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   تحفظاتنا على ورقة المصالحةسنسلم مصر غداً: وق مرزأبو .1

اكد الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس ان  : دمشق ـ كامل صقر 
الحركة ستسلم القيادة المصرية يوم غد السبت ورقة تتضمن مجموعة من التحفظات على بعض النقـاط                

ي تعتقد انها بحاجة الى المزيد من الحوارات والنقاشـات مـن            الواردة في وثيقة المصالحة الفلسطينية الت     
  .اجل توضيحها واالتفاق حولها

وقال الدكتور ابو مرزوق ان من بين هذه النقاط التصريحات االمريكية الرسمية التي طالبت بان تـأتي                 
مبادئ اللجنة  المصالحة الفلسطينية على اساس الشروط االمريكية اي استنادها الى بنود خريطة الطريق و            

  .الرباعية
واضاف ان النقطة الثانية تتعلق بضرورة وجود ضمانات بان يتم احترام نتائج اي انتخابات تجرى تطبيقا                
لنصوص وثيقة المصالحة في النصف الثاني من العام المقبل، وتساءل عما سيكون عليه الحال لو فازت                

  عربي ودولي؟فيها مثال، هل ستشكل الحكومة وتحظى باعتراف " حماس"
اما النقطة الثالثة حسب قوله، فتتعلق بمستقبل الحصار المفروض على قطاع غزة، وآلية العمل في معبر                

  .رفح، وهل ستظل المعابر االخرى التي تسيطر عليها اسرائيل مغلقة او تفتح جزئيا
.  يتعرضـون لـه    اما النقطة الرابعة فتتعلق بمعتقلي حركة حماس في السجون المصرية، والتعذيب الذي           

  .فاالفراج عن هؤالء مطلب اساسي ال بد من تحقيقه في اسرع وقت ممكن
ـ         إن المصالحة الفلسطينية برعاية    " القدس العربي "من ناحية اخرى قال مصدر فلسطيني، أمس الخميس ل

مصرية لن تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب الورقة المصرية التـي قـدمها الجانـب المـصري للفـصائل                   
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن حركة حماس فـي وضـع حـرج                  .سطينيةالفل

للغاية، الفتا إلى أنها تتعرض لضغوط جمة من قبل المصريين، وزاد قائالً إن حركة حماس وعلى الرغم                 
نّهـا  من تحفظها على الورقة المصرية، فإنّها تتسلح بموقف الفصائل الفلسطينية المعارضة للورقة، أي أ             

ستقوم بإبالغ المصريين بأنّها لن تتمكن من التوقيع على وثيقة المصالحة، في الوقـت الـذي ترفـضه                  
  .الغالبية العظمى من فصائل المقاومة الفلسطينية

  16/10/2009القدس العربي، 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1583:         العدد       16/10/2009الجمعة  :التاريخ

  
  ية لم توافق حماس على اقتراح المصالحة المصر إذااالنتخابات الفلسطينية في موعدها: عباس .2

، نضال المغربيو محمد السعدي ،رام اهللانقالً عن مراسليها في  15/10/2009كالة رويترز، ونشرت 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال يوم الخميس انه سيجري االنتخابات في موعدها في كانون أن

ى  لم توافق حركة حماس على اقتراح المصالحة المصري الذي سيؤجل االنتخابات حتإذا يناير /الثاني
وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس  . يونيو/شهر حزيران

 االنتخابات قبل الرابع والعشرين من إجراء ينص على انه ينبغي األساسي القانون إنرودريجيث ثاباتيرو 
  .2010 يناير /كانون الثاني

 وإذا ،2010 يونيو / حزيران28 تعقد يوم أن ينبغي وقال عباس انه وفقا للورقة المصرية فان االنتخابات
  .األساسيحصل اتفاق مع حماس سيتم االلتزام بهذا الموعد وان لم يحصل سيتم االلتزام بالقانون 

 الرئيس أن ،غربية عبد الجبار أبو، عماننقالً عن مراسلها في  16/10/2009عكاظ، وأضافت 
اضي الفلسطينية المحتلة من أجل استئناف المفاوضات إلى وقف االستيطان في األر الفلسطيني دعا

 بما فيها 1967رؤيتنا أن االستيطان في األراضي المحتلة عام "وقال عباس إن  ."إسرائيل"النهائية مع 
وجدد  ." صدرت عن مجلس األمن تؤكد هذا المنحى قرارا15ًالقدس غير شرعي، وهناك أكثر من 
ات االستيطانية، كي تتاح الفرصة لندرس ونتفاوض حول القدس عباس المطالبة بتجميد جميع النشاط

 .والمستوطنات والمياه والحدود والالجئين واألمن
نحن ": وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الضيف القضايا الراهنة، خاصة عملية السالم، موضحاً

إسرائيل العودة لحدود مستعدون الستمرار هذه العملية عندما يتوقف االستيطان بشكل كامل وتقر 
 ." لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة67حزيران 

  
  يشكو من ضغوط لعدم تمرير مشروع القرار المتعلق بتقرير غولدستونفي جنيف مندوب السلطة  .3

مجلس حقوق اإلنسان التابع ، أن وكاالتنقالً عن مراسلها وعن ال 15/10/2009نت، .الجزيرةنشرت 
 لمناقشة تقرير القاضي ريتشارد 15/10 الخميس] أمس [سة استثنائية في جنيفلألمم المتحدة بدأ جل

 عن األوضاع في القدس وحصار غزة، ومن غولدستون بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة فضالً
  .المقرر أن يجرى التصويت على التقرير الجمعة

 الكامل لتقرير غولدستون، وقال في وأكد مندوب فلسطين لدى المجلس إبراهيم خريشة دعم الفلسطينيين
  . لطالما انتهكت القانون الدولي لحقوق اإلنسان"إسرائيل"كلمته بالجلسة إن 

 هائلة تمارسها  ضغوطاً أنبراهيم خريشة أكد أن إوكاالتنقالً عن ال 16/10/2009الخليج، وأضافت 
وأكد . بتقرير غولدستونأطراف عدة في مجلس حقوق اإلنسان لعدم تمرير مشروع القرار المتعلق 

 الدبلوماسية الفلسطينية حشدت المجموعة العربية واإلفريقية أن، أمس، "صوت فلسطين" إلذاعة ةخريش
وقال إن هناك تفاؤالً حذراً بتمرير القرار، في ظل ضغوط هائلة . ودول عدم االنحياز لتأييد القرار

هناك أصدقاء لديهم تحفظات : وأضاف. عمليةتمارس علينا وعلى المجموعة العربية للتأثير في سير ال
لحسابات داخلية لها عالقة بعدم رغبتهم في تحول المجلس إلى منصة للمحاسبة في انتهاكات حقوق 

  ".إسرائيل"ـ عن المواقف المعروفة للدول الداعمة لاإلنسان فضالً
ركة حماس رغم هجومها على  أن لديه تعليمات من قيادته للتفريق بين ما اقترفه االحتالل وحإلىوأشار 
  . السلطة

 1400المسؤولية عن استشهاد أكثر من " إسرائيل"وحمل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
ورفض تقييم الواليات المتحدة واألمم المتحدة بأنه تم تحقيق .  إلى نتائج التقريرفلسطيني في غزة، مستنداً
  .ر غولدستون يمثل تجربة مروعة ال يمكن تجاهلها إلى أن تقريتقدم لدفع التسوية، مشيراً
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  أمن السلطة تسلّم االحتالل مستوطنْين تسلال إلى بلدة دورا في الخليلأجهزة .4

 قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة األمن الفلسطينية قامت بتوقيف اثنين من المستوطنين اليهود :الناصرة
 قامت على الفور بتسليهما إلى قوات االحتالل بعد أن تسلال إلى بلدة دورا قضاء الخليل، حيث

  .اإلسرائيلي، بناء على اتفاق التنسيق األمني بين الجانبين
  15/10/2009 قدس برس،

  
  فاجأني جعجع بالحّب والحمية لفلسطين: مودعاًلبنانيين زكي يجول على سياسيين  .5

يارته الوداعية لرئيس الهيئة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، خالل ز" فوجئ"
  ".حب وحمية لفلسطين"سمير جعجع، بما يكنّه من " القوات اللبنانية"التنفيذية لـ

والذي تخطى " زكي أداهالذي "  من تقليدياألكثرالدور " بـاألخير أشادوكان زكي زار جعجع حيث 
وذكّر ". ديدة مختلفة حقبة والبدء بحقبة جإنهاء اليومية، بمعنى انه اشرف على األمورتصريف 

 وما قبلها وما بعدها، والتي كانت في 1976 و1975الحوادث بين اللبنانيين والفلسطينيين بين عامي "بـ
 منها العبر أخذنا لم ننسها، بل أننا شخص مثل السفير زكي الذي نجح في وضعها خلفنا ولو إلىحاجة 

  ".أفضلوتخطيناها نحو مستقبل 
فاجأه بالحب والحمية لفلسطين والترجمة العملية لما هو " انه إلى، مشيرا  زكي بجعجعأشادمن جهته، 

 إنهاء إلىلمصلحة لبنان وفلسطين معا، وان وقوفه بجانبي اليوم هو بمثابة قوة دفع لي ألمضي قدما 
 اللبنانية ومع أي قطب آخر، الن قوتنا هي التي تؤكد –المياه العكرة في وادي العالقة الفلسطينية 

  ".لألعداء من صعيد، فيما بعدنا وتمزقنا هدية مجانية أكثرنا على حضور
  ". الفلسطينيين حقوقهم المدنيةوإعطاء مخيم نهر البارد إعمار في اإلسراعالعمل من اجل "وتمنى عليه 

 زيارة وداعية خاصة، فالرئيس الجميل مرجعية مهمة إنها: "وقال الجميل، أمينزار زكي الرئيس و
 إلى أو قضيتنا الفلسطينية في المحافل الدولية، إلىأتيت ألشكره وألقدر جهده سواء بالنسبة . إلينابالنسبة 

  .قت هنا ريثما يعودؤالتسهيالت التي نتمناها لشعبنا، الضيف الم
  وسئل هل هناك موعد لتعيين سفير بديل في لبنان؟. كذلك زار زكي وزير العمل محمد فنيش

 على الساحة الفلسطينية، ولن يكون الفلسطيني أخرىن هناك ترتيبات  موضع درس الاألمرهذا : "أجاب
  ". مفاجآتأو متاعب أيثغرة في جدار لبنان، وال عبئا عليه، فوعي شعبنا سيجنبه 

  هناك مخاوف من توتر الوضع في المخيمات، هل لديكم هواجس في هذا الخصوص؟: سئل
 يكون هناك مفاجآت، لكن هذه المفاجآت لن أن مهما بلغت القدرة على الضبط والسيطرة يمكن: "أجاب

 ما حدث في مخيم نهر البارد وغيره، وهذا بفعل تضافر الجهود المشتركة إلى إعادتناتكون في مستوى 
 وكفاح مسلح ولديها القدرة أحياء في المخيمات لجاناً شعبية ولجان أن الفلسطينية، وخصوصا –اللبنانية 

  ".وى الجيش اللبنانيعلى ضبط الوضع بالتنسيق مع ق
 .النائب محمد رعد" الوفاء للمقاومة"وزار الحقاً رئيس كتلة 

  16/10/2009النهار، 
  

  حول الحوار الوطني الفصائل في دمشق يؤكد معارضته لمقترحات مصر تحالف .6
الفصائل الفلسطينية في دمشق أصدرت بياناً قال فيه أمين سر لجنـة            ، أن   16/10/2009الحياة،  ذكرت  

الفصائل لن توقع على الورقـة المـصرية إال إذا          "ابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبدالمجيد إن        المت
الفـصائل  "وأكـد أن    ". تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة االحتالل الـصهيوني         
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نية، وحق مقاومة   طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطي          
  ".االحتالل الصهيوني

تخلو من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع "واعتبر عبدالمجيد أن الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل 
القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد "، كما أكد ضرورة أن تتضمن "والعدوان على شعبنا

  ".ينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منهاوعدوان مستمر وحق العودة لالجئين الفلسط
بالتحرك السريع التخاذ الخطوات الالزمة "وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية 

ودعا إلى ". لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديموقراطية العمل على وضع الصيغ الكفيلة ب"

  ".واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل أبناء شعبنا
الحركة ستأخذ وقتها الكافي لدرس مسودة االتفاق، وليس "أن " الحياة"لـ " حماس"وقالت مصادر في 

أرجأ رئيس الحكومة المقالة في غزة و. للتوقيع من قبل القاهرة" بالضرورة أن تلتزم بالموعد المحدد
إسماعيل هنية إلى موعد غير محدد، خطاباً كان مقرراً أمس إلعالن موقف الحركة والحكومة من 

  .االتفاق
التوقيع بهذه الطريقة، على مرحلتين، "إن " الحياة"لـ " الجهاد اإلسالمي"وقالت مصادر قريبة من حركة 

و توقيع فتح وحماس، أما توقيع الفصائل االخرى فهو تحصيل يظهر وكأن المهم بالنسبة إلى مصر ه
  ".تمييزاً غير مقبول"وأضافت أن هذه الفصائل ترى في ذلك ". حاصل

قد ال توقع على "، وهي من الفصائل الثمانية في تحالف دمشق، "الجهاد اإلسالمي"وأشارت إلى أن 
 المقاومة، على ان يكون السالح لألجهزة الورقة لهذا السبب، ولتضمينها بنداً ينص على إلغاء سالح

ترفض تمديد االنتخابات وتعتبره تمديداً لمرحة "وأضافت أن الحركة ". األمنية فقط، وهو أمر مرفوض
  ".ضبابية لستة أشهر قد تصبح بال نهاية

مسؤول في حركة فـتح     ، أن   غزةمراسلها من   اشرف الهور   ، عن   16/10/2009القدس العربي،   ذكرت  
ذكر اسمه ان اعالن عبد المجيد من المؤكد ان يكون الرفض من قبل حركة حماس، وبـاقي                 فضل عدم   

تدخل سوري ايراني يهدف الـى اجهـاض الجهـود          "الفصائل المتواجدة في دمشق، مرجعا السبب الى        
  ".المصرية

ـ   ـ           " القدس العربي "وقال المسؤول ل ام هناك مؤشرات نعلمها تقول ان سورية وايران غير معنيتـين باتم
المصالحة، وتسعيان الى تقويض جهود مصر الحالية، التي وصلت الى مرحلة متقدمة، خاصة بعد ايفـاد             

  ".فتح ردها بالموافقة على المقترحات
ورأى المسؤول ان توقيت االعالن في سورية كان مقصودا، بحيث قال انه جاء في الوقت الذي وصـل                  

  .ليم رد فتح بالموافقة على ورقة الحلالى القاهرة لتس) عزام االحمد(فيه مندوب فتح 
  

   للوثيقة المصرية العسكرية خالفاًأجنحتهماحماس والجهاد ترفضان حل  .7
الخميس بأن  " القدس العربي "اكدت مصادر فلسطينية مطلعة جدا في رام اهللا لـ          : ـ وليد عوض   رام اهللا 

الجهزة االمنية الفلـسطينية    رفض حركتي حماس والجهاد االسالمي حل اجنحتهما المسلحة ودمجها في ا          
وحسب المصادر فان الحركتين االسـالميتين لـديهما        . سيفشل المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر     

تحفظات شديدة على ورقة المصالحة المصرية في حين لديهما اصرار على التمسك بمليشيات مسلحة في               
  ".المقاومةمسمى اجنحة مسلحة تابعة لفصائل "االراضي الفلسطينية تحت 

وفي حين تسعى جهات فلسطينية في رام اهللا الى ضرورة تضمين اتفاق المصالحة الفلسطينية عدم وجود                
اكـدت  " جماعات مسلحة غير االجهزة االمنية في االراضي الفلسطينية للدفاع عن الـشعب الفلـسطيني             "

ـ     مسلحة سـتحتفظ بـسالحها     الخميس بان اجنحتهما ال   " القدس العربي "حركتا حماس والجهاد االسالمي ل
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وقال خضر حبيـب القيـادي فـي        . فلسطين التاريخية على حد قولهما    " تحرير"وعتادها العسكري لحين    
ـ    المقاومة ليست مليشيات ومن حق شعبنا مقاومـة االحـتالل          " "القدس العربي "حركة الجهاد االسالمي ل

  ".حتى دحره
بعدم استخدام ذلك المصطلح سواء من قبل جهـات         مطالبا  "شعبنا ليس لديه مليشيات   "واضاف حبيب قائال    
وحول امكانية حل سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد االسالمي ودمجها في             .فلسطينية او غيرها  

حركة الجهاد االسالمي ستبقى في المقاومة الى ان تحط رحالنا في           "االجهزة االمنية الفلسطينية قال حبيب      
  ".القدس الشريف

ـ        ومن جهته    نحن حركة تحرير وطني    " "القدس العربي "قال ابو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام ل
 ".ونحن ما زلنا في اطار التحرير، ولذلك لن نحل انفسنا اال بخروج اخر جندي صهيوني مـن فلـسطين      

  قال ابـو عبيـدة     1948 ام االراضي المحتلة عام      1967وحول اي فلسطين يقصد االرض المحتلة عام        
  ".رحيل اخر جندي صهيوني عن فلسطين التاريخية" "القدس العربي"لـ

وحول رفض وثيقة المصالحة المصرية اقامة اية تشكيالت عسكرية في االراضي الفلسطينية خارج اطار              
، "اذا كان المقصود في ذلك المقاومة، فنحن ال نوافق على هـذا الطلـب             "االجهزة االمنية قال ابو عبيدة      

سنحتفظ بعتادنا العسكري حتى رحيل آخر جنـدي صـهيوني عـن            "فاظ على المقاومة قائال     متعهدا بالح 
  ".فلسطين

وشدد ابو عبيدة على ان الوثيقة المصرية هي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وليس لها عالقة بكيفيـة                 
 .مقاومة االحتالل االسرائيلي

  16/10/2009القدس العربي، 
  

   القاهرة لتأكيد استعدادها للتوقيعىدوبها إلترسل منسحماس ": األهرام" .8
إنها وافقت علي الوثيقة المصرية بدون : قالت مصادر وثيقة الصلة بحركة حماس لمراسل األهرام

 وأنها ستبعث مندوبها الي القاهرة اليوم إلبالغ المسئولين المصريين استعداد حماس للتوقيع ،تحفظات
  .لمقبلعلي الوثيقة المصرية يوم الثالثاء ا

  15/10/2009األهرام، 
  

 القاهرة طلبت من الفصائل الفلسطينية التوقيع على مقترحات المصالحة دون نقاش: األحمد .9
أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي وعضو وفد المصالحة : جدة ـ عبد اهللا الغضوي 

لمصرية وإنه سلم شخـصيا موافقـة       ، أن حركة فتح أقرت الورقة ا      "عكـاظ"الفلسطينية في تصريح لـ     
وأشار األحمد إلى أن القاهرة طلبت من الفصائل الفلسطينية التوقيع علـى             .الحركة المقترح إلى القاهرة   

 .مقترحات المصالحة دون نقاش، الفتا إلى أن الحركة استجابت لطلب القاهرة
د القاهرة فإن الحوار سـيدخل   وحذر األحمد، إنه في حال لم نتمكن من الوصول إلى المصالحة عبر جهو            

 .مرحلة جديدة ال ندري كيف ستكون معالمها
وحول تقرير القاضي ريتشارد جولدستون، أفاد رئيس كتلة فتح إلى أن الحركة حصلت على ضـمانات                

