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   في غزة"اإلمارة الظالمية"لحة والعمل لترسيخ عّباس يتهم حماس بالتهرب من المصا .1

 اإلسـرائيلي قال الرئيس محمود عباس، إن تأجيل بحث تقرير القاضي غولدستون حول العدوان       : رام اهللا 
، جاء بناء على توافق مختلف المجموعات في المجلس بهدف تـوفير  اإلنسانعلى غزة في مجلس حقوق     

وفي خطاب شامل ومتلفز ألقاه الـرئيس، مـساء         . المقدم للمجلس أكبر عدد من المؤيدين لمشروع القرار       
أمس، وتناول فيه مختلف التطورات وخاصة مالبسات تأجيل بحث تقرير غولدستون، أعلن أنـه يلتـزم                
بنتائج عمل لجنة التحقيق في المالبسات والتي صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أمـس، علـى                 

وُأؤكد هنا أنه إذا وجدت اللجنة أي خطأ قد وقع بالنـسبة للتأجيـل فلـدينا مـن                  : "وقال. قراره بتشكيلها 
  ".الشجاعة لتحمل المسؤولية والقول بأننا قد أخطأنا
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وأعلن أنه أصدر تعليماته إلى السفير الفلسطيني في جنيف لالتصال بدول المجموعـات المعنيـة لعقـد                 
وكذلك للسفير الفلسطيني   . لتقرير والتصويت عليه  اجتماع استثنائي لمجلس حقوق اإلنسان من أجل بحث ا        

للتحرك على صعيد مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة لنفس الهدف وفي نفس             "في األمم المتحدة    
االتجاه وحتى آخر الشوط، وصوالً إلى معاقبة كل من ارتكب أبشع الجرائم ضد أطفالنا ونسائنا ورجالنا                

  ."بخاصة في قطاعنا الحبيب
: ، وأضاف "بالحق الراسخ لشعبنا في أن يسأل وأن يعرف وأن ينتقد وأن يحاسب           "، إنه يؤمن    عباسوقال  

خالل األيام الماضية أصغيت باهتمام شديد إلى تفاصيل الجدل الصاخب الذي دار حول تأجيـل بحـث                 "
التي عبرت عنهـا  تقرير غولدستون، وأنا أحترم وأتفهم وأقدر وجهات النظر واآلراء مهما كانت غاضبة  

فصائل منظمة التحرير ومؤسسات ونشطاء المجتمع المدني وصناع رأي عام ومواطنون عاديون، ألنني             
  ".ُأدرك أن دوافعها المخلصة تتمثل في حماية قضيتنا وفي محاسبة المعتدين ومنفذي جرائم الحرب

ر مسبوق من قبل حركـة      في الوقت نفسه لم أكترث بالمهاترات التي انحدرت إلى مستوى غي          : "وأضاف
حماس وبعض القوى وبعض وسائل اإلعالم، ورفضنا ونرفض االنزالق إلى هذا المستنقع المسمم لقـيم               
وتقاليد عملنا ومسيرتنا الوطنية، فنحن ال نأخذ شهادات اإليمان والوطنية من أحد، بخاصة من قبل حركة                

  ".قبل وبعد صدورهحماس التي رفضت وأدانت وشككت بالقاضي غولدستون وبتقريره 
إن هذه الحملة كشفت عن أهدافها الحقيقية في التهرب من استحقاقات توقيـع اتفـاق المـصالحة                 : "وقال

الوطنية لضمان استمرار انقسام الوطن والشعب ولتكريس اإلمارة الظالمية في القطاع، وفـي مواصـلة               
 أوراق اعتماد ويتساوق مـع      ضرب وتشويه المشروع الوطني بهدف تدميره لصالح مشروع مشبوه يقدم         

مخططات إسرائيل إلضعاف وتقويض السلطة الفلسطينية، ويتساوق مع توجه ومخططات إسرائيل إلقامة            
الدولة ذات الحدود المؤقتة بالحديث عن هدنة طويلة األمد تشطب قضيتي القـدس والالجئـين، ويخـدم                 

 مشروع يضع مصلحة التنظـيم      وهو. مخططات صرف األنظار عن معركة القدس ومواجهة االستيطان       
الضيقة فوق مصلحة الوطن وفوق مصلحة الشعب، الذي تركوه يواجه آلة الحرب اإلسرائيلية الوحـشية               

  ".في غزة وحيدا بينما اختبأوا في األقبية
وما زلنا نعمل بمثابرة وبكل جهد ممكن ألداء استحقاق المصالحة الوطنية إلنهاء االنقسام             : "وقال الرئيس 

رضه االنقالب الظالمي في قطاع غزة الحبيب، ومن أجل استعادة وحدة الوطن أرضـاً وشـعباً                الذي ف 
  ".ومؤسسات ونظاماً سياسياً، وإلنهاء الحصار الجائر الذي يتعرض له شعبنا في غزة

. إننا نؤمن بحل األزمة عبر طريق واحد هو االحتكام إلى الشعب والعودة إلى صناديق االقتـراع               : "وأكد
لموقف ينبع من حرصنا على حماية قانوننا األساسي، ومن إيماننا العميق برفض االحتكام للسالح،              وهذا ا 

وبرفض الممارسات الدموية واالنقالبية في العمل الوطني، ومن تمسكنا بالخيار الديمقراطي واالنتخابات            
  ".كركيزة أساسية لنظامنا السياسي ولتداول السلطة

أكدنا، أمس، للمبعوث األمريكي الـسيد جـورج        : " السالم أعلن الرئيس    إحياء عملية  وعلى صعيد جهود  
قلنا على الدوام ونقول اليوم، إن القـدس هـي          : "وأكد..." ميتشل ونؤكد اليوم أننا إذ نتمسك بخيار السالم       

بوابة ومفتاح السالم، وأكدنا باستمرار أن العبث بالمدينة المقدسة من قبل االحتالل هـو إذكـاء لنيـران                  
 ".توتر والحروب في المنطقة والعالمال

  12/10/2009األيام، فلسطين، 
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 خطاب عباس إمعان في الخطيئة وادعاءات باطلة وال ينم عن روح تصالحية: حكومة هنية .3
الخطاب الذي ألقاها الرئيس محمود عباس بأنه خطاباً  وصفت حكومة الوحدة الوطنية المقالة :غزة

االعتذار وحده بات ال يكفي "، مؤكدة أن "توتيرياً ينم عن الضغائن واألحقاد الشخصية ومليء بالمغالطات"
   ". يوقف التنسيق األمني والتفاوض مع االحتاللأنليكفر عباس عما ارتكبه بل يجب 

حكومة في تصريح مكتوب ما جاء في خطاب عباس بانه محاولة الواعتبر طاهر النونو المتحدث باسم 
 على الشعب الفلسطيني  حاداًجديدة لخداع الرأي العام وللخروج من دائرة األزمة، متهمه بشن هجوماً

تقلب الحقائق وتزيف الوقائع "مستعينا بما جاد عليه من حوله بعبارات " ممثليه الشرعيين"ومن وصفهم بـ
  .على حد تعبيره." لضغائن واألحقاد الشخصية التي فاضت من هذا الخطاب التوتيريوتعبر عن ُمخبأ ا
إن كثيراً مما ورد في خطاب عباس لم يكن يليق به أن يتضمنه خطابه من مغالطات : "وأضاف النونو

ا ولدستون وللجنته وإدانتنا لتقريره فيما الوقائع تكذب مغ رفضنا للقاضي مكشوفة وواضحة للعيان مدعياً
قاله جملة وتفصيال إذ التقى السيد غولدستون بالحكومة ووزرائها أكثر من مرة كما التقى بدولة رئيس 
الوزراء إسماعيل هنية مما دفعه إلى اإلشادة بحكومتنا في تقريره بمنتهى الوضوح والصراحة والعالنية 

  . وه إلى هذه الحقيقة ينبهأن بمن حوله وإذا كان السيد أبو مازن لم يقرأ التقرير فكان حرياً
يندى لها "بأنها عبارات " االنقالب األسود"و" إمارة الظالم"واعتبر النونو حديثه عباس عن ما وصفه 

عبارات توتيرية "، مشيراً إلى أنها "الجبين وال تنم عن شخصية جاهزة للمصالحة ومستعدة لمتطلباتها
ى إبداء حرصه غير الصادق على القانون األساسي  إلتخلق من األحقاد الكثير وتمعن في االنقسام وصوالً

  ".واحترامه
رغم كل ذلك نؤكد أن أيادينا ممدودة لمصالحة حقيقية وليس مصالحة كاذبة مما يتطلب : "وأضاف النونو

خطوات واضحة صريحة إلزالة االحتقان الراهن ونقول انه حتى االعتذار وحده ال يكفي بل يجب وقف 
دو ووقف التفاوض العبثي والعمل لتفعيل تقرير جولدستون فعليا وليس في مربع التنسيق األمني مع الع

  ".حماية العدو
  12/10/2009 قدس برس،

 
  كان األجدر به االعتذارو ...خطاب عباس يأتي ضمن سياسة التضليل والخيانة والتنازل: بحر .4

اس تضليٌل للرأي العام أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن خطاب عب.  أكد د:غزة
في بيانٍ صادرٍ عن رئاسة المجلس التشريعي مساء األحد ، وقال بحر .ومعوقٌ كبير للمصالحة الوطنية

في الوقت الذي تستمر فيه الفعاليات الشعبية : "نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقَّى ) 11-10(
تقرير "ه سلطة محمود عباس في رام اهللا من سحب لـوالرسمية المحلية والدولية للتنديد بما قامت ب

؛ يطلُّ علينا اليوم في خطابه ليعطي تبريرات متناقضةً وغير مقنعة بدالً من االعتذار للشعب "غولدستون
  ".الفلسطيني، ويستهين بالشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة والمناصرين للشعب الفلسطيني

 محمد والكاتب السياسي المصري فكرينعي مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت الم
 السابق، تحرير صحيفة البديل، ورئيس ، نائب رئيس مركز األهرام للدراسات اإلستراتيجيةالسيد سعيد

  .وكان للراحل سلسلة من المؤلفات السياسية الهامة.  المصريةأحد مؤسسي حركة كفايةو
 ويتقدم المركز من أهله وذويه الكرام بخالص.  الزيتونة مركزأنشطةفي  المشاركين والراحل أحد

  .العزاء، سائلين اهللا أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان
 .وإنا هللا وإنا إليه راجعون
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تبر أن خطاب عباس مخيب آلمال الشعب الفلسطيني واستمرار في وشدد على أن رئاسة التشريعي تع
التنكُّر لحقوق ضحايا الحرب على غزة، والتغطية على الجرائم الصهيونية بحق المدنيين من شعبنا 

 للشعب الفلسطيني بدالً من أن يعطي كان األجدر بمحمود عباس أن يقدم اعتذاراً: "وقال .الفلسطيني
نعة؛ حيث إننا كنا نتوقع أن يستدرك عباس الخطأ ويعمل على تصحيحه بدالً من التمادي مبررات غير مق

  ".فيه والتنكُّر لدماء شعبنا الفلسطيني
  11/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 غولدستونتقرير  يطالب بالتحقيق مع ريتشارد فولك بعد تصريحاته بشأن عباس .5

محمود عباس من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بإجراء  طالب الرئيس الفلسطيني :رام اهللا
حول تصريحات المقرر الخاص لألمم المتحدة ريتشارد فولك، التي قال فيها إن سحب تحقيق رسمي 

السلطة لتقرير غولدستون جاء في أعقاب تهديد تل أبيب بعدم منح ترخيص شركة هواتف نقالة في 
 طلب عباس هذا في اتصال هاتفي أجراه مع كي مون مساء أمس األحد وجاء .الضفة تعود لنجلي عباس

، وكشفت عنه وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية، حيث أكد أنه يطالب بإجراء تحقيق رسمي )11/10(
لالتصاالت، وما وصل إليه في مجال االتهام " الوطنية"التي اتهم فيها أبناءه بامتالك شركة "حول فولك، 
  .واقف السياسية وعمل شركة الوطنيةبمقايضة الم

  12/10/2009 قدس برس،
  

  تأجيل تقرير غولدستون أعطى فرصة لالحتالل للهروب من العدالة: وزير العدل األسبق .6
إن تأجيل سلطة رام اهللا لعرض تقرير : " أحمد الخالدي.قال وزير العدل األسبق د : محمد األيوبي- غزة

ن أضاع فرصة ثمينة للضغط على االحتالل اإلسرائيلي وإظهاره على مجلس حقوق اإلنسا" غولدستون"
  ".على حقيقته المتمثلة في خروجه عن كافة القوانين الدولية، وعدم احترامه للقيم واألخالق

أن قرار تأجيل عرض التقرير أعطى فرصة ثمينة لالحتالل " فلسطين"وأوضح الخالدي في حديث لـ
وذكر أن . ة الدولية وراء قرارات متسرعة من الجانب الفلسطينيللهروب ومحاولة التستر من العدال

 ستستغل هذا الوقت لتجعل الكثير من الدول تغير موقفها من التقرير، متوقعاً أن يكون هناك "إسرائيل"
، )إسرائيل(حيث كان الجو مهيأ لمجلس حقوق اإلنسان إلدانة "تراجع في عدد الدول المؤيدة للتقرير، 

  ".لمجلس األمنوطلب إحالته 
، بين الخالدي أن الجرائم "غولدستون" بعد تأجيل تقرير "إسرائيل"وعن تحرك ضحايا الحرب لمقضات 

 في قطاع غزة ال تسقط بالتقادم وفق قواعد القانون الدولي ووفق ما نص عليه "إسرائيل"التي ارتكبتها 
اء والجرحى والذين هدمت بيوتهم متابعة يمكن ألهالي الشهد: "وقال. نظام محكمة روما الجنائية الدولية

االحتالل وقادته من خالل العديد من الوسائل وذلك من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس 
 - األمن، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم في العديد من الدول التي لديها اختصاص جنائي دولي 

  .صاص جنائي دولي دولة في العالم لديها اخت70أكثر من 
وشدد وزير العدل األسبق على أنه بإمكان الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بتأجيل عرض التقرير رفع 

  .دعاوى قضائية بحق السلطة الفلسطينية باعتبارها ال تمثلهم، وأنها تهدد حقوقهم
  12/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  ة وتتهم حماس بالتهرب والتعطيلاللجنة التنفيذية ترفض إرجاء توقيع اتفاق المصالح .7
 شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس على رفضها إرجاء توقيع اتفاق المصالحة :غزة

واتهمت حركة حماس بتعطيل إنهاء االنقسام، معتبرة أنها . الذي كان مقرراً في القاهرة هذا الشهر
  . "وطنيتستخدم تقرير غولدستون للتهرب من الحوار ال"

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي بعد اجتماع ترأسه 
اللجنة التنفيذية أكدت تمسكها بموعد المصالحة "الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في رام اهللا، إن 
اللجنة " إن، "فرانس برس"الة وأضاف بحسب وك. "الذي كان مقرراً في الخامس والعشرين من هذا الشهر

نرفض كل الذرائع والحجج التي ... تلقت باستغراب كبير موقف حماس الداعي إلى تأجيل المصالحة
  ."تدعيها حماس للتأجيل ونعتبرها زائلة وباطلة

ادعاءات حركة حماس واتهاماتها السلطة الفلسطينية حول تقرير غولدستون كان هدفها فقط "واعتبر أن 
أول من رفض تقرير غولدستون واعتبرته صهيونياً "، متهماً الحركة بأنها "من المصالحةالهروب 

 يستخدمون التقرير لتعطيل الحوار الوطني والمصالحة  إنهم...ومنحازاً ويساوي بين الضحية والجالد
  ."الفلسطينية

د األقصى منظمة التحرير ستتحرك على جميع األصعدة لوقف التصعيد ضد المسج"وأشار إلى أن 
اللجنة التنفيذية أكدت على موقف الرئيس "وأضاف أن .  المحتلة"المبارك والمقدسات في مدينة القدس

عباس من أن وقف االستيطان ابتداء من القدس وانتهاء بالضفة أمر ضروري للوصول إلى سالم عادل 
  ."وحقيقي

  12/10/2009الحياة، 
  

  في تأجيل غولدستون  يتهم قطر بالضلوعمستقيلوزير االقتصاد الفلسطيني ال: "روز اليوسف" .8
المصرية أن باسم خوري وزير االقتصاد الفلسطيني المستقيل " روز اليوسف"نقلت صحيفة : )أ.ب.د(

ألنه يدين " وعدم مناقشته  غولدستوناتهم قطر في مقابلة تلفزيونية بأنها ضالعة في تأجيل تقرير
باعتبارها من األعضاء " الكرة اآلن في ملعب قطر"يفة إن وقالت الصح". أصدقاءها في إسرائيل وحماس

   .الدائمين في مجلس حقوق اإلنسان وأولى بها أن تسعى إلى مناقشة التقرير
  12/10/2009الخليج، 

  
  خوري ينفي تحويل السلطة أموال الدول المانحة إلى حماس .9

في الحكومة الفلسطينية برئاسة نفى باسم خوري وزير االقتصاد الفلسطيني :  يوسف الشايب-رام اهللا 
 حركة إلى حول تحويل السلطة أموال تقدمها الدول المانحة اإلسرائيليةسالم فياض ما نشرته الصحف 

 التصريحات التي أدلى بها إنوقال خوري في تصريحات صحافية أمس،  .حماس في قطاع غزة
ة من موازنة السلطة تذهب إلى نسبة كبير: ، حيث قالخاطئلصحيفة ليموند الفرنسية، فُسرت بشكل 

تذهب "وأكد خوري أنه لم يشر إطالقا إلى أن هذه األموال  .قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس
  .اإلسرائيلية اإلعالم، وفق ما تناقلته بعض وسائل "إلى خزينة حماس

 وإدارياً زة مالياً حول مسؤوليتنا عن قطاع غأقوالناكيف يمكن ألحد أن يحرف : وتساءل خوري مستنكراًَ
  بالقول إن ما نتلقى من أموال تذهب لدعم حركة حماس التي تسيطر عليه بشكل غير شرعي؟

ودعا خوري وسائل اإلعالم المختلفة إلى توخي الدقة والحذر لدى اقتباس تصريحات المسؤولين 
  .الفلسطينيين

