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***  

  
   وحماس بحشره في الزاوية"إسرائيل" وأوباما يتهمعّباس ": يديعوت" .1

زهير اندراوس واشرف غزة والناصرة  نقال عن مراسيها من 28/10/2009القدس العربي، نشرت 
كشف النقاب أمس الثالثاء عن أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس هدد رئيس   أنه قدالهور

يكية، باراك أوباما، باالستقالة من منصبه، على خلفية حالة اإلحباط واليأس الواليات المتحدة األمر
الشديدة التي تالزمه بسبب موقف اإلدارة األمريكية وتأييدها المطلق لسياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 

صال وبحسب مسؤولين فلسطينيين ذكروا أن الرئيس عباس أبلغ الرئيس أوباما، خالل ات .بنيامين نتنياهو
جرى ظهر الجمعة الماضية بين الرجلين، بأنه لن يعيد ترشيح نفسه كمرشح لحركة فتح في االنتخابات 

  .الرئاسة
 إن أبو مازن "القدس العربي"وفي أكثر من تقرير أكد مسؤولون فلسطينيون هذه الخطوة، وقال أحدهم لـ

ته لم تف لغاية اللحظة بالتزاماتها ، خالل مكالمته األخيرة مع أوباما، وأبلغه أن إدارا"كان غاضباً"
  .القاضية بوقف النشاط االستيطاني قبل انطالق عملية السالم

وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب فإن عباس تحدث خالل هذا األسبوع مرتين مع الرئيس 
 بدفع العملية األمريكي وعبر له عن استيائه وامتعاضه الشديدين من موقف اإلدارة األمريكية فيما يتعلق

يديعوت "ووفق المراسل السياسي في صحيفة . السلمية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين قدماً إلى األمام
، إيتمار آيخنر، فإن رئيس السلطة عباس قال للرئيس أوباما إنّه يائس من الوضع الذي آل إليه "أحرونوت

 مقربة جداً من ديوان نتنياهو قولها إن عباس في الفترة األخيرة، ونقل المراسل اإلسرائيلي عن مصادر
ومن . يعول على أوباما في أن يتدخل شخصياً إللزام اإلسرائيليين بالبدء في المفاوضات بين الطرفين

المصادر اإلسرائيلية يتضح أن المكالمتين الهاتفيتين بين أوباما وعباس كانتا صعبتين للغاية، حيث قال 
أنا ال أعرف ماذا يريد األمريكيون مني، إنّكم ال تريدون أن أذهب إلى : عباس للرئيس األمريكي

 يناير القادم، /االنتخابات كما أعلنت للشعب الفلسطيني في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني
تطلبون منّي عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضغطون علي لعدم التوقيع على اتفاق مصالحة مع حركة 

في نفس الوقت، أضاف أبو مازن في حديثه الهاتفي مع أوباما، فإنّكم منحتم نتنياهو الدعم حماس، و
الكامل لكي يواصل عملية بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تساءل عباس 

غربي والشرقي، على ماذا تريدون منّي أن أتفاوض مع اإلسرائيليين، على أن القدس الموحدة بشطريها ال
  .هي العاصمة األبدية للشعب اليهودي

وزادت الصحيفة العبرية، نقالً عن المصادر السياسية عينها في تل أبيب ان عباس، الذي كان ثائراً خالل 
المحادثين مع الرئيس األمريكي، قال أيضاً ألوباما إننّي ال أقدر أن واصل المسيرة على هذا النحو، انّكم، 
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يين واإلسرائيليين وحماس حشرتموني في الزاوية، ولم تتركوا أمامي مجاالً للمناورة، وبالتالي أي األمريك
  .فإننّا في السلطة الفلسطينية وصلنا إلى حد اليأس من هذا الوضع، على حد تعبيره

، روني "يديعوت أحرونوت"على صلة بما سلف، أشار المحلل اإلسرائيلي للشؤون الفلسطينية في صحيفة 
كيد، إلى أن الرئيس عباس عاقد العزم على إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها التي شا

 يناير من العام القادم، ونقل المحلل عن مقربين من الرئيس الفلسطيني قولهم إن /أعلن عنه، كانون الثاني
تخب حماس، فليجري ما يجري، عباس قال فليذهب الشعب الفلسطيني إلى االنتخابات، ينتخب فتح أو ين

  .هذا األمر بات ال يعنيني، على حد تعبيرهم
 في نفس السياق قال أحد المقربين جداً للصحيفة اإلسرائيلية، الذي طلب عدم اإلفصاح عن اسمه إن
محمود عباس تحول إلى رجل مسكين، وأمل من اهللا أن يساعده، وزاد قائالً إنّه ال يوجد اليوم في الساحة 

  .فلسطينية من يستطيع قيادة الشعب الفلسطيني إال عباسال
 مصادر فلسطينية مطَّلعة كشفت أن      ، أن رام اهللا  نم،  27/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  

المعروف بدوره التوتيري في الساحة الفلـسطينية؛ يقـود تحركًـا           " فتح"محمد دحالن القيادي في حركة      
  .تهي الوالية محمود عباس؛ لتهيئة الظروف لوراثتهلإلطاحة برئيس السلطة من
إن الدائرة المحيطة بعباس بدأت تستشعر خطـورة        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقالت المصادر لمراسل    

الدور الذي يقوم به دحالن في أكثر من اتجاه لإلطاحة بعباس، موضحةً أن الحديث المتنامي والـشائعات                 
عدم الترشُّح لالنتخابات القادمة تقف وراءها الماكينة اإلعالمية التابعة لدحالن          عن نية عباس االستقالة أو      

وبتوجيهات مباشرة منه، من خالل سياسة التسريبات للصحف ووسائل اإلعالم العبرية وبعض الوكاالت             
  .الدولية

أن عبـاس   ورأت المصادر أن دحالن يريد أن يعطي انطباعا لالحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكيـة              
شخص ضعيف ومهزوز وغير قادر على مجابهة التحديات واتخاذ القرارات الجريئة بخصوص عمليـة              

  .السالم والمفاوضات
    وأكدت المصادر أن دحالن بدأ بموازاة التسريبات والشائعات التي يطلقها حول مستقبل عباس اتـصاالت

باس أصبحت محروقةً، وأنه ضعيفٌ وعاجز عن       فعليةً مع االحتالل واإلدارة األمريكية للتأكيد أن ورقة ع        
  .أن يلبي المتطلبات المطلوبة لتوقيع اتفاق سالم نهائي، وأنه آن األوان الستبداله

وأشارت إلى أن الدوائر المحيطة بعباس تأخذ التصريحات التي أطلقها دحالن مؤخرا عن خطط لحركـة                
عتبار؛ كخيار يمكن أن يلجأ إليه إذا فشلت مساعيه         الغتيال رئيس السلطة منتهي الوالية، بعين اال      " حماس"

  .في اإلطاحة به عبر التنسيق مع االحتالل واإلدارة األمريكية
ولفتت المصادر إلى أن دوائر عباس تعيش هاجس دحالن وتقول إنه يعيش هذه األيام ذات الظروف التي                 

 خالل مكانة واتصاالت دحـالن      عاشها لحظة التحضير لالنقالب على الرئيس الراحل ياسر عرفات، من         
والتي تمت في حينه باالشتراك مع عباس، والتي انتهت بمحاصرته وفـرض عبـاس كـرئيس وزراء                 

إن مساعدي عباس ومستشاريه حذَّروه من دحالن بقولهم        : "وتعزيز مكان دحالن األمنية، وقالت المصادر     
  )".إن من خان صانعه يسهل عليه خيانة أي أحد(
 

   انتخابات بغزةإلجراءمقالة تعلن رفضها الداخلية ال .2
 أعلنت وزارة الداخلية المقالة أنها سترفض إجراء أي انتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية في :غزة

 أن السبب في ذلك هو إن"وقالت الوزارة المقالة في بيان نشر على موقعها االلكتروني اليوم  .قطاع غزة
  ".عالن عنها، وألنها جاءت دون توافق وطنيإعالنها جاء ممن ال يملك حق اإل

  . وأكدت الوزارة المقالة أنها ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه االنتخابات
  28/10/2009 ،وكالة سما
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   سنةمائةالمسار الحالي لن يحقق السالم ولو بعد : فياض .3

 "إسرائيل" اتفاق سالم مع إلىاعتبر رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض أن التوصل 
 مهمة المسؤول أن استمرت العملية السياسية على منوالها الحالي، مضيفا إذائة عام اليس ممكنا بعد م

األمني األميركي في الضفة الغربية الجنرال دايتون هي اإلشراف على عملية تدريب األفراد الجدد في 
ال عالقة لدايتون "، أن "مجلة الدراسات الفلسطينية"وأوضح فياض، في مقابلة مع . األجهزة األمنية فقط

  . "على اإلطالق بالناحية األمنية، فهو يعمل لدينا ولسنا نحن من يعمل لديه
ال خالف على ضرورة "، معتبراً أن "فريق مقاوم وآخر مساوم"ورفض فياض تصنيف الفلسطينيين بين 

  . "إنهاء االحتالل، لكن المقاومة ليست فوضى السالح
على أنها ) إعالن االستقالل (1988ورأى فياض أنّه يجب النظر إلى مبادرة السالم الفلسطينية للعام 

العملية السياسية الجارية باتت كالماً "واعتبر أن . "تنازل تاريخي مؤلم، بينما جرى إعالنها كإنجاز"
بعد مئة عام، أن نتوصل إلى اتفاق ال يمكن اليوم، وال "، مشيراً إلى أنّه "نظرياً واجتماعات بعد اجتماعات

  ."سالم مع إسرائيل إذا ما مضينا في العملية السياسية على المنوال ذاته
 28/10/2009السفير، 

  
  "ج ، ب، أ"ال يوجد في مناطق عملنا ما يسمى التصنيفات : فياض .4

ى ما يسمى  تعزيز سيطرتها عل"إسرائيل"سالم فياض بشدة محاوالت .  رفض رئيس الوزراء د:بيت لحم
ال سالم مع االستيطان، وشدد على أنه لن يقيد عملنا أي : ، والتي تشمل األغوار، وقال)ج(بالمناطق 

من األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر المجال % 60، والتي تشكل )ج(حدود فيما يسمى بالمناطق 
  ).أ(، أو )ب( أو ،)ج(الحيوي لدولتنا المقبلة، وال يوجد في عملنا ما يسمى بالتصنيفات 

 رئيس الوزراء خالل االحتفال بوضع حجر األساس لمستشفى بندكتوس كلمة ألقاهاجاء ذلك في سياق 
السادس عشر لجراحة األطفال في مدينة بيت جاال، كما وضع حجر األساس لمبنى مديرية صحة 

  .بسمة للتأهيل التابع لهمحافظة بيت لحم وتفقد مبنى االتحاد النسائي العربي في بيت ساحور، ومركز ال
وفي بلدة المعصرة في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم افتتح رئيس الوزراء المركز الصحي للبلدة 

 .والذي يخدم تجمع قرى جنوب بيت لحم، حيث تفقد المركز
 28/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  "قدسةتهويد األماكن الم"محمد السادس يناقشان تحريك عملية السالم ووعباس  .5

وصفت مصادر رسمية المحادثات التي جرت بين العاهل المغربي الملك محمد :  محمد األشهب-الرباط 
 سبل تحريك مفاوضات إلى وعرضت "بناءة"السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنها كانت 

 وتهويد السالم في الشرق األوسط وحشد الدعم الدولي لقضية القدس الشريف في مواجهة االستيطان
حملة إسرائيلية شرسة تطاول األماكن " إلى إلى تعرض القدس الشريف عباسونبه . األماكن المقدسة

  .، وإلى مخاطر التصرفات اإلسرائيلية على مستقبل السالم"المقدسة، وفي مقدمها الحرم القدسي
  28/10/2009الحياة، 

  
  "فشال جهود استئناف السالممحاولة متعمدة إل " في القدساألحداث األخيرة: رياض منصور .6

دعا مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور األمين العام لألمم :  راغدة درغام-نيويورك 
إجراءات عاجلة إلجبار إسرائيل على "المتحدة ورئيس مجلس األمن ورئيس الجمعية العامة إلى اتخاذ 

 إلى اقتحام قوات االحتالل الحرم القدسي  في القدس الشرقية، مشيراً"وقف ممارساتها غير المشروعة
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األمر ملح لتجنب مزيد من التدهور وزعزعة استقرار الوضع، وأيضاً لضمان "ورأى أن . األحد الماضي
  ."بيئة مناسبة الستئناف مفاوضات السالم

لدولي يجب على مجلس األمن أن يتحمل مسؤوليته والتزاماته القانونية لحماية وتنفيذ القانون ا": وقال
، القوة المحتلة، أن إسرائيليجب أن تدرك ... ومنع الموقف المتفجر من أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد

المجتمع الدولي لن يعترف ولن يتغاضى عن الوقائع غير المشروعة التي تحاول فرضها وترسيخها في 
  ."األراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية

تُذكر بألم باالستفزازات السابقة التي أدت " حصلت في أعقاب هذه المواجهة ونبه إلى أن االشتباكات التي
 الثانية التي بدأت بعد زيارة االنتفاضة، في إشارة إلى "إلى تصعيد خطير في األراضي الفلسطينية

محاولة متعمدة إلفشال "وقال إن السلطة الفلسطينية ترى في األحداث األخيرة . شارون للمسجد األقصى
  ." استئناف عملية السالمجهود

  28/10/2009الحياة، 
  

   الجزيرة وحماس"إعالم"حاجة لوسائل إعالم تدافع عنه ضد ب عباس: حّماد .7
حملة شرسة تعرض لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد موقفه من تقرير : آمال رسالن

بية، وصلت إلى حد اتهام أبو مازن  األوساط الفلسطينية والعريولدستون، أدت إلى هبوط أسهمه بشدة فغ
 ساقتها ضده التي، كل هذه االتهامات "إسرائيل"ـبخيانة القضية الفلسطينية، وبيع حق ودم الشهداء ل

  .مازن يبحث عن وسيلة لتجميل صورته الحملة المنظمة بقيادة حماس جعلت أبو
 حاجه ماسة إلى يبالفعل الرئيس ف": "اليوم السابع"ون السياسية قال لـؤمازن للش نمر حماد مستشار أبو

 تملكها حماس التي مقابل الوسائل فيوسائل إعالم موالية تتحدث باسمه وتدافع عن مواقفه، وذلك 
 بلورة لوسائل ةنمر لفت إلى أن الفترة الحالية تشهد عملي ."والمتحدثة باسمها وعلى رأسها قناة الجزيرة

تعرض له من اتهامات باطلة أدت إلى التأثير على صورته،  مواجهة ما فيمازن  إعالم تعمل لصالح أبو
  . قادها أعداؤه كانت بال أساس ولذلك فمواجهتها ستكون يسيرةيموضحا أن الحملة الت

مازن بشكل كبير إلى شركات تسويقية عالمية  ما قاله نمر حماد يتناسق مع ما تردد مؤخراً عن لجوء أبو
ولدستون، غتفاوض للقيام بإعادة تسويق له بعد فضيحة ومصرية بشكل خاص يجرى معها عمليات 

مازن على أعتاب انتخابات رئاسية، وجاءت هذه   هذا الوقت، خاصة أن أبويوتأتى أهمية هذه الخطوة ف
 رجحت له بعض والتيمازن من بعض المقربين منه، وعدد من األجهزة األمنية العربية،  النصيحة ألبو

 ترددت مؤخرا فإن حماد أكد لجوء التيا المجال، ورغم هذه المعلومات  هذفيشركات تسويق لها خبرة 
مازن لوسائل إعالم، ولكنها لم تصل بعد إلى اتفاقيات مع شركات تسويقية وأن إعادة الهيكلة لوسائله  أبو

  .اإلعالمية لم تتعد بعد البحث عن وسائل إعالمية تدافع عن موقفه
  22/10/2009جريدة اليوم السابع، مصر، 

  
   للفلسطينيين من حقوقهم المائيةإسرائيلمنيستي حول حرمان أالعتيلي يرحب بما ورد في تقرير  .8

 -شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. رحب د:رام اهللا
عتيلي في بيان صحفي وقال ال. امنيستي حول حرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول لمصادر المياه

 ان التقرير يشير إلى ازدياد الوعي الدولي لإلجراءات غير العادلة والالقانونية للسياسات اإلسرائيلية أمس
  .في األراضي الفلسطينية

كما رحب العتيلي باالنتقادات التي وجهها التقرير لسلطة المياه الفلسطينية موضحا بأن العواقب التي 
  .عمل سلطة المياه بحاجة إلى التركيز وتسليط الضوء عليهايفرضها االحتالل على 
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 "إسرائيل"وأوضح، أن استغالل اإلسرائيليين لمصادر المياه العذبة والسياسات التمييزية التي تنتهجها 
واإلجراءات المطبقة في ألراضي الفلسطينية ال يمكن تبريرها وهذا ما أشار إليه التقرير بوضوح وجاء 

  . من التقارير المشابهة التي كان أخرها تقرير البنك الدوليمتناغما مع عدد
وأكد العتيلي أن اإلجراءات اإلسرائيلية المتبعة هي مخالفة صريحة ومباشرة للقوانين الدولية وهي تشكل 
محور الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في موضوع المياه، الفتا الى ان هناك اليوم تزايدا لالجماع حول 

ياه واإلجراءات اإلسرائيلية التمييزية المطبقة على الفلسطينيين حول مقدرتهم في الوصول لمياه قوانين الم
آمنة ونظيفة، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على التميز العنصري الذي تنتهجه إسرائيل يضاف إليه 

  .استمرار بناء المستوطنات وفرض سياسة العقاب الجماعي في غزة
من الرفض اإلسرائيلي المتواصل للمقترحات الفلسطينية لحل قضية حقوق المياه وأعرب عن خيبة أمله 

  .كونها إحدى القضايا األساسية في المفاوضات النهائية
  28/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  عباس يريد الهروب إلدراكه أن من شارك في اغتيال عرفات يمكن أن يكررها معه: الزهار .9

ار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنـه مـن المـستحيل إجـراء              أكد الدكتور محمود الزه   : غزة
ال يعبر عـن رأي الـشارع،       "انتخابات في غزة دون توافق وطني، مشددا على أن إجراءها في الضفة             