  .وتأكيد التصويت باألغلبية على التقرير في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف
  16/10/2009عكاظ، 

  
  "ليست األمثل"أبدينا مالحظات عليها وهي .. سلم الورقة المصرية رسمياًالشعبية لم تت: الغول .10

نفى كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، تـسلم تنظيمـه رسـميا              : ـ اشرف الهور   غزة
واكد انه وفقا لآللية التي      .الورقة المصرية للمصالحة، لكنه قال انه اتيحت الفرصة للجبهة لالطالع عليها          
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تنتظر توقيع حركتي فتح وحماس عليها، لتقوم من ثـم بتـسليمها للقـوى              "عتها مصر، فان الجبهة     وض
  ".االخرى للتوقيع عليها قبل العشرين من هذا الشهر

ليـست  "نسخة منه انتقادات للورقة المصرية وقال انهـا         " القدس العربي "ووجه الغول في تصريح تلقت      
ل عقد جلسة حوار شامل، خاصة بعد ان سجلت الفصائل مالحظات           ، الفتا الى انه كان من االفض      "االمثل

على الورقة االولى التي قدمتها مصر، تتم مناقشتها خالل الجلسة، وفي ضوئها يتجسد االتفاق، بما يعكس                
  .وجهة نظر مختلف االطراف، مما يضمن نجاح االتفاق

صائل الى االجواء التي سـادت الوضـع        وعزا الغول اآللية التي تقوم مصر من خاللها بتسليم الورقة للف          
ارادت مـصر   "الداخلي بعد تاجيل التصويت على مشروع القرار بخصوص تقرير غولدسـتون، وقـال              

  ".وضع الجميع امام خالصات محددة، بغض النظر عن رأي الفصائل بشأنها
بـات، نحـن    بخصوص االنتخا "وعن ابرز المالحظات التي سجلتها الجبهة على بنود الورقة قال الغول            

نعتقد ان اجراءها في موعدها المتفق عليه في جلسة الحوار الشاملة، في الخامس والعشرين من كـانون                 
، مشيرا الى ان تأجيل االنتخابات      "، هو االمثل، الن االنتخابات بمثابة نقطة نهاية لهذه الحالة         )يناير(الثاني  

  ".تفاقيفتح المجال امام امكانية تفجير اال"لفترة زمنية اطول، 
وعن النظام االنتخابي اكد الغول ان الجبهة ما زالت ترى في نظام التمثيل النسبي الكامل الصيغة االمثل                 

  ".النه يتيح الشراكة الحقيقية بين مختلف القوى وفقا لوزنها"للوضع الفلسطيني 
تـشكيل حكومـة    ال زلنا نعتقـد ان      "وبخصوص اللجنة التي يفترض ان تراقب تنفيذ االتفاق، قال الغول           

، واكد ان امكانيـة تـشكيل   "الماضي هو االفضل) مارس(توافق وطني، استنادا لما توافقنا عليه في اذار    
ال زالت قائمة بشرط اال يجري الزامها بالجملة الـسياسية          "حكومة توافق بدال من لجنة فصائلية في غزة         

  ".المطلوبة
 ".تفاصيل الصياغات"حظات اخرى بشأن واشار الغول ايضا الى تسجيل الجبهة الشعبية لمال

  16/10/2009القدس العربي، 
  

  طلبنا من مصر تمديد مهلة الرد على ورقة المصالحة لمدة يومين إلى ثالثة أيام: البردويل .11
صالح البردويل قال في    " حماس"القيادي في   ، عن وكاالت، أن     16/10/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  

تمديد مهلة الرد على الورقة لمدة يومين إلي ثالثة أيام ريثمـا تـتم   طلبنا من مصر :" تصريحات صحفية 
 ".مناقشاتنا ومشاوراتنا حول الورقة ونرد على الجانب المصري بما يخدم مصلحة الـشعب الفلـسطيني              

إن حماس طلبت من مصر مهلة تتراوح       :" ومن جانبه قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو          
 ثالثة إلعطاء رد بشأن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلـسطينية السـتكمال مـشاوراتها              بين يومين إلى  

  ".الداخلية
الشرق "لـقال مشير المصري، أحد قادة حماس في غزة  أن ،16/10/2009الشرق األوسط، وأضافت 
ية نحن ندرس الورقة بكل جد.. الورقة المصرية في أروقة حركة حماس الداخلية"أمس أن " األوسط

نحن مقتنعون بالمصالحة رغم تسميم األجواء : "وأضاف المصري". وسنسلم الرد في أقرب وقت ممكن
أي الوصول إلى مصالحة .. لكن ليس المهم التوقيع، بل هو ما بعد ذلك.. بفضيحة تقرير غولدستون

 ترجمة االتفاق واألهم هو.. وهذا يحتاج لتهيئة كل المناخات لتحقيق ذلك. مصالحة مصانة.. متينة وقوية
حركة حماس هي حركة مؤسسات ويحتاج "وأرجع المصري سبب التأخير إلى أن ". على أرض الواقع

 . ، مشيرا إلى عدم وجود معوقات أمام التوقيع.."النقاش إلى بعض الوقت
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  أبو العينين يدعو إلى استئناف العمليات االستشهادية .12
اللواء سلطان أبو عينين إلى استئناف العمليات " فتح"دعا عضو اللجنة المركزية لحركة : )وكاالت(

وقال في مهرجان خطابي نظمته الحركة ". اإلسرائيلية"، رداً على السياسات "إسرائيل"االستشهادية في 
"". إسرائيل"يجب على شعبنا ومقاومتنا استئناف العمليات االستشهادية داخل "بمدينة رام اهللا، أمس، 
أبلغ رد على استمرار االستيطان والتهويد وعلى فشل مفاوضات السالم "ات واعتبر أن هذه العملي

لوال توقف العمليات "وأضاف أنه ". والتعنت في نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وحق تقريره مصيره
في األراضي الفلسطينية، ولما " إسرائيل"ـلما تصاعدت الهجمة االستيطانية ل" إسرائيل"الفلسطينية داخل 

لكننا لن نتنازل عن ثوابتنا الوطنية ولن .. نؤمن بالسالم العادل"وتابع ". اعتداءات المستوطنينتصاعدت 
  ".نقبل بمفاوضات إلى أجل غير مسمى

16/10/2009الخليج،   
  

  هو مبدأ الفصل بين السلطة وفتحهه أكبر تحد يواج .. اجتماع له اليومأول يعقد الثوري .13
 لـه  األولالثوري لحركة فتح اليوم الجمعة االجتمـاع الرسـمي   يعقد المجلس : رام اهللا ـ وليد عوض 

) اغـسطس ( سر للمجلس وبحث تقرير المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد فـي آب               أمانةالنتخاب  
بأن هناك العديد من اعضاء الثوري يعتزمون ترشيح انفسهم لمنـصب           " القدس العربي "وعلمت   .الماضي

  .حسن ابولبدة وامين مقبول والدكتور عبداهللا عبداهللا وصبري صيدمامين سر المجلس مثل الدكتور 
ـ      بأن اجتماع الثوري اليوم الجمعة يعتبـر االجتمـاع         " القدس العربي "ومن جهته اوضح عبداهللا عبداهللا ل

الرسمي االول حيث سيبحث اضافة النتخاب امين السر االضافات التي تمت علـى اللجنـة المركزيـة                 
  .والمصادقة عليها

) اغـسطس (وكانت مركزية فتح التي تم انتخابها خالل المؤتمر العام السادس لحركة فتح في شـهر آب                 
الماضي قررت تعيين زكريا االغا وصخر بسيسو كأعضاء في المركزية في حين ما زال العضو الثالث                

ري المقرر تعيينه غير معين، ومن المفترض ان يكون أمرأة حيث ستعرض تلك االضافات علـى الثـو                
  .اليوم للمصادقة عليها
ـ    اسما  28الخميس بأن اللجنة المركزية ستقدم للثوري اليوم قائمة تضم          " القدس العربي "واوضح عبداهللا ل

 81الضافتهم للثوري من اجل المصادقة عليهم كذلك من قبل المجلس الذي انتخب المؤتمر العام للحركة                
  .من اعضائه

بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سـيلقي كلمـة خـالل           واكد صبري صيدم عضو المجلس الثوري       
  .اجتماع الثوري حول العملية السلمية مع اسرائيل وجهود المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر

جمال نزال في لقـاء بثـه تلفزيـون فلـسطين           . حازم أبو شنب ود   . صبري صيدم ود  . واكد كل من د   
محاوالته للتحقيق هو تكريس مبدأ الفصل بين السلطة وفتح من          األربعاء، أن أكبر تحد يواجه المجلس في        

  .ناحية، معتبرين أنه يتوجب احترام مقررات المؤتمر الحركي في هذا الشأن
وانتقد األعضاء ما اعتبروه تطفل اإلعالم الفضائي العربي على الموضوع الفلسطيني من خالل التركيز              

الـذي  " اإلعالم الخنـازيري  "ن، واصفين هذه الهجمة بـ      المفرط على قضايا الخالف الداخلي في فلسطي      
 .يسهم في توتير األجواء الداخلية بفلسطين

  16/10/2009القدس العربي، 
 

   لإلشراف على أوضاع فتحالطيراوي في بيروت": األخبار" .14
تحدثت أوساط في حركة فتح عن نية اللجنة المركزية انتداب أحد أعضائها لإلشـراف علـى أوضـاع                  

وتداول بعض الفتحاويين اسم توفيق الطيـراوي       . ركة التنظيمية في لبنان خالل األشهر الستة المقبلة       الح
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لشغل المنصب المذكور، من دون صدور أي تأكيد لذلك من الدائرة المحيطة بـرئيس الـسلطة محمـود       
لفيـة األمنيـة    عباس، األمر الذي دفع عدداً من المسؤولين الفتحاويين إلى إبداء امتعاضهم، بـسبب الخ             

 .للطيراوي
  16/10/2009األخبار، 

  
  المخيمات توافق على االستقرار في  هناك: حماس يلتقي بهية الحريريوفد .15

قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، اثر لقائه في مجدليون وزيرة التربيـة                : صيدا
رة استمرار حالة االسـتقرار فـي المخيمـات         والتعليم العالي بهية الحريري، ان هناك توافقاً على ضرو        

وشدد على ضرورة البـدء باعـادة       . الفلسطينية ألن ذلك يساعد على تحسين العالقة اللبنانية الفلسطينية        
والجميـع  . "ووصف األحداث االخيرة في مخيم عين الحلوة بالفردية والبـسيطة         . اعمار مخيم نهر البارد   

  ". المخيمات من أمن لبنانمتفق على استقرار المخيمات ألن امن 
وكان رافق بركة في الزيارة وفد من حماس ضم عضو قيادتها في لبنان أحمد عبد الهادي ومسؤولها في                  

استعرضنا الوضع الفلسطيني بشكل عام وخاصة ما يتعـرض         : وقال بركة . منطقة صيدا أبو أحمد فضل    
  . ل الصهيونيله المسجد األقصى من اعتداءات يومية متكررة من قبل االحتال

برئاسة مسؤول العالقات اللبنانية في الحركة رأفـت مـرة، زار مقـر الحـزب               " حماس"وكان وفد من    
نجـاح  " الشعب"كما التقى رئيس حركة     . الشيوعي اللبناني والتقى نائب االمين العام للحزب ماري الدبس        
  .واكيم، ورئيس حركة الناصريين الديموقراطيين خالد الرواس

  16/10/2009المستقبل، 
  

 الفلسطيني والحرص على األمن اللبنانيتأكيد على الحياد : الفصائل تزور رفعت عيد والمستقبل .16
وفد من الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي، مسؤول العالقات السياسية في الحزب  زار: طرابلس

في الشمال عبد " ستقبلتيار الم"العربي الديموقراطي رفعت علي عيد في جبل محسن، والمنسق العام لـ
وجرى التأكيد على عدم تدخل الفلسطينيين في التجاذبات . الغني كبارة في مقر التيار في طرابلس

 .اللبنانية، وحرص أبناء المخيم على أمن طرابلس عموما وجبل محسن بشكل خاص
ع المخيمات وحدة جبل محسن م"في الشمال أبو عماد الوني اثر زيارة عيد " فتح"واكد مسؤول حركة 

، منوها بتصريح رفعت عيد حول بعد العنصر "الفلسطينية، وان ما يمسه يمس الشعب الفلسطيني
انه ال يوجد في مخيم البداوي أي "الفلسطيني عن هذه الفتنة المستنكرة من جميع األطراف، مؤكدا 

فلسطيني بما يجري في ، مستنكرا كل التصريحات التي مست او ذكرت المخيم ال"مطلوب للعدالة اللبنانية
 ".جبل محسن، ونعتبر هذه المنطقة هي الدرع األمامية الواقية لمخيماتنا

ان الفصائل الفلسطينية خارج التجاذبات "كما اكد مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال أركان بدر 
 في جوار مخيم السياسية اللبنانية، وهي ضد اي عمل امني يمس بالسلم واالستقرار اللبناني، إن كان

من يمتلك معلومة أمنية حول وجود متورط ما أو جهة ما "وقال ". البداوي، أو على امتداد الساحة اللبنانية
  ".في المخيم، فنحن جاهزون للتعاون من أجل معالجة هذا األمر

كيد على أشار أبو عماد الوني الى ان هذه الزيارة هي للتأ" تيار المستقبل"واثر زيارة الوفد الى مقر 
، وقد استوضحنا المنسق العام عن التصريح األخير، وسمعنا كالما مطمئنا، "تيار المستقبل"التعاون مع 

 .وسوف ننقل هذا التطمين الى شعبنا في المخيمات
ولفت مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في الشمال أبو عدنان عودة الى ان الفصائل اكدت على 

فلسطيني الموحد منذ االحداث األليمة التي شهدها لبنان، بأن الفلسطينيين ينأون بأنفسهم القرار السياسي ال
 .عن أي صراعات داخلية لبنانية، مستنكرا االعتداءات التي يتعرض لها أهالي جبل محسن
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في الشمال أبو ربيع الشهابي ان الفلسطينيين لن يرضوا ان تكون مخيماتهم " حماس"واكد ممثل حركة 
ا او مأوى للخارجين عن القانون، مشددا على ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية مرتع

 .واالنسانية واالجتماعية
 16/10/2009السفير، 

  
  األمن تطلب مساعدة بريطانيا في منع وصول تقرير غولدستون لمجلس "إسرائيل" .17

تفيا امس مع جوردون براون رئيس      أجرى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصاال ها       : وكاالت
ونقلـت  . الوزراء البريطاني ، طلب منه خالله العمل على منع إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس األمن              

اإلذاعة اإلسرائيلية ، التي أوردت النبأ في موقعها اإللكتروني ، عن نتنياهو القول إن هذا التقرير يجـب                  
ن التابع لألمم المتحدة ، ومقره جنيف ، موضحا أن إحالـة            أن تقتصر مناقشته على مجلس حقوق اإلنسا      

  ".سيحد من القدرات اإلسرائيلية على دفع عملية السالم"التقرير إلى مجلس األمن 
  16/10/2009الدستور، 

  
  "مكافأة لإلرهاب"اعتماد تقرير غولدستون : السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة .18

ائيلي لدى األمم المتحدة أهارون ليشنو يار أن اعتماد مجلس األمم صرح السفير اإلسر :  وكاالت-جنيف
المتحدة لحقوق اإلنسان للقرار المتعلق بتقرير غولدستون بشأن الهجوم اإلسرائيلي على غزة الشتاء 

القرار، بالشكل "وقال يار إن .وذلك خالل الخلسة الخاصة بالتقرير" مكافاة لإلرهاب"الماضي سيشكل 
. في حال تم اعتماده" كل مكافاة لإلرهاب ويوجه رسالة واضحة لإلرهابيين في كل مكانالمقترح، سيش

إذا اعتمد (في النهاية، وربما أكثر ما يدعو لألسف أن يشكل قرار اليوم "وأضاف السفير اإلسرائيلي 
 ". نكسة آلمال السالم) التقرير

 16/10/2009الشرق، قطر،  
  

  "دول ديموقراطية"يركز على غياب دعم تقرير غولدستون  التحرك اإلسرائيلي ضد": يديعوت" .19
أن التوقعات اإلسرائيلية لنتائج التصويت " يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

 من الدول األعضاء 27، الذي سيتم اليوم أو االثنين المقبل، تفيد بأن "تقرير غولدستون"على طلب تبني 
 دول فيما لم يتبين بعد موقف 9ستدعم الطلب في مقابل معارضة ) 47من أصل (في المجلس على األقل 

دوالً "وقالت في حال صوتت دول غربية ضد تبني التقرير، فإن إسرائيل ستدعي أن .  دولة أخرى11
دعمته وأنها قادرة بنفسها على التحقيق في ما حصل في قطاع " هامشية ال تحترم الديموقراطية في بالدها

  .ن دون تدخل خارجيغزة م
أن الجهود التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في جنيف إلقناع الدول " هآرتس"من جهتها، أفادت صحيفة 

األعضاء في المجلس بدعم موقفها تقوم على رسالة تقول إن عدم دعم مشروع القرار سيقوض حكم 
في مقابل " فتح"ا يصيب حركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى الضرر الكبير الذي ربم

، لكن هذا التبرير يلقى معارضة أميركية إذ يشدد الديبلوماسيون "حماس"تعزيز جماهيرية حركة 
واهية وأن ال " الحجة الفلسطينية"األميركيون في اتصاالتهم مع أعضاء في مجلس حقوق اإلنسان على أن 

  ". ال يجب حل الخالفات الفلسطينية في جنيفو"عالقة بين المشاكل الفلسطينية الداخلية والتقرير، 
  16/10/2009الحياة، 
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  واشنطن تفكر في انتقال المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية للحل الدائم: "يديعوت" .20
اإلسرائيلية أمس، إن اإلدارة األميركيـة      " يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة  

مفاوضات المرحلية في المسار الفلسطيني واإلسرائيلي والتوجه مباشرة إلى         باتت تفكر في تجاوز كافة ال     
  .مفاوضات الحل الدائم، وهذا على ضوء الفشل في مساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين

وحسب الصحيفة، فإن اإلدارة األميركية ترى أنها مساعيها لتجميد االستيطان والحصول على موافقة من              
إلسرائيل قد باءت بالفشل، ولهذا فإنها تسعى للبحث عن آفاق جديـدة            " طيبة"م مبادرات   دول عربية لتقدي  

  .لكسر الجمهور واستئناف المفاوضات
ونقلت الصحيفة عن جهات إسرائيلية وأوروبية اطلعت على األفكار األميركية الجديدة، قولها إن التوجـه               

حدة إلجراء مفاوضات حول كافة القضايا بما فيها        القائم في واشنطن هو دعوة الطرفين إلى الواليات المت        
القضايا الجوهرية، في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وهي الحدود والقـدس والالجئـين والترتيبـات              

  .األمنية والموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه
فاوضـات، وأن   وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن اإلدارة األميركية تعد هيكليـة السـتئناف الم             

المستشار الخاص لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، المحامي يتسحاق مولخو متواجد حاليا في واشنطن للبحث             
  .في مسألة استئناف المفاوضات، ولهذا فمن السابق ألوانه أن تصدر اإلدارة األميركية دعوات للطرفين

