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  حماس موافقة على صيغة االتفاق وسترسل رّدها إلى القاهرة عندما يجهز : الزهار .1

 ان حركتـه قـررت       نقل ي حركة حماس   ف  مسؤوالً اًمصدر، أن   15/10/2009القدس العربي،   ذكرت  
التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة حسب الطرح المصري القاضي بتوقيع حركتي فـتح وحمـاس               

  .منفردتين حتى اليوم الخميس على ان تقوم باقي الفصائل بالتوقيع حتى تاريخ العشرين من نفس الشهر
ـ     حماس ايضا موافقة على صيغة االتفاق، وانها       ان حركة   " القدس العربي "وقال الدكتور محمود الزهار ل

  .سترسل ردها عندما يجهز
ـ          الى ان المقتـرح    " القدس العربي "واشار الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ل

، وانه جاء كمحصلة لستة لقاءات سابقة جمعت حركتي فتح وحمـاس، والفـصائل     "ليس جديدا "المصري  
لها التوافق على عدة مواضيع مثل االنتخابات والحكومة ومنظمة التحرير، والمصالحة           الفلسطينية، تم خال  
  .الداخلية، واالمن

عن " القدس العربي "واشار الى ان حركتي حماس وفتح وافقتا من قبل على هذه المقترحات، وعند سؤال               
  ".سنرسله عندما يجهز"موعد ارسال حماس ردها على المقترحات، قال الزهار 

تتعامل مع االمور بشكل متناقض مـع فعلهـا         "جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان فتح          من  
على االرض، وتتعامل مع القضايا من باب تسجيل النقاط ال من باب تحقيق المصالحة ورعاية مـصالح                 

  ".الشعب الفلسطيني
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ـ "خيـارا ) "المصالحة(واكد ان موقف حماس من المصالحة ينبع من كونها       شددا علـى ان حمـاس   ، وم
نحن مع وضع عربة المصالحة على سكتها الطبيعية بعـد ان           "، واضاف   "احرص ما تكون على تحقيقها    "

  ".حرفتها فتح وابو مازن بسلوكهم وافعالهم المشينة على االرض
، وقال معقبـا علـى      "سقطت بشكل كبير  "وفي السياق رأى الزهار ان ردود افعال الرئيس محمود عباس           

الرئيس عباس لقادة حركة حماس بالفرار الى صحراء سيناء خالل حرب اسرائيل علـى غـزة                اتهامات  
عندما تتهيأ  "، مضيفا   "يتحدث كالما غير معقول   ) عباس(الرجل  "، قبل تسعة اشهر     )الرصاص المصبوب (

  ".قضية في محكمة مختصة) حماس(االجواء، سنرفع 
ق كالمه، يشير فيها الى الـذين هربـوا، ووقـت           وطالب الزهار الرئيس عباس بان يقدم ادلة تؤكد صد        

الهـروب  "هروبهم، والجهة التي هربوا اليها، والى موقف االمن المصري مما اسماه الـدكتور الزهـار              
  ".المزعوم

عن مستقبل العالقة بين حماس والوسطاء المصريين بعد وفاة يوسف ابو           " القدس العربي "وفي سؤال لـ    
 في احد السجون المصرية قبل يومين، طالب الزهار ان تقـوم مـصر              زهري شقيق الناطق باسم حماس    

ببيان حقيقة مقتل يوسف ابو زهري، وقال ان مصر مطالبة بتقديم االسباب الحقيقيـة التـي تقـف وراء                  
وفاته، من حيث ان كانت طبيعية، او من خالل التعذيب، مع تقديم دليل قاطع على ذلك لعائلة ابو زهري                   

  .ولحركة حماس
مـع  (ان العالقـة    ) حماس(حتى نقول   "ار الزهار الى ان هذه االمور تعد اساسية وال بد من اتباعها             واش
  ".بقيت على ما هي عليه) مصر

وفي ذلك االتجاه قال اسماعيل االشقر عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس االربعاء في تـصريح                
طراف الفلسطينية على المـصالحة     هناك رؤية مصرية تتحدث عن أن يوقع كل طرف من األ          : "صحافي

 من شهر تشرين األولـ أكتوبر الجاري، ويطلب من كل الفصائل أن توقع وبعد ذلك ينفذ                20 إلى   15من  
  ".برتوكول المصالحة قبل عيد األضحى أو بعده وهذا الرأي يمكن أن يكون مقبوال لدى حركة حماس

د من خاللها، ان واشنطن تؤيد جهود المصالحة        وعن تصريحات الناطق باسم الخارجية األمريكية التي أك       
المطلـوب حكومـة    : "الوطنية الفلسطينية شرط أن تؤدي إلى حكومة تلتزم بمبادئ الرباعية، قال األشقر           

تلبي رغبات الشعب الفلسطيني وتدافع عن حقوقه وليس حكومة ترتهن للشروط الرباعية ألننا نعتبرهـا               
  ".بل بهاشروطا ظالمة ومجحفة وال يمكن أن نق

فيما يتعلق بالحكومة نحن قد تجاوزنا في الورقة المصرية الحكومة، واسـتبدلنا ذلـك باللجنـة                "وأضاف  
 عنصرا من حركتي فتح وحماس والفصائل والمـستقلين وتكـون           16الوطنية المشتركة التي تتكون من      

نفيذ االتفاق الـوطني الـذي    إطارا تنسيقيا ليس لديها أي التزامات سياسية أو استحقاقات سياسية وتتولى ت           
  ".يوقع في القاهرة

أكدت أنهـا مـا      "حماس" حركة   ، أن غزة من   وكاالت  ، عن   15/10/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  
إنهـا وافقـت    " فتح  "زالت تدرس وثيقة المصالحة الفلسطينية التي اقترحتها مصر، في حين قالت حركة             

إسـماعيل  . وقال الناطق باسـم الحركـة د       . ة للقاهرة اليوم  وأن وفداً رسمياً سيسلم الموافق    ، على الوثيقة 
لم نصدر رداً رسمياً حتى اآلن، حيث إن الورقة ما تزال تحت الدراسة بما يحقق المـصلحة                 : "رضوان

وأضاف في تصريحات لوكالـة صـفا المحليـة     ".الوطنية العليا مع حرصنا على إنجاز اتفاق المصالحة 
، قيت اآلن، وسيتم اإلعالن عن الموقف بعد انتهاء دراسة الورقة المصرية          ال نريد الحديث عن تو    : " أمس

  ". وإن شاء اهللا سيتم ذلك قريباً
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  كنا وما زلنا وسنبقى ندعم تقرير غولدستون: هنية .2
رئيس الوزراء ، أن  محمد األيوبي،غزة نقالً عن مراسلها في 15/10/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

أكد أن حكومته مع تقرير غولدستون، مشيراً إلى تعاونها منذ البداية مع اللجنة الفلسطيني إسماعيل هنية 
 التي زارت قطاع غزة عقب الحرب اإلسرائيلية األخيرة نغولدستوالدولية برئاسة القاضي ريتشارد 

  .على قطاع غزة
لدستون واتهم سلطة رام اهللا بمحاولة المس بموقف الحكومة الفلسطينية وحركة حماس من تقرير غو

  ".وإثارة زوبعة إعالمية هدفها التغطية على الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني
 في كلمة له خالل اعتصام شعبي نظمه جرحى الحرب اإلسرائيلية األخيرة أمام مقر ،وأضاف هنية

عنكم العار إن هذه الخطابات المتكررة المملوءة بالكذب ال يمكن أن تغفر : "مجلس الوزراء بغزة أمس
: ، مضيفاً"ولن تمسح عنكم عار هذه الجريمة التي ارتكبتموها بحق ضحايا الحرب اإلسرائيلية على غزة

، وذلك في إشارة إلى "لن تدفعنا المواقف الهابطة واإلرادات الساقطة للتخلي عن مسئولياتنا تجاه شعبنا"
  .التي شن خاللها هجوماً على حماسخطابات رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس األخيرة، و

وذكر هنية أن حكومته وفرت كل األجواء الالزمة إلجراء التحقيقات المطلوبة، وقدمت للجنة التي 
إن أي ": حضرت لغزة كل المستلزمات التي تساعد في إخراج التقرير على هذا النحو، ومضى يقول

لدفاع عن نفسه ال تعني أننا لم نكن مع هذا مالحظة هنا أو هناك بشأن بند المقاومة وحق الشعب في ا
كنا وما زلنا وسنبقى ندعم التعامل مع هذه الوثيقة التاريخية من أجل الوصول " :، وتابع قائالً"التقرير

  ".لتنفيذ التوصيات الواردة به
نة وأشاد بموقف الدول العربية والمؤسسات الحقوقية واألهلية التي دعمت التقرير، ودفعت باتجاه إدا

ننتظر الساعة التي نرى فيها قادة االحتالل : "وقال. االحتالل اإلسرائيلي وتقديم قادته للعدالة الدولية
مقيدين بأغالل العدالة الدولية والقانون الدولي، وإال فسوف يصفدون بأغالل الضمير والمالحقة من 

  ".ال يدير الظهر لضحايا الحرباألجيال الفلسطينية جيال بعد جيل، فشعبا ال ينسى الدماء والشهداء و
نعاهدكم بعد معاهدتنا هللا أال نتخلى عن مسئولياتنا وأال نترك واجباتنا : "ووجه حديثه لضحايا الحرب قائالً

  ".نحوكم ونحو شعبنا الفلسطيني
إسماعيل هنية شدد على ، أن  فتحي صباح،غزةنقالً عن مراسلها في  15/10/2009الحياة، وأضافت 

موقف الحكومة أثر كبير في إخراج توصيات تقرير غولدستون على النحو الذين يدين إسرائيل كان ل"أنه 
ستسعى "وأكد أن حكومته . "بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، في حين رفضت إسرائيل استقبالها

جاهدة إلى دفع تقرير غولدستون على طاولة البحث الحقوقي والقانوني في كل المؤسسات الحقوقية 
تقديم التقرير إلى أبعد مدى من المؤسسات الحقوقية والقانونية، ألننا ننتظر "وتعهد  ."قليمية والدوليةاإل

  . "اللحظة التي يحاسب خاللها مجرمو الحرب اإلسرائيليون
  

  فعل من الجانب الفلسطينيالمساواة بين عدوان االحتالل وجرائمه وبين رد الرفض ن: المالكي .3
 مجلس األمن عقد ، أن راغدة درغام،نيويوركنقالً عن مراسلها في   \15/10/2009الحياة، نشرت 

 وخاطب وزير الخارجية ،أمس جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في الشرق األوسط قبل موعدها
السعي إلى المساءلة عن ارتكاب جرائم حرب سيخدم "الفلسطيني رياض المالكي مجلس األمن، مؤكداً أن 

بناء على "وقال إن اجتماع مجلس حقوق اإلنسان سيعقد . "أفضل على المدى البعيدقضية السالم في شكل 
وكلنا أمل بأن يقوم المجلس ... لتصحيح الخلل الذي وقع قبل أسبوعين في جنيف... مبادرة فلسطينية
 وتحويله إلى أجهزة وهيئات األمم المتحدة المعنية تماشياً مع )تقرير غولدستون(باعتماد التقرير

  ."وصيات الواردة في التقريرالت
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، كما طالب الجمعية العامة لألمم المتحدة والمحكمة الجنائية "مجلس األمن إلى االضطالع بمهماته"ودعا 
يعملوا معاً "الدولية واألمين العام لألمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق اإلنسان والمجتمع الدولي بأن 

وتحدى من . "ر بمقتضى أدوارهم ومسؤولياتهم في هذا المضماربناء على التوصيات الواردة في التقري
هؤالء "يشكك في نزاهة التقرير والقاضي ريتشارد غولدستون وزمالئه في بعثة تقصي الحقائق، وقال إن 

من الشخصيات القانونية البارزة وسجالتهم ال تشوبها شائبة ويتسمون بالنزاهة والكفاءة المهنية التي ال 
قوة ردع كبيرة، وهناك ضرورة حتمية "واعتبر أن التقرير يوفر ".  أن يطعن فيهايمكن ألي شخص

  ."لمتابعة جادة ومسؤولة على جميع المستويات
 السلطة الفلسطينية إن رياض المالكي قال ، أناالمم المتحدةمن  14/10/2009وكالة رويترز، وأضافت 

  .دستون بشأن انتهاكات محتملة لناشطي حماسولغ تقرير أوردهاتأخذ على محمل الجد االتهامات التي 
يرفضون أي مساواة بين عدوان قوة االحتالل وجرائمها وبين " الفلسطينيين إن المالكي قال أنغير 

 تحقيقات محلية إجراء" حكومته تؤيد إن وقال ." رد فعل من الجانب الفلسطينيإطارأعمال ارتكبت في 
  ." الخطيراألمرللتعامل مع هذا 

  
  أخطأ من نصح عباس بتأجيل تقرير غولدستون: شعث .4

المنتهية –إن هناك من نصح الرئيس : " عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،قال نبيل شعث :باريس
  ".  محمود عباس بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون فأخطؤوا النصيحة-واليته

 األوروبي حول من – العربي وأضاف شعث في تصريحات خالل ندوة الكترونية نظمها مركز الدراسات
إن عباس، قال في خطابه انه يتحمل كل المسؤولية عن : "المسؤول عن تأجيل البت بتقرير غولدستون

، مبيناً أن عباس ذهب "هذا القرار كما وأقر بأنه ارتكب خطأ وانه سوف يعمل على إصالح هذا الخطأ
س إلى االنعقاد واالستماع إلى تقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان الدولي وأخذ القرار بعودة المجل

  . غولدستون وتوجه أيضاً إلى األمم المتحدة
وأشار إلى أن عباس سوف يزور كافة المحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ليعترف بخطئه 

  .وليتحمل المسؤولية كاملة عن تعطيل وتأجيل التصويت على التقرير، حسب قوله
  15/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "إسرائيل"التي تفكر فيها " ميكي ماوس"ن لن يجبروا على قبول دولة والفلسطيني: فياض .5

 الفلسطينيين لن يجبروا أنحذر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض، أمس، من : )رويترز( - رام اهللا
  .اق سالم اتفإطاربالنسبة لهم في " إسرائيل"التي تفكر فيها " ميكي ماوس"على قبول دولة 

 اإلسرائيلي كانت مثل هذه الدولة هي ما يتوقعها رئيس الوزراء إذاانه "في مؤتمر صحافي فياض وقال 
، وأضاف، وهو " في هذه الحالة ستبقى متوقفةاألوسطبنيامين نتنياهو فان عملية السالم في الشرق 

 أنجميع المؤشرات تبين "،  شيء غير مهم أو تافهإلى لإلشارةيستخدم اسم شخصية ديزني كتعبير دارج 
  ". لن تكون قريبة مما نفكر فيهإنهايبدو "، وتابع "ما يفكرون فيه هو دولة ميكي ماوس

 إن" بشأن تقارير أفادت بأن الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل شديدة أسئلةوقال رئيس الوزراء ردا على 
يجب " "إسرائيل" زعماء أن، وأكد "أوباما  باراكاألمريكيالفلسطينيين لم يفقدوا ثقتهم في وساطة الرئيس 

 بشأن نوع الدولة التي لديهم استعداد للموافقة عليها قبل الضغط على  جوهرياًسؤاالً"  يسألواأن
  .الفلسطينيين الستئناف المحادثات

 يرفضوا أن يجب إنهم"وأضاف ". ما الذي سنحصل عليه" يعرفوا أن الفلسطينيين يجب إنوقال فياض 
  .  فحسبإجرائهامن اجل " م تجري فقطعملية سال
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 أوسلو لم تف بتعهداتها التي قطعتها في اتفاقات "إسرائيل" أن على  واسعاً هناك اتفاقاًإنوقال فياض 
  ." تستأنف على أي حالأنومع ذلك هناك توقعات بأن عملية السالم يجب  "1993للسالم عام 

  ."ء بأن بعض الشيء أفضل من ال شيإبالغنايتم "وقال 
  ".دعونا نقوم بمحاولة "أساس الفلسطينيين ليسوا على وشك بدء محادثات مع نتنياهو على إنوأضاف 

 مساحات كبيرة من الضفة الغربية في إلبقاء بأن نتنياهو ربما يسعى األخيرةوقال انه انزعج للتلميحات 
 األسئلةهذه "وأضاف ". األمر  سأقول انسوا هذافإنني" كان هذا هو الحال إذاوقال انه  ."إسرائيل" أيدي

 يفي نتنياهو أن تصر على أن القوى الدولية بقيادة الواليات المتحدة يجب إنوقال . " توجهأنيجب 
وقال  .الذي يرتكب يوميا من خالل االستيطان" االنتهاك الصارخ للقانون الدولي"بالتزاماته وان يكف عن 

 األمرهذا "وأضاف ". لية فعالة بقيادة الواليات المتحدةبدون مشاركة دو"فياض انه ال يمكن حل الصراع 
 ." لها السيطرةإسرائيل.  الواقع الفعليوإنماال يتعلق بالسياسة 

 14/10/2009القدس، فلسطين، 
  

  واشنطنومستقبالً سوداوياً للعالقة بين السلطة ترسم وثيقة فلسطينية ": نت.الجزيرة" .6
 للعالقة  سوداوياًنت مستقبالً.نية حصلت على نصها الجزيرةرسمت وثيقة فلسطي: ضياء الكحلوت -غزة 

 مع استمرار الضغط على الرئيس محمود عباس بين السلطة الوطنية واإلدارة األميركية، يزداد وضوحاً
  .لجهة تنازله عن شرط وقف البناء االستيطاني للبدء في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

