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  "االنقالب األسود"عباس يتهم قادة حماس بالهروب أثناء الحرب ويعتزم إنهاء  .1

 محمود  الفلسطينيالرئيس، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/10/2009الحياة، نشرت 
 األميركية في مدينة جنين إنه حذر قادة حماس من -مة أمس في الجامعة العربية عباس قال في كل

الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، عبر القيادة السورية، وطالبهم بتمديد الهدنة، لتجنيب القطاع 
اإلخوة اتصلنا بقيادتهم في دمشق، واتصلنا ب": وقال. ويالت الحرب لكنها رفضت االستجابة لتحذيراته

السوريين ليقنعوهم بأنهم مقبلون على معركة ال جدوى منها، وعليهم أن يمددوا الهدنة، لكنهم رفضوا، 
لو كنا متواطئين لماذا ... إنهم يتهموننا بالتواطؤ مع إسرائيل في تلك الحرب": وأضاف. "وكان ما كان

  ."ننبههم مرة واثنتين وثالث؟
: حرب إلى سيناء وترك أهالي القطاع وهم يتعرضون للذبح قائالًواتهم قادة الحركة بالهروب أثناء ال

أقولها للمرة األولى، قيادة حماس هربت بسيارات اإلسعاف إلى سيناء وتركت شعبنا يذبح، ويقولون نحن "
ال أدري أين هي المقاومة وأين هي الممانعة، واليوم يقتلون ويضربون أي إنسان ... قاومنا ونحن نقاوم

قاوم تحت اسم التهدئة التي وقعوها والتي أعلنوها مع حكومة إسرائيل ويتحدثون عن المقاومة يحاول أن ي
 ألف مشرد يعيشون في 100إلى جانب آالف الشهداء والجرحى، "وقال إن الحرب خلفت . "والممانعة

  ."العراء ألنهم ال يجدون بيوتاً لهم
أنا أريد أن أسأل حماس ": وقال. "رمة حربتقرير غولدستون الذي اعتبرها مج"وتحدى حماس أن تقبل 

هل هي مع التقرير أم ضده؟ ألنها في البداية قالت إنه تقرير صهيوني واآلن تتهمنا : سؤاالً واضحاً
بالتأجيل، إذاً ما هو المطلوب بالضبط منهم؟ اسألوهم وأسألهم ويسألهم العالم كله ما هو موقفكم من هذا 

  ."التقرير؟ عند ذلك نجيب
 عباس قراراه الموافقة على تأجيل عرض القرار بعدم قبول المشروع الفلسطيني من قبل الدول وبرر
كانت النتيجة أن الحل األمثل ليس سحب القضية، لم تسحب القضية، القضية موجودة ": وقال. الكبرى

ات إلى اآلن في مجلس حقوق اإلنسان، إنما أرجئت، وقامت الدنيا ولم تقعد عند حماس وفي فضائي
  ."حماس، وهي مملوءة كلها باألكاذيب والمهاترات بأننا أضعنا القضية
. "إمارتهم الظالمية في قطاع غزة"واتهم حماس بتجنب المصالحة الوطنية للمحافظة على ما سماه 

اليوم، قالت مصر تعالوا إلى المصالحة، وأنا متأكد أنهم غداً وبعد غد سيخترعون أي سبب ": وأضاف
أي ذريعة من أجل أن ال يذهبوا إلى القاهرة، ألنهم مرتاحون بإمارتهم الظالمية، مرتاحون وأي وسيلة و

بأنهم أسسوا هذه اإلمارة وجلسوا فيها باسم حركة اإلخوان المسلمين العالمية، وليكن ما يكن بعد ذلك 
 بأي "نقالب حماسا"وأكد أنه عازم على إنهاء . "وليكن الطوفان، ألنهم باعتقادهم وصلوا إلى ما يريدون

  .وتحدى الحركة أن تحتكم إلى صناديق االقتراع. "باستثناء القوة"وسيلة، 
  .وأعلن موافقته على العرض المصري لتوقيع اتفاق مصالحة غداً

 قبل أن توقف االستيطان، "إسرائيل"وفي ما يخص العملية السلمية، أكد عباس أنه لن يتفاوض مع 
  .فه هذا لن يتغيروقال إن موق. خصوصاً في القدس

  أن، لندن، ومن كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  14/10/2009الشرق األوسط، وأضافت 
همنا ": وأضاف. قال إن السلطة ليس لديها تحفظات على المصالحة التي تقودها مصرالرئيس عباس 

الذي وقع في قطاع غزة، وإنهاء الكبير واألعظم هو استعادة وحدتنا الوطنية، هو إنهاء االنقالب األسود 
لكن لن نسمح لهم . اإلمارة الظالمية التي يحاولون أن يبنوها هناك على أنقاض الشعب وأنقاض أبنائنا

  ."بذلك، نحن طالب وحدة وطنية وسنبقى طالب وحدة وطنية
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، وهذا عندما حصل العدوان، قالوا لو ذهبت غزة ومحقت ال يهم، المهم أن تبقى حماس موجودة": قالو
ثم قال مشعل أكثر من هذا أن ما يجري في . ال يهمنا ما يحصل: مشعل) خالد(هنية و) إسماعيل(ما قاله 

  ."غزة شيء بسيط ال يؤثر علينا، ثم خرجوا للقول إن الحركة بعافية وبخير
  

   في الساحة الفلسطينيةوإقليمية عربية أجندةقيادة حماس بالسعي لتنفيذ عبد ربه يتهم  .2
ربه، وعضو اللجنة  عقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد:  محمد يونس- رام اهللا

وأعلن . المركزية لحركة فتح محمد دحالن مؤتمراً صحافياً في رام اهللا حمال خالله في شدة على حماس
وهدد حماس . ا حماس أن تقبل بهىربه قبول منظمة التحرير وفتح المبادرة المصرية مبدئياً، وتحد عبد

 / االنتخابات العامة في موعدها الدستوري في الخامس والعشرين من كانون الثانيإجراءبالمضي في 
وقال إن المجلس المركزي سيجتمع في الرابع . يناير المقبل في حال عدم موافقتها على الورقة المصرية

  .نتخابات في موعدهاوالعشرين من الشهر الجاري لتفويض الرئيس إصدار مرسوم إلجراء اال
إرضاء ألجندات إقليمية ال تقبل لمصر النجاح في إدارة ملف "واتهم الحركة بالتهرب من المصالحة 

واتهم حماس بإرسال مقاتيلها . "المصالحة الفلسطينية، وال تريد لموقف السلطة من المفاوضات أن ينجح
مشعل يقول إن غزة هدمت مثل لندن، ": لوقا. إلى المالجئ وترك أهالي قطاع غزة يموتون أثناء الحرب

وأقول إن هذا صحيح، لكن الفرق هو أنه عندما هدمت لندن، كان الناس في المالجئ والمقاتلون على 
  ." يقتلوناألرضاألرض، أما في غزة فذهب المقاتلون إلى المالجئ، وترك الناس على 

وأشار . "شاركت في حملة حماس على الرئيس" القطرية التي قال إنها "الجزيرة"وحمل في شدة على قناة 
وتحدى قادة الحركة أن يوافقوا على .  وقطروإيرانإلى أن حماس ترفض المصالحة إرضاء لسورية 

  .تقرير غولدستون الذي يتهمهم، كما القادة اإلسرائيليين، بارتكاب جرائم حرب
ال تريد للمسيرة الفلسطينية النجاح، " بأنها "قوى إقليمية، بعضها عربي وآخر غير عربي"ربه  واتهم عبد
ال عشاء في دمشق، وال غداء ": وقال. " نتلهى في صراع داخلي يؤدي إلى التدمير الذاتيأنبل تريدنا 

في خطاب العشاء ...في طهران، وال إفطار في الدوحة قادر على أن يضيع الورقة الفلسطينية من أيدينا
ما لدينا من معلومات تؤكد أن أطرافاً إقليمية أوعزت إلى حماس الدمشقي األخير للسيد خالد مشعل أظهر 

  ."لتعطيل مشروع االتفاق
  14/10/2009الحياة، 

  
  المجلس الوطني الفلسطيني يطالب التزام موعد المصالحة .3

قرر المجلس الوطني الفلسطيني أمس تشكيل لجنة متابعة لألحداث الجارية في :  نادية سعد الدين-عمان 
تلة واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى التي تعرض لها أخيراً على يد المتطرفين القدس المح

  .اليهود بحماية شرطة االحتالل
إنهاء االنقسام " خالل اجتماعه أمس، على ضرورة أكدوقال عضو المجلس نجيب القدومي إن المجلس 

تفاق المصالحة الفلسطينية الذي دعت إليه القيادة بااللتزام بتاريخ توقيع ا"، مطالباً "وتحقيق الوحدة الوطنية
ودعا المجلس إلى ضرورة  ".المصرية في الخامس والسادس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة

، أي قبل إصدار "إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة قبل تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي"
  .، وفق ما جرى اإلعالن عنه سابقاًمرسوم رئاسي بتحديد موعد االنتخابات

عدم أخذ "ورغم موقف المجلس المدين والمستنكر لقرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، ولكنه دعا إلى 
  ".ذلك األمر كمبرر لتأجيل موعد المصالحة الذي يعتبر أمراً استراتيجياً مهماً بالنسبة للشعب الفلسطيني

  14/10/2009الغد، األردن، 
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   جلسة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان لمناقشة تقرير غولدستون والوضع الفلسطيني:السلطة .4
 أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد .:ب.، أ.ب.ف. رويترز، أ-جنيف 

تقرير ربه أن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة سيعقد جلسة استثنائية بعد غد للتصويت على 
  ." للتصويت عليهاألجواءتجري اتصاالت واسعة ومستمرة لتهيئة "وقال إن السلطة . غولدستون

وأشار مفوض اإلعالم في حركة فتح عضو اللجنة المركزية محمد دحالن إلى أن منظمة التحرير 
  . عضواً في مجلس حقوق اإلنسان إلعادة مناقشة التقرير18حصلت على موافقة 

. "الجلسة الخاصة تعقد بناء على طلب فلسطين"تحدة في بيان وزعته أمس في جنيف، إن وأكدت األمم الم
  ." في األراضي الفلسطينية المحتلة والقدساإلنسانوضع حقوق "وأشارت إلى أن المجلس سيبحث في 

وقال ناطق باسم البعثة الفلسطينية لدى األمم المتحدة في جنيف إن تقرير غولدستون سيكون على جدول 
بالعدوان "وفسر السفير الفلسطيني لدى المجلس إبراهيم خريشة تغير موقف السلطة . أعمال هذه الجلسة

، حيث حاول متشددون يهود الدخول األسبوع الماضي إلى باحة الحرم القدسي "اإلسرائيلي على القدس
  .لممارسة طقوس دينية

  14/10/2009الحياة، 
  

  "إسرائيل" حجر الزاوية لفرض عقوبات على تقرير غولدستون أصبح: البرغوثيمصطفى  .5
 حثيثة إن جهوداً"النائب مصطفى البرغوثي " المبادرة الوطنية الفلسطينية"قال األمين العام لـ: رام اهللا

تبذل للوصول إلى توافق وطني حول الورقة المصرية للمصالحة، ومن أجل التوافق على موعد اإلعالن 
  ".عن تلك المصالحة
أن خطاب نتنياهو األخير أضاف تأكيداً آخر لما سبق باستحالة التفاهم مع حكومة "وثي وأوضح  البرغ

الحرب والعدوان وأن اإلجراءات في القدس والتحضيرات لعدوان جديد على غزة واستفحال االستيطان 
إنهاء والمواقف المتطرفة لحكومة نتنياهو واألحزاب المشاركة فيها يجب أن يدفعنا كل ذلك إلى الوحدة و

  ".االنقسام
إن تقرير غولدستون الذي سيعاد إلى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، : "وأضاف في تصريحات صحفية

بعد حملة الضغط الشعبي، أصبح منذ اآلن حجر الزاوية الستنهاض أوسع حملة عقوبات ومقاطعة ضد 
متحدة بشأن ناميبيا، والذي أدى ، وربما يكون قد دخل التاريخ العتباره مشابهاً لقرار األمم ال)إسرائيل(

  ".إلى استنهاض حملة عقوبات ضد جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري
  14/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  دولة كاملة السيادة على أرضناال ونتمسك ببناء ...االستيطان يشكل التهديد الرئيسي للبيئة: فياض .6

 فياض االحتالل والمستوطنات بأنها من أشد  سالم.وصف رئيس الوزراء د :كتب غازي بني عودة
االستيطان شكل : وقال .العناصر والمسببات إضراراً بالبيئة والموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية

تتضاعف في ظل عدم السيطرة ) البيئية(التهديد الرئيسي للبيئة الفلسطينية، والصعوبات والتحديات 
وأكد على تمسك حكومته والسلطة الفلسطينية بالعمل  ).ج(المصنفة الكاملة على أراضينا في المنطقة 

  ".بناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أرضنا ومصادرنا الطبيعية دون انتقاص"على 
 في سبيل تأبيد سيطرتها على األرض وموارد إليه وما تسعى "إسرائيل"ونوه فياض إلى ما تقوم به 
 الجدار واالستمرار في إعاقة السيطرة الفلسطينية على وإقامةع االستيطان الفلسطينيين من خالل مشاري

  .التي تشكل المساحة األكبر من الضفة) ج(المنطقة المصنفة 
 خالل مشاركته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة الفلسطينية، الذي باشر أعماله فياضونوه 

 على المصادر المائية الفلسطينية وحرمانها "إسرائيل"رة في جامعة النجاح الوطنية، أمس، إلى سيط
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 من هذه الموارد، وما نجم عن ذلك من األكبرالشعب الفلسطيني من حقوقه المائية واستنزافها الجزء 
من العوامل الجدية المعيقة إلحداث التنمية االقتصادية "تراجع في جودة المياه، وما يشكله ذلك كواحد 