  ".والمتعاونة معها فلسطينيا" اإلسرائيلية"خاصةً أن الضفة مستباحةٌ من األجهزة 
إن استخدام االنتخابـات كوسـيلة      ) 10-27( مساء اليوم الثالثاء     "صفا"وقال الزهار في تصريح لوكالة      

، الفتًا إلى أن محمود عباس أعلن عن االنتخابات ألنه ال يريـد أن يكـون غيـر          "محاولة فاشلة "للضغط  
  ".شرعي
سـالم  " حكومـة "الغرب في حال لم يعلن أبو مازن عن هذا الموعد لالنتخابات سيتعامل مع              : "وأضاف

 هي الحكومة الشرعية، ومن هنا يمكن أن تتكرر تجربة أبو عمار؛ لذلك يريد أبو مازن                فياض على أنها  
إنه يريد أن يهرب فعالً ألنـه يـدرك أن          .. أن يستبق األحداث ويهرب؛ ليس كهربنا المزعوم إلى مصر        

بـقَ  الذي شارك في مؤامرة اغتيال أبو عمار يمكن أن يكررها مع غيره، باإلضافة إلى أن أبو مازن لم ي    
لديه ما يقدمه للجمهور الفلسطيني، فبرنامج التفاوض لم يخط خطوةً واحدةً، عالوةً علـى أنـه انفـضح                  

، في إشارة إلى المؤامرات التي يحيكها شريك عباس في االنقـالب علـى              "كمتعاون مع العدو على غزة    
  .عرفات محمد دحالن؛ لإلطاحة وتصفية غريمه الحالي

ي سترشِّح نفسها في الضفة وستهدد أيا من المرشحين اآلخرين سيتم اعتقالهـا             إن كل القيادات الت   : "وقال
، مضيفًا  "بحجة أو بأخرى، وبالتالي ستكون االنتخابات أكبر دليل على تزوير لم يشهده تاريخ االنتخابات             

م وحلُّوا محل   أنهم يريدون هذه الطريقة ليحافظوا على رؤوسهم، وال يتأتَّى أحد يحلُّ محلَّهم كما جاؤوا ه              
  .أبو عمار

وليست مـع أبـو مـازن، مؤكـدا أن          " فتح"إن المصالحة مع    : وفيا يخص ملف المصالحة، قال الزهار     
وبقية الفصائل التي تشكِّل مجمل توجهات الـشعب        " حماس"و" فتح"المصالحة يجب أن تكون بين حركتي       

 .الفلسطيني
  27/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  من التوقيع على الورقة المصرية" حماس"جهات إقليمية منعت : نة سمهداأبو .10

قال الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة، القيادي في حركة فتح، إن جهات إقليمية لم يسمها، منعت                 :حسن جبر 
وأكد أبو سمهدانة أنه ما زال هناك مزيد مـن           .من التوقيع على الورقة المصرية إلنهاء االنقسام      " حماس"

مام حركة حماس للتوقيع على الورقة المصرية والحفاظ على الجهـود المـضنية التـي بـذلها                 الوقت أ 
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" حمـاس "وقال إن إصـرار      .المصريون للتوصل إلى المصالحة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني بتلهف        
  .على عدم التوقيع على الورقة المصرية يقطع الطريق أمام المصالحة

افي، حركة حماس كي تحذو حذو حركة فتح، وتوقع على الورقـة            ودعا أبو سمهدانة، في تصريح صح     
وجدد تأكيده على أن إصـدار       .وقعت عليها رغم مالحظاتها الكثيرة عليها     " فتح"المصرية، منوها إلى أن     

الرئيس مرسوماً رئاسياً إلجراء االنتخابات هو تلبية الستحقاق دسـتوري وقـانوني، لمنـع أي فـراغ                 
  .تهاء والية الرئيس والمجلس التشريعي مطلع العام القادمدستوري قد ينشأ بعد ان

 28/10/2009األيام، فلسطين، 
  

    بالضفة" فتحاوي" قيادي 400السلطة تسعى لدى إسرائيل لتسهيل إقامة ": الشرق القطرية" .11
كشف مصدر قيادي في حركة فتح أن السلطة : عماد اشتيوي ومحمد جمال- القدس المحتلة -غزة

تغيير مكان اإلقامة لعناصر حركة فتح والسلطة من قطاع " إسرائيل"طلبت بشكل رسمي من الفلسطينية 
  . غزة الذين غادروا القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع

ح أن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فت" الشرق"وأوضح المصدر لـ
 عنصر من فتح من قطاع 400حسين الشيخ تقدم بطلب لالرتباط اإلسرائيلي لتحويل مكان اإلقامة لنحو 

غزة إلى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي طلبت من السلطة تقديم كل واحد 
لب لهؤالء على حدة وبين أن االرتباط اإلسرائيلي أبلغهم أنه سيدرس كل ط, من هؤالء طلبا شخصيا

، موضحا أن هؤالء ال يستطيعون التحرك في مدن الضفة الغربية إال "دراسة النواحي األمنية لكل فرد"لـ
بتصاريح تحرك على الحواجز اإلسرائيلية، ولصعوبة عودتهم إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 

  . حماس
ن العناصر واألفراد الذي غادروا القطاع في ووفق المصدر فإن الذين سيتم تقديم الطلبات لهم هم م

أعقاب سيطرة حماس، موضحا أن قيادات السلطة وفتح التي غادرت القطاع أيضا برفقة هؤالء يتحركون 
  . بحرية في مدن الضفة الغربية بعد حصولهم على تصاريح إسرائيلية

 28/10/2009الشرق، قطر، 
  

 ئيليين إلطالق آخر أسيرالقسام تتوعد بخطف مزيد من الجنود اإلسرا .12
لن يكون آخر الجنود اإلسرائيليين "بأن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط  قالت كتائب القسام: غزة

، وأضاف أبو عبيدة، الناطق بلسان كتائب القسام، أنها ستواصل محاوالتها ألسر مزيد من "المختطفين
تاريخ عمليات ومحاوالت اختطاف الجنود التي نفذتها واستعرض أبو عبيدة، . الجنود لمبادلتهم باألسرى

عام ) تشرين األول(القسام، منها محاولة خطف جنديين في منطقة وادي القلط قرب أريحا، في أكتوبر 
 .، واضطرت إلى قتلهما، بعدما تعذر نقلهما من المكان1993

 ساسبورتس، وإيالن سعدون، آفي: وسمى أبو عبيدة الجنود الذين نجح عناصر القسام باختطافهم، وهم
وآلون كرفاتي، ونسيم طوليدانو، ويوهوشع فريدبرغ، وشاهار سيماني، إال أن كل هذه المحاوالت انتهت 

 .بتصفية الجنود المختطفين
 28/10/2009الشرق األوسط، 

  
   غير شرعية  التي كلفها عباساللجنة االنتخابية: حماس .13

ليف الصادر من الرئيس عباس للجنة االنتخابية التي أعلـن           أكدت حركة حماس رفضها القاطع التك      :غزة
واعتبر الدكتور سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس، أن اللجنـة             .عن إجرائها في يناير المقبل    

 أنه غير شرعي وغيـر قـانوني؛ ألن         - أي عباس  -الصادرة من عباس هي غير شرعية وذلك باعتبار       
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أبو زهري في تصريح صحفي له صـدر        .  وأوضح د   . عليه في القاهرة   تشكيلها  يتجاوز ما تم االتفاق     
أمس، أنه اتفق على أن يتم تشكيل هذه اللجنة في القاهرة من خالل التوافق، وليس بقرار أحادي مـن أي                    

ورفض الناطق باسم حماس تشكيل هذه اللجنة أو السماح لها بممارسة أي نـشاط أو                .طرف ، وفق قوله   
لحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية التخاذ اإلجراءات الالزمة لـضمان منـع أي             دور لها ، داعيا ا    

  .دور لهذه اللجنة أو ممارستها أي نشاط احتراماً للقانون والتزاماً بما تم التوافق عليه في القاهرة
  28/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  في رفح" مهمة جهادية"استشهاد مقاومين في  .14

مهمة " ألوية الناصر صالح الدين، أمس، عن استشهاد مقاومين من عناصرها في أعلنت ":الخليج"غزة 
وقالت ألوية الناصر إن الشهيدين هما أحمد ابو درب وابراهيم  .في مدينة رفح جنوب قطاع غزة" جهادية

وقالت مصادر طبية ومحلية في  .قشطة، من دون أن تحدد طبيعة المهمة الجهادية التي استشهدا خاللها
مدينة إن الناشطين استشهدا على الفور واحترقت جثتيهما جراء حريق كبير أعقب انفجاراً ضخماً في ال

  .أحد منازل المدينة
  28/10/2009الخليج، 

  
  ووضع الالجئين في لبنان.. تباحثنا في قضية األقصى: عند جنبالط" التحالف الفلسطيني" .15

في لبنان  " حماس" التحالف المسؤول السياسي لحركة       وفد تحالف القوى الفلسطينية برئاسة أمين سر       التقى
  . رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط وعرض معه التطورات الراهنة،علي بركة

تقدمنا بالشكر الجزيل للنائب وليد جنبالط علـى مواقفـه الداعمـة للقـضية              : "وقال بركة بعد االجتماع   
 لدفن الموتى، كما استعرضنا األوضاع الفلسطينية بـشكل      الفلسطينية وعلى تقديمه قطعة أرض في سبلين      

عام وخاصة ما يجري في القدس من سياسة تهويد صهيونية خصوصاً أن ما يحصل في األقـصى هـو                   
  ".مقدمة لبناء كنيس يهودي على أرض المسجد األقصى تمهيداً لهدمه بالكامل

وقف عربـي حـازم علـى المـستويين        كذلك، توافقنا مع النائب جنبالط على ضرورة اتخاذ م        : "أضاف
كما أطلعناه على   . الرسمي والشعبي تجاه ما يجري في المسجد األقصى الذي يبقى قبلة المسلمين األولى            

مجريات الحوار الفلسطيني بعد إعالن محمود عباس إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في كـانون              
قف من شأنه أن يزيد االنقسام على الساحة الفلسطينية، وأنه          ، وأبلغناه أننا نعتبر أن هذا المو      2010الثاني  

يزيد االنقسام في الساحة الفلسطينية، وشددنا على ضرورة أن تكون االنتخابات بعد المـصالحة ولـيس                
  ".قبلها

 ودعم موقفهم الرافض    1948توجيه العرب الدروز الفلسطينيين في أراضي       "وثمن بركة دور جنبالط في      
  ".كري اإللزامي وضرورة استمرار التواصل معهم لتثبيت هذا الموقفللتجنيد العس
كما استعرضنا الوضع الفلسطيني في لبنان، وأكدنا تمسكنا بحق العـودة ورفـض التـوطين               : "وأضاف

والتهجير، وطالبناه بحكم موقعه الوطني وكرئيس كتلة برلمانية أن يكون له دور فـي إقـرار الحقـوق                  
وعدنا ببذل كل الجهود مع مختلف األطراف السياسية إلقرار التـشريعات الالزمـة             المدنية الفلسطينية، و  

  ".إلنهاء هذا الملف
 ألـف   40أطلعنا النائب جنبالط على الوضع المأسوي في نهر البارد على ضوء تهجيـر              : "وختم بالقول 

ـ           ة الجديـدة إلعـادة   فلسطيني لم يعودوا الى ديارهم، وطالبناه ببذل الجهود مع الحكومة الحالية والحكوم
 ".إعمار المخيم في أسرع ما يمكن للخروج من هذا الواقع األليم

  28/10/2009المستقبل، 
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   على الورقة المصرية خدمة للمصلحة الفلسطينية والمصرية والعربية نامالحظات: حماس .16
مصري في مشير ال" حماس"نفى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

أن تكون جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية قد وصلت إلى طريق " قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
حول الورقة المصرية تدخل في سياق ضمان التنفيذ " حماس"مسدود، وأكد أن المالحظات التي قدمتها 

  .يةاألمثل لها األرض بما يخدم إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس حقيق
متمسكة بالمصالحة بمعناها الحقيقي لتكون ثابتة وراسخة، وليس مصالحة " حماس"وأوضح المصري أن 

معنية بذلك، والقاهرة تدرك " حماس"نحن نعتقد مصر معنية بالمصالحة الفلسطينية مثلما أن : "آنية،وقال
صالحة على السكة، هي التي قدمت ما يلزم من المرونة لوضع قطار الم" حماس"أكثر من غيرها أن 

  ".وأنها تملك قرارها وأنها ما ما وقعت على اتفاق فإنها ستلتزم به وستنفذه
 27/10/2009قدس برس، 

  
   من أنصارها في الخليل وطولكرمثمانيةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .17

ال ثمانية من باعتق) جناح الضفة(اتهمت حركة حماس أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا
وقالت الحركة في خبر صحفي وصل  .أنصارها خالل اليومين الماضيين في محافظتي الخليل وطولكرم

، )جنوب الضفة الغربية(إن األجهزة األمنية الفلسطينية في محافظة الخليل : "نسخة منه" قدس برس"
عبد الباسط بعد استدعائهم اعتقلت كال من منذر وشاهر أبو قويدر وسيزار عبد الباسط وابن عمه موسى 

  ".للمقابلة
 27/10/2009قدس برس، 

  
  نتنياهو يرى في تهديدات أبو مازن باالستقالة محاولة ضغط على أوباما .18

رد ناطق عن لسان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشيء من االستخفاف على تهديد : تل أبيب
الستقالة، وذلك خالل حديث هاتفي مع الرئيس األميركي با) أبو مازن(الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وقال الناطق إن أبو مازن يحاول بذلك الضغط على أوباما كي يمارس من جهته ضغوطا . باراك أوباما
 .على إسرائيل

وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن دعوات أميركية لدعم أبو مازن وتعزيز وضعه، فإن السلطة 
 .ا قاطعا أن يكون أبو مازن قد هدد باالستقالةالفلسطينية نفت نفي

واعتبر الناطق اإلسرائيلي تصرف أبو مازن تأكيدا على تهربه من الدخول في مفاوضات مباشرة حول 
 .التسوية وتفضيله أن تقوم اإلدارة األميركية بالمهمة بدال منه وتفرض إمالءاتها على إسرائيل

أبو «، إن »يديعوت أحرونوت«لية قال في حديث مع صحيفة لكن مصدرا في وزارة الخارجية اإلسرائي
لكن هذا المصدر . »مازن يعيش في ضائقة حقيقية، وتهديده باالستقالة جدي ومعبر عن هذه الضائقة

رفض أن يعزي سبب التهديد باالستقالة إلى السياسة اإلسرائيلية ورفضها تجميد االستيطان أو رفضها 
وقال إن أبو . ة التي انتهى إليها التفاوض مع حكومة إيهود أولمرت السابقةاستئناف المفاوضات من النقط

مازن في ضائقة بسبب رفض حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة مع حركة فتح التي 
 .يتزعمها

 28/10/2009الشرق األوسط، 
  

  تقرير غولدستونموسكو إلقناع الروس بمعارضة في  ليفني .19
عقدت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، لقاء مع رئيس الوزراء،           : اندراوس زهير -الناصرة  

بنيامين نتنياهو، أجمع اإلعالم اإلسرائيلي على أنّه لقاء صلح بين زعيمة حزب كاديما المعارض وزعيم               
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الوزراء العبرية، فقد غادرت ليفني وبالتنسيق مع رئيس        ' هآرتس'حزب الليكود الحاكم، وبحسب صحيفة      
نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدرو ليبرمان، البالد متوجهةً إلى موسـكو، حيـث سـتناقش عـددا مـن                  

ويقـف  . المواضيع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف وكبار المسؤولين في البرلمان الروسي           
ر اإلسـرائيلية   وبحسب المصاد . على رأس هذه المواضيع البرنامج النووي اإليراني وتقرير غولدستون        

فإن زعيمة المعارضة اإلسرائيلية ليفني سوف تطلب من الفروف أن ترفض روسـيا تحويـل تقريـر                 
  .غولدستون إلى مجلس األمن التابع لهيئة األمم المتحدة

  28/10/2009القدس العربي، 
  

  ى المياهبحرمان الفلسطينيين من الحصول عل" إسرائيل "التهام" امنستي"بتقرير " إسرائيلي"تنديد  .20
بحرمان الفلسطينيين من " إسرائيل" منظمة العفو الدولية الذي يتهم  تقريربشدة" إسرائيل" هاجمت :وكاالت

، واعتبره مكتب رئيس الوزراء  الحصول على المياه الصالحة للشرب في الضفة الغربية وقطاع غزة،
إن " اإلسرائيلية"وزي النداو لإلذاعة وقال وزير البنى التحتية ع". مثير للسخرية"بنيامين نتنياهو بأنه 

الحديث يدور عن تقرير سطحي وكاذب ويشكل دعاية سياسية فلسطينية وهو مثل تقرير غولدستون وقد "
تلتزم بجميع ما قطعته على " إسرائيل"وزعمت سلطة المياه أن ". كانت استنتاجاته معروفة قبل كتابته

  .فلسطينينفسها فيما يتعلق بتخصيص المياه للجانب ال
  28/10/2009الخليج، 

  
  بالمسؤولية عن مواجهات القدس" حماس"االحتالل يتهم  .21

" حماس"العبرية أن نشطاء حركة المقاومة اإلسالمية " يديعوت أحرونوت"كشفت صحيفة : القدس المحتلة
ي يقفون وراء غالبية التحركات والمظاهرات المناهضة لالحتالل ومحاوالت اقتحام المسجد األقصى ف

 .القدس المحتلة
وأكدت الصحيفة في التقرير الرئيسي لها أمس الثالثاء أن من يقف وراء المواجهات التي وقعت في 
األيام األخيرة في ساحات المسجد األقصى، هم في معظمهم من الحركة اإلسالمية في الجزء الشرقي من 

 .القدس
في الجزء الشرقي من " حماس"المية وادعت الصحيفة وجود تعاون وتنسيق ثالثي بين الحركة اإلس

يتبنى خط المقاومة، إلى جانب الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة " فتح"القدس مع تيار من حركة 
 .1948منذ عام 

