلة سطينيين  والفل
  .على التسوية الدائمة

22/10/2009الوطن، السعودية،   
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   والواليات المتحدة أكبر من تحالف استراتيجي"إسرائيل"ما بين : أوباما .52
بمناسبة انعقاد   أن الرئيس األميركي، باراك أوباما، قال بمناسبة          22/10/2009 الشرق األوسط،    ذكرت

عقيـدة  «واشنطن هو أكبر من تحالف استراتيجي، وإن هناك          أن ما بين القدس و     ،الدولي" مؤتمر بيريس "
 .»مشتركة تقول إن الديمقراطية قادرة على تغيير المستقبل

ن الواليات المتحـدة    أمندوبة الواليات المتحدة في األمم المتحدة، سوزان رايس، في هذا المؤتمر،            قالت  و
 .ئم الحرب وفق تقرير غولدستون وتقف معها ضد محاكمتها على جرا"إسرائيل"تتعهد بضمان أمن 

وقال أوباما إن هذا هو الوقت للكف عن الكالم والجنوح إلى العمل من أجل السالم، الذي يضمن العـدل                   
 . واألمن واالستقالل للفلسطينيين ولإلسرائيليين في دولتين متجاورتين

  عـن مراسـليها    ، نقـالً  القـدس المحتلـة   ورام اهللا،    من    22/10/2009الوطن، السعودية،    وأضافت
في مؤتمر دولي في القدس أول من أمـس،  فـي             ، أكد  أوباما أن  : فكرية أحمد وعبدالرؤوف أرناؤوط،   

فكروا فيما يمكـن أن     "وقال  . رسالة بالفيديو إلى المؤتمر، أهمية السالم، داعيا إلى نظرة إيجابية للمستقبل          
 آمنـة وفلـسطين مـستقلة       "إسرائيل"ا تكون   نصل إليه إذا ألقينا خالفاتنا في الرأي وراء ظهورنا، عندم         

  ."يعيشان معا في سالم فإن ذلك سيدفع سائر الدول العربية إلى مصالحة كريمة
  

  1967 تمسك االتحاد األوروبي بإعالن دولة فلسطينية وفقا لحدود  يؤكدسوالنا .53
 عبدالرؤوف  ليها، نقالً عن مراس   القدس المحتلة ورام اهللا،    من    22/10/2009الوطن، السعودية،    ذكرت

أكد   المنسق األعلى لشؤون السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي خافير سوالنا         أنفكرية أحمد   وأرناؤوط،  
وقـال  . 1967، في بيان في بروكسل أمس، تمسك االتحاد األوروبي بإعالن دولة فلسطينية وفقا لحدود               

دلة بعض األراضي بين الجانبين وهـذا       ، إنما يتطلب مبا   1967إن إقامة دولة فلسطينية على طول حدود        
 .ضروري جدا، واالتحاد األوروبي يساند موقف اللجنة الرباعية الدولية في هذا الحل

قال خافيير سوالنا منسق السياسة الخارجية      : )رويترز( نقالً عن وكالة    22/10/2009الخليج،   وأضافت
عمال والقادة الـسياسيين فـي القـدس        لالتحاد األوروبي أمس، وسط تصفيق حار في مؤتمر لرجال األ         

اآلن عضو في االتحاد األوروبي من دون أن تكون عـضواً           " إسرائيل"اسمحوا لي أن أقول ان      "المحتلة  
ال توجد دولة خارج القارة لـديها نـوع مـن           "وأضاف   ".إنها عضو في جميع البرامج    .. في المؤسسات 

فـي بـرامج االتحـاد      " إسـرائيل "، مؤكداً مشاركة    "مع االتحاد األوروبي  " إسرائيل"العالقات التي لدى    
  .األوروبي البحثية والتكنولوجية

  
        "إسرائيل" يتهمها بمعاداة "ووتشرايتس  "مؤسس .54

في مقال رأي نشرته له صحيفة نيويـورك         ،روبرت بيرنشتاين  شن مؤسس منظمة هيومن رايتس ووتش     
، "إسـرائيل "على المنظمة متهماً إياها بالتحيز ضـد        هجوما عنيفاً    ،تايمز األميركية في عدد أمس الثالثاء     

  .اعترض فيه على عملها في الشرق األوسطو
والدفاع ، لقد كانت مهمة هيومن رايتس ووتش األصلية كشف ما يجري في المجتمعات المنغلقة            "وأضاف  

عـن  لكنها دأبت في اآلونة األخيرة علـى إصـدار تقـارير            . عن الحريات األساسية ودعم المعارضين    
  ". دولة منبوذة"إسرائيل"الصراع اإلسرائيلي العربي تساند فيها من يرغب في جعل 

وأكـدت أن تحققهـا مـن       ، غير أن هيومن رايتس ووتش رفضت مساء أمس انتقادات بيرنشتاين لهـا           
  .من عملها" جزء ضئيل" ال يمثل سوى "إسرائيل"تصرفات 

21/10/2009نت، .الجزيرة  
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        رض مناقشة تقريرهتعادول كبرى : غولدستون .55
 تقريـره   قال القاضي الدولي ريتشارد غولدستون إن الواليات المتحدة وروسيا والصين تعارض مناقشة           

بشأن جرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة أمام مجلس األمن الدولي تمهيدا إلحالته للمحكمة الجنائية               
 أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ال يزال        - الحقا في لقاء مع الجزيرة يذاع    -وأضاف غولدستون    .الدولية

وأوضح القاضي الدولي أنه في حال       .بإمكانها بحث التقرير ومطالبة مجلس األمن بالتعامل مع التوصيات        
سيكون من حق أي دولة معنية بالملف تنـاول االتهامـات فـي             ، فشلت األمم المتحدة في تناول التقرير     

  .قانون اإلنساني الدوليمحاكمها المحلية مستخدمة ال
22/10/2009نت، .الجزيرة  

  
         "إسرائيل"مطالبة بفرنسا بإنهاء حصانة  .56

طالبت جمعيات حقوقية فرنسية بتفعيل توصيات تقرير رئيس بعثـة األمـم            : عبد اهللا بن عالي    -باريس  
 الجمعـة   المتحدة لتقصى الحقائق في حرب غزة ريتشارد غولدستون الذي تبناه مجلس حقوق اإلنـسان             

  .الماضية
 يعد  1948 منذ إنشائها في العام      "إسرائيل"وشددت تلك المنظمات على أن إنهاء الحصانة التي تتمتع بها           