  16/10/2009الغد، األردن، 
  

  "2 الرصاص المصبوب"موفاز يهدد غزة بـ  .21
" كاديمـا "الرجل الثاني في حـزب      (هدد وزير الحرب اإلسرائيلي األسبق شاؤول موفاز        : حسن مواسي 
، إن إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية كعملية الرصاص المصبوب على غزة ، في حال تطلب               ) المعارض

 والواليـات   األمر ، موضحا إن الجيش اإلسرائيلي سيتلقى األوامر بذلك ، مدعيا إن الـدول األوروبيـة               
المتحدة تعرف ما هي األسباب التي حدت بإسرائيل القيام بعمليتها العسكرية االخيرة في غـزة ، وإنهـا                  
ستكون إلى جانب إسرائيل في تصديها في أمور تتعلق بالعملية العسكرية ، في إشارة إلى عرض تقرير                 

  .على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" غولدستون"
  16/10/2009، الدستور

  
  سمعة الكنيست تدهورت خالل السنوات األخيرة: ريفلين .22

قال رئيس الكنيست اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين في سياق الكلمة التي ألقاها بمناسبة الجلـسة االفتتاحيـة                
لدورة الكنيست الشتوية إن سمعة الكنيست قد تدهورت خالل السنوات األخيرة وهي لم تعد تستخدم منبراً                

 وذلك حسب ما نقلتـه  -مات التي تنطوي على أهمية من الناحيتين الوطنية والعمومية على حد سواء         للكل
  .عنه إالذاعة االسرائيلية

وقال رئيس الكنيست اإلسرائيلي إنه ليس من المستبعد أن يكون هذا التدهور قد نجم على تردي مـستوى       
وقال إنه يجـب علـى      . حات الملتهبة والعنيفة  النقاش في الكنيست والميل المتزايد نحو استخدام التصري       

الكنيست تطوير ثقافة من النقاش الحضاري إذا أرادت استعادة مكانتها في طليعة الخطـاب العـام فـي                  
  . وذلك حسب تعبيره-إسرائيل 

  16/10/2009الدستور، 
  

  االحتالل يستعد لتوزيع كمامات ويهدد بعدوان على غزة .23
توزيع الكمامات الواقية من األسلحة النووية " اإلسرائيلي"اخلية في الجيش تبدأ قيادة الجبهة الد: وكاالت

وقال قائد هذه الجبهة اللواء يائير غوالن . مطلع العام المقبل" اإلسرائيليين"والبيولوجية والكيميائية على 
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ورة إنه سيتم توزيع الكمامات على الشمال والوسط وهما منطقتان تعتبران ذات خط" هآرتس"لصحيفة 
. وتحدث عن إعداد خطة لتحصين البنايات السكنية القديمة. عالية جدا في حال حدوث هجوم كيميائي
 كعام يتم خالله تحسين جاهزية الجبهة الداخلية، مشيرا 2010وقال إن قيادة الجبهة الداخلية أعلنت عن 

آالف الصواريخ مع رؤوس تبني منظومة صاروخية مؤلفة من " "إسرائيل"إلى أن القوى التي قد تواجهها 
  . 1991عام "  صاروخ سكاد التي أطلقها صدام حسين خالل حرب الخليج42تختلف عن 

  16/10/2009الخليج، 
  

  أوروبا لم تدرك إلى حد كاف الخطر الذي تمثله إيران ونحن سنتصدى له: "إسرائيل" .24
إذا " اإلجراءات الالزمة"أكد وزير إسرائيلي أن الدولة العبرية ستعرف كيف تتخذ : بكين -بروكسل 

شعرت أنها في خطر بسبب الطموحات النووية اإليرانية، معتبرا أن أوروبا لم تدرك إلى حد كاف 
وقال عوزي الندو وزير البنى التحتية الذي ينتمي إلى الحزب القومي المتشدد . الخطر الذي تمثله إيران

، "سنقوم بالالزم"وأضاف . ذا وجد وضع من هذا النوعإ" سنتخذ اإلجراءات الالزمة لبقائنا" "إسرائيل بيتنا"
وكان الندو يتحدث على هامش  .العمليات التي ستتم" يفضل حاليا عدم الدخول في تفاصيل"مؤكدا أنه 

بنجاح الجهود " يريد أن يؤمن"وقال إنه . مراسم إلقامة مكتب للمؤتمر اليهودي العالمي في بروكسل
ة الدولية بها حاليا لمحاولة السيطرة على المشاريع النووية اإليرانية ومنع الدبلوماسية التي تقوم األسر

  .طهران من امتالك سالح ذري، لكنه شكك في جدواها
 16/10/2009الشرق األوسط، 

  
   ينشر وثيقة تأسيسه ويرفض فتح أرشيف وثائقه"الموساد" .25

رئيس الوزراء األسبق ديفيد بن اإلسرائيلي وثيقة تأسيسه بأمر من " الموساد"نشر جهاز : يو بي أي
، أمس، وثيقة كتبها "هآرتس"ونشرت صحيفة  .غوريون، لكنه ال يزال يرفض فتح أرشيف الوثائق القديمة

". الموساد"، وتحدث فيها عن تعليمات أصدرها إلقامة 1949 كانون األول العام 13بن غوريون في 
لتركيز وتنسيق نشاط " الموساد"قيمت مؤسسة بموجب أمر أصدرته أ"وكتب بن غوريون في الوثيقة أنه 

التي شملت دائرة االستخبارات في الجيش والدائرة السياسية في (أجهزة المخابرات واألمن في الدولة 
وقد كلفت رؤوفين شيلواح، المستشار للشؤون الخاصة في وزارة ) وزارة الخارجية وجهاز األمن العام
 ".الخارجية، بتنظيم الموساد وترؤسه

أرشيف مكتبنا مفتوح، لكن في ضوء طبيعة المواد المودعة فيه، والتي بغالبيتها "أن " الموساد"واعتبر 
الساحقة مواد سرية ذات حساسية أمنية عالية للغاية فإنه ال يسمح بدخول الجمهور الواسع إلى األرشيف، 

 األرشيف، وستتم دراسة كل وباإلمكان التوجه إلى مكتبنا بكل طلب لالطالع على الوثائق المحفوظة في
 ". طلب وفقا لسرية الوثيقة المطلوبة

 16/10/2009السفير، 
 

  رصاصة تخترق سيارة السفير اإلسرائيلي في تشيلي": يديعوت" .26
سيارة  ، أمس، إن مسلحين أطلقوا النار األحد الماضي باتجاه"يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : ا ش ا

   .د دادون، وأن الشرطة التشيلية الزالت تبحث عن مطلقي النارالسفير اإلسرائيلي في تشيلي ديفي
ال "وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أكدت أمس التقرير الذي نشرته صحيفة 

  التشيلية، موضحة أن الرصاصة اخترقت زجاج السيارة وانه لم يصب أحد في الحادث، لكن " ميركوريو
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عن الصحيفة التشيلية إن دادون لم يكن في السيارة " يديعوت"ونقلت  .السفيرتم تعزيز الحراسة على 
 . عندما اخترقت الرصاصة الزجاج واستقرت في الداخل، وهو اكتشف األمر عندما أراد المغادرة

 16/10/2009السفير، 
 

  48تستهدف فلسطينيي " عنصرية"قوانين  .27
ي المتشدد ميخائيل بن أري عن تقـديم مـشروع          أعلن عضو الكنيست اليمين   :  محمد محسن وتد   -المثلث

  .قانون يسعى إلضفاء صفة ما يسمى اإلرهاب على حركة إسالمية وأخرى سياسية لفلسطينيي الداخل
 ويستهدف مشروع القانون المقترح بصورة رئيسية الحركة اإلسالمية  الشمالية، بقيـادة الـشيخ رائـد                

  .صالح والتجمع الوطني الديمقراطي
بن آري في مشروع القانون تعديل تعريف ما يسمونه التنظيمات اإلرهابية لتضم كل من يعبـر                 ويقترح  

عن تأييده للكفاح المسلح أو ما يسميه اإلرهاب، وكل من يعترض على السيادة اإلسرائيلية فـي الحـرم                  
  .القدسي الشريف

ركات وأحزابـا تـشجع     ح"ويطالب في هذا الصدد بتعديل تعريف ما يسمى المنظمات اإلرهابية ليشمل            
التنظيمات اإلرهابية، أو تؤيد العمل المسلح ضد إسرائيل، أو تسعى للمس بالسيادة اليهوديـة فـي جبـل      

  ".الهيكل المزعوم، والذي يعرف بالحرم القدسي
 وفي سياق متصل أعلن عضو الكنيست من ليكود، داني دانون، أنه يعكف على إعداد مـشروع قـانون         

  .العرب من الكنيست، وخص بالذكر نواب التجمع الوطني الديمقراطييتيح إقالة النواب 
 وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، تعقيبا على مشروع قانون              

وابل القوانين العنصرية والفاشية ال يتوقف، فقبله اقترح عضو الكنيست الليكـودي، دانـي              "بن آري إن    
  ".نونا إلبعاد نواب التجمع عن الكنيستدانون قا

  15/10/2009نت، .الجزيرة 
 

   تستعد لتوجيه ضربة عسكرية إليران"إسرائيل": مجلة فرنسية .28
كشفت مجلة الكنار انشنايه االسبوعية الفرنسية عن ان  :مصطفي عبداهللا - فيينا - وكاالت-باريس 

 واشارت الي ان اسرائيل قد عقدت صفقة مع ،اسرائيل تستعد لمهاجمة ايران بعد شهر ديسمبر المقبل
رجل اعمال فرنسي المداد وحدات النخبة العسكرية االسرائيلية بوجبات خاصة توزع علي افرادها اثناء 
القتال وقالت انه تم استدعاء جنود احتياط اسرائيليين يقيمون في الخارج ليعودوا الي وحداتهم في الفترة 

  .لقادمينمابين شهري نوفمبر وديسمبر ا
قال لنظيره الفرنسي ـ ، الجنرال غابي اشكنازي، واضافت الكنار انشنايه ان رئيس االركان االسرائيلي

ولكنها قد تقوم بعمليات ، خالل زيارته الخاطفة االخيرة للعاصمة الفرنسية ـ ان اسرائيل لن تهاجم ايران
  .برية في االراضي االيرانية

ن ان اسرائيل تخطط لتصفية علماء يعملون في البرنامج النووي وكشفت المجلة الفرنسية النقاب ع
  .اضافة الي القيام بأنشطة ضد حركة حماس الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني، االيراني

  16/10/2009األهرام، 
  

   طفل فلسطيني منطقي؟300هل مقتل : منتج المسلسل التركي الذي أثار استياء تل أبيب .29
سلتشوك تشوفنوغلو امام وسائل إعالم إسرائيلية      ) الوداع" (آيريليك"لسل التركي   أكد منتج المس  : يو بي أي  

أمس، اثر الضجة الكبيرة التي أثارتها تل أبيب حول العمل، إنه وفريق العمل في المسلسل ليـسوا ضـد                  
 طفل فلسطيني خالل الحرب على غزة مطلع        300إسرائيل، لكنه تساءل عما إذا كان يعتبر منطقياً مقتل          



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1583:         العدد       16/10/2009الجمعة  :التاريخ

" يـديعوت أحرونـوت   "وقال تشوفنوغلو، الذي تحدث الى اإلذاعـة اإلسـرائيلية وموقـع             .العام الحالي 
القصة حول المسلسل أثارت ضجة كبيرة، ويهمني أن أوضح أنه ليس لـدينا أي شـيء              "االلكتروني، إن   

نية، المسلسل مؤلف من ست حلقات تتناول قصة حب بين جندي وفتاة فلسطي           "وأضاف أن   ". ضد إسرائيل 
  ".فالمسلسل يتناول فلسطين والحب

  16/10/2009المستقبل، 
  

  اسرائيليان يشهدان لصالح أحد نشطاء حماس من رفح في المحكمة
كشفت صحيفة معاريف عن قصة مثيرة لرجل وزوجته يملكـان شـركة للمبـاني فـي                : القدس المحتلة 

حيث أن هذا الـشخص      .رفحإسرائيل شهدوا قبل نحو عام ونصف لصالح أحد نشطاء حركة حماس في             
 عاما وتم اعتقاله على خلفية انتمائه لحركة حماس ومساعدته لعناصر مـن             23عمل في شركتهم حوالي     

ويدعى مصطفى أبو عزون من مدينة رفح وقد اعتبر نموذج لألخالق واالحترام            ، كتائب عز الدين القسام   
كوا له مفاتيح البيت الخـاص بهـم        مؤكدين أنهم تر  ، حسب قول أصحاب الشركة   ، واإلخالص في العمل  

  .حيث يوجد خزينة أموال ومجوهرات عندما كان يعمل لديهم
وقام ، وقد قدمت النيابة العامة في اللواء الجنوبي ضده الئحة اتهام خطيرة للمحكمة اللوائية في بئر السبع               

ـ         ل اعترافـه علـى   محامي الدفاع بإنجاز صفقة مع المحكمة يتم من خاللها إزالة بعض التهم عنـه مقاب
وخالل جلسة المحاكمة فوجئ الجميع بحضور أصحاب الشركة بشكل مفاجئ حيث قاما بالشهادة              .بعضها

ولكن الهيئة القـضائية فـي   ، النيابة بدورها طالبت بفترة اعتقال فعلية لمدة ست سنوات  .الموثقة لصالحه 
ضافة إلى فترة عملـه الطويلـة فـي         باإل، المحكمة أخذت بعين االعتبار ما قاله الشهود اليهود في حقه         

  . شهر فقط28إسرائيل وأصدروا بحقه حكما مخففا وصل إلى 
  16/10/2009 ،وكالة سما

    
   لشد الرحال إلى األقصى48ـالحركة اإلسالمية تدعو فلسطينيي ال .30

ض  أن حمالت التحري48أكدت الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  :القدس المحتلة
قطاع "اإلسرائيلية الرسمية واإلعالمية لن تثنيها عن المضي في استنفارها لحماية المسجد األقصى من 

تقوم " إسرائيل"أوضحت الحركة، أمس، أن " األقصى منتصر"وتحت عنوان ". الطرق واللصوص
ئد بحمالت تهدف إنتاج أجواء تحريضية دموية مصحوبة بجبال من الكذب ترجمت باعتقال الشيخ را

  .صالح وقادة آخرين للحركة وإبعادهم عن القدس
أنتم أهل المسجد وعماره " على مواصلة شد الرحال لألقصى، وأضافت 48 ـكما حثت فلسطينيي ال

وغيركم هم الغزاة اللصوص وقطاع الطرق وشتان بين صاحب الحق واللص فأهل الحق أحق بنصرة 
  ". حقهم والثبات عليه حتى الممات

  16/10/2009الخليج، 
  

   يمنع المزارعين من قطف الزيتون في بيت لحم االحتالل .31
المزارعين الفلسطينيين من قطف الزيتون من منطقة       ، أمس، منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي    :بيت لحم 

واعترضت قوات االحتالل المواطنين وأغلقت البوابـة        .قرب بيت جاال في مدينة بيت لحم      " وادي أحمد "
  .لبتهم بتصاريح دخولالتي أقامتها وطا

وأوضح عدد من المزارعين أن موضوع التصاريح هو مسعى إسرائيلي للحيلولة دون وصـولهم إلـى                
باإلضافة إلى تحجج االحتالل بذرائع أمنية لعـدم        ، مؤكدين أن إصدار التصريح يستغرق وقتاً     ، أراضيهم

  .إصدارها لكثيرٍ من المواطنين
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مؤكدين أنها فترة قصيرة جداً ال تكفي لقطـف جـزء   ، الثة أيام فقط وأشار هؤالء إلى أن مدة التصريح ث      
  .يسير من أشجار الزيتون في الوادي

16/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

   مؤسسة القدس في غزة تدعو لتبني خطة شاملة لمجابهة ممارسات االحتالل في القدس .32
دعا مشاركون خالل المؤتمر الثالث إلحياء ذكرى إحراق المسجد األقصى إلـى تبنـي               :آمنة عنام  غزة

خطة عربية وإسالمية شاملة لمجابهة مخططات االحتالل اإلسرائيلي ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية            
ه ما تتعـرض لـه المدينـة        مطالبين العرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم تجا     ، في مدينة القدس المحتلة   

  .المقدسة
 فرع غزة في فنـدق الكمـودور        –وطالب المتحدثون خالل المؤتمر الذي نظمته مؤسسة القدس الدولية          

الفـصائل الفلـسطينية    ، "فلنتحد من أجل القدس واألقصى والمقدسـات      "تحت عنوان   ، أمس، بمدينة غزة 
  .ططات االحتالل في المدينةبضرورة التوحد وإنهاء حالة االنقسام من أجل مواجهة مخ

القضية الفكرية الدينية الصهيونية منـذ      : "وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر        
األزل تبنت إقامة دولة إسرائيلية، والعرب تحركوا بخجل دون اتخاذ موقف جدي إلنهاء هـذه المهزلـة                 

ياهو وغيرهم هو خير دليل عن عدم مباالتهم بقضية         وصمتهم على تصريحات ليبرمان ونتن    ، اإلسرائيلية
  ".فلسطين كثيراً أو أخذها على محمل الجد

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الدكتور طالب أبو شعر ممثالً عن رئيس الحكومة إسـماعيل               ، بدوره
ـ              : "هنية سؤولية موقف حكومة االحتالل من المقدسات وممارستها المستمرة يضع الجميع فـي محـل الم

  ".للدفاع بكل ما أوتينا من قوة عن األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية
تحدث رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد أبو حلبية عن الـدافع الـرئيس لعقـد                ، من جانبه 

  .المؤتمر والذي جاء تضامناً مع المسجد األقصى في ظل الممارسات اإلسرائيلية
تمارس كل ضغوطها لتحقيـق هـدفها       ) إسرائيل(إن  : "- فرع غزة  –لقدس الدولية   وقال رئيس مؤسسة ا   

تـستغل  ) إسـرائيل : "(وأضاف". االستراتيجي من خالل التهويد السريع والكامل للقدس وطمس معالمها        
التواطؤ مع السلطة الفلسطينية من خالل المفاوضات والتسوية باإلضافة إلى الصمت العربي واإلسالمي             

  ".العالمي على قضايانا العادلةوالتآمر 
وأوضح أن استمرار الحفريات هي السياسة األبرز لحكومة االحتالل إلى جانب مـصادرة الكثيـر مـن                 

وأشار إلـى   . عقارات المقدسيين والتي تهدف إلى السيطرة التامة على الجزء الجنوبي الغربي من القدس            
توطنين لمساعدتهم في التعامل مع الهيكل المزعوم في        أن االحتالل يعقد اآلن دورات تدريبية تأهيلية للمس       

لهدم المسجد األقصى بـأي شـكل مـن         ) إسرائيل(مؤكداً أن هذا إنذار خطير ينبه من جدية         ، حالة بنائه 
  .األشكال

16/10/2009صحيفة فلسطين،    
  

   آالف شجرة شمال القطاع سبعةمتطوعون فلسطينيون يغرسون  .33
 آالف شجرة خضار في أراض زراعية بمدينة        سبعةعين الفلسطينيين   غرس عدد من المتطو    :بيت حانون 

بيت حانون شمال قطاع غزة، بالقرب من الجدار الفاصل بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام               
  .م1948

16/10/2009صحيفة فلسطين،   
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   مريضاً وجريحا80ًفتح معبر رفح أمام  .34
 شخصاً إلى القطاع 80س، معبر رفح مع قطاع غزة لعبور فتحت السلطات المصرية، أم: )يو بي آي(