ونشطاء " فتح"ونقلت الصحيفة عن مصادر استخبارية قولها إن رجال الحركة اإلسالمية ارتبطوا برجال 
ل غرفة عمليات مشتركة تدار منها في األوان األخير المواجهات في من شرق القدس لتفعي" حماس"

واعتبرت أن الحديث يدور عن ظاهرة جديدة واستثنائية  .الحرم وفي أجزاء أخرى من المدينة المحتلة
تشير إلى تأطير العالقات بين الحركات اإلسالمية في األراضي المحتلة وفي القدس وبين أجنحة كفاحية 

 ".فتح"في 
  28/10/2009سبيل، األردن، ال

 
   هل يعتقل اولمرت في حال زار بريطانيا؟":الجارديان" .22

انفردت صحيفة الجارديان بنشر تقرير عن امكانية ان يواجه رئيس الحكومة االسرائيلية السابق ايهـود                
  .اولمرت اتهامات بارتكاب جرائم حرب في حال زار بريطانيا مستقبال

 شؤون الشرق االوسط في الجارديان ايان بالك تقول الصحيفة انـه وفقـا              وفي التقرير الذي اعده محرر    
ال شيء يمنع اعتقال اولمرت على خلفية الممارسات االسرائيلية خالل عمليـة            "لمحامين بريطانيين فان    
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الرصاص الثقيل في غزة مطلع العام الجاري والتي ارتكبت خاللها انتهاكات لحقوق االنسان ولمعاهـدة               
  ".جنيف
قول المحامي دانيال ماكوفر الذي يعمل مع فريق من زمالء له على الدفع لتطبيـق مبـدأ المالحقـة                   وي

  ".القضائية ضد مرتكبي اساءات خطيرة ضد حقوق االنسان في اي مكان في العالم
ويفيد المحامي ان اولمرت ليس وحده الذي قد يواجه االعتقال بل كـذلك وزراء الحكومـة التـي كـان                    

  ".يرأسها
نقل الصحيفة عن المحامي قوله ان الجهود في هذه االتجاه تتكثف وبخاصـة بعـد صـدور تقريـر                   وت

  .جولدستون الشهر الماضي عن الحرب االسرائيلية على غزة
  28/10/2009بي بي سي ، 

 
   مليون دوالر حجم الخسائر اإلسرائيلية من وقف تصدير الفاكهة إلى غزة بسبب الحصار27 .23

ت منظمة مزارعي الفاكهة اإلسرائيليين النقاب عن خسائر كبيرة تلقاها أصحاب كشفت معطيا - الناصرة
هذه المزارع، هذا العام أيضاً، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه كان يتم 

 في المائة من إجمالي 10 طنا من الفواكه سنوياً، والتي تقدر بنحو 80-60التصدير إلى القطاع ما بين 
  .ل الفواكه اإلسرائيلي السنوي، حسب تقديرهامحصو

ويستدل من المعطيات التي نُشرت حديثاً أن أصحاب مزارع الفاكهة اإلسرائيليين تكبدوا هذا العام 
بسبب تشويشات طرأت على ) " مليون دوالر أمريكي27نحو (خسائر تقدر بمائة مليون شيكل ) 2009(

، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى بيع المنتوجات الزراعية "اع غزةعملية تصدير المنتوجات الزراعية الى قط
  .في األسواق المحلية بأسعار زهيدة مما قلص مستوى االرباح للمزارعين

وكان حذّر ايالن ايشيل رئيس منظمة مزارعي الفاكهة اإلسرائيليين من أن إغالق قطاع غزة في وجه 
 الف دونم من الفاكهة ويبقى على 20نا فيه اقتالع الصادرات االسرائيلية سيؤدي إلى موقف يتعين علي

  .المسؤولين تعويضنا عن ذلك، على حد تعبيره
  28/10/2009 قدس برس

  
  النقابات العمالية اإلسرائيلية تحارب تركيا بالسياحة .24

عن إلغاء رحالت موظفيها » صندوق المرضى العامة«و » لؤومي«أعلنت نقابة موظفي مصرف : حيفا
 .ا بهدف االستجمامالمخططة لتركي

وفي األسبوع المنصرم أعلنت عشر نقابات عمالية كبيرة عن إلغاء رحالت استجمامية لمدينة أنطاليا 
يشار أن مرافق السياحة في تركيا تشكل هدفا مركزيا للسائحين . التركية ونقلها لجزر اليونان وبلغاريا

. ، وذلك لرخص خدماتها وقربها جغرافيا ألف سائح350اإلسرائيليين الذين يقدر عددهم سنويا بنحو 
وأفادت مصادر إسرائيلية أمس أن شهر سبتمبر الماضي شهد تراجعا بعدد السائحين اإلسرائيليين لتركيا 

 .  مقارنة مع ذات الشهر العام المنصرم35%بنسبة 
 28/10/2009العرب، قطر، 

  
   شقق سكنية في القدس المحتلةسبعةسلطات االحتالل تهدم  .25

أسفرت حملة بلدية االحتالل في القدس، ظهر أمس عن هدم سبع شقق سكنية             :  يوسف الشايب  –هللا  رام ا 
لمواطنين فلسطينيين في أحياء متفرقة من القدس، بحجة عدم الترخيص وعدم االمتثـال ألوامـر بلديـة                 

  .االحتالل
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تـري، أن جرافـات     وذكرت العيادة القانونية في مؤسسة المقدسي، على لسان مديرها العام معـاذ الزع            
، من هدم بناية سكنية مأهولة بالسكان، ومكونة من طابقين وأربـع            )الثالثاء(االحتالل انتهت ظهر أمس     

شقق سكنية تعود جميعها للمواطن نمر علي نمر في منطقة غزيل قرب حي جبل المكبر جنوب القـدس                  
  .المحتلة، بمساحة إجمالية تزيد عن الثالثمائة مترٍ مربع

 جرافات االحتالل منزل المواطن سعيد شحادة الطحان في ضاحية السالم بالقرب من مخـيم               كما هدمت 
 متـرا مربعـا     60شعفاط وقرية عناتا شمال شرق القدس، وهو مكون من طابق واحد وتبلغ مـساحته               

  . أنفار9ويؤوي 
ة سـلوان   وأكملت سلطات االحتالل هدم منزل المواطن عاطف أبو مريح في حي الصلعة بالقرب من بلد              

  .جنوب البلدة القديمة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها هدم المنزل، علما أن المنزل عبارة عن بركسات
في الوقت نفسه، هدمت جرافات االحتالل منزالً سابعاً ومأهوالً بالسكان في حي جبل المكبر، فيما هددت                

  .وأوسع نطاقا في األيام القادمةأطقم بلدية االحتالل المرافقة للجرافات بحمالت هدم إضافية 
  28/10/2009الغد، األردن، 

  
  مئات المستوطنين يهاجمون قاطفي الزيتون قرب نابلس  .26

 أمس قرية قريوت بمحافظـة نـابلس        اإلسرائيلياستباح المستوطنون اليهود وجنود االحتالل      ): وكاالت(
صادر فلسطينية إن ستة مـواطنين      وقالت م . وجرحوا ثمانية مواطنين فلسطينيين خالل تصديهم للعدوان      

نقلوا إلى المراكز الصحية والمستشفيات في مدينة نابلس بعدما تعرضوا للضرب واالختناق بالغاز خالل              
   . وقد هاجم مئات المستوطنين قاطفي الزيتون في القرية، عدوان االحتالل ومستوطنيه

أن اشتباكات باأليدي وقعـت بـين        وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس         
الفالحين والمستوطنين فيما تقوم أعداد كبيرة من المستوطنين برجم الفالحين بالحجارة بحماية من الجيش              

  .اإلسرائيلي
  28/10/2009الدستور، 

  
  كاليف السفر وقطعة أرض وجواز سفر أجنبي لكل مقدسي يهجر مدينتهت: منظمات صهيونية .27

كشف عدد من المسؤولين الفلسطينيين في القدس المحتلة        : )وكاالت (- ف الشايب   يوس  - القدس المحتلة 
النقاب عن جهود مكثفة تقوم بها منظمات صهيونية من أجل حثّ المقدسيين على الهجـرة الـى كنـدا                   

  .واستراليا واميركا بكل سهولة
صـهيونية مثـل    هناك منظمـات    : وقال مراد شافع عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في حي سلوان           

 القدس للـسفر    ألهلعطيرات كوهنيم والعاد وشوبنيم تقوم دون ملل بتوزيع منشورات وملصقات مغرية            
وطلب الهجرة في استراليا وكندا والواليات المتحدة مقابل التكفـل بمـصاريف الـسفر وقطعـة ارض                 

، اإلغـراءات هذه  والحصول على جواز سفر اجنبي، اال ان اهل القدس صامدون في العاصمة ويفشلون              
في العديد من التلفزيونات المحلية فـي       ) الثالثاء(وفق ما صرح به في إطار برنامج تلفزيوني بث أمس           

  .الضفة الغربية
  28/10/2009الغد، األردن، 

  
  عشرات آالف الفلسطينيين مهددون بالتهجير القسري : دراسة .28

ة، النقاب عن أنه ال تزال هناك عـشرات آالف    الدولي" مؤسسة إنقاذ الطفل  "كشفت دراسة أعدتها     :رام اهللا 
األسر الفلسطينية مهددة بخطر الطرد من منازلها وأماكن إقامتها نتيجةً للتهجير القـسري فـي األرض                

وقالت المؤسـسة فـي    .الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هؤالء السكان هم من األطفال
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ليات هدم المنازل وتهجير السكان من تجمعاتهم الـسكانية؛ فـإن           إنه إضافة إلى عم   : "بيان أصدرته أمس  
ظروف الحياة غير المحتملة هي أيضاً تدفع العائالت إلى هجر أراضيهم ومنازلهم، حتى بالرغم مـن أن                 

  ".ظروفهم الحياتية في معظم األحيان تسوء أكثر بعد تهجيرهم
لغربية والمناطق الحدوديـة لقطـاع غـزة        وأوضحت الدراسة، التي شملت المناطق الريفية من الضفة ا        

، أن سكان هذه المناطق يكابدون ظروفاً معيشية غاية في التردي، متمثلة في الـنقص               )الشريط الحدودي (
اليومي للماء والغذاء، ارتفاع معدل البطالة، تشتت وانقسام العائالت وعدم قدرة األطفال على الذهاب إلى               

  .مدارسهم
 في المائة فقط من سكان المناطق األكثر خطراً يملكون غذاء كافياً، بالمقارنة             37 وبينت نتائج الدراسة أن   

 في المائة من العائالت القاطنة في المنـاطق         92 في المائة ممن يسكنون في أماكن أخرى، وأن          70مع  
مائـة   في ال  34األكثر خطراً في الضفة الغربية ال تستطيع الوصول إلى الخدمات الصحية، بالمقارنة مع              

  .من العائالت القاطنة في أماكن أخرى
 في المائة فقط من العائالت القاطنة في المناطق األكثـر خطـراً فـي               2وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن      

 في المائة من العـائالت  61الضفة الغربية تستطيع الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، بالمقارنة مع     
 المائة فقط من العائالت القاطنة في المنطقة الحدودية قالـت            في 9القاطنة في أماكن أخرى، وفي غزة،       

  . في المائة من العائالت التي تسكن أماكن أخرى من غزة55إنها تشعر باألمن والحماية، مقارنة مع 
وأكدت مؤسسة إنقاذ الطفل أن العائالت القاطنة في األماكن األكثر خطراً، هم أكثر فقراً وضـعفاً مـن                  

  .ينية األخرى، وبالرغم من ذلك فإن المساعدات اإلنسانية ال تصل إلى من هم أكثر حاجةالعائالت الفلسط
  28/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  اآلالف من مزارعي غزة قد ال يتمكنون من زراعة أراضيهم : قرير أمميت .29

مائي بعنوان  عن  تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة اإلن        ) إيرين(شبكة األنباء اإلنسانية    "نقلت  : غزة
 1,700، أن المزارعين يصارعون من أجـل اسـتعادة          "تقييم الضرر في القطاع الزراعي بقطاع غزة      '

هكتار من األراضي الزراعية المتضررة أو التي تعرضت للتدمير أثناء الهجوم اإلسرائيلي الذي اسـتمر               
  .2009كانون الثاني / يناير18 يوماً وانتهي في 23

 هكتـار مـن     500 هكتـاراً مـن البـساتين و       929اصيل المدمرة تشمل حـوالي      وقال التقرير إن المح   
وأدى تدمير الغطاء النباتي ورص التربة بسبب الضربات وتحركات الدبابات إلى تـدهور              .الخضروات

األراضي الزراعية وجعل من الصعب إعادة الغطاء النباتي إليها وهو ما يجعلها عرضـة ألن تـصبح                 
  .صحراء قاحلة

 آالف مزرعة فـي غـزة قـد         10 من بين    5200ير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن حوالي        وذكر تقر 
 آالف أسـرة مـن   10وقال التقرير أن مصادر الرزق لحوالي  .تعرضت ألضرار مباشرة بسبب الهجوم   

  .قد تتعرض للضرر لعدم القدرة على زراعة المحاصيل)  ألف شخص65حوالي (أسر المزارعين 
الذي صدر مؤخراً عن برنامج األمم المتحدة للبيئة وتناول الظروف البيئية في غزة بعـد               وأشار التقرير   

 في المائة من األراضي الزراعية بما فيها البساتين والبيوت البالستيكية قد            17الهجوم اإلسرائيلي إلى أن     
  .تعرضت للضرر أو التدمير

زارعين نتيجة الدمار وتلوث األراضـي      وأضاف التقرير أن تكاليف الضرر الذي أصاب موارد رزق الم         
الزراعية عالوة على تكاليف إعادة اإلعمار بما في ذلك ضمان صالحية األرض إلعادة الزراعة تبلـغ                

  . مليون دوالر11حوالي 
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 بالمائة فقط من األراضي الزراعية المتضررة       25'وقال أحمد سوراني، مدير جمعية التنمية الزراعية أن         
لحرب قد أعيد تأهيلها عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية ووكـاالت األمـم              أو المدمرة خالل ا   

  .'المتحدة
 268 إلى أن إجمالي الخسائر في المجتمع الزراعي في غزة نتيجة للهجوم بلغـت               "الفاو"وتشير تقديرات   

ـ       86 مليون دوالر أضرار مباشرة و     180مليون دوالر من بينها      سب  مليون دوالر خسائر متوقعـة، ح
  ."إيرين"

  28/10/2009 ،وكالة سما
  

   ألف حافظ وحافظة لكتاب اهللا العام الحالي17أكثر من : غزة .30
إن " قدس برس"قال رئيس دار القرآن الكريم والسنة النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل لـ : دير البلح

  . حافظ وحافظة أتم معظمهم القرآن كامال17350ًعدد الحفظة لهذا العام 
 ومخيم غراس 6000 ومخيمات األوقاف 10000خرج مخيم تاج الوقار التابع لدار القرآن  ":وأضاف
  ". أجزاء10 جزء وأقلهم 25-15 ومعظمهم حافظ والبقية تحفظ من 300 ومخيمات الشماء 1400الجنة 

حيث سجلت نجاحا مميزا هذا العام وكانت نسبة " يوماً 60وأشار إلى أن المخيمات القرآنية استمرت 
  ".المسجلين مرتفعة بسبب حرص وحث اآلباء وتشجيعهم
 سنوات حفظ في دار القرآن الكريم وحدها 3قبل : "وينظر الجمل الزدياد عدد حفظة القرآن باهتمام قائالً

  ". وأتوقع تضاعف العدد10000 والحالي 3000 فقط والعام الماضي 500
27/10/2009قدس برس،   

  
  رمان األسرى من الزيارة االحتالل يبتكر أساليب جديدة لح .31

إن سلطات االحتالل تتعمد حرمان اآلالف من األسرى " :قالت وزارة شئون األسرى والمحررين :الخليل
من زيارة ذويهم ولمدد مختلفة تصل إلى عدة سنوات كأسلوب ممنهج لعقاب األسير وذويه، وفرض مزيد 

  ".من التضييق والضغط النفسي عليهم
مية في الوزارة في تصريح أصدرته أمس أن االحتالل يتفنن في  ابتكار أساليب وأوضحت الدائرة اإلعال

  .جديدة لحرمان األسرى من زيارة ذويهم في السجون
باإلضافة إلى المنع األمني المعروف في كافة : "أمس، نسخة عنه" فلسطين"وقال في بيان صحفي تلقت 

وية، ومنها منح تصاريح ألهالي األسرى السجون، يقوم االحتالل بحرمان أسرى آخرين بطرق ملت
بالزيارة ، وعند وصولهم إلى الحواجز يقوم جنود االحتالل بتمزيق التصاريح لحرمان األهالي من رؤية 

  ".أبنائهم المعتقلين
  28/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   فلسطينياً في نابلس 14االحتالل يعتقل  .32

   . أربعة عشر مواطناً فلسطينياً في مدينة نابلسأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية اعتقال: الناصرة
28/10/2009قدس برس،   

 
   حنا يطالب المسيحيين والمسلمين بالتوحد دفاعاً عن القدس المطران .33

طالب رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثـوذكس المطـران عطـا اهللا حنـا المـسلمين                : القدس المحتلة 
   .التوحد للدفاع عن األقصى والمدينة المحتلةوالمسيحيين في العالمين العربي واإلسالمي ب
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حيث كل شيء مـستهدف فيـه،    "واعتبر حنا في تصريحات صحافية أمس، أن الوضع في القدس خطير            
ولذلك وجب على كل شرفاء العالم أياً كان دينهم أو انتماؤهم العرقي بأن يعملوا على رفع الظلـم عـن                    

وشدد حنا على أن التطاول على المسجد        ".لية بحق مقدساتنا  شعبنا ووقف االنتهاكات والممارسات االحتال    
  .األقصى المبارك هو تطاول على كل المقدسات

  28/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "فجروا غزة حتى يعود شاليط": يافافي ملصقات إسرائيلية  .34
 النقـاب   1948 كشف مواطنون عرب من سكان مدينة يافا بمركز األراضي المحتلة عام             :القدس المحتلة 

عن قيام جماعات يهودية يمينية بتوزيع ملصقات في شوارع المدينة وتحديدا في أحياءها العربية تـدعو                
  .إلى استئناف الحرب على قطاع غزة من أجل تحرير الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط

برتها بمثابة خطـوات    واستنكرت العديد من األحزاب العربية في يافا توزيع مثل هذه الملصقات التي اعت            
وحملت الملصقات التي وزعتها الجماعات اليهوديـة        .استفزازية إضافية بحق السكان العرب في المدينة      

  ".فجروا غزة حتى يعود شاليط"شعار 
  28/10/2009 ،وكالة سما

  
  مجلس النواب األردني يستنكر االعتداءات على األقصى .35

والمصلين، واصفا ما يجري هناك بأنه " األقصى"ل ضد استنكر مجلس النواب األردني ممارسات االحتال
الهادي المجالي تأكيده  عن رئيس مجلس النواب عبد" بترا"ونقلت . استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين

  . فورا عما تقوم به من انتهاك لحرمة المقدسات اإلسالمية في القدس" إسرائيل"ضرورة أن تتوقف 
  28/10/2009الخليج، 

  
  "إسرائيل"من األردنيين ينظرون سلبا إلى % 99 :استطالع .36

، وهو تنظيم إسرائيلي مستقل يعمل على تقدم مصالح "مشروع إسرائيل"تشير نتائج استطالع لـ: تل أبيب
وأن ثالثة أرباعهم . من األردنيين ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي% 99إسرائيل في الخارج، إلى أن 

  . في الشرق األوسطال يؤمنون بأن إلسرائيل مستقبال
، بمناسبة "مشروع إسرائيل"وأجرى االستطالع في األردن مركز غرينبرغ األميركي لألبحاث لحساب 

 250وتم خالله استبيان آراء . الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع معاهدة السالم بين إسرائيل واألردن
ق سالم بين إسرائيل منهم عن تشاؤمهم من إمكانية تحقي% 66وأعرب . شخصا في لقاء مباشر

إنهم يؤيدون الكفاح المسلح ضد إسرائيل بما في % 75وقال . والفلسطينيين خالل السنوات الخمس القادمة
 .ذلك عمليات تستهدف مدنيين إسرائيليين

 28/10/2009الشرق األوسط، 
  

   دولة ألجل القدس20أردني يجوب  .37
 خاللها عدداً من الدول المجاورة لألردن، إضافة ينوي الرحالة األردني فؤاد مدانات القيام برحلة يجوب

  .إلى دول عدة في حوض البحر األبيض المتوسط في سبيل حشد المؤازرة والدعم اإلنساني لمدينة القدس
، وأنوي خالل الرحلة جمع مليون "القدس مدينة السالم"ستكون رحلتي بعنوان ) " عاما68ً(وقال مدانات 

 دولة عربية وأوروبية على ان تبدأ 20وأضاف ان جولته ستشمل ".  المقدسةتوقيع من أجل حماية المدينة
  .بداية العام المقبل

  28/10/2009الخليج، 
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  حزب اهللا يستنكر االعتداءات على األقصى .38

، مشدداً على أنه ال "األقصى"استنكر حزب اهللا في بيان، أمس، االعتداءات الصهيونية ضد : بيروت
الكارثية، كونه يأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها العدو إلقفال المسجد نهائيا يجوز التغافل عن آثاره 

وندد باستمرار اإلدارات األمريكية المتعاقبة وآخرها إدارة باراك أوباما في تقديم . وصوال إلى تدميره
  .الحتاللكما استنكر صمت المجتمع الدولي واكتفائه بالتفرج على جرائم ا". إسرائيل"ـالدعم المفتوح ل

  28/10/2009الحياة، 
  

  من جنوب لبنان"إسرائيل"إطالق صاروخ على  .39
أطلق صاروخ مساء أمس من بلدة حوال في جنوب لبنان، على مستوطنة كريات شمونا في : بيروت

شمالي إسرائيل، من دون أن يعلن أي طرف مسؤولية إطالق الصاروخ الذي لم يؤد إلى أي إصابات في 
  . وردت إسرائيل بقصف بلدة حوال ومحيطها بست قذائف مدفعية.الطرف اإلسرائيلي

 28/10/2009الشرق األوسط، 
  

 ما تعرض له الشعب الفلسطيني" أسخف"خالف فتح وحماس من : عمرو موسى .40
نفى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية في تصريحات لصحيفة الشرق األوسط : علي إبراهيم

التقرير جيد جدا، أقر على ما هو عليه، والمسألة "لى تقرير جولدستون قائال اللندنية اجراء أي تعديل ع
هي في طريقة تعامل المجلس مع توصيات التقرير، والمفترض أن يذهب اآلن إلى الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، وبعدها إلى مجلس األمن، وبالطبع في المجلس، فإن الهدف هو محاولة عرض األمر على 

  .»وراء خطوة.. وذلك على أساس خطوة.. لجنائية الدوليةالمحكمة ا
عن إدانة التقرير لكل من إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب استخدم الكلمة المصرية بالعامية 

يلوم إسرائيل، وفي نهاية األمر فإن حماس منظمة غير % 95إن التقرير في : "قبل أن يقول" معلهش"
لزمها بالقوانين، بينما إسرائيل دولة، وهي غير ملتزمة بشكل سياسي، أي ملتزمة بالقوانين، ونحاول أن ن

  ".أن هناك قرارا سياديا بعدم االلتزام بالقوانين
حول تصريحه، حاد اللهجة، بعد طلب السلطة الفلسطينية في البداية تأجيل نظر تقرير غولدستون اعتبر 

  .قريرأن الموضوع انتهى وحدث تراجع عن هذا الموقف وأقر الت
عن تداعيات هذا الموقف والمصالحة الفلسطينية التي تأجلت بعد مالبسات تقرير غولدستون، وهل يعتبر 

من الصعب ) فتح وحماس(أن هذا هو السبب الحقيقي، أم أن السبب يكمن في أنها مصالحة بين طرفين 
طرفان مختلفان .. »!لماذا من الصعب أن يتصالحا؟.. أستغرب«: أن يتصالحا، أبدى استغرابا قائال

االختالف معناه أنك في بلد له سيادة، لكن دولة فلسطين نفسها لم تقم، والقضية لم «: آيديولوجيا؟ قال
تحل، وبدال من االتحاد للحصول على سيادة بلدهم نجد هذا يميني وهذا يساري وهذا له آيديولوجية 

لبية العالم العربي، والعالم غير مقتنع ويرى أن هذه مسألة غير مقنعة بالنسبة لنا وأغ.. مختلفة عن اآلخر
عن » أسخف«وقال إنه يستخدم تعبير . »المسألة من أسخف ما حدث للشعب الفلسطيني في نضاله كله

  .قصد
حول الحديث عن تدخالت خارجية وأجندات إقليمية تفسد المصالحة الفلسطينية، وأن حماس قرارها ليس 

أن يتحمال المسؤولية في ) حماس وفتح( هذا الكالم، أنا أريد االثنين ال أريد أن أدخل في«: معها قال
وأكد أن الطرفين . طالما أنهما متعاديان.. خراب الموقف الفلسطيني، طالما أنهما متعاركان ومتخاصمان

.. »مسؤوالن، ويجب أن يوقعا سريعا على المصالحة، ألن القضية الفلسطينية ال تحتمل مثل هذا الكالم
  ".الدلع الفارغ"وصفه بـالذي 
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قد ال : "ويرد موسى على سؤال عما إذا كان يعتقد بإمكانية الوصول إلى حل نهائي في هذا الجيل قائال
ال تعطي مشروعية ال لالستيطان وال .. لكن ال تعطي مشروعية ألي وضع غير دولة فلسطينية.. يكون

لكن إلى شيء معوج على حساب ..  عادلطبعا من األفضل أن تصل إلى شيء.. لالحتالل، وال تستسلم
ما الذي يجعلنا نفعل ذلك؟ إذا سلمت القضية الفلسطينية لن يكون هناك سالم . العرب والفلسطينيين لماذا

وال استقرار، والعكس هو الصحيح، الناس والرأي العام المتعلق بموضوع فلسطين، ولن يقول أحد الحمد 
  ".قولون هذا الكالم، ولكن الشعب لن يقول هذا أبدامجموعة موظفين قد ي. هللا خلصنا منها

  28/10/2009الشرق األوسط، 
  

  يزج بالمنطقة إلى العنف" إسرائيل"استمرار تعنت : عمرو موسى .41
أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الوقت الحالي مناسب لتحقيق السالم : لندن

ه حذر من استمرار التعنت والتصلب اإلسرائيلي الذي قد يزج الشامل والعادل في الشرق األوسط، لكن
وقال موسى في كلمة ألقاها في الجلسة االفتتاحية . بالمنطقة إلى موجة من العنف والفوضى مجدداً

نمو التجارة والسياحة واالستثمار "، في لندن أمس، إن " البريطاني–المنتدى األول االقتصادي العربي "لـ
وهذا األمر يتطلب الوقوف بحزم من أجل إقامة السالم العادل في .  مستقرة في المنطقةيحتاج الى أجواء

وشدد على دعم ". والعرب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ التزاماتهم في هذا الشأن... المنطقة
 قال إن العرب الجهود التي يبذلها الرئيس األميركي باراك أوباما لتحقيق السالم في المنطقة، لكنه

إسرائيل تقوم بالتسويف والمماطلة في تنفيذ التزاماتها، خصوصاً في ما يتعلق باالنسحاب من األراضي "
ال ينبغي علينا أن نقبل باستمرار االحتالل أو «: وأضاف. »العربية المحتلة واحترام القانون الدولي

". لسالم المنقوص وغير المنصفبالتخلي عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وكذلك ضرورة عدم قبول ا
  ".خصوصاً أنه ليس هناك وقت متاح يمكن إضاعته"وحض أوروبا على أن تضطلع بدورها، 

  28/10/2009الحياة، 
  

  "ألن ديار المسلمين مخربة"مرشد اإلخوان المسلمين يدعو للجهاد  .42
 عاكف إلى الجهاد دعا المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة بمصر محمد مهدي: رويترز

ىوقال ". تنفذ أجندة خارجية"، وألن كثيرا من حكومات الدول اإلسالمية "ألن ديار المسلمين مخربة"
عاكف، في مؤتمر صحافي أمس، إنه لن يدعو أعضاء الجماعة في مصر للخروج في مظاهرات منعاً 

ندة الفلسطينيين الذين ينتابهم القلق وانتقد في المؤتمر الذي عقد لبيان جهود الجماعة لمسا. إلراقة الدماء
بشأن أنباء تفيد بأن يهودا يعتزمون اقتحام الحرم القدسي الشريف مواقف الدول العربية واإلسالمية التي 

معظم أو غالبية أو الكثير من هذه األنظمة تنفذ أجندة خارجية ضد رغبة "وقال . يرى أنها متخاذلة
لمصري والشعوب العربية واإلسالمية على استعداد للتطوع الشعب ا"، وأضاف "الشعوب اإلسالمية

". بالماليين للجهاد في فلسطين ولكن األنظمة العربية تحول دون ذلك وتمنعهم من التوجه إلى فلسطين
أعضاء الجماعة لن يخرجوا في "وقال عاكف إن ". الشعوب اإلسالمية محاصرة في بلدانها"وتابع أن 

، وأضاف أن حدوث ذلك " تحدث مصادمات مع قوات األمن وتسيل الدماءمظاهرات في الشوارع حتى ال
  ".يحقق رغبة أمريكية وصهيونية في تحويل مصر إلى أفغانستان وباكستان يتقاتل فيها المسلمون"

  28/10/2009الخليج، 
  

  تستفز العرب" إسرائيل"انتهاكات :  للسفراء األوروبيينوزير الخارجية السوري .43
ير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس، السفراء األوروبيين لدى دمشق، إلطالعهم استدعى وز: دمشق

على المواقف السورية من قضايا المنطقة، وتناول اإلجراءات والتعديات اإلسرائيلية على القدس المحتلة 
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سالمي والمسجد األقصى المبارك، وقال إن هذه اإلجراءات تشكل استفزازا كبيرا للعالمين العربي واإل
في بناء المستوطنات " إسرائيل"وأضاف المعلم أن استمرار . مؤكدا أنه جزء من خطة تدمير األقصى

واستمرار الحصار على غزة ورفضها لتقرير غولدستون ولقرار مجلس حقوق اإلنسان، يجعلنا نسأل 
تشعر " إسرائيل"وتابع إن . يذلك من دون االلتفات إلى إرادة المجتمع الدول" إسرائيل"أنفسنا لماذا تفعل 

بأنها محصنة ضد أية محاسبة دولية لخرقها للقانون الدولي، وإن السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية ال 
  .تشكل منطلقا إلقامة سالم شامل

  28/10/2009الخليج، 
  

  الطب الشرعي المصري ينفي التعذيب في وفاة أبو زهري .44
الة وفاة يوسف ابو زهري شقيق المتحدث االعالمي باسم قال تقرير الطب الشرعي في ح: آي.بي.يو

وقال مصدر قضائي، إن التقرير أرجع . حركة حماس إنه لم يمت جراء التعذيب في السجون المصرية
وفاة ابو زهري الصابته بصفراء الدم، وانخفاض الضغط بسبب ارتفاع اليوريا ونسبة االمالح، ما أدى 

وأشار المصدر إلى أن التقرير لم . والتنفسية نتيجة فشل بعضالت القلبإلى هبوط حاد بالدورة الدموية 
يذكر تعرض أبو زهري ألية اصابات ظاهرة أو باطنة في أي عضو بجسمه، كما تم تحليل عينة من دمه 

  .واحشائه وكانت خالية من أية مواد مخدرة أو سامة أو مهدئات
  28/10/2009الخليج، 

  
   للتدخل بشأن القدسالقاهرة تدعو األمم المتحدة .45

دعت مصر األمم المتحدة بصفتها أحد أعضاء الرباعية الدولية المعنية بعملية السالم في :  قنا-القاهرة 
الشرق األوسط إلى التدخل بشكل عاجل من أجل السيطرة على األوضاع في األراضي المحتلة والحيلولة 

سلطات اإلسرائيلية بالسماح دون تدهورهــا بشـــكل متزايد في ظل خطورة ممارسات ال
جاء ذلك في كلمة لوزير . لمجموعات من المتطرفين اليهود بالدخول إلى ساحة المسجد األقصى

الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ألقتها نيابة عنه السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية لشؤون 
 ". عام من اإلسهام..  واألمم المتحدة مصر"الهيئات والمنظمات الدولية هنا، أمس، في افتتاح ندوة 

  28/10/2009الوطن، قطر، 
 

  "إسرائيل"حاول التسلل إلى شرطياً من أفراد شرطة السلطة الفلسطينية الشرطة المصرية تعتقل  .46
قالت مصادر أمنية مصرية إن الشرطة في شمال سيناء اعتقلت، فجر أمس، :  يسري محمد-رفح 

الفلسطينية الذين فروا إلى مصر بعد سيطرة حركة حماس على قطاع شرطياً من أفراد شرطة السلطة 
وقالت المصادر إن رجال الشرطة المصرية أطلقوا طلقات  ".إسرائيل"غزة في أثناء محاوالته التسلل إلى 

جنوب معبر رفح، " إسرائيل"تحذيرية بينما كان يحاول اجتياح األسالك الشائكة الفاصلة بين مصر و
 .سطيني ضبط متخفيا في زي بدو سيناءوأضافت أن الفل

  28/10/2009الشرق األوسط، 
  

  محامو وطالب مصر يتظاهرون تضامناً مع األقصى  .47
نظم عدد من محامي مصر، أمس الثالثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة :  بشير العدل-القاهرة 

 التي تقوم بها قوات االحتالل االسرائيلي على بوسط القاهرة أدانوا خاللها العمليات الوحشية واالعتداءات
المسجد األقصى كما نددوا ببعض المواقف العربية الرسمية التي اكتفت باالحتجاج النظري دون أي 
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إجراء عملي لوقف الجريمة المنظمة ضد المقدسات اإلسالمية وطالبوا كافة االنظمة العربية بموقف 
  . عملية إلنهاء تلك الممارساتإيجابي تجاه ما يحدث واتخاذ إجراءات 

  28/10/2009الشرق، قطر، 
 

  "إسرائيل"برلمان البحرين يقر قانوناً لحظر وتجريم التعامل مع  .48
، "إسرائيل"أقر مجلس النواب البحريني، أمس، قانونا لتجريم وحظر التعامل مع :  راشد الغائب-المنامة 

تبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية واع. في جلسة شهدت مرافعات ساخنة والذعة من النواب
تدخال من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية لجهة رسم السياسات "حمد العامر القانون 

  ". والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية
ن حظر يعاقب كل من يخالف أحكام مشروع قانو"وبالنسبة للعقوبات، وافق مجلس النواب على أن 

التعامل مع إسرائيل بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع هذه 
وإذا وقعت الجريمة ).  ألف ريال100(العقوبة الحكم بالغرامة التي ال تتجاوز عشرة آالف دينار بحريني 

 مسؤول عن ارتكاب من شخص اعتباري، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل
  .الجريمة أو شريك فيها ينتمي إلى ذلك الشخص

 28/10/2009الوطن، السعودية، 
  

  افتتاح الصالون الدولي للكتاب واهتمام خاص بالقضية الفلسطينية: الجزائر .49
 للصالون 14أشرف، أمس الثالثاء، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على افتتاح الطبعة : الجزائر
وشدد محافظ الصالون إسماعيل أمزيان، على أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة في . ي للكتابالدول

الصالون، على اعتبار أن فلسطين ستكون ضيفة شرف خالل هذه التظاهرة، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم 
 المحتلة، ، كما ستتم استضافة كتاب فلسطينيين من داخل األراضي'فلسطين الراهن واآلفاق'ندوة حول 

  ".ماذا عن الحياة في القدس؟"والذين سيشاركون في ندوة عنوانها 
  28/10/2009القدس العربي، 

  
  أبو تريكة يزور غزة في حال تأهل المنتخب المصري لكأس العالم .50

كشف رمزي صالح، حارس مرمى منتخب فلسطين والمحترف في صفوف األهلي المصري، : وكاالت
لنادي األهلي، وعده بزيارة قطاع غزة في حالة فوز المنتخب المصري على أن محمد أبو تريكة، نجم ا

