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  غولدستونرير  وليفني إلى محكمة الهاي بسب تقوأولمرتاك ارسمح بجر بألن : نتنياهو .1

 رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين نتنيـاهو،      ، نقالً عن الوكاالت، أن      13/10/2009السفير،  ذكرت،  
 من إمكان اعتقالهم ومحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب، وشن هجوماً          "إسرائيل"أمس، تهدئة قلق قادة     حاول  

داً بعدم الـسماح بمحاكمـة القـادة        عنيفاً على تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، متعه        
  . السياسيين والعسكريين الرتكابهم جرائم حرب في غزة

ويعكس هجوم نتنياهو على تقرير غولدستون، والحيز الكبير الذي أخذه من خطابه في افتتـاح الـدورة                 
سرائيليين من  البرلمانية الجديدة للكنيست اإلسرائيلي، تصاعد الخوف بين القادة السياسيين والعسكريين اإل          

  . احتمال اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب
.  في الدفاع عـن نفـسها  "إسرائيل"هذه الوثيقة المضللة التي كتبتها لجنة مضللة تمس بحق         "وقال نتنياهو   

إسرائيل لن تخاطر أبداً من أجل السالم إذا لم تكن          "وكرر أن   ". هذا التقرير يشجع اإلرهاب ويهدد السالم     
  ". الدفاع عن نفسهاقادرة على 

التجمع الوطني  "وهنا قاطعه رئيس كتلة     ". نحن لم نزعم مطلقاً أن قوانين الحرب ال تنطبق علينا         "وأضاف  
  ".  طفل في قطاع غزة400لقد قتلتم "البرلمانية جمال زحالقة بالقول " الديموقراطي

 إيهـود ) وزيـر الـدفاع   ( و تأولمر إيهود) رئيس الوزراء السابق  (لن نسمح بأن يكون     "وأوضح نتنياهو   
تسيبي ليفني الذين أرسلوا جنودنا للدفاع عن مدننا ومواطنينـا، فـي            ) وزيرة الخارجية السابقة  (باراك و 

لن نسمح بـان يعامـل ضـباط        "وأضاف  . ، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية     "قفص االتهام في الهاي   
  ". سرائيل بشجاعة وشرف ضد عدو وحشيوجنود في جيش الدفاع كمجرمين بعدما دافعوا عن مواطني إ

الحق بدولة يهودية والحق بالدفاع عن النفس هما اثنان من أسس وجـود شـعبنا، والحقـان                 "واعتبر أن   
مندمجان ببعضهما، ومن دون دولة خاصة بنا ال يمكننا الدفاع عن أنفسنا ومن دون القدرة على الـدفاع                  

هذه الحقوق األساسية لشعب إسـرائيل تتعـرض لهجمـة          "ال  وق". عن أنفسنا ال يمكننا الدفاع عن الدولة      
) العدوان على غـزة   (مستمرة ومتصاعدة جداً في أعقاب حرب لبنان الثانية وعملية الرصاص المسكوب            

  ". ومهمتنا األولى هي صد هذه الهجمة
 شـيء عـن     ولم يقدم نتنياهو أي جديد في قضية المفاوضات مع الفلسطينيين حول السالم، ولم يذكر أي              

أعرف أن هذا   . أدعو مجدداً جيراننا الفلسطينيين إلى أن يقولوا نعم لدولة يهودية         "وقال  . تجميد االستيطان 
أطالب قـادة الـسلطة     . اعرف انه خطوة تتطلّب شجاعة    . االعتراف ليس سهالً بالنسبة للقيادة الفلسطينية     
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 بإسرائيل دولة للشعب اليهودي فال يمكننا       الفلسطينية أن يبلغوا شعبهم الحقيقة وهي انه من دون اعتراف         
هذا هو الوقت المناسب لقادة الدول العربية القول لشعوبهم الحقيقة، وهي أن دولة إسرائيل              . تحقيق السالم 

الـرئيس األميركـي    (نعمل على ضمان أن تتمخض جهودنا مـع إدارة          "وأضاف  ". ليست عدوة لإلسالم  
  ". سالم قريباً عن استئناف محادثات الأوباما) باراك

، أن إبراهيم كامل ،نقالً عن مراسلهاالقدس المحتلة  من 13/10/2009الرأي، األردن، وأضافت 
نفى قيام إسرائيل بأعمال حفريات تحت المسجد األقصى، خالفا لما تؤكده التقارير الصحفية،  نياهو،نت

  .ووصف التحذيرات الفلسطينية هذه الحفريات بأنها كاذبة
، إنه في األسبوع الماضي حاولت جهات متطرفة زعزعة الهدوء والحياة الهانئة في أمسو وقال نتنياه

الحرم (القدس، ويدور الحديث عن أقلية روجت أكاذيب وكأننا نعتزم أو ننفذ حفريات تحت جبل الهيكل 
  .وبودي أن أوضح بأن هذا كذب وال أساس له بكل بساطة) القدسي

 الجناح الشمالي داخل الخط األخضر برئاسة -عوات الحركة اإلسالمية وكان نتنياهو يتطرق بذلك إلى د
الشيخ رائد صالح وقيادات فلسطينية في القدس الشرقية التي دعت الفلسطينيين في مطلع األسبوع 
الماضي إلى القدوم للمسجد األقصى لحمايته في أعقاب محاوالت لجماعات يهودية متطرفة باقتحام الحرم 

  .القدسي
 القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي األسبوع الماضي من خالل تقرير مصور عن أعمال تنفذها وكشفت

  .جمعيات استيطانية متطرفة لصيانة النفق تحت المسجد األقصى والذي يسميه اليهود بنفق حائط المبكى
نجر وراء هذه وقال نتنياهو إنني أقدر حقيقة أن الغالبية الساحقة من مواطني إسرائيل العرب لم ت

  .االستفزازات ولم تمكن المتطرفين من استغالل األكاذيب
وأضاف بودي أن أتوجه هذا الصباح إلى مواطني إسرائيل العرب وغير اليهود الذي يريدون العيش هنا 
حياة جيدة وهانئة والقول لكم أنكم جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل ونحن هنا في الحكومة نريد ونعمل 

وا على المساواة الكاملة في الفرص وفي جميع المجاالت، في التربية والتعليم واالقتصاد لكي تحصل
  .والعمل والبنى التحتية

ونعتزم تنفيذ األهداف المشتركة لنا جميعا والتعايش بسالم وبعالقات جيرة حسنة ومستقبل مزهر 
  ."دولة إسرائيل"ألوالدنا، جميع أوالدنا، كمواطنين متساوي الحقوق في 

  
  خطاب عباس يعكس حجم الفضيحة السياسية التي ارتكبها بحق الفلسطينيين: هنية .2

محمود عباس " المنتهية واليته"أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن خطاب الرئيس  :حسني مهنا - غزة
حول تأجيل التصويت على تقرير غولدستون يعكس حجم الفضيحة السياسية التي ارتكبها ضد الشعب 

إن الخطاب ال يعكس إرادة : "وقال هنية خالل زيارته لمديرية الدفاع المدني بمدينة غزة .ينيالفلسط
الشعب الفلسطيني وال يرقى إلى مستوى التضحيات التي قدمها طوال سنين كفاحه، بل يعكس اإلرادة 

  ".ي واإلرادة األمريكيةسرائيلالهابطة المرتبطة باالحتالل اإل
 السياسية التي تحاك ضد شعبنا كبيرة للغاية، وهي اآلن في آخر فصولها، إن حجم المؤامرة:" وأضاف

، مشدداً على أن الوضع "فطريقنا لن تكون مفروشاً بالورود، بل مليئاً باألشواك وقد اخترناه بأنفسنا
  .السياسي المحيط بالشعب الفلسطيني يجعله أكثر صموداً وتمسكاً بالثوابت والحقوق الفلسطينية

ية إلى أن الحكومة الفلسطينية بغزة انتصرت على الصعيدين السياسي والعسكري، الفتاً إلى أن وأشار هن
ية على قطاع غزة رغم سرائيلكلتا القيادتين السياسية والعسكرية صمدتا ولم تسقطا خالل الحرب اإل

  .الضغوطات السياسية التي تواجهها
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دني، معرباً عن عظيم شكره لوزير الداخلية فتحي من جهة أخرى؛ أثنى هنية على جهود طواقم الدفاع الم
وأعلن رئيس  .حماد ومستشاره للشؤون األمنية سامي نوفل، ولمدير الدفاع المدني العقيد يوسف الزهار

  . لهم على عملهم وجهدهمالوزراء عن منح نصف راتب لكافة منتسبي الدفاع المدني، تكريماً
إننا : "ر الكبير الذي حققته الحكومة بقيادة إسماعيل هنية، قائالًوزير حماد عن االنتصاالمن جانبه، تحدث 

  ".نباهي األمم في إيماننا وعقيدتنا، وإننا ورغم قلة إمكانياتنا لكننا كبار في كل شيء
 بدوره؛ أكد العقيد الزهار أن جهاز الدفاع المدني تعرض لدمار واسع خالل الحرب على غزة، مشيراً

  . مركزاً للدفاع المدني16 من أصل  مركزا12ً، إضافة إلى تدمير  جريحا31ًو  شهيدا13ًإلى ارتقاء 
  13/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حماس على رفض المصالحة االنتخابات في موعدها إذا أصرت: عبد ربه .3

ياسر عبد ربه، ، أن  عبد الرؤوف أرناؤوط نقالً عن مراسلها،13/10/2009األيام، فلسطين، نشرت 
 أمس اللجنة بدأت أن" األيام"علن في تصريح لـأنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  سر اللجأمين

 بالخروج بموقف موحد منها  غداًأو استكمال البحث فيها اليوم بحث الورقة المصرية الجديدة متوقعاً
من كل الورقة  اإلجمالي لم توقع حماس على هذه الورقة فان هذا سيؤثر على الموقف إذا"محذرا من انه 

جمع عليه أ مهما كانت المالحظات على االتفاق فان هناك موضوعاً: "وقال ".وليس على بعض تفاصيلها
 إلى، سيكون مدعوا األساسيالجميع وهو انه في حال عدم موافقة حماس فان الرئيس، وبحكم القانون 

  ". القادمنايري/  كانون الثاني25 قبل أي االنتخابات في موعدها إجراء مرسوم إصدار
هناك مالحظات على بعض النقاط في الوثيقة،  "أن إلى، أمسونوه عبد ربه، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية 

 وضع إلى تحتاج األمور الكثير من أن كانت هناك خشية من وإنماوهي ليست مالحظات تطال الجوهر 
حفاظ عليه لمنع انفجار الخالفات  المصريون الاإلخوةتفاصيل لها لتوضيح الغموض البناء الذي تعمد 

  ". ما بعد التوقيعإلىمبكرا ومن اجل إرجاء هذه الخالفات 
من المهم منذ اآلن توضيح بعض هذه النقاط خاصة ما يتصل بمهام اللجنة المشتركة  "أنواعتبر عبد ربه 

 سوف أنها أم االنقسام إلنهاءالتي يتحدث مشروع االتفاق عن تشكيلها، هل هي لجنة ذات مهام جدية 
 وعدم األمنيوكذلك هناك مالحظات على القسم : "وقال"  الخالفات واستمرارها؟إلخفاءتكون مظلة 

 صراعات ونزاعات سياسية وتبعيتها التامة إلى البناء أو الهيكلة إعادة في عملية األمن أجهزة إخضاع
  ".األمن لقوات األعلى الرئيس باعتباره القائد إلىوفق القانون 

 تتصل باالنتخابات وقانون االنتخابات خاصة في ظل إضافية أخرى أمورهناك : " عبد ربهفوأضا
دوائر، وكيف يمكن توزيع هذه على % 25تمثيل نسبي و% 75االقتراح المصري الذي يتحدث عن 

 بعض هذه الدوائر لها مقعد واحد وهناك مقاعد مخصصة للمسيحيين في القدس أنالدوائر المختلفة حيث 
  ". دراسة مفصلة وعملية لهاإلىكل هذه تحتاج  .. لحم ورام اهللاوبيت
 آالف عنصر امني إلى قطاع غزة، ماذا سيكون دورهم من مستوى 3 إدخال ذلك إلى إضافة: "وتابع

 لقطاع غزة بأكمله األول منذ اليوم وأجهزتها مستوى، وكيف ستعود مؤسسات السلطة أدنى إلىالقيادة 
  ".وليس معبر رفح وحده

  ". مثلهاأخرىال بد من أخذ هذه القضايا بعين االعتبار وقضايا "وشدد عبد ربه على انه 
 أطرافاً هناك أنشعورنا : " حماس غير معنية باالتفاق وقالأنن الشعور السائد هو أ إلى عبد ربه وأشار
ر اكبر في  دواألطراف تؤجل قبول المصالحة حتى يكون لهذه أن حماس بأن عليها اآلن أبلغت إقليمية

 على العملية وحتى ال تنفرد مصر بالحصول على امتياز تحقيق المصالحة الفلسطينية، ولذلك اإلشراف
 يمنع إقليمي اختالف على بعض التفاصيل، هناك قرار أو من مجرد توقيت أكثرفان العقبة القائمة هي 

  ".حماس من أي تقدم
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لعسكري لحركة حماس تهدد باتخاذ موقف  هناك قوى داخل غزة وخاصة الجناح اأنكما : "وأضاف
 مصالحة، وان هذا الجناح له مصالح تكونت خالل سنتين من االنقالب ويشعر بأنه أيةطائش لمنع تنفيذ 

  ". مساس بهاأي يتمتع بسيطرة على السلطة وال يريد أصبح
  . الموافقة على الورقة كما هياألطراف المصريين يطلبون من أن عبد ربهوذكر 

 عبد ربه أكد أن ، أن أحمد رمضان،رام اهللانقالً عن مراسلها في  13/10/2009المستقبل،  وأضافت
حماس "وأشار الى أنه يجب على حركة ، السلطة الفلسطينية تلقت الوثيقة المصرية الخاصة بالمصالحة

 يعني أن وإذا لم يتم ذلك فهذا. أن تعطي جوابها على الوثيقة المصرية قبل الخامس عشر من هذا الشهر
حماس ال تريد القيام بأي خطوة نحو المصالحة الوطنية بل هي تريد استخدام تقرير غولدستون لتبرير 

  ".التهرب من المصالحة وتعطيلها
  

  ما يفعله عباس وفريقه ال يؤسس للوحدة: النائب الرجوب .4
محمود " هية واليتهالمنت"أكد النائب األسير نايف الرجوب أن ما فعله رئيس السلطة  :الضفة الغربية

عباس من سحب تقرير غولدستون وما تفعله أجهزته األمنية في الضفة الغربية ال يؤسس للوحدة 
، نسخة عنها" فلسطين"وقال الرجوب في رسالة مسربة من سجون االحتالل وصلت  .والمصالحة الداخلية

خنجر مسموم يسمى فضيحة  األولى ب،عباس طعن شعبنا خالل األيام األخيرة في ظهره مرتين: "أمس
  ". والثانية بمنعه أبناء الشعب في الضفة من نصرة مسجدهم المحاصر،غولدستون
وما قام به عباس في األيام األخيرة وما تفعله أجهزته ، أي اتفاق له مقدمات وأجواء وتمهيد" :وأضاف

قصاء الوظيفي ال بحق الرجال والشيوخ والنساء في الضفة من استمرار لالختطاف واالستدعاء واإل
  .إلى أن يوقفوا قيادتهم عن التمادي في ذلك" عقالء فتح" داعياً ،"يؤسس ألي مصالحة

شعبنا يستحق قيادة تحمي مصالحه وتمضي على عهد الشهداء : "واختتم النائب الرجوب تصريحه بالقول
  ".واألسرى والجرحى

  12/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عملية السالم  في إطالقعباسجهود تؤكد دعمها لوشل  تقر بفشل جولة ميتفياضحكومة  .5
 أمس مساندتها للموقف الذي األسبوعية في جلستها  الفلسطينيةكدت الحكومةأ : منتصر حمدان-رام اهللا 

أعلنه الرئيس محمود عباس حول متطلبات نجاح الجهود الدولية المبذولة النطالق عملية سياسية جادة 
، وفي 1967االحتالل عن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  إنهاءوذات مصداقية تضمن 

مقدمتها مدينة القدس المحتلة وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
  .القدس الشرقية كمفتاح للسالم واالستقرار واألمن في المنطقة

 إلىعملية السالم جورج ميتشل األخيرة فاشلة ولم تؤد  جولة المبعوث األميركي لأنواعتبرت الحكومة 
  .يسرائيلاإلتقدم ملموس في الجهود المبذولة النطالق العملية السياسة بسبب التعنت 

 نحو تحقيق المصالحة الوطنية مؤكدة استهجانها واإلسراعوطالبت الحكومة بضرورة مواصلة العمل 
  .لموقف حركة حماس التي تسعى لتأجيل المصالحة

 طرح تقرير غولدستون أمام إلعادةوشددت الحكومة على أهمية الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية 
 والمؤسسات األخرى التابعة لألمم المتحدة مؤكدة على مواقفها السابقة والمتمثلة في اإلنسانمجلس حقوق 