 "إسرائيل"األراضي الفلسطينية تعاني شحاً في المياه العذبة بسبب سيطرة : وقال ".ينالمستدامة في فلسط
وليس بسبب نقص موارد المياه، حيث يحرم شعبنا من حقه في مياه نهر األردن، ) على المصادر المائية(
  .فقط للفلسطينيين% 18من المياه المتجددة في الضفة مقابل % 82 تستحوذ على "إسرائيل"ـف

 14/10/2009يام، فلسطين، األ
  

  "ونروااأل"حذر من مؤامرات لتصفية يرئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير  .7
حذر رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا، أمس، من : )أ.ب.د(

 -فلسطينيين في الشرق األدنىمؤامرات تهدف إلى تصفية وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين ال
" ونروااأل"وقال األغا، في بيان عقب اجتماعه في رام اهللا مع باربرة شينستون مديرة عمليات  .ونروااأل

  .في الضفة، إن هذه المؤامرات تأتي في إطار الجهود الهادفة لتصفية ملف الالجئين الفلسطينيين
  14/10/2009الخليج، 

  
 بالقانون الدولي ووقف االستيطان" إسرائيل"تصاد يتطلب التزام تحسين االق: وزير االقتصاد .8

قال باسم خوري، وزير االقتصاد الوطني، خالل منتدى فلسطين الدولي لألعمال، أمس، فـي              : استكهولم
إن عملية السالم في الوقت الحاضر مجمدة بينما يعاني قطاع غزة حصارا            "العاصمة السويدية، استكهولم    

 قد بات األمر يتطلب تدخال عاجال من أجل حماية اإلنسان ومن أجل توفير حياة كريمـة                 خانقا؛ وبالتالي 
للفرد، وضمن المعطيات الحالية أصبح دور المجتمع الدولي أكثر أهمية وضـروري كمحفـز أساسـي                

  ".للتغيير
ت إن المعطيات االقتصادية الحالية في فلسطين أشارت إلى تحسن محدود في المؤشرا           : "وأضاف خوري 

االقتصادية األمر العائد لتحسن األوضاع األمنية وبسط سيادة القانون في مدن الـضفة الغربيـة؛ إال أن                 
تتفاقم ما جعل األجندة االقتصادية للطرفين متباعدة، األمر الذي         " إسرائيل"الهوة االقتصادية بين فلسطين و    

ورا على الضفة الغربية وقطاع غـزة       يتطلب دفع االقتصاد الوطني لألمام والذي يحتاج إلنهاء الحصار ف         
والقدس الشرقية ألن المزاعم األمنية المطروحة من قبل اإلسرائيليين غير صـحيحة وتكبـد االقتـصاد                

  ".الفلسطيني خسائر كبيرة تسهم في هدم كل الجهود التطويرية
ـ               ي تـشمل   وشدد خوري على عدد من المتطلبات األساسية من أجل دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني والت

االلتزام بالقانون الدولي على كل األصعدة، ووقف االستيطان؛ كما طالب المجتمع الدولي بالوقف الكلـي               
  .عن أي دعم للمستوطنات اإلسرائيلية

إلى ذلك قالت وزيرة التجارة السويدية أيفا بورلينغ خالل منتدى فلسطين الدولي لألعمال، أمـس، فـي                 
 االتحاد األوروبي برئاسته السويدية للدورة الحالية يدعم بشكل واضـح           ان"العاصمة السويدية، استكهولم    

  ".إقامة دولة فلسطينية ويسعى ليكون قوة دولية داعية للسالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط
14/10/2009األيام، فلسطين،   

  
   يدعو لكف يد السلطة عن تقرير غولدستونخبير الدولي أنيس القاسمال .9

أنيس القاسم، في ندوة عقدت بالعاصـمة األردنيـة         . دعا خبير القانون الدولي د    : مد النجار  مح -عمان  
، لكف  "تقرير غولدستون نموذجا  .. أهمية التقارير الدولية لحقوق اإلنسان    "مساء أمس الثالثاء تحت عنوان      

رائيلية في قطـاع    يد السلطة الفلسطينية عن تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الجرائم اإلس           
  .غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية مستقلة تتولى حمل الملف للمحافل الدولية بدال من السلطة الفلسطينية
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ودعا القاسم الناشطين الحقوقيين لتحريك دعاوى في كل الدول األوروبية التي تسمح قوانينها بذلك ضـد                
ا مع إعادة طرح التقرير أمام مجلس حقوق        مجرمي الحرب اإلسرائيليين استنادا لتقرير غولدستون وتزامن      

وطالب القاسم الدول العربية بإضافة بنود تسمح باعتقال مجرمـي الحـرب    . اإلنسان التابع لألمم المتحدة   
  .اإلسرائيليين ومثولهم أمام محاكمها

14/10/2009نت، .الجزيرة  
  

   أبو زهري في السجون المصرية يوسفوفاة حماس تطالب بالتحقيق ب .10
حركة حماس أعلنت   ، أن    غزة  من فاطمة الزهراء العويني   عن،  14/10/2009حيفة فلسطين،   صذكرت  

، مطالبة  "التعذيب الشديد في السجون المصرية    "سامي أبو زهري نتيجة     . عن وفاة شقيق الناطق باسمها د     
  .القيادة المصرية بفتح تحقيق جدي في الحادثة

إن يوسف أبو زهري اعتقل     " : صحفي في غزة أمس    وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في مؤتمر       
أبريل الماضي في مدينة العريش وهو يحمل إقامة مصرية وتم نقله إلى السجن للتحقيق،              / في شهر نيسان  

  ".حيث تعرض للتعذيب الشديد أدى لفقدانه البصر بشكل شبه كلي
الصعب الذي كان يعيش فيه     وأشار برهوم إلى أن يوسف ناشد في آخر اتصاالت معه بإنقاذه من الوضع              

  ".سجن أبو العرب"داخل 
ولين في مصر ولعدة مرات خالل فترة اعتقاله من أجل إنقاذ حياتـه             ؤلقد قمنا باالتصال بالمس   :" وأضاف

  ".وطالبناهم بنقله إلى أحد المستشفيات لعالجه ولكن دون جدوى
عن هذه الجريمة واإلفـراج فـوراً       ولية  ؤوتحمل المس "ولين المصريين بالوقوف وقفة جادة      ؤوطالب المس 

عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم القائد أيمن نوفل قبل أن يقضوا في السجون علـى إثـر تعـذيب                   
  ".مماثل

، واتخـاذ كـل   "الجريمـة "وناشد منظمات حقوق اإلنسان المصرية والعربية بتحمل مسئولياتها وفـضح   
  .ى العدالةاإلجراءات الالزمة للتحقيق وتقديم المجرمين إل

تعرض للتعذيب الشديد   "إنه  : بقوله" يوسف"بدوره، تحدث سامي أبو زهري عن خلفية ما جرى مع شقيقه            
:" وقـال  ".بهدف انتزاع اعتراف منه عني، والتقيت ببعض الشبان الذين أكدوا لي بأنه فقد بصره تقريباً              

مة، فدخل في حالة غيبوبة دعتهم لنقله       بعد ذلك أصيب أخي بنزيف داخلي ولم تقدم له العناية الطبية الالز           
إلى المستشفى الذي رفض استقباله بسبب خطورة حالته، وتيسر لي االتصال به من خالل الموجودين في                

أنا أخرج الدم من فوق ومن تحت، ودعاني للحضور وقال لي كلمته األخيرة أنقـذوني                ":المكان فقال لي  
  ".مما أنا فيه
ولين المـصريين  ؤسجن من دون معالجته، فأجريت اتـصاالت مـع المـس     تمت إعادته إلى ال   " :وأضاف

وطالبناهم بالسماح بأخذه إلى المستشفى وقد وعدوا بعمل الالزم، ولكن فوجئنا بأن أحد السجناء يخبرنـا                
  ". أول من أمس–بأن أخي قد توفي، وأن الوفاة قد تمت أمس 

آثرت األسرة أن تتعامل معه بهدوء وتواصـلت        وأشار إلى أنه لم تتم إثارة الموضوع في السابق، حيث           
مع كافة الجهات المعنية المحلية وفي مصر مع تلقي وعود باإلفراج عن ابنهم، لكن رغم كل ذلك لم يكن                   

  .  هناك اهتمام ما أفضى إلى وفاته
 في بيان لهـا تلقَّـى        اعتبرت  حماس ، أن غزةمن  ،  13/10/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم،     وأضاف

 حادثة القتل تحت التعذيب للشهيد أبـو        ، أن )10-13(نسخة منه يوم الثالثاء     " ركز الفلسطيني لإلعالم  الم"
زهري حادثةً خطيرةً تحتاج إلى وقفة جادة وتحمل المسؤولية، مطالبةً المسؤولين في مصر بالتحقيق في               

  .هذه الحادثة وكشف مالبساتها ومحاسبة المتسببين فيها
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المصرية إلى اإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم القائـد أيمـن     ودعت حماس القيادة    
قبل أن يقضوا في السجون على إثر تعذيب مماثل، ال سيما أن القلق بات يساورنا أكثر على حياة                  "نوفل؛  

 وفي ختام بيانها طالبت الحركة منظمات حقوق اإلنسان        ".كل معتقلي الشعب الفلسطيني في سجون مصر      
المصرية والعربية بتحمل مسؤولياتها، وفضح الجريمة، واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للتحقيق وتقـديم             

  .المجرمين إلى العدالة
المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء حمدي عبد ، أن 13/10/2009نـت،   . الجزيرة ونشر موقع 

يب، وقال إنه توفي وفـاة طبيعيـة نتيجـة          الكريم نفى أن يكون يوسف أبو زهري قد توفي نتيجة التعذ          
  .انخفاض الدورة الدموية

وقال مسؤول أمني إن يوسف عانى من أمراض في الكبد والقلب وتم نقله إلى مستشفى الـسجن نهايـة                   
  . سبتمبر الماضي، موضحا أن التشريح الطبي أثبت أنه توفي جراء أسباب طبيعية/أيلول

حرير صحيفة األهرام للجزيرة أن االتهامات التي وجهها سـامي  من جهته أكد أحمد موسى نائب رئيس ت    
وقال موسى إن شقيق الناطق باسم حماس        .أبو زهري لألمن المصري وللسلطات المصرية غير صحيحة       

لم يتعرض للتعذيب بل كان يعاني من متاعب صحية وعولج في المستشفى وعندما خرج من المستـشفى                 
 طبي كامل، وقد توفي اليوم بسبب سوء حالته الصحية وليس أمس            ونقل إلى السجن كان يخضع إلشراف     

  .كما ذكر أبو زهري
علمـت أن   " المصريون"، أن   أحمد حسن بكر ودينا الحسيني     عن،  13/10/2009 المصريون،   وجاء في 

  .جهة أمنية سيادية طلبت فتح تحقيق عاجل حول مالبسات وفاة يوسف أبو زهري
 الصفة التشريحية للوقوف على األسباب الحقيقية للوفاة، وإذا ما كانـت            وطلبت تلك الجهة األمنية تقرير    

  .الوفاة بسبب نزيف في المخ، أم نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل كلوي وكبدي كما تردد
المستشار ياسر رفاعي ، أن  اإلسكندرية مراسلها منرامي ياسين عن، 14/10/2009 األهرام، وأوردت

 أهليته إلى زهري وتسليم الجثة أبو بالتصريح بدفن يوسف  أمراألول لنيابات االستئنافالمحامي العام 
وكشفت التحقيقات األولية التي باشرتها نيابة غرب الكلية بأشراف المستشار أشرف  .عبر معبر رفح

 زهري المعتقل الجنائي أبوحسن المحامي العام األول لنيابات غرب عن وفاة يوسف حمدان عواض 
 في جسد إصابات وتبين من المعاينة التي أجرتها النيابة عدم وجود باإلسكندريةجن برج العرب بس

 كان يعاني من المرض وتوفي وفاة ي المتوفأن أقوال المسئولين بالسجن وتبين إلى وتم االستماع المتوفى
أمرت النيابة طبيعية وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي الذي اجري فحصا لبيان سبب الوفاة و

  . أهليتهإلى تقرير الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة وتسليمها باستعجال
  

  خطاب عباس هابط وتُهمه لحماس سخيفة :نزال .11
 ساعة  24محمد نزال خطاب عباس الثاني في اقل من         .وصف القيادي البارز في حركة حماس د      : دمشق
ة يقودها المسؤول اإلعالمي في فـتح محمـد         موضحا أن هناك حملة إعالمي     ،"الهابط مضمونا ولغة  "بـ

في إشارة إلى الهجوم على حركـة حمـاس بعـد فـضيحة             " الهجوم خير وسيلة للدفاع   " دحالن عنوانها 
  .غولدستون التي تورطت فيها سلطة عباس في رام اهللا

هـو   سـاعة و   48هذا هو الخطاب  الثاني له في اقل من          " :وقال القيادي نزال تعقيباً على خطاب عباس      
خطاب هابط مضمونا ولغة وألول مرة يلقي عباس خطابين يخصص القسم األكبر منها للهجـوم علـى                 

هناك حملة إعالمية قررتها اللجنة المركزية لحركة فتح يقودهـا المـسئول            "موضحا أن    ،"حركة حماس 
  ".الهجوم خير وسيلة للدفاع" اإلعالمي محمد دحالن عنوانها

 فضيحة غولدستون رأت أن الهجوم على حماس وقياداتها خير وسـيلة            وأشار إلى أن سلطة عباس وبعد     
مؤكدا  .للهروب من تحمل المسؤولية وهذا واضح من خالل فضائية فتح ومواقع فتح على شبكة االنترنت              
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على أن هذه الحملة يراد منها التغطية على  جريمة سحب تقرير غولدستون الذين يدين االحتالل بجرائم                 
  . وكأنه مشكلة بين حماس وفتححرب وجعل األمر

واعتبر أن مثل هذه اللهجة واللغة التي يتحدث بها عباس في خطاباته ال تليق به كرجل يقول عن نفـسه                    
رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية والقائد العام لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمـة               

