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  ديدة في القدسج وحدة استيطانية 300االحتالل تصادق على بناء بلدية  .1

وحدة سكنية في  1100رغم العاصفة الدولية التي نجمت عن المصادقة على اقامة  :كامل ابراهيم -القدس 
مستوطنة غيلو صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية االحتالل في القدس المحتلة على اقامة 

مبنى جديدا، ونقل هذا القرار الى اللجنة  11وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف وذلك في  300
  اللوائية للتنظيم والبناء للمصادقة عليه.

الحكم على مستوطنة غيلو هو الحكم «اليساري ان » ميرتس«وقال نائب رئيس بلدية االحتالل من حزب 
ه االحياء نفسه على بسغات زئيف، وال يجب البناء وال المصادقة على البناء اال بعد التوصل التفاق حول هذ

  ».االستيطانية ويجب ان تحل قضايا غيلو وبسغات زئيف في اطار حل يرتكز على الحوار
االسرائيلية عن اليشع بيلغ عضو المجلس البلدي من (الليكود) ادعاءه ان: » كول هعير«ونقلت اسبوعية 

  ». هذه رخص واضافات بناء، وليس باالمكان منع اصدار رخص بناء«
يؤسفنا اختيار اللو في فترة االحتجاجات االجتماعية المس بالسكان الشبان الذين «الل: وقالت بلدية االحت

يريدون شراء منازل في المدينة بسعر معقول، واذا لم نقم بالبناء سيهاجر الشبان من المدينة وال يوجد اي 
ياء المدينة وفقا تغيير على سياسة البلدية خالل االربعين عاما االخيرة، ونستمر بالبناء في جميع اح

للمخطط الهيكلي لليهود والعرب معا ومن المتوقع بناء عشرات االف الوحدات السكنية في السنوات القادمة 
  ».في جميع ارجاء المدينة ولكافة القطاعات

  9/10/2011، الرأي، عّمان
  

  عباس في السلفادور بعد استقبال حار في الدومينيكان .2
رئيس محمود عباس السلفادور قادمًا مـن جمهوريـة الـدومينيكان فـي مسـتهل زار ال :أ ف ب -سانتو دومينغو 

جولـــة فـــي اميركـــا الالتينيـــة تقـــوده ايضـــا الـــى كولومبيـــا فـــي مســـعى منـــه الـــى كســـب التأييـــد لطلـــب االعتـــراف 
  بعضوية دولة فلسطين في االمم المتحدة.

ما ألقى خطابًا امام برلمانها تنـاول فيـه والتقى عباس في الدومينيكان اول من امس الرئيس ليونيل فرناندير، ك
الشــهر الماضــي لنيــل  23الطلــب الفلســطيني الــذي قدمــه الــى االمــين العــام لالمــم المتحــدة بــان كــي مــون فــي 
  العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، وهو مطلب تؤيده الدومينيكان.

قــة مباشــرة ترحيبــًا بــه، وكــان حــرس الشــرف اطلقــوا طل 21وحــين وصــل عبــاس الــى البرلمــان، ُأطلقــت المــدافع 
طلقــة  42طلقــة اخــرى بعــد المحاضــرة والغــداء وخــروج الــرئيس، مــا جعــل عــدد الطلقــات يصــل الــى  21ايضــا 

فــي المئــة مــن اقتصــاده علــى الســياح األميركــان  42اســتقباال ألول رئــيس عربــي يــزور هــذا البلــد الــذي يعــيش 
  وأنظف الشواطئ على البحر الكاريبي.الذين يعتبرونه من اجمل البلدان 

ان كـل هـذا «الفلسطينية لالنبـاء ان عبـاس لـم يتمالـك انفعاالتـه، وارتجـل كلمـة قـال فيهـا » معا«وأفادت وكالة 
الحب لفلسطين وشعب فلسطين وقضية فلسطين وللوفد المـس شـغاف قلبـي وأضـاع الكلمـات عـن لسـاني ولـم 

واألفكـار العظيمـة والمشـاعر األخويـة، بـل اننـي أحسسـت الـدمع  اعرف كيف ارد علـى هـذه العاطفـة الصـادقة
يريد ان ينزل من عيني وانا أرى كيف الصداقة تولد الشعور بـالفخر والعـز، وان هـذا وسـام يعلّـق علـى صـدر 

  ».كل فلسطيني
  8/10/2011، الحياة، لندن
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  رزقة: المصالحة الحقيقية تقتضي شراكة سياسية كاملة .3

كــد المستشــار السياســي لــرئيس الــوزراء إســماعيل د. يوســف رزقــة هنيــة، أن المصــالحة أ: حــازم الحلــو -غــزة
الحقيقية تعنـي فـي أهـم مخرجاتهـا، القبـول فـي الشـراكة السياسـية بـين حركتـي فـتح وحمـاس، مشـيرا فـي القـوت 

عب ذاته إلى أن حماس ما تزال غير مقبولة عند واشنطن وحكومة االحـتالل بسـبب إصـرارها علـى ثوابـت الشـ
الفلســطيني. واعتبــر فــي حديثــه لـــ"فلسطين" أن الــزعم بعــدم وجــود عالقــة بــين مســاري التســوية والمصــالحة وأن 
ـــان فـــي  ــــ(إسرائيل) وأمريكـــا موجودت أحـــدهما داخلـــي واآلخـــر خـــارجي، ال ينفـــي التـــرابط بينهمـــا فـــي الســـياق، ف

  المسارين ولهما فيهما رأي نافذ.
تبسيط مخل في القراءة السياسية للسياقات المترابطة، معلال ذلـك بقولـه  وبين أن الزعم بانفصال المسارين فيه

إن ثمــة سياســات وٕاجــراءات داخليــة فــي بــالد عربيــة مســتقلة تــرتبط بــالموقف األمريكــي قبــوًال ورفضــًا، والســلطة 
  الفلسطينية ليست بدعا من هؤالء.

كـارهي حمـاس، الفتـا إلـى أنهـم يتحـدثون ورأى أن نفي العالقـة الجدليـة بـين المصـالحة والتسـوية، هـم مـن فئـة 
في مواطن أخرى عن السطوة األمريكية على القرار العربـي الـداخلي، مضـيفا أن هـؤالء يريـدون التغطيـة علـى 

  التدخل األمريكي في قراراتهم، وتحميل مسئولية جمود المصالحة لحركة حماس واإلساءة إليها.
ق الزجاجـــة مـــرتبط بعـــدم جاهزيـــة أوبامـــا لقبولهـــا ألنهـــا فـــي وأكـــد رزقـــة أن توقـــف المصـــالحة الداخليـــة فـــي عنـــ

  المخرجات تعني قبول حماس شريكًا في الحكم وفي النظام السياسي، دون أن تعترف بشروط الرباعية. 
ولفت إلى أن المفاوضات تمثل ثابتا لدى رئيس السلطة بقطع النظر عن فرص نجاحها في تحقيق أي كسـب 

شــكل لديــه أيضــا بــديال عــن المصــالحة والســعي إليهــا، وفــي أفضــل الحــاالت يــتم للشــعب الفلســطيني، فإنهــا ت
  السعي إلى المصالحة بمنطق المفاوضات.

ودعـــا المتحمســـين لخيـــار التفـــاوض إلـــى حســـاب األمـــر بشـــكل عقالنـــي مبســـط لمعرفـــة الـــربح فـــي المصـــالحة 
وأمـا األخـرى فلـن تثمـر عـن دولـة والمفاوضات، فالمصالحة ستنتج توافقا فلسطينيا وحفظا للنسـيج المجتمعـي، 

  حقيقية في ظل سياسة االستيطان المستمرة والتصور األعوج الذي يحمله نتنياهو للتسوية.
وقال: "إذا كانت المفاوضات فاشلة، فإن هذا الفشل يمكن أن يكون تحديا للمصالحة أو دفعـا لهـا، وٕاذا كانـت 

ستدراج السلطة إلي مأزق المفاوضات اليائسـة، فهـل المصالحة كما روج البعض هي البديل الفلسطيني على ا
  تقبل السلطة منطق حماس؟".

  8/10/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  شعث يتحدث عن البدائل الفلسطينية في حال استخدام "الفيتو" .4
ه رام اهللا: أكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، مفــوض العالقــات الدوليــة بــأن المعركــة الدبلوماســية باتجــا

األمــم المتحــدة قــد بــدأت فعليــا بعــد المــؤتمر العــام الســادس لحركــة فــتح الــذي عقــد فــي بيــت لحــم صــيف عــام 
، حيـــث أقـــر المـــؤتمر فـــي حينـــه خطـــة إســـتراتيجية رباعيـــة تعتمـــد: المقاومـــة الشـــعبية الســـلمية، الحـــراك 2009

  الدولي، الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة.
موقــع "فــتح ميــديا:" إن توقيــع المصــالحة قــد تــم، ومؤسســات الدولــة باتــت وقــال شــعث فــي مقابلــة خاصــة مــع 

جــاهزة بشــهادة الخبــراء فــي العــالم والمؤسســات الدوليــة، فــإن عنصــري الحــراك الــدولي والمقاومــة الشــعبية باتــا 
مطلوبين، ومن هنا بدأنا الحراك على هذا األسـاس". وقـال: "تحملـت مؤسسـات "فـتح" المتخصصـة ، ومنظمـة 



  
  
 
 

  

            6ص                                     2287العدد:                9/10/2011األحد  التاريخ:

ير الفلسطينية، ومكتب الرئيس ووزارة الخارجية. مسـؤولية هـذا التحـرك وهدفـه الحصـول علـى المزيـد مـن التحر 
  إعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية، واإلستعداد للذهاب للجمعية العامة".

وأكـد علــى أن : "خطــاب الــرئيس يســتند إلســتراتيجية حركــة فـتح فــي كــل تفاصــيله، وخطــاب الــرئيس ابــو مــازن 
فســـير لهـــذه اإلســـتراتيجية ورؤيتـــه لهـــذه المتغيـــرات، فاإلســـتراتيجية التـــي تبنتهـــا حركـــة فـــتح مقبولـــة لـــدى كـــل ت

المنظمــات فــي األمــم المتحــدة ، وهــي ايضــا إســتراتيجية فصــائل منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تقــول أنهــا 
  ". 1967على حدود عام  صحيحة، حتى حماس من الممكن انها تراها صحيحة، فهي تقول أنها مع الدولة

ــــ :" الحـــدود وقضـــية الالجئـــين وقـــرار  وكـــل القـــرارات ذات  242و 181وأكـــد شـــعث أن النصـــوص المتعلقـــة ب
الصــلة موجــودة فــي الوثــائق المرفقــة فــي طلــب العضــوية، ، وأضــاف:" أعتقــد أنــه مــن الضــروري قــراءة طلــب 

  رف مضمونه".العضوية بشكل كامل ومتزامن في نفس الوقت وبكل وثائقه لكي نع
وتحــدث شــعث عــن البــدائل الفلســطينية فــي حــال مارســت الواليــات المتحــدة "الفيتــو" قــائال :" لــدينا العديــد مــن 
البدائل، من بينها الذهاب إلى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، أمـا إذا تـأخرت لجنـة العضـوية التابعـة لمجلـس 

لمحاسـبة اللجنـة علـى التـأخير، ولكـن حتـى اآلن ال األمـن فـي البـت بالطلـب سـنطلب إجتماعـًا لمجلـس األمـن 
يوجــد تــأخير فــي الطلــب". وأكــد علــى أن" كــل األمــور تجــري حســب اإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا. وٕاذا 
عطلوا توجهنا فلدينا بدائل أخرى، ولكن كلها بدائل "ال عنفية"، وفـي هـذا اإلطـار يمكـن اتخـاذ قـرارات سياسـية 

  هامة".
ن البدائل ايضا التوجه للجمعيـة العامـة، ولكـن بعضـوية دولـة مراقـب ، فنكـون مـن خاللهـا فـي وقال شعث: "م

محكمــة الجنايــات الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة وصــندوق النقــد الــدولي، واليونســكو، وفــي كــل المؤسســات 
ريــق للوصــول الدوليــة، وقــد كلفنــي الــرئيس بالتعامــل مــع عضــوية فلســطين فــي إجتمــاع اليونســكو، وأمامنــا الط

لعضـــو كامـــل فاعـــل وعامـــل فـــي األمـــم المتحـــدة، وبالتـــالي ســـنكون قـــادرين علـــى الضـــغط علـــى اســـرائيل، اذ 
ســـنتمكن مـــن معاقبـــة إســـرائيل فـــي محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة علـــى مـــا تقـــوم بـــه مـــن إعتـــداءات علـــى شـــعبنا 

البنــد الســابع مــن ميثــاق  الفلســطيني، موضــحا أن قــرارات مجلــس األمــن ال تكــون ملزمــة إال إذا اســتندت إلــى
األمم المتحدة، ، ثم استدرك شعث فقـال :" نحـن ال ننـوي رفـع شـكوى إذا أوقفـت إسـرائيل اإلسـتيطان، وعـادت 

وجلست معنا على طاولة المفاوضات إلنهاء التفاوض بشأن الالجئين، في حينها ال يعـود  1967لحدود عام،
  من الضروري التقدم بشكوى ضدها".

كة حماس من مسألة طلب العضوية، قال عضو اللجنة المركزية للحركة: "إن الموقـف وبخصوص موقف حر 
الذي صدرت عن حماس ينقسم إلى موقفين علنيين، رغم أن المواقـف السـرية لحمـاس كانـت كلهـا مـع التوجـه 

لنـا الفلسطيني لألمم المتحدة، أما المواقف العلنيـة فكـان أحـدها أحمـد يوسـف وناصـر الـدين الشـاعر، حيـث اع
امام وسائل اإلعالم أنهما مع التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة. وهناك موقـف ثـان جـاء علـى لسـان أشـخاص 
آخرين من حماس يؤيدون التوجه في الحقيقة، لكنهم عتبوا علينا لعدم إشراكهم في المشورة قبل الذهاب لألمـم 

  المتحدة.
و مخجًال" ، مثالهم مشير المصري الـذي قـال بـأن  وأضاف :" أما التصريحات األخرى فقد أخذت منحًا "سيئاً 

الرئيس ذهب ليتوسل في األمم المتحدة، وكأنه لم يعلم أن الوقفة التي وقفها أبو مـازن أمـام العـالم كانـت وقفـة 
، لــذلك نعتبـــر هـــذه 1974تحــد وصـــمود إصــرار، تمامـــًا كمـــا كانــت وقفـــة الــرئيس الشـــهيد ياســـر عرفــات عـــام 

ـــرام واألدب، ومـــن المعيـــب أن تصـــدر عـــن مســـؤولين  التصـــريحات غيـــر مســـؤولة ـــدة عـــن مســـتوى االحت وبعي
  بحماس.حسب قوله
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وعبر شـعث عـن اعتقـاده بوجـود خـالف واضـح حمـاس غـزة ودمشـق، فكالهمـا يتحـدث بلغـة مناقضـة لآلخـر، 
 وأشار إلى خالف مع القيادة الحمساوية فـي الضـفة الغربيـة" مضـيفا  :"مـن المعيـب اصـدار هـذه التصـريحات

من حركة حماس فما يحدث من معركة دبلوماسـية هـو لصـالح الشـعب الفلسـطيني وعلـى حمـاس الترفـع قلـيال 
عــن مصــالحها الحزبيــة لصــالح الشــعب الفلســطيني، أمــا بالنســبة لحركــة فــتح فإنهــا تناضــل حتــى يكــون لشــعبنا 

:" لـن نسـمح لهـؤالء أن  دولة مستقلة" .مشددا على اصرار فتح بالتوجه أجل تحقيق المصالحة الوطنيـة، وقـال
  يكونوا عثرة على طريق تحقيق الوحدة الوطنية."

  8/10/2011وكالة قدس نت، 
  

  سياسيون فلسطينيون: تهديدات الكونجرس األميركي بقطع المساعدات "ابتزاز سياسي" .5
بقطـع اعتبر قادة سياسيون وأمنيون فلسـطينيون أن تهديـدات الكـونجرس األميركـي  :نادية سعد الدين –عمان 

المســـاعدات عـــن الســـلطة الفلســـطينية "ابتـــزاز سياســـي لـــن ينفـــذ"، نـــافين "وجـــودًا أمنيـــًا أميركيـــًا فـــي األراضـــي 
ووجدوا في قرار "القطع" اآلخذ بالتوسع ليطال الجانـب األمنـي مـن المسـاعدات أيضـًا "انحيـازًا سـافرًا  المحتلة".

ألمم المتحدة"، حيث ينظر مجلـس األمـن حاليـًا فـي للكيان اإلسرائيلي، لن يؤثر على المسعى الفلسطيني في ا
  طلب العضوية الكاملة بالمنظمة األممية.

ورأى عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــد اشــتية أن "التهديــدات فارغــة ولــن تجــد ســبيًال للتنفيــذ، إذ لــيس 
ــــ "الغـــد" مـــن و  مـــن المصـــلحة األميركيـــة وقـــف المســـاعدات، كمـــا أن اإلدارة ال تؤيـــد قـــرار الكـــونجرس". قـــال ل

األراضــي المحتلــة إن "قطــع المســاعدات لــن يــؤثر علــى ميزانيــة الســلطة الخاصــة بالرواتــب الشــهرية للمــوظفين 
ولن يفقـد أي موظـف عملـه بسـببها"، الفتـًا إلـى أن "المسـاهمة األميركيـة فـي ميزانيـة السـلطة بلغـت منـذ مطلـع 

  مليون دوالر". 50العام الجاري نحو 
هـــو رئـــيس المجلـــس االقتصـــادي الفلســـطيني للتنميـــة واإلعمـــار "بكـــدار"، "إجمـــالي المســـاعدات وقـــّدر اشـــتية، و 

مليـار دوالر،  2.4) حتـى اليـوم بنحـو 1994األميركية التي وصلت إلى السلطة الفلسـطينية منـذ قيامهـا (عـام 
لمقدمـة إلـى ولكن "واشنطن تحتسـب قيمـة المسـاعدات ا سنة". 17مليون دوالر سنويًا على مدى  150بمعدل 

الجانــب الفلســطيني بمجملهــا، بمــا فيهــا المقدمــة للســلطة والوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
 100ويـدخل فـي هـذا السـياق "حـوالي  وغير الحكوميـة والمؤسسـات األميركيـة العاملـة فـي األراضـي المحتلـة".

ألمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين مليــون دوالر قيمــة التبــرع الســنوي األميركــي إلــى وكالــة ا
وبين أن "المسـاعدات األميركيـة مهمـة، ولكـن معظمهـا يتعلـق بمشـاريع ولـيس مبـالغ تـدفع مباشـرة  (األونروا)".

إلى ميزانية السلطة"، مشيرًا إلى "تحويل سلطات االحتالل أخيرًا قيمة المبلغ الشهري المترتب للسلطة والمقـدر 
  مليون دوالر". 90بنحو 

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم األجهزة األمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري "عدم وجود أي شـكل 
ـــة". ــــ "الغـــد" مـــن  مـــن أشـــكال الوجـــود العســـكري واألمنـــي األميركـــي فـــي األراضـــي المحتل ـــه ل وأبـــدى فـــي حديث

سـاعدات األمنيـة، حيـث "ال ترسـل واشـنطن السـالح األراضي المحتلة استغرابًا من التهديـد األميركـي بقطـع الم
والذخيرة والعتاد العسكري إلى السلطة، وٕانما تـدعم وتمـول بـرامج تدريبيـة لقـوات فلسـطينية فـي األردن والضـفة 

وقال لـ "الغد" من األراضي المحتلـة إن "واشـنطن ال تقـدم مسـاعدات  الغربية المحتلة أو في الواليات المتحدة".
سســة األمنيــة الفلســطينية وٕانمــا مــن خــالل الســلطة"، مضــيفًا "لــيس لألميــركيين أي تواجــد عســكري مباشــرة للمؤ 
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أمنــي فــي فلســطين المحتلــة وٕانمــا يوجــد بعــض مــدربي البــرامج التدريبيــة الــذين يتواجــدون فــي الضــفة الغربيــة 
  خالل فترة التدريب فقط".

الــذي لــن تخضــع لــه الســلطة، بحيــث تحــاول  وانتقــد مــا وصــفه "االبتــزاز األميركــي السياســي غيــر األخالقــي
التغلــب علــى الصــعوبات القائمــة"، متابعــًا أن "األمــن الفلســطيني جــزء مــن الشــعب الفلســطيني الــذي يخــوض 

  نضاًال وطنيًا للتخلص من االحتالل، وسيستمر في نضاله ومقاومته الى حين تحقيق أهدافه".
الـــرزاق المجايـــدة ذلـــك "مجـــرد مناكفـــات أميركيـــة  واعتبـــر عضـــو المجلـــس المركـــزي الفلســـطيني الفريـــق عبـــد

وٕاسرائيلية لدفع السلطة للتراجع عن مسعاها األممي ألجل مفاوضات لم تحرز شيئًا طيلـة السـنوات الماضـية، 
وقال إلـى "الغـد" مـن األراضـي المحتلـة إن  بينما يستمر التوسع االستيطاني والتهويدي في األراضي المحتلة".

  السلطة مساعدات في مجال التدريب فقط، وال يوجد أي تنسيق أمني بين الجانبين"."واشنطن تقدم إلى 
  9/10/2011، الغد، عّمان

  
  نعيم: صحة غزة تواجه أزمة في تمويل الخدمات الصحية .6

غزة: أكد وزير الصحة في حكومة غزة  د. باسم نعيم أن وزارته مـا زالـت تواجـه أزمـة حقيقـة فـي كيفيـة تـوفير 
 2.5لتقــديم الخــدمات الصــحية للمــواطنين، مبينــا حاجــة الــوزارة إلــى نفقــات تشــغيلية تصــل إلــى  المــال الــالزم

  مليون دوالر شهريا.
وشدد نعيم خالل افتتاح المؤتمر الطبي الثالث ألمراض القلب واألوعية الدموية، على حاجة القطاع الصـحي 

فـه االحـتالل جـراء العـدوان والقتـل، مشـيرا إلى دعم حقيقي ودائم في كافة المجاالت ال يمكـن حصـرها بمـا يخل
إلــى أن آالف المرضــى الــذين يعــانون مــن أمــراض مزمنــة كالقلــب والضــغط والســكري يحتــاجون للعــالج بشــكل 
دائــم ومتواصـــل. وأشــار إلـــى أن زيارتــه األخيـــرة لــبعض الـــدول العربيــة واإلســـالمية هــدفت إلـــى وضــع الملـــف 

لرسمين واألهليـين العـرب مـن اجـل الوقـوف بجانـب الفلسـطينيين، الصحي الفلسطيني على طاولة المسؤولين ا
  مليون دوالر. 32مؤكدا حصول دعم مالي خالل هذا العام لصالح اإلنشاءات واإلصالحات والترميم بقيمة 

ـــديم الخدمـــة الصـــحية للمرضـــى مـــن الضـــفة الغربيـــة  ـــن عـــن جاهزيـــة مستشـــفيات وزارة الصـــحة بغـــزة لتق وأعل
لــى وحــدة الــوطن وأنــه ال يمكــن اعتبــار ذلــك تحــويال بالخــارج، وأن حالــة االنقســام ال ، مؤكــدا ع48وفلســطيني 

  يمكن لها أن تستمر مع ضرورة تحقيق المصالحة الشاملة.
  8/10/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  والمراهنة على المفاوضات وهم "إسرائيلـ "منحازة ل "الرباعية" مصطفى البرغوثي: .7

ـــ غــزةعبــد القــادر فــارس، ردينــة  أكــد الــدكتور مصــطفى البرغــوثي األمــين العــام للمبــادرة الوطنيــة، فــي : فــارس ـ
، أن الواليات المتحـدة األمريكيـة ستخسـر كثيـرا مـن مصـالحها إذا اسـتخدمت حـق الـنقض "عكاظ"حوار أجرته 

السـالم فـي  ضد مشروع الدولة الفلسطينية في مجلس األمن. وأكد أن اللجنة الرباعية المعنية بعملية» الفيتو«
  الشــــــــرق األوســــــــط التــــــــي تســــــــيطر علــــــــى قراراتهــــــــا الواليــــــــات المتحــــــــدة منحــــــــازة للموقــــــــف اإلســــــــرائيلي، وأن 

  
  نص الحوار: ولالطالع علىممثلها الشخصي توني بلير غير مؤهل للقيام بعملية السالم في المنطقة.. 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20111009/Con20111009449903.htm  
  9/10/2011، ظ، جدةعكا
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  "اليونيسكو" فصائل تنتقد موقف واشنطن الرافض لعضوية فلسطين في .8

عبرت القـوى الوطنيـة واإلسـالمية عـن اسـتنكارها وٕادانتهـا الشـديدتين لموقـف اإلدارة االميركيـة : القدس المحتلة
والتهديـد بتخفـيض  برفض قـرار المجلـس التنفيـذي لليونسـكو بقبـول دولـة فلسـطين عضـوا كـامال فـي اليونسـكو،

  المساهمة األمريكية في ميزانية اليونسكو.
وقالت حركة حماس في بيان لها أمس انه الموقـف األمريكـي المسـاند دائمـًا للعـدوان واالنتهاكـات اإلسـرائيلية، 
مؤكـــدة ان اإلدارة األمريكيـــة كانـــت وال تـــزال ضـــد حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني. واضـــافت ان االدارة األمريكيـــة 

مصــداقيتها وحيادهــا منــذ عقــود وال يمكــن القبــول بمواقفهــا المســاندة إلســرائيل واصــبحت هــذه المواقــف فقــدت 
  مكشوفة ألمتنا العربية واإلسالمية. 

بــدورها قالــت "فــدا" فــي بيــان صــدر امــس ان هــذا الموقــف الجديــد لــإلدارة األمريكيــة يؤكــد انحيازهــا إلســرائيل 
لهــا واســتيطانها للقــدس الشــرقية وســائر أنحــاء الضــفة الغربيــة المحتلــة ولسياســتها وإلجراءاتهــا فــي تكــريس احتال

ـــة الفلســـطينية وخاصـــة فـــي  1967منـــذ عـــام  ـــة المنـــاطق األثريـــة والتراثي ولكـــل االدعـــاءات اإلســـرائيلية بيهودي
مناطق القدس وبيت لحم والخليل. ودعـا "فـدا" الـدول العربيـة الشـقيقة للعمـل مـع سـائر الـدول اإلسـالمية وعـدم 

النحيــاز واألفريقيــة وكــل الــدول الصــديقة مــن أجــل التصــويت بأغلبيــة كبيــرة لصــالح إقــرار توصــية المجلــس ا
  التنفيذي لليونسكو في المؤتمر العام لليونسكو بقبول دولة فلسطين عضوا كامال في منظمة اليونسكو.

  9/10/2011، الدستور، عّمان
  

  إلدانة االستيطان "الرباعية" تدعوفتح  .9
دعــت حركــة فــتح التــي يتزعمهــا الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس أمــس اللجنــة الرباعيــة : د ب أ -رام اهللا 

الدولية إلـى التشـديد علـى اعتبـار االسـتيطان اإلسـرائيلي عقبـة للوصـول للسـالم وخطـوة أحاديـة محبطـة للجهـد 
  الدولي للعودة للمفاوضات. 

ن صحفي، إن المقوم اآلخر لنجاح البيان مـن وجهـة وقال الناطق باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، في بيا
نظر الحركـة هـو إزاحـة تعبيـر "شـروط مسـبقة"، معتبـرا أن وصـف المطالبـة الفلسـطينية بوقـف االسـتيطان قبـل 

وشـدد نـزال علـى أن وقـف االسـتيطان "يمثـل  العودة للمفاوضات على أنه شرط مسبق يعـد "مغالطـة سياسـية".
للتوصــل التفــاق ســالم بــين  2003خطــة خارطــة الطريــق" التــي أطلقــت فــي عــام  التزامــا إســرائيليا محــددا فــي

  الفلسطينيين وٕاسرائيل. 
  9/10/2011، الدستور، عّمان

  
  
  

  وحدة استيطانية في القدس تحدي للعالم 300بناء  : الكريم عبدقيس  .10
اســــي للجبهــــة نــــدد النائــــب قــــيس عبــــد الكــــريم (ابــــو ليلــــى)، عضــــو المكتــــب السي :يوســــف الشــــايب –رام اهللا 

وحــدة اســتيطانية جديــدة، معتبــرا هــذا القــرار تحــديا  300الديمقراطيــة، بقــرار بلديــة االحــتالل فــي القــدس بنــاء 
واضــحا للعــالم ولقــرارات الشــرعية الدوليــة والتــي تــدعو إســرائيل إلــى وقــف جميــع اإلجــراءات والتــدابير السياســية 

  ها باطلة والغية وغير شرعية.واألمنية واإلدارية في مدينة القدس المحتلة وتعتبر 
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وقال أبو ليلى، في بيان أصدره أمـس، وتلقـت "الغـد" نسـخة منـه، إن سـلطات االحـتالل تواصـل تحـديها للعـالم 
وحــدة اســتيطانية جديــدة فــي أحيــاء القــدس المحتلــة، والــذي  300مــن خــالل القــرار الجديــد الــذي يقضــي ببنــاء 
وحــدة أخــرى فــي القــدس المحتلــة، ضــاربة بعــرض  1100ثــل ببنــاء يــأتي بعــد أيــام قليلــة مــن قــرار إســرائيلي مما

  الحائط كافة القوانين الدولية، ومحاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع على المدينة المحتلة.
وأضــاف "إن ســلطات االحــتالل تعمــل بشــكل حثيــث لفــرض واقــع جديــد فــي مدينــة القــدس المحتلــة، مــن خــالل 

لك مــن خــالل مــا تقــوم بــه مــن عمليــات ترحيــل تســتهدف أبنــاء المدينــة عمليــات التهويــد التــي تقــوم بهــا، وكــذ
  المقدسة في محاولة منها لتغيير الواقع الديمغرافي فيها".

ودعا ابو ليلى المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح بإدانة االستيطان، ووقفه فورا، محمـال الحكومـة 
يـــة الســـالم مـــن خـــالل تماديهـــا التنكـــر لمرجعيـــات الســـالم اإلســـرائيلية كامـــل المســـؤولية عـــن فشـــل وتوقـــف عمل

وقــــرارات الشــــرعية الدوليــــة، مشــــددا علــــى ضــــرورة وجــــود قــــرارات وخطــــوات عمليــــة ملموســــة لــــردع العنجهيــــة 
اإلسرائيلية، وعدم اكتفاء المجتمع الدولي باألسف السـتمرار سـلطات االحـتالل فـي بنـاء وتوسـيع المسـتوطنات 

  طينية.المقامة على األرض الفلس
  9/10/2011، الغد، عّمان

  
  عاما 35لجبهة الديمقراطية بعد احتجازه لتقرر اإلفراج عن جثمان فدائي  "إسرائيل" .11

اعلنــت الحملــة الوطنيــة الســترداد جثــامين الشــهداء والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين امــس، ان : رام اهللا
ان استشــهد خــالل اشــتباك مســلح مــع الجــيش محكمــة اســرائيلية قــررت االفــراج عــن جثــة عضــو فــي الجبهــة كــ

وسـتتم اسـتعادة جثمـان الشـهيد حـافظ محمـد حسـين ابـو زنـط عبـر معبـر الجلمــة  .1976االسـرائيلي فـي العـام 
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الجبهــة ان أحــد اعضــائها ويــدعى حــافظ ابــو زنــط مــن مدينــة  بــالقرب مــن قلقيليــة.

البطولية وتبنتها الجبهة الديمقراطية في الثامن عشر من أيار مـن  شارك في عملية لينا النابلسي«نابلس كان 
واعتبرت الجبهة الديمقراطية فـي بيانهـا،  ».، وان اسرائيل وافقت على اطالق سراح جثمانه االحد1976العام 

إيـــذانا بحـــل مشـــكلة وطنيـــة وٕانســـانية لطالمـــا أرقـــت ذوي الشـــهداء « اإلفـــراج عـــن جثمـــان العـــاروري وابـــو زنـــط 
  ».منظمات األهلية العاملة في مجال حقوق اإلنسانوال

جثـة  338نحو » مقبرة االرقام«وحسب تقديرات فلسطينية، فان اسرائيل تحتجز في مقبرة خاصة يطلق عليها 
االسـرائيلي -لفلسطينيين قتلوا خالل مواجهات مسلحة مع الجيش االسرائيلي خالل سنوات الصـراع الفلسـطيني

  طينيون باستردادها.الطويلة، ويطالب الفلس
  9/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  
  

  اعتصامان تضامنًا مع األسرى :الفلسطينية في لبنان الفصائل .12
نظمـــت الفصــائل الفلســـطينية فــي لبنـــان أمـــس اعتصــامين أمـــام مكتبــي وكالـــة األمــم المتحـــدة لغـــوث : االتحــاد

فـي مخيمـي الـبص والرشـيدية لالجئـين الفلسـطينيين  "أونـروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الشـرق األدنـى 
  في صور جنوبي البالد، تضامنًا مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.
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وطالــب المعتصــمون بوقــف الممارســات الهمجيــة اإلســرائيلية ضــد األســرى فــورًا تحــت طائلــة المحاســبة وفــق 
حكــم النظــام اإلداري، وتحســين ظــروف االعتقــال ومعاملــة القــانون الــدولي، وٕاطــالق ســراح األســرى المعتقلــين ب

سـائر المعتقلــين كأسـرى حــرب تنطبــق علـيهم معــايير وأنظمـة اتفاقيــة جنيــف الرابعـة لحمايــة المـدنيين فــي زمــن 
الحرب، وٕارسـال لجنـة تحقيـق دوليـة سـجون ومعـتقالت االحـتالل اإلسـرائيلي لكشـف معانـاة األسـرى، والتعامـل 

  ينة كمجرمي حرب ينبغي إحالتهم إلى المحاكم الدولية المختصة.مع المسؤولين الصها
  9/10/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  القيادي ماجد أبو شرار اليوم استشهادذكرى  .13

يصادف اليوم األحـد، التاسـع مـن أكتـوبر/ تشـرين األول ذكـرى استشـهاد القائـد ماجـد أبـو شـرار عضـو اللجنـة 
الثــــوري، مســــؤول اإلعــــالم المركــــزي الفلســــطيني، الــــذي اغتالتــــه  المركزيــــة لحركــــة فــــتح، أمــــين ســــر مجلســــها

  .1981عام  "اإلسرائيلي"عصابات الموساد 
نشـرة خاصـة،  "فـتح"وفي هذه المناسبة، أصدرت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة التحرير الوطني الفلسـطيني 

لفلســطيني فــي واحــد تجمــع واجمــع تجمــع أيهــا اللحــم ا"افتتحتهــا برثــاء للشــاعر محمــود درويــش التــي قــال فيهــا: 
السـاعد، صــباح الخيـر يــا ماجـد، صــباح الخيـر قــم اقـرأ ســورة العائـد، وصــّب الفجـر علــى عمـر حرقنــاه لســاعة 

  ."نصر . . صباح الخير يا ماجد قم اشرب قهوتك واحمل جثتك إلى روما أخرى
 9/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  رائيل الحرب تسيطر على تركيا وٕاس أجواء: "ديبكا" .14

ذكــر موقــع تيــك ديبكــا المقــرب مــن االســتخبارات العســكرية االســرائيلية أن "التــوتر بلــغ ذروتــه : القــدس المحتلــة
علــى حــدود ســوريا مــع اســرائيل وتركيــا واالردن، وقــد بــدأت اســرائيل وتركيــا عمليــات التعبئــة واجــرت منــاورات 

 ة األردنيــة فــزعم الموقــع انــه يســتعد التبــاعهم"واســعة النطــاق بــالقرب مــن الحــدود الســورية. امــا القــوات المســلح
  تحسبا إلطالق سوريا حمالت صاروخية وفقا لتهديدات األسد. 