 .ضرورة بذل كل الجهود لتبني توصيات التقرير
 13/10/2009الحياة الجديدة، 
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 تصريحات نتنياهو ال جديد فيها وهي استمرار لسياسة التهرب وإضاعة الوقت: أبو ردينة .6
 وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم، تصريحات نتنياهو حول عدم :وفا –رام اهللا 

ا استمرار يين في العدوان على غزة أمام محكمة دولية محتملة بأنهسرائيلتقديم مرتكبي الجرائم اإل
وأضاف أبو ردينة، في  .ية التي تهدف إلى إضاعة الوقت والتهرب من االستحقاقاتسرائيلللسياسة اإل
 إلى عدم االعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته ، أن هذه السياسة تهدف أيضاً"وفا"تصريح لـ

 .يف وعلى رأسها القدس الشر1967المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
ية ترفض الدخول في مفاوضات جادة حول قضايا المرحلة النهائية الست سرائيلوتابع أن هذه السياسة اإل

 .وعلى رأسها القدس، إلى جانب وقف االستيطان الذي نعتبره غير شرعي
وأوضح أن هذه السياسة خلقت مناخا سلبيا في المنطقة ومست بمصداقية المجتمع الدولي واإلدارة 

 . تحديدااألميركية
 على االلتزام بالشرعية "إسرائيل"وشدد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بإجبار 
 .الدولية واالعتراف بحق الفلسطينيين بدولة وعاصمتها القدس الشريف

 . وهي ذريعة للتهرب من االستحقاقوقال إن مطالبة نتنياهو بالدولة اليهودية غير مقبول فلسطينياً
  12/10/2009وكالة وفا، 

  
  نتنياهو يبحث عن مرحلة الالشريك: عريقات .7

 أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب : أحمد رمضان-رام اهللا 
.  مجدداً أمام مجلس حقوق اإلنسان الدولي يوم الجمعة المقبل غولدستونعريقات أنه سيتم عرض تقرير

ال "ي بنيامين نتنياهو يبحث عن مرحلة الالشريك، مشدداً على أنه سرائيلالوزراء اإلواعتبر أن رئيس 
 إلى نذهب أنجديد في الموقف السياسي لنتنياهو، فهو يتحدث عن السالم بلغة عالقات عامة ويشترط 

ل قتة، ولن نقبؤ اكرر لن نكون شريكاً في دولة ذات حدود مأنأريد "وقال  ".المفاوضات من دون شروط
بعملية سالم من دون القدس وعودة الالجئين، ولن نكون شريكاً في االعتراف بيهودية الدولة ومعنا 

  . إلى التدخلاألمريكية اإلدارةودعا عريقات  ".العرب كذلك
  13/10/2009المستقبل، 

  
  السلطة تتحرك لتأمين تأييد تقرير غولدستون خالل التصويت عليه مجدداً .8

 نيويورك اليوم إلى رياض المالكي، أنه سيغادر فلسطين .لشؤون الخارجية د وزير اأعلن: رام اهللا
 والخاصة بمناقشة الوضع في الشرق األوسط بما األربعاءالثالثاء للمشاركة في جلسة مجلس األمن يوم 

ية سرائيلفيها قضية فلسطين، وأنه سيلقي كلمة في الجلسة تتركز على تقرير غولدستون واإلجراءات اإل
  .يرة في القدس والمسجد األقصىاألخ

وطالب المالكي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية في القدس ورام اهللا، بأن 
يقدم األعضاء جميعهم كلمات بهذا الشأن، دعماً لقضية فلسطين ونصرةً للحق، مبيناً أن تقرير غولدستون 

نسان والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن سيناقش على عدة مستويات في مجلس حقوق اإل
وطالب المالكي ممثلي الدول المعتمدين لدى السلطة خالل استقباله لهم أمس في وزارة الخارجية  .الدولي

بنقل الصورة الحقيقية التي يعيشها الفلسطينيون، وحث حكوماتهم على التصويت لصالح تقرير 
 ".ة عما جرى من جرائم حرب ضد اإلنسانية في قطاع غزةوالذي يعبر بكل أمان"، نغولدستو

 13/10/2009األيام، فلسطين، 
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  السلطة تطلب تأجيل اجتماعات اللجنة العليا مع األردن .9
طلبت السلطة الفلسطينية من األردن أمس، تأجيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بحسب : )آي.بي.يو(

  . واالتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنية نبيل الشريفاإلعالمما أعلن وزير الدولة لشؤون 
عن الشريف قوله إن التأجيل جاء بطلب من رئيس الحكومة ) بترا(ونقلت وكالة األنباء الرسمية األردنية 

الفلسطينية االنتقالية سالم فياض، الذي اتصل برئيس الوزراء نادر الذهبي يطلب التأجيل بسبب انشغاالت 
 اللجان الفنية والتحضيرية ستعقد اجتماعاتها في الموعد المحدد حتى تستكمل أنوأكد  .ب الفلسطينيالجان

جدول أعمالها تمهيداً لرفعه إلى اللجنة العليا حال انعقادها، مشيراً إلى أهمية انعقاد اللجان لمتابعة القضايا 
  .بين الجانبين

  13/10/2009الخليج، 
  

  من في الضفة بعدم تنفيذ قرارات المحاكمنواب حماس يتهمون أجهزة األ .10
 اتهم النواب اإلسالميون في الضفة الغربية أجهزة األمن الفلسطينية بعدم تنفيذ قرارات :الضفة الغربية

  .محكمة العدل العليا، والقاضية باإلفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية
لغت تسعة معتقلين بقرار اإلفراج عنهم والذي صدر من المحكمة األجهزة األمنية أب"وأوضح النواب أن 

العليا الفلسطينية، وبعد إيصالهم إلى بوابة السجن ابلغوهم بقرار اعتقالهم من جديد متناسين قرار المحكمة 
وقال البيان إن المعتقلين التسعة الذين أعيدوا إلى السجن بعد وصولهم إلى بواباته بعد  ".باإلفراج عنهم

صولهم على قرار إفراج من المحكمة هم راسم الخطاب، امجد ديريه، أيمن حماد، فاروق البشتاوي، ح
  .الهادي بشكار، سميح عليوي، ومفيد موسى علي القطناني، عبد
األجهزة األمنية ال تحترم قرارات المحكمة وكثير من المعتقلين حصلوا على قرار "وأضاف النواب 

ز التنفيذ حتى اآلن ومن نفذ قرار اإلفراج بحقه أعادت األجهزة اعتقاله بعد إفراج منذ أشهر لم يدخل حي
 ".أيام قليلة

 13/10/2009السبيل، األردن، 
  

  منع حمل النساء خلف السائق على الدراجات الناريةتشرطة ال: غزة .11
ذ قرار أعلنت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس، أنها بدأت أمس تنفي: غزة

وقالت الشرطة في بيان صحافي إن هذه  .يمنع النساء من ركوب الدراجات النارية في قطاع غزة
 وذلك بعد قرار صدر بهذا الخصوص قبل " على العادات والتقاليد والمصلحة العامةحفاظاً"الخطوة تأتي 
ع حمل النساء خلف يأتي هذا التطبيق بعد قرار صدر األسبوع الماضي يقضي بمن": وذكرت .خمسة أيام

  ."السائق على الدراجات النارية بعد أن القى هذا المظهر استياء شعبيا بمحافظات قطاع غزة
وقررت الحكومة المقالة فرض القيمة الجمركية الكاملة على الدراجات النارية في غزة بعد ازدياد 

  .الوفيات واإلصابات نتيجة الحوادث المتكررة
 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة في حوادث سير 388 توفوا وفلسطينياً 146وتقول مصادر طبية إن 

  .2007للدراجات النارية منذ بدء دخول هذه الدراجات لغزة أواخر 
  13/10/2009الشرق األوسط، 

  
  فتح ترفض تأجيل المصالحة وتهدد بإجراء انتخابات في مواعيدها .12

، إن فتح تسلمت "الشرق األوسط"كزية لفتح، لـقال محمد المدني عضو اللجنة المر: كفاح زبون: رام اهللا
لماذا نقبل التأجيل ما دام : "، وتساءل المدني"ونحن نرفض تأجيل موعد المصالحة"الورقة المصرية، 
وأوضح المدني، وهو مسؤول مفوضية االنتخابات في فتح، أن حركته لن تنتظر إلى  ".هناك اتفاق سابق؟
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عد األخير إلصدار الرئيس عباس مرسوما رئاسيا بحسب الدستور  من هذا الشهر، وهو المو25ما بعد 
  .يعلن فيه موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية

 من هذا الشهر 25إذا استمرت حماس في التهرب من استحقاق المصالحة فسنعلن في : "وقال المدني
، وهو موعد ترفضه "لمقبلا) كانون الثاني( من يناير 25إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في الـ

  . حماس التي قالت إن أي انتخابات لن تجري قبل المصالحة
  13/10/2009الشرق األوسط، 

  
  حماس متمسكة بالمصالحة والتشاور مع مصر مستمر حول التوقيع: حمدانأسامة  .13

كشف مصدر قيادي في حركة حماس عن أن التشاور مع المسؤولين المصريين بـشأن موعـد                : بيروت
  .ع اتفاق المصالحة ال يزال مستمرا، ونفى أن يكون قد تم التوصل إلى خالصات محددة ونهائيةتوقي

قـدس  "وأعرب ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبنان أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ               
عن أسفه لتفويت الرئيس محمود عباس فرصة االعتذار للشعب الفلسطيني في خطابه يوم أمـس                " برس

ال شك أن قضية المـصالحة بالنـسبة لحركـة          : "، واختياره التصعيد ضد حماس، وقال     )11/10(ألحد  ا
المقاومة اإلسالمية حماس أمر أساسي، ونحن حريصون عليها، ولكننا نريدها أن تقـوم علـى وضـوح                 
وعلى أساس حفظ الحقوق والثوابت الفلسطينية، ونحن نتساءل عما إذا كان الذي يرتكب جريمة سـحب                

ية على غزة قادر على تغيير سلوكه السياسي ويعبـر          سرائيلالتأييد لتقرير غولدستون الخاص بالحرب اإل     
عن توبته، يوم أمس كان خطاب محمود عباس سلبيا ولم يتجرأ على االعتذار للشعب الفلـسطيني، ولـو      

  ".كان فعل ذلك لوفر على نفسه جهودا كبيرة
 12/10/2009قدس برس، 

  
  تعامل بايجابية مع الورقة المصرية وسنعطي ردنا يوم الخميس ن: العالولمحمد  .14

ـ        :  وليد عوض  - رام اهللا  امـس  " القدس العربي "اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول ل
االثنين بأن مركزية فتح تعكف على دراسة الورقة المصرية للمصالحة الوطنية وان رد الحركة سيـسلم                

وكانت حركة فتح اكدت االثنين تسلمها المقترح المصري آللية         .  الشهر الجاري  15للجانب المصري في    
بأن هناك توجها عاما لدى مركزية فتح بالموافقة على         " القدس العربي "المصالحة الفلسطينية، حيث علمت     

واظهارها بشكل واضح امام المصريين والعـالم       " الزاوية"الورقة المصرية كما جاءت لوضع حماس في        
  .ربي بانها هي الجهة الفلسطينية المعرقلة للحوارالع

ـ     حتى اآلن لم نتخذ قرارا بشأن الورقة المصرية ولكـن نحـن            " "القدس العربي "من جهته قال العالول ل
 الـشهر لالخـوة     15نتعامل معها بايجابة وما زلنا نعقد اجتماعات لدراستها، وسنعطي ردا عليها فـي              

  ".المصريين
المركزية للموافقة على المقترح المصري كما جاء الحراج حماس قال العـالول            وحول وجود توجه لدى     

قرارنا هو اننا حريصون على الوحدة ونتعامل بايجابية مع الورقة المصرية رغم ان فيها نقاطا نعتبرها                "
، رافضا توضيح تلك النقاط الن الورقة المصرية تخضع للدراسة حاليا           "غير واضحة ونقاطا فيها اجحاف    

  .ن قبل اللجنة المركزية لحركة فتحم
ـ            االوضـاع  " "القدس العربي "وفي ظل تصاعد التراشق االعالمي بين حركتي فتح وحماس قال العالول ل

، مشيرا الى ان حماس تأخذ قرار السلطة تأجيل التصويت علـى            "تسير باتجاه سلبي نتيجة لموقف حماس     
  .ية الفلسطينية على حد قولهتقرير غولدستون كذريعة للتهرب من المصالحة الوطن
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ـ    من الواضح تماما بأن حماس ال تريد الوحدة الوطنية وانهاء          "قائال  " القدس العربي "وتابع العالول حديثه ل
االنقسام النها ترى في االنقسام مزايا تخدم مصالحها، ونحن في حركة فتح نـرى بانهـا تأخـذ تقريـر            

  ".حماس غير راغبة في المصالحة "، مضيفا"غولدستون كمبرر للتهرب من المصالحة
 -من الواضح انه ـ مشعل  "اضاف العالول ، وحول خطاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس

ال يريد المصالحة ويأخذ تقرير غولدستون مبررا لتأجيل المصالحة، ولألسف خطابه لم يراع المـصلحة               
  ".ةالفلسطينية ويقود الوضع الفلسطيني الى مزيد من الشرذم

  13/10/2009القدس العربي، 
  

   أخطائهعباس يعيش في وهم ويتهرب من : الزهار .15
اتهم الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس الرئيس عباس بأنـه            :  اشرف الهور  - غزة

انه يريد ان يقنع الناس انه ليس       "، وقال في رده على خطاب عباس        "يعيش في وهم ويتهرب من اخطائه     "
  ".مخطئ وان هناك شركاء في الجريمةوحده ال

نحن ال نستطيع   "واكد الزهار على مطلب حماس الذي يدفع باتجاه تأجيل ابرام المصالحة الفلسطينية وقال              
  ".ان نضع ايدينا في يد هذا الرجل وال يمكن ان نشعر بذرة احترام تجاهه

  13/10/2009القدس العربي، 
  

  مشعل وتريد معرفة مواقف حماس النهائيةاللجنة المركزية لفتح تأسف لتصريحات  .16
لمجمل تصريحات خالد مـشعل     " اسفها الشديد "  اللجنة المركزية لحركة فتح،    أبدت:  اشرف الهور  - غزة

التي وردت في خطابه ليلة اول امس، وقالت اللجنة، في بيان لها انها درست التصعيد االخير الذي صدر                  
اسـفها الـشديد    "ل الذي القاه من دمشق، وعبرت عـن         عن حركة حماس بما في ذلك خطاب خالد مشع        

لمجمل هذه التصريحات لما فيها من مواقف ضد حركة فتح والقيـادة الفلـسطينية، والسـتخدامها لغـة                  
مثـل تـصعيدا حقيقيـا      "، ورأت ان خطاب مشعل      "تحريضية بعيدة عن تقاليد العمل الوطني الفلسطيني      

ن االعتبار، ويشكل ضربة جدية لجهـود المـصالحة الوطنيـة           ومغامرا ال يأخذ المصالح الفلسطينية بعي     
  ".والتوصل لتوقيع االتفاق الذي دعت اليه مصر الشقيقة

واكدت انها ستقوم في االيام القليلة القادمة باالتصاالت الضرورية من اجل الوقوف على حقيقة مواقـف                
  .حماس النهائية والدوافع وراء هذه المواقف

  13/10/2009القدس العربي، 
  

  المصالحة مصلحة حمساوية .. فتح تدرس المقترحات المصرية: الرجوب .17
ان حركتـه  " القدس العربـي "قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لفتح لـ: غزة ـ اشرف الهور 

التي تسلمت الورقة ليل االحد تقوم اآلن بدراستها بشكل جيد، الفتا في ذات الوقت الى ان فتح سـتتعامل                   
ـ  ، مطالبا حركة حماس في الوقت ذاته بالموافقة على المـصالحة، واالبتعـاد عـن               "شكل ايجابي "معها ب
  ".لغة التخوين"استخدام 

مصلحة حمساوية قبل ان تكون فيها مـصلحة        "ورأى الرجوب ان عملية اتمام المصالحة الفلسطينية تمثل         
  ". الضيقةلفتح، حال رأت حماس االمور من المنظور الشامل، وبعيدا عن مصالحها

  13/10/2009القدس العربي، 
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   أفكار مصرية جديدة حول الحوار الوطنيتدرس حماس : برهوم .18
ـ      :  اشرف الهور  -غزة   ان وفد حركته الـذي     " القدس العربي "قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ل

تدرس هـذه    "زار مطلع االسبوع القاهرة تلقى افكارا مصرية جديدة لحل الخالف، مشيرا الى ان حماس             
  ".االفكار بكل جدية بما يخدم تحقيق المصالحة الوطنية

 الجاري لم يعد قائما، بعد التفاهم الذي حدث بين وفد الحركـة             26واكد برهوم في ذات الوقت ان موعد        
والمسؤولين المصريين، بسبب تأجيل تقرير غولدستون، وقال انه عقب هذا االمر طرحت مصر افكارها              

  .الجديدة
من مصدر مطلع ان بنود الورقة المصرية الجدية لم تختلف عن الورقة الـسابقة              " القدس العربي  "وعلمت

التي قدمتها مصر قبل نحو الشهر للفصائل، والتي تتحدث عن حل ثالثة ملفات ال تزال عالقة بين فـتح                   
  .وحماس وهي االمن واالنتخابات والحكومة