لوضـع حـد لالنتهاكـات      "و" المنظومة القانونية واألخالقية الدولية   "أمرا ضروريا إلعادة االعتبار إلى      
وأكدت جمعية   ". في األراضي الفلسطينية المحتلة    الجسيمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي      

أن تبنـي مجلـس حقـوق اإلنـسان لتقريـر           " الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب       "
   ".مسألة إيجابية إال أنها غير كافية"غولدستون يعد 

22/10/2009نت، .الجزيرة  
  

  إلى تحالفها االستراتيجي معها لكنها مطمئنة "إسرائيل" من تصرف أنقرة إزاء "قلقة"أميركا  .57
 من تصرف   "قلقة"ان واشنطن   » الحياة«قال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ       :  جويس كرم  -واشنطن  

) نـاتو (الحكومة التركية أخيراً، خصوصا انسحابها من التدريبات العسكرية لحلف الـشمال األطلـسي              
تصعيدي ضد الدول العبرية واستحضار حرب       فيها، ومن ثم خطابها ال     "إسرائيل"اعتراضاً على مشاركة    

تراقـب  «ويؤكد المسؤول الذي رفض كشف اسمه أن ادارة الرئيس باراك أوباما            . غزة النتقاد تل أبيب   
ستتحفظ عن إطـالق    »تصرف الحكومة التركية، وهي على اتصال بالنخبة الديبلوماسية هناك، و         » بحذر

وحرصـت  . »عكس تحوال في التوجه التركـي أو ال األحكام لجهة تصرف حكومة أردوغان واذا كانت ت    
  . للتحالف» اإلطار األوسع«واشنطن في األيام األخيرة على التواصل مع الجانب التركي لتأكيد 

وفي مقابل االتصاالت األميركية، اطلقت تركيا مبادرات داخل الواليات المتحدة، عبـر االجتمـاع مـع                
  . يلي لطمأنتهم الى العالقة مع تل ابيبمجوعات يهودية قريبة الى اللوبي االسرائ

22/10/2009الحياة،   
  

  لكنها نتيجة تراكمات مستمرة ... "اإلخوان"لست سبب األزمة في : العريان .58
الدكتور عصام » اإلخوان المسلمين«رفض رئيس المكتب السياسي لجماعة :   أحمد رحيم-القاهرة 

ب إرشاد الجماعة هي التي تسببت في األزمة التي إلى عضوية مكت» تصعيده«العريان القول إن مسألة 
وعزا العريان األزمة األخيرة داخل الجماعة التي سببت . تعصف حالياً بأكبر فصيل معارض في مصر

  .»تراكمات مستمرة منذ فترة«غضب مرشدها العام محمد مهدي عاكف إلى حد تهديده باالستقالة، إلى 
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العريان، الذي » تصعيد«إثر رفض مكتب اإلرشاد باإلجماع » ناإلخوا«وكانت أزمة داخلية تفجرت في 
. يحسب على اإلصالحيين داخل الجماعة، إلى مكتب اإلرشاد الذي يعتبر أعلى مرجعية في التنظيم

  . »تصعيد العريان«وأغضب ذلك الرفض المرشد عاكف الذي كان يسعى إلى 
في (بالطبع ليست مسألة تصعيدي هي السبب «: مةفي أول تعليق له على األز» الحياة«وقال العريان لـ 
لكن العريان رفض توضيح طبيعة هذه التراكمات . »لكنها تراكمات مستمرة منذ فترة) األزمة األخيرة

. وأكد أنه لم يطرح نفسه مرشحاً لمكتب اإلرشاد. »التي يسأل عنها القائمون على إدارة شؤون الجماعة«
ولم ير العريان حرجاً في رفض مكتب . »لست طالب مناصب وال مغانملم أطلب شيئاً، وأنا «: وأضاف

وحرص . »ما المانع أن يوافق أناس ويرفض آخرون؟«: اإلرشاد باإلجماع عدا المرشد تصعيده، وقال
  .»تفسير الالئحة«على توضيح أن الرافضين لم يرفضوه لشخصه ولكن لمشكلة في 

 إلى 90على أن مجلس شورى الجماعة المكون من نحو » اإلخوان«وتنص الالئحة الداخلية لجماعة 
وال يكون االنتخاب بناء على ترشيح وإنما )  عضوا16ًنحو ( عضو ينتخب أعضاء مكتب اإلرشاد 100

يختار عضو مجلس الشورى من يراه مناسباً لعضوية مكتب اإلرشاد على أن يكون هو من بين من 
  .رشاد الحاصلون على أعلى األصواتوفي النهاية يصبح عضواً في مكتب اإل. رشحهم

بتصعيد العريان إلى مكتب اإلرشاد عبر المكتب بسبب صعوبة » اإلخوان«وطالب أعضاء في جماعة 
لكن أعضاء المكتب رفضوا ذلك األمر، . »لظروف أمنية«إجراء االنتخابات عبر مجلس شورى الجماعة 

  .على رغم أن عاكف شجعه
يد العريان عبر مجلس شورى الجماعة ال مكتب اإلرشاد وإجراء وبدا أن الخالف انتهى إلى تصع

  .، وهي طريقة ال تتطلب اجتماع المجلس وبالتالي تتالفى القيود األمنية»الورقة الدوارة«االنتخابات عبر 
إن هذه المرة ليست المرة األولى التي يغضب فيها المرشد من أمور داخل » الحياة«وقال العريان لـ 

لكنه أكد «ولن يسعى إلى التجديد ) يناير/في كانون الثاني(» سينهي مدته«يراً إلى أنه أكد أن الجماعة، مش
  .»لي أنه سيستمر في وجوده في مقر مكتب اإلرشاد حتى نهاية واليته

على فرص فوزهم واصطفافهم في االنتخابات البرلمانية » اإلخوان«ويتوقع أن تؤثر هذه األزمة داخل 
ي االنتخابات األهم على مدار العقدين الماضيين، إذ أن تشكيل البرلمان المقبل سيحدد العام المقبل، وه

  .القوى التي يتاح لها طرح مرشح رئاسي
  22/10/2009الحياة، 

  
  أال من حملٍة للضفة؟: يا أصحاب الحمالت .59

  وائل أبو هالل
دولي على غزة واضـحة     في الوقت الذي تبدو فيه محرقة العدو الصهيوني وجريمة الحصار العربي وال           