وأفــادت مصــادر لموقــع ديبكــا أن الواليــات المتحــدة األميركيــة وتركيــا حثــت الملــك عبــداهللا الثــاني علــى القيــام 
  بمناورات مماثلة وتعزيز وحداته العسكرية على الحدود السورية. 

وأضــاف أن إســرائيل أنهــت يــوم الخمـــيس مناوراتهــا التــي اســتغرقت يـــومين ونشــر خاللهــا الجــيش االســـرائيلي 
  وحداته العسكرية على مقربة من جنوب غرب سوريا واألردن. 

وقال التقرير الذي نشره الموقع االسرائيلي أن اسرائيل وتركيا نسقتا تحركاتهما مع قيادة حلف شمال االطلسـي 
ولهــذا الغــرض زار الجنــرال ســتافيريس تــل أبيــب وأنقــره فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر ســبتمبر.وأن فــي أوروبــا 

 3وزيــر الــدفاع األمريكــي ليــون بانيتــا أعطــى موافقتــه علــى هــذه التــدريبات خــالل زيارتــه الســرائيل يــوم االثنــين 
الحكــومتين اإلســـرائيلية  أكتــوبر.وفي اليــوم التــالي وصــلت الجيــوش إلــى الميــدان . وأعلمــت الواليــات المتحــدة
  والتركية بأن بوارجها الحربية متواجدة في شرق البحر المتوسط تحسبًا ألي طارىء. 

اإلســرائيلية مجمــدة والعالقــات الدبلوماســية متأزمــة، لكــن للمــرة األولــى  -وال تــزال العالقــات العســكرية التركيــة 
  ق المناورات العسكرية. منذ أكثر من عام، لم ترفض أنقره الوساطة االميركية لتنسي

وصرح رئيس أركان الجيش االسرائيلي الجنـرال بينـي غـانتس أمـام جنـوده : "اننـا نعـيش واقعـا غيـر مسـتقر مـا 
  يلزمنا بالبقاء على مستوى عال من الجهوزية قدر اإلمكان". 
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 9/10/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "؟2048موجودة العام  "إسرائيل""هل ستكون : "اندبندنت" .15
نشــرت صـــحيفة "اندبنـــدنت" البريطانيـــة مقـــاًال لمـــاري ديجيفســـكيو بعنـــوان "هـــل ســـتكون إســـرائيل موجـــودة العـــام 

القلعـة" أو أن تصـبح دولـة  -؟" قالت فيه إن إسرائيل تقف أمام خيارين، األول هو التحول إلى "الدولة 2048
  ظيرتها الفلسطينية.ضعيفة لدرجة يصبح من الممكن معها الوصول إلى عالقة فيدرالية مع ن

وشرحت الكاتبة المحـاور التـي دفعتهـا لطـرح السـؤال، فـذكرت مشـكلة أمـن الحـدود اإلسـرائيلية التـي تعـاني مـن 
  الثغرات رغم المبالغ الكبيرة المدفوعة لتأمينها.

وتوقعــت أن تــزداد هــذه المشــكلة إذا مــا دخلــت ســوريا مرحلــة حــرب أهليــة وفوضــى، وذلــك إلــى جانــب الوضــع 
  تر عند الحدود مع سيناء منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.المتو 
تناولـــت الكاتبـــة أيضـــًا المشـــكلة الديمغرافيـــة المتمثلـــة فـــي المجتمعـــات الشـــابة والســـريعة التكـــاثر المحيطـــة  و

بإســرائيل، باإلضــافة إلــى الربيــع العربــي الــذي حمــل معــه ســقوط أنظمــة كانــت قــد وقعــت اتفاقيــات ســالم مــع 
تمــال بــروز ديمقراطيــات جديــدة تنهــي إمكانيــة أن تكــون إســرائيل الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة فــي إســرائيل، واح

  المنطقة.
 9/10/2011، 48موقع عرب

  
  وٕايداعهم السجنيطالب الشرطة باعتقال المعتدين على المقابر بيافا  الضفةبمدير مجلس المستوطنات  .16

هم قلقهـــم إزاء المتشـــددين بـــين صـــفوفهم، وأعربـــوا عـــن أبـــدى زعمـــاء المســـتوطنين أنفســـ: كفـــاح زبـــون -رام اهللا
مخاوفهم من أن تشوه أفعالهم صورة االستيطان. وقال نفتـالي بينيـت، مـدير مجلـس المسـتوطنات فـي الضـفة: 

تمثــل فــاتورة الحســاب أكبــر ضــرر لمســتقبلنا.. نــتكلم عــن بضــع مئــات يعيشــون أساســا فــي المنطقــة الشــمالية «
وردت الشرطة، بالقول إنها شكلت قوة خاصـة للتعامـل ». اعتقالهم وٕايداعهم السجنالغربية.. أطالب الشرطة ب

  مع منظمي هذه الحملة، وأعلنت أنها اعتقلت مشتبها فيه في قضية طوبا الزنغرية.
  9/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  /كانون الثانيإسرائيلي بحوادث سير منذ يناير 314وفاة : اإلذاعة اإلسرائيلية .17

شخًصــا لقــوا حــتفهم فــي "إســرائيل" جــراء حــوادث  314قالــت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة إن : المحتلــة القــدس
  السير التي وقعت هناك منذ مطلع العام الجاري.

وكـــان ســـتة إســـرائيليين لقـــوا مصـــرعهم فـــي حـــوادث الســـير خـــالل األســـبوع المنصـــرم، وأصـــيب ســـتة أشـــخاص 
رائيل" مـن بـين أعلـى المنـاطق مـن حيـث عـدد قتلـى حـوادث السـير وتعـد "إسـ بجروح بالغة في هذه الحـوادث. 

  سنوًيا.
 7/10/2011، وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)

  
   اعتداء سافر لقطعان المستوطنين على المقابر اإلسالمية والمسيحية في يافا .18

دينة يافا، أقدمت مجموعة يهودية متطرفة مساء أمس على االعتداء على مقابر إسالمية ومسيحية في م
  وانتهكت حرمات القبور بتهشيم وتخريب عدد من القبور وكتابة شعارات عنصرية باللغة العبرية.
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وقالت حركة الشباب اليافية إن مجموعة من المستوطنين قاموا باالعتداء على مقبرة الكزخانة اإلسالمية 
يوم أمس الجمعة. وقامت  وكذلك مقبرة طائفة الروم األثوذكس وذلك في الساعات المتأخرة من أمس

العصابات المتطرفة بكتابة عبارات عنصرية مسيئة للعرب كـ "الموت للعرب" إلى جانب عبارة "جباية 
  الثمن".

وقال سامي أبو شحادة عضو بلدية يافا تل أبيب : "إن هذه الخطوات العنصرية التي تشجع عليها قيادة 
يبرمان وعدم محاسبة هؤالء العنصريين قانونيًا هي بمثابة المستوطنين هي نتيجة لسياسة حكومة نتنياهو ول

إعطائهم الضوء األخضر لالستمرار بهذه االعتداءات. وأضاف أبو شحادة إن اختيار هؤالء العنصريين 
العبث وتدنيس المقدسات هو محاولة واضحة الستفزاز مشاعر المواطنين وجرهم إلى التصادم وأعمال 

  عنف.
باعتداءات على االمالك والمقدسات العربية في الضفة الغربية، وانتقلت  "اية الثمنجب"وقد بدأت عصابات 

  مؤخرا إلى داخل الخط األخضر حيث اعتدت على مسجد قرية طوبا واضرمت النار به.
  8/10/2011، 48موقع عرب

  
  يافا تتظاهر ضد االعتداء على المقدسات العربية .19

وصاخبة، نظمت في مركز مدينة يافا، تنديدا باالعتداء الذي  شارك المئات مساء اليوم في مظاهرة حاشدة
  تعرضت له مقبرتين عربيتين، واحدة إسالمية وأخرى مسيحية، على يد عصابات يهودية متطرفة.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على وحدة أهالي يافا العرب، واستعدادهم للدفاع عن مقدساتهم، ورفعوا 
  نف المستوطنين والتحرض العنصري على العرب.شعارات تندد بالجريمة وبع

النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الذي شارك بالمظاهرة، وصف في كلمة أمام 
االعتداء على المقبرة اإلسالمية والمقبرة المسيحية قي يافا ـ بانه عمل بربري وعنصري  -المتظاهرين

ذوا هذا العمل الجبان، لهم أباء روحيين في الحكومة اإلسرائيلية وٕان العنصريين الصغار الذين نف ،ووحشي
وأضاف  لم يتوقفوا عن التحريض العنصري وعن التعبير عن الحقد ضد المواطنين العرب ومقدساتهم.

زحالقة أن ما تقوم به الحكومة وبدعم من المحاكم اإلسرائيلية هو أخطر بكثير من استفزازات صغار 
ة اإلسرائيلية استولت وبدعم من المحاكم على مقبرة طاسو على أساس مستند مزور. العنصريين، فالحكوم

واآلن هناك مشروع لبناء فندق ضخم على أراضي مقبرة القشلة، وسبق ذلك بناء الكثير من المشاريع 
 االستيطانية على أراضي المقابر العربية في محيط مدينة يافا، وقبل يومين صدر أمر هدم لجزء من مسجد

البحر في يافا بحجة عدم استصدار ترخيص للترميم. من هنا فإن العمل االستفزاوي للعصابات المتطرفة 
  اليهودية ينسجم بشكل تام مع السياسات الحكومة الرسمية، وقد تختلف الوسائل لكن الهدف واحد.

  8/10/2011، 48موقع عرب
  

  ةأسرى مضربون ينقلون للمستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحي .20
حرب األمعاء «رام اهللا: في الوقت الذي هدد فيه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل بتصعيد  -غزة 

أسيرات  4التي يخوضونها إلرغام السلطات اإلسرائيلية على وقف إجراءاتها القمعية بحقهم، أعلنت » الخاوية
جديدة، بينما شرعت سلطات أنهن سيدخلن اإلضراب اليوم، في مؤشر مهم على دخول اإلضراب مرحلة 
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السجون في نقل بعض األسرى المضربين عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي، للمستشفيات 
  اإلسرائيلية جراء تدهور أوضاعهم.

اإلسرائيلي، صباح أمس، أن السلطات اإلسرائيلية نقلت، الليلة » شطة«وذكرت رسالة تم تسريبها من سجن 
سطينيا بعد تدهور حالته الصحية، مشيرة إلى نقل المزيد من األسرى المضربين في قبل الماضية، أسيرا فل

  سجون أخرى لمستشفيات داخل إسرائيل.
، أيمن كراجة، إن إجراءات مصلحة السجون العقابية »الضمير لرعاية األسير«وقال الباحث في مؤسسة 

سرى، حيث تتبع أسلوبا محددا بحق األسرى ازدادت، وباتت تضيق الخناق بشكل حاد وخطير على األ
  وواضحا إلدخال المزيد من الضغوط على األسرى.

علمنا من االتصاالت مع السجون أن إدارتها تقوم بتجميع عدد كبير من األسرى تعرضهم «وأضاف: 
  ».للضرب والترهيب وٕاجبارهم على الركض لساعات في ساحات مفتوحة، وكل ذلك لكسر إرادتهم

التي يخوضها األسرى تأتي » األمعاء الخاوية«سرى والمحررين عيسى قراقع، أن معركة أكد وزير شؤون األو 
هذه المرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، باإلضافة إلى إدارة السجون اإلسرائيلية، مشددا 

باألسرى  يحاولون االستفراد«على أن المعركة مستمرة حتى تحقيق مطالب جميع األسرى. وأضاف أنهم 
المضربين، بعد أن قطعوا عنهم كل اتصال مع العالم، ومع باقي األسرى، وسحبوا منهم أجهزة التلفزيون 

  ».والراديو والساعات، ومنعوا عنهم الزيارات
وأوضح قراقع أن إدارة السجون ال تستجيب لمطالب األسرى، وتحاول االلتفاف عليها، من خالل المساومة 

للضرب «وطلب من الصليب األحمر اإلسراع في زيارة المضربين الذي تعرض بعضهم والمماطلة والخداع. 
  ».المبرح واالعتداء

  9/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  الحملة الوطنية لنصرة األسرى تعلن عن اضراب شامل األربعاء المقبل .21
امل يوم األربعاء أعلنت الحملة الوطنية لنصرة األسرى، امس، عن اإلضراب الش :وكاالت –محافظات 

  المقبل في كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
ودعت الحملة الوطنية عقب اجتماعها الذي عقد امس إلى تخصيص الصلوات وقرع أجراس الكنائس اليوم 
األحد لدعم األسرى في إضرابهم عن الطعام، وانطالق مسيرات تتوجه إلى مقرات الصليب األحمر، 
 ومواصلة االعتصام اليومي المركزي أمام مقرات الصليب األحمر الدولي الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وطالبت الحملة بتنظيم مسيرات حاشدة تشارك فيها كل القوى و المؤسسات والفعاليات في تمام الساعة 
ذلك مع الدعوة إلى توقف الثانية عشرة ظهر يوم الثالثاء المقبل وفق قرار كل محافظة على حدة، ويتزامن 

المحامين عن التوجه إلى المحاكم العسكرية تضامنًا مع األسرى. ودعت الحملة إلى اعتبار يوم الجمعة 
المقبل يوم غضب شعبي بحيث تنظلق المسيرات الحاشدة من أمام المساجد وتخصيص خطب الجمعة حول 

  األسرى.
  9/10/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  لمقاطعة التمويل األمريكي المشروط دعوتظمات األهلية الفلسطينية شبكة المن .22
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غزة:  نددت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، أمس، بشدة بقرار الكونغرس األمريكي، القاضي بوقف 
المساعدات المالية األمريكية للسلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني. ورأت الشبكة أن قرار الكونغرس 

ضمن االبتزاز السياسي الهادف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية لوقف مسعاها لنيل عضوية يندرج "
  ."دولة فلسطين الكاملة باألمم المتحدة

للتمويل األمريكي المشروط سياسيًا، وبخاصة التوقيع على وثيقة اإلرهاب والتي "وجددت الشبكة رفضها 
  ."ضمن قائمتها تدرج العديد من شخصيات ومؤسسات وفصائل شعبنا

يريد مقايضة حقوقنا "وحثت الشبكة قطاعات الشعب الفلسطيني على مقاطعة هذا التمويل المشروط، والذي 
. واعتبرت أن أبلغ رد على هذه القرارات األمريكية المجحفة يكمن فى تحقيق "الفلسطينية بحفنة من األموال

سياسيًا تستند إلى التضامن الدولي وٕالى التجمعات  الوحدة الوطنية، وبلورة آليات بديلة للتمويل المشروط
  الفلسطينية بالشتات وٕالى البلدان العربية واالسالمية والصديقة.

التمويل يجب أن يندرج في سياق دعم حق شعبنا في تقرير المصير وبلورة وتعزيز "وشددت الشبكة على أن 
  ."كفاحه العادل في مواجهة االحتالل

  9/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  سبتمبرأيلول/ انتهاكات إسرائيلية بحق الصحافيين خالل  عشرة .23
انتهاكات بحق الصحافيين في األراضي الفلسطينية من  10رصدت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  خالل شهر سبتمبر/أيلول الماضي. "اإلسرائيلي"قبل سلطات االحتالل 
للصحفيين أن قوات االحتالل ال تزال تواصل  "اإلسرائيلية"نتهاكات وأكدت الوكالة في تقريرها الشهري عن اال

وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة بربرية مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في 
تغطية األحداث والممارسات واالنتهاكات التي تنفذها تلك القوات بحق المواطنين العزل. وأشارت، إلى أن 

حتالل لم تكتف باستهداف الصحفيين عبر إطالق الرصاص الحي والمعدني وٕاطالق القنابل قوات اال
المسيلة للدموع واالعتداء عليهم بالضرب واالعتقال المباشر، بل ابتكرت نوعًا جديدًا من األسلحة بحقهم 

ثقوبًا وجروحًا  وهو القنبلة الحديدية التي تنشطر حال ارتطامها باألرض إلى مئات القطع الصغيرة وتحدث
عميقة في األجساد التي تصيبها. وأوضحت، أن عدد المصابين من الصحافيين خالل شهر سبتمبر/أيلول 
جراء إطالق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع واالعتداء بالضرب المبرح إضافة إلى 

وسحب البطاقات وٕاطالق النار التي  مصابين. أما عدد حاالت االعتقال واالحتجاز 7اعتداءات أخرى بلغ 
  حاالت. 3لم ينتج عنها إصابات فقد بلغ 

  9/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  فيديو يفضح تنكيل االحتالل بأسرة فلسطينية في يافا .24
وهي تعتدي بالضرب  "اإلسرائيلية"أظهر شريط فيديو، أمس، عددًا من عناصر شرطة االحتالل : (وكاالت)

  . 1948لسطينية داخل منزلها في مدينة يافا المحتلة المفرط على أسرة ف
وكشف الفيديو عن اقتحام عناصر من شرطة االحتالل منزل األسرة الفلسطينية العتقال أحد أفرادها، قبل 
أن تتدخل األم في محاولة إلنقاذ ابنها وحينها تعرضت للصفع واللكمات العنيفة من أحد عناصر الشرطة 
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ظهر الفيديو اقتياد شرطة االحتالل االبن وشقيقته إلى خارج المنزل واعتقالهما وسط . كما أ"اإلسرائيلية"
  صرخات األم وباقي أفراد األسرة.

وذكرت تقارير إخبارية أن تلك األسرة الفلسطينية افترشت منزًال مهجورًا بحديقة العجمي في يافا لتقيم فيه 
  خيمة لالعتصام.