وأوضح مسؤول أمني أن العابرين من المرضى والجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم  .بصورة استثنائية
  .عادوا إلى غزة بعد تلقيهم العالج بالمستشفيات المصرية

16/10/2009الخليج،   
   

  الباردمخيم نهر  بمساعدة طالب للمطالبة "ونروااأل"اعتصام فلسطيني أمام : لبنان .35
اعتصاماً أمام المقر الرئيسي لوكالة االونروا في منطقة بئـر          " اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني   "نفذ  

حسن بيروت، مطالباً الوكالة بتقديم المساعدات لطلبة مخيم نهر البارد وتوفير األقساط الجامعية، وذلـك               
  .سف أحمدبمشاركة رئيس االتحاد في لبنان يو

الى اإلسراع في التحرك تجاه الدول المانحة لحثها        "ودعا عضو قيادة االتحاد نبيل فارس وكالة االونروا         
على تقديم المساعدة لكافة الطلبة الجامعيين من أبناء مخيم نهر البارد، خاصة وأن ما قدمته الوكالة مـن                  

زئية اقتصرت على ما يقـارب المائـة        منح ومساعدات جامعية منذ أحداث المخيم عبارة عن مساعدة ج         
  ". طالبا450ًطالب من أصل أكثر من 

16/10/2009المستقبل،   
 

   فلسطينياً في الضفة 15 يعتقل االحتالل .36
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس خمسة عشر فلسطينياً في أنحاء متفرقة من : رام اهللا

  .الضفة الغربية
15/10/2009قدس برس،   

  
 االحتالل بعد قتل ابنها تقاضي مقدسيةلة عائ .37

، قبل يومين قضية للمحكمة المركزية ) عاما28(رفعت عائلة الشاب الفلسطيني محمد خنافسة : غزة
اإلسرائيلية في تل أبيب لتسبب جيش االحتالل اإلسرائيلي بوفاة الشاب خنافسة، إثر حادث طعن نتيجة 

  .ث أعاق الجيش إدخاله للمستشفىلمشكلة عائلية في أبوديس شرقي القدس، حي
16/10/2009العرب، قطر،   

 
  

   عملية توغل في الضفة خالل أسبوع 21االحتالل شن : رصد .38
رصد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقريره األسبوعي الصادر الخميس، إلى أن قوات : رام اهللا

الجاري، إحدى وعشرين عملية ) توبرأك(االحتالل نفذت خالل األسبوع الثاني من شهر تشرين األول 
وأوضح التوثيق أن قوات االحتالل  .توغل على األقل في مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية المحتلة

  توغالتها تلك عمدت إلى اختطاف ثمانية عشر مواطناً فلسطينياً، خالل 
15/10/2009قدس برس،   

  
  ة بسبب الحصاريحذر من أوضاع بيئية كارثية في غز" مركز حقوقي" .39

حذر مركز سواسية لحقوق اإلنسان من األوضاع البيئية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع : ةالضفة الغربي
غزة السيما تلوث مياه الشرب، والتي تسبب بها العدوان األخير على القطاع، والحصار المفروض عليه 

  .منذ أكثر من ثالث سنوات
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نسخة منه، إن الحرب األخيرة » السبيل«وم العربي للبيئة وصلت وبين المركز في بيان له بمناسبة الي
عددا كبيرا من األسلحة » إسرائيل«على القطاع كان لها اثر كبير على تلوث مياه الشرب بسبب استخدام 

المحرمة دوليا، ومنها الفسفور األبيض والقنابل كبيرة الحجم، وقيامها بقصف آبار المياه وتدمير شبكات 
كما حذر من تفشي العديد من األمراض الخطيرة في  .حي واختالط مياهها بمياه الشربالصرف الص

 .حال استعمال هذه المياه للشرب وهي على حالها
16/10/2009السبيل، األردن،   

  
  يطالب برفع الحصاراألردن يدعم تقرير غولدستون و .40

 األردنالسفير محمد العالّف في كلمة  المتحدة   األمم الدائم لدى    األردنقال مندوب   ): وكاالت( -نيويورك  
 ترحيب المملكة بتقرير    أن األوسط في منطقة الشرق     األوضاع لمناقشة   األمن في جلسة مجلس     ألقاهاالتي  

لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون جاء انطالقاً من إيمان االردن العميـق               
نائية الدولية وتطبيقه وفقاً ألسس موضوعية صارمة وغير انتقائيـة          بأهمية صيانة مبدأ حماية العدالة الج     

  .وبعيدة عن التسييس
 برفع الحصار المفروض على قطاع غـزة ، لمـا يكابـده االشـقاء              األردنواكد السفير العالف مطالبة     

نه ال بـد     أسباب إدامة الحياة الطبيعية ، وا      ألغلبالفلسطينيون هناك من معاناة يومية مأساوية وافتقارهم        
   .من رفع هذا الحصار غير اإلنساني وإعادة إعمار القطاع

16/10/2009الدستور،   
  

 الحركة اإلسالمية في العقبة تنظم مهرجانا نصرة لألقصى .41
نظمت الحركة اإلسالمية في محافظة العقبة مساء األربعاء الماضي مهرجانا :  رائد صبحي-العقبة 

صرة للمسجد األقصى في وجه االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ن" األقصى في خطر"جماهيريا بعنوان 
 .عليه

من جهته، أكد رئيس كتلة حزب جبهة العمل اإلسالمي النيابية حمزة منصور أن المسجد األقصى في 
 تنظيما يهوديا يسعون إلى هدم 23خطر بسبب األنفاق التي تحفر تحته، وأوضح أن هناك أكثر من 

 .الهيكل مكانهالمسجد األقصى وبناء 
16/10/2009السبيل، األردن،   

  
   غير جاهزة لشن حرب على حزب اهللا "إسرائيل": "الدستور"مصادر عسكرية فرنسية لـ .42

 إسرائيل غير جـاهزة     أنقالت مصادر عسكرية فرنسية في حديث مع الدستور         :  نضال حمادة  -باريس  
 عن هويتهـا أن وجـود       اإلفصاحدم  وأضافت المصادر التي فضلت ع     .حاليا لشن حرب على حزب اهللا     

خطط إسرائيلية لخوض حرب قادمة في لبنان أمر بديهي ومعلوم في األوساط العسكرية والسياسية، غير               
أن التخطيط للحرب أمر وشن الحرب أمر آخر، مبدية شكوكا جدية حول إمكانية أن تقوم إسرائيل بـشن                  

ي والعسكري، وعدم جهوزية الـداخل اإلسـرائيلي        حرب قريبة على لبنان ، بسبب عدم االستعداد الميدان        
  .لحرب طويلة ومدمرة مع حزب اهللا

16/10/2009الدستور،   
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  غاضبة من فرنسا لتزويدها لبنان معدات كشف شبكات التجسس" إسرائيل": "لوفيغارو" .43
غاضبة من فرنسا بسبب تسليمها " إسرائيل"كشفت مصادر فرنسية مطلعة ان  :باريس بشير البكر

لسلطات اللبنانية معدات تكنولوجية متطورة في مجال التنصت الهاتفي، ساعدت على كشف شبكات ا
  .في األشهر الماضية" اإلسرائيلية"التجسس 

اليومية في عددها أمس، ان المعدات المتطورة التي تم تزويد قوى " لو فيغارو"وقالت المصادر لصحيفة 
 من أجل مساعدة الدولة اللبنانية في جالء التحقيق 2005سنة االمن اللبنانية بها،جرى تسليمها لبيروت 

الخاص باغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري، إال ان هذه األجهزة الحساسة ساهمت بعد ذلك 
  .، األمر الذي أثار غضبها"إسرائيل"في كشف شبكات التجسس الموالية ل

16/10/2009الخليج،   
  

 وليس بسبب التعذيب هري توفي بسبب مرض مزمنأبو ز: وزير الداخلية المصري .44
أن يوسف زهري شقيق المتحدث باسم حماس " المصري عن  كشف حبيب العادلي وزير الداخلية: القاهرة

، وليس بسبب التعذيب الذي حاول البعض  في غزة توفي بسبب األمراض المزمنة التي كان يعانيها
    . "ترويجه
،  ، وكان يقوم بأعمال غير قانونية   هذا الشخص دخل البالد متسلالإن " في تصريحات لالهرام  وقال

 وحول اتهامات حركة حماس للسلطات األمنية بأنها قامت بتعذيب شقيق  . وخضع لإلجراءات القانونية
ال أريد الخوض : " قال سامي أبو زهري القيادي في الحركة مما أدى إلى وفاته في أحد السجون المصرية

، والواقعة كلها أن هذا األخ، المتوفي، دخل  ، لكن بالتأكيد لم يحدث تعذيب علي االطالق لفي التفاصي
، وكان مريضاً ببعض  ، وبالتالي خضع لإلجراء القانوني البالد وهو متسلل وكان يقوم بأعمال غير قانونية

ن يجري عالجه وكا.  ، وعندما شعرنا أنه مريض عرضناه علي األطباء األمراض خالل فترة احتجازه
، وبالفعل أمرت بعرضه  ، وعرضنا األمر علي النيابة لتتخذ االجراءات الالزمة وخالل تلقيه العالج توفي

  ". علي الطب الشرعي وهذا اجراء سليم جدا لكي يحدد التقرير أسباب وفاته
اجة لهذه األمور  لسنا في ح لماذا نعذب شخص وما هي الدوافع وراء التعذيب، " : وتساءل وزير الداخلية

هذا الشخص عقب القبض عليه اعترف بأمور "؟ مضيفا  والتي انتهت وال مجال الستخدامها مع أحد
    ". وتأكدنا من صحتها

بان هناك مئات من  " وردا على سؤال حول تصريحات المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري
األعداد يستطيعون في حماس تحديد  "اكد العادلي..".  المحتجزين في السجون المصرية ويخشي عليهم

، لكننا ال نضبط إال المخالفين منهم   فهم لديهم الدراية أكثر باألرقام .. األعداد التي أرسلوها إلي مصر
 كل المحتجزين  :  وأضاف العادلي !..  وحماس عليها أن تسأل نفسها كم واحد أرسلوهم إلي مصر؟ ، فقط

   . قانون واتخذت تجاههم اإلجراءات القانونية والمقننةلدينا ارتكبوا أفعاال يجرمها ال
  16/10/2009األهرام، 

  
  "إسرائيل"تركيا تهدد بفرض غرامة ضخمة على  .45

التركية، بأن مصدر عسكري بالجيش التركي هدد بأن بالده سوف تفرض على " زمان"قالت صحيفة 
ئرات بدون طيار مع حلول نهاية العام غرامة مالية ضخمة، إذا لم تقم بتزويد أنقرة بعشر طا" إسرائيل"

الجاري، مشيراً إلى أن رفض تل أبيب دفع تلك الغرامة، سوف يورطها فى مشكلة دولية أكبر، حيث 
  ونقلت . ستتوجه أنقرة إلى محكمة العدل العليا لفض المنازعات التجارية بين الدول، لمقاضاتها دولياً
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قد تصل قيمتها " إسرائيل"بأن الغرامة التى قد تفرض على الصحيفة عن المصدر العسكري التركي قوله 
  .إلى أربعة ماليين دوالر

  15/10/2009مفكرة اإلسالم، 
  

  تركيا ال تتلقى تعليمات من أحد: أردوغان يرد .46
رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على االنتقادات التي وجهتها :  أ ف ب-أنقرة 

بب قرارها استبعاد سالح الجو اإلسرائيلي من مناورات جوية مقررة في تركيا، إلى بالده بس" إسرائيل"
وقال أردوغان، خالل مؤتمر صحافي عقده قبيل توجهه في ". ال تتلقى تعليمات من أحد"مؤكداً أن بالده 

 تتلقى تركيا ال. أود أن يعلم الجميع أن تركيا دولة قوية تتخذ قراراتها بنفسها"زيارة رسمية إلى بغداد، 
وأشار إلى أن أنقرة اقترحت إما إرجاء المناورات أو إجراءها من ". تعليمات من أي كان التخاذ قراراتها

ونقلت عنه وكالة األناضول لألنباء . ، في قرار ناتج من اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية"إسرائيل"دون 
ال يسعني تجاهل مطالب شعبي، إنها ... أي سلطة سياسية ملزمة باألخذ بمطالب شعبها ورأيه"قوله ان 

  ".مسألة صدقية
  16/10/2009الحياة، 

  
  حركة عدم االنحياز تريد من مجلس األمن متابعة جادة لتوصيات تقرير جولدستون: مصر .47

قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لمصر في األمم المتحدة، إن حركة :  طارق فتحي-نيويورك 
وتحدث . د من مجلس األمن متابعة جادة للتوصيات التي وردت في تقرير جولدستونعدم االنحياز تري

السفير المصري عن األوضاع في القدس الشرقية، واالعتداءات األخيرة التي قام بها المستوطنون 
المتطرفون، تحت حماية القوات اإلسرائيلية علي المواقع االسالمية المقدسة بالحرم القدسي الشريف، 

إن حركة عدم االنحياز تدين التصرفات اإلسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية وقال 
كما أكد رفض . والطبيعة الجغرافية ووضع القدس الشرقية المحتلة وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة

يف، وطالبت الحركة مجلس األمن الحركة العمال الحفر في المدينة في محيط المسجد األقصي الشر
  .باتخاذ مواقف واضحة إزاء هذه األعمال اإلسرائيلية

  16/10/2009األهرام، 
  

  بالقانون الدولي" إسرائيل"مجلس حقوق اإلنسان ما يزال عاجزاً عن إلزام : شلقم .48
 زال عاجزاً قال السفير الليبي في األمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، إن مجلس حقوق اإلنسان ما: وكاالت

وقال إن المجلس ما يزال عاجزاً عن إلزام ". إسرائيل"عن التخلص من ازدواجية المعايير في التعامل مع 
بالقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وتطبيق قرارات مجلس األمن، رغم تقارير الهيئات " إسرائيل"

وأشار إلى أن هذا التقرير لم يكن أول . والوكاالت ولجان األمم المتحدة، وآخرها تقرير غولدستون
  .التقارير التي تشير إلى االنتهاكات اإلسرائيلية

  16/10/2009الخليج، 
  

 " إسرائيل"قطر تطالب حقوق اإلنسان بإدانة مجازر  .49
شدد المندوب القطري لدى جنيف السفير عبد اهللا فالح عبد اهللا الدوسري، على :  وكاالت-جنيف 

رير غولدستون، نظراً لما اتسم به من مهنية وموضوعية بشأن االنتهاكات اإلسرائيلية األهمية الكبرى لتق
وأكد أن التقرير يضع مصداقية مجلس حقوق اإلنسان على محك االختبار،  .الجسيمة للمواثيق الدولية
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ا، وطرح داعياً المجلس إلى اعتماد مشروع القرار المقدم ودعم التوصيات الواردة فيه والعمل على تنفيذه
 .64التقرير أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ 

  16/10/2009الوطن، قطر، 
  

  في اجتماع أبو ظبي ال يعني تطبيعاً للعالقات معها" إسرائيل"مشاركة : اإلمارات .50
رفع علم اسرائيلي للمرة االولى في ابوظبي امام طاولة مسؤولين :  زهير اندراوس-ناصرة، دبي ال
ووفق المصادر االسرائيلية فقد شارك . سرائيليين اثنين شاركا في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددةا

وذلك على " إسرائيل" دولة، من بينهم مندوبان من 70 مندوبا من 150في مداوالت المؤتمر حوالى 
وتم استقبال . ة المتحدةودولة االمارات العربي" إسرائيل"الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسية بين 

المندوبين االسرائيليين في المنتدى كأعضاء متساوين، ورفرف العلم االسرائيلي الول مرة في االمارات 
  . العربية المتحدة، على حد تعبير المصادر عينها

في االجتماع في ابوظبي ال يعني " إسرائيل"كما اعلن مسؤول اماراتي، امس الخميس، ان مشاركة 
  . للعالقات بين دولة االمارات العربية المتحدة والدولة العبريةتطبيعا

  16/10/2009القدس العربي، 
  

  دخلت غزة عبر األنفاق لتجربة معاناة الفلسطينيين وليس لتحدي السلطات المصرية : الطبطبائي .51
راضيها، أن وليد الطبطبائي، عند بسؤاله عن مالبسات منع السلطات المصرية دخوله الى أ. أكد النائب د

اال انني فوجئت إيقاف السلطات "زيارته الى مصر جاءت بناء على دعوة من أحد زمالئه المصريين 
المصرية لي ومنعي من دخول االراضي المصرية ألسباب أجهلها وعلى ضوء ذلك القرار اتصلت 

 منعي، أحمد فتحي سرور والذي أوضح لي بدوره أن المرجح لقرار. برئيس مجلس الشعب المصري د
، مشيراً الى أنه امتثل للقرار فور علمه "أسباب زيارتي الى مدينة غزة عن طريق االراضي المصرية

  . به
أنه من غير المقبول أن تتم دعوتي إلى زيارة "وأكد الطبطبائي أنه رغم احترامه للقرارات المصرية اال 

هذا األمر اليليق بأي "فتاً الى أن ، ال"االراضي المصرية بشكل رسمي وأفاجأ بقرار المنع من الدخول
  ". مواطن وال يمكن القبول به فما بالك بشخص يمثل الشعب الكويتي برلمانياً ويتمتع بالحصانة البرلمانية

إن دخولي الى غزة عن طريقة االنفاق المصرية ليس تحدياً للسلطات المصرية وإنما رغبة مني : "وقال
 ".لسطينيون نتيجة حرمانهم من حقهم في التنقلفي تجربة المعاناة التي يعيشها الف

  16/10/2009السياسة، الكويت، 
  

  تطلق سراح أسيرين سوريين بشكل مفاجئ" إسرائيل" .52
الليلة قبل الماضية وبشكل مفاجئ سراح أسيرين سوريين من الجوالن " إسرائيل"أطلقت : القدس المحتلة

وأكد .  عاما27ًالولي وبشر المقت المحكومين بـ المحتل قبل انتهاء محكوميتهما بعامين، وهما عاصم 
، أن أهالي الجوالن انتظروا خارج سجن الجلبوع "الخليج"رئيس جمعية أنصار السجين منير منصور لـ

" إسرائيل"ربما يكون ذلك ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس و"وتابع . لمرافقتهما في العودة للجوالن
وأكد مصدر جوالني أن اإلفراج عن ". بوساطة دولية" إسرائيل"وأو ثمرة مداوالت سرية بين سوريا 

  .ستتمم قبيل عيد األضحى" اسرائيل"األسيرين يندرج ضمن صفقة تبادل أسرى بين حماس و
  16/10/2009الخليج، 
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  رئيسة مجلس حقوق اإلنسان تؤكد دعمها تقرير غولدستون .53

أن رئيسة المجلس نافي بـيالي      )  أ ف ب   أ ب، (من جنيف وعبر وكالة      16/10/2009الحياة،  ذكرت  
 في مستهل جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف الخميس لمناقـشة تقريـر                 أعربت

 بارتكاب جرائم حرب    "حماس"وحركة  " إسرائيل"الذي يتهم   القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون      
ق على التقرير الذي يطالب الطرفين بإجراء تحقيقات        في غزة عن دعمها طلب السلطة الفلسطينية التصدي       