  12/10/2009الغد، األردن، 
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  فياض يدشن موسم الزيتون في الضفة .10
 سالم فياض أمس موسم قطاف الزيتون، موجهاً رسالة تحد .دشن رئيس الوزراء الفلسطيني د:  اهللارام

وقال فياض لدى . إلى المستوطنين الذين جددوا أخيراً سلسلة اعتداءات على قاطفي الزيتون في حقولهم
د، وسنقف في وجه نحن نعيش منذ زمن بعيد في هذه البال": افتتاحه الموسم في قرية عابود قرب رام اهللا

وقال فياض الذي رافقه في زيارته للقرية عدد من القناصل والديبلوماسيين  ."االحتالل حتى نيل الحرية
سنبقى مصممين على البقاء والتحدي في هذه األرض، ونحن هنا ": المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية

اإلسرائيليين في المنطقة التي كان آخرها للتضامن مع أهالي عابود بعد األعمال اإلرهابية للمستوطنين 
   ." شجرة زيتون في بلدة دير عمار القريبة150قطع أكثر من 

  12/10/2009الحياة، 
  

  النائب منى منصور تشيد برباط المعتكفين في األقصى .11
 ثمنت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني صمود المرابطين :الضفة الغربية
وطالبت منصور  . المتكررةاإلسرائيلية المسجد األقصى الذين دفعوا عنه محاوالت االقتحام المقدسيين في

الشعوب العربية واإلسالمية باالستمرار في تفاعلها ووقفتها التضامنية مع القدس، مؤكدة على أهمية هذا 
  .التضامن الشعبي ومطالبة بتضامن رسمي يخرج إلى حيز الفعل لنصرة المسجد األقصى

شادت منصور بصمود النساء في القدس، مؤكدة أن النساء المرابطات هن نموذج تفخر فلسطين به وأ
 .لجهاد المرأة ودفاعها عن المقدسات

 12/10/2009السبيل، األردن، 
  

  ة من نبيل عمرو للقيام بأعمال السفير الفلسطيني بالقاهربدالًعباس يكلف بركات العزا  .12
 بعد تقديم استقالته ، الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو مطار القاهرة أمسغادر السفير :كتب حسين الزناتي

واعتذاره عن عدم االستمرار في عمله حيث كان في وداعه بصالة كبار الزوار بالمطار عدد من أعضاء 
  .السفارة

  من نبيل عمرو للقيام بأعمالكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد كلف بركات العزا بدالًو
  .السفير الفلسطيني بالقاهرة

  12/10/2009األهرام،     
  

  فريق رام اهللا يمعن في الكذب ولم يعد أمينًا على مصالح الشعب الفلسطيني: مشعل .13
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن فريق سلطة رام اهللا برئاسـة محمـود                 : دمشق

 يعد أمينًا على مصالح الشعب الفلسطيني، مطالًبا بمحاسبة         عباس المنتهية واليته ُيمعن في الكذب، وأنه لم       
  ".تقرير غولدستون"المسؤولين عن فضيحة تأجيل 

 دولة  55 شخصية من    1428وأوضح مشعل في كلمة له في ختام أعمال ملتقى الجوالن الدولي بمشاركة             
رير دولي يدين الكيـان  أنه ألول مرة يصدر تق   ) 10-11(اليوم األحد   " الجوالن عائد "عربية تحت عنوان    

الصهيوني بعد عدوانه على قطاع غزة، إال أنه ظهر فريق فلسطيني يوفر الحماية لالحتالل وينقذه مـن                 
  .إدانة المجتمع الدولي

، مؤكـًدا   "إنه يعطينا كالًما ويعطي عدونا أفعاالً     : "كما هاجم مشعل الرئيس األمريكي باراك أوباما، وقال       
  . قبل تسلمه الرئاسةأنه بارك العدوان على غزة

كيث "تستحق قيادة أفضل من تلك التي تأتمر بإمرة الجنرال األمريكي           " فتح"وشدد مشعل على أن حركة      
، وتعمل على كبح المقاومة، وتحرض االحتالل الصهيوني على أبناء الـشعب الفلـسطيني بعـد                "دايتون
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لطة لالحتالل الـصهيوني باجتيـاح غـزة،        التصريحات التي أدلى بها أفيغدور ليبرمان حول مطالبة الس        
  .، والتي لم يقم أي أحد في سلطة رام اهللا بنفيها"حماس"وإسقاط 

، مشدًدا على أن    "ال مصالحة على حساب الثوابت الفلسطينية     "وحول المصالحة الفلسطينية أكد مشعل أنه       
حريـر، وفـق قاعـدة      حركته تريد المصالحة لترتيب البيت الفلسطيني في إطار الـسلطة ومنظمـة الت            

الديمقراطية واالنتخابات الحرة، ولتحقيق التوافق على البرنامج السياسي الوطني على ضوء آليات القرار             
  .السياسي
نريد المصالحة لبناء المؤسسات المنظمة والسلطة التي طرأت على الواقع؛ لجعلها في خدمـة              : "وأضاف

، موضًحا أنهم يريدونها    " صدور الفلسطينيين والمقاومة   الشعب الفلسطيني، ولمقاومة االحتالل، وليس لجلد     
رأفةً بالشعب لرفع الذريعة التي يجوع بها قطاع غزة وتسجن بها أحراره بالضفة الغربية المحتلة، مشيًرا                

، منوًهـا بـأن     "أنهم يبحثون عن آليات وتوقيت مناسبة لعقدها      "إلى أن مشروع المصالحة ما زال قائًما، و       
" األنـف "ن بسبب تفريط سلطة رام اهللا في القضية والـساحة الفلـسطينية، ولتمريـغ               غضب حركته كا  

  .هي أكثر األطراف التي تعاونت من أجل المصالحة" حماس"، مبينًا أن "الفلسطيني والعربي في التراب
بالتمسك باألرض وبحقوق الشعب الفلسطيني، موضًحا أنها ستعمل علـى تنميـة            " حماس"وجدد مواقف   

ها اإلستراتيجية، وهي المقاومة، ومؤكًدا تمسكها بعدم تفرط في حق العودة والقـدس واألقـصى،               خيارات
واحًدا على أرضنا، ولن تقبل بوجود الغربـاء غيـر الـشرعيين علـى              " استيطان"لن تقبل حجر    "وأنها  
  ".أرضنا

  11/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إلى إرجاء المصالحة" حماس" دعوة قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق يؤيدون .14
اللجنة العليا لمتابعة أعمـال     ، أن   دمشقمراسلها من   إبراهيم حميدي    عن،  12/10/2009الحياة،  ذكرت  

الذي يضم ثمانية فصائل فلسطينية مقرها دمشق، أعربـت عـن تمـسكها             " المؤتمر الوطني الفلسطيني  "
هرة الشهر الجاري، في ختـام اجتماعهـا أمـس          بضرورة إرجاء توقيع اتفاق المصالحة المقرر في القا       

خالد مشعل وحضور قادة فصائل بيـنهم زعـيم حركـة           " حماس"برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة      
  .رمضان عبداهللا شلح" الجهاد االسالمي"

برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى " حماس"أمس أن وفد " الحياة"وأكدت مصادر فلسطينية لـ 
على خلفية موقف السلطة من " لم يسمع من الجانب المصري موافقة على تأجيل التوقيع "أبو مرزوق

متمسكة بموعد التوقيع ألنه متفق عليه مع عدد من وزراء "، مشيرة إلى أن القاهرة "تقرير غولدستون"
عديالت التي بعد الت" سترسل قريباً نسخة نهائية التفاق المصالحة"، وأبلغت الوفد بأنها "الخارجية العرب

وكانت لجنة المتابعة عقدت أمس اجتماعاً في مكتب مشعل حضره شلح . أدخلت على الورقة المصرية
أحمد جبريل وباقي األمناء العامين للفصائل األعضاء "  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "واألمين العام لـ 

  ". ملتقى الجوالن الدولي"ضور في المؤتمر، إضافة إلى ممثلي هيئات أهلية موجودين في دمشق لح
موقف رئاسة السلطة في رام اهللا من تقرير غولدستون واستجابتها "ودانت اللجنة في بيان بعد االجتماع 

تفريط بحقوق شعبنا ومصالحه واستهانة "، معتبرة أنه "للمطالب األميركية واالسرائيلية لسحب التقرير
  ". ء العدوان الصهيوني على غزةبدماء الشهداء وآالم الجرحى والمصابين جرا

عضو المكتب ، أن  دمشق مراسلها منمحمد الخضر عن، 12/10/2009العرب، قطر، وأضافت 
إن بيان لجنة المتابعة يعكس المناخ الشعبي " العرب"لـ  قال السياسي لحركة حماس عزت الرشق 

نستطيع أن ندير ظهورنا ال : "وتابع. الفلسطيني والعربي إزاء فضيحة رئيس السلطة محمود عباس
  ".لشعبنا ونحن جزء من هذه الدماء التي سالت في غزة
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  أنباء عن تأجيل المصالحة لما بعد عيد األضحى  .15
 عـضو    من غـزة، أن     واشرف الهور  اهللا،وليد عوض رام    ، عن   12/10/2009القدس العربي،   ذكرت  

ـ        حد بأن اللجنة المركزيـة بانتظـار       اال' القدس العربي 'اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن اكد ل
علمـت  ، و ورقة المصالحة المصرية لدراستها والرد عليها بشأن امكانية تأجيل موعد المصالحة الوطنية           

من مصدر مطلع أن المسؤولين المصريين يبحثون مع حماس عن موعد آخر يكون قريبا              ' القدس العربي '
  .إلتمام االتفاق

ـ   ، مشددا على سعي    'نحن بانتظار الورقة المصرية لدراستها والرد عليها      ': 'القدس العربي 'وقال محيسن ل
  .مركزية فتح التمام المصالحة الوطنية

ونفى محيسن تكليف عضوي اللجنة المركزية عزام االحمد وجبريل الرجوب بالتوجه نهايـة االسـبوع               
ى انه مـن المقـرر ان       الجاري للقاهرة لبحث ورقة المصالحة المصرية مع المسؤولين هناك، مشيرا ال          

تكون ورقة المصالحة المصرية سلمت االحد للجنة المركزية لدراستها في اجتماع مقرر ان يكون عقـد                
  .الليلة الماضية

 الشهر الجاري موعدا لتوقيع المصالحة بين فـتح         15ونفى محيسن االنباء التي تحدثت االحد عن تحديد         
  .وحماس

سامي أبو زهري الناطق باسمها أن موعـد جلـسة الحـوار            ومن جهتها أكدت حركة حماس على لسان        
ان حركته اتفقت مع المسؤولين المصريين علـى        ' القدس العربي 'القادمة أجل إلى موعد آخر، وقال لـ        

استمرار المشاورات لتحديد موعد آخر، لعقد جلسة الحوار من أجل إنجاح المـصالحة، وكـذلك إنجـاح      
  .الجهود المصرية
أن حركتـه  ' القدس العربي'قال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس لـ وفي ذات السياق  

من المناقشة  ' غولدستون'، مشيرا الى ان قيام السلطة الفلسطينية بسحب تقرير          'تدفع باتجاه تحقيق االتفاق   '
لـك طلبـت    ، وقال انه بسبب ذ    'ألهب مشاعر الفلسطينيين  'في مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة        

  .'تفهموا موقف حماس'حماس تأجيل الحوار، الفتا الى ان المسؤولين المصريين 
ونقلت المواقع الفلسطينية عن مصادر في القاهرة قولها ان توقيع االتفاق الوطني بـين فـتح وحمـاس                  

  .الجاري) اكتوبر( تشرين االول 15سيجري دون اي تعديالت يوم 
  : يكون الجدول المقرر للحوار على النحو التاليوبحسب المصادر فانه من المقرر ان
  . ساعة القادمة24ـ تسليم االوراق للتوقيع خالل الـ 

  .الحالي) اكتوبر( تشرين االول 15ـ توقيع فتح وحماس عليها يوم 
  ).اكتوبر( تشرين االول 20ـ توقيع باقي الفصائل على االتفاق يوم 

  ).اكتوبر( تشرين االول 20وافقت يوم ـ اعالن مصري احادي الجانب بان الفصائل ت
يعلن من خاللـه موعـد   ) اكتوبر( تشرين االول 25 يصدر مرسوما يوم -ـ الرئيس ـ محمود عباس 

  .المقبل) يونيو( حزيران 26االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 
بلغهم برسائل عاجلة بمـا  ، ان مصر لم ت 'طالل ابو ظريفة  'واكد عضو اللجنة المركز للجبهة الديمقراطية       

  .يتعلق بتقديم موعد الحوار الفلسطيني، او توقيع اتفاق المصالحة بشكل منفرد
ان الحركة لم تتسلم    'وعلى نفس الصعيد، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح في رام اهللا امين مقبول               

 فتح مـن المـصالحة      ، مؤكدا ان موقف حركة    'اي مقترح مصري بشأن تقديم موعد المصالحة او تأجيله        
  .واضح وصريح 

ان كل ما يـتم تناقلـه       'من جهته قال كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين             
حول تقديم موعد توقيع اتفاق المصالحة مجرد فرقعات صحافية، وانهم في الجبهة الشعبية لم يبلغوا بتقديم                

  .'موعد للحوار الفلسطيني
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ر رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ان يصدر الـرئيس عبـاس مرسـوما                وتوقع الدكتو 
  .رئاسيا بإجراء االنتخابات في موعدها، إذا أصرت حركة حماس على تأجيل الحوار الوطني

مصادر رفيعة ، أن  ووكاالت، وعنرام اهللامن أحمد رمضان  ، عـن    12/10/2009 المستقبل،   وأضافت
إنها تسلمت من مصر ليلة أول من أمس جدوالً زمنياً وصـفته بالمتـدرج التفـاق      قالت"فتح"في حركة   

  .المصالحة، في حين أن ورقة المصالحة نفسها تسلم اليوم على أبعد تقدير
ـ   الخطوات التي يقترحها الجدول الزمني الجديد إلنجاز اتفـاق المـصالحة           " المستقبل"وكشفت المصادر ل

  :وهي كاآلتي
 من الشهر الجاري، أي     15وحماس االتفاق بشكل منفرد في موعد أقصاه        " فتح"تي  ـ توقع كل من حرك    

  .بعد ثالثة أيام
  ).اكتوبر( تشرين األول 20ـ توقيع باقي الفصائل االتفاق حتى يوم 

  ).اكتوبر( تشرين األول 20ـ إعالن مصري احادي الجانب بأن الفصائل توافقت يوم 
الجاري، يعلـن مـن خاللـه موعـد         ) اكتوبر( تشرين األول    25ـ يصدر الرئيس عباس مرسوماً يوم       

  ).يونيو( حزيران 28االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 
  .ـ االحتفال العلني باالتفاق يكون بالتوافق بعد عيد األضحى المبارك

  .ـ تجري الفصائل بعد عيد األضحى حواراً للتوافق على موعد دخول االتفاق حيز التنفيذ
نقلت هذه المصادر عن المصريين قولهم إن االتفاق الذي يجري الحديث عنه هو الورقة المصرية التي                و

وزعت على الفصائل مطلع الشهر الماضي، من دون تعديل، في حين قالت مصادر إعالمية إن مـصر                 
لية التي ستعقب   أضافت بنداً جديداً على االقتراح األصلي، يقول بتشكيل مرجعية سياسية في الفترة االنتقا            

التوقيع على اتفاق المصالحة، تجمع بين السلطة واألمناء العامين للفصائل، وتكون مهمتها التوافق داخلياً              
على أي مشروع سياسي يطرح على الفلسطينيين، ال سيما بعد ما جرى في جنيف أخيراً، األمـر الـذي                   

  ".حماس"رحبت به 
  

  يد أن يخضع الجميع مثله لألجندة الخارجيةعباس يعيش حالة من األكاذيب وير: الزهار .16
محمود الزهار أن محمود عباس يعيش حالـةً مـن          . أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د      : غزة

تقريـر  "الوهم واألكاذيب، الفتًا إلى محاولته إقناع الناس أنه ليس الوحيد الذي اقترف جريمـة تأجيـل                 
   .بل هناك شركاء معه" غولدستون
عباس يريد أن يقنع الناس أنـه لـيس وحـده           ): "10-11(مساء األحد   " صفا"ر لوكالة أنباء    وقال الزها 

وهًما بأن هناك انقالًبا عليه، وهو الـذي        "، مشيًرا إلى أنه يعيش      "المخطئ، وأن هناك شركاء في الجريمة     
  ".ينيانقلب على نتائج االنتخابات، وشجع االحتالل على االستمرار في جرائمه ضد شعبنا الفلسط

أراد عباس أن يتمسح بالمصالحة الوطنية وبحرصه عليها، وبإقامة الدولة، وهو بريء من             : "وقال الزهار 
ذلك، يظن أن الشارع ال يعرف من هو وما هي ارتباطاته، ويظن أن الذهاب إلى صندوق االنتخابات هو                  

مريكا وإسرائيل للقـضاء علـى      المخلص بالنسبة له، ونسي أنه انقلب على نتائج االنتخابات وتآمر مع أ           
  ".نتائج االنتخابات

" حمـاس "عباس يظن أن كل الناس مثله؛ فإذا كان هو يعمل ألجندة خارجية، فال بد أن تكون                 : "وأضاف
  ".تعمل لصالح أجندة خارجية، هذا هو ما يلفِّقه في كالمه

هو يتمنَّى أن تظهـر     .. باختبأت في األقباب وتركت الشع    " حماس"يقول عباس إن قيادة     : "وقال الزهار 
  ".وتقتلهم" اإلسرائيلية"في الشارع ليتحقَّق له ما يرغب؛ بأن تأتي الطائرات " حماس"قيادة 
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الحوار يحتاج إلى التأجيل، ونحن ال نستطيع أن        : "وبشأن تأثير خطاب الرئيس في المصالحة، قال الزهار       
رام تجاهه، عندما نلتقيه أو نلتقي البطانة التي        نضع أيدينا في يد هذا الرجل، وال يمكن أن نشعر بذرة احت           

  ".حوله
طلبنا من مصر التأجيل، وهذا طلب كل الفصائل، واآلن الفصائل تدرس موعًدا جديًدا             : "وأضاف الزهار 
  ".لتوقيع االتفاق