بار مساعدي عباس في رام اهللا إن السلطة الفلسطينية في ورطة وتقول الوثيقة التي أعدها عدد من ك
حقيقية، وإنها تعيش لحظات صعبة نتيجة عدم وضوح طريقة التعامل األميركي معها، إذ إنها ترى 

  .ازدواجية كبيرة في التعامل األميركي معها ومع الجانب اإلسرائيلي
باما غير جادة وأنها تتعرض لضغط داخلي يهودي وتذكر الوثيقة أن اإلدارة األميركية برئاسة باراك أو

 ال ، كما تقول الوثيقة،"لألسف) "أوباما(صهيوني لالبتعاد عن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأنه 
  .يستطيع أن يتحرك أو يحرك ساكنا لحل المشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية

 اإلدارة األميركية الحالية ضبابي وغير واضح وتشير الوثيقة إلى أن مستقبل عملية التسوية الذي ترسمه
المعالم ويتعارض مع ما تعلنه هذه اإلدارة والوعود التي تلقتها السلطة الفلسطينية والرئيس عباس من 

  .أوباما شخصيا بالعمل على وقف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية
اسية فلسطينية لجهة عدم توتير العالقة مع الذي ينتاب أعلى قيادة سي" الكبير"وتبين الوثيقة حجم الخوف 

 يصعب تفاديه وسيتسبب في كثير من األرق ، إن حصل،اإلدارة األميركية، وترى أن هذا التوتير
  .والمشاكل للشعب والسلطة على حد سواء

وتظهر الوثيقة خشية واضحة لدى قيادة السلطة الفلسطينية من أن تقدم اإلدارة األميركية على افتعال 
، وتشير إلى أن ذلك سيكون بمنزلة أخطر وأسوأ خطوة "ال تحمد عقباها"مة مع الجانب الفلسطيني أز

  .على مستقبل عملية التسوية في المنطقة وربما على الحالة الفلسطينية برمتها
أميركي للسلطة الفلسطينية، وتتلخص في " استفزاز"ووضع معدو الوثيقة أربعة خيارات لمواجهة أي 

  :التالي
 التحصن والتمسك بموقف عربي موحد ودعوة الدول العربية الكبرى التخاذ موقف حازم تجاه -1

  .االستفزاز األميركي والتواصل معها باستمرار وإبالغها بما يجري قبل حدوثه أو بالتوقعات
 الحصول على موقف وغطاء من االتحاد األوروبي يدعم التوجهات الفلسطينية لعملية التسوية -2

الضغوط التي تمارس من إسرائيل على اإلدارة األميركية الذي يتحول ضغطا على السلطة ورفض 
  .الفلسطينية

  . الحصول على موقف من األمم المتحدة واتخاذ قرار يلزم إسرائيل بعملية التسوية-3
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 االتجاه لمؤتمر روسيا الدولي بشأن عملية التسوية ومساندتها والتوافق معها على موقف يرضي -4
  .لفلسطينيينا

وتبدو خيارات السلطة الفلسطينية ضعيفة في هذا اإلطار وتعتمد كلها على الغير دون أن تؤسس لعالقة 
  .أكثر اتزانا مع الجانب األميركي

 15/10/2009نت، .الجزيرة
  

  قيام الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين ووقف االستيطان مدخل إلقامة السالم: زكريا اآلغا .7
 . أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين د:لةالقدس المحت

 المدخل الحقيقي إلقامة وترسيخ السالم العادل والشامل في المنطقة يتم عبر بوابة قيام أنزكريا األغا 
ائيلي وعودة  وإنهاء االحتالل اإلسر1967 يونيو/ الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران
 مشدداً على أن السالم واالستيطان نقيضان 1948 سنةالالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها 

  .ال يلتقيان
 ، عضوا450ًالذي يضم و ، األغا في خطاب ألقاه أمام الوفد اإليطالي المتضامن مع مدينة القدسوقال
لقد جئتم اليوم لتقفوا إلى جانب شعبنا : "خيم شعفاطفي مقر اللجنة الشعبية بم) 14/10 (األربعاءيوم 

وأهلنا في مدينة القدس في مواجهة الحصار واالستيطان وخطر التهويد اإلسرائيلي المفروض على مدينة 
القدس وأحيائها بفعل الممارسات العنصرية وغير القانونية للحكومة اإلسرائيلية، وهي ممارسات 

  ".األعراف الدولية وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمنعنصرية مخالفة لكل القوانين و
  14/10/2009 قدس برس،

  
   صراع عقائديإلى وجريمة اقتحامه األقصى حولت مسألة السيادة على "إسرائيل": الحسيني .8

 الحكومة إن قال رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس :رام اهللا، واشنطن
 صراع عقائدي وليس صراعاً "إلى األقصى حولت مسألة السيادة على القدس واقتحام المسجد رائيليةاإلس

" فورين بوليسي "األميركية في حديث نشرته المجلة الفصلية وأشار الحسيني،". بين وجهات نظر وطنية
 بين السلطة  كبيراً هناك فرقاًأن إلى ، مراسلها ديفيد كينر من رام اهللاأجراه) أو السياسة الخارجية(

 -الفلسطينية وحركة حماس على مختلف المستويات السياسية واالجتماعية المتعلقة بالمسألة الفلسطينية 
نريد القدس عاصمة . نحن نريد السالم، ونريد التعايش السلمي، ونريد حل الدولتين" فـاإلسرائيلية
ولكني غير واثق من .  التسامح والى التنوعإلىندعو  إنناكما . هذا هو ما نريده.  الثالثةولألديانللدولتين 

  ". الهدف ذاتهإلى حماس تدعو أن
قال . األقصى على سؤال حول اختالف موقف حماسعن موقف منظمة التحرير بالنسبة لقضية ورداً

 ."األقصىال علم لي بوجود فرق في وجهات النظر فيما يتعلق بالمسجد "الحسيني 
 13/10/2009القدس، فلسطين، 

  
  نحن مع المصالحة واالنتخابات ولكن في ظل أجواء مالئمة: بحر .9

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن حركة حماس . أكد د :حاورته رنا الشرافي - غزة
مع االنتخابات التشريعية والمصالحة إذا ما هيئت لهما األجواء المناسبة لذلك، مشدداً في ذات الوقت على 

 محاسبة المتورطين في فضيحة تأجيل تقرير غولدستون الذي أدان االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب ضرورة
  .  جرائم حرب

فضيحة (وعن مدى إمكانية توقيع اتفاق مصالحة فلسطينية بضغط مصري على حماس رغم 
لمصالحة ال أحد يلزمنا إذا لم يكن هناك توافق فلسطيني، ونحن مع ا:" ، أجاب بحر قائالً)غولدستون
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كيف نوقع " :وعلق على توقيع حركة فتح على اتفاق المصالحة، بقوله". ولكن في ظل أجواء مهيأة لذلك
والسلطة تتآمر علناً على الشعب الفلسطيني وتتشارك مع المحتل في حصار غزة، وتتأهل لدخوله 

  ".لحلمبالدبابات وكلنا يعلم من كان ينتظر في العريش وعلى معبر إيرز ليحقق هذا ا
تحفظ الواليات المتحدة على المصالحة الفلسطينية،  ،"فلسطين"ورفض بحر في حوار خاص مع صحيفة 

فما دخل الواليات المتحدة بها، وإذا احتكمنا لها ، المصالحة بقرار فلسطيني فلسطيني" :ومضى يقول
  ". فهذا يعني أننا ال نملك قرارنا،وتحكم دايتون بالقرار الفلسطيني

تضليالً "محمود عباس حول تقرير غولدستون ) المنتهية واليته(بحر خطاب رئيس السلطة واعتبر 
 يناير /يثانالورأى في تلويح حركة فتح بإجراء االنتخابات في شهر كانون ". إعالمياً لتبرير الفضيحة

القانونية، إذ عباس ال يملك القرار ال سيما بعد انتهاء مدته :" المقبل، نوعاً من الضغط على حماس، وقال
 االنقسامإن إجراء االنتخابات في الضفة الغربية وحدها، يكرس " :وتابع". يعتبر شخصاً مغتصباً للسلطة

 ،، معرباً عن ثقته بفوز حماس في انتخابات الضفة المحتلة"من جهة، وال يضمن نزاهتها من جهة أخرى
  . ودولي في حال ضمنت نزاهتها وذلك بأن تتم تحت إشراف عربي،لو جرت

وأشار إلى أن الظلم الذي تتعرض له حماس في الضفة ومطاردة فصائل المقاومة من قبل السلطة يصب 
، خاصة وأن فتح لم تسلم )المريرة(في مصلحة الحركة، واصفاً تجربة األخيرة في المجلس التشريعي بـ

بدليل أنها من " اإلسرائيلي واتهم بحر فتح بأنها تتقاطع مع االحتالل. بفوز حماس منذ اللحظة األولى
اليوم األول لفوز حماس بدأت بعرقلة عمل المجلس التشريعي، وقبل أن يعتقل االحتالل أعضاء البرلمان 

فتح واالحتالل اإلسرائيلي والرباعية وكذلك أمريكا جميعهم " :وأضاف .وفق قوله" قامت فتح بالعمل نفسه
، الفتاً إلى وجود مؤامرة كبيرة تحاك من قبلهم جميعاً ضد "ال يريدون لتجربة حماس الديمقراطية النجاح

لم يكن أمامنا خيار إال التحدي، وذلك من خالل التوكيالت " :وتابع قوله. المجلس التشريعي بهدف شله
التي حصلنا عليها من النواب المعتقلين لتحصيل النصاب المتواجد أصالً وفق قرار من التشريعي بأن 

  ".ثل في التشريعيالنائب المعتقل يم
نعم أؤكد ذلك ومن له " :وفي معرض رده على سؤال حول خلو سجون غزة من أي معتقل سياسي؟ قال

  ".معتقل سياسي فأنا مستعد لإلفراج عنه إذا ثبت أن االعتقال لسبب سياسي
 دويك، )عزيز(.وأكد بحر استمرار عمله بمهام رئيس المجلس التشريعي رغم اإلفراج عن رئيسه د

  .دويك من دخول مبنى المجلس التشريعي في الضفة المحتلة) سلطة رام اهللا(زياً ذلك إلى منع عا
 بل دماء آالف الشهداء ،ليست قضية حماس وفتح"وفيما يتعلق بتقرير غولدستون، أكد بحر أن القضية 

على يد ألول مرة يخرج تقرير من الغرب و:" وتابع". والجرحى عذابات األرامل واليتامى والثكالى
، معتبراً "يهودي األصل عمل بمهنية، تقرير ينتقد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ويدين حربه على غزة

  ".خيانة لدماء الشهداء والجرحى"ما تأجيل السلطة للتقرير 
  15/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  موقف حماس من الورقة المصريةفيه يعلن هنية يلقي اليوم خطاباً هاماً  .10

) 15/10(لمقرر أن يلقي إسماعيل هنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة يوم الخميس من ا: غزة
وقالت مصادر فلسطينية أن هنية سيلقي .  عدد من األمور خطاباً هاماً للشعب الفلسطيني يتطرق فيه إلى

 في مدينة الخطاب خالل حفل فعاليات دور تأهيل الضباط التاسعة عشر ودور المرور التأسيسية الثالثة
  .عرفات للشرطة غرب مدينة غزة

وبحسب مصادر مقربة من هنية فإن رئيس حكومة سيتطرق في خطابه إلى موقفهم من تقرير غولدستون 
  .وتداعيات تأجيله، وكذلك موقف حركة حماس من الورقة المصرية وردها النهائي عليها

  14/10/2009قدس برس، 
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  ن تحل المشاكل القائمة في الضفة بمفردهاالورقة المصرية ل: زيدانعبد الرحمن  .11

أكد عبد الرحمن زيدان النائب عن كتلة التغيير واإلصالح أن الورقة المصرية لن تحل المشاكل  :رام اهللا
 إلى أنها بحاجة إلى جهد وطني وتكاتف لكافة القوى للخروج القائمة في الضفة الغربية بمفردها، مشيراً

 تترتب إن هناك أموراً: "وقال زيدان في تصريحات صحفية أمس .لجميعبأجندات واضحة يلتزم بها ا
وبخالف ذلك سنشهد انقالبا : "، مضيفًا"على نجاح الورقة المصرية إذا وجدت نوايا صادقة يمكن تحقيقها

  ".جديدا على الشرعية
 إلى أن فتاًوأوضح زيدان أن مصر حاولت أن تكون متوازنة في صياغتها وثيقة المصالحة المقترحة، ال

 من الوثيقة يبث األمل في إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، والتحضير لمرحلة استعادة الحريات، جزءاً
  .ولكن يجب أال تعمل الوثيقة بمفردها دون أن يلتزم الجميع ببنودها

ب العالقات ، وذلك لترتي"التوافق"وبين أن كلمة السر إلنجاح الورقة المصرية ونبذ الخالفات القائمة هي 
  .بين المؤسسات الحكومية في الضفة وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية

  15/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  المجلس الوطني الفلسطيني لعرضها على المجلس المركزيألعضاء توصيات  .12
 في مقر المجلس اجتماعاً المجلس الوطني الفلسطيني أعضاءعقدت لجنة مؤلفة من عدد من : عمان

 لعرضها على اجتماع  لصياغة مجموعة من التوصيات، ورفعها لرئاسة المجلس تمهيداًأمسبعمان 
  . الحالي24المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد في رام اهللا يوم 

خاصة  في القدس وتفعيل عمل اللجان الاألهل اللجنة تأكيد دعم صمود أعدتها التوصيات التي أهمومن 
 التي يتعرضون لها، والتأكيد على اإلسرائيلية اإلفسادبالمدينة المقدسة وحماية المقدسيين من محاوالت 

 طرف أيانجاز المصالحة الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية ووقف استمرار المماطلة في هذا االتجاه من 
  .يحاول التهرب من استحقاقات المصالحة

لية الفلسطينية وخاصة ما تتعرض له المدينة المقدسة وتبعات ونتائج تأجيل  الداخاألوضاعوناقشت اللجنة 
  .المصالحة الوطنية وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية

  15/10/2009الدستور، 
  

  مراقب عام وزارة الداخلية يعلن اعتزامه فتح سجون غزة أمام زيارات هيئة حقوقية .13
 الصيفي مراقب عام وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إنه سوف يصدر توجيهات  حسن.قال د: غزة

 "ديوان المظالم"للمسؤولين في األجهزة األمنية، من أجل العمل على تمكين الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
يه من القيام بزيارات دورية منتظمة للسجون والنظارات ومراكز التوقيف، انسجاما مع ما ينص عل

  .القانون وفق اختصاصاتها الدستورية
  .جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع الهيئة ومكتب مراقب عام وزارة الداخلية

وأشار الصيفي إلى أنه قام بعدد من اإلجراءات التي عززت مفهوم الرقابة التي تنفذه مستويات متعددة 
جزين ومحاسبة أي رجل امن يخالف في األجهزة األمنية، من اجل احترام القانون في التعامل مع المحت

 .القانون، وقال إن العام القادم سيشهد مزيدا من التطوير في مجال احترام سيادة القانون
  15/10/2009السبيل، األردن، 
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  ترتيبات جديدة لتسهيل سفر المواطنين عبر معبر رفح: عوض .14
ات جديدة لتسهيل سفر المواطنين أكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض وجود ترتيب :غزة

والتخفيف من معاناتهم، داعياً المواطنين إلى إتباع التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بهذا 
جاء ذلك خالل تفقده برفقه رائد أبو داير مدير عام األمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب  .الخصوص

  .لوزارة الداخلية بمدينة غزةتسجيل المواطنين الراغبين بالسفر للخارج التابع 
  15/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  رفض أمريكي وإسرائيلي النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية:باسم خوري .15

 من قال وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني باسم خوري إن الحكومة الفلسطينية بلغت رسمياً: أحمد رجب
" إسرائيل" واألمريكيةالمية في جنيف رفض الواليات المتحدة مدير المجلس التنفيذي لمنظمة التجارة الع

 .انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية واندماجها مع العالم التجاري
أن الحكومة الفلسطينية اتفقت مع الواليات المتحدة على الموافقة على انضمام " السبيل"وأكد خوري لـ

 رافضا النضمام فلسطين فإن اإلسرائيلييفا أنه لو بقي الجانب فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، مض
الواليات المتحدة ستوافق على انضمامـها إلى المنظمة، مشيرا إلى أن هناك محاوالت وتعهدات من 

 .السويد إلعادة طرح دخول فلسطين لمنظمة التجارة العالمية
 15/10/2009السبيل، األردن، 

 
   التوافق الوطني وقررت تجاوز كل التحفظات مهما كانتفتح وافقت على وثيقة: األحمد .16

 مـسؤول العالقـات     ، أن رام اهللا  مراسلها من    وليد عوض    عن،  15/10/2009القدس العربي،   ذكرت  
االربعاء بأن حركته وافقـت  " القدس العربي" لـأكدالوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد         

. تي سلمت قبل ايام للرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل ما جاء فيهـا            على ورقة المصالحة المصرية ال    
ـ   االربعاء وهو في طريقه الى معبر الكرامة مع االردن للتوجـه لمـصر             " القدس العربي "وقال االحمد ل

" وقعـت "المصرية، مشددا على ان حركتـه       " نحن وافقنا على وثيقة التوافق الوطني       "لتسليم رد حركته    
  .بالموافقة