  13/10/2009القدس العربي، 
  

   خالل يومين التوقيع على المصالحةطالب فتح وحماس بمصر ت": السفير" .19
أن المخابرات المصرية سلمت ممثلي كل من حركة فتح وحركة حماس الورقة المعدلـة              " السفير"علمت  

وبحـسب البرنـامج    . لالتفاق المطلوب التوقيع عليه، والتي لم ترسل بعد ألي من الفـصائل األخـرى             
قع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتـب الـسياسي          المصري األصلي فإنه من المقرر أن يو      

 تشرين األول الحالي، على أن يعقب ذلك توقيع الفـصائل           15لحركة حماس خالد مشعل على الورقة في        
  . الفلسطينية األخرى على الورقة في العشرين من الشهر نفسه

لى الورقة فإن مـصر قامـت       وأشار مصدر فلسطيني مطلع إلى أنه رغم طلب حماس إرجاء التوقيع ع           
ويبدو أن مصر مستعدة لـتفهم      . بإرسالها مما يظهر أنها تفصل بين إقرار الورقة والتوقيع احتفالياً عليها          

إرجاء االحتفال بالتوقيع على الورقة، لكنها ليست في وارد القبول بتأجيل الموافقة عليها، ممـا سيـسمح                 
رين من الشهر الحالي، ليحدد موعد االنتخابات المقبلة        لعباس بإصدار مرسوم رئاسي قبل الخامس والعش      

  .  حزيران من العام المقبل28في 
وإذا لم توقع حماس    . أن الرئيس الفلسطيني ينوي التوقيع على الورقة في الموعد المقرر         " السفير"وعلمت  

  . لمصالحة أصالًعلى الورقة فإن ذلك سيستخدم كذخيرة إضافية في الحملة التي تدعي أن حماس ال تريد ا
أن الورقة المعدلة تحتوي على الكثير من النقاط التي تـذكر المقاومـة مثـل وجـوب                 " السفير"وعلمت  

خـذها كلهـا أو     "وقد عرض المصريون الورقة بطريقة      . احتضان األجهزة األمنية لعناصرها وما شابه     
 75بدأ االنتخاب النسبي بنـسبة      وأخذت الورقة بم  . ، بمعنى أنها لم تعد مفتوحة ألي تعديل       "ارفضها كلها 

وتقضي أيضاً بتشكيل لجنة انتخابات بالتوافق،      .  في المئة  2 للدوائر، وبنسبة حسم     25في المئة، في مقابل     
 عضواً تحدد فتح نصفهم وحمـاس       16وهناك لجنة فصائلية مكونة من      . وكذلك تشكيل محكمة انتخابات   

نتخابات، متابعة تنفيذ االتفاق، ومتابعة إعـادة إعمـار       التحضير لال : نصفهم اآلخر، وتكون مهامها ثالثية    
  . وتشدد الورقة المعدلة على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني حيث أمكن. غزة

  13/11/2009السفير، 
 

   على خطاب مشعل حركة فتحهناك غضب شديد في أوساط : دحالن .20
هناك غضباً "إن " الحياة"مد دحالن لـ مح" فتح"قال عضو اللجنة المركزية لـ :  محمد يونس-رام اهللا 

شديداً في أوساط الحركة على خطاب مشعل وهجومه على الرئيس محمود عباس وعلى شرعية منظمة 
وبعد هذا الخطاب، هناك ميل واسع متنام لدى أبناء فتح لفقدان الثقة بحركة حماس وبالحوار ... التحرير
خطاب "حسين الشيخ قوله إن " فتح"نة المركزية لـ عن عضو اللج" فرانس برس"ونقلت وكالة  ".معها
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مشعل تهريج سياسي، لكنه يعبر عن قرار اتخذته حماس بوأد المصالحة وقتلها وقتل الجهود المصرية 
هذا الخطاب هو تعطيل جديد للمصالحة من طرف حماس، لكننا نتساءل لمصلحة "واعتبر أن ". لتحقيقها

  "من هذا التعطيل؟
  13/10/2009الحياة، 

  
  منذ اليوم التالي لصدوره " غولدستون"حماس دعمت تقرير : زهري أبو .21

أكد الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري، أن حركته أعلنت عن دعمهـا الكامـل                  :غزة
مشيراً إلى أن اتهامات سلطة رام اهللا للحركة برفض         ، وذلك منذ اليوم التالي لخروجه    " غولدستون"لتقرير  
، بعد صدور التقرير في مئات الـصفحات      : "وقال أبو زهري   ".لم تعد تنطلي على أحد    "في بدايته   التقرير  

وأعلنت دعمها له وأوصت برفع التقريـر  ، أعلنت حماس ومنذ اليوم الثاني لخروجه بيانها األول في حقه         
 ".وليس كما يدعي اآلخرون بأن حماس رفضته، إلى مجلس حقوق اإلنسان

  13/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ما تضمنته الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية" معا" يكشف لـعزام األحمد .22
 ان ورقة االتفاق المصرية التي تسلمتها األحمدقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام : بيت لحم

وار  بصفتها الراعية للحبإعدادهاالقيادة الفلسطينية هي عبارة عن مسودة اتفاق المصالحة قامت مصر 
الوطني وشملت اعمال اللجان الخمسة والنقاط التي تم االتفاق عليها سابقا وهي لجنة المنظمة، لجنة 

  .االنتخابات، لجنة االمن، لجنة المصالحة ولجنة الحكومة
": ان يكون هناك تاجيل لتوقيع اتفاق المصالحة، وقال " معا"ونفى االحمد في حديث هاتفي لغرفة تحرير 

  ". للتوقيع على اتفاق مصالحة كما اشاعت حماس ال يوجد تاجيل
وكشف االحمد لمعا ان مصر قامت في ضوء الموقف السلبي لوفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا 

  :وقدمت موعد التوقيع على مرحلتين
  . الحالي 15/10فتح وحماس تعطي كل منهما رده على الورقة المصرية قبل : اوال
 وبذلك 20/10 ترسل لها الورقة المصرية مطلوب منها ان ترسل ردها قبل تعطي الفصائل بعد ان:ثانيا

  .20/10 يصبح في 25/10يقدم موعد التوقيع بدل من 
وقال االحمد ان طريقة التوقيع كل على انفراد ومصر هي التي تعلن االتفاق بعد تسلم الردود ومطلوب 

  .من الفصائل بان تجيب بنعم او ال على الورقة
 وهذا تاجل 26/10كان مقرر االقتراح السابق ان يكون احتفال بهذه المناسبة يوم ": ا واضاف موضح

  ".الى موعد الحق تحدده مصر بعد عطلة عيد االضحى ونحن في فتح ال يهمنا االحتفال بل يهمنا التوقيع
االتجاه داخل نحن ندرس هذه المسودة و"وتحدث االحمد عن المسودة التي تسلمتها القيادة الفلسطينية وقال 

  ".مركزية فتح ايجابي نحوها
هو معروف فان لجنتي المصالحة والمنظمة هناك اتفاق ":وشرح االحمد بنود االتفاقيه كما يلي وقال 

  ".كامل عليهما سابقا وبالتالي ال جديد فيهما
في شباط اما لجنة االنتخابات فان الجديد فيها هو كل ما ورد في لجنة االنتخابات هو ما اتفق عليه 

الماضي في جلسات الحوار التي شارك فيها جميع الفصائل ووافقت عليها باستثناء نظام االنتخابات الذي 
  .وضعته مصر بعد ان تعذر االتفاق عليه

فقال االحمد ان جزء مما تم االتفاق عليه في جلسة شباط تضمنته الورقة اضافة الى : لجنة الحكومة
كيل حكومة توافق وطني استعيض عنها بتكشيل لجنة فصائلية تتولى االقتراح المصري البديل عن تش

مساعدة السلطة ومعظم ما ورد حول الموضوع من حيث مرجعية اللجنة وتشكيلها واطارها القانوني 
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سبق ان اتفقت فتح وحماس في حوارهما الثنائي عليه غير ان مهام اللجنة فهو اقتراح مصري بعدما 
  .تعذر االتفاق 

اوضح االحمد ان جزء منها سبق وان تم التوافق عليه في جلسات شباط الماضي بمشاركة : منلجنة اال
الجميع وجزء بسيط تم التوافق عليه خالل الحوار الثنائي بين فتح محماس وجزء منها مقترحات مصرية 

  .جمع كل ذلك من قبل الوسيط المصري وتحول الى وثيقة التوافق الوطني
 25/10اوضح االحمد ان المرسوم الرئاسي الخاص باالنتخابات سيصدر قبل ، باتوفيما يتعلق باالنتخا

سواء كان هناك اتفاق ام لم يكن الن هذا استحقاق قانوني ال يمكن تجاوزه اما حصول االنتخابات من 
 28/6وقال ان مصر تقترح ان تكون في  ".عدمها فانه لن يكون هناك انتخابات من دون توافق وطني

  .ا تم االتفاق اذ2010/
  13/10/2009وكالة معاً، 

  
   في حماية فتح والسلطةوهو..  نبيل عمرو ال خالف مع:األحمد .23

" قدس بـرس  "عزام األحمد في تصريحات خاصة لـ       " فتح"نفى عضو اللجنة المركزية لحركة      : رام اهللا 
نبيل عمـرو لـم      "والسفير الفلسطيني السابق نبيل عمرو، وقال     " فتح"وجود أي خالفات جدية بين حركة       

وهذا ليس جديدا، وهو بالمناسبة أحد كوادر حركـة          يستقل وإنما مهمته انتهت في مصر منذ عدة أشهر،        
األساسيين وهو في حمايتها وفي حماية السلطة، وسنتصدى ألي محاولة للمـس بـه أو االعتـداء                 " فتح"

  .ه، على حد تعبير"عليه
 12/10/2009قدس برس، 

  
 إال أنه أصر على تبرئة االحتالل" تقريرال"عباس االعتذار عن تأجيل كنا نتوقع من : رضوان .24

إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصر .قال د: غزة
االستمرار في خطئه وجريمته "على ] أمس األول[) 11/10(خالل خطابه الذي ألقاه مساء اليوم األحد 

طيني لتأجيله تقرير غولدستون في الوقت الذي كان أجدر به أن يعتذر عن ذلك بدال من بحق الشعب الفلس
  ".تقديم المبررات الغير مقنعة، مشددة أن ذلك يؤكد على عدم أهليته لتمثيل الشعب الفلسطيني

عباس يحاول أن يغمض عينيه، ووصل إلى ": "قدس برس"وأضاف رضوان في تصريح خاص لوكالة 
تنقع الذي ال يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يثق في مثل هذا الذي ادعى تمثيله لشعب منحدر من المس
  .فلسطيني مجاهد

أدنى شيء كان ينبغي أن يفعله محمود عباس هو أن يعتذر لشعبه عن هذه : "وأضاف القيادي في حماس
 فلفعل ما الجريمة التي ارتكبها ضد شعبنا الفلسطيني ولكن لألسف أصر على الخطأ، وإن لم تستحي

  ".شئت
 12/10/2009قدس برس، 

  
   المصالحة الوطنية مطلب جوهري للجميع: قدورة فارس .25

قدس "قدورة فارس في تصريحات خاصة لـ " فتح" عضو اللجنة الحركية العليا في حركة قال: رام اهللا
م، صحيح أن ال أعتقد أن قرار تأجيل المصالحة قد أنهى كل اآلمال المعلقة على إنهاء االنقسا": "برس

التأجيل عقبة جديدة أمام المصالحة، وأوجد أجواء سلبية في الشارع الفلسطيني، لكنه ليس نهاية مطاف 
جهود المصالحة التي تعتبر مطلبا جوهريا للفلسطينيين جميعا ولكل أطرافه السياسية بما في ذلك حماس 

  ". في انجاز المصالحة، على الرغم من وجود توجس في الحركتين من جدية كل منهما"فتح"و
 12/10/2009قدس برس، 
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  فتح تنفي مشاركتها في حفل وداع نبيل عمرو وتشن هجوما عليه النتقاده عباس .26

تعقيبا على البيان الموزع من قبل المركز اإلعالمي الـذي          " فتح"قال بيان وزع باسم كوادر حركة       : غزة
 أن ما ورد من مغالطات في بيان الـسفارة          أقامه نبيل عمرو قبل انصرافه كسفير في مصر، نود توضيح         

نؤكد بأنه ال يمكن لحركـة فـتح أن         " فتح"وأضاف البيان إننا كوادر حركة      .  الفلسطينية هو غير صحيح   
تشارك في حفل وداع شخص عزل نفسه عن الحركة ونصب ذاته في خندق االنقالبيين والمزاودين، في                

إننا نستغرب من كالم نبيل عمرو في حفـل         "ابع البيان   وت".  استغالل ما جرى في مجلس حقوق اإلنسان      
الوداع بأنه من حقه انتقاد الرئيس، مع انه لم ينتقد في إطار البيت الفتحاوي، بل أنه لم ينتقد، بل اعتمـد                     

إنه تهجم وهو موظف صغير عند الـرئيس محمـود          ....أسلوب القذف والتشهير والتجريح، بحق معلمه     
  ".عباس

  12/10/2009قدس برس، 
  

 "جرائم حرب"هجوم نتنياهو على تقرير غولدستون يؤكد تورط االحتالل في : حماس .27
ية بنيامين نتنياهو على    سرائيلاعتبرت حركة حماس أن الهجوم الشديد الذي شنه رئيس الحكومة اإل          : غزة

فـي تأكيـده    يدل على صدق التقرير     "تقرير غولدستون واعتباره إياه أحد التحديات أمام الدولة العبرية؛          
وقال سامي أبو زهري، الناطق      ".تورط االحتالل في اقتراف جرائم حرب خالل عدوانه على قطاع غزة          

إن هذه التصريحات تدل على أن السلطة قدمت خدمة كبيرة          : "الرسمي باسم الحركة في تصريح صحفي     
رض أن تترتب على اعتماد هـذا  إلى االحتالل الصهيوني حينما أنقذته من اإلدانة والمالحقة التي كان يفت          

  ".التقرير
ارتكبتا جريمة تاريخية فـي حـق       " فتح"يؤكد مجددا أن سلطة رام اهللا وقيادة حركة         "وشدد على أن ذلك     

  ". الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية
 12/10/2009قدس برس، 

  
  فاضة جديدةتخوف من انت.. عدد العمليات في مناطق الضفة الغربية في ارتفاع: الشاباك .28

 فقد وقعت في شهر ايلول الماضي فـي منـاطق           ،"الشاباك"ي  سرائيلحسب معطيات جهاز المخابرات اإل    
  .  في شهر آب53 مقابل - سرائيل عملية معادية إل95الضفة الغربية 

كل حدث فيه مس باالمالك او      " عملية"وكما ذكرت صحيفة هآرتس فانهم يقصدون في المخابرات بتعبير          
  .  بدءا من رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وانتهاء باطالق القاذفات الصاروخية،باالرواح

 عملية مقابل   45 حيث سجل    ،وحسب التقرير، فقد برز االرتفاع االكبر في عدد العمليات في قطاع غزة           
 في اثناء :  باالضافة الى ارتفاع حاد سجل ايضا في اطالق القاذفات الصاروخية          ، عملية في شهر آب    19

 قذيفة صاروخية مقابـل قـذيفتين       17 إسرائيلايلول وباالساس في النصف الثاني من الشهر اطلق نحو          
  .اثنتين في شهر آب

يان مقابـل   إسـرائيل  ففي شهر ايلول اصيبت نتيجة اعمال تخريبية         ،اما عدد الجرحى فقد سجل انخفاضا     
ي بـان  سـرائيل ي محافـل االمـن اإل   تدع،هذا ورغم االرتفاع في االعداد  . أربعة في الشهر الذي سبقه    

  . االرتفاع في العنف ال يعبر عن تصعيد في االرهاب وانه ال يدور الحديث عن انتفاضة جديدة
  13/10/2009الدستور، 
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  " غولدستون"السلطة الفلسطينية ستدفع ثمن موقفها الجديد من تقرير : "إسرائيل" .29
 مسؤول امني كبير قوله ان إسرائيل ستعاقب الـسلطة          نقلت اذاعة الجيش اإلسرائيلي عن    : القدس المحتلة 

قع اجراءه الجمعـة القـادم فـي         والمتو غولدستونالفلسطينية في حال قيامها بالعمل على  تمرير تقرير          
وقال المسؤول ان السلطة تراجعت عن موقفها السابق بفعل الضغوط الشعبية وضغوط المتطرفين              .جنيف

الكرام على اي ادانة قد تحصل إلسرائيل في جنيـف رغـم الجهـود              مؤكدا ان إسرائيل لن تمر مرور       
وقال ان رسالة بهـذا المعنـى        .الكبيرة التي تبذل على كافة المستويات االن لضمان عدم تمرير التقرير          

وعلى هذا القيادة ان تدرك ان مـصلحتها ومـصيرها ومـستقبلها            "وصلت الى قيادة السلطة في رام اهللا        
  .حسب زعمه"  مرتبط بالتعاون مع إسرائيل في محاربة االرهاب الفلسطينيالسياسي واالقتصادي

  13/10/2009 ،وكالة سما
  

  بيريز يدعو إلى إعادة إطالق مفاوضات السالم مع الفلسطينيين .30
قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست اإلسرائيلي، إن 