  11/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  د للمصالحةتح ستتعامل بايجابية مع المقترح المصري الجديف: عزام األحمد .17
البرلمانية ان اللجنة المركزية للحركـة تـسلمت مـسودة المقتـرح            " فتح" رئيس كتلة    األحمدقال عزام   

وتقوم بدراستها، وان التقييم االولي للمقترح ايجـابي وسـتتعامل          " حماس"المصري للمصالحة مع حركة     
ميع باالضافة الى اقتراحـات     بايجابية خصوصا وانه يتضمن جميع نقاط االتفاق المعروفة للج        " فتح"معه  

  .مصرية
ادعـى فـي ختـام    " حماس"وأضاف االحمد ان موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة         

زيارته االخيرة للقاهرة ان مصر استجابت لطلب حركته تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة، وقد اتضح               
 على عكس ادعاءات ابو مرزوق ، جرى تقديم موعد          لنا اليوم بعد ان تسلمنا المقترح المصري الجديد انه        

التوقيع على االتفاق وليس تأجيله حيث سيكون المطلوب من الجميع التوقيع على الموافقة على المقتـرح                
  . الجاري عن االتفاق٢٠المصري والتوقيع عليه خالل االيام القادمة على ان يعلن يوم 

ل بالتوقيع، بينما جرى تقديم موعد التوقيع على عكس مـا           واوضح االحمد ان ما جرى تأجيله هو االحتفا       
  .ادعى ابو مرزوق

  12/10/2009القدس، فلسطين، 
  

  لن نتراجع عن قرار المصالحة ونبحث عن وقت أفضل لتوقيع االتفاق : الحية .18
خليـل  " حمـاس "عضو المكتب السياسي لحركة     ، أن   غزة، عن   12/10/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
ركته لم تتراجع عن قرار المصالحة ولكنها تبحث عن أفضل األوقات لتوقيـع االتفـاق،               أكد أن ح   الحية

وشدد الحية خالل مهرجان نظمه مجلس طالب وطالبات الجامعة          .مشدداً على أن الموعد لن يكون بعيداً      
 اإلسالمية لنصرة المسجد األقصى على ضرورة تبييض سجون األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلـة             

  ".إلتاحة الظروف المالئمة إلنهاء االنقسام وتهيئة األجواء للوفاق الفلسطيني"من المعتقلين السياسيين 
وفـد  " إن   قالسامي أبو   من غزة، أن  المتحدث باسم حماس        ،  12/10/2009 الشرق األوسط،    وأضافت

 بفعل موقف سـلطة رام      الحركة إلى القاهرة تقدم بطلب رسمي لتأجيل الحوار بسبب تسمم أجواء الحوار           
أبدى المسؤولون المصريون تفهًما لهذا الطلب ووافقوا عليه، علـى  "وأضاف،  ". اهللا من تقرير غولدستون   

واعتبر أبو زهري أن طلـب  ". أن تستمر المشاورات بين كال الطرفين حول المواعيد والخطوات الالحقة  
القيادات الوطنية، كما جـاء فـي البيـان         التأجيل ال يمثل موقف حركة حماس فقط، بل معظم الفصائل و          

  .الصادر عن لجنة المتابعة العليا
واضح أن حركة فتح تعتبر االنتخابات من الثوابت أكثر من          "فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس،      قال   و

إن االنتخابات الفلسطينية لها استحقاقات     "وتابع،  ". قضية القدس ومن حق العودة ومن الدولة ومن األسرى        
واتهم فـتح   " لها أجواؤها وهي ملف من خمسة ملفات درست على مدار سبع جوالت في حوار القاهرة              و

لم توفر حتـى    "متهما فتح بأنها    ". تدفع باتجاه اجتزاء هذا الموضوع من الخمسة ملفات المطروحة        "بأنها  
دنى من حسن النوايـا     اللحظة الحد األدنى من األجواء المناسبة إلجراء االنتخابات، ولم تبد حتى الحد األ            

  ".تجاه النزاهة والشفافية وضمان حرية التصويت وحرية الترشح
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  حماس تبحث عن ذرائع لتأجيل الحوار: سمهدانةأبو  .19

اتهم القيادي في حركة فتح عبد اهللا أبو سمهدانة حركة حماس بالبحث عن ذرائـع لتأجيـل                  :حسن جبر 
" حماس"كلما انتهت ذريعة بدأت     ": األيام"و سمهدانة لـ    وقال أب  .الحوار الوطني وسبل التوصل إلى اتفاق     

  .نفس النهج" حماس"تبحث عن ذريعة أخرى والجلسة القادمة ستواجه نفس المصير إذا واصلت 
وأضاف إنه ال يرى أي مبرر لتأجيل الحوار الوطني، ولفت إلى أن هذا هو ديدن حركة حمـاس التـي                    

   .نقسامتخاف من التوصل إلى اتفاق وطني ينهي اال
 12/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  رداً على تأجيل المصالحة غير معلن بإغالق معبر رفح نهائيا مصر اتخذت قراراً": األيام" .20

قالت مصادر محلية على عالقة بالحوار الوطني إن الجانب المصري غاضـب مـن طلـب      :حسن جبر 
ذت قرارا غير معلن بإغالق معبر رفـح        أن مصر اتخ  " األيام"وأكدت المصادر ذاتها لـ      .حماس التأجيل 

  .نهائيا وعدم السماح لمسؤولي حماس بالتنقل من وإلى مصر
  .كما تشمل اإلجراءات المصرية العمل ضد األنفاق ومنع الوصول والعمل فيها بكل الطرق الممكنة

 12/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  الشعبية تنتقد تأجيل حماس لموعد المصالحة الوطنية .21
 الجبهة الشعبية إصرار قيادة حماس على تأجيل الموعد المحدد من القيادة المـصرية السـتئناف                انتقدت

الحوار الوطني الشامل والتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الذي يفتح الباب واسعاً إلنهـاء االنقـسام                
  .واستعادة الوحدة الوطنية

تمرار االنقسام جزء ال يتجزأ من أزمة القيـادة         واعتبرت الجبهة في بيان أصدره مكتبها اإلعالمي أن اس        
والبرنامج واألداة وال يقل خطراً عن مواصلة الرهانات العقيمة والضارة على الحلول والوعود األميركية              

  .والتفرد واالستئثار المستشري في سلطتي رام اهللا وغزة
 إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة     وأكدت الجبهة أن أنجع السبل لمواجهة جريمة تأجيل تقرير غولدستون هي          

  .الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية
من جهته، قال النائب جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الموجود حالياً في دمـشق             
إن المسؤولية الوطنية وجدية العمل من أجل إنهاء االنقسام الكارثي وما رتبـه ويرتبـه علـى الـشعب                   

  .أخطار تتطلب التعجيل بالحوار والمصالحة ال تأجيلهاوالقضية من 
بدوره، نفى كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن يكون هنـاك موعـد                 

  .رسمي التفاق المصالحة خالفاً لما نشر في وسائل اإلعالم مؤخراً
بموعد سابق وال بأي تعـديل عليـه،        لم نبلغ من الحكومة المصرية      : وقال الغول خالل تصريح صحافي    

  .ووصف محاوالت تأجيل الحوار بالضارة
 12/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  الرئيس عباس مسؤول عن تاجيل تقرير جولدستون وخطابه محاولة للتنصل : جرار .22

أعربت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عن خيبة أملها من خطاب الرئيس              : رام اهللا 
بخـصوص تقريـر    " الذي بدل أن يأتي كاعتراف واضح بالخطيئة والجريمة التي تمـت          "محمود عباس   

  ".محاولة للتنصل وااللتفاف عليها"جولدستون وإرجاء التصويت عليه، جاء 
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التبرير الذي طُرح يقع في إطار التبريرات       : "من غزة " صوت الشعب " وقالت جرار، في تصريح إلذاعة      
ا متحدثون إعالميون كثر، ونحن نرى أن الرئيس مسئول أوال وأخيرا عـن تأجيـل               التي سبق أن أعلنه   

  ".التقرير
كنا نتمنـى أن    : " وعن لجنة التحقيق التي أكد الرئيس على تشكيلها بخصوص قرار التأجيل، قالت جرار            

يـد لهـا    تكون اللجنة للتحقيق فعال بتحديد المسئول وإجراء المحاسبة، وليس لتوضيح المالبسات كما ير            
  ".الرئيس أن تكون

 وفيما يتعلق بخطاب السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي جاء تاليا لخطاب               
خطاب مشعل جاء حادا وأوحى بأن هناك تأجيال لموضوع المصالحة، األمر الذي            : "الرئيس، قالت جرار  

  ".سيلحق بالغ الضرر بالقضية الفلسطينية
  12/10/2009 ،وكالة سما

  
  حماس ال تعترف باآلخر وال تريد الحوار مع أحد: دحالن .23

قال محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركة فتح تشعر بخيبـة أمـل وقلـق                  : القدس
 مع بداية مهمة المبعوث االميركي      أعلنتهاكبيرين من تراجع اإلدارة األميركية وتخليها عن مواقفها التي          

  .في الشرق االوسط السناتور جورج ميتشللعملية السالم 
وبشأن الحوار مع حركة حماس وجهود المصالحة، فقد انتقد دحالن المسار األحادي الذي تنتهجه حماس               

ان هذا النهج وما يرافقه من سياسـة  "والذي ال يعترف بصميمه باآلخر وال يرغب بالحوار مع احد وقال            
ني برمته وعلى رأسه الرئيس عباس من جهة، ويخدم بال شـك            إعالمية تستهدف النظام السياسي الفلسطي    

على صعيد المصالحة   ) حماس(المخطط اإلسرائيلي من جهة اخرى، ال سيما وان التحركات األخيرة لـ            
الوطنية، تشير بما ال يدع مجاال للشك، إلى قرارها الداخلي إبقاء حالة االنقسام والتهرب من اسـتحقاقات                 

تكريس جهودها اإلعالمية والسياسية    "الى  ) حماس(، داعياً   "وحيد الصف الفلسطيني  المصالحة الوطنية وت  
لمواجهة المخططات اإلسرائيلية، والى مقابلة اإلرادة الفتحاوية بالمثل كي ننقذ مشروعنا الوطني وحقوق             

  ".شعبنا الفلسطيني في الحرية واالستقالل
 12/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  يني ال يبحث عن انتفاضة ثالثةالشعب الفلسط: دحالن .24

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح محمـد دحـالن أن الـشعب              :  وكاالت األنباء  -القدس المحتلة   
وقال دحالن ، في تـصريح      ". العاصفة حول القدس لن تنتهي    "الفلسطيني ال يبحث عن انتفاضة ثالثة لكن        

 ما دام رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو        العاصفة حول القدس لن تنتهي    "لالذاعة االسرائيلية إن    
من جهة أخرى دعا دحالن إلى اإلفراج عـن         ". يحرك المستوطنين ويدفعهم للصالة في المسجد األقصى      

قادة الجناح العسكري لحماس ضمن صفقة الجندي االسرائيلي األسير في قطاع غـزة جلعـاد شـاليط ،           
  . الغربية ال تشكل مشكلة بالنسبة لحركة فتحمعتبرا أن عودتهم المحتملة إلى الضفة

  12/10/2009 الدستور، 
  

  حجة عباس في تأجيل التقرير غير مقنعة : عزامنافذ  .25
أكد نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد أن الحجة التي أبداها رئيس السلطة المنتهية واليته محمود                 :غزة

  .اإلنسان، في خطابه أمس، غير مقنعةعباس، في تأجيل عرض تقرير غولدستون في مجلس حقوق 
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لألسف على مدى عشرة أيام بعد القرار الفلسطيني المخجل الذي اتخذ           : وقال عزام لقناة الجزيرة القطرية    
واآلن في كلمته يتحدث عن أسباب التأجيل ويـشرح   (..) في جنيف لم تكن هناك رواية فلسطينية رسمية         

  ".ذي اتخذ القرارأسباب التأجيل إذن هو على دراية وهو ال
حجة عدم وجود أغلبية لدعم القرار هـذا كـالم غيـر            ..الحجة غير مقنعة على اإلطالق      : "وتابع يقول 

  ".صحيح وغير مقنع ويثبت الخطيئة الكبرى التي ارتكبها الفلسطينيون في جنيف 
لفلـسطيني  ابو مازن كان متناقضا بشدة في كالمه وال أظن انه استطاع إقناع الـشعب ا              : "ومضي يقول 

  ".  هناك أزمة كبير في الساحة الفلسطينية والسلطة تشعر بإدانة وفي قفص االتهام..بالحجة التي ساقها
  12/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  فتح ترفض استئناف المفاوضات من دون وقف كامل لالستيطان .26

تؤكد اللجنة المركزية  " اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان إثر اجتماعها برئاسة عباسقال: )ب.ف.ا(
وقف االستيطان بكل "بينها " على موقفها الثابت من عملية السالم والمفاوضات طبقا لعدد من األسس

االتفاق على مرجعيات عملية السالم "وعددت أيضاً بينها ". أشكاله وقفاً تاماً بما في ذلك القدس المحتلة
 وإقامة الدولة الفلسطينية 1967حزيران / نيوومبدأ حّل الدولتين على أساس حدود الرابع من يو

  ".وعاصمتها القدس الشريف
رفض استثناء أية قضية من قضايا الحل النهائي، وهي الالجئون والقدس واالستيطان "وشددت على 

في القدس هي " االسرائيلية"أن االنتهاكات "وأكدت ". والحدود والمياه واألمن واإلفراج عن المعتقلين
ر شرعية وغير قانونية وباطلة، باعتبار أن القدس جزأ ال يتجزأ من األرض الفلسطينية إجراءات غي
  ".  وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة1967المحتلة عام 

  12/10/2009الخليج، 
  

   ترفض تأجيل موعد عقد المصالحة الوطنية الديموقراطية .27
زياد جرغون الدعوة إلى " بهة الديموقراطيةالج"جدد عضو اللجنة المركزية لـ :  فتحي صباح-غزة 

وطالب ". المقبل) يناير( كانون الثاني 25تنظيم االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في "
بالتزام موعد جلسة الحوار المقبلة، ورفض أي تمديد للحوار ألن التمديد يعني تمديد واستمرار االنقسام "

المخرج هو الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب "واعتبر أن ". اة المواطنالسياسي، واستمرار معان
  ".باالنتخابات التشريعية والرئاسية

  12/10/2009الحياة، 
  

  وليس تبريره" غولدستون " تأجيل تقرير االعتراف بخطأعباسكان على : حزب الشعب .28
ب الشعب الفلـسطيني، تعقيبـاً علـى        قال بسام الصالحي، األمين العام لحز     :   يوسف الشايب   -رام اهللا   

كان من المنتظر أن يتضمن الخطاب اعترافاً واضحاً وصريحاً بخطأ قرار تأجيل مناقشة             : خطاب عباس 
تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، رغم كل المالبسات التي تحدث عنهـا                

الخطـأ الـذي لـم يـتم        ": الغد"في حديث مع    وأضاف الصالحي    .الرئيس عباس، والتي بدت كمبررات    
االعتراف به ال يقتصر على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون بل ينسحب على آلية صنع واتخاذ القـرار                 

أعتقد أنه كان من األفضل أن يعترف الرئيس بهذا الخطأ، ويبدي استعداداً جدياً             .. لدى القيادة الفلسطينية    
 الفلسطيني، بما في ذلك اإلشارة إلى الضرر الداخلي واإلقليمي والـدولي            لمناقشة مجمل آلية اتخاذ القرار    

  .الذي أصاب القضية الفلسطينية جراء قرار خاطئ كقرار التأجيل هذا
  12/10/2009الغد، األردن، 
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  يتحمل مسؤوليته عباس" تقرير غولدستون"خطأ تأجيل : ملوح .29

ب األمين العام للجبهة الشعبية، على خطاب عباس        عقب عبد الرحيم ملوح، نائ    :  يوسف الشايب  -رام اهللا   
الخطاب تطرق للعديد من القضايا من بينها قضية القدس وسياسات االحتالل فيها، والمفاوضات،             : بالقول

البد من التأكيد على أن دوائر صنع القرار الرئيسية فـي النظـام             : والحوار، وتقرير غولدستون، مضيفاً   
 التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح ال تتحمل           السياسي الفلسطيني كاللجنة  

هذا خطأ بين يتحمـل     .. أدنى مسؤولية فيما يتعلق بالخطأ البين المتعلق بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون          
 على  مسؤوليته الرئيس عباس نفسه، كونه هو من اتخذه، وإن كان مغلفاً بتوافق عربي وإسالمي، والدليل              

إدراك الرئيس خطأ التأجيل هو المسارعة إلى طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق اإلنـسان حـول                 
  .التقرير نفسه

 موقف حماس، والمجتمعين في القاهرة بربط قرار تأجيل مناقشة التقرير بتعطيـل جهـود               ورفض ملوح 
ان عـدم تكـراره، والتـصدي       المصالحة الوطنية، مشدداً على الطريق الوحيد لتجاوز هذا الخطأ، وضم         

  .لسياسات االحتالل، هو الوحدة الوطنية
 12/10/2009الغد، األردن، 

  
  البداويمخيم إجراءات أمنية في الفصائل الفلسطينية تبدأ سلسلة  .30

بدأت الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي سلسلة إجراءات أمنية عنـد المـداخل             : البداويشمال لبنان،   
  . للمخيم، في إطار خطة التنسيق مع األجهزة األمنية إلقفال المنافذ كافةالرئيسية والفرعية

ـ     بأن قوة أمنية فلسطينية مشتركة من فصائل المخيم، بدأت منـذ           "،  "السفير"وأفاد مصدر أمني فلسطيني ل
ليل أمس األول تسيير دوريات راجلة داخل الشوارع واألحياء على أطراف المخيم، وأقامت نقاط مراقبة               

  ".تأكد من هويات الداخلين والخارجين من المخيملل
أن مخيم البداوي له مداخل فرعية عديدة متالصقة مع أحياء في المناطق المجـاورة، وقـد                "وأشار إلى   

جرى تنسيق العمل بالتعاون مع األجهزة األمنية اللبنانية، لقطع الطريق أمام المطلوبين أو الفارين ومنعهم              
أن اإلجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن المخيم واسـتقرار الجـوار            "، مؤكداً   " البداوي إلىمن الدخول   