للعيان، ويسلَّط عليها الضوء في كل وسائل اإلعالم؛ فإننا نرى تجاهالً تاما لما يجري في الـضفة مـن                   
جرائم وانتهاكات وهجمة شرسة على أيدي إسرائيلية وأمريكية وفلسطينية تصل حـد جـرائم الحـرب                

ال تأخذ حقها من التغطية اإلعالمية      ، و ) مثال 101 – 97المواد من   : حسب ما ورد في تقرير غولدستون     (
  .وال التفاعل الميداني

غزة وحصارها من فعاليات وجهود أكبر بكثير مما هو قائم؛ إال أننـا     " محرقة"فبالرغم من أن ما تحتاجه      
ال يمكن أن ننكر التفاعل الكبير وحمالت التضامن الرائعة التي شملت العالم اإلسالمي خاصـة والعـالم                 

كن أن ننسى مشهد العالم أجمع وقد توحد في مسيرات ومظاهرات اجتاحت العواصم ترفـع               عامة، وال يم  
وال يمكن تجاهل   . نفس الراية وتتحدث نفس اللغة وتنادي بنفس الشعارات أيام العدوان الهمجي على غزة            

الحملـة  الحمالت الدولية واإلقليمية والمحلية التي قامت وما زالت قائمة لفك الحصار عن غزة؛ فهنـاك                
الدولية والحملة األوروبية لفك الحصار، واللتان شكلتا مؤسستين مهمتين تقومـان علـى إدارة وتـسيير                
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هذا عدا عـن الحمـالت   . القوافل البحرية والبرية لفك الحصار باإلضافة لفعاليات أخرى كثيرة ومتنوعة      
ى ذلك حجم التغطيـة اإلعالميـة       أضف إل . والفعاليات المرافقة لها  ) الشعبية والحكومية في غزة   (المحلية  

  .العالمية والعربية لما جرى ويجري في غزة
الشهير، والذي صـوت    " غولدستون"هذه الجهود وغيرها الكثير الكثير مما ال يتسع ذكره أثمرت تقرير            

بمـا  (، بعد تأجيله  بطلب من السلطة        2009لصالحه مجلس حقوق اإلنسان في السادس عشر من أكتوبر          
  ").غولدستون جيت "بات يعرف ب

" جميلـة "وال قدمي   " براء"وأؤكد هنا أن كل هذه الجهود والحمالت ونتائجها ال يمكن أن تكافؤ قطرة دم               
   مه هذا الشعب األسطوري في غزة مـن تـضحيات      "لؤي"وال عينيا قدوستبقى كل جهودنا قاصرة عم ،

عض اإلعذار إلى اهللا أوال ثم لهذا الشعب        غير مسبوقة، لكن على األقل يمكن القول أن هذه الجهود فيها ب           
  !الحاصر ثانيا أننا حركنا ساكنا وقدمنا شيئا

على الجانب األخر نرى ماتتعرض له الضفة وأهلها من سحق، وإعادة صياغة كاملة للمجتمع ومؤسساته               
كة غايـة   على أيدي حكومة فياض، ووفق منهجية أمريكية مـسبو        ) األمنية والسياسية (المدنية والرسمية   

في محاضرته الـشهيرة فـي      " كيث دايتون "السبك، حققت نتائج ملموسة عبر عنها وتفاخر فيها الجنرال          
واشنطن، والتي عدد فيها إنجازاته التي طالت كل شيء حتى العقليـة واألعـراف الـشعبية والثوابـت                  

تحت االحـتالل، بـل إن      الوطنية، وحطّمت أعرافاً وتقاليد كان من المستحيل تجاوزها في مجتمع مقاوم            
وفريقه في تغييره والتأثير فيه هو الجيل الذي وِلد وترعرع فـي ظـل ثقافـة                " دايتون"الجيل الذي نجح    

  .المقاومة التي خلّفتها االنتفاضة األولى والثانية
مايجري في الضفة  خطير جداً لكنه مستور ومسكوت عنه من جميع األطراف بشكل مثير للربية والشك                 

لم تتحرك التحرك المناسب على أي      ) المقاومة وفصائلها بشكل رئيس   (ؤل، بل حتى الضحية وهي      والتسا
صعيد كان لفضح االنتهاكات ولو على األقل إعالمياً، وال يرقى مستوى تحركها لفظاعة الجرائم المرتكبة               

 كبند رئيس في    -على قضية معتقليها عند األجهزة األمنية       " حماس"بحقها وحق شعبها؛ فباستثناء إصرار      
  .  وبعض اإلشارات اإلعالمية هنا وهناك ال نرى تحركاً عملياً يستحق الذكر-حوارات المصالحة 

إن ما يجري في الضفة تجاوز ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المتعارف عليها شـعبياً وسياسـياً؛ فقـد                  
لعمل الخيري التي تعيـل     استشهد في السجون وتحت التعذيب على األقل ستة شهداء، وأغلقت مؤسسات ا           

آالف العائالت بدعوى قربها من حماس، وجففت المصادر المالية، وصودرت حتـى أمـوال عـائالت                
اقتحمت بيوت الـشهداء    ! األسرى في الوقت الذي تنفق فيه الماليين على عاطلي سلطة رام اهللا في غزة             

تدعي والده ووالدته للتحقيق رغم     ورموز الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم المهندس القائد يحيى عياش واس         
اختطف أبناء الشهداء أمثال جمال منصور وجمال سليم ودنّست بيوتهم ببساطير عمالء دايتون             . عجزهما

وروعت زوجاتهم، وما تكرر من إهانانات واستدعاءات مع النائب منى منصور زوجة الـشهيد جمـال                
كأمثال الشيخ مـاهر الخـراز، وال زوجتـه أم          لم تحترم شيبة الشيوخ الكبار      . منصور معروف للجميع  

وأشد من ذلك كله اعتقال النساء والبنات دون جـرم فـي سـابقة              . الطاهر باإلضافة العتقال نجله أسيد    
غفـران  "خطيرة في المجتمع الفلسطيني، ثم تسليمهن لقوات االحتالل كما حدث مع الصحفية المناضـلة               

!!  متبجحاً مدافعاً عن ذلك بمساواة المرأة والرجل أمام القانون         "عدنان الضميري "، ثم يقف المدعو     "الزامل
  أي قانون أخرق هذا الذي تتحدث عنه؟ 