اتفاقية "ل وجود تحفظات من قبل حركة فتح على ورقة المصالحة المصرية التي جاءت تحت عنوان                وحو
نحن قررنـا تجـاوز كـل    " "القدس العربي"قال االحمد لـ" 2009الوفاق الوطني الفلسطيني ـ القاهرة  

  .النجاح الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية" التحفظات مهما كانت
االعالمي المتواصل بين حركتي فتح وحماس منذ قرار السلطة تأجيل التـصويت علـى              وحول التراشق   

، منوها الى   "متى توقف التراشق االعالمي   "تقرير غولدستون وانعكاسه على جهود المصالحة قال االحمد         
ان ذلك التراشق متواصل منذ سنوات وان الجديد فيه هو خروج الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس                  

  ".هرطقات حماس ومشعل"د على شخصيا للر
نحن متفائلون بأن الوطن سيبقى     "وحول وجود تفاؤل لدى قيادة فتح بامكانية نجاح المصالحة قال االحمد            

  ".موحدا ولن تستطيع قوة في العالم مهما كانت فصل الوطن الفلسطيني الذي سيبقى واحدا موحدا
م اليوم الخميس للجانب المصري موافقة فتح خطيا        بأنه سيسل " القدس العربي "واشار االحمد في حديثه مع      

ونفى االحمـد    .على وثيقة التوافق الوطني التي قدمتها مصر لحركتي فتح وحماس خالل االيام الماضية            
  .دخول قطر على خط المصالحة بين فتح وحماس

افقـة علـى    وكان جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اكد االربعاء ان حركته وقعت بالمو             
الورقة المصرية من منطلق نظرتها االيجابية للوثيقة المصرية، مشككا في الوقت ذاته بموقـف حركـة                

  .حماس حتى في حال توقيعها هي األخرى على الوثيقة
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  وشكك المحيسن في نوايا حركة حماس حتى لو اعلنت الحركة التوقيع على الوثيقة، قائال إنها 
عـضو اللجنـة المركزيـة      ، أن    رام اهللا   مراسلها من  محمد يونس  عن ،15/10/2009الحياة،  وأضافت  

ـ     إن اللجنة المركزية وقعت المشروع المصري، وإن الرئيس محمود         " الحياة"للحركة محمد دحالن قال ل
وأشـار  . عباس كلف عضو اللجنة عزام األحمد بالتوجه إلى القاهرة لتسليم الرد الرسمي للقيادة المصرية             

لم تشأ وضع أي عقبة أمام جهد مصر إلنجـاز المـصالحة            "ستجابت للطلب المصري، و   إلى أن حركته ا   
  ".ومن ال يوقع على وثيقة المصالحة يتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني... الوطنية

  
  اآلخرون  الجهاد ترفض توقيع المصالحة حتى لو قبلها ":  العربيالقدس" .17

ان الحركة لن توقع    " الجهاد االسالمي "ع المستوى في حركة     من مصدر رفي  " القدس العربي "علمت  : لندن
تحـت اسـم اتفاقيـة المـصالحة        " حماس"و" فتح"مطلقا على الورقة المصرية التي سلمت الى حركتي         

ـ   .الفلسطينية ان هذه الوثيقة على درجة كبيرة من الخطورة لما تتـضمنه           " القدس العربي "وقال المصدر ل
ان حركة الجهاد االسالمي غير معنية بهذه       " المصدر   وأضاف. عليها الحركة من نقاط ال يمكن ان توافق       

الورقة، فهي ليست طرفا في السلطة، ولم تشارك في االنتخابات التشريعية او غيرهـا، ولهـذا فـضلت                  
وحددت الورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية موعد االنتخابات الفلسطينية العامة،          ". االبتعاد عنها 

  .2010) يونيو( حزيران 28رئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في ال
  15/10/2009القدس العربي، 

  
  48قلق إسرائيلي من عالقة فتح بالحركة اإلسالمية في مناطق : القادرحاتم عبد  .18

،  أمسة ساعات    لعد ، الذي حققت إسرائيل معه    مسؤول ملف القدس في حركة فتح     ،  قال عبد القادر  : القدس
لقد ابدى عناصر الـمخابرات قلقهم ازاء العالقة بين حركة فتح والحركة االسالمية داخـل              ": "األيام"لـ  

التحقيق معي انصب على هذه العالقـة       : وأضاف. الخط االخضر وتحديدا بيني وبين الشيخ رائد صالح       
كة االسالمية داخل الخـط االخـضر   وهم يعتقدون ان هناك تنسيقا مكثفا بين حركة فتح في القدس والحر        

اضافة الى التحقيق بشأن مهرجان االقصى في خطر الذي نظمته الحركة االسـالمية وكـان فيـه دور                  
  ".لحركة فتح

وجه عناصر الـمخابرات لي تحذيرا شديد اللهجة من مغبة االستمرار بهذه العالقـة             : "وتابع عبد القادر  
 سموه خدش السيادة اإلسرائيلية على القدس وابلغوني بـأنني          معتبرين ان من شأن ذلك ان يؤدي الى ما        

  ".على مدار الساعة) الشاباك(سأخضع للـمراقبة من قبل 
 15/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  موفد عباس يغادر لبنان بعد بحث شؤون حركة فتح ": األخبار" .19

ل نحو أسبوع إلى بيـروت،      عاد إلى رام اهللا أمس موفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حضر قب            
بهدف تقصي آراء عدد من األطراف اللبنانيين والفلسطينيين في شأن أوضاع حركة فـتح فـي لبنـان،                  

ومـن  . استباقاً الجتماعات اللجنة المركزية للحركة ومجلسها الثوري، المقرر عقدها في اليومين المقبلين           
أن تعيين مسؤولين للحركة فـي لبنـان، علـى          المتوقع أن يصدر عباس في األسبوع المقبل قرارات بش        

والعسكري الصعيدين التنظيمي.  
  15/10/2009األخبار، 
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     في رفح أبو زهري يوسفعيتشياآلالف يشاركون في  .20
 شارك مئات الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة األربعاء بتشييع جنـازة              :  وكاالت –الجزيرة  

سامي أبو زهري الذي تـوفي  ) حماس(اسم حركة المقاومة اإلسالمية يوسف أبو زهري شقيق المتحدث ب    
  . في أحد السجون المصرية

وشارك في التشييع عدد من قيادات حماس ونواب في المجلس التشريعي، وقد ناشد النائب األول لرئيس                
ي المجلس التشريعي أحمد بحر الرئيس المصري ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور بمباشرة التحقيق ف             

  ".المجرمين القتلة"يوسف أبو زهري داخل أحد السجون المصرية ومحاسبة " جريمة قتل"ظروف 
وقد أعلنت عائلة أبو زهري أنها أخضعت جثة ابنها المتوفى للتشريح الطبي إلثبات تعرضـه للتعـذيب                 

  .حتى الموت
 15/10/2009نت، .الجزيرة

  
  ين ووقف االستيطان مدخل إلقامة السالم قيام الدولة الفلسطينية وعودة الالجئ: زكريا اآلغا .21

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين : القدس المحتلة
في خطاب ألقاه أمام الوفد اإليطالي المتضامن مع مدينة القدس ظهر اليوم االربعاء ، الدكتور زكريا األغا

قامة وترسيخ السالم العادل والشامل في المنطقة يتم عبر بوابة قيام ان المدخل الحقيقي إل، )14/10(
 وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وعودة الالجئين 1967الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 
 مشدداً على أن السالم واالستيطان نقيضان ال 48الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 

  .قيانيلت
 14/10/2009قدس برس، 

  
   الفلسطينيةاألراضي العينين من دخول أبو تمنع "إسرائيل" .22

 بـان سـلطات االحـتالل    األربعاء مصادر محسوبة على حركة فتح أكدت: رام اهللا ـ من وليد عوض 
 لألراضـي  ترفض منح عضو اللجنة المركزية للحركة سلطان ابو العينين تـصريح دخـول               اإلسرائيلي
وحسب المصادر الفلسطينية فان ابو العينين ينتظر منذ أيام في االردن للسماح لـه بـدخول                 .يةالفلسطين

  .الضفة، إال أن اسرائيل تمانع منحه التصريح الالزم للدخول
  15/10/2009القدس العربي، 

  
  الجهاد تتهم حماس بمطاردة عناصرها للسيطرة على مساجد في القطاع": الشرق األوسط" .23

اتهمت مصادر في حركة الجهاد اإلسالمي الحكومة المقالة في قطاع غزة بـشن             : فاح زبون  ك - رام اهللا 
حملة كبيرة العتقال عدد من عناصر الحركة في قطاع غزة اثر تفجر خالفات بين الحركتين، بعد فـتح                  

  .ملفات سابقة كانت قد أغلقت، وبعد محاولة حماس السيطرة على مساجد تابعة للجهاد
 إن أجهزة أمن حماس، الحقت عناصر الجهاد في مناطق مختلفة من غزة، ال سيما فـي                 وقالت المصادر 

منطقتي خان يونس والشجاعية، بعد إصدار النائب العام أوامره باعتقال عناصر في سرايا القدس الجناح               
لـذي  المسلح للجهاد، اثر حادثة إطالق نار قديمة تم حلها آنذاك بموافقة وزير الداخلية سـعيد صـيام، ا                 
  . اغتالته إسرائيل أثناء الحرب األخيرة على قطاع غزة، وبسبب الحرب الدائرة على بعض المساجد

ـ    إن السرايا أعلنت حالة استنفار واسعة لعناصرها وهو ما كـاد           " الشرق األوسط "وقالت مصادر الجهاد ل
 عناصر مـن الحكومـة      يتحول إلى اشتباكات بين الطرفين، بعد أن أطلق أحد عناصر السرايا النار تجاه            

وقالت المصادر إن األجهزة األمنية التابعة لحماس اقتحمت منـازل          . حاولوا اعتقاله قبل أن يلوذ بالفرار     
لعناصر من سرايا القدس بشكل غير الئق في خان يونس جنوب غزة في وقت متأخر من الليل، بـدون                   



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1582:         العدد       15/10/2009الخميس  :التاريخ

وجاء ذلك متزامنا   ".  مطاردون اآلن   من عناصرنا  20"وأضافت المصادر أن    . أي مراعاة لحرمة المنازل   
مع حوادث أخرى أشد خطورة في الشجاعية التي شهدت مشادات كبيرة ومناوشات باأليدي بين عناصر               

وتسيطر الجهاد على   . حماس والجهاد، اثر اتهام حماس بمحاولة السيطرة على مسجدي الرحمن والقرآن          
لكن حماس  .  من السيطرة على نحو ربعها     ، وتمكنت حماس  ) مسجدا 70نحو  (عشرات المساجد في غزة     

تنفي هذه التهم، وتقول إن ناشريها يهدفون إلى تشويه صورة المقاومة، وأنها ال تختلف مع الجهاد وإنمـا      
  . تقف معها في خندق واحد

 15/10/2009الشرق األوسط، 
  

  التي سلمتها القاهرة للفصائل للتوقيع عليها  للمصالحةالورقة المصريةملخص  .24
تضمن نص ورقة اتفاق المصالحة التي سلمتها مصر للفصائل الفلسطينية المطالبة بالتوقيع  : اهللارام

عليها، تشكيل لجنة مشتركة من حركتي فتح وحماس والفصائل والمستقلين لتنفيذ اتفاق المصالحة، 
رقة التي وحددت الو. ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها

، مهام اللجنة بتهيئة األجواء إلجراء "2009اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني  القاهرة "جاءت بعنوان 
االنتخابات واإلشراف على معالجة قضايا المصالحة وإعادة اإلعمار وتوحيد مؤسسات السلطة بالضفة 

  .والقطاع
  .تي تشكل الحالة الفلسطينية ومؤسساتهاوحددت البنود األساسية للورقة االتفاق وفقاً للقضاياً ال

تنص الورقة على تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسس يتم التراضي : منظمة التحرير الفلسطينية: أوالً
عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني يونيو 

وينص . تحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة ال2006
وتقوم . هذا البند على تشكيل مجلس وطني جديد بما يضمن تمثيل فلسطيني واسع في الداخل والخارج

. اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ هذا االتفاق
لعالقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من المنظمة والسلطة، وبما يحافظ على وتقوم بتحديد ا

  .مرجعية المنظمة للسلطة ويضمن عدم االزدواجية
ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، تتمثل مهام اللجنة في وضع األسس واآلليات للمجلس، معالجة 

اذ القرارات بشأنها بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخ
  .المنبثقة عن الحوار

تؤكد الورقة إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في كل األراضي : االنتخابات: ثانياً
بات وتجرى انتخا.  ويلتزم الجميع بذلك6/2010 /28الفلسطينية، بما فيها القدس، متزامنة االثنين 

المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري 
، ونسبة الحسم )دوائر% (25قوائم، % (75: االنتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط على أساس

النتخابات وتجرى ا).  في غزة5 في الضفة و11(ويقسم الوطن إلى ست عشرة دائرة انتخابية %. 2
تحت إشراف عربي ودولي، مع إمكان اتخاذ التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية 

  .للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية ومع آلية للرقابة
يدعو البند الخاص باألمن إلى صياغة القوانين الخاصة باألجهزة األمنية حسب المهام : األمن: ثالثاً

 بها، وأن تكون تلك األجهزة مهنية وغير فصائلية، مع تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة المنوطة
وتنص الورقة على . وتوحيد األجهزة التي يجب أن تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي

اومة تعتبر أن أية معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمق
  .خيانة عظمى
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وتنص أيضاً على تحريم االعتقال السياسي واحترام األجهزة األمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، 
  .وإبعاد المؤسسة األمنية عن التجاذبات والخالفات السياسية

ايير المهنية اعتماد المع: ومما جاء في الورقة بشأن معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية
والوطنية في االنتساب لألجهزة، اإلسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بها، تحديد وتنظيم التسلسل 
اإلداري في صدور األوامر في المؤسسة األمنية بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة، حظر إقامة أي 

عدد أفراده مع المهام الموكلة له، تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، وتناسب 
  .تجريم وتحريم استخدام السالح ألسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح واألنظمة

وتنص الورقة على تشكيل لجنة أمنية عليا تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت 
ني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوط

  .رسم السياسات األمنية واإلشراف على تنفيذها
ويتم إعادة بناء وهيكلة األجهزة بمساعدة مصرية وعربية، مع التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع 

  .العاملين باألجهزة
والمحبة والمصالحة والشراكة السياسية تدعو الورقة إلى نشر ثقافة التسامح : المصالحات الوطنية: رابعاً

والعيش المشترك، حل جميع االنتهاكات التي نجمت عن الفلتان واالنقسام بالطرق الشرعية والقانونية، 
وضع برنامج لتعويض المتضررين من االنقسام والعنف ماديا ومعنويا، وضع األسس واآلليات الكفيلة 

ازنات الالزمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خالل صندوق بمنع تكرار األحداث المؤسفة، تأمين المو
  .وطني يمول عربيا، اإلشراف على المصالحة االجتماعية

 وفي آليات ووسائل المصالحة تنص الورقة على الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل 
طال كل قطاعات واالنتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ ذلك، عقد لقاءات جماهيرية موسعة ت

المجتمع، وتنظيم حمالت إعالمية الشاعة مناخ المصالحة والتسامح، ومشاركة القوى السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين ولجان اإلصالح في خلق هذا المناخ، والعمل على رفع الغطاء 

كاتهم، وإصدار ميثاق التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب االعتداءات على الناس وممتل
  .شرف يؤكد على تحريم االقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك

من حركتي فتح )  عضوا16(تتشكل اللجنة من : اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني: خامساً
ويصدر الرئيس محمود عباس )  أعضاء8(وحماس والفصائل والمستقلين تسمي كل من فتح وحماس 

ويكون الرئيس محمود عباس هو مرجعية هذه . وما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على أعضائهامرس
وتكون اللجنة اطاراً تنسيقياً ليست لديها أية التزامات أو . اللجنة بصفته رئيس المنظمة والسلطة

االنتخابات استحقاقات سياسية وتبدأ عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق وينتهي عملها في أعقاب إجراء 
تتولى هذه اللجنة تنفيذ اتفاق المصالحة من خالل التعامل مع الجهات . وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

المعنية المختلفة، وتهيئة األجواء إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واإلشراف 
  .مليات إعادة االعمار في غزةعلى معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة ع

وتنص الورقة أيضاً على معالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام، ما يشمل 
تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقالت في المؤسسات واالدارات الحكومية، 

وتشكل لجنة إدارية قانونية لدراسة . ليها ذات صلةوالمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف ع
  .القضايا المذكورة

وتدعو الورقة لعودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة وغزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 
  .الى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية االنقسام) الحسم العسكري (14/6/2007

  :شارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهيوتشكيل وحدات است
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وحدة التعبئة واالعالم، وحدة الشكاوى والمظالم، وحدة العالقات العامة، وحدة حصر األضرار، ووحدة -
  ). القضاء العشائري- القضاء الشرعي-القضاء النظامي(التوجيه القضائية 

 أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا وتعتبر الورقة ان األفراد الذين لحق بهم
العنف، وان تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم، بمتابعة ومشاركة من لجنة المصالحة 

وبناء على ذلك فان الذين لحق بهم أذى بمختلف . الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا
ل جنائية فردية، يتحمل الجاني مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه اإلجراءات القضائية أنواعه بسبب أعما

المالئمة، اما الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه على خلفية الصراع السياسي، يتحمل التنظيم المتسبب 
وتتضمن . باألذى مسؤوليته، من دون تحميل مسؤولية لألفراد، وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية

االتفاقية أن كل مواطن سلب منه حق ثابت او منقول، يجب أن يتقدم الى لجنة الشكاوى أو المظالم 
  .إلعادة حقوقه كاملة

في إطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل، وتأكيداً لمبادئ : المعتقلون: سادساً
اءات قضائية، تتضمن الورقة حل هذه المشكلة تحريم االعتقال على خلفية االنتماء السياسي او دون إجر

بتحديد قوائم المعتقلين طبقا آلخر موقف، ويتم تسليم مصر " حماس"و" فتح"من خالل قيام كل من حركتي 
قبل التوقيع على ) تثبيت األعداد واألسماء(نسخة منها بعد التحقق منها ) يتفق عليها(ومؤسسة حقوقية 

  .اتفاقية الوفاق الوطني
  . كل طرف باإلفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كل الفصائل فور توقيع االتفاقيةويقوم

وفي أعقاب عملية اإلفراج عن المعتقلين يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك 
. "حماس"و" فتح"المعتقلين المتعذر اإلفراج عنهم وحيثيات عدم اإلفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي 

  .وبعد توقيع االتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية إلغالق ملف االعتقاالت نهائيا
15/10/2009الخليج،   

  
  ألفاً في حملة لموقع فتحاوي14شخصاً يبايعون عباس رئيساً للسلطة من أصل تسعون  .25

حملة لمبايعة الرئيس على شبكة االنترنت العالمية " فتح"أطلق موقع إخباري تابع لحركة : رام اهللا
محمود عباس، في أعقاب تراجع شعبيته إثر الحملة التي شنت ضده بعد " فتح"الفلسطيني ورئيس حركة 

  ".غولدستونعرقلته بحث تقرير 
، والتي أعلنت صباح أمس "حملة المبايعة"إال أنه وبعد مضي أربعة وعشرين ساعة على إعالن انطالق 

ا في وسائل اإلعالم الرسمية التابعة للسلطة؛ لم يبايع الرئيس محمود واإلعالن عنه) 13/10(الثالثاء 
عباس رئيساً للسلطة سوى تسعة وثمانون شخصاً، هم من سجلوا توقيعاتهم ومبايعتهم على الموقع 

تجاوز، األربعة " حملة المبايعة"اإللكتروني الفتحاوي، على الرغم من أن عدد زوار الموقع، ال سيما 
وقال الموقع إن الحملة تهدف إلى دعم ومبايعة الرئيس  .ستمائة متصفح، بحسب الموقع نفسهعشر ألفاً و

في ظل الهجمة الالأخالقية التي تقوم بها حركة حماس االنقالبية، وبمساندة إحدى القنوات "محمود عباس 
 .ى حد تعبيرها، عل"الفضائية العربية التي أصبحت بمثابة الناطق الرسمي باسم حركة حماس ومليشياتها

كافة أبناء حركة فتح وجماهير شعبنا الفلسطيني على الوقوف وااللتفاف خلف قيادة الرئيس "وحثّ الموقع 
  ".عباس، والمشاركة في حملة البيعة وااللتفاف خلفه

 14/10/2009قدس برس، 
  

 ن بمجلس األمتقريرالنشاط إسرائيلي إلحباط و.. "الكاذب" بـنجولدستوتقرير  يصف باراك .26
 أجرى وزير الحرب إيهود باراك اتصاالت هاتفية مكثفة مـع عـدد مـن المـسؤولين                 :القدس المحتلة 

األوربيين من بينهم وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير ؛ وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ؛               
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وحـث  . ر سـتور  وزير الخارجية اإلسباني ميغيل موراتينوس ؛ وزير الخارجية النرويجي، جونس غا          
الذي سيطرح للتصويت في مجلس حقوق اإلنـسان  " جولدستون"باراك محدثيه على معارضة تبني تقرير      

  .يوم الجمعة القريب
معتبرا ". كاذب ومشوه ونمطي ومتحيز ويشجع اإلرهاب     "هو  " جولدستون"وقال باراك لمحدثيه إن تقرير      

الـدول  "وأضاف قائال إن    ". رهابية في أنحاء العالم   تبني التقرير قد يكون بمثابة تشجيع للمنظمات اإل       "أن  
الديمقراطية في العالم يجب أن تفهم أن تبني التقرير يمس بشكل كبير في قدرتهم على مواجهة التنظيمات                 

  ".اإلرهابية، واإلرهاب بشكل عام
من ويحثون  في مجلس األ  " جولدستون"ويبذل ممثلو إسرائيل في األمم المتحدة الجهود إلحباط بحث تقرير           

  ".خروقات حزب اهللا في لبنان"الدول األعضاء على تحويل موضوع البحث إلى ما أسموه 
  14/10/2009 ،وكالة سما

  
  في السنوات القريبة" إسرائيل" تقرير جولدستون سيشغل :نتنياهو .27

في  سيشغل إسرائيل  جولدستون بنيامين نتنياهو إن تقرير اإلسرائيليةقال رئيس الحكومة: الناصرة
، "عبئاً ثقيالً على إسرائيل في الساحة الدولية"السنوات القريبة، فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع التقرير 

  .في إشارة إلى احتماالت اصدار محاكم أوروبية أوامر اعتقال بحق مسؤولين
لتزمت استخدام وعلى رغم تأكيد سفيرة إسرائيل لدى األمم المتحدة غابرييال شاليف أن الواليات المتحدة ا

للتصويت، كما وعدتها " تقرير جولدستون"في مجلس األمن في حال أحيل عليه " الفيتو"حق النقض 
وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، فإن مصدراً سياسياً رفيع المستوى يقول إن التقرير سيالحق إسرائيل 

حتى إن نجحنا في : "وأضاف". مإذ يصورها دولة متَهمة وجرباء في نظر العال"دولياً لفترة طويلة، 
  ".مواجهة التقرير قضائياً، ليس جيداً أن يتحدث العالم عن إسرائيل كمن ارتكبت جرائم حرب

عن نتنياهو قوله في اجتماعات مغلقة ان المعركة التي تشنها إسرائيل " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 
ألممي تدعم نقل التقرير إلى أروقة األمم إزاء توافر غالبية في المجلس ا"ضد التقرير صعبة جداً 

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع أفيغدور ليبرمان وايهود باراك أخذوا ". المتحدة
على عاتقهم شن حملة ديبلوماسية في أرجاء العالم من خالل إجراء اتصاالت مع زعماء دول صديقة 

ن التقرير، محذرين من ان خطوة كهذه تحول دون استئناف إلقناعهم بعدم تبني مجلس حقوق اإلنسا
لكن أوساطاً قريبة من صناع القرار وصفت فرص عدم تبني . العملية السياسية في الشرق األوسط

  ". ضئيلة للغاية"المجلس التقرير بأنها 
  15/10/2009الحياة، 

  
   التداول تهدد بوقف عملية السالم إذا لم يسحب تقرير جولدستون من"إسرائيل" .28

 هددت إسرائيل بعدم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين إذا ما أصروا علـى إعـادة طـرح           : وكاالت
فيما يبحث مجلس األمن اليـوم      . تقرير القاضي ريتشارد جولدستون للتصويت في مجلس حقوق اإلنسان        

ية في األمم المتحـدة     وقالت المندوبة اإلسرائيل   .الوضع في الشرق األوسط بما في ذلك تقرير جولدستون        
طالما أن تقرير جولدستون ال يزال مطروحا وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان               "غابريال شاليف   

لن "وأضافت   ".حتى داخل دول نعتبرها صديقة، فإنه لن يكون بمقدورنا إحداث أي تقدم في عملية السالم              
 ".نا بارتكاب جرائم حرب فهذا غير مقبول      نجلس إلى طاولة واحدة لنتحدث إلى جهات أو أشخاص يتهمون         

، قائلة إن لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها القاضي الجنوب          "مشوه ومتحيز "ووصفت شاليف التقرير بأنه     
  .أفريقي ريتشارد جولدستون ضمت أعضاء كانت لديهم وجهات نظر مسبقة ضد إسرائيل

 14/10/2009نت، .الجزيرة 
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  إلخافة الفلسطينيين" بطاقة التسعير" دمون اساليب مستوطنو الضفة يستخ: التايمز .29

مستوطنو الضفة الغربية يـستخدمون     :  بعنوان يقول  اللندنيةخرجت صحيفة التايمز    : حيدر البطاط  -لندن
  .الخافة الفلسطينيين" بطاقة التسعير"اساليب 

فلسطينية القريبة يمكـن    وتقول الصحيفة انه وسط البساتين الممتدة بين مستوطنة كيدوميم وقرية اماتين ال           
فمـا تبقـى مـن خرائـب البـؤر           .مالحظة آثار الصراع الدائم للسيطرة على الضفة الغربية بوضوح        

االستيطانية االسرائيلية غير الشرعية من وجهة نظر الدولة االسرائيلية، والتي دمرها الجيش االسرائيلي،             
الجيش .  شجرة زيتون دمرها المستوطنون انتقاما الزالة تلك البؤر        70ومالحظ ايضا آثار حرق     . مالحظ

  .يناالسرائيلي يزيلها، وهم ينتقمون من الفلسطيني
، فـاذا ارسـلت     "بطاقـة التـسعير   "الصحيفة تقول انه اسلوب تكتيكي جديد يسميه المستوطنون اسلوب          

  .حكومتهم الشرطة او الجنود الزالة مستوطناتهم او بؤرهم، يقومون هم بجعل الفلسطينيين يدفعون الثمن
لضفة الغربيـة كلهـا     الصحيفة تقول ان معظم هؤالء هم من المستوطنين شديدي التدين الذين يرون ان ا             

وهم يلعبون لعبة القط والفأر مع الحكومـة االسـرائيلية التـي             .ملك تاريخي لهم حسب روايات التوراة     
تحاول وقف بناء البؤر االستيطانية في وقت تدفع فيه باتجاه حصولها على موافقة المجتمع الدولي علـى                 

  . تحولت بالفعل الى بلدات كبيرةفي الضفة، والتي" الشرعية"االستمرار في بناء المستوطنات 
المستوطنون االكثر تشددا، الذين ال يريدون، او انهم غير قادرين على مواجهـة الجـيش االسـرائيلي،                 

  .يردون بمهاجمة الفلسطينيين في القرى المجاورة
  15/10/2009بي بي سي ، 

  
  المغتصبون اليهود يطالبون بتعويضات عن تجميد االستيطان": معاريف" .30

 مصادر صحافية عبرية أن المغتصبين اليهود يعتزمون مقاضاة الحكومة الـصهيونية، لمطالبتهـا              ذكرت
  .بصرف تعويضات مالية لهم، عن قرارات تقليل معدالت البناء داخل المغتصبات  بالضفة الغربية

فة وقالت صحيفة معاريف العبرية على موقعها اإللكتروني إن رؤساء كبرى المغتصبات اليهودية بالـض             
الغربية شرعوا فى حملة لمطالبة الحكومة الصهيونية بصرف تعويضات ماليـة عاجلـة لهـم، نتيجـة                 
للقرارات التى سبق وأن أصدرتها بشأن تقليل البناء داخل المغتصبات، وهو ما حال دون دخول أمـوال                 

  . فيها" االستيطانية"لخزينة تلك المغتصبات نتيجة لبيع العقارات 
تقريرها إلى أن مطالبة المغتصبين اليهود بالحصول على تعويضات مالية، سـيفتح            ونوهت الصحيفة فى    

الباب أمام إخالء المغتصبات الصهيونية مستقبالً فى حال التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلـسطينيين،               
ت وأن مطالب الواليات المتحدة األمريكية بتجميد البناء، من الممكن  أن تنفذ طالما أن هنـاك تعويـضا                 

  .مالية سخية، كما سبق وأن حدث من قبل مع المغتصبين اليهود فى قطاع غزة
  15/10/2009مفكرة اإلسالم، 

  
   السوري-قلق إسرائيلي من التحالف التركي .31

 إسرائيل إعالن تركيا وسورية إجراء مناورات عسكرية مشتركة في تعدى:  أسعد تلحمي–الناصرة 
، ما يستوجب برأيها "ابتعاد تركيا عن الغرب وتوددها إلى إيران"ه الشتاء المقبل تأكيداً على ما اعتبرت

ونقلت وسائل اإلعالم . ، مع أنقرة"خصوصاً المؤسسة األمنية"إعادة النظر في عالقات الدولة العبرية، 
 –العبرية عن أوساط سياسية إسرائيلية أنها تنظر بخطورة بالغة وبقلق إلى التحالف االستراتيجي التركي 

وقال الوزير بيني بيغين إنه يميل إلى االعتقاد بأن وراء إلغاء مشاركة إسرائيل في المناورات . ريالسو
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ادعاء تركيا بأنها لن تسمح لطائرات إسرائيلية شاركت في العملية العسكرية في قطاع غزة بالمشاركة 
  . في المناورات

  15/10/2009الحياة، 
  

  سل تلفزيوني تحتّج للسفير التركي على مسل"إسرائيل" .32
طلب وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، استدعاء السفير التركي في إسـرائيل             : أ ف ب  

الدولـة  " يشجع علـى كراهيـة    "احتجاجاً على بثّ التلفزيون التركي الرسمي مسلسالً، رأت إسرائيل أنه           
 أن بثّ هذا المسلسل يحـض علـى         الوزير يرى "وأوضح بيان لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أن       . العبرية

هذه السلسلة ال عالقة لها على      "وأشار إلى أن    ". أعلى درجات الكراهية، وهو يحظى أيضاً برعاية الدولة       
وهي ال تستحق البثّ حتى     ). فلسطينيين(اإلطالق بالواقع، وتقدم الجنود اإلسرائيليين على أنهم قتلة أطفال          

    وبثـت شـبكات    ".ليس في بلد يقيم عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل        وبالتأكد  ) السرائيل(في بلد معاد
التلفزة اإلسرائيلية مساء أمس لقطات من مسلسل أسبوعي في التلفزيون الرسمي التركي يبدو فيه جنـدي                

ويقدم برنـامج آخـر صـورة       . إسرائيلي يطلق النار عمداً على فتاة صغيرة فتلقى مصرعها وهي تبتسم          
  .ء أطلقها جندي إسرائيلي تصيب طفال فلسطينياً آخررصاصة مصورة ببط

  15/10/2009األخبار، 
  

   تزعم أن سورية قررت نقل أسلحتها لحزب اهللا"إسرائيل: ""هآرتس" .33
اإلسرائيلية أمس، عن مسؤول كبيـر فـي جـيش          " هآرتس"نقلت صحيفة   : برهوم جرايسي  – الناصرة

را بنقل كل الوسائل القتالية التي بحوزتها إلى حزب         االحتالل اإلسرائيلي مزاعمه بأن سورية اتخذت قرا      
اهللا، وهذا في أعقاب صور التقطتها طائرة إسرائيلية من دون طيار، لمكان االنفجار الذي وقع قبل ثالثة                 

  .أيام في جنوب لبنان، وظهر فيه نشيطو حزب اهللا يخرجون من المخزن صاروخا بطول أربعة أمتار
في جيش االحتالل، فإن سورية اتخذت قـرارا اسـتراتيجيا واضـحا،            " رالكبي"وحسب مزاعم المسؤول    

ويقضي بنقل كافة الوسائل القتالية التي بحوزتها إلى حزب اهللا، وزعم المسؤول أن لدى حزب اهللا بـات                  
، الذي أنهى الحرب  1701اآلن عشرات آالف الصواريخ مما يعتبر خرقا لقرار مجلس األمن الدولي رقم             

، والذي يمنع حزب اهللا من أن يمتلك أسلحة من جنوب نهر            2006لى لبنان في صيف العام      اإلسرائيلية ع 
  .الليطاني وحتى الحدود الجنوبية للبنان

  15/10/2009الغد، األردن، 
  

  48 مناطق الـب الجديدة ضد الفلسطينيين "المستعربين" عدالة يطالب بعدم تفعيل وحدة مركز .34
، المركز القانوني للدفاع عن حقوق األقلية الفلسطينية في         )عدالة (بعث مركز : زهير اندراوس –الناصرة  

الداخل، برسالة عاجلة إلى كل من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، مـن حـزب                
وقائد عام الشرطة اإلسرائيلية، الجنرال دودي كوهين، طالبهما فيها باالمتناع عن تفعيل            ) يسرائيل بيتينو (

اإلسرائيلية عن إقامتها، ضد المواطنين العرب      ' هآرتس'الجديدة، التي كشفت صحيفة     ' المستعربين'وحدة  
  .الفلسطينيين في إسرائيل

كما طالبت الرسالة بنشر تعليمات ومعايير عمل هذه الوحدة باإلضافة إلى التعليمـات والمعـايير التـي                 
قـد  ' هآرتس'وكانت صحيفة   . ه أصالً تضمن عدم التصنيف العنصري في عمل الشرطة، إذا وجدت كهذ         

كشفت امس عن إقامة هذه الوحدة بحجة مكافحة عائالت الجريمة وجمع المعلومات االستخباراتية عـن               
  .هذه العائالت

  15/10/2009القدس العربي، 
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  يجب التوقف عن سجن الفلسطينيين دون محاكمة:  منظمتان إسرائيليتان .35

 حقوقيتان إسرائيليتان الحكومة اإلسرائيلية أمـس األربعـاء أن          دعت منظمتان : DPA –القدس المحتلة   
لمدد قابلة للتمديـد    ". تهديدا أمنيا "لمن ترى أنهم يمثلون     . توقف ممارسات سجن الفلسطينيين دون محاكمة     