  9/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  ب في غزة يضربون عن الطعام تضامناً أجان .25
فتحي صّباح: انضم ثالثة أجانب الى ستة فلسطينيين في إضرابهم المفتوح عن الطعام تضامنًا مع  -غزة 

األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي الذين دخل اضرابهم عن الطعام يومه الـ 
  ، وبالتالي دخلوا مرحلة الخطر.12
ال مدير مركز األسرى للدراسات، عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية األسير المحرر رأفت وق

حمدونة إن عدد المضربين عن الطعام في شكل مفتوح في خيمة االعتصام الدائمة أمام مقر اللجنة الدولية 
وأضاف أن ». لسجونتسعة تضامنًا مع إضراب األسرى فى ا«للصليب األحمر في مدينة غزة ارتفع إلى 

ستة فلسطينيين واصلوا اضرابهم لليوم الخامس على التوالي، ورافقهم فى اإلضراب لليوم الثاني «من بينهم 
  ».على التوالي متضامن أميركي ومتضامنتان ايطالية وألمانية، وهم موجودون جميعًا في الخيمة

، مقرر لجنة األسرى في »رير فلسطينالجبهة الشعبية لتح«من جهتها، قالت عضو المكتب السياسي لـ 
بات يهدد حياة األسرى المضربين عن الطعام، مضيفة » الخطر«المجلس التشريعي النائب خالدة جرار إن 

الشهر الماضي مع عدد من األسرى في  27الذين كانوا أول من بدأ االضراب في » الشعبية«أن أسرى 
لليوم الثاني عشر على » في إضرابهم المفتوح عن الطعام ما زالوا مستمرين«غرف العزل من باقي الفصائل 

  التوالي حتى تحقيق جميع مطالبهم.
  9/10/2011الحياة، لندن، 

  
  مستوطنون يهود يتوسعون في حملتهم لحرق مساجد الفلسطينيين .26

انهم يهاجمون في جنح الظالم ويضرمون النار في المساجد ويكتبون على : الين فيشر ايالن -القدس 
انها "فاتورة الحساب" وهو شعار التحدي الذي يرفعه مستوطنون يهود هددوا باالنتقام الي تحرك من جدر 

  جانب السلطات االسرائيلية الزالة مواقع استيطانية شيدت في الضفة الغربية دون تصريح.
ا قائمة فوق قمم والتزال عشرات من هذه المواقع التي وعدت اسرائيل مرارا حليفتها الواليات المتحدة بازالته

تالل في الضفة الغربية يزعم الكثير من المستوطنين ان لهم حقوقا توراتية وتاريخية فيها بينما يريدها 
  الفلسطينيون القامة دولتهم.

وفي المرات القالئل التي هدمت فيها جرافات الجيش االسرائيلي مباني في هذه المواقع يستيقظ قرويون 
سجدا وقد أتت عليه النيران لتظهر العبارة التي اضحت مألوفة االن على فلسطينيون صباحا ليجدوا م

  جدرانه.
وأدان الزعماء االسرائيليون مثل هذه الحوادث ولكن لم يوجه اتهام الي شخص في ثالثة حرائق متعمدة 
م اضرمت في العام المنصرم ويقول فلسطينيون ان هذا دليل على عدم مباالة الحكومة اليمينية التي تض

  احزابا مساندة للمستوطنين.
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واتسع نطاق حملة "فاتورة الحساب" في الفترة الحالية لتشمل أعمال التخريب قاعدة للجيش االسرائيلي في 
الضفة الغربية واضرام النار في مسجدين والمس احد الحادثين في االسبوع الماضي في قرية بدوية داخل 

  العام. اسرائيل وترا حساسا لزعماء البالد والراي
وقالت الشرطة انها شكلت قوة خاصة للتعامل مع منظمي هذه الحملة واعلنت يوم الخميس انها ألقت 

  القبض على مشتبه به في قضية طوبا الزنغرية.
وفي انفراجة محتملة اخرى للتصدي للمتشددين وجهت محكمة في القدس يوم االربعاء الماضي اتهامات 

  ام النار في مسجد في الضفة الغربية.لثالثة مستوطنين بالتخطيط الضر 
اضافة الى الهجمات على المساجد وجه اللوم لمستوطنين متشددين بحرق سيارات واقتالع مئات من اشجار 

  الزيتون والعنب داخل بساتين فلسطينية.
ويربط بعض نشطاء حقوق االنسان في اسرائيل بين تصاعد الهجمات في االشهر االخيرة والتوتر الناجة 

ن تقدم الفلسطينيين بطلب لالمم المتحدة لالعتراف بدولتهم وهو ما تعارضه بشدة اسرائيل وحليفتها ع
  الواليات المتحدة .

ويقول مسؤولو امن ان مثل هذه الجماعات شديدة التماسك بحيث يصعب التسلل اليها مما يجعل من 
  الصعب تفادي الهجمات على المساجد او التعرف على مرتكبيها.

افراهام ديتشر الرئيس السابق لجهاز االمن الداخلي االسرائيلي (شين بيت) صرح لرويترز بان الوقت  ولكن
وأضاف انهم  حان للتحرك ضد المستوطنين المتشددين الذين وصفهم بانهم "تعساء ذوي عقلية ارهابية".

ي سلسلة في الهجمات ليسوا بنفس الدموية مثل جماعة يهودية قتلت ثالثة فلسطينيين واصابت العشرات ف
  في الثمانينات اال ان الحوادث االخيرة تقرع ناقوس الخطر.

وقال ايتمار بن جفير احد زعماء المستوطنين بمستوطنة كريات اربع وهي من أكثر المستوطنات اليهودية 
  تشددا لرويترز ان الهجوم على مسجد الجليل لم يكن مفاجأة.

راد بتخلي (المجتمع) عنهم ويقع عليهم الضرر ويتأذون المرة تلو وتابع "كان متوقعا النه حين يشعر اف
االخرى فمن الطبيعي ان يخرج البعض منهم ويرتكبون حوادث" في اشارة على ما يبدو لتحركات ضد مواقع 

  استيطانية بدون ترخيص.
يل وسارع الرئيس وسارع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بادانة حادث اضرام النار في مسجد الجل

  االسرائيلي شمعون بيريس بتفقد المسجد حيث كان السكان يبكون على المصاحف المحترقة.
وابدى زعماء المستوطنين قلقهم ازاء المتشددين بين صفوفهم واعربوا عن مخاوفهم من ان تشوه افعالهم 

  بانها غير قانونية. 1976 صورة الحركة التي يصف القانون الدولي مستوطناتها على اراض احتلت في عام
  8/10/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  !إلحاًحا االدوية غزة.. يفتقر ألكثر أنواعقطاع في  الصحةقطاع  .27

صنًفا من األدوية من أصل  120وزارة الصحة في غزة تفتقر إلى : يوسف أبو وطفة -هدى بارود  -  غزة
وية، ورغم كل المساعدات التي دخلت القطاع، % من األد45، أي أن النسبة العامة للعجز تساوي 450

صنًفا من المعدات الطبية الالزمة لقطاع الصحة  150سجلت قائمة المعدات والمستلزمات الطبية عجزا بـ
  وللعمليات الجراحية على وجه الخصوص. 
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األعداد  حالة وفاة لتأخر الدواء، أو تأخر تحويلهم للعالج بالخارج، ناهيك عن 500وسجلت وزارة الصحة 
  الكبيرة من المرضى التي تزدحم على قوائم انتظار األدوية أو السفر. 

العجز في مستشفيات القطاع، رصدته "فلسطين" في مسح ميداني شمَل عددا من أكبر مستشفيات القطاع، 
  وكانت النتائج التالية.. 

  بديلة.. وال نتيجة! 
من األدوية التي يفتقر لها مستشفاه، قائًال: مدير مستشفى كمال عدوان د.بسام أبو ردة صنف عددا 

"األدرينالين، والكالسيوم والهيبارين، والمضادات الحيوية بأنواعها، وبنسلين والفانكوماسين، وأدوية الضغط 
  والقلب، وكذلك أكامول األطفال، نفتقر إلى الجزء الكبير منها، والباقي نسبته شحيحة". 

ستغناء عنها أبدا، ألن حياة المرضى تتوقف عليها، كاألدرينالين، كذلك وتابع: "بعض األدوية ال يمكن اال
فإن عالج األمراض ببعض األدوية البديلة تمتد فترته، ويتعذب المريض شهرا في مرض كان يمكن أن 

  يتخلص منه خالل أسابيع لو تعاطى األدوية األصلية". 
ان إلى استخدام وسائل تقليدية في التعامل في بعض العمليات الجراحية يضطر أطباء مستشفى كمال عدو 

مع المرضى، حيث يفتقر المستشفى لألجهزة الالزمة والمعدات الخاصة بالجراحة في أوقات كثيرة، ناهيك 
  عن تلف بعض األجهزة وعدم توافر قطع غيار لها. 

النقطاع المتواصل "هذه الطريقة تكلف المريض وقًتا وجهًدا وماًال أكثر، ولكنه يضطر لها خاصة في ظل ا
لألدوية والمعدات، وشحها أحياًنا"، قاَل د.أبو وردة، متابًعا: "في أقسام األطفال نظرا للعجز في دواء 
"األكامول" نضطر إلى تخفيض حرارة األطفال بكمادات الماء، ويشتكي أطباء القلب من عدم توافر أوراق 

  المستشفى نوعياتها سيئة على األغلب".   تخطيط القلب، وتلك التي نشتريها من الصيدليات بسلفة
وأوضح د.سليمان، خالل حديثه لـ"فلسطين"، أن أبسط األدوية والمستهلكات الطبية كالمسكنات وخافض 

  اللسان جلها مفقودة منذ شهور من مستودعات وزارة الصحة، وحتى من الصيدليات الخاصة. 
ثي والمأساوي، إذ يفتقر قطاع الصحة إلى أكثر من ووصف الوضع الطبي الذي يعيشه سكان القطاع "بالكار 

% من المرضى من النقص الحاد 85% من األدوية والمستهلكات الطبية، عالوة عن تضرر أكثر من 60
  وغير المسبوق"، كما قال. 

في ذات السياق، بدوره أكد مدير مستشفى العيون عبد السالم صباح، أن األزمة الصحية التي تعيشها 
م تترك قطاًعا صحيًّا إال وتسببت في "ضرب" قطاعاته بدرجات متفاوتة، وفق قوله، موضًحا أن الوزارة ل

  أبسط القطرات الالزمة للفحص األولي غير متوفرة منذ أكثر من شهرين في مستودعات الوزارة. 
  9/10/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  المتهم بالتجسس إلسرائيل: لجنة من المخابرات األردنية والمصرية برأت ابني األردنيوالد  .28

إبراهيم أبو زيد، والد األردني بشار، الـذي تتهمـه مصـر » الشرق األوسط«كشف لـ: تركي الصهيل - الرياض
تبرئـة بالتجسس لصالح إسرائيل، عن أن لجنة ثنائيـة مشـتركة مـن المخـابرات المصـرية واألردنيـة، انتهـت إلـى 

  ابنه من تهم التجسس، بحسب ما أبلغه بذلك دبلوماسي أردني رفيع في سفارة عّمان في القاهرة.
، »تمريـر المكالمـات«وقال إن ابنه بشار كان يواجه باألساس تهمـة ارتكـاب جنحـة اقتصـادية نتيجـة امتهانـه لــ

  ».تهمة سياسية«وهو نشاط غير مشروع، ولكن األمر تحول من جنحة اقتصادية لـ
  9/10/2011، الشرق األوسط، لندن
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  األوضاع مع سفير فلسطين في لبنان يبحثالسنيورة  .29

اســـتقبل رئـــيس كتلـــة "المســـتقبل" النيابيـــة الـــرئيس فـــؤاد الســـنيورة فـــي مكتبـــه فـــي "الســـادات تـــاور" أمـــس، ســـفير 
  ي لبنان والمنطقة.فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، وبحث معه في األوضاع العامة والتطورات الراهنة ف

 9/10/2011المستقبل، بيروت، 
  

  يدعو للتصدي لمخططات التهويد اإلسرائيلي "العرب الصحافيين"اتحاد  .30
الواســع الــذي يعمــل علــى تهويــد ومصــادرة  "اإلســرائيلي"بشــدة العــدوان  "الصــحافيين العــرب"دان اتحــاد : (وام)

دســيين. وذكــر بيــان لالتحــاد ان العــدو الصــهيوني األراضــي الفلســطينية وهــدم البيــوت ومصــادرة الهويــات للمق
يســتخدم كــل أنــواع األســلحة الفتاكــة لقتــل اكبــر عــدد مــن الفلســطينيين وتــدمير كــل المؤسســات والبنــى التحتيــة 
وخصوصــا محطــات الكهربــاء والمــاء والجســور ومؤسســات اإلعــالم والصــحافة وهــدم بيــوت الفلســطينيين فــى 

يقــوم اآلن  "اإلســرائيلي"إن جــيش العــدوان "ديــة عليهــا. وأضــاف البيــان القــدس مــن أجــل إقامــة مســتعمرات يهو 
بمـــذابح وحشـــية ضـــد المـــدنيين ويرتكـــب كـــل جـــرائم الحـــرب مـــن دون أن يجـــرؤ أحـــد فـــى األمـــم المتحـــدة علـــى 

  ."محاسبته وفق القوانين الدولية األمر الذي يشجعه على االستمرار فى ارتكاب جرائمه
ب األمـــم المتحـــدة وكـــل المنظمـــات الحقوقيـــة واإلنســـانية واإلعالميـــة فـــى العـــالم وقـــال البيـــان إن االتحـــاد يطالـــ

إليقـاف عـدوانها علـى فلسـطين. كمـا طالـب كـل القـوى واألحـزاب والحكومـات العربيـة  "إسـرائيل"بالضغط على 
وقفـه بالعمل على مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني بكـل المسـاعدات المعنويـة والماديـة والماليـة والعسـكرية لتقويـة م

  في مواجهة العدوان الصهيوني الشرس. 
 9/10/2011، الخليج، الشارقة

  
  

  غزةقطاع أنفاق على حدود  أربعةاألمن المصري يدمر  .31
قامـــت الشـــرطة المصـــرية بتـــدمير أربعـــة أنفـــاق علـــى الحـــدود مـــع قطـــاع غـــزة. وقـــال : د ب أ -رفـــح (مصـــر) 

لـدين عـن طريـق الـردم بالحجـارة والرمـال مصدر أمني مصري "جـرى الجمعـة تـدمير نفـق فـي منطقـة صـالح ا
واألســمنت لطبيعــة تواجــده فــي حــي صــالح الــدين الســكني وكــذلك تــم تــدمير ثالثــة أنفــاق تــم اكتشــافها أمــس 

وأضــاف المصــدر أنــه "قبــل تــدمير األنفــاق  بطريقــة التفجيــر وذلــك لتواجــدها فــي منطقــة خاليــة مــن الســكان".
الجانب اآلخر لمنع وجود أشخاص في فتحات األنفاق من الجانـب األربعة تم إخطار الشرطة الفلسطينية في 

  الفلسطيني".
  9/10/2011، الدستور، عّمان

 
  تحذر من مخاطر تهجير البدو في محيط القدس المتحدةاألمم  .32

حــذرت األمــم المتحــدة مــن مخــاطر التهجيــر القســري للبــدو فــي محــيط القــدس بغــرض : فاتنــة الــدجاني -لنــدن 
، الفتـــة الـــى تبعـــات ســـلبية تتضـــمن تـــدهور ظـــروفهم المعيشـــية وفقـــدان تواصـــلهم القبلـــي التوســـع االســـتيطاني

  وتقويض نمط حياتهم.
التـابع » مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضـي الفلسـطينية المحتلـة«في هذا الصدد، أفاد تقرير أصدره 

ر القســـري يتهـــدد المجتمعـــات خطـــر التهجيـــ«نســـخة منـــه أمـــس، أن » الحيـــاة«لألمـــم المتحـــدة (أوتشـــا) وتلقـــت 
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البدوية الفلسطينية التي تعيش في التالل الواقعة شرق القدس بعدما أبلغتها السلطات اإلسرائيلية بـأن ال خيـار 
» أمامهــا ســوى مغــادرة المنطقــة كجــزء مــن خطــة أشــمل إلعــادة تــوطين البــدو الــذين يعيشــون فــي المنطقــة ج

ريًا. وأضاف التقرير إن تنفيذ الخطة قد يبدأ فـي كـانون الثـاني (ينـاير) الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية أمنيًا وٕادا
  ، موضحًا أن معظم التجمعات البدوية أعلن في هذه المرحلة أنه يعارض الخطة المقترحة.2012عام 

 3اإلسرائيلية نشرت منتصف الشهر الماضي تفاصيل هذه الخطة التي تأتي على » هآرتس«وكانت صحيفة 
بهدف ربط المستوطنات في هـذه المنطقـة مـع القـدس مـن خـالل بنـاء  اتمستوطنالالى توسيع مراحل وتهدف 

المزيد من الوحدات االستيطانية. وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن تجميـع بـاقي البـدو فـي تجمعـات سـكنية 
ى المرحلـــة . وبالنســـبة الـــ2015جديـــدة هـــي قيـــد الـــدرس حاليـــًا، علمـــًا أن هـــذه المرحلـــة يجـــب أن تنتهـــي عـــام 

الثالثــة، فهــي تشــمل كــل البــدو فــي الضــفة بهــدف تجمــيعهم فــي منــاطق ســكنية جديــدة. وتعتبــر هــذه الخطــة 
  .امتدادًا لخطة قديمة تعود الى التسعينات

قلقـــه مـــن أن الموقـــع المقتـــرح لتـــوطينهم فـــي بلـــدة العيزريـــة ال يســـتوفي أدنـــى المعـــايير » أوتشـــا«وأبـــدى تقريـــر 
قربــه مــن مكــب النفايــات البلــدي، مــا يشــكل مخــاطر صــحية علــى هــذه التجمعــات، المقبولــة، خصوصــًا بســبب 

  وفقدان التواصل القبلي، وتقويض نمط حياتهم.
وأوضح التقرير أن مساكن البدو الحالية تقع في منطقة لها أهمية استراتيجية لتوسيع المستوطنات، خصوصًا 

طهـا بالقـدس، مضـيفًا أنـه إذا مـا تـم تنفيـذ هـذه ورب» معاليـه أدومـيم«التـي تهـدف الـى توسـيع » 1شـرق «خطة 
الخطــة واســتكمال بنــاء الجــدار الفاصــل فــي المنطقــة، فسيشــكل ذلــك خطــرًا علــى نمــو الفلســطينيين وتطــورهم 

  وسيقطع التواصل الجغرافي للضفة.
  9/10/2011، الحياة، لندن

  
 

  واشنطن مع إبقاء طلب الدولة الفلسطينية مدة أطول سعيًا الى التفاوض .33
مــا مصــير الطلــب الــذي قدمــه الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس الــى مجلــس األمــن حــول اقامــة : ثريــا شــاهين

  الدولة الفلسطينية قبل أكثر من أسبوعين، وما هي أجواء المشاورات حوله؟
ال يزال الطلب الفلسطيني، لدى اللجنة التي تبحث هذا النوع مـن الطلبـات، وهـي مكونـة مـن الـدول األعضـاء 

لمجلس أنفسهم ولم تبت اللجنة بعد الموضـوع، ويمكـن لمثـل هـذه اإلجـراءات أن تأخـذ وقتـًا قـد يصـل الـى في ا
مدة شهر أو أكثر. وقد ُعقدت آخر جلسة للجنة قبـل نحـو عشـرة أيـام، للتشـاور حـول مـا إذا سـيبحث الطلـب، 

اء الطبيعــي بعــد تقــديم أو ســيتم العمــل لطــرح مشــروع قــرار حــول إقامــة الدولــة أمــام مجلــس األمــن وهــو اإلجــر 
  الطلب وبحثه في اللجنة.