كثير كثير مما تتعرض له الضفة، واليتسع المقام لذكره هنا، بل المطلوب أصال هـو فـضحه وكـشفه                   
لمعركـة  لضخامة حجمه، وخطيرة خطيرة هي نتائجه على المشروع الـوطني الفلـسطيني برمتـه، فا              

  .االستراتيجية مع العدو الصهيوني هي في الضفة
أمام هذه الهجمة االستئصالية الشرسة هناك الكثير الكثير مما يمكن عمله؛ فنحن نرى على طول العـالم                 
وعرضه حمالت كثيرة شكّلت للمقاطعة ومقاومة التطبيع ونصرة النبي صلى اهللا عليه وسـلم والهجـوم                
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فلماذا ال تُشكّل حملة    !! بل البعض دعا لتشكيل حملة لمقاطعة اللحوم      . الخ....يينعلى الدانمركيين والهولند  
 للدفاع عن الضفة وشعبها ومقاومتها، وفضح ما يجري فيها من انتهاكات ألبسط حقوق              - بل حمالت    -

  .االنسان
قـضايا وطنيـة    فهي  ! أنا ال أستهين بالحمالت وال القضايا التي أنشئت من أجلها هذه الحمالت، معاذ اهللا             

 يجـب أن    - في أقل تقـدير      -وأهداف سامية، لكن مقصودي لفت النظر إلى أن الضفة وما تتعرض له             
  .ترتقي إلى التعامل بمستوى هذه القضايا

ال بد من حمالت يكون لها برامجها وخططها الشاملة التي تؤدي إلى كشف الجرائم وفـضح مرتكبيهـا                  
بد بشكل عاجل من تشكيل جماعات ضغط توقف هذا الـسعار البـشع             وتقديمهم للمحاكمات العادلة، وال     

  .بحق شعبنا وقواه في الضفة
أن الحراك الشعبي وتفاعل المجتمع المـدني ومؤسـساته         " غولدستون جيت "لقد أثبتت الهبة الشعبية على      

  .تأتي بنتائج مثمرة وسريعة أيضاً
ومنظمات حقوق اإلنسان والناشطين في العمـل       إنها دعوة للفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني        

العام أن ينظر لهذا األمر بعين الجدية واالهتمام وأن يبتكروا األساليب والوسائل التي تردع المجرم عـن                 
وأال يركن هؤالء إلى فعاليات الفصائل التي يبدو أن لها حـساباتها            . عبثه وتعيد للضحية كرامتها وحقها    

  .    تي تحول دون التحرك المطلوب تجاه جريمة لم يسبق لها مثلالسياسية والتنظيمية ال
22/10/2009 

  
  االنتخابات وشعبية عباس .. تداعيات تقرير غولدستون .60

  هشام منور     
تنعكس على المشهد السياسي الفلـسطيني،      ) غولدستون(ال تزال تداعيات تقرير القاضي الجنوب إفريقي        

وعلى الرغم ممـا ذكرتـه تقـارير        ، مجلس حقوق اإلنسان في جنيف    بعد أن تم إقرار نتائج التقرير في        
إخبارية أن الدول األوروبية الممثلة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والتي عارضت إقرار               

إنما فعلت ذلك بفعل ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها        ، تقرير غولدستون أو امتنعت عن التصويت عليه      
اليات المتحدة تصدرت الدول التي رفضت اعتماد التقرير، إلـى جانـب خمـس دول               تل أبيب، فإن الو   

  . هولندا وإيطاليا والمجر وأوكرانيا وسلوفاكيا: أوروبية هي
بريطانيـا وبلجيكـا    :  دول أوربيـة هـي     4ومن بين الدول اإلحدى عشر التي امتنعت عن التصويت،          

يرون والجابون وبوركينا فاسو، إضافة إلـى اليابـان         الكام: والنرويج وسلوفينيا، وثالث دول إفريقية هي     
وتغيبت عـن   ، وكوريا الجنوبية من آسيا والمكسيك من أمريكا الشمالية واألورغواي من أمريكا الجنوبية           

فرنسا وقرغيزيا ومدغشقر والبوسنة وجزر ماروتيوس فـي المحـيط          : التصويت خمس دول أخرى هي    
  .الهندي

طيني الرافض لتصرفات رجاالت سلطة عباس الذي خانهم في المحافـل           وبديهي أن يعاقب الشعب الفلس    
الدولية وسحب من أيديهم ورقة الشرعية الدولية المتبقية في صراعهم مع عدوهم الذي ال يأبه أساساً بها،                 

  .سلطة رام اهللا بتقديم التنازالت لنيل رضا القوى الدولية ومن واالها" تباهي"على الرغم من 
محمـود  (أن شعبية رئيس الـسلطة الفلـسطينية        ، الع للرأي أجراه مركز القدس لإلعالم     فقد أظهر استط  

، قد تراجعت لصالح حركة المقاومـة اإلسـالمية   )فتح(، زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني      )عباس
، وبرر معدو االستطالع ذلك بسبب غضب الشعب الفلسطيني، بجميع فئاته، من موقفـه تجـاه                )حماس(

بارتكاب جرائم حرب وجـرائم     ) إسرائيل(لقاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الذي اتهم        تقرير ا 
ضد اإلنسانية في عدوانها األخير على قطاع غزة، ورفضه لعرض التقرير على مجلس حقوق اإلنـسان                

  .عن موقفه ويحول التقرير مرة أخرى) عباس(األممي، قبل أن يعدل 



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1589:         العدد       22/10/2009الخميس  :التاريخ

نسبة اإلجمالية للرئيس عباس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غـزة قـد             وأفادت نتائج االستطالع أن ال    
في االستطالع السابق الذي أجراه المركز في يونيو الماضي، فيمـا           % 17.8من  % 12.1انخفضت إلى   

، وأنـه إذا     %14.2ثابتة عنـد    ) إسماعيل هنية (ظلت شعبية رئيس الحكومة المقال والقيادي في حماس         
من أصوات الناخبين الفلسطينيين مقابل     % 16.8ئاسية اآلن، فإن عباس سيحصل على       أجريت انتخابات ر  
وهو تناقض في النتائج يشكك في مصداقية االستطالع ومعديه، فكيف تكـون            %. 16حصول هنية على    