  . تصل إلى ستة أشهر
إداري، بموجب احتجـاز    .  فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل حاليا دون محاكمة      335وقالت المنظمتان إن نحو     

ضـد  " االحتجاز اإلداري "وتستخدم السلطات اإلسرائيلية ما يطلق عليه       . بينهم ثالث سيدات وقاصر واحد    
بيـت  "لكن منظمتي    ". حقيقيا ومحدقا "من تقول إنهم ضالعون في نشاطات مسلحة ومن ثم يمثلون تهديدا            

اسـتخدام إسـرائيل    " حاكمـة دون م " صفحة بعنوان    44اتهمتا إسرائيل في تقرير من      " هاموكيد"و  " سالم
الذي يـسمح بـاللجوء لـذلك       . المفرط لالحتجاز اإلداري وما ينطوي عليه من انتهاكات للقانون الدولي         

  ". حاالت محدودة للغاية"اإلجراء في 
  15/10/2009العرب، قطر، 

  
  مخططات هيكلية إلحياء عربيةل أسبوعين للرد على التماس يشايالعليا اإلسرائيلية تمهل  .36

أمهلت المحكمة العليا اإلسرائيلية مساء امس، وزير الداخلية اإلسرائيلي إيلي يشاي أسبوعين للرد             : دسالق
على االلتماس الذي قدمه مكتب حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح، بشأن عدم مصادقة                 

  .الوزير اإلسرائيلي على ستة مخططات تنظيم هيكلية لعدة أحياء في مدينة القدس
وأكدت المحكمة في قرارها بشأن االلتماس الذي قدمه عن مكتب عبد القادر المحامي حـسين غنـايم أن                  
على وزير الداخلية الرد على المحكمة كتابيا موضحا األسباب المسوغة لرفضه المـصادقة علـى هـذه                 

   . يوما من تاريخه14المخططات خالل 
 15/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي ألنفاق في رفحاستشهاد فلسطيني  .37

قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلية فجر أمس، منطقة األنفاق على الحـدود            :عالء المشهراوي  – غزة
وقال مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة  بين رفح واألراضي المصرية جنوب قطاع غزة،

 جنوب القطاع، مـا أدى      "الشعوث"ى األقل، أطلقا على منطقة      في غزة معاوية حسنين، إن صاروخين عل      
إلـى   أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، نقلـوا علـى أثرهـا            ستةالستشهاد يوسف أبو مرعي وإصابة      

 .المستشفى
15/10/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
   مليون دوالر كمرحلة أولى500جمعنا ": الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة" .38

 مليون دوالر كمرحلة أولى     500أكد مسئولون بالهيئة العربية الدولية إلعمار غزة، أنهم جمعوا           :القاهرة
إلقامة مشروعات تنموية بغزة، ونفى المسئولون وجود أى أزمة بين الهيئة والجهات الرسمية بفلسطين،              

ـ      ل تخفيـف  سواء من حركة فتح برام اهللا أو حركة حماس بقطاع غزة، مطالبين بفتح المعـابر مـن أج
  .الضغط اإلسرائيلى على أهالى غزة

وأوضح وائل السقا رئيس مجلس إدارة الهيئة، فى االجتماع األول لهيئة مساء أمس، أنهم كتجمع مـدنى                 
شعبى ال يملكون اتخاذ قرارات حكومية، وال يقومون بجمع أموال مباشرة ولكنهم يجمعون اكتتابات مـن                

همة من أجل إعادة اإلعمار، مشيرا إلى أنهم يتعاملون مباشرة مع           الراغبين من مؤسسات وأفراد فى المسا     
  .الجامعة العربية لتسهيل عمل الهيئة
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 مشروعا تم بالفعل االكتتاب عليها      450ونفى السقا أن تكون الهيئة وعاء لجمع المال، موضحا أن هناك            
 فيما تعهـدت تركيـا       مليون يورو،  350من مدارس ومجمعات ومستشفيات وخدمات أهلية ومدنية بقيمة         

بإكمال المشروعات فى المرحلة األولى من اإلعمار، بالتنسيق مع جهات فلسطينية وهيئـات استـشارية               
وتنفيذية فى غزة مباشرة، كاشفا عن وجود منسقين فلسطينيين يتعاملون مع الهيئة، دون التعامل المباشر               

  ".وفتح فى هذه األعمال اإلنسانيةباعتبار أن الجميع فلسطينيون وال يوجد حماس "مع السلطات 
 شخـصا  150ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل عثمان عضو مجلس اإلدارة أن هناك هيئة أمناء من             

من رجال األعمال والشخصيات العامة يمثلون جهة مراقبة ألعمال الهيئة، بجانب وجود هيئة مالية ستبدأ               
الية للتعامل، موضحا أن هناك مشكالت تواجه عمل        أعمالها غدا الخميس فى بيروت لوضع إطار وآلية م        

  .الهيئة إال أن عالقاتهم بجهات أمنية مصرية وحكومية تمكنهم من تخطى هذه العقبات
15/10/2009 ،وكالة سما  

  
   ألفا أتّموا حفظ القرأن في المخيمات الصيفية 20: وزارة األوقاف في غزة .39

ان  اهللا إسماعيل ابو جربوع قطاع غزة الدكتور عبد وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية في قال
وزارة األوقاف في غزة ترعى العديد من المشاريع الدعوية واإلنسانية، مشيراً إلى انها احتفت بتخريج 

 ألف طالب وطالبة اتموا حفظ القرآن الكريم في المخيمات الصيفية، وأنها بصدد اقامة مشروع كنز 20
 الكريم لدى الطلبة، وان هذا المشروع سيستمر حتى رمضان المقبل بتكلفة الحفاظ لتثبيت حفظ القرآن

 لجنة زكاة متخصصة في 70وأضاف ان وزارته تشرف على اكثر من  .مليون ونصف المليون دوالر
 ألف عامل عاطلون عن العمل 62تقديم المساعدات للمحتاجين والضعفاء، خصوصاً ان هناك اكثر من 

  . بحاجة ماسة في االحتياجات الضرورية مع دخول موسم الشتاء وفقدانهم المأوىفي القطاع، وان اسرهم
15/10/2009الراي، الكويت،   

  
   طالبا وطالبة حرموا من السفر لمواصلة الدراسة 2732: وزارة التعليم في غزة .40

مفتوح  في لقاء قدم مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم في غزة الدكتور خليل حماد،: غزة
 إحصائيات الوزارة المتعلقة بانتهاك حق الطلبة في عقدتته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ديوان المظالم

 عاماً، منهم 189 طالبا وطالبة من األطفال في المدارس والكليات تحت سن 937الحياة، حيث استشهد 
ا أو الخروج منها منذ اندالع انتفاضة  طالباً وطالبة استشهدوا إما في مدارسهم أو أثناء توجههم إليه312

  . األقصى
 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم قد علقوا في القطاع وأضحوا غير 2732وأوضح حماد أن 

قادرين على االلتحاق بمؤسساتهم التعليمية في الخارج ويعانون من صعوبة االتصال بجامعاتهم من اجل 
 طالباً وطالبة في مراحل 722تحاق بهذه الجامعات ومن بينهم توفير أجواء بديلة لتساعدهم على االل

  . التعليم العالي المختلفة
 197 أكثر من  وتحدث حماد عن انتهاك الحق في المكان الدراسي األمن وقصف المدارس حيث تعرض

ة مدرسة فلسطينية للقصف اإلسرائيلي في الضفة وغزة، مبيناً أن هناك نقص حاد في عدد المدارس نتيج
 مدرسة سنوياً لتستوعب الزيادة الطبيعية في 20منع االحتالل دخول مواد البناء، و حاجة الوزارة إلى 

عدد الطلبة الذين باتوا يتناوبون على مدارسهم من خالل نظام التعليم بفترتين، معتبراً أن االنتهاك األبرز 
ي تهدد المسيرة التعليمية بشكل جدي  أزمة إدخال الكتب والقرطاسية والمواد التعليمية والت تمثل في

  . وصارخ جراء إغالق معابر القطاع
14/10/2009قدس برس،   
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   الضوء لتهويد القدس "إسرائيل"عطت أميركا أ: "مسيحيةالسالمية اإلهيئة ال" .41

دارة االميركيـة   اتهمت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اإل       ): بترا( –القدس المحتلة   
عطاء الضوء االخضر لحكومة االحتالل بزعامة بنيامين نتنياهو للمضي قـدما فـي تهويـد القـدس                 با

  . والمقدسات
وقال االمين العام للهيئة الدكتور حسن خاطر في بيان صحافي أمس ان ما يجري في مدينة القدس يعـد                   

 توليه مقاليد السلطة فـي      ضربة قوية لكل الشعارات التي كان اطلقها الرئيس االميركي باراك اوباما عند           
وأضاف أن االدارة االميركية تجاهلت تماما ما جرى على مدار االيام القليلة الماضية من              . البيت األبيض 

  .جرائم واحداث خطيرة على يد قوات االحتالل في مدينة القدس
15/10/2009الدستور،   

  
  االحتالل يخطط لتحديد النسل في القدس: حاتم عبد القادر .42

كشف مسؤول ملف القدس حاتم عبدالقادر، عن وجود مخطط إسرائيلي  :منتصر حمدان – رام اهللا
الرامية " اإلسرائيلية"يستهدف تحديد نسل الفلسطينيين في القدس المحتلة خاصة بعد فشل المخططات 

  .لإلخالل بالتوازن الديموغرافي في المدينة المقدسة
 ألف فلسطيني في القدس المحتلة 300تدلل على وجود ، أن اإلحصاءات "الخليج"ـالقادر ل  عبدوأكد

 ألف مستوطن، األمر الذي يجعل االحتالل يسعى إلى ابتداع وسائل للحد من تناسل 150مقابل 
 آالف منزل في القدس 10الفلسطينيين في المدينة، إضافة إلى تصعيد هدم المنازل، مشيراً إلى تهديد 

.  االمر الذي يعني ان  خمس المقدسيين معرضة منازلهم للهدم ألف مواطن،70بالهدم حيث يعيش فيها 
وأكد أن البلدة القديمة تتعرض لهجمة إرهابية لترحيل سكانها، إال أنه رغم كل المحاوالت وصل عدد 

  . آالف مستوطن3 ألف مقدسي مقابل 36المقدسيين فيها إلى 
 اثناء عودته برفقة أحد قيادات الحركة وكانت سلطات االحتالل اختطفت عبدالقادر الليلة قبل الماضية

" فتح" من رام اهللا إلى القدس، حيث جرى استجوابه عن طبيعة عالقة حركة 48اإلسالمية في مناطق ال 
  .مع الحركة اإلسالمية، وأفرجت عنه على أن يمثل لالستجواب مرة أخرى اليوم

15/10/2009الخليج،   
  

  البون بإطالق سراح أبنائهمأهالي معتقلي حماس في السجون المصرية يط .43
نظمت حركة حماس، أمس، مؤتمرا صحافياً ألهالي عناصرها المعتقلين لدى مصر، للمطالبة : )أ ب د(

وطالب ممثلون عن األهالي، خالل المؤتمر الذي عقد في مدينة غزة، الرئيس  .باإلفراج الفوري عنهم
ق سراح معتقلي حماس في السجون المصري حسني مبارك بالتدخل الفعلي والجاد من أجل إطال

المصرية، ودعوا الجمعيات المعنية كافة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية أبنائهم، والضغط إلطالق 
  . سراحهم فوراً

15/10/2009الخليج،   
  

  الخضري يدعو ألضخم حملة تضامن مع أهالي غزة قبل حلول الشتاء .44
على غزة، النائب المستقل جمال الخضري المجتمع دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  :غزة

في غزة، وبخاصة " اإلسرائيلية"جراء المحرقة " أضخم حملة تضامن ومساندة للمنكوبين"الدولي إلطالق 
عنه الدعوة، في بيان، للضغط على االحتالل من أجل فتح " يو بي آي"ونقلت . مع اقتراب فصل الشتاء
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ووجه نداء للدول المانحة التي . اد البناء الالزمة إلعادة اإلعمارمعابر غزة وفك الحصار وإدخال مو
  .تعهدت بدفع مبالغ مالية لسكان غزة، بترجمة هذه الوعود إلى حقائق

15/10/2009الخليج،   
  

  مواجهات بين فلسطينيين وقوات االحتالل في الخليل .45
الل في بلـدة دورا فـي مدينـة         وقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود االحت       :)وكاالت (–الخليل  

  . البلدة وشنّها حملة مداهمات لعدد من البيوت قوات االحتاللالخليل جنوب الضفة الغربية بعد اقتحام
15/10/2009صحيفة فلسطين،   

   
   عام في اللد 1700العثور على آثار أقدام تعود إلى  .46

 عام ألشخاص كانوا يعملون فـي       1700عثر علماء آثار على آثار أقدام تعود إلى         ): د ب أ  ( – تل أبيب 
وعثر على آثار األقدام العارية     . الفسيفساء خالل العصور التي كان يحكم فيها الرومان فلسطين التاريخية         

 تحت أرضية الفسيفساء في مدينة اللد، وهي واحدة مـن           – 44 و   42 و   37 و 34 مقاسات   –والصنادل  
ويعتقد أن أرضية الفسيفساء جزء من بيـت        . لسطينأكبر وأفضل أرضيات الفسيفساء التي اكتشفت في ف       

  .وكانت فلسطين التاريخية جزء من اإلمبراطورية البيزنطية. كبير يعود لثري من القرن الرابع الميالدي
 ، حيث كانوا يعملون على توسعة شارع فـي          1996واكتشف أرضية الفسيفساء أوال عمال بناء في عام         

ئة اآلثار اإلسرائيلية، لكن تم إعادة تغطية الموقع مرة أخرى لحفظها من            وأعلنت عنها على الفور هي    . اللد
 عاما لجمع مبلغ كبير من المال مطلوب لمعالجة وحفظ أرضية الفسيفـساء،             13واستغرق األمر    .التآكل

التي تضم صورا لثدييات وطيور وأسماك وأنواع من الزهور وسفن تجارية، وأعيد التنقيب عنها ثانيـة                
  .لصيف فقطفي هذا ا

15/10/2009الدستور،   
  

  تجمع الجمعيات الفلسطينية يطالب بإصدار بطاقة التعريف لفاقدي األوراق الثبوتية: لبنان .47
 "فاقدي االوراق الثبوتية  "ناقش تجمع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في اجتماعه الدوري قضية          : صيدا

جسا إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا لفئة من الالجئين       التي أصبحت ها  "من الالجئين الفلسطينين في لبنان، و     
 وهم الالجئون الفلسطينون الذين اتوا الى لبنان بعد      "فاقدي األوراق الثبوتية  "الفلسطينيين الذين يعرفون بـ     

  . وما تاله من اعوام1967نكسة حزيران في العام 
ء تعليماته الـى الجهـات المختـصة        وثمن المجتمعون موقف وزير الداخلية والبلديات زياد بارود باعطا        

بمعاودة اصدار بطاقات التعريف الى هذه الفئة، كما شكر المجتمعون مديرية االمن العام اللبنـاني علـى        
  .هذه الخطوة االنسانية

وطالبت الجمعيات والمؤسسات باالسراع في البدء باصدار هذه البطاقات وخاصة ان القرار قد اتخذ من               
تبر المجتمعون أن الخطوة تصب في خانة التخفيف عن كاهل شعبنا الفلـسطيني             واع. الجهات المختصة 

 . وتصليب مواقفه في التمسك بحق العودة الى ارض فلسطين
15/10/2009السفير،   

  
  على منع دخول المساعدات الطبية إلى غزة" اسرائيل"منظمة إسرائيلية تنتقد  .48

ة اإلسرائيلية على منع االحتالل اإلسرائيلي دخول الحقوقي" رابطة أطباء لحقوق اإلنسان"احتجت  :غزة
كما أوقفت قوات االحتالل طواقم طبية للرابطة على حواجز في الضفة . مساعدات طبية إلى قطاع غزة

وقال مدير دائرة األراضي الفلسطينية في الرابطة ران يارون إن . الغربية وأعاقت وصولهم إلى القرى
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أنواع عالج ال "، مشيراً إلى "تطوعين من أجل هذه النشاطات اإلنسانيةالحديث يدور عن أطباء كبار م"
  ".يستطيع جهاز الصحة الفلسطيني تقديمه

15/10/2009الخليج،   
  

  البشريمن المياه في غزة غير صالحة لالستخدام % 90 .49
مـن الميـاه فـي      % 90قال منذر شبالق مدير مصلحة المياه في قطاع غزة أن           :  صالح النعامي  – غزة
وأشار إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل أخيـرا أدت          . لقطاع غير صالحة للشرب واالستخدام اآلدمي     ا

 فقد أسهمت عمليات القصف واستخدام األسلحة المحرمة دوليا في          ،إلى تدهور أوضاع المياه بشكل كبير     
  .تلوث المياه

تدريجي، مشيرا إلى أن قطاع غـزة       وتوقع أن تظهر آثار تلوث المياه والبيئة في السنوات القادمة بشكل            
مـن منـاطق    % 30وحسب قوله فإن    . يعاني أصال من نسبة كبيرة من التلوث حتى قبل اندالع الحرب          

  .القطاع ال يوجد فيها شبكة صرف صحي وبالتالي تشكل مصدرا أساسيا من مصادر التلوث
 وغيـر قـادرة علـى        أن العديد من محطات معالجة الصرف الصحي في القطاع قديمة           شبالق وأوضح

معالجة المياه العادمة بشكل مناسب، فضال عن توقف العديد من مـشاريع الـصرف الـصحي بـسبب                  
  .الحصار