  ".غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة األسدألقاب مملكة في :"ورد بقول الشاعر التحرير،
أن قيادات حماس هربت إلى سيناء المصرية بسيارات إسـعاف خـالل            " نزال من قول عباس      .وسخر د 

كيف تهرب هذه القيـادات واألمـن المـصري    :"وتساءل باستغراب  ،العدوان الصهيوني على قطاع غزة    
  .فا هذا االتهام بالسخيف والمضحك، واص"منتشر على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة

وذكَّر بأن الشهيد سعيد صيام تم اغتياله وهو بمنزل شقيقه  والشهيد نزار ريان استشهد مع عائلتـه فـي                    
منزله والعدو يعلم بوجوده واالثنين لم يستشهدا في سيناء،  كما أن حماس قدمت أكثر من عـشرة مـن                    

 إبراهيم المقادمة والمهنـدس     .كتور عبد العزيز الرنتيسي ود    قياداتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين والد      
  ".إسماعيل أبو شنب وجمال سليم وجمال منصور وصالح دروزة وصيام وريان

هذا ونعى محمد نزال الشهيد يوسف أبو زهري الذي أعلن عن استشهاده في أحد الـسجون المـصرية                  
ون العربية  ليضاف إلى الـشهداء الـذين          لمقتله في سج   أسفهن  عجراء تعرضه للتعذيب الشديد  وعبر       

دماء الشهيد ستبقى  لعنة على الجالديـن الـذين أزهقـوا    : "وقال" سجون عباس الدايتونية"استشهدوا في   
  ".روحه

  13/10/2009فلسطين اآلن،  
  

 القاهرة لم تحدد موعداً للرد على المصالحة: حماس .12
ـ    ، أن   جدة مراسلها من  فهيم الحامد  عن،  14/10/2009عكاظ،  ذكرت    أن  "عكاظ"نفى قيادي في حماس ل

 ساعة لتحديد موقفها من الورقة المصرية الجديدة حيال مـشروع           48تكون القاهرة أعطت الحركة مهلة      
لم نتلق أي موعد زمنـي للـرد        " صالح البردويل المتحدث باسم حماس،       .وأفاد د . المصالحة الفلسطينية 
حركة ستسلم القاهرة الرد خالل يوم أو يومين على أقصى تقدير،           ، بيد أنه قال إن ال     "على الورقة الجديدة  

  .بهدف إثبات حسن نيتها ورغبتها في إنهاء االنقسام وااللتزام بالوحدة الوطنية
وقال إن . "بعد أن تهدأ النفوس"وألمح، إن االحتفال الرسمي بالمصالحة قد يتم بعد عطلة عيد األضحى، 

. صالحة حقيقية وإنهاء حالة االنقسام السياسي في الساحة الفلسطينيةالحركة كانت والتزال مع تحقيق م
تضمنته الورقة المصرية في ما يتعلق بالملف األمني واللجنة المشتركة  وأفاد أن الحركة تدعم ما

 .، إن كان هناك تحفظات فهي قابلة للحل وليست مستعصية، موضحاًواالنتخابات
، إن الحركة ستطرح على القاهرة من خالل ردها "عكاظ" لـإلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في حماس

على الورقة المصرية الجديدة عدة مقترحات، منها، إنها مستعدة للتوقيع على اتفاق مصالحة منفصل في 
الوقت والمكان الذي حددته القاهرة، لكنها ترفض االحتفاء في ظل حالة االحتقان الشعبي والسياسي في 

  .غولدستونعد تأجيل قرار الساحة الفلسطينية ب
قال أّن الحركة    المتحدث باسم حماس فوزي برهوم     أن،  وعن وكاالت ،  14/10/2009 السفير،   وأضافت

ستسلم القاهرة ردها على االقتراح المصري فور االنتهاء من المشاورات داخل الحركة، فيمـا أوضـح                
حماس حريـصة علـى     "أضاف أّن   و.  ساعة 48القيادي صالح البردويل أن الحركة ستقدم ردها خالل         

لكن اإلشكال الحالي يأتي في التوقيـت،       ... إنهاء االنقسام على أسس وطنية وهي من بادر إلى المصالحة         
حيث تزامن ذلك مع الثورة العارمة التي أثيرت حول تصرف محمــود عباس بـشأن تأجيـل تقريـر       

  ."غولدستون
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 وإنما شخصي وسياسي ليس بسبب غولدستون عباسهجوم حماس على : دحالن .13
' فـتح 'عضو اللجنة المركزية لحركة ، أن  وفاعن وكالةرام اهللا  ، من   13/10/2009وكالة وفا،   ذكرت  

 مؤتمر صحفي مشترك مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة           اتهم في  ومفوض اإلعالم فيها محمد دحالن    
 بدءا   في الحوار الوطني   من التزاماتها التملص المتكرر   ب ، حركة حماس  التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه    

من اتفاق مكة واالنقالب الذي أعقبه، وتنكرها لرعاية الجامعة العربية للمـصالحة، مناشـدا األطـراف                
  .العربية إلزام حماس بالوحدة والمصالحة

وأشار إلى إن الهجوم على السيد الرئيس محمود عباس لم يكن نتاج تأجيل التصويت على تقرير 
 .ن، بل هو هجوم شخصي وسياسي، وانقالب على الحوار ومنظمة التحريرغولدستو

  .ولفت إلى أن حماس لم تعتزل المقاومة فقط، بل وتمنع اآلخرين منها
وأكد دحالن مع ما قاله عبد ربه، أن الفكرة من هذا المؤتمر المشترك بين اللجنة التنفيذية واللجنة 

  .الجة كل القضايا التي تواجهناالمركزية لحركة فتح هو العمل موحدين لمع
وأوضح دحالن أن الحوار لن يبقى مفتوحا مدى الحياة، وأن حركة فتح لن ترتهن إلى قرار حماس، وأنه 

لطرف وسحبه من طرف أخر، وال يجب أن نرهن الشعب الفلسطيني ' الفيتو'ال يجوز إعطاء حق 
  .ومستقبله لشخص جالس في دمشق

ل ألجراء االنتخابات، وسؤال كيف، هو موضوع يدرس، فإذا لم يكن هناك علينا ابتداع الوسائ: وأضاف
  .اتفاق فسنذهب إلى انتخابات لتجديد الشرعيات

ولفت إلى صعوبة المعركة التي يواجهها الفلسطينيون، في ظل التحالف الثالثي في إسرائيل بين نتنياهو 
  .وليبرمان وباراك

تؤدي إلى حل الدولتين، وأنه ال عودة للمفاوضات إال وشدد على موقف حركته من المفاوضات التي 
  .بوقف االستيطان التام في القدس أوال، حسبما ورد في خارطة الطريق، وهو استحقاق وليس شرطا

وأكد أن أية مفاوضات قادمة يجب أن تكون على أساس حل الدولتين، انطالقا من حدود الخامس من 
  . واحدا والقدس عاصمة لها"إنشا"، ولن نقبل دولة ناقصة 67حزيران عام 

وتابع أما حماس فتالقت مصالحها مع إسرائيل، بمحاوالت السيطرة على منظمة التحرير، وهذا هدف 
ليس بجديد، مؤكدا أن حماس ال ترغب بالمشاركة في منظمة التحرير، وإنما بالسيطرة عليها من خالل 

، وتكمله بانقالبها السياسي على المنظمة في االنقالب عليها، والذي بدأته بانقالب عسكري في غزة
  .تصريحات مشعل األخيرة في دمشق

خطاب مشعل في دمشق، أشعل الفتنة، واصفا الخطاب باالنقالب السياسي، انقالب على : وقال دحالن
 .الشرعية، انقالب على منظمة التحرير والتمثيل الفلسطيني واستمرار لالنقالب في غزة

ب على كل المحاوالت لتحقيق المصالحة، والتراجع تحت ذرائع واهية، مؤكدا أن واتهم حماس باالنقال
حماس ال تقوى على الوحدة، وال تريد أن تكون شريكا في تمثيل الشعب الفلسطيني، بل تريد أن تأسر 

وأكد وقوف حركة فتح وراء السيد الرئيس، وهي من انتخبته باإلجماع لتمثيل حركة  .الشعب الفلسطيني
  . والسلطة والمنظمةفتح

 وخاطب دحالن الجامعة العربية واألمة العربية بلوم حماس إذا لم توقع على اتفاق المصالحة في القاهرة 
  . الجاري، موضحا أنه إذا لم تالم حماس ستستمر في موقفها بعدم توقيع االتفاق إلى األبد25في 

 قال خالل مؤتمر صحافي عقده فـي        محمد دحالن، وعن وكاالت، أن    ،  14/10/2009 السفير،   وأضافت
إذا لم يوقع االتفاق في موعده المحدد بيننا وبـين جميـع الفـصائل              "مدينة البيرة في الضفة الغربية، إنه       

الفلسطينية، سنطلب من الرئيس أبو مازن اإلعالن عن االنتخابات التشريعية والرئاسـية فـي الخـامس                
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فـستكون هنـاك           "من أنه   ، محذراً   "والعشرين من كانون الثاني المقبل    

  ."انتخابات، وعلى حماس أن تعلق على الموضوع
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   خطاب عباس يعبر عن مستوى سوقي ويحمل األكاذيب واالفتراءات:أسامة حمدان .14

نزع برقع  "حماس ردت بالقول إن أبو مازن المنتهية واليته         ، أن   14/10/2009الشرق األوسط،   ذكرت  
. "ء وأسرف في الكذب وتجاوز الحدود الدنيا لسفَلة القوم في خطابه الذي ألقـاه اليـوم فـي جنـين                   الحيا

  .ووصفت تصريحاته بالهابطة
خطاب عباس يعبر عن مـستوى      "وقال أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان في تصريحات تلفزيونية إن            

أن يصب جام هجومه على االحـتالل       سوقي، ويحمل األكاذيب واالفتراءات التي ال أصل لها، وبدال من           
الذي ينفذ مشاريعه االستيطانية ويواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ويقتل األطفال والنساء ويمارس             
مخططات تهويد القدس والمسجد األقصى وتهجير الفلسطينيين؛ انتقد المقاومة عبر سلسلة من األكاذيـب              

  ."واالفتراءات
وقال حمدان إن   . "حركة كانت في الصفوف األولى للمقاومة خالل الحرب       قيادات ال "ولفت حمدان إلى أن     

االتهامات، وأن يكون له    " الجانب المصري بالرد على تلك       ، مطالباً "أبو مازن سقط في مستنقع األكاذيب     "
  ."موقف من أكاذيب عباس

خطاب عباس،  حمدان حمل بشدة على       أن ،وكاالتال نقالً عن ،  14/10/2009السبيل، األردن،   وأضافت  
 والتركيز على حركة حماس     نغولدستو بشأن تأجيل تقرير     "إسرائيل"لـمنتقدا ما وصفه بتجاهل الرئيس      

  .في هذا الموضوع
واتهم حمدان في لقاء مع قناة الجزيرة الرئيس عباس بعدم القدرة على إدارة المعركة السياسية، واصـفا                 

 سيناء أثنـاء  إلىامات الرئيس لقيادات حماس بالهروب ورداً على اته .تبنيه لخيار المفاوضات بالكارثي
 أن يكون موقفهـا     وأرجومن يجيب عن هذا السؤال الجانب المصري،        : "الحرب على غزة، قال حمدان    

  ".واضح
خرج تحت وطأة القصف للقاء الجانب المصري فـي رفـح لبحـث        "وأضاف إن وفدا من حركة حماس       

يس المكتب السياسي للحركة ذهب بعد الحرب إلى رفح ولم          الحرب، كما أن موسى أبو مرزوق نائب رئ       
نزع برقع الحياء، وأسرف في الكذب وتجاوز الحـدود  "وقال حمدان إن محمود عباس  ".يذهب إلى سيناء

 ".الدنيا لسفَلة القوم في خطابه
  

   رأس عباس مقابل الورقة المصرية.. بفتح يساومون حماسأعضاء": المستقبل العربي" .15
 اللجنة المركزية لحركة فتح على حركة حماس اإلطاحة بمحمود عباس من رئاسة             أعضاء من   اقترح عدد 

السلطة الفلسطينية، مقابل توقيع حركة المقاومة اإلسالمية على الورقة المـصرية للمـصالحة الوطنيـة               
  .الفلسطينية
س المكتـب    في اللجنة المركزية لفتح يعملون على تسويق هذا العرض لدى خالد مـشعل رئـي               أعضاء

 الموافقة على هذا العرض، كما يرى       إمكانيةالسياسي لحماس عبر وسطاء عرب، وسط شكوك عميقة في          
محللون، ذلك أن بقية العرض تقضي بأن يتم اختيار شخصية فتحاوية أخرى لتـولي منـصب رئاسـة                  

 مغـايرا لـنهج     السلطة، دون توفر ضمانات بأن تنتهج السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية نهجا سياسيا           
  . الناخبين الفلسطينيينأصواتعباس، ودون حدوث تنافس بين أكثر من مرشح على 

العرض الذي يجري التداول فيه يقول باختيار شخص آخر من فتح يكون أكثر قدرة من عبـاس علـى                   
استقطاب ثقة أهل فلسطين، ومقابل ذلك تقبل حركة حماس دون تردد المشروع المـصري، وتتواصـل                

  .توحيد الموقف الفلسطينيخطوات 
محللون يبدون أن حماس قد تتشكل لديها مخاوف جدية من أن يكون البديل الفتحاوي هو خصمها اللدود                 

 تعمالن مؤخرا علـى اسـتبدال عبـاس         "إسرائيل"ومحمد دحالن، خاصة وأن هناك اعتقاد بأن واشنطن         
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سطيني، ينتظر أن يـشهد تنـازالت       بدحالن، بهدف فتح صفحة جديدة من صفحات المسار التفاوضي الفل         
  .فلسطينية غير مسبوقة

 اللجنة المركزية لفتح الذين يعملون على تسويق هذا العرض لدى حماس            أعضاءالمصادر تكشف عن أن     
لم يسبق أن عرف عنهم أنهم من حلفاء دحالن، غير أن المصادر تلفت إلى أن التحالفـات داخـل فـتح                     