وقالت بيالي في الجلسة التي عقدت في مقر المجلس في جنيف أمـس بعـد               . ذات صدقية في االتهامات   
بما فـي ذلـك     "أسبوعين من إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، إنها تدعم كل توصيات التقرير،             

و حمـاس   " إسـرائيل "، في إشارة إلى مطالبتـه       "من العقاب دعوته إلى تحرك عاجل لمواجهة اإلفالت       
  .بالتحقيق في االتهامات ومحاكمة مرتكبيها

من الضروري إجراء تحقيقات موضوعية مستقلة وفاعلة في ما تضمنه التقريـر عـن              "وشددت على أن    
تبنـي التقريـر    وردت على االدعاء اإلسرائيلي بأن      . "انتهاكات لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي     

محاسبة مجرمي الحرب واحترام حقوق اإلنسان ال يشكالن عقبـة أمـام            "يعرقل عملية السالم، قائلة ان      
  ."السالم، بل يمثالن شروط بناء الثقة والسالم الدائم

أن بيالي أشارت في كلمتها إلى بواعـث القلـق          : عبر وكاالت  15/10/2009نت،  .الجزيرةوأضافت  
كما أعربت عن اسـتيائها     . ة على الفلسطينيين الراغبين في دخول المسجد األقصى       بشأن القيود المفروض  

  ".يقوض بشدة حقوق السكان هناك" لقطاع غزة الذي "إسرائيل"من حصار 
  

 جينغ يزور واشنطن ليطالب برفع الحصار عن غزة واحترام القانون الدولي .54
 "حدة إلغاثة وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين      وكالة األمم المت  "وصل مدير أعمال    : مينا العريبي : واشنطن

ارفعوا الحـصار عـن     ": في قطاع غزة جون جينغ إلى واشنطن هذا األسبوع برسالة واضحة          ) األنروا(
 في غزة جراء    "المجتمع بدأ يتحطم  " من أن    "مؤسسة أميركا جديدة  "غزة، وحذر جينغ في ندوة استضافتها       

وأضاف أن المطالبات األميركية برفـع الحـصار        . "ات األوان قبل فو "الحصار، مشددا على أهمية إنقاذه      
مشكورة ولكن الواقع هو أن هذه مسألة قانون دولي ونحن نفشل في تطبيق القانون الدولي، هذا الحصار                 "

وامتنع جينغ عن الخوض في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، قـائال إن المهـم هـو                . "غير شرعي 
  . "رض من أجل الناس في غزةإحداث التغيير على واقع األ"

ـ           بتعاونها مع حمـاس  "أنروا"وردا على سؤال حول اتهامات من بعض األوساط اإلسرائيلية واألميركية ل
األنروا مستقلة مائـة    "أو السماح لوصول بعض المواد التي تتسلمها المنظمة لحماس، شدد جينغ على أن              

 . في اتخاذ قراراتها"في المائة
 مخاوف أمنية إسرائيلية شرعية ونحن نعلم ذلك ولكن هذا ليس عذرا لما يحصل فـي                هناك": وقال جينغ 

 ألف طفل في غزة لم يـصوتوا        750 علينا حماية اإلسرائيليين من الصواريخ وحماية        ": موضحا ."غزة
التعهـدات الماليـة    "ولفت إلى أن    . ، في إشارة إلى انتخاب حماس والحصار المفروض على غزة         "ألحد

 . "غزة كانت هائلة ولكن لم نر نتائجها ألن الحصار يمنع دخول المواد األساسيةبمساعدة 
16/10/2009الشرق األوسط،   

  
  ميتشل يقلل في تقرير سيسلمه إلى أوباما من توقعات استئناف التفاوض .55

واشـنطن  " نقالً عن مراسلتها في واشنطن،جويس كـرم، أن  صـحيفة             16/10/2009الحياة،  ذكرت  
كية كشفت أن وزيرة الخارجية هيالري كلينتون و المبعوث األميركي لدى الشرق األوسط              األمير "بوست

جورج ميتشل سيؤكدان في تقريرهما األسبوع المقبل للرئيس باراك أوباما أن جهود استئناف المفاوضات              
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و والـرئيس   تشهد تراجعاً منذ قمة نيويورك التي جمعت أوباما برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياه            
 إزاء فـرص    "تـشاؤماً متزايـداً   " أمس إلى أن ثمة      "واشنطن بوست "الفلسطيني محمود عباس، وأشارت     

أزمة سياسية لدى السلطة الفلسطينية وشكوك متنامية في شأن         "استئناف المفاوضات، في ظل ما اعتبرته       
الفجـوة بـين القيـادات      "ن  وأضافت أنه بعد ثماني جوالت لميتشل في المنطقة، فإ        . "الوساطة األميركية 

اإلسرائيلية والفلسطينية تبدو متنامية، بل إنها زادت لتتجاوز النزاع على االستيطان وتشمل أيضاً التـوتر        
المتجدد حول القدس وعدم التوافق حول مرجعية المفاوضات، فضالً عـن الجـدل فـي شـأن تقريـر                   

  ."غولدستون
ي عمان، عبد الجبار أبـو غربيـة، أن مـصادر            نقالً عن مراسلها ف    16/10/2009عكاظ،  وأضافت  

دبلوماسية في العاصمة األمريكية واشنطن، كشفت أن التقرير الذي سيقدمه ميتشل، يتحدث عن صـعوبة               
التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وأن هناك ضرورة لممارسة ضغوط على الطـرفين   

تقرير الجانب الفلسطيني القسم األكبر من مسؤولية تعثر        وبتدخل جهات داعمة للجهود األمريكية ويحمل ال      
الفلسطينية، عن تلك المصادر قولها، إن التقرير يوصي بمواصلة         ) المنـار(ونقلت وكالة   . العملية السلمية 

الجهود إليجاد صيغة ما حول مسألة االستيطان، دون اشتراط ذلك مـن الجانـب الفلـسطيني، وعبـر                  
جانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، ويعترف التقرير بوجود هذه االتصاالت، لكنه         اتصاالت ومفاوضات بين ال   

  .يطالب بتوسيعها وتكثيفها وعالنية تهيئة أجواء هادئة يجب توافرها دعما لعملية السالم
ويرى التقرير، إن الجمود الحالي بحاجة إلى تدخل قوي من الدول العربية يشجع الجانب الفلسطيني على                

وجاء في التقرير، إن أية خطوات علـى        . فه من بعض المسائل المطروحة، ويبدد عنه الحرج       تليين مواق 
  .، وهي األمن اإلسرائيلي"إسرائيل"طريق الحل يجب أن تخدم المسألة األساس لدى 

  
  واشنطن تعدل لهجة مشروع القرار الذي يدعو إلى تبني تقرير غولدستون": هآرتس" .56

 أن واشنطن تعمل على تعديل لهجة مـشروع القـرار           "هآرتس"حيفة  أفادت ص :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ـ            على المساس بقدسية   "إسرائيل"الذي يدعو إلى تبني تقرير غولدستون تطبيق توصياته فوراً وإلى التنديد ب

األماكن المقدسة في القدس وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة وإرغامها على رفع الحصار عـن قطـاع                
  .غزة

 عن مصادر إسرائيلية وأوروبيـة أن اإلدارة األميركيـة          "يديعوت أحرونوت " متصل نقلت    وعلى صعيد 
تعتزم دعوة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى واشنطن إلجراء جولة مفاوضات مكثفة حول التسوية الدائمة             

ن جـوالت   القدس والالجئين والحدود والترتيبات األمنية، بعدما أيقنت أ       : تشمل قضايا الصراع األساسية   
المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل لم تحقق شيئاً باتجاه استئناف المفاوضات،              

بادرات "تجميد البناء في المستوطنات وعدم نجاح ميتشل في الحصول على           " إسرائيل"على خلفية رفض    
  . من دول عربية" إسرائيل" تجاه "حسن نية

يعلن الرئيس األميركي باراك أوباما شخصياً إطار المفاوضات الجديد         وتوقع مصدر سياسي إسرائيلي أن      
بعد أن يتلقى من وزيرة خارجيته هيالري كلينتون تلخيصاً للمحادثات التي أجراها ميتشل فـي القـدس                 

  . وأضاف أن كلينتون ستتهم الفلسطينيين واإلسرائيليين بعرقلة استئناف المفاوضات. ورام اهللا
16/10/2009الحياة،   

  
  ضد تقرير جولدستونتحث بريطانيا والدول األوروبية على التصويت ضد " التايمز" .57

البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مـسؤولين         " التايمز"نشرت صحيفة   :  مها الريشة  -لندن  
مود بريطانيين تفسيرهم امتناع بالدهم عن التصويت بأنه يهدف إلى تعزيز موقف الرئيس الفلسطيني مح             
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عباس الذي ضعف بسبب ما أظهره من تذبذب حول التقرير بحيث يحيق بسلطته وبالتالي بعملية الـسالم                
  .خطر شديد

ألن ما هو مهـدد اآلن      "وفي تعليقها تحث التايمز بريطانيا والدول األوروبية على التصويت ضد التقرير            
  . األوسطوإنما ايضا السالم في الشرق " ليس فقط مفهوم اإلنصاف والعدالة

وتقول الصحيفة إن في تأييد التقرير مغامرة بتعزيز موقع حماس على حساب عباس، إذ أنه ظهر مترددا                 
  .فيما كانت حماس حاسمة

وتعلل الصحيفة رفضها لتقرير جولدستون بثالثة أسباب، أولها هو أنه ال تماثل أبدا في نظرها بين أفعال                 
  .ال حماس التي تسعى لتدميرهاالتي تدافع بها عن نفسها وأفع" إسرائيل"

 هو أن مجلس حقوق اإلنسان الدولي ال يتمتـع بمـصداقية، فهـو              -كما تقول الصحيفة  -والسبب الثاني   
 أصـبح معروفـا   -كما سلفه مفوضية حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم المتحـدة   -محكمة عشوائية، وهو  

  ".إسرائيل"بالتصويت ككتل وباالنحياز ضد 
" إسـرائيل "تورد الصحيفة هو أن التقرير نفسه غير متوازن فهو يركز على أخطـاء              والسبب الثالث كما    

  .بدال من حقها في حماية نفسها
الذي قتلوا وللدمار الذي حدث في القطاع، ويشير إلـى          " األعداد الرهيبة للفلسطينيين  "ويمر التعليق على    

  .فوسفور األبيض في المناطق المأهولةغير القانوني لل" إسرائيل"تركيز التايمز في حينه على استخدام 
كانت تدافع عن نفسها ضد القصف المتواصل بالصواريخ من قبل          " إسرائيل"لكن  "إال أنه يستدرك فيقول     

من خيار سـوى    " إسرائيل"حماس واستيالئها على السلطة في غزة، وإنه في رأي الصحيفة لم يكن أمام              
  ".الرد على هذه االستفزازات

، "إسـرائيل "ة والمسلحة من قبل إيران قد رفضت كل المحاوالت إلقناعها باالعتراف ب           فحماس المدعوم "
وبدال من ذلك أخذت تسعى وبال هوادة لتدمير الدولة اليهودية لصالح أيديولوجيا إسالمية مهووسة وغير               

  ".تقوم بجبن باستخدام المدنيين كدروع بشرية" إسرائيل"متسامحة، وإنها حماس على عكس 
إلى إجراء تحقيق خاص بها ألنها تلتزم بمستويات أعلى من تلك           " إسرائيل"الصحيفة تعليقها بدعوة    وتختم  

التي يلتزم بها أعداؤها، فحقها في الدفاع عن النفس ال جدال فيه، وإنما المسألة هي كيفية ممارسة هـذا                   
تحقيقا خاصا  " إسرائيل"راء  وترى التايمز أن في إج    .الحق، وما إذا كان ذلك باالتساق مع قيمها اإلخالقية        

  .بها تحديا لحماس بأن تتصرف بالمثل
16/10/2009بي بي سي ،   

  
  خالل حرب غزة" رصد االنتهاكات"المدعي العام للمحكمة الجنائية بدأ اجتماعات لـ .58

أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنـسان عقـب اجتماعـه             :  اشرف الهور  -غزة  
للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو في جنيف أن اوكامبو سيعتمد في تحقيقاتـه التـي               بالمدعي العام   

سيجريها على تقرير غولدستون، مشيرا الى ان المدعي العام للمحكمة سيقابل وفدا من جامعـة الـدول                 
ي اعدت  العربية، ثم وفدا من السلطة الفلسطينية، ولجنة تقصى الحقائق، ووفد لجنة جون بوجرد وهي الت              

  .تقريرا مستقال، مؤكدا وجود جدية لدى اوكامبو لبحث االمر
16/10/2009القدس العربي،   

  
  قلق أممي من التوتر في القدس .59

عبرت األمم المتحدة مجدداً عن شعورها بالقلق حول الوضع العـام فـي القـدس               : )بترا (– نيويورك  
وقال وكيل األمـين    .  قة الحرم الشريف اخيرا   الشرقية رغم تراجع حالة التوتر الشديدة التي شهدتها منط        

العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو خالل مداخلة له أمام جلسة مجلس األمن الـدولي حـول            
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الشرق األوسط االربعاء أن المنظمة الدولية تشعر بقلق حيال إمكانية تجدد حالة التوتر خـصوصا مـع                 
 آخرين في منطقة بيت حنينا قبل يومين ووضع حجر األسـاس فـي              أمرا بهدم مبنيين  " إسرائيل"إصدار  

إن وضع البلدة القديمة    "واضاف  . السابع من هذا الشهر لتوسيع مستوطنة نوف زيون في حي جبل المكبر           
من مدينة القدس والمواقع المقدسة داخلها يعتبر قضية بالغة الحساسية ويجب أن تحل بشكل كامل عبـر                 

" إسـرائيل "ي وحتى ذلك الحين فإن الدعوات المتكررة من المجموعة الرباعيـة ل           مفاوضات الحل النهائ  
مجـددا التأكيـد علـى أن النـشاطات االسـتيطانية           " بالكف عن األفعال االستفزازية في القدس الشرقية      

  .اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتقوض جهود الساعين لتحقيق السالم
16/10/2009الدستور،   

  
  موجة تحريض صهيونية ضد طلبة جامعة كاليفورنيا المسلمين .60

قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحويل التحقيق في مزاعم بتورط طلبة جامعة           : حنان البدري  -واشنطن  
، بزعم أنها خطوة تمثل     "حماس"في تقديم مساعدات نقدية لشراء معدات إلى حركة         -كاليفورنيا المسلمين   

 إلى وزارة العدل األمريكية، والتي كانت حولتها الجامعة لل          -لغزة" اإلسرائيلي"اً وتحدياً للحصار    استخفاف
، في أعقاب قيامهم بالتحري بناء على بالغ من الجامعة في كاليفورنيا طلبت فيـه التحـري                 "إف بي آي  "

لمين بالجامعة بـزعم    ضد الطلبة المس  " صهاينة من أجل الواليات المتحدة    "حول شكوى تقدمت بها منظمة      
" تحيـا فلـسطين   "أيار الماضي حمل اسم     / مايو 21قيامهم بالتبرع نقداً خالل مؤتمر عقدوه بالجامعة في         

  . تحدث فيه السياسي البريطاني جورج جاالوي
من جانبهم عبر الطالب والطالبات المتعاطفون مع الفلسطينيين عـن دهـشتهم مـن هـذه االتهامـات                  

يوني ربطها بالطالب المسلمين، على الرغم من وجود أعداد غفيرة من الطـالب      ومحاوالت اللوبي الصه  
  .األمريكيين يمثلون كافة األديان والخلفيات العرقية المختلفة

16/10/2009الخليج،   
  

  تركت أثراً دائما على أطفال غزة" إسرائيل"الحرب التي شنتها : سفيرا اليونيسف .61
 اليونيسف للنوايا الحسنة الممثلة العالمية ميا فـارو، والممثـل           اجمع سفيرا منظمة  :  اشرف الهور  -غزة  

المصري محمود قابيل عقب انهائهما امس زيارة لقطاع غزة المحاصر استمرت يومين على ان الحرب               
وقالت فارو في مـؤتمر صـحافي عقدتـه    .  كان لها اثر دائم على االطفال  "إسرائيل"االخيرة التي شنتها    
مغيبة على المـستوى الـشعبي      'ان حقيقة معاناة الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة         برفقه الفنان قابيل    

يبدو االطفال مصدومين، ويقول    'وقالت فارو   . 'االمريكي الذي يبدي تضامنه دائما مع الشعب االسرائيلي       
المدرسون انهم عندما يسمعون ضجيجا مدويا ينظرون الى السماء ويصرخون ويبكون، ال يعرفون مـا               

  .'خبئه المستقبل، يعيشون في حرمان وخوف، انهم يستحقون االفضلي
وطالب باعطاء اطفـال    . 'تركا اثرا دائما على االطفال    'ومن جهته قال الممثل قابيل ان الحرب والحصار         

  .فلسطين ذات الحقوق التي يتمتع بها باقي اطفال العالم
16/10/2009القدس العربي،   

  
   االسرائيليين الى النقطة صفر في عالقتهم مع أنقرةعاصفة األزمة مع تركيا تعيد .62

هل تكون األزمة التي تشهدها العالقة بين اسرائيل وتركيا أزمة :  آمال شحادة–القدس المحتلة 
  استراتيجية بعيدة المدى تخطط لها أنقرة أم أنها خطوة تكتيكية موقتة؟
اجهة األزمة مع الجمهورية التركية سؤال يطرحه االسرائيليون المنشغلون هذه االيام في سبل مو

الصديقة، في ظل تباينات في الرأي االسرائيلي ما بين أصوات داعية الى تهدئة االجواء بسبب الحاجة 
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الى الحفاظ على عالقة جيدة معها، وهو موقف يتبناه وزير الدفاع، ايهود باراك، ووزير التعاون االقليمي 
 تركيا مرسى استراتيجياً يضمن االستقرار في الشرق االوسط، سلفان شالوم، ويدعمه مؤيدون يعتبرون

ويؤكد أصحاب وجهة النظر . وبين أصوات تدعو الحكومة االسرائيلية الى إعادة النظر في هذه العالقة
، على حد »فك التحالف مع اسرائيل وتسخين عالقاتها مع سورية وايران«الثانية ان حكومة انقرة قررت 

  .ين يتبنون هذا الموقف وبينهم شخصيات بارزة في وزارة الدفاعقول امنيين وعسكري
هناك من يرى من االسرائيليين ان التشدد في السياسة الخارجية التركية حيال اسرائيل ينبع ليس فقط من 
اعتبارات عابرة او سياسية داخلية تكتيكية، بل من نظرة استراتيجية شاملة تسعى الى تثبيت تركيا كقوة 

ؤثرة في آسيا الوسطى وبالتالي تحسين مكانتها في المفاوضات البطيئة والمتواصلة على ضمها مركزية م
  . الى االتحاد االوروبي

وفي حين اقتنع اسرائيليون بالموقف الذي تم ترويجه منذ بداية األزمة من ان السياسة االسرائيلية تجاه 
الى اتخاذ مواقف ضد اسرائيل، رفض الفلسطينيين عموماً وقطاع غزة في شكل خاص، دفعت بتركيا 

أمنيون اسرائيليون التعامل مع الموضوع بصفته انفعاالً عاطفياً في ضوء معاناة الفلسطينيين في قطاع 
غزة، واعتبروه فك ارتباط مقصوداً يهدف الى المس بمكانة الجيش التركي، الخصم االساس لحكم 

  .اردوغان
افظة على عالقة جيدة مع تركيا كانت االقوى في اسرائيل وعلى رغم ان األصوات الداعية الى المح