15/10/2009الشرق األوسط،   
  

  وزارة األوقاف الكويتية تصدر كتابا عن المسجد األقصى .50
مية عن اصدار كتابها أعلنت إدارة الثقافة اإلسالمية في وزارة األوقاف والشؤون اإلسال: عبداهللا راشد

، وهو البحث العلمي الفائز بالمركز األول في مسابقة »معركة التحدي وإثبات الهوية... األقصى« الجديد 
الكويت الثقافية الدولية األولى عن المسجد األقصى للباحث من جمهورية مصر العربية محمد عبده طه، 

  .ارةوالذي سيتم توزيعه مجانا على الجمهور في مقر اإلد
15/10/2009الراي، الكويت،   

 
  من المناورات بسبب غزة" إسرائيل"تركيا استبعدت : أردوغان .51

من المشاركة في المناورات " إسرائيل"قال رئيس الوزراء طيب أردوغان ان تركيا منعت : اسطنبول
سرائيلي العسكرية لحلف شمال االطلسي هذا االسبوع بسبب قلق الرأي العام التركي بشأن الهجوم اال

توجد حساسيات "وقال أردوغان لقناة تلفزيون العربية . على قطاع غزة في وقت سابق هذا العام
الن ... وأخذنا في االعتبار ضمير شعبنا ... دبلوماسية في المنطقة يتعين علينا ان نأخذها في االعتبار 

  ".إسرائيل"شعبنا ال يريد مشاركة 
  14/10/2009وكالة رويترز، 

  
 اتفاق المصالحة شأن فلسطيني ": هآرتس"تكذب القاهرة  .52

انتقدت أوساط سياسية مصرية ادعاءات صحيفة اسرائيلية حول اتفاق المصالحه :  أحمد ربيع–القاهرة 
الفلسطيني، الذي تبنته وأعدته القاهرة النهاء الخالفات واالنقسامات الفلسطينية وما تردد عن اعتراض 

مصادر دبلوماسية ان ما اثارته صحيفة هاآرتس االسرائيلية حول وقالت . الواليات المتحدة عليه
اعتراضات وانتقادات أمريكية على االتفاق، وزعمت أن المبعوث االمريكي الى المنطقة السيناتور 
ميتشيل أبلغها القاهرة ال أساس لها من الصحة أو المصداقية، واعتبرت أنها تدخل ضمن التقارير 

وأكدت المصادر الدبلوماسية . ليها مرارا بعض وسائل االعالم االسرائيليةالتي دأبت ع" المفبركة"
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المصرية أن هذا االتفاق شأن فلسطيني بالدرجة األولى، وأنه يعالج مسائل وقضايا تتصل بالواقع 
الفلسطيني واالنقسامات والصراعات القائمة منذ ثالثة أعوام أو أكثر، وأنه يمثل انعكاسا لجهود مصرية 

ة ترمي إلى طي صفحة هذه الخالفات والتفرغ لجهود عملية السالم ومفاوضاتها وتوحيد الموقف وعربي
  .الفلسطيني ايزاء هذه القضية

  15/10/2009الشرق، قطر، 
 

  ليست بسبب غزة" إسرائيل"األزمة مع : مسؤول تركي كبير .53
" الزمان"ة، خرجت صحيفة  التركي–مع تفاقم األزمة في العالقات اإلسرائيلية :  نظير مجلي–تل أبيب 

في أنقرة بتصريحات لقائد كبير في الجيش التركي يكشف فيها أن األزمة الحالية لم تنفجر بسبب الحرب 
عن تزويد " إسرائيل"اإلسرائيلية على قطاع غزة وموقف حكومة رجب طيب أردوغان، بل بسبب تلكؤ 

أن تزود تركيا بعشر " إسرائيل" على وقال المسؤول التركي إنه كان. تركيا بطائرات من دون طيار
  .، اشترتها من شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية"هارون"طائرات مطورة بال طيار من طراز 

  15/10/2009الشرق األوسط، 
 

  "إسرائيل"جواز إلكتروني سوداني جديد يثير جدال لخلوه من حظر السفر ل .54
 صدور جواز إلكتروني جديد، بدأ العمل به رسميا لفت االنتباه في الخرطوم:  إسماعيل آدم–الخرطوم 

: خلوه من عبارة شهيرة كانت موجودة بين صفحات جواز السفر السوداني القديم تقول"منذ أشهر ل
، وفيما أحالت وزارة الخارجية السودانية األسئلة حول "مسموح له بزيارة كل األقطار عدا إسرائيل

بارها الجهة التي تصدر الجوازات، وهي التي أصدرت الجواز الموضوع إلى الداخلية السودانية باعت
، أن يكون لحذف العبارة أي "الشرق األوسط"الجيد، نفى مسؤول كبير في الشرطة السودانية في حديث ل
، أو نتيجة لضغوط أميركية، حسبما "إسرائيل"أبعاد سياسية أو صلة بموقف السودان الرافض للتطبيع مع 

  ".فني بالدرجة األولى"طوم، وقال إن اإلجراء يردد البعض في الخر
  15/10/2009الشرق األوسط، 

  
  رفع للمرة األولى في مؤتمر في دولة اإلماراتيلعلم اإلسرائيلي ا": السفير" .55

في اجتماع اللجنة اإلدارية للوكالة الدولية " إسرائيل"نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، خبر مشاركة 
وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن .  يعقد في إمارة أبو ظبي في دولة اإلماراتللطاقة المتجددة، الذي

في المؤتمر، تمثلت بعضوين هما سيمونا هلفرين من وزارة الخارجية، وإبراهم " إسرائيل"مشاركة 
وركزت . رافيف من وزارة البنى التحتية، رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية مع دولة اإلمارات

 الوفد اإلسرائيلي كعضو متساوٍ، وأن العلم اإلسرائيلي رفع للمرة األولى في مؤتمر الصحف على استقبال
  .في دولة اإلمارات

  15/10/2009السفير، 
 

  التضامن مع العمال والمعلمين في لبنان وفلسطين": العالمية للتربية"اختتام مؤتمر  .56
، الذي عقد بدعوة من )MENA(اختتم مؤتمر نقابات المعلمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 دولة عربية وأوروبية وأميركية، ومن 17، بعد ثالثة أيام أعماله، وشاركت فيه "EIالعالمية للتربية  "
لبنان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة بغياب الفت للوزارات 

  .المعنية بالموضوع
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 مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني يومياً من االحتالل اإلسرائيلي، ومن وعبر المجتمعون عن تضامنهم
ضمنهم العمال والمعلمون الفلسطينيون، مؤكدين على حق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشريفة، وعودة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
اللبناني من أجل استكمال تحرير أرضه من االحتالل كما عبر المجتمعون عن تضامنهم مع الشعب 

اإلسرائيلي، وأدانوا االنتهاكات اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية، كما أكدوا على تحرير كل األراضي العربية 
  .المحتلة

  15/10/2009السفير، 
  

   تجدد شروطها للمصالحة الفلسطينيةواشنطن .57
بأن واشنطن تريد أن تبـدأ      " الخليج"ارجية األمريكية لـ    أكد مسؤول بوزارة الخ   : واشنطن حنان البدري  

). المصالحة(بأسرع وقت ممكن، وأضاف أن واشنطن تؤيد الوحدة الفلسطينية          " السالم"مفاوضات عملية   
حول ما إذا كانت شروط الرباعية ستؤثر على سير المفاوضات ال سيما وأن             " الخليج"ورداً على سؤال ل     

ونبذ العنـف،   " إسرائيل"بشروط الرباعية وعلى رأسها االعتراف ب       " ماسح"واشنطن تصر على قبول     
وقف االستيطان وهو شرط أمريكـي أيـضاً، أجـاب بـأن الـسلطة              " إسرائيل"في الوقت الذي ترفض     

نريـد أن   "الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض من قبل الفلسطينيين، وكرر             
  .رع وقت ممكنتبدأ العملية بأس

15/10/2009الخليج،   
  

  بفيتو أميركي إلسقاط تقرير غولدستون" إسرائيل"كلينتون وعدت  .58
لـدى األمـم المتحـدة      " إسرائيل"قالت مندوبة   : عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، ماجد الجميل     -جنيف  

 يـزال مطروحـا،     طالما أن تقرير جولدستون ال    "جابريال شاليف، في مقابلة لإلذاعة اإلسرائيلية أمس،        
وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان، حتى داخل دول نعتبرها صديقة، فإنه لن يكـون بمقـدورنا                   
إحداث أي تقدم في عملية السالم، لن نجلس على طاولة واحدة لنتحدث إلى جهات أو أشخاص يتهموننـا                  

 ."بارتكاب جرائم حرب
ينتون تعهدت باستخدام الواليات المتحدة حق الـنقض        وأضافت أن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كل      

وانتقدت أيضا طرح التقرير للنقاش     . في حال قرر مجلس األمن المصادقة على تقرير جولدستون        ) الفيتو(
 .في مجلس األمن خالل ساعات في إطار نقاش عام حول الوضع في الشرق األوسط

15/10/2009الوطن، السعودية،   
  

  رير غولدستونانتقادات غربية  لتق .59
بارتكاب جرائم حرب في    " إسرائيل"انتقد الغرب تقرير غولدستون الذي اتهم       :  راغدة درغام  -نيويورك  

  .غزة، عشية إعادة طرحه للتصويت في جلسة استثنائية لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
فـي  " إسـرائيل "حق  "كلمته عن   ودافع نائب المندوب األميركي لدى األمم المتحدة اليخاندرو وولف في           

وذكـر  . "ليست من عمل مجلـس األمـن      "، معتبراً أن االتهامات التي تضمنها التقرير        "الدفاع عن نفسها  
حركـة حمـاس    "واعتبر أن   . "رغم ذلك، نأخذ المسألة بجدية    ": بتحفظات واشنطن عن التقرير، لكنه قال     

، كونها دولة، عندما يتعلق األمر بـاحترام        "رائيلإس"منظمة إرهابية، وبالتالي فإنها تحت مراقبة أقل من         
األعمـال  "واعتبر أن   . "إجراءات في الضفة الغربية وغزة لوقف التحريض      "وطالب بـ   . "القانون الدولي 

وأكـد  .  الحقوق الفلسطينية  "اإلرهابية كالتي تقوم بها حماس ليست مقاومة لالحتالل ولن تؤدي إلى جلب           
  . غزةضرورة وقف تهريب السالح إلى
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فـي أن   " إسرائيل"لم يعترف في شكل كاف بحق       "أما السفير البريطاني جون سويرز، فاعتبر أن التقرير         
تدافع عن مواطنيها ولم يهتم بأسلوب كاف بأفعال حماس، لكن المسائل التي تثير القلق فـي التقريـر ال                   

وحـض  . "لقـوانين الدوليـة   حق حماية مواطنيها، لكن وفق ا     " إسرائيل"ل"وشدد على أن    . "يجب تجاهلها 
وشدد علـى   .  للتطرق إلى االتهامات في التقرير     "بتحقيق كامل وموثوق وعادل   "الدولة العبرية على القيام     

، على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وإيجـاد حـل           1967في إطار حدود العام     "أهمية حل الدولتين    
  ."عادل لالجئين

نطالب الطرفين بااللتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون       ": روبيوقال المندوب السويدي عن االتحاد األو     
ونؤكد أهمية إجراء تحقيقات مناسبة وذات صدقية في احتمال انتهاك حقوق االنسان من             . اإلنساني الدولي 

 مراقبـة هـذه اإلجـراءات،       "يضمن مجلس حقوق االنسان   "وشدد على ضرورة أن     . "قبل طرفي النزاع  
نحن ملتزمون بتقويم التقريـر     ": وأضاف. "م ما إذا كانت هذه التحقيقات ذات صدقية       خصوصاً عبر تقوي  "

  ."وتوصياته ببالغ الجدية
 في رسائل إلى سفراء الدول األعضاء في المجلس األمـن إنـشاء لجنـة               "العفو الدولية "وطالبت منظمة   

 "حماس"وحكومة  " إسرائيل"لى  مستقلة من خبراء قانونيين دوليين لمراقبة اإلجراءات المحلية التي يجب ع          
، وللتأكد في إطار زمني محدد، من تقدم الطرفين بإجراءات وتحقيقات ذات فاعليـة              "بشفافية"أن تقوم بها    

  . تتوافق مع القانون الدولي
15/10/2009الحياة،   

  
  بان كي مون يدعو إلى إعادة توحيد غزة والضفة ويطالب بالتحقيق في اتهامات غولدستون .60

 قدم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تقريره الدوري للجمعية العامة عن الشرق األوسط                :نيويورك
 بـإجراء   "حمـاس "وحركة  " إسرائيل"دعا فيه إلى إعادة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، كما طالب             

نهما بارتكاب جرائم    إلى كلٍّ م   "تقرير غولدستون " في االتهامات التي وجهها      "ذات صدقية "تحقيقات داخلية   
  .حرب في غزة

المستقبل الوحيد المستدام لغزة هو أن تتوحد مجدداً مع الـضفة           "وقال بان في تقريره الذي وزع أمس إن         
حماس تتحمل في هـذا الـصدد مـسؤوليات         "، معتبراً أن    "في إطار مشروعية فلسطينية وإقليمية ودولية     

صل دعوتي إلى قيادة حماس بأن ترد في شكل إيجابي على           أوا": وأضاف. "رئيسة لم يتم االلتزام بها بعد     
  ."دعوات المجتمع الدولي الملحة

بسطت سيطرتها بقوة األمر الواقع على المؤسسات والمجتمـع فـي غـزة،             "وأشار إلى أن الحركة التي      
حمـاس  "، لكنه أقـر بـأن       "اتخذت إجراءات لفرض النظام في القطاع تتجاوز اإلطار الشرعي القانوني         

، ومـن   "إسرائيل"فظت إلى حد كبير، على رغم بعض الحوادث المتفرقة، على حال من التهدئة حيال               حا
  ."المهم البناء على ذلك

انحراف الجدار العازل في شكل كبير عـن        "وذكّر بان في تقريره بالصعوبات التي يواجهها السالم مثل          
فة، واإلجراءات االسرائيلية التي تـدعم       واختراقه األراضي الفلسطينية المحتلة في الض      ١٩٦٧حدود عام   

باحترام جميع االتفاقـات القائمـة وااللتزامـات        "وطالب الطرفين   . "المستوطنين في قلب القدس الشرقية    
السابقة وبذل جهود ال رجعة فيها باتجاه حل الدولتين، بما في ذلك عن طريق تنفيـذ التزاماتهمـا علـى                    

اط واختتامها وصوالً إلى حل كل المسائل األساسية للنزاع،         األرض واستئناف المفاوضات وخوضها بنش    
  ".بما فيها القدس والحدود و الالجئين

15/10/2009الحياة،   
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  وفاة أبو زهري في سجون مصر يستدعي التحقيق ومحاسبة المتورطين: السويدية" العدالة" .61
)   عامـاً  38(ي يوسف أبو زهري     السويدية عن أسفها لوفاة المعتقل فلسطين     " العدالة"عبرت منظمة   : برن

في أحد السجون المصرية قبل عدة أيام، مطالبة بفتح تحقيق عاجل عن ظروف الوفاة، ال سيما في ظـل                   
 .اتهامات من قبل ذوي المعتقل بأنه تعرض للتعذيب الشديد قبل وفاته

هة أخرى، في حـين     وقالت إنها صدمت من تكتم السلطات المصرية على هذا النبأ لمدة أربعة أيام من ج              
جرت عملية تشريح لجثمانه في مصر دون موافقة ذويه، كما دعت السلطات المصرية إلى اإلفراج عـن         

  . جميع المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية اجتياز الحدود مع مصر
14/10/2009قدس برس،   

  
  ئم فوق جرائمفي غزة جرائم فوق جرا" إسرائيل"ما قامت به : ديزموند ترافيرس .62

قال العقيد األيرلندي المتقاعد ديزموند ترافيرس، وهو أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها األمم               
المتحدة بالتحقيق في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، إن رئيس اللجنـة القاضـي الـدولي                  

  ".إسرائيل"من جهات في ريتشارد غولدستون تعرض لتهديدات من يهود في جنوب أفريقيا و
 وأضاف ترافيرس في حلقة أمس األربعاء من برنامج بال حدود أن ابنة غولدسـتون أيـضا تعرضـت                  

جرائم فوق جرائم فـوق     "في القطاع بأنه    " إسرائيل"في كندا، ووصف ما قامت به       " غير الئقة "لتهديدات  
  ".جرائم

عن قطاع غزة بغض النظر عن كونها سـلطة         حق الدفاع   ) حماس( ورأى أن لحركة المقاومة اإلسالمية      
ينتظموا في تنظيمات عسكرية للدفاع عن      "، وأن من حق الفلسطينيين في غزة أن         "شرعية أو غير شرعية   

  ".أنفسهم
بالقطاع " إسرائيل" فهمت أن التدمير الكبير الذي ألحقته        -التي أعدت التقرير  - وأكد أن لجنة غولدستون     
ف منه معاقبة سكانه بسبب تصويتهم لحركة حماس في االنتخابات التـشريعية            أثناء حربها عليه كان الهد    

  .2006مطلع 
لتدمير كبير شمل بنيتها التحتية، وخلف مشكالت خطيرة في مـصادر الميـاه             " وقال إن غزة تعرضت     

  .لتجاوز انعكاساتها السلبية" والغذاء، وأزمة بيئية يجب التعامل معها فورا من المجتمع الدولي
على سكان قطاع غزة منذ نحو ثالث سنوات، وعـده          " إسرائيل"نتقد ترافيرس الحصار الذي تفرضه       وا