  .أطرافهالثبات، وإنما اللحاق بمصالح اعتادت التغيير والتبديل، وعدم ا
  13/10/2009المستقبل العربي 

  
  عمرو موسى لبى دعوة لزيارة غزة: ياسر الوادية .16

أنهى وفد من الشخصيات المستقلة جولة في عدد من الدول العربية لـدعم جهـود               :  فتحي صّباح  -غزة  
سمية والتقى عدداً مـن المـسؤولين       وعقد الوفد سلسلة من االجتماعات الر      .الحوار والمصالحة الداخلية  

المصريين واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومساعدي وزير الخارجية المصري أحمـد              
أبو الغيط وسفراء بعض الدول العربية في القاهرة وعدداً من قيادات فتح، إضافة إلى لقاءات مع الجاليـة     

  .الفلسطينية في مصر
 أن موسى لبى دعوة وجهها له الوفد لزيارة غزة، مشيراً "الحياة"ر الوادية لـ ياس.وكشف رئيس الوفد د

الشخصيات المستقلة قدمت للجانب المصري مقترحاتها "وقال إن . إلى أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة
بخصوص آليات ضمان تطبيق اتفاق المصالحة وكيفية الحفاظ عليه والتأسيس على أساسه لمرحلة جديدة 

الجانب المصري أبلغ الوفد نيته فتح معبر رفح فور توقيع اتفاق "، مضيفاً أن "لتوافق والمصالحةمن ا
  ."المصالحة

  14/10/2009الحياة، 
  

  مذكرة سرية صادرة عن مكتب غنيم تعبر عن خيبة األمل من وعود أوباما": الجارديان" .17
 إخباريـا    تقريـراً  ]أمـس  [صادر اليوم  تنشر صحيفة الجارديان البريطانية في عددها ال       :  رام اهللا  ،غزة

لمراسلها في القدس، روري مكارثي، يتحدث عن مذكرة سرية يتهم فيها الـرئيس الفلـسطيني محمـود                 
  .عباس البيت األبيض باالنحناء والرضوخ أمام الضغوط اإلسرائيلية بشأن سالم الشرق األوسط

اضي عن مكتب محمد غنيم، وهو أحـد القـادة          تقول الجارديان إن الوثيقة صادرة بتاريخ يوم االثنين الم        
المتشددين في فتح والرجل الثاني في الحركة، والذي عاد إلى الضفة الغربية هذا العام بعد سنوات عـدة                  

كما تنقل الوثيقة عن مسؤول آخر في الحركة، وهو محمد دحالن، قوله هذا األسـبوع               .قضاها في المنفى  
  ."قلق كبير بسبب تراجع اإلدارة األمريكية عن مواقفها السابقةبخيبة أمل شديدة للغاية وب"إنه شعر 

وال تنسى الصحيفة بأن تذكر بأن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من يشعر بتراجع آمال تحقيـق سـالم فـي                   
  .المنطقة، بل أن اإلسرائيليين هم أيضا يشاطرون خصومهم خيبة األمل تلك

  14/10/2009 ،وكالة سما
  

  ي مزاعم نتنياهو بشأن عدم وجود حفريات أسفل األقصىحاتم عبد القادر ينف .18
نفى مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، أمس، مزاعم رئيس الوزراء              : )أ ش أ، د ب أ     (

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم وجود حفريات في أسفل المسجد األقصى، في وقت حـذّر مركـز                 
وأشار عبد   . منزالً في أحياء متفرقة في القدس المحتلة       150ط لهدم   حقوقي مقدسي من أن االحتالل يخطّ     

القادر إلى أّن هناك وثائق وثالثة أفالم توثيقية تدل على وجود هذه الحفريات، وآخرها يمتـد مـن وادي                   
الحلوة إلى الشمال باتجاه الحرم القدسي حيث يفترض أن يتوجه إلى المدرسة العمريـة، الفتـاً إلـى أّن                   
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أسباب انهيار شجرة معمرة في باحات المسجد مؤخراً أثبتت أن منسوب التربـة أسـفل الحـرم                 دراسة  
  .منخفض، وأن عمليات تعرية هيكله اإلنشائي متواصلة

 14/10/2009السفير، 
  

   في فيلم كارتون لألطفالاالحتاللحماس توثق جرائم  .19
 قيام حركة حماس بتوثيق جرائم      أعربت دوائر إعالمية صهيونية عن استيائها من       ):رصد (–المصريون  

ضد قطاع غزة فى فيلم كارتون لألطفال، وهو ما يعني أن تلك الجرائم ستظل خالدة               " اإلسرائيلي"الجيش  
  .فى وجدان الشعب الفلسطيني لسنوات طويلة

ـ          " اإلسرائيلي"وقالت القناة الثانية بالتليفزيون      يلم إن الجناح اإلعالمي لحركة حماس قام مؤخراً بإنتـاج ف
خالل العدوان األخير علـى قطـاع       " اإلسرائيلي"كارتون، يجسد الجرائم والمجازر التى ارتكبها الجيش        

غزة، مشيرةً إلى أن هذا الفيلم يعرض حالياً لألطفال على القنوات التابعـة لحمـاس، وعلـى المواقـع                   
  . اس لدى كل ما يشاهده، وهو ما يثير الحم"اإلنترنت"والمنتديات العربية بشبكة المعلومات الدولية 

  13/10/2009المصريون، 
  

  نتنياهو يبقي على الجمود مع الفلسطينيين مدعوماً بقوة ائتالفه .20
اتفقت تعليقات الصحف اإلسرائيلية على أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ء افتتاح دورته الشتوية ال يحمل بشائر اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو مساء أول من أمس في الكنيست أثنا
نحو تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، مضيفة أن موقف نتانياهو الذي يبقي على الجمود السياسي 

  . ناجم عن استقرار ائتالفه اليميني الرافض أي مساس بالمستوطنات وحتى بالبؤر االستيطانية
ألوف بن أن نتانياهو بات يستمد قوته من استقرار ائتالفه » هآرتس«من جهته، رأى المعلق السياسي في 

على القضايا الرئيسة في » وجود إجماع قومي إسرائيلي واسع«الحكومي، ما يتيح أيضاً الحديث عن 
 اإلسرائيلي، في مقدمها شرط يهودية الدولة ورفض عودة الالجئين وإبقاء القدس -الصراع الفلسطيني 

  . رى تحت السيطرة اإلسرائيلية في إطار أي اتفاق للسالموالكتل االستيطانية الكب
وأضاف أن استقرار االئتالف يسمح لنتانياهو أن يعلن أن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق سالم 

. »لكنها تنتظر بروز قيادة فلسطينية تعلن انتهاء مطالب الفلسطينيين وتعترف بإسرائيل دولة يهودية«
وعليه، « يعلم جيداً أن ظهور قيادة فلسطينية تقبل بالشروط اإلسرائيلية غير وارد، وأشار إلى أن نتانياهو

، أي »حتى تظهر هذه القيادة سينشغل نتانياهو بتشريع قوانين وشق طرقات جديدة ومحاربة اإلجرام
  .بكلمات أبسط لن يكون على أجندته ما يشغله على المستوى السياسي

  14/10/2009الحياة، 
  

  نتنياهو بأنه فضح قرار السلطة الفلسطينية بالتنكر لتقرير غولدستون  متته ليفني .21
اتهمت زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالتهرب من : حيفا

 .مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين والتورط بإهانة قيادتهم وبالسعي إلبقاء حكومته على قيد الحياة
يفني، رئيسة حزب كديما والمعارضة، خالل خطابها في الكنيست نتنياهو واتهمته بأنه لم وهاجمت ل

يحقق شيئا منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، وقالت ليفني ساخرة إن رئيس حكومة إسرائيل يستحق 
ل االنجاز الثاني هو أنك نجحت كرئيس حكومة أال تفع«التهنئة، فقد نجح بالبقاء تسعة شهور، وتابعت 

 .»شيئا وال نصف شيئا
لقد حولت إسرائيل «وانتقدت ليفني نتنياهو بشدة على خلفية الجمود السياسي مع الفلسطينيين مضيفة 

الموجودة في الزاوية، وتفقد كل يوم مواقع من التأييد والتفهم، لكن من يعد هذه المواقع؟ لقد نجحت في 
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، أكبر صديقة إلسرائيل، ونجحت في إذالل الشريك )باراك أوباما(التغلب على رئيس الواليات المتحدة 
تغلبنا على أميركا وأذللنا الفلسطينيين وعزلنا : الوحيد التفاق سالم المتوفر إلسرائيل أو باختصار

 .»أنفسنا
وقالت إن إصرار نتنياهو باالعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية سيؤدي لتحويلها لدولة ثنائية 

 .عزل إسرائيل دوليا وقدمت تركيا وأوروبا كمثالالقومية واتهمته ب
ولة الواحدة التي ستفرض نفسها على إسرائيل وطالبت نتنياهو بأن الد» فزاعة«نتنياهو بـ لولوحت 
ويقول له إن هذه هي ساعة الحسم بين دولة يهودية ودولة جميع مواطنيها مع » شعب إسرائيل«يكاشف 

أغلبية فلسطينية صلبة بين البحر والنهر، وأنه سيتم الحفاظ على الدولة اليهودية فقط من خالل اتفاق على 
 .»ميتيندولتين قو

أي طريق أخرى ستقود إلى دولة واحدة مختلفة بين البحر والنهر ولن تكون دولة يهودية، «وأضافت أن 
 .»لكن حكومتك تحاول إهدار الوقت والهروب بذعر من الحسم، وساعة الوقت تدق

سرائيل إ«واتهمت ليفني نتنياهو بأنه فضح قرار السلطة الفلسطينية بالتنكر لتقرير غولدستون، وتابعت 
برئاستك كانت ملزمة بإبالغ األصدقاء، وأن تذل الفلسطينيين وعمليا عاد التقرير إلى الطاولة، وإذا كان 
المس بالفلسطينيين وإذالل أبومازن تسبب لك الراحة فإن هذا األمر يدل على أنك ما زلت في ملعب 

 .»ولم تنتقل إلى ملعب المفاوضات الحقيقية» ليس لدينا شريك«
 14/10/2009 قطر، العرب،

  
   أو تفكيك حجارته ونقلها إلى مكة " األقصى"منظمات يهودية تتمنى تفجير  :"يديعوت" .22

لفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن تنامي دائرة المنظمات اليهودية المتطرفة التـي              :القدس المحتلة 
تهما إلى مكـة المكرمـة،      تتمنى تدمير المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة، أو تفكيكهما ونقل حجار          

واشـارت  ". مجرد أمر كريه نصبه المدنسون في مكان المذبح في الهيكل   "كون هذين المبنيين في نظرهم      
وتآمر لتفجير قبة الـصخرة     " التنظيم اليهودي السري  "الذي ينتمي الى زعماء     " يهودا عتصيون "الى قول   

الصخرة ال بد سيأتي، إذا لم تتمكن الدولـة مـن   ان تفجير قبة    "سابقا في مقابلة مع موقع على االنترنت،        
  ".تفكيك المبنى ونقله الى مكة كبادرة طيبة تجاه محمد

ـ   " غيرشون سولمون "وكذلك   ، يتبنى هو أيضا رؤيا النقل بعد تفكيـك         "امناء جبل الهيكل  "زعيم ما يسمى ب
 مكانها ضمن المباني    المساجد من قبل مهندسي الجيش االسرائيلي وتسفير حجارتها الى مكة حيث ستجد           

إنه اذا  "التي تحمل إرث الحاخام مئير كهانا       " حي قيوم "من زعماء حركة    " نوعام لفنات "بينما قال   . المعادة
، فهو وغيـره مـن      " آالف شخص يحجون إلى الجبل، فلن يعتبر تفجير المساجد عمال جنونيا           3ما وجد   

وايمانهم قوي بأن الشعب اإلسرائيلي سيصحو،      المتطرفين يعتقدون أن اعماال انصارية لن تجدي هدفهم،         
  . وهم يجتهدون لفتح عيونه

حـي  "برئاسة البروفيسور هيلل فـايس، و     " محبو الهيكل " بينها   –وذكرت يديعوت أن عشرات الجمعيات      
برئاسة الحاخامين من يتسهار اسحق شبيرا ودودي دافيـدكوفتش و          " جبل همور "ليهودا عصيون، و  " قيوم

 تعمل حاليا إلعادة بناء ادوات الهيكل، وتحـاول تنميـة           –برئاسة الحاخام يسرائيل هرئيل     " معهد الهيكل "
بقرة حمراء رمادها يطهر الكهنة من دنسهم، ويحيكون مالبس الكهنة، ويعقدون اجتماعات لدراسة فقـه               

ـ   . الهيكل، ويدربون خدمة الهيكل ويهيئون القلوب نحو اليوم الذي سيأتي في زمن قريـب              ى اضـافة ال
مدارس دينية في القدس، وجمعيات تشتري منازل أراضي كي تدس مستوطنين يهود في حلق العـرب،                

  . واالنفجار على الطريق"  داود"إحداها يضا تمول حفريات أثرية في مدينة سلوان 
  14/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  48 جديدة للتجّسس على فلسطينيي"وحدة مستعربين" .23
اإلسرائيلية، أمس، أن الشرطة اإلسـرائيلية بـدأت بتفعيـل          » هآرتس« ذكرت صحيفة    :أ ف ب، أ ش أ     

، مشيرة إلى أنها ستحقق قفـزة اسـتخباراتية         1948سرية للعمل داخل أراضي عام      » وحدة مستعربين «
وذكرت الصحيفة ان المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية الجنرال دودي كوهين، ابلغ مراقب الدولة              .نوعية

وأن ) 1948فلسطينيي عام   (ال تملك بنية تحتية استخباراتية في أوساط العرب         «رطة  قبل شهرين أن الش   
الـذي  «اما المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، فقـال إّن           .»الوحدة السرية الجديدة آخذة في االزدياد     