ولم ُيحسم بعد االتجاه، بحسب مصادر ديبلوماسية في األمم المتحدة، وتؤكد ان الواليات المتحـدة تـدعم إبقـاء 
الطلب الفلسطيني أطول مدة ممكنة قيد الدرس في اللجنـة. والغايـة مـن ذلـك االسـتفادة مـن هـذا الوقـت لحـض 

  واإلسرائيلي على العودة الى مسار المفاوضات المباشرة. الطرفين الفلسطيني 
وتشير المصادر، الى استمرار وجود التعقيدات أمام استئناف التفـاوض المباشـر حتـى لـو علـى أسـاس موقـف 
"الرباعيــة الدوليــة" األخيــر. واشــنطن تشــجع علــى التفــاوض المباشــر، وكــذلك فرنســا التــي تعتبــر ان التفــاوض 

ميركــي. ويتبــين ان مرحلــة دراســة الطلــب فــي اللجنــة، هــي بمثابــة مرحلــة مــن المشــاورات أفضــل مــن الفيتــو األ
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الدوليــة وهــامش جديــد مــن الجهــود السياســية والديبلوماســية المبذولــة الســتئناف التفــاوض، وقطــع الطريــق علــى 
  مفاعيل اللجوء الفلسطيني الى مجلس األمن.

ر، اشارات سـلبية، أولهـا فـي ان الدولـة العظمـى وقفـت ولجوء واشنطن الى حق النقض، سيعطي وفقًا للمصاد
الــى جانــب عــدم تمريــر خيــار الدولــة فــي مجلــس األمــن، وهــذا ال يصــب فــي مصــلحة الفلســطينيين بــأن تكــون 
واشنطن وقفت ضد مطلب الدولة، وثانيها في ان الموقف األميركي سيؤشر الى صعوبة الحوار بين الطـرفين 

ن األخير يكون قد تلقى دعمًا جديـدًا، يجعلـه أكثـر تعنتـًا فـي العـودة الـى طاولـة الفلسطيني واإلسرائيلي حيث ا
  الحوار. لذا ثمة اجماع أميركي ـ أوروبي على العودة منذ اآلن الى التفاوض المباشر.

 9/10/2011، المستقبل، بيروت
 
 

  لةكدولة مستق لها ال نتردد في االعتراف لفلسطين بالحق الشرعي: الدومينيكان رئيس .34
ــدومينيكاني ليونيــل فرنانــدير فــي القصــر الــوطني: أ ف ب -ســانتو دومينغــو  لــرئيس محمــود ل قــال الــرئيس ال

جولــة فــي اميركــا الالتينيــة تقــوده ايضــا الــى كولومبيــا فــي فــي  زيــارة الــرئيس محمــود عبــاسعبــاس فــي مســتهل 
ال نتــردد فــي : «، لمتحــدةمســعى منــه الــى كســب التأييــد لطلــب االعتــراف بعضــوية دولــة فلســطين فــي االمــم ا

، مشــيرًا فــي الوقــت »االعتــراف بــالحق الشــرعي لفلســطين فــي ان تحظــى بــاعتراف كدولــة حــرة ومســتقلة وســيدة
  مع اسرائيل.» عالقات ديبلوماسية وتجارية وثقافية ممتازة«نفسه الى ان بالده تربطها 

 9/10/2011، الحياة، لندن
  

  فلسطينية حول المواضيع الجوهرية أن تبدأ مفاوضات إسرائيلية نأملا: روسي .35
توقــع ميخائيــل بوغــدانوف، نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، أن يســفر اجتمــاع اللجنــة : علــي الصــالح - لنــدن

الرباعيـــة الدوليـــة فـــي العاصـــمة البلجيكيـــة بروكســـل، اليـــوم، لبحـــث ســـبل اســـتئناف المفاوضـــات المباشـــرة بـــين 
حـــول تنظـــيم لقـــاء بـــين القيـــادتين؛ اإلســـرائيلية والفلســـطينية.  عـــن وضـــع توصـــيات الفلســـطينيين واإلســـرائيليين،

الروسـية، عـن بوغـدانوف، أن الرباعيـة أصـدرت بيانـا فـي ختـام اجتماعهـا علـى » تاس -إيتار «ونقلت وكالة 
المســـتوى الـــوزاري األخيـــر فـــي نيويـــورك، دعـــت فيـــه إلـــى تنظـــيم لقـــاء بـــين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين تمهيـــدا 

فاوضـــات. وأوضـــح بوغـــدانوف أن اجتمـــاع اليـــوم علـــى مســـتوى المبعـــوثين ســـيبحث التوصـــيات الســـتئناف الم
أن اللجنـة تأمـل فـي أن تبـدأ مفاوضـات حـول المواضـيع الجوهريـة «المحتملة لتنظيم مثل هذا اللقاء. وأضـاف 

  ».بعد هذا اللقاء
 9/10/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لدولة الفلسطينيةلالرافض  نار موقفزيارة أبو مازن لن تغي :الكولومبيالرئيس  .36

ــا، مــن الــدول التــي تأمــل الســلطة الفلســطينية فــي : علــي الصــالح - لنــدن ال تــزال كولومبيــا وعاصــمتها بوغوت
إقناعها بالتصـويت لصـالح طلـب العضـوية، وتؤكـد أنهـا لـم تحسـم أمرهـا بعـد، فـي حـين يؤكـد اإلسـرائيليون أن 

  موقفها محسوم وأنها ستصوت ضد القرار.
غير أن الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سـانتوس، الـذي يشـرف علـى أمنـه الشخصـي شـركة أمـن إسـرائيلية، 
أعلــن األســبوع الماضــي أن زيــارة أبــو مــازن لــن تغيــر فــي موقــف بوغوتــا الــرافض ألن تــرى الدولــة الفلســطينية 
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ــي ن الفلســطينيين وٕاســرائيل، النــور بقــرار مــن األمــم المتحــدة، مــن دون أن يكــون هــذا األمــر ثمــرة مفاوضــات ب
  ».كولومبيا لحق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم، في إطار اتفاق«مؤكدا في الوقت نفسه دعم 

 9/10/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  برنامج عن فلسطين في قناة فرنسية يثير غضب اليهود .37
ة جدال ارغم قيـادة القنـاة علـى مقابلـة أثار برنامج عن االراضي الفلسطينية بثته قناة فرنسي: ا ف ب -باريس 

  سفير اسرائيل في باريس وممثلي يهود فرنسا كما ذكرت القناة السبت. 
والسبب في هذا الجدل برنامج "عين على الكوكب" الذي اذيع االثنين الماضي بعنوان "هل الدولـة الفلسـطينية 

ة الفرنسية ريشارد براسكييه في رسالة مفتوحـة ما زالت ممكنة؟". وقال رئيس المجلس التمثيلي للهيئات اليهودي
  الى ريمي فليمالن ان هذا البرنامج "اثار غضب الجالية اليهودية ودهشة مريرة".

وانشــأت فــي الوقــت نفســه مجموعــة علــى الفايســبوك باســم "قــاطعوا فــرانس تلفزيــون" تطالــب القنــاة "بســحب هــذا 
  البرنامج وتقديم اعتذار".

 9/10/2011، الدستور، عّمان
 

  مجلة "فورين بوليسي" تصنف "أعداء السالم" بالشرق األوسط .38
أصـدرت مجلـة "فـورين بوليسـي" األميركيـة قائمـة تحـدد هويـة  :رويترز – أحمد عبدالهادي - واشنطن، القدس

األشخاص والمنظمات المعادية إلحالل السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أطلقت عليها اسم "قائمة أعـداء 
الم". وتصدر القائمة اسم محمود الزهار أحد القياديين بحركة حماس، الذي وصفته المجلة بوزير خارجيـة الس

حماس مستشهدة بتصريحات أدلـى بهـا مـن بينهـا أن الفلسـطينيين "لـن يخطـوا خطـوة واحـدة علـى درب السـالم 
ي يشـــاي الـــذي يســـمى ". وتلـــى الزهـــار فـــي القائمـــة الحاخـــام إيلـــ1967قبـــل أن تنســـحب إســـرائيل إلـــى خطـــوط 

"حاخــام رئــيس الــوزراء" والــذي يقــود حركــة شــاس المتطرفــة. وقالــت المجلــة إن يشــاي هــو أحــد أهــم أصــوات 
التــرويج لكراهيــة الفلســطينيين وحرمــانهم مــن حقــوقهم المدنيــة طالمــا بقــوا يعيشــون داخــل إســرائيل وأشــارت إلــى 

  أفيدجور ليبرمان. العالقة الوثيقة التي تربطه بوزير الخارجية اإلسرائيلية
واحتل الموقع الثالث محمد ضيف أبرز قادة كتائـب عزالـدين القسـام الـذراع العسـكري لحركـة حمـاس. وذكـرت 
المجلــة مــا قالــه ضــيف عــن اســتعداد الكتائــب للقتــال حتــى تتحــرر كــل األراضــي الفلســطينية مــن البحــر إلــى 

يليين الــذين صــعدوا مــن تحركــاتهم بعــد أن قــرروا النهــر. أمــا الموقــع الرابــع فقــد ذهــب إلــى المســتوطنين اإلســرائ
التصـرف مــن تلقـاء أنفســهم لفــرض عقوبـات علــى الفلسـطينيين كلمــا بــدرت مـن أبنــاء الشـعب الفلســطيني بــادرة 

  مقاومة لتوسع االستيطان فوق أراضيهم ولطردهم من مزارعهم وحقولهم لضمها إلى المستوطنات.
ني وأحـد أبـرز قيـادات فـتح مـروان البرغـوثي بعـد أن أوردت المجلـة وجاء في الموقع الخامس المعتقل الفلسـطي

تصريحا له يقول إن الرهان على المفاوضات وحـدها ال ينبغـي أن يكـون الخيـار الفلسـطيني". واحتلـت الموقـع 
السادس عضوة الكنيست اإلسرائيلي وأحد أبرز قادة الليكود الصاعدين تسيبي هوتوفلي التي تقول عـن نفسـها 

نتمي إلى التيار الديني اليميني وتعتبر مواقف بنيامين نتنياهو أكثر مرونة ممـا يمكـن تحملـه فـي بعـض إنها ت
  األحيان.

وجاء في الموقع السابع حركة الجهاد اإلسالمي التـي قالـت المجلـة إنهـا أكثـر تطرفـا مـن حركـة حمـاس. وتبـع 
عنــى بتنظــيم عالقــات حــزب الليكــود مــع ذلــك عضــو الكنيســت دانــي دانــون قائــد مجموعــة "ليكــود وورلــد" التــي ت
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منظمـــات حزبيـــة متقاربـــة فـــي أنحـــاء العـــالم. وهكـــذا فـــإن المجلـــة وزعـــت المواقـــع بالتســـاوي بـــين الفلســـطينيين 
  واإلسرائيليين حتى ال تتعرض النتقاد اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة.

 9/10/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

  تشرين األول/ اكتوبر ن العالم نهاية الشهرباليين عدد سكا سبعة .39
سيتجاوز عدد سكان العالم نهاية الشهر الجاري مستوى السبعة باليين شخص على رغم ان تشرين : لندن

االول (اكتوبر) سيشهد والدة اطفال يقارب عددهم سكان البرتغال، ووفاة اشخاص يقارب عددهم سكان 
  مليون شخص. 6.4عدد سكان ليبيا البالغ النروج، ما يعني زيادة سكانية تُقارب 

والحظ الفائز بجائزة نوبل عن دراسات علم الوراثة سير جون سولستون، أن مستوى البليون شخص ُسجل 
عامًا ليسجل البليوني شخص، ثم زاد عدد السكان بوتيرة اسرع الى  122ثم استغرق االمر  1805في العام 

. ولم يستغرق 1987... والى خمسة باليين في 1974اليين في ، ثم اربعة ب1960ثالثة باليين شخص في
  سنة للبليون الواحد. 12تسجيل البليون السادس والسابع سوى 

  9/10/2011، الحياة، لندن
  

  ... ضرب طهران ممنوع"إسرائيل"بانيتا في  .40
ي األمـــم حمـــل خطـــاب رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتانيـــاهو، فـــ: أمـــال شـــحادة -القـــدس المحتلـــة 

المتحــدة، أكثــر مــن رســالة. فــإلى جانــب ملــف الســالم مــع الفلســطينيين بــرز الملــف اإليرانــي. وتســاءل كثيــرون 
عــن حاجــة نتانيــاهو الــى طــرح هــذا الملــف فــي الوقــت الــذي ينشــغل العــالم بأســره فــي كيفيــة تســوية الصــراع 

  الفلسطيني. -اإلسرائيلي 
رائيل بخطــوة متهــورة، الــبعض يصــفها بالجنونيــة، تــؤدي الــى حـديث نتانيــاهو كشــف مــن جديــد احتمــال قيــام إســ

إشـــعال حـــرب خطيـــرة ال يريـــدها أي طـــرف، علـــى األقـــل فـــي الوقـــت الحـــالي. وكـــان وزيـــر الـــدفاع االميركـــي 
األسبق، ديك تشيني، قد أعلن في واشنطن قبل أسبوع من خطاب نتانياهو أن إسرائيل تنوي ضرب إيران في 

لقًا أميركيًا تسبب بزيارة وزير الـدفاع األميركـي، ليـون بانيتـا، الـى إسـرائيل بعـد أقـل شكل مؤكد، وهذا ما أثار ق
من أسبوعين من لقائه باراك في واشنطن. وأعلن بانيتا أن موقـف بـالده واضـح بـأن ال ضـربة ضـد إيـران مـن 

ول الضــيف دون تنســيق لــيس فقــط مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة إنمــا مــع دول المنطقــة كلهــا، علــى حــد قــ
  األميركي.

لكن إسرائيل ترغب دائمًا بأن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهي تريد الحفاظ على عالقة جيدة مـع 
الواليات المتحدة وتحاول االبتعاد عن أزمة جديدة معها، مع أن هنـاك نقاشـًا داخليـًا صـريحًا حـول الموضـوع، 

لعسكريين المؤيـد للضـربة، مقابـل رأي غالبيـة قيـادة الجـيش يبرز فيه موقف نتانياهو وباراك وبعض القياديين ا
وبعــض الـــوزراء ضـــد الضـــربة. وفـــي الوقــت نفســـه ترغـــب إســـرائيل فـــي عــدم كســـر هيبتهـــا العســـكرية واألمنيـــة 

ــا ال نســقط هــذا «وتواصــل اســتعراض عضــالتها وتقــول فــي شــكل غيــر مباشــر:  لــن نوجــه ضــربة وحــدنا لكنن
  ».الستعدادالملف عن طاولة النقاش ونواصل ا

  تدريبات غير مسبوقة
وأكد الجيش اإلسرائيلي خالل زيارة المسؤول األميركي أهمية العالقة األمنية والعسكرية مع الواليات المتحـدة. 