  ".حصارا غير إنساني يجب إنهاؤه بأقصى سرعة ألنه ليست هناك أي حاجة إليه"
، 2006من حربها على غزة وال من حربها على لبنان في صـيف       " لم تحقق شيئا  " "إسرائيل" واعتبر أن   

أقوى مـن أي وقـت      "هاتين الحربين من قوة حماس وحزب اهللا اللذين قال إنهما أصبحا            بل زادت فقط ب   
  ".مضى

، وأن  "تقييم سياستها األمنية وخططهـا الـسياسية      " إسرائيل"تعيد  " وتمنى عضو لجنة التحقيق الدولية أن       
  ".تتخذ خطوات شجاعة للسالم وليس للحرب"

15/10/2009نت، .الجزيرة  
  

   المقدم لمجلس األمن حول أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطينارملخص نص مشروع القر .63
جاء في ملخص نص مشروع القرار المقـدم        :  عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، ماجد الجميل      -جنيف  

إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف حول األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة               
أن مجلس حقوق االنسان يدين بشدة جميع السياسات واإلجراءات المتخذة من قبل            بما فيها القدس الشرقية     

، قوة االحتالل، للحد من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وأماكنهم الدينية وخاصة في القدس              "إسرائيل"
نسان فـي   الشرقية المحتلة، ويطالبها باحترام المعاهدات الدولية حول الحقوق الدينية والثقافية وحقوق اإل           
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األراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الفلسطينيين والمصلين من الوصول بدون عوائق إلـى ممتلكـاتهم              
 .وأماكنهم الدينية

بأن توقف فورا كل أعمال الحفر والتنقيب واإلجـراءات أسـفل وحـول المـسجد      " إسرائيل"كما يطالب   
كنها أن تعرض مبناه وأساساته للخطـر أو        األقصى وفي محيطه، واالمتناع عن أي أعمال أو عمليات يم         

تغيير طابع األماكن الدينية سواء أكانت مسيحية أو إسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة بمـا فيهـا                 
 .القدس الشرقية

مع لجنة جولدستون ويتبنى بـشكل      " إسرائيل"أما بشأن تقرير جولدستون، فإن المجلس يدين عدم تعاون          
دة في التقرير مع الطلب من جميع األطراف المعنية بما فيهـا مؤسـسات األمـم                كامل التوصيات الوار  

 .المتحدة التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لوالية كل منها
وفيما يخص الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، فإن مشروع القرار يؤكد أن الحصار على               

دي إلى عواقب إنسانية وبيئية مـدمرة، ويطلـب مـن       غزة، يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين ويؤ      
 للمجلس حول وضع تطبيق هذا القرار،       13المفوض األعلى لحقوق اإلنسان تقديم تقرير إلى الجلسة الـ          

 .13إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار الحالي الجلسة الـ
15/10/2009الوطن، السعودية،   

 
  "إسرائيل"إلى روسيا تغلق مكاتب التشجيع على هجرة اليهود  .64

، الذي ينشط فـي دول االتحـاد الـسوفياتي    "ناتيف"أغلقت السلطات الروسية مكاتب تنظيم ): يو بي آي (
، بعدما كانت طردت دبلوماسياً إسرائيلياً يعتبر المسؤول        "إسرائيل"السابق بهدف تشجيع هجرة اليهود إلى       

  . في روسيا متهمة إياه بالتجسس"ناتيف"األكبر في 
 أن السلطات الروسية أمرت يوم الخميس الماضي المـسؤولين فـي مكاتـب              "معاريف"يفة  وذكرت صح 

 في مدينتي سانت بطرسبرغ ونوفوسيفيرسك، بالتوقف عن استقبال الجمهور وإصدار تأشـيرات             "ناتيف"
  .هجرة للمواطنين الروس من أصول يهودية

من استمرار التوتر في هذا الـسياق،       ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية، قولها إنها تتخوف          
على القيام بإجراءات انتقامية ضد الروس قد تصل حد طـرد منـدوبين             " إسرائيل"ومن إمكانية أن تقدم     

  ". إسرائيل"رسميين من 
15/10/2009السفير،   

  
  إلى وقف االستيطان" إسرائيل"النمسا تدعو  .65

الى وقف االسـتيطان فـي      " إسرائيل"، أمس،   دعا وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر     ): ب.ف.أ(
  .األراضي الفلسطينية المحتلة لتسهيل إحراز تقدم في عملية التسوية في الشرق األوسط

نريـد وقفـاً    "أفيغدور ليبرمان في فيينا     " اإلسرائيلي"وقال الوزير في بيان أصدره إثر لقاء جمعه بنظيره          
ها في القدس الشرقية، إضافة الى تفكيـك المـستوطنات   جدياً لسياسة االستيطان غير الشرعية ومن ضمن  

أن تضع حداً للبـؤس     " إسرائيل"كما أن على    "وأضاف البيان    ".2001التي بنيت بشكل غير شرعي منذ       
  ". اإلنساني في قطاع غزة وأن توقف سياسة الحصار

15/10/2009الخليج،   
  

  قدم في عملية السالمالشرق األوسط يمر بمرحلة مصيرية قد تؤدي الى ت: ثاباتيرو .66
أعرب رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو، في دمشق أمس، عن تفاؤلـه بـشأن                

وقال ان اسبانيا ترى أن منطقة الـشرق        " إسرائيل"إمكانية إحراز تقدم في عملية السالم بين الفلسطينيين و        
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ق السالم، وأشار إلى ان هذا الهدف يستند        األوسط تمر بمرحلة مصيرية قد تؤدي الى تقدم في عملية تحقي          
، وشدد على دعم    "اإلسرائيلية"الى عاملين أساسيين وهما المصالحة الفلسطينية وتجميد عمليات االستيطان          
  .بالده لتلك المساعي، وتحدث عن ثقة تحظى بها اسبانيا في الشرق األوسط

15/10/2009الخليج،   
  

  ي بإعداد ميثاق شرف حول القدسيوصفي العاصمة األردنية مؤتمر دولي  .67
أوصى المؤتمر الدولي حول الحفاظ على المعالم الدينية والثقافية في القدس بإعداد ميثاق شـرف               ): وام(

  .حول المدينة المقدسة يتم تبنيه من المؤسسات والهيئات األهلية العربية واإلسالمية
مة اللقاء اإلسالمي المسيحي وأية محاولة      وأكد المؤتمر في العاصمة األردنية عمان، أن القدس هي عاص         

لنزع عروبتها أو تهويدها تعد تحدياً لكل عربي ولكل مسلم ولكل مسيحي، وأن نصرة القدس واجبة على                 
  .كل المؤمنين األحرار في البالد العربية واإلسالمية وكل المؤمنين بالعدل والسالم في العالم

لإلسراع في رفع الدعاوى القانونيـة      " إيسيسكو" والعلوم والثقافة    ودعا المؤتمر المنظمة اإلسالمية للتربية    
بشأن الملفات التي بحوزتها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات االختـصاص الجنـائي               

في حق األعيان والممتلكات الثقافيـة الفلـسطينية فـي          " اإلسرائيلية"العالمي ضد مرتكبي جرائم الحرب      
  . وعموم األراضي الفلسطينيةالقدس وغزة

وحث المؤتمر المجتمع الدولي على بذل المساعي لدى مجلس األمن من أجل إصـدار قـرار بتجـريم                  
االعتداءات على المعالم الحضارية والدينية في القدس بوصفها جرائم حرب، وطالب جميع الدول العربية              

نية بحقوق اإلنسان بتعزيز صمود أهالي القـدس        واإلسالمية والهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية المع     
  . للتمسك بأرضهم ودعمهم بجميع السبل المادية والمعنوية

15/10/2009الخليج،   
 

  إلى غزة" أميال من االبتسامات " قافلةكارين أبو زيد تحث مصر على تسهيل مرور .68
ن أبـو زيـد، الـسلطات        حثّت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين، كـاري         : بروكسيل ،القاهرة

أميـال مـن    "المصرية على تسهيل مهمة الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة التـي تحمـل اسـم                 
ألطفال غزة، مائة وعشر حـافالت مجهـزة ومحملـة          " أميال من االبتسامات  "وتضم قافلة   ". االبتسامات

  .االحتياجات الخاصةبلوازم طبية ومعدات خاصة، عالوة على مئات من الكراسي المتحركة لذوي 
14/10/2009قدس برس،   

  
   "األونروا"الهند تقدم تبرعا بقيمة مليون دوالر لـ .69

وقد .  اعلنت الحكومة الهندية انها ستقدم تبرعاً بقيمة مليون دوالر امريكي لصالح عمليات الوكالة             : عمان
 وزير الدولة الهندي للشؤون     جاء هذا القرار في رسالة تلقتها المفوض العام لالونروا كارين ابو زيد من            

وشكرت المفوض العام الحكومة الهندية على التبـرع ، مؤكـدة انـه سـيمكن               . الخارجية شاشي ثارور  
  .االونروا من مواصلة عملها الحيوي في دعم التنمية البشرية لالجئين

15/10/2009الدستور،   
  

    مليار جائع في العالم .70
 أن أزمة الغذاء واألزمة المالية العالميـة دفعتـا          إلى" الفاو"ة   منظمة االغذية والزراع   أشارت): وكاالت(

، وهو  2008 مليون شخص عن     100، أي بزيادة تبلغ حوالي      2009 مليار شخص إلى الجوع في       1.02
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ويعني هذا الرقم أن هناك جائعاً واحداً من كل ستة           .، واألعلى في أربعة عقود    "غير مسبوق في التاريخ   "
  .مورةأشخاص، على وجه المع

 265 مليونا ثم إفريقيا جنـوب الـصحراء         642 المحيط الهادئ    –وتتركز غالبية الجياع في منطقة آسيا       
 15 مليونا، في حين يعاني      42 مليونا، فمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا        53مليونا فأميركا الجنوبية    

  .مليوناً من الجوع، في الدول المتطورة
15/10/2009السفير،   

  
  ع جنيف إلى مصالحة القاهرةمن تراج .71

  بشير موسى نافع. د
ما كان من الممكن أن تمر كارثة تراجع السلطة الفلسطينية عن الدفع بتقرير القاضي غولدستون حـول                 

أولى هذه  . الحرب اإلسرائيلية على غزة للتصويت في اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان بجنيف بدون عواقب            
الحة الوطنية الفلسطينية بالقاهرة، التي حدد لها المسؤولون المصريون         العواقب كانت بالشك مسألة المص    

كانت القاهرة قد تعهدت مفاوضـات المـصالحة        . األسبوع األخير من هذا الشهر موعداً لالتفاق والتوقيع       
، وقد نجحت أخيراً، وبعد     2007الوطنية الفلسطينية منذ ما بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف             

 ونكسات متتالية، في تمرير مسودة اتفاق، بدا وكأن الرئيس عباس وقيادة حركة حماس قـد                تعثر طويل 
  .قبلوا بها مبدئياً

اكتوبر، ضمن رؤية لعقد لقاء فلـسطيني موسـع،   /وقد أسس هذا القبول المبدئي لموعد نهاية تشرين أول      
ن الضفة وقطاع غـزة، ويطلـق       يضم الفصائل الفلسطينية كافة، للتوقيع على اتفاق يضع حداً لالنقسام بي          

اآلن، أصبح من الضروري إعـادة النظـر فـي مـشروع            . مرحلة جديدة من العمل الوطني الفلسطيني     
  لماذا؟. المصالحة

الطلب الذي تقدمت به قيادة حماس للقاهرة لتأجيل موعد لقاء اتفاق المصالحة بات معلناً ومعروفاً؛ وهـو                 
خضوع قيادة الـسلطة    . مصرية لهذا الطلب كانت متوقعة كذلك     واالستجابة ال . طلب متوقع على أية حال    

للضغوط األمريكية واإلسرائيلية فيما يتعلق بتقرير غولدستون كان أمراً جلالً؛ ولم ينظـر إلـى سـحب                 
التصويت على التقرير في جنيف باعتباره خطيئة كبرى ومساً بالمصالح الوطنية الفلسطينية مـن قبـل                

وحتى . كافة القوى والتيارات والطيف األوسع من الشخصيات الفلسطينية       حركة حماس وحسب، بل ومن      
الـرئيس  . في قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية لم يجد التراجع الفلسطيني من يـدافع عنـه               

عباس، شخصياً، الذي يعرف عنه احتقاره للتوجهات الشعبية، واعتداده بتصوراته لألمور، كـان يعتقـد               
ن قرار سحب التصويت على التقرير سيمر بال ردود فعل تذكر، وأنه قادر على كل حال                على األرجح أ  

ولكن ما إن أدرك حجم الغـضب الفلـسطيني،         . على استيعاب آثار القرار فلسطينياً إن كان ثمة من آثار         
 وقدر انكشاف سلطته أمام هذا الغضب، حتى اختفى كلية عن األنظار، تاركاً لحفنة قليلـة مـن أعوانـه                  

وعندما قدم تصوره لألمور، جاء خطابـه فـي أسـوا    . محاولة تبرير ما حدث، وااللتفاف على العاصفة     
في مثل هذه األجواء لم يعد من الممكن، وال من الصحيح، وال من العدل، توقع اجتمـاع                 . صيغة ممكنة 

لقاهرة من قراءتـه    هذا أمر كان البد ل    . القوى والتيارات الفلسطينية للمصالحة مع عباس وااللتفاف حوله       
ولكن الشكوك حول مصير المصالحة هي بالتأكيد أكبر حتى من السيكولوجيا السياسية المـسممة              . أصالً

  .التي باتت تفصل الرئيس عباس عن مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية
تحرك خالل الشهور القليلة التالية النفجار األوضاع في قطاع غزة، كان الرئيس عباس هو الذي رفض ال               

سريعاً للتعامل مع حالة االنقسام، والعمل على إيجاد صيغة جديدة للتوافق الوطني، متهماً حمـاس فـي                 
ما دفع الرئيس حينها التخاذ هذا الموقف المتعنت وغير الحكيم جملة           . قطاع غزة باالنقالب على الشرعية    

فـاوض الفلـسطيني ـ    من جهة، أوحت إدارة بوش للرئيس أنها بـصدد التحـرك إلطـالق الت   . أسباب
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اإلسرائيلي وإيجاد تسوية نهائية للصراع؛ وهو ما عزز لدى رام اهللا الشعور بالثقة وإمكان تحقيق اختراق                
تاريخي في عملية السالم، يهمش حماس وكل القوى السياسية اإلسالمية والوطنيـة المعارضـة لـنهج                

طاع غزة سرعان ما سينتفضون علـى       ومن جهة، كان الرئيس ومن حوله يعتقدون أن أهالي ق         . التسوية
حكومة حماس، سواء لقسوة الحصار الذي بدأ العالم والعرب في فرضه على القطاع، أو بفعل الرغبة في                 

  .االنضواء تحت سلطة رام اهللا
ومن جهة ثالثة، رأى معسكر الرئيس أن االنقسام وفر له فرصة نادرة لفرض سيطرة أمنية شـاملة فـي        

اعد المعارضة للسلطة واالحتالل، إسالمية كانت أو وطنية، بما في ذلـك داخـل              الضفة، وتصفية كل قو   
الرئيس، باختصار، هو الذي رفض نهج التوصل إلى مصالحة مبكرة؛ األمر الذي كان             . حركة فتح نفسها  

  .سيمنع تفاقم االنقسام وتحول الطارىء إلى أمر واقع ومعتاد
س الفلسطيني نفسه مجبراً على الموافقة على المـساعي         بيد أن األوضاع سرعان ما تغيرت، ووجد الرئي       
وجدت رام اهللا أنها تغرق في مفاوضات لم يبد لها من           . المصرية لتحقيق مصالحة وتوافق فلسطيني جديد     

نهاية مع حكومة أولمرت وليفني، بينما تخلت إدارة بوش عن وعودها، وأخذت موقفاً غير مكترث مـن                 
أنابوليس إلى نتيجة ملموسة، وأخذت الخارطة السياسية اإلسرائيلية فـي          لم يصل مسار    . عملية التفاوض 

وإذ أظهر أهالي قطاع غزة صموداً نادراً في مواجهة الحصار، برزت مؤشرات مخيفة لقيادة رام               . التغير
وما أن انتقلت   . اهللا على أن دوائر غربية متعددة باتت أكثر استعداداً لفتح قنوات اتصال مع حركة حماس              

قيادة اإلسرائيلية إلى الليكود، واألمريكية إلى إدارة أوباما، حتى أدرك عباس أن عليه إعـادة ترتيـب                 ال
أوراقه على أساس عقد مصالحة توفر له تفويضاً وطنياً، وعلى أساس إحكام قبضته على حركـة فـتح                  

المنظمة قصد به ليس    والحقيقة، أن إحكام القبضة على فتح و      . ومنظمة التحرير الفلسطينية، في اآلن نفسه     
توفير مظلة كافية لمسار التفاوض الجديد الذي تسعى إدارة أوباما إلطالقه وحسب، بل أيضاً تعزيز موقع                
سلطة رام اهللا، والرئيس الفلسطيني نفسه، في مواجهة حماس والقوى الفلـسطينية المعارضـة األخـرى            

ت ضرورة الضرورات، وكل شـيء      من وجهة نظر الرئيس، الحصول على التفويض الوطني با        . كذلك
  .آخر يمكن التفاوض حوله، بل والتوقيع عليه، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود النوايا الجادة للتنفيذ