اعرفه أن هناك وحدة مستعربين تعمل منذ سنوات عديدة في شرقي القـدس ومحيطهـا فـي مكافحـة                   
هذه الوحدة تعمل أيضاً في الشطر الغربي في كل المجاالت ضـد الجريمـة              «، مشيراً الى ان     »اباإلره

  .»المنظمة والنشاطات الجنائية
تشكل استكماال لوحدة أسسها    «من جهته، أوضح العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية أّن هذه الوحدة             

اومة الشغب في وادي عارة وتحديداً في ام الفحم         مق«، مشيراً إلى أن هدفها      »الجيش اإلسرائيلي قبل اشهر   
  .»في حال نشوب نزاع بين اسرائيل وجيرانها سواء في لبنان او في المناطق الفلسطينية

 14/10/2009السفير، 
  

   رفضوا كافة المقترحات التي تقدم بها ميتشلاإلسرائيليون :دبلوماسي أوروبي .24
روكسل أن المسؤولين اإلسرائيليين رفضوا بشكل قاطع       أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في ب     : قنا-بروكسل

كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جـورج ميتـشل خـالل                 
لقاءاتهم التسع معه لتأمين استئناف االتصاالت مع الفلسطينيين وخاصة تلك المتعلقـة بتجميـد عمليـات                

دس المحتلة، كما تجاهلوا الـضغوط التـي مارسـها ميتـشيل علـى              االستيطان في الصفة الغربية والق    
الفلسطينيين وخاصة بشأن وضعه لشروط على أية مصالحة فلسطينية وضرورة أن تأخذ باالعتبار القبول              

  . بما يسمى بمرجعيات الرباعية الدولية
مباشر انه ال يمكن    وأبلغ وزير الخارجية اإلسرائيلي أفغيدور ليبرمان المبعوث األمريكي بشكل صريح و          

 أي أن إسرائيل قررت نهائيا غلق الباب أمام         2025حسب قوله توقع أي تقدم في عملية السالم قبل عام           
إنعاش العملية السلمية وإمالء شروطها على الطرف الفلسطيني عبر االستمرار فـي تكـريس سياسـة                

  . االستيطان تحديدا
 14/10/2009الشرق، قطر، 

  
   في المتوسط "االطلسي"ناورات  تشارك بم"سرائيلإ" .25

اعلن متحدث عسكري امس ان البحرية االسرائيلية ستشارك في مناورات بحرية لحلـف             : القدس المحتلة 
وهي المرة االولى التي تشارك فيها اسرائيل في هذه المناورات التي تنظم            . شمال االطلسي في المتوسط   

 .ولم يحدد موعد هـذه المنـاورات      ".معاريف"ة   بحسب صحيف  ،"الحرب الشاملة على االرهاب   "في اطار   
وكانت القيادة العامة للحلف االطلسي اقرت االسبوع الماضي دمج البحرية االسرائيلية في صلب القـوة               

 بحـسب   ،للوقاية من االرهـاب   " اكتيف انديفور "التي تقوم باعمال الدورية في المتوسط في اطار عملية          
 عـشر   ، في الواليات المتحـدة    2001 ايلول   11ي تعمل منذ هجمات     وتضم هذه القوة الت    .الصحيفة ذاتها 

  .سفن تدعمها غواصات وطائرات وتتمثل مهمتها في منع مهاجمة السفن وتهريب السالح
  14/10/2009الدستور، 
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   والواليات المتحدة"إسرائيل"تأجيل التدريبات العسكرية الضخمة بين  .26
أمس أن التدريبات العسكرية الضخمة التـي كـان مقـررا            ُأعلن في إسرائيل     : نظير مجلي  - تل أبيب 

ولم يعط النـاطق    . إجراؤها بقوات أميركية إسرائيلية مشتركة ابتداء من أمس تأجلت إلى األسبوع القادم           
  .اإلسرائيلي أي تفسير لهذا القرار حتى مساء أمس

 14/10/2009الشرق األوسط، 
  

  الصحافة بالتآمر لقتل فلسطينيين يتهم الحكومة والجيش و"إسرائيل"كبير أدباء  .27
ليس الجيش فقط، بل الحكومة من جهة والصحافة من جهة ثانية، يتآمرون معا في حالة قتـل                 «:تل أبيب 

، بهذه الكلمات تفوه كبير األدباء اإلسرائيليين دافيـد         »يستهترون بحياة المرء لكونه فلسطينيا    . فلسطينيين
ي القدس ضد جندي من قوات حرس الحـدود اإلسـرائيلية           غروسمان، أمس، خالل المحاكمة الجارية ف     

  .يشتبه بقتله طفلة فلسطينية
وجاء تدخل غروسمان، الذي كان فقد ابنه في حرب لبنان األخيرة، بعد أن قررت النيابة إغـالق ملـف                   
التحقيق مع أربعة جنود من حرس الحدود الذين داهموا بلدة عناتا في ضواحي القدس وأطلقوا الرصاص                

وادعت النيابة أنه ال توجد أدلـة كافيـة،   . طّاطي تجاه مجموعة فتية، فقتلوا الطفلة عبير باسم عرامين  الم
  . فقرر والدها باسم عرامين، إدارة معركة قضائية وجماهيرية ضد هذا القرار

وانضم األديب غروسمان إلى هذه الدعوى قائال إن حياة اإلنسان الفلسطيني رخيصة بشكل مرعب لـدى                
ولكن المصيبة هي أن الحكومة تتجند لحماية من يقتل فلسطينيا، وكذلك الـصحافة             . اكر اإلسرائيليين العس

  .ال تقوم بواجبها في كشف الجريمة، كما تفعل عندما يجري الحديث عن قتل يهودي
  14/10/2009الشرق األوسط، 

  
  ضد الفلسطينيين باالعتداءاتتقرير حقوقي يتهم الشرطة والنيابة العسكرية بعدم التحقيق  .28

' يش دين'تشير المعطيات المتوفرة بقسم االبحاث في مؤسسة حقوق االنسان  :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ان هناك تباطؤا شديدا وعدم مهنية على ما يبدو مبرمجة، فيما يتعلق بفتح ومتابعة ملفات التحقيق الجنائية                 

تبه بأن من ارتكبها جنود او ضباط في الجيش او          لدى الشرطة العسكرية والنيابة العامة للجيش، والتي يش       
خاصة وانه في غالبية الملفـات      (مستوطنون، االمر الذي يشكل اوال خطرا كبيرا على مجريات التحقيق           
، وثانيا فيما يتعلق باتخاذ القرار      )الجنائية العامل الزمني للتحقيق يؤثر بشكل كبير على مجريات التحقيق         

  .مة بعد االنتهاء من التحقيقبتقديم المشبوهين للمحاك
الحقوقية ان المعطيات المتوفرة لديها والمدعومة والمثبتة بالدالئل القاطعة، هي          ) يش دين (وتشير مؤسسة   

ايضا نفس ما جاء في تقرير لجنة التحقيق االممية والتي تراسها القاضي غولدستون والتي اقرت انه ليس                 
  .قضايا اعتداء جنوده على مواطنين فلسطينيينباالمكان االستناد الى تحقيقات الجيش ب

المعطيات التي استندت اليها المؤسسة فحصت المسار الجنائي في مرحلتين مختلفتين، االولى قرار فـتح               
التحقيق من قبل محققي الشرطة العسكرية واتخاذ قرار تقديم لوائح اتهام من قبل النيابة العامة العسكرية                

 ملف تحقيق فـان     130المعطيات المتوفرة لدى المؤسسة التي تتابع اكثر من         بعد انهاء التحقيق، وحسب     
 11 ملفا تنتظر اتخاذ القرار اكثر من سنة وفـي           12 ملفا ما زالت تنتظر اتخاذ قرار النيابة العامة و         76

تحقيـق  ملفا لم يتم اتخاذ قرار تقديم او عدم تقديم لوائح اتهام وفي ملف واحد لم يتم اتخاذ القرار بفـتح ال         
  .اصال رغم وجود شكوى رسمية

  14/10/2009القدس العربي، 
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  يحول لبنان إلى برميل بارود: بيريز يحمل على حزب اهللا .29
أمس وقع انفجار فـي  «قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز للصحافيين خالل زيارة إلى شمال إسرائيل           

ليـست إسـرائيل مـن      .  برميل بارود  برأيي حزب اهللا يحول لبنان إلى     . كاراج يحوي ذخائر في صور    
ليس هناك أي سبب يمنع أن تبرم إسرائيل سـالما مـع            «وأضاف  . »يعرض لبنان للخطر بل حزب اهللا     

هذا البلد يمكنه مع السالم، أن يكون سويسرا الشرق األوسط والذين يمنعون ذلك معروفـون مـن                . لبنان
  .»قبل الجميع

االنفجار المذكور أسفر عن إصابة مواطن واحد ولـيس كمـا           يشار إلى أن الجيش اللبناني أكد أمس أن         
  .روجت بعض وسائل اإلعالم من أرقام مبالغ فيها

يعتبر أن االنفجار الذي وقع يثبت مـرة أخـرى وجـود    «من جهته، قال الجيش اإلسرائيلي في بيان انه   
 هذا الجـيش شـريطاً      كما بث . 1701، خالفا لبنود قرار األمم المتحدة       »أسلحة ممنوعة في جنوب لبنان    

مصوراً ادعى أن إحدى طائراته، من دون طيار، قد صّورته ويظهر فيه بعـض األشـخاص ينقلـون                  
 .معدات، زعم أنها صواريخ، من المنزل الذي حصل فيه االنفجار

 14/10/2009السفير، 
  

   منزال في القدس حتى نهاية العام الحالي 150مخطط إسرائيلي لهدم  .30
 منزال في أحياء    150 مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من مخطط لهدم          حذر :القدس المحتلة 

  .مدينة القدس المحتلة حتى نهاية العام الحالي
إن الجزء األكبر من هذه المنازل يقع في األحياء الشمالية مـن            " :وقال المركز في تقرير له صدر أمس      

ومشروع نسيبة، وكذلك في الضواحي الجنوبية مـن        وشعفاط، واألشقرية،   ،المدينة خاصة في بيت حنينا    
المدينة وتحديدا في سلوان والثوري، وجبل المكبر وصور بـاهر، و أحيـاء وبلـدات الطـور،الزعيم،                 

  ".العيسوية، ورأس خميس إلى الشرق من المدينة
ـ                   يد قبـل   وأشار التقرير إلى أن ما يربو على ألف نسمة يقطنون في هذا المنازل، جزء كبير منها كان ش

أكثر من ثالث سنوات، وال يشمل هذه العدد من المنازل المهددة بالهدم، التي كانت صدرت أوامر بهدمها                 
  . منزال وشقة سكنية125في حي البستان، والعباسية، وواد حلوة والبالغ عددها نحو 

رية، وحي المروحـة    ونوه التقرير إلى أن عملية الهدم التي نفذت يوم االثنين في أحياء بيت حنينا واألشق              
في بيت حنينا تعد واحدة من سلسلة عمليات هدم ستنفذها البلدية حتى نهاية العام الجاري وتطال المنازل                 

 الصادرة بحقها أوامر فورية بالهدم، وفق ما أكدته مصادر في البلديـة اإلسـرائيلية للمدينـة                 150 ـال
  .المقدسة

 يرتفـع عـدد     هـذه وبعملية الهدم   ،   في حي المروحة   وكانت الجرافات اإلسرائيلية هدمت، أمس، منزال     
 منـزالً، عـدا المنـشآت       61 منذ مطلع العام وحتى يوم أمس إلـى          االحتاللالمنازل التي هدمتها بلدية     

 منزال هدمت ذاتيا من قبل أصحابها، فيمـا يتهـدد الهـدم الـذاتي      18الزراعية والصناعية، إضافة إلى     
  .ل أسوار البلدة القديمة من القدسعشرات المنازل األخرى معظمها داخ

  14/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

  قصى سرائيلية بتفجير المسجد األإالتميمي يحذر من قيام جماعات  .31
حذر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين مـن مخططـات     : وليد عوض  -رام اهللا   

عها المختلفة لتفجير قبة الـصخرة المـشرفة         واذر اإلسرائيلية مدعومة من الحكومة     إسرائيليةلجماعات  
  . مكة المكرمة خالل مدة بسيطةإلى ونقلها األقصىوتفكيك حجارة المسجد 
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 على استهداف   اإلسرائيلية هناك اتفاقا بين الجماعات االستيطانية       أن إلى التميمي في بيان صحافي      وأشار
الكـونغرس  " لما يـسمى بــ       13مؤتمر الـ    قد تم االتفاق عليه في ال      األمر هذا   أن إلى، منوها   األقصى

 وفـد   400 مـن    أكثر بحضور   27/1/2009-26 والذي عقد في مدينة القدس بتاريخ        "اليهودي العالمي 
  . منظمة يهودية80 من أكثريهودي يمثلون يهود العالم في 

ربية في حين    والع اإلسالمية تتالشى معالمها    بدأت مواصلة التهويد لمدينة القدس حيث       إلى التميمي   وأشار
  .األقصىبات التركيز حاليا منصبا على المسجد 

  14/10/2009القدس العربي، 
  

 في الخليل المستوطنون يعتدون على المزارعين ويقطعون أشجار الزيتون .32
 شخـصا، علـى     15اعتدت مجموعة من المستوطنين قدر عدد أفرادها بنحو          :عالء المشهراوي  - غزة

كريات "وادي الحصين في مدينة الخليل، على التخوم الغربية لمستوطنة          المزارعين الفلسطينيين في حي     
 خالل قيامهم بقطف محصول الزيتون، كما قاموا بسرقة الدالء واألكياس المليئة بـالزيتون الـذي                "أربع

واعتقلت قـوات االحـتالل      .قطفه المزارعون والناشطون، وألقوا بمحتوياتها على األرض وداسوا عليها        
 .  ساعة12 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظات الضفة الغربية خالل 10ي اإلسرائيل

  14/10/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
 

  بلدتهم يتصدون لمحاوالت االحتالل بناء جدار علىأهالي بلدة العيسوية في القدس .33
الحتالل لبناء تصدى أهالي بلدة العيسوية في القدس المحتلة لمحاوالت من قبل قوات ا: الضفة الغربية