عندما أعلنت تركيا رفضها مشاركة سالح الجو االسرائيلي في مناورات حلف الشمال االطلسي على 
اراضيها، اال ان هذه االصوات تراجعت بعد تفاعل أحداث متتالية أبرزها االتفاق على إجراء تدريبات 

، الذي ترى فيه اسرائيل »حزب اهللا«ركيا وانفجار ما اعتبر مخزناً لـ عسكرية مشتركة بين سورية وت
حزب «جانباً مهماً في المعادلة، اذ ترى ان سورية هي العامل األبرز في تعزيز القدرات العسكرية لـ 

وال يفصل االسرائيليون في نقاش . فيما ايران وتركيا عامالن مركزيان في دعم هذا المحور» اهللا
  .وبين تأثيره في اسرائيل وأمنها» محور الشر«قة مع تركيا وما يسمونه موضوع العال

وبحسب الخبيرة في الشؤون . والواضح ان اهتزاز عالقة تركيا بإسرائيل بدأ يتفاقم منذ حرب غزة
التركية، عوفرا بانجو من جامعة تل ابيب، فإن التحوالت في العالقة بين البلدين تأتي ضمن تحوالت في 

وترى . القات الخارجية التركية تجاه المنطقة برمتها وليس في عالقاتها مع اسرائيل فحسبمجمل الع
بانجو ان التوتر االخير جاء محصلة تغيرات كبيرة شهدتها العالقة بين البلدين على مدار سنوات في ظل 

وتولي حزب عالقة تركيا مع ايران وسورية والفلسطينيين، فيما تشكل عملية تغيير السلطة في تركيا 
  .، النقطة االبرز في مسار العالقة بين اسرائيل وتركيا2002العدالة والتنمية الحكم منذ عام 

من الواضح ان الجيش التركي الذي كان يعتبر حامي العلمانية في عهد الحكومات «: وتقول بانجو
ب عملية الدمقرطة المكثفة التركية السابقة، فقد الكثير من قوته وقدرته على التأثير في عهد اردوغان بسب

وحتى اذا كان الجيش يريد االستمرار في التحالف االستراتيجي مع اسرائيل، فهناك . التي تشهدها تركيا
ويمكن القول في هذا السياق ان المواقف المتشددة التي تتخذها حكومة . من يعرقل عمله ويمنعه من ذلك

ش التركي مفادها ان الحكومة هي التي تقرر وتحسم اردوغان من اسرائيل تشكل أيضاً رسالة الى الجي
اما في الجانب . »طبيعة ووتيرة العالقة بين انقرة والقدس وليس الجيش كما كان الحال في الماضي

االيراني فترى بانجو ان مواجهة التهديد االيراني كانت قبل صعود حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 
ولكن هذه العالقة تراجعت في . ن في فترة انشاء التحالف االستراتيجي بينهماتركيا مصلحة مشتركة للبلدي

  .ما بعد ولم تعد تنظر تركيا الى طهران كتهديد بل أحياناً تتعامل معها كشريك له اهميته
ومن ناحية سورية، ترى الخبيرة االسرائيلية في الشؤون التركية ان الخطر السوري كان خالل 

اما .  الماضي من أبرز العوامل التي أدت الى التقارب العسكري بين تركيا واسرائيلالتسعينات من القرن
اليوم فالتوجه يبدو معاكساً، حيث أنشأت تركيا وسورية المجلس االستراتيجي األعلى للتعاون بين 
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 تركية مشتركة بالتزامن مع الغاء المناورة –الدولتين في وقت اختارت االعالن عن تدريبات سورية 
» حماس«و» حزب اهللا«التي تشترك فيها اسرائيل، وفي ذلك تعزيز لمكانة وقدرة سورية ودعم لـ 

  .وتسهيل لمدهما باالسلحة
، وبحسب »شهر عسل« التركي ترى شخصيات أمنية ان ما يحصل بين البلدين -وفي الملف السوري 

 سورية هو خطأ آخر يضاف موافقة تركيا على اجراء مناورة مشتركة مع«احدى هذه الشخصيات، فإن  
اذ ان سورية تبتعد من . وتعبر هذه الموافقة عن ضائقة وتهور. الى خطأ إلغاء المناورة مع اسرائيل
وازاء وضع كهذا، فإن اسرائيل وباالساس جهاز االمن فيها يعمل . الغرب، وتعزز عالقاتها مع ايران

  .لعالقات مع  تركياجاهداً اليوم على تقويم الوضع من جديد بكل ما يتعلق با
 كان الملف الفلسطيني عامالً 1991اما في ما خص القضية الفلسطينية، فتقول بانجو انه حتى العام 

 التركية، ولكن انطالق عملية مدريد ثم اتفاقات اوسلو سمحا للجيش التركي -معوقاً للعالقات االسرائيلة 
.  المشتركة بالسالم واالستقرار في المنطقةبتكثيف تعاونه مع اسرائيل على أساس المصلحة السياسية

  .                           غير ان التطورات في حرب غزة االخيرة أدت الى تراجع في هذا التعاون
  القضية الفلسطينية هي األساس

الخبير في الشؤون الشرق اوسطية، البروفسور موشيه ماعوز، يرفض الموقف االسرائيلي الذي يعتبر 
. لدولة االسالمية الوحيدة التي اتخذت موقفاً معادياً إلسرائيل كتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيينتركيا ا

  .وقال ان تركيا أشعلت ضوءاً احمر أمام اسرائيل في شأن سياسة االحتالل تجاه الفلسطينيين
لمشابهة من ويرى ماعوز ان قرار تركيا االخير يضاف الى سلسلة طويلة من االحتجاجات والتحذيرات ا

  .جانب دول اسالمية وعربية براغماتية، بما فيها مصر واالردن، اللتان وقعتا اتفاقات سالم مع اسرائيل
ويلفت موشيه ماعوز نظر المسؤولين االسرائيليين الى سياسة تركيا ويحذرهم من ارتكاب خطأ في فهم 

ائيل، مؤكداً انها ال تهدف فقط االشارات التي تطلقها هي ودول عربية وإسالمية أخرى مناهضة السر
زعماء تركيا المسلمين يتماثلون مع معاناة المواطنين «وبرأيه فإن . الرضاء االسالم السياسي في تركيا

في االراضي الفلسطينية المحتلة ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل كما يؤيدون اتفاقاً 
  . » سورياً–اسرائيلياً 

 تركيا  كمعظم الدول االسالمية، بما في ذلك كل الدول العربية، وقفت الى جانب ويضيف ماعوز ان
، التي تعرض على 2002مبادرة السالم التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبدالعزيز عام 

، شريطة  االسرائيلي السالم، واألمن والعالقات الطبيعية–اسرائيل للمرة األولى في تاريخ النزاع العربي 
 وتوافق على اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 1967أن تنسحب اسرائيل الى خطوط ما قبل 

  . الشرقية
ويلفت ماعوز نظر االسرائيليين الى ان تركيا هي عضو كبير في منظمة الدول االسالمية، التي قبلت 

، الذي يدعو الى اقامة 1947  في تشرين الثاني181 قرار األمم المتحدة 2003للمرة االولى في العام 
وهذا هو ايضاً موقف معظم األسرة الدولية، بما فيها . دولة عربية ودولة يهودية في أرض اسرائيل

  .»أال تالحظ حكومة اسرائيل هذه االشارات وهذه الرسائل؟«: ويتسأل. الواليات المتحدة وأوروبا الغربية
 في مواجهة االزمة مع تركيا، رأى موشيه ماعوز وفي سياق تناقضات مواقف االسرائيليين ورغباتهم

ضرورة عدم تجاهل تاريخ العالقات التركية مع العالم العربي والفلسطينيين مع التشديد على ان تركيا 
 1949قوة اسالمية عظمى بالمقاييس االقليمية، وهي كانت أول الدول التي اعترفت باسرائيل منذ عام 

ر التعاون مع اسرائيل وتوثيقه في مجاالت استراتيجية، وأمنية وسعت على مدار سنوات الى تطوي
وهي التي . واقتصادية في ظل نظامها العلماني وعالقاتها السيئة مع دول عربية أخرى، وال سيما سورية

 سنة من سيطرتها على الشرق األوسط، وكانت قبل 500كانت متسامحة في شكل كبير مع اليهود طيلة 
ويشيد ماعوز باللوبي اليهودي في . طرودين اليهود من األندلس بأذرع مفتوحةذلك قد استقبلت الم
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واشنطن الذي هب لمساعدة تركيا، عندما حاول الكونغرس األميركي اتخاذ قرار يدين تركيا بسبب 
  . المذبحة األرمنية

حتالل  العلني تجاه استمرار اال– تشددت أنقرة بالتدريج في موقفها الرسمي 1967ولكن بعد حرب 
االسرائيلي في االراضي الفلسطينية، وباالساس في القدس الشرقية، بسبب تحسن عالقاتها مع العالم 
. العربي واالسالمي وتعزز قوة االسالم السياسي والتضامن الجماهيري مع الفلسطينيين في ارجاء تركيا

سرائيل رداً على قرار اسرائيل ضم  انزلت أنقرة علم الممثلية الديبلوماسية إل1980وهكذا مثالً، في العام 
  . »القدس الموحدة، عاصمة اسرائيل«القدس الشرقية ضمن 

تعززت العالقات االستراتيجية واالقتصادية بين تركيا ) 1993، 1991(في اعقاب اتفاقات مدريد وأوسلو 
ضة ، تعاظمت بشدة المعار2000ولكن مع اندالع انتفاضة االقصى عام . واسرائيل في شكل كبير

وقد . االسالمية الشعبية تجاه اسرائيل وأثرت ايضاً في قادة النظام، علمانيين ومتدينين على حد سواء
، »ابادة شعب« بـ 2002في الضفة عام » السور الواقي«وصف رئيس الحكومة التركية في حينه عملية 

، ثم بعد 2004اصة عام ثم في عهد اردوغان نفذت اسرائيل جرائم قتل واغتياالت في الضفة الغربية، بخ
  .   في الحرب على غزة، اتهم اردوغان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب» الرصاص المصبوب«عملية 

  الملف االيراني يدفع الى تخفيف االزمة
ال شك في ان رغبة الكثير من االسرائيليين في الحفاظ على عالقة جيدة مع تركيا تعود باالساس الى 

رفين وصفقات االسلحة التي تعتبرها اسرائيل ذات قيمة مهمة بخاصة من التعاون العسكري بين الط
وبموجب الصفقات التي يعلنها االسرائيليون فقد وقعت في السنوات . الناحيتين االستراتيجية واألمنية

االخيرة صفقات عدة من الصناعات األمنية بين وزارتي الدفاع التركية واالسرائيلية، بينها تحديث دبابات 
ويرى أمنيون ان اسرائيل هي قوة عظمى ومن الصعب عليها . ديمة، وتحديث طائرات فانتوم وغيرهاق

  .ان ترى االتراك يتخلون عن السوق االسرائيلية
وبمقدار ما تجد اسرائيل اهمية في تبادل صفقات األسلحة مع تركيا، ترى ضرورة الحفاظ على عالقة 

ين تركيا وايران، وهو الجانب الذي ال يخفيه االسرائيليون في جيدة معها كوسيلة لمنع توثيق العالقة ب
ولم يتردد مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة . تعبيرهم عن القلق من أبعاد تراجع العالقة مع تركيا

االسرائيلية ووزارة الخارجية في القول ان تركيا تتقرب في شكل خطير من ايران وأن مخاوف اسرائيل 
ويرى .  هي من ان  يقود اردوغان تركيا في مسيرة هادئة ومصممة الى االسلمةوبعض الدول الغربية

اصحاب هذا الموقف من االسرائيليين ان رئيس الحكومة التركية يعمل على تحويل تركيا الى دولة 
  . »اسالمية دينية لتكون النموذج االقرب إليران منه الى دول أوروبا

وال تستبعد . مالً كبيراً في تحسين العالقات بين تركيا اسرائيلوفي مقابل هذه االصوات هناك من يرى ا
  : الباحثة بانجو ذلك، لكنها تربطه بحصول تطورات في المنطقة تحاكي واحداً من اربعة سيناريوات

  .استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني: اوالً
 مواصلة دور الوساطة الذي كانت إحياء مسار التفاوض بين سورية وإسرائيل حيث تريد انقرة: ثانياً

  . تلعبه خالل السنوات الماضية بين الطرفين
  .حصول طهران على اسلحة غير تقليدية قد يؤدي بأنقرة الى مراجعة عالقاتها مع طهران: ثالثاً
  .انفتاح اوروبي اكبر تجاه تركيا قد يساهم في تحسين عالقة انقرة مع اسرائيل: رابعاً

  16/10/2009الحياة، 
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  مطبات االرتجال الفلسطيني في المحافل الدولية .63
  نيس مصطفى القاسمأ. د

 هو يوم اسود فـي مـسيرة القـضية          2009عام  ) اكتوبر(يوم الجمعة الموافق الثاني من تشرين االول        
                له واسـتخفاف إهانة فيه من يدعون أنهم يمثلون الشعب الفلسطيني أكبر هجو بـه  الفلسطينية، إذ أنه يوم

لم يصدقْ أحد أن االسـتخفاف بعقـول النـاس وبحـسهم     . وبتضحياته، وحقوقه، خاصة حقه في الحياة    
الوطني وحقوقهم ودماء أبنائهم قد وصل الى هذا الحد من أشخاص يدعون أنهم يحظون بثقة هذا الشعب                 

سميين الـذين اختلفـت     وازداد االستهتار استهتارا بسخافات الناطقين الر     . ويعملون لصالحه والدفاع عنه   
  .وتناقضت رواياتهم وتبريراتهم ورؤاهم لما حدث، وإن اعترف بعضهم بأن ما وقع كان خطأ

وجاء التصريح في مؤتمر    . وانتظر الناس تصريحا من رئيس السلطة يوضح الموقف قبل ان يعلقوا عليه           
ي بيانه االول ما ذكره بعض      صحافي، ثم في بيان قرأه بعد عشرة أيام من قرار التأجيل، فاذا به يكرر ف              

من سبقه من الناطقين باسمه ويركز على ما ركزوا عليه من أن فلسطين ليست عضوا في مجلس حقوق                  
االنسان، وبالتالي فان ممثليها ال يستطيعون تقديم طلب بالتأجيل، وأن هذا الطلب قد تقدم به مندوب غير                 

 12 الرئيس كالمه هذا في البيان الذي قـرأه فـي            وكرر. المندوب الفلسطيني وبموافقة عربية واسالمية    
، موحياً بأن الذي يتحمل المسؤولية الوفود العربية واالسالمية، وأن قـرار            2009) أكتوبر(تشرين األول   

قد وقع، مع أن االمين العام للجنة       ' خطأ'والغريب أن الرئيس لم يعترف بأن       . التأجيل ليس قرارا فلسطينيا   
تحرير قد اعترف علنا بذلك، وكذلك اللجنة المركزيـة لفـتح، ولـم يعتـذر للـشعب                 التنفيذية لمنظمة ال  

لم يكن  . الفلسطيني عنه، ولم يتحمل أية مسؤولية عما حصل أو ان يطرح تبريرا له، مقنعا أو غير مقنع                  
هذا التصريح في رأي الكثيرين فراراً من المسؤولية وتجنيا على الحقيقة فحسب وانما اسـاءة واضـحة                 

دول العربية واالسالمية التي تحرص دائما على االستجابة لرغبات الوفود الفلسطينية في المجتمعـات              لل
هذا موقف يترك التساؤالت قائمة حول األسباب الحقيقية التي كانت وراء طلب التأجيل وال يريد               . الدولية

البعثة الفلسطينية لرؤساء   رئيس السلطة االفصاح عنها، مع أن هذه االسباب ال بد وأن أفصح عنها رئيس               
وبالفعل فقد قرأ الدكتور    . الوفود التي كانت مؤيدة لطرح التقرير للنقاش وذلك ولو من باب تبرير الموقف            

النص الكامل لتقرير بعثه أحد المندوبين لحكومته وفيه تفاصيل مـا           ' الجزيرة'عزمي بشارة على فضائية     
كل الوضوح أن التعليمات بالتأجيل جـاءت مـن رئـيس           قاله مندوب فلسطين للمجتمعين، والواضح فيه       

لقد تجنب الرئيس القول بأنه هـو الـذي أصـدر           . السلطة الفلسطينية، وليس مثال من حكومة الباكستان      
القرار، أو أنه يتحمل المسؤولية عنه، وذلك لكونه هو المختص باتخاذ قرارات بهذه االهمية وال يجوز له                 

واذا كان الرئيس بعد عشرة     . ية، حتى ولو كان القرار قد صدر من غيره        التنصل من تحمل هذه المسؤول    
أيام من صدور قرار التأجيل ال يعرف من أصدره، مع أن سؤاال لممثل فلسطين في جنيف كاف لكـشف                   

  .الموضوع، فان األمر خطير وخطير جدا
مية وأن المنـدوب    وكذلك ال يجوز له االحتماء وراء ادعاء بأن القرار اتخـذ بموافقـة عربيـة واسـال                

صـحيح  . الفلسطيني لم يتقدم هو بطلب التأجيل حيث أن فلسطين ليست عضوا في مجلس حقوق االنسان              
ولكن اذا أرادت   . أن فلسطين ليست عضوا في المجلس، ومعظم أعضاء االمم المتحدة ليسوا أعضاء فيه            

ه االمر هو اقناع عـضو      فلسطين أو أية دولة غير عضوة صدور قرار في موضوع معين فكل ما يتطلب             
انها خدمة تقدم، ولكن القرار النهائي هـو بيـد          . بما تريده فيتبناه ويتقدم بمشروع القرار الذي طلب منه        

وهذا ما قاله المندوب القطري والمنـدوب الباكـستاني، وكانـا      . المندوب الفلسطيني فيما يتعلق بفلسطين    
لذين نفذوا رغبات من كانوا في نظرهم يمثلون الشعب         صادقين، وال يليق أبدا تحميل المسؤولية لهؤالء ا       

  .الفلسطيني
  نتائج توجيه االتهامات
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ازاء هذا الموقف من قمة هرم المسؤولية الفلسطينية ومن هم دونه يجب اال نستغرب مستقبال، اذا سـمح                  
م المتحدة خوفا من    شعبنا لهؤالء أن يبقوا في السلطة، أال تجد القضية الفلسطينية من يتبناها في دوائر االم              

ماذا يقول السفير الباكستاني لحكومته التـي       . تحميله مسؤولية يجب أن يتحملها الوفد الفلسطيني وسلطته       
تخشى أن يصدق شعبها ما قاله المسؤولون الفلسطينيون عن موافقته على القرار ومسؤوليته عن تقديمه؟               

هذا هـو الـسؤال     . تقرير الى جدول االعمال   هذا الخطر حاصل اآلن بعد أن تقرر تقديم طلب إلعادة ال          
ان التأجيل أتاح الفرصة السرائيل لتحشد حلفاءها وتـستغل         . األول، وعليه يجب أن تتركز الجهود اآلن      

طلب التأجيل هذا وما تال ذلك اآلن من مهاترات رخيصة والتركيز عليها بدال من التركيز على التقريـر                  
  .جدول االعمال أوال وتبنيه ثانيانفسه وتوحيد الجهود لضمان اعادته ل