  ".اللبناني
أن القوة األمنية الفلـسطينية لـم تـسلم أي          "ويؤكد مسؤول حركة فتح االنتفاضة في الشمال خليل ديب،          

مهم الـى   مطلوب للدولة اللبنانية، خالفاً لما أشيع مؤخراً عن توقيف ثالثة أشخاص فلـسطينيين وتـسلي              
أن هناك من يحاول الزج بمخيم البداوي وتوريطه في األحداث األمنية           "، معتبراً   "مخابرات الجيش اللبناني  

، مهيباً بالقوى األمنية اللبنانية توضيح األمور والرد على         "التي تشهدها المنطقة، ألهداف وغايات سياسية     
  .مطلقي الشائعات

 12/10/2009السفير، 
  

     في مخيم عين الحلوة د الشامتوتر بين فتح وجن .31
جنـد  "من جهـة و   " فتح"توتر الوضع األمني قبيل منتصف الليل في مخيم عين الحلوة بين حركة             : صيدا
من جهة ثانية وسمع تبادل إلطالق النار بين عناصر من الطرفين عند المدخل التحتـاني للمخـيم                 " الشام

بمحاولة اغتيال احد كوادرهـا مـن آل        " الشامجند  " "فتح"واتهمت حركة   . وحي الطوارئ لبعض الوقت   
  اطلق النار عليه بقصد اغتياله قرب حاجز الكفاح المسلح من جهة           " جند الشام "المشعور وأن احد عناصر     
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وشهد . مع عناصر الكفاح على مصدر النار     " فتح"مخيم الطوارئ وأن المشعور نجا من االغتيال، وردت         
 .تشار مسلح وحاولت لجنة المتابعة لجم الموقفالمخيم اثر ذلك حركة استنفار وان

 12/10/2009السفير، 
  

   على جبل محسن"اإلينرغا"إطالق في " البداوي"تورط  فتح والقيادة العامة تنفيان: لبنان .32
ـ  قال   اإلتهامات التي  "في مخيم البداوي أبو عماد الوني، في بيان له امس، أن            " فتح"المسؤول العسكري ل

بداوي بأنه المكان الذي كانت تطلق منه قذائف اإلينيرغا على طرابلس غير صحيحة،             وجهت إلى مخيم ال   
  ".وهي ترمي إلى توريط المخيم مع جواره في مشكلة ال عالقة له بها من قريب أو بعيد

إن الجـيش   . "في الشمال أبو عدنان عودة، في بيان هذه اإلتهامـات         " الجبهة الشعبية "كذلك نفى مسؤول    
ط بالمخيم من كل الجهات، ويقيم حواجز ثابتة عند مداخله، ويعرف كـل صـغيرة وكبيـرة      اللبناني يحو 

تدخل من المخيم أو تخرج منه، والتنسيق بين الفصائل والجيش لحفظ أمن المخيم والجوار قـائم علـى                  
  ".أعلى مستوى، كما أن الجيش ينفي تورط المخيم في أفعال كهذه، وليس في المخيم أي مطلوب للجيش

  12/10/2009نهار، ال
  

   المتحدةباألممتل ابيب تخشى موقف بريطانيا من تقرير غولدستون بعد تصريحات سفيرها  .33
سارعت وزارة الخارجية في الدولة العبرية، امس االحد، الى الهجوم السافر           : زهير اندراوس  -الناصرة  

كد في حديث اذاعي ادلى بـه       على سفير المملكة المتحدة في منظمة االمم المتحدة، جون ساورس، الذي ا           
قال فيه ان تقرير القاضي الجنـوب افريقـي، ريتـشارد      ) غالي تساهل (االحد الذاعة الجيش االسرائيلي     

غولدستون، يشمل امورا خطيرة، وهاجم اسرائيل والسلطة الفلسطينية لرفضهما التعاون مع التقرير خالل             
  . لالمم المتحدة في جنيفاعداده وبعد تقديمه الى مجلس حقوق االنسان التابع

وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان اقوال السفير البريطاني اثارت غضب المستوى السياسي في الدولـة               
العبرية، ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى في تل ابيب قولها ان قبول بريطانيـا بتقريـر غولدسـتون                  

اجال ام آجال مقيدة بالسالسل في اطار حربهـا         سيعود سلبا على الحكومة البريطانية، التي ستجد نفسها ع        
  .المشروعة على االرهاب العالمي، على حد تعبيرها

وزادت المصادر عينها قائلة ان وزارة الخارجية االسرائيلية اصدرت اوامر لجميع ممثليها في اسـرائيل               
زموا بالصبر حتـى    وخارجها باالمتناع عن االدالء بتصريحات حول الموقف البريطاني الجديد، وان يلت          

يوم الخميس القادم عندما ستتم مناقشة التقرير الذي ادان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ترتقـي                
  .الى جرائم ضد االنسانية في حربها العدوانية االخيرة على قطاع غزة في مجلس االمن الدولي

  12/10/2009القدس العربي، 
  

  ع عودة الكنيستنتنياهو مطمئن إلى استقرار ائتالفه م .34
اإلسرائيلي دورته الشتوية اليوم بخطابات احتفالية ) البرلمان(يفتتح الكنيست :  أسعد تلحمي-الناصرة 

للرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وزعيمة المعارضة رئيسة حزب 
ي خطة سياسية من شأنها أن تزعزع تسيبي ليفني، وسط توقعات بأن ال تحمل كلمة نتانياهو أ» كديما«

  .ائتالفه الحكومي المتين الذي يعتمد نحو ثالثة أرباع أعضاء الكنيست
وبينما يستذكر المراقبون دورات شتوية للكنيست حفلت بمفاجآت سياسية مثل تلك التي أعلن فيها رئيس 

زة، فإنهم يستبعدون أي الحكومة السابق أريئل شارون، قبل ست سنوات، نيته فك االرتباط عن قطاع غ
  .من نتانياهو اليوم من شأنه أن يعصف بالساحة السياسية داخل إسرائيل» دراماتيكي«تصريح 
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كما أن إقرار الكنيست الموازنة العامة للعام الحالي والعام المقبل في الدورة الصيفية الماضية يريح 
ة خالل البحث في الموازنة، علماً أن أعصاب االئتالف الحكومي التي طالما اشتدت في الفترة الشتوي

  .القانون يلزم الحكومة إقرار الموازنة بحلول اليوم األخير من السنة وإالّ اضطرت إلى االستقالة
  12/10/2009الحياة، 

  
  غضب إسرائيلي لرفض تركيا إشراكهم في مناورات عسكرية .35

 التركيـة إلغـاء مـشاركتهم فـي         عبر قادة الجيش اإلسرائيلي عن غضبهم من قرار الحكومة         :تل أبيب 
المناورات العسكرية الموسمية مع قوات من حلف الناتو وطالبوا حكومتهم باتخاذ إجراءات ضـد هـذا                

مـا زالـت كنـزا      «ولكن الحكومة اإلسرائيلية رفضت تصعيد التوتر مع أنقرة، بوصفها          . النهج التركي 
ى القرار، وذلك بوقف مشاركة حلف األطلسي       واكتفت بالرد األميركي الحازم عل    . »استراتيجيا إلسرائيل 

وطلبت من الجيش أن يصرف اهتمامه عن هذه القضية ويتركز في المناورات الضخمة التي ستبدأ               . كله
  .هذا األسبوع مع القوات األميركية في البحر األبيض المتوسط

ع والخارجية إيهود باراك    وطالبت قيادة الجيش اإلسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفا         
 . وأفيغدور ليبرمان، بالرد على التصرف التركي بإجراءات احتجاجية

 12/10/2009الشرق األوسط، 
   

  المرابطون داخل األقصى يخرجون دون اعتراض من قوات االحتالل .36
ستمر أنهى المرابطون داخل المسجد األقصى المبارك أمس، اعتكافهم الذي ا          :فراس التعمري  - بيت لحم 

  .طيلة أسبوع لحمايته من اقتحامات محتملة من قبل متطرفين يهود بحماية قوات االحتالل
وفي .  معتكف من المسجد وتفرقوا دون أن تعتقلهم سلطات االحتالل         400وخرج المعتكفون البالغ عددهم     

اتفاق مع أي   غضون ذلك نفت الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، أن يكون إنهاء االعتكاف بناء على               
إن االعتكاف انتهى بعد أن أدى غرضه في منع اليهود من اقتحام المسجد األقصى المبارك               :" أحد، وقالت 

  ".  في فترة األعياد اليهودية
ـ             و الذي  " 48"وقال الشيخ يوسف الباز أحد قيادات الحركة اإلسالمية في االراضي الفلسطينية المحتلة ال

إن كل المعتكفين قرروا بخـالص إرادتهـم إنهـاء اعتكـافهم            :" ي األقصى تواجد طيلة األيام الماضية ف    
  ".والخروج بعد أن تحققت كل األهداف التي اعتكفوا ألجلها

وشدد على أن المعتكفين لم يفاوضوا أحدا ولم يجروا صفقة مع أي جهة بغرض إخراجهم من األقـصى                  
لقاء أنفسهم وخرجوا منه كـذلك دون أن        بأمان، وأضاف أن المعتكفين قرروا الدخول إلى األقصى من ت         

  .يجبرهم أحد
. وكان خمسة من المتطرفين اليهود قد اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك بعد خروج المعتكفين منه              

إن المستوطنين اقتحموا األقصى تحت حراسة قوات االحتالل ولم يستمر االقتحـام            :" وقال شهود عيان    
  ".متطرفون اليهود بعض الصلوات التلموديةسوى بضعة دقائق، حيث أدى ال

12/10/2009صحيفة فلسطين،    
  

   ينفي أي وساطة أردنية لخروج المرابطين من األقصىالشيخ كمال الخطيب .37
ـ        :فاطمة العويني  - غزة الشيخ كمال الخطيب،    " 48"نفى نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل أراضي ال

بين المعتكفين باألقصى وسلطات االحتالل اإلسرائيلية، مؤكداً أن        وجود أي علم لديه بأي وساطة أردنية        
المعتكفين دخلوا المسجد وخرجوا منه بإرادتهم، داعيا العرب والمسلمين للتحرك لحماية األقصى الـذي              

  .اشتدت وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية الممارسة بحقه
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ـ      ناقل وجود موفد أردني في المنطقة لكن لم        وسائل األنباء تت  " :"فلسطين"وقال الخطيب في حديث خاص ب
يبـدو أن   (..) يتم أي حديث ال بين اإلخوة المعتكفين وال بيننا نحن في الحركة اإلسالمية مع هذا الموفد                 

اإلخـوة المعتكفـون    :" ، مـضيفا    "اتصاالته كانت مباشرة مع المؤسسة اإلسرائيلية أو مع دائرة األوقاف         
  ".ي وخرجوا منه وال يحتاج ذلك إلى وساطة من أحددخلوا المسجد األقصى بشكل شخص

12/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  المدارس تعاني أزمة حقيقية وعجزا كبيرا: في غزة" غرفة التجارة" .38
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية المقالـة الـدكتور             : وائل بنات : غزة

مسيرة التعليمية تأثرت بشكل كبير نتيجة شح المواد التعليمية والقرطاسية          أن ال " الوطن"يوسف إبراهيم لـ    
ولفت إلى أن استمرار النقص الحاد في المستلزمات التعليمية سـيؤثر بالـسلب علـى                .والكتب المقررة 

 .العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة
ـ         أن غزة تمر بأزمة حقيقية وعجـز       " الوطن"وأكد القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية محمود اليازجي ل

بفعل الحصار اإلسرائيلي المفـروض علـى       % 90كبير في المستلزمات المدرسية في السوق يصل إلى         
 شاحنة يوميا إلى غزة تحمل على متنهـا تـسعة           90وأشار إلى أن االحتالل يسمح فقط بدخول        . القطاع

وبـين أن االحـتالل     .  سلعة يحتاجها الـسكان    9300أصناف من البضائع الحيوية والتموينية من أصل        
 حاوية من البضائع في الموانئ والمعابر اإلسرائيلية أغلبها تحتـوي علـى المـستلزمات               1750يحتجز  

 . مليون دوالر أمريكي150المدرسية تقدر تكلفتها بنحو 
12/10/2009الوطن، السعودية،   

  
  شرقي الخليلالمستوطنون يشرعون في اقامة مبانٍ جديدة  .39

شرع المستوطنون، خالل االيام الماضية، في اقامة مبانٍ جديدة فوق اراض تم االستيالء عليهـا               : الخليل
 كم جنوب شرقي الخليل، فيما ذكرت       13المقامة على بعد    " كرمئيل"بالقوة تقع الى الجنوب من مستوطنة       

 االيام، اعمال بناء وتجريف في محيط       ان النشاطات االستيطانية تشمل هذه    " الدفاع عن االراضي  "مصادر  
  . مستوطنات أخرى بالمحافظة3

وقالت لجنة الدفاع عن االراضي في تقرير، امس، ان اعمال البناء والتوسع االستيطانية الجاريـة فـي                 
 دونماً تعود لمواطنين من عائلة الهـذالين اسـتولى          50تتم فوق نحو    " كرمئيل"البؤرة االستيطانية جنوب    

الورشـة  " اشهر، الفتة الـى ان       4ستوطنون بالقوة في اطار شق طريق استيطانية بالمنطقة قبل          عليها الم 
  . وحدات سكنية10تشمل اقامة " االستيطانية الجديدة

12/10/2009األيام، فلسطين،   
  

  عادة فتح شوارع البلدة القديمة فعاليات سلمية في الخليل إل .40
يون واجانب انهم يسعون للقيام بفعاليات سلمية مـن اجـل           قال نشطاء سالم فلسطين   ): رويترز( –الخليل  

الضغط على الحكومة االسرائيلية العادة فتح العديد من الطرق المغلقة داخل البلدة القديمـة فـي مدينـة               
  .الخليل

شطة االوروبية كاتيرنا اوهيلنتا خالل مشاركتها الى جانب العشرات باشعال الشموع عند مدخل             اوقالت الن 
البلدة القديمة في مدينة الخليل تعاني من االجراءات        "لقديمة احتجاجا على اغالقه منذ ثماني سنوات        البلدة ا 

  ..العسكرية االسرائيلية
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وذكر سكان من البلدة القديمة في الخليل انهم يعانون من االغالق المستمر للعديد من المحـال التجاريـة                  
واضاف السكان انـه    .  ألف فلسطيني  35يهوديا وسط    مستوطنا   650والشوارع داخل بلدتهم التي يقطنها      

بالرغم من حدوث بعض التسهيالت عند الحواجز خارج مدينة الخليل اال ان االوضاع في البلدة القديمـة                 
 حاجزا عسكريا اسرائيليا بين نقطة تفتيش وبوابـة         112 اذ يوجد ما يقارب من       2001لم تتغير منذ عام     

تبذل السلطة الفلسطينية جهودا لمساعدة التجار داخل البلدة القديمة من خالل           و. حديدية داخل البلدة القديمة   
دفع مساعدات مالية مباشرة لكل من يفتح محله داخل البلدة من خالل برنامج اعلنته الحكومة الفلـسطينية          
 بهذا الخصوص ، االمر الذي ادى الى اعادة فتح بعض المحال ، غير أن االحصائيات الفلسطينية تـشير                 

  .الى أنه ما زالت المئات من المتاجر مغلقة
12/10/2009الدستور،   

  
  مستوطنون يحرقون مزارع الزيتون في الضفة .41

 هاجم مستوطنون إسرائيليون األحد، مزارع الزيتون التي يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية،             :القدس
وقامـت   .مستوطناتهم غيـر القانونيـة    وأضرموا فيها النيران، بعدما قامت السلطات اإلسرائيلية بتفكيك         

 مستوطناً، بعد رفضهم إخالء بقعة ميتزيب عامي االسـتيطانية قـرب            13السلطات اإلسرائيلية باعتقال    
  .مستوطنة كيدوميم قرب الضفة الغربية، وفقاً لناطق رسمي باسم الجيش

11/10/2009القدس، فلسطين،   
  

    غولدستونلتأجيل تقريرى ورفضاً سطينيون يعتصمون في بغداد تضامناً مع األقصفل .42
اعتصم الجئون فلسطينيون في العاصمة العراقية بغـداد، تـضامناً مـع المـسجد               : ماهر محمد  - بغداد

األقصى المبارك ورفضاً لتورط سلطة رام اهللا في تأجيل التصويت على القاضي غولدستون في مجلـس                
وشارك في االعتصام ممثلون عن العـشائر        .نيحقوق اإلنسان الدولي، وذلك في مجمع البلديات الفلسطي       

والقوى العراقية الرافضة لالحتالل األمريكي وجمع غفير من الالجئـين الفلـسطينيين فـي العمـارات                
  .الفلسطينية

 ألف الجئ فلسطيني في العراق جلهم في مجمع البلديات ببغداد والذي يعد مـن أكبـر                 15ويعيش قرابة   
  .التجمعات الفلسطينية

12/10/2009فلسطين، صحيفة   
  

  تقرير غولدستونالجالية الفلسطينية في سويسرا تندد بتأجيل  .43
احتشد العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية، الذين قدموا من كافة المدن السويسرية، أمـام مقـر          :جنيف

الـسلطة  البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جنيف، للتعبير عن موقفهم المنـدد والـرافض لقـرار                 
الفلسطينية إرجاء مناقشة تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف على الرغم مـن                

  .إدانته االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
إن تداعيات قرار التنـازل     : "وقالوا في الرسالة، الموقعة باسم مؤسسات وفعاليات فلسطينية في سويسرا         

، علـى حـد     "ن التقرير الحقوقي الدولي إنما تطال كل شعبنا الفلسطيني في الوطن والـشتات            الرسمي ع 
  .تعبيرهم

11/10/2009قدس برس،    
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  متضامن يدعون السلطة الفلسطينية إلطالق باحث مختص بشؤون األسرى4000 .44
ين في الحملة أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى بغزة أن عدد المشارك:  ضياء الكحلوت-غزة 

 متضامن 4000التضامنية مع الحقوقي المعتقل لدى األجهزة األمنية بالضفة الغربية فؤاد الخفش بلغ 
 . ساعة األولى من انطالق الحملة24خالل الـ 

وكان المركز أطلق حملةً تضامنية أمس األول للتضامن مع الناشط الخفش، دعا خاللها المؤسسات 
واعتقلت األجهزة . ارسة الضغط على السلطة من أجل اإلفراج الفوري عنهوالمراكز الحقوقية إلى مم