 .جدار على مدخل قريتهم
فقد داهمت قوات معززة من االحتالل مدخل بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وكانت برفقة هذه القوات 
شاحنة محملة بمكعبات أسمنتية بارتفاع أربعة أمتار بغرض إغالق الشارع الرئيسي الذي يوصل 

لبلدة القديمة من القدس المحتلة، وعلى الفور هاجم شبان العيسوية باألحياء العربية األخرى وصوالً إلى ا
البلدة قوات االحتالل، وانقضوا على الشاحنة، وأنزلوا السائق منها، وقاموا بسحب مفاتيحها، وعندما 
فقدت قوات االحتالل السيطرة على الموقف أجرت مفاوضات مع مختار البلدة تم بموجبها إعادة مفاتيح 

 .بها من المكانالشاحنة شريطة انسحا
قلقه على أهل البلدة من اليهود "وقد تذرع الضابط الذي رافق الحملة بأن الهدف من وضع الجدار هو 

، "هداسا"، وخاصة اليهود الذين اغتصبوا التلة الفرنسية، كما يحيط بالبلدة مستشفى "الذين يحيطون بها
 .ومعسكر للمراقبة والرصد واإلنذار المبكروهو من أكبر مستشفيات القدس، إضافة إلى الجامعة العبرية، 

 14/10/2009السبيل، األردن، 
  

   أسير بسجن النقب400قرر نقل نحو تإدارة سجون االحتالل  .34
 أسير بـسجن النقـب، مـن        400قررت إدارة سجون االحتالل نقل ما يقرب من          :سيد إسماعيل  - غزة

، نظـراً لالرتفـاع الـشاهق       "اآلبار"حلياً باسم   في ذات السجن، والمعروفة م    " ج"إلى نظيرتها   " ب"القلعة  
  .ألسوارها، وذلك خالل األيام القادمة

 أي نوع من الحقوق أو االمتيازات، فهم يحرمـون          سجن النقب وأوضح األشقر أن األسرى ال يتلقون في        
  كرر للمياه  من الزيارة، ومن الكنتين، ونوعية الطعام التي تقدم لهم سيئة للغاية، ويعانون أيضا من قطع مت               
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 حالـة   400في كثير من األحيان، وخاصة في الصيف، فضالًٍ عن اإلهمال الطبي المتعمد ألكثـر مـن                 
  ".مرضية موجودة في السجن، بينهم العديد من الحاالت الخطيرة، التي تستوجب تدخالً طبياً عاجال

  14/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ون محاكمة  من د فلسطينيا330ً  منأكثرعتقل ي االحتالل .35
  فلسطينياً 330 من   أكثرن  أ األربعاء اإلنسان للدفاع عن حقوق     إسرائيليتان منظمتان   أكدت: القدس المحتلة 

  ".في انتهاك للقانون الدولي" من دون محاكمة "إسرائيل"معتقلون حاليا في 
اعتقال "ين قيد    من بين هؤالء المعتقلين الموضوع     أنوقالت منظمتا بيت سيلم وهاموكيد غير الحكوميتين        

 ومضى على   أعوام احد السجناء معتقل منذ نحو خمسة        أن موضحتين   ، هناك قاصر وثالث نساء    ،"إداري
  .أعوام وأربعة بين عامين آخرين 28اعتقال 

  14/10/2009 ،وكالة سما
   

  االحتاللخمس أسيرات أنجبن في سجون :  في شؤون األسرىباحث .36
ق العام للحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلـسطينية         كشف نشأت الوحيدي الباحث والمنس     :غزة

 .أن العدد الحقيقي لألسيرات اللواتي أنجبن أطفالهن خلف قضبان السجون اإلسرائيلية هن خمس أسيرات             
وأكد الوحيدي أن وسائل اإلعالم والمختصين يتداولون بأن عدد األسيرات اللواتي أنجبن في السجون هن               

الصحة حيث إن هناك أسيرة فلسطينية من قطاع غزة كانت قد أنجبـت طفلـة فـي                 أربع وهو عار من     
أميمة موسى محمد الجبور األغـا، ميرفـت        : "م، مبينا أن األسيرات هن    1993السجون اإلسرائيلية عام    

  ".محمود يوسف طه، منال إبراهيم عبد الرازق غانم، سمر إبراهيم منسي صبيح، فاطمة يونس الزق
 تكثيف كل الجهود الفلسطينية والمختصة من أجل الشروع فورا بصياغة خطة عمل             وشدد على ضرورة  

  .     وطنية شاملة للنهوض بقضية اٍألسرى من جهة ولتوثيق تاريخ الحركة الوطنية األسيرة من جهة
  14/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  بحيرة سمكية ومنتجع سياحي في غزة .37

 بحيرة سمكية ضخمة على إلنشاءي غزة النقاب عن خطة  فالمقالةكشفت حكومة  : رائد الفي-غزة 
 3في جنوب قطاع غزة خالل ) المستوطنات اليهودية المخالة(مساحة واسعة من أراضي المحررات 

  .أشهر، يتبعها إقامة منتجع سياحي حول البحيرة
ونماً  د55وقال مدير عام المحررات في جنوب القطاع حماد الرقب إن البحيرة ستقام على مساحة 

وقال  . مليون دوالر أمريكي5.3من أراضي المحررات بتكلفة تبلغ )  متر مربع1000الدونم يساوي (
بعد االنتهاء من إنجاز البحيرة سيتم دراسة إقامة منتجع سياحي حولها، سيتضمن إقامة مطاعم "حماد 

  ".ومتنزهات ومالهي وتجمعات
  14/10/2009الخليج، 

  
  األردنيةادي بين السلطة والحكومة  تعاون زراعي اقتصاتفاقيات .38

أكد وكيل وزارة الزراعة الفلسطيني عزام طبيلة على أن السلطة الوطنية :  رانيا الصرايرة-عمان 
الفلسطينية، تتجه مستقبال نحو عملية اإلحالل التدريجي للبضائع األردنية محل اإلسرائيلية في األسواق 

  .الفلسطينية
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 الفلسطينية المشتركة التي عقدت في -اعات اللجنة الفنية الزراعية األردنية وجاء تأكيد طبيلة خالل اجتم
وزارة الزراعة أمس، وأكد فيها وزير الزراعة المهندس سعيد المصري على ضرورة دعم األشقاء في 

  .السلطة الوطنية الفلسطينية، وبخاصة في المجال االقتصادي وفتح األسواق وتسهيل التبادل السلعي
في االجتماع مذكرات تفاهم، اتفق الجانبان على توقيعها غدا، خالل اجتماعات اللجنة العليا وروجعت 

 الفلسطينية، مشتملة على التعاون في مجال الحجر الصحي النباتي والصحة الحيوانية والحجر -األردنية 
  .البيطري، والبحث واإلرشاد الزراعي

البلدين لتجاوز المعوقات التي تواجه انسياب السلع بين  وأكد طبيلة على ضرورة التعاون والتنسيق بين 
  . البلدين الشقيقين، متطلعا إلى التكامل في مختلف المجاالت الزراعية

  14/10/2009الغد، األردن، 
  

   من رام اهللا إلى غزة غداأدويةخمس شاحنات  .39
 خمس إلدخالالفلسطينية  تنسيق المعابر إلدارةوافقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على طلب : رام اهللا

وكانت وزارة الصحة في السلطة الوطنية قد جهزت هذه الشاحنات  . قطاع غزةإلى أدويةشاحنات 
 . في بعض مستشفيات القطاعاألدوية غزة لمواجهة النقص في إلى إلرسالها

  14/10/2009الغد، األردن، 
 

  عناصر خطيرة داخل الساحة الفلسطينية: فضل اهللا .40
أن "  لدى استقباله ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنـان عبـاس زكـي              فضل اهللا   محمد حسين  قال

القضية الفلسطينية تمر بمرحلة هي من أخطر المراحل التي مرت بها منذ اغتصاب اليهـود المحتلـين                 
أن المشكلة باتت خطيرة ومعقدة، ألن الكيان الصهيوني استطاع أن يزرع عناصر            "، مشيرا إلى    "لفلسطين

ه داخل الساحة الفلسطينية، وأن يصبح لهؤالء تأثيرهم في القرارات التي تتخـذها القيـادات الرسـمية                 ل
الفلسطينية، وبالتالي، أصبح باستطاعته أن يتحكم بمسار األمور من الداخل ال من خالل الضغوط التـي                

  ."كان يمارسها من الخارج على السلطة الفلسطينية
 14/10/2009السفير، 

  
  يطالبان بتحقيق دولي في اغتيال شقيق المتحدث باسم حماس وكفاية اإلخوان .41

نددت جماعة اإلخوان المسلمين بوفاة المناضل الفلسطيني يوسف حمدان أبو :  حسام أبو طالب-القاهرة 
وفي تصريحات . زهري، شقيق المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري، داخل أحد السجون المصرية

 أكد حمدي حسن الناطق بلسان نواب اإلخوان في مجلس الشعب أن النظام ،"القدس العربي"خاصة لـ
المصري هو المسؤول عن اغتيال أبو زهري بسبب التعذيب المنهجي الذي تعرض له على مدار ستة 

  .أشهر
كما نددت حركة كفاية بوفاة أبو زهري مشددة على لسان عدد من قيادييها على ضرورة التحقيق في 

  .ماطة اللثام عن األسباب الحقيقيةالحادث من أجل إ
  14/10/2009القدس العربي، 

  
 القاهرة تنفي تلقيها رسالة أميركية بعدم تأييدها للمصالحة الفلسطينية .42

اإلسرائيلية، أمس، بأن " هآرتس"نفى مسؤول مصري ما أوردته صحيفة :  محمود جمعة-القاهرة 
إجراء اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس؛ ألن واشنطن بعثت برسالة إلى مصر مفادها أنها ال تؤيد 

وقال المسؤول المصري، الذي ". إسرائيل"من شأنه أن يقوض المفاوضات بين السلطة الفلسطينية مع 
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فضل عدم ذكر اسمه، إن موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام هدف سام تعمل مصر 
  .م دولي، من أجل تمهيد الطريق أمام العملية السياسيةعلى تحقيقه منذ عام بمساندة عربية ودع

 14/10/2009العرب، قطر، 
  

  بشكل متعمد على أطفال غزة بأنها ألقت قنابل فسفورية " إسرائيل"أردوغان يتهم  .43
بأنها ألقت قنابل " إسرائيل"اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان :  وكاالت-القدس المحتلة 

. واطنين األبرياء خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة، وأصابت األطفال بشكل متعمدفسفورية على الم
قنابل الفسفور األبيض سقطت في غزة على األطفال األبرياء، "وقال في تصريحات صحفية أمس، 

وهناك بعض الدول يحظى األطفال فيها بتعليم جيد وخدمات صحية مطورة، بينما في أماكن أخرى هناك 
  ".وأسلحة ودمار شامل، ويتوجب علينا سماع تلك األصوات المظلومةيأس وفقر 

  14/10/2009صحيفة فلسطين، 
 

   أوغلو يربط استئناف وساطة تركيا بتغّير الوضع في غزة واألقصى والقدس .44
عن وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو قوله " حرييت"من حلب، نقلت صحيفة : محمد نور الدين

أن تنهي حاالً مأساة غزة، كما أّن عليها أن تحترم الحساسيات الدينية والثقافية لبعض " إسرائيل"إن على 
وعندها فقط يمكن لتركيا أن تكون حاضرة للوساطة بين . المناطق مثل المسجد األقصى والقدس الشرقية

  ".يصبح ممكناًإذا احترمت هذه الحساسيات فإن احتمال السالم "وقال داود أوغلو انه ". إسرائيل"سوريا و
  14/10/2009السفير، 

  
  نقابات مصرية تطالب بمحاكمات شعبية لعباس وأطباء الكيان الصهيوني .45

دعت نقابة المحامين المصريين إلى عقد محاكمة شعبية غدا للرئيس :  محيي الدين سعيد-القاهرة 
 تجاه القضية الفلسطيني محمود عباس في مقرها وسط القاهرة، وذلك على خلفية مواقفه األخيرة

  . الفلسطينية، وبخاصة تأجيل مناقشة تقرير غولدستون
وقال مقرر لجنة الشريعة بالنقابة القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين محمد طوسون إن عدداً كبيراً من 
المحامين والسياسيين وأساتذة القانون سوف يشاركون في جلسة المحاكمة وعرض شهاداتهم على أداء 

.  إياه بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، مدلالً على ذلك بطلبه تأجيل مناقشة تقرير غولدستونعباس متهما
وأضاف أن تصرف عباس األخير وغيره من الممارسات السابقة يوفر غطاء للسياسات اإلجرامية 

  .الصهيونية
مقبل جلسة محاكمة من ناحية أخرى، قال مسؤولون في نقابة األطباء المصريين إن النقابة ستعقد السبت ال

مهنية وأخالقية وقانونية لألطباء اإلسرائيليين الذين تم الكشف عن تورطهم في جرائم سرقة أعضاء 
الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها وهي الفضيحة التي كشف عنها النقاب الصحافي السويدي دونالد 

  .بوستروم
  14/10/2009الخليج، 

  
  "إسرائيل"لـمصر أكثر الدول عداء : الموساد .46

في بحث قالت إنها استندت فيه إلى ألفي كتاب وأجرته بالتعاون مع مركز المعلومات : القدس المحتلة
االستخباراتية واإلرهاب، اتهمت المخابرات اإلسرائيلية، الكتابات التي صدرت في مصر والدول العربية 

ليهودي، حيث يصنف البحث الذي والشعب ا" إسرائيل"خالل السنوات العشر الماضية بأنها تحرض ضد 
رئيوفين أرليخ، هذه . وأشرف عليه ضابط المخابرات المقدم د" إسرائيل في الكتب العربية"يحمل عنوان 



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1581:         العدد       14/10/2009األربعاء  :التاريخ