  وأعلن في آن واحد عن حدثين يعتبرهما مهمين:
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الحتيـاط مباشرة سلسلة تدريبات غير مسبوقة حيث استدعى في شكل طـارئ وفـي سـاعات المسـاء، جنـود ا -
وطلـــب مـــن عناصـــر الجـــيش التوجـــه الـــى قيـــادتي منطقتـــي الشـــمال والمنطقـــة الوســـطى، ومـــن هنـــاك صـــدرت 
األوامر باالستعداد لحال طوارئ في منطقتـي الشـمال والجنـوب فـي آن. وحـرص رئـيس األركـان بينـي غـانتس 

ًا غيـر مسـتقر فـي المنطقـة أن يوضح أن بالده بحاجة أيضًا لمثل هذه النوعية من التدريبات ألنها تعيش واقع
وأعلـــن الجـــيش إنـــه وخـــالل ». مـــا يلزمنـــا بالبقـــاء علـــى مســـتوى عـــال مـــن الجاهزيـــة واالســـتعداد ألي طـــارئ«

التدريب وصلت عناصر من وحدات احتياط ومـن سـالح المشـاة وسـالح المـدرعات وتوجهـت علـى الفـور الـى 
  لنقلهم الى الجبهة. مستودعات الطوارئ المليئة بالحاجات الضرورية للجنود تمهيداً 

لصـناعة األسـلحة فكـان اإلعـالن عـن كـاميرا » البيـت«أما الحدث الذي روج له الجيش بالتعاون مع شـركة  -
اســـتخبارات جديـــدة ســـيتم تزويـــد األقمـــار التجسســـية بهـــا، وستنصـــب أيضـــًا علـــى القمـــر االصـــطناعي الجديـــد 

التــي صــنعت هــذه الكــاميرا شــرحت أهميتهــا » بيــتال«شــركة ». 10-أوفيــك«المتوقــع إطالقــه قريبــًا حــامًال اســم 
فــي مســاعدة األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية فــي جمــع معلومــات اســتخبارية، لــيس فقــط مــن إيــران ومراقبــة تطــوير 
مفاعلهـــا النـــووي، إنمـــا أيضـــًا مـــن لبنـــان وســـورية خصوصـــًا خـــالل عمليـــات تهريـــب أســـلحة لـــم تقـــدر األقمـــار 

  ر لها.التجسسية الحالية الحصول على صو 
  العيون الساهرة

هي قادرة ومن على بعد سـتمئة كيلـومتر » البيت«وبحسب شركة ». العيون الساهرة«وقد سميت هذه الكاميرا 
على التقاط الصور. والكاميرا تدرج ضمن األكثر تطورًا في العالم. وكما قال ايالن بـورات مـدير فـرع الفضـاء 

مكـن للقيـادة التـي تجلـس فـي القـدس أن تعـرف مـاذا يحـدث فإنه في غضـون فتـرة قصـيرة ي» البيت«في شركة 
  ».في إيران وسورية ولبنان

النقاش في شأن الضربة العسكرية إليران، جاء بعد أن ُأعلن في إسرائيل عبر مصادر أمنيـة أن وزيـر الـدفاع 
يرانيــة. األميركـي السـابق، روبـرت غيـتس، تحـدث مـرات عـدة محـذرًا مـن الهجـوم اإلسـرائيلي علـى المنشـآت اإل

وفي زيـارة وزيـر الـدفاع األميركـي األخيـرة سـادت خالفـات بـين واشـنطن وتـل أبيـب فـي شـأن معالجـة البرنـامج 
النــووي اإليرانــي وتطــويره. ومــا يقلــق القيــادة األميركيــة أن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية ووزيــر دفاعــه، يصــران 

  على توجيه مثل هذه الضربة.
ستخبارات عـاموس يـدلين علـى التأكيـد أن الـدعم األميركـي إلسـرائيل مـا زال وحرص الرئيس السابق لشعبة اال

مســتمرًا وبأنــه يتوجــب علــى إســرائيل االســتمرار فــي التعــاون مــع الواليــات المتحــدة ســواء فــي مجــال األنظمــة 
ة الدفاعية المضادة للصواريخ أو في المجـال االسـتخباري. فتبـادل المعلومـات والبيانـات يـتم بمـا يحقـق مصـلح

الطـــرفين. ويـــرى أن إســـرائيل تبقـــى حليفـــًا قويـــًا للواليـــات المتحـــدة ويجـــب أن تعمـــل علـــى تخفيـــف قلقهـــا علـــى 
المســتوى االســتراتيجي فــي الشــرق األوســط ومســاعدتها فــي تحقيــق مصــالحها التــي تتطــابق فــي غالبيتهــا مــع 

  المصالح اإلسرائيلية.
ل بإيجابيـة مـع القضـايا المتعلقـة بـأمن إسـرائيل, وقـد تمـت وأشار الجنرال يدلين إلى أن اإلدارة األميركية تتعامـ

زيــادة المســاعدات فــي جوانــب تتعلــق باألنظمــة الدفاعيــة المضــادة للصــواريخ والقــذائف الصــاروخية. وقــال إن 
  ».التعاون بين الجيشين ممتاز، علمًا أن هذه اإلدارة دأبت دومًا على تأكيد مدى حرصها على أمن إسرائيل

ن الجدال يدور حول ما إذا كان حل الصراع العربي اإلسرائيلي هو الـذي سـيؤدي إلـى حـل بقيـة ويرى يدلين أ
  المشاكل في المنطقة سواء في أفغانستان أو العراق أو سورية.

  آثار الهجوم المحتمل
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نــي، توجــد إمكانيــة لتــأخير المشــروع النــووي اإليرا«ومــا يطرحــه يــدلين يثيــر جــدًال إســرائيليًا. وهنــاك مــن يقــول: 
وبحسـب أدام راز فهنـاك حاجـة لحسـم ». ولكن تصفيته من خـالل هجـوم عسـكري أو تكنولـوجي ليسـت ممكنـة

الحقيقــة التــي يجــب أن «ويحــاول راز تهدئــة الســكان بقولــه: ». باتجــاه إنتــاج القنبلــة» الجتيــاز الحافــة«سياســي 
، غير موجودة لديها. والوضع الـداخلي فـي نقولها إن كمية اليورانيوم التي تحتاجها إيران إلنتاج القنبلة النووية

إيــران اليــوم هــو الــذي سيحســم مصــير النــووي اإليرانــي. وبالتــالي، فــان الجــدال الــداخلي فــي إيــران يتــأثر جــدًا 
بالمواقف اإلسرائيلية واألميركيـة. ومنطـق التلـويح بالخيـار العسـكري موجـه بقـدر أقـل لإلسـرائيليين وبقـدر أكبـر 

  ».ن المعارضين للنووي اإليرانيلتعزيز قوة اإليرانيي
وتستبق إسرائيل التطورات بتصعيد تهديداتها وتتحدث عن خطة عقوبات إسرائيلية خاصة، تنفذ على مراحـل، 
اقترحها وزير الخارجية أفيغـدور ليبرمـان. وفيهـا، سـتتبنى إسـرائيل فـي المرحلـة األولـى، العقوبـات الدوليـة التـي 

  ات المتحدة واالتحاد األوروبي ودول أخرى.ستفرضها على إيران كل من الوالي
المرحلة الثانية، فما زالت وزارة الخارجية تبحث في جدواها وهـي تحـض علـى فـرض عقوبـات أخـرى علـى  أما

إيران، انطالقا مـن قناعـة إسـرائيلية بـأن إيـران تتطلـع الـى اسـتغالل االضـطرابات فـي الشـرق األوسـط لإلسـراع 
  في إنتاج سالح نووي.

لـيس لدولـة إسـرائيل مـا يكفـي مـن األدوات «قم من الخبـراء تشـكل فـي وزارة الخارجيـة واسـتخلص أنـه وكان طا
  ».القانونية لدفع العقوبات االقتصادية الواسعة على إيران الى أمام

والســؤال الــذي يطــرح مــع كــل نقــاش إســرائيلي داخلــي حــول الملــف اإليرانــي مــاذا ســيكون رد إيــران علــى هجــوم 
المنشآت الذرية؟ هنا أيضًا توجد مفاجأة ذاك أن المجتمع اإليراني كله سيتوحد وراء النظام بعد إسرائيلي على 

هذا الهجوم. لكن ثمـة مـن يقـول أيضـًا إنـه بعـد مـرور زمـن غيـر طويـل وعنـدما تتبـين اآلثـار السـلبية للهجـوم، 
  سيتسع انتقاد النظام.

  9/10/2011، الحياة، لندن
  

  جوع في مواجهة الركوع .41
  جراداتعلي 

علـى أرضـه، وعلـى حسـاب حقوقـه، اشـتد  1948منذ نكبة الشعب العربي الفلسـطيني بإقامـة "إسـرائيل"، عـام ،
الصراع، وأصبح السجن، (كما االستشهاد والجرح والنفـي)، مفـردة ترافـق الفلسـطينيين كظلهـم . وتشـير أحـدث 

% مــن 25تفاوتــة، أي مــا نســبته مــن الفلســطينيين قــد اعتقلــوا لفتــرات م 800000اإلحصــاءات إلــى أن نحــو 
الفلســطينيين المقيمــين فــي فلســطين، عــالوة علــى اآلالف مــن المــواطنين العــرب . وتفيــد إحصــاءات مؤسســة 
الضــمير لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان، أن عــدد األســرى الفلســطينيين، (حتــى بدايــة شــهر تمــوز الماضــي)، 

  جنًا ومعتقًال ومركز توقيف وتحقيق.س 23)، أسيرًا وأسيرة، يتوزعون على 5550يقرب من (
واليوم تعود قضية معاناة األسرى الفلسطينيين وبطوالتهم إلى الواجهة من جديد، بعد أن بادر مئات منهم منذ 
التاسع والعشرين من الشـهر الماضـي، إلـى إشـعال الشـرارة األولـى لمعركـة جديـدة فـي مواجهـة سياسـة تصـعيد 

ـــل "اإلســـرائيلية"، ـــة األســـرى  القمـــع والتنكي ـــوا اإلضـــراب المفتـــوح عـــن الطعـــام، ليحـــذو حـــذوهم ســـريعًا بقي وأعلن
  الفلسطينيين، بكل ألوان طيفهم السياسي، وفي جميع السجون والمعتقالت "اإلسرائيلية".

لم يغب عن ذهن األسرى الذين تقدموا الصفوف لفتح معركة جديدة من معارك األمعاء الخاوية، أن خطوتهم 
ي مجـاٍف، يتمثـل فـي االنعكاسـات السـلبية لالنقسـام الـوطني الـداخلي علـى وحـدة األسـرى، تأتي في شرط وطن
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 -مع ما ينطوي عليه ذلك من زيادة شهية "مديرية مصلحة السـجون اإلسـرائيلية"، ومـن خلفهـا حكومـة نتنيـاهو
ات هـذا االنقسـام ليبرمان الفاشية العنصـرية للتنكيـل بهـم . لكـن هـؤالء األسـرى قـرروا عـدم االستسـالم النعكاسـ

الوطني على واقعهم، بل قـرروا المسـاهمة اإليجابيـة فـي الحـد منهـا . ولعـل هـذا مـا يفسـر اختيـار مـا طـرأ مـن 
تحسٍن نسبي على األجواء الوطنية الفلسطينية الداخلية بعد خطوة التوجـه الفلسـطيني إلـى األمـم المتحـدة، ومـا 

طوتهم النضالية، ال سيما أن المعركة باتت مفروضـة، إذ أحدثته من حراك شعبي يمّثل فرصة مناسبة لبدء خ
لــم يعــد أمــام األســرى مــن مجــال لتفاديهــا، فــي ظــل تفــاقم معانــاتهم، بعــد تعرضــهم لحملــة غيــر مســبوقة، مــن 
إجــراءات القمــع والتنكيــل التــي كانــت قــد باشــرت تنفيــذها "مديريــة مصــلحة الســجون اإلســرائيلية"، تنفيــذًا لقــرار 

ت قــد اتخذتــه الحكومــة "اإلســرائيلية"، وأعلنــه رئيســها، نتنيــاهو، لوســائل اإلعــالم بتــاريخ سياســي صــريح، كانــ
  .بمناسبة مرور خمس سنوات على اختطاف الجندي "اإلسرائيلي" غلعاد شاليت 2011،-25-6

أجل، األسرى الفلسطينيون، الصفحة المشرقة الثانية، بعد صـفحة الشـهداء، فـي النضـال الـوطني الفلسـطيني، 
عــادتهم دومــًا، تقــدموا الصــفوف، رغــم إدراكهــم الشــرط السياســي الــوطني المجــافي، بعــد أن لــم يعــد بمقــدورهم وك

احتمــال العــيش فـــي ظــل ظـــروف حياتيــة تمـــس الكرامــة، بـــالمعنيين الــوطني واإلنســـاني، فــاإلجراءات الجديـــدة 
ب والصـحف والعديـد مـن محطـات ليبرمان الفاشية لم يعد بالمقـدور تحملهـا . فالكتـ -والقاسية لحكومة نتنياهو

التلفاز أصبحت ممنوعة . والتعليم بمستوييه الثانوي والجامعي أصبح ممنوعًا . وزيـارات األهـل جـرى تقلـيص 
مدتها، بل، ويخرج األسير إليها مقيد األيـدي واألرجـل، فضـًال عـن حرمـان الكثيـرين منهـا . والرعايـة الصـحية 

ات والغرامــات الماليــة زادت وباتــت تُْفــرُض ألتفــه األســباب . ومــدة النزهــه زاد تغييبهــا واإلهمــال فيهــا . والعقوبــ
اليومية، (الفـورة)، تـم تقلـيص مـدتها . والتحـويالت الماليـة تـم منعهـا . والتفتيشـات التخريبيـة لمقتنيـات األسـرى 

رى وغـرفهم زادت، وأصبحت عادة يومية يتسلى بها حـراس السـجن . والمـداهمات الليليـة المرعبـة ألقسـام األسـ
وزنازينهم، مع ما يرافقها من اعتداءات وتعرية جسدية مهينة، زادت بصورة غير مسـبوقة . واالعتـداء النفسـي 
والجســـدي علـــى األســـرى أثنـــاء النقـــِل للمحـــاكم ولســـجون أخـــرى، أصـــبحت ممارســـة يوميـــة . وسياســـة العـــزل 

مل عشـرات األسـرى . و . . إلـخ، مـن االنفرادي، (بل الموت البطيء)، في زنـازين ضـيقة، زادت حـدتها، لتشـ
إجـــراءات التنكيـــل والقمـــع األخـــرى، التـــي ال يعـــرف مـــدى مـــا تســـببه مـــن أذى لألســـير، إال مـــن عـــاش تجربـــة 

  التعرض لها.
ليبرمــان  -لقــد أدرك األســرى الفلســطينيون أن الطــابع الشــامل والحــاد وغيــر المســبوق لهجمــة حكومــة نتنيــاهو

الية، قــد تجــاوزت هــدفها الُمْعلــن، أي الضــغط لتحســين شــروط صــفقة تبــادل علــى مكتســباتهم وٕانجــازاتهم النضــ
األسرى، وأنها، إنما تهـدف إلـى تغييـر قواعـد اللعبـة، وٕاعـادة شـروط اعتقـالهم عقـودًا للـوراء، مـن خـالل سـحِب 
مكتسـبات نضـاالتهم المديـدة التـي شــكل خـوُض العشـرات مـن معـارك اإلضــراب المفتـوح والجزئـي عـن الطعــام 

نها األبرز، علمًا أن تلك النضاالت أسفرت فيما أسفرت، وفقـًا لمعطيـات وزارة شـؤون األسـرى والمحـررين عنوا
مـع عـدم نسـيان أن هـذا الـرقم ال يشـمل  1967أسـيرًا منـذ العـام ، 187في السـلطة الفلسـطينية، عـن استشـهاد 

-2000انتفاضــة األقصــى، (شــهيدًا جــرى إعــدامهم ميــدانيًا بعــد إلقــاء القــبض علــيهم خــالل ســنوات  50نحــو 
2004.(  

إن األسرى الفلسطينيين بخطـوتهم النضـالية الجديـدة، ال يـدافعون عـن مكتسـبات نضـاالتهم المديـدة فقـط، بـل، 
ـــــة لسياســـــة القمـــــع الرســـــمية  ـــــذراع التنفيذي ـــــة مصـــــلحة الســـــجون اإلســـــرائيلية"، ال ويكشـــــفون مجـــــددًا أن "مديري

 داروه بصبٍر على مدار ثالثة شهور، من دون أن يفضي إلـى نتيجـة."اإلسرائيلية"، ال تفهم لغة الحوار الذي أ
هنا لم يعد أمام هؤالء األسرى من خيار سوى خيار التحـدي والنضـال فـي إطـار شـعارهم األثيـر: "نعـم، وألـف 
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نعــم، آلالم الجــوع، وال، وألــف ال، آلالم الركــوع"، مــع إدراكهــم األكيــد أن معــركتهم شــاقة وقاســية، بــل، وتنطــوي 
ى احتمــال استشــهاد عــدد مــنهم، لكــنهم لــم يتــرددوا فــي خوضــها، مــن علــى قاعــدة أن الــدفاع عــن الكرامــة علــ

الوطنية واإلنسانية ال يمكن أن تقف في وجهه الحسابات النظرية التي تتراجع إلى الخلف، وتتقدم عليهـا إرادة 
اني، بعــد الشــهداء، لقضــيته االقتحــام وتحــدي الصــعاب، مــدركين أن شــعبهم لــن يتخلــى عــنهم، فهــم الرمــز الثــ

ونضاله الوطني التحرري المديد، بل، ومدركين أن أحرار أمتهم العربية لن يتركوهم وحدهم، وهذا حـال أحـرار 
العالم، وكل صاحب ضمير حي فيـه . وبإيجـاز، مـرة أخـرى يقـتحم أسـرى الحريـة فـي فلسـطين عنـان السـماء، 

ــًا  ــًا لكــل فلســطيني فحســب، بــل، هــو واجــب قــومي لكــل وأعتقــد أن إســنادهم والتضــامن معهــم لــيس واجب وطني
  عربي، وواجب إنساني لكل حٍر في العالم، أيضًا، كل من موقعه، وبما يستطيع.

  9/10/2011، الخليج، الشارقة
  

  "سرائيلـ "إأوقفوا كل المساعدات االميركية ل .42
  جهاد الخازن

في نيويورك ضد شارع البورصـة والمـال احتفظ بصورة مألت صفحتين في جريدة لندنية عن مظاهرة صاخبة 
  واالعمال وول ستريت احتجاجا على جشع رجال المصارف والشركات الكبرى.