األمنية الفلسطينية في نابلس الكاتب والمهتم بشؤون األسرى والمحررين الخفش منذ أسبوعين للمرة 
إن المئات من الرسائل التضامنية وصلت المركز عبر البريد «وقال المركز . الخامسة على التوالي

لمشاركات واالتصاالت الهاتفية شملت الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات وبعض الدول اإللكتروني وا
من )  ساعة الماضية فقط24خالل الـ (وأوضح أن عدد الرسائل التضامنية التي وصلت . »العربية

 من فلسطينيي الشتات وبعض 213، و1798 رسالة، ومن قطاع غزة 2015الضفة الغربية بلغت 
وكانت رسائل التضامن من أجل اإلفراج عن الخفش طالبت . شطين في الدول العربيةالحقوقيين والنا

 .السلطة الفلسطينية برام اهللا باإلفراج الفوري عن الناشط الخفش بأسرع وقت
12/10/2009العرب، قطر،   

  
 حول تعزيز التبادل التجاريتأجيل اجتماعات اللجنة العليا األردنية الفلسطينية  .45

در وزاري أردني، أن اجتماعات اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة، التي كانت مـن            كشف مص : عمان
المقرر أن تنطلق نهاية األسبوع الحالي، برئاسة رؤساء الحكومة في كال الجانبين، قد تأجلت، دون تحديد                

لـى  فإن التأجيل جاء بنـاء ع     " قدس برس "وبحسب المصدر الوزاري، الذي تحدث لـ        .موعد جديد لها  
انشغاالت الجانب الفلسطيني، إال أن المصدر ألمح أن األجواء السياسية الحالية، والعالقة بين عمان ورام               

  .اهللا، هي السبب الحقيقي وراء التأجيل
وكان من المقرر أن تشهد االجتماعات التي تم تأجيلها، توقيع عدد من االتفاقـات والبـرامج التنفيذيـة،                  

  .إلى بحث سبل تعزيز وتنمية التبادل التجاريومذكرات التفاهم، إضافة 
11/10/2009قدس برس،    

 
 نسبة التشوهات الخلقية لمواليد غزة بسبب قنابل الفسفور األبيض % 80: صحة غزة .46

 80أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التشوهات الخلقية للمواليد الجدد في قطاع غزة فاقت               : غزة
، وذلك بسبب األسلحة المحرمة دولياً التـي اسـتخدمها االحـتالل            )2008(ي  في المائة عن العام الماض    

  .اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
إن الحرب الصهيونية األخيرة    : "وقال الدكتور حسين عاشور، مدير المجمع الطبي لمستشفي الشفاء بغزة         

، موضحاً أن نسبة    " نقابلها في الماضي   على قطاع غزة خلفت أنواعاً جديدة من التشوهات على المواليد لم          
مقارنةً بالفترة ذاتها من العـام       % 80التشوهات الخَلقية لمواليد أشهر تموز وآب وأيلول الماضية فاقت          

  .الماضي
11/10/2009قدس برس،    

  
 اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الشرط األساسي لتحقيق السالم الشامل: العاهل األردني .47

استقبل الملك عبداهللا الثاني امس سفراء ألمانيا المعتمدين في عدد من دول المنطقة الذين              ): رابت (- عمان
واستعرض جاللة الملك تطورات األوضاع في       .يعقدون مؤتمرهم اإلقليمي السنوي لهذا العام في األردن       

 وإطـالق مفاوضـات     المنطقة والخطوات التي يجب اتخاذها خالل الفترة المقبلة لتحريك العملية السلمية          
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واكـد أهميـة     .فاعلة وجادة إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتحقيق السالم في سياق إقليمي شامل           
تكاتف الجهود الدولية إلطالق المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لحل الصراع وفق حل الدولتين             

االتحاد األوروبي وألمانيا فـي العمـل مـع    وشدد على أهمية دور  .الذي يحظى بإجماع المجتمع الدولي    
 .جميع األطراف لتحقيق السالم الذي يشكل ضرورة للمنطقة والعالم

 اكد أن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلـة للحيـاة علـى                 كما
 .في المنطقةالتراب الوطني الفلسطيني الشرط األساسي لتحقيق السالم واالستقرار 

12/10/2009الرأي، األردن،   
  

  ردن هدد بطرد السفير االسرائيلي في حالة اقتحام االقصىاأل": القدس العربي" .48
وصلت العالقات االردنية االسرائيلية االسبوع الماضي الى حد غير مسبوق من           :  بسام البدارين  - عمان

ت الحكومة االردنية ان االعتداءات علـى       التوتر على خلفية ما يجري في المسجد االقصى، بعد ان قرر          
المسجد االقصى والتي نفذ بعضها وخطط للبعض االخر لم تكن تمثل اتجاها معاكسا لعملية السالم فقـط                 

االردنية على المواقع المقدسة والدينية فـي مدينـة         ) الوالية الدينية (ولكنها مست وبصورة مباشرة مبدأ      
رسال رسالة غير مباشرة لالسرائيليين تهدد فيها القيادة االردنيـة    ووصل مستوى التوتر الى حد ا      .القدس

بطرد السفير االسرائيلي اذا ما تم اقتحام حرم المسجد االقصى بالقوة مـن قبـل الـشرطة االسـرائيلية                   
  .ولصالح المتطرفين اليهود

شـعور  وتعاملت عمان بجدية مطلقة طوال المرحلة الماضية مع ما يجري في المسجد االقصى وسـط                
  .مؤسسات حيوية في القرار االردني بان الحكومة االسرائيلية تتمادى بشكل غير مسبوق

 بان ورقة مطالبة السفير االسرائيلي بمغادرة عمان كانت ستطرح فـورا اذا لـم               "القدس العربي "وعلمت  
ا المعلنة عند   يتجاوب االسرائيليون مع النداء الثاني الذي وجهته مرجعيات اردنية مهمة لها بتوقف خطته            

وفهم في السياق ان عمان التي تحظى قانونيا بصالحية الواليـة الدينيـة علـى               . حدود المسجد االقصى  
المسجد االقصى ستجد نفسها مضطرة لسحب سفيرها من تل ابيب ومطالبة السفير االسرائيلي بالمغادرة              

رفضه االردن جملـة وتفـصيال،   اذا ما وصلت االمور الى حد اقتحام المسجد االقصى بالقوة وهو خيار          
  .واعتبره اعتداء مباشرا على االردن

12/10/2009القدس العربي،   
  

   الفلسطينية تضامنا مع األقصى-على الحدود اللبنانية اعتصام للجماعة اإلسالمية  .49
احتشد أكثر من ألفي شخص من أنصار الجماعة االسالمية في لبنان عنـد بوابـة               :  حسين سعد  - صور

وألقى عضو قيادة الجماعة في لبنان عـزام        . حدودية المواجهة لمستعمرة زرعيت االسرائيلية    مروحين ال 
االيوبي كلمة شدد في خاللها على استمرار فعاليات التحركات المتضامنة مع المسجد االقصى والـشعب               

  .الفلسطيني
مفادهـا اننـا    ان هذا االعتصام على مرمى حجر من أرض فلسطين الطاهرة هو رسالة للعـدو               ": وقال

وأضاف ال يمكن للعدو مهما بلغت اعتدءاته خفت صـوت الحـق             ."قادمون سواء اليوم أو غدا أو بعده      
جئنا من كـل المخيمـات لنقـول ألهلنـا          "وألقى جهاد طه كلمة باسم حركة حماس قال فيها           .والمقاومة

  ."المعتصمين في االقصى اننا الى جانبكم
 ودعا  ،بية وزعاماتها ان يكونوا متفرجين على ما يجري في االقصى         يعز علينا موقف االمة العر    : أضاف

السلطة الفلسطينية الى إطالق يد المقاومة واالفراج عن المقاومين، منتقدا سحب تقرير غولدسـتون مـن                
 .قبل السلطة الفلسطينية

12/10/2009السفير،   
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  "عين الحلوة"إلقاء زجاجة حارقة على حاجز للجيش اللبناني في مخيم  .50

تعرض الجيش اللبناني في منطقة مخيم عين الحلوة في صيدا، لحادث امني يعتبر             : محمد صالح  - صيدا
االول من نوعه منذ اكثر من سنة ونصف السنة، اي منذ عودة الهدوء بشكل كامل الى هذه المنطقة اثـر            

  .احداث مخيم نهر البارد
بالقرب من حاجز للجيش عند احـد مـداخل          سقطت   "مولوتوف"وفي التفاصيل، ان قنبلة حارقة من نوع        

المخيم، اقتصرت اضرارها على الماديات، وعلى الفور اعلن الجيش االستنفار وباشر بتشديد اجـرءات              
وافاد المصدر انه بعد الكشف عن القنبلة تبين انها كنايـة            .المراقبة على الحواجر المنتشرة حول المخيم     

  .ن وموصولة بخرقة قماش ومواد حارقة شديدة االشتعالعن زجاجة بالستيكية بداخلها مادة بنزي
وحوالى الساعة التاسعة من ليل امس اسفرت االتصاالت والمساعي بين الجيش والقيادات الفلسطينية في              

 على الحاجز في محلة الفـيالت وهمـا الفتـى م        "المولوتوف"مخيم عين الحلوة عن تسلم الجيش مطلقي        
من المخيم وجرت عملية التسلم علـى حـاجز         )  عاماً 12(تى ع حليحل    وشريكه الف )  عاماً 12(شريدي  

  .الجيش عند مدخل المخيم الفوقاني
12/10/2009السفير،   

  
  في مناورات للناتو بسبب غزة" إسرائيل"تركيا منعت مشاركة : وزير الخارجية التركي .51

، األحد أن CNN شبكة أعلن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، في مقابلة خاصة مع: أنقرة
في مناورات عسكرية لحلف شمال األطلسي بسبب الهجوم اإلسرائيلي " إسرائيل"بالده منعت مشاركة 

من المناورات، قال وزير " إسرائيل"ورداً على سؤال حول سبب استبعاد . على غزة قبل نحو عام
 إلى مسارها الدبلوماسي، األمر نأمل أن تتحسن األوضاع في غزة، وأن تعود األمور: "الخارجية التركية

لكن في : "وأردف قائالً." الذي يخلق مناخاً إيجابياً وينعكس بالتالي على العالقات التركية اإلسرائيلية
  ".أي األسلوب اإلسرائيلي.. الظروف الحالية، بالطبع نحن ننتقد هذا األسلوب

  11/10/2009سي ان ان، 
  

  "لأمر محتم"إرجاء المصالحة : أبو الغيط .52
قال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، رداً على سؤال عن طلب : القاهرة، رام اهللا، غزة، دمشق

حركة حماس إرجاء المصالحة، خالل مؤتمر صحافي مع المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط 
لوقت، وربما هذا أمر محتمل، وهم يرغبون في التأجيل لبعض ا"جورج ميتشل في القاهرة أمس، إن 

  ".ألسابيع عدة
  12/10/2009الحياة، 

 
  وفرصة السالم لم تضع بعد.. محادثات المبعوث األميركي لم تحدث انفراجاً: أبو الغيط .53

أثار عدم استقبال الرئيس المصري حسني مبارك لجورج :  محمد عبد الرازق، صالح متولي-القاهرة 
سط، تكهنات بأن مصر غير راضية عن نتائج جهود ميتشل، مبعوث الرئيس األميركي إلى الشرق األو

واألراضي الفلسطينية، كما الحظ المراقبون أن اجتماع أبو الغيط وميتشل " إسرائيل"ميتشل في كل من 
  .ُعقد في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي، ولم ُيعقد في مقر وزارة الخارجية كالمعتاد

الموقف لم يحدث به " أحمد أبو الغيط بعد لقائه المبعوث األميركي إن ومن جانبه قال وزير الخارجية
وعما ". انفراجة وسيستمر ميتشل في اإلعداد إلطالق المفاوضات بين األطراف على أسس متفق عليها

ال أتصور أن فرصة السالم أو بدء المفاوضات : "إذا كانت فرصة السالم قد ضاعت حاليا قال أبو الغيط
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. شيرا إلى أن ميتشل يسعى إلعداد موقف تنطلق به المفاوضات على أسس سليمة وواقعية، م"قد ضاعت
مرة أخرى لمناقشات مع الجانب اإلسرائيلي ثم يتجه " إسرائيل"وأوضح أبو الغيط أن ميتشل سيعود إلى 

  .إلى واشنطن لتقديم تقرير ويعود قريبا بعد ذلك مرة أخرى إلى المنطقة
  12/10/2009الشرق األوسط، 

  
  "غولدستون"قطر طلبت من السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة : "روز اليوسف" .54

كشف تقرير صحافي مصري، نشر أمس األحد، أن مندوب قطر في مجلس حقوق اإلنسان التابع : أ.ب.د
لألمم المتحدة هو من طلب من السلطة الفلسطينية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون حول جرائم الحرب 

المصرية، أن المندوب القطري عبداهللا " روز اليوسف"وذكرت صحيفة . ية في محرقة غزةاإلسرائيل
، وعدم المضي قدماً في "تهدئة األمور"الدوسري، طلب من مندوب السلطة الفلسطينية إبراهيم خريشة 

  .مسعى السلطة الفلسطينية لعقد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة تقرير غولدستون
  12/10/2009الخليج، 

  
  تؤكد غياب النية إلحالل السالم" إسرائيل"ممارسات : بثينة شعبان .55

مناقشاته، أمس، بعقد عدد من الندوات وورش العمل تناولت " ملتقى الجوالن الدولي"واصل : دمشق
برئاسة المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة " دور اإلعالم في خدمة قضية الجوالن"واحدة منها 
ممارسات "وقالت شعبان إن . لدكتورة بثينة شعبان ومشاركة إعالميين سوريين وعربالجمهورية ا

إسرائيل تؤكد أن ال نية لديها إلحالل سالم عادل وشامل فهي تتنكر لحقوق العرب في قدسهم وأقصاهم 
وحضارتهم في فلسطين األمر الذي يستدعي نهضة حقيقية تعيد تقييم الوضع الراهن والخيارات 

  ". أمام العرب والمسلمين الستعادة حقوقهمالمطروحة
  12/10/2009الحياة، 

  
  جرائم ضد اإلنسانية في عدوانها على غزة" إسرائيل"لجنة تقّص عربية تؤكد ارتكاب  .56

أكد المستشار القانوني لألمين العام لجامعة الدول العربية المستشار محمد بن :  مؤيد أبو صبيح-عمان 
أدلة دامغة تؤكد ارتكاب قوات االحتالل "ستقدم خالل األيام القليلة المقبلة رضوان أن الجامعة العربية 

وقال، في كلمة خالل ". اإلسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في عدوانها األخير على غزة
مشاركته في أعمال اإلجتماع اإلقليمي الثامن لتطبيق القانون الدولي الذي افتتحه أمس وزير العدل أيمن 
عودة ويختتم أعماله يوم غد، إن لجنة تقصي حقائق التابعة للجامعة تمكنت من الحصول على هذه األدلة 

فبراير الماضي، حيث أرسلتها الجامعة إلى غزة للوقوف على حقيقة الجرائم التي ارتكبتها / في شباط
اء لجنة تقصي أعض"وأوضح رضوان أن . قوات االحتالل اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع

الحقائق، برئاسة البروفسور جون دوغارد، أيدت ما جاء به تقرير القاضي الجنوب إفريقي غولدستون 
  ". حول وصف الممارسات اإلسرائيلية في غزة بجرائم حرب، وقد تصل إلى جرائم ضد اإلنسانية

  12/10/2009الغد، األردن، 
  

 إخوان مصر يدعون إلى محاكمة شعبية لعباس .57
قرر محامو اإلخوان المسلمين تقديم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :  حسام حنفي-ة القاهر

المنتهية واليته رسميا إلى محاكمة شعبية بمقر نقابة المحامين المصرية، وذلك على خلفية قراره بسحب 
ة قادة تقرير جولدستون من مجلس حقوق اإلنسان األممي الذي كان من المقرر التصويت عليه إلدان
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الحرب اإلسرائيليين كمجرمي حرب إثر استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في 
  .اعتدائهم األخير على قطاع غزة، والذي راح ضحيته اآلالف بين قتيل ومصاب

 12/10/2009العرب، قطر، 
  

  األمن المصري يضبط كمية من المتفجرات قرب حدود غزة .58
من المصري، أمس، مخزنين يحتويان على كمية من المتفجرات شمال سيناء بالقرب ضبط األ: القاهرة

تمكنت الشرطة المصرية من العثور على مخزنين بهما "وقالت مصادر أمنية . من الحدود مع قطاع غزة
كمية من المتفجرات شمال سيناء احدهما تم اكتشافه بالقرب من الحدود المصرية مع غزة في منطقة 

 جواال من 13شديدة االنفجار معبأة في " تي.إن.تي" برفح المصرية وبه نصف طن من مادة األحراش
تمكنت القوات المصرية أيضا من ضبط مخزن آخر في : وأضافت". البالستيك ومعدة للتهريب إلى غزة

 250 كلم عن الحدود مع غزة في مخزن سرى حيث عثر على 15مدينة الشيخ زويد التي تبعد 
شديدة االنفجار وكذلك بعض القنابل اليدوية وبعض مخلفات الحروب " تي.إن.تي"من مادة كيلوجراما 

  ".إسرائيل"المصرية مع 
  12/10/2009الخليج، 

  
  يدعو إلى اقتحام السفارات اإلسرائيلية" اإلخوان"نائب من  .59

اقتحام دعا أحد نواب جماعة اإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري، أمس األحد، إلى : ب.ف.ا
وقال النائب . السفارات اإلسرائيلية في جميع أنحاء العالم اذا اقتحم اليهود المتطرفون المسجد األقصى

، "نصرة المسجد األقصى"صبحي صالح خالل اجتماع للكتلة البرلمانية لإلخوان مخصص لبحث سبل 
إذا دخلوا المسجد األقصى إذا كانت سفاراتهم لها حصانة دبلوماسية فإن مقدساتنا لها حصانة إلهية ف"