  !.إذا أجريت االنتخابات؟% 17ثم تقفز إلى حوالي % 12شعبية عباس يقرب من 
يني الذي انتفض ضد سلطة رام اهللا إثر مواقفهـا األخيـرة علـى              وهل يمكن تصديق أن الشعب الفلسط     

استعداد إلعادة انتخاب من يفرط عالنية بحقوقه، ويسارع إلى لقاء عدوه، فيما يتعنت في مصالحة بنـي                 
!. جلدته قبل أن تعلن فصائل المقاومة تسليم سالحها وتصفية وجودها ووقف الكفاح المسلح بكافة أشكاله؟              

 من  11 و 7 شخص في الضفة وغزة في الفترة بين         1200قدس أنه أجرى مقابالت مع      وأوضح مركز ال  
الشهر الجاري أي بعد أيام قليلة من موافقة السلطة الفلسطينية على إرجـاء التـصويت علـى تقريـر                   

إلى قراره بالموافقة بادئ األمـر علـى        ) عباس(غولدستون، وعزا مركز القدس هذا التراجع في شعبية         
، ويت على تقرير غولدستون قبل أن يغير موقفه، ويعيد التقرير إلى مجلس حقوق اإلنـسان              إرجاء التص 

  .دون أن يتنبه إلى أن تراجع عباس عن قراره قد ساهم في تخفيف حدة الغضب الشعبي على أدائه
وبحسب االستطالع، فإن حركة فتح تبقى أكثر شعبية لدى الفلسطينيين من منافستها حماس، حيـث قـال                 

% 18.7من الذين شملهم االستطالع إنهم سيصوتون لمرشحي فتح في االنتخابات المقبلة مقابـل              % 40
لحركة حماس والتي تعتزم سلطة عباس إجراءها في الخامس والعشرين من يناير المقبل بحسب القانون               

ن  في حال التوقيع علـى اتفـاق المـصالحة بـي           2010األساسي الفلسطيني، لكنها قد تؤجل إلى يونيو        
أن جهـود   % 54وأن هناك استياء عميقاً لدى الفلسطينيين حيال جهود السالم، حيث اعتبر            ، الفلسطينيين

قالوا إنها ستؤدي إلـى تفـاقم       % 12.9اعتبروا العكس، و  % 23.7لن تغير شيئاً، مقابل     ) أوباما(الرئيس  
  .األمور

 الفلسطيني، في ضوء مواقـف      وفي ظني أن من المبكر الحديث عن ارتفاع شعبية حركة فتح في الشارع            
زعاماتها األخير في أزمة غولدستون، وعدم قيام قيادات فتح حتى اآلن بما يمكن اعتباره رصيداً مضافاً                

  .إلى الحركة، مما يثير الشكوك حول نتائج االستطالع بقوة
  22/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  !واقعها وواقعيتها: »الدولة الواحدة«رؤيا  .61

  ماجد الشّيخ
م االنسداد المستعصي الذي أمسى يزداد وضوحاً إزاء حلول التسوية التفاوضية للقضية الوطنية أما

قد دخل فعلياً نفقاً جديداً من أنفاق الجمود، بل إنه يشهد النزع » حل الدولتين«الفلسطينية، يبدو أن 
. فه المتصارعةاألخير، على رغم حراك شكلي على مستوى العالم تجاه الصراع وإدارته وإرادة أطرا

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ) 4/6(وحتى بعد خطابي الرئيس األميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة 
، وما تالهما من معطيات وتداعيات غير مبشرة ما فتئت )14/6(بنيامين نتانياهو في جامعة بار إيالن 

، األمر »حل الدولتين«وفي مقدمها تترى على مسرح المنطقة، فقد ازدادت تعقيدات الحلول المفترضة 
، على افتراض أن مثل »حل الدولة الواحدة«الذي بات يستدعي أطروحات أخرى، يقف في طليعتها اآلن 

هذا الحل يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى من التحقق، على رغم أن القوى الوطنية الفلسطينية في 
المتواصل من أجل نيل حقوقها األساسية في الجليل والمثلث والنقب، وهي تخوض معارك كفاحها 

  . دولة كل مواطنيها... »حل الدولة الواحدة«المساواة والمواطنة، سبق لها وما فتئت تنادي بـ 
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حل «إذاً، أمام المشكالت والحواجز التي ال حصر لها، والتي أقامها االحتالل اإلسرائيلي ويقيمها أمام 
بة من اإلعالن عن فشل مثل هذا الحل، إالّ إذا آثرت األطراف المعنية ، فقد بتنا على مسافة قري»الدولتين

إلى (!!) كاملة السيادة» دولة فلسطينية«االستمرار بالمكابرة والمخادعة، في نشر أوهام إمكانية قيام 
حل الدولة «في مواجهة ذلك يرتفع الكثير من األصوات التي تطالب بـ . »دولة إسرائيل«جانب 
ها من يقترح إنشاء حزب يكون أداة هذه الدولة وعنوانها التمثيلي، أي قيام حزب سياسي ، من»الواحدة

 29 و 28/مؤتمر أميركا الشمالية األول(ومنها كإعالن بوسطن . فلسطيني يتبنى مشروع الدولة الواحدة
 الذي اعتبر أن من مؤشرات القوة لدى حركة) 18/6/2009» السفير«راجع (الماضي، ) مارس(آذار 

مثابرة الشعب الفلسطيني ودأبه على طلب العدل والسالم والحقوق المتساوية، وتزايد «الدولة الواحدة 
العدد القليل من اإلسرائيليين اليهود العازمين على إيجاد سبل للعيش مع الفلسطينيين بديموقراطية واحترام 

 لنضاالت شعوب جنوب وفي هذا السياق يقترح إعالن بوسطن خوض نضال عالمي مماثل. »متبادل
حركة تضامن دولية تستجيب نداء «إفريقيا التي دعمتها شعوب العالم كله ضد العنصرية، من أجل قيام 

العدالة بمساندة مقاطعة إسرائيل وتجريدها وفرض الحصار عليها، لكي تجبرها على اإلذعان للقانون 
  . »الدولي

، تفرضها »حل الدولة الواحدة«إلى » حل الدولتين«ا من هكذا هي الحال اآلن، فالنقلة النوعية التي نشهده
فأي ظروف تعيشها . »حل الدولتين«طبيعة الجدران المسدودة واالستعصاءات التي باتت تعيشها قوى 