أن تكون وحيدة ومعزولة ومسؤولة وحدها عن األراضي "ام خيارين، احدهما حكومة نتنياهو أم
الفلسطينية كافة وتواجه عداء الفلسطينيين والدول العربية وتواجه مزيداً من االنتقادات من العديد من 

وأضاف أن الخيار الثاني هو ". الدول األخرى، ما يهدد بان تكون هناك على األرض دولة واحدة بشعبين
إذا تحركنا إلى األمام مع "وأوضح ". أن نواصل التفاوض مع السلطة الفلسطينية حتى نجد حالً مقبوالً"

السالم وصنعنا سالماً مع الفلسطينيين، وإذا بدأنا مفاوضات مع سوريا ولبنان، فإننا سنزيل الحجة 
  ". الرئيسية للجنون اإليراني ضدنا وضد السكان اآلخرين في هذه المنطقة

لقد هزمت أميركا، أذلينا الفلسطينيين وعزلنـا       "الذي حققه نتنياهو، موضحة     " النجاح"ت ليفني من    وسخر
إرفع رأسك عن سياسة الكراسي الصغيرة وانظر ماذا حصل، انظر كيف أن إسـرائيل منبـوذة،                . أنفسنا

ـ     "وتابعت  ". اليوم تركيا وباألمس بريطانيا وقبلهما أوروبا      ه ربـح، فكـل     عندما يظن رئيس الحكومة أن
  ". إسرائيل تخسر

  13/10/2009السفير، 
  

  غولدستونتل أبيب تبحث عن مخرج ألزمة تقرير  .31
 تداولت حكومة االحتالل اإلسرائيلية في تحركات ماراثونية حثيثات تقرير :عبد القادر فارس - غزة

ائج التقرير،  وتداعياته على الساحة الدولية، في مسعى إليجاد مخرج للتعامل مع نتغولدستونلجنة 
 .والذي يدين جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة

وذكرت مصادر إسرائيلية، إن كبار المسؤولين في الجهاز القضائي اإلسرائيلي بالتعاون مع النيابة 
العسكرية ومسؤولي وزارة الخارجية اإلسرائيلية يدرسون إمكانية توجيه توصية إلى مجلس الوزراء 

إن من " يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة ". عملية الرصاص المصبوب"يق مستقلة في بتشكيل لجنة تحق
بين الخيارات الرئيسية التي يجري التداول فيها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة شخصية قضائية 
مرموقة لتقصي الحقائق المتعلقة باتخاذ القرارات على المستويين السياسي والعسكري، والتهم الخاصة 

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن . رتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومؤسسات عامة في قطاع غزةبا
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل تريد أن . هذه اللجنة في حال تشكيلها لن تكون لجنة تحقيق رسمية

الجنايات ، وإحالته لمجلس األمن الدولي ومحكمة غولدستونتستبق إقرار مجلس حقوق اإلنسان لتقرير 
الدولية، والذي إذا ما تم إقراره سيعرض العديد من قادتها السياسيين والعسكريين للمالحقة القضائية 

 بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنساني
  13/10/2009عكاظ، 
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   شاباً إسرائيلياً يرفضون الخدمة العسكرية88 .32

يضة رفعوها إلى وزير الدفاع إيهود  شاباً إسرائيلياً في الثامنة عشرة من عمرهم، عر88وقع  :الناصرة
باراك ووزير التعليم جدعون ساعر أعلنوا فيها رفضهم الخدمة العسكرية اإللزامية والمشاركة في 

  ".سياسة القمع التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة"
عاً ال يطاق في حياة الفلسطينيين في االحتالل يخلق واق"وقال الشبان في رسالتهم إلى الوزيرين إن 

المناطق المحتلة، فالحواجز ومصادرة األراضي وبناء جدار الفصل العنصري، كلها تزرع بذور الهدم 
وتابعوا أن معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل هي ". في الضفة الغربية منذ أكثر من أربعة عقود

سرائيلي لن يشعر باألمان طالما بقي الفلسطينيون تحت والجمهور اإل"التي تولد المقاومة العنيفة، 
  ".االحتالل

من منطلق المسؤولية والقلق على "وأكد الشبان أنهم قرروا عن إدراك كامل عدم التجند في الجيش 
  .وكتبوا أنهم قرروا عدم اتخاذ موقف المتفرج". الشعبين اللذين يعيشان في هذه البالد

  13/10/2009الحياة، 
  

  مناورة جوية مع إيطاليا: لجو اإلسرائيليسالح ا .33
وشاركت المقاتالت اإلسرائيلية،    . واصل سالح الجو اإلسرائيلي تدريباته، ولكن مع قوات جوية أوروبية         

األسبوع الماضي، في مناورة كبيرة مع سالح الجو االيطالي فوق البحر األبيض المتوسط، انطالقاً مـن                
  . ينياقاعدة جوية إيطالية في جزيرة سرد

، وخمس مقاتالت   "15.اف"، شاركت إسرائيل في المناورة مع إيطاليا بخمس مقاتالت          "معاريف"وبحسب  
-بوينغ"ورافقت هذه المقاتالت طائرة     . ، المخصصة لمهمات القصف االستراتيجي البعيدة المدى      "16.اف"

وتسمح المناورات مـع     . تحمل طواقم ومعدات فنية   " هيركوليس"، لتزويد الوقود في الجو وطائرة       "707
أسلحة الجو األوروبية، إلسرائيل باختبار نظرياتها القتالية، ومقدار تناسب معداتها للتنسيق مع األسـلحة              

وشددت مصادر عسكرية على أن الجـيش       . األجنبية، كما أنها تسمح لها في تأمين أجواء آمنة، لمقاتالتها         
  .  والتدريب مع الجيوش األجنبيةاإلسرائيلي يميل مؤخراً إلى التوسع في التنسيق

  13/11/2009السفير، 
  

   الحالي أكبر مناورات جوية مشتركة20وأمريكا تجريان في " إسرائيل" .34
والواليات المتحدة ستجريان أكبر مناورة جوية بينهما " إسرائيل"ان " اإلسرائيلي"قال الجيش : رويترز

مثل تحصينات استراتيجية في حال وقوع أي األسبوع المقبل الختبار أنظمة العتراض الصواريخ ست
 لكنها تلقي الضوء 2001وتجري المناورة التي تسمى جونيبر كوبرا كل عامين منذ  .مواجهات مع إيران

فيما تواصل واشنطن والقوى العالمية " اإلسرائيليين"حالياً على الجهود التي يبذلها األمريكيون لطمأنة 
اشترط عدم نشر " إسرائيلي"وصرح مسؤول عسكري  .يران النوويالكبرى المحادثات لكبح برنامج إ

تشرين األول بعد تأجيل الموعد األصلي النطالقها الذي كان /  أكتوبر20اسمه بأن المناورة ستبدأ في 
  .مقرراً أمس

  13/10/2009الخليج، 
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   تعيد النظر في بيع األسلحة لتركيا"إسرائيل: ""جيروزاليم بوست" .35
خبيرا بارزا في العالقات "، امس، أن "جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة :  وكاالت-رة انق تل أبيب،

 التركية تكهن بأن توقف إسرائيل دعمها في واشنطن لتركيا، في ما يتعلق بقضية المذبحة -اإلسرائيلية 
  ".األرمينية، إذا ما استمر التدهور في العالقات

يد من الطلبات التركية لشراء أسلحة تخضع للنظر من ثمة العد"وذكر مسؤولون في وزارة الدفاع إن 
شعبة التعاون الخارجي وتصدير األسلحة في وزارة الدفاع، وهو األمر الذي يحتاج اآلن إلى إعادة نظر 

  ".في ظل التغير في العالقات الديبلوماسية
ركزيا في منطقتنا رغم التوتر لكن تركيا ما زالت تشكل عامال م"ونقلت وسائل االعالم عن باراك انه 

  ".وال يوجد مكان لالنجرار والتهجم من خالل التصريحات تجاهها
إنني غير راض من االنتقادات التي قالها قسم من "وقال وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعازر، 

 المسؤولين اإلسرائيليين ضد تركيا، ألنه يوجد بيننا وبين األتراك مصالح مهمة وإستراتيجية وعلينا
  ".التصرف بحساسية بالغة من أجل أال تتحقق التوقعات السوداء

  13/10/2009الراي، الكويت، 
  

  حملة إسرائيلية تتذرع باعتبارات بيئية لمنع بناء حي فلسطيني جديد في القدس .36
" ليكود"العبرية أمس بأن وزير البيئة اإلسرائيلي القطب المتشدد في " هآرتس"أفادت صحيفة  -الناصرة 

االستيطانية التي تعمل منذ سنوات على تهويد القدس " عطيرت كوهنيم"اردان يدعم دعوة جمعية يغال 
المحتلة إلى عدم إقرار الخريطة الهيكلية الجديدة للقدس التي أودعتها البلدية اإلسرائيلية للمدينة في 

  .الوزارة وتشمل بناء حي جديد يضم مئات الوحدات السكنية للفلسطينيين
دان بإحداث تغييرات على الخريطة تحول دون بناء الحي الفلسطيني، بداعي أن المنطقة التي ويطالب ار

ال يجوز البناء فيها، وعليه " منطقة مفتوحة وخضراء"سيقام عليها الواقعة بين حيي العيسوية والطور هي 
  .في الموقع ذاته" حديقة وطنية"يدفع في اتجاه إقامة 

الدينية الشرقية المتزمتة وزير الداخلية ايلي يشاي " شاس"زعيم حركة ويدعم الوزير في مشروعه هذا 
بناء أكثر من "الذي يماطل منذ خمسة أشهر في التصديق على الخريطة الهيكلية الجديدة بداعي أنها تتيح 

  . للفلسطينيين في القدس الشرقية وأن ثمة ضرورة إلحداث تغييرات عليها" الالزم
  13/10/2009الحياة، 

 
   اليعيزر يحذر من توثيق العالقات بين الحركة اإلسالمية من جهة وحماس والسلطةبن .37

حذر الوزير بنيامين بن اليعيزر من توثيق العالقات بين الجناح الشمالي للحركة االسالمية من جهة 
ستدفع ثمنا باهظا اذا لم تعمل على وقف " إسرائيل"وقال إن . والسلطة من جهة أخرى" حماس"وحركة 

ووصف بن اليعازر المرحلة الراهنة بحالة طوارىء . ا التقارب من خالل استئناف المسيرة السياسيةهذ
لهم ودعم الرئيس محمود " التسهيالت"مؤكدا ضرورة المضي قدما في المفاوضات مع الفلسطينيين وتقديم 

 السياسية هي وشدد بن اليعيزر في حديث لإلذاعة العبرية العامة امس على ان دفع المسيرة. عباس
  ".إسرائيل"مصلحة أمنية حيوية ل

  13/10/2009الخليج، 
  

  يشرع بحملة تفتيش عن األسلحة لدى المستوطنين في الخليل" الشاباك" .38
شرع جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلي الشاباك بحملة للبحث عن : إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

أسلحة لدى المستوطنين في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية، وتجري الحملة بالتعاون مع قوات 
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الشرطة والجيش اإلسرائيلي، وذلك بعد وصول معلومات استخبارية للشاباك عن وجود تلك 
سرائيلية التي أوردت النبأ امس أن الحملة ما زالت مستمرة حتى وأكدت صحيفة معاريف اإل.األسلحة

 . لدى المستوطنيناألسلحةاالن بعد فشل عدة محاوالت اليجاد 
وبحسب الصحيفة فإن الحديث يدور عن وجود اسلحة لدى جماعات متطرفة من المستوطنين،واالعتقاد 

  .لسطينيينا السالح يستخدم ضد الفلدى اجهزة االمن اإلسرائيلية ان هذ
  13/10/2009الرأي، األردن، 

  
  "تبادل األسرى"مبعوثان إسرائيليان في القاهرة لبحث عملية السالم و .39

وصل إلى القاهرة أمس عاموس جلعاد رئيس الدائرة السياسية واألمنية بوزارة الدفاع            :  د ب أ   -القاهرة  
ريين لبحث تطورات األوضـاع فـي       ومن المقرر أن يلتقي جلعاد بعدد من المسؤولين المص        . اإلسرائيلية

وتتزامن هذه الزيارة مع زيارة يقوم بها حجاي        . األراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السالم      
هداس مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص بملف األسرى ويجري هـداس خـالل               

  .آخر تطورات صفقة تبادل األسرىالزيارة مباحثات مع المسؤولين المصريين تتناول 
  13/10/2009الدستور، 

  
  ومحاكمة قياداتهما" التجمع الوطني"و" الحركة اإلسالمية"مشروع قانون لحظر  .40

ميخائيل بن آري أنه سيقدم إلى الكنيست " االتحاد القومي"أعلن النائب المتطرف من حزب  -الناصرة 
"  الجناح الشمالي-الحركة اإلسالمية "يتيح إعالن " يةإعادة تعريف الحركات اإلرهاب"مشروع قانون لـ 

الذي أسسه الدكتور عزمي بشارة ويقوده اليوم " التجمع الوطني الديموقراطي"بقيادة الشيخ رائد صالح و 
، ما سيمكن النظام القضائي من فرض أحكام بالسجن "منظمتين ارهابيتين"النائب الدكتور جمال زحالقة 

  .قادة الحركتين، وخمس سنوات على ناشطين مركزيين فيهما عاماً على 20لمدة 
الفاشية التي أسسها الحاخام مئير كهانا وحظرها القانون " كاخ"ويقترح بن آري الذي ترعرع في حركة 

لتضم كل من يعبر عن تأييده للكفاح المسلح " التنظيمات اإلرهابية"اإلسرائيلي الحقاً، تعديل تعريف 
وعقب الدكتور زحالقة . عترض على السيادة اإلسرائيلية في الحرم القدسي الشريفوكل من ي" اإلرهاب"و

  .وابل القوانين العنصرية والفاشية ال يتوقف"على مشروع قانون بن آري بالقول ان 
  13/10/2009الحياة، 

 
  انهيار مباحثات السالم محتوم: هسني .41

ي السابق إفرايم سنيه، من انهيار مباحثات  حذر نائب وزير الدفاع اإلسرائيل:عبد القادر فارس - غزة
السالم المحتوم، كما دعا للضغط على الفلسطينيين واإلسرائيليين، للجلوس على مائدة المفاوضات، ألن 
القيود التي يفرضها الرئيس محمود عباس، من جانب، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، من جانب 

 .آخر من شأنها عرقلة أي تقدم جاد
كد أن انهيار مباحثات السالم بات محتوما، بعدما وصل طرفا المفاوضات لطريق مسدود، ما لم يتدخل وأ

 .الرئيس األمريكي، باراك أوباما بثقله السياسي لحسم األمر
وقال سنيه، إذا كانت المحادثات خيارا غير قابل للتطبيق، فالرئيس األمريكي لم يتبق له سوى خيارين ال 

 وضع خطته الخاصة بحل الدولتين على طاولة المفاوضات بعد دعوة كل من عباس ثالث لهما، إما
ونتنياهو إلى واشنطن لتخييرهم بين قبول الخطة أو رفضها، على أن يخسر الرافض لها دعم الواليات 

 .المتحدة
  13/10/2009عكاظ، 
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  ةالجيش اإلسرائيلي يغير تعليمات إطالق النار باتجاه ملقي الزجاجات الحارق .42

قالت مصادر إسرائيلية ان الجيش اإلسرائيلي غير خالل الفترة القليلة الماضية تعليمات اطالق  -بيت لحم
النار باتجاه ملقي الزجاجات الحارقة وذلك ضمن سياسة تغيير االجواء في الضفة الغربية سلسلة 

 النار ليس بهدف القتل واضافت المصادر بان التعليمات الجديدة تقضي باطالق .للفلسطينيينالتسهيالت 
ويسمح فقط باطالقها باتجاه االرجل حتى ارتفاع الركبة واذا ما اطلقت الزجاجة من مكان يغطي جسم 

  .مطلقها فان النار ممنوعه نهائيا في هذه الحالة
ان اطالق النار باتجاه ملقي الزجاجات الحارقة يتم "وقال الناطق بلسان الجيش ردا على هذه التقارير 

 للتعليمات الثابتة وفي حالة وجود خطر على حياة االنسان فقط فان التعليمات التي جرى توضيحها وفقا
  .في الفترة االخيرة ال تشكل سياسة اطالق نار جديدة

  12/10/2009القدس، فلسطين، 
 

 استشهاد فلسطينيين في غزة والخليل متأثرين بجراحهما .43
خليل أمس متأثرين بجراح أصيبا بها جراء إطالق استشهد مواطنين في غزة وال:  سمر خالد-غزة 

متأثرا بجراح )  عاما47(حيث استشهد المواطن ناصر النديم . االحتالل النار عليهما في أوقات سابقة
 .ية األخيرة على غزةسرائيلأصيب بها جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه خالل الحرب اإل

 شهيدا، فيما 1383ية على غزة، وفق حسنين، إلى سرائيلحرب اإلوباستشهاد النديم يرتفع عدد ضحايا ال
 . شهيدا1527ية إلى اليوم سرائيلبلغ مجمل عدد الشهداء منذ بداية الحرب اإل