  ".فلندخل سفاراتهم فهي ليست أغلى من أقصانا
  12/10/2009الخليج، 

  
 "إسرائيل"على خلفية تنظيم وقفات احتجاجية ضد  من اإلخوان المسلمين 13حبس : مصر .60

 من 13أعلنت جماعة اإلخوان المسلمين، أمس، أن النيابة العامة في مصر قررت حبس : آي.بي.يو
في " اإلسرائيلية"في ثالث محافظات على خلفية تنظيم عدة وقفات احتجاجية ضد االنتهاكات أعضائها، 

  .المسجد األقصى
  12/10/2009الخليج، 

  
  لتهويد القدس" المخطط اإلسرائيلي"المجلس اإلسالمي التونسي يستنكر  .61

 التونسية الحكومية، استنكر المجلس اإلسالمي األعلى التونسي في بيان نشرته وكالة األنباء: آي.بي.يو
لتهويد القدس الشريف، وتهديد هوية المسجد األقصى، وحذر من إمكانية سقوط " المخطط اإلسرائيلي"

  ". اإلسرائيلية"وانهيار أولى القبلتين وثالث الحرمين بسبب الحفريات 
  12/10/2009الخليج، 

  
  دعوات للعاهل المغربي التخاذ مواقف ضد انتهاكات القدس .62

قدم وفد من ممثلي القوى الوطنية والسياسية والنقابية في مصر رسالة إلى :  غريب الدماطي-القاهرة 
المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي، " مقرر لجنة القدس"العاهل المغربي محمد السادس، أمس، بصفته 
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ن أجل اتخاذ وحث الوفد في رسالته بوصفه رئيساً للجنة بالتحرك م. تسلمها السفير المغربي بالقاهرة
  .المواقف اإليجابية ضد االنتهاكات التي يتعرض لها القدس الشريف والمسجد األقصى

  12/10/2009الخليج، 
  

  تقرير غولدستون خطير ومجلس األمن سيناقشه:  بريطانيا في األمم المتحدةسفير .63
قـصي الحقـائق    قال السفير البريطاني لدى األمم المتحدة جون ساورس إن تقرير لجنـة ت            ): آي.بي.يو(

التابعة لألمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون هـو تقريـر خطيـر                 
  .ومجلس األمن الدولي سيناقشه في ظل أجواء متوترة
التقريـر يحتـوي علـى    "أمس األحد إن " اإلسرائيلي"وقال ساورس في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش      

ا التخوف من أنه خالل الحملة العسكرية حدثت خروقات لقوانين الحـرب،            معلومات خطيرة ويظهر منه   
ارتد إليهما كسهم، والنتيجة أنـه سـتتم مناقـشة          ) وحماس" إسرائيل"أي  (والتكتيك الذي انتهجه الجانبان     

تقرير غولدستون يتضمن تفاصيل بالغة     "أضاف أن   ". التقرير في مجلس األمن الدولي وفي أجواء متوترة       
  ".والسلطة الفلسطينية التحقيق في نتائج التقرير" إسرائيل"وعلى الجدية 

لقد فوجئت من الطلب الفلسطيني بإرجاء البحث في التقرير في مجلس حقـوق اإلنـسان               "وقال ساورس   
التابع لألمم المتحدة، وإنه ألمر مؤسف أن يرفض الجانبان التعاون مع اللجنة والتقريـر يعكـس هـذه                  

  ".الحقيقة
ضالعين في الحرب علـى غـزة بتهمـة         " إسرائيليين"نية تدخل حكومته لمنع اعتقال مسؤولين       ونفى إمكا 

هـي  " إسرائيل"السلطة القضائية في بريطانيا مثلما هو الحال في         "ارتكابهم جرائم حرب، وشدد على أن       
  "".إسرائيليين"سلطة مستقلة تماماً وال توجد إمكانية لمنع دعاوى يقدمها أشخاص عاديون ضد 

رغم ذلك واضح أن بريطانيا تتمتـع بعالقـات طبيعيـة مـع الـسياسيين والعـسكريين                 "وأضاف أنه   
  ".الذي يزورونها ولن تستخدم كدولة وسائل تمنع زياراتهم إليها" اإلسرائيليين"

بأن غالبية الدول األعضاء في األمم المتحـدة        " اإلسرائيليين"بإمكاني أن افهم سبب شعور      "وقال ساورس   
  "".إسرائيل"كن ليس صائباً القول إن األمم المتحدة كمنظمة هي معادية لـضدهم، ل

12/10/2009الخليج،   
  

  يدعو إلى تحرك الستئناف المفاوضاتميتشل .64
 المبعوث األمريكي إلـى     ، أن نقال عن مراسلها في القاهرة، محمد الشاذلي       12/10/2009الحياة،  ذكرت  

مر الصحافي مع وزير الخارجية المصري أحمـد أبـو          خالل المؤت ، شدد   الشرق األوسط جورج ميتشل   
 اإلسرائيلية، معرباً عن اعتقاده بأنهـا يمكـن أن          -الغيط على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية       

، مـن   "خطوات من أجل مساندة تحقيق هذا الهدف      "ودعا مصر إلى    . تحقق نجاحاً في أسرع وقت ممكن     
  . دون أن يوضح طبيعة هذه الخطوات

ل ميتشل الذي التقى رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مساء أول من أمس واجتمـع                وقا
االلتزام المشترك بين مصر والواليـات      "مع أبو الغيط قبل مغادرته القاهرة أمس، إنه ناقش مع الرجلين            

قيقه فقط مـن    نؤمن أنه يمكن تح   ... المتحدة من أجل العمل للوصول إلى سالم شامل في الشرق األوسط          
  . "خالل حل الدولتين

كل من يؤمن حقاً بالسالم، عليه مسؤولية اتخاذ خطوات من أجل مساندة تحقيق هذا الهـدف،                "ورأى أن   
وأكـد أن   . "والبد من العمل معاً لمساندة الزعماء الذين يشاركوننا هذه الرؤية من أجل منطقة أكثر سالماً              

للوصول إلى سالم شامل في الـشرق       ...  مهماً للسياسة األميركية   تحقيق هذا الهدف كان، واليزال، هدفاً     "
  ." وكل جيرانها"إسرائيل"األوسط، وإقامة عالقات طبيعية بين 
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 نقال عن مراسلها في تل أبيب نظير مجلي،أن مصدرا أميركيا            12/10/2009 الشرق األوسط،    وأضافت
 تجميد االسـتيطان  " إسرائيل" فقال إن رفض من مرافقي ميتشل أنحى بالالئمة على الحكومة اإلسرائيلية، 

ومـا يحـاول    . أدى إلى تعقيدات لم تكن محسوبة، وأفقد العرب والفلسطينيين األمل في العملية الـسلمية             
  .ميتشل فعله هو استعادة الثقة بهذه العملية، لمصلحة شعبي المنطقة

 
 أشعر بخيبة أمل من العرب ومن السلطة :  السويدي بوسترومالصحفي .65

يـوبي  (، وعبر وكالـة     هدى سالمة  دمشقنقال عن مراسلتها في،      12/10/2009الشرق، قطر،    ذكرت
 بـسرقة أعـضاء     " إسرائيل"الصحافي السويدي دونالد بوستروم الذي أجرى تحقيقا حول قيام          أن   ،)آي

والـسلطة  إنه يشعر بخيبة أمل اتجاه الحكومات العربية بشكل عـام           قال  شهداء فلسطينيين والمتاجرة بها     
  . الفلسطينية تحديدا وأنه تعرض للتهديد بعد نشر التحقيق

هناك خيبة أمـل اتجـاه   "وأشار بوستروم في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة السورية دمشق أمس األحد       
الحكومات العربية فهي لم تقم بأي رد فعل ولم ترفع األمر إلى األمم المتحدة كما أشعر بخيبة أمر خاصة                   

الموضوع كان معروف لدى قـادة      "مشيرا إلى    ،" التي لم تفعل شيئا تجاه العوائل الفلسطينية       حيال السلطة 
  ". السلطة وياسر عرفات والصحف الفلسطينية كانوا يعلمون بالموضوع الذي ظهر ثم اختفى

تلقيت مئات رسائل التهديد ثـالث      "وكشف الصحافي السويدي أنه تعرض للتهديد بعد نشر المقال، وقال           
إسرائيل حاليا هـي طفـل مـدلل    "واعتبر بوسترم أن  ،"ا تهديد بالقتل وصلت عبر البريد اإللكتروني  منه

وتقوم بكل شيء دون أن يوجه إليها أي اتهام، وحققت أرقاما قياسية في انتهاك القـانون الـدولي ألنهـا          
يطبق من خاللها   ، وأضاف لألسف ال يوجد قانون دولي بل مصالح سياسية           "محمية من الواليات المتحدة   

 انتهكت القانون الدولي في موضوع السرقة من ثالثـة جهـات            " إسرائيل"موضحاً  أن    " القانون الدولي 
أولها قتل الشخص بدون محاكمة والثانية أنها سحبته أمام عائلته والثالثة أنها أعادته وقد شرح وسـرقت                 

ألمريكية ولكن علينا كصحفيين أن نشرح       محمية من الواليات المتحدة ا     " إسرائيل"أعضاءه، وبالمحصلة   
أي شخص يتهم بمعاداة السامية يحرم من زيارة دول كثيـرة مثـل الواليـات               "، الفتا إلى أن     "ما يجري 
  " المتحدة

أربع مقابر في الضفة الغربية يوجد فيها أشخاص غير معـروفين إحـداها             "وكشف بوستروم عن وجود     
  ". موجودة في الجوالن

خالل مـؤتمر صـحافي     طالب    الصحافي السويدى دونالد بوستروم    أن 12/10/2009الحياة،   وأضافت
 مـن جثـث     "سـرقتها " بكشف مصير األعضاء البـشرية التـي         " إسرائيل" "البعث"عقده أمس في دار     

  .فلسطينيين
  

  برفع الحصار عن قرطاسية تالميذ غزه" إسرائيل"تطالب "  رايتش ووتشهيومن" .66
، أمس، إن على السلطات اإلسرائيلية أن       "هيومن رايتس ووتش  "الت منظمة   ق:  زكي ابو الحالوة   –القدس  

ترفع فوراً القيود التي أدت لحرمان تالميذ المدارس في غزة من الكتب المدرسية واحتياجات المـدارس                
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشـمال           . األساسية ، من الورق واألقالم      

قيا في هيومن رايتس ووتش، ان الحصاراإلسرائيلي يؤثر على كل أوجه الحياة في قطاع غزة، بـل                 أفري
ترى ما المبـرر وراء منـع       : إنه يمنع الطُالب حتى من حيازة احتياجات المدارس األساسية، وتساءلت           

ري كلينتـون   احتياجات المدارس التي تحرم األطفال من حقهم في التعليم ؟ وقالت وزيرة الخارجية هيال             
لطفل غزة الذي بال مأوى أو رعاية صحية أو تعليم ، نفس الحق في ارتياد المدرسة وزيارة                 "في مؤتمر   

وفي رسالة إلى كلينتـون، دعـت       . الطبيب والعيش تحت سقف يؤويه، كمثل حق الطفل في بلدكم وبلدي          
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، إلـى   " إسرائيل"ـالي ل هيومن رايتس ووتش الواليات المتحدة، بصفتها أكبر داعم سياسي وعسكري وم          
  .التبرؤ من الحصار واستنكاره علناً

12/10/2009القدس، فلسطين،   
  

  تدعو إلى مشاركة الالجئين في التفاوض" أونروا"مفوضة  .67
أولويـة  "كارين أبوزيد أنه يجب إعطاء قضية الالجئين        ) أونروا(أكدت المفوضة العامة لوكالة     : )أ.ب.د(

وأعربت عن تشككها في أفكار طرحت قبل أسـابيع بإعطـاء            ". السالم في سلم أولويات قضايا مباحثات    
الالجئين الجنسية الفلسطينية وجواز سفر فلسطيني، لكن مع بقائهم في البالد الموجـودين فيهـا حاليـاً،                 

  ".محيرة"ووصفت الفكرة بأنها 
إلى أن المتاعب المالية    ، وأشارت   "أونروا"ـكما حثت أبوزيد دول العالم على زيادة الدعم المالي النقدي ل          

الحالية التي تواجهها الوكالة هي األخطر، وأدت إلى وقف بعض أنشطتها المهمة مثـل برنـامج المـنح                  
  . الدراسية

12/10/2009الخليج،   
  

  تنديداً بإرجاء تقرير غولدستوناعتصام أمام مقر البعثة الفلسطينية في سويسرا .68
عدد من أبناء الجاليات العربية واإلسـالمية       بمشاركة   فلسطينيةاحتشد العشرات من أبناء الجالية ال     : جنيف
، الذين قدموا من كافة المدن السويـسرية، أمـام مقـر البعثـة              ناصري القضية الفلسطينية األجانب،     وم

الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جنيف، للتعبير عن موقفهم المندد والرافض لقرار الـسلطة الفلـسطينية          
 تقرير غولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف على الـرغم مـن إدانتـه                 إرجاء مناقشة 

حماية لالحـتالل مـن المالحقـة        "اعتبرتهو في قطاع غزة  " جرائم حرب "االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب    
  ".القضائية على جرائمه التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

ج سلّموها إلى السفير إبراهيم خريشة المراقب الدائم لفلسطين فـي           وطالب المحتشدون، في رسالة احتجا    
لمعرفـة  "األمم المتحدة بجنيف لنقلها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق              

مسؤولية من ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بإرجاء طرح التقرير للتصويت فـي مجلـس حقـوق                  
  ".لياإلنسان الدو

11/10/2009قدس برس،   
  

   هامن اختصاصي قبل فتح أي تحقيق حولجرائم غزة علّي أن أقرر ما إذا كانت : أوكامبو .69
قال لويس أوكامبو مدعي عـام المحكمـة الجنائيـة           :عبد اهللا مصطفى  : مصطفى سري بروكسل  : لندن

لدينا حالة خاصة،   ": هناكالدولية حول الوضع في غزة وإمكانية النظر في ارتكاب جرائم حرب محتملة             
. "ألن القانون ينص على أن الدول هي التي يمكنها أن تقبل اختصاص المحكمة، حينها يمكننـا التـدخل                 

. "علي أن أقرر ما إذا كانت القضية من اختصاصي أم ال قبل فتح أي تحقيق حول هذه الجرائم                 ": وأضاف
 االختصاص، وقالوا إنهم يملكون القـدرة علـى         الفلسطينيون جاءوا إلى مكتبي وطلبوا مني قبول      ": وقال

يعـد الفلـسطينيون    ": ويضيف أوكامبو . "تقديم الوثائق واألدلة الالزمة للمحكمة، وتقديم تقرير حول ذلك        
  . "بأنهم سيقدمون التقارير في خالل بضعة أشهر، وسأنتظر تسلم تلك التقارير

12/10/2009الشرق األوسط،   
  
  
  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1579:         العدد       12/10/2009اإلثنين  :التاريخ

 ن اعتصاماً جماهيرياً في كوبنهاغن دفاعاً عن المسجد األقصىمسلمو الدنمارك ينفذو .70
شارك مئات من المسلمين الدنماركيين في اعتصام جماهيري وسط العاصمة كوبنهاجن أمس             :كوبنهاغن 

  .تضامنا مع المسجد األقصى ضد عمليات الحفر اإلسرائيلي ومحاوالت اقتحامه) 10/10(السبت 
11/10/2009قدس برس،   

  
  موسيقية في بروكسل ضد جدار الفصل العنصري  تظاهرة  .71

 عرض موسيقي ضد جدار الفصل العنصري في االراضي الفلسطينية فـي            أقيم):ب. ف. أ (–بروكسل  
 مغن الى مجموعتين،    300، في صالة شقها جدار رمزي فصل أيضا         " السياج الصارخ "بروكسل بعنوان   

  ".ذاتهموحية وملموسة في الوقت "وذلك لتكون فكرة العرض 
12/10/2009الدستور،   

  
 "باحتفال العنب"باريس تمنع شركة إسرائيلية من المشاركة  .72

 اإلسرائيلية التي يقع مصنعها في مستوطنة معاليه        "سودا كلوب "قررت بلدية باريس منع شركة      : )ا ش ا  (
وذكـرت   .يسأدوميم القريبة من القدس المحتلة من المشاركة في احتفاالت تقليدية لقطف العنب في بـار      

اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، إن قرار بلدية باريس يأتي في أعقاب تهديدات من قبل نشطاء ومنظمات مـن                 
وكانت هذه المنظمات هددت بتنظيم تظاهرات فـي حـال مـشاركة            . أجل مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية   

  .  أدوميم التي يقع مصنعها في المنطقة الصناعية بمستوطنة معاليه"سودا كلوب"شركة 
12/10/2009السفير،   

  
  الجوية » صقر األناضول«أسباب إعالن تركيا إلغاء مناورات  .73

العسكرية الجوية الدولية   » صقر األناضول «أعلنت الحكومة التركية اليوم رسمياً إلغاء مناورات        : الجمل
فت للنظر أن إسرائيل    التي كان من المتوقع قيامها في إحدى القواعد العسكرية الجوية التركية وما هو ال             

كانت تمثل طرفاً رئيسياً مشاركاً في هذه القوات ومجرد صدور القرار التركي بإلغاء المناورات التقطت               
فالمقصود هو إسرائيل التي أصبحت ضيفاً غير مرغوب فيـه فـي سـاحة التعـاون                : تل أبيب اإلشارة  

  . الغربي–العسكري التركي 
  ماذا تقول المعلومات؟* 

ة على إقامة مناورات عسكرية جوية في تركيا يشارك فيها سالح الجو اإلسرائيلي إلى جانب               جرت العاد 
القوات الجوية لحلف الناتو، وتقول التسريبات أن كبار المسؤولين العسكريين األتراك تقدموا بطلب مـن               

ات اإلسـرائيلية   المسؤولين العسكريين اإلسرائيليين أن تسعى إسرائيل إلى االعتذار وتفادي مشاركة القو          
  .في المناورات

  :تلقى اإلسرائيليون الطلب التركي بشيء من الغضب والمفاجأة ومن جانبها سعت تل أبيب إلى اآلتي
االحتجاج لدى دول الناتو بأن الطلب التركي يشكل انتهاكاً واضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ودول الناتو               • 

  .ناورات حلف الناتوالمتعلقة بمشاركة القوات اإلسرائيلية في م
  .السعي للبحث في األسباب التي دفعت تركيا لتقديم هذا الطلب المحرج لإلسرائيليين• 
  .السعي إلرغام أنقرة من أجل التراجع عن طلبها والسماح بمشاركة اإلسرائيليين• 