  .  نوفمبر القادم، وتأهله لكأس العالم بجنوب إفريقيا14نظيره الجزائري في المباراة التي تجمع بينهما في 
ليق وتناقلت عدد من المواقع الفلسطينية، عن رمزي، قوله إنه سيتم تنظيم حفل استقبال رسمي وشعبي ي

بأبو تريكة في حال زيارته لغزة، معتبراً أن الزيارة ستساهم في تخفيف معاناة المحاصرين داخل 
  .القطاع، فضالً عن تسليط الضوء عليهم مرةً أخرى عبر متابعة مختلف وسائل اإلعالم للزيارة المرتقبة

 28/10/2009صحيفة المصريون، 
  

  حقة ضباط إسرائيليينحقوقيون أوروبيون يعدون قوائم لمال": هآرتس" .51
اإلسرائيلية أمس أن منظمات حقوقيـة وشـبكة مـن          " هآرتس"أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

قـوائم  "المحامين من أنحاء أوروبا، خصوصاً بريطانيا، من المناصرين للقضية الفلسطينية أعدت أخيراً             
 للقانون اإلنساني الدولي على ارتكـاب        من الضباط اإلسرائيليين لغرض مالحقتهم قضائياً وفقاً       "مطلوبين

  .جرائم حرب في قطاع غزة
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وأضافت أن هذه المنظمات تعتزم استصدار أوامر باعتقال الضباط الواردة أسماؤهم في القوائم في حـال          
  .وطأت أقدامهم أوروبا

والنروج وبحسب الصحيفة، فإن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى مثل هولندا واسبانيا وبلجيكا              
الماضي في جمع إفادات فلـسطينيين مـن        ) يناير(شرعوا منذ انتهاء الحرب على غزة في كانون الثاني          

وقالـت إن القائمـة بأسـماء       . داخل القطاع يعتقدون أنها تثبت ارتكاب الجيش اإلسرائيلي جرائم حرب         
ن الذين أشرفوا على مراحل     اإلسرائيليين المطلوبين للعدالة تشمل ضباطاً بمستوى قادة كتائب فما فوق م          

  . مختلفة من الحرب على غزة
28/10/2009الحياة،   

  
 كلينتون تتحدث عن الحاجة للتجنيد لتقوية مكانة عباس .52

ذكرت مصادر إسرائيلية وأميركية أن وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون قالـت فـي              : تل أبيب 
ية التي جرت حتى اآلن، إن التطورات التـي جـرت           تقريرها لتلخيص المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطين    
، بعد أن كان قد ارتفع كثيرا عقب مؤتمر فتح          )أبو مازن (تضعف مكانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس       

 "إسـرائيل "، وإن هناك حاجة ألن تتجند الواليات المتحدة والدول العربية المعتدلـة و            )آب(في أغسطس   
 .له في موضوع المفاوضات وشروط الحياة للفلسطينيينلتقوية مكانته وتحقيق اإلنجازات 

وأضافت هذه المصادر أن الرئيس أوباما استوعب هذه الرسائل فأطلق تصريحه بأنه ملتزم بالتسوية على               
فهرول إلجراء اتـصال أو أكثـر مـع         . أساس مبدأ الدولتين للشعبين، ولكن هذا التصريح لم يغير شيئا         

حتى ال تنتـشر    "على االنتظار وعدم اإلسراع في اتخاذ خطوة االستقالة،         الرئيس أبو مازن محاوال حثه      
 ".الفوضى وتنهار عملية السالم وتكون تلك كارثة أخرى للشعب الفلسطيني

28/10/2009الشرق األوسط،   
  

  الجمعية العامة تناقش تقرير غولدستون األسبوع المقبل .53
لجنة متابعة تقرير   "لألمم المتحدة علي التريكي مع      اتفق رئيس الجمعية العامة     :  راغدة درغام  -نيويورك  
 التي تضم المجموعة العربية في نيويورك ومجموعة عـدم االنحيـاز ومنظمـة المـؤتمر                "غولدستون

اإلسالمي، على أن يتقدم ممثل إحدى هذه المجموعات في نهاية جلسة الجمعة المقبل المخصصة للبحـث                
  . جلسة مفتوحة للبحث في التقرير األربعاء المقبلفي موضوع حقوق اإلنسان، بطلب إبقاء ال

 تم االتفاق عليهـا لمعالجـة       "الترتيبات"وأكد مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور أن هذه           
التي تضمن مناقشة التقرير في صورة منفصلة ومستقلة وإصدار الجمعية العامة قراراً            " اإلجرائية"الناحية  

  . توصياته التي تطالب بإحالة ملف جرائم الحرب في غزة على مجلس األمنيركز على التقرير وعلى
28/10/2009الحياة،   

  
 اللوبي الصهيوني في الكونجرس يتحرك ضد تقرير جولدستون .54

تقدم عدد من أبرز داعمي الكيان الصهيوني بمجلس النواب األمريكي بمشروع :  عماد الدبك-السبيل 
مريكي باراك أوباما بالتحرك في المحافل الدولية ضد أي دعم أو مناقشة قرار، يطالب إدارة الرئيس األ

 .لتقرير جولدستون، الخاص بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي وقع في ديسمبر ويناير الماضيين
بمجلس النواب؛ لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ) 867(ويتهم مشروع القرار، الذي حمل رقم 

ي ريتشارد جولدستون، التي قامت بالتحقيق في العدوان الصهيوني على غزة، يتهمها الجنوب إفريق
 ".، وأنه ال يستحق أية دراسة أو منحه شرعيةً أخرى"إسرائيل"التحيز المطلق ضد "بـ
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ويدعو القرار في المقابل الكيان الصهيوني إلى البدء في تحقيق من جانبها لسلوكها خالل العدوان وتقديم 
 . بهذا الشأن إلى مجلس األمن خالل ستة أشهرتقرير

28/10/2009السبيل، األردن،   
  

  يدعو إلى تقسيم القدس" ايباك"المناهض لـ " جي ستريت" .55
جـي  " نقالً عن مراسلها في الناصرة، برهوم جرايسي، أن منظمـة      28/10/2009الغد، األردن،   ذكرت  
، أعلنت أمـس، عـن      1967لقائم على أساس حدود     األميركية اليهودية التي تؤيد حل الدولتين ا      " ستريت

" إيبـاك "نجاح مؤتمرها التأسيسي المنعقد هذا األسبوع في واشنطن، لتكون منظمة في مواجهة منظمـة               
  .اليمينية المتشددة، وهذا رغم مقاطعة الحكومة اإلسرائيلية لهذا المؤتمر
 منـدوب عـن جمعيـات       1500 وحسب المنظمين للمؤتمر، فإن الحضور فاق كل التوقعات، بمشاركة        

وحركات يهودية من مختلف الواليات األميركية، مؤيدة للحل السلمي وتعارض الخط السياسي لمنظمـة              
  .إيباك

لوسائل إعالم إسرائيلية إن منظمته ستشرع فـي        " جي ستريت "وقال جيرمي بن عامي، مدير عام منظمة        
 عضوا فيه عن دعمهم للمنظمـة       148أعرب  العمل كلوبي يهودي في أروقة الكونغرس األميركي، الذي         

  .الجديدة
 نقالً عن مراسلها من واشنطن، حسين عبد الحسين، أن لوبي            28/10/2009 الراي، الكويت،    وأضافت

اختـتم، أمـس    " إسرائيل" المؤيدة ل  "ايباك" االسرائيلي، المناهض لمنظمة     - االميركي   "جاي ستريت باك  "
ل في العاصمة االميركية بالتشديد على اهمية التوصل الى سالم،          ، مؤتمره السنوي االو   "من دون شروط  "

  .""إسرائيل"ثوابت "لكن من دون التخلي عن بعض 
لشروط السالم، فـدعا    " إسرائيل"كذلك شدد رئيس اللوبي الجديد جيريمي بن عامي على ضرورة احترام            
لكن . لتين االسرائيلية والفلسطينية  الى تقسيم القدس الى اثنتين، تكون كل واحدة منها عاصمة لكل من الدو            

، ابدوا اصرارا على    "إسرائيل"، الذين يتهمهم منافسوهم بالتخلي عن مصلحة        "جاي ستريت باك  "مسؤولي  
، "غولدسـتون "كذلك ادان معظم هـؤالء تقريـر        . الدفاع عن امن الدولة العبرية، حسب مسؤولي اللوبي       

  .فسها مستقبالفي الدفاع عن ن" إسرائيل"واعتبروه مقيدا لحق 
  

  "السالم الممكن"تذكيراً بـ" وادي عربة"أوباما يرى  .56
قال الرئيس األمريكي باراك أوباما في بيان وزعه البيت األبيض في وقت متأخر من ليـل                 ):آي.بي.يو(

 عامـاً بـين     15الموقعة قبـل    " معاهدة السالم "االثنين بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع االتفاق أن         
ونحن نعمـل   "وختم بالقول   . تذكير بأن السالم ممكن دائماً رغم العقبات      ) وادي عربة " (إسرائيل" و األردن

  .  عاما15ًقبل " إسرائيل"لتوسيع دائرة السالم، نأخذ الوحي مما أنجزه األردن و" اإلسرائيليين"مع العرب و
28/10/2009الخليج،   

  
  بالتحيز" إسرائيل"ترفض اتهامات " هيومن رايتس" .57

لها بـالتحيز ضـدها     " إسرائيل"بحدة، أمس، اتهامات    " هيومن رايتس ووتش  "رفضت منظمة   ): ب.ف.ا(
   .عبر منح انتهاكاتها مكانة اكبر بكثير مما تمنح للدول األخرى في المنطقة

" اإلسـرائيلية "اليومية  " هآرتس"كينيث روث في مقالة نشرتها صحيفة       " هيومن رايتس ووتش  "وقال مدير   
  أخذت تغطيتنا للحرب في المنطقة في االعتبار       "وتابع  ". ليست إال جزءا بسيطا من نشاطاتنا     " إسرائيل"إن  
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نحن نطبـق   "وأكد مدير المنظمة غير الحكومية      ". التي ارتكبتها األطراف كافة   ) حقوق اإلنسان (انتهاكات  
  ". المعايير نفسها على الدول كلها في مجال حقوق اإلنسان

28/10/2009الخليج،   
  

 وتوسيع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني" إسرائيل"ؤتمر دولي إلى مقاطعة م .58
أوصى مشاركون في مؤتمر دولي ضد االستعمار، قدموا من دول االتحاد االوروبـي             : حسن عبد الجواد  

والواليات المتحدة واستراليا ودول أميركا الالتينية وافريقيا وآسيا، بـضرورة المـصالحة الفلـسطينية،              
ل على تمكين قضية االتصال والتواصل والتشبيك بين مختلف الشبكات الدولية المناهضة لالحتالل             والعم

، والعمـل   "إسرائيل"والعنصرية، من اجل تطوير وسائل وآليات عمل المقاطعة، وسحب االستثمارات من            
تعريف به، فـي    على توأمة المدن في دول العالم مع المدن الفلسطينية، وتبني نصوص القانون الدولي وال             

مواجهة االستيطان وجدار الفصل العنصري، وحل قضية القدس، وتوسيع حملة التضامن مـع الـشعب               
  .الفلسطيني

28/10/2009األيام، فلسطين،   
  

  بين األميركيين يبلغ ثالثة أضعاف الدعم للفلسطينيين" إسرائيل"التأييد لـ .59
، في اسـتطالع رأي فـي       )عصبة العداء للتحقير   ( وجدت المنظمة اليهودية اإلسرائيلية العالمية     :تل أبيب 

ـ      وحسب نتائج  . يعادل ثالثة أضعاف المؤيدين للفلسطينيين    " إسرائيل"الواليات المتحدة، أن عدد المؤيدين ل
يؤيدونها ضـد   % 64، و "حليفا مخلصا ألميركا  "" إسرائيل"من األميركيين يعتبرون    % 67االستطالع فإن   

  .  الفلسطينيين مسؤولية إفشال المفاوضات%51الفلسطينيين، بينما يحمل 
من األميركيين قالوا إن علـى الفلـسطينيين واإلسـرائيليين أن يحلـوا             % 48وحسب هذا التقرير فإن     

فقط يوافقون على ما يقوله البيت األبيض       % 28مشكالتهم في ما بينهم من دون تدخل أميركي زائد، وإن           
  .ية تاريخية لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطينيعن أن الفرصة السانحة حاليا هي فرصة ذهب

28/10/2009الشرق األوسط،   
  

  دراسة حول اليمين الديني االسرائيلي وعملية التسوية .60
اصطدمت أطروحات وتعهدات أوباما بإنشاء دولة فلسطينية قابلة        :  محمد عبد اهللا يونس    –تقرير واشنطن   

نت برنامجا سياسيا يقـوم علـى توسـيع نطـاق التوسـع             للحياة بحكومة يمينية متشددة في إسرائيل تب      
االستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتبار قيام الدولة الفلسطينية تهديد ألمن إسرائيل فضالً              
عن رفض تقديم أي تنازالت في إطار العملية التفاوضية السيما االنسحاب من المناطق التـي يـسيطر                 

لي في الضفة الغربية، وهو ما قد يعزى في تركيبة الحكومة االئتالفية اإلسـرائيلية              عليها الجيش اإلسرائي  
التي تسيطر عليها أحزاب اليمين الديني ذات التوجهات الداعمة لالستيطان، حيث ال تتجـاوز مـشاركة                
أحزاب اليسار أو يمين الوسط الداعمة للتفاوض خمس مناصب وزاريـة حظـي بهـا حـزب العمـل                   

حزب الليكود وحزب إسرائيل    ( منصب وزاري، فيما سيطرت أحزاب اليمين        30من إجمالي   اإلسرائيلي  
على بقيـة المناصـب   ) حزب شاس وحزب يهود هاتوراه وحزب البيت اليهودي  ( واليمين الديني   ) بيتنا  

 الوزارية والتي كان من أهمها وزارة الخارجية التي توالها أفيجدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنـا               
  . الذي يستند إلى تأييد اليهود الروس والمستوطنين المتدينين 

بيد أن السياسات الحدية المتطرفة تجاه عملية التسوية ال تعد سوى جانب من نتاج تفـاعالت مجتمعيـة                  
معقدة في إسرائيل أسفرت عن تصاعد نفوذ تيار اليمين الديني المتشدد الرافض لعملية التـسوية ولحـق                 

 إقامة دولتهم المستقلة، ناهيك عن دعم المنتمين لذلك التيار للنشاط االستيطاني باعتبـاره              الفلسطينيين في 
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ومن . أحد الوظائف المحورية للمجتمع اإلسرائيلي استنادا لتفسيرات حاخامات الحريديم لنصوص التوراة          
لدوليـة   الباحث بمجموعـة األزمـات ا  Nicolas Pelhamهذا المنطلق جاءت دراسة نيكوالس بيلهام 

International Crisis Group والتي نـشرها تقريـر   " يمين إسرائيل الديني وعملية السالم "  بعنوان
 The Middle East" مشروع الشرق األوسـط لألبحـاث والمعلومـات    "الشرق األوسط الصادر عن 

Research & Information Project ليمـين   من أكتوبر الجاري لتفسير تصاعد نفوذ أنصار ا12 في
الديني في إسرائيل على المستوى السياسي والمجتمعي وأثر توجهاتهم على مستقبل عملية التسوية بـين               

  . الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي 
  اليمين الديني واقع ديمغرافي جديد 

شهدت األوضاع السياسية والمجتمعية في إسرائيل تغيرات هيكلية منذ طرح رئيس الوزراء اإلسـرائيلي              
 والتي تم بمقتضاها االنـسحاب مـن        2003سبق أرييل شارون خطة فك االرتباط أحادي الجانب عام          األ

فعلى الرغم من انتماء حزب الليكود الذي تزعمه شارون لليمين الـسياسي فـي              . مستوطنات قطاع غزة  
كل ملحـوظ   إسرائيل إال أن نفوذ المتدينين داخل الحزب أو في المجتمع اإلسرائيلي لم يكن قد تصاعد بش               

بما جعل االنسحاب من مستوطنات غزة ممكنًا ولم يكلف شارون سوى إنشاء حزب جديد يضم مؤيـدي                 
( رؤيته لعملية التسوية ويكون أقرب في برنامجه السياسي إلى يمين الوسط العلماني منه إلـى اليمـين                  

  ).حزب كاديما
ة الرأي العام اإلسرائيلي في مؤسـسات       ولكن على أثر تداعيات الحرب اإلسرائيلية على لبنان وتراجع ثق         

الدولة والساسة السيما مع الكشف عن قضايا فساد سياسي كان أبرزها قضية خصخصة بنك ليؤمي التي                
تورط فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود أولمرت، بدا من المالحظ تصاعد نفوذ تيارات اليمين               

االستدالل عليه من تصاعد وتيـرة التظـاهرات االحتجاجيـة          الديني المتشدد في إسرائيل وهو ما يمكن        
لناشطي االستيطان المتدينين في الضفة الغربية وزيادة أعضاء الكنيست من المنتمين ألحـزاب اليمـين               

ناهيـك  . الديني وتغلغل ذلك التيار المتشدد في الجيش اإلسرائيلي والمؤسسات البيروقراطية على السواء           
 من الرأي العام اإلسرائيلي ألطروحات قياداته حول عمليـة التـسوية وأمـن              عن تبني قطاعات واسعة   

  . إسرائيل بعدما كان ينظر إليها على أنها أطروحات حدية متطرفة ال تحقق سوى مصالح المستوطنين 
وفي هذا الصدد يمكن القول إن الوزن الديموغرافي للمستوطنين المتشددين وأنصار اليمين الـديني قـد                

غير الممكن تجاهله على المستوى السياسي ،حيث تجاوز عدد المستوطنات اإلسرائيلية فـي             أضحى من   
من مواطني إسرائيل    % 4 ألف نسمة، يمثلون حوالي      300 مستوطنة يقطنها حوالي     145الضفة الغربية   

ترة ، وخالل تلك الف   1992 ألف نسمة عندما تم توقيع اتفاق أوسلو عام          105بعدما كان عددهم ال يتجاوز      
نجح المستوطنون في تعزيز عزلتهم عن المجتمع اإلسرائيلي بتدشين مدارس وجامعات تقوم على المزج              