من بلدة بيت أمر شمال مدينة ) عاما17(كما استشهد صباح امس الفتى مهدي سعيد محمد أبو عياش 
 .ته برصاص جنود االحتالل في شهر مارس الماضيالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد إصاب

واكدت مصادر محلية أن الفتى أصيب بالرأس في مواجهات مع قوات االحتالل قبل حوالي ستة أشهر 
 .في البلدة، مضيفا أنه كان يرقد في حالة موت سريري في المشفى األهلي في المدينة

  13/10/2009الرأي، األردن، 
  

 غولدستون بسبب تقرير بإقالته وتطالبروبا تنتقد خطاب عباس  منظمة فلسطينية في أو35 .44
 منظمة فلسطينية في 35طالبت : الوكاالت، الرؤوف أرناؤوط  عبد، دمشق–  القدس المحتلة- رام اهللا

أوروبا بعزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه على خلفية موقفه من تقرير ريتشارد 
وانتقدت  ، صورة غير مسبوقة بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة بإسرائيل الذي يدين غولدستون

بشدة الخطاب ، الموقعة على بيان تاله منسقها عرفات ماضي،  في أوروبا35المؤسسات الفلسطينية الـ 
معتبرة أنه محاولة للتهرب من مسؤوليته المباشرة في فضيحة ، الذي أدلى به عباس الليلة قبل الماضية

قال ماضي إن خطاب عباس كان فيه الكثير من التناقضات والمعلومات التي من شأنها و .إرجاء التقرير
تضليل الرأي العام الفلسطيني والعالمي، موضحاً أن تبريراته بعدم توفر النصاب في مجلس حقوق 

 أمر غير صحيح، تنفيه منظمات حقوق اإلنسان التي كانت متواجدة في غولدستوناإلنسان لتمرير تقرير 
 . دولة كانت ستصوت إلى جانب التقرير47 دولة على األقل من مجموع 33لسة، وأكدت أن الج

وطالبت المنظمات الفلسطينية في أوروبا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في مالبسات فضيحة إرجاء تقرير 
 التي تمت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية، مشددة على ضرورة أن يتحمل عباس غولدستون

 .سؤولية المباشرة عما جرى في جنيف وأن يتقدم باستقالته فوراًالم
  13/10/2009الوطن، السعودية، 
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 الهيكل المزعوم يستقطب اليهود لألقصى .45
يستدل من تحقيق أجرته الجزيرة نت أن تكالب المستوطنين اليهود على منطقـة             : وديع عواودة  -القدس  

فيها بشكل واسع يعود لتزايد حركات يهودية من أجل بنـاء           الحرم القدسي الشريف وأداء الشعائر الدينية       
ويتبين بوضوح أنه منذ زيارة أرييـل شـارون          .الهيكل الثالث المزعوم بعد هدم األقصى وقبة الصخرة       

 والتي أشعلت هبة القدس واألقصى تزايد عدد الجماعـات اليهوديـة الدينيـة              2000للحرم القدسي عام    
ومن أبرز هذه المنظمات الفاعلة      ".أمناء الهيكل "كل تحت إطار جامع يوحدها،      والقومية الساعية لبناء الهي   

أنـصار  : "اليوم من أجل تنظيم زيارات اليهود للحرم القدسي والتحضير العملي لمشروع بنـاء الهيكـل              
" حراس الهيكـل  "و" نساء من أجل الهيكل   "و" حاي وكيام "و" معهد الهيكل "و" الحركة لبناء الهيكل  "و" الهيكل
  .وغيرها

وتظهر مراجعة مواقع دينية خاصة استيطانية أن هناك عشرات الحاخامات والجمعيات الداعمة لها مـن               
ناحية دينية ومالية، وكل من هذه الجماعات تختص بمجال معين لكنها تندرج تحت الراية األيديولوجيـة                

قاليد العبادة في الهيكل ونهايتها هـدم       التي بدايتها تعليم ت   " المرحلية"المستندة على نظرية    " أمناء الهيكل "لـ
  .األقصى وقبة الصخرة وبناء الهيكل

المجاورة لمدينة أريحا هناك كنيس يعكف كل يوم جمعة على تعليم رجال            " متسبيه يريحو "وفي مستوطنة   
دين أحكام الهيكل وتقريب القرابين فيه وبلورة الطقوس التي يقتـضيها كالبحـث عـن بقـرة حمـراء                   

  .لرماد منها لتطهير سدنتهالستحضار ا
ويشير الباحث يزهار بار المختص بالجماعات اليهودية الدينية إلى أن تكالب الجماعات اليهوديـة علـى                
منطقة الحرم يعود لسبب خارجي ينبع من الخوف من تسوية سياسية تكرس الوضـع الـراهن لمنطقـة                  

ار في حديث للجزيرة نت اليـوم أن هـذا          وينوه يزهار ب   .الحرم القدسي التي تدار بيد الوقف اإلسالمي      
الخوف يولد ضغطا على أوساط الحاخامات من أجل إلغاء فتاوى يهودية رسمية تحرم الـشعائر الدينيـة                 

  .اليهودية في الحرم القدسي تحاشيا الستفزاز مشاعر اآلخرين وسفك الدماء
 12/10/2009نت، .الجزيرة

  
   القدساالحتالل يهدم منزالً ويدمر أساسات آخر في .46

ي، أمس، منزالً في حي بيت حنينا في القدس المحتلة سرائيلهدمت جرافات االحتالل اإل :القدس المحتلة
" وفا"ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية . وأساسات منزل آخر قيد اإلنشاء في حي االشقرية شمال المدينة

ا أمجد التريقي، عندما حاول عن مصادر محلية أن جنود االحتالل اعتدوا على صاحب منزل بيت حنين
وبينت المصادر أنه  ..مقاومة عملية الهدم، وقيدوا يديه حتى انتهاء عملية الهدم ومغادرة الجرافات المكان

بعد انسحاب قوات االحتالل من حي بيت حنينا توجهت الجرافات الى حي االشقرية بين اراضي بيت 
  .تعود ملكيته لعائلة الزغلحنينا وشعفاط، وهدمت أساسات منزل قيد اإلنشاء 

  13/10/2009الخليج، 
  

  فلسطينيو مخيم نهر البارد في شمال لبنان يعتصمون للمطالبة بمواصلة بناء المخيم .47
اعتصم أمس أهالي مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في الشمال اللبناني في ساحة الشهداء  :بيروت

وذلك للمطالبة باستئناف أعمال » لية لمخيم نهر الباردهيئة المناصرة األه«بوسط بيروت، بدعوة من 
فتح « ضد منظمة 2007) أيار(إعادة اإلعمار في المخيم الذي دمر خالل الحرب التي شهدها في مايو 

وشارك في االعتصام المئات من أبناء مخيمات لبنان، وممثلو هيئات المجتمع اللبناني، وقيادة . »اإلسالم
طينية يتقدمهم عضو المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، ومسؤول الجبهة فصائل المقاومة الفلس



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1580:         العدد       13/10/2009الثالثاء  :التاريخ

إنهاء معاناة أبناء «ورفع المعتصمون الفتات وشعارات تطالب بـ. الشعبية في لبنان مروان عبد العال
  . ، إضافة إلى إعالم فلسطين ولبنان»عبر تسريع عملية إعماره) نهر البارد(المخيم 

البدء «تي تحدثت باسم هيئات المجتمع المدني اللبناني، الحكومة اللبنانية بـوطالبت جمانة مرعي، ال
نوال حسن، رؤساء الجمهورية » هيئة المناصرة األهلية«وناشدت منسقة . »الفوري بإعمار نهر البارد

إنصاف «العماد ميشال سليمان، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة 
 البارد الذين وقفوا بجانب الجيش اللبناني في القضاء على اإلرهاب، والتدخل الفوري لتسريع إعمار أبناء

  . » ألف فلسطيني نازح من مخيم نهر البارد40المخيم وإنهاء معاناة أكثر من 
  13/10/2009الشرق األوسط، 

  
   1970الكشف عن جريمة إعدام أسير في سجن غزة المركزي عام  .48

ير السابق، الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، عن جريمـة إعـدام              كشف األس :ةغز
وقـال   . عامـاً  39بحق أسير من غزة قبـل       " السرايا"يون في سجن غزة المركزي      إسرائيلنفذها ضباط   

من " سميح سعيد أبو حسب اهللا    "إن األسير   : "أمس، نسخةً عنه " فلسطين"فروانة في بيان صحافي وصلت      
وأنهـى فتـرة    ، م1970أغسطس عـام    / صيرات وسط قطاع غزة، كان قد اعتقل منتصف آب        مخيم الن 

في سـجن   " ب"، وانتقل إلى قسم     )عاما18ً(التحقيق القاسية بصمود قهر به جالديه رغم صغر سنه وهو           
و أب"ي المدعو   سرائيلوبعد أيام وأثناء الفورة اليومية، فإذا بضابط المخابرات اإل        :"وأضاف ".غزة المركزي 

المؤدي إلى قسم التحقيق مباشرة، وينظر بعينيه لألسرى        " بيت"، يطل من فتحة الباب الجنوبي لفورة        "سالم
  ".وتحركاتهم ويتابع تفاعالتهم

وعلى مسمع ومرأى جموع    " أبو حسب اهللا  "وفجأة يجن جنونه وصرخ بأعلى صوته على األسير         :"وتابع  
، وفتح الباب وكبل يديه وأخذه مـن        "أنت لم تمت  .. يوم حي أنت لل "األسرى في الفورة، ويسأله مستهجناً      

الفورة مباشرة، ليسلمه جثة هامدة إلى أهلـه، مطـرزة بوابـل مـن الرصـاص وكـان ذلـك فـي                      
وكـان  " بيـت "وأكد فروانة أن كافة األسرى الذين تواجدوا في تلك اللحظة في فورة              ". م12/10/1970

  . على تلك الجريمة، كانوا شهوداً ) أسيرا50ً(عددهم قرابة 
  13/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 رواية كاملة للعدوان..  عيون في غزة..كتاب يكشف عن وحشية المعتدين .49

 الطبيبان النرويجيان فوسه وغيلبيرت منذ عادا من قطاع غزة وهما يتنقالن من مكان الى آخر، :اوسلو
ة، التي ال تفرق بين كبير وصغير وال بين  وعن بشاعة آلتها العسكرية الفتاكإسرائيليتحدثان عن عدوان 

مشفى ومدرسة أو موقع عسكري، وناال عقب عودتهما من غزة عدة جوائز نرويجية هامة كانت آخرها 
تسلماها من عضو المؤسسة واللجنة التحكيمية للجائزة " تاهيتي"قبل عدة اسابيع، حيث حصال على جائزة 

يار، الذي يعمل اآلن مدرباً لمهاجمي نادي مانشستر يوناتيد الالعب النرويجي الدولي أوله غونار سولش
 .االنجليزي

يحتوي الكتاب الذي الفاه عن تجربتهما في غزة على عمل مشترك وأحاديث لكال الطبيبين النرويجيين 
مادس غيلبيرت وإريك فوسه وكيف عاشا تلك المرحلة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، الذي كان يخضع 

 .ن كبيرة لم تميز بين عسكري أو مدنيلعملية عدوا
ويروي الكتاب أيضاً كيف كان الطبيبان يحمالن ويجمعان األجساد واألشالء والجثامين المحترقة 

 2009 / 2008ية دقيقة التوجيه، ففي تلك الحرب الهمجية في شتاء سرائيلوالممزقة نتيجة القنابل اإل
نابل الذكية والفسفورية التي استخدمهتا آلة البطش  طفل فلسطيني ضحايا لتلك الق300سقط أكثر من 

المتابع لالعالم النرويجي أيام العدوان على غزة بعد عودة الطبيبين  .ية في العدوان على غزةسرائيلاإل
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من القطاع، حيث أدليا بأحاديث وتصريحات وأجريا مقابالت، يعرف منهما ما لم يعرفه من أي وسيلة 
إن ما أظهرته وسائل االعالم يمثل فقط القشرة الخارجية للواقع : الكتاب وجاء في  .إعالم أوروبية

 .وللحقيقة، فهنا نحن نرى صوراً للقنابل والسيارات وألقارب المرضى البائسين
  12/10/2009القدس، فلسطين، 

  
   من مخيم عين الحلوة ينتمون لفتح اإلسالمنفلسطينيي الجيش اللبناني يعتقل ثالثة .50

فتح " فلسطينيين ينتمون الى تنظيم ثالثةديرية المخابرات في الجيش اللبناني القبض على ألقت م: بيروت
 آخرين بينهم سوريان، عصابة مسلحة 7ويؤلفون مع ) شرق مدينة صيدا(في مخيم عين الحلوة " اإلسالم

لجيش في المخيم الفلسطيني أسامة الشهابي، كانوا يخططون الستهداف ا" فتح اإلسالم"يرأسها أمير 
ابن شقيق أسامة (وأوضحت مصادر قضائية أن الموقوفين الثالثة هم أمين قاسم الشهابي . اللبناني
 ..وأحمد محمود شحادة ورضا رياض إبراهيم) الشهابي

  13/10/2009الحياة، 
  

  تجمع الهيئات الثقافية اللبنانية والفلسطينية يعقد لقاءاً تضامنياً مع القدس واألقصى .51
 والمسيحية لقاء تضامنياً تشاورياً في مقر نقابة        واإلسالميةات الثقافية اللبنانية والفلسطينية     عقد تجمع الهيئ  

، وتـدارس  "دفاعاً عن القدس عاصـمة األرض والـسماء واالمـاكن المقدسـة    : "الصحافة، تحت شعار  
  . فة خاصةالمجتمعون ما آلت اليه االوضاع في فلسطين عامة واالنتهاكات التي تتعرض لها القدس الشري

وأكد نقيب الصحافة محمد البعلبكي ان لبنان لن يكون إال في طليعة المدافعين عن القدس، داعيا جميـع                  
  . اللبنانيين الى التحرك نصرة لالقصى

أن القدس هـي المدينـة      "وقال االمين العام للجنة االسقفية للحوار االسالمي المسيحي االب انطوان ضو            
كلنا نتوجه اليوم   : "، وقال "ال حياة لنا بال القدس كمسلمين ومسيحيين وعرب       المقدسة وعاصمة فلسطين، و   

". الى القدس، لندعم أهلنا المضطهدين، ضد عدو الحرية والحـضارة والثقافـة والمـسيحية واالسـالم               
االقصى المبارك هو ليس فقط للمسلمين ولكنه قلب الحضارة االنسانية جميعا وعندما يعتـدى              : "وأضاف

  ". ى يعتدى على كنيسة القيامةعلى االقص
ان الذي يحصل في فلـسطين اليـوم   : "وصدر عن المجتمعين بيان ختامي تاله االب ضو، ومما جاء فيه         

ليس تصرفا جديدا بل هو تصعيد لحرب صهيونية مستمرة هدفها هدم القدس الـشريفة لبنـاء هـيكلهم                  
مة فهي وحدها السبيل لتحريـر أرضـنا        والحل الوحيد المرتجى في هذا الصراع هو المقاو       . ..المزعوم
 ."المغتصبة

  13/11/2009السفير، 
  

  القاهرة تقود تحركاً للتهدئة بين فتح وحماس .52
، من مصادر فلسطينية، إن القاهرة ستقود تحركاً سريعاً الحتواء "عكاظ"علمت :  فهيم الحامد-جدة 

 من المتوقع أن يكون بعد عيد األزمة الحالية بهدف الوصول إلى توافق حيال موعد المصالحة الذي
األضحى، خاصة أن المرحلة القادمة تتطلب التهدئة بين فتح وحماس، ووقف الحرب اإلعالمية بين 

، عن استغرابها وصدمتها للتراجع الذي حدث "عكاظ"وعبرت مصادر في الجامعة العربية لـ. الطرفين
ودة إلى الحوار وحل القضايا العالقة بعيدا في مشروع المصالحة الفلسطينية، مطالبة جميع الفصائل بالع
  .عن التراشق اإلعالمي الذي اليخدم مصلحة القضية الفلسطينية

  13/10/2009عكاظ، 
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  األمن المصري يدمر أربعة أنفاق على الحدود مع قطاع غزة .53
اكشفت قوات أمنية مصرية أربعة أنفاق تحت االرض على الشريط الحدودي بين مصر :  د ب أ-رفح 
وقالت مصادر أمنية مصرية أنه تم اكتشاف وضبط أربعة انفاق دفعة . طاع غزة وقامت بتدميرهاوق

واحدة فى منطقتى صالح الدين وحى القمبز على بعد مترات من الحدود المصرية مع غزة أمس وقد 
اء كانت وجد فى تلك االنفاق كميات هائلة من البضائع ومستلزمات البناء من الدهانات واالسمنت والكهرب

  .معدة للتهريب الى غزة
  13/10/2009الدستور، 

  
  ية لتهويد القدسسرائيلسرور يطالب األمم المتحدة بوقف المحاوالت اإل .54

أعرب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورئيس مؤتمر اتحاد مجالس : أحمد سامي متولي
ية سرائيلظمة البالغ من المحاوالت اإلالدول األعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي عن قلق دول المن

وطالب، في بيان أصدره المؤتمر، األمم . اآلثمة التي تستهدف تهويد المسجد األقصي المبارك والقدس
المتحدة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ االجراءات الالزمة للحفاظ علي أمالك الجئي فلسطين وفق آلية مناسبة 