إن لم تكن الظروف واألبعاد ذاتها التي تستمر وتتواصل انسداداً واستعصاء، » حل الدولة الواحدة«قوى 
الذي حدد فيه وحيداً، مستلهماً ما يسمى اإلجماع العام في إسرائيل، سياسة بخاصة أن خطاب نتانياهو 

حكومته، قوض ويقوض أي أمل بإمكانية الوصول إلى حل سياسي تفاوضي، وقد قطع ويقطع الطريق 
  .أمام إمكانية توافر شريك أو شركاء له، سواء على المسار الفلسطيني أو حتى على المسار السوري

، من »الدولة الواحدة«إغفال مؤتمر بوسطن العقبات األساسية التي تواجه تحقيق رؤية وعلى رغم عدم 
إعادة الحياة والديموقراطية الى «قبيل وجود انقسام وشرخ فلسطيني واسع، يلفت المؤتمرون إلى أن 

ة منظمة التحرير الفلسطينية، واستجابتها حاجات كل الشعب الفلسطيني، أصبحتا من األولويات الملح
وهنا نفترض أن ذلك يمكن أن يتم على قاعدة أن ممثل الدولة الواحدة فلسطينياً هو . »للشعب الفلسطيني

منظمة التحرير، لكن السؤال هنا هو كيف يمكن الفسيفساء اإلسرائيلية التخلي عن العقلية االسبرطية 
ها المتعددة، ولكن المؤمنة والقلعة المحاصرة، وأن تفرز حالة ديغولية، تسعى لتأسيس حزبها أو أحزاب

بحل الدولة الواحدة، على افتراض نجاح الفلسطينيين في بناء حزبهم أو جبهتهم الوطنية العريضة 
أو استعادة بنائها، كطرف يمثلهم ويمثل طموحاتهم في الكفاح من أجل ) منظمة التحرير الفلسطينية(

  ؟»حل الدولة الواحدة«التأسيس لـ 
واجهة أي حل ممكن من دون أن يحقق للفلسطينيين طموحاتهم الوطنية العليا، في كل األحوال، وفي م

وبانتظار ما سيلي من جهود عبثية، ال بد من مواجهة تلك الكوابيس التي تتجدد اليوم على وقع المراوحة 
الفلسطينية والعربية، بل تراجعاتهما وانزوائهما خلف مواقف إقليمية ودولية، ليست معنية بحل عادل 
للقضية الوطنية الفلسطينية، قدر ما أرادا ويريدان توظيف طرفي التعارضات واالنقسامات الفلسطينية، 
ومنافسات النظام اإلقليمي العربي على اختالف مواقع أطرافه ومواقفها، لمصالح تنافسية وصراعية ال 

حين أن لغة المصالح مبدئية، ال تنشد الموضوعية وال العدالة وال الحلول التفاوضية الممكنة، في 
  .المتكالبة، هي النقيض المطلق للقضايا العادلة ولمصالح الناس

، إنما هي عامل نسف »الدولة الواحدة«أو » دولة كل مواطنيها«وفي مطلق األحوال، ينبغي إدراك أن 
تسالم ، ذلك المفهوم الذي يؤكده الكثير من اإلسرائيليين، كشرط أو كصك اس»الدولة اليهودية«ونفي لـ 

نهائي ليس أمام الفلسطينيين سوى القبول به، للمضي بالقبول باستمرار سلطتهم وفق أوسلو وبشروط 
ليكودية معدلة، تزيد من تقطيع أوصالها، وهي بمثابة مناطق أو كانتونات حكم ذاتي منزوعة السالح، 
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 فلسطينية أو ما يشبهها ومنزوعة السيادة، وذلك تأكيداً لنسف ونفي أي شكل من أشكال السيادة لدولة
باشتغاله فوق رقعة الصراع، من دون أن يمسسه دنس » قانون النفي التوراتي«وهكذا يستمر . مستقبالً

التفاوض السياسوي، األمر الذي يؤكد للحالة الفلسطينية ضرورة تمسكها بمنطلقات حقوقها المبدئية 
ى النور مجدداً، بعدما بقيت فلسطين التاريخية ال يمكنه أن ير» حل الدولة الواحدة«الثابتة، وإال فإن 

  .  بيكو-موحدة حتى عشية توقيع اتفاقية سايكس 
وحتى ال تستمر المذابح السياسية مرة، والعسكرية مرات ضد الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، 

تت وشيكة ينبغي نفض ونقض األوهام، كل أوهام التصورات والتهيؤات الحالمة عن حل أو حلول با
للمسألة الفلسطينية، هذه الحلول ال آفاق لها وال رصيد البتة حتى اللحظة، وهي بعيدة، ولكن أقرب منها 
تلك المحاوالت التي ينبغي أن تبقى دؤوبة لتهيئة أرض الصراع لكل االحتماالت، ال حصر إدارتنا 

دوات إدارة صراع ناجح وناجع، وأبرز تلك االحتماالت ابتكار أ. باحتمال وحيد على ما جرى حتى اآلن
في ظل هذا االستسهال المضلل والخادع، بالركون إلى إدارة لم تعد تلبي حتى الحد األدنى من متطلبات 
تلك اإلدارة للصراع مع االحتالل، والقوى المساندة له في الخارج، وعلى مستوى اإلقليم العربي والساحة 

  . الدولية
» حل الدولة الواحدة«غرق كل هذا الوقت إلفــشاله، فكم سيستغرق قد است» حل الدولتين«وإذا كان 

إلى نتيجة مغايرة ربما، وكم من الضحايا سيـــقع، وصوالً إلى ... إليصــاله إلى النتيجة ذاتها، أو
هدف التــهويد واألسرلة عبر سياسات التطهير العرقي، الذي تسعى إلى تجسيده مقولة نفي أي حق 

؟ وكم وكم من النضاالت التي »أرض إسرائيل التوراتية الكاملة« في ما يســـمى للشعب الفلسطيني،
سيــخوضها شــعب فلــسطين، من أجل فتح كوة في جدار الصراع، يمكن أن تفضي في 

  .»دولة فلــسطين الديموقراطية الواحدة«النـــهاية إلى قيام 
ث ضرورة صعود قيادة لها طابع وسمات لكن دون ذلك تحوالت في الجانبين، الجانب اإلسرائيلي حي

اليهود «ديموقراطية، واتساع إطار المؤمنين حقاً بالدولة الديموقراطية الواحدة كنهاية للصراع، وعودة 
وفي الجانب الفلسطيني؛ حيث ضرورة التئام . إلى بلدانهم األصلية اضطراراً أو اقتناعاً» التوراتيين