كما قام المستوطنون بإنشاء قـوات أمـن خاصـة لحمايـة            . ما بين التعاليم الدينية والتدريب العسكري     
 الـصلة   مستوطناتهم تم تدريبها في وحدات الجيش اإلسرائيلي وخضعت إلشـراف حاخامـات وثيقـة             

  .االستيطانية " ألعاد"بالمنظمات الناشطة في مجال االستيطان مثل جمعية 
  تغيرات الخريطة السياسية والمؤسسية في إسرائيل 

لم يقتصر المد الديني على قاطني المستوطنات وإنما تجاوز ذلك ليجتذب تأييد قطاعات مختلفة من يهود                 
من يهود  % 8 فإن Israel Democracy Instituteقراطيةإسرائيل، ووفقًا لبيانات معهد إسرائيل للديم

 عاما ينتمون إمـا للتيـار الـديني         30 و 18ممن تتراوح أعمارهم بين      % 32 عاما و  50إسرائيل فوق   
 17إلـى   1997عام   % 23القومي أو للتيار الديني المتشدد في حين تراجعت نسبة اليهود العلمانيين من             

 مليون نـسمة بمـا يمثـل        1.5 عدد اليهود المتدنين في إسرائيل حوالي        ، وإجماالً يتجاوز  2007عام  % 
  .من العدد اإلجمالي لسكان إسرائيل % 20حوالي 
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وارتبط تصاعد الوزن الديمغرافي لمؤيدي اليمين الديني في إسرائيل بتصاعد تمثيلهم في قطاعات الجيش              
دة خـدمتهم فـي الجـيش بالمنـاطق         اإلسرائيلي، حيث يحرص المتدينون السيما من الحريديم ألداء م        

االستيطانية داخل الخط األخضر في الضفة الغربية وعادة ما تقوم القيادات العسكرية اإلسرائيلية بنـشر               
وحدات المتدينين وفق انتمائهم الجغرافي، بحيث يؤدي كل منهم خدمته العسكرية في المـستوطنة التـي                

 نـسبة المتـدينين فـي صـفوف الجـيش      Yigal Levyويقدر الباحث اإلسرائيلي ياجال ليفي . يقطنها
  %. 40اإلسرائيلي بحوالي 

وفي السياق ذاته يمكن االستدالل على نفوذ التيار الديني المتشدد في الجيش اإلسرائيلي بالدور المتعـاظم                
للحاخامات أثناء عملية الرصاص المسكوب في قطاع غزة في يناير الماضي، حيث تم تشكيل وحدة دينية                

صاحبت الجيش لتحفيز الجنود على القتال ومن ثـم بـدأ الجـيش             " الوعي اليهودي "مسمى وحدة   تحت  
اإلسرائيلي يعاني من ازدواجية في نظم التوجيه وبات على عدد كبير من الجنود المتدينين االختيار بـين                 

  . االنصياع ألوامر قادتهم أو لتوجيهات الحاخامات التابعين للجيش 
سي لم يتمتع تيار اليمين الديني في أي فترة في التطور التاريخي إلسرائيل بأغلبيـة               وعلى المستوى السيا  

 مقعد هـي    120، ومن بين    2009برلمانية تماثل التي تمتع بها بعد انتخابات الكنيست الثامنة عشرة عام            
حـزاب   مقعدا أل  27 مقعدا من بينها حوالي      65إجمالي عدد مقاعد الكنيست شغلت أحزاب اليمين حوالي         

اليمين الديني بما يمكنهم من عرقلة تمرير أي قرار داخل الكتلة البرلمانية لالئتالف الحاكم المكون مـن                 
وبدا .  عضوا بالكنيست ينتمون ألحزاب اليمين واليمين الديني وحزب العمل كممثل لتيار يسار الوسط             75

نتنياهو بدأ يعتمد بشكل أكبر على دعم       أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين          
المستوطنين وهو ما تجلى في تصاعد تأييد المستوطنين المتدينين له في انتخابـات الكنيـست األخيـرة،                 

   . 2006في انتخابات عام  % 12في مقابل  % 23ليصل إلى حوالي 
ن المـرجح أن يواجـه      بيد أن ذلك التغير في خريطة مؤيدي حزب الليكود يفرض عليه قيودا متعددة وم             

مشروع نتنياهو للتجميد المؤقت لالستيطان في الضفة الغربية في حال تنفيذه بموجـة مـن التظـاهرات                 
االحتجاجية وتراجع في تأييد المستوطنين للحزب فضالً عن تفكك االئتالف الحكومي والدعوة النتخابات             

 ما حدث بعد تخلي اللوبي االسـتيطاني        مبكرة لن تأتي نتيجتها بأي حال لصالح حزب الليكود على غرار          
 وإصداره ألمـر إخـالء مـستوطنة        1999في الكنيست عن نتنياهو بعد توقيعه التفاقية واي ريفر عام           

  . عبرون في الضفة الغربية 
وفي السياق ذاته نجح التيار االستيطاني الديني في استقطاب عدد من قيادات اإلدارة المدنيـة والمحليـة                 

ر تراخيص بناء المستوطنات، وتخصيص األراضي التي تخضع لملكية الدولة لألغراض           لتيسير استصدا 
وفي هذا اإلطار يطرح القانون المقدس الذي يروج له الحاخامات فـي مواجهـة القـانون                . االستيطانية

الوضعي للدولة الذي يعوق في بعض األحيان النشاط االستيطاني اإلسرائيلي وبالنظرإلى تبني قطاعـات              
عة من موظفي اإلدارة المدنية لتوجهات التيار الديني المتشدد فإن القانون المقدس عـادة مـا يطبـق           واس

  . مقابل تجاهل ما ينص عليه القانون الوضعي 
  االستيطان وضغوط الداخل اإلسرائيلي 

 لهـذا   تكمن إشكالية العالقة بين تصاعد نفوذ اليمين الديني ومستقبل عملية السالم في توجهات المنتمـين              
التيار التي تعتبر إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تهديدا ألمن إسرائيل وال تقبل تجميد النشاط االستيطاني في                

" ألمانة آلهيـة    " الضفة الغربية والقدس وتعتبر تفكيك أي من المستوطنات القائمة واالنسحاب منها خيانة             
مـن   % 64 أن حوالي    2008في أبريل   وفق نصوص التوراة ،وفي هذا اإلطار كشف استطالع للرأي          

منهم استئناف المفاوضات    % 72اليهود المتدينين ال يقبلون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ويرفض حوالي           
مع الطرف الفلسطيني وبطبيعة الحال ال يقبل غالبية اإلسرائيليين االنسحاب مـن مـستوطنات الـضفة                

  .الغربية 
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بيلهام والتي تم عرضها سلفًا إطارا تفسيريا لنهج حكومـة نتنيـاهو            وتقدم الدراسة التي أعدها نيكوالس      
الرافض لتجميد االستيطان ويمكن اإلضافة إلى ما ورد بها والقول بأن الحكومة اإلسـرائيلية تتعـرض                
لضغوط من ثالث جهات رئيسة تدفعها لمزيد من التشدد في سياستها تجاه عملية التسوية بحيـث تـأتي                  

االتحـاد  "الدينية المنضمة لالئتالف الحاكم على رأس تلك الجهات، حيث طالـب حـزب              أحزاب اليمين   
الذي يمثل بشكل خاص المستوطنين بإعادة المستوطنين إلى مستوطنات قطـاع غـزة وشـمال               " الوطني

مع السلطة الفلسطينية قبل نحو عشرة أعوام بزعم        " فك االرتباط "الضفة الغربية التي أخليت ضمن خطة       
 مـن   28وأصدر الحزب الذي يتزعمه يعكوف كاتس بيانا في         . أسفر عن نتائج عكسية   "  االرتباط فك"أن  

إن الفلسطينيين فهموا عملية فك االرتباط بشكل خاطئ، وفسروها على أنها تأتي للتعبير             : "فبراير جاء فيه  
  ".اعن ضعف دولة إسرائيل، ويجب إعادة الردع من خالل العودة إلى المناطق التي أخليناه

كما يتبنى حاخامات طائفة الحريديم المتشددة مواقف أكثر تطرفًا من وزراء الحكومة اإلسـرائيلية مثـل                
رفضهم لعقد صفقة مع حركة حماس لتحرير الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إطالق سراح مئـات   

 من يونيو يدعون فيها     27 األسرى الفلسطينيين ودعوتهم لتحرير شاليط بالقوة وقيامهم بإطالق مبادرة في         
أنصارهم من العائالت الدينية واليمينية اليهودية لالستيطان في هضبة الجوالن السورية المحتلـة بـشكل               

ـ            االستيطان الـديني   "يعزز من التواجد اليهودي بالهضبة، وهو ما وصفته صحيفة معاريف اإلسرائيلية ب
،و ذلك للتغلـب علـى ارتفـاع        "ل القيم اليهودية  الحركة من أج  "وتزعم هذا التوجه عوفير كوهين رئيس       

  .أسعار العقارات في إسرائيل 
ويمارس المجلس االستيطاني اإلسرائيلي ضغوط قوية لردع أي تنازل ضئيل األحزاب اليمينية المتحالفة             
معهم في الحكومة اإلسرائيلية، فقبيل زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهـود بـاراك للواليـات المتحـدة            

 من يونيو نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن        29لتباحث حول تجميد االستيطان في الضفة الغربية في         ل
داني دايان رئيس المجلس االستيطاني اإلسرائيلي رفضه لتقديم أي تنازل فيما يتعلق باالستيطان أو حتى               

 بأنها انتخبـت    –ول الحقيقة   آن األوان لهذه الحكومة أن تق     "القبول بقيام دولة فلسطينية، واعتبر دايان أنه        
ألنها تؤمن بأن الدولة الفلسطينية هي خطر وجودي على إسرائيل، ولليهود حق في االسـتيطان فـي أي          

 وإذا لم نقم بذلك سننزلق      - ليس فقط لسد احتياجات النمو الطبيعي      -مكان في أرض إسرائيل، وفي البناء       
نتنياهو استسلم مرة أخرى، وبشكل مهين      " "نتنياهو بقوله ، منتقدا ما أسماه تنازالت      "من السيئ إلى األسوأ   

للرئيس األمريكي، فبعد قبوله الدولة الفلسطينية والخروج العسكري من مدن الضفة، يقبـل اآلن تجميـد                
  .؟"االستيطان

ومن ثم يمكن تفسير تشدد حكومة نتنياهو حيال تجميد االستيطان في أحد أبعاده بخـضوعها للـضغوط                 
ناهيك عن توجهاتها اليمنية وتشكيل االئتالف الحاكم الذي يضع النشاط االسـتيطاني علـى              سالفة الذكر   

قائمة أولوياته الجتذاب تأييد اليهود المتدينين من قاطني المستوطنات، بما يعني أن حكومـة نتنيـاهو ال                 
ل شريكًا يمكن   يمكنها تقديم أي تنازالت في المفاوضات مع الطرف الفلسطيني وال يمكن اعتبارها بأي حا             

  . االعتماد عليه مستقبالً في عملية التسوية 
  24/10/2009تقرير واشنطن، 

  
  قرار عربي أم ضغط على حماس؟ .. عباس يذهب لالنتخابات المبكرة  .61

   محمد جمال عرفة
ال يختلف اثنان من المراقبين على أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس بـإجراء                 

 برلمانية ورئاسية في فلسطين هو قرار لجس نبض حماس والضغط عليها كي توقع على اتفاق                انتخابات
المصالحة الذي قدمته مصر واعتبرته نهائياً ال يقبل النقاش ، وال خالف أيضا حول أن هذا القرار ناقشه                  

ون المرسوم  عباس مع القاهرة وعواصم عربية أخرى قبل اتخاذه ، وأنه جرى التأكيد مصرياً على أن يك               



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1595:         العدد       28/10/2009األربعاء  :التاريخ

مربوطاً بخط رجعة ، أي يمكن التراجع عنه في حال وقعت حماس بحيث يمكن الرجوع عنـه وتأجيـل                 
 وإال كان القرار المرسوم بال قيمة سوى أنه يضع حجـر األسـاس لتقـسيم                2010االنتخابات لمنتصف   
  !.الضفة وغزة قانوناً 

 رفضت حماس التوقيع على اتفاق يطالبها       ومن الواضح أن قرار عباس جاء أيضا لحفظ ماء الوجه بعدما          
 التي تخشى تزويرها بـإرادة ومباركـة        –صراحة أن تنزع سالح المقاومة وتذهب لصناديق االنتخابات         

 برغم أنه يشكل ضربة لجهود المصالحة التـي ترعاهـا           –عربية ودولية هذه المرة إلقصائها بأي شكل        
  .القاهرة وقد يدفع حماس للتشدد أكثر 

هل تنجح هذه الضغوط التي يقوم بها عباس ، ومنها تسريب أنصاره أنـه ال ينـوي                 :  األن هو    والسؤال
الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة كي يضغط أيضاً علي أوباما ليقدم شيئاً يستند عليه عباس في معركته                

ـ ) إسرائيل(مع حماس بعدما سخرت من جهود عباس السلمية ورفض         دة عـام  مجرد وقف االستيطان لم
  !.واحد 

واضح أنه ليس أمام عباس سوى خيار الذهاب لالنتخابات المبكرة بدعم مصري وعربي طالما اسـتمر                
موقف حماس الرافض، وفي هذه الحالة لن توافق حماس على إجراء االنتخابات في غزة ، وقد تقوم من                  

 ما قد يعني أننا سنكون أمـام         بالقيام بإجراء انتخابات أخرى،    - كما ألمح مسئولون في الحركة       –جهتها  
  !دولتين فلسطينيين في الضفة وغزة، ورئيسين وحكومتين ورئيسي وزراء 

وهناك توقعات أن يسعي عباس الستصدار مرسوم أخر بتعيين نواب من غزة في البرلمان الذي ستجري                
لضفة هـذه المـرة   انتخاباته غالباً في الضفة وحدها، ويتكرر سيناريو برلمان فلسطيني جزئي ولكن في ا        

  .مقابل البرلمان اآلخر في غزة 
وطبيعي أن تدعم الدول العربية وأوروبا وأمريكا حكومة عباس ضد حماس ، وأن يستغل الصهاينة هـذا        
في تشديد الحصار على حكومة حماس، وربما معاودة الكرة في حرب أخرى لقتل قادة حمـاس وإنهـاء                  

لمتطرف تضع هذا على أجنـدة عملهـا، وتعتبـره أحـد            حكمها في غزة خصوصاً أن حكومة اليمين ا       
  .اإلنجازات الضرورية للتفرغ لحزب اهللا وإيران 

والمشكلة هنا أن القاهرة تخشى من تداعيات كل هذا على حدودها مع غزة ، فأي تدهور في الموقف أو                   
لسطين فـي   استمرار للخالفات بينها وبين حماس سوف تنعكس على التهاب منطقة الحدود بين مصر وف             

وقت تسعى فيه القاهرة لتهدئة هذه الجبهة وااللتزام المصري الذي أعلن باسـتمرار التفـاوض وإنجـاز                
  .المصالحة 

والمشكلة األخرى هي أن تحفظات حماس الثالثة على ورقة المصالحة المصرية تعتبر تحفظات جوهرية              
وقن فيه حماس أن حكومة عباس تـسعى        تتعلق بوجود المقاومة ومستقبل الثوابت الفلسطينية ، في وقت ت         

لتقديم تنازالت مؤلمة للصهاينة دون مقابل أبرزها حل تنظيمات المقاومة المسلحة بدعوى الحفاظ علـى               
هيبة الدولة الفلسطينية ومنع انتشار السالح ، وتوافق على هذا الدول العربية والغرب ، في حين أن هذا                  

الفلسطينية وإعطاء تل أبيب الفرصة للتهرب والتـسويف كيفمـا           سيكون خلعاً ألنياب القضية      – لو تم    –
  .شاءت إلنجاز السيطرة على القدس وتهويد األقصى 

على ما تقول إنها تعديالت أدخلت على الورقة        ) حماس(فمضمون اعتراضات حركة المقاومة اإلسالمية      
ـ          " المرجعيـة الوطنيـة   " و "المقاومـة "المصرية للمصالحة الفلسطينية، تنحصر في ثالث نقاط تتعلق بـ

  .، وكلها أمور بدونها ال تبقى لحركات المقاومة وفي مقدمتها حماس أي معنى"التنسيق األمني"و
حظـر إقامـة أيـة     (في ورقة المصالحة تنص فقرته على       ) هيكلة األجهـزة األمنية وإعادة بنائها    (فبند  

، وليس هناك تفسير لهذه التشكيالت      ) ةتشكيالت عسكرية خارج إطار هياكل األجهزة التي تُقررها الدول        
العسكرية سوى فصائل المقاومة وقوى المقاومة التي ال تتبع أي تشكيل عسكري أو أمني رسـمي فـي                  

  !.السـلطة الفلسطينية 
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جرى تعديله بما ال يجعل لحماس أو غيرها من فصائل المقاومة أي صوت             ) المرجعية الوطنية (أيضا بند   
تشكيل إطار قيادي مؤقت من جميع األطـر        (فالبند القديم كان ينص     .. لسطينية  سياسي على الحكومة الف   

والفصائل والشخصيات المستقلة يكون أبرز مهامه معالجة القضايا المصيرية فـي الـشأن الفلـسطيني،               
) عليهواتخاذ القرارات فيها بالتوافق، وهي المهام غير القابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً تم التوافق               

، وهذا يعني أن عمل سلطة عباس سيكون عليه فيتو من هذه الفصائل لو خرجت عن اإلجماع الـوطني                   
، ولكن هـذه الفقـرة      ) كما حدث في قضية تأجيل تقرير جولدستون مثال أو التنسيق األمني مع إسرائيل            (

يها التزام بأخـذ    حذفت ما يعني أن حكومة عباس ستفعل ما تشاء دون رقيب عليها أو دون أن يكون عل                
  .رأي فصائل المقاومة 

وأخطر البنود األخرى التي تعترض عليها حماس ويصعب التوفيق فيها هو ما يتعلق بما ورد في مهـام                  
التعاون المشترك مع أجهـزة     ( من   - بحسب نص الورقة المصرية    -جهاز المخابرات العامة الفلسطيني     