 194اما مع منطوق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم للتطبيق لمنع التصرف بأمالكهم انسج
وأكد ان . يسرائيل اإل-وتطبيقا لحق العودة الذي هو أبرز ضمان لحل عادل وشامل للصراع العربي 

المسلمين والعرب لن يتهاونوا أو يتنازلوا عن القدس الشريف ولن يستسلموا ألي مخططات عدوانية 
  . ومقدساتهمية تنال من أراضيهمإسرائيل

من ناحية اخرى، حذرت لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي الفقي 
من عمليات العربدة التي تقوم بها في القدس، وأكدت في بيان لها أمس أن جريمتها سوف " إسرائيل"

  .سالميةتحرك العالم لوضع حد لنهاية هذه األعمال التخريبية التي تستهدف المقدسات اإل
  13/10/2009األهرام، 

  
  إسالميو موريتانيا يطالبون بتحرك عربي لنصرة المسجد األقصى .55

واصلت القيادات اإلسالمية الموريتانية تنظيم مهرجانات وندوات شعرية للمطالبة بفك الحصار : نواكشوط
ظمة في إطار وشددت القيادات االسالمية المنت. عن القدس وللتشديد على تحرك عربي لنصرة األقصى

الرباط الوطني لمقاومة االختراق الصهيوني وجمعية المستقبل للثقافة والتعليم، في ندوة فكرية أمس 
االثنين على ضرورة تعبئة جميع الجهود لنصرة األقصى المحاصر، مشددين على أهمية التحرك 

  .لمواجهة الخطر الذي يواجه المسجد األقصى على يد االحتالل
التجمع كل من كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الخط األخضر، ومحمد وقد تحدث خالل 

  . نزال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
وندد مشاركون في مظاهرات شبه مستمرة في نواكشوط منذ أيام لنصرة األقصى، بالصمت العربي إزاء 

وندد . ريخية ومساع لتهويد الحرم الشريفمن أعمال وحشية وطمس لآلثار التا" إسرائيل"ما تقترفه 
  .المتظاهرون بمساعي تهويد القدس و محاولة الصهاينة بناء الهيكل اليهودي المزعوم داخله
  13/10/2009القدس العربي، 

  
   من مناورات جويةها استبعادإلى التعقل بعد" إسرائيل"أنقرة تحتج وتدعو  .56

يين إلى التعقل في تصريحاتهم، سرائيل، أمس، القادة اإلدعت وزارة الخارجية التركية:  ا ف ب-أنقرة 
واعتبرت أنه . بعد استبعاد أنقرة الدولة العبرية من مناورات جوية، ما سبب توتراً في العالقات الثنائية

وقالت الخارجية التركية في بيان إن ". من غير الصائب استخالص عبر سياسية من إلغاء تلك التمارين"
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... يين نشرتها الصحف في هذا الصدد غير مقبولةسرائيلقات عدد من المسؤولين اإلتصريحات وتعلي"
  ". ية إلى التعقل في موقفها وتصريحاتهاسرائيلندعو السلطات اإل

  13/10/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل"الحوار سالحي الثقافي في مواجهة : فاروق حسني .57
روق حسني أن تصريحاته بشأن إعالن الحرب أكد وزير الثقافة المصري فا: القاهرة طه عبد الرحمن

. قصد منها أن الحوار هو السالح الثقافي الذي يستند إليه في التعامل مع اآلخر أو الغير" إسرائيل"على 
ية، بعد سرائيلجاءت تصريحات حسني، أمس، ردا على الهجوم الذي يتعرض له في الصحافة اإل

، لموقف اللوبي الصهيوني في أوروبا "إسرائيل"ية على تصريحات أعلن فيها أنه سيعلن الحرب الثقاف
وجدد حسني رفضه للتطبيع الثقافي مع . األخيرة" اليونسكو"وأمريكا منه وعرقلة فوزه في انتخابات 

  ".حتى تلتزم بإبرام السالم الشامل والعادل مع الفلسطينيين، وتكون جواراً طبيعياً لهم"، "إسرائيل"
  13/10/2009الخليج، 

  
  ي سرائيللحل الصراع الفلسطيني اإل" جنيف"باما يتبنى مبادرة أو .58

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن اإلدارة االميركية تدير :  وكاالت األنباء-القدس المحتلة، غزة 
اتصاالت سرية مكثفة مع أطراف في المنطقة ومع دول أوروبية للتشاور حول بعض األفكار الخاصة 

ي ومقيدة سرائيلي وصوال إلى إقامة دولة فلسطينية ال تهدد األمن اإلسرائيلإلبحل الصراع الفلسطيني ا
  .ي بهاسرائيلبشروط محددة أساسا لالعتراف اإل

وقللت المصادر من أهمية التقرير الذي سيقدمه مبعوث التسوية األمريكي جورج ميتشل إلى إدارته في 
 وأراضي السلطة الفلسطينية ومصر من أجل ئيلإسراواشنطن بعد أن أنهى جولة في المنطقة زار خاللها 

فقد كشفت المصادر أن . استئناف المفاوضات ولو بشكل صوري للتغطية على ما تخطط له واشنطن
األفكار التي تتشاور بشأنها اإلدارة األمريكية مع أطراف عربية وأوروبية تستند إلى األفكار التي وردت 

يون قبل سنوات، وترى فيها واشنطن الصيغة األفضل إسرائيل وفي مبادرة جنيف التي صاغها فلسطينيون
وأشارت المصادر إلى أن هناك مالحق بسبعمائة صفحة ألحقت . يسرائيللحل الصراع الفلسطيني اإل

  .بالمبادرة وقامت طواقم خاصة في الواليات المتحدة بدراستها
  13/10/2009الدستور، 

  
  لسة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان أكد لعباس دعم طلب السلطة جبان كي مون .59

قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن الرئيس محمود عباس تلقى اتصاالً هاتفياً من :  أ ف ب-رام اهللا 
أكد خالله دعمه للرئيس في طلب عقد الجلسة االستثنائية في "األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 
قرير القاضي غولدستون، وكذلك دعم التقرير عند مناقشته في لجنة حقوق اإلنسان في جنيف إلقرار ت

  ."مجلس األمن في الرابع عشر من الشهر الجاري
أكد خالل االتصال دعمه للموقف الفلسطيني الملتزم بتنفيذ "وأضاف البيان أن األمين العام لألمم المتحدة 

بوقف النشاط االستيطاني بما في التزامات المرحلة األولى من خريطة الطريق، خصوصاً في ما يتعلق 
ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه واألمن واإلفراج عن 

  ."المعتقلين
  13/10/2009الحياة، 
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  أميركا ترفض استدعاء مفوضة في األمم المتحدة لإلدالء ببيان أمام مجلس األمن  .60
 من مصدر دبلوماسي مطلع "السفير"علمت ):  بي أي، د ب أ، ا ش أأ ف ب، رويترز، يو (-نيويورك 

أن الواليات المتحدة رفضت بشكل قاطع طلباً ليبياً باستدعاء مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان نافيه 
بيليه لإلدالء ببيان أمام مجلس األمن في جلسة دورية يعقدها غداً لمناقشة الوضع في الشرق األوسط، 

هذا األمر لم يكن ضمن االتفاق الذي تم التوصل له في جلسة المشاورات المغلقة التي عقدت ذلك ألن 
الوضع في الشرق األوسط "األسبوع الماضي، والذي نص على أن البند الرسمي المطروح للنقاش سيبقى 

  .  وليس تقرير غولدستون"بما في ذلك القضية الفلسطينية
غم من الجهود التي تبذلها السلطة حالياً بدعم من الدول العربية إلبقاء ويشير الخبراء إلى أنه على الر

موضوع تقرير غولدستون حياً، سواء في مجلس األمن أم في الجمعية العامة، فإن الخطوة األولى تبقى 
  . في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

  13/11/2009السفير، 
  

  األنشطة االستيطانية غير شرعية: لندن .61
 في تصريح ،شدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق األوسط مارتن دي): رويترز(

غير "للتلفزيون المصري، على موقف بالده الرافض لألنشطة االستيطانية في الضفة الغربية، واعتبرها 
ات بوقف أعمالها االستيطانية من أجل فتح الباب أمام انطالق مفاوض" إسرائيل"وطالب دي ". شرعية

  .السالم مع الفلسطينيين
 أن هناك إجماعاً دولياً من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً أن بريطانيا تدعم هذا إلىوأشار 

  ".إسرائيل" جنب في أمن وسالم مع إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلىالتوجه الرامي 
ات المتحدة في الشرق األوسط إليجاد حلول الذي تقوم به الوالي" الدور"وأعرب عن ترحيب بالده بـ
  . يسرائيل اإل-لرأب الصدع للصراع الفلسطيني

  13/10/2009الخليج، 
  

 فولك يقدم اعتذاراً مكتوبا لعباس حول التصريحات التي أدلى بها لقناة الجزيرة  .62
ارد فولك، اليوم،  قدم المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتش:رام اهللا

اعتذارا مكتوبا للسيد الرئيس محمود عباس حول التصريحات التي أدلى بها لقناة الجزيرة، وفيما يلي 
 :نص االعتذار

بعد أن قمت بمراجعة السجالت التي تثبت ملكية الشركة الوطنية لالتصاالت وتدقيقها، تحقق لي عدم "
لطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وتحديدا أبناءه وجود أية بينة تثبت أي عالقة لعائلة رئيس الس

ياسر وطارق عباس، في ملكية الشركة الوطنية لالتصاالت، وعلى هذا فإنني اعتذر عن أي أذى غير 
مقصود أكون قد سببته لعائلة الرئيس محمود عباس  نتيجة تكراري المزاعم غير الصحيحة التي كنت قد 

 إنني زعمت أن وجود عالقة في ملكية الشركة الوطنية لالتصاالت صرحت بها لقناة الجزيرة، خاصة
من قبل عائلة السيد الرئيس محمود عباس قد يفسر السبب الذي حدا بالسلطة الفلسطينية في جنيف تأجيل 

أو /، وإنني أكرر اعتذاري الشديد عن أي أذى و2010التصويت على تقرير غولدستون حتى آذار 
 ". قد تسببت بهاأضرار غير مقصودة أكون

  12/10/2009وكالة وفا، 
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  )2 - 1(فضيحة غولدستون بين المكابرة والمقامرة  .63
  هاني المصري

األول ألقاه الرئيس ابو مازن، والثاني ألقاه خالد مشعل رئيس المكتـب            : مساء األحد استمعنا الى خطابين    
  .سنقف أمام الخطابين. السياسي لحركة حماس
  .لرئيس ابو مازن خطاباً وضح فيه موقفه من تداعيات تقرير غولدستونبعد طول انتظار ألقى ا

قال أبو مازن إن القيادة الفلسطينية تمتلك الشجاعة لتحمل مسؤولياتها إذا ثبت أن هناك خطأ قد ارتكـب                  
  .في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

  :نسأل الرئيس
ية بعد عدة أيام إرسال وزير الخارجية الى نيويـورك          إذا لم يكن هناك خطأ، لماذا قررت القيادة الفلسطين        

  لدعم الطلب الليبي بعرض التقرير على مجلس األمن؟
إذا لم يكن هناك خطأ، لماذا قرر الرئيس تكليف السفير الفلسطيني في جنيف بإعادة طرح التقرير علـى                  

  مجلس حقوق اإلنسان، بعد مضي أسبوع على فضيحة التأجيل؟
  طأ، لماذا شكل الرئيس لجنة للتحقيق لتحديد المالبسات والمسؤولية؟إذا لم يكن هناك خ

إذا لم يكن هناك خطأ، لماذا نشهد إجماعاً فلسطينياً، لم يسبق له مثيل، منذ فترة طويلـة، علـى انتقـاد                     
ف وحركـة حمـاس     .ت.فقد عارض هذا القرار اللجنة المركزية لحركة فتح وكافة فـصائل م           . التأجيل

حتـى  . مة في دمشق وكافة منظمات وفعاليات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجـه           والفصائل المقي 
  .أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه اعتبر أن هناك خطأ ويجب تجاوزه

العذر الذي يقدم، لعدم االعتراف بالخطأ، أو لتأجيل االعتراف بالخطأ، أكبر من ذنب، وهو وجود توافق                
ولي على التأجيل، وضرورة الحصول على دعم أكبر للتقريـر عنـد عرضـه علـى                عربي إسالمي د  

  .هذا مع العلم أن األغلبية الالزمة إلقرار التقرير كانت متوفرة. المصادقة في مجلس حقوق اإلنسان
هل حصلنا اآلن، وبعد مرور عدة أيام فقط على دعم أكبر للتقرير؟ هل أصبح وضعنا اآلن أفضل بعـد                   

  دح على كل المستويات واألصعدة؟وقوع ضرر فا
   الفضيحة؟-هل تم استخالص الدروس والعبر من الخطأ 

  .ال
الدليل أن الهرولة إلعادة طرحه تمت بدون دراسة وتمحيص ما يدل على استمرار التخبط واالرتجاليـة                

ل للجنـة   يكفي للداللة على ما سـبق أن االجتمـاع األو         . التي ميزت التعامل الفلسطيني مع هذا التقرير      
  .التنفيذية عقد بعد أكثر من أسبوع من خطيئة التأجيل

إن تأييد الطلب الليبي بعرض التقرير على مجلس األمن واالستعجال بطرحه مجدداً على مجلس حقـوق                
اإلنسان ينطوي على قدر كبير من االرتجال، ألنه لم يخضع للدراسة والتقييم والتشاور داخل المؤسـسة                

قاء، ويرجع ألسباب فلسطينية تتعلق بامتصاص حالة الغـضب العارمـة، وقطـع             ومع الخبراء واألصد  
الطريق على محاولة حماس توظيف تقرير غولدستون لخدمة مصالحها وأهدافها بالتأكيد على أنها األجدر              
بقيادة الشعب الفلسطيني من قيادة محمود عباس، التي ظهرت ــ كما زعمت حماس ــ مـن خـالل                  

  .ت على التقرير غير مؤتمنة وغير جديرة بتمثيل الفلسطينييندعم تأجيل التصوي
وإذا نـوقش   . إن مجلس األمن، يمكن أن ال يرضى بمناقشة تقرير سبق تأجيله في مجلس حقوق اإلنسان              

وإذا أصرت دول عضو بمجلس األمن على عرضـه علـى التـصويت             . لن يصدر بشأنه قرار أو بيان     
وهذا كان يوجب التأني والدراسة قبل الهرولة لتـصحيح الخطـأ           . سيكون الفيتو األميركي له بالمرصاد    

  .بخطأ
كما أن مجلس حقوق اإلنسان قد يحتاج الى أغلبية نصف زائد واحد أو الثلثين إلعادة نقاش تقريـر تـم                    

  .إن القرارات بحاجة الى دراسة وليست مجرد ردود أفعال. تأجيله منذ أسبوع فقط
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لمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، مباشرة باسـم فلـسطين جعـل            كما أن عرض األمر سابقاً على ا      
وهذا يضعنا في موقف حرج، فـإذا فـشلنا         . المدعي العام لهذه المحكمة يطالب بإثبات أن فلسطين دولة        

بإثبات أننا دولة وأعلن المدعي العام أننا لسنا دولة نخسر معركة سياسية، كان األجدى أن يتقدم بالشكوى                 
 بمحكمة الجنايات الدولية أو انتظار أن يتحول األمر من مجلس حقوق اإلنسان الى محكمـة                دولة عضو 

  .الجنايات استجابة ألحد التوصيات الواردة في تقرير غولدستون
أمر آخر، إذا كانت فلسطين قد قدمت طلب التأجيل الى المجموعـة العربيـة واإلسـالمية ودول عـدم                   

ير غولدستون، كما ثبت فعال من خالل تصريحات السفير الباكستاني          االنحياز لتأجيل التصويت على تقر    
ي الذي سـارع    سرائيلوالحكومة التركية، واعتراف السفير الفلسطيني نفسه، من خالل تصريح السفير اإل          

، ما عرضه لتـوبيخ مـن       إسرائيلبإعالن ذلك من شدة الفرحة وتحت تأثير شعوره بالنصر الذي حققته            
  .يةرائيلسوزير الخارجية اإل

أو حصل توافق فلسطيني عربي إسالمي دولي على التأجيل، فإن هذا ال يعفي القيـادة الفلـسطينية مـن                   
إن قيام بعض القيادات الفلسطينية، وحتى الرئيس نفسه بتبرير قرار التأجيل بأنه نـاجم عـن                . المسؤولية

أمر يخصهم قبل أي شـيء      توافق أو طلب عربي إسالمي يجعل الفلسطينيين وكأن اآلخرين يتصرفون ب          
وهذا يشكل نسيانا لشيء مهم جدا، وهو أن الشعب الفلسطيني خاض نضاال طويال مريرا، وقدم دماً                . آخر

  .غالياً غزيراً، من أجل أن يأخذ زمام قضيته بنفسه، وأن ينتزع القرار الفلسطيني
ن قـضية إنـسانية عالميـة       طبعاً هذا ال يعفي أحداً من مسؤوليته عما جرى، ألن قضية تقرير غولدستو            

فلوال الـضعف والهـوان     . أخالقية، وال يعفي الدول العربية واإلسالمية تحديداً من مسؤوليتها عما جرى          
والتبعية العربية لما وصلت فلسطين الى ما وصلت إليه من تدهور في مكانتها ولما تجرأ علـى شـعبها                   