الكتب إلى مستويين أولهما قصير المدى يعتمد على الدعاية المستمرة، والثاني بعيد المدى موجه لغرس 
فالبحث الذي يقع في . تخشى المستوى الثاني" إسرائيل "أفكار يؤثر على األجيال المقبلة، ويعترف بأن

، وأن غالبية الكتاب المصريين "معاداة للسامية" صفحة يتهم مصر بأنها أكثر الدول العربية 100أكثر من 
ويتمنون إزالتها من على الخريطة، زاعما أن الكتب المعادية للسامية كثيرا ما " إسرائيل"ال يعترفون بـ
الذي هدم أسس " حائط البراق أم حائط المبكى"، و"ليس لليهود حق في فلسطين: "مثلتجند ألهداف 

  . الصهيونية كحركة إحياء قوى اليهود
 14/10/2009وكالة سما، 

  
  مصر تنفي اعتراض البحرية األمريكية لسفينة شحن ألمانية محّملة بأسلحة إيرانية .47

ما تردد عن اعتراض أجهزة األمن المصرية أو نفى المتحدث باسم هيئة قناة السويس : أحمد حسن بكر
قطع من البحرية األمريكية لسفينة ألمانية كانت محملة باألسلحة قادمة من إيران إلى سوريا أو إلى 

  . عبر المجرى المالحي المصري، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك خارج المياه المصرية" حزب اهللا"
 13/10/2009المصريون، 

  
  تحفظ عن التوقيع على اتفاق المصالحة بصيغته الحالية وفي هذا التوقيتأمريكا ت: "هآرتس" .48

 اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة نقلت إلى مصر "هآرتس"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
، "بصيغته الحالية وفي هذا التوقيت" الفلسطينية -تحفظها عن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية 

صحيفة على لسان مراسلها السياسي باراك دافيد إن المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق وقالت ال
األوسط جورج ميتشل أبلغ كالً من رئيس االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان ووزير الخارجية 

تفاق المصري أحمد أبو الغيط خالل زيارته القاهرة األسبوع الماضي، بأن الواليات المتحدة لن تؤيد ا
  . "كما يتبين إلى اآلن من مسودة االتفاق الحالية"مصالحة ال يتوافق مع شروط الرباعية الدولية، 

أوضح للمسؤولين المصريين أن "ونقل المراسل عن مصدر أميركي رفيع المستوى قوله إن ميتشل 
الرباعية، وهي الواليات المتحدة تتوقع من أي حكومة فلسطينية ومن جميع أعضائها أن يقبلوا بشروط 
وزادت أنه . "نبذ اإلرهاب، واالعتراف باالتفاقات الموقعة بين السلطة وإسرائيل، واالعتراف بإسرائيل

 والتوقيع عليه اآلن يمس بفرص استئناف المفاوضات بين "سيئة"أبلغهم بأن مسودة االتفاق الحالية 
  .سية إسرائيلية، تبدو ضعيفةوالفلسطينيين، علماً أن هذه الفرص، بحسب أوساط سيا" إسرائيل"

14/10/2009الحياة،   
  

  جلسة مجلس األمن حول تقرير غولدستون تدور في ثالثة اتجاهات  .":الجزيرة نت" .49
علمت الجزيرة نت من مصادر مطلعة داخـل مجلـس حقـوق اإلنـسان أن     :  تامر أبو العينين -جنيف  

 غولدستون تدور في ثالثة اتجاهـات،       التوجهات السائدة حول مجريات جلسة  مجلس األمن حول تقرير         
األول يهدف إلى اعتماد صياغة قرار قوي اللهجة يحث على تطبيق جميع توصيات تقريـر غولدسـتون    
والحفاظ على هوية القدس الشرقية من التهويد، والثاني يميل إلى الترحيب بالتقرير دون تطبيق توصياته،               

  .رفض جميع القرارات المقترحةفي حين يرى توجه ثالث احتمال تمييع القضية ب
13/10/2009نت، .الجزيرة  

  
 ميتشل فشل في مهمته ويقدم استقالته قريباً: دبلوماسي أوروبي .50

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن ميتشل قد يقدم استقالته في الفترة القليلة :  قنا-بروكسل
  .  اإلسرائيليالمقبلة كنتيجة النهيار اتصاالته بشكل شبه تام مع الجانب



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1581:         العدد       14/10/2009األربعاء  :التاريخ

وقال المصدر األوروبي إن االتحاد األوروبي الذي كان يعول على مهمة ميتشل لحلحلة العملية السلمية 
  . المتعثرة في الشرق األوسط سيعتبر هذه الخطوة سلبية للغاية في حالة حدوثها

14/10/2009الشرق، قطر،   
  

   يفوق المائة مليون دوالرتحذر من تبعات عجز مالي متوقع العام المقبل" األونروا" .51
من عجز مالي ) األونروا(حذرت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين :  نادية سعد الدين–عمان 

من تراجع المانحين عن دفع " خيبة أملها"متوقع العام المقبل يفوق المائة مليون دوالر، معربة عن 
  .لةتبرعاتهم لتمويل برامج خدمية أساسية لمنتفعي الوكا

 مليون دوالر لسد 17وقال ممثل المفوض العام لألونروا بيتر فورد أن الوكالة تحتاج هذا العام إلى 
احتياجات والتزامات حيوية وأساسية لالجئين الفلسطينيين، وذلك بعد اتخاذ االجراءات التقشفية وتأجيل 

لعجز المالي اإلجمالي للعام عدد من البرامج الخدمية رغم أهميتها بالنسبة لالجئين، والتي أوصلت ا
  . مليون دوالر84الحالي إلى نحو 

14/10/2009الغد، األردن،   
  

  "إسرائيل" يواجهان "أهم تحديين"السلطة و .52
  عريب الرنتاوي

" أهم تحـديين  " لفت رئيس الوزراء اإلسرائيلي بينيامين نتنياهو إلى         ،في خطابه أمس األول امام الكنسيت     
 استئناف المفاوضات مع    ،األول:  حكومة اليمين واليمين المتطرف    ،ادة حكومته يواجهان دولة إسرائيل بقي   

 إسقاط تقرير غولدستون وقطع الطريـق علـى مراميـه           ،والثاني.. الفلسطينيين من دون شروط مسبقة    
  . نتائجه وتوصياته ومفاعليه،وأهدافه

 يتلخص فـي    ،"بيبي"تي استخدمها   من تلك ال  " الدبلوماسية"و" التورية" بلغة أقل تورطا في      ،التحدي األول 
 بـين اسـتئناف     ،كيف يمكن إلسرائيل أن تجمع فـي الوقـت ذاتـه          : كيفية اإلجابة على السؤال التالي    

 بـين   ، كيف لها أن تجمع بين السالم واالسـتيطان        ،المفاوضات واستمرار االستيطان في القدس والضفة     
 ،مرفوضا سـلفا  " شرطا مسبقا " يعني   ،تنياهو فوقف االستيطان أو تجميده عند ن      ،المفاوضات واإلمالءات 

  .العالم بأسره" الشرط ـ المطلب ـ االلتزام"حتى وإن أجمع على هذا 
 وقد فضحت تفسيرات    ، فيتعلق بتقرير غولدستون   ، والذي استغرق جل خطاب نتنياهو     ،أما التحدي الثاني  

 المدنيين والعسكريين من مغبـة       حجم القلق الذي يصيب قادة إسرائيل      ،نتنياهو للتقرير ووصفه لتوصياته   
الـضحكة  " وقد أوضحت    ، ومالحقتهم كمجرمي حرب في مختلف دول العالم       ،تحويلهم إلى أقفاص االتهام   

 ال سيما   ، ما عجزت كلمات نتنياهو عن إيضاحه      ،"الميت"التي ارتسمت على وجه تسيبي ليفني       " الصفراء
 وقد أصابنا   ، إسرائيل بمالحقتهم كمجرمين وقتلة    وهو يردد أسماء أولمرت وباراك وليفني كقادة لن تسمح        

  .كل ذلك بالغثيان ونحن نسترجع فصول التخاذل الفلسطيني الرسمي في جنيف
 أن التقرير بشأنهما يتوقف إلى حد كبير على         ،يواجهان إسرائيل وحكومتها  " أهم تحديين "والالفت في أمر    

" أطوق النجاة " فهي وحدها يمكنها أن تقدم       ،ات األيام في قادم " توجه السلطة الفلسطينية ووجهتها السياسية    "
وقـف االسـتيطان كـشرط السـتئناف        " فإن هي أصرت علـى       ، أو تحجبها عنها   ،إلسرائيل وحكومتها 

 تكون قـد أخرجـت      ، وإن هي تراجعت عن شرطها     ،عّمقت مأزق نتنياهو وحكومته وكيانه    " المفاوضات
  .ي يجدون أنفسهم محتبسين فيههؤالء من مأزقهم وحررتهم من عنق الزجاجة الذ

 صاحبة الوالية في متابعة تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان وأمـام المحافـل              ،والسلطة وحدها 
وبرهنت على  " عدم اإلفالت من العقاب   " تكون قد نجحت في إحقاق مبدأ        ، فإن هي فعلت   ،والمحاكم الدولية 

ورسخت القاعدة القائلة بـأن التوجـه       " الدولي وفوقه خارج القانون   "أن إسرائيل ليس بمقدورها أن تكون       
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 وإن هي أخفقت أو تراجعت تكون قد فقـدت          ،نحو السالم ال ينبغي أن يكون على حساب العدل والعدالة         
 ، فال قيمة لسالم   ، وتكون قد جّرت على نفسها وشعبها الخزي والعار        ،أهليتها كقيادة وممثل شرعي وحيد    

  .باستعادة الحقوق وإشاعة العدل وتعميم العدالةبل وبئس السالم إن لم يقترن 
 ، لم تظهر السلطة الفلسطينية ما يدفعنا ويدفع شعبها ومحبيه وأصدقاءه لالرتياح واالسـترخاء             ،حتى اآلن 

 - السلطة   - مع أنها    ، نتنياهو وحكومته وكيانه للقلق والتوتر والحساب والتحسب       ،أو ما يدفع في المقابل    
أو " لحـست " فالـسلطة    ، تمتلك أوراق قوة وضغط كافية للظفر واالنتصار       ،بالذاتوفي هاتين المعركتين    

 وها هي تجري اليوم     ، وقبلت إن تّساقَ إلى قمة نيويورك الثالثية بالسالسل        ، شرط وقف االستيطان   ،تكاد
محادثات مـع الواليـات     : " تعطيها اسما كوديا ملتبسا    ،مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل في واشنطن      

  ".مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أمريكية"بدل " تحدةالم
 وأحالت الخطأ إلى خطيئة وهي تجهد فـي الـشرح والتوضـيح             ،"المعصية"والسلطة في جنيف اقترفت     

ـ   الفلـسطينية إلـى    " عاصفة الغضب " وهي وإن عادت تحت ضغط       ،"الفعلة النكراء "والتفسير والتبرير ل
 إال أنها لم تعد مؤتمنـة       ،ائد البحث والتصويت في مجلس حقوق اإلنسان      طرح التقرير من جديد على مو     

 قابل للمقايضة واليبـع     ، فقد ثبت أن كل شيء عندها      ،وال موثوقة لمتابعة هذا الملف حتى نهاياته الظافرة       
 فقد ثبـت    ، وبفرض حسن النوايا واألسارير    ، بما في ذلك دماء شهداء غزة وعذابات ضحاياها        ،والشراء
ـ  هذه الس   تجعل جهازها المناعي ضعيفا للغايـة وقـدرتها علـى           ،مستفحلة" هشاشة عظام "لطة مصابة ب

  .مشكوكا فيها" الصمود والتصدي"
 نحـذر   ،لكننا ونحن نحذر السلطة من مغبة تقديم أطواق النجاة إلسرائيل وحكومة اليمين بزعامة نتنياهو             

اء والركون إلى ما يمكن أن تجـود بـه          أيضا مختلف قوى الشعب الفلسطيني الحية من مخاطر االسترخ        
 ولن يتساوقوا مع    ، فهؤالء لن يعودوا إلى الطريق القويم      ،قرائح أركان الفريق المتحكم بالقرار الفلسطيني     

 ، وهم سيستأنفون فورا ومـن دون إبطـاء        ،مصالح شعبهم الوطنية العليا إال تحت سيف الضغط والتهديد        
 ، إن أحسوا للحظة واحـدة     ،الت المجانية ومقارفة الفضائح القبيحة    طريق الهرولة والتهافت وتقديم التناز    

  . واليقظة اليقظة، فالحذر الحذر،"نواطير مصر نامت عن ثعالبها"بأن 
  14/10/2009الدستور، 

  
  إنحدار فلسطيني غير مسبوق .53

  عبد الباري عطوان
لمعادلـة الـسياسية    من يتابع تفاصيل المشهد الفلسطيني الراهن يصب بحالة مـن االحبـاط، فطرفـا ا              

والسلطة الفلسطينية ورئيسها في رام اهللا وبعض المحسوبين عليه، انحدرا          ' حماس'الفلسطينية، اي حركة    
  .الى مستويات متدنية من االسفاف السياسي، والردح االعالمي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحمل القسط االكبر من اللوم، النه لم يتصرف كرئيس مسؤول تحـتم                
ليه مكانته التعفف في القول، واالبتعاد عن المسائل الشخصية، والتجريح، والهبوط بمستويات الخـالف              ع

  .والحوار السياسي، بالتالي، الى المعدالت التي نتابعها اآلن على شاشات التلفزة
باتخاذ كنا نتوقع ان يرتقي الرئيس عباس الى مستوى المسؤولية، وان يعترف علنا بخطيئته التي ارتكبها                

قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون امام المجلس العالمي لحقوق االنسان، والتنكر بالتالي لدماء              
شهداء المجازر وجرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، ولكنه لم يفعـل لألسـف الـشديد، وكـّرس                  

هذه الخطيئة، وبمثل   ، لتحويل االنظار عن     'حماس'خطاباته للهجوم بشكل شرس على خصومه في حركة         
  .هذه الطريقة الساذجة المكشوفة