  :أسفرت التحريات اإلسرائيلية عن التوصل إلى أن أسباب الطلب التركي تعود إلى اآلتي
ام القوات اإلسرائيلية بارتكاب الجرائم في قطاع غزة، وبالتالي فـإن مـشاركة هـذه القـوات فـي                   قي• 

المناورات والتدريبات العسكرية التي تتم داخل األراضي التركية هو أمر يسيء إلى سمعة تركيا إضافة                
  .إلى أنه يرفع من وتائر الغضب واالحتجاجات الشعبية التركية
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ب وزير الخارجية التركي أحمد دافو توغلو زيارة قطاع غزة وأصرت تل أبيب             رفض اإلسرائيليون طل  • 
على عدم التراجع برغم المطالبة التركية المتكررة بما أدى إلى إعالن الوزير التركـي رسـمياًُ إلغـاء                  

  .زيارته إلسرائيل
اإلسـرائيلي  عدم تقبل اإلسرائيليين لموقف رئيس الوزراء التركي الذي اتخذه في مواجهـة الـرئيس               • 

شيمون بيريز في كانون الثاني الماضي خالل اجتماع قمة دافوس وهو الموقف الذي عبر مـن خاللـه                  
  .أردوغان عن احتجاجه على العملية العسكرية اإلسرائيلية ضد قطاع غزة

تقول المعلومات أن واشنطن سعت من أجل الضغط على أنقرة لجهة التراجع والموافقة علـى مـشاركة                 
إلسرائيلية في المفاوضات وأضافت المعلومات أن الضغوط على أنقرة وصـلت إلـى مرحلـة               القوات ا 
  :اآلتي

  .تهديد واشنطن بعدم المشاركة واالنسحاب من المناورات• 
  .تهديد إيطاليا تضامناً مع أمريكا وإسرائيل بعدم المشاركة واالنسحاب من المناورات• 

رفض أنقرة للضغوط وحسب، وإنما كـذلك بإلغـاء هـذه           رد الفعل التركي على الضغوط لم يتمثل في         
  .المناورات

  :األبعاد غير المعلنة إللغاء المناورات* 
 أنقرة لم يبدأ بالموقف التركي المساند للجانب الفلـسطيني          –من المعروف أن توتر عالقات خط تل أبيب         

ية فـي توجهـات حـزب       في حرب غزة التي جرت مطلع هذا العام وإنما هو توتر يجد محفزاته الرئيس             
  :العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم وتحديداً المتعلقة باآلتي

التأكيد على إتباع سياسة خارجية مستقلة وخارج دائرة التنسيق التقليدي مع           : السياسة الخارجية التركية  • 
 صعود حزب   تل أبيب واشنطن وقد بدأ األداء السلوكي للسياسة الخارجية التركية يعكس ذلك منذ بدايات             

  .2002العدالة والتنمية في عام 
تبلور صراع سياسي تركي يمثل طرفاه حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب           : السياسة الداخلية التركية  • 

  . تل أبيب دعم حزب الشعب–الجمهوري وقد اختار محور واشنطن 
  :الجديد في األبعاد غير المعلنة يتمثل في

 سورية متزايدة إضافة للمواقف     –سوريا وما ترتب عليها من روابط تركية        سياسة تركيا الجديدة إزاء     • 
السياسية التركية المؤيدة لحقوق سوريا في صراعها مع إسرائيل إضافة لرفض تركيا المتزايـد لتقـديم                
التسهيالت األمنية العسكرية التي تتيح إلسرائيل استهداف سوريا إضافة إلى موقف تركيا غير المتواطئ              

  . اإلسرائيلية التي ظلت تشرف على رعايتها أنقرة– أبيب في جهود الوساطة السورية مع تل
  :سياسة تركيا الجديدة إزاء إيران

ظلت تركيا طوال األعوام الماضية ترفض الوقوف إلى جانب حليفتها واشنطن لجهة التورط في تـشديد                
الل األراضي واألجواء التركيـة     العقوبات ضد إيران، إضافة إلى رفض تركيا القاطع ألي طرف باستغ          

للقيام باستهداف إيران، وتمثلت التطورات والوقائع األخيرة المتعلقة بالموقف التركي إزاء أزمة الملـف              
  :اإليراني في اآلتي

إعالن تركيا رسمياً أنها تتصدى بالوسائل العسكرية ألي طـائرة تختـرق األجـواء التركيـة للقيـام                  • 
  .باستهداف إيران

  . تركيا رسمياً عن تعاونها مع إيران في مجاالت النفط والغاز والتجارةإعالن• 
 مليار 20 مليار دوالر إلى  6.5 التركية من    –إعالن تركيا عن مخطط لزيادة معدالت التجارة اإليرانية         • 

  .دوالر خالل األعوام الخمسة القادمة
  : الستخدامها بشكل مزدوجتقول التسريبات أن المناورات الجوية كان اإلسرائيليون يخططون

  .المشاركة في المناورات والتدريبات الجوية بحسب البرنامج المحدد• 
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  . عسكرية سرية بالتعاون مع القوات الجوية األمريكية المشاركة–تنفيذ عملية مخابراتية • 
سـتطالع  تشير التسريبات إلى أن العملية السرية الموازية كانت تهدف إلى القيام بعمليات الرصـد واال              

الجوي لبعض مناطق الحدود اإليرانية إضافة إلى محاولة الرصد اإللكتروني لطبيعة عمـل الـرادارات               
  .ووسائل الدفاع الجوي اإليرانية من خالل التحليق في األجواء التركية

  : تل أبيب–التداعيات المواجهة لتزايد التوترات على خط أنقرة * 
سرائيلي تم االتفاق عليه منذ فترة طويلة وظـل هـذا التعـاون              إ –يوجد برنامج تعاون عسكري تركي      

  :مستمراً برعاية واشنطن ويتضمن هذا التعاون المواضيع اآلتية
  . مليون دوالر900 التركية بتكلفة تبلغ F-4 ،F-5تحديث طائرات • 
  . مليون دوالر500 بتكلفة تبلغ M-60 دبابة تركية من طراز إبراهام 170تحديث • 
  .2- وبوبيي1-صواريخ بوبييتطوير • 
  . كلم400تطوير صواريخ كروز من طراز دليله التي يبلغ مداها • 
  . مليون دوالر150 جو بتكلفة تبلغ – أرض 2-تطوير صاروخ بوبيي• 
  .تطوير صواريخ أرو االعتراضية المضادة للصواريخ البالستية• 

 الطرفين هذا وبـرغم أن إسـرائيل سـبق          وهناك اتفاقيات تتعلق بصفقات تبادل األسلحة المتطورة بين       
وشاركت في بعض األنشطة العسكرية المتبادلة مع تركيا خالل فترة ما بعد حرب غزة وموقف أردوغان                
فإن إلغاء هذه المناورات يشير في حد ذاته إلى رغبة تركيا متزايدة في النأي عن إسرائيل مهمـا كـان                    

ع مليارات الدوالرات لتمويل جـدول أعمـال العالقـات          الثمن غالياً ومهما كانت واشنطن سخية في دف       
  . التركية– األمنية اإلسرائيلية –العسكرية 

  12/10/2009موقع الجمل 
  

  مساع محمومة إلنقاذ عباس من مأزق التقرير .74
  ياسر الزعاترة

خالل األيام التي تلت فضيحة جولدستون ، وبعد تردد لم يدم طويال ، عادت حركة فـتح لتلتـف حـول                
يسها من جديد ، بمن في ذلك أقوام كانت لهم مواقف مغايرة خـالل العـامين الماضـيين ، ال سـيما        رئ

  .أعضاء اللجنة المركزية الجدد الذين تناسوا خالفاتهم وعادوا يهتفون باسم السيد الرئيس
، ولكـن   " الزير من البير  "ال يحدث ذلك إيمانا بقدرات الرجل ، وال بقدرة برنامجه السياسي على إخراج              

ألن واقع الحركة لم يعد يسمح بالكثير من الخالف ، فضال عن أن من يتجرأ علـى العـصيان يعـرف                     
مصيره من دون شك ، إذ سُيحرم من االمتيازات التي يوفرها الرجل وحكومته ، في ذات الوقت الـذي                   

 ذلك في حال رفعه     هذا إذا لم يتجاوز األمر    : سيحرم من امتيازات االحتالل ، وعلى رأسها حرية الحركة        
  .لسقف خطابه ومطالبه

إن أقواما فازوا في انتخابات مؤتمر ُعقد تحت رعاية االحتالل ، وفازوا بترتيب مـن الـسيد الـرئيس                   
والفريق الذي يحيط به ال يمكن أن يتحولوا إلى ثوريين بين عشية وضحاها ، وال بد لهم من التـضامن                    

  .سيف والذهب في آنمع الُمتحكم ، وأقله الُمحرك لمعادلة ال
إنه البعد اإلنساني الطبيعي الذي ال يسمح بغير هذا باستثناء القليل النادر الذي ال يقاس عليه ، بـدليل أن                    
عددا ممن يحسبون على الخط الجيد في الحركة ممن فازوا في انتخابات اللجنة المركزية صاروا رهائن                

  .الحتالل الذي يسيطر على كل شيءالوضع الجديد بحكومته التي تملك المال ، وواقع ا
من هنا ال خيار أمام هؤالء لحماية أنفسهم ومكاسبهم سوى االلتفاف حول رئيـسهم ، وإعـالن اإليمـان      
الضمني ببرنامجه ، إن لم يكن بلسان المقال ، فبلسان الحال ، ال سيما أن ثمة ما يدفع نحو الوحدة ممثال                     
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ظة عابرة وال بد من التوحد من أجل استعادتها منه بكـل            في لح " سرق الشرعية "في وجود خصم سياسي     
  .الوسائل الممكنة،،

األهم من جميع هؤالء هم اإلسرائيليون واألمريكان الذين ُيعد محمود عباس استثمارهم األهم منذ ربيـع                
ـ                 2002العام   ر  وحتى اآلن ، وال يمكنهم التفريط به بسهولة ، ال سيما أن البدائل ليست مضمونة التمري

  .على الناس ، حتى لو كانت أكثر والء بهذا القدر أو ذاك ، كما هو حال محمد دحالن على سبيل المثال
بكل وسـيلة ممكنـة ،      ) أعني عباس (ومن هنا فإن من الطبيعي أن يعمل هؤالء جميعا على إنقاذ الرجل             

لة العبرية ، سواء تم ذلك      وإن وقع استبعاد منحه حال سياسيا ال يرضي النخبة السياسية واألمنية في الدو            
تشغيل شركة الخلوي الجديـدة ،      (عبر إيجاد مخرج مباشر لمأزق التقرير ، أم عن طريق حوافز أخرى             

السماح ببناء مدينة الروابي الحديثة قرب رام اهللا ، تهدئة الوضع في األقصى ، إزالة المزيد من الحواجز                  
  ).الن مشاريع استيطانية جديدةواإلفراج عن بعض المعتقلين ، وربما الكلف عن إع

هكذا يتبدى المأزق الفلسطيني في واقع السلطة من جهة ، وفي واقع حركة فتح من جهة أخرى ، إذ من                    
دون أن تعود الحركة إلى الوفاء بالتزاماتها كحركة تحرر وليس كحزب سلطة تابعة لالحـتالل ، فـإن                  

س والجهاد واآلخرين ال يبدون مستعدين لمغـامرة        المأزق الفلسطيني سيبقى على حاله ، ال سيما أن حما         
قلب الطاولة بالكامل ، ربما اعتقادا منهم بأن الظرف المحلي والعربي واإلقليمي والدولي لـيس مناسـبا                 
بالقدر الكافي ، مع أن هذا الرأي يستحق مزيدا من النقاش ، أما التعويل على فتح جديدة أو تغييـر مـن                      

  .دا في األمد المنظور ، مع األسف الشديد بالطبعداخل الحركة فال يبدو وار
  12/10/2009الدستور، 

  
  تشريح االنتصار  .75

  عاناحوم برني
نوعـام تيفـون    . في فرقة يهودا والسامرة في بيت ايل قاموا بالتدرب مرتين على مراسيم تغيير القـادة              

لوراء عالمة فارقة فـي     قبل سنة وشهر كنت هناك بما بدى بنظرة ل        . مغادر، نيتسان آلون يدخل للمنصب    
قادة اجهزة االمن الفلـسطينية جـاؤوا       .  فلسطين –التاريخ المتعرج والمشبع بالدماء في عالقات اسرائيل        

هم عرفوا ان صحفيا سيشارك في اللقاء       . الى قائد الفرقة تيفون والى رئيس االدارة المدنية بولي مردخاي         
في خلفية هذا الحدث كانت عمليـة       . احة استثنائية ورغم ذلك قالوا امورا مفاجئة بصر     . وينشر مضمونه 

قادة االجهزة شعروا ان حيـاتهم وحيـاة   . سيطرة حماس على غزة وتهديدها بالسيطرة على الضفة ايضا     
  . وعندما يكون السيف موضوعا فوق الرقاب تفتح االفواه. عائالتهم في خطر

  ". لدينا عدو مشترك"و الفتح فيما قاله قال قائد االمن العام الفلسطيني اب" ليس هناك خصام بيننا"
قررنا خوض الكفاح حتـى     . "قال رئيس االستخبارات العسكرية ماجد فراج     " نحن في معركة صعبة جدا    "

حماس هي العدو ونحن قررنا الخروج في حـرب         . كل شيء  مكشوف وكل شيء على الطاولة       . النهاية
  ".من يريد قتلك عليك ان تسارع الى قتله. ضدها
  .زيد المزيدوالم

رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ورئيس الحكومة فياض قاموا بعد نشر المقال بشطف قادة االجهـزة                
وبالفعل . هي ستعتبركم متعاونين خونة   . حماس ستستغل هذه الكلمات في دعايتها، قالوا محذرين       . االمنية

  .مليةابتهجت حماس ليوم او يومين اال انها لم تستطع تغيير صيرورة الع
فـي  . الرسم البياني الذي اعد في فرقة يهودا والسامرة في الجيش االسرائيلي يجسد االنقالب الذي حصل        

.  في يهودا والـسامرة    150 يهوديا في اسرائيل و      260 قتل في العمليات التي خرجت من الضفة         2002
 لم يقتل اي واحـد      2009 قتل اربعة في اسرائيل ولم يقتل اي واحد في يهودا والسامرة، وفي              2008في  

االعداد ال تقل اهميـة     .  عين، في يهودا والسامرة    –في اسرائيل بينما قتل طفل واحد في مستوطنة بات          
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هذا يعتبر انتـصارا ضـمن      . 15 قتل   2009 وفي   76 قتل   2007في  : عندما يتعلق االمر بالفلسطينيين   
  .المفهوم العسكري وليس هناك اسم اخر للمسألة

ب؟ في هذا االسبوع انتقلت لمحادثة خلفية مع ضابط كبير في الجيش االسرائيلي كـان               كيف حدث االنقال  
المال الذي يأتي من    . "قال" المهمة االولى كانت معالجة االرهاب    . "2007مشاركا في العملية منذ صيف      

ـ   . في الشارع الفلسطيني سيطرت العصابات    . الخارج، قادة الخاليا، االنتحاريون    ات نقطة ضعف التنظيم
 15 مطلوبا في يهودا والسامرة ووضعنا عالمة على         200اخذنا الـ   . االرهابية كانت خبراء المتفجرات   

قتلنا اغلبيتهم واعتقلنا االخرين االمر الذي ضمن النجـاح كـان           . مطلوبا يعتبرون خبراء في المتفجرات    
التفـوق  : على ثالثة امـور   النجاج في مواجهة االرهاب يقوم      . التعاون بين الجيش االسرائيلي والشاباك    

 كانت لدينا اسـتخبارات     2007في صيف   . االستخباري وحرية التحرك الميدانية والسيطرة على الغالف      
  ".حماس احتلت غزة: وحينئذ برز امر. جيدة وحرية تحرك متوسطة وجدار مليء بالثغرات

ي ادركوا ان قواعد اللعبة قـد       قائد المنطقة غادي شميني وقائد فرقة تيفون ورئيس االدارة المدنية مردخا          
سابقا تحدثنا عن التنظيمات االرهابية اما االن فقد اصـبحنا نتحـدث          . قمنا باعادة صياغة للعدو   . "تغيرت

اكتـشفنا ان لـديهم مجمعـات تجاريـة         . كانت لديهم دولة داخل دولة وقد توجهنا لهـدمها        . عن حماس 
قمنـا  . مبالغ التي تأتيهم يقومون بتغذية االرهاب     من خالل ال  . واسطبالت ومخابز وعيادات ومباني سكنية    

السلطة الفلسطينية تغيـرت امـام      . ببلورة بنية تحتية قانونية لمصادرة امالكهم وقمنا باعتقال االشخاص        
بدأنا فـي االلتقـاء مـع قـادة         . اقيمت حكومة فياض وكان واضحا انهم يريدون مقاتلة حماس        . ناظرينا
 وليس حول حـق العـودة او عمليـة          –حدث معهم فقط حول امور العمل       القرار كان اننا سنت   . االجهزة
قلنا اننـا سـنعمل     . وضعنا على رأس جدول االعمال القانون والنظام في المدن ومكافحة حماس          . السالم

  .معهم مباشرة من دون وسطاء وقد فوجئنا من شدة استعداديتهم للتعاون
االمريكيون أعدوا  . وهذا ايضا حدث اثر الفشل في غزة      . ياالنعطافة الثالثة كانت تعميق التدخل االمريك     "

كان هنا دمج نـادر للمـصالح ونحـن         . اربعة كتائب من الجنود الذين ينصاعون لقائدهم وليس للحمولة        
االتفاق كان مخصصا لمطلوبي التنظـيم      .  اتفاق المطلوبين  –الشاباك بدوره قام بخطوة رائعة      . شخصناه

 نقل الحرب ضد العدو من اسرائيل لحماس والقضاء علـى حكـم             – مازن   هذا الئم ايضا خط ابو    . فقط
اكثر مـن   . هم سلموا سالحهم وكان ودخلوا السجن لفترة قصيرة ومن ثم حصلوا على العفو            . العصابات