المتظـــاهرون دعـــوا الـــى الزحـــف علـــى وول ســـتريت، وقضـــيتهم اميركيـــة خالصـــة فهـــم يريـــدون وظـــائف وكـــبح 
ان بعــض المتظــاهرين رفــع ســيطرة االثريــاء علــى حيــاتهم اليوميــة، اال ان مــا لفــت نظــري فــي الصــورة الكبيــرة 

  ».اوقفوا المساعدات العسكرية السرائيل«الفتة كبيرة تقول 
اقــول اوقفــوا كــل المســاعدات االميركيــة الســرائيل، فالواليــات المتحــدة بلــد مفلــس واســرائيل فــي بحبوحــة بفضــل 

ة طعــام مســاعدات مباشــرة وغيــر معلنــة تزيــد علــى عشــرة باليــين دوالر فــي الســنة، وهــي تســرق مــن علــى مائــد
  فقراء اميركا بفضل الكونغرس الذي اشتراه لوبي اسرائيل ويتحكم في كل قرار خارجي له.

عنــدما كنــت اجلــس فــي مقاعــد الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة وابــو مــازن يلقــي خطــاب فلســطين، واكثــر مــن 
ين، نصـــف االعضـــاء يقاطعـــه بالتصـــفيق والوقـــوف والهتـــاف احيانـــا، قـــدرت ان نصـــف االعضـــاء مـــع فلســـط

  والنصف اآلخر ضد اسرائيل.
ال احــد يحــب اســرائيل وصــحفها تتحــدث كــل يــوم عــن عزلتهــا حــول العــالم، اال ان حكومــة اســرائيل الفاشســتية 
ـــى حســـاب المصـــالح  ـــة وعل ـــة كامل ـــة اميركي ـــدمير النهـــا تحظـــى بحماي تواصـــل سياســـة االســـتيطان والقتـــل والت

  االميركية نفسها.
  اسرائيل وما تمثل.هناك كل يوم خبر عن كره العالم 

شخصــية ســويدية الــى مقاطعــة اكاديميــة الســرائيل تشــمل عــدم اشــتراك الجامعــات  218هــذا الشــهر بــدأ بــدعوة 
اسـتاذا  12السويدية في اي ابحاث او دخول اي تعاون مع مؤسسات اكاديمية اسرائيلية. وكان بين الموقعين 

. وقـاد الحملـة فريـق العمـل لمقاطعـة اسـرائيل فـي طالبـا 70محاضـرا كبيـرا و 21استاذا مشـاركا و 14جامعيا و
  اكاديمية التكنولوجيا الملكية.

حتـى ُيـزال االبارتهيـد «ومن السويد الى بلجيكا حيث اعلنت المغنيـة ناتاشـا اطلـس انهـا لـن تغنـي فـي اسـرائيل 
رة اعلنـوا انهـم تلقـوا وكانت ناتاشا تريد زيارة اسرائيل الحياء حفلة فيها، غير ان منظمي الزيا» الرسمي نهائيا.

رســالة الكترونيــة مــن المغنيــة تقــول انهــا ارادت ان تــزور اســرائيل لتحــث المعجبــين بهــا علــى معارضــة سياســة 
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الحكومـــة االســـرائيلية واجراءاتهـــا، اال انهـــا قـــررت فـــي النهايـــة ان غيابهـــا ســـيكون احتجاجـــا اقـــوى ضـــد هـــذه 
  الحكومة.

  ل ناتاشا اطلس سفيرة نوايا حسنة لالمم المتحدة.وباالضافة الى شهرتها الكبيرة كمغنية تعم
عنصـــرية حكومـــة نتانيـــاهو وتطرفهـــا واعتـــداءاتها اثـــارت االســـرائيليين انفســـهم، فمـــع ان غالبيـــة انحرفـــت نحـــو 

بثـــت برنامجـــا عنوانـــه » بـــرس تـــي فـــي»اليمـــين فـــي الســـنوات االخيـــرة فـــان جنـــاح الســـالم قـــوي ونشـــط جـــدا، و
طاء في معسكر السالم الذين يتهمهم اليمين بالخيانة، وبينهم يهود اشاؤول، عن النش» اسرائيل ضد اسرائيل«

  ».فوضويون ضد الجدار«، وجوناثان بوالك وجماعته »كسر حاجز الصمت«زعيم جماعة 
الـذي تمـول بنـاءه مؤسسـة فيزنتـال مـن مقرهـا فـي نيويـورك » متحف التسامح«وتابعت اخيرا قضية موضوعها 

مليــون دوالر. والمتحــف مــن التســامح انــه ُيبنــى علــى ارض فلســطينية، تشــمل مقبــرة  بنفقــات تقــدر بحــوالى مئــة
  مأمن اهللا التاريخية القديمة لذلك حفر االساس ادى الى اخراج عظام الموتى ونقلها.

صفحة من المتضررين الفلسطينيين الذين يساعدهم اسرائيليون من دعـاة  25واكتب بعد ان قرأت التماسا في 
  يشكل ادانة كاملة للمتحف والذين يقفون وراءه والحكومة االسرائيلية التي تساعدهم. السالم، وهو

بالمناسبة، الشهر هذا شهد حرق مسجد في قرية فلسطينية فيما الفلسطينيون يستعيدون في هـذا الشـهر ذكـرى 
نة واخــرى ســ 1953، ومجــزرة قادهــا ارييــل شــارون ســنة 1948عشــر مجــازر مختلفــة فــي قــرى فلســطين ســنة 

ـــنهم ســـت نســـاء احـــداهن حامـــل و 48قتـــل فيهـــا  1958 ـــين  13فلســـطينيا بي ـــدا وطفـــال ب ســـنة وثمـــاني  17ول
  سنوات.

  العالم كله اصبح يعرف جرائم اسرائيل ويدينها، وغدا جريمة جديدة وادانة اخرى.
  9/10/2011، الحياة، لندن
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  رندة حيدر
شكل وصول شيلي يحيموفيتش إلى رئاسة حزب العمل اإلسرائيلي محطة مهمة، سواء في المسـيرة السياسـية ي

لهذا الحزب التاريخي، أو فـي موقعـه علـى خارطـة األحـزاب اإلسـرائيلية اليـوم، أو علـى صـعيد دور المـرأة فـي 
  الحياة العامة في إسرائيل.

امــة سياســية وافــدة مــن عــالم الصــحافة المكتوبــة والمرئيــة فــي الواقــع فــإن يحيمــوفيتش هــي  نمــوذج مختلــف لزع
الـــى عـــالم السياســـة، بينمـــا درجـــت العـــادة علـــى أن يـــأتي الرجـــال الـــى السياســـة مـــن عـــالم العســـكر. فالغالبيـــة 
الســـاحقة لزعمـــاء "العمـــل" كـــانوا ذوي خلفيـــة ومـــاض عســـكريين. أمـــا يحيمـــوفيتش فأتـــت مـــن عـــالم الصـــحافة 

، حــين أعلنــت اســتقالتها مــن القنــاة الثانيــة للتلفزيــون 2005وحتــى الســنة  1986 والتلفزيــون، حيــث عملــت منــذ
اإلســـرائيلي وانضـــمامها الـــى حـــزب العمـــل فـــور فــــوز عميـــر بيـــرتس بزعامـــة الحـــزب. يومـــذاك بـــّررت ســــبب 

الـديمقراطي الـذي يعبـر  -انضمامها بأنه تعبير عن إيمانهـا بـأن حـزب العمـل هـو الخيـار الحقيقـي "االشـتراكي
  لحقوق االقتصادية للناس التي تراجعت في السنوات األخيرة".عن ا

كان عمير بيرتس نموذجًا ومثاًال أعلى ليحيموفيتش في السنوات األولى من عملها الحزبـي، وهـي لـم تتصـور 
أنــه ســيأتي اليــوم الــذي ستنافســه علــى زعامــة الحــزب، وســتتفوق "التلميــذه" علــى أســتاذها الــذي تبناهــا ورعاهــا 

  سياسيًا.
  تأثير فوز يحيموفيتش في مكانة حزب العمل
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مما الشك فيـه أن مجـيء شخصـية كاريزميـة مثـل يحيمـوفيتش، معروفـة بنضـالها االجتمـاعي وبمعاركهـا ضـد 
أربــاب العمــل وأصــحاب الثــروات الكبــرى فــي إســرائيل، فــي هــذا الوقــت الــذي يشــهد المجتمــع اإلســرائيلي أهــم 

دهور االوضــاع المعيشــية فــي إســرائيل، ســتكون لــه انعكاســاته وأكبــر وأشــمل حركــة احتجــاج اجتمــاعي ضــد تــ
االيجابيــة المباشــرة علــى صــورة هــذا الحــزب وســط الجمهــور اإلســرائيلي عامــة، وعلــى شــعبيته وســط قواعــده 

تراجعــًا دراماتيكيــًا. فقــد انخفــض تمثيــل حــزب  2009االنتخابيــة، التــي شــهدت فــي االنتخابــات األخيــرة الســنة 
مقعدًا. وكانـت الضـربة القاضـية حـين أعلـن إيهـودا  13إلى   2005مقعدًا السنة  19من العمل في الكنيست 

بـاراك بعــد صــراعات داخليــة حــادة مـع  الحــزب، بســبب تمســكه بالبقــاء فـي االئــتالف اليمينــي برئاســة نتنيــاهو، 
ممـا جعـل انشقاقه عن الحزب وتشكيله مع مجموعة من أعضاء له كتلـة جديـدة أطلـق عليهـا إسـم "اسـتقالل"، 

  عدد مقاعد الحزب يتراجع الى تسعة.
تمثل يحيموفيتش زعامة جديدة تعطي األولوية للهم االجتماعي على الهّمـين األمنـي والسياسـي، اللـذين طالمـا 
  شكال، في رأيها، ذريعة في يد المسؤولين اإلسرائيليين للتهرب من االستجابة للمطالب االجتماعية والمعيشية.

عيــد يحيمــوفيتش، صــاحبة اإليــديولجيا االجتماعيــة الصــلبة والواضــحة، أمجــاد حــزب العمــل ومــن المنتظــر أن ت
بوصفه حزبًا "اشتراكيًا ديمقراطيًا" يمثل الشريحة الحقيقية للطبقة العاملة في إسرائيل، والقادر على الـدفاع عـن 

صـادية وتـتحكم بهـا علـى مصالحها في وجه "حيتان المال" من الشركات الكبرى التي تقبض علـى الحيـاة االقت
  حساب التقديمات االجتماعية للدولة والخدمات العامة.

باالضـــافة إلــــى ذلـــك تشــــكل زعامـــة يحيمــــوفيتش عامـــل جــــذب لقطـــاع الشــــباب اإلســـرائيلي الــــذي ســـئم كــــذب 
السياسيين ووعودهم وتفضـيلهم مصـالهم الحزبيـة والذاتيـة الضـيقة علـى مصـالح النـاس. وقـد سـاهمت شـعبيتها 

، 1995نية في تلميع صورة حزب العمل الذي خسـر هويتـه، ال سـيما بعـد اغتيـال اسـحق رابـين السـنة التلفزيو 
، وجمــود مســار أوســلو، وعــودة اليمــين الــى الحكــم، 2000وانهيــار مفاوضــات الســالم مــع الفلســطينين الســنة 

أحيانـًا عـن حـزب  وتحوله شيئًا فشيئًا حزب وسط ال هوية سياسية تميز عن حزب الوسط كاديما مـثًال، وحتـى
  الليكود اليميني.

وٕاذا كانت مواقف يحيميوفيتش االجتماعية واضحة وصدامية فإن مواقفها السياسية تمتاز بشيء مـن الـتحفظ. 
ففي االجمال تدعم الزعيمة الجديدة المواقف السياسية التقليدية لحزب العمل، مثل حـل الـدولتين، والعـودة الـى 

طينيين، لكنهـا فـي مقابلـة أخيـرة نشـرتها صـحيفة "هـآرتس" فـي شـهر آب دافعـت المفاوضات المباشرة مع الفلس
عن المستوطنات وعن بقـاء المسـتوطنين فـي أراضـيهم، األمـر الـذي أثـار حفيظـة التيـار اليسـاري فـي الحـزب. 
ويمكن القول أن السياسة التي ستتبعها يحيموفيتش خـالل تزعمهـا حـزب العمـل هـي سياسـة ظاهريـا تؤيـد حـل 

لتين، لكنهــا عمليــًا ســتدافع عــن بقــاء المســتوطنات اليهوديــة داخــل إســرائيل، وســتدعم فكــرة يهوديــة الدولــة الــدو 
. من ناحية اخرى ثمة داخل إسرائيل من اعتبر االقتراع لصالح شـيلي يحيمـوفيتش 48العبرية وتهميش عرب 

ة االنقسـام داخــل حـزب العمــل مــا فـي الــدورة الثانيـة ضــد عميـر بيــرتس تصــويتًا أثنيـًا طائفيــًا، وأنـه يعكــس عــود
بين اليهود األشكيناز الذين تمثلهم الزعيمـة الجديـدة وبـين اليهـود الشـرقيين الـذين يمـثلهم عميـر بيـرتس، وأكبـر 
دليل حصول شيلي على أصوات الناخبين فـي المـدن الكبـرى وبيـرتس علـى أصـوات سـاكني الضـواحي ومـدن 

  التطوير التي يسكنها اليهود الشرقيون. 
  لزعيمة الجديدة لحزب العمل تغير الخريطة الحزبيةا

تشـــير التقـــديرات داخـــل إســـرائيل الـــى أن انتخـــاب يحيمـــوفيتش ســـيكون لـــه تـــأثيره المباشـــر علـــى حـــزب الوســـط 
كاديما، ال سيما أنه يتوجه الى الشريحة االنتخابية عينها من األشـيكناز وسـكان المـدن الكبـرى. وهـم يتوقعـون 
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زب العمــل، الــذين صــوتوا فــي االنتخابــات األخيــرة مــع كاديمــا احتجاجــًا علــى قيــادة عــودة عــدد مــن أنصــار حــ
حزب العمل، الى حضن الحزب من جديد، باالضافة الى الشريحة التي ليست راضية عن أداء تسـيبي ليفنـي 

حـزب خالل العامين الماضيين في المعارضة. ومن النتائج المباشرة على حزب كاديما احتمال أن يقوم هـذا ال
بتقـــديم موعـــد االنتخابـــات الداخليـــة، بمـــا يمكـــن ان يكـــون اســـتفتاء علـــى موقـــع زعامـــة ليفنـــي، التـــي هـــي حاليـــًا 

  موضوع للجدل  داخل الحزب.
مـــن ناحيـــة اخـــرى يعتبـــر المراقبـــون الحزبيـــون أن فـــوز يحيمـــوفيتش يخـــدم مصـــلحة نتنيـــاهو، ألنـــه، مـــن جهـــة، 

المؤيـدين لعميـر بيـرتس الـى التصـويت مجـددًا لصـالح الليكـود يضعف كاديما، وسيدفع ربمـا بـاليهود الشـرقيين 
  من جهة ثانية. كما أن نتنياهو يفضل مستقبًال اقامة تحالف مع يحيموفيتش على حالف مع بيرتس.

  النساء في المراكز القيادية في إسرائيل
التــي أنهــت حياتهــا ذّكــر وصــول شــيلي يحيمــوفيتش الــى قيــادة حــزب العمــل بالزعيمــة الســابقة لــه غولــدا مئيــر، 

، أو مـــا يســـميه 1973السياســـية باخفـــاق كبيـــر تمثـــل فـــي الخســـارة اإلســـرائيلية العســـكرية فـــي حـــرب تشـــرين 
  اإلسرائيليون "بالتقصير" الذي تحملت هي مسؤوليته السياسية.

 لكن يحيموفيتش من نسيج  آخر، فهي ليست ذكورية المظهر كغولدا مئيـر، وأم عزبـاء، معروفـة بوقوفهـا الـى
جانــب حقــوق النســاء ومــن كبــار المــدافعات عــن حقــوقهن فــي إســرائيل بوصــفهن يشــكلن جــزءًا مــن الشــريحة 

  الضعيفة في المجتمع.
وفي الواقع إن وصول يحيموفيتش الى رئاسة حزب العمل، مع وجـود تسـيبي ليفنـي فـي قيـادة أكبـر حـزب فـي 

كــة ميــرتس اليســارية، يجعــالن حيــز النســاء إســرائيل، واالحتمــال الكبيــر أن تفــوز زهافــا غــال أون برئاســة حر 
داخـــل الحيـــاة السياســـية والعامـــة فـــي إســـرائيل كبيـــرًا وفعـــاًال. وتعقيبـــًا علـــى ذلـــك رأت موريـــا شـــلوموت، محـــررة 
الشؤون الحزبية في صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن عـدم وجـود نسـاء فـي زعامـة األحـزاب اليمينيـة الحاكمـة حاليـًا 

وجـود نسـاء يتمـتعن باألهليـة، وٕانمـا  يعـود الـى انغـالق أحـزاب اليمـين و تحجرهـا  في إسرائيل ليس سـببه عـدم
  وتقليديتها.