ولنفترض أن التقرير أعيد لجدول االعمال، فإن السؤال الذي يرد ماذا سيكون موقف الدول التي وعـدت         
بالتصويت بالموافقة على ما جاء فيه، ثم يأتي صاحب الشأن، ممثل فلسطين، فيتخلى عن موقفه بـسحبه                 

يحاول التملص من المسؤولية عن طلب التأجيل والصاقها        لقرار اعتماد التقرير بصورة ال مبرر لها، ثم         
بغيره؟ هذه الدول ال بد أنها قد أصيبت بصدمة عندما فوجئت بطلب التأجيل في موضوع بهذه الخطورة،                 
األمر الذي طعن في مصداقية منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، وفَـتَح طريقـا معبـدة                 

ى هذه الدول االعضاء وكذلك المنظمات غير الحكومية واقناعها بعدم جديـة            السرائيل وأمريكا للتأثير عل   
ومن حق هذه الدول والمنظمات أن تتساءل مـا         . المواقف الفلسطينية وعدم الثقة في الفلسطينيين أنفسهم      

الذي سيضمن لها أنه لن تكون هناك تقلبات جديدة في الموقف الفلسطيني؟ وسنرى أن هذه ليـست هـي                   
ولى التي يتنازل فيها المسؤولون الفلسطينيون عن مواقف أو قرارات أو تقارير تدعم قـضيتهم               المرة اال 

  .السباب كثيرا ما تبدو غير واضحة، ولكنها ضارة بها في جميع الحاالت
 كان انقالبا لـألدوار بـشكل   2009) أكتوبر( تشرين األول 2ما حدث في جنيف في يوم الجمعة االسود      

كن اسرائيل المتهمة هي التي تقدمت بطلب تأجيل اتخاذ القرار، وانما كـان المجنـي               لم ت : الفت لألنظار 
لقد عاصرتُ، منذ عام    . عليه، الضحية، الذي ثبت حقه واحتشد انصاره والعالم كله لسماع النطق بالحكم           

 غير  ، لجنةَ حقوقِ االنسان، ومن بعدها، مجلس حقوق االنسان الذي خلفها، بصفتي ممثال لمنظمة             1976
حكومية لها صفة استشارية لدى االمم المتحدة، ولم أشهد في اللجنة أو المجلس موقفا مثل هذا الموقـف                  

  .الذي وضع فيه ممثل فلسطين وقضيته الحساسة العادلة أمام المجتمع الدولي
 هـذه،   النتيجة اذن هي أن القضية الفلسطينية الواضحة العدالة قد خسرت الكثير نتيجة لمواقف الـسلطة              

وهي مواقف تدل على االرتجال، بل ولربما ما هو أكثر منه، حتى في قضايا في أهمية تقريـر كتقريـر      
وهذه خسارة تمس بعنصر الثقة والمصداقية وسالمة التعامل، وهي أمور ليس مـن             . القاضي غولدستون 

ع هذا الثمن الباهظ جـدا،      إننا ما زلنا ال ندري ما الذي أدى بالرئيس الفلسطيني إلى دف           . السهل استردادها 
اال أنه من المؤكد ان مصداقيته فيما يتعلق بقضيته قد اهتزت، وسيكون من الصعب ترميمها، خاصة وأن                 
الدالئل كلها تشير الى أن ما جرى ليس تصرفا طارئا، وانما هو، كما قـال الـدكتور عزمـي بـشارة                     

  .ار عليه رجال السلطة منذ زمن، تنفيذ لمنهج س'الجزيرة'والدكتور منير شفيق على فضائية 
  سوابق أخرى خطيرة من نفس المنهج

. لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أهدرت فيها السلطة الفلسطينية مكسبا فلسطينيا بعيد األثر دون مقابل                
فقد تخلت القيادة الفلسطينية في أعقاب مؤتمر مدريد عن قرار الجمعية العامة لالمـم المتحـدة باعتبـار                  

هيونية شكال من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، ذلك القرار الذي أزعج الـدوائر االسـرائيلية               الص
ولم يكن هذا االلغـاء     . واالمريكية واالوروبية ازعاجا كبيرا، الى أن نجحت في الغائه بعد مؤتمر مدريد           

لي نفسه، قد صـدر عـن       ممكنا لوال موافقة فلسطينية وعربية واسالمية، حيث أن االلغاء، كالقرار االص          
وكان ثمن تأجيل النظر في قرار      . كان ثمن هذا االلغاء البدء في مفاوضات      . الجمعية العامة لالمم المتحدة   

  .القاضي غولدستون هو أيضا استئناف المفاوضات
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طبعا بدأت مفاوضات، وكانت نتائجها أوسلو وأخواتها، وما فيها جميعها من تنازالت تعاني منها القضية               
اال أن مقاومة الغاء القرار الذي يدمغ الصهيونية بالعنصرية عادت الى الواجهـة             . لسطينية في كل يوم   الف

 ويـشار اليـه     2001في المؤتمر الدولي عن العنصرية الذي عقد في مدينة ديربان بجنوبي افريقيا عام              
في ذلك المؤتمر   . تطاق أزعج اسرائيل وحلفاءها لدرجة ال       1مؤتمر ديربان رقم    . 'ديربان واحد 'عادة بـ   

الدولي ناضلت منظمات حقوق االنسان ذات الصفة االستشارية لدى االمم المتحدة الـى جانـب الـدول                 
المناهضة للعنصرية ونجحت في اقناع المؤتمر بضرورة ادراج نصوص واضحة في البيـان الختـامي               

 والدول االوروبية هـذه     قاومت اسرائيل وأمريكا  . للمؤتمر بخصوص فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني     
المحاولة، بل وقاطعت المؤتمر، اال أن المحاولة نجحت فوردت ثالث فقرات بهـذا الـشأن عبـر فيهـا         

ازاء معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل األجنبي، واعترافهم بحقه الثابت غير           'المجتمعون عن قلقهم    
ق جميع دول المنطقة، بما فيها اسرائيل، فـي         القابل للتصرف في تقرير المصير واقامة دولة مستقلة وح        

 مـن   63الفقـرة   (' العيش بأمان ودعوة جميع الدول لدعم عملية السالم واالنتهاء منها على وجه السرعة            
لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم في المنطقة تتعايش فيه جميـع           ' دعا المجتمعون    64وفي الفقرة   ). البيان

 جـاء فـي     65وفي الفقـرة    . 'ل وحقوق لالنسان وأمن معترف بها دوليا      الشعوب وتتمتع بالمساواة والعد   
اننا نعترف بحق الالجئين في العودة االختيارية لبيوتهم وأمالكهم بكرامة وأمن، ونحـث جميـع               'البيان  

  .'الدول على تسهيل العودة هذه
ضية الفلسطينية في   هذه النصوص ازعجت أمريكا واسرائيل والدول االوروبية كثيرا، ومثلت انتصارا للق          

' االمـالك 'و  ' البيوت'داخل مؤتمر دولي خاص بالعنصرية، بالتأكيد على حقوقه الثابتة وحق العودة الى             
وصممت اسرائيل وحلفاؤها على الـتخلص  . والتخلص من المعاناة بسبب االحتالل وإقامة الدولة المستقلة  

بيرة من أنصارها للتشويش على الـدورة       وبالفعل فقد حشدت قوتها وجلبت أعدادا ك      . من هذه النصوص  
 في قصر االمم المتحدة في جنيف، وكان الهدف هو          2009) ابريل(الثانية للمؤتمر التي عقدت في نيسان       

استبعاد هذه الفقرات الثالث من البيان الختامي للمؤتمر، بحيث يظهر أن هذا المؤتمر الثاني، الذي هـو                 
ول، قد شطب هذه الفقرات من البيان الختامي بنـاء علـى اتفـاق              مراجعة لما تم بعد مؤتمر ديربان اال      

وبالفعل فقـد شـطبت هـذه       . توافقي بين اصحاب القضية، وأن المشاكل المتعلقة بما ورد فيها قد سويت           
الفقرات الثالث ولم يرد أي نص في البيان الختامي بشأن القضية الفلسطينية أو االحـتالل االسـرائيلي                 

ق العودة أو الحق في االستقالل، وكأن هذه االمور قـد أنجـزت فـي الفتـرة بـين                   والمعاناة منه أو ح   
  ).2009 2001(المؤتمرين 

قرار الحذف هذا قد جاء بموافقة وزير خارجية فلسطين، تماما كما كان قرار تأجيل النظر فـي تقريـر                   
 الـسلطة الفلـسطينية     والمسؤول النهائي في الحالتين هو    . لجنة القاضي غولدستون بموافقة ممثل فلسطين     

وكما ثارت ثائرة المنظمات غير الحكومية اعتراضا على قرار         . كلهم مسؤول . ورئيسها واللجنة التنفيذية  
التأجيل، فقد كان وقع حذف االشارات الخاصة بفلسطين مؤلما جادا، خاصة وأن ما تحقق فـي ديربـان                  

 لم يدر أحـد مـا الـذي دفـع المنـدوب             .واحد كان بالرغم من التعنت االمريكي االسرائيلي االوروبي       
الفلسطيني للموافقة على بيان بهذا الشكل، مع أن االحتالل ازداد ضراوة، ولم يتراجع في الفترة ما بـين                  

لم نعرف شيئا في حينها وال بعد ذلك، وكل ما وصل الى المسامع هو الثناء المتكـرر  . الدورتين للمؤتمر 
 فلسطين لتعاونه في الوصول الى نصٍ متفق عليه ُأجيز من دون            من الدول االوروبية على وزير خارجية     

دون تـصويت   ' بالتوافق'لماذا هذا الحرص على الغاء هذه الفقرات عن طريق ما أصبح يسمى             . تصويت
من المفيد أن نذكر أن المنظمات غير  (ووقع في فخه وزير الخارجية الفلسطيني عن وعي أو غير وعي؟            

فرصة التدخل اال بعد أن أقرت الدول االعضاء البيان الختـامي، ولـذا لـم يكـن                 الحكومية لم تتح لها     
للمنظمات في هذه الدورة التأثير الذي كان لها في الدورة االولى، وهـذا طبعـا مقـصود مـن الـدول                     

  ).االعضاء
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  نظرية االتفاق بالتوافق بدون تصويت
غاء هذه الفقرات، وال ندري الى أين ستنتهي،        هذه مصيبة تسبب فيها معالي السيد الوزير بالموافقة على ال         

حيث أن تحديد الحقوق في المؤتمرات الدولية ال يأتي عبثا، وإنما له أهدافه وأبعاده القانونية التي قـد ال                   
وال ' والشطارة' 'االلهام'وواضح أن القيادات الفلسطينية تتصرف على أساس        . تخطر بالبال للوهلة االولى   

فمثال هل ان حذف االشارة الى حق العودة مثال من نفـس    . تعداد أو اعداد مسبق   تعترف بضرورة أي اس   
الجهة الدولية التي كانت قد أقرته سابقا بالتوافق بين الطرفين المعنيين يمكن أن يفسر على أنـه توافـق                   

ف مـن   على الغاء ذلك الحق أو عدم االلتزام به أو على أنه تم تنفيذه؟ واذا لم يكن كذلك، فما هو الهـد                    
الحذف إذن في بيان شامل حل محل البيان السابق الصادر من نفس الجهة؟ أليس التوافق دون تـصويت                  
هو اتفاقٌ عليه شهود، وإن لم يصوتوا، بحيث يصبح من الصعب عليهم، إن لم يكن من المتعذر، اعـادة                   

معية العامة لالمم المتحدة،    النظر وارجاع الوضع الى ما كان عليه؟ هذه القضية الدقيقة تنبه لها رئيس الج             
ميجيل ديسكوتو بروكمان، وهو من فنزويال، وأصدر مكتبه بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيـه البيـان                  

جاء في هذا البيان تعقيبا على      .  وتنازل فيه وزير خارجية فلسطين عما تنازل       2الختامي لمؤتمر ديربان    
 االطراف التوصل الى اتفاق نهـائي علـى الـنص           في رأيي أنه شيء جيد أن استطاع      ': (بيان المؤتمر 

ومع ذلك فانني آسف أن التركيز على الضحايا الذي كان سـائدا فـي              ) . consensus(بطريق التوافق   
وآسف كـذلك أن االشـارة التـي        .  قد جرى االنتقاص منه في النص الحالي       2001مؤتمر ديربان لعام    

نسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحـق فـي          وردت في نص ديربان واحد والذي يعترف بحقوق اال        
إن االمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، وقد أجـازت القـرار           . دولة مستقلة قد حذف أيضا من النص      

 منذ أكثر من ستين عاما، ما زالت تتحمل التزامات محددة فيما يتعلق بخلـق دولـة اسـرائيل                   181رقم  
 إنه مبدأ من المبادئ االساسية في القانون الدولي، وخاصة قانون           .ودولة فلسطين التي ما زالت لم تتحقق      

حقوق االنسان الدولي، أنه اذا اعترف بحق من الحقوق، فانه ال يمكن رفـض وجـوده أو الغـاؤه، وإن                   
انه لمسؤولية المجتمع  . الدول األعضاء في االمم المتحدة ملتزمة بأن تحترم وتحمي وتنشر حقوق االنسان           

موعه واالمم المتحدة على الخصوص أن تُحرك بشكل تقدمي جـدول االعمـال الخـاص               الدولي في مج  
  ).انتهى بيان رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة.) ('بالدفاع عن هذه الحقوق ونشرها وتقنينها وتنفيذها

والى )  التقسيم وهو قرار  (181والى القرار رقم    ' االتفاق بطريق التوافق  'اشارةُ رئيس الجمعية العامة الى      
فبيان ديربان الثاني   . مبادئ القانون الدولي، الى غير ذلك مما اشار اليه، له مدلوله المهم في هذا السياق              

واول تصريح لممثل السلطة الفلسطينية بعد قرار تأجيـل النظـر فـي             . 'بالتوافق وبدون تصويت  'صدر  
حـول  ' توافق' هو السعي للوصول الى      تقرير لجنة القاضي غولدستون تحدث عن أن من اسباب التأجيل         

التوافق هذا يتم اصال بين الوفد الفلسطيني والوفد االسرائيلي         . القرار الذي يصدره المجلس بشأن التقرير     
وقد رأينا نوع التوافق الذي تـم مـع         . على نص قرار يقدم للمجتمعين فيجري اقراره من دون تصويت         

ئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة وحذر من عواقبه بمحاولـة          وزير الخارجية الفلسطيني، وهو ما نعاه ر      
التأكيد على أن هذا الحذف التوافقي يتعارض مع القانون الدولي اذا قصد منه الغاء حقوق سبق االتفـاق                  

الحذف قد حصل وتمت الموافقة على النص النهائي للبيان بناء على االتفاق التوافقي الذي تم مـع                 . عليها
ومن المؤكد أنه لن يتم الرجوع عن هذا في مؤتمر الحق، أو البد من خـوض                .  فلسطين وزير خارجية 

التوافق الذي يتم يسجل بطبيعة الحال على أطرافه، ويشهد عليه          . معركة حامية جدا الرجاع ما تم الغاؤه      
وب ومن هنا تأتي أهمية السؤال الذي طرحناه عن األثـر القـانوني لهـذا االسـل               . المجتمع الدولي كله  

المستحدث في التعاطي مع القضية الفلسطينية، وهو اسلوب االتفاق بالتوافق دون تصويت، والذي ال شك               
أنه كان في صميم اهتمام رئيس الجمعية العامة لالمم المتحدة عندما تعرض لما حذفه البيان من االشارة                 

لمتحدة أن أقرتها، ولكنها لم     الى حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤدى موقفه هو أن هناك حقوقا سبق لالمم ا            
تتحقق بعد، مثل حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وفقا لقرار التقـسيم، وهنـاك القـرار الخـاص           
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. بالعودة، فيقول رئيس الجمعية العامة إن ما سبق اقراره من حقوق ال يمكن رفضه فيما بعد أو الغـاؤه                  
ولي، وكثير منهم يهود صهيونيون، سـيبدأون فـي         هذا هو رأيه، ولكن من المؤكد أن رجال القانون الد         

تعميق الدراسات حول االثار القانونية لالتفاق التوافقي، وسيبدأ القانونيون االسرائيليون دراساتهم لتثبيـت             
وسيستمر رجال السلطة الفلسطينيون في غفلة عما يجري وفي االعتماد          . كل تراجع فلسطيني والزامهم به    

الى غير ذلك من المواهب التي اكتشفها االسرائيليون بسهولة وأثبتت قيمتها فيما            ' وةالفهل'و' الشطارة'على  
  .تم من اوسلو وحتى اليوم

ومهما يكن من أمر، فإن أي اتفاق، سواء كان بهذه الطريقة أو غيرها، يمس بـالحقوق الثابتـة للـشعب       
فيد أن يتذكر هذا من يدعون تمثيلـه        الفلسطيني لن يكون له أي أثر وال يلزِم الشعب الفلسطيني، ومن الم           

إن اليقظة التي أظهرها الشعب الفلسطيني فيمـا        . في مفاوضات أو مؤتمرات أو لقاءات خاصة أو سرية        
  .يتعلق بتقرير القاضي غولدستون لن تخبو وسيفرض هذا الشعب وجوده كلما تعرضت قضيته للخطر

رار تأجيل النظر في تقرير القاضي غولدسـتون،        ازاء هذه التجربة مع ممارسة المسؤولية، وعوداً الى ق        
اال يحق للمواطن الفلسطيني أن يتساءل ما الذي كان يمكن أن يتم في فترة التأجيل البالغة ستة اشهر؟ هل                   
ستعترف اسرائيل بالجرائم التي ارتكبتها، أم إن التوافق المطلوب سيكون تنازال فلسطينيا عـن مقاضـاة                

رجالها وقادتها أو أي حل من هذا القبيل؟ هذا هو الذي كان سـيحدث اذا               اسرائيل ومجرمي الحرب من     
استمر التأجيل تطبيقا لنظرية االتفاق التوافقي، والحجةُ لذلك والمبرر سيكون، مرة أخرى، الحرص على              

هذا هـو   . مفاوضات أثبتت عبثيتها بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكأنما ال يكفيه ما فُرطَ باسمه من حقوق             
لمتوقع، ولربما يكون هذا ما قد تم االتفاق عليه بالفعل، أي التأجيل في مقابل المفاوضات، ولكنه اتفاق لم                  ا

الشعب الفلسطيني لم يعد يدري ماذا يصدق وماذا ال يصدق من أقوال السادة المسؤولين، وهو يرى                . يعلن
 هذا هو ما يجري في العلن فما هو يـا           واذا كان . الوطن ينهب والسادة المسؤولون كأنهم ال يرون ما يقع        

  تُرى الذي يجري خلف االبواب المغلقة؟
  ما العمل؟

هذا موضوع آخر، سنعود اليه بعد أن يتقرر مصير تقرير القاضي غولدستون، ولكن من المؤكـد أننـا                  
سنطالب، من بين ما سنطالب به، بتفعيل منظمة التحرير كمرجعية فلسطينية جادة تحاسب من يتخـذون                

واذا . القرارات من جهة وتؤمن أسلوبا علميا واعيا ال ارتجال فيه التخاذ القـرارات والمحاسـبة عليهـا         
استمر القائمون على األمر في التالعب بهذا الموضوع، فإن الشعب الذي أقام المنظمة لن يعجـز عـن                  

خل والضفة والقطاع، في    الشارع الفلسطيني يتحرك، في كل أماكن تواجده في الدا        . إيجاد الوسيلة لتفعيلها  
ومن المؤكد أنه لن يترك مـصيره بيـد أي          . المخيمات وفي الشتات، ولن يترك االمور على هذا الحال        