دد السلم واألمن المشترك، أو أي مـن مجـاالت األمـن            الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال ته      
باعتبارهـا  ) إسرائيل( التنسيق األمني مع     – وبموافقة حماس    –إذ إن هذا البند يرسخ قانوناً       ) .. الداخلي

بعبارة أخرى مطلوب من حمـاس أن توقـع         .. دولة صديقة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو         
ح بموجبها الحركة بنسفها وعن طيب خاطر للسلطة بالتعاون مع االحتالل فـي        على وثيقة للمصالحة تسم   

  !.اعتقال وقتل أعضاء المقاومة وسجنهم 
لهذه األسباب هناك صعوبة في قبول حماس هذه البنود التي تعني قتل الحركة ووأد المقاومة ، وبالتـالي                  

اللعب بورقة االنتخابات المبكرة    هناك صعوبة في أن ترضخ حماس لخطة الضغط التي يمارسها عباس ب           
  !.، وهو ما ال يدركه عباس وال الحكومات العربية التي تؤيده 

السيناريو المتوقع بالتالي هو لعبة عض أصابع تستمر حتى ديسمبر المقبل ويتخللها محاوالت مـصرية               
ث يجـري صـياغة     للتوفيق بين الطرفين عبر السعي لتذليل عقبات البنود الثالثة المختلف حولها ، بحي            

عبارات الوثيقة فيما يخص هذه البنود بطريقة ترضي الجميع ، علماً أن هناك مصلحة مصرية في إنجاز                 
هذا االتفاق لتوحيد الصف الفلسطيني على أمل أن تفوز فتح في االنتخابات المقبلة وتباشر مفاوضات مع                

  .عن طريق طرف فلسطيني واحد ) إسرائيل(
ى هذا وتصاعد التوتر في العالقات بـين غـزة والـضفة، وانحـازت القـاهرة                أما لو استمر الحال عل    

 دويلتـين   – رسـميا    –والحكومات العربية لعباس بصورة تغضب حماس فسوف نشهد في يناير المقبل            
  !فلسطينيتين ورئيسين ورئيسي وزراء وحكومتين وربما شعبين 

  28/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  !هي الحلاالنتخابات الفلسطينية ليست  .62
  حسن نافعة

فقد . يواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفاً ال يحسد عليه على الصعيدين التكتيكي واالستراتيجي
بات عليه، بصفته رئيساً للسلطة الفلسطينية، أن يسعى إلنقاذ ما تبقى من هذه السلطة والتي تآكلت 

حت أشبه بمريض يعيش بوسائل تنفس شرعيتها وفقدت من هيبتها ورصيدها الشيء الكثير حتى أصب
كما بات عليه، بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، . اصطناعي داخل غرفة إنعاش سيئة التجهيز

أن يسعى إلنقاذ ما تبقى من حركة تحرر وطني كان قد بدأ عقدها ينفرط وتتناثر حباته في كل اتجاه حتى 
أصبحت على وشك السقوط بعد أن نفد الوقود وسدت أصبحت وكأنها طائرة ضلت طريقها في الجو و

ويكفي أن نلقي ! أمامها كل سبل المناورة، بما في ذلك إمكانية القيام حتى بعملية هبوط اضطراري آمن
نظرة فاحصة على الوضع الحالي لكل من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كي نصل إلى 

لذا ليس من . الفلسطينية باتت تواجه خطر تصفية حقيقية ونهائيةنتيجة واحدة مفادها أن القضية 
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المستغرب أن يشعر كثيرون، وأنا واحد منهم، بأنه ما لم تحدث صحوة ضمير فورية من جانب كل 
الفرقاء واألطراف الفلسطينيين، مصحوبة بصحوة ضمير مماثلة وموازية من زعماء العالمين العربي 

هم المركزية في مرحلة سبات عميق وسيتعذر على الشعب الفلسطيني واإلسالمي، فسوف تدخل قضيت
الصامد والصابر أن يلملم أطرافه ويستعيد زمام المبادرة في يده من جديد قبل فترة مقبلة ال يعلم إال اهللا 

  . وحده كم تطول
ة فقدت يصعب التشكيك في حقيقة تبدو اآلن ساطعة كالشمس في وضح النهار وهي أن السلطة الفلسطيني

الكثير من شرعيتها على الصعيدين القانوني والسياسي نظراً لشكوك قوية باتت تحوم حول شرعية وجود 
وألن الدستور الفلسطيني قاطع . الماضي) يناير( كانون الثاني 24محمود عباس في منصب الرئاسة منذ 

 والية ثانية، فمن الطبيعي أن يبدو في تحديده فترة الوالية الرئاسية بأربع سنوات فقط قابلة للتجديد لفترة
منصب رئيس السلطة الفلسطينية في نظر كثيرين شاغراً، من الناحية الدستورية البحتة، نظراً إلى أن 
االنتخابات الرئاسية لم تجر في موعدها المقرر وألن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أو نائبه في 

صحيح أن . صب إلى أن تجرى انتخابات رئاسية جديدةحالة الضرورة، هو من يحق له شغل هذا المن
الرئيس الفلسطيني استند في رفضه إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها إلى قانون ينص على 
ضرورة تحقيق التزامن بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية، وصحيح أيضاً أن الجامعة العربية أصدرت 

لعباس لسنة إضافية كي يمكن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قراراً تعترف فيه بشرعية التمديد 
، غير أن هذه األسانيد ال تكفي لملء فراغ دستوري واضح، 2010) يناير(متزامنة في كانون الثاني 

عدم جواز االستناد الى الشرعية : عدم جواز تقديم القانون على الدستور، والثاني: األول. لسببين
ية الدستورية، خصوصاً أن الشرعية السياسية لمحمود عباس خالل فترة التمديد السياسية كبديل للشرع

تستمد قوتها من قدرته على إجراء مصالحة وطنية تتفق بموجبها األطراف الفلسطينية على موعد 
  . وشروط االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وهو ما لم يحدث

وم الذي أصدره السيد محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية في سياق كهذا من الطبيعي أن يثير المرس
المقبل لغطاً كبيراً من شأنه أن يسهم في تأجيج نار الخالفات ) يناير(ورئاسية متزامنة في كانون الثاني 

فعلى . بين مختلف الفصائل الفلسطينية على رغم سهولة العثور على حجج قانونية وسياسية لتبريره
 يسهل تبرير هذا المرسوم بحالة ضرورة يفرضها غياب المصالحة الفلسطينية والتي الصعيد القانوني

يصعب من دون االنضواء تحت خيمتها إجراء انتخابات جديدة متفق على موعدها من جانب مختلف 
أو » حماس«أما على الصعيد السياسي فيسهل تبريره بحالة ضرورة نتيجة رفض حركة . الفصائل

غير أن بوسع الفريق اآلخر أن يعثر في الوقت نفسه على حجج .  اتفاق المصالحةمماطلتها في توقيع
لذا فلن تغير حجج هذا . قانونية وسياسية ال تقل وجاهة تبرر رفضه ومعارضته القاطعة لهذا اإلجراء

 الفريق أو ذاك من األمر الواقع شيئاً أو من حقيقة أن هذا اإلجراء يدق مسماراً جديداً في نعش حركة
وطنية فلسطينية يسعى كثيرون، بوعي أو من دون وعي، لتشييع جثمانها ودفنها مرة واحدة وإلى األبد 

  .ومعها قضية الشعب الفلسطيني
إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك لن يجدي شيئاً أو يقدم نفعاً لحركة وطنية فلسطينية يتعين العمل على 

افها بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى حمايتها إلى أن تتمكن من الوصول إلى أهد
الكثير من األخطاء، خصوصاً منذ فوزها بغالبية » حماس«وعلى رغم قناعتي التامة بارتكاب . ديارهم

مقاعد المجلس التشريعي، إال أن الرئيس محمود عباس يتحمل، في تقديري، الجانب األكبر من المسؤولية 
أو رئيساً لسلطة » فتح«الوضع الفلسطيني ألنه تصرف طوال الوقت باعتباره رئيساً لحركة عما آل إليه 

فلسطينية ال تملك من أمرها شيئاً ونسي دوره األهم واألكبر، والذي يجعله المسؤول األول عن حماية 
  . الحركة الوطنية الفلسطينية بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية
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في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً في أعقاب » حماس« في تسجيل هدف في مرمى ربما تكون الرغبة
الفضيحة الكبرى التي فجرها قرار طلب تأجيل عرض تقرير غولدستون على مجلس األمم المتحدة 

غير أن . لحقوق اإلنسان في جنيف، هي التي زينت للرئيس محمود عباس إصدار مثل هذا المرسوم
ة لم ينتبه إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الهدف، بافتراض احتسابه سواء من رئيس السلطة الفلسطيني

وألن العبرة هي بالنتائج النهائية التي قد . جانب الحكم أو من جانب الجمهور، هو الطرف اإلسرائيلي
كرس تترتب على هذا المرسوم، فلن يكون بوسع أحد أن ينكر أن أية انتخابات ستتم وفقاً لهذا المرسوم ست

االنقسام الفلسطيني، وربما تحول السيد عباس نفسه إلى رئيس لبلدية رام اهللا، وستؤدي إلى اشتعال 
أما . في غزة» اإلمارة الظالمية«وبين سلطة أو » بلدية رام اهللا«الصراع من جديد بين سلطة أو 

لسطيني يتمتع بما إسرائيل فسيسهل عليها أن تدعي، وسط لهيب هذا الصراع الدامي، بعدم وجود طرف ف
وألن أطرافاً دولية . يكفي من المصداقية للتفاوض معه، واألرجح أن يصدقها كثيرون في هذه الحالة

وعربية كثيرة تتحين الفرصة لتعلن عن رغبتها الدفينة في نفض يدها نهائياً من القضية الفلسطينية، 
نفسهم، فمن المتوقع أن تدخل الحركة بادعاء أنه يصعب عليها أن تكون أكثر ملكية من الفلسطينيين أ

الوطنية الفلسطينية بهذه االنتخابات المشؤومة، إن تمت، نفقاً مظلماً جديداً ال أظن أنها يمكن أن تخرج 
  .منه سالمة

بوسع المتأمل لمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، أن يالحظ بسهولة أن هذه الحركة كانت قد وصلت 
قرار الميثاق الوطني الفلسطيني باإلجماع، حين تم تحديد هدف النضال  بإ1968ذروة نضجها عام 

غير أنه ما كان يمكن . الفلسطيني بإقامة دولة علمانية ديموقراطية موحدة على كامل التراب الفلسطيني
الوصول إلى لحظة النضج هذه لوال توافر إجماع عربي على عدم االعتراف بإسرائيل وعلى مواصلة 

بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك العمل المسلح، إلى أن يتحقق حلم الدولة الديموقراطية الكفاح ضدها 
لكن عندما بدأ عقد اإلجماع العربي ينفرط عقب حرب تشرين . الموحدة على كامل التراب الفلسطيني

ماع ، ليصل ذروته بإبرام مصر التفاق سالم منفرد مع إسرائيل، بدأ عقد اإلج1973) أكتوبر(األول 
وفي كلتا الحالتين كان االستبداد هو المسؤول األول عن انفراط العقد على . الفلسطيني ينفرط بدوره

فكما أقدم الرئيس السادات على زيارة القدس من دون أن يتشاور مع . الصعيدين العربي والفلسطيني
دون أن يتشاور مع أحد، حتى مع أقرب مساعديه، أقدم الرئيس عرفات على إبرام اتفاقية أوسلو من 

  .أحد
يعلم الجميع أن طريق التنازالت على الصعيد الفلسطيني بدأ بتبني البرنامج المرحلي للمجلس الوطني 

إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يتم تحريره من أرض فلسطين « ورفع شعار 1974الفلسطيني عام 
 حين تم تبني حل الدولتين رسمياً، ثم 1988 عام ثم جاءت االنعطافة الحادة في اتجاه السقوط. »التاريخية

 والذي تم فيه االعتراف بدولة إسرائيل مقابل اعتراف 1993وقع السقوط الكامل بإبرام اتفاق أوسلو عام 
هذه األخيرة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني وقيادتها لسلطة حكم ذاتي 

على األراضي التي تنسحب منها القوات اإلسرائيلية من دون التزام مقابل من » رهاباإل«تلتزم بمحاربة 
وقد توجت .  أو حتى وقف االستيطان خالل المرحلة االنتقالية1967جانب إسرائيل باالعتراف بحدود 

ولة هذه التنازالت الخطيرة بحضور الرئيس كلينتون بنفسه إلى األراضي الفلسطينية ال ليشهد إعالن الد
 بنداً من الميثاق الوطني 12 حفل شطب 1998عام ) أغسطس( آب 14الفلسطينية ولكن ليشهد في 

 بنداً آخر كي تطمئن إسرائيل إلى أن السلطة الفلسطينية التي ستتسلم األراضي 16الفلسطيني وتعديل 
» اإلرهاب«بمقاومة التي سيخليها الجيش اإلسرائيلي لم تتخل فقط عن الكفاح المسلح لكنها تلتزم أيضاً 

 وعودة الالجئيين 1967كل ذلك من دون أية ضمانات بقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود . الفلسطيني
  .الفلسطينيين
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» العملية السلمية«أظن أنه حان الوقت أن تجلس كل األطراف الفلسطينية معاً لتقييم مسيرة ما يسمى بـ 
أو محاولة التنصل من المسؤولية وإنما بغرض استخالص بكل أمانة وتجرد، ليس بهدف توجيه اللوم 

الدروس المستفادة وتصحيح األخطاء، إذا كانت هذه األطراف مخلصة حقاً في سعيها النتشال قضيتها من 
وأظن أيضاً أنه حان الوقت لكي تدرك األطراف العربية، والتي يبدو . الضياع أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه

 على الساحة الفلسطينية ويرى فيه فرصة سانحة لغسل يده من قضية ال يبدو بعضها سعيداً بما يحدث
على استعداد لتحمل نصيبه في الدفاع عنها، أن الطريق الذي تسلكه السلطة الفلسطينية حالياً لن يلحق 

  .الضرر بقضية الشعب الفلسطيني فقط وإنما سيلحق الضرر على المدى الطويل بأمنه الوطني
احدة في مستقبل قضية تبدو من فرط عدالتها ونبلها عصية على كل محاوالت التصفية، ال أشك لحظة و

ومع ذلك يجب أال نقلل أبداً من خطورة حفنة تصر على أن تشيخ في مواقعها حتى لو انتهى بها الحال 
الى االستسالم على أن تفسح الطريق ألجيال شابة أكثر قدرة على ابتكار وسائل نضال أكثر عصرية 

لم يفت األوان لكي يدرك الرئيس محمود عباس أن االنتخابات تحت االحتالل ليست هي وال . فعاليةو
  .يمكن أن تكون حالً

  28/10/2009الحياة، 
  

  القيادة ذاتها؟» الخيبة«و» اليأس«ما العمل حين يصيب  .63
   عريب الرنتاوي

الذي " المأزق"ات التي تصور حجم     بالتقارير والمعلوم " ضجت"صحافة األمس ، العربية منها والعبرية ،        
تعيشه الرئاسة الفلسطينية في عالقاتها مع إدارة أوباما وحكومة نتنياهو وحركة حماس ، وكـشفت عـن                 
جوانب مهمة من االتصاالت التي تجري بين رام اهللا وواشنطن منذ عدة شهور ، لتخلص إلى جملة مـن                   

  : النتائج والمعطيات أبرزها
ـ أن إحساسا عميق  : أوال يخـيم علـى الـسلطة والمنظمـة ،         " انعدام األمل والثقة  "و" اليأس"و" الخيبة"ا ب

الـرئيس  " ضـعف "وباألخص على الرئيس والرئاسة ، وثمة أصوات في رام اهللا لم تعد تخفي قلقها من                
على أيام جورج بوش والمحافظين     " يترحمون"حتى أن هؤالء أخذوا     " قلة حيلته "األمريكي باراك أوباما و   

د ، خصوصا بعد عودة الرئيس الفلسطيني من قمة نيويورك الثالثية خالي الوفـاض ، حتـى مـن                   الجد
  .للحل النهائي" أطر فضفاضة"للتفاوض و" مرجعية عامة"

المشروع الوطني  "الذي تحول إلى خيار استراتيجي وحيد ، ومعقد آمال          " المفاوضات حياة "أن خيار   : ثانيا
خيـار  " ، على نيران االستيطان والتهويد اإلسـرائيلية الحاميـة ، وأن             يتبخر يوما إثر آخر   " الفلسطيني

ـ    " الضفة يتحول مع األيام ، إلى خيار مفرغ مـن      " خيار اإلمارة الظالمية  "الذي صور كبديل استراتيجي ل
أي مضمون وطني ، ومثقل بذل الحواجز واالجتياحات واالعتقاالت والتوسع االستيطان والتعدي علـى              

  .قدسات واألقصىالقدس والم
معـسكر المعتـدلين   "أن حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو ، ليست أبدا في وراد تـدعيم مـا يـسمى              : ثالثا

، بخالف ما كان أولمرت وحكومته يدعيانه ، لفظيا على األقل ، فال أحد في مكتب نتنياهو                 " الفلسطينيين
ة اليمين ، تتصرف واقعيا وفق نظريـة        يكترث لمأزق السلطة أو تراجع شعبية عباس ، وإسرائيل بزعام         

وإن كانت لفظيا تتحاشى ذكر ذلك صراحة وعلى المـأل ، ال خـشية علـى                " غياب الشريك الفلسطيني  "
  . األوروبي الداعم لها-السلطة أو خشية منها ، بل تقديرا للموقف األمريكي 

" البديل المحتمـل والجـاهز   "أن حركة حماس في الضفة والقطاع والخارج ، تقدم نفسها على أنها  : رابعا
الرئاسـة وإحراجهـا توطئـة      " مـأزق "لخيار السلطة والرئاسة ونهجهما ، وهي ال تدخر جهدا لتعميق           

إلخراجها ، وأن كل تعثر يصيب السلطة وخياراتها ورهاناتها ، يصب القمح صافيا في طاحونة حماس ،                 
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ة حماس في الضفة ، وبصورة تتهدد نتائج أية         وثمة معلومات أقلقت واشنطن ورام اهللا ، تفيد بتزايد شعبي         
  .انتخابات حرة ونزيهة تجرى في المدى المنظور