  .وقيادتها، من يسوى ومن ال يسوى
 13/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  وقفة مصارحة مع خطاب الرئيس عباس .64

  عريب الرنتاوي
 وعزا قرارهـا بطلـب      ، دافع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن موقف سلطته في جنيف          ،أمس األول 

تأجيل التصويت على تقرير غولدستون إلى رغبتها في بناء توافق دولي يساعد فـي تمريـر التقريـر                  
 ، ومن ثم في مجلس األمن في نيويـورك        ،اإلنسان في جنيف أوال    في مجلس حقوق     ،وتوصياته المعروفة 

 مـن ردات  ، كادت تقنعنا بخطأ ما قارفناه نحن المواطنين النزقين    ،وتلكم لعمري نوايا طيبة وأهداف نبيلة     
  ).؟،(فعل متطيرة وقبيحة 

ولماذا إذن  : ارة أنفسنا  تساءلنا في قر   ،لكننا وبعد أن تمالكنا أنفسنا قليال إثر انتهاء الخطاب الجامع للرئيس          
 ألم يكن حريا بكـم تـشكيل        ،إياها" الفعلة النكراء "سارعتم يا فخامة الرئيس إلى تشكيل لجنة تحقيق في          

  .في جنيف؟" الحكيم"لكل من شارك في إعداد واستصدار وتنفيذ القرار " لجنة جائزة"
 على مجلس حقوق    ،فة مستعجلة  قررتم يا سيادة الرئيس إعادة طرح الموضوع من جديد وبص          ،ولماذا إذن 
 وأن  ، هل تم ذلك بعد أن تيقنتم بأن التوافق الدولي قد تحقـق            ، وأيدتم طرحه على مجلس األمن     ،اإلنسان

حمل معه أنباء سارة عن تغييـر  " أسبوع اإلسفاف والمهاترات" وأن  ،مصائر التقرير باتت في أيدي أمينة     
  .ح التقرير والضحايا وغزةدراماتيكي في اتجاهات هبوب الريح الدولية لصال

 المحسوبين  ، أن تسمح للحلقة الضيقة من مستشاريك ومقربيك       ،وكيف يصح يا سيادة الرئيس والحالة كهذه      
 مستمدة منك شخـصيا ومـن       ، وكل ما يتمتعون به من صفات وألقاب وأدوار        ،عليك وحدك دون سواك   

وا على شاشات التلفزة والفـضائيات       أقول كيف تسمح لهؤالء أن يظهر      ،موقعك على رأس الهرم القيادي    
 والتنصل الحقا من المسؤولية عن اإلرجاء وتحميلها لدول         ،) أكتوبر 2صائب عريقات   (لنفي الخبر ابتداء    
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 واالعتراف بان ما حصل في      ،)تصريحاتك في اليمن وتصريحات مستشارك نمر حماد      (عربية وإسالمية   
 ورئيس حكومة تـصريف األعمـال بعـد         ، رام اهللا  ياسر عبدربه لتلفزيون السلطة في    (جنيف كان خطأ    
وتأكيداتهم بأن الباب مـا زال      )  والسفير إبراهيم الخريشة للشرق األوسط     ، عزام األحمد  ،اجتماع لحكومته 

  .مفتوحا للعودة عن الخطأ وتصحيح المسار
 اسـتنفار    فلجـأتم إلـى    ، كل األعذار والذرائع والحجج الواهية دون جدوى       ،لقد جربتم يا فخامة الرئيس    

من خالل تقزيم قضية غولدستون والهبوط بها من قضية الشعب بأسـره ضـد   " العصبية القبلية عند فتح   "
 ، إلى مجرد تفصيل صغير في حرب داحس والغبراء بين فتح وحماس           ،المستخفين بحقوق أبنائه وضحاياه   

واستحضار صيحة  " ن العرب المتخاذلي"برمي المسؤولية على    " الوطنية الفلسطينية "وحاولتم أن تستنهضوا    
 وأن مـا كـان      ، وتغيرت معه القيادات   ، من دون أن تدركوا أن الزمن تغير       ،يا وحدنا : عرفات الشهيرة 

يصح في عهد الراحل ياسر عرفات حين كان الموقف الفلسطيني أكثر تقدما من مواقف جميـع الـدول                  
لمصارف التي انحـدرت بـالموقف       لم يعد صحيحا اليوم في عصر قيادات الظل والكواليس وا          ،العربية

  .الفلسطيني إلى أسفل سافلين
 االعتراف بالخطـأ  ، نعم بجملة واحدة   ، أن تنهوا المسألة بجملة واحدة     ،لقد كان بمقدوركم يا سيادة الرئيس     

 مثل هذا الموقـف     ، واألهم عدم تكراره   ،وكشف مالبساته واالعتذار عنه وإبداء االستعداد لتحمل نتائجه       
 وكان سيوفر عليكم عـبء معالجـة        ،"التأتأة"وأركان سلطتكم عن كل هذا الحرج والتلعثم و       كان سيغنيكم   

  .الخطأ الكبير بخطأ أكبر والخطيئة القبيحة بخطيئة أقبح
كان بمقدور موقف كهذا أن ينقذ الوحدة الوطنية وجهود المصالحة المصرية التي انتظرنا ثمارها طـويال                

 ،ل أسوء ما في قاموس االنقسام الفلـسطيني مـن اتهامـات وشـتائم              لكنكم آثرتم استال   ،وبفارغ الصبر 
 لكأن الضفة الغربية في ظل حكمكـم تعـيش عـصر النهـضة والتنـوير      ،فأصبحت غزة إمارة الظالم   

دايتون :  وكأننا لم نسمع من قبل بأسماء وعناوين من نوع         ، عصر الحرية والتحرير واالستقالل    ،واألنوار
الحل االنتقالي المرحلي الـشاروني     "والسالم االقتصادي و  " الدولة تحت االحتالل  "وبلير والتنسيق األمني و   

 واالحتواء الناعم والخـشن لكـل       ، واالستيطان الزاحف والتهويد المبتلع للقدس والمقدسات      ،"طويل األمد 
  ".غضب الضفة" إلى غير ما هناك مما كان كافيا وكفيال بتبديد ،قوى الشعب الفلسطيني الحية

 أننا حائرون وضائعون في متاهات الكـذب واالرتبـاك واألداء المخجـل             ،قيقة يا سيادة الرئيس   في الح 
 في واحد من أسـوأ األسـابيع        ،والمثير للشفقة الذي قامت به السلطة في شرح وتفسير وتبرير ما حصل           

 فـضيحة    وأحسب أننا بتنـا أمـام      ،التي مرت على الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة منذ انطالقاتها        
 مسلسل يفوق فـي     ، أو باألحرى أمام مسلسل فضائحي ال يتوقف فصوال وال نهاية مرئية لحلقاته            ،مركبة

 واقتـرح أن    ،من نتـائج  " فضيحة جنيف " ما ترتب على     ،مغزاه وداللته وتداعياته المباشرة وبعيدة المدى     
هنة علـى أنـه يعـرف    تبادر بعض مؤسسات البحث والتفكير إلى رصد جائزة مجزية لمن يستطيع البر   

) وليس من وجهة نظرنا نحن    ( وما إذا كان هذا الموقف بنظرها هي         ،موقف السلطة مما حصل في جنيف     
  ".تهافت التهافت" حكمة وواقعية أم تهافت و،خطأ أم صواب

 رصد موازنات كافيـة إلعـادة       ، فأقترح على حكومته ومنظماته األهلية     ،أما الشعب السويسري الصديق   
 فمنذ أن ارتبطت جنيف بالوثيقة إياها مـن         ،مدينتهم الجملية في الذاكرة الجمعية الفلسطينية     ترميم صورة   

 ليس في جبنها اللذيذ وشـكوالتتها الفـاخرة أي   ، صارت مدينة قبيحة، وبالفضيحة المستمرة من بعد  ،قبل
  . وأرجو المعذرة،ترياق من أي نوع

  13/10/2009الدستور، 
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  ر والمصالحة هي االنتخابات  ولن يعتذيخطئالرئيس لم  .65
  ياسر الزعاترة

نكتب مرة أخرى حول ذات الموضوع بعدما فاجأنا خطاب الرئيس الفلسطيني مساء أول أمس األحد، فقد                
، على األقل   غولدستونتوقعنا وتوقع كثيرون أن يبادر إلى قدر من االعتذار عما جرى بخصوص تقرير              

القيادة هي المهمة ولـيس     (كلها معه   " الجديدة"ذي شعر بأن فتح     مجاملة للجماهير الغاضبة، لكن الرجل ال     
، وكذلك أكثر القوى المهمة في المشهد العربي والدولي، لم يجد حاجة إلى االعتذار، فعاد يتحدث                )للقواعد
، "حتى لـو أنكـروا    "، وعبر تبرير بائس على شاكلة اتهام العرب بالمسؤولية          "عنزة ولو طارت  "بمنطق  

ات ال تغير في الحقيقة المرة التي تؤكد أنه هو ال غيره صـاحب القـرار، ألن األعـداد                   فضال عن حيثي  
الكبيرة من مؤسسات حقوق اإلنسان التي أحبطها ما جرى بعد متابعة حثيثة للموقف ليست متـآمرة مـع          

  .حماس ضد السلطة
 في اتجاه آخر،    خالصة منطق الرئيس هي أنه لم يخطىء حتى يعتذر، ولذلك كان من الطبيعي أن يذهب              

عنوانه مهاجمة حماس وإمارتها الظالمية، تماما كما لو كان في ذروة سطوته الـسياسية والجماهيريـة،                
ومن ثم يطالب الحركة بعدم استخدام حكاية التقرير ذريعة للتهرب من اسـتحقاقات المـصالحة، والتـي                 

  .تتلخص في االحتكام من جديد إلى صناديق االقتراع
ي واقع الحال، فالرجل منذ ما قبل الحسم العسكري في قطاع غزة لم يتوقف عن ترديـد                 هذا هو المهم ف   

ذات المطلب، من دون أن يسأله أحد عن سبب ثقته بإمكانية تغير موقف الناس بين عشية وضحاها، وإن                  
حـرر  والت(تغير المشهد برأيه بعد األخطاء التي ارتكبتها الحركة بعد ذلك، لكأن إمارة العـدل والرفـاه                 

قد أقيمت في الضفة الغربية وقدمت للناس نموذج عمر بن عبدالعزيز ولم يعد في وارد الجماهير                ) أيضا
  .غير مبايعتها في أية موقعة ديمقراطية مقبلة،،

ما ال يقوله السيد الرئيس بصراحة هو أن الحصار الذي فرض بعد االنتخابات، سيدفع قطاعا من النـاس                  
يير موقفهم، وأقله عدم المشاركة في االقتراع، ليس قناعة بالطرف اآلخـر،            الذين صوتوا لحماس إلى تغ    

ولكن خوفا من تكرار مشهد الحصار والتجويع، األمر الذي لن يختلف في الضفة الغربية التي طـوردت                 
فيها حماس، وستحظى على األرجح بقدر من التزوير، فقط من أجل أن يكـون فـوز جماعـة دايتـون                  

  . في المئة من المقاعد أو األصوات50يس مجرد محسوما وواضحا، ول
يفوز طرف فيحاصر   (هذه هي المصالحة التي يتحدثون عنها، وهذه هي الديمقراطية وصناديق االقتراع            

، وسوى ذلك من تفاصـيل      )الناس عقوبة لهم على انتخابه، ثم تعاد االنتخابات لكي يفوز الطرف اآلخر،،           
ل فيه لبعض الوقت، بما في ذلك اإلفراج عن المعتقلين الذي يمكـن             لن يكون مهما بحال، ويمكن التساه     

ي هو الذي يتكفل بالخطرين من الحركـة، تاركـا          سرائيلإعادة اعتقالهم إذا لزم األمر، مع أن الشريك اإل        
  .للسلطة من تبقى من العناصر والقيادات

كن بوسعها الذهاب إلى القاهرة     والحق أن حماس التي أجلت المصالحة بعدما أشيع من أجواء إيجابية لم ي            
لمعانقة الرئيس، فيما أصابع الجماهير موجهة إليه في سياق اتهام كبير من لون التساهل في أمـر دمـاء              
الغزيين التي أريقت في حرب غزة، ال سيما أن موقفه خالل الحرب كان معروفا وجاء ليبرمان ليذكر به                  

  .من نسي أو تناسى
لحل، وليس التجميد، ولو كان الموقف هو الثاني لما تردد الرئيس في تحديـد              لذلك كله كان التأجيل هو ا     

موعد االنتخابات بصرف النظر عن موقف حماس، وألجراها في الضفة الغربية وحدها كما كان يخشى               
  .المصريون

مع ذلك لن يكفّ أولئك وأولئك عن دعم رئيسهم، فالعداء لم يعد مع العدو الصهيوني، بل مـع حمـاس،                    
أو السالم االقتصادي بتعبير نتنياهو، وهي الصيغة التي        " الدولة المؤقتة "ى لو لم يغادر برنامجه مربع       حت

يين سواها ما دام االستجداء هو المـسار،        سرائيلرفضها في الخطاب، ولم يقل لنا كيف سيفرض على اإل         
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وص وثيقة جنيف وملحقهـا     مع العلم أن الدولة الدائمة تظل ممكنة إذا كانت بشروط نتنياهو، أو وفق نص             
  .األمني التي ال تعني سوى دولة مسخ يحتار المحللون في إيجاد شبه لها في العالم

  13/10/2009الدستور، 
 

   إلسقاط السلطة الفلسطينيةاألوانآن  .66
  * عقصة داودأبوسهير . د

التـي  أكثر من عشرة اشهر مرت منذ حرب غزة وها هو الشارع الفلسطيني يفجع مرة اخرى بـسلطته                  
هل موقف السلطة غريب؟ غير متوقع؟ هل تذكر ايهـا          .  في حربها ضد االطفال    إسرائيلاجهضت ادانة   

القارئ ان هذه السلطة نفسها هي التي منعت وضربت المتظاهرين الفلسطينيين في رام اهللا حين خرجـوا        
ن للشك في دور    احتجاجاً على حرب غزة؟ لماذا اذن الذهول من وضاعة ما وصلت اليه؟ وهل تبقى مكا              

  هذه السلطة اليوم في محاوالتها تقويض اي احتمال لنصر فلسطيني على االحتالل؟
اذا كان عباس ودحالن وكل شخص ما زال محسوبا على السلطة الفلسطينية يعتقدون ان اللجنة التي الفها                 

من مسؤوليتهم فهـم    في مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة ستنقذهم         ' حقا'عباس لمتابعة ما جرى     
ليبيا في محاولتها   ' دعم'اما محاولتهم المثيرة لالشمئزاز اليوم      . ال حاجة من االصل لهذه اللجنة     . مخطئون

ان على كل من يحسب اليوم على هذه السلطة ان يتبرأ منهـا االن              . اصالح ما يمكن اصالحه لن يفيدهم     
هذا هو الوقت ألن تسقط السلطة التـي        . األكملواال فهو شريك كامل في التآمر على الشعب الفلسطيني ب         

هؤالء الذين  . في القطاع ' انقالب حماس 'هؤالء الذين شرعوا الحرب بحجة      . مرت من خاللها حرب غزة    
  . وامريكاإسرائيلال يفقهون شيئاُ سوى حسابات بنوكهم المدفوعة من 

ان يحترم مواطنيه وشـهداءه     في اي مك  . في اي مكان متحضر كان على رئيس السلطة ان يستقيل فوراً          
  .كان على كل فرد متورط مباشرة في هذا المشروع الفاضح ان يمثل امام المحكمة

بعيدون جداً ان نرى    . بعيدون جداُ عن مالحقة ومحاسبة حكامنا     . لكن، نحن بعيدون جداً عن هذا التحضر      
هذه حقيقـة   . شنقة ضد ابطالنا  هم اول من يدوسونها وأول من يمد حبل الم        . حقوقنا تحترم من قبل قادتنا    

  .مأساتنا على امتداد الوطن العربي
ولكني في الحالة الفلسطينية ارى ان شعب فلسطين لن يقف مكتوف االيدي على هذه الخيانة وعلى هـذا                  

انا اثق بأن هذا الشعب الجبار سينتفض انتفاضة تعيد حصانته          . االستهتار الذي ال يمكن ألي لجنة تبريره      
  .واول االهداف هي اسقاط هذه السلطة التي ابتلينا بها منذ اوسلو. الداخلية

لماذا لم توحد حرب غزة القيادات الفلسطينية المنقسمة حينها حتى اآلن؟ وهل            : والسؤال الذي يطرح نفسه   
كان اجهاض تقرير غولدستون نتيجة هذا االنقسام او احد نتائجه؟ ام ان هنالك اطرافاً فلسطينية وعربيـة                 

ية واالدارة االوباميـة الجديـدة؟      سرائيل بعدم االتفاق من االصل حتى يسهل تمرير المخططات اإل         معنية
فلو كانوا حقاُ معنيون    . ولن يتوصلوا . عشرة اشهر وهم يعرجون على القاهرة ولم يتوصلوا الى اي اتفاق          