ينعش انتخاب الزعيمة الجديدة لحزب العمل اآلمال بعودة الروح الى هذا الحزب بعد مسار طويل مـن التعثـر 
] 2013ت المقبلة[سـنة والتراجع. وهناك من ال يستبعد أن تستطيع الحصول علـى غالبيـة مقاعـد فـي االنتخابـا

تمكنهــا مــن أن تصــبح الرئيســة الجديــدة المقبلــة للحكومــة اإلســرائيلية. وفــي مطلــق األحــوال ان وصــولها الــى 
زعامـــة حـــزب العمـــل هـــو بدايـــة مرحلـــة سياســـية جديـــدة ستتســـم بالشـــعارات االجتماعيـــة أكثـــر مـــن العنـــاوين 

  السياسية.
  9/10/2011، النهار، بيروت

  
  تضر الدور التركي .."إسرائيل"منازعة  .44

  جون هيوز
إذا مــا ُســئل األميركيــون بشــأن أي بلــد إســالمي فــي الشــرق األوســط هــو أكثــر أهميــة بالنســبة لهــم؟ فــإن العديــد 

  منهم قد يشيرون إلى السعودية نظرًا لنفطها.
بمـا ال وقد يشير البعض إلى مصر نظرًا ألنهـا تمثـل قلـب العـالم العربـي.. لكـن الحقيقـة هـي أن تركيـا، التـي ر 

ــد نفــوذًا  زالــت تراودهــا ذكريــات المجــد العثمــاني القــديم، تبــدو مصــممة وعاقــدة العــزم علــى أن تصــبح أكثــر بل
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وتأثيرًا في الشرق األوسط كله؛ وقد تتجـاوز بلـدانًا أخـرى مـن حيـث األهميـة والـوزن إقليميـًا، وبالنسـبة للواليـات 
  المتحدة على وجه الخصوص.
، يمكـن أن تصـبح قـوة »اإلسـالم المعتـدل«بلـد مسـلم غيـر عربـي تتمتـع بصـورة البعض يعتقد أن تركيـا، وهـي 

فــي المنطقــة؛ حيــث تســتطيع، بشــكل خــاص، أن تتحــول إلــى قــوة مضــادة إليــران » المتطــرفين«مضــادة تواجــه 
  التي تتطلع منذ بعض الوقت إلى الهيمنة في منطقة الشرق األوسط.

بلــد إســالمي آخــر غيــر عربــي، كنمــوذج للدولــة اإلســالمية  وهكــذا، يمكــن أن تلتحــق تركيــا بإندونيســيا، وهــي
  المعتدلة الناجحة.

وعلى الرغم من أن تركيا كانت تنظر شطر الغرب حتى وقـت قريـب، إال أنهـا عملـت خـالل السـنوات األخيـرة 
  على توسيع عالقاتها ونفوذها شرقًا داخل منطقة الشرق األوسط.

، يلقـى »الربيـع العربـي«ن العربيـة فـي إطـار مـا بـات يعـرف باسـم ووسط الجيشان الذي تعرفه عدد من البلـدا 
رئيس وزرائها أردوجان استقباًال حـارًا فـي الغالـب باعتبـاره مـدافعًا عـن الديمقراطيـة فـي البلـدان التـي باتـت حـرة 

  اليوم، في وقت ندد فيه بقوة باألعمال الوحشية التي تجري في سوريا حاليًا.
جــان حــرص علــى الحفــاظ علــى عالقــة متوازنــة مــع إيــران، حيــث ســعى مــن جهــة غيــر أن الالفــت هــو أن أردو 

إلــى حمايتهــا مــن عقوبــات غربيــة أشــد، لكنــه وافــق فــي الوقــت نفســه علــى إقامــة درع صــاروخي للنــاتو علــى 
  األراضي التركية موجه بوضوح إلى إيران.

المشــاكل ضــمن أحــد أكثــر وممــا يضــع تركيــا أيضــًا، علــى مــا يبــدو، فــي موقــع المســاهم الممكــن فــي تســوية 
نزاعـــات المنطقـــة استعصـــاًء علـــى الحـــل، وأعنـــي إعـــالن قيـــام الدولـــة الفلســـطينية، هـــو عالقـــة الصـــداقة التـــي 

  تجمعها بإسرائيل، ومن ذلك عالقات دبلوماسية نادرة بين دولة يهودية ودولة إسالمية.
مـت أنقـرة بطـرد السـفير اإلسـرائيلي غير أنه في األشهر األخيرة، تعرضت تلـك العالقـة لتـوتر شـديد، حيـث قا 

لــديها. ونتيجــة لــذلك، تحطمــت اآلمــال فــي إمكانيـــة أن تكــون تركيــا مخاطبــًا ووســيطًا مفيــدًا بــين المعســـكرين 
  اإلسرائيلي والفلسطيني اليوم.

تركيا اليوم توجد في معركة دبلوماسية محمومة مع الدولة اليهودية، بسبب قائمة من الشـكاوى التـي يمكـن أن 
  ضي إلى مواجهة بحرية.تف
فقــد ســعى األتــراك إلــى خــرق حصــار بحــري إســرائيلي علــى قطــاع غــزة الفلســطيني، فــي وقــت تهــدد فيــه أنقــرة  

  صراحة باستعمال سفن حربية من أجل ضمان وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر. 
أوبامــا يخــوض حملــة غيــر أن كــل هــذا مــا كــان يمكــن أن يــأتي فــي وقــت أســوء بالنســبة للــرئيس األميركــي، ف

  إلعادة انتخابه، حملة يعتبر فيها دعم وتمويل اليهود األميركيين بالغ األهمية.
وبالتالي، فإن رفضه دعم الجهود الفلسطينية الرامية للتصـويت علـى قيـام دولـتهم فـي األمـم المتحـدة، ودعمـه  

  اإلسالمي.القوي إلسرائيل طيلة هذه الجهود، تزيد من اإلضرار بمكانته في العالم 
حيــث ألقــى أوبامــا خــالل بدايــة واليتــه الرئاســية خطابــات هامــة تــروم  -والقــاهرة أيضــاً -والواقــع أنــه فــي تركيــا 

التقــرب مــن العــالم اإلســالمي ومــد اليــد إليــه، ثمــة انتقــادات توجــه إليــه منــذ ذلــك الحــين، وفــي العواصــم العربيــة 
  األخرى، تتمثل في غياب متابعة حقيقية لوعوده.

ـــ  ـــتهم، ونظـــرًا اللتزامـــه والي ـــراف بقيـــام دول وم، وبعـــد أن عـــارض طلـــَب الفلســـطينيين فـــي األمـــم المتحـــدة االعت
  بمناصرة إسرائيل من أجل سنة انتخابية، فإن شعبيته في العواصم العربية من غير المرجح أن تتحسن.
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مليـون نسـمة؛ حيـث كـان  77لكن من الواضح أن أوباما يدرك األهمية الممكنة لتركيا وسكانها البـالغ عـددهم 
أردوجــان واحــدًا مــن زعمــاء العــالم القالئــل الــذين خطــط أوبامــا إلجــراء اجتماعــات معهــم علــى هــامش جلســات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة هذا العام في نيويورك؛ وتلقى طلبـا طـويًال وصـادقًا مـن أوبامـا لتهدئـة المواجهـة 

  مع إسرائيل.
ة. فقــد ســبق أن قاومــت طلبــات للســماح للجنــود األميــركيين بعبــور األراضــي لكــن تركيــا يمكــن أن تكــون مســتقل

  من أجل فتح جبهة ثانية في حرب العراق.  2003التركية في عام 
وربما لن يتمكن أوباما من إقناعها بسهولة بالتخلي عن سياسة متشددة مع إسرائيل تجد لها صدى طيبًا عبـر 

ان يحسـب لـه بالخصـوص نشـره وترويجـه للمـزيج الـذي تتبنـاه بـالده، العالم العربي. وهذا أمر مؤسف! فأردوج
والــذي يجمــع بــين اإلســالم والديمقراطيــة كنمــوذج ينبغــي أن تحتــذي بــه الــدول العربيــة التــي أخــذت تتحــرر مــن 

إذا مـــا حـــال الموقـــف التركـــي المنـــاوئ إلســـرائيل دون  -ومؤذيـــًا ربمـــا-الديكتاتوريـــة. لكـــن ســـيكون أمـــرًا محزنـــًا 
  أنقرة بدور بناء في التوصل إلى اتفاق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين. اضطالع

  "كريستيان ساينس مونيتور"
  9/10/2011، الرأي، عّمان

  
  مشكلة أوباما "اإلسرائيلية" .45

  إيان بوروما
وبامـا اتهم حاكم تكساس ريك بيري أثناء إحدى زياراته النادرة خـارج واليتـه تكسـاس، الـرئيس األمريكـي بـاراك أ

باسترضــــاء الفلســــطينيين . لقــــد قــــام عمــــدة نيويــــورك الســــابق إدوارد كــــوخ بــــدعم مرشــــح جمهــــوري كــــاثوليكي 
النتخابــات الكــونغرس ضــد ديمقراطــي يهــودي فــي نيويــورك بســبب أن الجمهــوري يــدعم "إســرائيل" فــي الســراء 

ي الضــفة الغربيــة، وطبقــًا والضــراء، وألن أوبامــا قــد عّبــر عــن تحفظاتــه علــى توســيع "إســرائيل" للمســتوطنات فــ
  لكلمات كوخ فإن أوباما "ألقى ب "إسرائيل" تحت الحافلة" وفاز المرشح الجمهوري.

وفـي الوقـت نفسـه، فـإن رئـيس الـوزراء "اإلسـرائيلي" بنيـامين نتنيـاهو الـذي يشـعر بحساسـية ضـد قيـام األجانــب 
ســــتمرار بخطــــب ود الجمهــــوريين فــــي بالتــــدخل فــــي السياســــات "اإلســــرائيلية" المحليــــة، يقــــوم بشــــكل علنــــي وبا

الكونغرس وذلـك عـن طريـق مهاجمـة أوبامـا . مـاذا إذًا، كـان رد أوبامـا؟ خطـاب فـي األمـم المتحـدة يكـرر فيـه 
  دعمه ل "إسرائيل" وتفهمه لمخاوفها وضعفها والذي بالكاد تطرق فيه إلى مخاوف الفلسطينيين وضعفهم .

الــــرئيس األمريكــــي رجــــًال ضــــعيفًا؟ ولمــــاذا جميــــع السياســــيين  مــــا الشــــيء المتعلــــق ب "إســــرائيل" الــــذي يحــــّول
األمريكيين يشعرون بكل هذا الخوف من انتقاد السياسات "اإلسرائيلية"؟ هل هـو الخـوف مـن أن يطلـق علـيهم 

  لقب معاٍد للسامية؟ أو هل هو "الصوت اليهودي"؟
ســـتطالعات الـــرأي تشـــير إلـــى أن ظاهريـــًا فإنـــه ال يوجـــد ســـبب يســـتدعي أن يشـــعر الـــديمقراطيون بـــالخوف، فا

  % فقط من الشعب األمريكي) ما يزالون يصوتون للحزب الديمقراطي .1. 7أغلبية األمريكان اليهود (
عنــدما يتعلــق األمــر بمــا يطلــق عليــه اللــوبي "اإلســرائيلي" فــي واشــنطن وهــو لــوبي مــنظم للغايــة وبتمويــل قــوي 

مهمًا أيضًا . لكن أغلبية المسيحيين اإلنجيليين السـاحقة تصـوت جدًا، فإن المسيحيين اإلنجيليين يلعبون دورًا 
  للجمهوريين، ما يعني أنه ليس ألوباما الكثير ليخسره في هذا الخصوص.

صـــحيح أن بعـــض المنظمـــات المؤيـــدة ل "إســـرائيل"، وخاصـــة لجنـــة الشـــؤون العامـــة األمريكيـــة "اإلســـرائيلية" 
الغ يعتمـــد عليهـــا نجـــاح المرشـــحين السياســـيين أو فشـــلهم (اإليبـــاك)، يمكـــن أن تجمـــع مبـــالغ ضـــخمة وهـــي مبـــ
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والذين يتم تقويمهم فقط على أساس توجهاتهم بالنسبة إلـى "إسـرائيل" . إن األمـوال التـي يـتم منحهـا أو سـحبها 
إضافة إلى قيام يهود برفض التصويت ألوباما بسبب شعورهم بالغضـب، يمكـن أن يحـدث الفـارق فـي واليـات 

  معين مثل فلوريدا.غير محسومة لحزب 
بغــض النظــر عــن المــال والنــاخبين واللوبيــات، فــإن هنــاك شــيئًا أساســيًا تغيــر فــي الســنوات األخيــرة وهــو شــيء 
يخيـــف الـــديمقراطيين: إن صـــراع "إســـرائيل" مـــع الفلســـطينيين يـــتم اســـتخدامه حاليـــًا مـــن قبـــل اليمـــين األمريكـــي 

  كهراوة من أجل ضرب الليبراليين.
ل في الماضي، ففي العقود القليلة األولى لنشأة "إسـرائيل" عنـدما كانـت تـدار بشـكل عـام إن هذا لم يكن يحص

من قبل االشتراكيين، كانت "إسرائيل" تحظى بشكل رئيس بـدعم اليسـار الليبرالـي فـي العـالم، وفـي واقـع األمـر 
ورج بــوش األب فــإن آخــر إدارة أمريكيــة كانــت إلــى حــد مــا صــارمة مــع الحكومــة "اإلســرائيلية" هــي حكومــة جــ

  الجمهورية.
إن اليهــود فــي كــل مــن أوروبــا والواليــات المتحــدة كــانوا يميلــون تقليــديًا إلــى اليســار . إن مــن النــادر أن تكــون 
سياســـات الجنـــاح اليمينـــي، وخاصـــة تلـــك المبنيـــة علـــى أســـاس الوطنيـــة العرقيـــة، جيـــدة لألقليـــات التـــي يكـــون 

. لقد كان اليهود مـن أشـد مناصـري نضـال األمريكـان السـود مـن وضعها أفضل في بيئة أكثر انفتاحًا وتنوعًا 
  أجل نيل الحقوق المدنية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وطالما بقيت "إسرائيل" دولًة ليبرالية كان مـن السـهل أو حتـى مـن الطبيعـي علـى معظـم األمـريكيين اليهـود أن 
عاطفـة وبـين االرتبـاط العـاطفي ب "إسـرائيل" وااللتـزام السياسـي يدعموها، ولم يكن هنـاك صـراع بـين العقـل وال

  بالقضايا الليبرالية.
لكن األمور بدأت تتغير عندما انحسـرت شـعبية حـزب العمـال "اإلسـرائيلي" أمـام حـزب الليكـود األكثـر تشـددًا، 

يهــود يخشــونها وبشــكل تــدريجي بــدأت "إســرائيل" تعــاني وجــود سياســات تشــبه السياســات التــي تقليــديًا كــان ال
  وخاصة السياسات العرقية.

إن "إسرائيل" التي شعرت باالستفزاز بسبب عدائية جيرانها العرب وتصلب القادة الفلسطينيين، بـدأت بـالتحول 
بشكل حاد نحو اليمين، ولقد كان ذلك نتيجة أيضًا للتغيـرات الديمغرافيـة: لقـد كـان يهـود الشـرق األوسـط أكثـر 

إخوانهم مـــن األوروبيـــين، كمـــا أن المهـــاجرين اليهـــود مـــن روســـيا كـــانوا مـــن أشـــد مناهضـــة للعـــرب مقارنـــة بـــ
  المناهضين لليسار، كما استمرت أعداد اليهود المتدينين باالزدياد.

لقـد تخلــى اليســار الليبرالــي األوروبــي نتيجـة لــذلك عــن تعاطفــه مــع "إسـرائيل"، وتمكنــت "إســرائيل" مــن اكتســاب 
اليمين وحتى اليمين المتشدد . إن الشعبويين اليمينيـين بمـا فـي ذلـك أولئـك  مجموعة جديدة من األصدقاء من

الــذين يمثلــون أحزابــًا كانــت معروفــة فــي الماضــي بمعاداتهــا الشــديدة للســامية، يــدعون وبكــل فخــر اليــوم بــأنهم 
تحــالف  يــدعمون المســتوطنين "اإلســرائيليين" علــى األراضــي الفلســطينية، أمــا فــي الواليــات المتحــدة فلقــد نشــأ

غريــب بــين المتشــددين اليهــود والمســيحيين اإلنجيليــين الــذين يعتقــدون أن علــى جميــع اليهــود العــودة فــي نهايــة 
المطــــاف إلــــى األرض المقدســــة واعتنــــاق الديانــــة المســــيحية، وهــــذا التحــــالف أصــــبح القاعــــدة الرئيســــة لــــدعم 

  "إسرائيل".
ــ ذين ينتمــون إلــى الجنــاح اليمينــي مــن الجنــوب لقــد أدى ذلــك إلــى نشــوء وضــع غريــب للغايــة، فالسياســيون ال

األمريكــي مــع الشــعبويين النمســاويين واأللمــان والفرنســيين والهولنــديين يتهمــون الليبــراليين باسترضــاء "الفاشــية 
اإلسالمية" . إن هوالء الذين يعدون الورثـة السياسـيين لتقاليـد مغرقـة فـي العنصـرية، هـم األبطـال الجـدد لدولـة 
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سياســاتها اآلن علــى شــوفينية عرقيــة عائــدة للقــرن التاســع عشــر عوضــًا عــن الجــذور االشــتراكية يهوديــة تعتمــد 
  للصهيونية.

إن التـرويج للسياســات المتصــلبة ل "إسـرائيل" يمكــن أن يكــون أسـهل طريــق لــرئيس أمريكـا الــديمقراطي لتجنــب 
كبيــر، ولكــن الــثمن ســوف  المتاعــب فــي ســنة انتخابيــة، ومــن المؤكــد إن أوبامــا يحتــاج إلــى األصــدقاء بشــكل

يكــــون باهظــــًا . أن أمريكــــا المجبــــرة علــــى دعــــم "إســــرائيل"، ســــواء كانــــت علــــى حــــق أو علــــى باطــــل، تخســــر 
  مصداقيتها ونفوذها بسرعة في شرق أوسط مضطرب.

إن الضغط على "إسرائيل" من أجل وقف االستيطان وقبول دولة فلسطينية قابلة للحياة سيكون صـعبًا للغايـة، 
ريقــة الوحيــدة لكســر حلقــة العنــف المســتمرة . إن الوقــوف فــي وجــه "إســرائيل" وأصــدقائها المتطــرفين لكنــه الط

الجدد ال يعد معاديًا لليهودية بل العكـس هـو الصـحيح، حيـث سـوف يعمـل ذلـك علـى المحافظـة علـى التقاليـد 
  الليبرالية التي يستمر العديد من اليهود باإليمان بها.

  "سنديكت بروجيكت"ينشر بترتيب مع 
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