باستخدام سحب التصويت على قرار غولدستون من اجل التهرب من          ' حماس'الرئيس عباس اتهم حركة     
استحقاقات المصالحة الفلسطينية واتفاقها الذي كان من المفترض ان يوقَّع في الثلث االخيـر مـن هـذا                  
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هذه الهدية التي لم تخطر     ' حماس'يمكن الجدل فيه، ولكن من الذي اعطى        الشهر، وهو اتهام في محله، ال       
على بالها ابدا، وهي التي كانت ذاهبة الى طاولة التوقيع مرغمة بسبب الضغوط والتهديدات المـصرية،                
وانسداد االفق امام مشروعها المقاوم في الوقت الراهن، نظرا للمتغيرات الدولية واالقليميـة، واشـتداد               

  .ار عليها في قطاع غزةالحص
كان امرا مؤسفا ان يصل االمر بالرئيس عباس الى القول، عبر منبر الجامعة االمريكية في جنين، بـان                  

هربت من قطاع غزة الى سيناء، وتركت اهل القطاع يواجهـون العـدوان االسـرائيلي               ' حماس'قيادات  
استـشهدوا  ' حمـاس 'وكوادر حركة   وحدهم، فالرئيس عباس يعرف اكثر من غيره ان مئات من قيادات            

اثناء العدوان مثل الشيخ سعيد صيام وزير الداخلية السابق، والدكتور نزار ريان الذي رفـض مغـادرة                 
  .دارته في مخيم جباليا واستشهد وجميع اطفاله وافراد اسرته

ختبأ في خنـدق    وربما يفيد التذكير بأن الرئيس السابق جورج بوش الذي يتزعم القوة األعظم في العالم ا              
  .التي نظمتها القاعدة) سبتمبر(سري اثناء هجمات الحادي عشر من ايلول 

في الوقت نفسه، فقد خرج بعض المسؤولين فيها عن ادب المخاطبة، التـي             ' حماس'اننا ال نبرئ حركة     
تفرضها التقاليد االسالمية، في الرد على الرئيس الفلسطيني، ولكن ذنب الـرئيس عبـاس كـان كبيـرا                  

  .وصادما، ومن الصعب التعامل معه بلغة العقل وضبط االعصاب وانتقاء الكلمات والعبارات
***  

المصالحة مطلوبة، والوحدة الوطنية الفلسطينية ايضا، ولكن من الصعب تحقيـق اي منهمـا فـي ظـل          
  .التي نعيش فصولها حاليا' حرب الشتائم'االنحدار الراهن في المشهد الفلسطيني، و

رتجالية التي تعامل فيها الرئيس عباس مع تقرير غولدستون، ومحاولة تصحيح هذه الخطيئـة              الطريقة اال 
بأخرى، ربما تكونان اخطر، من خالل عرض التقرير مرة اخرى يوم غد الخميس على المجلس العالمي                
 لحقوق االنسان، ودون إعداد جيد، وتنسيق مكثّف مع االشقاء العرب والمسلمين واالصـدقاء فـي دول               

' صوابية'مسألة التصويت حتى تأتي النتائج بما يؤكد        ' شلفقة'فمن الواضح ان الرئيس عباس يريد       . العالم
  .وجهة نظره في تأجيل التصويت، اي سقوط التقرير لعدم توفر االغلبية المطلوبة

 لن يخفي حقيقة جوهرية وهي اتباع الرئيس عباس والمجموعة الصغيرة المحيطـة           ' حماس'الهجوم على   
به، نهجا سياسيا يتعمد احتقار الشعب الفلسطيني، والدوس على مشاعره وكرامته ودماء شهدائه، بطريقة              

  .مهينة تنطوي على الكثير من االستهتار بذكائه وتاريخه النضالي العريق
الشعب الفلسطيني يضم مستودعا ضخما للعقول في مختلف التخصصات، القانونية منهـا علـى وجـه                

سمع مطلقا ان سلطة الرئيس عباس استعانت بأي خبير قانوني فلسطيني او عربـي او               الخصوص، ولم ن  
مسلم، وهم يعدون بالمئات، وموجودون في اوروبا وامريكا يدرسون في اعرق جامعاتهـا، مـن اجـل                 
التعاطي مع كيفية مناقشة تقرير غولدستون امام مجلس حقوق االنسان، في المرة االولى او فـي المـرة                  

  .الثانية
ان يعايرها الرئيس عباس بأنها رفضت تقرير غولدستون في بداية االمر، النـه             ' حماس'ال يضير حركة    

اتهمها بممارسة جرائم حرب، ولن تسعفها محاولة نكران هذه الحقيقة في الوقت نفسه، وكان عليهـا ان                 
ان مسؤوليها لـن    تعترف بهجومها على القاضي اليهودي الجنوب افريقي وفريقه، فهي ليست دولة، كما             

يتضرروا من اي ادانة او مالحقة دولية امام جرائم الحرب، فهم قادة حركة مقاومة، ومحاصرون حاليـا                 
وممنوع عليهم مغادرة القطاع، وفوق هذا وذاك ال نعتقد ان السيدين محمود الزهار او اسماعيل هنية هما                 

ستريت في لندن، او فيافينتو في ايطاليـا،        من المترددين على جادة الشانزليزيه في باريس، او اكسفورد          
  .من اجل التبضع وشراء احدث ما انتجته دور الموضة العالمية لهم والطفالهم وزوجاتهم

***  
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وال نبالغ  . الفلسطينيون يعيشون ازمة حقيقية من جراء االنقسامات الحالية، والحرب الكالمية التي ترافقها           
يخهم، فقد نسي الطرفان، فتح وحماس، االحتالل االسرائيلي وعمليات         اذا قلنا انها المرحلة االسوأ في تار      

االستيطان المستمرة، ومحاوالت تقويض المسجد االقصى واقامة كنيس يهودي على انقاضه، في غمـرة              
  .هذه الحرب االهلية الكالمية

كـن ممكنـة قبـل    المصالحة الفلسطينية باتت من المستحيالت في الوقت الراهن، وان كنا نعتقد انها لم ت             
من اجل كسب الوقت والتهرب من الضغوط،       ' حماس'انفجار ازمة تقرير غولدستون، فقد ارادتها حركة        

البريئة من فضيحة التقرير المـذكور، لتجنـب إغـضاب          ' فتح'وارادتها سلطة عباس، وال نقول حركة       
  .االشقاء المصريين، وتحّمل مسؤولية فشل المصالحة بالتالي

لها السابق كانت مثل عملية زواج باالكراه، او خلط الزيت بالماء، وباتـت اآلن اكثـر                المصالحة في شك  
  .صعوبة، والشعب الفلسطيني يدرك هذه الحقيقة

انفجار االنتفاضة الثالثة، سلمية كانت او غير سلمية، ربما يكون المخرج المشّرف من االزمـة الحاليـة                 
ا المعهود، والصواريخ لم تعـد تهطـل كـالمطر علـى            الخانقة، فحماس لم تعد تمارس المقاومة بشكله      

وحركة فتح  ) عمليات استشهادية ومقاومة  (المستوطنات االسرائيلية، اي انها تعيش على الماضي القريب         
، اما رهان السلطة على عملية سلمية عقيمة فقد         )اي اطالق الرصاصة االولى   (تعيش على الماضي البعيد     

ب ان يستخدم ورقة الدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية فـي الـضفة             الرئيس عباس ال يج   . تأكد فشله 
، الن مثل هذه الخطوة لن تبرئه من خطيئة تقرير غولدسـتون،            'حماس'مطلع العام المقبل كتهديد لحركة      

عليه ان يواجه استحقاق هذا التقرير اوال، ويقدم نفـسه للمحاسـبة    . ولن تعطيه الشرعية التي يتطلع اليها     
  .كمة ثانياًوالمحا

االنتخابات هي نتيجة توافق سياسي، ومشاركة جميع الوان الطيف السياسي فيهـا، ومـن اجـل خدمـة                 
مشروع وطني، ولهذا فإن الدعوة لها في ظل االحتالل واالنقسامات الحالية ستعطي نتائج عكسية تماما،               

لتعايش مع االحتالل ولـيس     خاصة بعد ان ثبت ان السلطة المنبثقة عن هذه االنتخابات جاءت من اجل ا             
  .مقاومته، وعلى حساب مشروع التحرر الوطني الفلسطيني

  14/10/2009القدس العربي، 
  

  على القدس واألقصى؟"إسرائيل"لماذا تجرأت  .54
  عبد اهللا األشعل 
األصل أن إسرائيل خططت منذ فكرة المشروع الصهيوني في االستيالء على القدس، ضمن مخطط 

اد، وهي تعلم أنه مشروع سياسي أحيط بذرائع وهمية توارثية وتاريخية تقوم على استرداد أرض األجد
  .تغييب الذاكرة وزرع األكاذيب

ومن عادة إسرائيل أنها تتقدم بمشروعها خطوات وخالل التنفيذ تختبر مدى صالبة األرض التي تتحرك 
ولعلنا نذكر أن . ر لها السيرعليها، فتتراجع مؤقتاً إذا صادفتها عقبات وتسرع في تقدمها كلما تيس

 وأن واشنطن أبدت في البداية أنها ال تؤيده 1947مشروع قرار التقسيم كان يقدم همساً وبحذر شديد عام 
وأنها تؤيد بديال له وضع فلسطين تحت الوصاية، والسبب في الحذر األمريكي حينذاك هو تصور فريق 

فورستال أن العالم اإلسالمي سيهب دفاعاً عن فلسطين، في اإلدارة األمريكية وبين بينها وزير الدفاع 
ثم تقدمت إسرائيل خارج . واستقال الرجل ويقال إنه انتحر احتجاجا على دعم واشنطن لتقسيم فلسطين

حدود قرار التقسيم ولم تجد مقاومة عسكرية نذكر بعد أن هزمت الجيوش العربية جميعاً في أول مواجهة 
 لضرب مركز القيادة 1967وحتى عندما خططت مع واشنطن عام . يونيةعسكرية مع العصابات الصه

وبعد سقوط راية . العربية في القاهرة لم تكن تتصور في أحسن أحالمها أن مصر هشة إلى هذا الحد
 بعد سلسلة من الجهود الكبيرة 2003المشروع العربي بدأت إسرائيل تجني الثمار حتى سقطت بغداد 
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وعندما قامت انتفاضة األقصى كان ذلك مقصوداً من جانب إسرائيل . 1979م مروراً بتحييد مصر عا
فتمكن شارون بجسارته وحساباته للعالمين العربي واإلسالمي أن يقضي عليها ربما لعقود قادمة، حيث 
يعلم أن عامل الزمن إذا أحسن توظيفه فهو دائماً لصالح األذكى وليس لصالح طرف واحد بشكل مسلم 

 إسرائيل قداسة األقصى والقدس عند المسلمين والمسيحيين ولكنها تدرك أيضاً أن اليمين وتعلم. به
. اإلسرائيلي دعامة قوية للمطالبة بكل القدس وبالمسجد األقصى لهدمه بحثاً عن هيكل سليمان كما تزعم

أقدم من ولو كان هيكل سليمان موجوداً حقيقة تحت المسجد األقصى لكان معنى ذلك أن هيكل سليمان 
هذا المسجد الذي يكتسب قداسته من النص القرآني وليس لكونه فوق الهيكل، ولما كان األقدمون قد 
طمروا هذا الهيكل تحت جدران المسجد حين تحول من المعنى الرمزي للمسجد إلى المعنى المكاني 

ل فلسطين هي وطن والبنائي، والمحقق أن هذه الذريعة هي جزء من األساطير الصهيونية التي تدعى ك
  .األجداد والبد من استردادها

ولكن الجسارة في تهويد القدس وتدنيس األقصى المبارك أصبح سببها قراءة إسرائيل والواليات المتحدة 
للحالة العربية واإلسالمية، بعد أن نجحت الدولتان في تعويق المقاومة وتجفيف مصادر قوتها المادية 

لعربية على قمعها فأصبح العمل اإلسرائيلي بالرادع رسمي أو شعبي، والمعنوية وسلطت الحكومات ا
ولكن . فراحت إسرائيل تغير كل شئ، األسماء وإحالل سكانها محل العرب، والطابع الحضاري للمدينة

األقصى كان دائماً خطا أحمر عندما كان للخطوط الحمراء معنى فصار كل أحمر خطوطاً خضراء تسير 
فقد أمنت لها واشنطن البيئة الدولية بحيث اليصبها . جاوزها وهي آمنة من كل عقابإسرائيل عليها وتت

لوم في المنظمات الدولية، وعجزت الحكومات العربية عن التصدي لها عسكرياً، ولكن األخطر أن 
بعضها يتعاون معها وخطابها السياسي تجاه األقصى والقدس يشجع إسرائيل على المضي في مخططها 

ل هذه الحكومات أمام اهللا وأمام التاريخ عن ضياع القدس واألقصى، كما تسأل حكومة رام اهللا بحيث تسأ
بل إنه يبدو أن بعض . بكل ما تمثله بالنسبة ألزمة القضية الحالية والتفريط عمداً في مقدسات األمة

نتقام من الحكومات العربية تحرس تصرفات إسرائيل حتى التهب الجماهير اإلسالمية وهيئاتها لال
فيوم أن كانت العمليات االستشهادية سيفاً على رقاب إسرائيل وكادت أن تنهي المشروع . إسرائيل

الصهيوني لم تجرؤ سلطات االحتالل على المساس بالقدس واألقصى خوفاً من هذه العمليات، ولكن خطة 
يث صار ينطبق على القدس شارون مع بعض النظم العربية والقيادة الفلسطينية غيرت المسرح تماماً بح

 فبع الكنيسة أو بساط المسجد اهللا أصبح غائباً يا سيدي :واألقصى ما قاله محمود درويش يوما
ولكن اهللا اليغيب وهو غالب على أمره ولكن أكثر الناس اليعلمون، والشعوب اإلسالمية وإدراكها كفيلة 

  .هللا األمر من قبل ومن بعد. بتغيير المعادلة
 14/10/2009ردن، السبيل، األ
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