تعاملت مسودة االتفاق التي وضعها الوسطاء المصريون، ووزعت على القوى والتنظيمات الفلـسطينية،             
ئية تستند إلى عدد من المبادىء، بينها تشكيل هيئـة          مع مسألة المصالحة والتوافق باعتبارها قضية إجرا      

مؤقتة إلدارة الحكم واإلعمار في قطاع غزة، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتلك الخاصة بتـشكيل               
ولكن هذه المبادىء ال تتعلق بطبيعـة       . مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير، وإعادة بناء األجهزة األمنية        

. نية في هذه المرحلة، وال بالكيفية التي سيتخذ بها القرار الـوطني الفلـسطيني             األهداف الوطنية الفلسطي  
وليس ثمة شك أن تراجع جنيف قد كشف في شكل واضح أن هذه هي مشكلة المشاكل الفلسطينية، هـذا                   

وتدل سوابق العمل والعالقات الفلسطينية أن االتفاقات اإلجرائية ال تمثـل           . هو مركز االنقسام الفلسطيني   
لمعسكر الرئيس  ) والعربي، عموماً (وفي ضوء االنحياز المصري     . الً لالختالفات الفلسطينية الفلسطينية   ح

الفلسطيني، فالمتوقع أن ينتهي اتفاق المصالحة إلى مطالبة حماس والفـصائل المعارضـة إلـى تنفيـذ                 
فمـن  .  مـن التزاماتهـا    التزاماتها في االتفاق، بينما ستجد سلطة رام اهللا من المبررات ما يكفل تهربها            

الصعب، مثالً، تصور إجراء إصالحات أمنية ومؤسساتية متزامنة في الضفة والقطاع، أو اإلفراج عـن               
كل معتقلي السلطة من عناصر وكوادر حماس والجهاد؛ وليس هناك ما يكفل إجـراء انتخابـات حـرة؛                  

م في قرار منظمة التحريـر      ويكاد يكون من المستحيل تصور تخلي الرئيس عباس ومن حوله عن التحك           
مشروع المصالحة الفلسطينية اليوم هو مشروع لتكريس مشروعية نهـج          . الفلسطينية، ال كلياً وال جزئياً    
  .القيادة الحالية للمنظمة والسلطة

إن كان هناك من منطق في هذه القراءة للوضع الفلسطيني ومشروع المصالحة الوطنية، فإن هناك حاجة                
عادة تفكير كلية وشاملة لكل من الساحة الفلسطينية واالتجاه العام الذي تـسير إليـه               ضرورية وسريعة إل  
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في ضوء المعطيات الحالية، وبعد تجربة السنوات الماضية منذ إقامـة سـلطة الحكـم               . القضية الوطنية 
ضـحت  الذاتي، أصبح واضحاً أن السلطة لم تتقدم شيئاً بالقضية الفلسطينية، وأن تكلفة الحفـاظ عليهـا أ                

باستثناء قطاع غزة، الذي أصبح فعلياً وإن لم يكن قانونياً منطقة محررة، فقد انتهت السلطة إلـى                 . باهظة
في ظل السلطة الفلسطينية، اتسع نطاق االستيطان اإلسرائيلي إلـى          . لالحتالل' الوطني'لعب دور الساتر    

الغربية؛ في ظل السلطة الفلـسطينية،      درجة بات فيها من العبث التفكير بإقامة دولة فلسطينية في الضفة            
بات الفلسطينيون أنفسهم يلعبون دور الجالد إلخوانهم ومواطنيهم باسـم القـرار الـوطني والمـصلحة                
الوطنية؛ في ظل السلطة الفلسطينية لم يحدث انقسام بشع وعميق في الجسم الوطني وحسب، بل وتحول                

مفسدين وضباط أمن ومرتكبين لكل أصـناف جـرائم         جيل بأكمله من المناضلين الفلسطينيين إلى حكام        
التعذيب والقتل تحت التعذيب؛ وفي ظل السلطة الفلسطينية، بات ينبغي على الفلسطينيين أنفسهم لعب دور               

السلطة الفلسطينية اليوم هي ضرر كبير على الفلسطينيين، الجـدار         . شاهد الزور لتبرئة العدو من دمائهم     
الفلـسطينيون  .  مهيمن وتوسعي، وبين حق الشعب في النضال ضد االحتالل         الفاصل بين احتالل مستمر،   

  .ال يريدون مثل هذه السلطة؛ وعلى السلطة أن تذهب
بيد أنه مهما كان مصير السلطة في المدى القريب، ففي ضوء المعطيات الحالية، وبعد تجربة الـسنوات                 

قيادة السيد محمود عباس للـشأن الـوطني        الماضية منذ استشهاد الرئيس عرفات، البد من اإلقرار بأن          
الفلسطيني كانت سلسلة من الكوارث، سواء على مستوى السياسات التي يتبعها، على مـستوى إدارتـه                
لشؤون حركة فتح ومنظمة التحرير، أو على مستوى عالقته بالقوى الفلسطينية األخرى وبالشعب الـذي               

  .يفترض أن يقوده
ما يتعلق باالستراتيجيات الكبرى إلدارة الصراع في المرحلة القادمة، فعلى          مهما كان الخيار الفلسطيني في    

بغض النظر عن   . عباس أن يذهب؛ والرئيس، كما هو معروف، انتهت واليته الدستورية منذ زهاء العام            
جدل من هو البديل وكيف، فقد أصبح كل من سلطة الحكم الذاتي والرئيس عباس عبئاً على كاهل الوضع                  

  . عبئا ثقيل الوطأةالوطني،
  15/10/2009القدس العربي، 

  
  الفلسطينيون في أميركا نموذجاً... عن هجرة العقول العربية .72

  نبيل محمود السهلي
تقدر الدراسات المختلفة مجموع المهاجرين العرب الذين يتركزون في الواليات المتحدة وأوروبا بنحو 

شعراء ومفكرون كبار، فضالً عن كفاءات خمسة وعشرين مليون عربي، ومن بينهم أكاديميون و
وخبرات فنية وعلمية عالية حصلت على أرفع شهادات وجوائز دولية مثل جائزة نوبل في الكيمياء على 

  . سبيل المثال ال الحصر
وفي هذا السياق نسلّط الضوء على أوضاع الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة كنموذج لهجرة العقول 

لعربية، حيث تمثل الواليات المتحدة مركز استقطاب للملكات العلمية واألدمغة المتعلمة والكفاءات ا
الفلسطينية بوتيرة عالية ال يتناسب ومجموع الجالية حالياً، فمن بين مجموع الجالية المقدر بنحو مئتين 
ين وخـمسين ألـف فلسـطيني، ثمة عـشـرة في الـمئة من حملة الشـهادات الجامعية المحترف

المرحوم البروفسـور : والتقنيين، واألطباء، والمهندسين، والمحامين، والمعلمين، وأساتذة الجامعات مثل
إدوارد سعيد، والـمرحوم الـدكتور إبـراهـيم أبـو لـغد، وكـذلك المـرحوم الـدكتور هـشـام 

ه ستة وعشرين في شرابي وغيرهم، ناهيك عن الصيادلة والفـنانـين، وقـد شكّلوا في الوقت نـفـسـ
  .المئة من إجمالي القوة العاملة الفلسطينية في أميركا
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ويذكر أن نسبة حملة الشهادات الجامعية بين الفلسطينيين بشكل عام تراوح بين ثالثة وخمسة في المئة 
ت بين الفئات العمرية التي تجاوزت الثالثين عاماً من العمر، أكثريتهم في المنافي، في أوروبا والواليا

  . المتحدة ومناطق الجذب االقتصادي في دول الخليج العربي
ومن المؤشرات األخرى للقوة العاملة الفلسطينية في أميركا، أن ثمانية في المئة منها يعمل في مهنة 
الكتبة، أي ماسكو الدفاتر، والسكرتيرات، وضاربو اآلالت الكاتبة، وسعاة البريد وجباة الضرائب وأعمال 

تحت المهنة المذكورة، في حين تشكل شريحة البائعين المتجولين، والداللين، وباعة أخرى تنضوي 
. بوليصات التأمين واألعمال األخرى ستة في المئة من إجمالي قوة العمل الفلسطينية في الواليات المتحدة

لسطينية، وبذلك تصل نسبة المصنفين كبرجوازية صغيرة إلى أربعين في المئة من إجمالي قوة العمل الف
هناك، في حين ال تتعدى نسبة شرائح البرجوازية المتوسطة الريفية اثنين ونصف في المئة، والتجارية 
أربعة عشر في المئة، أي أن نسبة تلك الشرائح تعادل نحو سبعة عشر في المئة من إجمالي قوة العمل 

مدراء الزراعيين، وكذلك مالكي الفلسطينية وتضم تلك الشرائح كما هو معروف، الفالحين المالك، أو ال
المؤسـسات التـجارية، والعقارات، والمصدرين، وباعة المنتجات الزراعية أو مدراء الشركات بكاملها، 
أو أقسام منها، ووكالء الـشركات األجـنبـية ومـوظفي الدولة واإلدارة العامة وأعمال أخرى تصنّف 

ك فإن شريحة العمال، بشقيها من مشغلي اآلالت ضمن الشرائح البرجوازية المتوسطة في مقابل ذل
وعمال المصانع شكّلت نحو أربعة وأربعين في المئة من حجـم القوة الـعاملة الفلسـطـينية خـالل 

  .السنـوات الماضية
ويتضح أن أربعة وثمانين في المئة من إجمالي قوة العمل الفلسطينية في الواليات المتحدة هي من 

ة والعمال، ومرد ذلك الى أن الجزء األكبر من المهاجرين الفلسطينيين الى الواليات البرجوازية الصغير
، كانوا 1967المتحدة، خصوصاً خالل األعوام التي تلت احتالل إسرائيل للضفة الغربية والقطاع في عام 

ئيلي من الفئات الكادحة لحظة الهجرة، وقد هاجروا بهدف التخلص من وطأة الضغط االقتصادي اإلسرا
والسياسات التعسفية األخرى، وبهدف الحصول على فرص عمل مفقودة في وطنهم الذي يحتوي قاعدة 
اقتصادية شبه مشلولة خالل احتالل مديد إضافة الى التوزيع المهني للقوة العاملة الفلسطينية الذي يعكس 

. كا مقارنة بباقي الجالياتالى حد كبير األوضاع االقتصادية واالجتماعية للجالية الفلسطينية في أمير
ويتصف النشاط االقتصادي بين الجالية الفلسطينية في أميركا بالتدني، وينعكس ذلك على مؤشرات 
عديدة، فيزيد من عبء اإلعالة للعامل ويقلل من الدخول النقدية والحقيقية لألسر، مما يجعل خيارات 

 بها المجتمع األميركي، بجعلها غير محققة اقتصادية واجتماعية، خصوصاً خيارات الرفاه الذي يتمتع
لعدم وجود الدخول الكافية، وبالتالي عدم القدرة على االدخار والتحويالت الى الوطن األم وهو الهدف 

  .األسمى لغالبية المهاجرين الفلسطينيين في الواليات المتحدة
جاباً في بناء وتطور الحضارة من خالل ما تقدم نرى أن نزيف هجرة األدمغة والعقول العربية يؤثر إي

في الدول الجاذبة، في حين الدول العربية بحاجة ماسة وضرورية لمثل تلك الطاقات، األمر الذي يؤكد 
ضرورة العمل من أجل تهيئة الظروف السياسية واالقتصادية لعودة الكفاءات العربية المهاجرة، فرأس 

  .لشعوبالمال البشري هو األساس المتين لنهضة األمم وا
  15/10/2009الحياة، 

  
  لن نخضع لالبتزاز .73

    عريب الرنتاوي
، أننا صرنا أبواقا لحماس ونـاطقين رسـميين         " جنيف ، الفضيحة والوثيقة   "يأخذ علينا مجادلونا من تيار      

باسمها ، في محاولة البتزازنا وتكميم أفواهنا ، فليس لدى هؤالء من وسيلة إلسكاتنا على ما يبدو غيـر                   
، " ساللم المـوظفين والمحظيـين    "و" جداول الرواتب " و VIPسيلة ، سيما وأننا خارج قائمة الـ        هذه الو 
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قد بدأت تعطي أكلها ، من      " فضيحة جنيف "ونشعر كما يشعر كثيرون غيرنا ، بأن المعركة المفتوحة ضد           
 والعبرة في   دون أن يعني ذلك الركون إلى الطمأنينة وخفض منسوب اليقظة والحذر ، فاألمور بخواتيمها             

  .النتائج
في التكتيك اإلعالمي االبتزازي لهؤالء ، فإن كل من انتقد األداء المتخاذل للسلطة في جنيف ، والتبرير                 
المرتبك للفضيحة ، بات محسوبا على حماس وناطقا باسمها ، وفي أحسن الحال ، يـصب الحـب فـي                    

ي دفع بعض الكوادر والقيادات والمثقفين      طاحونتها من حيث يدري أو ال يدري ، وقد نجح هذا التكتيك ف            
أو " الفضيحة"بيد أنه فشل فشال ذريعا في التغطية على         " معركة جنيف "في رام اهللا إلى االنكفاء قليال عن        

  .ستر عورات من قارفوها عن سبق الترصد واإلصرار
أن ال  ) 1: ( الحـصر  من ناحيتنا ، لن نخضع لهذا االبتزاز لجملة أسباب نذكر منها على سبيل المثال ال              

مرجعية فكرية تجمعنا بحماس ، فنحن أبناء مدرسة يسارية ديمقراطية علمانية ، وهـم أبنـاء مدرسـة                  
سياسية وفكرية ذات مرجعية إخوانية معروفة ، وهذا ال يقلل من شأن االلتقاء الوطني أو السياسي مـع                  

 ، ال يريد بعض مـستأثري الـسلطة         حماس التي هي جزء ال يتجزأ وركن ركين في التركيبة الفلسطينية          
أن دفاعنا عن حماس هو دفـاع عـن   ) 2..(والمال والقرار أن يعترفوا به برغم الحقائق التي تفقأ العيون 

اإلمـارة  "حق شعبنا الفلسطيني في اختياره الديمقراطي الحر والنزيه والذي ضاقت به صدور منتقـدي               
ائج ، تجمل صورتهم وال تفضي إلى تخليهم عن مكاسبهم          الذين أرادوها انتخابات مضمونة النت    " الظالمية

ومقاعدهم ، تُرتّب انتقاال شكليا ومظهريا للسلطة ، ال تداوال حقيقيا لها وعليها ، أما نحن وكثيرون غيرنا                  
إن دفاعنا عن   ) 3...(، فقد أرادوها احتكاما مخلصا وحقيقيا لصناديق االقتراع ، ونزوال عند إرادة الشعب            

دفاع عن حق شعبنا الفلسطيني في امتشاق خيار المقاومة بكل أشكالها لدحر االحتالل وكـنس               حماس هو   
ال بـديل عـن     "ومقولـة   " المفاوضـات حيـاة   "االستيطان عن وطنه ، وهو حق أهدره أصحاب نظرية          

 ، الذين استكثروا على أنفسهم حق المقاومة حتى في أروقة األمـم           " المفاوضات العبثية سوى المزيد منها    
المريح متعذرة ،   " الجنيفي"المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان ، فإن كانت المقاومة بشكلها الحقوقي وميدانها            

 سيقاوم هؤالء ومتى وكيف وبأية أسلحة وعلى أية ساحات ، وما الذي تبقـى مـن                 – باهللا عليكم    –فأين  
" تيار التخاذل فـي جنيـف      "إن معركة إسقاط  ) 4...(بيانات مؤتمراتهم األخيرة التي لم يجف حبرها بعد؟       

هي معركة الشعب الفلسطيني برمته ، وهي ليست معركة حماس وحدها ، هي معركـة فـتح أيـضا ،                    
معركة الفصائل والمجتمع المدني والمثقفين والكتاب والصحافة الحرة ، معركـة الـشباب والمحـاربين               

ونزفتهم بعـد أن    " المقزمة" فصائلهم   القدامى والنساء والفتيان ، معركة ألوف الكوادر الذين ضاقت عليهم         
أعياهم ضعفها وترددها وهوانها ، ومن المعيب بحق كل هذه القوى ، تقزيم المسألة إلى مجـرد نـزاع                   

  .فصائلي بين فتح وحماس
، ولم تغب عن أذهاننا أهـدف       " الهجوم خير وسيلة للدفاع   "لم تنطل علينا وال على غيرنا ، مرامي تكتيك          

، " الفضيحة" حماس بهذه القسوة والشمول والمتمثلة أساسا في التغطية والتمويه على            تصعيد المعركة على  
لتجديد قاعدة الحكم والبقاء ، ونحذر من الخضوع لهذا االبتزاز أو التساوق            " العصبيات القبليات "واستثارة  

 الوقت ذاته ،    ونطلب تسييد خطاب العقل والمنطق والحكمة عليه ، وندعو حماس في          " نداء الغريزة "وراء  
لوقف أية محاولة لتوظيف ما حصل ألغراض فصائلية ، سيما وأن بعض مواقـف حمـاس والنـاطقين                  

وال تخدم قضية إعادة االعتبـار لتقريـر غولدسـتون ،           " الجنيفيين"باسمها ، خصوصا في غزة ، تخدم        
ت حماس عن ميـدان     وتضعف المعركة ضد هؤالء وال تقويها ، وأميل إلى األخذ بفرضية أنه كلما ابتعد             

  .المواجهة في هذه المعركة ، كلما تعززت فرص الظفر بها
  15/10/2009الدستور، 
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  14/10/2009أمية جحا،   

  
  
  

    