 موحدة تقود نضال شعبها على أساس من برنامج سياسي للتحرر الوضع الوطني وتشكيل قيادة تاريخية
الوطني، له طابع او سمات المشروع الوطني الفلسطيني، االئتالفي والتعددي، وذلك على الضد من 

  . مصالح فئوية وطبقية ليست قمينة بتحقيق أي هدف وطني
  22/10/2009الحياة، 

  
  قنبلتها الديموغرافّية؟"إسرائيل"كيف تفكك  .62

 عيد نفاعس
التي كانت حول بن ) المصطلح الصهيوني لفلسطين قبل النكبة(إسرائيلية -الهيئة االستشارية األرض

غوريون بأعضائها األحد عشر كانت وضعت خطّة لطرد مليون فلسطيني، ففي اجتماعها األول الموثق 
ي ليس فقط  أخبر بن غوريون الحاضرين أن المجتمع اليهودي سيضطر أن يحم1947في حزيران 

وفي خطاب له في كانون األول من نفس . المستوطنات ، بل البلد بأسره ومستقبل الشعب اليهودي القومي
 .كإشارة مشفّرة إلى الميزان الديموغرافي في الدولة" مستقبلنا القومي"السنة كرر استخدامه لعبارة 

سطين وحتى تشرين األول عند احتدام في شباط من نفس السنة حينما أعلن البريطانيون عن نيتهم ترك فل
النقاشات في األمم المتحدة، أدرك أعضاء الهيئة االستشارية أنهم لن يقرروا فقط مصير فلسطينيي الجزء 

 .اليهودي من فلسطين إنما كذلك الجزء الذي خُصص للدولة الفلسطينية، فجاءت خطة طرد المليون
» الهجناة « سطين التاريخية التي استولت عليها من ارض فل% 78على الرغم من ذلك بقي في الـ

وراء هذا . في القاموس الصهيوني" قنبلة ديموغرافية" ألف فلسطيني ، 156وصارت دولة إسرائيل، 
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أن الغالبية من : البقاء أسباب عدة ال مجال للدخول بكلها ، ولكن ال بد من ذكر حقيقتين تاريخيتين وهما
 من سكان الجزء الذي خُصص للدولة العربية حسب قرار األمم المتحدة فلسطينيي البقاء هؤالء هم
 ومن الذين ألحقوا في منطقة المثلث طبقا التفاقات رودوس بين إسرائيل 1947للتقسيم في تشرين الثاني 
 .والمملكة األردنية الهاشمية

 في سباق على تركيب األمر الطبيعي أن هذه الحقيقة وضعت عرب البقاء هؤالء والدولة المستجدة
، وتصغير حجمها الكمي وتأثيرها الكيفي، فاألجزاء ستعيد أو على األقل )القنبلة -األقلية(وتفكيك هذه 

ستعمل على تركيب نفسها لما فيه بقاؤها وشكل هذا البقاء، والمؤسسة تريد هذه األجزاء مفككة لما فيها 
تستطيع الخالص منها كلية وعلى األقل على ضوء من خطر أو خوف من احتمال انفجارها ما دامت ال 

 .قبول طلبها وتسلمها مناطق إضافية لم تسقط بالحرب كالمثلث لحاجتها به معبرا بين الشمال والوسط
 كيف عملت وتعمل إسرائيل على بقاء أجزاء هذه القنبلة مفكّكة؟

 وسائل تفكيك القنبلة الديموغرافية تقليديا
 الكامنة في هذه األقلية ، وأولها ضرب وحدتها ، وفي هذا حالفها النجاح ضرب مواطن القوى: أوال

. الكلّي بداية والمتناقص مع الزمن، إال أنه ما زال يفعل فعل السوس في الخشب طائفيا وحمائليا وانتهازيا
ت وضرب ثاني موطن قوة بسلخها عن ركيزتها األقتصادية االستقاللية وهي أرضها، وفي هذا أيضا حقق

من أراضي هذه األقلية ، ليس بالسهل ، وإنما بحكم القوي على الضعيف % 80نجاحا بمصادرة حوالي 
 .1976والذي أبدى حاالت مقاومة دافعا ثمنها من دماء أبنائه كما حدث يوم األرض 

ة ، فأعلى مستويات البطالة هي عند األقلي" حدث وال حرج"تضييق سبل العيش والحياة ، وهنا : ثانيا
الفلسطينية، ولكن األهم وإن توفرت فرص العمل فهي في سياق إبقاء لقمة عيش الغالبية رهنا في يد 
الدولة بمؤسساتها المختلفة ومصانعها ومزارعها أو مزارع ومصانع اليهود، وفي هذا نجحت إيما نجاح 

ا ما زالت لقمة عيشها رهنا رغم نسبية تنازله الطردي مع السنين بين بعض القطاعات، ولكن الغالبية منه
 .بيد الدولة

المأوى ، بيت السكن ، هو حق طبيعي إنساني قبل أن يكون قانونيا في كل دولة متحضرة، وفي : ثالثا
فاألزمة السكنية الخانقة لدى . إسرائيل كان وما زال بناء البيت العربي نوعا من التهديد الديموغرافي

ء غير المرخّص كنتيجة ، وليد سياسة وتخطيط يصبان في النهج والتوجه أعاله األقلية الفلسطينية والبنا
وليس وليد غياب حّل للمشكلة، فالحل سهل وفي متناول اليد لو وجدت النية، فإبقاء البلدات العربية دون 

ية أو في مخططات بناء ولعشرات السنين ودفع آالف الشباب للبناء مخالفين القانون ومن ثم هدم هذه األبن
وأجزاء غير " البقرة الحلوب"أضعف اإليمان سجن وتغريم أصحابها بمبالغ طائلة هو نهج إلبقاء هؤالء 

 .فاعلة وكي ال تستطيع أن تكون كذلك في القنبلة الديموغرافية
ذا التعليم وهذه حقيقة وعتها األقلية الفلسطينية ويدفع األهل الغالي والرخيص في سبيل ذلك، وه: رابعا

 يقض مضاجع المؤسسة فال يغيب عن بالها هذا الخطر والذي ال تستطيع وقفه لكنها تعمل على أن تحد
منه وبطرق جهنمية بإبقائها المدارس العربية ليس فقط بأمس الحاجة للوسائل اللوجستية المؤهلة الطالب 