شخص أو فريق يتأكد له أنه يتعايش مع االحتالل وافرازاته ويتـأقلم معـه فـي تـصرفاته وخياراتـه                    
  .وقراراته

صحيح ما حدث ومنع الضرر بـالتركيز علـى         غير ان المهم في هذه اللحظة بالذات هو حشد الجهود لت          
ضمان الموافقة على التقرير وتوصياته وضمان المتابعة بحيث ال ينضم هذا التقرير أو قـرار مجلـس                 
حقوق االنسان الى سلسلة ما أهمل من قرارات والى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصـل،                 

الفلسطينية واالنظمة العربية اهماال كـامال، ربمـا أيـضا          وهي القرارات والفتوى التي أهملتها السلطة       
  .'المفاوضات'حرصا على 

  16/10/2009القدس العربي، 
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  السلطة الفلسطينّية وتقرير غولدستون .64
  منير شفيق

لم يعد هنالك من شك في أن المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة في جنيف طلب مـن ممثلـي الوفـود                    
وبالطبع لم يفعـل    .  للتصويت في مصلحة تقرير غولدستون تأجيل اتخاذ القرار        الرئيسة التي كانت داعمة   

إالّ بناء على تعليمات صادرة عن رئيس       ) من دون إعفائه من المسؤولية الشخصية     (إبراهيم خريشة ذلك    
  ).غير الشرعية(السلطة الفلسطينية محمود عباس وسالم فياض رئيس الحكومة 

. ي من قبل محمود عباس أصبح معترفاً به، ولم يعد أحد يجادل في نفيه             اتخاذ القرار من أعلى مستوى أ     
مثالً، كما فعلت كل مـن الجبهـة الـشعبية          . األمر الذي يوجب أن يحاسب عليه وأالّ يمر مرور الكرام         

ـ     ثم أخذتا تتراجعان عن تكرار هذا الوصف، واألهم متابعـة          " الجريمة"والجبهة الديمقراطية إذ وصفتاه ب
ترتب عنه من مسؤوليات، أقلّها محاسبة محمود عباس ومندوبه في جنيف إلى حد المطالبة باالعتذار               ما ي 

إن لم يكن االستقالة، إذ من غير المعقول، وضد األعراف الدولية،           " الجريمة"للشعب الفلسطيني عن هذه     
  .من مسؤول سياسي ثم يطوى الموضوع كأن شيئاً لم يكن" جريمة"أن تُرتكب 

" جريمة"لخيار الثاني فعلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية االعتذار عن اتهام قرار التأجيل بأنه              أما ا 
ولكن يجب أن تفسرا لماذا وصـفتاه       . واعتباره أمراً طبيعياً في السياسة    " خطأ"ومن ثم إعادته إلى مجرد      

  .ثم هل هو خطأ أم جزء من نهج سياسي متماسك. بالجريمة في حينه
ففي البداية أنكر   . كن ردود فعل السيد محمود عباس ومستشاريه أقل تخبطاً في معالجة قرار التأجيل            لم ت 

ثم أعلن نمـر    . أي دور لمنظمة التحرير أو مندوبها في قرار التأجيل        " كبير المفاوضين "صائب عريقات   
 مصلحة الـشعب    حماد المستشار الخاص لمحمود عباس أن قرار التأجيل صائب ودافع عنه واعتبره في            

ف ليست عضواً في لجنـة حقـوق        .ت.وفي اليوم نفسه صرح محمود عباس من اليمن أن م         . الفلسطيني
  .اإلنسان وأن دوالً عربية وإسالمية كانت وراء قرار التأجيل

هذا التصريح اليتيم حتى اآلن حمل عدة أبعاد كان أولها تلبيس المسؤولية للـدول العربيـة واإلسـالمية                  
ولكن من دون أن يقول ما هو       . ضاء في اللجنة، وكان ثانيها التنصل من أية مسؤولية في الموضوع          األع

  .موقفه من القرار العتيد
ولكن بعد أن أعلن وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط أن مصر لم تعلم بقرار التأجيل إالّ بعد صـدوره        

وهذا ما عكـسه تـصريح لـصائب        . مسؤوليةلم يعد بمقدور محمود عباس أو مستشاريه التنصل من ال         
  ".كل عضو في منظمة التحرير"بمن في ذلك " وجميعنا مسؤولون عنه"عريقات قال فيه نعم حدث خطأ 

هنا بدأت عملية التمييع في توزيع المسؤولية وإعفاء محمود عباس من المسؤولية األولى والمباشرة ومن               
، وكلتاهما شُكلتا علـى  "فتح"ة التحرير أو اللجنة المركزية لحركة  دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية لمنظم     

وبهذا دخلنا في منهج توزيع الدم بين القبائل والجميع حتى لو لم يعرفوا فـي               . أساس دعم خطه السياسي   
  .الموضوع إالّ بعد اتخاذ القرار واندالع الضجة المترتبة عليه

إدانة (وندينه  " القرار خطأ : "ة للقرار وتحديد المسؤولية، بالقول    على المواجهة الشجاع  " االحتيال"ثم انتقل   
ولكن المشكلة هنا في استغالله من قبل الذين أثاروا الضجة حوله ألن ذلك يمـس               ). القرار وليس متخذَه  

هذه الوحدة التي تقتضي أن تكون لها األولوية حفاظاً علـى تمثيليـة منظمـة               . بوحدة الصف الفلسطيني  
  .ر الفلسطينيةالتحري

ومن يقول كلمة أكثر    . وانتهى األمر " القرار خاطئ ويجب أن يدان    "األسلوب الفني هنا اتخذ الشكل اآلتي       
؟ وهل هو مجرد خطأ أم هو جزء من نهج سياسي كامـل             "الخطأ"من ذلك مثل السؤال لماذا ارتُكب هذا        

 سوف يعرض الوحدة الوطنيـة للخطـر        وخط سياسي معلَن وممارس ولم يكن من الممكن عدم ارتكابِه؟         
وبهذا تنتقل المعركة ضد من يحتجون عليه، أو يثيرون         . ويسهم في تعميق االنقسام خدمة ألجندة خارجية      

  .مجموعة أسئلة تتطلب إجابات عنها



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1583:         العدد       16/10/2009الجمعة  :التاريخ

. من يربط بين قرار التأجيل والخط السياسي الذي يتبنّاه ويمارسه محمود عباس سيجده ضمن ذلك الخط               
، فاالتهام يجب أن يوجه إلى الخط السياسي المـذكور          "جريمة"أو  " خطيئة"أو  " خطأ" كان هنالك من     وإذا

  .جملة ومن األساس
قرار التأجيل اتخذه محمود عباس في القمة الثالثية التي عقدت في واشنطن بينه وبين نتنياهو وأوباما وقد                 

في زيارته األسبوع الفائت إلى المنطقة بأن يرسـل         تم االتفاق في تلك القمة على ما أكده جورج ميتشل           
هنا حلَّت  " المناقشة"و. كل من محمود عباس ونتنياهو وفداً إلى واشنطن للمناقشة في الموضوع الفلسطيني           

) الجديـدة (ولكن صائب عريقات عضو لجنة فتح المركزية        ". مفاوضة"مصطلحاً، ولو مؤقتاً، مكان كلمة      
 لـم   2وقد نسي أن النهج الذي اتبع في كامب ديفد        . ثنائية، أو مباشرة  " ضاتأن ال مفاو  "صرح بكل حزم    

" ينـاقش "األميركي يفاوض أو    " الراعي"وكان  " غرفة"يأخذ شكل مفاوضات ثنائية وإنما كان كل وفد في          
  .2ولم يلتقيا مواجهة وثنائياً قط في كامب ديفد. كال على حدة

وقد يكون  . 2إلى لف ودوران، مفاوضات على طريقة كامب ديفد       وبهذا يكون ما يجري اآلن، وبال حاجة        
أي بعد أن يكون قد نُسي أو طُوِي شرط         ". مناقشة"ذلك مقدمة تهيئ الوضع إلعالنها مفاوضات بدالً من         

فهـذا الـشرط    . أوباما وشرط عباس بضرورة وقف النمو االستيطاني وقفاً تاماً من أجل بدء المفاوضات            
  .قمة الثالثية المذكورةانتهى مع عقد ال

ولكن كيف يمكن أن يقال إن قرار التأجيل الذي اتخذه محمود عباس لتقرير غولدستون اتخذ فـي القمـة                   
  الثالثية بالرغم من أن هذا القول ال يعتمد على معلومات وال على تصريحات أو مقاالت تشير إليه؟

نياهو ووزير خارجيته ليبرمان بأن تبني مشروع       إن االستنتاج هنا استند إلى تصريحات أطلقها كل من نت         
بل ما كان للقمة الثالثية أن تُعقد قبل        . غولدستون ينهي كل حديث أو خطوة باتجاه التسوية أو المفاوضات         

أن يضمنا موقف أوباما ويتأكدا بأن محمود عباس الحريص كل الحرص على تـشجيع أوبامـا وعلـى                  
ألن االستمساك بتقرير غولدستون ودفعه إلى نهاياتـه يتنـاقض          . لفالتسوية سوف يقبل بإغالق هذا الم     

إذ ال يعقـل أن تطالـب       " تشجيع أوباما ومساعدته على المضي بمشروعه للتـسوية       "تناقضاً صارخاً مع    
بوضع ضباط الجيش الصهيوني الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة في قفص االتهام باعتبـارهم                

ازر بحق اإلنسانية وكذلك عدد من القادة السياسيين المسؤولين عـن قـرار             مجرمي حرب ومرتكبي مج   
  .العدوان، ثم تقول إنك تريد أن تفاوض وأن تمضي بمشروع التسوية مع أوباما حتى النهاية

. ولهذا لم يرتكب محمود عباس خطأ أو خطيئة أو جريمة حين طلب تأجيل القرار في تقرير غولدسـتون           
طابق مع خطه السياسي الحريص كل الحرص على مشروع أوباما للتسوية علـى             ألن ذلك ينسجم بل يت    

  ".حّل الدولتين"أساس 
والدليل اآلخر على انسجام قرار التأجيل مع النهج السياسي لمحمود عباس هو ما حـدث فـي الجمعيـة                   

إدانة العدوان العمومية التي كانت متجهة في أثناء العدوان على قطاع غزة إلصدار قرار قوي وحازم في             
وقد صدرت تعليمات محمود عباس وسالم فياض للمندوب الفلـسطيني          . وتجريمه والمطالبة بوقفه فوراً   

رياض منصور أن يطلب التخلي عن مشروع القرار الذي تقدمت به كل من قطر وباكستان باسم غالبية،                 
، تحت حجة عبقريـة هـي عـدم         "المشروع األوروبي "عملياً، في الجمعية العمومية، والتحول إلى تبني        

  .خسارة أصوات أوروبا
وبهذا ضرِب قرار في الجمعية العمومية أقوى من قرار غولدستون وكان االستبدال هنا أسوأ من تأجيـل                 

ولكن هذا الوصف لـيس عـادالً       . القرار األخير، ويستحق أن يوصف بالخطيئة والجريمة، وبالفم المآلن        
زءاً ال يتجزأ من الخط السياسي الذي يتبناه محمود عبـاس وسـالم فيـاض               أيضاً ما لم يقرأ باعتباره ج     

وبالمناسبة هل ما يجري في الضفة الغربية من تطبيق لالتفاق األمني الذي يرعاه الجنـرال               . ويمارسانه
  .دايتون بأقل من خطيئة وجريمة
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طـأ أو بأنـه مجـرد       من هنا يخطئ من يتعامل مع قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بأنه خ             
جريمة خارج سياق سياسة بعينها فالمطلوب هو مناقشة تلك السياسة انطالقا من انكـشافها فـي قـرار                  

  .التأجيل المذكور
التي نجمت عن قرار محمود عباس بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون كونه قدم خط              " اإليجابية"إن  

اغ من ناحية وكشف عن ردود الفعل التي تنتظـر          السيد محمود عباس في أجلى صورة بال رتوش وأصب        
 التي انطلقت في واشنطن بعد القمة الثالثية، وأكدتها         3أي اتفاق يمكن أن تصل إليه مفاوضات كامب ديفد        

  .زيارة جورج ميتشل األخيرة، من ناحية ثانية
فلـسطينية، أو   وهنا يثار السؤال هل يمكن أن تتحقق مصالحة بين فتح وحماس وعلى مستوى الـساحة ال               

تتحقق وحدة وطنية فلسطينية ما لم يناقَش الخط السياسي الذي يتبناه محمود عباس؟ وهل يمكن أن يبقـى                  
هنالك منظمة تحرير فلسطينية إذا كان خط محمود عباس هو الذي يقودها، وعلى الطريقة التي طبقت مع                 

 التنفيذية التي وسعت أخيراً لتكون شـاهد        قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وفي عهد اللجنة        
  .زور ال يعرف بالقرارات أو االتفاقات المصيرية إالّ بعد صدورها

إن تجربة قرار تأجيل التصويت المذكور ومن قبله قرار الذهاب إلى القمة الثالثية ومن بعـده الموافقـة                  
ظر في أساس المصالحة الفلسطينية بـين       على قرار أوباما ميتشل إلرسال وفد فلسطيني يوجب إعادة الن         

  .الفصائل جميعاً
كما يوجب أن تنطلق أصوات وهيئات فلسطينية إلنقاذ القضية الفلسطينية والوحدة الوطنيـة الفلـسطينية               
ومنظمة التحرير الفلسطينية من هذا الخط السياسي الذي يفاوض اآلن في واشنطن وكان األب الـشرعي                

  .يت على تقرير غولدستون واالتفاق األمني الرهيب في الضفة الغربيةلقرار تأجيل التصو
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  آري شافيت
وحـزب اهللا   . فالحدود هادئة، والدولة مستقرة، واالقتصاد ينتعش     . كل شيء على ما يرام في ظاهر اليوم       

بل إن محاولة   . وعيدا يونات في طريقها إلى ستوكهولم     وحماس مردوعان؛ وأسعار العقارات في ارتفاع؛       
إن سالمة العقل الفلسطينية واالتزان اإلسرائيلي      . الشيخ رائد صالح إشعال القدس لم تنجح في هذه األثناء         

) إسـرائيل (بحيث انه ليس مفاجئا انه بحسب استطالع الرأي المقارن األخير،           . ما يزاالن يقيمان النظام   
فمع شيكل قوي، وأمن صلب وهدوء مؤقـت الحيـاة          .  دولة في العالم الحياة فيها لذيذة      واحدة من ثالثين  
بغيـر  . بعد أن ضرب الفساد وأبعد االستخفاف، تدار إسرائيل اليوم على ماء هـادىء            . لذيذة ها هنا حقا   

لـيس  . انجازات كبيرة وبغير إخفافات كبيرة، بغير سالم وبغير حرب، يبدو أن الوضع على مـا يـرام                
  .ظيما، بل على ما يرامع

لماذا؟ ألنه تحت الماء الهادىء الذي تبحر فوقه الـسفينة          . هو كذلك حقا  . لكن الوضع ليس على ما يرام     
وكانـت إدارة الظهـر التركيـة       . كان تقرير غولدستون أول ظهور لجبل الجليد      . اإلسرائيلية جبل جليد  

في أوروبا هي ظهوره الثالـث، ومقاطعـة        مطاردة ضباط الجيش اإلسرائيلي     . ظهورا أخر لجبل الجليد   
منتوجات إسرائيلية وشركات إسرائيلية في أماكن مختلفة في العالم ظهور رابع، وبالدة الحس إزاء قـوة                

في كل  . من الخريطة، ظهور الجبل الجليدي الخامس     ) إسرائيل(تحصل على القدرة الذرية، وتهدد بمحو       
وعندما ننظر جيدا من وراء درابـزين سـفينة         . لجليدي وجهه أسبوع أو في كل يوم تقريبا يظهر الجبل ا        

) إسـرائيل (جبل الجليد هو فقـدان      . اللذات، يمكن أن نرى ما هو بالضبط جبل الجليد الذي يطلع رأسه           
  .شرعيتها
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 سنة أرسل اللورد بلفور إلى اللورد روتشيلد رسالة اعترف فيها بحق الشعب اليهودي في إقامـة                 92قبل  
 سنة اعترفت األمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في إقامـة           62وقبل  ). فلسطين(رض  وطن قومي في ا   

الـصهيونية القاعـدة    ) 1947(وقرار تقسيم األمـم المتحـدة       ) 1917(منح تصريح بلفور    . دولة يهودية 
. لكنه في العقد األخير أخذت القاعـدة تـضعف        . السياسية التي قامت عليها دولة اليهود وما زالت تقوم        

. وحق الشعب اليهودي في إقامة سيادة والدفاع عنها مختلـف فيـه           . ة دولة يهودية معرضة لهجوم    وفكر
إن حركة قومية كانت فـي بـدئها        . قوة تالشت شرعيتها  ) إسرائيل(على نحو مفارق، كلما ازدادت دولة       

  ".كيانا بال شرعية"أخذت تصبح إزاء نواظرنا " شرعية بال كيان"
فباالحتالل والمستوطنات والقسوة والـشعور     .  عن أزمة الشرعية اإلسرائيلية    اليمين هو المسؤول الرئيس   

لكن اليـسار   . القومي الديني غذى القاطرة التي تهدد اآلن بأن تحطم الحقوق الطبيعية لليهود اإلسرائيليين            
 )إسرائيل(فلم يقف أناس يسار متطرفون على أن معارضة سياسة          . أيضا أسهم بنصيبه في أزمة الشرعية     

خطأ اليمين بأنه دنس الصهيونية باالحتالل، أما اليسار فأخطأ بأنه          ). إسرائيل(ستصبح تحفظا من وجود     
. على قدر كبير سـبيلها وصـوتها      ) إسرائيل(ولذلك فقدت   . تخلى لالحتالل عن معركة عدالة الصهيونية     

  .الحقائق األساسية التي أتت بنا إلى هنا والتي تسوغ وجودنا هنا نسيت وأنسيت
بغير شرعية أن تواجـه     ) إسرائيل(فلن تستطيع   . المعركة على تجديد الشرعية اإلسرائيلية معركة حيوية      

وبغير شرعية لن تتوصل إسرائيل للسالم لكنها لن تـستطيع أيـضا أن             . إيران على أي نحو من األنحاء     
أن يخطبـا فقـط بـل أن        إليها، يجب على نتنياهو وبراك ال       ) إسرائيل(لكنه إلعادة ما فقدته     . تدير حربا 

تـسعى  ) إسرائيل(فمن جهة ثمة حاجة ضرورية إلى مبادرة سياسية خالقة جريئة تبرهن على أن            . يعمال
بغير مبادرة كهذه لن يصغي العالم إلى العدل اإلسرائيلي الخفي اآلن عن            . حقا وصدقا إلى إنهاء االحتالل    

 اإلسرائيلية واليهودية للنـضال عـن تأسـيس         لكنه من جهة ثانية، توجد حاجة إلى تجنيد النخب        . العين
ال يقل هذا النضال السياسي واألخالقي أهمية عن النضاالت التي أثمرت           . الشرعية اإلسرائيلية من جديد   
) إسـرائيل (إذا لم يبدأ به من الفور ولم ينجح في أسرع وقـت فستـصبح               . تصريح بلفور وقرار التقسيم   

  .  برصاء
  "هآرتس"

  16/10/2009صحيفة فلسطين، 
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