أن واشنطن هي من ضغط على الرئيس عباس لـسحب تقريـر            : بات مؤكدا وفقا للتقارير ذاتها    : خامسا
سورة " اكتوبر الجاري ، وأنها غضبت عليه عندما أعاده تحت ضغط            2غولدستون من اجتماع جنيف في      

 من الـشهر ذاتـه ،       16إلى مائدة النقاش والتصويت في مجلس حقوق اإلنسان في          " الغضب الفلسطينية 
وأنها طلبت إليه عدم توقيع الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية ، وعندما رأت تردده فـي الخـضوع                 

ه المـرة ،    لضغوطها مرة أخرى والمقامرة بفقدان ما تبقى له من شعبية وصدقية ، تدخلت لدى مصر هذ               
لتعديل الورقة وجعل توقيع حماس عليها متعذرا ، وأن ميتشيل أبلغ عباس بما ال يدع مجاال للـشك ، أن                    
المصالحة والوحدة الوطنيتين مرفوضتان تماما ما لم تأخذا بنظر االعتبار الـشروط الثالثـة للرباعيـة                

  .اب من عملية السالمالدولية ، ودائما تحت طائلة التهديد بسيف قطع المساعدات واالنسح
في مواجهة الضغوط األمريكية ، وقد استجابت كلينتون لهذه         " االستقالة"عاد عباس للتلويح بورقة     : سادسا

الضغوط ، وقررت العمل لمساعدة الرئيس عباس ، لكن المفارقة تتجلى هنا بأبـشع صـورها ، فبـدل                   
علـى  " لتـشجيعه "لسالم ، يجري العمل     الضغط على نتنياهو إلجباره على االنصياع لمرجعيات عملية ا        

فبالضغط على وزراء خارجية االعتدال العربي      " التشجيع"مساعدة السلطة والرئيس ، أما كيف يكون هذا         
الذين ستتلتقيهم كلينتون في المغرب من أجل اتخاذ المزيد من اإلجراءات التطبيعية المحفـزة إلسـرائيل                

صورة محزنة وقاتمة للمآالت التي انتهـى       ) ؟،(اسة والرئيس   وحكومتها للتخفيف من مأزق السلطة والرئ     
إليها المشروع الوطني الفلسطيني وفرسانه ، والذي لألسف لم يعـد يستحـضر إال كرايـة مـن رايـة                   

، وهي صورة تدعونا لمناشدة الـرئيس       " اإلمارة الظالمية "االحتراب واالنقسام الداخليين ، وفي مواجهة       
يقلب به الطاولة على   " إجراء"ة ، وأن ال يجعل استقالته راية يلوح بها فقط ، بل             عباس أن يفعلها هذه المر    

المفاوضـات الرشـيدة    "رؤوس الجميع ، ويعيد من خالله وضع الحركة الوطنية الفلسطينية على سـكة              
 لم يعودا خيـارا   " ركوب الرأس "غير نافذة ، والمكابرة و    " المفاوضات حياة "، فطريق   " والمقاومة الرشيدة 

بأي حال من األحوال ، وعلى الذين تحول تكويناتهم النفسية والثقافية والسياسية دون قيامهم بدور الموحد                
والجامع لكيانات الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة ، عليهم أن يتنحوا جانبا ، وأن يفسحوا في المجال                

ه ، وإعادة االعتبار للمـشروع الـوطني        لرموز جديدة ودماء جديدة ، علّها تتمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذ           
  ".فضالت االحتالل ومخلفات االستيطان"على مقاس " تفصيله"الذي قزم تماما وأعيد 

  28/10/2009الدستور، 
  

   يهودي -هل هو بداية صراع يهودي : "إيباك"عرش ) تهدد ("جي ستريت" .64
  يوسف شلي

"(*) ايبـاك "ائيل فـي الواليـات المتحـدة،         الماضية، عمل اللوبي الموالي إلسر     25خالل السنوات الـ    
)AIPAC (                الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من نصف قرن، على إحباط جهود رؤساء الواليات المتحـدة ،

إال أن الهيمنة األسطورية لهذه المجموعـة اليهوديـة         ). الشرق األوسط (في  " السالم"األمريكية من أجل    
خذت في االنحسار شيئاً فشيئا، وذلك بفضل الصعود الجديد         الضاغطة في السياسة الخارجية األمريكية، أ     

 100، الذي بات يضم حـوالي  ) J street"(جي ستريت"والمتنامي للوبي موال إلسرائيل ومؤيد للسالم، 
  . ألف عضو

" جي ستريت "وكان سبب اإلكثار من الحديث في اآلونة األخيرة عن هذا اللوبي اليهودي األمريكي الجديد               
مـن تحـول قـضية دعـم إسـرائيل          " إيباك"م األمريكي، المخاوف التي عبرت عنها منظمة        في اإلعال 

والمشروع الصهيوني في المنطقة إلى نقطة ابتزاز وضغط في غير صالحها، خاصة وأن الـرأي العـام                 
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األوروبي واألمريكي بدأ يطرح العديد من التساؤالت المشروعة عن ماهية هذا الدعم من أجـل تحقيـق                 
  .. األمن لجميع سكان المنطقة، عرباً وإسرائيليين، مسلمين ومسيحيين ويهودالسلم و

كل قواها لتنشيط وتعبئة الشارع اليهودي األمريكي لدعم سياسة باراك أوبامـا            " جي ستريت "وقد جندت   
حول إيران والشرق األوسط، ولكن أيضاً السعي إلزاحة ـ على األقل ـ يوماً ما اللوبي اليهودي القوي   

  . من الالزم" أكثر يمينية"من الساحة السياسية الداخلية في الواليات المتحدة، التي ترى أنها " يباكا"
علنا وأكثر وضوحاً، وتعترض أحيانـاً علـى الـسياسة          " جي ستريت "وأصبح النشاط السياسي لمنظمة     

مايكل أورين، اضـطر    الخارجية اإلسرائيلية القائمة، إلى درجة أن سفير إسرائيل في الواليات المتحدة،            
. إلى عدم المشاركة ـ التي كانت منتظرة ـ في المؤتمر السنوي للمنظمة الذي افتتح يوم األحد الماضي  

ميت شتريت وشلومو المـولى     : في حين، شارك بعض أعضاء البرلمان اإلسرائيلي في المؤتمر، أبرزهم         
)kadima(    يولي تمير وعمير بيرتس ،)Avodah (   الواشـنطن  "رائيلي لـصحيفة    ، وصرح السفير اإلس

، وأنها عبرت عن قلقها من بعـض سياسـات          "جي ستريت "، بأن السفارة على تواصل مع منظمة        "تايمز
  . المنظمة التي ألحقت الضرر بالمصالح اإلسرائيلية

في الشهر الماضي ثمرة عقدين من التفكير والتطـور داخـل           " جي ستريت "ويعتبر تدشين اللوبي الجديد     
  . يهودية المؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدةالجالية ال

كان مستشاراً سياسياً لبيل كلينتون،     (، جيريمي بن عامي     "جي ستريت "وقد صرح المدير التنفيذي لمنظمة      
تريد أن تمنح فرصة التعبيـر      "، لوسائل اإلعالم أن منظمته      )2004ومن ثم أدار حملة هيوارد دين عام        

 الليبراليين المنفتحين، الذين يعارضون الحرب في العراق والحـرب المحتملـة            لغالبية اليهود األمريكيين  
للدعوة إلى قيادة أمريكية متفهمة إلنهاء الصراع العربي ـ اإلسرائيلي  "، وأن منظمته تأسست "على إيران

فـي  وتدعم اتجاهاً جديداً للـسياسة األمريكيـة   ... والصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي بسالم ودبلوماسية 
أو " ايباك"في العموم سياسات تختلف عن تلك التي تتبناها منظمة          " جي ستريت "وتتبنى  ". الشرق األوسط 

  . الحكومة اإلسرائيلية
  : ومن بين سياسات المنظمة الجديدة

  .ـ معارضة فرض عقوبات جديدة على إيران
ففـي  ( حرب في غـزة      ـالموقف المتوازن نسبياً من تقرير غولدستون، الذي تحدث عن ارتكاب جرائم          

 ألف توقيع على عريضة وزعتهـا علـى         30حرب غزة األخيرة تمكنت هذه المنظمة الجديدة من جمع          
  ). االنترنت أدانت فيها العملية واعتبرتها مواجهة غير متكافئة

  . ـ دعم سياسات الرئيس أوباما في ما يتعلق بشؤون الشرق األوسط
  . لتين مستقلتين إسرائيلية وفلسطينيةـالحث للتوصل إلى حل مبني على أساس دو

ليا ابنة إسحاق رابين، ونائب رئيس الموساد       : الحاليين هم " جي ستريت "وللعلم، فإن أبرز أعضاء منظمة      
السابق، ووزير الخارجية السابق شلومو بن عامي، سفير سابق في واشنطن، ودانيال ليفي، ودان فليشر،               

ن سولومون، أهم ممولي أوباما، وفيكتور كوفنر، أهم ممولي هيالري        الكاتب اليهودي الداعي للسالم، وأال    
  . كلينتون وآخرون

خطوة أخرى في هذا االتجاه من خالل       " جي ستريت "وبما أنها ال تخفي مواقفها اليسارية، اتخذت منظمة         
ـ  "استيعابها عشية المؤتمر، لمنظمة يهودية تقع تماماً في اليسار المتطرف، وأعني بها              ن أجـل   تحالف م

 40 عضوا في الواليات المتحدة، مقسمة إلى        50.000وينتسب إلى هذه الجمعية حوالي      ". العدل والسالم 
استخدامها لتوسيع شبكتها في أوساط الجالية اليهودية األمريكية، والتأثير         " جي ستريت "قسماً، حيث تأمل    

عدهم االنتخابية ويـستمعون إلـى      على ممثلي الواليات المتحدة في الكونغرس، الذين يعملون لخدمة قوا         
  . انشغاالتهم وطلباتهم
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، تقريبا كلهم أعـضاء فـي التيـار         "الحاخامات"أيضاً على ألف من     ) جي ستريت (وتعتمد هذه المنظمة    
ومجتمعاتهم اليهوديـة   " جي ستريت "الليبرالي أو اإلصالحي الحالي، والذين سيكونون صلة الوصل بين          

  . المحلية
-Brit Tsedek Ve" "راد ستيف ماسترز، رئيس تحالف من أجـل العـدل والـسالم   وفي هذا اإلطار، أ

Shalom"          لتقدم يد المـساعدة إلـى      " جي ستريت "، كما جاء في بعض وسائل اإلعالم األمريكية، إعانة
باراك أوباما، لفرض رؤيته بشأن السالم في الشرق األوسـط، وإلنهـاء الـصراع بـين اإلسـرائيليين           

  . والفلسطينيين
، لديها اآلن وسائل كثيـرة لتنظـيم        "جي ستريت "مقتنع تماماً، أن منظمة     "مما قاله على الخصوص، إنه      و

حمالت توعية فعالة في وسط اليهود األمريكيين، بل أيضاً في أوساط صناع القـرار فـي الكـونجرس                  
  ". لوالبيت األبيض، لتكون نقطة تحول حقيقية في السياسة الخارجية األمريكية تجاه إسرائي

  . ـالدعم الكامل لخطة فك االرتباط مع قطاع غزة
  . للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية% 100ـ الدعوة إلى تفكيك 

  .ـالحاجة إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
ـ    "ومنذ عهد قريب جداً، رفضت هذه المنظمة إدانة تقرير غولدستون، مكتفية بالقول              زال إن التقرير ال ي

األحداث المأساوية التي تم التعرض لها في التقرير، والتـي          "، وأن   "يخضع للنقاش في المجتمع اليهودي    
تدين إسرائيل، تثبت مرة أخرى وبشكل صريح، الحاجة الملحة إليجاد حل عادل عن طريـق التفـاوض                 

  ". بين إسرائيل والفلسطينيين، بعيداً عن العنف أو لغة السالح
الناريـة  "العالمي، تدين فيه الحملة     " اليوتوب"مؤخراً شريطاً على موقع     " جي ستريت "وقد نشرت منظمة    

لوزير الخارجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان، األمر الذي تسبب في حالة عداء شديدة إزاء             " والعنصرية
  ! ليبرمان، بحيث ال يستطيع حالياً زيارة واشنطن نظراً لتداعيات هذا الشريط 

جـي  "مات التي وردت في الشريط، فاجأت أكثر من جهة يهودية وأمريكية، ومنهم نشطاء              ضراوة الهج 
كما انتقدت الحرب األخيرة ضد حماس في قطاع غزة، معارضة أن يكون النقاش حول              . أنفسهم" ستريت

  . إسرائيل في داخل الواليات المتحدة رهينة بيد مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف
البريطانية إلى أن غالبية اليهود األمريكيين يؤيدون حل الـدولتين بـين            " ي تلغراف ديل"وأشارت صحيفة   

فلسطين وإسرائيل، وتفضل النهج الدبلوماسي السلمي على النهج الصارم والعنيف ضد إيران، مضيفة أن              
 ، وفوز 2008نوفمبر الماضي   / من هؤالء اليهود صوتوا لصالح أوباما في انتخابات تشرين الثاني         % 78
  . في التشريعيات األخيرة" جي ستريت" دعمتهم 41 مرشحاً من أصل 33

الواضح في الشارع اليهودي األمريكي، جاء في وقت كان باراك أوبامـا            " جي ستريت "وصعود منظمة   
مستعداً للدخول في مواجهة مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة برئاسة اليميني المتطرف بنيامين نتنيـاهو،              

 به في واشنطن الشهر المقبل، بسبب الخالف البارز والعلني بين الواليات المتحدة وإسرائيل              الذي سيلتقي 
حول مسألة االستيطان في األراضي الفلسطينية ومستقبل القدس، حيث يطفو على السطح مـرة أخـرى                

    .أكثر من أي وقت مضى,  "إيباك"قضية تأثير اللوبي اليهودي األمريكي 
حددت منذ وقـت طويـل      " إيباك"صلبة للجنة العالقات العامة األمريكية اإلسرائيلية       ومع أن المواقف المت   

السياسة المؤيدة إلسرائيل في واشنطن، فإن الرأي العام اليهودي األمريكي لم يكن في واقع الحال مطلقـاً       
  ". جي ستريت"ذا لون واحد ال يقبل التعددية، حسب تعبير 

األسبوع الماضي بذكراها السنوية األولى، تم إنشاؤها لوضـع حـد           ، التي احتفلت    "جي ستريت "ومنظمة  
في السياسة الخارجية األمريكية، المسؤولة عن إطالة أمد الصراع الدموي          " ايباك"للنفوذ الطاغي لمنظمة    

  . في المنطقة، وترى أن أنشطتها الحالية ال تخدم مصالح إسرائيل والواليات المتحدة في المنطقة
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، سيأخذ هذا التطور في الجالية اليهودية شكال مؤسسياً قـد           "جي ستريت "القة المرتقبة لـ    ومع هذه االنط  
ينجم عنه تغيرات إستراتيجية في مفهوم الدعم التقليدي للواليات المتحدة للمشروع الصهيوني على المدى              

 يعـد حـدثاً     فظهورها بهذا الشكل وفي هذا التوقيت على المشهد األمريكي الرسمي والشعبي،          . المتوسط
  . جديداً، ومن المبكر الحكم على تأثيرها اآلن

، الـذين  (**) شخصية راعية للمؤتمر من الكـونجرس        100في جذب   " جي ستريت "وقد نجحت منظمة    
كانوا متحمسين في ترحيبهم بانطالقتها، كما ضمنت تعاون المجموعات الرئيسة من الهيئات والشخصيات             

  .  قضايا السالم خالل الخمس عشرة سنة الماضيةالتي لعبت األدوار الرئيسية في
 ماليين دوالر خالل    3وجمعت أسماء لكبار المستشارين والخبراء، ويتوقع زيادة في ميزانيتها ليصل إلى            

 مليـون   1.5حالياً تقـدر بحـوالي      " جي ستريت "، علماً أن موازنة منظمة      )2009/2010(السنة الثانية   
 80وحجم ميزانيتها الذي يبلـغ     " ايباك"ل بعيدة عن التنافس مع غريمها       ال تزا " جي ستريت "لكن   . دوالر

  . مليون دوالر ونفوذها الواسع في األوساط السياسية ومراكز صنع القرار األمريكي
وفي هذا اإلطار، صرح جون الترمان، الذي يرأس برنامج الشرق األوسـط فـي مركـز الدراسـات                  

طريقة محكمة طوال نصف قرن اللتفـاف الكثيـر حـول           " ايباك"فت  اكتش: "اإلستراتيجية والدولية، قائال  
؟ أنـا   "ايباك"في بناء شبكة مع الجهات المانحة مثل ما هو حاصل مع            " جي ستريت "مهمتها، فهل ستنجح    

  ". شخصياً ال أعرف إذا كان هذا ممكناً في الوقت الحالي
وفاعلية خالل األسابيع واألشهر القادمة مـع       أخيراً، من المتوقع أن تلعب هذه المنظمة دوراً أكثر نشاطاً           

 اإلسرائيلي،  -بروز تحوالت في مواقع العديد من األمريكيين اليهود وغير اليهود تجاه الصراع العربي              
 اإلسرائيلي في المنطقة، وكذا تزايد االنتقادات لكثير من السياسات اإلسرائيلية، ولكن هـذه         -والفلسطيني  

في االحتفاظ باحتكارهـا تمثيـل الجاليـة اليهوديـة          " ايباك"سة، حيث تأمل    المعركة ستكون قاسية وشر   
  ! لن يقدر أن يزيحها عن هذا العرش بامتياز؟ " متطفل"األمريكية المؤيدة إلسرائيل، وأن أي 

ليس هناك من يساويها، انها نموذج لمن يريد التأثير في          : "نفوذها بالقول " فورنغ افير "وصفت مجلة    (*) 
  الخارجية األمريكيةالسياسة 
 من أعضاء الكونغرس األمريكي، الذين تمت دعوتهم إلـى المـؤتمر            160 عضوا من    16اعتذر  (**) 

  .، عن الحضور، ومن بينهم جون كيري"جي ستريت"الثاني لمنظمة 
  27/10/2009مجلة العصر 
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