على المعلم مناهج تدريسية، وهي مواجهة التحديات الحياتية الحديثة، وإنما تملي عليه وعلى المدرسة و
 .المسيطرة ولها القول الفصل في ذلك، ال تؤهل الطالب التأهيل المطلوب خوفا من خطر مثل تأهيل كهذا

وحسب التقارير الرسمية للوزارة المختصة .  التوجيهي-يظهر ذلك سنويأ في نتائج التحصيل الثانوي
على شهادات تخرج مؤهلة لدخول الجامعات والمعاهد العليا وزارة التربية والتعليم، فمعدل الحاصلين 

ولو لم نأخذ اليهود المتشددين الذين ال يتقدمون أصال بغالبيتهم لهذه % 60المختلفة بين اليهود هو حوالي 
بينما النسبة بين العرب هي %. 75االمتحانات كونهم أصحاب مؤسسات تعليم دينية، فالنسبة تقارب 

وال نستطيع طبعا أن نعزو ذلك . ت بين شريحة وشريحة من أبناء األقلية الفلسطينيةبتفاو% 30حوالي 
 !لخلل جيني عند العرب
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 الوسائل غير التقليدية
عندما أصدر أوائل السبعينيات حاكم لواء الشمال يسرائيل كينج وثيقته العنصرية والتي وضع فيها أسس 

كمقدمة لرحيلهم الطوعي أو ترحيلهم ، قامت عليه القيامة خنق العرب ديموغرافيا واقتصاديا وتعليميا 
وقد نجحت بسحب " أفعى التبن"لمباشريتها، لكن المؤسسة اإلسرائيلية نفذت وتنفذ ما جاء في الوثيقة كـ
 !فكيف كان ذلك؟. غالبية البساط فعال من تحت أرجلنا وما زلنا نعتقد أننا ننام عليه هانئين

ت مستوى الحياة ليصير الرفاه أساسها ولتصير السيارة والدار الفخمة والترفيه ليس حبا فينا رفع: أوال
جزءا من حياة اليهود حتى ال يتركوا البالد، وبطبيعة الحال من حياة جزء كبير منّا على األقل القادر 

 أو ظاهريا جارا وراءه وبحكم التقليد كذلك غير القادر، وصار الرفاه في متناول اليد لدى الكثيرين مبدئيا
وهذا ما يجري والمناظرة على أشدها، ورغم ذلك ال تسمع أحدا ال يضج من صعوبة الحياة وغالء 

 .تكلفتها
حتى غدا " الكرم الحاتمي"هذا الرفاه سرابي لدى الغالبية وما كان ليتأتى لوال أن أصاب البنوك داء : ثانيا

 بقرض ضمان والرحلة بقرض على حساب الراتب فالسيارة بقرض ضمان والدار. الطائي بخيال أمامها
 .وبالسحب الزائد المعادل في الكثير من األحيان أضعاف الراتب

وإن كان العرب وبغياب مواطن قوة اقتصادية معيشية مستقلة ارتبطت لقمة عيشهم بالمؤسسات المشغّلة، 
ك فرضا اليوم إيقاف السحب البنوك لتكمل السلسلة لدرجة إذا أقرت البنو–جاءت المؤسسات المستعبدة

الزائد، سيلقى الكثيرون جدا أنفسهم في الغداة دون أكل في البيوت وليس هذا من باب المبالغة فكلنا 
 .نعرف ذلك حقّ المعرفة

ومن " ضربة معلم"لكن األهم، وقد جاء دون أن ندري وبمحض اإلرادة على حساب أمر آخر وهو : ثالثا
، لقد جاء على حساب تحديد للنسل، المركّب األهم في القنبلة من قبل المؤسسة" تحت الزنار"

المؤسسة خططت وبإحكام أن نمتلك السيارة بقرض والدار بقرض والرحلة على السحب . الديموغرافية
الزائد من البنك لتصير هذه جزءا من حياتنا وعلى حساب ديموغرافيتنا، فالحاصل في هذا السياق ليس 

عي تقدمي تنويري إنما تحديد إجباري طوعي، فإما السيارة والدار ذات األبواب تحديد نسل اختياري طو
 .المشرعة وشرم الشيخ وأنطاليا وإما أطفال يمألون دارا متواضعة

مؤخرا ال تبقي مجاال إال للخالصة التي جئنا بها وهي " مؤسسة صندوق أبراهام"المعطيات التي نشرتها 
مجبرون أخوتك " دة عند العرب غير نابع من تحديد نسل اختياري تقدمي إنماأن التراجع الكبير في الوال

 .في غالب األحايين" ال أبطال
، وإذا سرنا 2006 سنة 4 إلى 1960 للعائلة سنة 9.3األرقام تشير تراجع العائالت السنية من معدل 

إلى حقيقة لوالها لكانت من المهم أن نشير هنا . (2010 في 3.5على نفس الوتيرة التراجعية فإلى 
 7تضاعف الشعب الفلسطيني منذ النكبة وحتى اآلن وفي كل أماكن وجوده بين . النسبة أخفض من ذلك

 11000إذ كان عددهم بعد النكبة فقط .  مرة17 أضعاف لكنه بين البدو وبالذات في النقب تضاعف 8و
 . نسمة180000نسمة واليوم هم 

والعائالت المسيحية . 2010 سنة 2.3 وإلى 2006 سنة 2.6 إلى 7.9عدل من م: أما العائالت الدرزية
 . تيواليا1.9 وإلى 2.6 إلى 4.6من : 

هذه النسب عمليا هي قريبة جدا من نسب الوالدة عند العائالت اليهودية، فحسب المصدر أعاله فالمعدل 
 . للعائلة2.8 إلى 2.6بين 

 36نخبة األمنية على قرية جلجولية في المثلث إلخراج  أغارت وحدات ال4/1/2006في ليل : وأخيرا
  امرأة متزوجة في القرية وأصولها من الضفة فاصلة أياهن عن أزواجهن وأوالدهن، وبهذا برهنوا 
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خطر "إلى " مشكلة ديموغرافية"للشعب اليهودي أنه عندما توشك األقلية الفلسطينية على التحول من 
ة ستتحرك بسرعة ودون رحمةفإن الدولة ا" ديموغرافيليهودي.  

  22/10/2009القدس، فلسطين، 
   

  :كاريكاتير .63
  

    
  18/10/2009أمية جحا،   