يتوجب ادراك عمـق    .  منهم التزموا به اما االخرين فقد ضربناهم       95. مائة مطلوب وقعوا على االتفاق    
.  مخيم جنين لالجئين مرة واحدة في حياته فقاموا بحرق منصة الخطابة  المعدة لـه               عرفات زار : التغيير

تعلمنا الدرس الذي   . كونداليزا رايس زارت مخيم الالجئين عشية انهاء منصبها ولم تكن هناك اية مشكلة            
هاب بـه   يأخذون مكانا واحدا كجنين مثال ويقومون بتحطيم االر       . تعلمه االمريكيون من قتالهم في العراق     

توجهنا الى جنين النه كان هناك جدار ولـم         . ومن ثم يقومون بجلب شرطة قوية ليغادروا الى مكان اخر         
فياض قال سنجرب مرة اخرى فجربنا مرة اخـرى         . االمر فشل في المرة االولى    . يكن هناك مستوطنون  

  .كانت هناك حاجة للكثير من الصبر. ونجح االمر
فياض . العمل على المستوى االقتصادي   . ال وشعورا بأن االمور طبيعية    بعد ذلك توجب اعطاء الناس ام     "

هو أعطى مصدر رزق فوري الالف الناس واالن        . شرع في سلسلة خطوات هامة من دون تنسيق معنا        
فـي  . عندما اصبحت االزمة العالمية في مرحلة االنتهاء يتوجب التركز على االستثمارات طويلة المدى            

 في المائة فقط اي اقل من البورصات االخرى فـي      20ة االزمة انخفضت بنسبة     نابلس بورصة، في ذرو   
بعد ان ازلنا لهم الحـواجز      : االن هي في حالة صعود وهناك ارتفاع متصاعد في شراء السيارات          . العالم

  .واصبح لديهم مكان يسافرون اليه
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جرة السرائيل ثالث مرات لـم      كانت هناك خلية لحماس ادخلت سيارات متف      . المفترق كان حادثة قلقيلية   "
الفلسطينيون هاجموا وفقدوا جنديين ولكنهم قضوا      . ننجح في القبض عليها ولذلك اضطرننا لتسليم المدينة       

  .هم دفنوا جنودهم كأبطال وحذروا على حماس نصب بيت للعزاء. على الخلية
. اغالق المحاور قمنـا بفتحهـا     بدال من   . القرار كان تهدئة االمور   : في عملية غزة كان االختبار االكبر     "

مباريات كرة القدم الفلسطينية اسـتمرت      . ايضا عندما وصلنا في غزة الى الف قتيل، كانت الضفة هادئة          
كانت هناك مظاهرات صغيرة تم تفريقها على يد االجهزة االمنية الفلسطينية وعنـدما انتهـت               . كالمعتاد

االنجاز االكبر هنا هو ان المعتدلين انتصروا       . اسة دائمة العملية قلنا من الواجب تحويل التسهيالت الى سي       
وهذا حدث من دون ضـجيج      . ولكن ليس في الضفة   . في اماكن اخرى ينتصر التطرف    . على المتطرفين 
  ".ومن دون اوسمة

شعور االنجاز كبير جدا، حيث انهم عندما سألوا اللواء شميني وقائد الفرقة تيفون عما سيحدث ان قاموا                  
  .راح كبار المخربين في صفقة شليت، ردوا من دون تلعثم، سنتغلب على ذلكباطالق س

ليست لدى حماس االن قدرة     . المصيبة في هذه الحكاية الرائعة هي ان كل ما انجز فيها هش وقابل للتغير             
ميدانية على الشروع في انتفاضة حقيقية ولكن انتفاضة صغيرة تكفي لزعزعة االمن مرة اخرى بين نهر                

 –من دون عملية سياسية لن تصمد المسألة وهذا ما يدركه الجيش االسـرائيلي              . دن والبحر االبيض  االر
  .اجل الجيش االسرائيلي قبل اي طرف اخر

  عيد ومناسبة
الدراما الحقيقية في القدس في هذا االسبوع لم تحدث على االرض التي كانت هادئـة جـدا وانمـا فـي                 

الـسؤال المطـروح    . ادة الشرطة مع الشاباك والنيابة العامة في الدولة       المداوالت اليومية التي اجرتها قي    
المنظمات اليمينية ضغطت لفـتح     . لليهود ام ال يتوجب فتحه    ) اي الحرم (كان، هل سيتم فتح جبل الهيكل       

الشاباك بدوره ايد فتح ابواب جبل الهيكل وقال انه         . جبل الهيكل وهددت بالتوجه الى محكمة العدل العليا       
مواصلة اغالق جبل الهيكـل  . يوجد اي تقدير امني بحدوث اضطرابات محتملة في اسرائيل والمناطق      ال  

من المحظور  . امام اليهود ستفهم على انها جبن وخضوع المالءات الشيخ رائد صالح المحرض االكبر            
  .اعطاؤه هذه الجائزة ومن المحظور المس بالردع

 امر ملح فلدي عشرات آالف اليهود في منطقة المبكى ولماذا           قائد منطقة داود في الشرطة قال ليس هناك       
قائد اللواء اهارون فرانكو والمفتش العام      . نحدق ارواحهم بالخطر ولذلك يتوجب االنتظار حتى يوم االحد        

انا اعتقد ان نتنياهو اذا ما كان قد اشرك في المشاورات           . دودي كوهين سارا في اخر المطاف في اعقابه       
.  كانت احد االحداث االولى التي شهدها كرئيس للـوزراء         1996قضية النفق في عام     . تظارقد فضل االن  

ومن اكتـوى   . هذا االمر بدأ على هذا النحو تقريبا وانتهى بعشرات القتلى وارتباك سياسي لم ينتعش منه              
  .بالماء الذي يغلي يحذر في المياه الباردة

على فرض ان صالة الجمعة في جبـل        .  والثمن محتمل  الخطورة كانت كبيرة  : يبدو انهم كانوا على حق    
جبل الهيكل سيفتح امام الـزوار مـن        . الهيكل ستنتهي بهدوء فان االختبار االكبر سيكون في يوم االحد           

ابناء كل الديانات والشرطة ستضطر اليجاد وسيلة الخراج الحرس الذين وضعهم هنـاك الـشيخ رائـد                 
 بالتنسيق مع االوقاف االسالمية كما حدث االمر مرات عديـدة           هي ستفعل ذلك  . صالح من جبل الهيكل   

االوقاف ال تريد اليهود فوق جبل الهيكل اال انها ترغب بمسلمي الشيخ رائد صالح بدرجة               . في الماضي 
  . اقل

  . الوضع الراهن فوق جبل الهيكل يتضمن زيارات اليهود والسياح وهذا الوضع الراهن يجب ان يفرض
اوال حركة الشيخ رائد من ام الفحـم مـن          . دت رؤية القتلى في القدس في هذا االسبوع       هناك اطراف ارا  

كـان مـن االصـح      . الصعب فهم تعامل المحاكم مع هذه الثلة المحرضة على سفك الدماء بلباقة وأدب            
  . الزامهم بالبقاء في ام الفحم على االقل بهذه الخطوة
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 ليس هناك مـن يمكـن   –لقد قلنا لهم " موجة العنف القول، ثانيا اليمين اليهودي المتطرف الذي ستتيح له      
 ان –لقد قلنا لكـم    "وثالثا اليسار اليهودي الراديكالي الذي ستمكنه موجة العنف من القول،           " التفاوض معه 

وهناك اطراف اخرى في السلطة الفلـسطينية ووزراء فـي حكومـة            ". لم تتفاوضوا فان هذا ما سيحدث     
هـذه ليـست    . ضطرابات الدموية اال انهم معنيون جدا بالتوتر حول جبل الهيكل         اسرائيل ال يرغبون باال   
  .هذه ايضا ذريعتهم في مواجهة االنتقادات حول النزعة التفريطية السياسية: صخرة وجودهم فقط

  .ألم تعطي الشيخ صالح جائزة، سألت اللواء فرانكو
يتوجب اتاحة المجـال    . ن قادة الحركة االسالمية   انا لست في هذه اللعبة، لم نخشى اعتقال وابعاد ثالثة م          "

  ".لهذا االسبوع حتى ينتهي
ليست لدي مشكلة في استخدام القـوة ولكـن         . "قال فرانكو " الدخول الى جبل الهيكل ينطوي على العنف      "

مـن المحظـور ان     . معنى ذلك هو تحويل القدس ومحيطها الى ارض معركة وامكانية لحدوث اصابات           
  ".احدةتسقط قطرة دم و

البيـان الـذي    . الطرف الذي بدأ الجلبة وفقا لفرانكو كان نشطاء اليمين الذين يتجوعون الشهار انفـسهم             
نشروه في مواقع االنترنت التابعة لهم والذي دعى جموع اليهود للتوجه الى جبل الهيكل، تمخـض عـن          

  .صرخة انقاذ لالقصى من احتمالية سيطرة اليهود عليه
هو لـيس  . ال في معرض الرد على السؤال بأن العرب جاحدون وناكرون للمعروف       فرانكو يأسف النه ق   

  .هو في اخر المطاف يريد اجتياز عيد العرش اليهودي بسالم. استاذا للعرب وسيدا عليهم
  "يديعوت"

  9/10/2009 ،وكالة سما
  

   للعرب"عثماني"درس  .76
  عبد الباري عطوان

وية، كان من المقرر ان تستضيفها أنقرة، وتـشارك فيهـا           إقدام الحكومة التركية على الغاء مناورات ج      
طائرات اسرائيلية وامريكية، يجب النظر اليه من زاويتين اساسيتين، االولى لها عالقة بالموقف التركـي               
الغاضب من الحرب االسرائيلية الوحشية على قطاع غزة مطلع العالم الحالي، واالقتحامات االسـرائيلية              

المسجد األقصى، اما الثانية فلها عالقة باالستعدادات االسرائيلية االمريكية المتصاعدة          االستفزازية لباحة   
لفرض عقوبات اقتصادية خانقة على ايران، تمهيداً لتوجيه ضربة عسكرية جوية لها لتـدمير برنامجهـا            

  .النووي
ياً، تأكيـداً   السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي يضيف بهذه الخطوة، التي اتخذها شخـص             

جديداً على مواقفه المساندة للحق العربي االسالمي في فلسطين المحتلة، وادارة ظهره وحكومته ألوروبا              
  .التي اغلقت الباب بطريقة مهينة امام بالده لالنضمام الى اتحادها

ـ                 دى الزعيم التركي الذي احتج بقوة على المجازر االسرائيلية في قطاع غزة، وانسحب من جلـسة لمنت
دافوس، رداً على اكاذيب شمعون بيريس رئيس اسرائيل حولها ، ال يريد ان تطير الطائرات العـسكرية                 
االسرائيلية نفسها التي مزقت اجساد اطفال غزة بقنابلها وصواريخها في سماء االمبراطورية العثمانيـة،              

  .وان يحتك طياروها المتهمون بارتكاب جرائم حرب بنظرائهم االتراك
ان يوجه رسالة قوية مزدوجة الى كل من اسرائيل والواليات المتحدة االمريكية في الوقت نفـسه،                اردوغ

تقول مفرداتها ان تركيا تتغير، وبسرعة كبيرة، وتتجه نحو فضائها الطبيعي الحميم الدافئ، اي المـشرق                
  .روبي المخادعالعربي االسالمي، الذي ابعدها عنه كمال اتاتورك، لهثاً خلف سراب االنتماء االو

فالرجل لم يغتصب السلطة في بالده من خالل انقالب عسكري، او يدين بوجوده فيها الى الدعم المالي او              
العسكري االمريكي، مثل معظم اقرانه في العالم االسالمي، والعربي على وجه الخصوص، وانما وصلها              
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 الى الدستور والقانون، وسـخّر نفـسه        عبر صناديق اقتراع في انتخابات تشريعية نزيهة، واحتكم دائماً        
وحكومته لبناء قوة اقليمية مهابة الجانب، وخدمة رأي عام ضـاق ذرعـاً باالسـتفزازات االسـرائيلية                 
المتواصلة لمشاعره االسالمية االصيلة، والعنصرية االوروبية التي اغلقت ابواب اتحادها في وجه بالده،             

  .قريب في خندق حلف وارسو االشتراكي المعاديبينما غفرت ذنوب دول كانت حتى االمس ال
' ' '  

قدم تجربة اقتصادية اصبحت نموذجاً يحتذى، فالناتج القومي الذي يصل          ) العدالة والتنمية (الحزب الحاكم   
جعل تركيا تحتـل المركـز الـسابع عـشر          ) 2008حسب تقديرات عام    ( مليار دوالر سنوياً     900الى  

) صناعية وزراعيـة  (غم انها ليست دولة نفطية، ويصل حجم صادراتها         اقتصادياً على مستوى العالم، ر    
  ). على مستوى العالم في حجم الصادرات32تحتل المكانة ( بليون دوالر 140الى حوالى 

هذه االنجازات القوية هي التي دفعت اردوغان لكي يخاطب ايهود اولمرت رئيس الوزراء االسـرائيلي،               
يته اثنـــاء حرب غزة بقوله انه زعيم احفـاد العثــــمانيين       وتسيبي ليفــني وزيرة خـــارج   

وان ما تفـــعله قواتهــما في قطاع غزة هو بقعة سوداء في تاريخ االنـسانية لـن يـسكت عنهـا          
اسرائيل ستغرق في دموع االطفال والنساء والمظلومين، ضحايا هذه المجازر في           'واردف قائال   . التاريخ
  .'غزة

لرجولية التي لم يقدم على مثلها اي زعيم عربي، هي التي جعلت عشرات اآلالف من               مثل هذه المواقف ا   
االتراك يهرعون الى مطار إسطنبول الستقبال زعيمهم الذي لم يتردد في مواجهة بيريس فـي دافـوس                 

  .'اسرائيل تعلم جيدا كيف تقتل االطفال'بقوله 
رية، كانت دائما البقعة السوداء التي يـستغلها        العالقات التركية مع اسرائيل، خاصة في المجاالت العسك       

اعداء اردوغان للتشكيك في مواقفه الداعمة للحق العربي في فلسطين، ومنعه الطائرات االسرائيلية مـن               
المشاركة في المناورات العسكرية السنوية فوق االراضي التركية، جنبا الى جنب مع نظيراتها االمريكية              

 المشككين، وتقزيم عملي لمثل هذه العالقات التي قامت على اي حـال فـي               والتركية، هو الرد على كل    
  .ازمان الحكومات التركية السابقة، ذات الطابع العلماني

فقـد  . والالفت ان هذه الخطوة تأتي في اطار استراتيجي، وليست في اطار خطوة استعراضية تكتيكيـة              
والغى الرئيس التركي عبداهللا غـول زيـارة        اسست حكومة اردوغان لعالقات وثيقة مع سورية وايران،         

رسمية الى اسرائيل، الن حكومتها رفضت السماح له بزيارة قطاع غزة، وتفقد جرائم الحرب االسرائيلية               
  .'حماس'فيها، وااللتقاء بقادة حركة 

تركيا تريد ان تقول السرائيل بلغة واضحة حاسمة بانها لن تقبل بأي حرب ضد جارتها ايـران، ولـن                   
مح لطائراتها بالتحليق قرب الحدود االيرانية ـ التركية اثناء التدريبات العسكرية التي كانـت سـتبدأ    تس

ومن المؤكد ان السيد اردوغان الذي سيزور طهران هذا االسبوع سيحمل معه تأكيدات بان              . اليوم االثنين 
  .ل المنظورتركيا ربما لن تشارك في اي حصار اقتصادي يتم فرضه على ايران في المستقب

' ' '  
عربية على االصـعدة كافـة،      ' حالة موات 'المؤلم ان هذه المواقف التركية المثيرة لالعجاب تتم في ظل           

فبنيـامين نتنيـاهو   . وفي ظل تبلور محور عربي ـ اسرائيلي ضد ايران يضم ما يسمى بدول االعتدال 
ث عالنية عن ارضية مشتركة مع دول       الذي يقرع طبول الحرب لتدمير المفاعالت النووية االيرانية يتحد        

  .تلتقي مع اسرائيل في قلقها من هذه المفاعالت' معتدلة'عربية 
والمؤلم اكثر ان هذه المواقف التركية المشرفة تتزامن مع إقدام السلطة الفلسطينية في رام اهللا على سحب                 

الخيرة في جنيف، علـى     مشروع قرار التصويت في اجتماع مجلس حقوق االنسان العالمي، في دورته ا           
تقرير القاضي اليهودي الصهيوني ريتشارد غولدستون، الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضـد              

  .االنسانية اثناء عدوانها على قطاع غزة



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1579:         العدد       12/10/2009اإلثنين  :التاريخ

الشعوب تدعم القيادات التي تحفظ كرامتها، وتحقق تطلعاتها في الحرية والنهوض االقتصادي والسياسي             
جه الظلم والقهر، وهذا ما يفسر التفاف الشعب التركي في معظمه خلف القيـادة              والعسكري، وتقف في و   

الحالية، وتعزيز وجودها في قمة السلطة، من خالل عملية ديمقراطية نزيهة، بل هذا مـا يفـسر ايـضا                   
احتالل السيد اردوغان المكانة األبرز، وربما الوحيدة، في قلوب مئات الماليين من العـرب والمـسلمين            

ه امتلك الشجاعة والشهامة الكافيتين ليقول السرائيل ما قاله في وضح النهـار، ولينتـصر للـضعفاء                 الن
  .والمضطهدين المحتلين الذين تخلى عنهم من يدعون انهم عرب ومسلمون

الطائرات االسرائيلية التي القت قنابل الفوسفور على اطفال غزة لن تحلق بعد اليوم في اجـواء تركيـا                  
  .صفحة التعاون العسكري التركي ـ االسرائيلي قد تكون طويت الى االبدالمسلمة، و

فإسرائيل باتت مكروهة، مدانة، وانفضاض العالم من حولها يتسارع، بعد ان مزق شهداء قطاع غـزة،                
. الزائف، المخادع، الذي اخفى وجهها العنصري الدموي البـشع        ' القناع الحضاري 'من االطفال والنساء    

نبا الى جنب مع لعنة اطفال قانا وصبرا وشاتيال، وكل الضحايا اآلخرين، سـتظل تطـارد                لعنة هؤالء ج  
  .مجرمي الحرب االسرائيليين الى االبد

  12/10/2009القدس العربي، 
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