اهرة مبارك هي الوسيط    باالتفاق لما احتاجوا الى احد ليجمعهم ولو كان لديهم منطق لما قبلوا ان تكون ق              
هـذه  . بعد دورها في حرب غزة ودورها المستمر في تجويع الشعب الفلسطيني واعتقاله في سجن كبير              

مـا  . ادارة مبارك التي اثق تماماُ ان لها دوراُ في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لم يتضح بعد                
  معنى الحوار الفلسطيني اآلن؟ ومن يتحاور مع من؟

هذه االدارة االمريكية الجديدة التي هلل لها العرب فقط         . لسطيني يقف اليوم امام منعطف خطير     الشعب الف 
ألن بشرة رئيسها الجديد داكنة وفقط ألن اسم والده حسين وفقط ألنهم يريدون بل ويشجعون ان يكونـوا                  

سطينية في محاسبة   مضحكة ومسخرة لكل ادارة امريكية تقف اليوم موقفاً عدائياً صريحاُ من الحقوق الفل            
انها خطيرة ألنها تستعمل اسلوباُ جديداُ في الحوار لكن تعاطيها ال يختلف البتـة              . مجرمي الحرب ضدها  

  .عن سابقتها
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وال . فالدول التي تعتبر صديقة لن تنتظر ولن تدعم فلسطين إذا لم تدعم نفسها            . والعالم لن ينتظرنا طويالً   
  . المستوى من الدناءةشعباً يسمح بأن تكون قيادته على هذا

ولكنهـا علـى االقـل      . هي لن تكون سهلة ولم تكن ابداُ سهلة       . على الشعب الفلسطيني ان يختار طريقه     
الطريق التي ان دفع مقابلها شهداء سينال مقابلها وطن ال ذكرى وطن او شهداء غير مـستعدة سـلطتهم            

  .حتى ألن تعترف بهم
 حدةجامعة كوستال كارولينا، الواليات المت*

  13/10/2009القدس العربي، 
  

  السالم من خالل األمن: "دايتون"أفكار  .67
  راكان المجالي 

.  فقط من خالل السياق الذي يتم ايرادها فيه        ، في بالدنا  ،التي يتم احتراقها  " الحقائق"و" االفكار"كثيرة هي   
وما ترتبه تلك المعرفـة      ، وبالتالي ال يتم انتاج معرفة بها او عنها        ،فال تحظى بفرصة دراستها كما يجب     
 ال سيما اذا كانت تلك السياقات تجري وفـق برمجـة محـسوبة              ،من سياقات استراتيجية لحركة االمور    

  . على مديات قريبة او متوسطة او بعيدة،ومدروسة
 بمـستوياته   ،ي وتسويته سرائيل ليس هناك في المنطقة ما هو اهم من جوهر الصراع العربي اإل            ،وبالتأكيد
 ، فيما تبقى من فلسطين التاريخيـة      ، على االرض  ، وباالخص مستواه المتمثل في تسوية االمور      ،المتعددة

وبصرف النظر عن التـسوية الـسياسية وشـكلها او اشـكالها            . في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة      
بيـة   في الضفة الغر   ، فان التسوية الفعلية للجانب الفلسطيني من الصراع تجري على قدم وساق           ،المتوقعة
 أي بعـد    ،2005 منذ مطلع العام     ،) الذي حسم لصالح حركة حماس     ،قبل االنقسام الفلسطيني فيها   (وغزة  

تلك التسوية التي يمثلهـا مـشروع الجنـرال         . اربعة اشهر على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات       
 الـذي   ،صراع الدامي  في سياق حمى ال    ، فلم تنتج معرفة به    ، وهو ما تم احتراقه    ،"كيث دايتون "االميركي  

  . بين حركة حماس وبين قوات عقيد فتح في غزة محمد دحالن،دار قبل سنوات
عرضاً منقطع النظير لبرنامجـه ومـشروعه فـي         " دايتون" قدم الجنرال    ،في مطلع شهر أيار الماضي    
ريف سـو " عبر برنامج ندوة     ،"معهد واشنطن لسياسات الشرق االوسط    " في   ،االراضي الفلسطينية المحتلة  

Soref ."                فمن هو دايتون؟ وما هي افكاره؟ وما هو جوهر التسوية التي يقوم على رعايتها وتنفيذها على
  .الخ؟..  وما هي آفاقها،االرض؟ وهل حقق نجاحات

فـي  " البنتاغون" قادماً من ،2005جاء الى المنطقة في الشهر االخير من العام      " كيث دايتون "انه الجنرال   
 حيث كان نائباً لمدير قسم السياسة والتخطيط االستراتيجي في هيئة           ،"كيب وارد "جنرال   وخلفاً لل  ،واشنطن

 مكلفاً بمهمة البحث عن اسلحة الدمار الـشامل العراقيـة           ،وقبل ذلك كان في العراق    . االركان االميركية 
" مكافأة" اذا كانت    فيما" الوزير وولفوفتز "امر تقدير طبيعة مهمته في العراق الى        " دايتون"وهنا يترك   ). ،(

 ، اما جوهر عمله   ،كما ان الرجل عمل سابقاً ملحقاً عسكرياً في السفارة االميركية في روسيا           ". عقوبة"ام  
فـضابط  ". كيفيـة ضـبط النيـران   "تعلّم " جندي مدفعية" فيحددها بأنه كان  ،في كل المهمات التي توالها    
 ثـم   ، مستخدماً كافة المعلومات المتـوفرة     ،من الهدف  لكي يكون اكثر قرباً      ،المدفعية يطلق الطلقة االولى   

وهو بالضبط  .  ويضبط االحداثيات حتى يصيب الهدف     ،يستفيد من تلك المعلومات ليضبط الطلقات التالية      
  . بحسب ما قال في ندوة معهد واشنطن،وفريقه في الشرق االوسط" دايتون"ما فعله 
 وتختصر بــ    ،"فريق التنسيق األمني االميركي   "ا تسمى    فان المجموعة التي يقوده    ،ايضاً" دايتون"ووفق  

USSC   السالم مـن خـالل     " يقوم على تنفيذ برنامج      ،"جهداً دولياً مشتركاً  " فالفريق يشكل    ، أما في الواقع
 بالتشارك مع كـل مـن       ،"دور اميركا في بناء قوات امن السلطة الفلسطينية       " وفي مقدمة مراحله     ،"األمن
نتاج جهد ثمـين    "وكان هذا البرنامج هو     .  كمهمة اولى في الوقت الراهن     ، وتركيا ،ة المملكة المتحد  ،كندا
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 حيث ان العقيد احتياط في      ، أي معهد واشنطن لسياسات الشرق االوسط      ،"قام به الباحثون في هذا المعهد     
  مهمـة  ،في القـدس  " دايتون" انجز مع    ،وهو مسؤول كبير في المعهد    " مايك ايزنشتات "الجيش االميركي   

  .للفريق االمني االميركي" الخطة االستراتيجية المستقبلية" هي رسم ، كضابط تخطيط،عملية
 من  ،وكانت الفكرة .  ظهر الى الوجود مكتب التنسيق االمني االميركي       ،2005وفي مطلع آذار من العام      

 فـي اطـار     ،"المانحين الدوليين "ينسق بين مختلف    " كيان او جهاز  " هي تشكيل    ،تشكيل المكتب والفريق  
مخـاوف  " وتعبئ المزيد مـن المـوارد وتهـدئ مـن            ، تنهي حالة تضارب الجهود    ،خطة عمل واحدة  

مغزى اختيار ضـابط    " دايتون"ويبرر الجنرال   ". يين حول طبيعة قدرات قوات االمن الفلسطينية      سرائيلاإل
بثقـة واحتـرام    ان رتبة جنـرال سـتحظى       :  بثالثة اسباب هي   ، لقيادة هذا العمل   ،اميركي برتبة جنرال  

سيشكل رافعة للتعاون الفلـسطيني مـع دول عربيـة          " الجنرال" اضافة الى ان هيبة ومقام       ،يينسرائيلاإل
  .على عملية التداخل بين مختلف الوكاالت في الحكومة االميركية" الجنرال" ووجود نفوذ اكبر لـ،اخرى
فريق متعـدد   "انهم  ": دايتون" يقول    وكيف يتالءمون في السياق االقليمي؟     ، من هم اعضاء الفريق    ،ولكن

 فيتجـاوز   ، اما الكنـديون   ، وتسكن في رام اهللا    ، فالمجموعة االنجليزية تتكون من ثمانية افراد      ،"الجنسيات
 ويتنقلون يومياً في كافة انحاء      ،"محاربو الطريق " وهم منظمون في فريق يدعى       ،عددهم ثمانية عشر فرداً   

 ويتحققون من امزجة    ، ويطلعون على االوضاع المحلية    ،ين فلسطينيين  ويزورون قادة امني   ،الضفة الغربية 
  . ومعظم هؤالء الكنديين من اصول عربية وعلى صلة مباشرة مع السكان،الناس على ارض الواقع

 العاملين في مجال الصراع العربـي       ،بشبكة مع كافة المبعوثين في المنطقة     "ان هذا الفريق االمني يرتبط      
 وهي فريق ،Eurpol Coops"يوربول كوبس "وفريقه مع مجموعة تدعى " دايتون"صل ويت". يسرائيلاإل

 ومسؤولين عن اصالح الشرطة     ، الذين يعيشون على االراضي الفلسطينية     ،من رجال الشرطة االوروبيين   
يرتبطون بصالت اتـصال وتنـسيق      " دايتون"كما ان فريق التنسيق االميركي وقائده       . المدنية الفلسطينية 

مـن هيئـة االركـان      " بول سيلفا "والعميد  .  ممثل اللجنة الرباعية الخاص    ،توني بلير :  مع كل من   وثيق
 ويرسـل تقـاريره     ،"خريطة الطريق " الذي يتابع ويراقب خطة      ، في القوى الجوية   ،االميركية المشتركة 

ـ    ،ومع العبين دوليين في المنطقة    ". هيالري كلينتون "مباشرة الى وزيرة الخارجية      ر الـدول    سـواء عب
  . وكذلك موظفي االمم المتحدة،مباشرة او المنظمات غير الحكومية

التنسيق الدولي  :  هي ،2005في العام   " دايتون" كما يقول    ،وقد كانت باكورة اعمال فريق التنسيق االمني      
 ومـصر والفلـسطينيين علـى       إسرائيل من خالل التنسيق مع      ،"على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة    "

 التي قدمها الكنديون والبريطـانيون للحـرس الرئاسـي          ،المساعدة التدريبية " وتنسيق   ،الرئيسيةالمعابر  
 انتقلت جهود التنـسيق االمنـي       ،2007وفي حزيران   ".  الذي كان يدير تلك المعابر الحدودية      ،الفلسطيني

  .للفريق من غزة الى الضفة الغربية
بالشراكة مع اخرين قد حققـوا علـى االرض         " ميركيفريق االمن اال  "ان  " دايتون" يؤكد   ،بحماسة شديدة 

كما ان ما   ".  وسوف تستمر بالتغير   ،الحقائق على االرض تغيرت   " وان   ،"نتائج تفوق اكثر توقعاتنا تفاؤالً    "
 بمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش      ،الهجوم االمني عبر الضفة الغربية    " فيما يدعونه    ،قام به الفلسطينيون  

  ".يةسرائيلالمؤسسة الدفاعية اإل"ثار اهتمام  قد ا،"يسرائيلاإل
  13/10/2009الدستور، 
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  صالح النعامي
يين أن حركة حماس أحرزت انتصاراً واضحاً، فيما بات يعرف سرائيلأكد عدد كبير من المعلقين اإل

 شريطاً إسرائيلابل تسليم  عن عشرين معتقلة فلسطينية مقإسرائيلبصفقة الشريط التي بموجبها أفرجت 
  .ليطاشي المختطف سرائيليظهر فيه الجندي اإل
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وأكد المعلقون الصهاينة أن الشريط أوجد حقائق على األرض يصعب على دوائر صنع القرار في تل 
أبيب تجاهلها، وإن كان هناك قلة من المعلقين الصهاينة يرون أن الشريط قد يؤدي إلى ابطاء التوصل 

أن عرض الشريط سيعمل " هارتس"فمن ناحيته يرى آفي سيخاروف المعلق في صحيفة . ملةللصفقة الشا
ية لتسارع باالستجابة لمطالب حركة حماس، سرائيلعلى مضاعفة الضغط الجماهيري على الحكومة اإل

ئك ، حتى أولشاليطوتقوم باإلفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بتحريرهم مقابل 
 .الذين أدينوا بقتل وجرح مئات الجنود والمستوطنين

بات في حكم المؤكد أن الحديث يدور عن كرة ثلج متدحرجة، فصناع القرار في : "وأضاف سيخاروف
ي بات يعرف أن هناك جندياً سرائيل لم يعد بإمكانهم تجاهل دالالت الشريط، حيث إن الجمهور اإلإسرائيل

  ".ماس وأنه يتوجب فعل كل شئ من أجل تأمين إطالق سراحهحياً يقع في قبضة رجاالت ح
وشدد سيخاروف على أنه بات في حكم المؤكد أن يؤدي الضغط الجماهيري إلى وجود أغلبية داخل 

من ناحيتها حذرت ياعيل باز . ية لصالح تنفيذ صفقة تبادل األسرى مع حركة حماسسرائيلالحكومة اإل
 عندما لم تبد إسرائيلمن مغبة العودة إلى الخطأ الذي وقعت فيه " معاريف"ملميد المعلقة في صحيفة 

خالل حرب لبنان األول " أمل"ي رون أراد الذي أسرته حركة سرائيلالجدية في اإلفراج عن الطيار اإل
 . أنه توفي أو قتل خالل األسرإسرائيل واختفت آثاره، حيث تؤكد 1982عام 

 لن يحتمل مخاطرة إسرائيلالجمهور في : "وأضافت.  دون ترددوتطالب ملميد باالستجابة لمطالب حماس
، فوراً وحاالً ولو تطلب األمر ليطاشأخرى بحياة جندي، يتوجب دفع أي ثمن من أجل تأمين إطالق 

إطالق سراح جميع من تطالب حماس بإطالق سراحهم، هذا هو إلتزام الدولة تجاه جنودها الذين ترسلهم 
إال أن معلقين صهاينة آخرين رأوا أن صفقة الشريط قد تؤدي ". كري وألسرهمللمشاركة في الجهد العس

 .إسرائيلإلى اعاقة التوصل لصفقة شاملة بين حماس و
، قال المعلق أمير أورن إن نتنياهو أراد من عرض الشريط تقديم "هارتس"وفي تحليل نشره في صحيفة 

على مدى حرص حركة حماس على حياة  بصحة جيدة، والتأكد من خالل ذلك ليطاشدليل على أن 
ي سيسمح لنفسه بالتسويف سرائيلالجندي بوصفه ذخراً استراتيجياً، وبالتالي فإن رئيس الوزراء اإل

والمماطلة على أمل إما أن تضطر حركة حماس للتنازل عن بعض مطالبها، أو أن تحين الظروف 
 . بعملية عسكريةليطاشلتحرير 
 نتنياهو لعدم اإلسراع في التوصل لصفقة مع حماس يتمثل في معارضة هناك سبب آخر يدعو: "وأضاف

الكثير من األوساط األمنية للموافقة على مطالب حماس، سيما يوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات 
، الذي يرى أن الموافقة على مطالب حماس واإلفراج على هذا العدد الكبير من "الشاباك"الداخلية 

شاركوا في تنفيذ عمليات أسفرت عن قتل عدد كبير من جنود االحتالل في الوقت المعتقلين الذين 
القريب، سيمثل تعزيزاً كبيراً لحركة حماس عشية االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي من المقرر أن 

: وأضاف". تنظم في النصف األول من العام القادم، وهذا سيعزز من فرص حركة حماس بالفوز مجدداً
 من ورطة إسرائيلتمام الصفقة مع حماس يعني توجيه ضربة قاصمة للرئيس ألبو مازن الذي انقد ا"

 بجرائم إسرائيل الذي يدين غولدستونكبيرة بعدما ضحى بمصداقيته إثر طلبه عدم التصديق على تقرير 
 .، على حد تعبيره"حرب ضد اإلنسانية

إن قضية " يديعوت أحرنوت"كبير المعلقين في صحيفة ي ناحوم برنياع سرائيلمن ناحيته قال الصحافي اإل
وأضاف برنياع في مقالة له نشرتها ". إسرائيل" تعد من أهم اإلخفاقات االستخبارية في تاريخ ليطاش

لقد فشلنا بكل ما تحمل هذه الكلمة من دالالت، ولذلك علينا أن ندفع ثمن هذا الفشل، ألن دولة "الصحيفة 
على جنديها المخطوف أو إنقاذه، ستكون فاقدة لجزء كبير من قدرتها على غير قادرة على العثور 

وفي السياق ذاته، كذب برنياع ادعاء إحدى الصحف العربية بأن ". المساومة وستُصبح قابلة لالبتزاز
 تعرف إسرائيل"وقال برنيع مستهزئاً بهذا اإلدعاء .  وأنه محاط بالمتفجراتليطاشتعرف مكان " إسرائيل"
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 بعد أكثر من ثالث ليطاشلثقوب في قطاع غزة من أقصاه إلى اقصاه لكنها ال تعرف مكان وجود كل ا
  ".سنوات على اختطافه

 13/10/2009السبيل، األردن، 
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